
 
 
 

িঝনাইদহ জলার   অকায কর   সমবায় সিমিতর তািলকা 
 

িমক 
নং 

উপেজলার নাম সিমিতর নাম রিজঃ নং ও তািরখ ম  

১ িঝনাইদহ সদর রসি  ইউিনয়ন ব খী সমবায় সিমিত িল:  রিজ নং :২৯ / জ, তািরখ:০২/০৫/19৪৮  
২ কালীগ  ঢাকা দীপ মািজনাল স য় ও ঋণদান সমবায় সিমিত িলঃ িনব ন নং- ০৮/িঝ,  তািরখঃ-  ১১/০৩/১২  
৩ কালীগ   ইউিনয়ন ব খী সমবায় সিমিত িল: ১৯/ জ, তািরখ: ১৫/০৫/১৯৬০  
৪ কাটচ দ র সাফদার র সািব ক াম উ য়ন সঃ সঃ িলঃ ০১/িঝ, ০২/০২/১৭ি ঃ  
৫ তালসারসািব ক ামউ য়নসমবায়সিমিতিলঃ ১৫/িঝ, ২০/০৮/১৭ ি ঃ  
৬ মেহশ র াি ক িষ সমবায় সিমিত িলঃ 10/িঝ, 04/06/17  
৭ ফেত র মৎ জীবী সমবায় সিমিত িলঃ ১৩৩/ জ, ০৮/০৪/৭২  
৮ মেহশ র ত ত িশ  সমবায় সিমিত িলঃ 22/িঝ, 24/09/17  
 ফেত র আ াযন ক  সমবায় সিমিত িলঃ 565/িঝ, 10/02/2002  
৯ হিরণা  - -  
১০ শল পা ক েচরেকাল ইউিনয়ন ব খী সমবায় সিমিত িল: ৬৮/ জ,২১/০৯/১৯৪৯  
১১ আ িনয়াপাড়া ইউিনয়ন ব খী সমবায় সিমিত িল: ৯৬/ জ,১৫/১০/১৯৫০  
১২ ষি বর ইউিনয়ন ব খী সমবায় সিমিত িল: ৬৬/ জ,২১/০১/১৯৪৯  
১৩ ধসর ইউিনয়ন ব খী সমবায় সিমিত িল: ৫২/ জ,১১/০৫/১৯৫০  
১৪ ি েবনী ইউিনয়ন ব খী সমবায় সিমিত িল: ৯৭/ জ,১৫/১১/১৯৫০  
১৫ ন ীরগাতী উ র িজেক ষক সমবায় সিমিত িল: ২১২/ জ,০৩/০৪/১৯৭০  
১৬ দা কিদয়া িজেক ষক সমবায় সিমিত িল: ১২/ জ,২১/১১/১৯৬৮  
১৭ িব িলয়া িজেক ষক সমবায় সিমিত িল: ৩৮০/ জ,০৬/১১/১৯৬৮  
১৮ ষি বর ব পাড়া িজেক ষক সমবায় সিমিত িল: ১৭১/ জ,১৮/০৬/১৯৮২  
১৯ রামচ র উ র িজেক ষক সমবায় সিমিত িল: ০৮/ জ,০২/০৪/১৯৭০  
২০ খ কবাড়ীয়া উ র িজেক ষক সমবায় সিমিত িল: ১২০/ জ,০৬/০৭/১৯৭০  
২১ রেয়ড়া ম পাড়া িজেক ষক সমবায় সিমিত িল: ০৫/ শল,০৩/০৬/১৯৮৫  
২২ রামচ র িজেক ষক সমবায় সিমিত িল: ০৩/ জ,০২/০৮/১৯৬৯  
২৩ িব িদয়া িজেক ষক সমবায় সিমিত িল: ১০/ জ,২১/১১/১৯৬৮  
২৪  অ গিত আিদবাসী ব খী সমবায় সিমিত িল: ৬০/ জ,১৪/১২/২০১০  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


