




গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভফায় অধধদপ্তয 

ভফায় বফন 

এপ- ১০ আগাযগাঁও ধধবক সক্টয, ঢাকা-১২০৭। 

www.coop.gov.bd 

উদ্ভাফন/আইধডয়ায নাভ উদ্ভাফক/সভধিয নাভ ধনদয়াগকৃত সভিয 

অধডট  ধপ, বযাট ও ধধডএপ আদাদয় 

উদ্ভাফনী উদযাগ । 

সভাোঃ জাধভর সাদন সভাল্লা,ধযদ শক,  

সজরা ভফায় কাম শারয়, সগাারগঞ্জ ।  

সভাফাোঃ 01712-179363। 

zamilcoopbd@gmail.com 

জনাফ পাদয়কউজ্জাভান 

সজরা ভফায় অধপায, 

সগাারগঞ্জ। 

সভাফাোঃ  

dco_gopalgonj@yahoo.co

m 

ভধরা প্রধক্ষনাথীদদয সরাই, ব্লক ফাটিক 

সকাদ শয ব্যায়ীত অথ শ স্ব-স্ব উদজরায় ফযাদ্দ 

াংক্রান্ত । 

সখ সভাোঃ নজরুর ইরাভ, উদজরা ভফায় 

অধপায, টুধিাড়া, সগাারগঞ্জ ।  

সভাফাোঃ 01712-447987। 

ucotungipara2@gmail.com 

“নাযী ভফায়ীদদয প্রধক্ষণ জীকযণ” আব্দুয যভান, উদজরা ভফায় অধপায, 

কাধয়ানী, সগাারগঞ্জ। 

সভাফাোঃ 01721-920699। 

ucokashiani17@gmail.com 

“ধফধবন্ন দপ্তদযয সফা প্রাধপ্তদত 

ভফায়ীদদযদক দমাগীতা প্রদান” 

াখাওয়াৎ সাদন, উদজরা ভফায় অধপায, 

যাজজয, ভাদাযীপুয। 

সভাফাোঃ 01772-899305। 

uco_rajoir@yahoo.com 

জনাফ সভাোঃ ারুনুয যধদ 

সজরা ভফায় অধপায, ভাদাযীপুয। 

সভাফাোঃ01712648493 

dco_madaripur@yahoo.c

om 

ভফায় ধভধতয ফাধল শক াধাযণ বা 

অনুষ্ঠান জীকযণ। 

সভাোঃ ারুনুয যধদ, সজরা ভফায় অধপায(বাোঃ 

প্রাোঃ), যীয়তপুয। 

সভাফাোঃ 01711242835 

dco_shariatpur@yahoo.com 

জনাফ সজবুন নাায 

উ-ধনফন্ধক (প্রান) 

ধফবাগীয় ভফায় কাম শারয় 

ঢাকা ধফবাগ, ঢাকা। 

zebunnahar2012@yahoo.

com 

ধনফ শাচনদমাগ্য কাম শকয ভফায় ধভধতয 

ধনফ শাচন অনুষ্ঠান জী কযণ। 

সভাোঃ ঈভাভ সাদন, উদজরা ভফায় অধপায, 

যীয়তপুয দয, যীয়তপুয। 

সভাফাোঃ 01711017265 

uco.sadar.shariatpur@gmail.com 

জনাফ সভাোঃ ারুনুয যধদ 

সজরা ভফায় অধপায, যীয়তপুয।  

সভাফাোঃ 01711-242835 

dco_shariatpur@yahoo.co

m অধডট প্রধতদফদদনয উয াংদাধনী 

প্রধতদফদন দাধখর জীকযণ। 

সভাাম্মদ পারুক আদভদ 

উদজরা ভফায় অধপায (অোঃদাোঃ)  

সবদযগঞ্জ , যীয়তপুয। 

সভাফাোঃ 01740653298 

vadorgonj.uco@gmail.com 

উৎাদনমুখী কাম শক্রদভ ভফায় ধভধতয 

ম্পৃক্ততা জীকযন 

আপজার সাদন 

উদজরা ভফায় অধপায(অোঃদাোঃ), 

সগাাইযাট , যীয়তপুয। 

সভাফাোঃ01828103252 

uco.goshairhat@gmail.com 

ভফায় ধভধতয ব্যফস্থানা কধভটিয  বা 

জীকযণ। 

াধন্তযাভ ধফশ্বা 

উদজরা ভফায় অধপায(অোঃদাোঃ), নধড়য়া, 

যীয়তপুয। 

সভাফাোঃ 01712581051 

uco.naria@gmail.com 

 

ধনষ্ক্রীয় ধভধতদক ক্রীয় ধভধতদত রুান্তয 

জী কযণ। 

সভাোঃ জুফাইয সাদন 

উদজরা ভফায় অধপায (অোঃদাোঃ) 

ডামুডযা, যীয়তপুয। 

http://www.coop.gov.bd/
mailto:uco.naria@gmail.com


সভাফাোঃ 01718807811 

kmhumayunkabir.1985@gmail.com 

উ-আইন াংদাধনদমাগ্য ভফায় ধভধতয 

উ-আইন াংদাধন জীকযণ। 

সভাোঃ রুহুর আধভন 

উদজরা ভফায় অধপায, জাধজযা, যীয়তপুয। 

সভাফাোঃ 01718134524 

ucojajira@gmail.com 

উৎাদনমূখী ভফায় ধভধত গঠন ও 

কভ শাংস্থান সৃধি 

ধফযাজ সভান কুন্ডু, উদজরা ভফায় অধপায, 

পধযদপুয দয, পধযদপুয। 

সভাফাোঃ 01718520548 

ucofaridpursadar@gmail.com 

জনাফ সভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক ধভয়া 

সজরা ভফায় অধপায, পধযদপুয। 

সভাফাোঃ 01733-123734 

dco_faridpur@yahoo.com 

ধভধতদত উধস্থত দয় াদত করদভ ধাফ 

ধরধফদ্ধ কযণ ও াংযক্ষদণ ায়তা কযা। 

প্রবাল চন্দ্র ফারা, উদজরা ভফায় অধপায, 

বািা, পধযদপুয। 

সভাফাোঃ 01718913678 

ucobhanga2017@gmail.com 

তথ্য প্রাধপ্ত জীকযণ সভাোঃ আরভ সাদন, উদজরা ভফায় অধপায, 

সফায়ারভাযী, পধযদপুয। 

সভাফাোঃ 01712855133 

ucoboalmari@gmail.com 

মূরধন গঠদন- অকাম শকয ভফায় ধভধত 

কাম শকয যাখায ব্যফস্থা ধনধিত কযণ। 

অীভ কুভায নাগ, উদজরা ভফায় অধপায, 

আরপাডািা, পধযদপুয। 

সভাফাোঃ 01718416997 

alfadangauco@gmail.com 

ধভধতয ধফধবন্ন খাতাত্র ধরখন ও ধাফ 

াংকরন জীকযণ। 

সভাোঃ আব্দুয যভান, উদজরা ভফায় অধপায, 

ারথা, পধযদপুয। 

সভাফাোঃ 01720024096 

ucosaltha@gmail.com 

সপবুক সভদঞ্জায এয ভাধ্যদভ সফা প্রদান সভাাম্মদ আরাউদ্দীন সভাল্লা, উদজরা ভফায় 

কভ শকতশা, ভধুখারী, পধযদপুয। 

সভাফাোঃ 01711223437 

ucomadhukhali@gmail.com 

ভাধিাযা, ঞ্চয় ও ঋণদান, 

ভৎস্যজীধফ, শ্রভজীধফ, ক্ষুদ্র ব্যফায়ী 

ধভধতদক সটকই ও উৎাদনমুখী ভফায় 

ধভধতদত রূান্তয। 

কাজী আবুর এান 

সজরা ভফায় অধপায, ধকদাযগঞ্জ। 

সভাফাোঃ 01716-094025 

dco_kishorgonj@yahoo.com 

জনাফ সজবুন নাায 

উ-ধনফন্ধক (প্রান), ধফবাগীয় 

ভফায় কাম শারয়, ঢাকা ধফবাগ, 

ঢাকা। 

zebunnahar2012@yahoo.

com 

দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় ধভধতয  দুগ্ধ 

খাভাধযদদয উন্নত জাদতয গাবী রারন ারন 

সফা ও দুদধয ঠিক দাভ  ও ফাজাযজাত 

ধনধিতকযন।  

জনাফ এ,এভ,কাভরুন নাায উদজরা ভফায় 

অধপায, াাংা, যাজফাড়ী। 

সভাফাোঃ  01717-222321 

ucopangsha@gmail.com 

জনাফ আবা যানী াা 

সজরা ভফায় অধপায, যাজফাড়ী। 

সভাফাোঃ 01716-529442 

dcorajbari2018@gmail.co

m 
ভফায় প্রধক্ষণ  আব্দুর জব্বায , প্রধক্ষক , সজরা ভফায় কাম শারয়, 

যাজফাড়ী।  

সভাফাোঃ 01710-626959 

 

ধনফধন্ধত প্রাথধভক ধভধতয ঋণ প্রকল্প 

ব্যতীত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রদণ উৎাধত 

ায়তা কযা। সমভন - করা ফাগান, ভৎস্য 

চাল প্রকল্প গ্রন। 

 সভাোঃ আব্দুর আরীভ ধভয়া, উদজরা ভফায় 

কভ শকতশা, ফাধরয়াকাধি, যাজফাড়ী। 

সভাফাোঃ 01726-921302 

ucobaliakandi@gmail.com 

আশ্রয়ণ প্রকদল্প ঋণ প্রদান ধজকযন। ধফ এভ নজরুর হুদা, উদজরা ভফায় অধপায,  

সগায়ারি, যাজফাড়ী। 

সভাফাোঃ 01712-525463 

ucogoalanda070@gmail.com 

১। ভফায় ধবধিক নাযী ও ধশুদদয স্বাস্থয নাভোঃ সভাাোঃ ভধনযা সফগভ,বাধত জনাফ সভাাম্মদ াধবুয যভান 

mailto:ucofaridpursadar@gmail.com
mailto:ucobhanga2017@gmail.com
mailto:ucoboalmari@gmail.com
mailto:alfadangauco@gmail.com
mailto:ucosaltha@gmail.com
mailto:ucomadhukhali@gmail.com
mailto:ucopangsha@gmail.com
mailto:ucobaliakandi@gmail.com
mailto:ucogoalanda070@gmail.com


সফা ধনধিত কযণ 

 

সভাফাইর নম্বযোঃ ০১৭১২-৭৬৩৮২৪৭ 

ইদভইরোঃ barogachimss@gmail.com 

সভাল্লা, সজরা ভফায় অধপায, 

যাজাী 

সভাফাইরোঃ০১৯১৬-৯৭৯৯৯১ 

ইদভইরোঃdco_rajshahi1@ya

hoo 

২। তথ্য আদান প্রদাদনয ভাধ্যদভ আন্ত: 

ভফায় দমাধগতা  ধক্তারীকযণ 

নাভোঃ সভাোঃ ধভজানুয যভান,বাধত 

সভাফাইর নম্বযোঃ ০১৭১২৫৯৭৬২৩ 

ইদভইরোঃ mizan9176@gmail 
১। উন্নত জাদতয ধাদনয ফীজ  উৎাদন, 

াংযক্ষণ ও ফাজাযজাতকযণ 

নাভোঃ সভাোঃ পজদর যাব্বী,বাধত 

সভাফাইর নম্বযোঃ ০১৭১২৬২১৫৩০ 

ইদভইরোঃmd.fazlerabbi.cng@g

mail.com 

জনাফ মুোঃ  ওয়াধউর ক,  

সজরা ভফায় অধপায, 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

সভাফাইরোঃ ০১৯১১-০২০৮৮৯ 

ইদভইরোঃ 

dco_chapai@yahoo 

২। জজফ ায উৎাদন ওধফতযণ নাভোঃ সভাোঃ আনারুর ক,ম্পাদক 

সভাফাইর নম্বযোঃ ০১৭১৬-৬৯৭৩৮৪ 

ইদভইরোঃ 

১।মূরধন ধফধনদয়াদগয ঠিক সক্ষত্র ধনফ শাচন নাভোঃ সভাোঃ আব্দুর ভন্নাপ,বাধত 

সভাফাইর নম্বযোঃ ০১৭১২-৩৫৭০১৩ 

ইদভইরোঃ 

জনাফ এ সক এভ নজমুর হুদা,  

সজরা ভফায় অধপায, নাদটায 

সভাফাইর নম্বযোঃ ০১৭১৭-৬২৬৮৭৩ 

ইদভইরোঃ 

dco_nator@yahoo 

 

২। এরাকায় অধধক্ষত নাযীদদয ধভধতয 

ভাধ্যদভ ধক্ষায ব্যফস্থা কযা 

নাভোঃ রুধফনা খাতুন,বাদনত্রী 

সভাফাইর নম্বযোঃ০১৭৪৪-২৫৯০১৩ 

ইদভইরোঃ 

১। ভফায় ধবধিক স্বাদস্থয সফা প্রদান নাভোঃধাদযার ধতগ্যা,বাধত 

সভাফাইর নম্বযোঃ০১৭৪০-৮৪৬১৬৬ 

ইদভইরোঃ 

জনাফ সভাোঃ সধরমুর আরভ াধন 

সজরা ভফায় অধপায, নওগাঁ 

সভাফাইর নম্বযোঃ ০১৯১৩-৯৫৫৪৫৫ 

ইদভইরোঃ 

dco_naogaon@yahoo 

২। ঠিক ঋণ গ্রধতা ধনফ শাচদনয ভাধ্যদভ 

কভ শাংস্থান সৃধি 

নাভোঃদভাোঃ আভজাদ সাদন.ম্পাদক, 

সভাফাইর নম্বযোঃ০১৭৫৪-৩৪৪৯০৪ 

১। ম্যানুদয়র অনুমায়ী ধাফ াংযক্ষণ 

জীকযণ 

নাভোঃ সভাোঃ আব্দুর  গফুয ম্পাদক 

সভাফাইর নম্বযোঃ০১৭১১-৪৫০৭৯৬ 

ইদভইরোঃ gofurnetpabna@gmail.com 

জনাফ মুাোঃ াীনুয ইরাভ,  

সজরা ভফায় অধপায, াফনা 

সভাফাইর নম্বযোঃ ০১৭৩১-৩৩৯৩২৮ 

ইদভইরোঃ 

dco_pabna@yahoo 

২।ঋণ আদায় প্রধক্রয়া জীকযণ নাভোঃ সভাোঃ সদদরায়ায সাদন (াগয), ম্পাদক 

সভাফাইর নম্বযোঃ০১৭২-৪০৪৩৩৫১ 

১।নাযীদদয উন্নয়দণ নাযীদদয দচতনতা সৃধি নাভোঃ সভাছাোঃ ধমু াযবীন,ম্পাদক 

সভাফাইর নম্বযোঃ০১৭৭-০৭০১৪০৭ 

ইদভইরোঃ 

জনাফ সভাোঃ ভখদরছুয যভান,  

সজরা ভফায় অধপায, ধযাজগঞ্জ 

সভাফাইর নম্বযোঃ ০১৭১৬-৫৬৯৭৫৬ 

ইদভইরোঃ 

dco_sirajganj@yahoo 

২।লাড় এফাং গাবীয সযাগ প্রধতদযাদধ ম শাপ্ত 

বযাকধন াংযক্ষণ 

নাভোঃদভাোঃাধপজুয যভান,ম্পাদক 

সভাফাইর নম্বযোঃ ০১৭৩-০৮৩৭৬১৬ 

 

১। ধনযাদ খায উৎাদন ও 

ফাজাযজাতকযণ প্রকল্প 

নাভোঃ সাাইন সভাোঃ আব্দুর ফাযী,বাধত 

সভাফাইর নম্বযোঃ 01716-870773 

ইদভইরোঃ hossainabdulbari 

@gmail.com 

জনাফ সভাোঃ নুরুন্নফী,  

সজরা ভফায় অধপায, ফগুড়া 

সভাফাইর নম্বযোঃ ০১৮১৫-৪৪৯০৩৮ 

ইদভইরোঃ 

dco_bogra@yahoo 
২। ধভধতয দস্যদদয ম শঅয়ক্রদভ 

আত্মকভ শস্থান  শধি ও আয় ফধ শকমূরক 

কভ শসূচী গ্রণ 

নাভোঃ মভ োঃ জ  ঙ্গীয আরভ ,ব তি 

সভাফাইর নম্বযোঃ 01719-831525 

ইদভইরোঃ jalombogra @gmail.com 

১। ধভধতয উৎাধদত ণ্য ফাজাযজাত 

কযণ 

নাভোঃ াধনা যানী কভ শকায, বাদনত্রী 

সভাফাইর নম্বযোঃ ০১৭২৯-৭৮১৫৯৭ 

ইদভইরোঃ 

জনাফ অমূল্য চন্দ্র যকায 

সজরা ভফায় অধপায ,জয়পুযাট 

সভাফাইর নম্বযোঃ ০১৭১৬-৯৬৪৩২২ 

ইদভইরোঃ 

dco_jaipurhat@yahoo 

২। দুোঃস্থ অায় ভধরাদদয স্ব 

কভ শাংস্থাদনয ব্যফস্থা ও পূণ শফান 

নাভোঃ াধনা যানী কভ শকায, ম্পাদক 

সভাফাইর নম্বযোঃ ০১৭২৯-৭৮১৫৯৭ 

ইদভইরোঃ 

ভফ য় তভতি মূহয তনফ ব চন ক ম বক্রভ 

জীকযণ 

জন ফmywgZKzgvi `Ë 

_vbvmgevqAwdmvi, cvuPjvBk, PÆMÖvg| 

জন ফহভ  ম্মদতগয় উতিন 

উ-তনফন্ধক (প্র ন) 

তফব গীয়ভফ য়দপ্তয, চট্টগ্র ভ। সুতফধ ফতিিগ্র ভীনভতর হদযবৃতিমূরকপ্রত জন ফতযভরি লুকদ য 



ক্ষহণযভ ধ্যহভকভ বংস্থ নসৃতিওক্ষভি য়ন। উহজর ভফ য়অতপ য 

উহজর -আখ উড় , মজর -ব্র হ্মণফ তড়য়  । 

অতিটতপআদ য়জীকযণ জন ফি নবীযআভদ, উহজর ভফ য়অতপ য, 

মভঘন  , কুতভল্ল । 

mwgwZi Z_¨ e¨vsKcÖYqb| জন ফK¨eyn&ªx gvgv© 

Dc‡RjvmgevqAwdmvi,m`i, ev›`ievbcve©Z¨ 

†Rjv| 

জন ফআীলকুভ যফড়ুয়  

উ-তনফন্ধক (তফচ য) 

তফব গীয়ভফ য়দপ্তয, চট্টগ্র ভ। 

mgevqmwgwZ †K›`ªxKcywÄfzZmiKvwi 

†mev‡K›`ª ¯’vcb 

জন ফ ‡gvtAve`yjkwn` f~uTv 

Dc‡RjvmgevqAwdmvi, Dc‡RjvmgevqKvh©vjq, 

ivgMwZ, j²xcyi|  

E-mail: ucoramgati17@gamial.com 
Phone: 03823-56296,  
Mobile: 01718134950 

অনরাইদন(Youtube, Facebook, 

Massanger) ধচত্র, 

ধবধডওধচত্রভফায়আইন ও 

ধফধধফদ্ধকাম শক্রদভযতথ্যায়তাপ্রদান। 

জন ফতফজয়কৃষ্ণন থ, মজর অতিটয, 

তফব গীয়ভফ য়দপ্তয, চট্টগ্র ভ। 

E-mail: bijoy.coop@gamial.com 
মভ ফ ইর-01819-387352 

 

সমাগ্য সনতৃত্ব ধভধতয স্থায়ীত্ব। জনাফ সভাোঃ তধদুজ্জাভান 

সজরা ভফায় অধপায, যাংপুয 

সপান ০৫২১-৬২৪১৭ 

সভাফাইর নাং ০১৭১১-০৭৭২৪৬ 

ই-সভইর নাং dcorangpur@gmail.com 

                dco_rangpur@yahoo.com 
 

জনাফ সভাছাোঃ আইধযন সুরতানা 

উ-ধনফন্ধক(প্রান) 

ধফবাগীয় ভফায় কাম শারয়, 

যাংপুয। 

সপান ০৫২১-৫৫৭৪০/০৫২১-

৫৫৭৩৮ 

সভাফাইর নাং ০১৫৫২-৪৪৩৮২২ 

ই-সভইর নাং 

airinnipun@gmail.com  

ভফায় দেয ফাজায ও ই-কভা শ 

সৃধিয ভাধ্যদভ ভফায়ীদদয আধথ শক 

উন্নয়ন। 

জনাফ সভাোঃ আফতাবুজ্জাভান 

উদজরা ভফায় অধপায, গাংগাচড়া, 

যাংপুয। 

সপান ০৫২২-৩৫৬০৩১ 

সভাফাইর নাং ০১৭১২-৯৩১৫৬৬ 

ই-সভইর নাং 

ucog a n g a c h a r a @gmail.com 

জনাফ সভাোঃ তধদুজ্জাভান 

সজরা ভফায় অধপায, যাংপুয 

সপান ০৫২১-৬২৪১৭ 

সভাফাইর নাং ০১৭১১-০৭৭২৪৬ 

ই-সভইর নাং 

dcorangpur@gmail.com 

                

dco_rangpur@yahoo.com 

ধধছদয় ড়া জনদগাষ্ঠীয জীফন ভান 

উন্নয়দনয রদক্ষয উৎাদনমূখী ভফায় 

ধভধত গঠন ও কভ শাংস্থাদনয সুদমাগ 

সৃধি। 

জনাফ সভাোঃ ভাসুদ যানা 

উদজরা ভফায় অধপায, ধভঠাপুকুয, 

যাংপুয। 

সপান ০৫২২-৫৫৬১০৮ 

সভাফাইর নাং ০১৭১৮-৭৬৪৪৩৩ 

ই-সভইর নাং ucomithapukur@gmail.com 

জনাফ সভাোঃ তধদুজ্জাভান 

সজরা ভফায় অধপায, যাংপুয 

সপান ০৫২১-৬২৪১৭ 

সভাফাইর নাং ০১৭১১-০৭৭২৪৬ 

ই-সভইর নাং 

dcorangpur@gmail.com 

                

dco_rangpur@yahoo.com 

- 

- 

চাধদা ধবধিক ভ্রাম্যভান প্রধক্ষণ 

প্রদান। 

জনাফ সভাোঃ ভামুন কফীয 

উদজরা ভফায় অধপায, দয, ঞ্চগড় 

সপান ০৫৬৮-৬১৯৬৪ 

সভাফাইর নাং ০১৭১৫-১৫৩২৭৫ 

ই-সভইর নাং ucopansadar@gmail.com 

                mamunkabir72@gmail.com 

ধভধত ধনফন্ধন জীকযণ ও সটকই জনাফ সভাোঃ ভামুন কফীয 

mailto:ucoramgati17@gamial.com
mailto:bijoy.coop@gamial.com
mailto:dcorangpur@gmail.com
mailto:dco_rangpur@yahoo.com
mailto:ucogangachara@gmail.com
mailto:dcorangpur@gmail.com
mailto:dco_rangpur@yahoo.com
mailto:ucomithapukur@gmail.com
mailto:dcorangpur@gmail.com
mailto:dco_rangpur@yahoo.com
mailto:ucopansadar@gmail.com


ভফায় ধভধত গঠন। উদজরা ভফায় অধপায, দয, ঞ্চগড় 

সপান ০৫৬৮-৬১৯৬৪ 

সভাফাইর নাং ০১৭১৫-১৫৩২৭৫ 

ই-সভইর নাং ucopansadar@gmail.com 

                mamunkabir72@gmail.com 

ভফায়ীদদয উৎাধদত ে োয্য 

মূদল্য ফাজাযজাতকযণ। 

জনাফ সভাোঃ ভামুন কফীয 

উদজরা ভফায় অধপায, দয, ঞ্চগড় 

সপান ০৫৬৮-৬১৯৬৪ 

সভাফাইর নাং ০১৭১৫-১৫৩২৭৫ 

ই-সভইর নাং ucopansadar@gmail.com 

                mamunkabir72@gmail.com 

জনাফ সভাছাোঃ আইধযন সুরতানা 

উ-ধনফন্ধক(প্রান) 

ধফবাগীয় ভফায় কাম শারয়, 

যাংপুয। 

সপান ০৫২১-৫৫৭৪০/০৫২১-

৫৫৭৩৮ 

সভাফাইর নাং ০১৫৫২-৪৪৩৮২২ 

ই-সভইর নাং 

airinnipun@gmail.com  

 

ভফাদয়য ভাধ্যদভ চা চাল ও চা 

কাযখানা স্থান। 

জনাফ সভাোঃ সভাস্তপা কাভার 

উদজরা ভফায় অধপায, সদফীগঞ্জ, 

ঞ্চগড়। 

সপান ০৫৬৫-৪৫৬০৬২ 

সভাফাইর নাং ০১৭১৪-৫৫৮১৪১ 

ই-সভইর নাং ucodebiganj@gmail.com 

জনাফ সভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

-ধনফন্ধক(প্রান) 

ধফবাগীয় ভফায় কাম শারয়, 

যাংপুয। 

সপান ০৫২১-৫৫৭৪২ 

সভাফাইর নাং ০১৭১৪-৬২৪২৩৮ 

সভইর নাং 

jr_rangpur@yahoo.com 

 

কভ শাংস্থাদনয জে অনাফাধদ জধভদত 

চা-চাল। 

জনাফ সভাোঃ পারুক সাদন 

উদজরা ভফায় অধপায, সেঁতুধরয়া, 

ঞ্চগড়। 

সপান ০৫৬৫-৫৭৫০০৫ 

সভাফাইর নাং ০১৭১৮-৯৭০৩৩৯ 

ই-সভইর নাং somtetu2017@gmail.com 

জনাফ সভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

-ধনফন্ধক(প্রান) 

ধফবাগীয় ভফায় কাম শারয়, 

যাংপুয। 

সপান ০৫২১-৫৫৭৪২ 

সভাফাইর নাং ০১৭১৪-৬২৪২৩৮ 

সভইর নাং 

jr_rangpur@yahoo.com 

 

ভফায় ব্যফস্থানা 

উন্নয়ন(www.coopmanagedev.com) 

ীল শক একটি পটওয়ায জতযী। 

জনাফ সভাোঃ আব্দু বুয 

উদজরা ভফায় অধপায, দয, 

ধদনাজপুয। 

সপান ০৫৩১-৫১৮৩৩ 

সভাফাইর নাং ০১৭১৬-৩৩৪৫৮০ 

ই-সভইর নাং 

ucosadardinajpur@gmail.com 

জনাফ সভাোঃ াজাান 

সজরা ভফায় অধপায, যাংপুয 

সপান ০৫৩১-৬৫১৪৩ 

সভাফাইর নাং ০১৭১৭-২৮৯২৫৯ 

ই-সভইর নাং 

dco_dinajpur@yahoo.com 
 

দ্রুততভ ভদয় অকাম শকয ধভধতয 

ধনফন্ধন ফাধতর ধনধিতকযণ। 

জনাফ মুাম্মদ ধভজানুয যভান, উ-

ধনফন্ধক, সজরা ভফায় অধপায (অ: দা:) 

ফধযার। ০১৭১২-২৭৭৮১২ 

dco99barisal@gmail.com 

জনাফ সভা: নুরুজ্জাভান, যুগ্ম-

ধনফন্ধক, ধফবাগীয় ভফায় 

কাম শারয়, ফধযার। ০১৭১১-

৯৭৭৫৪৭ 

jrbarisal@gmail.com 

ভফায় ধবধিক চালাফাদ ও এক 

পরী জধভয ফহুমূখী ব্যফায। 

জনাফ সভাোঃ কাভরুজ্জাভান, উদজরা 

ভফায় অধপায, আজগরঝাড়া, ফধযার। 

জনাফ মুাম্মদ ধভজানুয 

যভান, উ-ধনফন্ধক, সজরা 

mailto:ucopansadar@gmail.com
mailto:ucopansadar@gmail.com
mailto:airinnipun@gmail.com
mailto:ucodebiganj@gmail.com
mailto:jr_rangpur@yahoo.com
mailto:somtetu2017@gmail.com
mailto:jr_rangpur@yahoo.com
http://www.coopmanagedev.com/
mailto:ucosadardinajpur@gmail.com
mailto:dco_dinajpur@yahoo.com
mailto:dco99barisal@gmail.com
mailto:jrbarisal@gmail.com


০১৭১৬-৭৭৬১৬৬ 

jamanjarif@gmail.com 

 

ভফায় অধপায (অ: দা:) 

ফধযার। ০১৭১২-২৭৭৮১২ 

dco99barisal@gmail.com 

চাীদা উদমাগী প্রধক্ষণ প্রদান। জনাফ আপানা াখী, উদজরা ভফায় 

অধপায, ফানাযীাড়া, ফধযার। ০১৭৩৪-

৬৩৮২৬১ 

ucobanaripara2@gmail.com 

জনাফ মুাম্মদ ধভজানুয 

যভান, উ-ধনফন্ধক, সজরা 

ভফায় অধপায (অ: দা:) 

ফধযার। ০১৭১২-২৭৭৮১২ 

dco99barisal@gmail.com 

উৎাদনমুখী কভ শকাদে ধফধনদয়াগ না 

কযা। 

জনাফ অধদুজ্জাভান খান, উদজরা ভফায় 

অধপায, ধদযাজপুয দয। ০১৭১৬-

০১৪৮৪৪, ohidcoop@gmail.com 

জনাফ সভাোঃ ারুন অয যধদ, 

সজরা ভফায় অধপায 

(বাযপ্রাপ্ত), ধদযাজপুয। 

০১৭১২-৯৮০২০৭, 

pirojpurdco@gmail.com 

ভফায় ধভধত কতৃশক ঠিকবাদফ ঋণ 

প্রদান না কযায় ঋণ আদায় ফাঁধাগ্রস্থ 

য়। 

জনাফ াংকজ কুভায চি, উদজরা ভফায় 

অধপায, (অ: দা:) টুয়াখারী দয। 

০১৭১০-৯৬৪১৩৬ 

patuakhalisadar.uco@gmail.com 

জনাফ সভা: আকতায সাদন, 

সজরা ভফায় অধপায 

(বাযপ্রাপ্ত), টুয়াখারী। 

০১৭১৬-৭৯৯৬৪৭ 

dco_patuakhali@yahoo.com 

ভফায় ধভধত কতৃশক ঠিকবাদফ ঋণ 

প্রদান না কযায় ঋণ আদায় ফাঁধাগ্রস্থ 

য়। 

জনাফ সভা: কাভরুর আান ধভঞা, 

উদজরা ভফায় অধপায, ফাউপর, 

টুয়াখারী। ০১৭১২-১৫৮৭৯১ 

ucobauphal@gmail.com 

জনাফ সভা: আকতায সাদন, 

সজরা ভফায় অধপায 

(বাযপ্রাপ্ত), টুয়াখারী। 

০১৭১৬-৭৯৯৬৪৭ 

dco_patuakhali@yahoo.com 

ভফায় ধভধত কতৃশক ঠিকবাদফ ঋণ 

প্রদান না কযায় ঋণ আদায় ফাঁধাগ্রস্থ 

য়। 

জনাফ মুধজবুর ক, উদজরা ভফায় 

অধপায, (বাযপ্রাপ্ত), দুভকী, টুয়াখারী। 

০১৭২৮-৬৮১৪২৭, ucodumki@gmail.com 

জনাফ সভা: আকতায সাদন, 

সজরা ভফায় অধপায 

(বাযপ্রাপ্ত), টুয়াখারী। 

০১৭১৬-৭৯৯৬৪৭, 

dco_patuakhali@yahoo.com 

সবারা সজরায আশ্রয়ণ ভফায় 

ধভধতয ধনফ শাচন াংক্রান্ত প্রকল্প। 

জনাফ সভাাম্মদ আর-আধভন, সজরা ভফায় 

অধপায, সবারা। ০১৯১২-২৩৭৩৯৯,  

dco2bhola@gmail.com 

জনাফ সভা: নুরুজ্জাভান, যুগ্ম-

ধনফন্ধক, ধফবাগীয় ভফায় 

কাম শারয়, ফধযার। ০১৭১১-

৯৭৭৫৪৭, 

jrbarisal@gmail.com 

ভফায় ধভধতয ধনফ শাচন প্রধক্রয়া 

জীকযণ। 

জনাফ সভাতাক আদম্মদ, উ-কাযী 

ধনফন্ধক, সজরা ভফায় কাম শারয়, ফযগুনা। 

০১৭১৮-৪৫১৯৭৩ 

cooparetiveofficebarguna@gmail.com 

জনাফ সভা: নুরুজ্জাভান, যুগ্ম-

ধনফন্ধক, ধফবাগীয় ভফায় 

কাম শারয়, ফধযার। ০১৭১১-

৯৭৭৫৪৭ 

jrbarisal@gmail.com 

আশ্রয়ণ প্রকদল্পয ঋণ ধফতযণ 

জীকযণ। 

জনাফ সভা: সগারাভ কফীয যীপ, সজরা 

ভফায় অধপায (বাযপ্রাপ্ত), ঝারকাঠী। 

dco_jhalokathi@yahoo.com 

জনাফ সভা: যধফউর ইরাভ, 

কাযী ধনফন্ধক (ধভধত), 

ধফবাগীয় ভফায় কাম শারয়, 

ফধযার। ০১৭৭৬-৭১৮২০০ 

dalumalu.129kj@gmail.com 

সফা প্রতযাী কতৃশক ই-সভইদর 

যাধয আদফদন দাধখর এফাং 

ভধ্যফতী/অধস্তন কাম শারদয়য কাজ 

জনাফ মুাম্মদ আফদুল্লা আর ভামুন, 

উধনফন্ধক, ধফবাগীয় ভফায় কাম শারয়, 

ভয়ভনধাং। 

জনাফ সভাোঃ সখাযদদ আরভ, 

যুগ্মধনফন্ধক 

ধফবাগীয় ভফায় কাম শারয়, 
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জীকযণ। 

(প্রাথধভকবাদফ ধফবাগীয় ভফায় দপ্তয 

কতৃশক প্রদি দুটি সফা- সকন্দ্রীয় 

ভফাদয়য ব্যফস্থানা কধভটিদত এক 

তৃতীয়াাং দস্য ভদনানয়ন এফাং 

অন্তফ শতী ব্যফস্থানা কধভটি গঠদনয 

প্রস্তাফ অনুদভাদন কযায কাজ 

াইরটিাং কযা সমদত াদয)। 

সভাফাইর নাং- 01817086314  

Email: 

mamun24coop@gmail.com; 

              

drmymensingh17@gmail.com 

ভয়ভনধাং। 

সভাফাইর নাং- ০১৫৫২৪৮৮০১৩  

Email: 

jrmymensingh16@gma

il.com 

 

ভ্রাম্যভাণ প্রধক্ষণ ধক্তারীকযণ জনাফ সভাোঃ আব্দুর ওয়াদদ, সজরা ভফায় 

অধপায, ভয়ভনধাং। 

সভাফাইর: ০১৭১২-২৬০০৮১ 

ই-সভইর: 

dcomymensingh15@gmail.com 

ভফাদয়য ব্যফস্থানা কধভটিয ধনফ শাচন 

জী কযণ। 

জনাফ সভাোঃ সগারাভ সভাস্তপা, সজরা ভফায় 

অধপায, সযপুয। 

সভাফাইর: ০১৭১৬-৭৪৯৫০২ 

ই-সভইর: dco_sherpur@yahoo.com 

ধনযীক্ষা প্রধতদফদদনয উয াংদাধনী 

প্রধতদফদন দাধখর জীকযণ। 

জনাফ সভাোঃ ফজলুয যভান, সজরা ভফায় 

অধপায, জাভারপুয। 

dco_jamalpur@yahoo.com 

01842433099 

জনাফ মুাম্মদ আফদুল্লা আর 

ভামুন, উধনফন্ধক, ধফবাগীয় 

ভফায় কাম শারয়, ভয়ভনধাং। 

সভাফাইর নাং- 

01817086314  

Email: 

mamun24coop@gmail.co

m; 

drmymensingh17@gmail.

com  

ফাধল শক াধাযণ বা জনাফ জাকীয়া সুরতানা, উদজরা ভফায় 

অধপায, নািাইর, ভয়ভনধাং 

াংযুক্ত ধফবাগীয় ভফায় কাম শারয়, 

ভয়ভনধাং। 

সভাফাইর: 01711-370489 

ই-সভইর: Zakiauco@gmail.com 

প্রাক ধনফন্ধন প্রধক্ষণ প্রদান ও সটকই 

ভফায় ধভধত গঠন 

জনাফ সভা: কাভরুজ্জাভান সচৌধুযী, উ-

কাযী ধনফন্ধক, সজরা ভফায় কাম শারয়, 

সনত্রদকাণা   

01914-975680  

dco_netrakona@yahoo.com 

প্রধক্ষণ প্রদান ও কভ শ াংস্থান সৃধিয 

ভাধ্যদভ আশ্রয়নফাীয সটকই উন্নয়ন 

 

জনাফ সভাোঃ কাভরুজ্জাভান, উদজরা 

ভফায় অধপায, ফুরপুয, ভয়ভনধাং। 

সভাফাইর: ০১৭১৬-৫৮৪৭২৯ 

ই-সভইর: 

mkzaman2014@gmail.com 

জনাফ সভাোঃ আব্দুর ওয়াদদ 

সজরা ভফায় অধপায, 

ভয়ভনধাং। 

সভাফাইর: ০১৭১২-২৬০০৮১ 

ই-সভইর: 

dcomymensingh15@g

mail.com 

ভফায় ধভধতয ধনফ শাচন জীকযণ। জনাফ অরূা ভারাকায, উদজরা ভফায় 

অধপায, ধত্রার, ভয়ভনধাং। 

সভাফাইর: 01718-574107 

ই-সভইর: ucotrisal@gmail.com 

ম্যানুয়ার অনুমায়ী অধডট ম্পাদন জনাফ সভাোঃ আরী উভান, উদজরা ভফায় 

অধপায, মুক্তাগাছা, ভয়ভনধাং। 

সভাফাইর: 01712-440286 

ই-সভইর: 

ucomuktagacha2016@gmail.com 

mailto:dco_jamalpur@yahoo.com


উদজরায অোে দপ্তদযয সফা মু 

একধত্রত কদয প্রদাদনয ভাধ্যদভ 

ভফায়ীদদয দমাগীতাকযন 

 

জনাফ সভাোঃ সভাপাজ্জর সাদন, উদজরা 

ভফায় অধপায, সগৌযীপুয, ভয়ভনধাং। 

সভাফাইর: 01765-341124 

ই-সভইর: ucogouripur@gmail.com 

জনাফ সভাছাম্মৎ আপদযাজা 

খাতুন 

উ-কাযী ধনফন্ধক, সজরা 

ভফায় কাম শারয়, ভয়ভনধাং। 

সভাফাইর: ০১৯৩৩-১৯৪১১১ 

ই-সভইর: 

afrozareza17@gmail.c

om 

অধডট ম্পাদন জনাফ ভদন্তাল কুভায সগা, উদজরা 

ভফায় অধপায, বালুকা, ভয়ভনধাং। 

সভাফাইর: 01711-739940 

ই-সভইর: bhalukauco@gmail.com 

আশ্রয়ণ (দপইজ-২) প্রকল্প এয ঋণ 

প্রদান ও আদায় জীকযণ 

জনাফ সভাোঃ যইছ উধদ্দন, কাযী ধযদ শক, 

উদজরা ভফায় কাম শারয়, ালুয়াঘাট, 

ভয়ভনধাং। 

সভাফাইর: 01715-510576 

ই-সভইর: 

ucohaluaghat1@gmail.com 

অধডট ম্পাদন পরপ্রসূকযণ জনাফ সভাোঃ নজরুর ইরাভ, উদজরা 

ভফায় অধপায, ফুরফাধড়য়া, ভয়ভনধাং। 

সভাফাইর: 01711-186210 

ই-সভইর: ucofulbaria@gmail.com 

জনাফ সভাোঃ কাভরুজ্জাভান 

উদজরা ভফায় অধপায, 

ফুরপুয, ভয়ভনধাং। 

সভাফাইর: ০১৭১৬-৫৮৪৭২৯ 

ই-সভইর: 

mkzaman2014@gmail.

com 

ধনফন্ধন প্রদাদন ধনফন্ধন ধফজ্ঞধপ্ত , 

ধরদরট ও তথ্য প্রযুধক্তগত ধাযণা। 

ধনফ শাচন ও ফাধল শক াধাযণ বা 

অনুষ্ঠাদনয ব্যাাদয ভফায় আইন ও 

ধফধধয আদরাদক ভক্ষ ধাযণা প্রদান। 

জনাফ এ.দক. পজলুর ক, কাযী 

ধযদ শক,, উদজরা ভফায় অধপায 

(বাযপ্রাপ্ত), নািাইর, ভয়ভনধাং। 

সভাফাইর: 01710-348513 

ই-সভইর: uconandail@gmail.com 

প্রাধথধভক ধফযারদয় ড়ুয়া ধশুদদয ধনদয় 

ধভধত গঠন 

জনাফ সভাোঃ ধপকুর ইরাভ আকি, 

উদজরা ভফায় অধপায, সধাফাউড়া, 

ভয়ভনধাং। 

সভাফাইর: 01710-803456 

ই-সভইর: 

ucodhobaura2@gmail.com 

জনাফ জাকীয়া সুরতানা 

উদজরা ভফায় অধপায, 

নািাইর, ভয়ভনধাং 

াংযুক্ত ধফবাগীয় ভফায় 

কাম শারয়, ভয়ভনধাং। 

সভাফাইর: 01711-370489 

ই-সভইর: 

Zakiauco@gmail.com 

ভফায় ধভধত গঠদনয ভাধ্যদভ 

প্রধতফন্ধীদদয সটকই উন্নয়ন 

 

জনাফ সভাোঃ সভাপাজ্জর সাদন, উদজরা 

ভফায় অধপায, সগৌযীপুয, ভয়ভনধাং। 

সভাফাইর: 01765-341124 

ই-সভইর: ucogouripur@gmail.com  

অধডট জনাফ সভাোঃ াধভ উদ্দন, কাযী 

ধযদ শক, উদজরা ভফায় কাম শারয়, 

ঈশ্বযগঞ্জ, ভয়ভনধাং। 

সভাফাইর: 01916-466497 

ই-সভইর: 

ucoishwargonj@gmail.com 

ধভধতয ধনফ শাচন প্রধক্রয়া জীকযণ জনাফ সভাোঃ আধজজুয যভান, উদজরা 

ভফায় অধপায, সভানগঞ্জ, সনত্রদকাণা।  

01922-746100 

uco.mohongonj@gmail.com 

জনাফ সভা: আধজজুয যভান 

সজরা ভফায় অধপায, 

সনত্রদকাণা  

01715-304602  

dco_netrakona@yahoo.

com 

ভফায় ধভধত মূ ও ভফায় 

ব্যাাংকদক গধতীরকযন 

জনাফ সভাোঃ সদদরায়ায সাদন, কাযী 

ধযদ শক ও উদজরা ভফায় অধপায 

(বা:প্রা:), করভাকািা, সনত্রদকাণা। 



01714-355881 

uco.kalmakanda2017@gmail.co

m 

mgevq mwgwZ cwi`k©b| জনাফ সভাোঃ নজুয যভান, উদজরা 

ভফায় অধপায, সনত্রদকানা দয, 

সনত্রদকাণা। 

01717-226880 

sadaruco62551@gmail.com 

জনাফ সভা: কাভরুজ্জাভান 

সচৌধুযী  

উ-কাযী ধনফন্ধক, সজরা 

ভফায় কাম শারয়, সনত্রদকাণা   

01914-975680  

dco_netrakona@yahoo.

com 

ই-তথ্যপ্রফাদয ভাধ্যদভ ধভধতয 

কাম শক্রদভ গধতীরতা অজশন। 

জনাফ ওভান গধন , উদজরা ভফায় 

অধপায, পূফ শধরা, সনত্রদকাণা। 

01761-896130 

somoboypurbadhala@gmail.com 

ভফায় ধভধতয অধডট কাম শক্রভ 

ধজকযণ 

জনাফ তন কুভায দা, উদজরা ভফায় 

অধপায, খাধরয়াজুযী, সনত্রদকাণা। 

01721-643455 

uco.khaliajury@gmail.com 

ভফায় ধভধতয ফাধল শক ধফধধফদ্ধ 

অধডট কাম শক্রভ ধজকযণ 

জনাফ আদনায়ায দন, উদজরা ভফায় 

অধপায, ফাযাট্রা, সনত্রদকাণা। 

01717-628022 

uco.barhatta@gmail.com 

জনাফ সভা: নজুয যভান 

উদজরা ভফায় অধপায, 

সনত্রদকাণা দয, সনত্রদকাণা। 

01717-226880 

sadaruco62551@gmail.

com 

gnvRb e¨w³e‡M©i nvZ †_‡K cÖK…Z `wi ª̀ 

grm¨Rxex‡`i‡K iÿv Kiv| 
জনাফ সভাোঃ খায়রুর আরভ, উদজরা 

ভফায় অধপায, ভদন, সনত্রদকাণা। 

01720-035602 

uco.modon@gmail.com 

ভফায় ধভধতয ভাধ্যদভ সদীয় 

পরজ বৃক্ষ সযান কদয সদদয পুধি 

চাধদা পূযদণ ায়তা কযা। 

জনাফ সতৌধদা ধফরধকছ, কাযী ধযদ শক 

ও উদজরা ভফায় অধপায (বা: প্রা:), 

আটাড়া, সনত্রদকাণা। 

01744-343026 

uco.atpara1@gmail.com 

উদজরা ম শাদয় ভফায় ধভধতয 

দস্যগণদক কাম শকয প্রধক্ষণ প্রদান। 

জনাফ দন্তাল চন্দ্র দা, উদজরা ভফায় 

অধপায, দূগ শাপুয, সনত্রদকাণা। 

01732-872307 

uco.durgapur@gmail.com 

জনাফ সভা: আদনায়ায সাদন  

উদজরা ভফায় অধপায, 

ফাযাট্টা, সনত্রদকাণা। 

01717-628022 

uco.barhatta@gmail.co

m 

 

ধনধফড় তদাযধক ধনধিতকযদণয 

ভাধ্যদভ ভফায় ধভধত উন্নয়ন 

জনাফ যধফ াংকয ার, উদজরা ভফায় 

অধপায, সকন্দুয়া, সনত্রদকাণা। 

01816-025067 

 kendua.uco@gmail.com 

প্রধক্ষন সফা প্রদান জনাফ সভাোঃ জাািীয আরভ খাঁন, উদজরা 

ভফায় অধপায, সযপুয দয, সযপুয। 

সভাফাইর: ০১৭১৬-৪২৪২৪১ 

ই-সভইর: 

uco.sherpur.sadar@gmail.com 

জনাফ সভাোঃ সগারাভ সভাস্তপা 

সজরা ভফায় অধপায, 

সযপুয। 

সভাফাইর: ০১৭১৬-৭৪৯৫০২ 

ই-সভইর: 

dco_sherpur@yahoo.co

m 

 

ভফাদয়য ফাধল শক াধাযণ বা জী 

কযণ। 

জনাফ প্রণফ চন্দ্র বট্রাচাম শ, উদজরা ভফায় 

অধপায, নাধরতাফাড়ী, সযপুয। 

সভাফাইর: ০১৭১২-৪২৮৪৬৫ 

ই-সভইর: 

uconalitabari63@gmail.com 



ফাধল শক াধাযন বা জনাফ সভাোঃ আব্দুয যধভ, উদজরা ভফায় 

অধপায, ধঝনাইগাতী, সযপুয। 

সভাফাইর: ০১৭১৮-৯২১৪৫২ 

ই-সভইর: 

ucojhenaigati@gmail.com 

প্রধক্ষন সফা প্রদান জনাফ সভা: আধতকুয যভান, উদজরা 

ভফায় অধপায, জাভারপুয দয, 

জাভারপুয। 

ucojamalpursadar2018@gmai

l.com 

01712369572 

জনাফ সভা: ফজলুয যভান 

সজরা ভফায় অধপায, 

জাভারপুয। 

dco_jamalpur@yahoo

.com 

01842433099 

ভফায় ধভধতয ফাধল শক াধাযণ বা 

অনুষ্ঠান জীকযণ। 

জনাফ সভা: যধপকুর ইরাভ, উদজরা 

ভফায় অধপায, সদওয়ানগঞ্জ,জাভারপুয। 

uco_dewangonj@yahoo.com 

01718743820 

mgevq mwgwZi e¨e¯’cbv 
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জনাফ সভা: পধযদুর ক, উদজরা ভফায় 

অধপায 

ভাদাযগঞ্জ, জাভাভরপুয। 

uco_madargonj@yahoo.com 

01715626224 

উৎাদনমুখী কাম শক্রদভ ভফায় 

ধভধতদক মৃ্পক্ত কযা। 

জনাফ সভাাম্মদ আব্দুর জধরর, উদজরা 

ভফায় অধপায, ফকীগঞ্জ, জাভারপুয। 

uco.bokshigonj2017@gmail.co

m 

01726956943 

জনাফ সভা: পধযদুর ক 

উদজরা ভফায় অধপায, 

ভাদাযগঞ্জ, জাভাভরপুয। 

uco_madargonj@yah

oo.com 

01715626224 অকার্যকশয ধভধতদক কার্যকশয   

ধভধতদত রুান্তয । 

জনাফ সভা: াধভ উধদ্দন, উদজরা ভফায় 

অধপায,ইরাভপুয, জাভারপুয। 

ucoislampuroffice@gmail.co

m 

01717036982 

ভফায় ধভধতয ভাধ্যদভ খা ধতত 

জধভ, যকাযী জরাদয়য ধায ও 

যাস্তায াদ বৃক্ষদযান 

জনাফ াাদত সাদন, উদজরা ভফায় 

অধপায,সভরাি, জাভারপুয । 

uco_melandah@yahoo.com 

01954826447 

জনাফ সভা: আব্দুর জব্বায 

উ-কাযী ধনফন্ধক, সজরা 

ভফায় কাম শারয়, জাভারপুয। 

jdarcs1959@gmail.c

om 

01718262963 

ভফায় ধভধতয ব্যফস্থানা কধভটিয  

বা জীকযণ। 

জনাফ সভা: সুরুজ্জাভান, উদজরা ভফায় 

অধপায, ধযলাফাড়ী, জাভারপুয। 

uco_sarishabari@yahoo.com 

01768269718 

ভফাদয়য ভাধ্যদভ গ্রাভীণ জনদগাধষ্ঠয 

কভ শাংস্থান সৃধি 

জনাফ জয়দ জীভউধদ্দন 

 উদজরা ভফায় অধপায, যণদখারা, ফাদগযাট 

সভাফাইর নাং-01715-538139 

ucobsoronkhola@gmail.com 

জনাফ সখ পজলুর কধযভ 

সজরা ভফায় অধপায, ফাদগযাট 

সভাফাোঃ 01716-600590 

dcobagerhat@gmail.

com ভফায় ধভধতয ধাফ াংযক্ষণ 

জীকযণ 

জনাফ সভাোঃ সভাস্তপা কাভার 

উদজরা ভফায় অধপায, সভাাংরা, ফাদগযাট 

সভাফাইর নাং-01716-152492 

ucomongla@gmail.com 

ব্যফস্থানায় ক্ষভতা আনায়ন জনাফ সভাোঃ জধরুর ইরাভ উদজরা ভফায় 

অধপায, শ্যাভনগয, াতক্ষীযা 

সভাফাইর নাং-01712-645286 

জনাফ সভাোঃ াান ভামুদ 

সজরা ভফায় অধপায (বাযপ্রাপ্ত), 

াতক্ষীযা 

mailto:dco_jamalpur@yahoo.com
mailto:dco_jamalpur@yahoo.com
mailto:Uco_dewangonj@yahoo.com
mailto:Uco_madargonj@yahoo.com
mailto:Uco_madargonj@yahoo.com
mailto:Uco_madargonj@yahoo.com
mailto:Ucoislampuroffice@gmail.com
mailto:Ucoislampuroffice@gmail.com
mailto:jdarcs1959@gmail.com
mailto:jdarcs1959@gmail.com
mailto:Uco_sarishabari@yahoo.com


uco_shayamnagar@yahoo.co

m 

সভাফাোঃ 01965-973930 

dco.satk@gmail.com 

ভফায় ধভধতয ভাধ্যদভ নৃ-তাধিক 

জনদগাধষ্ঠ (আধদফাী) এয সটকই আথ শ-

াভাধজক উন্নয়ন 

জনাফ ধভরন কুভায দা  

উদজরা ভফায় অধপায 

গাাংনী, সভদযপুয 

সভাফাইর নাং-01715-212574 

uco_gangnimeherpur@yahoo.

com 

জনাফ াধভউর ইরাভ 

কাযী ধনফন্ধক (প্রান) 

ধফবাগীয় ভফায় কাম শারয় খুরনা 

সভাফাোঃ 01751-445631 

sami.manikgang@gmai

l.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভফায় ধভধতমূদয ধনফ শাচন কধভটি 

ধনদয়াগ প্রধক্রয়া জীকযণ 

 

উৎর চক্রফতী, উদজরা ভফায় অধপায, ফারাগঞ্জ, 

ধদরট। 

০১৭১২ ২৬৪০৪১ 

ucobalagonj@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ ভাবুবুর ক াজাযী 

উ ধনফন্ধক(ধফচায),ধফবাগীয় ভফায় 

কামাΠরয়,ধদরট  

ও  

সজরা ভফায় অধপায,ধদরট(অ:দা:) 

০১৭১৯-৮৩১৩২৩ 

dco_sylhet@yahoo.com 

 

ভফাদয়য ভাধ্যদভ ধনযাদ(ধফলমুক্ত) 

খায উৎাদন ও ফাজাযজাত কযণ 

 

সভাোঃ জাভার উধদ্দন, উদজরা ভফায় কভ শকতশা (বাোঃপ্রাোঃ), 

কানাইঘাট, ধদরট। 

০১৭২০ ৩৬৭৩৪৭ 

jamaluddin.uco@gmail.com 

ভৎস্যজীধফ ভফায় ধভধত মূদক 

জরভার ইজাযায় অাংগ্রন 

জীকযন    

সভাাম্মদ অধর আাদ সচৌধুযী,উদজরাভফায় 

অধপায,সকাম্পানীগঞ্জ,ধদরট। 

০১৬৩০ ৭৭৩৭৭৪ 

oleayahad@gmail.com 

ভফায় ধভধতয ধনফ শাচন প্রধক্রয়া 

জীকযন 

সভাোঃ াধপজুর ইরাভ, 

উদজরা ভফায় অধপায, 

 নফীগঞ্জ, ধফগঞ্জ।   

০১৭২৮৭৫২৬৬ 

hafiz_coop@yahoo.com 

জনাফ জয়দ আাম্মদ 

সজরা ভফায় অধপায (বাোঃপ্রাোঃ) 

০১৭০৫৭১৫৩৭০ 

dco_hobi@yahoo.com 

জরভার ইজাযায় অাংগ্রন 

জীকযণ। 

সদফাীল সদফ, উদজরা ভফায় অধপায,ফাধনয়াচাং,ধফগঞ্জ। 

০১৭৬৫৭৪৩০০১ 

ucobaniachong@yahoo.com 

প্রধক্ষদনয ভাধ্যদভ পর ভফায় 

ধভধত প্রধতষ্ঠা কযন 

জয়দ সাদন, উদজরা ভফায় অধপায, আজধভযীগঞ্জ, 

ধফগঞ্জ 

০১৭১৪৯৬৫২৪২ 

ucoajmiriganj@gmail.com 

“আশ্রয়ণ ও আশ্রয়ণ সপইজ- 2 প্রকল্প 

ভুক্ত ভফায় ধভধতয দস্যদদয 

বৃক্ষদযান ও াধযচম শা কাদজ 

উদ্বুদ্ধকযন” 

ধজদতন্দ্র যকায, উদজরা ভফায় অধপায, উদজরা 

ভফায় কাম শারয়, সভৌরবীফাজায দয, সভৌরবীফাজায। 

০১৭১৫-০২১৩৫৬ 

ucomoulvibazarsadar01@gmail.com 

জনাফ সভাোঃ সদৌরত সাদন, 

সজরা ভফায় অধপায, সভৌরবীফাজায। 

০১৭১৮-৩০৩৫৬৮ 

dco_moulvibazar@yahoo.com 

ভফাদয়য ভাধ্যদভ ধনফন্ধনভুক্ত  

ভৎস্যজীফী ধভধত গুদরাদক সযাগ 

ফারাই মুক্ত সানা দজ নাক্ত কযন 

জনাফ সভাোঃ াদাতুর ক ,উদজরা ভফায় 

অধপায,কুরাউড়া,সভৌরবীফাজায । 

০১৭১১-৩৫৮৭৭৮ 

ucokulaura@yahoo.com 

mailto:sami.manikgang@gmail.com
mailto:sami.manikgang@gmail.com
mailto:ucomoulvibazarsadar01@gmail.com
mailto:dco_moulvibazar@yahoo.com
mailto:ucokulaura@yahoo.com


ও ভাদছয উৎাদন বৃধদ্ধয ধফধবন্ন 

সকৌর ম্পধকত । 

ভৎস্যজীধফ ভফায় ধভধতয 

জরভার ইজাযায় অাংগ্রন সফা 

জীকযণ।        

সভাোঃ জাািীয আরভ,উদজরা ভফায়  অধপায,  

শ্রীভির,সভৌরবীফাজায 

০১৭১১-৩৮৭৯৫১ 

ajahangir579@gmail.com 

ভফায়ী উদযাক্তা সৃধিয ভাধ্যদভ 

স্বাফরম্বীকযণ 

সভাাম্মদ ভাসুদ আভদ 

উদজরা ভফায় অধপায  

,দধক্ষণ সুনাভগঞ্জ, সুনাভগঞ্জ। 

 01716885163 ahmedmashud78@gmail.com 

জনাফ  P›`b `Ë 

‡Rjv mgevq Awdmvi(fv.cÖv.) 

mybvgMÄ| 

01711-184794 

dco_sunamgonj@yahoo.com প্রাথধভক ভফায় ধভধতয ব্যফস্থানা 

কধভটিয ধনফ শাচন প্রধক্রয়া ধজকযন 

ধফধজত যঞ্জন কয,উদজরা ভফায় 

অধপায,ছাতক,সুনাভগঞ্জ। 

01715-442888 

ucochhatak@gmail.com 

ভফায় ধভধতয ফাধল শক ধাফ 

ধফফযণী দাধখর জীকযণ । 

সভাাম্মদ ভধতউয যভান 

উদজরা ভফায় অধপায 

সুনাভগঞ্জ দয, সুনাভগঞ্জ । 

01718-145603 

ucosunamgonjsadar@gmail.com 

৫ x 24 G K¨v¤úvm cwieZ©b| 

(স্বল্প ব্যদয় আঞ্চধরক ভফায় ইন্সটিটিউট, নযধাংদীয 

াধফ শক ধযচ্ছন্নতা  এফাং সৌিয়শফধ শন ও বুজায়ন 

কায়শক্রভ ধনধিতকযণ।) 

ধযদা ঠাকুয 

অধ্যক্ষ-উধনফন্ধক 

আঞ্চধরক ভফায় ইন্সটিটিউট 

নযধাংদী 

সভাফাইর নাং-০১৭১২০০৫২১৪ 

ই-সভইরোঃsrslbs4667@gmail.com 

সভাোঃ ইকফার সাদন 

অধ্যক্ষ-অধতধযক্ত ধনফন্ধক 

ফাাংরাদদ ভফায় একাদডভী 

সকাটফাড়ী, কুধভল্লা 

সভাফাইরোঃ ০১৯১১২০২১৬৩ 

ই-সভইরোঃbcacomilla@gmail.com 

 

 

mailto:ajahangir579@gmail.com
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িাড়ী # ০৫, এরিরনউ # ০৩, হাজী রিাি, রূপনগি, র িপুি-২, ঢাকা – ১২১৬ 

                   ২০১৮-২০১৯ অর্ থ-িছমিি ইমনামিশন রিষয়ক ক থপরিকল্পনা            PDBF 

 

ক্র: 

নং 

 ন্ত্রণালয় ও দপ্তমিি 

না  

উদ্ভািমনি 

না  

উদ্ভািমনি সংরিপ্ত রিিিণ উদ্ভািন গ্রহমনি 

র ৌরিকতা  

উদ্ভািমকি না  

ও ঠিকানা 

কা থক্রম ি 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়নমি 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হময়মছ? 

িাস্তিায়নমি জন্য 

পাইলট ক থসূরচ 

গ্রহণ কিা হময়মছ 

রকনা? হময় 

র্াকমল তারিখ 

সািা রদমশ 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়ন র াগ্য 

রকনা? 

রফাকাল পয়মে 

ক থকতথাি না , 

পদরি, রফান ও 

ইর ইল 

১ পল্লী দারিদ্র্য 

রিম াচন 

ফাউমেশন 

(রপরিরিএফ) 

Online এ 

দাপ্তরিক 

কাগজপত্র 

আদান প্রদান 

প্রধান কা থালয়  (HQ), 

ঊপ-পিরচালমকি 

কা থালয়  (DD 

Office) এিং উপরজলা 

দারিদ্র্য রিম াচন 

ক থকতথাি কা থালয়  

(UDBO Office) 

প থায় প থন্ত রিরিন্ন 

ধিনমি ফাইল, রচঠি ও 

অরফস আদমশ 

আদান/প্রদানমি রিমত্র 

িতথ ামন ই-র ইল এি 

ব্যািহাি অব্যাহত িময়মছ। 

অরফরসয়াল 

রচঠিপত্র সহমজ 

আদান প্রদান 

জনাি র াোঃ 

িরফকুল 

ইসলা  

 

যুগ্ম পরিচালক 

(তথ্য প্রযুরি) 

৭০%  পাইলট ক থসূচী 

গ্রহন কিা হময়মছ 

২০১৮ সামল 

িাস্তিায়ন র াগ্য জনাি র াোঃ সরহদ 

রহামসন রসরল  

 

পরিচালক ( ানি 

সম্পদ ও উন্নয়ন)  

রফানোঃ +৮৮-০২-

৮০৩২৯৩৬ 

 

 

 

 

 

 

 

২ পল্লী দারিদ্র্য 

রিম াচন 

ফাউমেশন 

(রপরিরিএফ) 

সিকািী 

ইোিমনট 

রসিা- ইনমফা 

সিকাি 

রফস-১, ২, ৩ 

রপরিরিএফ এি 

অমনকগুমলা রজলা ও 

উপমজলা প থাময়ি 

আঞ্চরলক কা থালয় 

সিকািী ইোিমনট রসিা 

সম্প্রসািমনি প্ররক্রয়া 

চল ান িময়মছ 

 াঠ প থাময়ি 

কা থক্র   

সহজীকিন 

জনাি র াোঃ 

র ান্তারসি 

 ামুন 

 

সহকািী 

রপ্রাগ্রা াি 

(তথ্য প্রযুরি) 

১০%  পাইলট ক থসূচী 

গ্রহন কিা হময়মছ 

২০১৮ সামল 

িাস্তিায়ন র াগ্  জনাি র াোঃ সরহদ 

রহামসন রসরল  

 

পরিচালক ( ানি 

সম্পদ ও উন্নয়ন)  

রফানোঃ +৮৮-০২-

৮০৩২৯৩৬ 

৩ পল্লী দারিদ্র্য 

রিম াচন 

ফাউমেশন 

(রপরিরিএফ) 

র ািাইল 

অযাপস ও 

ফাইল 

আকথাইরিং 

PDBF এি  াঠ প থায় 

সহ সকল রিমত্র র ািাইল 

অযাপমসি ব্যিহাি 

চালুকিমনি পরিকল্পনা 

গ্রহন কিা হময়মছ 

রসিা প্রদান 

প্ররক্রয়া 

আধুরনকায়ন ও 

সহজীকিন 

জনাি ফজমল 

িাব্বী 

 

 

সহকািী 

রপ্রাগ্রা াি 

৩০%  পাইলট ক থসূচী 

িাস্তিারয়ত 

হময়মছ ২০১৮ 

সামল 

িাস্তিায়ন র াগ্য জনাি র াোঃ সরহদ 

রহামসন রসরল  

 

পরিচালক ( ানি 

সম্পদ ও উন্নয়ন)  

রফানোঃ +৮৮-০২-
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িাড়ী # ০৫, এরিরনউ # ০৩, হাজী রিাি, রূপনগি, র িপুি-২, ঢাকা – ১২১৬ 

                   ২০১৮-২০১৯ অর্ থ-িছমিি ইমনামিশন রিষয়ক ক থপরিকল্পনা            PDBF 

 

ক্র: 

নং 

 ন্ত্রণালয় ও দপ্তমিি 

না  

উদ্ভািমনি 

না  

উদ্ভািমনি সংরিপ্ত রিিিণ উদ্ভািন গ্রহমনি 

র ৌরিকতা  

উদ্ভািমকি না  

ও ঠিকানা 

কা থক্রম ি 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়নমি 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হময়মছ? 

িাস্তিায়নমি জন্য 

পাইলট ক থসূরচ 

গ্রহণ কিা হময়মছ 

রকনা? হময় 

র্াকমল তারিখ 

সািা রদমশ 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়ন র াগ্য 

রকনা? 

রফাকাল পয়মে 

ক থকতথাি না , 

পদরি, রফান ও 

ইর ইল 

(তথ্য প্রযুরি) ৮০৩২৯৩৬ 

 

৪ পল্লী দারিদ্র্্  

রিম াচন 

ফাউমেশন 

(রপরিরিএফ) 

গুগল ম্যাপ িতথ ামন রপরিরিএফ এি 

সকল আঞ্চরলক 

কা থালয়মক গুগল ম্যাপ এ 

সংযুিকিন প্ররক্রয়া 

চল ান িময়মছ 

রপরিরিএফ- এি 

প্রধান কা থালয় 

সহ সকল  

কা থালয়মক সামর্ 

র াগাম াগ ব্যিস্থা 

সহজীকিন 

ফািহানা 

িহ ান 

 

সহকািী 

রপ্রাগ্রা াি 

(তথ্য প্রযুরি) 

৭০%  পাইলট ক থসূচী 

িাস্তিারয়ত 

হময়মছ ২০১৮ 

সামল 

িাস্তিায়ন র াগ্য

  

জনাি র াোঃ সরহদ 

রহামসন রসরল  

 

পরিচালক ( ানি 

সম্পদ ও উন্নয়ন)  

রফানোঃ +৮৮-০২-

৮০৩২৯৩৬ 

৫ পল্লী দারিদ্র্য 

রিম াচন 

ফাউমেশন 

(রপরিরিএফ) 

ইউটিউি 

চযামনমলি 

 াধ্যম  

অনলাইন 

রশিা 

ইউটিউি চযামনমলি 

 াধ্যম  দরিদ্র্য 

জনমগাষ্ঠীমক দারিদ্র্য 

রিম াচন, রশিা, স্বাস্থয ও 

সমচতনতামূলক রশিা 

প্রদান 

দরিদ্র্য জনমগাষ্ঠীি 

জীিন াত্রাি  ান 

উন্নয়মনি জন্য 

রিরজটাল 

ব্যিস্থাপনা 

জনাি র াোঃ 

রিজরলন 

রিজওয়ান 

 

সহকািী 

রপ্রাগ্রা াি 

(তথ্য প্রযুরি) 

১০%  পাইলট ক থসূচী 

গ্রহন কিা হময়মছ 

২০১৮ সামল 

িাস্তিায়ন র াগ্য জনাি র াোঃ সরহদ 

রহামসন রসরল  

 

পরিচালক ( ানি 

সম্পদ ও উন্নয়ন)  

রফানোঃ +৮৮-০২-

৮০৩২৯৩৬ 
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