
বরিশাল রবভাগাধীন নিবনিত কেন্দ্রীয় োর্ যেি সরিরিি িারলো। 

ক্রঃ 

নং 

সিবায় সরিরিি নাি ঠিোনা কিরি নং ও িারিখ সভাপরি/সম্পাদকেি নাি কিাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  সমবায় ব্াাংক নলিঃ,পটুয়াখালী। গ্রামিঃসদর ররাড,িতুি বাজার ডাকিঃ পটুয়াখালী, 

উপজজলািঃপটুয়াখালী সদর, রজলািঃপটুয়াখালী। 

৩১৫,  তারিখ ২২/১১/১৬ ইং িনাব িনাব আব্দুস সালাি খান-

সভাপরি 

০১৭১২-৫২৭২১৭ 

2.  সমবায় ব্াাংক নলিঃ,জখপুপাড়া। গ্রামিঃজখপুপাড়া, ডাকিঃজখপুপাড়া, 

উপজজলািঃকলাপাড়া, 

রজলািঃপটুয়াখালী। 

৩৭ রিরি, তারিখ ২০/০২/১৯ ইং,  

সংশ ারিত ১৮১ কেরি,  তারিখ ২৫/১০/৭৯ 

ইং 

িনাব িনজুরুল ইসলাি-সভাপরি 01716-497501 

3.  পটুয়াখালী সদি ইউরসরসএরলিঃ 

 

MÖvgt Dc‡Rjv cwil` Kg‡cø·,cjøx feb,cUzqvLvjx 

m`i,WvKNit cUzqvLvjx,Dc‡Rjvt cUzqvLvjx, 

‡Rjvt cUzqvLvjx 

১৬৬কেরি তারিখ ০৪/১২/৭৮ ইং Rbve Aveyj Kvjvg AvRv`-সভাপনত 01714-808813 

4.  রিিযাগঞ্জ ইউরসরসএরলিঃ 

 

MÖvgt wgR©vMÄ,WvKNit wgR©vMÄ,,Dc‡Rjvt 

wgR©vMÄ,,‡Rjvt cUzqvLvjx 

কিরি নং - 100 কেরি, িাং -02/02/1974 

ইং 

Rbve MvRx AvZvnvi DwÏb Avn‡¤§` -

সভাপরি 

01713-959608 

5.  দুমকী ইউরসরসএরলিঃ 

নল:, 

গ্রামিঃদুমকী (উপজজলা পনরষদ চত্বর), ডাকঘরিঃ দুমকী, 

উপজজলািঃ দুমকী, রজলািঃ পটুয়াখালী। 

 

০২ বনব, তাাং-১২/০৬/২০১নি. 

 01716-530230 

6.  গলারিপা  উপকিলা কেন্দ্রীয় সঃ 

সঃরলঃ 

গলারিপা,পটুয়াখালী 

গ্রামিঃ গলানচপা উপজজলা চত্বর, 

রপািঃ গলানচপা, 

উপজজলািঃ গলানচপা, রজলািঃপটুয়াখালী । 

79 কে,রি 

03/05/1973রি. 

  

7.  দশরিনা উপকিলা কেন্দ্রীয় সঃ 

সঃরলঃ 

গ্রামিঃদশনমিা উপজজলা চত্বর, ডাকিঃদশনমিা, 

উপজজলািঃদশনমিা, রজলািঃপটুয়াখালী। 

09 কে, 

26/06/1982রি. 

িনাব হািী আবু বেি রসরিে-সভাপরি  

8.  কলাপাড়া উপজজলা রকন্দ্রীয় সমবায় 

এ্যাজসানসজয়শি নলিঃ। 

গ্রামিঃ কলাপাড়া, রপািঃ কলাপাড়া, 

উপজজলািঃ কলাপাড়া, রজলািঃপটুয়াখালী । 

১৭৮ রকনব, 

তানরখিঃ ০৩/৫/৭৩ 

 

  

9.  বাউফল উপকিলা কেন্দ্রীয় সঃসঃরলঃ 

বাউফল,পটুয়াখালী 

গ্রামিঃ বাউফল উপজজলা চত্বর, 

রপািঃ বাউফল, 

উপজজলািঃ বাউফল, রজলািঃপটুয়াখালী । 

51কে,রি,06/04/1972রি. 

সংকশারধি 100 কেরি, িাং 10/12/1974 

রি. 

সংকশারধি 36 কেরি, িাং 15/10/1986 রি. 

িনাব কিাঃ শািসুল আলি-সভাপরি  

10.  রাঙ্গাবালী উপজজলা রকন্দ্রীয় সমবায় 

সনমনত নল: 

গ্রামিঃ রাঙ্গাবালী উপজজলা চত্বর, 

রপািঃ রাঙ্গাবালী, 

উপজজলািঃ রাঙ্গাবালী, রজলািঃপটুয়াখালী । 

বনব 01, 12-06-2014   

11.  বাউফল উপকিলা কেন্দ্রীয় রবত্তহীন 

সমবায় সনমনত নল: 

গ্রামিঃ বাউফল উপজজলা চত্বর, 

রপািঃ বাউফল, 

উপজজলািঃ বাউফল, রজলািঃপটুয়াখালী । 

০৯ বনব, তানরখিঃ ১৭/৭/১৪ 

 

  



12.  েলাপাড়া উপকিলা কেন্দ্রীয় রবত্তহীন 

সমবায় সনমনত নল: 

গ্রামিঃ কলাপাড়া উপজজলা চত্তর, 

রপািঃ কলাপাড়া, 

উপজজলািঃ কলাপাড়া, রজলািঃপটুয়াখালী । 

০১৩বনব, তানরখিঃ ১৩/০৮/১৪ 

 

  

13.  দশরিনা উপকিলা কেন্দ্রীয় রবত্তহীন 

সমবায় সনমনত নল: 

গ্রামিঃদশনমিা উপজজলা চত্বর, ডাকিঃদশনমিা, 

উপজজলািঃদশনমিা, রজলািঃপটুয়াখালী। 

০৮বনব, তানরখিঃ ১৫/০৭/১৪   

14.  সিবায় ব্াংে রল:, কভালা। সিবায় শরপং েিকেক্স, নতুন বািাি, কভালা সদি, 

কভালা। 

163রি, িারিখ : 18/5/1921 িনাব কিা: রসিাজুল ইসলাি খান 01712103185 

15.  কভালা কেন্দ্রীয় বহু: স: স: রল:। সারেন-নতুন বািাি, িােঘি-কভালা, উপকিলা-কভালা 

সদি, কিলা-কভালা। 

49 খুল: 12/2/1971 কিা: হারুনুি িরশদ 01716023284 

16.  আিাি বাংলা কেন্দ্রীয় বহু: স: স: 

রল:। 

সারেন-মুসরলিপাড়া, িােঘি-কভালা, উপকিলা-কভালা 

সদি, কিলা-কভালা। 

06 খুল: িারিখ : 21/9/2008 কিা: আ: হান্নান 01765383348 

17.  কভালা কিলা সিবায় ইউরনয়ন, 

কভালা। 

সারেন-সিবায় ব্াংে ভবন, িােঘি- কভালা, 

উপকিলা- কভালা সদি, কভালা। 

55 কেরি, িারিখ : 12/10/1984 ফিলুল োকদি িিনু কিাল্লা 01711816011 

18.  কভালা কেন্দ্রীয় িৎস্যিীবী সিবায় 

সরিরি রল: 

সারেন-সিবায় ব্াংে ভবন, িােঘি- কভালা, 

উপকিলা- কভালা সদি, কভালা। 

49 খুল: িারিখ : 12/2/1971 কিা: নুরুল ইসলাি 01715409313 

19.  িিফযাশন কেন্দ্রীয় িৎস্যিীবী 

সিবায় সরিরি রল: 

সারেন-িিফযাশন, উপকিলা-িিফযাশন, িােঘি- 

কভালা, কিলা-কভালা। 

106 কে,রি, িারিখ : 12/2/1974 কিাঃ আবুল োকশি 

(অন্তব যিী ব্বস্থাপনা েরিটি) 

 

20.  কভালা সদি উপকিলা কেন্দ্রীয় 

সিবায় সরিরি রলরিকেি 

সারেন-উপকিলা েিকপলক্স, িােঘি- কভালা, উপকিলা- 

কভালা সদি, কভালা। 

66 খুল:, িারিখ : 18/3/1973 কগৌিাঙ্গ িন্দ্র কদ 01711936878 

21.  কদৌলিখান উপকিলা কেন্দ্রীয় সিবায় 

সরিরি রলরিকেি 

সারেন-উপকিলা েিকপলক্স, িােঘি- কদৌলিখান, 

উপকিলা- কদৌলিখান, কিলা-কভালা। 

67 কে,রি, িারিখ : 11/3/1973 িারবি হাসনাইন িারেি 01712209674 

22.  কবািহানউরিন উপকিলা কেন্দ্রীয় 

সিবায় সরিরি রলরিকেি 

সারেন-উপকিলা েিকপলক্স, িােঘি- কবািহানউরিন, 

উপকিলা- কবািহানউরিন, কিলা-কভালা। 

76 কে,রি, িারিখ : 18/4/1973 কিাঃ িরসি উরিন রিয়া 01711021195 

23.  লালকিাহন উপকিলা কেন্দ্রীয় সিবায় 

সরিরি রলরিকেি 

সারেন-উপকিলা েিকপলক্স, িােঘি- লালকিাহন, 

উপকিলা- লালকিাহন, কিলা-কভালা। 

77 কে,রি, িারিখ : 21/4/1973 উপকিলা রনব যারহ অরফসাি, লালকিাহন 

অন্তব যিী ব্বস্থাপনা েরিটি) 

 

24.  িজুিরিন উপকিলা কেন্দ্রীয় সিবায় 

সরিরি রলরিকেি 

সারেন-উপকিলা েিকপলক্স, িােঘি- িজুিরিন, 

উপকিলা- িজুিরিন, কিলা-কভালা। 

82 কে,রি, িারিখ : 07/11/1973 িনাব কিা: আরিনুল ইসলাি 

 

01711122937 

25.  িিফযাশন উপকিলা কেন্দ্রীয় সিবায় 

সরিরি রলরিকেি 

সারেন-উপকিলা েিকপলক্স, িােঘি- িিফযাশন, 

উপকিলা- িিফযাশন, কিলা-কভালা। 

75 কে,রি, িারিখ : 10/04/1973 এি,আি,িােসুদুি িহিান 01762914904 

26.  িনপুিা উপকিলা কেন্দ্রীয় সিবায় 

সরিরি রল:, িনপুিা, কভালা। 

সারেন-উপকিলা েিকপলক্স, িােঘি- িনপুিা, 

উপকিলা- িনপুিা, কিলা-কভালা। 

43 কে,রি, িারিখ : 09/12/1983 কিাঃ আঃ সালাি  ০১৭৩৩৭৫৫০৯৩ 

27.  লালকিাহন উপকিলা রবত্তহীন 

কেন্দ্রীয় সিবায় সরিরি রলরিকেি 

সারেন-উপকিলা েিকপলক্স, িােঘি- লালকিাহন, 

উপকিলা- লালকিাহন, কিলা-কভালা। 

03 বরব: িারিখ : 23/6/14 রবথীো িানী কদ 01727753524 

28.  িনপুিা উপকিলা রবত্তহীন কেন্দ্রীয় 

সিবায় সরিরি রলরিকেি 

সারেন-উপকিলা েিকপলক্স, িােঘি- িনপুিা, 

উপকিলা- িনপুিা, কিলা-কভালা। 

07 বরব: িারিখ : 15/7/14 িাহমুদা কবগি 017334908671 

29.  বামিা উপজজলা রকন্দ্রীয় সমবায় গ্রামিঃ উপজজলা পনরষদ, বামিা ৯০ রকনড সসয়দ মিজুরুর মতুজুা আহসাি মামুি 01712466339 



সনমনত নলিঃ রপািঃ বামিা, উপজজলািঃ বামিা, রজলািঃ বরগুিা।  তাাং ০৮/০৬/১৯৭৩ ইাং 

30.  পাথরঘাটা উপজজলা রকন্দ্রীয় সমবায় 

সনমনত নলিঃ 

গ্রামিঃ পাথরঘাটা,রপািঃ  পাথরঘাটা উপজজলািঃ  

পাথরঘাটা,রজলািঃ বরগুিা। 

 

৮১ খুলিা 

তাাং ০৭/০৫/১৯৭৩ ইাং 

রমািঃ রবলাজয়ত রহাজসি 01761747951 

31.  বরগুিা সদর উপজজলা রকন্দ্রীয় 

সমবায় সনমনত নলিঃ 

গ্রামিঃ উপজজলা পনরষদ, বরগুিা 

রপািঃ বরগুিা, উপজজলািঃ বরগুিা,  

রজলািঃ বরগুিা। 

৬৯ রকনড 

তাাং ২০/০৩/১৯৭৩ ইাং 

এ্নবএ্ম রুহুল আনমি 01735074901 

32.  রবতাগী উপজজলা রকন্দ্রীয় সমবায় 

সনমনত নলিঃ 

গ্রামিঃ উপজজলা পনরষদ চত্বর, রবতাগী 

রপািঃ রবতাগী, উপজজলািঃ রবতাগী, রজলািঃ বরগুিা। 

২৪ রকনড, তাাং ২৪/১০/১৯৮০ ইাং রমািঃ আিঃ মান্নাি  

33.  আমতলী উপজজলা রকন্দ্রীয় সমবায় 

সনমনত নলিঃ 

গ্রামিঃ উপজজলা পনরষদ চত্বর, আমতলী, রপািঃ আমতলী, 

উপজজলািঃ আমতলী, রজলািঃ বরগুিা। 

৮০ রকনড, তাাং ০৭/০৫/১৯৭৩ ইাং নজ. এ্ম.মুসা 01719938466 

34.  তালতলী উপজজলা রকন্দ্রীয় সমবায় 

সনমনত নলিঃ 

গ্রামিঃ উপজজলা পনরষদ চত্বর, তালতলী, রপািঃ তালতলী, 

উপজজলািঃ তালতলী, রজলািঃ বরগুিা। 

০৫ রকনড 

তাাং০৬/০৬/২০১৬ ইাং 

রমািঃ মারুফ রায়হাি 01717612390 

35.  রবতাগী উপজজলা রকন্দ্রীয় নবত্তহীি 

সমবায় সনমনত নলিঃ 

গ্রামিঃ পল্লী ভবি ,নবআর নড নব, উপজজলা পনরষদ চত্বর, 

রবতাগী, রপািঃ রবতাগী, উপজজলািঃ রবতাগী, রজলািঃ 

বরগুিা। 

১৭ বনব, তাাং ১৬/০৯/২০১৪ ইাং রমািঃ ইমাম রহাজসি 01711113199 

36.  পাথরঘাটা উপজজলা রকন্দ্রীয় নবত্তহীি 

সমবায় সনমনত নলিঃ 

গ্রামিঃ পাথরঘাটা,রপািঃ  পাথরঘাটা উপজজলািঃ  

পাথরঘাটা,রজলািঃ বরগুিা। 

১৬ বনব, তাাং ১৪/০৮/২০১৪ ইাং রমাসািঃ রানজয়া সুলতািা 01747122530 

37.  বরগুিা সমবায় ব্াাংক নলিঃ গ্রামিঃ কজলজ ররাড,রপািঃ  বরগুিা 

উপজজলািঃ  বরগুিা সদর ,রজলািঃ বরগুিা। 

৪৩ রকনড, তাাং ১০/১১/১৯৬৯ ইাং,সাংজশানিত 

৪১ রকনড, তাাং ১৭/০১/১৯৮৩ ইাং 

আলহাজ্জ আিঃ রনশদ নময়া 01712387342 

38.  ঝালোঠি সদি উপকিলা কেন্দ্রীয় 

সিবায় এযাকসারসকয়শন রলরিকেি 

পল্লী ভবন, রবআিরিরব, ঝালোঠি সদি, ঝালোঠি 96 কেরি., 19/12/1973 িনাব কিাঃ কসাহিাফ কহাকসন 01712591064 

39.  নলরিটি উপকিলা কেন্দ্রীয় সিবায় 

এযাকসারসকয়শন রলরিকেি 
পল্লী ভবন, রবআিরিরব,  

নলরিটি, ঝালোঠি 

98 কেরি., 21/01/1974 িনাব কিাঃ আক্তারুজ্জািান 01712174699 

40.  নলরিটি উপকিলা রবত্তহীন কেন্দ্রীয় 

সিবায় সরিরি রলরিকেি 
পল্লী ভবন, রবআিরিরব,  

নলরিটি, ঝালোঠি 

12 বরব., 13/08/2014 িনাব লাভলী আক্তাি 01712174699 

41.  োঠারলয়া উপকিলা কেন্দ্রীয় সিবায় 

এযাকসারসকয়শন রলরিকেি 
পল্লী ভবন, রবআিরিরব, োঠারলয়া, ঝালোঠি 01 কেরি., 30/06/1983 িনাব কিাঃ োওসাি আহকেদ কিরনব 01862688094 

42.  োঠারলয়া উপকিলা রবত্তহীন কেন্দ্রীয় 

সিবায় সরিরি রলরিকেি 
পল্লী ভবন, রবআিরিরব, োঠারলয়া, ঝালোঠি 05 বরব, 30/06/2014 িনাব রবলরেস কবগি 01300397986 

43.  িািাপুি উপকিলা কেন্দ্রীয় সিবায় 

এযাকসারসকয়শন রলরিকেি 
পল্লী ভবন, রবআিরিরব,  

িািাপুি ঝালোঠি 

27 কেরি., 02/08/1983 িনাব কিাঃ আবুল হাসানাি আবদুল্লা 01730001535 

44.  নপজরাজপুর রকন্দ্রীয় মৎস্যজীনব 

সমবায় সনমনত নলিঃ 

গ্রামিঃ রপৌরসভা সড়ক,      রপািঃ নপজরাজপুর, 

নপজরাজপুর সদর, নপজরাজপুর 

63, 30/09/1972 আিঃ ছত্তার 

 

01723283363 

45.  রজলা সমবায় ইউনিয়ি, নপজরাজপুর 

 

গ্রামিঃ রপৌরসভা সড়ক,      রপািঃ নপজরাজপুর, 

নপজরাজপুর সদর, নপজরাজপুর 

54, 23/10/1984 রমািঃ চাি নময়া মানি 

 

01712217467 



46.  

স্বরূপকাঠী রকন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় 

সনমনত নলিঃ  

গ্রাম : স্বরূপকাঠী বন্দর,   রপািঃ স্বরূপকাঠী  

রিছারাবাদ, নপজরাজপুর 

05 রবরি 11/10/1954 মুনশদুা আক্তার 

 

01820514241 

47.  নপজরাজপুর সদর উপজজলা রকন্দ্রীয় 

নবত্তহীি সিঃসিঃনলিঃ 

 

উপজজলা পনরষদ, নপজরাজপুর সদর, নপজরাজপুর 

 

15 বরি 14/08/2014 মুিমুিী রায় 

 

01753984371 

48.  মঠবাড়ীয়া উপজজলা রকন্দ্রীয় নবত্তহীি 

সিঃ সিঃ নলিঃ 

মঠবাড়ীয়া, নপজরাজপুর 

 

14 বরি, 14/08/2014 রমািঃ আনজম উল হক 

 

01719693649 

49.  মঠবাড়ীয়া রকন্দ্রীয় সমবায় ব্াাংক 

নলিঃ  

সদর ররাড, মঠবাড়ীয়া, মঠবাড়ীয়া, নপজরাজপুর 

 

176 রবরি, 17/04/1926 রমািঃ মনজবর রহমাি 

 

01712676871 

50.  সমবায় ব্াাংক নলিঃ, নপজরাজপুর 

 

পুরাতি রপৌরসভা সড়ক, নপজরাজপুর সদর, নপজরাজপুর 

 

01 রবরি, 20/01/1928 রমািঃ রবলাজয়ত রহাজসি 

 

01714101213 

51.  স্বরুপকাঠী ইউ.নস.নস.এ্ নলিঃ 

 

রিছারাবাদ, নপজরাজপুর 

 

06, 06/02/1982 রমািঃ আনরফ উল হক 

 

01734047292 

52.  মঠবাড়ীয়া ইউ.নস.নস.এ্ নলিঃ 

 

সদর ররাড, মঠবাড়ীয়া, মঠবাড়ীয়া, নপজরাজপুর 

 

110, 15/05/1974 রমািঃ ফনরদ উনিি 

 

01712649847 

53.  ইন্দুরকািী ইউ.নস.নস.এ্ নলিঃ 

 

উপজজলা পনরষদ, ইন্দুরকািী, ইন্দুরকািী, নপজরাজপুর 

 

07, 01/04/1982 রমািঃ বাদশা 

 

01717234350 

54.  
কাউখালী ইউ.নস.নস.এ্ নলিঃ সদর ররাড, কাউখালী,    কাউখালী, নপজরাজপুর 

04, 29/01/1981 রমািঃ হারুি অর রনশদ  খাি 

 

 

01790267963 

55.  

ভান্ডানরয়া ইউ.নস.নস.এ্ নলিঃ 
উপজজলা পনরষদ, ভান্ডানরয়া, ভান্ডানরয়া, নপজরাজপুর 

 

19, 31/09/1983 এ্জহসাম হাওলাদার 

 

01711102969 

56.  
নপজরাজপুর সদর ইউ.নস.নস.এ্ নলিঃ উপজজলা পনরষদ, নপজরাজপুর সদর, নপজরাজপুর 

140, 07/02/1977 রমািঃ আক্তারুজ্জামাি ফুলু 

 

01711124208 

57.  

িানজরপুর ইউ.নস.নস.এ্ নলিঃ 
িানজরপুর উপজজলা পনরষদ, িানজরপুর, নপজরাজপুর 

 

05, 31/01/1982 আলম হাওলাদার 01713505998 

58.  সিবায় ব্াংে রলঃ বরিশাল। গ্রাি/িহল্লাঃিরল্লে কিাি, বরিশাল। ১৭০রবরি,িাং২৮/০৫/১৯১৩রিঃ িনাব কসিরনয়াবাি সাকদে আবদুল্লাহ  

59.  সিবায় ব্াংে রলঃ িাখাি গ্রািঃ িাখাি,কপাঃ িাখাি, উপকিলা - বানািীপাড়া। 06 রবরি,িাং-22/06/63রিঃ িনাব, সসয়দ নুরুন্নবী,  

60.  সিবায় ব্াংে রলঃ মুলাদী।  গ্রািঃ মুলাদী,কপাঃমুলাদী মুলাদী, উপকিলা - মুলাদী। 85 রবরি,িাং-30/01/80 রিঃ িনাব কগালাি কিাস্তফা  

61.  বরিশাল কো-অপাকিটিভ ইন্ডারিয়াল 

ইউরনয়ন রলঃ । 

গ্রাি/িহল্লাঃপুিািন েয়লাঘাে, বরিশাল। 14 রবরি,িাং-13/07/53রিঃ িনাব, আব্দুি িাজ্জাে িালুেদাি।  

62.  বরিশাল কেন্দ্রীয় িৎস্যিীরব সিবায় 

সরিরি রলঃ 

গ্রাি/িহল্লাঃদপ্তিখানা কিাি,কগারবন্দ লি, কপা: 

বরিশাল,উপকিলাঃ বরিশাল সদি, বরিশাল। 

55 রবরি,িাং-10/05/72রিঃ 

 

িনাব, ওিি ফারুে বাবুল আেন  



63.  বাকেিগঞ্জ কিলা সিবায় ইউরনয়ন 

রলঃ 

গ্রাি/িহল্লাঃিরল্লে কিাি, কপাঃ বরিশাল, উপকিলাঃ 

বরিশাল সদি, বরিশাল। 

08 রবরি,িাং-13/10/78রিঃ   

64.  বরিশাল সদি উত্তি িহকুিা সিবায় 

সরিরি রলঃ 

 151 রবরি,িাং-30/6/7৭ রিঃ িনাব,সালিা রবনকি ইসলাি  

65.  বরিশাল কিলা পল্লী উন্নয়ন সিবায় 

সরিরি রলঃ 

গ্রািঃ িনিা রিরটং কিস, পূব য বগুড়া কিাি, উপকিলা: 

বরিশাল সদি, বরিশাল। 

97রবরি,িাং-30/06/83 রিঃ   

66.  বরিশাল সদি ইউ রস রস এ রলঃ 

 

গ্রাি/িহল্লাঃ উপকিলা পরিষদ িত্বি, বরিশাল 

সদি,উপকিলা: বরিশাল সদি   

102রবরি,িাং -28/02/74 রিঃ 

 

িনাব িারশদা খান  

67.  বাকেিগঞ্জ ইউ রস রস এ রলঃ 

 

গ্রাি/িহল্লাঃ সাকহবগঞ্জ, কপা- সাকহবগঞ্জ 

উপকিলা: বাকেিগঞ্জ। 

11রবরি,িাং -28/02/74 রিঃ 

 

িনাব িাসুদ আেন  

68.  বাবুগঞ্জ ইউ রস রস এ রলঃ  গ্রাি/িহল্লাঃ বাবুগঞ্জ,কপা-বাবুগঞ্জ,উপকিলা: বাবুগঞ্জ। 103 রবরি,িাং-09/02/74 রিঃ িনাব কিাঃ সাইদুজ্জািান  

69.  উরিিপুি ইউ রস রস এ রলঃ 

 

গ্রাি/িহল্লাঃ উপকিলা পরিষদ িত্বি, 

উপকিলা:উরিিপুি। 

 165রবরি, িাং-01/12/78রিঃ 

 

িনাব কিাঃ োিাল কহাকসন  

70.  কগৌিনদী ইউ রস রস এ রলঃ 

গ্রাি/িহল্লাঃ  

কগৌিনদী,কপা-কগৌিনদী,উপকিলা: কগৌিনদী। 101 খুলনা,িাং-28/02/74 রিঃ িনাব কিাঃ িরনি কহাকসন  

71.  আগগলঝাড়া ইউ রস রস এ রলঃ। 

 

গ্রাি/িহল্লাঃ আগগলঝাড়া,কপা-আগগলঝাড়া,উপকিলা: 

আগগলঝাড়া। 

40 কেরি,িাং-20/10/83 রিঃ 

 

িনাব রবউটি হে  

72.  মুলাদী ইউ রস রস এ রলঃ 

 

গ্রাি/িহল্লাঃ মুলাদী,কপা-মুলাদী,উপকিলা: মুলাদী। 01 খুলনা,িাং-15/08/83 রিঃ 

 

িনাব িওশন আিা  

73.  বানািীপাড়া ইউ রস রস এ রলঃ 

 

সাং: পল্লীভবন, বানািীপাড়া,উপকিলা পরিষদ িত্বি, 

উপকিলা: বানািীপাড়া। 

164 কেরি,িাং-03/11/78 রিঃ 

 

িনাব কিাঃ রিয়াউল হে রিন্টু  

74.  কিকহন্দীগঞ্জ ইউ রস রস এ রলঃ 

 

গ্রাি/িহল্লাঃ পল্লী ভবন , রবআিরিরব, কপা-কিকহন্দীগঞ্জ 

উপকিলা: কিকহন্দীগঞ্জ। 

104 কেরি,িাং-20/02/74 রিঃ িনাব, কদকলায়াি কহাকসন কিাল্লা  

75.  রহিলা ইউ রস রস এ রলঃ 

 

গ্রাি/িহল্লাঃ বড়িারলয়া, কপা-বড়িারলয়া 

উপকিলা:রহিলা। 

26 কেরি,িাং-22/06/83 রিঃ িনাব কিাঃ িাহাঙ্গীি কহকসন   

76.  বাবুগঞ্জ উপকিলা বৃত্তহীন কেন্দ্রীয় 

সিবায় সরিরি রলঃ  

গ্রাি/িহল্লাঃ উপকিলা পরিষদ িত্বি, উপকিলা:বাবুগঞ্জ।  10 বরব,িাং-17/07/14 রিঃ 

 

িারলয়া আক্তাি িরল  

77.  কগৌিনদী উপকিলা বৃত্তহীন কেন্দ্রীয় 

সিবায় সরিরি রলঃ  

গ্রাি/িহল্লাঃ উপকিলা পরিষদ িত্বি, উপকিলা:কগৌিনদী।  04 বরব,িাং-23/06/14রিঃ 

 

িনাব কৃষ্ণ িক্রবিী  

78.  আগগলঝাড়া উপকিলা বৃত্তহীন 

কেন্দ্রীয় সিবায় সরিরি রলঃ  

গ্রাি/িহল্লাঃ উপকিলা পরিষদ িত্বি, 

উপকিলা:আগগলঝাড়া। 

  11বরব,িাং-10/08/14 রিঃ 

 

িনাব কিাকেয়া কবগি  

79.  কিকহন্দীগঞ্জ উপকিলা বৃত্তহীন 

কেন্দ্রীয় সিবায় সরিরি রলঃ  

গ্রাি/িহল্লাঃ উপকিলা পরিষদ িত্বি, কপাঃ 

পািািহাে,উপকিলাঃকিকহন্দীগঞ্জ। 

 06 বরব,িাং-15/07/14 রিঃ 

 

িনাব পািভীন আক্তাি  

 



বরিশাল রবভাগাধীন এোরধে কিলা ব্াপী োর্ যেি সরিরিি িারলো। 

ক্র. নং সরিরিি নাি, কিরি.নং ও িারিখ সরিরিি ঠিোনা েি যএলাো িধান দপ্তি 

1 2 3 4 5 

1.  

আিািোঠী সঞ্চয় ও ঋণদান  সিবায় সরিরি রল. 

কিরিনং-05রপরি, িারিখ: 24/11/2003রি: 

সংকশাধন: কিরি নং-01 বরব 

িারিখ: 15/02/2012 রি: 

গ্রাি: আিািোঠী, িােঘি: শারন্তিহাে, 

উপকিলা: কনিািাবাদ, কিলা: রপকিািপুি। 

বরিশাল রবভাগাধীন এোরধে কিলা 

ব্াপী 

কনিািাবাদ 

2.  
সাইমুি িারিপািপাস কো-অপাকিটিভ কসাসাইটি রল: 

কিরিনং-86রবরি, িারিখ: 20/09/2007 রি: 

কিৌধুিী ভবন, রসএন্ড রব কিাি, বরিশাল। বরিশাল রবভাগ ব্াপী বরিশাল 

3.  

িায়নারিে িারিপািপাস কো-অপাকিটিভ কসাসাইটি রল: 

কিরিনং-74রবরি, িারিখ: 23/07/2009রি: 

সংকশাধন: কিরি নং-02 বরব 

িারিখ: 04/03/2012 রি: 

িান্নান োিা, 84 নং, সদি কিাি, বরিশাল। বরিশাল রবভাগ ব্াপী বরিশাল 

4.  
শাপলা সঞ্চয় ও ঋণদান  সিবায় সরিরি রল. 

কিরিনং-01বরব, িারিখ: 12/02/2013 রি: 

কিৌয়ািীপাড়া, িােঘি: সরলয়াবােপুি, 

উপকিলা: বানািীপাড়া, কিলা: বরিশাল। 

বরিশাল রবভাগাধীন এোরধে কিলা 

ব্াপী 

বানিীপাড়া 

5.  
এহসান সঞ্চয় ও ঋণদান  সিবায় সরিরি রল. 

কিরিনং-02বরব, িারিখ: 09/04/2012 রি: 

ক্লাব কিাি, রপকিািপুি। বরিশাল রবভাগাধীন এোরধে কিলা 

ব্াপী 

রপকিািপুি 

6.  

রদশা িারিপািপাস কো-অপাকিটিভ কসাসাইটি রল: 

কিরিনং-58রবরি, িারিখ: 16/06/2009রি: 

সংকশাধন: কিরি নং-03 বরব 

িারিখ: 16/04/2012 রি: 

রদশা ভবন, রসএন্ডরব কিাি, বরিশাল বরিশাল রবভাগ ব্াপী বরিশাল 

7.  

সিিা িারিপািপাস কো-অপাকিটিভ কসাসাইটি রল: 

কিরিনং-41রবরি, িারিখ: 05/05/2009রি: 

সংকশাধন: কিরি নং-07 বরব 

িারিখ: 07/03/2011 রি: 

বহুমুখী হোস য িাকেযে, বরিশাল। বরিশাল রবভাগাধীন এোরধে কিলা 

ব্াপী 

বরিশাল 

8.  

বরিশাল সংযুক্ত িাঁিী সিবায় সরিরি রল. 

কিরিনং-88রবরি, িারিখ: 09/07/2008রি: 

সংকশাধন: কিরি নং-01 বরব 

িারিখ: 30/06/2015 রি: 

গ্রাি: পুব য মুন্ডপাশা, িােঘি: রশোিপুি, 

উপকিলা: উরিিপুি, কিলা: বরিশাল। 

বরিশাল রবভাগাধীন এোরধে কিলা 

ব্াপী 

উরিিপুি 



9.  

ইখলাস সঞ্চয় ও ঋণদান  সিবায় সরিরি রল. 

কিরিনং-05বরব, িারিখ: 16/08/2011রি: 

সংকশাধন: কিরি নং-08 বরব 

িারিখ: 25/07/2012 রি: 

উরেলপরি, বিগুনা সদি, বিগুনা। বরিশাল রবভাগ ব্াপী বিগুনা 

10.  

পাইরনয়াি বহুমুখী সিবায় সরিরি রল: 

কিরিনং-42রপরি, িারিখ: 10/07/2012রি: 

সংকশাধন: কিরি নং-07 বরব 

িারিখ: 10/07/2012 রি: 

গ্রাি: িািাবুরনয়া, িােঘি: সুলিানাবাদ, 

উপকিলা: রিিযাগঞ্জ, কিলা: পটুয়াখালী। 

বরিশাল রবভাগ ব্াপী পটুয়াখালী 

11.  

েি যসংস্থান সঞ্চয় ও ঋণদান কো-অপাকিটিভ কসাসাইটি রল: 

কিরিনং-03বরব, িারিখ: 24/07/2012রি: 

 

675,পূব য বগুড়া কিাি (3য়িলা), বরিশাল 

সদি, বরিশাল। 

বরিশাল রবভাগ ব্াপী বরিশাল 

12.  

নীল  ইসলািী িারিপািপাস কো-অপাকিটিভ কসাসাইটি রল: 

কিরিনং-002বরব, িারিখ: 27/09/2010রি: 

 

কিকহরন্দ েিকেক্স, ঝাউিলা িথি গরল, 

িােঘি: বরিশাল সদি, কিলা: বরিশাল। 

বরিশাল রবভাগাধীন এোরধে কিলা 

ব্াপী 

বরিশাল 

13.  

আল িরদনা ইসলািী সঞ্চয় ও ঋণদান কো-অপাকিটিভ কসাসাইটি রল: 

কিরিনং-008বরব, িারিখ: 08/06/2011রি: 

 

1268 নং িাসুদ রভলা, রনি িলা, িােঘি: 

সাগিরদ, উপকিলা: বরিশাল সদি, কিলা: 

বরিশাল। 

বরিশাল রবভাগ ব্াপী বরিশাল 

14.  

সিবায় ব্াংে রল:, কখপুপাড়া (কেন্দ্রীয়) েলাপাড়া, পটুয়াখালী। 

কিরিনং-181 কেরি, িারিখ: 25/10/1979রি: 

 

গ্রাি/িহল্লা কখপুপাড়া, উপকিলা: েলাপাড়া, 

কিলা: পটুয়াখালী 

পটুয়াখালী কিলাি েলাপাড়া উপকিলা 

এবং বিগুনা কিলাি আিিলী উপকিলাি 

িকে সীিাবদ্ধ। 

পটুয়াখালী 

15.  

আিিলী েলাপাড়া কেন্দ্রীয় িৎস্যিীবী সিবায় সরিরি রল: 

কিরিনং-53কেরি, িারিখ: 30/05/1972রি: 

 

গ্রাি: আিিলী, িােঘি: আিিলী, উপকিলা: 

আিিলী, কিলা: বিগুনা। 

বিগুন কিলাি আিিলী ও িালিলী 

উপকিলাি িকে সীিাবদ্ধ। 

বিগুনা 

 


