
 
ক াটাগির িভি ক কাযকর ক ীয় ও াথিমক সমবায় সিমিতর তািলকা : 

 
উপেজলার নাম : লাহাগড়া 
 

: 
নং 

 সিমিতর নাম, রিজ: নং ও তািরখ           সিমিতর কানা সভাপিত ও স াদেকর মাবাইল 
নং 

১  ২ ৩ ৪ 
1   লাহাগড়া উপেজলা ক ীয় সমবায় এ ােসািসেয়ন িলঃ 

রিজ: 02/ লনা, তািরখ:11/01/1980 
লাহাগড়া উপেজলা পিরষদ, লাহাগড়া, 

নড়াইল 
সভাপিত 
01685-893903 

2   লাহাগড়া উপেজলা িব হীন সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:27/93, তািরখ:27/10/1993 

প ী ভবন, উপেজলা পিরষদ 
কমে ,েলাহাগড়া, নড়াইল 

 

           ত বায়   
3  চাচই ধানাইড় ত বায় সমবায় সিমিত িল: 

রিজ:২২০/ জ, তাং:২৭/০৭/১৯৭২ 
াম:চাচই-ধানাইড়    ডাক:অিড়য়ারা  
লাহাগড়া, নড়াইল 

01713-921700 

4  তলকাড়া ত বায় সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:০১/ জ, তাং:০৬/১১/১৯৭৩ 

াম:েতলকাড়া  ডাক:বড়িদয়া  
লাহাগড়া, নড়াইল 

 

5  সা িলয়া ত বায় সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:৫৫৪/ জ, তাং:২০/০৭/১৯৭৪ 

াম:সা িলয়া ডাক:কািশনগর  
লাহাগড়া, নড়াইল 

01713-921700 

6  চর কালনা ত বায় সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:৪০২/ জ, তাং:০৬/১১/১৯৭৩ 

াম:কালনা   ডাক:কামঠানা  
লাহাগড়া, নড়াইল 

 

7  পারআমডা া ত বায় সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:২২৯/ জ, তাং:০৭/০৩/১৯৭৩ 

 

াম:পারআমডাংগা ডাক:আিড়য়ারা  
লাহাগড়া, নড়াইল 

01713-921700 

8  রায় াম ত বায় সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:১৭৩/ জ, তাং:১৭/০৩/১৯৭৩ 

াম:রায় াম     ডাক:রায় াম  
লাহাগড়া, নড়াইল 

01713-921700 

9  নীনগর ত বায় সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:৩৩২/ জ, তাং:২৭/০৭/১৯৭৩ 

াম: নীনগর   ডাক: ড়ািলয়া 
লাহাগড়া, নড়াইল 

 

10  কালনা-কামঠানা ত বায় সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:১৬৬/ জ, তাং:২০/০৭/১৯৭৪ 

াম:কালনা-কামঠানা ডাক:কামঠানা  
লাহাগড়া, নড়াইল 

01713-921700 

11  ত িলয়া ত বায় সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:১০২/ জ, তাং:২৭/০৭/১৯৭২ 

াম:েত িলয়া    ডাক:কামঠানা  
লাহাগড়া, নড়াইল 

01713-921700 

                                িষ   
12  শাপলা িষ সমবায় সিমিত িলঃ 

রিজ:৩/নড়া, তাং:২৮/০৭/২০১৫ 
াম:ম লহাটা      ডাক: শী  
লাহাগড়া, নড়াইল 

01918-78545 

13  য না িষ সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:৩/নড়া, তাং:১৪/০১/২০১৯ 

াম:কােশম পার মােকট       
ডাক:েলাহাগড়া,  
লাহাগড়া, নড়াইল 

নাই 

14  একতা িষ সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:১৫/নড়া, তাং:১১/০১/২০১৬ 

াম:েগািপনাথ র  ডাক:ল ীপাশা  
লাহাগড়া, নড়াইল 

01917-951829 

15  কামঠানা িষ সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:19/নড়া, তাং:13/03/২০১6 

াম:েলাহাগড়া    ডাক:েলাহাগড়া  
লাহাগড়া, নড়াইল:  

01980-434733 

16  ইতনা িষ সবিজ উৎপদন খী সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:01/নড়া, তাং:03/07/2019 

াম:ইতনা   ডাক:ইতনা 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01713-994777 

17  চরিদঘিলয়া িষ সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:০৫/নড়া, তাং:০৪/০৮/২০১১ 

াম:চরিদঘিলয়া   ডাক:মহাজন  
লাহাগড়া, নড়াইল 

01918-8046636 

18  ক বািড়য়া িষ সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:১০/নড়া, তাং:০২/০১/২০১১ 

াম:ক বািড়য়া   ডাক:ল ীপাশা 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01911-088856 

19  স জবাংলা িষ সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:18/নড়া, তাং:13/03/2016 

াম:ইতনা   ডাক:ইতনা 
লাহাগড়া, নড়াইল:  

01944-541487 

         স য় ও ঋণদান   
20  িদঘিলয়া স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িলঃ াম:িদঘিলয়া  ডাক:েকালা-িদঘিলয়া 

লাহাগড়া, নড়াইল  
01724-341416 



রিজ: 01/নড়া, তািরখ:08/07/2012 
21  চর- কাটােকাল স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িলঃ 

রিজ: 16/নড়া, তািরখ:06/02/2012 
াম:চর- কাটােকাল   ডাক:রকাটােকাল 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01920-511022 

22  ম মিত স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ: 09/নড়া, তািরখ:07/08/2012 

াম:িসিড বাজার    ডাক:আিড়য়ারা 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01924-191090 

23  িদশা স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ: 11/নড়া, তািরখ:09/10/2012 

াম:েলাহাগড়া, চীরা া   ডাক:েলাহাগড়া, 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01718-002610 

24  মীচাক স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ: 04/নড়া, তািরখ:03/03/2013 

াম:েশখপাড়া বাতাসী   ডাক:িশয়ারবর 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01942-720600 

25  ইনসাফ স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ: 07/নড়া, তািরখ:21/03/2013 

াম:েগািপনাথ র  ডাক:ল ীপাশা 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01748-944295 

26  ডায়ম  স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ: 16/নড়া, তািরখ:02/05/2013 

াম:কেলজ রাড, লাহাগড়া,       
ডাক:েলাহাগড়া, 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01944-896980 

27  বনলতা স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ: 04/নড়া, তািরখ:03/03/2013 

াম:ম লহাটা  ডাক: শী 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01714-663709 

28  নবজীবন স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ: 20/নড়া, তািরখ:13/05/2013 

াম: মড়ী ব   ডাক: মড়ী 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01946-598683 

29  নবজাগরণ স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ: 24/নড়া, তািরখ:01/07/2013 

াম:েলাহাগড়া, বাজার   ডাক:েলাহাগড়া, 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01712-895738 

30  জা ত স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ: 05/নড়া, তািরখ:23/01/2014 

াম:মিনকগ জ বাজার  ডাক:এন,এস খালা 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01728-433642 

31  একতা স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ: 25/নড়া, তািরখ:10/10/2021 

াম:মাকড়াইল   ডাক:মাকড়াইল 
লাহাগড়া, নড়াইল 

 

32  লাহাগড়া াথিমক  সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:06/নড়া, তািরখ:19/12/2019 

াম:মশা নী       ডাক:ল ীপাশা 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01710-110954 

  মৎসজীিব/চাষী   
33  ীনগর মৎসজীিব সমবায় সিমিত িলঃ 

রিজ:37/নড়া,  তািরখ:11/05/2010 
াম: ীনগর     ডাক:নলদী 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01714-577255 

34  কালাচ দ র মৎসজীিব সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:05/নড়া,  তািরখ:16/08/2010 

াম:কালাচ দ র    ডাক:নলদী 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01727-920362 

35  বক র মৎসজীিব সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:06/নড়া,  তািরখ:18/03/2013 

াম:ৈবক র       ডাক:নলদী 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01729-972418 

36  লাহাগড়া মৎসজীিব সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:06/নড়া,  তািরখ:22/03/2018 

াম:েলাহাগড়া    ডাক:েলাহাগড়া 
লাহাগড়া, নড়াইল 

 

37  মাকড়াইল মৎসচাষ ও বন উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:01/নড়া,  তািরখ:02/02/1999 

াম: মাকড়াইল      ডাক:মাকড়াইল 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01912-204167 

38  ম মিত মৎসচাষী সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:14/নড়া,  তািরখ:12/01/2017 

াম: ধলইতলা      ডাক:ধলইতলা 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01711-702370 

39  লাহাগড়া সীিখন মৎসচাষী ও িশকারী সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:08/নড়া,  তািরখ:12/04/2018 

াম: লাহাগড়া     ডাক:েলাহাগড়া 
লাহাগড়া, নড়াইল 

 

40  মাইট মড়া মজীিব সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:14/নড়া, তািরখ: 07/04/2013 

াম:মাইট মড়া     ডাক:েলাহাগড়া 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01915-182126 

41  লাহাগড়া ি েযা া ক াণ সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:01/নড়া, তািরখ: 17/12/1992 

াম:েলাহাগড়া     ডাক:েলাহাগড়া 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01716-202585 

42  ম মিত বউ য়ন ওমৎস খামার সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:81/নড়া, তািরখ: 08/04/2001 

াম:মিরচপাশা     ডাক:মিরশপাশা 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01925-596962 

43  লাকী সেভন আ কমসং ান সমবায় সিমিত িল: 
রিজ :07/নড়া, তািরখ: 22/03/2018 

াম:লা িড়য়া     ডাক:কািলগজ 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01913-871107 

44  ব ন সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:10/নড়া, তািরখ: 05/12/2016 

াম: লাহাগড়া, বাজার   ডাক:েলাহাগড়া 
লাহাগড়া,নড়াইল 

01721-371003 

45  ইেরাকা সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:15/নড়া, তািরখ: 01/03/2017 

াম:ইতনা     ডাক: ইতনা 
লাহাগড়া,নড়াইল 

01712-206492 

46  স জপাতা সািবক াম উ য় সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:01/নড়া, তািরখ: 06/11/2017 

াম:েলাহাগড়া     ডাক:েলাহাগড়া 
লাহাগড়া,নড়াইল 

01795-534449 

47  লা িড়য়া আদশ সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:02/নড়া, তািরখ: 05/12/2016 

াম:লা িড়য়া     ডাক:কালীগজবাজার 
লাহাগড়া,নড়াইল 

0193314682 



48  ম মিত  সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:04/নড়া, তািরখ: 19/03/2018 

াম:ম লহাটা     ডাক: শী 
লাহাগড়া,নড়াইল 

01740-411762 

49 শাপলা সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:05/নড়া, তািরখ: 19/03/2018

াম:বাবরা মিনকগজ     ডাক:মািনকগজ 
লাহাগড়া,নড়াইল 

01718-778708 

50 দায় মি ক র সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:01/নড়া, তািরখ: 26/07/2018

াম:মি ক র ব    ডাক: মি ক র 
লাহাগড়া,নড়াইল 

01764-350534 

51 লাহাগড়া বিণক সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:21/নড়া, তািরখ:17/03/2004 

াম:েলাহাগড়া   ডাক:েলাহাগড়া 
লাহাগড়া,নড়াইল 

01743-272526 

52 লা িড়য়া বাজার  বিণক সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:9/নড়া, তািরখ:25/03/2013

াম:লা িড়য়     ডাক:কািলগজ 
লাহাগড়া,নড়াইল 

01924-101009 

53 মাইট মড়া আ য়ণ ব মখী সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:16/নড়া, তািরখ:29/03/2000

াম:মাইট মড়া    ডাক: লাহাগড়া 
লাহাগড়া,নড়াইল 

01954-588363 

54 মাইট মড়া আবাসন(েফইজ-2) ব খী সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:06/নড়া, তািরখ:24/09/2006

াম:মাইট মড়া     ডাক:েলাহাগড়া 
লাহাগড়া,নড়াইল 

01926-625669 

55 হা লা আ য়ণ-2 ব মখী সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:05/েলাহা, তািরখ:01/03/2021

াম;হা লা     ডাক:রায় াম 
লাহাগড়া,নড়াইল 

01921-790410 

56 মারডা া আ য়ণ-2 ব মখী সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:06/েলাহা, তািরখ:02/03/2021

াম: মারডা া    ডাক:মিকম র 
লাহাগড়া,নড়াইল 

01757-487246 

57 মাই াম পািন ব পনা সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:07/নড়া, তািরখ: 01/02/1998 

াম:মাই াম     ডাক:েকাটােকাল 
লাহাগড়া,নড়াইল 

01755-415634 

58 িবল ঝ কা পািন ব পনা সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:03/নড়া, তািরখ: 19/11/2000 

াম:েনায়া াম    ডাক:এন,এস, খালা 
লাহাগড়া,নড়াইল 

01713-028219 

59 সা িলয়া পািন ব পনা সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:11/নড়া, তািরখ: 26/11/2006 

াম:সা িলয়া     ডাক: কািশনগর 
লাহাগড়া,নড়াইল 

01717-341642 

60 গ ব- ধাপাদহ- ষখালী পািন ব পনা সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:76/েলাহা, তািরখ: 30/06/2013 

াম:গ ব     ডাক:মিরচপাশা 
লাহাগড়া,নড়াইল 

01712-635603 

61  হাজরাখালী পািন ব পনা সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:14/নড়া, তািরখ: 22/03/2000 

াম:আমাদা  ডাক:আমাদা 
লাহাগড়া,নড়াইল 

01712-463611 

62  লাহাগড়া ি  ইলার িসিনএনিজ অেটাক াব ও িপকআপভ ান 
সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:10/নড়া,  তািরখ:11/10/2015 

াম:জয় র     ডাক:েলাহাগড়া 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01719-966604 

63  ীনগর অিদবাসী ( তাি ক ক াণ) সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:04/নড়া, তািরখ:05/09/2016 

াম: ীনগর, ডাক: নলদী 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01714-577255 

64  নলিদ  অিদবাসী ( তাি ক জনেগা ী ক াণ) সমবায় সিমিত 
িলঃ 
রিজ:02/নড়া, তািরখ:31/07/2019 

াম:নলদী ডাক: নলদী 
লাহাগড়া, নড়াইল 

 

65  কামঠানা  তাি ক সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:11/নড়া, তািরখ:10/02/2021 

াম:কামঠানা ডাক: কামঠানা 
লাহাগড়া, নড়াইল 

 

66  িমতালী ব খী সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:02/নড়া, তািরখ:12/01/2019 

াম: পালপাড়া বাতাসী  ডাক:বাতাসী 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01918-565088 

67  জন ব খী সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:17/নড়া, তািরখ:17/01/2010 

াম: য়া ডাক: মহাজন 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01913-985626 

68  মি ক র ব খী সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:22/নড়া, তািরখ:10/01/2011 

াম: লাহাগড়া, ডাক: লাহাগড়া 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01924-191203 

69  চরেকাটােকাল ব খী সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:25/নড়া, তািরখ:15/02/2011 

াম: চরেকাটা কাল ডাক: কাটােকাল 
লাহাগড়া, নড়াইল 

01718-295241 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     সািবক াম উ য়ন(িসিভিডিপ) 

.নং সিমিতর নাম  রিজে শন ন র ও তািরখ সিমিতর কানা মাবাইল 

1.  পারআমডা া  সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:16/ লাহা,  
তািরখ:13 /01/2012 

াম:পারআমডাংগা, ডাক:আিড়য়ারা 
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01964908485 

2.   ম  চাচই সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং: 32/ লাহা. 
তািরখ:10/04/2012 

াম: ম  চাচই ডাক:চাচই                      
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01775187031 

3.  পি ম চাচই সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং 50/ লাহা, 
তািরখ: 03/06/2012 

াম: পি মচাচই, ডাক:মিরচপাশা             
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01936835118 

4.  মিরচপাশা সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং35/ লাহা. 
তািরখ:11/04/2012 

াম: মিরচপাশা, ডাক:মিরচপাশা                     
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01736886199 

5.  গািব র জয় র সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং27/ লাহা, তািরখ: 
01/03/2012 

াম:জয় র ডাকঘর: জয় র                                  
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01749683220 

৬. ব চাচই সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:11/ লাহা, 
তািরখ:29/12/2011 

াম: ব চাচই 
ডাক:চাচই, লাহাগড়া, নড়াইল। 

01783394783 

৭. বল য়া সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:01/ লাহা, 
তািরখ:18/12/2011 

াম: বল য়া 
ডাক: চাচই ,  লাহাগড়া, নড়াইল। 

01955733224 

৮. নারানিদয়া সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:08/ লাহা, 
তািরখ:27/12/ 2011 

াম: নারানিদয়া,ডাক:জয় র                      
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01927488179 

৯. পারআমডাংগা উ র  সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত  
িলঃ 

িনব ননং:63/ লাহা, 
তািরখ: 1৪/০২/ 201৩ 

াম: পারআমডাংগা উ র ,ডাক: 
আমডাংগা , লাহাগড়া, নড়াইল। 

01988041565 

১০. চাচই-ধানাইড় সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:02/ লাহা, 
তািরখ:18/12/২০11 

াম: চাচই-ধানাইড় ডাক:আিড়য়ারা                     
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01718285034 

১১. ধানাইড় সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:66/ লাহা, 
তািরখ:14/০2/২০13 

াম: ধানাইড়ডাক: মিরচপাশা                      
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01930585395 

১২. চরআিড়য়ারা সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:38/ লাহা, 
তািরখ:০২/০5/২০12 

াম: আিড়য়ারা(চর), ডাক: আিড়য়ারা 
,েলাহাগড়া, নড়াইল 

01982337739 

১৩. আিড়য়ারা সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:38/ লাহা, 
তািরখ:০২/০5/২০12 

াম:চরআিড়য়ারা,ডাক:আিড়য়ারা                      
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01997778493 

১৪. চারখালী সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:12/ লাহা, 
তািরখ:29/12/২০11 

াম: চারখালী, ডাক: কািশনগর                     
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01980038595 

১৫. বাবরা মিরচপাশা সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:৪৯/ লাহা, 
তািরখ:৩১/৫/২০১২ 

াম: মিরচপাশাডাক:মিরচপাশা                     
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01954570362 

১৬. চাচই িশকদারপাড়া সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:46/ লাহা, 
তািরখ:31/০5/২০12 

াম: চাচই িশকদারপাড়া 
ডাক: মিরচপাশা  লাহাগড়া 

01941909411 

১৭. আমডা া সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ননং২৪/ লাহা, 
তািরখ:1৯/2/1২ 

াম: আমডা া, ডাক:আিড়য়ারা                     
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01928694545 

১৮. চাচই ধানাইড়  উ র সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত 
িলঃ 

িনব ননং০৪/ লাহা, 
তািরখ:18/12/২০11 

াম: চাচই ধানাইড় (উ:) 
ডাক:চাচই  , লাহাগড়া, নড়াইল। 

01904366451 

১৯. ধানাইড়  বপাড়া  সািবক  াম  উ য়ন সমবায়  সিমিত  
িলঃ 

িনব ন নং৪৭/ লাহা, 
তািরখ: 31/5/২০12 

াম:ধানাইড়(( ব),ডাক:মিরচপাশা                      
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01919950652 
01948112662 

২০. চাচই ধানাইড় মা াপাড়া সািবক াম উ য়ন সমবায় 
সিমিত িলঃ 

িনব ন নং৩৩/ লাহা, তািরখ: 
১০/০৪/২০১২ 

াম: চাচই ধানাইড়, ডাক: চাচই                     
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01732310038 

২১. বািহরপাড়া সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:০5/ লাহা, 
তািরখ:18/12/২০11 

াম: বািহরপাড়া, ডাক:কাশনগর                     
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01964908485 

২২. পি ম ঈশানগাতী সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:07/ লাহা, 
তািরখ:18/11/২০11 

াম: পি ম ঈশানগাতী 
ডাক:কািশনগর , লাহাগড়া। 

01775187031 

২৩. ব ঈশানগাতী সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:25/ লাহা, 
তািরখ:20/2/12 

াম: ব ঈশানগাতী, 
ডাক:কািশনগর , লাহাগড়া,  

01936835118 

২৪. শাহাবাজ র সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:34/ লাহা, 
তািরখ:10/০4/২০12 

াম: শাহাবাজ র, ডাক:রায় াম                      
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01915151302 

২৫. এেড় া সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:44/ লাহা, 
তািরখ:3০/০৫/২০12 

াম: এেড় া, ডাক:কািশনগার                      
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01749683220 

২৬. পােলাখালী সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:০9/ লাহা, 
তািরখ:18/12/২০11 

াম: পােলাখালী, ডাক:কািশনগর                      
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01783394783 



২৭. িগলাতলা সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:১৪/ লাহা, 
তািরখ:০৩ /০1/২০12 

াম: িগলাতলা, ডাক: কাশনগর                      
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01955733224 

২৮. চািলঘাট ম  সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:61/ লাহা, 
তািরখ:13/০2/২০13 

াম: চািলঘাট ম পাড়া 
ডাক:কািশনগর , লাহাগড়া। 

01927488179 

২৯. রােম র র সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:13/ লাহা, 
তািরখ:০3/০1/২০12 

াম: রােম র র, ডাক:কািশনগর                      
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01988041565 

৩০. দি ণ ব প  সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিতর িলঃ িনব ন নং:6/ লাহা, 
তািরখ:15/০4/২০12 

াম: দি ণ ব প  
ডাক:কািশনগর , লাহাগড়া,  

01718285034 

৩১. প িবলা সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:45/ লাহা 
তািরখ:30/05/২০12 

াম: প িবলাডাক: কািশনগর                    
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01930585395 

৩২. চািলঘাট সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং: ৪0/ লাহা, 
তািরখ:০৩ /০5/২০12 

াম: চািলঘাট, ডাক:রায় াম                      
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01982337739 

৩৩. শাহাবাজ র ব সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:42/ লাহা, 
তািরখ:30/5/২০12 

াম: শাহাবাজ র, ডাক:রায় াম                     
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01997778493 

৩৪. পারচািলঘাট সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:57/ লাহা, 
তািরখ:13/০2/২০13 

াম: চািলঘাট, ডাক:রায় াম                      
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01980038595 

৩৫. শালবরাত সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং: 70/ লাহা, 
তািরখ:17/02/২০১৩ 

াম: পারচািলঘাট, ডাক:কািশনগর                      
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01954570362 

৩৬. গ ব কানাপাড়া সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:42/ লাহা       
তািরখ:30/05/2012 

াম: গ ব কানাপাড়া 
ডাক: মিরচপাশা  লাহাগড়া। 

01941909411 

৩৭. গ ব সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং: ৫৫/ লাহা, 
তািরখ:12/০2/২০13 

াম: গ ব, ডাক:মিরচপাশা                      
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01928694545 

৩৮. গ ব দি ণপাড়া সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:56/ লাহা,  
তািরখ:13/2/13 

াম: গ ব দি ণপাড়া 
ডাক: মিরচপাশা , লাহাগড়া। 

01904366451 

৩৯. উ র ব প  সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:৩৯/ লাহা, 
তািরখ:13/০2/২০13 

াম: ব প  উ রপাড়া, কািশনগর                      
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01919950652 
01948112662 

৪০. দাপাদাহ-বািহরপাড়া সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত 
িলঃ 

িনব ন নং:65/ লাহা, 
তািরখ:14/০2/২০13 

াম: দাপাদাহ, ডাক: কািশনগর                   
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01732310038 

৪১. যািগয়া সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:26/ লাহা. 
তািরখ:2৩/০2/২০12 

াম: যািগয়া, ডাক: হাটপ িড়য়া                     
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01964908485 

৪২. পারমি ক র (দ:) সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:62/ লাহা, 
তািরখ:13/০2/২০13 

াম:পারমি ক র, 
ডাক: ল ীপাশা  লাহাগড়া। 

01775187031 

৪৩. মি ক র (েশখপাড়া) সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত 
িলঃ 

িনব ন নং:31/ লাহা, 
তািরখ:10/4/12 

াম: ম লহাটা, ডাক: শী                      
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01936835118 

৪৪. উঃ পারমি ক র সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:১০/ লাহা. 
তািরখ:২৭/১2/২০1১ 

াম: উঃ পারমি ক র 
ডাক: ল ীপাশা, লাহাগড়া। 

01736886199 

৪৫. পারপা িড়য়া সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:67/ লাহা 
তািরখ:14/০2/২০13 

াম: পারপা িড়য়া 
ডাক:হাটপা িড়য়া,  লাহাগড়া। 

01749683220 

৪৬. পা িড়য়া সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:৬9/ লাহা, 
তািরখ:1৭/০2/২০1৩ 

াম: পা িড়য়া, ডাক: হাটপা িড়য়া                     
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01783394783 

৪৭. কালা পা িড়য়া সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:59/ লাহা, 
তািরখ:13 /2/13 

াম: কালা, 
ডাক: িদঘিলয়া, লাহাগড়া। 

01955733224 

৪৮. সানাদাহ সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:০৬/ লাহা, 
তািরখ:1৮/12/১১ 

াম: সানাদাহ, ডাক:হাটপ িড়য়া                    
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01927488179 

৪৯. পারমি ক র ম  সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং: ২৮/ লাহা, 
তািরখ:০৪/০৩/১২ 

াম:পারমি ক র, 
ডাক: ল ীপাশা লাহাগড়া। 

01988041565 

৫০. চরম লহাটা সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং: ৫8/ লাহা, 
তািরখ:1৩/০2/২০13 

াম: চরম লহাটা 
ডাক: শী, লাহাগড়া, নড়াইল। 

01718285034 

৫১. পা িড়য়া (ম )সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:60/ লাহা, 
তািরখ:13/2/13 

াম: পা িড়য়া (ম ) 
ডাক:হাটপা িড়য়া , লাহাগড়া। 

01930585395 

৫২. চরমি ক র সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:72/ লাহা, 
তািরখ:17/2/13 

াম: চরমি ক র 
ডাক: শী , লাহাগড়া, নড়াইল। 

01982337739 

৫৩. মিহষাপাড়া সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং71/ লাহা, 
তািরখ:17/2/13 

াম: মিহষাপাড়া, ডাক:মি ক র,    
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01997778493 

৫৪. কাউলীডাংগা সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং: 48/ লাহা, 
তািরখ:31/5/12 

াম:কাউলীডাংগা 
ডাক: হাটপা িড়য়া  লাহাগড়া। 

01928172933 

৫৫. ম লহাটা দঃ সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং: ৬৮/ লাহা, 
তািরখ:13/2/13 

াম: ম লহাটা দঃ 
ডাক: শী               
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01726721185 

৫৬. ম লহাটা উঃ সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:54/ লাহা, 
তািরখ: 12/২/১৩                     

াম: ম লহাটা, ডাক: শী 
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01710685234 



৫৭. ব মি ক র সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:15/ লাহা, 
তািরখ:15/1/12 

াম: ব 
মি ক র,ডাক:মি ক র                      
লাহাগড়া, নড়াইল। 

0184625857 

৫৮. নরিসংিদয়া সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং:৬4/ লাহ, 
তািরখ:14/02/13 

াম: নরিসংিদয়া 
ডাক:হাটপ িড়য়া   লাহাগড়া। 

01719914737 

৫৯. করফা (চর) সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং: 29/ লাহা 
তািরখ:12/3/12 

াম: করফা, ডাক: শী                     
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01724904259 

৬০. চরমি ক র উ র সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং: ৪১/ লাহা. 
তািরখ:৩০/০৫/1২ 

াম: চরমি ক র উ র   
ডাক: শী   লাহাগড়া, 
নড়াইল। 

01746453361 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      অকাযকর সমবায় সিমিতর তািলকা : 
 

: নং  সিমিতর নাম, রিজ: নং ও তািরখ সিমিতর কানা সভাপিত ও স াদেকর মাবাইল নং 
১ ২ ৩ ৪ 

1 প ীেসবা স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:০২/নড়া, তািরখ:২১/০১/২০১৪ 

াম: মি ক র       ডাক:মি ক র 
লাহাগড়া, নড়াইল। 

2 কলাগািছ মৎ জীিব সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:০৮/নড়া, তািরখ:২৪/০৩/২০১৩ 

াম:কলাগািছ        ডাক:রায় াম 
লাহাগড়া, নড়াইল। 

3 বাধন ভা প  ও উৎপাদানকারী সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:০৯/নড়া, তািরখ:০৮/০৩/২০১৩

াম:        ডাক: 
লাহাগড়া, নড়াইল। 

4 মনা িষ সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:০৩/নড়া,তািরখ:১৪/০১/২০২০ 

াম: কােশম পার মােকট       
ডাক:েলাহাগড়া 
লাহাগড়া, নড়াইল। 

5 ামীন স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:০৬/নড়া, তািরখ:১৮/০৭/২০১২

াম: লাহাগড়া, বাজার   ডাক:েলাহাগড়া 
লাহাগড়া, নড়াইল। 

6 ে র নীড় স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:৩৪/নড়া, তািরখ:০৬/১০/২০১৩

াম: শালনগর       ডাক:িশয়বর 
লাহাগড়া, নড়াইল। 

7 লাহাগড়া ইউিনয়ন ব খী সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:০৭/ জ, তািরখ:০৬/১০/১৯৪৯

াম: লাহাগড়া   ডাক:েলাহাগড়া 
লাহাগড়া, নড়াইল। 

8 জয় র ইউিনয়ন ব খী সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:১৯/ জ, তািরখ:২০/০৪/১৯৪৯

াম:জয় র        ডাক:েলাহাগড়া 
লাহাগড়া, নড়াইল। 

9 কািশ র ইউিনয়ন ব খী সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:১৪/েজ, তািরখ:১২/০৫/১৯৬০

াম:কািশ র        ডাক:কািশনগর 
লাহাগড়া, নড়াইল। 

10 মি ক র ইউিনয়ন ব খী সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:১৩৯/ জ, তািরখ:২২/০৫/১৯৪৯

াম: মি ক র       ডাক:মি ক র 
লাহাগড়া, নড়াইল। 

 

মেডল সমবায় সিমিতর তািলকা : 
: 

নং 
 সিমিতর নাম, রিজ: নং ও তািরখ সিমিতর কানা সভাপিত ও স াদেকর 

মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ 

1 ইনসাফ স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িলঃ াম: ল ীপাশা ডাক: লাহাগড়া 01748-944295 



রিজ:07/নড়া তাং: 21/03/2013 লাহাগড়া, নড়াইল। 
 
 

উৎপাদন খী সমবায় সিমিতর তািলকা। 
: 

নং 
 সিমিতর নাম, রিজ: নং ও তািরখ সিমিতর কানা সভাপিত ও স াদেকর 

মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ 

1 ক বািড়য়া িষ সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:10/নড়া  তাং:02/11/2011 

াম: ক বািড়য়া, ডাক: লাহাগড়া 
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01911-088856 

2 লাহাগড়া াথিমক  উৎপদনকারী সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজ:06/নড়া    তাং:19/12/2019 

াম: মশা িন ডাক: ল ীপাশা 
লাহাগড়া, নড়াইল। 

01710-110954 

 
 

সফল সমবায় সিমিত স েহর তািলকা : 
: 

নং 
 সিমিতর নাম, রিজ: নং ও তািরখ সিমিতর কানা সভাপিত ও স াদেকর 

মাবাইল নং 
১ ২ ৩ ৪ 

1 িদঘিলয়া স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:01/নড়া, তাং:08/07/2012 

াম: িদঘিলয়া, ডাক: কালা িদঘিলয়া 01724-341416 

2 চরেকাটােকাল স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:16/নড়া, তাং:06/02/2012 

াম: চরেকাটােকাল, ডাক: কাটােকাল 01920-511022 

3 ডায়ম  স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িল: 
রিজ:16/নড়া, তাং:02/05/2013 

াম: কেলজ রাড, ডাক: লাহাগড়া 01944-896980 

 

 
                                                                                                              া িরত/- 
                                                                                                      (হা ন আহে দ িসকদার) 
                                                                                                 উপেজলা সমবায় অিফসার(অিত:দা:) 

     লাহাগড়া নড়াইল। 
   ফান-02477774376 
                                                                                                                                          Ucolohagara2018@gmail.com 

 


