
  
 

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 
১. শখহা  ব ক াণ স য় ও ঋণদান সঃসঃ 

িলঃ, রিজঃ নং-  ২০/নড়া, তাং- ২৯/২/১২ 
াম:েশখহা  বাজার,  ডাক:েশখহা , নড়াইল 

সদর। 
মাঃ আেনায়ার হােসন 
মাবাঃ01917146752 

২. দবেভাগ শখপাড়া পািন ব াপনা সমবায় 
সিমিত িলঃ, রিজঃ নং-১০/নড়া, তাং-
২৬/১১/০৬ 

াম:েদবেভাগ ডাক: দবেভাগ, নড়াইল সদর। 
ল আমীন ০১৭৩৪০৫২৭২৪ 

 

 
     া িরত/= 

 (হা ন আহে দ িসকদার) 
 উপেজলা সমবায় অিফসার 

নড়াইল সদর, নড়াইল। 
 ফান-02477-77৪০৫৯ 

  uconarailsadar@gmail.com 
 
 
 

মেডল সমবায় সিমিতর তািলকা : 
 

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

১. শখহা  ব ক াণ স য় ও ঋণদান সঃসঃ 
িলঃ, রিজঃ নং-  ২০/নড়া, তাং- ২৯/২/১২ 

াম:েশখহা  বাজার,  ডাক:েশখহা , 
নড়াইল সদর। 

মাঃ আেনায়ার হােসন 
মাবাঃ01917146752 

 
     া িরত/= 

 (হা ন আহে দ িসকদার) 
 উপেজলা সমবায় অিফসার 

নড়াইল সদর, নড়াইল। 
 ফান-02477-77৪০৫৯ 

  uconarailsadar@gmail.com 
 

 
উৎপাদন খী সমবায় সিমিতর তািলকা। 

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

১ ২ ৩ ৪ 
১. সততা মৎ  উৎপাদন ও িবপননকারী সমবায় 

সিমিত িলঃ, রিজঃ নং-০২/নড়া, তাং-
১৭/০৯/২০ 

াম+ডাক-িমজা র,  নড়াইল সদর। 
মাঃ িরমন শখ ০১৯৯১৮৬২০৯১ 

 
     া িরত/= 

 (হা ন আহে দ িসকদার) 
 উপেজলা সমবায় অিফসার 

নড়াইল সদর, নড়াইল। 
 ফান-02477-77৪০৫৯ 

  uconarailsadar@gmail.com 



  
 

ক াটাগির িভি ক কাযকর ক ীয় ও াথিমক সমবায় সিমিতর তািলকা : 
 
উপেজলার নাম : নড়াইল সদর, নড়াইল। 
 

: 
নং 

সিমিতর নাম সিমিতর কানা সভাপিত ও স াদেকর মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ 
1.  ক ীয় সমবায় াংক িলঃ, নড়াইল। 

রিজঃ নং- 01/েজ, তাং-2/1/1923 
ফিরঘাট রাড, নড়াইল সদর, নড়াইল। খ কার শােহদ আলী শা   

মাবাঃ ০১৭১১৯৬৫৫৬৬ 
2.  নড়াইল সদর ইউিসিসএ িলঃ, নড়াইল। 

রিজঃ নং- ৬৮/ লনা, তাং-2০/০৩/19৭3 
cjøx feb, Dc‡Rjv cwil` Kg‡cø·, 
নড়াইল সদর, নড়াইল। 

আ.ফ.ম. হমােয়ত উ াহ িহ  
মাবাঃ ০১৭১২৭২০০৩৫ 

3.  নড়াইল সদর ইউিবিসিসএ িলঃ, নড়াইল। 
রিজঃ নং- 06/93, ZvwiLt-12/09/1993 
wLª. 

cjøx feb, Dc‡Rjv cwil` Kg‡cø·, 
নড়াইল সদর, নড়াইল। 

 রানী ল র 
মাবাঃ ০১৯৮৩৬৫৬৯৪৮ 

4.  গিত মাি পারপাস কা-অপাের ভ  
সাসাই  িলঃ, রিজঃ নং-সংেশািধত ০২ /নড়াইল, 

তাং-১৫/০৭/১২ 

মা ারী কমে ,ডাক:রতনগ , নড়াইল 
সদর, নড়াইল। 

মাঃ র ইসলাম 
মাবাঃ01920150586 
মাঃ শির ল ইসলাম 
মাবাঃ01736537639 

5.  নড়াইল সদর উপেজলা সরকাির কমচারী 
ক াণ ব খী সমবায় সিমিত িলঃ,  
রিজঃ নং- 95/নড়া,তাং-15/05/2001 

উপেজলা পিরষদ কাযালয়, নড়াইল সদর, 
নড়াইল।  

শা  মার দাশ 
০১৭১৮৫৫৯৫৪৬ 

6.  রণা স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-০৭/নড়া, তাং-১২/০১/২১ 

াম:পানিততা, ডাক: িলয়া  
নড়াইল সদর। 

তাপ মার িব া-01৭১৮০২৫৯৪৮ 

7.  শখহা  ব ক াণ স য় ও ঋণদান সঃসঃ 
িলঃ, রিজঃ নং-  ২০/নড়া, তাং- ২৯/২/১২ 

াম:েশখহা  বাজার,  ডাক:েশখহা , 
নড়াইল সদর। 

মাঃ আেনায়ার হােসন 
মাবাঃ01917146752 

8.  আকিদয়া ত বায় সমবায় সিমিত িলঃ, রিজঃ 
নং-  ২৭/ জ, তাং- ৯/৫/৭৩ 

াম: আকিদয়া,  ডাক:আকিদয়া,   
নড়াইল সদর। 

মাঃ ওমর আলী ০১৭৬৩৫৬১২৩১ 

9.  ম রগাতী ত বায় সমবায় সিমিত িলঃ, রিজঃ 
নং-  ১৮২/ জ, তাং- ২০/৩/ ৮৩ 

াম:ম রগাতী,ডাক:আকিদয়া,   
নড়াইল সদর।  

িরপন মা া ০১৭১৬১৪৪১৪১ 

10.  শখহা  আফরা ত বায় সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং- ১৭৯/ জ, তাং- ২১/৬/৭১ 

াম: শখহা ,ডাক:েশখহা ,  
নড়াইল সদর। 

শাহ আলম শখ ০১৯৪৬৬০৬১২৩ 

11.  িমজা র খালী ( ল) ত বায় সমবায় সিমিত 
িলঃ, রিজঃ নং- ১৮৫/ জ, তাং- ২১/ ৬/ ৭২ 

াম: িমজা র,ডাক:িমজা র,   
নড়াইল সদর। 

মাঃ আঃ মা ান ০১৭১৩৯১৩৭৫০ 

12.  কমলা র ত বায় সমবায় সিমিত িলঃ, রিজঃ 
নং-  ২৯/ জঃ, তাং- ২৭/৩/৭৩ 

াম:কমলা র,ডাক:মা াসা,  
নড়াইল সদর। 

মাঃ মিহউি ন মা া ০১৮৮৫১৫৪৪৫৪ 
 

13.  নেখালা ত বায় সমবায় সিমিত িলঃ, রিজঃ 
নং- ১৭৮/ জ, তাং- ২৪/৪/৭২ 

াম: নেখালা,ডাক: িসংগােশাল র  
নড়াইল সদর। 

মাঃ রওশন আলী ০১৭১৩৯০৮৪০৫ 

14.  মা রা ত বায় সমবায় সিমিত িলঃ, রিজঃ 
নং- ৮৩৭/ জ, তাং- ৬/৩/৬৫ 

াম:মা রা, ডাক:ম প ী,  নড়াইল সদর। 
পিতত পাবন কর ০১৮১২৮২৫৫৫২ 

15.  দৗলত র ত বায় সমবায় সিমিত িলঃ, রিজঃ 
নং-  ১৮৪/ জ, তাং- ২৬/৩/৬৫ 

াম: দৗলত র,ডাক: ম প ী,  
নড়াইল সদর।  

মিনর উি ন ০১৭১১১০০৪৩০ 

16.  সাতঘিরয়া িরয়া ত বায় সমবায় সিমিত 
িলঃ, রিজঃ নং-  ১৮৪/ জ, তাং- ২৬/৩/৬৫ 

াম: সাতঘিরয়া,ডাক: রতনগ ,  
নড়াইল সদর।  

িরপন মি ক ০১৯১৮৪২৫৬০৭ 

17.  গাবরা ত বায় সমবায় সিমিত িলঃ, রিজঃ 
নং-  ১৮৯/ জ, তাং- ২১/৬/৭২ 

াম: গাবরা ,ডাক:েগাবরা,  
নড়াইল সদর। 

মাঃ আই ব আলী ০১৯১১৫১৮২৯৮ 

18.  বাকলী ত বায় সমবায় সিমিত িলঃ, রিজঃ 
নং- ১৯/ জ, তাং- ২২/১/৭৩ 

াম:বাকলী, ডাক: এগােরাখান,   
নড়াইল সদর। 

িশল চ  পাঠক ০১৬৪২৫৫৬৮৯১ 

19.  মাইজপাড়া ত বায় সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-৩৭/ জ, তাং-৩১/৮/৬০ 

াম: মাইজপাড়া, ডাক:ম প ী,    
নড়াইল সদর। 

মাঃ রিকব উি ন আল র 
০১৭১৩৯২১৭০০  



  
 

20.  িমজা র খালী পঃ ত বায় সমবায় সিমিত 
িলঃ, রিজঃ নং-৮৪/ জ, তাং-২১/০৫/৭৪ 

াম: িমজা র, ডাক:িমজা র,   
নড়াইল সদর। 

আল সাম  ০১৯১৮২১০০২১ 
 

21.  সীতারাম র মৎ জীবী সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-  ৩৭/ জঃ, তাং- ৩০/০১/৭৩ 

াম:িসতারাম র, ডাক: িলয়া  
নড়াইল সদর। 

হির চান িব াস 
01912196509 

22.  িলয়া মৎ জীিব সমবায় সিমিত িলঃ, রিজঃ 
নং- ১৯৩/ জ, তাং-১৩/২/৭৩ 

াম: িলয়া, ডাক: িলয়া,  
নড়াইল সদর। 

নারায়ন চ  িব াস 
 

23.  গা লী মৎ জীিব সমবায় সিমিত িলঃ, রিজঃ 
নং-৩৭/নড়া, তাং-০৯/১০/১৩ 

াম:িসতারাম র, ডাক: িলয়া, নড়াইল 
সদর। 

পংকজ মার রায় 
01739251140 

24.  লারাম র মৎ জীিব সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং- ১১২/ জ, তাং-১৩/২/৭৩ 

াম: লারাম র ডাক: লারাম র,  
নড়াইল সদর। 

রি ৎ মার ম ল 

25.  িবলকা িরয়া খাতনার িবল পািন ব াপনা 
সমবায় সিমিত িলঃ , রিজঃ নং-১০/নড়া, 
তাং-২৬/১১/০৬ 

াম: িবলকা িরয়া, ডাক:িবলকা িরয়া, 
নড়াইল সদর  অ প মার ০১৮৬০৩৬২৭৮৮ 

26.  দবেভাগ শখপাড়া পািন ব াপনা সমবায় 
সিমিত িলঃ, রিজঃ নং-১০/নড়া, তাং-
২৬/১১/০৬ 

াম:েদবেভাগ ডাক: দবেভাগ, নড়াইল 
সদর। 

ল আমীন ০১৭৩৪০৫২৭২৪ 
 

27.  ভামরিদয়া পািন ব াপনা সসবায় সিমিত 
িলঃ, রিজঃ নং-  ০২/নড়া, তাং- ০২/৭/০৭ 

াম: ভার রিদয়া, ডাক: বাগ রাম র 
নড়াইল সদর। 

ছেরায়ার মা া ০১৭২৫৩৯৯৬২৮ 

28.  শখহা  তবনবাগ পািন ব াপনা সমবায় 
সিমিত িলঃ, রিজঃ নং- ৩২ /নড়া তাং-
০৩/০৩/০৮ 

াম:েশখহাটী ডাক:তপনবাগ,  নড়াইল 
সদর। 

মাঃ ফির ল ইসলাম 
01733128924 

29.  বািহর াম পািন ব াপনা সমবায় সিমিত 
িলঃ, রিজঃ নং-১২/নড়া, তাং-২৭/১১/০৬ 

াম:বািহর াম ডাক:বািহর াম,  নড়াইল 
সদর। 

িমনা মাহ ল হাসান 
01712278554 

30.  চা িলয়ারচর পািন ব াপনা সমবায় সিমিত 
িলঃ, রিজঃ নং-১/নড়া, তাং-৫/১/৯৭ 

াম:চা িলয়াচন  
ডাক:চা িলয়াচর,  নড়াইল সদর। 

মাঃ আ  বকর ০১৭২৬২৭৭১০৮ 
 

31.  ম রঘািড়য়া পািন ব াপনা সমবায় সিমিত 
িলঃ, রিজঃ নং-১৩/নড়া, তাং-২৭/১১/০৬ 

াম: দবী র, ডাক: লামরাম র, 
 নড়াইল সদর। 

আঃ বহান িসকদার ০১৭১৭২৮৫৩২৭ 

32.  একতা সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-০৫/নড়া সদর  তাং-১১/১২/১৬ 

াম: পগ , ডাক: রতনগ   নড়াইল 
সদর। 

িব ব িব াস ০১৭১০৪৯৫৭০০ 

33.  গা র জািরপিরষদ সািবক াম উ য়ন 
সমবায় সিমিত িলঃ, রিজঃ নং-০৩/নড়া সদর  
তাং-২৫/০৭/১৮ 

াম: গা র, ডাক: নড়াইল,  নড়াইল 
সদর। মাঃ আছা র রহমান ০১৭১৩৯২১১৭৪ 

34.  অ নী সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-০৮/নড়া সদর  তাং-০১/১১/১৮ 

াম+ডাক:  লারাম র, নড়াইল,  নড়াইল 
সদর। 

ি  রানী িব াস ০১৯৬২৪৮৪৮৫২ 

35.  মানব ক াণ সািবক াম উ য়ন সমবায় 
সিমিত িলঃ, রিজঃ নং-০৩/নড়া সদর  তাং-
২৮/০৮/১৭ 

াম+ডাক:  ব শ াম, নড়াইল,  নড়াইল 
সদর। হাচান খ কার ০১৭৪৯৯৮১৬৭৭ 

36.  ত য় সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-০১/নড়া তাং-১৮/০৭/১৭ 

াম- িড় াম,ডাক: রতনগ , নড়াইল,  
নড়াইল সদর। 

িব ল মার পাে  ০১৭২৪৫৯৭৭০১ 

37.  িবছালী সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত 
িলঃ, রিজঃ নং-১৬/নড়া তাং-২৩/১২/১৮ 

াম+ডাক: িবছালী, নড়াইল,  নড়াইল 
সদর। 

মাঃ আ  মা া ০১৭২৫৯১৬৫৭২ 

38.  ি  সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-০২/নড়া সদর তাং-২৫/০৭/১৮ 

াম-ভা লীডা া,ডাক: িড় াম, নড়াইল,  
সদর, নড়াইল। 

িদলীপ মার িব াস ০১৭৪২৬৫৩৪০৬ 

39.  উদয়ন সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-২৬/নড়া সদর, তাং১৪/০৩/১৯ 

াম+ডাক: আগিদয়া, নড়াইল সদর,  
নড়াইল । 

মহািসন মাড়ল ০১৯১৯৪০১৪৪৮ 

40.  সা য় সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-০৭/নড়া সদর, তাং১৪/১০/১৮ 

াম- গাবরা বাজার, নড়াইল সদর, নড়াইল 
। 

পংকজ মার িব াস ০১৯২১৪৫৪৯৭৩ 

41.  িশ িলয়া সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত 
িলঃ, রিজঃ নং-১০/নড়া, তাং১০/০২/২১ 

াম-িশ িলয়া,ডাক: িশ িলয়া, নড়াইল,  
নড়াইল সদর। 

মাঃ এহসা ল হক ০১৭১৮৩৪৭৫১১ 



  
 

42.  িমনাপাড়া সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত 
িলঃ, রিজঃ নং-১৭/নড়া সদর, তাং০৬/০৫/২১ 

াম-িশ িলয়া,ডাক: আগিদয়া, ,  নড়াইল 
সদর,নড়াইল 

িমনা মিফ র রহমান ০১৬৩৪৮৮৮১০৭ 

43.  িদঘিলয়া ভা প  সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-১০/নড়া সদর, তাং০২/০৬/২০ 

াম-িদঘিলয়া,ডাক: ব শ াম, নড়াইল,  
নড়াইল সদর। 

হ াপী খানম ০১৩১০২৮৬১২২ 

44.  াি ক ভা প  সমবায় সিমিত িলঃ, রিজঃ 
নং-৯০/নড়া সদর, তাং২৫/১১/১৯ 

াম-রতডা া,ডাক: ঘাড়াখালী নড়াইল,  
নড়াইল সদর। 

মাঃ ইনা ল হক ০১৭৯৪২৪৮৪১৩ 

45.  সানার বাংলা ভা প  সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-৮৪/নড়া সদর, তাং২৩/১০/১৯ 

াম-িবছালী,ডাক: আগিদয়া নড়াইল,  
নড়াইল সদর। 

মাঃ রজব আলী ০১৯৯৩২৩৯৬৪১ 

46.  ভােরর আেলা ভা প  সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-৮৯/নড়া সদর, তাং২৫/১১/১৯ 

াম+ডাক-িসংগােশাল র,  নড়াইল সদর। 
মাঃ িহন িব াস ০১৯২৩০৯৩৬৭৫ 

47.  সভ ভা প  সমবায় সিমিত িলঃ, রিজঃ 
নং-৩১/নড়া সদর, তাং০১/০৮/১৯ 

াম-আলীগ ,ডাক-বাগ রাম র,  নড়াইল 
সদর। 

মাঃ সা া র রহমান ০১৭১২৮২৫৩৪৯ 

48.  ব ব  হকাস মােকট  বসায়ী সমবায় 
সিমিত িলঃ, রিজঃ নং-  ২৯/নড়া, তাং-
৩/৫/১২ 

াম: পগ  বাজার, ডাক: রতনগ , 
নড়াইল সদর। শখ সাই ল ইসলাম 01683228739 

49.  পক বসায়ী উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-০২/নড়া সদর, তাং৩১/০৭/১৭ 

নড়াইল চৗরা া,  নড়াইল সদর, নড়াইল। 
আলমগীর হােসন ০১৭১৯০৩১১১১ 

50.  পিরবতন বসায়ী উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-৬৬/নড়া সদর, তাং২৫/০৯/১৯ 

পগ  বাজার,  নড়াইল সদর। 
মাঃ জাজীব শখ ০১৭১২৮২৫৩৪৯ 

51.  সংক   বসায়ী  সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-০৮/নড়া, তাং২৮/০১/২১ 

পগ  বাজার,  নড়াইল সদর। 
অয়ন র ন দাস ০১৯১৮৮৭৭৪১৯ 

52.  মাহনা  বসায়ী সমবায় সিমিত িলঃ 
রিজঃ নং-০১/নড়া, তাং১৯/০৭/২০,  

াম-আউিড়য়া, ডাক-হাটবাড়ীয়া,  নড়াইল 
সদর। 

মাঃ জািকর হােসন  

53.  আরবান  বসায়ী সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-০৮/নড়া সদর, তাং২৮/০১/২০ 

হািমদ ানসন, আলাদত র,  নড়াইল 
সদর। 

মাঃ আিম র রহমান ০১৭৩৬৯২৩৭৭০ 

54.  দলিজৎ র িষ প  উৎপাদন ও িবপননকারী 
সমবায় সিমিত িলঃ, রিজঃ নং-৮৫/নড়া সদর, 
তাং১২/১১/১৯ 

াম-দলিজৎ র,ডাক-শাহাবাদ,  নড়াইল 
সদর। মাঃ রজাউল কিরম ০১৮১৪৪৪১১৪৯ 

55.  সততা মৎ  উৎপাদন ও িবপননকারী সমবায় 
সিমিত িলঃ, রিজঃ নং-০২/নড়া, 
তাং১৭/০৯/২০ 

াম+ডাক-িমজা র,  নড়াইল সদর। 
মাঃ িরমন শখ ০১৯৯১৮৬২০৯১ 

56.  িদঘীরপাড় আিদবাসী ক ান ব ঃ সঃসঃ িলঃ, 
রিজঃ নং-০৫/নড়া, তাং-২৪/০৫/০৭ 

াম: িদঘীরপাড়া,  
ডাক: রতনগ , নড়াইল সদর 

অেশাক কমকার মাবাঃ01948914559 

57.  শাপলা আিদবাসী ক ান ব ঃ সঃ সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-০২/নড়া, তাং-০১/০২/২০০০ 

াম : চি বর র,  
ডাক: িলয়া, নড়াইল সদর 

দীপ িব াস মাবাঃ০১৯৩৫৭৮৭৭৬৪ 

58.  হাগলাডা া আিদবাসী ক ান ( - - গা ী)  
সঃসঃ িলঃ, রিজঃ নং-০৪/নড়া সদর, তাং-
০৭/১২/২০১৭ 

াম : চি বর র,  
ডাক: িলয়া, নড়াইল সদর 

দীপ িব াস মাবাঃ০১৯৩৫৭৮৭৭৬৪ 

59.  চি বর র   গা  ক াণ সমবায় সিমিত 
িলঃ, রিজঃ নং-৮০/নড়া, তাং১৭/০৯/১৯ 

াম-চি বর র,ডাক-নলদী,  নড়াইল সদর। 
গাপীনাথ িব াস ০১৮৩২৬০০২১৩ 

60.  কমলা র   তাি ক সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-১৮/নড়া, তাং০৬/০৫/২১ 

াম+ডাক-কমলা র,  নড়াইল সদর। 
িব ব িব াস ০১৬৮৩২২৮৫৬৪ 

61.  বলরাম র   তাি ক সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-২২/নড়া, তাং০১/০৯/২১ 

াম-বলরাম র,ডাক-ম প ী,  নড়াইল 
সদর। 

িব ব িব াস ০১৭১৯৪৮৪৫৯৬ 

62.  কািলনগর িষ মাটর সব সমবায় সিমিত 
িলঃ, রিজঃ নং-০৬/নড়া সদর, তাং১৪/১০/১৮ 

াম-কািলনগর,ডাক-িবছালী,  নড়াইল 
সদর, নড়াইল। 

মাঃ মিন ামান ০১৭৪৮৯২৬২৯৭ 

63.  আগিদয়া িমনাপাড়া িষ মাটর সব সমবায় 
সিমিত িলঃ, রিজঃ নং-২০/নড়া, 
তাং২৪/০৬/২১ 

াম+,ডাক-আগিদয়া,  নড়াইল সদর, 
নড়াইল। িমনা মিহ ল হাসান ০১৭১৮৩৪২৭৮০ 



  
 

64.  বাকলী অিধকারী িষ সমবায় সিমিত িলঃ, 
রিজঃ নং-২৭/নড়া, তাং৩০/১১/২১ 

াম-বাকলী,ডাক-এগারখান,  নড়াইল সদর, 
নড়াইল। 

া ল কাি  অিধকারী ০১৭২০৫৯৬৩৯০ 

65.  নড়াইল এলিপিজ িতন চাকা মািলক সমবায় 
সিমিত িলঃ, রিজঃ নং-২৪/নড়া, 
তাং০৩/১০/২১ 

াম-নাকসী মা াসা,ডাক-কমলা র,  
নড়াইল সদর, নড়াইল। শহী ল ইসলাম ফিকর ০১৯২১৯১৯৬৯৬ 

66.  লদাইড় মজীিব সমবায় সিমিত িলঃ, রিজঃ 
নং-২৬/নড়া, তাং১৩/১০/২১ 

াম- লদাইড়,ডাক- ডৗয়াতলা,  নড়াইল 
সদর, নড়াইল। 

মা ািফ র রহমান ০১৭১৯৫৬৯২৩২ 

 
 

     া িরত/= 
 (হা ন আহে দ িসকদার) 

 উপেজলা সমবায় অিফসার 
নড়াইল সদর, নড়াইল। 

 ফান-02477-77৪০৫৯ 
  uconarailsadar@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

অকাযকর সমবায় সিমিতর তািলকা : 
 

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

1)  ড়ািলয়া সািবক াম উ য়নসঃ সঃ িলঃ, রিজঃনং-
০২/নড়া সদর,তাং-০৮/০৯/২০১৬ ি ঃ 

ড়ািলয়া,নড়াইল সদর, নড়াইল। 
মাঃ শিহ াহ ০১৮৬৬৩৬২৯০০ 

2)  সবা ব ঃ সঃ সঃ িলঃ, রিজঃনং-০৭/নড়া,তাং-
০৫/০২/২০০৯ ি ঃ 

ক ীয় মসজীদ মােকট, ফিরঘাট, 
রাড, নড়াইল সদর, নড়াইল। 

মাঃ িমজা র রহমান 

3)  েদশ স য়  ও ঋনদান সঃ সঃ িলঃ, রিজঃনং-
১৩/নড়া সদর, তাং-০৩/০৬/২০১৪ ি ঃ 

 
 

4)  নড়াইল ি  া ার আই  সঃ সঃ িলঃ, রিজঃনং-
২৮/নড়া সদর, তাং-৩১/০৩/২০১৯ ি ঃ 

হািমদ ানসন,নড়াইল সদর, 
নড়াইল। 

সাি র হােসন ০১৬১৬৬১৬৬১১ 

5)  নড়াইল সদর উপেজলা সরকারী গাড়ী চালক সঃ সঃ 
িলঃ, রিজঃনং-০৫/নড়া সদর, তাং-২১/০১/২০১৮ 
ি ঃ 

আলাদাত র, নড়াইল সদর, 
নড়াইল। 

মাঃ মিন ামান ০১৭২১০৪৫৮৯৭ 

6)  মাইজপাড়া স য়  ও ঋনদান সঃ সঃ িলঃ, 
রিজঃনং-১১/নড়া ,তাং-২৯/০৪/২০১৪ ি ঃ 

মাইজপাড়া, ম প ী, নড়াইল 
সদর, নড়াইল। 

তাপস ভ াচা  ০১৭২৪৫৬১৮১১ 

7)   মৎ জীিব সমবায় সিমিত িলঃ, রিজঃ নং- 
০১/নড়া সদর, তাং-০৭/০৯/১৬ 

াম: িলয়া ডাক: লারাম র,  
নড়াইল সদর। 

রতন ম ল ০১৯২৭৮৯৪০২৮ 

8)  িবছালী মৎ জীিব সঃ সঃ িলঃ, রিজঃনং-২৬/নড়া , 
তাং-২২/০২/২০১১ ি ঃ 

াম: িবছালী ডাক: িবছালী, 
নড়াইল সদর। 

খাকন বরাগী 
01721752725 

9)  সানালীিদন সািবক াম উ য়ন  সঃ সঃ িলঃ, 
রিজঃনং-০৬/নড়া সদর , তাং-১৮/০২/২০১৮ ি ঃ 

র মাহা দনগর, নড়াইল সদর, 
নড়াইল। 

মাঃ এখলা র রহমান ০১৭৮১১২৮৯৬২ 

10)  বাংলােদশ েরাপন ও িষ  সঃ সঃ িলঃ, 
রিজঃনং-১৯/নড়া সদর, তাং-১৩/০১/২০১৯ ি ঃ 

জলা পিরষদ ভবন, চৗরা া, 
নড়াইল সদর, নড়াইল। 

এস এম আ ল হক ০১৭৬৩৭৮৩৮৬৪ 

11)  উিজর র অগািনক ব ঃ সঃ সঃ িলঃ, রিজঃনং-
২৩/নড়া, তাং-২৪/০৫/২০০৭ ি ঃ 

উিজর র,ব ল তলা,নড়াইল সদর, 
নড়াইল। 

খ কার শােহদ আলী শা  
০১৭১১৯৬৫৫৬৬ 

12)  শখ হা  বিণক ক াণ  সঃ সঃ িলঃ, রিজঃনং-
০৪/নড়া সদর , তাং-০৮/১০/২০১৮ ি ঃ 

শখহা  বাজার, নড়াইল সদর, 
নড়াইল। 

িম  মার দাস ০১৭১৬৭০৩২১৮ 

13)  ব ন সািবক াম উ য়ন  সঃ সঃ িলঃ, রিজঃনং-
০৩/নড়া সদর , তাং-৩০/১০/২০১৬ ি ঃ 

আগিদয়া, নড়াইল সদর, নড়াইল। 
মাঃ সা র রহমান ০১৭১৪৪৭৬২৭৮ 

14)  কম িচ সািবক াম উ য়ন সঃ সঃ িলঃ, রিজঃনং-
০৫/নড়া সদর , তাং-০৮/১০/২০১৮ ি ঃ 

আগিদয়া বাজার, নড়াইল সদর, 
নড়াইল। 

মাঃ সেক ার আলী ০১৭১৩৯০০৯২৬ 

15)  নড়াইল মহা মা মৎ জীিব  সঃ সঃ িলঃ, 
রিজঃনং-০৭/ জ , তাং-১৮/১১/১৯৭০ ি ঃ 

াম হাগলাগডাংগা 
ডাক:দািরয়া র, নড়াইল সদর। 

িবকাশ সরকার 
01763346596 

 
 
 

     া িরত/= 
 (হা ন আহে দ িসকদার) 

 উপেজলা সমবায় অিফসার 
নড়াইল সদর, নড়াইল। 

 ফান-02477-77৪০৫৯ 
  uconarailsadar@gmail.com 

 


