
 

সিলেট সিভাগাধীন কেন্দ্রীয় িমিায় িসমসি িমূলের িাসেো: 
 

ক্র.

নং 
জেলা উপজেলা 

জেন্দ্রীয় সমবায় সমমমির 

নাম, মনবন্ধন ও িামরখ 

সমমমির 

ঠিোনা 

সভাপমির নাম 

ও জমাবাইল নম্বর 
মন্তবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ মসজলট মবশ্বনাথ 

মবশ্বনাথ উপজেলা জেন্দ্রীয় 

সম.সমমমি মল. 

মনবন্ধন নং মি-১৮৭, 

িামরখ: ১৭/০৮/১৯৮৩মি. 

উপজেলা 

পমরষদ 

মবশ্বনাথ, 

মসজলট। 

জমা: আবোল 

মময়া 

০১৭১১-

১৯১৩২৫ 

- 

২ মসজলট মবশ্বনাথ 

মবশ্বনাথ উপজেলা জেন্দ্রীয় 

মবত্তহীন সমবায় সমমমি মল. 

মনবন্ধন নং ৪৩ 

িামরখ: ১২/০২/২০০২মি. 

মবশ্বনাথ, 

মসজলট। 

নােমা জবগম 

০১৭২৪-

৬০১৩০৬ 

- 

৩ মসজলট োনাইঘাট 

োনাইঘাট ইউমসমসএ মল. 

মনবন্ধন নং-১৮৬ মি, 

িামরখ: ১৭/০৯/১৯৮৩ মি. 

উপজেলা 

পমরষদ 

োনাইঘাট, 

মসজলট। 

- - 

৪ মসজলট োনাইঘাট 

োনাইঘাট উপজেলা 

জেন্দ্রীয় মবত্তহীন সমবায় 

সমমমি মল. 

মনবন্ধন নং-৩৭ (িট্র),  

িামরখ: ১০/০৫/২০০১ মি. 

উপজেলা 

পমরষদ 

োনাইঘাট,মস

জলট। 

জমাোঃ জেলানী, 

উপজেলা 

সমােজসবা 

েম মেিমা, 

োনাইঘাট, 

০১৬৮০৭৬২৭৪

২। 

- 

৫ মসজলট বালাগঞ্জ 

বালাগঞ্জ উপজেলা জেন্দ্রীয় 

সমবায় সমমমি মল. 

মনবন্ধন নং মি-৬৫,  

িামরখ: ২২/০৫/১৯৭৩মি: 

উপজেলা 

পমরষদ 

বালাগঞ্জ, 

মসজলট। 

জমাোঃ আনহার 

মময়া 

০১৭১১-

৪৪৪৮৭১ 

- 

৬ মসজলট বালাগঞ্জ 

বালাগঞ্জ উপজেলা জেন্দ্রীয় 

মবত্তহীন সমবায় সমমমি মল. 

মনবন্ধন নং ০৯ (িট্টগ্রাম),  

িামরখ: ০৩/১২/২০০০মি: 

উপজেলা 

পমরষদ 

বালাগঞ্জ, 

মসজলট। 

মিমির েুমার 

জদব 

০১৭১১-

৯৬৭১৯৮ 

- 

৭ মসজলট বালাগঞ্জ 

বালাগঞ্জ থানা জেন্দ্রীয় 

মৎসযেীবী সমবায় সমমমি 

মল. 

মনবন্ধন নং মসল-১৭৯(মব),  

িামরখ: ১০/০৬/১৯৮৫মি. 

উপজেলা 

পমরষদ 

বালাগঞ্জ,মসজল

ট। 

মাহবুব আলম 

িুমহন 

০১৭১৬-

১৬২২৩২ 

- 

৮ মসজলট েমেগঞ্জ 

েমেগঞ্জ উপজেলা জেন্দ্রীয় 

সমবায় সমমমি মল. 

জরজে নং-িট্র-১২৮, িাং-

১/১২/১৯৭৮ 

উপজেলা 

পমরষদ, 

েমেগঞ্জ, 

মসজলট। 

েনাব জমাোঃ 

আব্দলু োমদর 

০১৭৫৭৮১৯৭৭

১ 

- 

৯ মসজলট েমেগঞ্জ 
েমেগঞ্জ উপজেলা মবত্তহীন 

জেন্দ্রীয় স.স.মল. 

উপজেলা 

পমরষদ, 
হুমারা আক্তার - 



মনবন্ধন নং-৫৫(ি), িাং 

১০/০৭/২০০২ 

েমেগঞ্জ, 

মসজলট। 

০১৭৪২০৩৮২৯

৬ 

১০ মসজলট 
মবয়ানীবা

োর 

মবয়ানীবাোর উপজেলা 

জেন্দ্রীয় সমবায় 

এজসামসজয়িন মল. 

জরজে নং-১৯৬(ি), িাং-

২/১/১৯৮৫ 

উপজেলা 

পমরষদ, 

মবয়ানীবাোর, 

মসজলট। 

জমাহাম্মদ 

আমনচু্ছরোমান 
- 

১১ মসজলট 
মবয়ানীবা

োর 

মবয়ানীবাোর উপজেলা 

মবত্তহীন জেন্দ্রীয় স.স.মল. 

মনবন্ধন নং-৪৫(ি), 

িাং২৪/০৩/২০০২ 

উপজেলা 

পমরষদ, 

মবয়ানীবাোর, 

মসজলট। 

হামলমা জবগম - 

১২ মসজলট 
মবয়ানীবা

োর 

মসজলট পূব মাঞ্চলীয় জেন্দ্রীয় 

মৎসযেীবী স.স.মল. 

মনবন্ধন নং-৬৮, 

িাং০৪/০৬/৬৩ 

িারখাই, 

মবয়ানীবাোর, 

মসজলট 

- 

অবসা

য়জন 

নযস্থ 

১৩ মসজলট 
জোম্পানী

গঞ্জ 

জোম্পানীগঞ্জ উপজেলা 

জেন্দ্রীয় সমবায় সমমমি মল. , 

মনবন্ধন নং: ২০৩, িামরখ: 

১২/০৬/১৯৮৪ মি:  

জোম্পানীগঞ্জ 

মসজলট 

েনাব জমাহাম্মদ 

আলী 

০১৭১১৯৭৫০৫

৪ 

- 

১৪ মসজলট 
জোম্পানী

গঞ্জ 

জোম্পানীগঞ্জ উপজেলা 

মবওহীন জেন্দ্রীয় সমবায় 

সমমমি মল. (পেীে), 

মনবন্ধন নং: 

২৯,িামরখ:১৮/০৪/২০০১মি

.। 

জোম্পানীগঞ্জ 

মসজলট 

অন্তবিী 

েমমঠটর প্রস্তাব 

জপ্ররণ েরা 

হজয়জে। 

- 

১৫ মসজলট জেন্তাপুর 

জেন্তাপুর উপজেলা জেন্দ্রীয় 

সমবায় সমমমি মল. মনবন্ধন 

নং- ১২৯(িট্ট), িামরখ: 

০১/১২/১৯৭৮ মি.। 

উপজেলা 

পমরষদ, 

জেন্তাপুর, 

মসজলট। 

নুরুল ইসলাম 

জমাবাইল নম্বর-

০১৭১৬২১৮০৬

৬ 

- 

১৬ মসজলট জেঞু্চগঞ্জ 

জেঞু্চগঞ্জ ইউ মস মস এ মল. 

মনবন্ধন নং ১৮৮, 

িামরখ:১৭/০৮/১৯৮৩ মি.। 

উপজেলা 

পমরষদ 

জেঞু্চগঞ্জ, 

মসজলট। 

জমাোঃ লইল ুমময়া 

০১৭৫২৬৯২০৯

৮ 

- 

১৭ মসজলট জেঞু্চগঞ্জ 

জেঞু্চগঞ্জ ইউ মব মস মস এ 

মল. 

মনবন্ধন নং ৪৪(িট্ট), 

িামরখ:০৭/০৩/২০০২ মি.। 

উপজেলা 

পমরষদ 

জেঞু্চগঞ্জ, 

মসজলট। 

সুমেয়া জবগম 

০১৭৮৯৩৯৭০১

৪ 

- 

১৮ মসজলট 
জগায়াইন

ঘাট 

জগায়াইনঘাট উপজেলা 

জেন্দ্রীয় সমবায় সমমমি মল., 

মনবন্ধন নং ১২৭(িট্রোঃ) 

িামরখ:০১/১২/১৯৭৮মি. 

উপজেলা 

পমরষদ 

জগায়াইনঘাট, 

মসজলট 

জমাোঃ জলােমান 

উজিন 

০১৭১৬-

২১৮০৯৪ 

- 

১৯ মসজলট 
জগায়াইন

ঘাট 

জগায়াইনঘাট উপজেলা 

মবত্তহীন জেন্দ্রীয় সম সমমমি 

মল., মনবন্ধন নং ২৬ (িট্রোঃ) 

িামরখ: ২৭/০৩/২০০১ মি. 

উপজেলা 

পমরষদ 

জগায়াইনঘাট, 

মসজলট 

অন্তবিীোলীন 

েমমঠটর 

সভাপমি 

িযামল েুমার 

রায় 

- 



০১৯৬৪-

৩৭৫০৯৬ 

২০ মসজলট 
জগালাপগ

ঞ্জ 

জগালাপগঞ্জ উপজেলা 

জেন্দ্রীয় সমবায় সমমমি মল., 

মনবন্ধন নং -১৩১-ি/১, 

িামরখ:০২/০৯/৮৭মি. 

ধারাবহর, 

বারজোট 

জগালাপগঞ্জ 

নীহার রঞ্জন দাস - 

২১ মসজলট 
জগালাপগ

ঞ্জ 

জগালাপগঞ্জ উপজেলা 

মবত্তহীন জেন্দ্রীয় সমবায় 

সমমমি মল., মনবন্ধন নং -

৪২িট্ট, 

িামরখ:১২/০২/০২মি. 

ধারাবহর, 

উপর 

বারজোট 

জগালাপগঞ্জ 

অজয়ে আহমদ - 

২২ মসজলট 
মসজলট 

সদর 

মসজলট সদর উপজেলা 

জেন্দ্রীয় সমবায় সমমমি মল., 

মনবন্ধন নং-৭৯, 

িামরখ:২২/০২/১৯৭৪মি. 

উপজেলা 

পমরষদ 

মসজলট সদর, 

মসজলট 

জসমলনা আক্তার - 

২৩ মসজলট 
মসজলট 

সদর 

মসজলট সদর উপজেলা 

মবত্তহীন জেন্দ্রীয় সমবায় 

সমমমি মল., মনবন্ধন নং ২৩, 

িামরখ:০৪/০৪/২০১১মি. 

উপজেলা 

পমরষদ 

মসজলট সদর, 

মসজলট 

জবলা রানী নাথ - 

২৪ মসজলট 
মসজলট 

সদর 

মসজলট জেন্দ্রীয় মৎসযেীবী 

সমবায় সমমমি মল., মনবন্ধন 

নং-৭৪, 

িামরখ:০২/১০/৭৩মি. 

বারুিখানা, 

মসজলট 

শ্র্রী সুজষন্দ্র িন্দ্র 

নম: 

০১৭১১-

০০০৮৬৯ 

- 

২৫ মসজলট 
মসজলট 

সদর 

মসজলট জেন্দ্রীয় সমবায় 

বযাংে মল., 

মনবন্ধন নং-০৪,  

িামরখ: ২৩/০৩/১৯২৩মি. 

জেল জরাড, 

নয়াসড়ে 

মসজলট 

জমাোঃ মসরােলু 

ইসলাম 

০১৭১১-

২৪২৩৭২ 

- 

২৬ মসজলট 
মসজলট 

সদর 

মসজলট জেলা সমবায় 

ইন্ডাঠিয়াল ইউমনয়ন মল., 

মনবন্ধন নং-৪৫, িা 

মরখোঃ ৩১/০৩/১৯৬৩মি. 

মমরাবাোর, 

মসজলট 

আনন্দ জমাহন 

মসনহা 
- 

২৭ মসজলট 
মসজলট 

সদর 

মসজলট জেন্দ্রীয় বহুমুখী 

সমবায় সমমমি মল., মনবন্ধন 

নং-০২, 

িামরখ ২৮/০৭/১৯৬৩মি. 

বঙ্গবীর জরাড়, 

জমামমনখলা, 

ভাথ মখলা, 

মসজলট 

আব্দলু মুিমলব - 

২৮ মসজলট 
দমিণ 

সুরমা 

দমিণ সুরমা উপজেলা 

জেন্দ্রীয় সমবায় সমমমি মল., 

মনবন্ধন নং-১৫/১৩-১৪, 

িামরখ: ১৫/০৭/২০২১মি. 

উপজেলা 

পমরষদ 

দমিণ সুরমা, 

মসজলট 

আব্দলু মমিন - 

২৯ সুনামগঞ্জ 
সুনামগঞ্জ 

সদর 

সুনামগঞ্জ জেন্দ্রীয় সমবায় 

বযংে মল: 

মনবন্ধন নং- ১৩০ (িট্ট), 

িামরখ: ১৪/১১/১৯৬০মি., 

সংজিামধি মনবন্ধন নং-

১৩০/১-ি, 

িামরখ:১০/১০/১৯৮৫মি. 

নিুনপাড়া, 

সুনামগঞ্জ 

সদর, 

সুনামগঞ্জ । 

েসীম উজিন 

মদলীপ 

০১৭১৬১১৪৫০১ 

- 



৩০ সুনামগঞ্জ 
সুনামগঞ্জ 

সদর 

সুনামগঞ্জ জেন্দ্রীয় বহুমখুী 

সমবায় 

সমমমি মল: , মনবন্ধন ন-

০৪/িট্রগ্রাম , িামরখ: 

২১/০১/১৯৫১, 

৯৫১, 

সুনামগঞ্জ, 

সুনামগঞ্জ 

সদর, 

সুনামগঞ্জ 

- 

অবসা

য়জন 

নযস্থ 

৩১ সুনামগঞ্জ 
সুনামগঞ্জ 

সদর 

সুনামগঞ্জ জেন্দ্রীয় মমহলা 

সমবায় সমমমি মল . , 

মনবন্ধন নং ১২৬ িট্র, 

িামরখ: ১৩/১০/১৯৭৮ মি.  

সুনামগঞ্জ 

সদর, 

সুনামগঞ্জ 

- 

অবসা

য়জন 

নযস্থ 

৩২ সুনামগঞ্জ 
সুনামগঞ্জ 

সদর 

সুনামগঞ্জ জেন্দ্রীয় 

মৎসযেীবী সমবায় সমমমি 

মল:  

মনবন্ধন নং-মি ৪৪, িামরখ: 

১৫/০৫/১৯৭২ 

সুনামগঞ্জ 

সুনামগঞ্জ 

পজিমবাোর, 

সুনামগঞ্জ 

সদর, 

সুনামগঞ্জ 

সুব্রদ দাস 

০১৭১৬৭৩৮৬

৮৮ 

- 

৩৩ সুনামগঞ্জ 
সুনামগঞ্জ 

সদর 

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা 

জেন্দ্রীয় সমবায় সমমমি  মল. 

মি-১৩২,  

িামরখ: ০২/১২/১৯৭৮মি. 

সংজিামধি ১৩২-ি/১,   

িামরখ: ১৭/০৯/১৯৮৭মি. 

গ্রাম-

মমিেপুর 

ডােঘর-

সুনামগঞ্জ, 

সুনামগঞ্জ 

সদর, 

সুনামগঞ্জ। 

আহমদ নুর 

০১৭১২৯৩৭৪২

২ 

- 

৩৪ সুনামগঞ্জ 
সুনামগঞ্জ 

সদর 

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা 

জেন্দ্রীয় মবত্তহীন সমবায় 

সমমমি মল.। মনবন্ধন নং-মস-

৩৪, িামরখ: 

০৩/০৫/২০০১মি । 

উপজেলা 

পমরষদ, 

সুনামগঞ্জ 

সদর, 

সুনামগঞ্জ। 

জমাো. োহানারা 

জবগম 

০১৬৪৫৬২৪০০

৭ 

- 

৩৫ সুনামগঞ্জ 

 

িামন্তগঞ্জ 

 

দমিন সুনামগঞ্জ উপজেলা 

জেন্দ্রীয় সমবায় সমমমি মল., 

মনবন্ধন নং- ০১/২০২১, 

িামরখ:১০/০১/২০২১ মি. 

গ্রাম- 

িামন্তগঞ্জ 

ডাে-

উোনীগা াঁও 

উপজেলা-

দমিন 

সুনামগঞ্জ, 

জেলা-

সুনামগঞ্জ 

জমাোঃ নুর জহজসন 

০১৭২২৪৪১৮৭

৪ 

- 

৩৬ সুনামগঞ্জ 
েগন্নাথপু

র 

েগন্নাথপুর উপজেলা 

জেন্দ্রীয় মৎসযেীবী   

সমবায় সমমমি মল: , মনবন্ধন 

নং- মসমব ১১/১২-১৩, 

িামরখ: ১৭/১০/১২, 

গ্রাম- বামড় 

নং- ০৫, ডাে 

বাংলাজরাড, 

েগন্নাথপুর, 

সুনামগঞ্জ। 

উজপন্দ্র েুমার 

দাস 

০১৭১৩৮০০০৪

৯ 

- 

৩৭ সুনামগঞ্জ 
েগন্নাথপু

র 

েগন্নাথপুর ইউমসমসএ মল:  

মনবন্ধন নং ৮৩  ( মি) , 

িামরখ: ০৪/০৩/৭৪ 

েগন্নাথপুর, 

জপা: 

েগন্নাথপুর, 

সুনামগঞ্জ। 

প্রনবলাল দাস 

০১৭৬০২০৯১২

৪ 

- 



৩৮ সুনামগঞ্জ 
েগন্নাথপু

র 

েগন্নাথপুর উপজেলা 

জেন্দ্রীয় মবত্তহীন সমবায় 

সমমমি মল.  

মনবন্ধন নং- ৭  (িট্ট), 

িামরখ: ২১/১১/২০০০মি. 

উপজেলা 

পমরষদ 

েগন্নাথপুর, 

সুনামগঞ্জ। 

- - 

৩৯ সুনামগঞ্জ 
মবশ্বম্ভরপু

র 

মবশ্বম্ভরপুর ইউমসমসএ মল:  

মনবন্ধন নং ২৮-মি, 

িামরখ: ২৮/০২/১৯৮৫ মি. 

গ্রাম: 

মবশ্বম্ভরপুর, 

মবশ্বম্ভরপুর, 

সুনামগঞ্জ 

জমাোঃ রমেেুল 

বারী জিৌধুরী 

০১৭৩৯-

৯৪৬০৭৪ 

- 

৪০ সুনামগঞ্জ 
মবশ্বম্ভরপু

র 

মবশ্বম্ভরপুর উপজেলা 

মবত্তহীন জেন্দ্রীয় সমবায় 

সমমমি মল:, মনবন্ধন, নং-

২৫(মি), িামরখ -

১৬/০৪/২০০২ 

গ্রাম-

মবশ্বম্ভরপুর, 

জপা: 

মবশ্বম্ভরপুর, 

সুনামগঞ্জ 

গীিা রানী 

িালুেদার 

০১৭৪৪৬০০৩৭

১ 

- 

৪১ সুনামগঞ্জ োিে 

োিে উপজেলা জেন্দ্রীয় 

সমবায় 

সমমমি মল: 

মনবন্ধন নং-১৬৬,  

িামরখ -২৯/০৯/১৯৮১ মি. 

গ্রাম: োিে, 

জপা: োিে 

উপজেলা: 

োিে, জেলা: 

সুনামগঞ্জ। 

জসয়দ জমাোঃ 

মিিুমীর 

০১৭১১১৮৮৭০১ 

- 

৪২ সুনামগঞ্জ োিে 

োিে উপজেলা জেন্দ্রীয় 

মবত্তহীন সমবায় সমমমি মল: 

মন, নং-৫১(িট্ট), িামরখ -

২৩/০৪/২০০২ মি. 

গ্রাম: োিে, 

জপা: োিে 

উপজেলা: 

োিে, জেলা: 

সুনামগঞ্জ। 

জমাোঃ আইনুল 

হে 

০১৭১৬০৭২১৪১ 

- 

৪৩ সুনামগঞ্জ ধম মপািা 

ধম মপািা ইউমসমসএ মল:  

মনবন্ধন নং ি-১০, িামরখ: 

০২/০৫/১৯৭৪ মি. 

গ্রাম-ধম মপািা, 

জপা: ধম মপািা, 

ধম মপািা , 

সুনামগঞ্জ । 

জমাোঃ জোবাজয়র 

পািা মহমু 

০১৭১৩৯৩৮৪৮

৫ 

- 

৪৪ সুনামগঞ্জ ধম মপািা 

ধম মপািা ইউমবমসমসএ মল:  

মনবন্ধন নং ি-২৮, িামরখ: 

১৬/০৪/২০২১ মি. 

গ্রাম-ধম মপািা 

 ,জপা: 

ধম মপািা, 

ধম মপািা , 

সুনামগঞ্জ । 

জমাোঃ সাজহদ  

মময়া 

০১৭৩০১৯৯৪৩

৮ 

- 

৪৫ সুনামগঞ্জ িািা 

িািা ইউমসমসএ মল:  

মনবন্ধন নং ৯৫ (মি) 

২৩/০৯/১৯৭৪ 

সং মন. নং-৯৫মি/২, 

২৩/০৯/১৯৮৭ 

 

িািা 

উপজেলা 

ভবন 

পমরষদ,জপা: 

ঘুমঙ্গয়ারগাও, 

িািা, 

সুনামগঞ্জ 

জমাোঃ আব্দলু 

খাজলে 

০১৭৩৭৬৫৯৯১

৬ 

- 

৪৬ সুনামগঞ্জ িািা 

িািা ইউমবমসমসএ মল:  

মনবন্ধন নং ৪০ (িট্ট), 

িামরখ: ০৪-০৬-২০২১ মি. 

পিী 

েঅমবোয়ন 

ভবন জপা: 

ঘুমঙ্গয়ারগাও, 

িািা, 

সুনামগঞ্জ 

রীনা রানী রায় 

০১৭৭৯৮৯২১৪

৬ 

- 



৪৭ সুনামগঞ্জ মদরাই 

মদরাই ইউমসমসএ মল:  

মনবন্ধন নং ১১০(ি), মনবন্ধন 

নং- িামরখ:২৩/০৭/১৯৭৬ 

মি. 

গ্রাম- মদরাই, 

জপা: মদরাই 

িান্দপুর 

মদরাই, 

সুনামগঞ্জ । 

মমিউর রহমান 

০১৭১২১৪৩৪৯

২ 

- 

৪৮ সুনামগঞ্জ 
োমালগ

ঞ্জ 

োমালগঞ্জ ইউ.মস.মস.এ.মল: 

মি-১৭৭, ১৫/০৫/১৯৮৩মি. 

ডােঘর-

সািনা 

োমালগঞ্জ 

জেলা- 

সুনামগঞ্জ। 

আব্দলু বামেি 

জিৌধুরী 

০১৭৩৯০২০৫১

৮ 

- 

৪৯ সুনামগঞ্জ 
োমালগ

ঞ্জ 

োমালগঞ্জ ইউ.মব.মস.মস.এ. 

মল: 

২৪ িট্রগ্রাম, 

১৬/০৪/২০০১মি. 

ডােঘর- 

সািনা, 

োমালগঞ্জ 

সুনামগঞ্জ। 

জমাো. সমিারা 

জবগম 

০১৭৩৫৭১৭১১৫ 

- 

৫০ সুনামগঞ্জ 
জদায়ারা 

বাোর 

জদায়ারাবাোর উপজেলা 

জেন্দ্রীয় মবত্তহীন সমবায় 

সমমমি মল:। মন, নং-১৮(িট্র), 

িামরখ: ২৭/০৩/২০০১মিোঃ 

জদায়ারাবাোর

, জপা-

জদায়ারাবাোর

, উপ-

জদায়ারাবাোর

, সুনামগঞ্জ 

সমেেুল ইসলাম 

০১৭১৬৪৬৮৫৩

৯ 

- 

৫১ সুনামগঞ্জ 
জদায়ারা 

বাোর 

জদায়ারাবাোর উপজেলা 

জেন্দ্রীয়  সমবায় সমমমি মল:  

মন,নং-১৯৮(ি), িামরখ: 

১৬/১২/১৯৮৪ মি. 

গ্রাম-

জদায়ারাবাোর

, জপা-

জদায়ারাবাোর

, উপ-

জদায়ারাবাোর

, সুনামগঞ্জ 

জমাো. নুজরো 

জবগম 

০১৭৫৩৯৮২৩৫

৫ 

- 

৫২ সুনামগঞ্জ িামহরপুর 

টাঙু্গয়ার  সামব মে  হাওর গ্রাম 

উন্নয়র সমবায় সমমমি মল. 

মনবন্ধন নং মসমব.০১/২০১৮-

১৯, িামরখ: ০৬/০৩/২০১৯ 

মি., 

গ্রাম- দুমাল, 

জপা: উপ-

িামহরপুর, 

সুনামগঞ্জ। 

জমাোঃ 

মমনরউজিন 

০১৭১৪৬০৮৮৮

৯ 

- 

৫৩ সুনামগঞ্জ িামহরপুর 

িামহরপুর উপজেলা জেন্দ্রীয় 

সমবায় সমমমি মল, 

মনবন্ধন ১৯৭(িট্ট), িামরখ: 

২৭/০১/১৯৮৪ মি. 

উপজেলা 

পমরষদ, 

িামহরপুর, 

সুনামগঞ্জ। 

নুরুল হে 

০১৭১২৪৬৪৩২

৬ 

- 

৫৪ সুনামগঞ্জ িামহরপুর 

িামহরপুর উপজেলা জেন্দ্রীয় 

মবত্তহীন সমবায় সমমমি মল, 

মনবন্ধন নং-িট্ট-৩১, িামরখ: 

১৯/০৪/২০০১মি. 

উপজেলা 

পমরষদ, 

িামহরপুর, 

সুনামগঞ্জ 

মমোনুর রহমান 

০১৭১২৯৯৩৭৩

৭ 

- 

৫৫ 
জমৌলভীবা

োর 

জমৌলভীবা

োর সদর 

জমৌলভীবাোর জেন্দ্রীয় সম 

বযাংে মল: 

(ে) মূল মনবন্ধন নং.০৭, 

িামরখ: ০১/০৩/১৯১৫ মি. 

আদালি 

সড়ে, 

জমৌলভীবাোর 

জবধ বযবস্থাপনা 

েমমঠট নাই 
- 



(খ) সংজিামধি মনবন্ধন 

নং.০১, িামরখ: 

১৬/০৬/১৯৬৫ মি. 

৫৬ 
জমৌলভীবা

োর 

জমৌলভীবা

োর সদর 

জমৌলভীবাোর সদর 

উপজেলা জেন্দ্রীয় সমবায় 

সমমমি মল: (ইউমসমসএ) 

মনবন্ধন নং. ১৯০ (িট্ট), 

িামরখ: ২৫/০৮/১৯৮৩ মি. 

উপজেলা 

পমরষদ, 

জমৌলভীবাোর 

সদর, জেলা: 

জমৌলভীবাোর

। 

েনাব জমাোঃ 

েখরুল ইসলাম, 

সভাপমি, 

জমাবাইল নম্বর: 

০১৭১১-

০৪৩৭৫৯ 

- 

৫৭ 
জমৌলভীবা

োর 
রােনগর 

রােনগর উপজেলা জেন্দ্রীয় 

সমবায় সমমমি মল. 

মূল মনবন্ধন নম্বর: ১৯৯, 

িট্টগ্রাম, 

িামরখ:২৮/০৭/১৯৮৪ মি.। 

সংজিাধীি মনবন্ধন নম্বর: 

১৯৯/১, 

িামরখ: ১১/০৭/১৯৮৭ মি.। 

গ্রাম: 

রােনগর 

উপজেলা: 

রােনগর 

জেলা: 

জমৌলভীবাোর

। 

মিবু জগামবন্দ 

জদব 

০১৭৪২-

০৩২২৪৪ 

- 

৫৮ 
জমৌলভীবা

োর 
রােনগর 

রােনগর উপজেলা 

মবত্তহীন জেন্দ্রীয় সমবায় 

সমমমি মল:। 

মূল মনবন্ধন নম্বর-১৭, 

িট্টগ্রাম, 

িামরখ:২৭/০৩/২০০১ মিোঃ। 

গ্রাম: 

রােনগর, 

উপজেলা: 

রােনগর, 

জেলা: 

জমৌলভীবাোর

। 

সামেুল হে 

০১৭১১-

০৩৩৯৬১ 

- 

৫৯ 
জমৌলভীবা

োর 
েুলাউড়া 

জমৌলভীবাোর জেলা 

জেন্দ্রীয় বহুমূখী সমবায় 

সমমমি মল:, মনবন্ধন নং-মি-

০৭, িামরখ: 

০৩/০৮/১৯৬৬মি. 

গ্রাম: েুলাউড়া 

উপজেলা: 

েুলাউড়া 

জমৌলভীবাোর

। 

জমাোঃ েয়েুল 

ইসলাম 

জমাবা:-

০১৭১১০১৯৮০০ 

- 

৬০ 
জমৌলভীবা

োর 
েুলাউড়া 

েুলাউড়া উপজেলা জেন্দ্রীয় 

সমবায় সমমমি মল:, 

সংজিামধি মনবন্ধ্ন নং-

৭৮/(১), িামরখ:-

২০/০৭/১৯৮৭মি.। 

গ্রাম: েুলাউড়া 

ডাে: 

েুলাউড়া 

উপজেলা: 

েুলাউড়া 

জমৌলভীবাোর

। 

েনাব জমাোঃ 

েেলুল হে 

জমাবা:-

০১৭১১৯৬৭৪২

৩ 

- 

৬১ 
জমৌলভীবা

োর 
েুলাউড়া 

েুলাউড়া উপজেলা মবত্তহীন 

জেন্দ্রীয় সমবায় সমমমি মল: 

মনবন্ধ্ন নং-৪৭ (িট্ট্), 

িামরখ:-০১/০৪/২০০২মি.। 

গ্রাম: েুলাউড়া 

ডাে: 

েুলাউড়া 

উপজেলা: 

েুলাউড়া 

জমৌলভীবাোর

। 

েনাব জরবা 

জমাবা:-

০১৭৮৫৬৬২৪

৮৪ 

- 

৬২ 
জমৌলভীবা

োর 
েড়ুী 

েড়ুী উপজেলা জেন্দ্রীয় স. 

সমমমি মল. 

গ্রাম: েড়ুী,  

উপ: েড়ুী, 

েনাব মবধান 

দাি বাদল 
- 



মনবন্ধন নং/মসমব-

১৪,িামরখ:১১/০৩/২০১৩ 

জমৌলভীবাোর

। 

০১৭৭২-

৩৪৩৮৬৭ 

৬৩ 
জমৌলভীবা

োর 
বড়জলখা 

বড়জলখা ইউমসমসএ মল:  

মনবন্ধন নং. ২০০ (িট্ট) 

িামরখ: ২০/০৩/১৯৮৪মি. 

গ্রাম: বড়জলখা 

ডাে: 

বড়জলখা 

উপজেলা: 

বড়জলখা 

জমৌলভীবাোর

। 

জমা: আিরাে 

উজিন 

জমাবাইল:  

০১৭১৮-

১৫৮৭৬৬ 

- 

৬৪ 
জমৌলভী 

বাোর 
বড়জলখা 

বড়জলখা ইউমবমসমসএ মল.  

মনবন্ধন নং- ৪৮ (িট্ট) 

িামরখ: ০১/০৪/২০০২মি 

গ্রাম: বড়জলখা 

উপজেলা: 

বড়জলখা 

জমৌলভীবাোর

। 

সভাপমি 

জমাহাম্মদ 

িমেেুল ইসলাম 

০১৭২০-

২৯১০৫১ 

অন্তব

িী 

বযবস্থা

পনা 

েমমঠট 

৬৫ 
জমৌলভী 

বাোর 
েমলগঞ্জ 

েমলগঞ্জ উপজেলা 

জেন্দ্রীয় সমবায় সমমমি মল. 

মনবন্ধন নং- িট্ট-১২২ 

িামরখ: ০১/১০/১৯৭৭ মি.। 

গ্রাম: 

েমলগঞ্জ 

ডাে: 

েমলগঞ্জ 

উপজেলা:েম

লগঞ্জ 

জমৌলভীবাোর 

জমাোঃ জমাস্তো 

োমাল 

০১৭১১৩৩৮৬০

৫ 

- 

৬৬ 
জমৌলভী 

বাোর 
েমলগঞ্জ 

েমলগঞ্জ উপজেলা 

জেন্দ্রীয় মবত্তহীন সমবায় 

সমমমি মল., 

মনবন্ধন নং ৩৫(িট্ট), 

িামরখ: ১০/০৫/২০০১মি 

গ্রাম: 

েমলগঞ্জ 

ডাে: 

েমলগঞ্জ 

উপজেলা:েম

লগঞ্জ 

জমৌলভীবাোর 

জমাোোঃ মসেুরা 

জবগম 

০১৭৩৬১৬৪১৪

৭ 

- 

৬৭ 
জমৌলভী 

বাোর 
শ্র্ীমঙ্গল 

শ্র্ীমঙ্গল উপজেলা জসন্ট্রাল 

জো-অপাজরঠটভ 

এজসামসজয়িন মল. 

মনবন্ধন নং. ১৬৭ িট্রগ্রাম 

িামরখ: ০৪/১১/১৯৮১ মি.। 

উপজেলা 

পমরষদ 

েমজেক্স 

উপজেলা: 

শ্র্ীমঙ্গল 

জমৌলভীবাোর

। 

সভাপমি েনাব 

জমা. আব্দলু 

োইয়ুম 

০১৯২০-

২৫৮৯৪৪ 

- 

৬৮ 
জমৌলভী 

বাোর 
শ্র্ীমঙ্গল 

শ্র্ীমঙ্গল উপজেলা মবত্তহীন 

জসন্ট্রাল জো-অপাজরঠটভ 

এজসামসজয়িন মল. 

মনবন্ধন নং িট্র-০৮, 

িামরখ: ২১/১১/২০০০ মি. 

ডাে: শ্র্ীমঙ্গল 

উপজেলা: 

শ্র্ীমঙ্গল 

জমৌলভীবাোর

। 

সভাপমি েনাব 

জমাো. আজলয়া 

জবগম 

০১৬৮২-

৮৯০৫৬৪ 

- 

৬৯ হমবগঞ্জ 
হমবগঞ্জ 

সদর 

হমবগঞ্জ জেন্দ্রীয় বহুমুখী 

সমবায় সমমমি মল:মনবন্ধন নং-

০১,িামরখ১০/১১/২০৫০ 

গ্রাম : 

িাজয়স্তাগঞ্জ, 

ডাে : 

িাজয়স্তাগঞ্জ। 

হমবগঞ্জ সদর, 

হমবগঞ্জ। 

- 

মনব মািন 

প্রজক্রয়া

ধীন 



৭০ হমবগঞ্জ 
হমবগঞ্জ 

সদর 

হমবগঞ্জ জেন্দ্রীয় সমবায় বযাংে 

মল:মল:মনবন্ধন নং-

০৩(িট্ট),িামরখ১০/১০/১৯২২ 

গ্রাম : মাষ্টার 

জোয়াটমার, ডাে 

: হমবগঞ্জ, 

হমবগঞ্জ সদর, 

হমবগঞ্জ। 

- 
মামলা 

িলমান 

৭১ হমবগঞ্জ মাধবপুর 

মাধবপুর উপজেলা 

আমধবাসী জেন্দ্রীয় বহুমুখী 

সমবায় সমমমি মল. 

মনবন্ধন নং ৫৭(িট্ট), 

িামরখ: ১৫/০৯/২০০২মি. 

গ্রাম: 

জনায়াপাড়া 

ডাে: 

জনায়াপাড়া 

মাধবপুর, 

হমবগঞ্জ 

সাইমন মুরমম 

০১৭৬২০৫২৯৯

৩ 

- 

৭২ হমবগঞ্জ 
হমবগঞ্জ 

সদর 

হমবগঞ্জ সদর উপজেলা 

জেন্দ্রীয় সমবায় সমমমি 

মল:মল:মল:মনবন্ধন নং-

২৬ (িট্ট),িামরখ১৬/০৪/২০০১ 

গ্রাম : বহুলা 

হমবগঞ্জ সদর, 

জেলা : 

হমবগঞ্জ। 

েনাব জমাোঃ 

আব্দলু 

ওয়াজহদ আনেব 

০১৭১৬-

৫৮৮৪৬১ 

- 

৭৩ হমবগঞ্জ 
হমবগঞ্জ 

সদর 

হমবগঞ্জ সদর উপজেলা 

মবত্তহীন জেন্দ্রীয় সমবায় 

সমমমি মল: 

উপজেলা 

েমজেক্স, 

উপজেলা: 

হমবগঞ্জ সদর, 

জেলা: হমবগঞ্জ। 

েনাব এজেএম 

েেলুল হে 

০১৯৭৫-

০৯০৩৭৮ 

- 

৭৪ হমবগঞ্জ নবীগঞ্জ 

নবীগঞ্জ জেন্দ্রীয় সমবায় 

সমমমি মল:, 

মনবন্ধন নং ১৮৯, 

িামরখ : ২৪/০৮/১৯৮০ 

উপজেলা 

েমজেক্স, 

নবীগঞ্জ, 

হমবগঞ্জ 

মদলারা জহাজসন 

০১৭২০৫৪৭৭২৪ 
- 

৭৫ হমবগঞ্জ নবীগঞ্জ 

নবীগঞ্জ জেন্দ্রীয় মবত্তহীন সম. 

সমমমি মল:  

মনবন্ধন নং-১৫,  

িামরখ : ২৭/০৩/২০০১ 

উপজেলা 

েমজেক্স, 

নবীগঞ্জ, 

হমবগঞ্জ 

জমাোঃ আব্দলু 

আলীম 

০১৭১৮৮৬৫৬৩১ 

- 

৭৬ হমবগঞ্জ বামনয়ািং 

বামনয়ািং উপজেলা জেন্দ্রীয় 

সমবায় সমমমি মল: 

মনবন্ধন নং -৮২(ি), 

িামরখ: ২৫/০২/১৯৭৪মিোঃ 

পিীভবন, 

বামনয়ািং 

উপজেলা 

পমরষদ 

েমজপ্রক্স, 

বামনয়ািং, 

হমবগঞ্জ 

জমাোোঃ জহজলনা 

আক্তার 

০১৭৭০-৪৬৯২১০ 

- 

৭৭ হমবগঞ্জ বামনয়ািং 

বামনয়ািং উপজেলা জেন্দ্রীয় 

মবত্তহীন সমবায় সমমমি মল: 

মনবন্ধন নং -২৭ (িট্র), 

িামরখ: ১৬/০৪/২০০১মিোঃ 

গ্রাম+ডােঘর+

উপজেলা: 

বামনয়ািং, 

জেলা: হমবগঞ্জ 

- 

বযবস্থাপ

না 

েমমঠটর 

জময়াদ 

উত্তীণ ম 

৭৮ হমবগঞ্জ িুনারুঘাট 

িুনারুঘাট উপজেলা 

জেন্দ্রীয় সমবায় সমমমি মল:, 

মনবন্ধন ১২১(িট্ট), িামরখ: 

০১/০১/১৯৭৭মি: 

িুনারুঘাট, 

হমবগঞ্জ 

এ আর জমা: 

নুরুল ইসলাম 

েঠটে 

০১৭১২ 

০১৬২৮৫ 

- 

৭৯ হমবগঞ্জ িুনারুঘাট 
িুনারুঘাট উপজেলা 

মবত্তহীন জেন্দ্রীয় সমবায় 

িুনারুঘাট, 

হমবগঞ্জ 
নােমা আক্তার - 



সমমমি মল:, মনবন্ধন ৩০, 

িামরখ: ১২/০৪/২০০০মি: 

জমাবা: 

০১৭২৭৩৫৯৯২

৮ 

৮০ হমবগঞ্জ লাখাই 

লাখাই ইউ মস মস এ মল: 

মনবন্ধন নং ১৬৮(িট্ট),  

িামরখ: ০৫/১১/৮১ 

গ্রাম; োলাউে,  

জপা: োলাউে 

লাখাই, হমবগঞ্জ 

- 

মনব মািন 

প্রজক্রয়া

ধীন 

৮১ হমবগঞ্জ লাখাই 

লাখাই ইউ মব মস মস এ মল: 

মনবন্ধন নং: ১০ (িট্ট),  

িামরখ: ০৮/০২/২০০১ 

গ্রাম; 

োলাউে,জপা:-

োলাউে 

লাখাই, হমবগঞ্জ 

িেুরা আক্তার 

জমাবাইলোঃ নাই 
- 

৮২ হমবগঞ্জ 
আেমমরীগ

ঞ্জ 

আেমমরীগঞ্জ উপজেলা 

জসন্ট্রাল জো অপাজরঠটভ 

এজসামসজয়িন মল:,  

মনবন্ধন মি-৮৪, িামরখ: 

৩০/০৬/১৯৭৪মি: 

উপজেলা 

পমরষদ, 

আেমমরীগঞ্জ, 

হমবগঞ্জ। 

জমা: নােমুল 

হাসান, জমাবা: 

০১৭১১০০৪২১১ 

- 

৮৩ হমবগঞ্জ 
আেমমরীগ

ঞ্জ 

আেমমরীগঞ্জ উপজেলা 

মবত্তহীন জেন্দ্রীয় সমবায় 

সমমমি মল:, মনবন্ধন ১৪ 

(িট্রগ্রাম), িামরখ: 

২০/০৩/২০০১মি: 

গ্রাম: 

আেমমরীগঞ্জ 

উপজেলা 

পমরষদ, 

আেমমরীগঞ্জ, 

হমবগঞ্জ। 

জমাো:মমিাে 

জবগম 

 

জমাবাইলোঃ নাই 

- 

৮৪ হমবগঞ্জ মাধবপুর 

মাধবপুর উপজেলা জেন্দ্রীয় 

সম সমমমি মল., মনবন্ধন নং- 

১১৯ (িট্রোঃ) 

িামরখ: ০৯/০৮/১৯৭৭ মিোঃ। 

গ্রাম+ডােঘর- 

মাধবপুর, 

মাধবপুর, 

হমবগঞ্জ। 

জমাোঃ েেলুর 

রহমান িাহ 

০১৭৩১৬০৬৩৮

২ 

- 

৮৫ হমবগঞ্জ মাধবপুর 

মাধবপুর উপজেলা মবত্তহীন 

জেন্দ্রীয় স.স.মল. 

মনবন্ধন নং- ০৬ (িট্র.) 

িামরখ: ২২/১১/২০০০ মি.। 

গ্রাম+ডােঘর- 

মাধবপুর, 

মাধবপুর, 

হমবগঞ্জ। 

জগাপাল িক্রবিী 

০১৭৯১৪৩৩৫০১ 
 

৮৬ হমবগঞ্জ বাহুবল 

বাহুবল উপজেলা জসন্ট্রাল জো-

অপাজরঠটভ 

এজসামসজয়িন মল., জরজে. নং-

১৮৪৯(মি) 

িামরখ: ০৪/০৮/১৯৮৩মি:, 

সংজিাধীি জরজে. নং-

২৮৪(িট্র) িামরখ: 

৩০/০৬/১৯৮৭মি:। 

গ্রাম: বাহুবল, 

ডােঘরোঃ 

বাহুবল 

উপজেলা: 

বাহুবল, জেলা: 

হমবগঞ্জ। 

- 

স্বত্ব 

মামলা 

নং 

৩৬/২০

১০ 

মবিারা

ধীন 

৮৭ হমবগঞ্জ বাহুবল 

বাহুবল উপজেলা মবত্তহীন সম 

সমমমি মল: জরজে. নং- িট্র ৩৮ 

িামরখ: ১৭/০৫/২০২১মি.। 

গ্রাম: বাহুবল, 

ডােঘরোঃ 

বাহুবল 

উপজেলা:বাহুব

ল, 

জেলা:হমবগঞ্জ। 

জমাোঃ োরুে 

আহজমদ 

জমাবাইল: 

০১৭৩৯৭৯৫৭১৬

। 

-- 

 


