
ক্রমিক নং জেলা উপজেলা প্রমিষ্ঠান/ব্যমির নাি ও ঠিকানা অনুদান

১ টাংগাইল মিেজাপুর দীজনশ চন্দ্র িণ্ডল,  জদওরা, কুড়াইলপাড়া, টাঙ্গাইল ৮০০০

২ টাংগাইল মিেজাপুর সাগরী রানী রায়, পামনশাইল, পুটিয়াোনী, মিেজাপুর, টাংগাইল ৩০০০

৩ টাংগাইল কামলহািী সুিপা সাহা মপ্রয়া, বামনয়াবামড়, এজলঙ্গা,   কামলহািী, টাঙ্গাইল ৮০০০

৪ টাংগাইল সদর বকুল চন্দ্র সাহা,  পূব জ আদালি পাড়া, টাংগাইল, টাংগাইল ৮০০০

৫ টাংগাইল সদর জগাকুল চন্দ্র সাহা,  কালীবািী জরাড, টাংগাইল, টাংগাইল ৮০০০

৬ টাংগাইল সদর মুকুল চন্দ্র সাহা , িসমেদ জরাড,  টাংগাইল, টাংগাইল ৮০০০

৭ টাংগাইল মিেজাপুর ফুলিালা িণ্ডল,  গ্রািাটিয়া, হালামলয়া, মিেজাপুর, টাংগাইল ৩০০০

৮ টাংগাইল জদলদুয়ার িনকা রানী িন্ডল, স্বল্প গুনটিয়া , পুটিয়াোনী, জদলদুয়ার, টাংগাইল ৮০০০

৯ টাংগাইল কামলহািী পদ্মা রানী শীল, এজলঙ্গা, এজলঙ্গা, কামলহািী, টাঙ্গাইল ৫০০০

১০ টাংগাইল মিেজাপুর বাসুজদব িণ্ডল, গ্রািাটিয়া , কুড়ামলপাড়া, মিেজাপুর, টাঙ্গাইল ৮০০০

১১ রংপুর সদর মনিাই চন্দ্র িহন্ত , িােহাট, কযাজডট কজলে, টাংগাইল, টাংগাইল ২০০০

১২ রংপুর সদর োনমক বালা িহন্ত , রািরািপুর, পাগলাপীর, সদর রংপুর, রংপুর ২০০০

১৩ রংপুর সদর স্বজদশ চন্দ্র িহন্ত, িােহাট, কযাজডট কজলে, রংপুর সদর, রংপুর ২০০০

১৪ রংপুর সদর প্রান্ত িহন্ত , রমিরািপুর, পাগলাপীর, সদর রংপুর, রংপুর ২০০০

১৫ নীলফািারী মকজশারগঞ্জ আরিী িহন্ত , কাঠগাড়ী, জকল্যাবাড়ী, মকজশারগঞ্জ, নীলফািারী ৪০০০

১৬ নীলফািারী মকজশারগঞ্জ সিীর িহন্ত , কাঠগাড়ী, জকল্যাবাড়ী, মকজশারগঞ্জ, নীলফািারী ৫০০০

১৭ ঢাকা জগণ্ডামরয়া নাগরী িণ্ডল, ৪৮/২ি শরৎগুপ্ত জরাড, জগণ্ডামরয়া, ঢাকা িহানগর দমিণ 

, ঢাকা

৮০০০

১৮ ঢাকা সদর মুকুল চন্দ্র জ াষ, ৫২/ এ িমনর জহাজসন জলন, ঢাকা সদর , ঢাকা ৫০০০

১৯ ঢাকা সদর মশখা রানী জ াষ,  ২০/২ িমনর জহাজসন জলন, ঢাকা ৫০০০

২০ ঢাকা জগণ্ডামরয়া মবেয় চন্দ্র বালা, ৫/২ স্বািীবাগ, জরাড, জগণ্ডামরয়া, ঢাকা ৫০০০

২১ ঢাকা জগণ্ডামরয়া জসতু িহন্ত , ৪২/২ স্বািীবাগ জরাড, ঢাকা, জগণ্ডামরয়া, ঢাকা ৫০০০

২২ টাংগাইল সদর িামনক সাহা , সাবামলয়া ( িধ্য পাড়া) টাংগাইল, টাংগাইল ৮০০০

২৩ টাংগাইল কামলহািী কল্যাণী রানী সাহা , িশাোন, এজলঙ্গা, কামলহািী, টাংগাইল ৮০০০

২৪ টাংগাইল সদর কানন সাহা ,  এজলঙ্গা, এজলঙ্গা , টাংগাইল সদর , টাংগাইল ৮০০০

২৫ বগুড়া মশবগঞ্জ শ্রীিমি স্বপ্না রানী িহন্ত , গ্রাি: বানাইল,  ডাক: মশবগঞ্জ, মশবগঞ্জ, বগুড়া ১০০০০

২৬ বগুড়া মশবগঞ্জ শ্রী মসবু চন্দ্র রায়, ধানাইল, মশবগঞ্জ, মশবগঞ্জ, বগুড়া ১০০০০

২৭ বগুড়া মশবগঞ্জ শ্রীিমি মরিা রানী রায়, বানাইল, মশবগঞ্জ, বগুড়া ৮০০০

২৮ েয়পুরহাট আজেলপুর যিীশ চন্দ্র শীল, পাটন ধারা, মিলকপুর, আজেলপুর, েয়পুরহাট ১০০০০

২৯ েয়পুরহাট আজেলপুর মিনমি রানী, মিলকপুর, মিলকপুর, আজেলপুর, েয়পুরহাট ৬০০০

৩০ পটুয়াখালী বাউফল কল্পনা রানী দাস, জকশবপুর, বাউফল, পটুয়াখালী ২০০০

৩১ জিৌলভীবাোর সদর স্বপ্না রানী দাস, আিতিল আটগাঁও, জিৌলভীবাোর ১০০০০

৩২ জিৌলভীবাোর শ্রীিঙ্গল বাদল চন্দ্র রাউও, পমিকুল, শ্রীিঙ্গল, জিৌলভীবাোর ১০০০০

৩৩ মসজলট সদর িমন পুরকায়স্থ, ভাঙ্গাটি কর, মসজলট-৩১০০, মসজলট সদর , মসজলট ৫০০০

৩৪ মসজলট সদর দয়ািয় চন্দ্র দাস, স্বপ্নীল-১০মিেজােঙ্গল, মসজলট-৩১০০, মসজলট ১০০০০

৩৫ মসজলট সদর জকাখন জদবনাথ, স্বপ্নীল-৬৪, মসজলট, মসজলট ৫০০০

৩৬ মসজলট সদর ভভরব জদবনাথ, কজররপাড়া , মসজলট-৩১০০ ৫০০০

৩৭ মসজলট সদর সুমবর দাস, জি না মব-৬৫, দামড়সা পাড়া, মসজলট সদর, মসজলট ৫০০০

৩৮ মসজলট জগায়াইন াট িঞ্জুরী নিঃ , খাগড়া , নাফনাইট, জগায়াইন াট, মসজলট ৫০০০

২০১৬-২০১৭ অথ জবছজরর মহন্দুধিীয় কল্যাণ ট্রাস্ট হজি মবিরণকৃি  ( ব্যমি ) অনুদাজনর িথ্য।



৩৯ মসজলট সদর সুদীপ জদ,  রাজির মদম র পাড়, মসজলট-৩১০০, মসজলট ৫০০০

৪০ মসজলট দমিণ সুরিা জশফালী রানী জদব, ইসলািপুর, ইলাইগঞ্জ, দমিণ সুরিা, মসজলট ১০০০০

৪১ সুনািগঞ্জ ছািক স্বণ জা ধর , ব্রাহ্মণগাঁও,  জগামবন্দগঞ্জ, ভসদর গাঁও, ছািক, সুনািগঞ্জ ৮০০০

৪২ হমবগঞ্জ সদর জহনা রানী রায়, রািপুর, হমবগঞ্জ সদর , হমবগঞ্জ ১০০০০

৪৩ হমবগঞ্জ বামনয়াচং মনজপশ সরকার, জনায়াবাদ, মহয়ালা, বামনয়াচং, হমবগঞ্জ ১০০০০

৪৪ হমবগঞ্জ সদর নীমশকান্ত সরকার, রািপুর, হমবগঞ্জ সদর, হমবগঞ্জ ১০০০০

৪৫ হমবগঞ্জ িাধবপুর সন্ধ্যা রানী জদবনাথ, কাটিিারা, িাধবপুর, হমবগঞ্জ ৫০০০

৪৬ হমবগঞ্জ িাধবপুর িায়া রানী চক্রবিী, তুলশীপুর, জগামবন্দপুর, িাধবপুর, হমবগঞ্জ ১০০০০

৪৭ রংপুর সদর শ্রীিমি চন্দনা রানী রায়, মডিলা কানন, িামহগড়, রংপুরসদর , রংপুর ৮০০০

৪৮ টাঙ্গাইল  াটাইল ছায়া রানী , স্বািী: নৃজপন কি জকার, গ্রাি: পূব জ পাকুটিয়া, ডাক: 

মডংপাকুটিয়া, উপজেলা:  াটাইল

২০০০

৪৯ টাঙ্গাইল জগাপালপুর শ্রীিমি খুমক বালা , স্বািী: রািকৃষ্ণ কি জকার, গ্রাি: সুিীপলাশ, ডাক: 

সুিী, উপজেলা: জগাপালপুর

২০০০

৫০ টাঙ্গাইল সদর হাড়ামন রানী দাস , স্বািী: কান্দু দাস, গ্রাি; জছাটকালী বাড়ী, ডাক+ 

উপজেলা: টাংগাইল

২০০০

৫১ টাঙ্গাইল সদর সন্ধ্যা সরকার, স্বািী: শুমশল সরকার,  গ্রাি: কজলে পাড়া, ডাক + 

উপজেলা: টাংগাইল

২০০০

৫২ টাঙ্গাইল সদর খুকু রানী িণ্ডল, মৃি সহজদব িন্ডল, গ্রাি: আকুর ঠাকুর পাড়া , 

উপজেলা: টাংগাইল

২০০০

৫৩ সািিীরা িালা দীনবন্দু মবশ্বাস , মপিা মৃি: অমেি মবশ্বাস, গ্রাি: িাগুরা, ডাক: 

বারুইপাড়া , উপজেলা: িালা

৩০০০

৫৪ সািিীরা িালা মলমল রানী গাইন ,  স্বািী: জগামবন্দ গাইন, গ্রাি: িাদরা, উপজেলা: িালা ৩০০০

৫৫ সািিীরা িালা পাচী দাশী , স্বািী: মৃি জখাকন দাস,গ্রাি: বলরািপুর, ডাক: 

ইসলািকাটি, উপজেলা: িালা

৩০০০

৫৬ সািিীরা িালা রূপসী িণ্ডল , বাসুজদব িন্ডল, গ্রাি: িাদরা , ডাক: িাদরা, উপজেলা: 

িালা

৩০০০

৫৭ সািিীরা িালা িজনারঞ্জন িন্ডল , মপিা: হােরা পদ িন্ডল, গ্রাি: িাদরা, ডাক: 

িাদরা, উপজেলা: িালা

৩০০০

৫৮ সািিীরা িালা িমনন্দ্র দাস  , মপিা: মৃি জগৌর দাস, গ্রাি: ফজলয়া, বারুইপাড়া , 

উপজেলা: িালা

৩০০০

৫৯ সািিীরা িালা বদন কুিার রায় , মপিা: মৃি বাউল চন্দ্র রায়, গ্রাি: িাদরা, উপজেলা: 

িালা

৩০০০

৬০ সািিীরা িালা কৃষ্ণপদ জসন , মপিা: মৃি ছত্তর জসন, গ্রাি: িাগুরা, ডাক; বারুইপাড়া , 

উপজেলা; িালা

৩০০০

৬১ সািিীরা িালা উিা রানী জদবনাথ , বাতড়পারা, িালা , সািিীরা ৩০০০

৬২ মকজশারগঞ্জ সদর িনজু রানী সাহা , স্বািী : মচত্ত রঞ্জন সাহা, বড়ভাগ, ব্রাহ্মণকচুরী, 

মকজশারগঞ্জ সদর , মকজশারগঞ্জ

৩০০০

৬৩ মকজশারগঞ্জ সদর রিন চন্দ্র মবশ্বাস , মপিা: িমনন্দ চন্দ্র মবশ্বাস, পশু হাসপািাল জরাড, 

বমিশ, মকজশারগঞ্জ সদর

৫০০০

৬৪ মকজশারগঞ্জ সদর িমনরমব দাস , মপিা : জগালাপ রমব দাস, জটনুয়াহারগমল, বমিশ, 

মকজশারগঞ্জ সদর

৩০০০

৬৫ মকজশারগঞ্জ সদর শুভ রায়, মপিা: সজন্তাষ রায়, সদর , মকজশারগঞ্জ ১০০০০

৬৬ নারায়ণগঞ্জ বন্দর রিন চক্রবিী, মপিা: হমরধন চক্রবিী,  আড়াইহাোর, আড়াইহাোর, 

নারায়ণগঞ্জ

২০০০

৬৭ নারায়ণগঞ্জ আড়াইহাোর নমিিা রানী জ াষ, স্বািী: নজগন চন্দ্র জ াষ, হানকুর, নাগরী, রূপগঞ্জ,  

নারায়ণগঞ্জ

২০০০



৬৮ নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জ িায়া রানী জ াষ, স্বািী: মনমশি চন্দ্র জ াষ, হানকুর, নাগরী, রূপগঞ্জ, 

নারায়ণগঞ্জ

২০০০

৬৯ নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জ সজন্তাষ চন্দ্র জ াষ, মপিা: মৃি উজপন্দ্র চন্দ্র জ াষ, হানকুর, নাগরী, 

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

২০০০

৭০ নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জ অিলচন্দ্র শি জা, মপিা: লমলি জিাহন জ াষ, হানকুর, নাগরী, রূপগঞ্জ, 

নারায়ণগঞ্জ

২০০০

৭১ নরমসংদী িজনাহরদী শ্রীিমি গীিারানী সূিধর, স্বািী: মৃি িপন সূিধর, ব্রাহ্মজনর মভটা, 

বড়চাপা, িজনাহরদী, নরমসংদী

২০০০

৭২ নরমসংদী রায়পুরা খজগন চন্দ্র ঢালী, মপিা: সুমনল চন্দ্র ঢালী, মপমরে কামন্দ, মপমরে কামন্দ, 

রায়পুরা, নরমসংদী

২০০০

৭৩ নরমসংদী রায়পুরা স্বরসিী রানী জগাস্বািী, স্বািী: মৃি মচত্ত্রঞ্জন জগাস্বািী, জিমথকান্দা, 

রায়পুরা, নরমসংদী

২০০০

৭৪ নরমসংদী রায়পুরা চয়ন মবশ্বাস, মপিা: নারায়ণ মবশ্বাস,  মপমরে কামন্দ, রায়পুরা, নরমসংদী ২০০০

৭৫ নরমসংদী পলাশ মিনিী রানী সরকার, স্বািী: িনধন সরকার, বমড়বাড়ী, মেনারদী, 

পলাশ, নরমসংদী

২০০০

৭৬ মুন্সীগঞ্জ টংগীবাড়ী িপন িন্ডল, মপিা: জকরল িন্ডল, আব্দুল্লাপুর, টংগীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ ৪০০০

৭৭ মুন্সীগঞ্জ মসরােমদখান অমনিা িমল্লক, মপিা: ভি িমল্লক, জশখর িমল্লক, মসরােমদখাঁন, 

মুন্সীগঞ্জ

৩০০০

৭৮ মুন্সীগঞ্জ মসরােমদখান জশফালী িমল্লক, ভি িমল্লক, জশখর নগর , জশখর নগর , 

মসরােমদখাঁন, মুন্সীগঞ্জ

৩০০০

৭৯ গােীপুর টংগী মবেয় চন্দ্র দাস, মপিা: মৃি অমনল চন্দ্র দাস,  খরতিল, সািাইশ, 

গােীপুর

৩০০০

৮০ গােীপুর কামলয়াতকর শ্রী েগদীশ চন্দ্র সরকার, মপিা: মৃি  রাধা চরণ সরকার,  জসালাহাটী, 

হাটুমরয়া চালা, কামলয়াতকর, গােীপুর

৩০০০

৮১ গােীপুর কামলয়াতকর নজরন্দ্র চন্দ্র বি জণ, মপিা: মৃি জ্ঞাণ জিাহন বি জন, বাগাম্বর, বাঁশিলী, 

কামলয়াতকর, গােীপুর

৩০০০

৮২ গােীপুর কালীগঞ্জ কমবিা বি জণ, স্বািী: রমঞ্জি বি জন, পাড়ারজটক, নাগরী, কালীগঞ্জ, 

গােীপুর

৩০০০

৮৩ গােীপুর কালীগঞ্জ শামন্ত রানী জ াষ, স্বািী: শংকর চন্দ্র জ াষ, পাড়ারজটক, 

নাগরী,কালীগঞ্জ, গােীপুর

৩০০০

৮৪ গােীপুর কালীগঞ্জ পারুল রানী জ াষ, স্বািী: সুনীল চন্দ্র জ াষ,  পাড়ারজটক, নাগরী , 

কালীগঞ্জ, গােীপুর

৩০০০

৮৫ গােীপুর কালীগঞ্জ ফামল রানী জ াষ, স্বািী: মৃি িমনন্দ্র চন্দ্র জ াষ,  পাড়ারজটক, নাগরী, 

কালীগঞ্জ, গােীপুর

৩০০০

৮৬ গােীপুর কালীগঞ্জ িায়া রানী জ াষ,  স্বািী: পমরিল চন্দ্র জ াষ,  পাড়ারজটক, নাগরী, 

কালীগঞ্জ, গােীপুর

৩০০০

৮৭ গােীপুর কালীগঞ্জ মিনা রানী জ াষ, মৃি হমরদাস চন্দ্র জ াষ, পাড়ারজটক , নাগরী, 

কালীগঞ্জ, গােীপুর

৩০০০

৮৮ গােীপুর কালীগঞ্জ পজরশ চন্দ্র দাস, মপিা: মৃি উজপন্দ্র চন্দ্র দাস,  ভাইয়াসদী, জসাি নতুন 

বাোর, কালীগঞ্জ, গােীপুর

৩০০০

৮৯ ঢাকা জকরাণীগঞ্জ লিণ বি জণ, মপিা: মৃি মবজনাদ বি জন, পমিি বমড়শুর, জকরাণীগঞ্জ, 

ঢাকা

২৫০০

৯০ ঢাকা ধািরাই রািপ্রসাদ সরকার,  মপিা : পজরশ সরকার, দমধ াটা, জরায়াইল, 

ধািরাই, ঢাকা

২৫০০

৯১ ঢাকা সাভার অিল চন্দ্র সরকার, মপিা: মৃি যমিন চন্দ্র সরকার,  মবরুমলয়া, সাভার, 

ঢাকা

২৫০০



৯২ ঢাকা সাভার মবেয় কৃষ্ণ চক্রবিী, মপিা: মৃি িজহন্দ্র চক্রবিী,  মবরুমলয়া, মবরুমলয়া, 

সাভার, ঢাকা

২৫০০

৯৩ ঢাকা সাভার কৃষ্ণ চন্দ্র সরকার, মপিা: আনন্দ চন্দ্র সরকার,  মবরুমলয়া, সাভার, ঢাকা ২৫০০

৯৪ ঢাকা সাভার উজপন্দ্র চন্দ্র িণ্ডল, মপিা: মৃি সুবল চন্দ্র িণ্ডল, মবরুমলয়া, সাভার, ঢাকা ২৫০০

৯৫ ঢাকা সাভার মশবলু চন্দ্র দাস , মপিা: সাধন চন্দ্র দাস,  মবরুমলয়া, সাভার, ঢাকা ২৫০০

৯৬ ঢাকা সাভার পৃমথশ চন্দ্র সরকার, মপিা: মৃি কুজিদ চন্দ্র সরকার, মবরুমলয়া, সাভার, 

ঢাকা

২৫০০

৯৭ ঢাকা সাভার মপটু চন্দ্র সাহা, মপিা : গমবন্দ চন্দ্র সাহা, মবরুমলয়া, সাভার, ঢাকা ২৫০০

৯৮ ঢাকা সাভার অিল চন্দ্র দাস , মবরুমলয়া, সাভার, ঢাকা ২৫০০

৯৯ ঢাকা সাভার মবষ্ণু চন্দ্র দাস, মপিা: অমূল্য চন্দ্র দাস , মবরুমলয়া, সাভার, ঢাকা ২৫০০

১০০ ঢাকা সাভার স্বপন চন্দ্র দাস , মপিা: সাধন চন্দ্র দাস, মবরুমলয়া, সাভার, ঢাক ২৫০০

১০১ ঢাকা সাভার কিল চন্দ্র দাস , মপিা: মৃি রাধাশ্যাি দাস, মবরুমলয়া, সাভার , ডাকা ২৫০০

১০২ ঢাকা সাভার সুেন চন্দ্র দাস , মপিা : লিণ চন্দ্র দাস , মবরুমলয়া, মবরুমলয়া, সাভার, 

ঢাকা

২৫০০

১০৩ ঢাকা সাভার মবদয় চন্দ্র দাস , মৃি অমনল চন্দ্র দাস , মবরুমলয়া, মবরুমলয়া, সাভার, 

ঢাকা

২৫০০

১০৪ ঢাকা সাভার সুমনল চন্দ্র সরকার, মপিা: গমবন্দ  চন্দ্র সরকার, মবরুমলয়া, সাভার, ঢাকা ২৫০০

১০৫ ঢাকা সাভার সেল চন্দ্র িন্ডল, মনজপন্দ্র চন্দ্র িন্ডল, মবরুমলয়া, সাভার, ঢাকা ২৫০০

১০৬ চট্টগ্রাি জলাহাগড়া খুকী রানী জদবী, স্বািী: মৃি শ্রীদাি চন্দ্র নাথ,  পমিি কলাউোন, পূব জ 

কালুোন, জলাহাগড়া , চট্টগ্রাি

৩০০০

১০৭ জনিজকানা দুগ জাপুর নয়ন জযাগী আশ্রি  ,গ্রাি: চমন্ডগড়, ডাক: চমন্ডগড়, উপজেলা, দুগ জাপুর, 

জেলা: জনিজকানা

২০০০০

১০৮ জিৌলভীবাোর শ্রীিঙ্গল শ্রীশ্রী জলাকনাথ িমন্দর   ,গ্রাি: দাসপাড়া, ডাক: মিেজাপুর, উপজেলা: 

শ্রীিঙ্গল, জেলা: জিৌলভীবাোর

১০০০০

১০৯ জিৌলভীবাোর শ্রীিঙ্গল শ্রীশ্রী রিাকালী িমন্দর  ,গ্রাি: হামেপুর, ডাক: মিেজাপুর, উপজেলা: 

শ্রীিঙ্গল, জেলা: জিৌলভীবাোর

১০০০০

১১০ টাঙ্গাইল নাগরপুর নরদমহ সাব জেনীন কালী িমন্দর  ,গ্রাি: নরদমহ, ডাক: গয়হাটা, 

উপজেলা: নাগরপুর, জেলা: টাংগাইল

১০০০০

১১১ ঢাকা কলাবাগান সিজরন্দ্র মিি, মপিা: মৃৎ প্রকাশ মিি, ৩৩১/১ ফ্রীস্কুল স্ট্রীট, মনউ 

িাজকজট, কলাবাগান, ঢাকা

১০০০০

১১২ ঢাকা বাড্ডা িাধুরী রানী রায়, মপিা: গজণশ সূিধর , নুজরর চালা, গুলশান, বাড্ডা, 

ঢাকা

১০০০০

১১৩ ঢাকা সদর দুেজয় রায়, মপিা: চণ্ডী চরণ রায়, নুজরর চালা, গুলশান , ঢাকা ১০০০০

১১৪ নারায়ণগঞ্জ সদর িয়না রানী, স্বািী: জগামবন্দ িন্ডল, মপলকুমন, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ ১০০০০

১১৫ নারায়ণগঞ্জ সদর মদমপকা রানী, সঞ্জয় িন্ডল, মপলকুমন, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ ১০০০০

১১৬ নারায়ণগঞ্জ সদর মশলা রানী , সুজদব িণ্ডল, মপলকুমন, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ ১০০০০

১১৭ নারায়ণগঞ্জ সদর পূণ জ লক্ষ্মী, রািজগাপাল চন্দ্র িন্ডল, মপলকুনী, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ ১০০০০

১১৮ নারায়ণগঞ্জ সদর কল্পনা রানী, মপলকুমন,  কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ ১০০০০

১১৯ নারায়ণগঞ্জ সদর িঞ্জু রানী , মপলকুমল, কুতুবপুর, সদর , নারায়ণগঞ্জ ১০০০০

১২০ নারায়ণগঞ্জ সদর কােল রানী , মপলকুমন, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ ১০০০০

১২১ নারায়ণগঞ্জ সদর মরনা িন্ডল, মপলকুমন, কুতুবপুর, সদর , নারায়ণগঞ্জ ১০০০০

১২২ নারায়ণগঞ্জ সদর লক্ষ্মী রানী দাস, বালুর িাঠ, শাহ আলী, মিরপুর, ঢাকা ১০০০০

১২৩ ঢাকা সদর শ্রী েয় পাল, বালুর িাঠ, শাহ আলী, মিরপুর, ঢাকা ১০০০০



১২৪ জিৌলভীবাোর শ্রীিঙ্গল পুলক কামন্ত জদ , মপিা: জগাপীকা রঞ্জন জদ , জবৌলামশর, মিেজাপুর, 

শ্রীিঙ্গল, জিৌলভীবাোর

৫০০০

১২৫ জিৌলভীবাোর রােনগর উজ্জ্বল ভবদ্য, মপিা: অনন্ত ভবদ্য, রােনগর , জিৌলভীবাোর ১০০০০

১২৬ জিৌলভীবাোর রােনগর মনবাস জদব নাথ, মপিা: নৃজপন জদব নাথ, কামন জগ্রাি, রােনগর , 

জিৌলভীবাোর

১০০০০

১২৭ জিৌলভীবাোর শ্রীিঙ্গল মপ্রিী রানী জদব, মপিা: মদজেন্দ্র চন্দ্র জদব,  জিৌলভীবাোর জরাড, 

শ্রীিঙ্গল, জিৌলভীবাোর

১০০০০

১২৮ জিৌলভীবাোর শ্রীিঙ্গল জগাপাল চন্দ্র দাস , মপিা: মপিা: মগমরষ চন্দ্র দাস, গন্ধ্ব জপুর, শ্রীিঙ্গল, 

জিৌলভীবাোর

১০০০০

১২৯ জিৌলভীবাোর কিলগঞ্জ রসজিাহন মসং, মপিা: ব্রে জিাহন মসংহ, বা বাড়ী, পািজখালা, 

কিলগঞ্জ, জিৌলভীবাোর

৫০০০

১৩০ জিৌলভীবাোর বড়জলখা মসজিন্দু দাস, মপিা: নজগন্দ্র কুিার দাস,  জসালসা , িাণ্ডাউল, বড়জলখা, 

জিৌলভীবাোর

১০০০০

১৩১ হমবগঞ্জ লাখাই সুমেি ভট্টাচার্য্জ, লাখাই, হমবগঞ্জ ১০০০০

১৩২ হমবগঞ্জ লাখাই দুলাল ভট্টচার্য্জ, লাখাই, হমবগঞ্জ ১০০০০

১৩৩ রংপুর সদর শ্রীিমি শ্যািলী রানী কুণ্ড , স্বািী: শ্রী সুশান্ত কুণ্ড, গজণশপুর,  বাবু ুঁয়া, 

রংপুর সদর , রংপুর

২০০০

১৩৪ রংপুর সদর শ্রীিমি জবলা বি জন, মে,এল,রায় জরাড-১, আলিনগর, রংপুর সদর,  

রংপুর

2000

১৩৫ রংপুর সদর িায়া কি জকার,নীলকণ্ঠ, রংপুর, সদর, রংপুর 3000

১৩৬ রংপুর রংপুর প্রীমিকনা চক্রবিী, আলিনগর, আলিনগর, রংপুর সদর,  রংপুর 4000

১৩৭ রংপুর সদর অমনজিষ রায়(িপু), রাধাবল্লভ, রংপুর, রংপুর সদর,  রংপুর 4000

১৩৮ রংপুর িামহগঞ্জ শ্রী মিলন চন্দ্র রায়, বড় রংপুর, নগর িীরগঞ্জ, সদর,  রংপুর 3000

১৩৯ রংপুর জকািয়ালী শ্রী রিন চন্দ্র িহন্ত,মডম্লা কানন জগাটিলা, িামহগঞ্জ, সদর, রংপুর 2000

১৪০ রংপুর সদর শজরাবালা, বালাজকাঁয়ার, খটখটিয়া, জকািয়ালী, রংপুর 2000

১৪১ রংপুর সদর প্রভাি চন্দ্র, রািজগামবন্দ, সাজহবগঞ্জ, রংপুর সদর,  রংপুর 2000

১৪২ রংপুর সদর শ্রী জগাপাল অমধকারী, আিাশু পূব জপাড়া, খটখটিয়া, রংপুর সদর,  রংপুর 3000

১৪৩ রংপুর সদর শ্রীিমি িয়না রাণী, িােহাট, আলি নগর, সদর,  রংপুর 2000

১৪৪ রংপুর সদর স্বপ্না রানী মবশ্বাস, ঠাকাদার পাড়া জিাড়, আলি নগর, সদর,  রংপুর 5000

১৪৫ নীলফািারী েলঢাকা বঙ্গ চন্দ্র রায়, মপিা: সুবাস চন্দ্র রায়, পূব জ বালাগ্রাি, বালাগ্রাি, 

েলঢাকা, নীলফািারী

২০০০

১৪৬ নীলফািারী েলঢাকা ডামলি কুিার রায়, মপিা: নৃজপন সরকার, পমিি বালাগ্রাি, বালাগ্রাি, 

েলঢাকা, নীলফািারী

২০০০

১৪৭ নীলফািারী েলঢাকা কুজলাদা জিাহন রায়, মহজরস্ব চন্দ্র রায়, মবন্যাকুড়ী, েলঢাকা, 

নীলফািারী

৩০০০

১৪৮ পঞ্চগড় জদবীগঞ্জ মিনু রাি , পাথূলী সরকার পাড়া , জদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ২০০০

১৪৯ পঞ্চগড় জবাদা সুেন কুিার রায়, মপিা: নৃজপন নাথ রায়, জবগুন পাড়া , আিিলা 

কােীপাড়া, জবাদা, পঞ্চগড়

২০০০

১৫০ চট্রগ্রাি জবায়ালখালী ঝুন্টু দাস, জবলমভট্র মিমনক োিাল খাঁন জরাড িহানগর, জবায়ালখালী, 

চট্রগ্রাি

৮০০০

১৫১ চট্রগ্রাি জকাজিায়ালী িামনক আচার্য্জ, ৯৮ ব্রহ্ম িমন্দর, আবদুস সাত্তার জরাড সদর, 

জকাজিায়ালী, চট্রগ্রাি

৫০০০

১৫২ চট্রগ্রাি জকাজিায়ালী অমনমন্দিা আইন, ৯ নং রহিিগঞ্জ বাই,আন্দরমকল্লা, জকাজিায়ালী, 

চট্রগ্রাি

৭০০০

১৫৩ চট্রগ্রাি পটিয়া ঝন্টু জদ, উত্তর সমুরা, ধল াট, পটিয়া, চট্রগ্রাি ৬০০০

১৫৪ চট্রগ্রাি সািকামনয়া মিলন দাশ, সািকামনয়া, জডিসা, সািকামনয়া, চট্রগ্রাি ৮০০০

১৫৫ চট্রগ্রাি জবায়ালখালী রনমেি নাথ, নাথ পাড়া,মখিারচর, জবায়ালখালী, চট্রগ্রাি ৭০০০

১৫৬ চট্রগ্রাি সদর মদব্যরাে আবীর দত্ত, মফমরমঙ্গ বাোর, মে,মপ,ও, সদর, চট্রগ্রাি ৩০০০

১৫৭ চট্রগ্রাি পটিয়া পংকে জদ, জদজল  বাড়ী ধল খাই, পটিয়া, চট্রগ্রাি ৭০০০

১৫৮ চট্রগ্রাি জকাজিায়ালী িাধবী দাস, জদাভাষ কজলানী, সদর, জকাজিায়ালী, চট্রগ্রাি(িহানগর) ২০০০



১৫৯ চট্রগ্রাি জকাজিায়ালী সঞ্জয় দাশ গুপ্ত, ৯ নং নমের আহম্মদ জরাড,  আন্দমকল্লা, জকাজিায়ালী, 

চট্রগ্রাি

৭০০০

১৬০ চট্রগ্রাি পটিয়া অিল নাথ, ধল ট, ধল াট, পটিয়া, চট্রগ্রাি ৬০০০

১৬১ চট্রগ্রাি িীরসরাই সুিন চন্দ্র নাথ, পািাজকাট, আেিপুর(৪৩২৫), িীরসরাই, চট্রগ্রাি ২০০০

১৬২ চট্রগ্রাি িীরসরাই মবদীপ্তা নাথ(তুমল), পূব জ  িায়ামন, আবুজিায়াব, িীরসরাই, চট্রগ্রাি ২০০০

১৬৩ চট্রগ্রাি িীরসরাই রােীব কামন্ত নাথ, পািাজকাট,আোিপুর(৪৩২৫), িীরসরাই, চট্রগ্রাি ২০০০

১৬৪ চট্রগ্রাি িীরসরাই সুমনল চন্দ্র নাথ, িহানন্দাবাদ, আবুজিারাব, িীরসরাই, চট্রগ্রাি ৩০০০

১৬৫ চট্রগ্রাি সন্দ্বীপ মরপনা িজুিদার , রহিিপুর, সন্দ্বীপ, সন্দ্বীপ, চট্রগ্রাি ৩০০০

১৬৬ চট্রগ্রাি সন্দ্বীপ পরবী রানী েলদাস, জচৌকািলী, সামরকাইি, সন্দ্বীপ, চট্রগ্রাি ২০০০

১৬৭ চট্রগ্রাি সন্দ্বীপ চন্দনা রানী জদ, মুছাপুর, মুছাপুর পমন্ডজির হাট, সন্দ্বীপ, চট্রগ্রাি ২০০০

১৬৮ মকজশারগঞ্জ িাড়াইল বরুহা বি জণ পাড়া সাব জেনীন দুগ জা িমন্দর , বরুহা বি জন পাড়া , 

মদগদাইড়, িাড়াইল, মকজশারগঞ্জ

৫০০০

১৬৯ পঞ্চগড় জদবীগঞ্জ শ্রী উিাকান্ত রায়, মপিা: অথ জনাথ রায়, খুটািারা, জদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১০০০০

১৭০ পঞ্চগড় জদবীগঞ্জ শ্রী জগাপাল চন্দ্র রায়, মপিা: উিাকান্ত রায়, খুটািারা, জদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১০০০০

১৭১ পঞ্চগড় জদবীগঞ্জ শ্রীিমি কুমন্ত রানী রায়, স্বািী: জগাপাল চন্দ্র রায়, খুটািারা, জদবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড়

১০০০০

১৭২ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর মবউটি বাগচী, মপিা: অজশাক বাগচী,  খজদ জাদুব জাসুর, বহুগ্রাি, 

মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ

১০০০০

১৭৩ পাবনা সদর মুমি রানী মবশ্বাস,  নারায়ণ সরকার, শালগমড়য়া, পাবনা সদর , পাবনা ৪০০০

১৭৪ কুমিয়া কুিারখালী েগবন্ধু অমধকারী, মপিা: অমূল্য চরণ অমধকারী,  রািনগর , পাণ্টী, 

কুিারখালী , কুমিয়া

২০০০

১৭৫ কুমিয়া কুিারখালী মিরা রানী অমধকারী, মপিা: মবেয় অমধকারী,  রািনগর , পাণ্টী, 

কুিারখালী, কুমিয়া

২০০০

১৭৬ কুমিয়া কুিারখালী অজলাক কুিার িণ্ডল, মপিা: সুধাংশু কুিার িণ্ডল,  বািনগর , পাণ্টী, 

কুিারখালী, কুমিয়া

২০০০

১৭৭ পাবনা সদর মদলীপ কুিার দত্ত, মপিা: মৃি পজরশ চন্দ্র দত্ত,  রাধানগর  িজুিদার 

পাড়া , পাবনা সদর , পাবনা

৪০০০

১৭৮ পাবনা সদর অরূপ কুণ্ডু,  মপিা: অজশাক কুন্ডু, মদলাল পুর পাবনা, পাবনা সদর , 

পাবনা

৪০০০

১৭৯ োিালপুর জিলান্দহ অলকা রানী জ াষ, স্বািী : মলটন চন্দ্র জ াষ, শ্যািপুর, জিলান্দহ, 

োিালপুর

৭০০০

১৮০ মকজশারগঞ্জ সদর কল্পনা রানী মবশ্বাস,  স্বািী: রুমহ দাস মবশ্বাস, বমিশ, মকজশারগঞ্জ সদর 

, মকজশারগঞ্জ

৪০০০

১৮১ মকজশারগঞ্জ সদর জবলা রানী বি জন, স্বািী:  বলরাি চন্দ্র বি জন, সল্পদাসপাড়া, যজশাদল, 

মকজশারগঞ্জ সদর , মকজশারগঞ্জ

৪০০০

১৮২ মকজশারগঞ্জ সদর আশুজিাষ বসাক,  মপিা: সুজরন্দ্র চন্দ্র বসাক,  বমিশ,  মকজশারগঞ্জ সদর 

, মকজশারগঞ্জ

৪০০০

১৮৩ মকজশারগঞ্জ বামেিপুর স্বপন জ াষ, মপিা: ধনঞ্জয় জ াষ, জশাভারািপুর, বামেিপুর, মকজশারগঞ্জ ৩০০০

১৮৪ মকজশারগঞ্জ সদর েীবন চন্দ্র জদ, মপিা: পজরশ চন্দ্র জদ , ১২২৩/৬ খরিপমট্ট,  

মকজশারগঞ্জ সদর , মকজশারগঞ্জ

৪০০০

১৮৫ োিালপুর ইসলািপুর কােল পাল, মপিা: সুশীল পাল, মকংোল্লা, ইসলািপুর, ইসলািপুর, 

মকজশারগঞ্জ

৪০০০

১৮৬ মকজশারগঞ্জ সদর িাধবী রানী দাস, স্বািী: কাঞ্চন সরকার, মবন্নাটি, মকজশারগঞ্জ সদর , 

মকজশারগঞ্জ

৪০০০

১৮৭ মকজশারগঞ্জ সদর েয়ন্তী রানী জদ, মদপক চন্দ্র জদ , খড়িপমট্ট, মকজশারগঞ্জ সদর , 

মকজশারগঞ্জ

৪০০০



১৮৮ িয়িনমসংহ সদর নন্দজগাপাল িজুিদার , মপিা: মচন্তাহরণ িজুিদার , ৭/ এ আর, জক 

মিশন জরাড, িয়িনমসংহ সদর , িয়িনমসংহ

৬০০০

১৮৯ িয়িনমসংহ মুিাগাছা দীমলপ কুিার সাহা , মপিা: বলাই চাঁন সাহা,  িহারাে বাোর, 

মুিাগাছা, িয়িনমসংহ

৩০০০

১৯০ িয়িনমসংহ মুিাগাছা মিলন রানী দাস , স্বািী: যিীন্দ্র চন্দ্র দাস , ধরগ্রাি, গারিলী, 

মুিাগাছা , িয়িনমসংহ

৩০০০

১৯১ িয়িনমসংহ জগৌরীপুর সচীন্দ্র চন্দ্র ঋমষ, মপিা: রূপা চন্দ্র ঋমষ, ভাবামনপুর, রািজগাপালপুর, 

ভবানীপুর, িয়িনমসংহ

৩০০০

১৯২ িয়িনমসংহ মিশাল গীিা রানী মবশ্বাস, স্বািী: সজন্তাষ চন্দ্র সরকার,  কুমিয়া ( ১ি খণ্ড), 

আহাম্মদাবাদ, মিশাল, িয়িনমসংহ

৩০০০

১৯৩ িয়িনমসংহ সদর বাদল জচৌধুরী, মপিা: সুধীর চন্দ্র জচৌধুরী,  ৫৩/৩ জছাট বাোর, 

িয়িনমসংহ সদর , িয়িনমসংহ

৪০০০

১৯৪ িয়িনমসংহ সদর অমূল্য বালা সরকার, মপিা: ঈশান চন্দ্র সরকার, ২৫ নং দুগ জা বাড়ী 

জরাড, িয়িনমসংহ সদর, িয়িনমসংহ

৩০০০

১৯৫ িয়িনমসংহ জগৌরীপুর ব্রজেন্দ্র িমন ঋমষ, মপিা: রূপা িমন ঋমষ, বালুয়াপাড়া, জগৌরীপুর, 

িয়িনমসংহ

৩০০০

১৯৬ িয়িনমসংহ সদর িায়া রানী পাল , স্বািী: অরুণ চন্দ্র পাল,  ১১ নং কালী শংকর , 

িয়িনমসংহ

৩০০০

১৯৭ িয়িনমসংহ সদর আরমি দাস , স্বািী: ধীজরন্দ্র চন্দ্র দাস , ৫ নং অতুল চক্রবিী জরাড, 

িয়িনমসংহ সদর

৩০০০

১৯৮ চাঁদপুর হাইিচর বনলিা সরকার,  মপিা: পুমলন সরকার,  পমিি কৃষ্ণপুর, হাইিচর, 

চাঁদপুর

৪০০০

১৯৯ চাঁদপুর হাইিচর রােীব িমল্লক ,  মপিা : নারায়ণ িমল্লক, চরভাঙ্গা, গণ্ডািারা, হাইিচর 

, চাঁদপুর

৩০০০

২০০ চাঁদপুর সদর জগাপাল চক্রবিী, মপিা: মৃি মচত্তরঞ্জন চক্রবিী, জিটার মনটি জরাড 

পমিি, চাঁদপুর, \

৩০০০

২০১ চাঁদপুর হামেগঞ্জ মদপা চক্রবিী , মপিা: মলটন চক্রবিী,  িজহশপুর, বামকলা, হামেগঞ্জ, 

চাঁদপুর

৩০০০

২০২ চাঁদপুর হােীগঞ্জ অন্তু রায় জচৌধুরী , িজহশপুর, বামকলা, হােীগঞ্জ, চাঁদপুর ৩০০০

২০৩ কুমিল্লা কুমিল্লা মরপা রায়, মপিা: সুজবাধ রায়,  ভনইয়ার, মবজটশ্বর দাউদকামন্দ, কুমিল্লা ৪০০০

২০৪ কুমিল্লা দাউদকামন্দ শাওন চন্দ্র জভৌমিক, মপিা: মৃি মনবাস জভৌমিক, চাঁপিলী, হাটজখালা, 

দাউদকামন্দ, কুমিল্লা

৩০০০

২০৫ কুমিল্লা আদশ জ সদর পুষ্প রানী আইচ, স্বািী: শংকর চন্দ্র আইচ, দঃ ঠাকুর পাড়া , কুমিল্লা, 

আদশ জ সদর , কুমিল্লা

৪০০০

২০৬ কুমিল্লা বরুডা সুকান্ত দত্ত, মপিা: ধনু রঞ্জন দত্ত , পুরান কাদরা , বরুডা, বরুডা, কুমিল্লা ৩০০০

২০৭ কুমিল্লা নাঙ্গলজকাট দীপামিিা জভৌমিক, মপিা: নন্দ দুলাল জভৌমিক, িমকিপুর, মসমরয়ারা 

বাোর, নাঙ্গলজকাট, কুমিল্লা

৪০০০

২০৮ কুমিল্লা আদশ জ সদর সন্তুষ চন্দ্র শীল, মপিা: সুজরশ চন্দ্র শীল, কামলয়াজুরী, শীল বাড়ী, 

জকািয়ালী, কুমিল্লা

৩০০০

২০৯ কুমিল্লা সদর নারায়ণ চন্দ্র দাস , মপিা: মৃি িণ্টুচন্দ্র দাস , দমিণ ঠাকুরবাড়ী, সদর , 

কুমিল্লা

৩০০০

২১০ কুমিল্লা আদশ জ সদর পুতুল চক্রবিী, স্বািী: মৃি স্বজদশ চক্রবিী, দঃ ঠাকুরপাড়া , কুমিল্লা 

সদর , কুমিল্লা

৩০০০

২১১ সািিীরা িালা ঝণ জা রানী দত্ত, স্বািী : মৃি মবপুল দত্ত, গ্রাি: গণডাংগা, ডাক: 

ইসলািকাটি, উপজেলা: িালা

৩০০০

২১২ সািিীরা শ্যািনগর শ্রীিমি পূমণ জিা রানী সরকার, মপিা : মৃি জিজেন্দ্রনাথ মিস্ত্রী, গ্রাি: 

জভটখালী, উপজেলা: শ্যিনগর

৩০০০



২১৩ সািিীরা িালা মবধান চন্দ্র দাশ, মপিা: মৃি  সুধীর চন্দ্র দাস , গ্রাি: জখশরা, উপজেলা: 

িালা

৩০০০

২১৪ সািিীরা আশাশুমন মপংমক সরকার, মপিা: মৃি  রমব সরকার, গ্রাি: কাটাখালী, বদরিলা, 

উপজেলা: আশাশুমন

৫০০০

২১৫ ঢাকা ঢাকা পূমন জিা রানী দাস, িমিমঝল এমেমব কজলানী( মহন্দু পাড়া), ঢাকা, ঢাকা ৫০০০

২১৬ োিালপুর জদওয়াণগঞ্জ আজলা রানী দাস, বামলকাপুর িামঝপাড়া, জদওয়ানগঞ্জ,োিালপুর ৫০০০

২১৭ টাঙ্গাইল টাঙ্গাইল অ জয ভট্রাচার্য্জ, আকুর টাকুর পাড়া, টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল ৫০০০

২১৮ টাঙ্গাইল টাঙ্গাইল মিিালী নাগ জসািা, পলাশিলী, টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল ৫০০০

২১৯ টাঙ্গাইল টাঙ্গাইল অনন্যা ভট্রাচার্য্জ,  আকুর টাকুর পাড়া, টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল ৫০০০

২২০ টাঙ্গাইল টাঙ্গাইল শম্পা নাগ, মশমুল িলী জরাড,  টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল ৫০০০

২২১ গােীপুর কাপামসয়া মশখা রানী দাস, বানার হাওলা, কাপামসয়া, গামেপুর ৫০০০

২২২ গােীপুর কাপামসয়া লক্ষ্মী রানী দাস, বানার হাওলা, কাপামসয়া, গােীপুর ৫০০০

২২৪ গােীপুর কাপামসয়া জগৌরী রানী দাস, বানার হাওলা, কাপামসয়া, গােীপুর ৫০০০

২২৫ গােীপুর কাপামসয়া মদপালী রানী চক্রবিী, বানার হাওলা, কাপামসয়া, গােীপুর ৫০০০

২২৬ গােীপুর কাপামসয়া িায়া রানী, বানার হাওলা, কাপামসয়া, গােীপুর ৫০০০

২২৭ ঢাকা ঢাকা জসািা জিাহন্ত, ৪০ মব দমিন যািাবাড়ী, ঢাকা ঢাকা ৫০০০

২২৮ ঢাকা ঢাকা জগৌরব বি জন মিলক, ১৩৮ নং কাচাঁ বাোর, উত্তরা, ঢাকা,ঢাকা ৫০০০

২২৯ ঢাকা ঢাকা জসৌরভ বি জন মেৎ, ৩ নং জসক্টর উত্তরা ঢাকা-১২৩০, উত্তরা, ঢাকাঢাকা ৫০০০

২৩০ কুমড়গ্রাি উমলপুর শ্রী িাধব চন্দ্র বি জন, আপুয়ার যািা, পাঙ্গুল, উমলপুর, কুমড়গ্রাি ৫০০০

২৩১ বমরশাল সদর ধীজরদন্দ্র চন্দ্র হালদার, মপিা: দশরথ হালদার, চর কাউমনয়া, বমরশাল 

সদর , বমরশাল

৫০০০

২৩২ বমরশাল সদর শ্যািল চন্দ্র হালদার, মপিা: মবজশশ্বর হালদার,  চর কাউমনয়া, বমরশাল 

সদর , বমরশাল

৫০০০

২৩৩ বমরশাল সদর কৃষ্ণ দাস , মপিা: হজরকৃষ্ণ দাস,  চরকাউমনয়া, বমরশাল সদর , 

বমরশাল

৫০০০

২৩৪ বমরশাল সদর সুিন দাস, মপিা: রািকৃষ্ণ দাস , চর কাউমনয়া,  বমরশাল সদর , 

বমরশাল

৫০০০

২৩৫ বমরশাল সদর নারায়ণ হালদার , মপিা: দশরঞ্জন হালদার, চরকাউমনয়া, বমরশাল 

সদর , বমরশাল

৫০০০

২৩৬ বমরশাল সদর জগাপাল চন্দ্র হালদার, মপিা: রস রঞ্জন হালদার, চরকাউমনয়া, বমরশাল 

সদর , বমরশাল

৫০০০

২৩৭ বমরশাল সদর রািকৃষ্ণ হালদার, মপিা:  যামিনী কান্ত হালদার, চরকাউমনয়া, 

বমরশাল সদর , বমরশাল

৫০০০

২৩৮ বমরশাল সদর মবজরন চন্দ্র হালদার, মপিা: রসরঞ্জন হালদার , চরকাউমনয়া, বমরশাল 

সদর , বমরশাল

৫০০০

২৩৯ বমরশাল সদর মচত্ত রঞ্জন হালদার, মপিা: মনম্মজল  চন্দ্র হালদার, চরকাউমনয়া, 

বমরশাল সদর , বমরশাল

৫০০০

২৪০ বমরশাল সদর হজরকৃষ্ণ হালদার , মপিা: রসরঞ্জন হালদার, চরকাউমনয়া, বমরশাল 

সদর , বমরশাল

৫০০০

২৪১ বমরশাল সদর দীজনশ চন্দ্র হালদার , মপিা: রসরঞ্জন হালদার , চরকাউমনয়া, বমরশাল 

সদর , বমরশাল

৫০০০

২৪২ বমরশাল সদর জদব রঞ্জন হালদার, চকশুয়া , বমরশাল সদর , বমরশাল ৫০০০

২৪৩ ঢাকা জকািয়ালী আশা রানী সরকার,  ৮ নং িাঁিীবাোর, জকািয়ালী, ঢাকা ৫০০০

২৪৪ ঢাকা জকরানীগঞ্জ রজিশ িন্ডল, জখয়ালখালী, জকরানীগঞ্জ, ঢাকা ৫০০০

২৪৫ ঢাকা জকািয়ালী অমিি সরকার, ৮ নং িাঁিীবাোর, জকািয়ালী, ঢাকা ৫০০০

২৪৬ নওগাঁ সদর আরিী রানী িহন্ত , হারান চন্দ্র িহন্ত , সুলিানপুর, নওগাঁ সদর , নওগাঁ ৩০০০



২৪৭ নওগাঁ িহাজদবপুর পল্লবী রানী বি জন, মপিা: মবিান চন্দ্র বি জন, গাহলী, িহাজদবপুর, নওগাঁ ৪০০০

২৪৮ নওগাঁ পত্নীিলা অঞ্জলী বি জন, স্বািী: নৃজপন বি জন, নামেপুর বাসস্টযান্ড,  পত্নীিলা, নওগাঁ ৪০০০

২৪৯ নওগাঁ আিাই প্রশান্ত কুিার সরকার, মপিা: মৃি প্রফুল্ল সরকার , জপান ইর , আিরুল 

কসবা, আিাই, নওগাঁ

৪০০০

২৫০ বমরশাল আতগলঝাড়া প্রজসনমেৎ িন্ডল, মপিা: মবরাে িণ্ডল, কামন্দরপাড়, বাশাইল, 

আতগলঝাড়া, বমরশাল

১০০০০

২৫১ বমরশাল সদর ভশজলন্দ্র নাথ হালদার, মপিা মৃি: শুধাংশু হালদার,  রািকৃষ্ণ মিশন,  

নূিন বাোর, বমরশাল

১০০০০

২৫২ বমরশাল সদর মনমখল হালদার, মপিা মৃি:  কুক্মুদ হালদার, রািকৃষ্ণ মিশন , বমরশাল ১০০০০

২৫৩ বমরশাল সদর সুমবনাশ মিস্ত্রী, মপিা: মৃি অধীর রঞ্জন মিস্ত্রী, েগদীশ  আশ্রি, নূিন 

বাোর, বমরশাল

১০০০০

২৫৪ বমরশাল উমেরপুর অঞ্জলী রানী মসকদার, স্বািী: মৃি মিজরাদ লাল মসকদার,  উঃ 

িামলকান্দা, জচৌধুরীর হাট৮২২০, উমেরপুর, বমরশাল

১০০০০

২৫৫ বমরশাল সদর নয়ন হালদার, মপিা: মনমখল হালদার, শীিলা জখালা, জ াষ বাড়ী, 

নতুন বাোর, বমরশাল সদর , বমরশাল

১০০০০

২৫৬ মপজরােপুর জনছারাবাদ সুজবাধ মিস্ত্রী, মপিা: মৃি েলধর মিস্ত্রী,  আরািকাঠী, শামন্তরহাট , 

জনছারাবাদ, মপজরােপুর

৮০০০

২৫৭ মপজরােপুর িঠবামড়য়া শংকর চন্দ্র মিস্ত্রী , মপিা: বাবু রাি কৃষ্ণ মিস্ত্রী,  চড়ক গামছয়া, নলী 

চড়ক গামছয়া, িঠবামড়য়া, মপজরােপুর

৪০০০

২৫৮ মপজরােপুর সদর ভশজলন্দ্র নাথ মৃধা, মপিা:  মনজরাদ মবহারী মিস্ত্রী, জডপুমলয়া, দুগ জাপুর, 

মপজরােপুর সদর

২০০০

২৫৯ মপজরােপুর ভাণ্ডামরয়া মবধান জবপারী , মপিা: িজনাহর জবপারী, দমিণ িাটিভাঙ্গা,  

ভপকখালী, ভাণ্ডামরয়া, মপজরােপুর

২০০০

২৬০ মপজরােপুর নামেরপুর জদবাশীষ জদউরী, মপিা: মৃি জগৌরাঙ্গ লাল জদউরী, বামনয়াকাঠী, 

নামেরপুর, মপজরােপুর

২০০০

২৬১ মপজরােপুর জনছারাবাদ অমবনাস হালদার ,  মপিা: গজেন্দ্র হালদার, আরািকাঠী,  শামন্তরহাট , 

জনছারাবাদ, মপজরােপুর

৫০০০

২৬২ মপজরােপুর জনছারাবাদ সুব্রি িণ্ডল, মপিা: সুশীল িণ্ডল, আরািকাঠী, শামন্তরহাট , জনছারাবাদ, 

মপজরােপুর

৫০০০

২৬৩ পটুয়াখালী বাউফল স্বণ জা দাস ( মিতু) মপিা: িামনক দাস ,  জকশবপুর, বাউফল, পটুয়াখালী ৪০০০

২৬৪ পটুয়াখালী বাউফল মনভারানী দাস , স্বািী: শংকর চন্দ্র দাস , জকশবপুর, বাউফল, 

পটুয়াখালী

৩০০০

২৬৫ পটুয়াখালী সদর রানী বালা, স্বািী: মৃি গজণশ চন্দ্র , আদালিপাড়া , পটুয়াখালী  সদর , 

পটুয়াখালী

২০০০

২৬৬ পটুয়াখালী সদর কনকী রানী জদবনাথ, স্বািী: িারক জদবনাথ, জঢউখালী,  লাউকাঠী, 

পটুয়াখালী  সদর , পটুয়াখালী

২০০০

২৬৭ জভালা িনপুরা দীপক চন্দ্র দাস , মপিা : মৃি রবীন্দ্র চন্দ্র দাস , িনপুরা , িনপুরা , 

জভালা

৫০০০

২৬৮ খুলনা বটিয়া াটা অমনল িন্ডল, মপিা: কামলপদ িন্ডল, ছয়যমরয়া, বটীয়া াটা , খুলনা ২০০০

২৬৯ খুলনা বটিয়া াটা সাগর পাল, মপিা: নারায়ণ পাল,  জহাগলবুমনয়া, বটিয়া াটা , খুলনা ২০০০

২৭০ খুলনা পাইকগাছা েয়জদব সরকার, মপিা: সঞ্জীব সরকার, িঠবাড়ী, গদাইপুর, পাইকগাছা 

, খুলনা

২০০০

২৭১ খুলনা বটিয়া াটা জদবলা িমল্লক, স্বািী: হজরন্দ্রনাথ িমল্লক, জহাগলাবুমনয়া, বটিয়া াটা , 

খুলনা

২০০০

২৭২ খুলনা বটিয়া াটা কবরী রায়, স্বািী: জগামবন্দ রায়, বলাবুমনয়া, বয়ারডাংগা, বটিয়া াটা , 

খুলনা

২০০০



২৭৩ খুলনা ডুমুমরয়া লক্ষ্মী রানী দাস , স্বািী: বাবুরাি দাস , চুকনগর , ডুমুমরয়া, খুলনা ২০০০

২৭৪ খুলনা ডুমুমরয়া সঞ্জয় দাস , মপিা: জগামবন্দ দাস , আরমে ডুমুমরয়া, ডুমুমরয়া, খুলনা ২০০০

২৭৫ খুলনা ডুমুমরয়া কােল দাস, মপিা: মচত্তরঞ্জন দাস, আরমে সামেয়াড়া , ডুমুমরয়া, খুলনা ২০০০

২৭৬ খুলনা বটিয়া াটা ব্রজেন্দ্র নাথ মিস্ত্রী, মপিা: নকুল চন্দ্র মিস্ত্রী, হাটবাটী, বটিয়া াটা, খুলনা ৩০০০

২৭৭ খুলনা পাইকগাছা অমনিা রানী দাস, স্বািী: সঞ্জয় দাস,  দমিণ মুলারু,  রািচন্দ্র নগর, 

পাইকগাছা, খুলনা

২০০০

২৭৮ খুলনা পাইকগাছা সঞ্জয় দাস, মপিা: জদজবন্দ্র দাস , দমিণ সলুয়া, রািচন্দ্র নগর , 

পাইকগাছা, িাগুরা

২০০০

২৭৯ খুলনা বটিয়া াটা সুেয় রায়, মপিা: শীবপদ রায়,  বুনারাবাদ, গমরয়াডাঙ্গা, বটিয়া াটা, 

খুলনা

২০০০

২৮০ খুলনা বটিয়া াটা িন্ময় রায়, মপিা: মবভূিী রায়, সুখদাড়া, সুরখালী, বটীয়া াটা , খুলনা ২০০০

২৮১ খুলনা ডুমুমরয়া বসন্ত দাস , মপিা: কৃষ্ণপদ দাস, টিপন্য,  মন জয়া, ডুমুমরয়া, খুলনা ২০০০

২৮২ খুলনা ডুমুমরয়া জগামবন্দ দাস , মপিা: অমধর চন্দ্র দাস, রানাই,  মন জয়া, ডুমুমরয়া, খুলনা ২০০০

২৮৩ খুলনা বটিয়া াটা িনুশ্রী রায়, মপিা: সমঞ্চি রায়,  হাটবাটী, বটিয়া াটা , খুলনা ২০০০

২৮৪ খুলনা বটিয়া াটা কামত্তজক িন্ডল, মপিা: িজনাহর িণ্ডল,  জহাগলাবুমনয়া, বটিয়া াটা , 

খুলনা

২০০০

২৮৫ খুলনা বটিয়া াটা মবশ্বনাথ মবশ্বাস, মপিা: গজণশ মবশ্বাস,  জহাগলাবুমনয়া, বটিয়া াটা 

,খুলনা

২০০০

২৮৬ বাজগরহাট জিাজড়লগঞ্জ সাব জেনীন  শ্রীশ্রী হমরচাঁদ িমন্দর ও জসবাশ্রি,  আড়ং াটা,  

সিাদ্দারখালী, জিাজড়লগঞ্জ, বাজগরহাট

১০০০০

২৮৭ বাজগরহাট মচিলিারী শ্রীশ্রী  হমর গুরুচাঁদ িমন্দর , মপপডার ডাঙ্গা , সজন্তাষপুর, খাজশরহাট, 

চিলিারী, বাজগরহাট

১০০০০

২৮৮ বাজগরহাট জিাজড়লগঞ্জ শ্রীশ্রী কালীিািা িমন্দর , জিাজড়লগঞ্জ, বাজগরহাট ১০০০০

২৮৯ বাজগরহাট সদর খাড়ালম্বল সাব জেনীন পূো িমন্দর , খাড়াসম্বল, জবিড়া, অজুজন বহর , 

বাজগরহাট,

১০০০০

২৯০ বাজগরহাট মচিলিারী চরবামনয়ারী উত্তর ঢালী বাড়ী সাব জেনীন শ্রীশ্রী দুগ জা িমন্দর , 

চরকামনয়ারী উত্তর পাড়া ,জটজকর বাোর, মচিলিারী, বাজগরহাট

১০০০০

২৯১ বাজগরহাট শরন জখালা আিড়া গামছয়া সাব জেনীন শ্রীশ্রী জগামবন্দ িমন্দর , আিড়া গামছয়া, 

আিড়া গামছয়া, শরন জখালা, বাজগরহাট

১০০০০

২৯২ বাজগরহাট শরন জখালা কালীবাড়ী সাব জেনীন শ্রীশ্রী হমরগুরু জগাপাল চাঁদ িমন্দর , কালীবাড়ী, 

শরনজখালা, বাজগরহাট

১০০০০

২৯৩ বাজগরহাট জিাজড়লগঞ্জ শ্রীশ্রী কালীিািা িমন্দর ( কামলবাড়ী) কামলবাড়ী বাোর, জিাজড়লগঞ্জ, 

বাজগরহাট

১০০০০

২৯৪ বাজগরহাট জিাজড়লগঞ্জ পঞ্চগ্রাি সমম্মমলি শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ জসবাশ্রি , পাথুমরয়া কালীবাড়ী, , 

কালীবাড়ী বাোর, জিাজড়লগঞ্জ, বাজগরহাট

১৫০০০

২৯৫ বাজগরহাট শরন জখালা আিড়াগামছয়া সাব জেনীন শ্রীশ্রী কালী িমন্দর , আিড়াগামছয়া, 

শরণজখালা, বাজগরহাট

১০০০০

২৯৬ বাজগরহাট জিাজড়লগঞ্জ সাব জেনীন শ্রীশ্রী  হমর িমন্দর ও জসবাশ্রি, ঢুমলগািী, জিাজড়লগঞ্জ, 

বাজগরহাট

১০০০০

২৯৭ বাজগরহাট জিাল্লারহাট কািারগ্রাি সাব জেনীন জগামবন্দ িমন্দর , আটজুরী, জিাল্লারহাট, 

বাজগরহাট

১০০০০

২৯৮ বাজগরহাট কচুয়া িহািানব শ্রীশ্রী গজণশ পাগল জসবাশ্রি, জসানাকুড়, আন্দারিামনক, 

কচুয়া, বাজগরহাট

৮০০০

২৯৯ বাজগরহাট কচুয়া শ্যানপুকুমরয়া শ্রীশ্রী রাধািাধব হমর িমন্দর , শ্যানপুকুমরয়া, জধাপাখালী, 

নাটই খালী, কচুয়া, বাজগরহাট

১০০০০

৩০০ বাজগরহাট জিাজড়লগঞ্জ পূব জচন্ডীপুর সাব জেনীন শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ জসবাশ্রি, চন্ডীপুর, জসমলিগর  

বাোর, জিাজড়লগঞ্জ, বাজগরহাট

৫০০০



৩০১ বাজগরহাট জিাজড়লগঞ্জ দঃ খাড়ইখালী পঞ্চকরণ সমম্মমলি সনািনধি জ জসবাশ্রি,  দমিণ 

খাড়াইখালী, জসানাখালী, জিাজড়লগঞ্জ, বাজগরহাট

৮০০০

৩০২ বাজগরহাট শরন জখালা পূব জ আিড়াগামছয়া সাব জেনীন শ্রীশ্রী হমর িমন্দর , পূব জ আিড়া গামছয়া, 

শরণজখালা, বাজগরহাট

১০০০০

৩০৩ বাজগরহাট ফমকরহাট পুরুজষাত্তি শ্রীশ্রী ঠাকুর আনুকূল চন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রি,  বামনয়াখালী, 

মূল র, কলকমলয়া, ফমকরহাট, বাজগরহাট

১০০০০

৩০৪ বাজগরহাট শরন জখালা আিিলী আরুয়াবাড়ী শ্রীশ্রী হমরগুরু জগাপাল চাঁদ িমন্দর , উঃ রাোপুর 

আিিলী, শরণজখালা, বাজগরহাট

১০০০০

৩০৫ বাজগরহাট জিাজড়লগঞ্জ উত্তর কচুবুমনয়া সাব জেনীন শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ জসবাশ্রি,  উত্তর 

কচুবুমনয়া,  জিাজড়লগঞ্জ, বাজগরহাট

৮০০০

৩০৬ বাজগরহাট জিাজড়লগঞ্জ শ্রীশ্রী মেউধারা ঠাকুরানী িমন্দর , জসািাদ্দারখালী, মেউধারা, 

জসািাদ্দারখালী, জিাজড়লগঞ্জ, সিদ্দারখালী

১০০০০

৩০৭ বাজগরহাট জিাজড়লগঞ্জ বহরবুমনয়া ভবমদক আশ্রি, বহরবুমনয়া, জিাজড়লগঞ্জ, বাজগরহাট ১০০০০

৩০৮ বাজগরহাট িংলা কুিারখালী  সাব জেনীন শ্রীশ্রী শ্যািাকালী িমন্দর , কুিার খালী, িংলা, 

বাজগরহাট

১০০০০

৩০৯ বাজগরহাট িংলা পূব জমচলা সাব জেনীন দুগ জা িমন্দর , মচলা, মচলাবাোর, জিাংলা, বাজগরহাট ১০০০০

৩১০ বাজগরহাট কচুয়া কমবিা রানী িলঙ্গী, স্বািী: শুশীল িলঙ্গী, আড়ােী িামলপাটন, 

জগালািপুর, কচুয়া, বাজগরহাট

২০০০

৩১১ বাজগরহাট কচুয়া অঞ্জলী বালা, স্বািী: রমঞ্জি  রািী, মকসিিিালী পাটনা, কচুয়া, 

বাজগরহাট

২০০০

৩১২ বাজগরহাট কচুয়া সুোিা মৃধা, স্বািী: সুকজদববল , আড়ােীখালী পাটনা, জগাপালপুর, 

কচুয়া, বাজগরহাট

২০০০

৩১৩ বাজগরহাট কচুয়া মশলা রানী মৃধা, স্বািী উজ্জ্বল মৃধা, িামলপাটন, ফুলিলা হাট, 

বাজগরহাট

২০০০

৩১৪ বাজগরহাট কচুয়া িালিী রানী িণ্ডল, স্বািী: বীজরন্দ্র নাথ, িামলপাটনা, কচুয়া, বাজগরহাট ২০০০

৩১৫ বাজগরহাট কচুয়া িায়া রানী চক্রবিী, দুলাল চক্রবিী, , মকসিিপাটন, কচুয়া, বাজগরহাট ২০০০

৩১৬ বাজগরহাট রািপাল স্বপ্না বাড়ই, মপিা: সুভাষ চন্দ্র বাড়ই, নদীরহুলা , মপপুলবুমনয়া, 

রািপাল, বাজগরহাট

২০০০

৩১৭ বাজগরহাট িনংলা মরনা হালদার, স্বািী: পমরজিাষ হালদার, জশহলাবুমনয়া েয়বাংলা, 

জিাংলা, বাজগরহাট

২০০০

৩১৮ বাজগরহাট িংলা চপলা িণ্ডল, িারাপদ িন্ডল, পমিি মচলা, মচলাবাোর, জিাংলা , 

বাজগরহাট

২০০০

৩১৯ বাজগরহাট রািপাল িমন্দরা িণ্ডল, বলাই িন্ডল, কাজলখালজবড়, রািপাল, বাজগরহাট ২০০০

৩২০ বাজগরহাট জিাংলা মপ্রংকা ভবরাগী, জগৌিি ভবরাগী, জসানাখালী, দজত্তরজিঠ, জিাংলা, 

বাজগরহাট

২০০০

৩২১ বাজগরহাট মচিলিারী সুকান্ত িণ্ডল, রজিশ িণ্ডল, মশবপুর, মচিলিারী, বাজগরহাট ৩০০০

৩২২ বাজগরহাট জিাজড়লগঞ্জ কথা িজুিদার জসবা, বাবুল িজুিদার, জগামবন্দপুর, জবৌলপুর, বাজগরহাট ২০০০

৩২৩ বাজগরহাট জিাংলা অঞ্জন মবশ্বাস, মবিাল মবশ্বাস, ভবদ্যিারী, মচলাবাোর, জিাংলা, 

বাজগরহাট

২০০০

৩২৪ বাজগরহাট ফমকরহাট স্বণ জা দাস, সুমপ্রয় দাস, জবগািী, ফমকরহাট, বাজগরহাট ৩০০০

৩২৫ বাজগরহাট মচিলিারী জদবামশষ হােরা, বাসুজদব হােরা, খড়িখালী, মচিলিারী, বাজগরহাট ২০০০

৩২৬ বাজগরহাট জিাংলা সাথী িণ্ডল, মবকাশ িণ্ডল, চাদপাই, জিাংলা, বাজগরহাট ৩০০০

৩২৭ বাজগরহাট জিাজড়লগঞ্জ রন্তা িমল্লক, বাবুল িজুিদার, জগামবন্দপুর, জবৌলপুর, জিাজড়লগঞ্জ, 

বাজগরহাট

২০০০



৩২৮ যজশার অভয়নগর ভুলপািা মবশ্বাস বাড়ী সাব জেনীন িজহন্দ্রনাথ দুগ জা িমন্দর , ভুলাপািা, 

গােীপুর, অভয়নগর, যজশার

৮০০০

৩২৯ যজশার িমনরািপুর কুলটিয়া হমরিলা আশ্রি, কুলটিয়া, িমশয়াহাটা , িমনরািপুর, যজশার ১০০০০

৩৩০ যজশার িমনরািপুর সুোিপুর শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ জসবাশ্রি,  সুোিপুর, িমশয়াহাটী, 

িমনরািপুর, যজশার

১০০০০

৩৩১ যজশার মঝকর গাছা পদ্মপুকুর বাজরায়ারী পূোিমন্দর , পদ্মপুকুর, মঝকরগাছা, মিেজাপুর, 

মঝকরগাছা, যজশার

১০০০০

৩৩২ যজশার মঝকর গাছা গদখালী সাব জেনীন কালী িমন্দর , গদখালী, মঝকরগাছা, যজশার ১০০০০

৩৩৩ যজশার সদর কালীিলা সাব জেনীন রাধাজগামবন্দ িমন্দর , খমরচা ডাঙ্গা, কুয়াদা 

বাোর, সদর যজশার

১০০০০

৩৩৪ যজশার মঝকর গাছা িাগুরা কালী িমন্দর , িাগুরা, অমৃি বাোর, মঝকরগাছা, যজশার ১০০০০

৩৩৫ যজশার িমনরািপুর প্রিাপ কাটি বাসমন্তিলা সাব জেনীন দুগ জা িমন্দর , প্রিাপ কাটি, ঢাকুমরয়া 

বাোর, িমনরািপুর, যজশার

১০০০০

৩৩৬ যজশার সদর বািানবাড়ী আঞ্চমলক িহাশ্মশান , বাজুয়াডাংগা , কুয়াদা বাোর,  

যজশার সদর , যজশার

১০০০০

৩৩৭ যজশার সদর বাজুয়াডাংগা সাব জেনীন পূো িমন্দর , বাজুয়া ডাংগা, কুয়াদা বাোর, 

যজশার সদর , যজশার

১০০০০

৩৩৮ মদনােপুর পাব জিীপুর শ্রী মিলন রায়, খািারপাড়া, দুগ জাপুর বাোর,পাব জিীপুর, মদনােপুর ১০০০০

৩৩৯ মদনােপুর পাব জিীপুর শ্যািল চন্দ্র রায়, খািারপাড়া, দুগ জাপুর বাোর, পাব জিীপুর, মদনােপুর ১০০০০

৩৪০ মদনােপুর পাব জিীপুর বুদা চন্দ্র রায়, খািারপাড়া, দুগ জাপুর বাোর, পাব জিীপুর, মদনােপুর ১০০০০

৩৪১ মদনােপুর পাব জিীপুর অসীি কুিার রায়, খািারপাড়া, দুগ জাপুর বাোর, পাব জিীপুর, মদনােপুর ১০০০০

৩৪২ মদনােপুর সদর অনুশ্রী সরকার, িালদহ পমট্র, মদনােপুর, সদর, মদনােপুর ১০০০০

৩৪৩ মদনােপুর সদর দীমলপ কুিার জদব, জহিামন্দমনজদব, বালুরাড়ী, মদনােপুর, সদর, 

মদনােপুর

১০০০০

৩৪৪ মদনােপুর সদর মশখা রানী জদ, বালুবাড়ী, মদনােপুর, সদর, মদনােপুর ১০০০০

৩৪৫ মদনােপুর মবরল েীবন রায়, আটজ রা, ফুলবামড়, মবরল, মদনােপুর ৩০০০

৩৪৬ মদনােপুর মবরল িীথ জ কুিার জদব শি জা, শহড়গ্রাি, জুলবামড়, মবরল, মদনােপুর ৩০০০

৩৪৭ ঠাকুরগাঁও পীরগঞ্জ শ্রী চন্দনা রানী রায়, কুিমরয়া, ভবরচুনা, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও ১০০০০

৩৪৮ ঠাকুরগাঁও পীরগঞ্জ ভজবশ চন্দ্র রায়, কুিমরয়া, ভবরচুনা, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও ১০০০০

৩৪৯ ঠাকুরগাঁও পীরগঞ্জ মদপালী িন্ডল, হলপাড়া, ঠাকুরগাঁও, সদর, ঠাকুরগাঁও ৫০০০

৩৫০ মসরােগঞ্জ রায়গঞ্জ মবশ্ব নাথ দাস, খুড়কা, খুড়কা, ৫নং, রায়গঞ্জ, মসরােগঞ্জ ৩০০০

৩৫১ মসরােগঞ্জ রায়গঞ্জ শংকরী বালা দ্যাস্যা, খুড়কা, খুড়কা, রায়গঞ্জ, মসরােগঞ্জ ৩০০০

৩৫২ মসরােগঞ্জ রায়গঞ্জ সুমনল চন্দ্র কুন্ডু, খুড়কা, খুড়কা, ৫নং, রায়গঞ্জ, মসরােগঞ্জ ৩০০০

৩৫৩ মসরােগঞ্জ রায়গঞ্জ শ্রী মনরঞ্জন সরকার, ঘুড়কা, ঘুড়কা, রায়গঞ্জ, মসরােগঞ্জ ৩০০০

৩৫৪ মসরােগঞ্জ রায়গঞ্জ মশখা রানী জসন, আট মড়য়া, আট মড়য়া, ধানগড়া, রায়গঞ্জ, মসরােগঞ্জ ৩০০০

৩৫৫ মসরােগঞ্জ শাহোদপুর রমঞ্জি চন্দ্র দাস, জপািামেয়া, জপািামেয়া, শাহোদপুর, মসরােগঞ্জ ২০০০

৩৫৬ িাগুরা শামলখা দুগ জা রানী মবশ্বাস, সুজকশ মবশ্বাস,  ভথপাড়া , শামলখা, িাগুরা ৮০০০

৩৫৭ িামনকগঞ্জ জদৌলিপুর রমন কুিার সাহা , মপিা: মনরঞ্জন কুিার সাহা , মবষিপুর, খলসী, 

জদৌলিপুর, িামনকগঞ্জ

১০০০০

৩৫৮ রােবাড়ী পাংশা েয়ন্তী রানী হালদার, স্বািী: মনজরাদ হালদার, পারনায়ারণপুর, পাংশা, 

রােবাড়ী

৮০০০

৩৫৯ যজশার জকশবপুর কামবলপুর সাব জেনীন জবাধন িমন্দর , কামবলপুর,  শুমড়য়াটী, জকশবপুর, 

যজশার

১২০০০

৩৬০ যজশার িমনরািপুর কামিনীডাংগা সাব জেনীন পূো িমন্দর , বুেিলা, জকানাজকালা, 

িমনরািপুর, যজশার

১৫০০০



৩৬১ যজশার মঝকর গাছা েয়দুগ জা িমন্দর , জসানাকুড়, মঝকরগাছা, যজশার ৮০০০

৩৬২ যজশার সদর শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর , পুরািন কসবা, জ াষপাড়া, যজশার সদর , 

যজশার

১০০০০

৩৬৩ যজশার সদর িামহমদয়া পূব জপাড়া সাব জেনীন কালী িমন্দর , িামহমদয়া, রুদ্রপুর, যজশার 

সদর

১০০০০

৩৬৪ যজশার জকশবপুর শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর , কামবলপুর, শুমড় াটা, জকশবপুর, যজশার ১৮০০০

৩৬৫ যজশার জকশবপুর সকসজকনপুর সাব জেনীন জবাধন িমন্দর , শুমড় াটা , জকশবপুর, যজশার ১৭০০০

৩৬৬ যজশার মঝকর গাছা গঙ্গানন্দপুর ইউমনয় সাব জেনীন কালী িমন্দর , ছুটিপুর বাোর, 

মঝকরগাছা, যজশার

১০০০০

৩৬৭ যজশার িমনরািপুর কৃষ্ণবাটি িধ্যপাড়া শ্রীশ্রী কামলিািা িমন্দর , কৃষ্ণ বাটি, জহলাঞ্চী, 

িমনরািপুর, যজশাড়

১০০০০

৩৬৮ যজশার মঝকর গাছা রাধানগর সাব জেনীন দুগ জা িমন্দর, রাধানগর, পাল্লাবাোর, মঝকরগাছা, 

যজশার

৮০০০

৩৬৯ যজশার বা ারপাড়া রাগবপুর সাব জেনীন জগামবন্দ জসবাশ্রি, রা বপুর, বা ারপাড়া, যজশার ১০০০০

৩৭০ যজশার সদর ষমিিলা সাব জেনীন পূো িমন্দর, যজশার সদর -৭৪০০, যজশার ১০০০০

৩৭১ যজশার সদর মসরাে মসংগা হাইয়ার হাট দাস পাড়া কালী িমন্দর ,  মসরােমসংড়া, 

কুয়াদা বাোর, সদর , যজশার

৮০০০

৩৭২ যজশার বা ারপাড়া মবজন্দ বালা, স্বািী: রাধা বল্লভ,  জিলকুপ, েহুরপুর, বা ারপাড়া , 

যজশার

২০০০

৩৭৩ যজশার বা ারপাড়া মবিল কুিার কুণ্ডু,  মনরাপদ কুণ্ডু, িামঝয়ালী, েহরপুর, বা াড়পাড়া, 

যজশার

২০০০

৩৭৪ যজশার মঝকর গাছা রমবন কুিার মবশ্বাস, মপিা: মনরাপদ মবশ্বাস,  বমন, মঝকরগাছা, যজশার ২০০০

৩৭৫ যজশার িমনরািপুর বামলকা মশকদার,  মপিা: পঞ্চরাি মশকদার, কুলটিয়া, িমশয়াহাটী,  

িমনরািপুর, যজশার

২০০০

৩৭৬ যজশার িমনরািপুর িমল্লকা িমল্লক, মপিা: নারায়ণ িমল্লক, সুোিপুর, িমশয়াহাটী, 

িমনরািপুর, যজশার

২০০০

৩৭৭ যজশার সদর েগবন্ধ্ খাঁ, মপিা: শ্যািাপদ খাঁ,  দজলন নগর , েহুর পুর, জলবুিলা, 

সদর , যজশার

২০০০

৩৭৮ যজশার বা ারপাড়া নয়ন িারা মবশ্বাস , স্বািী : আনন্দ কুিার মবশ্বাস , ভিলকুপ, েহরপুর, 

বা ারপাড়া , যজশার

২০০০

৩৭৯ যজশার বা ারপাড়া পাব জিী রানী,  স্বািী: মবনয় কুিার মবশ্বাস,  ভিলকূপ, েহুরপুর, 

বা ারপাড়া , যজশার

২০০০

৩৮০ যজশার জকশবপুর ডমল রানী দাস , রঞ্জন দাস , কামবলপুর, শুড়ী াটা, জকশবপুর, যজশার ৩০০০

৩৮১ যজশার জকশবপুর িজনারঞ্জন দাস , মবমপন মবহারী দাস , কামবলপুর, যজশার ২০০০

৩৮২ যজশার বা ারপাড়া আরিী রানী গাইন, মৃতুযঞ্জয় গাইন, ভিলকুপ, েহরপুর, বা ারপাড়া , 

যজশার

২০০০

৩৮৩ যজশার বা ারপাড়া মদপ্ত কুিার রায়, টুলু রায়,  িমহরন, বা ারপাড়া , যজশার ২০০০

৩৮৪ যজশার িমনরািপুর মশখা িন্ডল,  গুরুদাস িন্ডল, সুোিপুর, িমশয়াহাটী, িমনরািপুর, 

যজশার

২০০০

৩৮৫ যজশার সদর চম্পারানী, স্বািী: মনিাই চন্দ্র গাইন, দজলন নগর, েহুরপুর, যজশার ২০০০

৩৮৬ যজশার সদর সাধনা খাঁ, স্বািী: নন্দলাল খাঁ, দজলন নগর , েহুরপুর, যজশার ২০০০

৩৮৭ যজশার সদর স্বরসিী মবশ্বাস, স্বা জগাপাল মবশ্বাস, ঋষ্ণ নুগর,  যজশার ২০০০

৩৮৮ যজশার জকশবপুর জদবরঞ্জন দাস , মবমপন দাস,  কামবলপুর, জকশবপুর, যজশার ৩০০০



৩৮৯ যজশার মঝকর গাছা মকনা মবশ্বাস, স্বািী; জদজবন মবশ্বাস, কৃষ্ণনগর, মঝকরগাছা, যজশার ২০০০

৩৯০ যজশার নওয়াপাড়া ঝণ জা সরকার, জকািল সরকার, চাঁপািলা, জচঙ্গাগুটিয়া, নাওয়াপাড়া , 

যজশার

২০০০

৩৯১ যজশার বা ারপাড়া দীপ মবশ্বাস, মপিা: মৃনাল কামন্ত মবশ্বাস, মদহাকুল, বা ারপাড়া, যজশার ২০০০

৩৯২ যজশার মঝকর গাছা নমিিা রানী মবশ্বাস, হমরপদ মবশ্বাস, রাধানগর,  পাল্লা বাোর, 

মঝকরগাছা, যজশার

২০০০

৩৯৩ যজশার অভয়নগর রাখী ধর,  অমনজিষ ধর, িমশয়াহাটি, অভয়নগর, যজশার ২০০০

৩৯৪ যজশার অভয়নগর মপ্রয়িা িমল্লক, মপিা: সুনীল কুিার িমল্লক, সুন্দলী , অভয়নগর, যজশার ২০০০

৩৯৫ যজশার বা ারপাড়া অপ জনা রানী জপাদ্দার, মপিা; মনরাপদ িমল্লক, সাদীপুর, বন্দমবলা, 

বা ারপাড়া , যজশার

২০০০

৩৯৬ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সরাইল সজন্তাষ িালাকার, মপিা: রাজেন্দ্র িালাকার, শাহবােপুর, সরাইল, 

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

৩০০০

৩৯৭ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর প্রীিি  নাগ , মপিা: মপ্রয়জিাষ নাগ, শাহবােপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর , 

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

৩০০০

৩৯৮ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর মশউলী কর, স্বািী: অনুকূল চন্দ্র কর,  পূব জপাইক পাড়া , ব্রাহ্মণবাড়ীয়া 

সদর ,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

৩০০০

৩৯৯ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর মসপনা মরমশ, জকশন মরমশ,  সীিানগর , ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর , 

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

৩০০০

৪০০ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর সমবিা রানী আচার্য্জ, স্বািী: সুভাষ আচার্য্জ,  জগাকণ জ  াট, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া 

সদর , ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

৩০০০

৪০১ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নামসরনগর ঊষা রানী, লমন চন্দ্র সূিধর,  গুটিা, গুমনয়াউক, নামসরনগর, 

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

৩০০০

৪০২ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সরাইল জষাড়শী রানী সাহা , স্বািী: জগাপাল চন্দ্র সাহা,  শাহবােপুর, সরাইল, 

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

৩০০০

৪০৩ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নবীনগর শম্পা রানী বমনক, স্বািী: প্রাণজিাষ চন্দ্র বমণক, মবদ্যাকুট, নবীনগর, 

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

৩০০০

৪০৪ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নামসরনগর হমরজিাহন সরকার, মপিা: নবদ্বীপ সরকার, কুণ্ডা, নামসরনগর, 

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

২৫০০

৪০৫ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নামসরনগর কাশীনাথ িালাকার, মপিা: কুমুদ িালাকার, কুণ্ডা, নামসরনগর , 

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

২৫০০

৪০৬ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নামসরনগর সঞ্জয় এন্দ রায়, মপিা: সুজবাধ এন্দ্র রায়, জকায়ারপুর,  নামসরনগর , 

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

২৫০০

৪০৭ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নামসরনগর মবশকা রানী রায়, মপিা: ভবকুণ্ঠ চন্দ্র রায়, িছলন্দপুর, কুণ্ডা, 
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