
২০২০-২১ অর্ থবছরে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট থর্রক থে সকল ধর্মীয় প্রহিষ্ঠারেে 

অনুকূরল অনুদাে প্রদাে কো িরয়রছ ( ২৫.০৩.২১ পে থন্ত) 
 

ক্রর্ম োর্ম ও ঠিকাো থেক েং টাকা িাহেখ 

০১ িহে র্মহিে, বার্মেগ্রার্ম ও থ ায়লঘাট, বার্মেগ্রার্ম, করেেগ্রার্ম, েলডাঙ্গা, োরটাে ১২২৩২০৬ ৩০০০০ ১৮.০২.২১ 

০২ কালী ঞ্জ হিব হর্মিে, কালী ঞ্জ, ডাঙ্গাপাড়া, েলডাঙ্গা, োরটাে ১২২৩২০৭ ১০০০০ ১৮.০২.২১ 

০৩ সোিে ধর্ম থ সংঘ, কুর্মােপাড়া, থঘাড়ার্মাো, থবায়াহলয়া, োজিািী ১২২৩২০৮ ১০০০০ ১৮.০২.২১ 

০৪ েীঁ বেদা কালী র্মািা র্মহিে, কুর্মােপাড়া, থঘাড়ার্মাো, থবায়াহলয়া, োজিািী ১২২৩২০৯ ১০০০০ ১৮.০২.২১ 

০৫ বড় বাড়াইিাটী শ্রীশ্রী র্মিাকালী র্মািা, করেেগ্রার্ম, হসংড়া, োরটাে ১২২৩২১০ ৪০০০০ ১৮.০২.২১ 

০৬ শ্রীশ্রী োধাবল্লভ হজউ র্মহিে, উপেবাজাে, সদে, োরটাে ১২২৩২১১ ১০০০০ ১৮.০২.২১ 

০৭ পুঠিয়া পাঁেআেী বাজাে সা. দু থা র্মন্ডব, পুঠিয়া, োজিািী ১২২৩২১২ ৪০০০০ ১৮.০২.২১ 

০৮ োেআহে বাজাে সা. পূজা র্মন্ডপ, পুঠিয়া, োজিািী ১২২৩২১৩ ১০০০০ ১৮.০২.২১ 

০৯  াড়ুদাি থপাদ্দােপাড়া দু থা র্মহিে, ফুলরকাো, হসোজ ঞ্জ ১২২৩২১৪ ১০০০০ ১৮.০২.২১ 

১০ শ্রীশ্রী হেহি কালী র্মহিে, হর্ময়াপুে (সািাপাড়া), োেঘাট, োজিািী ১২২৩২২৬ ১০০০০ ১৮.০২.২১ 

১১ েহন্ডপুে কালীর্মািাে র্মহিে, কাহজিাটা, োজপাড়া, োজিািী ১২২৩২২৭ ২০০০০ ২৩.০২.২১ 

১২ িহেজে হিব র্মহিে কহর্মটি, থিির্মখাঁ, িহেজেপল্লী, থবায়াহলয়া, োজিািী ১২২৩২২৮ ১০০০০ ২৩.০২.২১ 

১৩ কালী ঞ্জিাট সা. দু থা র্মহিে, িাবীবে ে, কালী ঞ্জিাট, িারোে, োজিািী ১২২৩২২৯ ১০০০০ ২৩.০২.২১ 

১৪ ফুদকীপাড়া কালী র্মািাে র্মহিে, ফুদকীপাড়া, থঘাড়ার্মাো, থবায়াহলয়া, োজিািী ১২২৩২৩০ ১০০০০ ২৩.০২.২১ 

১৫ শ্রীশ্রী োর্মকৃষ্ণ থসবাশ্রর্ম, ইউসুফপুে, োেঘাট, োজিািী ১২২৩২৩১ ১০০০০ ২৩.০২.২১ 

১৬ শ্রীশ্রী োর্ম থদওজী র্মিাোজ দু থা র্মহিে, োজাবাড়ীিাট, থ াদা াড়ী, োজিািী ১২২৩২৩২ ১০০০০ ২৩.০২.২১ 

১৭ আেির্ময়ী পূজা র্মহিে, কুর্মােপাড়া, থঘাড়ার্মাো, থবায়াহলয়া, োজিািী ১২২৩২৩৬ ৪০০০০ ২৩.০২.২১ 

১৮ বদল াছী থকন্দ্রীয় দু থা র্মহিে, বদল াছী, েও াঁ ১২২৩২৪৬ ২৫০০০ ২৩.০২.২১ 

১৯ বারেশ্বে থসবাশ্রর্ম কালী ও দু থা র্মহিে, ববরেে বাজাে, োজােিাট, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩২৪৭ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

২০ কুহড়গ্রার্ম থকন্দ্রীয় থ ৌে শ্মিােঘাট, হর্মস্ত্রীপাড়া (হিঙ্গেোয়), সদে, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩২৪৮ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

২১ শ্রীশ্রী োধার াহবি হজউ থকন্দ্রীয় র্মহিে, কালীবাড়ী, সদে, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩২৪৯ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

২২ শ্রীশ্রী সা. দু থা ও কালী র্মহিে, ছয়া আেীপাড়া, সদে, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩২৫০ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

২৩ থসেপাড়া িহে র্মহিে, থসেপাড়া খােনে, িাটর াহবিপুে, কলর্মাকািা, থেত্ররকাো ১২২৩৩০১ ১০০০০ ২৫.০২.২১ 

২৪ শ্রীশ্রী েক্ষা কালী র্মহিে, সহিলপুে, বাংলা, সদে, থেত্ররকাো ১২২৩৩০২ ১০০০০ ২৫.০২.২১ 

২৫ উত্তে োেী াঁও পহির্মপাড়া িহে র্মহিে, িাটর াহবিপুে, কলর্মাকািা, থেত্ররকাো ১২২৩৩০৩ ১০০০০ ২৫.০২.২১ 

২৬ কাইিাপুে িাজংগ্রার্ম উন্নয়ে কহর্মটি, িাটর াহবিপুে, কলর্মাকািা, থেত্ররকাো ১২২৩৩০৪ ১০০০০ ২৫.০২.২১ 

২৭ পঞ্চ াঁও শ্রীশ্রী দু থা র্মহিে, বাের্মােী, কালীকাপুে, দু থাপুে, থেত্ররকাো ১২২৩৩০৫ ১০০০০ ২৫.০২.২১ 

২৮ বা বাড়ী হ হেিালয় কালী র্মহিে, থিখিাটী (বা বাড়ী), সদে, থিেপুে ১২২৩৩০৯ ১০০০০ ২৫.০২.২১ 

২৯ শ্রীশ্রী সা. কালী র্মহিে, েন্দ্রকো, েকলা, থিেপুে ১২২৩৩১০ ২০০০০ ২৫.০২.২১ 

৩০ কালী র্মহিে ও শ্মিােঘাট, পাঠাকাটা, েক পাঠাকাটা, েকলা, থিেপুে ১২২৩৩১১ ১০০০০ ২৫.০২.২১ 

৩১ পরেি বাবু কযারর্মোে বাজাে সা. দু থা র্মহিে, থর্মলাবে, হকরিাে ঞ্জ, েীলফার্মােী ১২২৩৩৫১ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৩২ িালেগ্রার্ম ঢুকঢুকী কালীবাড়ী কালী ও দু থা র্মহিে, বালাগ্রার্ম, জলঢাকা, 

েীলফার্মােী 

১২২৩৩৫২ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৩৩ সিরদব বড় াছা কাছােীপাড়া শ্রীশ্রী োধার াহবি িহে র্মহিে, োর্ম ঞ্জ,েীলফার্মােী ১২২৩৩৫৩ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৩৪ উ.বড়হভটা বাহেয়াপাড়া সা. োধার াহবি িহে র্মহিে, হকরিাে ঞ্জ, েীলফার্মােী ১২২৩৩৫৪ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৩৫ সা. শ্মিাে কালী র্মহিে, উত্তে বড়হভটা মুহদপাড়া, হকরিাে ঞ্জ, েীলফার্মােী ১২২৩৩৫৫ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৩৬ থসেবাড়ী দু থা র্মহিে, কাোেী, সদে, েীলফার্মােী ১২২৩৩৫৬ ১৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৩৭ র্মালটােী সা. দু থা র্মহিে, বড়হভটা, হকরিাে ঞ্জ, েীলফার্মােী ১২২৩৩৫৭ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৩৮ পহির্ম বালাগ্রার্ম দহক্ষণপাড়া সা. িহে র্মহিে, জলঢাকা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৫৮ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৩৯ শ্রীল প্রভূপাদ হবদুষেন্দ্র শ্রীধার্ম শ্রীঅঙ্গে (আশ্রর্ম), িহেিেন্দ্রপাঠ, বািালীপাড়া, 

জলঢাকা, েীলফার্মােী 

১২২৩৩৫৯ ২৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৪০ হবন্যাকুড়ী বাবুপাড়া সা. িহে র্মহিে, জলঢাকা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৬০ ৩০০০০ ২৮.০২.২১ 

৪১ শ্রীশ্রী সা. কালী র্মহিে, থজাড়াবাড়ী, হর্মজথা ঞ্জ, থডার্মাে, েীলফার্মােী ১২২৩৩৬১ ২৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৪২ পহির্ম িলিহলয়া কাোেিাট সা. হবষ্ণু র্মহিে, হর্মজথা ঞ্জ, থডার্মাে, েীলফার্মােী ১২২৩৩৬২ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 



৪৩ থর্মলাবে সা. থকন্দ্রীয় হিব র্মহিে, হকরিাে ঞ্জ, েীলফার্মােী ১২২৩৩৬৩ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৪৪ উ.বড়হভটা ডাঙ্গাপাড়া োর্মােবাড়ী সা. কালী র্মহিে, হকরিাে ঞ্জ, েীলফার্মােী ১২২৩৩৬৪ ১৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৪৫ ওঁ শ্রীশ্রী র্মািারদবী আশ্রর্ম (কালীবাড়ী আশ্রর্ম), বড়বাউিা, থডার্মাে, েীলফার্মােী ১২২৩৩৬৫ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৪৬ বকর্মােী িালুকবদী সা. িহে র্মহিে, জলঢাকা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৬৬ ৩০০০০ ২৮.০২.২১ 

৪৭ দুহিবাড়ী কার্মেীবাবু বাড়ী সা. িহে র্মহিে, বালাগ্রার্ম, জলঢাকা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৬৭ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৪৮ দ. থেরেঙ্গা ডাং ীেপাড় বাহেয়াপাড়া সা. দু থা র্মহিে, ঝাড়পাড়া, জলঢাকা, 

েীলফার্মােী 

১২২৩৩৬৮ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৪৯ েদুোর্পাড়া সা. দু থা র্মহিে, ের্বাজাে, জলঢাকা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৬৯ ১৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৫০ কাহেয়াল খািা হেহেেকুটি র্মিাশ্মিাে, সদে, েীলফার্মােী ১২২৩৩৭০ ৩০০০০ ২৮.০২.২১ 

৫১ বকর্মােী ছাতুপাড়া পূব থ শ্মিাে কালী ও দু থা র্মহিে, জলঢাকা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৭১ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৫২ বকর্মােী পহির্ম থদালাপাড়া সা. হবষ্ণু র্মহিে, জলঢাকা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৭২ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৫৩ হবষ্ণু র্মহিে, পোেিাট, িালিাট, হডর্মলা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৭৩ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

৫৪ থর্মৌজাপাঙ্গা র্মাষ্টােপাড়া সা. দু থা র্মন্ডব, থর্মলাপাঙ্গা, থডার্মাে, েীলফার্মােী ১২২৩৩৭৪ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

৫৫ শ্রীশ্রী হবশ্বকের্মা র্মহিে, বকর্মােী, জলঢাকা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৭৫ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৫৬ োয়বাহড় জয়গুরু িহে র্মহিে, োয়পাড়া, র্মাজাে, জলঢাকা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৭৬ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৫৭ কাহেয়াল খািা র্মাষ্টােপাড়া সা. িহে র্মহিে, সদে, েীলফার্মােী ১২২৩৩৭৭ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৫৮ সাধুেঘাট শ্মিাে কালী র্মহিে, পূব থপাড়া, হবন্যাকুড়ী র্মাজাে, জলঢাকা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৭৮ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৫৯ পূব থ বালাগ্রার্ম কাহিোর্পুে সা. িহে র্মহিে, জলঢাকা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৭৯ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৬০ বড় ডুমুহেয়া শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ হজও র্মহিে, বড়হভটা, হকরিাে ঞ্জ, েীলফার্মােী ১২২৩৩৮০ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৬১  াবরোল থবলিলী সা. কালী র্মহিে, ের্বাজাে, জলঢাকা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৮১ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৬২ ধাইজােপাড়া সা. দু থা র্মহিে,  াড়াগ্রার্ম, খার্মাে  াড়াগ্রার্ম, হকরিাে ঞ্জ, 

েীলফার্মােী 

১২২৩৩৮২ ১৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৬৩ সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, ডাকালী ঞ্জ, জলঢাকা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৮৩ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৬৪ িিহিলদাে পাড়া র্মা বুহড়ে র্মহিে,  াবরোল, ের্বাজাে, জলঢাকা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৮৪ ১৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৬৫ পূব থ খুটার্মাো হিন্দুপাড়া সা. িহে র্মহিে, হবন্যাকুড়ী, জলঢাকা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৮৫ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৬৬ হডর্মলা িাইস্কুল পাড়া সা. দু থা র্মহিে (উত্তে), হডর্মলা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৮৬ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৬৭ শ্রীশ্রী েব য়াধার্ম, দ. বািাহ হল, র্ময়োকুহড়, হকরিাে ঞ্জ, েীলফার্মােী ১২২৩৩৮৭ ১৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৬৮ থর্মলাবে পহির্মপাড়া বটিলা িহে র্মহিে, হকরিাে ঞ্জ, েীলফার্মােী ১২২৩৩৮৮ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৬৯ র্মাগুড়া থদালাপাড়া সা. উদয়ে িহে র্মহিে, হকরিাে ঞ্জ, েীলফার্মােী ১২২৩৩৮৯ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৭০ থিৌলর্মােী দহক্ষণ পাটবাড়ী সা. িহে র্মহিে, ডাকালী ঞ্জ, জলঢাকা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৯০ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৭১ ছাতুপাড়া সা. দু থা র্মহিে, বকর্মােী, জলঢাকা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৯১ ১৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৭২ রূপোঁদপাড়া সা. িহে র্মহিে, উত্তে বড়হভটা, বড়হভটা, হকরিাে ঞ্জ, েীলফার্মােী ১২২৩৩৯২ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৭৩ পাং া লালাপাড়া পার্ থসাের্ী সা. হবষ্ণু র্মহিে, থর্মলাপাং া, থডার্মাে, েীলফার্মােী ১২২৩৩৯৩ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

৭৪ বড়হভটা েড়ক ডাঙ্গা থকন্দ্রীয় সা. হবষ্ণু র্মহিে, হকরিাে ঞ্জ, েীলফার্মােী ১২২৩৩৯৪ ১৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৭৫ হকরিাে ঞ্জ বাহেয়াপাড়া থকন্দ্রীয় সা. দু থা র্মহিে, হকরিাে ঞ্জ, েীলফার্মােী ১২২৩৩৯৫ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৭৬ বামুহেয়া পঞ্চবটী সা. োধার াহবি র্মহিে, থডার্মাে, েীলফার্মােী ১২২৩৩৯৬ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৭৭ র্মীে ঞ্জিাট সা. থকন্দ্রীয় (পুোিে) শ্রীশ্রী িহে ও দু থা র্মহিে, পূব থ হিমুলবাড়ী, 

জলঢাকা, েীলফার্মােী 

১২২৩৩৯৭ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৭৮ থর্মলাবে ভরবি প্ররফসারেে পাড়া সা. দু থা র্মহিে, হকরিাে ঞ্জ, েীলফার্মােী ১২২৩৩৯৮ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৭৯ জলঢাকা উপরজলা সা. কালী র্মহিে, পূব থ বালাগ্রার্ম, জলঢাকা, েীলফার্মােী ১২২৩৩৯৯ ১৫০০০ ২৮.০২.২১ 

৮০  াবরোল থেঁতুলিলা সা. শ্রীশ্রী দু থা র্মহিে, ের্বাজাে, জলঢাকা, েীলফার্মােী ১২২৩৪০০ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৮১ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, িহেরকি, সদে, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪১৪ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৮২ দাসপাড়া কালী র্মহিে, বড়হভটা, োজােিাট,  ১২২৩৪১৫ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

৮৩ থসেবাড়ী কালী র্মহিে, বাবুপাড়া, সন্নযাসীিলা, ফুলবাড়ী, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪১৬ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

৮৪ িালুক হিমুলবাড়ী োোয়ে েতুভূ থজ র্মহিে, হর্ময়াপাড়া, ফুলবাড়ী, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪১৭ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

৮৫ থেৌহকদােটােী সা. দু থা র্মহিে, বড়হভটা, হেউ বড়হভটা, ফুলবাড়ী, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪১৮ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

৮৬ কালীেপাঠ দু থা র্মহিে, কালীিলা, উহলপুে, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪১৯ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

৮৭ পূব থ পাহের্মাছকুটি সা. দু থা র্মহিে, ফুলবাড়ী, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪২০ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

৮৮ ববশ্যপাড়া সা. কালী র্মহিে, সদে, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪২১ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 



৮৯ পহির্মপাড়া সা. কালী র্মহিে, হিমুলবাড়ী, উহলপুে, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪২২ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

৯০ দহক্ষণ বড়হভটা ডাোেপাড় সা. দু থা র্মহিে, বড়হভটা, ফুলবাড়ী, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪২৩ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

৯১ থসেবাড়ী দু থা র্মহিে, বাবুপাড়া, ঝুোই াছ, োর শ্বেী, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪২৪ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

৯২ পূব থ বড়হভটা িহল্লধো সা. দু থা র্মহিে, হেউ বড়হভটা, ফুলবাড়ী, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪২৫ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

৯৩ র্মালটােী সা. দু থা র্মহিে, োজােিাট, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪২৬ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

৯৪ প.ধর্ম থপুে সেকােটােী সা. দু থা র্মহিে, ধর্ম থপুে,  ং ােিাট, ফুলবাড়ী, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪২৭ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

৯৫ সীর্মান্ত বর্ম থেপাড়া থদব র্মহিে, প.আরজায়াটােী,  ং ােিাট, ফুলবাড়ী, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪২৮ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

৯৬ োওডাঙ্গা পুরলেপাড় সা. দু থা র্মহিে, েন্দ্রখাো, ফুলবাড়ী, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪২৯ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

৯৭ শ্রীশ্রী দু থা র্মহিে, কৃষ্ণপুে পালপাড়া, সদে, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪৩০ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৯৮ পলািবাড়ী দাসপাড়া (কাহিয়াবাড়ী) কালী র্মহিে, খহলল ঞ্জ, সদে, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪৩১ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

৯৯ শ্রীশ্রী লক্ষী র্মহিে, পাঁে াহছয়া, সদে, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৪৩২ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

১০০ োরর্মশ্বেী বড়বাড়ী শ্রীশ্রী িহে র্মহিে, আোজী র্মন্ডলিাট, আরটায়ােী, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৩৩ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

১০১ থবলিলী পাড়া সা. কালী র্মহিে, থদবী ঞ্জ, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৩৪ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

১০১ লীলােরর্মলা শ্রীশ্রী কালী র্মহিে, বলোর্মপুে, আরটায়ােী, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৩৫ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

১০২ থসাোরপািা পাঁেরকাল িলা সা. কালী র্মহিে, লহক্ষেিাট, থদবী ঞ্জ, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৩৬ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

১০৩ শ্রীশ্রী সা. কালী র্মহিে, ধাক্কার্মাো, সদে, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৩৭ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

১০৪ থসেবাড়ী কালী র্মহিে, র্মহল্লকাদি, থদবী ঞ্জ, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৩৮ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

১০৫ পহির্মপাড়া সা. কালী র্মহিে, র্মালেন্ডী, থদবী ঞ্জ, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৪০ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

১০৬ দাসপাড়া কালী র্মহিে, র্মালেন্ডী, থদবী ঞ্জ, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৪১ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

১০৭ থসাোরপািা সেকােপাড়া শ্রীশ্রী ঠাকুে অনুকুল েন্দ্র সৎসঙ্গ িাখা আশ্রর্ম, 

লহক্ষেিাট, থদবী ঞ্জ, পঞ্চ ড় 

১২২৩৪৪২ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

১০৮ বুড়ীেবাে শ্রীশ্রী িহে র্মহিে, ধাক্কার্মাো, সদে, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৪৩ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

১০৯ থ ায়ালঝাড় শ্রীশ্রী িহে র্মহিে, সািরর্মড়া, সদে, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৪৪ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

১১০ থকন্দ্রীয় হবষ্ণুর্মহিে (স্ব ীয় হবজয় র্মাষ্টারেে বাড়ী), উ. বড়হভটা, বড়হভটা, 

হকরিাে ঞ্জ, েীলফার্মােী  

১২২৩৪৫১ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

১১১ প.বালাগ্রার্ম থদালহঢহপপাড়া োধার্মাধব সা. িহে র্মহিে, বালাগ্রার্ম, জলঢাকা, 

েীলফার্মােী 

১২২৩৪৫২ ১০০০০ ২৮.০২.২১ 

১১২ থিপুকুহেয়া সা. শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহিে, থবাদা, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৬৭ ১৫০০০ ২৮.০২.২১ 

১১৩ কালী ঞ্জ সা. দু থা র্মহিে, থদবী ঞ্জ, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৬৮ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

১১৪ সারকায়া ওয়াবদা কালী র্মহিে, আোজী সারকায়া কার্মাি, থবাদা, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৬৯ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

১১৫ ধেীপাড়া িােদীয় দু থা র্মহিে, র্মাগুড়া, সদে, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৭০ ১৫০০০ ২৮.০২.২১ 

১১৬ থসেবাড়ী দু থা র্মহিে, থবাদা বাবুপাড়া, থবাদা, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৭১ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

১১৭ কার্মাি পাড়া হবষ্ণু র্মহিে, খুটার্মাো, থদবী ঞ্জ, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৭২ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

১১৮ থদবীডুবা সা. দু থা র্মহিে, থদবী ঞ্জ, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৭৩ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

১১৯ সহর্মহিে ডাঙ্গা দু থা র্মহিে, থপড়ালবাড়ী, থদবী ঞ্জ, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৭৪ ২০০০০ ২৮.০২.২১ 

১২০ শ্রীশ্রী োধার াহবি হজউ র্মহিে, অহবোর্মপাড়া, থদবী ঞ্জ, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৭৫ ১৫০০০ ২৮.০২.২১ 

১২১ থছাটদাপ িহে র্মহিে, আরটায়ােী, পঞ্চ ড় ১২২৩৪৭৬ ১৫০০০ ২৮.০২.২১ 

১২২ থপৌে র্মিাশ্মিাে, থদৌলিখাে, থভালা ১২২৩৪৮০ ২০০০০ ০৭.০৩.২১ 

১২৩ শ্রীশ্রী থেৌ-পল্লী িহে র্মহিে, দহড়োঁদপুে, োঁেড়া (গুহেিা), িজুর্মহদ্দে, থভালা ১২২৩৪৮১ ১৫০০০ ০৭.০৩.২১ 

১২৪ সিযরসবা র্মহিে, মুলাই পত্তে (হ হেরিে বাড়ী), মুন্সীেিাট, থবােিােউহদ্দে, থভালা ১২২৩৪৮২ ১৫০০০ ০৭.০৩.২১ 

১২৫ হেোপাড়া সা. কালী র্মহিে, হেোপাড়া, পােসাতুহেয়া, কাউখালী, হপরোজপুে ১২২৩৪৮৫ ১৫০০০ ০৭.০৩.২১ 

১২৬ দীঘ থা বাজাে সা. শ্রীশ্রী কালী র্মহিে, দীঘ থা, োহজেপুে, হপরোজপুে ১২২৩৪৮৬ ১৫০০০ ০৭.০৩.২১ 

১২৭ সা. কালী ও হিব র্মহিে, হর্মত্রবাড়ী, জুলুিাে, বর্মিােী, থেছাোবাদ, হপরোজপুে ১২২৩৪৮৭ ৪০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১২৮ সা. হত্র র্মাতৃ র্মহিে, করুো থজায়াে, থর্মাকাহর্ময়া, থবিা ী, বেগুো ১২২৩৪৯৬ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১২৯ পাঁেরকাড়ালীয়া সা. োধার াহবি র্মহিে, উ. পাঁেরকাড়ালীয়া, িালিলী, বেগুো ১২২৩৪৯৭ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৩০ দ.  াববাহড়য়া দু থা র্মহিে, থছাটব ী, িালিলী, বেগুো ১২২৩৪৯৮ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৩১ ঘটবাহড়য়া সা. থলাকোর্ র্মহিে, িহেদ্রা বাহড়য়া, সদে, বেগুো ১২২৩৪৯৯ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৩২ পূব থ েেক াহছয়া সা. শ্রীগুরু র্মহিে, েেক াহছয়া, চাোরকাড়াহলয়া, আর্মিলী, 

বেগুো 

১২২৩৫০০ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 



১৩৩ শ্রীশ্রী োধার াহবি থসবাশ্রর্ম, থছাোউটা, আর্মিলী, বেগুো ১২২৩৫০১ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৩৪ শ্রীশ্রী থলাকোর্ ব্রহ্মোেী বাবাে আশ্রর্ম, বুড়ার্মজুর্মদাে, িালবাহড় বলিবুহেয়া, 

থবিা ী, বেগুো 

১২২৩৫০২ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৩৫ শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে/রসবাশ্রর্ম, দ. থছাপখালী, থবিা ী, বেগুো ১২২৩৫০৩ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৩৬ বাংলারদি থসবাশ্রর্ম, গুহদঘাটা কাঁকহেড়া, বার্মো, বেগুো ১২২৩৫০৪ ১৪০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৩৭ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ ও কালী র্মহিে, ফুলকাঁহেয়া, থবােিােউহদ্দে, থভালা ১২২৩৫০৮ ২০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৩৮ িহেণা থ াপাল দু থা ও থ াপাল র্মহিে, বা বাটী, সদে, হসোজ ঞ্জ ১২২৩৫০৯ ২০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৩৯ বাজাে থষ্টিে কালী র্মািা র্মহিে, কর্মলা পহি (রষ্টিে থোড), সদে, হসোজ ঞ্জ ১২২৩৫১০ ৪০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৪০ শ্রীশ্রী কালী র্মািাে র্মহিে, থেঁয়াহিয়া, কল্যাণপুে, থবলকুহে, হসোজ ঞ্জ ১২২৩৫১১ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৪১ শ্রীশ্রী র্মদে থর্মািে হজউে আখড়াবাড়ী, পারড়েিাট, ইন্দুেকােী, হপরোজপুে ১২২৩৫২৮ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৪২ দ.ইন্দুেকােী শ্রীশ্রী িহেগুরু ভক্ত থসবাশ্রর্ম, থঘারষেিাট, ইন্দুেকােী, হপরোজপুে ১২২৩৫২৯ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৪৩ বাংলারদি থসবাশ্রর্ম ও সা. শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে, োহলিাবুহেয়া, হর্মরুখালী, 

র্মঠবাড়ীয়া, হপরোজপুে 

১২২৩৫৩০ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৪৪ শ্রীশ্রী িহেোঁদ গুরুোঁদ হবহপেোঁদ থসবা আশ্রর্ম, কুলুদাসকাঠী, থসিাং ল, 

থেছাোবাদ, হপরোজপুে 

১২২৩৫৩১ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৪৫ অশ্বত্থকাঠী সা. শ্রীশ্রী থলাকোর্ বাবাে র্মহিে, পূব থজলাবাড়ী, থেছাোবাদ, 

হপরোজপুে 

১২২৩৫৩২ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৪৬ সা.  ঙ্গাধে সোিে থসবাশ্রর্ম, ভেিকাঠী, বদিােী, থেছাোবাদ, হপরোজপুে ১২২৩৫৩৩ ২০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৪৭ শ্রীশ্রী িহেগুরুোঁদ থসবাশ্রর্ম, বাটোিলা, থেছাোবাদ, হপরোজপুে ১২২৩৫৩৪ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৪৮ োহপিখালী সা. োধার াহবি র্মহিে, হর্মরুখালী, র্মঠবাড়ীয়া, হপরোজপুে ১২২৩৫৩৫ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৪৯ শ্রীগুরু সংঘ আশ্রর্ম, ডুর্মহেিলা, োেীপুে, সদে, হপরোজপুে ১২২৩৫৩৬ ২৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৫০ শ্রীশ্রী িহেগুরুোঁদ, হবহপেোঁদ থসবাশ্রর্ম, খুমুহেয়া (হেলা), সদে, হপরোজপুে ১২২৩৫৩৭ ২০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৫১ ঝাটকাঠী কালী ও দু থা র্মহিে, সদে, হপরোজপুে ১২২৩৫৩৮ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৫২ িহেপা লা সা. শ্রীশ্রী দু থা ও কালী র্মহিে, দীহঘেজাে, োহজেপুে, হপরোজপুে ১২২৩৫৩৯ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৫৩ শ্রীশ্রী িহেগুরুোঁদ র্মতুয়া সা. থসবাশ্রর্ম, ভীর্মকাঠী, শ্রীোর্মকাঠী, োহজেপুে, 

হপরোজপুে 

১২২৩৫৪০ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৫৪ বাহেয়াকাঠী সা. শ্রীশ্রী গুরু থসবাশ্রর্ম, র্মাদােবাড়ী, োহজেপুে, হপরোজপুে ১২২৩৫৪১ ২০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৫৫ বাংলারদি থসবাশ্রর্ম, িাোবুহেয়া, হ লািলা, োহজেপুে, হপরোজপুে ১২২৩৫৪২ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৫৬ পূব থ হেোপাড়া সা. দু থা র্মহিে হের্ম থাণ, পােসাতুহেয়া, কাউখালী, হপরোজপুে ১২২৩৫৪৩ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৫৭ হিংড়াবুহেয়া সপ্তস্মৃহি সা. শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে, র্মাহেকখালী, পার্েঘাটা, 

বেগুো 

১২২৩৫৪৪ ১৫০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৫৮ উত্তে ফহেদপুে োধার াহবি র্মহিে, পলািবাড়ী, বীে ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৫৪৫ ৪০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৫৯ োজবাড়ী সা. িহেসভা র্মহিে, োজবাড়ী, সদে, হদোজপুে ১২২৩৫৪৬ ৪০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৬০ দহক্ষণ ে ে হিবপুে সৎসঙ্গ থকন্দ্র, দহক্ষণ হিবপুে, থিখপুো, হদোজপুে ১২২৩৫৪৭ ৩০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৬১ পূব থ কালীিলা বারোয়ােী দু থা র্মহিে, কালীিলা, সদে, হদোজপুে ১২২৩৫৪৮ ৩০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৬২ শ্রীশ্রী হিব ও র্মেসা র্মহিে, ফেক্কাবাদ োকপাড়া, হবেল, হদোজপুে ১২২৩৫৪৯ ৩০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৬৩ শ্রীোর্মকৃষ্ণ থসবাশ্রর্ম, েওপাড়া, ফুলবাড়ীিাট, হবেল, হদোজপুে ১২২৩৫৫০ ৩০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৬৪ শ্রীশ্রী থ ৌোঙ্গ আশ্রর্ম, িাহিিা পাইকপাড়া, কািারোল, হদোজপুে ১২২৩৫৫১ ৩০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৬৫ ব্রাহ্মণবাড়ী সা. শ্রী কৃষ্ণ থসবাশ্রর্ম, আউয়াে, বাোেীপাড়া, বহেিাল ১২২৩৫৬৩ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৬৬ কুড়হলয়া সা. শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে (িাজোবাড়ী), পীরেেপাড়, উহজেপুে, 

বহেিাল 

১২২৩৫৬৪ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৬৭ শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে, গুরুই (র্মঠভাঙ্গা), হিলহেয়া, হেকলী, হকরিাে ঞ্জ ১২২৩৫৬৫ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৬৮ শ্রীশ্রী কালী র্মািাে র্মহিে, গুরুই, হিলহেয়া, হেকলী, হকরিাে ঞ্জ ১২২৩৫৬৬ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৬৯ শ্রীশ্রী থলাকোর্ ব্রহ্মোেী বাবাে র্মহিে, গুরুই, হিলহেয়া, হেকলী, হকরিাে ঞ্জ ১২২৩৫৬৭ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৭০ আেি র্মিা-র্মিাকালী দয়ার্ময় আশ্রর্ম, ১০৯ এ.হব. গুি থোড,  াহঙ্গোেপাড়, সদে, 

র্ময়র্মেহসংি 

১২২৩৫৬৯ ২০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৭১ িাফাহলয়া সা. দু থা র্মহিে ও শ্মিাে থখালা কহর্মটি, বাদলদী, তুো , ঢাকা ১২২৩৫৭০ ১০০০০ ০৮.০৩.২১ 

১৭২ শ্রীশ্রী সা. কালী র্মহিে, েিবল, হিব ঞ্জ, বগুড়া ১২২৩৫৭৪ ২০০০০ ১৪.০৩.২১ 



১৭৩ েকরজাড়া আহদ কালী বাহড় দু থা র্মহিে, েকরজাড়া, আরিকপুে, োেীেিাট, 

িাজািােপুে, বগুড়া 

১২২৩৫৭৫ ২০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৭৪ ববহদক সংঘ ও র্মঠ, িাটকড়ই, েিীগ্রার্ম, বগুড়া ১২২৩৫৭৬ ২০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৭৫ েববৃিাবে িহে বাসে র্মহিে কহর্মটি, থেরলাপাড়া, সদে, বগুড়া ১২২৩৫৭৭ ২০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৭৬ িহে ও কালী র্মািা র্মহিে, িােিা (পালপাড়া), কুিগ্রার্ম, আদর্মহদঘী, বগুড়া ১২২৩৫৭৮ ২০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৭৭ শ্রীশ্রী দু থা র্মািা র্মহিে, দু থািাটা র্মাহঝপাড়া,  াবিলী, বগুড়া ১২২৩৫৭৯ ২০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৭৮ বকপাড়া সা. শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে, পােবগুড়া, সদে, বগুড়া ১২২৩৫৮০ ২০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৭৯ েকোহধকা র্মিাশ্মিাে, িাটকের্মজা,  াবিলী, বগুড়া ১২২৩৫৮১ ২০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮০ উত্তে কালাইিাটা বারোয়ােী িহে র্মহিে, িাহলখা, থসাোিলা, বগুড়া ১২২৩৫৮২ ২০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮১ থিরখেরকালা নূরুইল বারোয়ােী কালী র্মািা র্মহিে, নূরুইল, বগুড়া ১২২৩৫৮৩ ২০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮২ ইসকে আেি আশ্রর্ম, থসউজ াড়ী, পালপাড়া, সদে, বগুড়া ১২২৩৫৮৪ ২০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮৩ জা লা দহক্ষণপাড়া সা. দু থা পূজা র্মহিে, জা লা, সদে, র্মাগুো ১২২৩৬১৫ ২০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮৪ বফলজাো বারোয়ােী কালী র্মািা র্মহিে, োটরর্মািে, পাবো ১২২৩৬১৬ ৩০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮৫ েিবাড়ী বারোয়ােী র্মাতৃ র্মহিে, ঘাহসরখালা, বফলজাো, োটরর্মািে, পাবো ১২২৩৬১৭ ৩০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮৬ শ্রীশ্রী সা. কালী র্মহিে, এোরয়ি ঞ্জ, হেউর্মারকথট, লালবা , ঢাকা ১২২৩৬৩২ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮৭ শ্রীশ্রী বঙ্কহবিােী োধাোেী র্মহিে, শ্যার্মপুে পালপাড়া, ফহেদাবাদ, কদর্মিলী, 

ঢাকা 

১২২৩৬৩৩ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮৮ শ্রীশ্রী থ ৌে বেিন্য র্মহিে, জুোইে ঋহষপাড়া, থ ন্ডাহেয়া, কদর্মিলী, ঢাকা ১২২৩৬৩৪ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৮৯ শ্রীশ্রী সা. কালী র্মহিে, দহক্ষণ বাড্ডা, গুলিাে, ঢাকা ১২২৩৬৩৫ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৯০ শ্রীশ্রী লক্ষী র্মািাে র্মহিে, র্মান্ডা, মু দা, ঢাকা ১২২৩৬৩৬ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৯১ শ্রীশ্রী র্মা কালী র্মহিে, পহির্ম থদালাইপাড়, থ ন্ডাহেয়া, শ্যার্মপুে, ঢাকা ১২২৩৬৩৭ ১৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৯২ হবআেহপ সা. পূজা র্মহিে, ৩েং ধার্মালরকাট, কযান্টেরর্মন্ট, ভাষােরটক, ঢাকা ১২২৩৬৩৮ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৯৩ শ্রীশ্রী সা. লক্ষী র্মহিে, দহক্ষণ বেশ্রী থোড েং ৭/১, হখল াঁও, ঢাকা ১২২৩৬৩৯ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৯৪ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ হজউ শ্রীশ্রী থলাকোর্ ব্রহ্মোেী বাবাে আশ্রর্ম, ৮৫/১ থকাটবাড়ী 

বারোআেীপাড়া,  াবিলী, হর্মেপুে, ঢাকা 

১২২৩৬৪০ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৯৫ শ্রীশ্রী দু থা র্মহিে, পহির্মদী (বাবুোয়পাড়া), থকোেী ঞ্জ, ঢাকা ১২২৩৬৪১ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৯৬ শ্রীশ্রী সা. লক্ষী র্মহিে, র্মহজদপুে, সাভাে, ঢাকা ১২২৩৬৪২ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৯৭ থকাোরখালা দু থা র্মহিে, িাক্তা, থকোেী ঞ্জ, ঢাকা ১২২৩৬৪৩ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৯৮ র্মা কালী র্মহিে, থকাোরখালা (পহির্ম), িাক্তা, থকোেী ঞ্জ, ঢাকা ১২২৩৬৪৪ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

১৯৯ হবরুহলয়া সা. শ্মিােঘাট, সাভাে, ঢাকা ১২২৩৬৪৫ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০০ শ্রীশ্রী হত্রোর্ র্মহিে, র্মালঞ্চ, িাক্তা, থকোেী ঞ্জ, ঢাকা ১২২৩৬৪৬ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০১ হিমুহলয়া েেপাড়া জয়কালী র্মহিে, সাভাে, ঢাকা ১২২৩৬৪৭ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০২ শ্রীশ্রী সা. দু থা র্মহিে োইোদী, হবরুহলয়া, সাভাে, ঢাকা ১২২৩৬৪৮ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০৩ থ াহবিপুে সা. শ্রীশ্রী দীেোর্ শ্মিাে, পহির্মদী, থকোেী ঞ্জ, ঢাকা ১২২৩৬৪৯ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০৪ ববন্যা সা. োধার াহবি র্মহিে, থটারপেবাড়ী, ধার্মোই, ঢাকা ১২২৩৬৫০ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০৫ িালুডাঙ্গা শ্রীশ্রী কালী র্মহিে, থবহেলাবাড়ী, লালপুে, োরটাে ১২২৩৬৫১ ৪০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০৬ শ্রীশ্রী লক্ষী র্মািা র্মহিে, কালীকাপুে, িারোয়া, বড়াইগ্রার্ম, োরটাে ১২২৩৬৫২ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০৭ শ্রীশ্রী ব্রহ্মা র্মহিে, হদয়ােপাড়া, িারোয়া, বড়াইগ্রার্ম, োরটাে ১২২৩৬৫৩ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০৮ পহির্ম হদয়ােপাড়া দু থা র্মহিে, হদয়ােপাড়া, িারোয়া, বড়াইগ্রার্ম, োরটাে ১২২৩৬৫৪ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২০৯ শ্রীশ্রী পা লী কালী ও দু থা র্মািাে র্মহিে, হদঘাপহিয়া, সদে, োরটাে ১২২৩৬৫৫ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২১০ কুশুম্বা জরলশ্বেী শ্রীশ্রী েক্ষা কালী র্মন্ডপ, কুশুম্বা, র্মািা, েও াঁ ১২২৩৬৬০ ৪০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২১১ জরলশ্বেী িলা দু থা র্মহিে, িাপুহেয়া, বদল াছী, েও াঁ ১২২৩৬৬১ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২১২ বদল াছী থকন্দ্রীয় দু থা র্মহিে, বদল াছী, েও াঁ ১২২৩৬৬২ ২৫০০০ ১৪.০৩.২১ 

২১৩ বদল াছী পহির্মপাড়া সা. দু থা র্মহিে, হপহন্ডো, বদল াছী, েও াঁ ১২২৩৬৬৩ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২১৪ থসািাসা পহির্মপাড়া সা. কালী র্মহিে, থসািাসা, বদল াছী, েও াঁ ১২২৩৬৬৪ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২১৫ থ াধইল দ.পাড়া সা. দু থা র্মহিে, প্রধােকুহন্ড, বদল াছী, েও াঁ ১২২৩৬৬৫ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২১৬ থদৌলিপুে পূব থপাড়া সা. দু থা র্মহিে, োহজেপুে, বদল াছী, েও াঁ ১২২৩৬৬৬ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২১৭ েক আলর্ম দু থা র্মহিে, বদল াছী, েও াঁ ১২২৩৬৬৭ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২১৮ শ্রীশ্রী হিব র্মহিে, বদল াছী, েও াঁ ১২২৩৬৬৮ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 



২১৯ শ্রীশ্রী ভূবরেশ্বেী বাহড় (কালী র্মািা র্মহিে), কুশুম্বা, র্মািা, েও াঁ ১২২৩৬৬৯ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২২০ িিেবাড়ী োধার াহবি র্মহিে, থজাকািাট, র্মািা, েও াঁ ১২২৩৬৭০ ৪০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২২১ থকন্দ্রীয় র্মিাশ্মিাে িাোকালী র্মহিে, েজীপুে ব্রীজপাড়া, পত্নীিলা, েও াঁ ১২২৩৬৭১ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২২২ পাহেওড়া শ্রীশ্রী োধা কালী র্মহিে, সুবোজপুে, পত্মীিলা, েও াঁ ১২২৩৬৭২ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২২৩ িহেোর্মপুে সা. দু থা র্মহিে, িহেোর্মপুে দহক্ষণ, পত্মীিলা, েও াঁ ১২২৩৬৭৩ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২২৪ পাব থিীপুে সা. দু থা র্মহিে, পাব থিীপুে েজীপুে, কাঁটাবাড়ী, পত্মীিলা, েও াঁ ১২২৩৬৭৪ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২২৫ হবহেঞ্চী দু থা র্মহিে, েসুলপুে, পত্মীিলা, েও াঁ ১২২৩৬৭৫ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২২৬ শ্রীশ্রী থকন্দ্রীয় বাসুরদব র্মহিে েহজপুে পুোিে বাজাে, পত্মীিলা, েও াঁ ১২২৩৬৭৬ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২২৭ ওয়ােী উত্তেপাড়া দু থা র্মহিে, হিিািাট, পত্মীিলা, েও াঁ ১২২৩৬৭৭ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২২৮ আড়ােী থজািেঘু িালদােপাড়া সা. হিব র্মহিে, থজািেঘু,আড়ােী, বাঘা,োজিািী ১২২৩৬৯১ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২২৯ আড়ােী দহক্ষণ ঋহষপাড়া সা. দু থা র্মহিে, বাঘা, োজিািী ১২২৩৬৯২ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২৩০ শ্রীশ্রী কালীবাড়ী র্মহিে, আড়ােী বাজাে, আড়ােী, বাঘা, োজিািী ১২২৩৬৯৩ ২০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২৩১ থ াহবিপুে সা. শ্রীশ্রী দীেোর্ ঠাকুরেে আশ্রর্ম ও র্মহিে, পহির্মদী, থকোেী ঞ্জ, 

ঢাকা 

১২২৩৭০১ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২৩২ র্মরিশ্বে হিব র্মহিে ও সা. র্মিাশ্মিাে, বিয়বপুে, হজোরবা, সাভাে, ঢাকা ১২২৩৭০২ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২৩৩ দাউদপুে পঞ্চাদী শ্রীশ্রী েক্ষাকালী র্মািাে পূজা ও র্মহিে, েবাব ঞ্জ, ঢাকা ১২২৩৭০৩ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২৩৪ েেহসংিপুে সা. শ্রীশ্রী দু থা র্মহিে, হজোরবা, সাভাে, ঢাকা ১২২৩৭০৪ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২৩৫ শ্রীশ্রী বীণাপাহণ র্মহিে, দহধঘাটা, থোয়াইল, ধার্মোই, ঢাকা ১২২৩৭০৫ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২৩৬ শ্রীশ্রী োধার্মাধব হজউ থদব হবগ্রি র্মহিে, ১৯, বকলাি থঘাষ থলে, ঢাকা ১২২৩৭০৬ ১০০০০ ১৪.০৩.২১ 

২৩৭ স্ব ীয় োঁে থর্মািে র্মারুল সা. শ্রীশ্রী দু থা র্মহিে, র্মারুল হর্মেপুে-১২, পল্লবী, ঢাকা ১২২৩৭০৭ ১০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৩৮ শ্রীশ্রী হিব র্মহিে, ২৪০/এ সুলিাে ঞ্জ থোড, োরয়েবাজাে, হজ ািলা, ঢাকা ১২২৩৭০৮ ১০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৩৯ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে,  োে েটবাড়ী, পল্লবী, রূপে ে, ঢাকা ১২২৩৭০৯ ১০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৪০ শ্রীশ্রী দু থা র্মহিে (ড াইে), ড াইে পূব থপাড়া, সারুহলয়া, থডর্মো, ঢাকা ১২২৩৭১০ ১০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৪১ থোয়াইল বভেবী কালী র্মহিে, ধার্মোই, ঢাকা ১২২৩৭১১ ১০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৪২ কর্মেপুে সা. কালী র্মািা র্মহিে, ভূটিয়াপাড়া, সদে, জয়পুেিাট ১২২৩৭১২ ১০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৪৩ হজয়াপুে থঘাষপাড়া বারোয়ােী সা. দু থা র্মহিে, জার্মাল ঞ্জ, থক্ষিলাল, জয়পুেিাট ১২২৩৭১৩ ১০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৪৪ শ্রীশ্রী সা. কালী র্মহিে, থক্ষিলাল, জয়পুেিাট ১২২৩৭১৪ ১০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৪৫ েক েঘুোর্ অেন্তপুে কালী র্মহিে, আরক্কলপুে, জয়পুেিাট ১২২৩৭১৫ ১০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৪৬ থকিবপুে দু থা ও কালী র্মহিে, কহড়য়া, পাঁেহবহব, জয়পুেিাট ১২২৩৭১৬ ১০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৪৭ কাহিড়া র্মালীপাড়া সা. কালী র্মহিে, আরক্কলপুে, জয়পুেিাট ১২২৩৭১৭ ২০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৪৮ শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে, জালালপুে পূব থপাড়া, থসাোমুখী, আরক্কলপুে, জয়পুেিাট ১২২৩৭১৮ ২০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৪৯ শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে, কানুপুে, আরক্কলপুে, জয়পুেিাট ১২২৩৭১৯ ২০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৫০ শ্রীশ্রী োধার াহবি সা. িহে ভক্ত থসবাশ্রর্ম, খাটিয়ালপাড়া, ভাযুয়ােিাট, উহজেপুে, 

বহেিাল 

১২২৩৭৪৫ ১৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৫১ শ্রীশ্রী সা. লক্ষী পূজা র্মহিে, োহজিাে, আন লঝাড়া, বহেিাল ১২২৩৭৪৬ ২০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৫২ সা. শ্রীশ্রী িহে গুরুোঁদ থসবাশ্রর্ম, হিবপুে, সািলা, উহজেপুে, বহেিাল ১২২৩৭৪৭ ১৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৫৩ শ্রীশ্রী সা. র্মেসা র্মহিে, হিবপুে, সািলা, বহেিাল ১২২৩৭৪৮ ১৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৫৪ শ্রীশ্রী  রণি পা ল থসবাশ্রর্ম ও সা. দু থা র্মহিে, দহক্ষণ থজাবােপাড়, আন লঝাড়া, 

বহেিাল 

১২২৩৭৪৯ ৩০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৫৫ শ্রীশ্রী সা. দু থা র্মহিে, থকালাবাড়ী, শ্যার্মো, থর্মরিহি ঞ্জ, বহেিাল ১২২৩৭৫০ ২০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৫৬ ভাজো (বািাদুে) শ্রীশ্রী সা. িীিল র্মািা র্মহিে, ভাজো, আন লঝাড়া, বহেিাল ১২২৩৭৫১ ২০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৫৭ অরিাক থসে সা. শ্রীশ্রী দু থা র্মহিে, ব লা, আন লঝাড়া, বহেিাল ১২২৩৭৫২ ১৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৫৮ সেসী সা. শ্রীশ্রী িাহন্ত িহে র্মহিে, োটো, বারকে ঞ্জ, বহেিাল ১২২৩৭৫৩ ২০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৫৯ জীব মুহক্ত িরে কৃষ্ণ র্মহিে, থকালবাড়ী, শ্যার্মো, থর্মরিহি ঞ্জ, বহেিাল ১২২৩৭৫৪ ১৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৬০ শ্রীশ্রী সা. োধা হবি র্মহিে, োহজিাে, আন লঝাড়া, বহেিাল ১২২৩৭৫৫ ২০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৬১ সা. শ্রীশ্রী কালী র্মহিে, েিপাড়া, থবায়াহলয়া, বারকে ঞ্জ, বহেিাল ১২২৩৭৫৬ ২০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৬২ শ্রীশ্রী োধার াহবি থসবা আশ্রর্ম, োহেরকলী, সকোল, উহজেপুে, বহেিাল ১২২৩৭৫৭ ১৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৬৩ সা. শ্রীর্মহিে শ্রীঅঙ্গে, োর্মােরিে আঁক, আন লঝাড়া, বহেিাল ১২২৩৭৫৮ ১৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৬৪ দত্তস্বাে বড়বাড়ী সা. দু থা পূজা উদোপে কহর্মটি, থিালক, উহজেপুে, বহেিাল ১২২৩৭৫৯ ১৫০০০ ১৫.০৩.২১ 



২৬৫ সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, কৃষ্ণকাঠী, থ ার্মাদুধল, বারকে ঞ্জ, বহেিাল ১২২৩৭৬০ ১৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৬৬ শ্রীশ্রী সা. লক্ষ্মী র্মহিে, ক্ষুদ্রকাঠী, েির্মিপুে, বাবু ঞ্জ, বহেিাল ১২২৩৭৬১ ২৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৬৭ হিরলাত্তর্মা হবহডে থিার্ম ও সর্মাজ থসবা আশ্রর্ম, িেিে, বাটারজাে, থ ৌেেদী, 

বহেিাল 

১২২৩৭৬২ ২০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৬৮ ইলুিাে থকন্দ্রীয় সা. দু থা র্মহিে, বাোেীপাড়া, বহেিাল ১২২৩৭৬৩ ২০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৬৯ শ্রীশ্রী োধা হবি র্মহিে ও হবরবকােি থসবা সংঘ, সারিবপুে, বারকে ঞ্জ, বহেিাল ১২২৩৭৬৪ ৩০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৭০ শ্রীশ্রী সা. থলাকোর্ র্মহিে, ক্ষুদ্রকাঠী, েির্মিপুে, বাবু ঞ্জ, বহেিাল ১২২৩৭৬৫ ২৫০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৭১ সা. শ্রীশ্রী থ াহবি র্মহিে, দু থাপুে, বহেিাল ১২২৩৭৬৬ ২০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৭২ শ্রীশ্রী োধার্মাধব র্মহিে, িেিে, বাটারজাে, থ ৌেেদী, বহেিাল ১২২৩৭৬৭ ২০০০০ ১৫.০৩.২১ 

২৭৩ ডারকশ্বেী ভুিপুকুে িহে বাসে, পূব থ ডারকশ্বেী, বীে ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৭৭০ ৩০০০০ ২১.০৩.২১ 

২৭৪ শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে, আোজী হর্মলেপুে, থদউল, বীে ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৭৭১ ৩০০০০ ২১.০৩.২১ 

২৭৫ দুল্লথভপুে র্মাজ থবায়াইল থজাড়া হব্রজ র্মিাশ্মিাে ঘাট, বীে ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৭৭২ ৩০০০০ ২১.০৩.২১ 

২৭৬ থেৌপুকুহেয়া গ্রার্মিলী সা. দু থা র্মহিে, বীে ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৭৭৩ ৩০০০০ ২১.০৩.২১ 

২৭৭ হছড়াবাজু শ্যার্মাকালী র্মহিে, সািখার্মাে, বীে ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৭৭৪ ৩০০০০ ২১.০৩.২১ 

২৭৮ পলািবাড়ী র্মন্ডলপাড়া োধাকৃষ্ণ র্মহিে, বীে ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৭৭৫ ৩০০০০ ২১.০৩.২১ 

২৭৯ ব্রাহ্মণহভটা আয়োেডাঙ্গা দু থা র্মন্ডব, পলািবাড়ী, বীে ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৭৭৬ ৩০০০০ ২১.০৩.২১ 

২৮০ ঝাড়বাড়ী পালপাড়া থপ্রর্ম কাঙ্গাল আশ্রর্ম, িিগ্রার্ম, বীে ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৭৭৭ ৩০০০০ ২১.০৩.২১ 

২৮১ িিগ্রার্ম পালপাড়া থ াহপোর্ থসবাশ্রর্ম, িিগ্রার্ম, বীে ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৭৭৮ ৩০০০০ ২১.০৩.২১ 

২৮২ পািাড়পুে থর্মাড়ল পুকুে শ্যার্মাকালী র্মহিে, বুহলয়া বাজাে, কািারোল, হদোজপুে ১২২৩৭৭৯ ৩০০০০ ২১.০৩.২১ 

২৮৩ িংক পােী র্মহিে, থর্মৌচুয়া, বালারিাে, হবেল, হদোজপুে ১২২৩৭৮০ ৩০০০০ ২১.০৩.২১ 

২৮৪ শ্রীশ্রী োধা থ াহবি র্মহিে, থবার ে বাবুে র্মাঠ, বড় বিে, চুহড়পহি, হদোজপুে ১২২৩৭৮১ ৩০০০০ ২১.০৩.২১ 

২৮৫ পূব থপাে  াঁও হত্ররর্মািেী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, পূব থপাে াঁও, সদে, হদোজপুে ১২২৩৭৮২ ৩০০০০ ২১.০৩.২১ 

২৮৬ আেি র্মা থ প্রোে সংঘ আশ্রর্ম, মুকুিপুে, োর্মপুে, কািারোল, হদোজপুে ১২২৩৭৮৩ ৩০০০০ ২১.০৩.২১ 

২৮৭ েয়াবাদ র্মাকলা সািা র্মিা শ্মিােঘাট, শ্রীশ্রী কালী র্মহিে, কািারোল, হদোজপুে ১২২৩৭৮৪ ৪০০০০ ২১.০৩.২১ 

২৮৮ থসাোোয় র্মহিে, েয়াবাদ, কালীেিাট, কািারোল, হদোজপুে ১২২৩৭৮৫ ৩০০০০ ২১.০৩.২১ 

২৮৯ টুহপপাড়া টুহেখালী শ্মিাে, টুহপপাড়া, শ্রীরকাল, খার্মােপাড়া, শ্রীপুে, র্মাগুো ১২২৩৭৮৬ ৩০০০০ ২১.০৩.২১ 

২৯০ স্বার্মী হবরবকােি র্মহিে, পহির্ম পীড়ােবাড়ী, বেয়ােবাড়ী, থকাটালীপাড়া, 

থ াপাল ঞ্জ 

১২২৩৭৯৭ ৩০০০০ ২১.০৩.২১ 

২৯১ োই হকরিাে হর্মলে র্মহিে, হসংরিোকাঠী, বাউফল, পটুয়াখালী ১২২৩৮০১ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

২৯২ শ্রীশ্রী হিব িহক্ত র্মহিে, থ ালকপুে, খারসেিাট, িজুর্মহদ্দে, থভালা ১২২৩৮০২ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

২৯৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহিে, োজকুর্মাে িাওলাদাে বাড়ী, থ ালকপুে, িজুর্মহদ্দে, থভালা ১২২৩৮০৩ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

২৯৪ বাঁিিলা থঘাষবাড়ী সা. শ্রীশ্রী দু থা র্মহিে, অক্সরফাড থ হর্মিে, সদে, বহেিাল ১২২৩৮০৪ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

২৯৫ সীর্মাখালী হের্মিলী শ্মিােঘাট র্মহিে, িাহলখা, র্মাগুো ১২২৩৮০৫ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

২৯৬ শ্রীশ্রী থ ৌে হেিাই আশ্রর্ম, িাসপািাল থোড, ভাওয়ালবাড়ী, থবােিােউহদ্দে, থভালা ১২২৩৮০৬ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

২৯৭ শ্রীশ্রী োর্মকৃষ্ণ আশ্রর্ম ও শ্রীশ্রী কালীকা আশ্রর্ম, ডালপা, পাক-থদওো, মুোদে ে, 

কুহর্মল্লা 

১২২৩৮০৭ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

২৯৮ বড়ইয়া কাহজেেে শ্রীশ্রী দু থা ও কালী র্মহিে, মুলাদী, বহেিাল ১২২৩৮০৮ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

২৯৯ কাহজেেে শ্রীশ্রী িহে র্মহিে, মুলাদী, বহেিাল ১২২৩৮০৯ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩০০ থকালেে  াইেবাড়ী পূজা র্মন্ডপ, বাবু ঞ্জ, বহেিাল ১২২৩৮১০ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩০১ বায়লাখাহল েিীে ডাক্তাে বাহড়ে পূজা র্মন্ডপ, োঁদপািা, বাবু ঞ্জ, বহেিাল ১২২৩৮১১ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩০২ েহফয়াহদ পূজা র্মন্ডপ, োঁদপািা, বাবু ঞ্জ, বহেিাল ১২২৩৮১২ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩০৩ বাঞ্চোর্ম কালী র্মহিে, েে হিজলাইে, থলমুবাহড়, সদে, র্মাহেক ঞ্জ ১২২৩৮১৩ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩০৪ েে হিজলাইে কালী র্মহিে, থলমুবাহড়, সদে, র্মাহেক ঞ্জ ১২২৩৮১৪ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩০৫ এ ােশ্রী সা. দু থা র্মহিে, থলমুবাহড়, সদে, র্মাহেক ঞ্জ ১২২৩৮১৫ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩০৬ কুলটি  ঙ্গা র্মহিে, কুলটি  াদা, ডুমুহেয়া, খুলো ১২২৩৮১৬ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩০৭ পঞ্চু সা. পূজা র্মহিে, ডুমুহেয়া, খুলো ১২২৩৮১৭ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩০৮ রুহিিপুে োর্ র্মহিে, রুহিিপুে, থকোেী ঞ্জ, ঢাকা ১২২৩৮১৮ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩০৯ রুহিিপুে (েয়াপাড়া) র্মহিে, থকোেী ঞ্জ, ঢাকা ১২২৩৮১৯ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩১০ িহেবাসে পাড়া র্মহিে, দহক্ষণ সুজালপুে, বীে ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৮২০ ১১০০০  ২১.০৩.২১  



৩১১ ডাবো হজরেশ্বেী বকবাড়ী সা. দু থা র্মন্ডপ, বীে ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৮২১ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩১২ আেজী থেৌপুকুহেয়া থকােপাড়া সা. দু থা র্মন্ডপ, বীে ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৮২২ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩১৩ হিয়ালরখদা বাঁিিলী সা. দু থা পূজা র্মন্ডপ, আোজী থেৌপুকুহেয়া, বীে ঞ্জ, 

হদোজপুে 

১২২৩৮২৩ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩১৪ সুিেী িাট াছ বার্মেপুকুে সা. দুর থাৎসব, থ ালাপ ঞ্জ, বীে ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৮২৪ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩১৫ র্মহেো োধাকৃষ্ণ হজউ র্মহিে, সািখার্মাে, বীে ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৮২৫ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩১৬ শ্রীশ্রী োধা  হবি হজউ র্মহিে, দূল্লথাভপুে, ডাবো হজরেশ্বেী, বীে ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৮২৬ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩১৭ সুিেী িাট াছ সেকােী প্রার্হর্মক হবোলয় দু থা র্মন্ডপ, থ ালাপ ঞ্জ, বীে ঞ্জ, 

হদোজপুে 

১২২৩৮২৭ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩১৮ র্মিারদবপুে জা ীপাড়া কালী র্মহিে, থ ালাপ ঞ্জ, বীে ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৮২৮ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩১৯ লষ্কেপুে শ্রীশ্রী েবহবধা সৎসংঘ আশ্রর্ম কৃষ্ণ র্মহিে, েওপাড়া, বীে ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৮২৯ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩২০ বড় ভবােী সা. দু থা র্মহিে, লষ্কেপুে, েওপাড়া, বীে ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৮৩০ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩২১ েহিপুে সাির্মাইল দু থা র্মহিে, সদে, হদোজপুে ১২২৩৮৩১ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩২২ কে থাই কদর্মিলী সা. দু থা পূজা র্মহিে, িাহবপ্রহব, সদে, হদোজপুে ১২২৩৮৩২ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩২৩ উিোইে িহে র্মহিে, ভারবােহদঘী, কািারোল, হদোজপুে ১২২৩৮৩৩ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩২৪ শ্যার্মপুে হবজয় কালী র্মহিে, ভারবােহদঘী, কািারোল, হদোজপুে ১২২৩৮৩৪ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩২৫ িাড় াঁও বারোয়ােী হিব র্মহিে, বুহলয়া বাজাে, কািারোল, হদোজপুে ১২২৩৮৩৫ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩২৬ োর্মেন্দ্রপুে র্মিাশ্মিােঘাট হিব ও িহে র্মহিে, পূব থ সুলিােপুে, কািারোল, 

হদোজপুে 

১২২৩৮৩৬ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩২৭ পািাড়পুে লক্ষী র্মহিে, বুহলয়া বাজাে, কািারোল, হদোজপুে ১২২৩৮৩৭ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩২৮ থদর্মরদর্মী বাজাে সা. দু থা র্মহিে, সুিেপুকুে, ভারবােহদঘী, কািারোল, হদোজপুে ১২২৩৮৩৮ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩২৯ ওলে সা. দু থা র্মহিে, বুহলয়া বাজাে, কািারোল, হদোজপুে ১২২৩৮৩৯ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৩০ হবষ্ণুপুে বুহড় কালী র্মহিে, বুহলয়া বাজাে, কািারোল, হদোজপুে ১২২৩৮৪০ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৩১ সা. শ্রীশ্রী জ ন্নার্ র্মহিে, োহেয়ােেে বাজাে, োহেয়ােেে, োঙ্গার্মাটি ১২২৩৮৪১ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৩২ শ্রীশ্রী েক্ষা কালী র্মহিে, োহেয়ােেে হবিােপাড়া, োহেয়ােেে, োঙ্গার্মাটি ১২২৩৮৪২ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৩৩ থ ার্মস্তাপুে কার্মােপাড়া শ্রীশ্রী স্মৃহি র্মািা র্মহিে, থ ার্মস্তাপুে, োঁপাইেবাব ঞ্জ ১২২৩৮৪৩ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৩৪ পার্ব্থিীপুে সা. িহে র্মহিে, ফাঁহসিলা, থ াহবি ঞ্জ,  াইবান্ধা ১২২৩৮৪৪ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৩৫ শ্রীশ্রী কালী র্মািা র্মহিে, োেী ঞ্জ, কািী ঞ্জ, থবােিােউহদ্দে, থভালা ১২২৩৮৪৫ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৩৬ শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে, থছাটপািা, িালুকদােবাড়ী, থবােিােউহদ্দে, থভালা ১২২৩৮৪৬ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৩৭ শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে, থবােিােউহদ্দে, থভালা ১২২৩৮৪৭ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৩৮ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহিে, সুপারটক, িাহন্তে বাজাে, থ ালাপ ঞ্জ, হসরলট ১২২৩৮৪৮ ১৪০০০  ২১.০৩.২১  

৩৩৯ সা. শ্রীশ্রী োধা থ াহবি থসবা র্মহিে (থদবোর্বাড়ী), থবিা ী, বেগুো ১২২৩৮৪৯ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৪০ থেিালপুে বাজাে সা. দু থা র্মহিে, র্মহেোর্মপুে, েরিাে ১২২৩৮৫০ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৪১ দহক্ষণ বর্মের্ম দহক্ষণপাড়া সা. দু থা র্মহিে, বর্মের্ম, র্মািা, েও াঁ ১২২৩৮৫১ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৪২ জয়দু থা র্মহিে, খা া, খােপুে, থিেপুে, বগুড়া ১২২৩৮৫২ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৪৩ থ ার্মস্তাপুে কার্মােপাড়া শ্রীশ্রী দু থা স্মৃহি র্মহিে, থ ার্মস্তাপুে, োঁপাইেবাব ঞ্জ ১২২৩৮৫৩ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৪৪ সা. শ্রীশ্রী িহেোঁদ র্মহিে ও থসবাশ্রর্ম, আড়ংঘাট, সর্মাদ্দােখালী, থর্মারড়ল ঞ্জ, 

বার েিাট 

১২২৩৮৫৪ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৪৫ বদেীখালী সা. দু থা ও কালী র্মহিে, ফুলঝুহড়, সদে, বেগুো ১২২৩৮৫৫ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৪৬ দ. পাকুে াহছয়া শ্রীশ্রী কালী র্মহিে, পাকুে াহছয়া, জাঙ্গাহলয়া, সদে, বেগুো ১২২৩৮৫৬ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৪৭ থেৌপল্লী িহে র্মহিে, সারয়স্তাকাহি, োঁেড়া গুহেিা বাজাে, িজুর্মহদ্দে, থভালা ১২২৩৮৫৭ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৪৮ শ্রী োধা থ াহবি র্মহিে (স্ব ীয় সুধীে র্মজুর্মদাে বাড়ী), হপপুলকো, বাজাে 

জ িপুে, কচুয়া, োঁদপুে 

১২২৩৮৫৮ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৪৯ শ্রীশ্রী েক্ষা কালী র্মািা র্মহিে, গুরুদাসপুে, িাট গুরুদাসপুে, গুরুদাসপুে, োরটাে ১২২৩৮৫৯ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৫০ োপোহিেিাট কালী র্মহিে, কহবেিাট, থোয়াখালী ১২২৩৮৬০ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৫১ শ্রী বেিন্য গ্রন্থা াে অর্মেপুে কালী র্মহিে, োপোহিেিাট, কহবেিাট, থোয়াখালী ১২২৩৮৬১ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৫২ বাহেয়াখালী থখজুেবাড়ীয়া সা. শ্রীশ্রী থ াহবি র্মহিে, সন্নযাসী বাজাে, থর্মারড়ল ঞ্জ, 

বার েিাট 

১২২৩৮৬২ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৫৩ োর্মপুে সা. পূজা র্মহিে, লক্ষীপািা, েড়াইল ১২২৩৮৬৩ ১১০০০  ২১.০৩.২১  



৩৫৪ শ্রীশ্রী কালী র্মািা র্মহিে, অহলপুে উত্তেপাড়া, আর্মডাঙ্গা, উল্লাপাড়া, হসোজ ঞ্জ ১২২৩৮৬৪ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৫৫ শ্রীশ্রী হিব পূজা র্মহিে, বাোিী, পায়োিাট, অভয়ে ে, েরিাে ১২২৩৮৬৫ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৫৬ সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, র্মেকুে, মুমু্ভে ে, টঙ্গী,  াজীপুে ১২২৩৮৬৬ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৫৭ শ্রীশ্রী ভূবে থর্মািে থসবা কুঞ্জ র্মহিে, িাপাহেয়া, কারির্মাবাদ, থ ৌেেদী, বহেিাল ১২২৩৮৬৭ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৫৮ জাবেিাট উত্তে ডাঙ্গীপাড়া সা. িহে বাসে র্মহিে, কেোই, পীে ঞ্জ, ঠাকুে াঁও ১২২৩৮৬৮ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৫৯ জাে দু থা র্মহিে, থ ািলগ্রার্ম, ভূহষে বিে, হেহেেবিে, হদোজপুে ১২২৩৮৬৯ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৬০ থ ড়ারখালা োধার াহবি র্মহিে, সাহলো বকসা, কাহিয়ােী, থ াপাল ঞ্জ ১২২৩৮৭০ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৬১ োধার াহবি র্মহিে, ভূহেয়া, সদে, পটুয়াখালী ১২২৩৮৭১ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৬২ পহির্ম ভায়লা োধার াহবি র্মহিে, ভায়লা, ভূহেয়া, সদে, পটুয়াখালী ১২২৩৮৭২ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৬৩ শ্রীশ্রী সা. দু থা র্মহিে, থিৌলা, ভূহেয়া, সদে, পটুয়াখালী ১২২৩৮৭৩ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৬৪ েলীবানড় ব্রীজ সংলগ্ন সা. শ্রীশ্রী দু থা র্মহিে, েলী থ ালবুহেয়া, র্মঠবাড়ীয়া, 

হদোজপুে 

১২২৩৮৭৪ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৬৫ সা. শ্রীশ্রী োধার াহবি থসবাশ্রর্ম, পহির্ম হছটকী, কাঁঠাহলয়া, ঝালকাঠী ১২২৩৮৭৫ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৬৬ শ্রীশ্রী দু থা র্মহিে, র্মরিিপুে, জয়পুে, ফুলবাড়ীয়া, র্ময়র্মেহসংি ১২২৩৮৭৬ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৬৭ থ াহবি র্মহিে, হিজলী থ াপপাড়া, েতুে অেন্তপুে, উহলপুে, কুহড়গ্রার্ম ১২২৩৮৭৭ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৬৮ কদলপুে দািপাড়া সা. দু থা র্মহিে, োউজাে, েিগ্রার্ম ১২২৩৮৭৮ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৬৯ কদলপুে পল্লী উন্নয়ে সহর্মহি সা. দু থা র্মহিে, োউজাে, েিগ্রার্ম ১২২৩৮৭৯ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৭০ কদলপুে সর্মাজ কল্যাণ সহর্মহি সা. দু থা র্মহিে, োউজাে, েিগ্রার্ম ১২২৩৮৮০ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৭১ েীল াঁও িহে বাসে র্মহিে, কার্মােপুকুে, িহেপুে, ঠাকুে াঁও ১২২৩৮৮১ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৭২ কড়ই দু থা র্মহিে, কৃষ্ণপুে, থবাো ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৮৮২ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৭৩ শ্রীশ্রী বাসুরদব র্মহিে, মুহি থদিাট (থর্মলা াহছ), থসিাব ঞ্জ, থবাো ঞ্জ, হদোজপুে ১২২৩৮৮৩ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৭৪ র্মিােি  ঙ্গা স্নাে র্মহিে, ভান্ডাো, বালারিাে, হবেল, হদোজপুে ১২২৩৮৮৪ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৭৫ সা. দু থা র্মন্ডব, দহক্ষণ োর্মেন্দ্রপুে, হবেল, হদোজপুে ১২২৩৮৮৫ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৭৬ শ্রীশ্রী  ীিা আশ্রর্ম ও িহে র্মহিে, োং ে, থবাড থিাট, হবেল, হদোজপুে ১২২৩৮৮৬ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৭৭ সুকাে কালী র্মহিে, বদকিবাড়ী, বালারিাে, হবেল, হদোজপুে ১২২৩৮৮৭ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৭৮ পাকুড়া দু থা র্মহিে, এর্ম ো েবাড়ী, হবেল, হদোজপুে ১২২৩৮৮৮ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৭৯ ভান্ডাো (র্মােপাড়া) িহে বাসে র্মহিে, বালারিাে, হবেল, হদোজপুে ১২২৩৮৮৯ ১১০০০  ২১.০৩.২১  

৩৮০ োয় থদৌলিপুে উত্তেপাড়া সা. দু থা র্মহিে, কার্মােখি, হসোজ ঞ্জ ১২২৩৯২৭ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৮১ জার্মনিল থলাকোর্ র্মহিে, ববে জার্মনিল, কার্মােখি, হসোজ ঞ্জ ১২২৩৯২৮ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৮২ থ াপালপুে সা. দু থা র্মহিে, থেৌবাড়ী, কার্মােখি, হসোজ ঞ্জ ১২২৩৯২৯ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৮৩ শ্রীশ্রী েক্ষা কালী র্মািা র্মহিে, ক্ষুদ্র আহড়য়া র্মিে, কালীয়া, িহেপুে, হসোজ ঞ্জ ১২২৩৯৩০ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৮৪ থপৌে ঘুড়কা র্মিাশ্মিােঘাট শ্রীশ্রী কালী র্মািা র্মহিে,  য়লা, হসোজ ঞ্জ ১২২৩৯৩১ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৮৫ জাহর্মেিা কালীবাড়ী কালী র্মািা র্মহিে, িািজাদপুে, হসোজ ঞ্জ ১২২৩৯৩২ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৮৬ বাহিের ালা থঘাষপাড়া র্মহিে, সদে, হসোজ ঞ্জ ১২২৩৯৩৩ ২৫০০০  ২১.০৩.২১  

৩৮৭ একডালা থধাপাবাড়ী সা. র্মহিে, সদে, হসোজ ঞ্জ ১২২৩৯৩৪ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৮৮ শ্রীশ্রী কালী র্মািা র্মহিে, বাহিের ালা (িাওয়ালপাড়া), হসোজ ঞ্জ ১২২৩৯৩৫ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৮৯ শ্রীশ্রী কালী র্মািা র্মহিে, সুজাপুে, সারিব ঞ্জ, োয় ঞ্জ, হসোজ ঞ্জ ১২২৩৯৩৬ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৯০ শ্রীশ্রী বুড়া কালী র্মািা র্মহিে, োিাইরকাো, োয় ঞ্জ, হসোজ ঞ্জ ১২২৩৯৩৭ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৯১ র্মাইঝাইল সা. শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে, থবলকুহে, হসোজ ঞ্জ ১২২৩৯৩৮ ১০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৯২ শ্রীশ্রী হিব োোয়ে র্মহিে, জােপুে দাসপাড়া, সদে, হসোজ ঞ্জ ১২২৩৯৩৯ ১০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৯৩ আোর্মবাড়ীয়া োয়পাড়া দু থা র্মহিে, ধাপাড়ীয়া, ঈশ্বেদী, পাবো ১২২৩৯৪১ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৯৪ শ্রীশ্রী সোিে সংঘ দু থা র্মহিে, োধাে ে, সদে, পাবো ১২২৩৯৪২ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৯৫ হবষ্ণুপুে ঋহষপাড়া বারোয়ােী কালী বাড়ী দু থা র্মহিে, দুলাই, সাঁহর্য়া, পাবো ১২২৩৯৪৩ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৯৬ কের্মজা পূজারখালা শ্রীশ্রী হসরেশ্বেী কালী র্মহিে, সাঁহর্য়া, পাবো ১২২৩৯৪৪ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৯৭ বারোয়ােী শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে, িাহিিাড়া, হর্মজথাপুে, থিেপুে, বগুড়া ১২২৩৯৪৫ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৯৮ থেরলাপাড়া িীিলীিলা িহে র্মহিে দু থা পূজা র্মন্ডপ, দ. থেরলাপাড়া, বগুড়া ১২২৩৯৪৬ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৩৯৯ ফুলবাড়ী র্মিাশ্মিাে  কহর্মটি, সদে, বগুড়া ১২২৩৯৪৭ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৪০০ কালীিলা িাট সা. কালী পূজা সহর্মহি, সদে, বগুড়া ১২২৩৯৪৮ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৪০১ র্মালিীে ে বারোয়ােী দু থা র্মহিে, সদে, বগুড়া ১২২৩৯৪৯ ২০০০০  ২১.০৩.২১  



৪০২ এলাঙ্গী িহে র্মহিে, ধুেট, বগুড়া ১২২৩৯৫০ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৪০৩ িাঁসখালী শ্রীশ্রী দু থা র্মহিে, কান্তে ে, ধুেট, বগুড়া ১২২৩৯৫১ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৪০৪ শ্রীশ্রী দু থা ও শ্রীশ্রী োধা হবি র্মহিে, থবায়াহলয়া,  লাহেপা, পটুয়াখালী ১২২৩৯৫৭ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৪০৫ সা. শ্রীশ্রী র্মতুয়া িহে র্মহিে, পাখীর্মাো, কলাপাড়া, পটুয়াখালী ১২২৩৯৫৮ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৪০৬ শ্রীশ্রী সা. লক্ষ্মী র্মহিে, বজেকাঠী, পটুয়াখালী ১২২৩৯৫৯ ২৫০০০  ২১.০৩.২১  

৪০৭ বড় থ াপালদী বাজাে সা. দু থা র্মহিে, বড় থ াপালদী, দিহর্মো, পটুয়াখালী ১২২৩৯৬০ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৪০৮ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, ৩েং ওয়াড থ কুয়াটা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী ১২২৩৯৬১ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৪০৯ পহির্ম হকসর্মিপুে সা. শ্রীশ্রী িহে র্মহিে, হর্মজথা ঞ্জ, পটুয়াখালী ১২২৩৯৬২ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৪১০ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, থকাড়াহলয়া, থছাট বাইিহদয়া, োঙ্গাবালী, পটুয়াখালী ১২২৩৯৬৩ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৪১১ সর্মাদ্দােকাঠী শ্রীশ্রী োধার াহবি ও দু থা র্মহিে, কাঁঠালিলী, হর্মজথা ঞ্জ, পটুয়াখালী ১২২৩৯৬৪ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৪১২ র্মাধবপুে সা. দু থা র্মহিে, র্মাধবপুে, বাউফল, পটুয়াখালী ১২২৩৯৬৫ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৪১৩ বীেপািা সা. পূজা র্মহিে, বীেপািা, বাউফল, পটুয়াখালী ১২২৩৯৬৬ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৪১৪ সা. শ্রীশ্রী িহেগুরুোঁদ থসবাশ্রর্ম, লাউকাঠী, পটুয়াখালী ১২২৩৯৬৭ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৪১৫ শ্রীশ্রী সা. লক্ষী র্মহিে, কাঁঠাহলয়া, ঝালকাঠী ১২২৩৯৬৮ ৩০০০০  ২১.০৩.২১  

৪১৬ পাটিকেপাড়া শ্রীশ্রী সা. দু থা র্মহিে, কার্মরদবপুে, বািাদুেপুে, েলহছটি, ঝালকাঠী ১২২৩৯৬৯ ১৫০০০  ২১.০৩.২১  

৪১৭ শ্রীশ্রী িহে র্মহিে, দ. িাোবুহেয়া, োরিেিাট, োজাপুে, ঝালকাঠী ১২২৩৯৭০ ১৫০০০  ২১.০৩.২১  

৪১৮ োেে থর্মািল থলাকোর্ র্মহিে, োোপািা, োেে র্মিল, েলহছটি, ঝালকাঠী ১২২৩৯৭১ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৪১৯ সা. শ্রীশ্রী জ ৎ বন্ধু র্মহিে, দ. ভবােীপুে, োেে র্মিল, েলহছটি, ঝালকাঠী ১২২৩৯৭২ ১৫০০০  ২১.০৩.২১  

৪২০ শ্রীশ্রী িাহন্ত িহেোঁদ র্মহিে, পহির্ম হছটকী, কাঁঠাহলয়া, ঝালকাঠী ১২২৩৯৭৩ ১৫০০০  ২১.০৩.২১  

৪২১ শ্রীশ্রী কালী র্মহিে, োেে র্মিল, েলহছটি, ঝালকাঠী ১২২৩৯৭৪ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৪২২ শ্রীশ্রী সা. হিব র্মহিে, োোপািা, েলহছটি, ঝালকাঠী ১২২৩৯৭৫ ২০০০০  ২১.০৩.২১  

৪২৩ শ্রীশ্রী োধা হবি হজউে র্মহিে, কাউহেয়া ব্রাঞ্চ থোড, সদে, বহেিাল ১২২৩৯৯০ ৪০০০০  ২১.০৩.২১  

৪২৪ শ্রী োর্মকৃষ্ণ হর্মিে, করলজ থোড, সদে, বহেিাল ১২২৩৯৯১ ৪০০০০  ২১.০৩.২১  

৪২৫ রূপসী পহির্মপাড়া দু থা র্মহিে, রূপসী, ঘাটাবাড়ী, িািজাদপুে, হসোজ ঞ্জ ১২২৩৯৯৬ ১০০০০  ২১.০৩.২১  

৪২৬ সা. শ্রীশ্রী কালী র্মািা র্মহিে, থ াপীোর্পুে, িািজাদপুে, হসোজ ঞ্জ ১২২৩৯৯৭ ১০০০০  ২১.০৩.২১  

৪২৭ পয়ােী িাজোিলা র্মহিে, িত্রুহজৎপুে, সদে, র্মাগুো ১২২৪০০১ ১০০০০ ২৫.০৩.২১ 

৪২৮  াংোহলয়া বাজাে সা. পূজা র্মহিে, সদে, র্মাগুো ১২২৪০০২ ১০০০০ ২৫.০৩.২১ 

৪২৯ শ্রীপুে উপরজলা সদে র্মিা-শ্মিাে, র্মদেপুে, শ্রীপুে, র্মাগুো ১২২৪০০৩ ১০০০০ ২৫.০৩.২১ 

৪৩০ বহেিাট সািাপাড়া সা. দু থা র্মহিে, শ্রীপুে, র্মাগুো ১২২৪০০৪ ১০০০০ ২৫.০৩.২১ 

৪৩১ কাঠুইে শ্মিাে, ধেপুে, ইটো, হকরিাে ঞ্জ ১২২৪০১০ ২০০০০ ২৫.০৩.২১ 

৪৩২ শ্রীশ্রী দু থা র্মহিে, থিারসিী, পাকুহিয়া, হকরিাে ঞ্জ ১২২৪০১১ ১৫০০০ ২৫.০৩.২১ 

৪৩৩ শ্রীশ্রী সা. হিব র্মহিে, সুহর্মবাদ, েের্মধুয়া, োয়পুো, েেহসংদী ১২২৪০১৩ ১২০০০ ২৫.০৩.২১ 

৪৩৪ শ্রীশ্রী েক্ষা কালী র্মহিে, থেেেী ঋহষপাড়া, কাটাবাড়ী, র্মরোিেদী, েেহসংদী ১২২৪০১৪ ১৫০০০ ২৫.০৩.২১ 

৪৩৫ শ্রীশ্রী সা. লক্ষী োোয়ে র্মহিে,  াজীপুো, েের্মধুয়া, োয়পুো, েেহসংদী ১২২৪০১৫ ১২০০০ ২৫.০৩.২১ 

৪৩৬ থকারেেেে ঋহষপাড়া দু থা র্মহিে, থদৌলিপুে, র্মরোিেদী, েেহসংদী ১২২৪০১৬ ১২০০০ ২৫.০৩.২১ 

৪৩৭ শ্রীশ্রী জ ন্নার্ র্মহিে, হবেেের্মধুয়া পাড়া, েের্মধুয়া, োয়পুো, েেহসংদী ১২২৪০১৭ ১২০০০ ২৫.০৩.২১ 

৪৩৮ শ্রীশ্রী সা. কালী র্মহিে, েের্মধুয়া, োয়পুো, েেহসংদী ১২২৪০১৮ ১২০০০ ২৫.০৩.২১ 

৪৩৯ শ্রীগুরু আশ্রর্ম, বীে আিম্মদপুে, েরেন্দ্রপুে, র্মরোিেদী, েেহসংদী ১২২৪০১৯ ১২০০০ ২৫.০৩.২১ 

৪৪০ শ্রীশ্রী কালী র্মহিে, হজোেদী, পলাি, েেহসংদী ১২২৪০২০ ১২০০০ ২৫.০৩.২১ 

৪৪১ শ্রীশ্রী বারোয়ােী কালী র্মহিে,  রয়িপুে, সদে, পাবো ১২২৪০২৫ ২০০০০ ২৫.০৩.২১ 

 


