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২০১৯-২০ অর্ ম িছরেে  প্ররেয় র্ঠ/র্বিে/শ্মশান ও অসচ্ছল বিন্দুব্যবিরেে অনুোন বিতেরণে তাবলকা:- 

ক্রবর্ক জেলা পূো র্বিরেে নার্ ও ঠিকানা জেক নং  টাকা  

১ র্য়র্নবসংি আনি র্িা-র্িাকালী েয়ার্য় আশ্রর্, ১০৯,এ,বি,গুি জোড, গাবিনাে পাড়, র্য়র্নবসংি ৯৫৪২৩৫০ ৩০০০০ 

২ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী জগৌে বনতাই বিগ্রি র্বিে, পুড্ডা, বিলবেয়া, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৯৫৪২৩৫১ ২৫০০০ 

৩ যরশাে জিাধনতলা পূো র্বিে, িল্যামুখ (বর্বিপাড়া), ধলগ্রার্, িাঘােপাড়া, যরশাে ৯৫৪২৩৫২ ১০০০০ 

৪ কুবিয়া সাবেপাড়া ভালুকা পুোতন সা. দুগ মা র্বিে, জেৌেিী িাোে, কুর্ােখালী, কুবিয়া ৯৫৪২৩৫৩ ১০০০০ 

৫ ঢাকা শংকে সেকাে, ১৩/এ/২/ক/২, জক.এর্. ওয়ােী, ঢাকা ৯৫৪২৩৫৪ ৫০০০ 

৬ নারটাে শ্রীশ্রী েক্ষাকালী র্াতাে র্বিে, উত্তে জেৌবকেপাড়, নারটাে ৯৫৪২৩৫৫ ২৫০০০ 

৭ নারটাে েবক্ষণ িােো নারটাে সা. দুগ মা র্বিে কবর্টি (রেরলপাড়া),সেে, নারটাে ৯৫৪২৩৫৬ ১৫০০০ 

৮ োেশািী পুঠিয়া পাঁেআনী িাোে সা. দুগ মা র্ন্ডপ, পুঠিয়া, োেশািী ৯৫৪২৩৫৭ ২৫০০০ 

৯ পঞ্চগড় তাঁবতপাড়া শ্রীশ্রী িবে র্বিে, তাঁবতপাড়া, কাটনিােী, লক্ষীেিাট, জেিীগঞ্জ, পঞ্চগড় ৯৫৪২৩৫৮ ১৫০০০ 

১০ নারটাে বেবলপ কুর্াে জেি, কানাইখালী জেরলপাড়া, সেে, নারটাে ৯৫৪২৩৫৯ ৭০০০ 

১১ নাোয়নগঞ্জ শ্রী সুনীল কুর্াে সািা, বনর্তলা, িংশাল জোড, নাোয়নগঞ্জ ১৪০০, সেে, নাোয়নগঞ্জ ৯৫৪২৩৬০ ৭০০০ 

১২ ঢাকা শ্রীর্বত জশাভা োনী র্ন্ডল, বিন্দুপাড়া, োকুলী, বর্েপুে-১২১৬, পল্লিী, ঢাকা ৯৫৪২৩৬১ ৭০০০ 

১৩ ঢাকা শ্রীর্বত বনলা োনী র্ন্ডল, ১২নং োকুলী, পল্লিী, ঢাকা-১২১৬ ৯৫৪২৩৬২ ৭০০০ 

১৪ নারটাে অঞ্জলী োনী োস, েবক্ষণ জেৌবকেপাড়, নারটাে-৬৪০০, নারটাে ৯৫৪২৩৬৩ ৭০০০ 

১৫ নারটাে বেয়া োশ, িড়গাছা পালপাড়া, নারটাে-৬৪০০, নারটাে ৯৫৪২৩৬৪ ৫০০০ 

১৬ ঢাকা অবপ মতা মৃধা, চুনকুটিয়া, শুভাঢযা, জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ৯৫৪২৩৬৫ ১০০০০ 

১৭ জনত্ররকানা সা. শ্রীশ্রী জলাকনার্ র্বিে, েবক্ষণ সাতপাই, জনত্ররকানা ৯৫৪২৩৬৬ ১০০০০ 

১৮ জনত্ররকানা একতা সংঘ কালী র্বিে, সাতপাই নেীেপাড়, জনত্ররকানা ৯৫৪২৩৬৭ ১০০০০ 

১৯ জনত্ররকানা সাতপাই পালপাড়া সা. কালী ও দুগ মা র্বিে, সাতপাই পালপাড়া, জনত্ররকানা ৯৫৪২৩৬৮ ১০০০০ 

২০ জনত্ররকানা জর্ািােপাড়া বশি র্বিে, জর্ািােপাড়া, জনত্ররকানা ৯৫৪২৩৬৯ ১০০০০ 

২১ জনত্ররকানা জর্ািােপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, জর্ািােপাড়া, জনত্ররকানা ৯৫৪২৩৭০ ১০০০০ 

২২ জনত্ররকানা ধাবেয়া সা. পূো র্বিে, ধাবেয়া, সেে, জনত্ররকানা ৯৫৪২৩৭১ ১০০০০ 

২৩ জনত্ররকানা শ্রীশ্রী র্া র্রনাের্া আশ্রর্, নাগড়া, জনত্ররকানা ৯৫৪২৩৭২ ১০০০০ 

২৪ জনত্ররকানা উত্তে সাতপাই শ্বশ্মান ঘাট শ্রীশ্রী শ্মশান কালী র্বিে, উত্তে সাতপাই, জনত্ররকানা ৯৫৪২৩৭৩ ১০০০০ 

২৫ জনত্ররকানা র্ালনী বেত্রধার্ আশ্রর্ উন্নয়ন প্রকল্প, র্ালনী, জনত্ররকানা ৯৫৪২৩৭৪ ১০০০০ 

২৬ জনত্ররকানা শ্রীশ্রী িরে কৃষ্ণ নার্িট্ট সংঘ (শ্রীশ্রী জগৌে বনতাই র্বিে), সাখুয়া, জনত্ররকানা ৯৫৪২৩৭৫ ৮০০০ 

২৭ জনত্ররকানা শ্রীশ্রী োধারগাবিি বেউে আখড়া, পােলা, জনত্ররকানা ৯৫৪২৩৭৬ ৮০০০ 

২৮ জনত্ররকানা ফবেকা িবে র্বিে, ফবেকা, র্েন, জনত্ররকানা ৯৫৪২৩৭৭ ১০০০০ 

২৯ জনত্ররকানা খুেশমূল িবে িাসে র্বিে, খুেবশমূল, জর্ািনগঞ্জ, জনত্ররকানা ৯৫৪২৩৭৮ ১০০০০ 

৩০ জনত্ররকানা েকরলঙ্গুো দুগ মা র্বিে, েকরলঙ্গুো, সুসং, দুগ মাপুে, জনত্ররকানা ৯৫৪২৩৭৯ ১০০০০ 

৩১ জনত্ররকানা শ্রীশ্রী নাউেীপাড়া কালী র্বিে, নাউেীপাড়া, বিষর্পুে, কর্লাকািা, জনত্ররকানা ৯৫৪২৩৮০ ১০০০০ 

৩২ বেনােপুে উত্তর্ কুর্াে োয়, জতবলয়ান, েয়নিিাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৫১ ৩০০০ 

৩৩ বেনােপুে বনপন েন্দ্র োয়, ককনগে, বুবলয়া িাোে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৫২ ৩০০০ 

৩৪ বেনােপুে উত্তর্ কুর্াে োয়, পািাড়পুে, বুবলয়ািাোে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৫৩ ৩০০০ 



৩৫ বেনােপুে শ্রী সঞ্জয় োয়, সািাপুে, জিাগেউড়িাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৫৪ ৩০০০ 

৩৬ বেনােপুে তাপস কুর্াে োয়, নয়ািাে, কাবলেিাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৫৫ ৩০০০ 

৩৭ বেনােপুে র্িন্দ্র নার্ োয়/ বর্ন্টু, জফরুষাডািাঁ, কাবলেিাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৫৬ ৩০০০ 

৩৮ বেনােপুে সুকুর্াে োয়, উবেৎপুে, র্িাোেগঞ্জ, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৫৭ ৩০০০ 

৩৯ বেনােপুে র্াধি েন্দ্র র্িান্ত, পাইকপাড়া, র্িাোেগঞ্জ, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৫৮ ৩০০০ 

৪০ বেনােপুে বিলাস কুর্াে োয়, নয়ািাে, কাবলেিাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৫৯ ৩০০০ 

৪১ বেনােপুে মুিা ব্যানােী, ডুবডয়া, েয়নি, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৬০ ৩০০০ 

৪২ বেনােপুে বিধান েন্দ্র োয়, জডলয়া, িরলয়ািাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৬১ ৩০০০ 

৪৩ বেনােপুে িবেশ েন্দ্র োয়, েবন্ডপুে, তেলা িাোে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৬২ ৩০০০ 

৪৪ বেনােপুে পুবলন েযাটােী, নয়ািাে, কাবলেিাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৬৩ ৩০০০ 

৪৫ বেনােপুে কত্রই লক্ষ নার্ োয়, ে. র্রিশপুে, সাধুেিাোে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৬৪ ৩০০০ 

৪৬ বেনােপুে র্াধিী অবধকােী, েসুলপুে, সাধুেিাোে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৬৫ ৩০০০ 

৪৭ বেনােপুে শ্রী ের্নী কান্ত োয়, কর্লপুে, ৫নং সুিেপুে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৬৬ ৩০০০ 

৪৮ বেনােপুে সুর্ন্ত েন্দ্র োয়, র্ালগ্রার্, সুিেপুে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৬৭ ৩০০০ 

৪৯ বেনােপুে জেিী োনী োয়, বনের্ইল, িগেইড় িাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৬৮ ৩০০০ 

৫০ বেনােপুে জেতনা োয়, োর্েন্দ্রপুে, পূি ম সুলতানপুে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৬৯ ৩০০০ 

৫১ বেনােপুে বলটন েন্দ্র োয়, উবেৎপুে, র্িাোেগঞ্জ, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৭০ ৩০০০ 

৫২ বেনােপুে শ্রী মুিা োস, পাইকপাড়া, র্িাোেগঞ্জ, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৭১ ৩০০০ 

৫৩ বেনােপুে কৃষ্ণা োয়, সুিেপুে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৭২ ৩০০০ 

৫৪ বেনােপুে শ্রী গীতা োনী োয়, র্ালগ্রার্ (ভরিশপাড়), সুিেপুে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৭৩ ৩০০০ 

৫৫ বেনােপুে শ্রীর্বত সুবর্ত্রা িালা োনী,  র্ালগ্রার্, সুিেপুে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৭৪ ৩০০০ 

৫৬ বেনােপুে লীলা োনী োয়, র্ারলাগ্রার্, সুিেপুে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৭৫ ৩০০০ 

৫৭ বেনােপুে শ্রী েীরেন্দ্র নার্ োয়, র্ালগ্রার্, সুিেপুে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৭৬ ৩০০০ 

৫৮ বেনােপুে তনুশ্রী োয়, ডারিাে, েয়নিিাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৭৭ ৩০০০ 

৫৯ বেনােপুে বৃবি োনী োয়, িড় িার্ন জেওড়া, ভারিাে বেঘী, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৭৮ ৩০০০ 

৬০ বেনােপুে সেস্বতী োনী োয়, ওলন, বুবলয়া িাোে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৭৯ ৩০০০ 

৬১ বেনােপুে স্বপ্না োয়, বনবেয়া, র্িাোেগঞ্জ, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৮০ ৩০০০ 

৬২ বেনােপুে বপ্রয়াংকা োনী োয়, েনগাঁও, বুবলয়া িাোে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৮১ ৩০০০ 

৬৩ বেনােপুে অবপ মতা োয়, নয়ািাে, কাবলেিাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৮২ ৩০০০ 

৬৪ বেনােপুে সুবর্ োনী োয়, ডিেী, েয়নিিাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৮৩ ৩০০০ 

৬৫ বেনােপুে বিনা োনী োয়, শংকেপুে, েয়নিিাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৮৪ ৩০০০ 

৬৬ বেনােপুে ভােতী োয়, ছাতইল, িগেইেিাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৮৫ ৩০০০ 

৬৭ বেনােপুে েয়মুনী োনী, পবির্ র্বল্লকপুে, িগেইড়িাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৮৬ ৩০০০ 

৬৮ বেনােপুে প্রর্া োয়, কসয়েপুে, েয়নিিাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৮৭ ৩০০০ 

৬৯ বেনােপুে শ্রীর্বত বশল্পী োনী, োর্দুয়ােী, েয়নি, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৮৮ ৩০০০ 

৭০ বেনােপুে র্ায়া োনী জেিশর্ম্মা, কাঁঠালিাড়ী, িরলয়ািাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৮৯ ৩০০০ 

৭১ বেনােপুে দুগ মা োনী োয়, োর্পুে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৯০ ৩০০০ 

৭২ বেনােপুে তাোর্বন োয়, িাসুয়া, তেকিা, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৯১ ৩০০০ 

৭৩ বেনােপুে জশফালী অবধকােী, তাোপুে, বুবলয়ািাোে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৯২ ৩০০০ 

৭৪ বেনােপুে র্বল্লকা োনী োয়, তুরুক জেওয়া, ভারিাে বেঘী, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৯৩ ৩০০০ 

৭৫ বেনােপুে বৃবি োয়, তেকিা, তেকিা িাোে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৯৪ ৩০০০ 

৭৬ বেনােপুে বলবর্ োয়, োর্েন্দ্রপুে, পূি ম সুলতানপুে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৯৫ ৩০০০ 



৭৭ বেনােপুে িাবলকা োয়, কারর্াে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৯৬ ৩০০০ 

৭৮ বেনােপুে বৃবি োনী োয়, বশংগাড়ীগাঁও, ভারিাে বেঘী, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৯৭ ৩০০০ 

৭৯ বেনােপুে বিউটি োনী োয়, বশংগাড়ীগাঁও, ভারিােবেঘী, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৯৮ ৩০০০ 

৮০ বেনােপুে র্ায়া োনী োয়, পাবনগাঁও, বুবলয়ািাোে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৬৯৯ ৩০০০ 

৮১ বেনােপুে র্ায়া োনী োয়, জেচুেগাঁও, বুবলয়ািাোে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৭০০ ৩০০০ 

৮২ বেনােপুে জগালাবপ োবন োয়, পািাড়পুে, বুবলয়ািাোে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৭০১ ৩০০০ 

৮৩ বেনােপুে বশভা োনী জেিশর্ম্মা, ককনগে, ভারিােেীবঘ, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৭০২ ৩০০০ 

৮৪ বেনােপুে র্বল্লকা োয়, সুিইল, র্িাোেগঞ্জ, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৭০৩ ৩০০০ 

৮৫ বেনােপুে পূবন মর্া োনী শর্ মা, সুিেপুকুে, ভারিােবেঘী, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৭০৪ ৩০০০ 

৮৬ বেনােপুে রুর্া োনী োয়, সুিইল, র্িাোেগঞ্জ, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৭০৫ ৩০০০ 

৮৭ বেনােপুে েীিন শীল, পেরর্শপুে, মুটুনীিাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৭০৬ ৩০০০ 

৮৮ বেনােপুে আোধনা োয়, র্াধিগাঁও, েয়নিিাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৭০৭ ৩০০০ 

৮৯ বেনােপুে বনের্া োনী োয়, পািাড়পুে, বুবলয়ািাোে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৭০৮ ৩০০০ 

৯০ বেনােপুে তনুশ্রী োয়, নালাপুে, তেলািাোে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৭০৯ ৩০০০ 

৯১ বেনােপুে র্বল্লকা োয়, জিড়গাঁও, কারর্াে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৭১০ ৩০০০ 

৯২ বেনােপুে বির্ীকা োনী োয়, িােলীপাড়া, েয়নি, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৭১১ ৩০০০ 

৯৩ বেনােপুে কৃষ্ণা োনী োয়, জঘাশালপুে, সাধুেিাোে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৭১২ ৩০০০ 

৯৪ বেনােপুে শ্রী বর্নতী োবন, জোতমুকুন্দুপুে, োঙাোঢীিাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৭১৩ ৩০০০ 

৯৫ বেনােপুে বিবভষন েন্দ্র শীল, বর্েমাপুে, কারর্ােিাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৭১৪ ৩০০০ 

৯৬ বেনােপুে ছায়া োনী োয়, কুসুর্টতে, ৪নং পাল্টাপুে সনকা, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭১৫ ৩০০০ 

৯৭ বেনােপুে শ্রীর্বত সবিতা োনী োয়, ধুরলাট, ৪নং সন কা, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭১৬ ৩০০০ 

৯৮ বেনােপুে ঝণ মা োনী োয়, সুোলপুে, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭১৭ ৩০০০ 

৯৯ বেনােপুে নয়ন কুর্াে োয়, কুর্েপুে, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭১৮ ৩০০০ 

১০০ বেনােপুে বশপ্রা কর্ মকাে, সুোলপুে, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭১৯ ৩০০০ 

১০১ বেনােপুে িািলী েত্ত, সুোলপুে, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭২০ ৩০০০ 

১০২ বেনােপুে শান্ত কুর্াে োয়, সুোলপুে, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭২১ ৩০০০ 

১০৩ বেনােপুে শ্রীর্বত জেি নার্, সুোলপুে, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭২২ ৩০০০ 

১০৪ বেনােপুে আশুরতাষ ির্ মন, োকাই কংশপাড়া, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭২৩ ৩০০০ 

১০৫ বেনােপুে স্বপন জেি নার্, িীেগঞ্জ সনাতনপাড়া, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭২৪ ৩০০০ 

১০৬ বেনােপুে নীলকান্ত জেি নার্, র্ািানপুে, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭২৫ ৩০০০ 

১০৭ বেনােপুে িীো মুবন োয়, জভাগনগে, ভাবুকী, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭২৬ ৩০০০ 

১০৮ বেনােপুে োরধসার্ শীল, সুোলপুে, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭২৭ ৩০০০ 

১০৯ বেনােপুে পাবনগাঁও দুগ মা র্ন্ডি, পাবনগাঁও, বুবলয়ািাোে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৭২৮ ২০০০০ 

১১০ বেনােপুে শ্রীশ্রী কালী র্াতা ঠাকুোণী র্বিে, ইটুয়া, েশর্াইল, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৭২৯ ২০০০০ 

১১১ বেনােপুে র্ালগ্রার্ লক্ষীতলা িবে র্বিে, র্ালগ্রার্, সুিেপুে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৭৩০ ২০০০০ 

১১২ বেনােপুে উত্তেিি শ্রীশ্রী িবেনার্ সংকীত্তনীয়া কল্যাণ জসাসাইটি, সুিেপুে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৭৩১ ২০০০০ 

১১৩ বেনােপুে োর্াইরক্ষত্র ডাোপাড়া শ্রীশ্রী কাবল র্বিে, োর্াইরক্ষত্র, ভািকী, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭৩২ ২০০০০ 

১১৪ বেনােপুে সািািাড়ী সা. দুগ মা পূো র্ন্ডি, ডারকশ্বেী, আোেী জেৌপুকুবেয়া, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭৩৩ ২০০০০ 

১১৫ বেনােপুে োপাপাড়া জর্ৌোে পবির্ সািাপাড়া দুগ মা পূো র্ন্ডি, োপাপাড়া, িািাদুেিাট, িীেগঞ্জ ৬৫৫২৭৩৪ ২০০০০ 

১১৬ বেনােপুে সুোলপুে সার্ব্মেনীন বিষ্ণু র্বিে, সুোলপুে, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭৩৫ ২০০০০ 

১১৭ বেনােপুে শ্রীশ্রী ভদ্র কাবল র্বিে, নিাইগাঁও সীট জগায়ালপাড়া, শতগ্রার্, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭৩৬ ২০০০০ 

১১৮ বেনােপুে জিেিাড়ী জযৌর্ শােেীয় দুগ মা র্বিে, জিেিাড়ী, পলাশিাড়ী, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭৩৭ ২০০০০ 

১১৯ বেনােপুে র্োতী শ্রীশ্রী োধার্েন জর্ািন জগৌড়ীয় র্বিে, র্োতী, শতগ্রার্, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭৩৮ ২০০০০ 



১২০ বেনােপুে পলাশিাড়ী লালপাড়া সা. েবন্ড র্বিে, পলাশিাড়ী, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭৩৯ ২০০০০ 

১২১ বেনােপুে পলাশিাড়ী সনাতন গীতা আশ্রর্ (রটাশাকালী), পলাশিাড়ী, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭৪০ ২০০০০ 

১২২ বেনােপুে িঠাৎপাড়া ধর্ মতলা আশ্রর্ ও কাবল র্বিে, উ.ফবেেপুে, পলাশিাড়ী, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭৪১ ২০০০০ 

১২৩ বেনােপুে র্া র্নসা র্বিে, ডারকশ্বেী, আোেী জেৌপুকুবেয়া, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭৪২ ২০০০০ 

১২৪ বেনােপুে েবন্ড র্নষা জেিী ও ঈশ্বেী কালী র্বিে, আোেী বর্লনপুে, জেউলী, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭৪৩ ২০০০০ 

১২৫ বেনােপুে পলাশিাড়ী র্ন্ডলপাড়া বুড়ীেখান োধাকৃষ্ণ র্বিে, পলাশিাড়ী, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৭৪৪ ২০০০০ 

১২৬ নীলফার্ােী জগৌে গবিি িবে র্বিে, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৭৪৫ ২০০০০ 

১২৭ নীলফার্ােী বছটর্ীেগঞ্জ ডাংগাপাড়া দুগ মা র্বিে, িালাগ্রার্, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৭৪৬ ১০০০০ 

১২৮ নীলফার্ােী গািরোল র্াঝাপাড়া বিষ্ণু র্বিে, গািরোল (র্াঝাপাড়া), ের্িাোে, েলঢাকা, 

নীলফার্ােী 

৬৫৫২৭৪৭ ২০০০০ 

১২৯ নীলফার্ােী প. জর্লািে সা. কালী র্বিে, পবির্ জর্লািে, জর্লািে, বকরশােগঞ্জ, নীলফার্ােী ৬৫৫২৭৪৮ ২০০০০ 

১৩০ নীলফার্ােী গাড়াগ্রার্ সাধুপাড়া শ্রীশ্রী োধারগাপীনার্ র্বিে, খার্াে গাড়াগ্রার্, বকরশােগঞ্জ, 

নীলফার্ােী 

৬৫৫২৭৪৯ ২০০০০ 

১৩১ ঢাকা জসার্া র্িন্ত, ৩৫/বিোিন যাত্রািাড়ী, যাত্রািাড়ী, ঢাকা ৬৫৫২৭৫০ ৫০০০ 

১৩২ ঢাকা অর্জমন লাল জডার্, জপাস্তরগালা শ্মশানঘাট, ফবেোিাে, শ্যার্পুে, ঢাকা- ১২০৪ ৬৫৫২৭৫১ ১০০০০ 

১৩৩ ঢাকা বর্লন লাল জডার্, জপাস্তরগালা শ্মশানঘাট, ফবেোিাে, শ্যার্পুে, ঢাকা- ১২০৪ ৬৫৫২৭৫২ ১০০০০ 

১৩৪ ঢাকা ভােত লাল জডার্, জপাস্তরগালা শ্মশানঘাট, ফবেোিাে, শ্যার্পুে, ঢাকা- ১২০৪ ৬৫৫২৭৫৩ ১০০০০ 

১৩৫ ঢাকা স্বপন লাল জডার্, জপাস্তরগালা শ্মশানঘাট, ফবেোিাে, শ্যার্পুে, ঢাকা- ১২০৪ ৬৫৫২৭৫৪ ১০০০০ 

১৩৬ ঢাকা সুর্ন লাল জডার্, জপাস্তরগালা শ্মশানঘাট, ফবেোিাে, শ্যার্পুে, ঢাকা- ১২০৪ ৬৫৫২৭৫৫ ১০০০০ 

১৩৭ ঢাকা সুেন লাল জডার্, জপাস্তরগালা শ্মশানঘাট, ফবেোিাে, শ্যার্পুে, ঢাকা- ১২০৪ ৬৫৫২৭৫৬ ১০০০০ 

১৩৮ ঢাকা পলাশ েক্রিতী, জপাস্তরগালা শ্মশানঘাট, ফবেোিাে, শ্যার্পুে, ঢাকা- ১২০৪ ৬৫৫২৭৫৭ ১০০০০ 

১৩৯ ঢাকা বিকাশ সান্যাল, জপাস্তরগালা শ্মশানঘাট, ফবেোিাে, শ্যার্পুে, ঢাকা- ১২০৪ ৬৫৫২৭৫৮ ১০০০০ 

১৪০ ঢাকা জেখা ওঝা, ৯৮ জতেকুবনপাড়া, জতেগাঁও, ঢাকা ৬৫৫২৭৫৯ ১০০০০ 

১৪১ ঢাকা মুিা োনী জপাদ্দাে, ৮২/৪ র্াোেরটক, িাসারিা বপবসও, সবুেিাগ, ঢাকা ৬৫৫২৭৬০ ৫০০০ 

১৪২ ঢাকা লক্ষ্মী োনী োস, িালুের্াঠ, উত্তে বিবশল, শািাআলী, ঢাকা ৬৫৫২৭৬১ ৫০০০ 

১৪৩ ঢাকা যমুনা োনী র্ন্ডল, জর্রুল জখালা, সাতােকুল, িাড্ডা, ঢাকা ৬৫৫২৭৬২ ৫০০০ 

১৪৪ ঢাকা অবর্ত সেকাে, জখালারর্াড়া, ব্রাহ্মনবকত্তমা, জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫২৭৬৩ ৫০০০ 

১৪৫ ঢাকা বশখা সেকাে, পূি ম িাড্ডা, পাঁেতলা োেউক, িাড্ডা, ঢাকা ৬৫৫২৭৬৪ ৫০০০ 

১৪৬ ঢাকা শ্রী েয় পাল, িালুের্াঠ উত্তে বিবশল, শািাআলী, ঢাকা ৬৫৫২৭৬৫ ৫০০০ 

১৪৭ ঢাকা সবিেঞ্জন োস, ৫৬/এ কাবেেিাগ, ওয়ােী, মুগো, ঢাকা ৬৫৫২৭৬৬ ৫০০০ 

১৪৮ ঢাকা জখাকন েন্দ্র োস, ৬০নং কাবেেিাগ, ওয়ােী, মুগো, ঢাকা ৬৫৫২৭৬৭ ৫০০০ 

১৪৯ ঢাকা র্াধি েন্দ্র সেকাে, ১৮২ সুলতানগঞ্জ জোড, জর্ািার্ম্েপুে, ঢাকা ৬৫৫২৭৬৮ ৫০০০ 

১৫০ ঢাকা সুবেত্রা োয়, স্বার্ীিাগ, ওয়ােী, ঢাকা ৬৫৫২৭৬৯ ৫০০০ 

১৫১ র্াবনকগঞ্জ বশরিন েক্রিতী, নেীিলিন্ত (বির্জলী), র্ত্ত, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫২৭৭০ ১০০০০ 

১৫২ ঢাকা শ্রীশ্রী োধারগাবিি ও শ্রীশ্রী বগবড় জগািেধন বেউ র্বিে, জোবিতপুে, জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫২৭৭১ ১০০০০ 

১৫৩ ঢাকা জগাবিিপুে সা. শ্রীশ্রী েীননার্ শ্মশান র্বিে, জগাবিিপুে, পবির্েী,  জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫২৭৭২ ১০০০০ 

১৫৪ ঢাকা শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, সুয়াপুে, ধার্োই, ঢাকা ৬৫৫২৭৭৩ ১০০০০ 

১৫৫ ঢাকা শ্রীশ্রী কালী বিগ্রি ও র্বিে, ধলকুন্ড, সারনাড়া, ধার্োই, ঢাকা ৬৫৫২৭৭৪ ১০০০০ 

১৫৬ ঢাকা োউেপুে পঞ্চােী শ্রীশ্রী েক্ষাকালী র্াতাে পূো ও র্বিে, োউেপুে, নিািগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫২৭৭৫ ১০০০০ 

১৫৭ ঢাকা বি আে বপ সা. পূো র্বিে, ৩নং ধার্ালরকাট, কযান্টনরর্ন্ট, ভাষানরটক, ঢাকা ৬৫৫২৭৭৬ ১০০০০ 

১৫৮ ঢাকা শ্রীশ্রী জগৌোি র্িাপ্রভুে আবিনা ও র্া র্নসা র্বিে, ির্দ্মনপাড়া, নিািগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫২৭৭৭ ১০০০০ 

১৫৯ ঢাকা শুেগঞ্জ র্িাপ্রভুে আবিনা, শুেগঞ্জ, জছাট িক্সনগে, নিািগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫২৭৭৮ ১০০০০ 

১৬০ ঢাকা শ্রীশ্রী সা. দুগ মা র্বিে, বস এ এ বি স্টাফ জকায়াট মাস ম, বখলরক্ষত, বির্ানিিে, ঢাকা ৬৫৫২৭৭৯ ১০০০০ 

১৬১ ঢাকা বশমুবলয়ানেপাড়া েয়কালী র্বিে, নেপাড়া, বশমুবলয়া, সাভাে, ঢাকা ৬৫৫২৭৮০ ১০০০০ 



১৬২ ঢাকা বিরুবলয়া উত্তেপাড়া সা. দুগ মা পূো র্বিে, বিরুবলয়া, সাভাে, ঢাকা ৬৫৫২৭৮১ ১০০০০ 

১৬৩ ঢাকা শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, জগাপীনার্পুে, নয়ােিাট, সাভাে, ঢাকা ৬৫৫২৭৮২ ১০০০০ 

১৬৪ ঢাকা শ্রীশ্রী োধার্াধি ও শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, ২৬০ লালিাগ জোড, জপাস্তা, ঢাকা ৬৫৫২৭৮৩ ১০০০০ 

১৬৫ ঢাকা শ্রীশ্রী বশি র্বিে (বনর্তলা), ২৪০/এ সুলতানগঞ্জ জোড, বনর্তলা, ঢাকা ৬৫৫২৭৮৪ ১০০০০ 

১৬৬ ঢাকা শ্রীশ্রী সা. শ্মশান কালী র্াতা র্বিে, জখালািাড়ী, র্িলিাড়ী, ধার্োই, ঢাকা ৬৫৫২৭৮৫ ১০০০০ 

১৬৭ ঢাকা শ্রীশ্রী েক্ষা কালী র্বিে, র্াউছাইে, উোর্পুে, ঢাকা ৬৫৫২৭৮৬ ১০০০০ 

১৬৮ ঢাকা শ্রীশ্রী র্ধুসূেন নাোয়ন বিগ্রি র্বিে, ৪৪, শেৎ গুপ্ত জোড, জগন্ডাবেয়া, ঢাকা ৬৫৫২৭৮৭ ১০০০০ 

১৬৯ িগুড়া বশিগঞ্জ জকবন্দ্রয় িানাইল র্িাশ্মশান, িানাইল, বশিগঞ্জ, িগুড়া ৬৫৫২৭৮৮ ১০০০০ 

১৭০ খুলনা পবির্ জখর্জবেয়া সা. েগর্দ্াত্রী র্বিে, পবির্ েগর্দ্াত্রী, িানীশান্তা, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫২৭৮৯ ১০০০০ 

১৭১ খুলনা ককলাশগঞ্জ বুবড়ে ডাবুে কাবল র্বিে, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫২৭৯০ ১০০০০ 

১৭২ ঢাকা েবন বকরশাে িসু, ১১, বসরর্দ্শ্বেী জলন, ের্না, ঢাকা ৬৫৫২৭৯১ ১০০০০ 

১৭৩ ঢাকা বিেয় কৃষ্ণ জগাস্বার্ী, ১০নং অেফারনে জোড, জপাস্তা, েকিাোে, ঢাকা ৬৫৫২৭৯২ ১০০০০ 

১৭৪ ঢাকা অঞ্জনা জগাস্বার্ী, ১৩/২, অলফারনে জোড, জপাস্তা, েকিাোে, ঢাকা ৬৫৫২৭৯৩ ১০০০০ 

১৭৫ ঢাকা শ্রী েতন েক্রিতী, ১০নং অেফারনে জোড, জপাস্তা, েকিাোে, ঢাকা ৬৫৫২৭৯৪ ১০০০০ 

১৭৬ নারটাে শ্রীশ্রী োধািল্লভ বেউ র্বিে, উপে িাোে, নারটাে ৬৫৫২৭৯৫ ২০০০০ 

১৭৭ বসোেগঞ্জ গাড়ুেি জপাদ্দাে পাড়া দুগ মা র্বিে, গাড়ুেি, ফুলরকাো, বসোেগঞ্জ ৬৫৫২৭৯৬ ২০০০০ 

১৭৮ বসরলট শ্রীশ্রী বনম্বাকম আশ্রর্, বর্েমাোিাল, সেে, বসরলট ৬৫৫২৭৯৭ ২৫০০০ 

১৭৯ বসরলট শ্রীশ্রী র্িাপ্রভুে আখড়া, ব্রাহ্মনশাসন, সেে, বসরলট ৬৫৫২৭৯৮ ২৫০০০ 

১৮০ বসরলট শ্রীশ্রী প্রভু েগদ্বন্ধু সুিে ধার্, কসকত ৮, সেে, বসরলট ৬৫৫২৭৯৯ ২৫০০০ 

১৮১ বসরলট শ্রীশ্রী জগৌোি র্িাপ্রভুে আখড়া, যতেপুে, সেে, বসরলট ৬৫৫২৮০০ ২৫০০০ 

১৮২ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী দুগ মা িাড়ী, র্ধ্য বর্োপুে, সোেেে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৮০১ ২০০০০ 

১৮৩ বকরশােগঞ্জ িােইগ্রার্ িানী র্বিে, িােইগ্রার্, সোেেে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৮০২ ১০০০০ 

১৮৪ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, ে. সোেেে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৮০৩ ১০০০০ 

১৮৫ বকরশােগঞ্জ বনতাে কাবি র্িাশ্মশানঘাট, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৮০৪ ২৫০০০ 

১৮৬ িবেশাল প. জগায়াইল সা. শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, প. জগায়াইল, িড় িাশাইল, আগগলঝাড়া, িবেশাল ৬৫৫২৮০৫ ১০০০০ 

১৮৭ ফবেেপুে শ্রীশ্রী িািা বুো ঠাকুরেে গাছতলা সংস্কাে, শ্রীনগে, সূয মেীয়া, জিায়ালর্ােী, ফবেেপুে ৬৫৫২৮০৬ ২০০০০ 

১৮৮ কুবর্ল্লা সা. শ্রীশ্রী েক্ষাকালী র্া এে র্বিে, তলাগ্রার্ (ে.পাড়া), িরুড়ািাোে, িরুড়া, কুবর্ল্লা ৬৫৫২৮০৭ ১০০০০ 

১৮৯ খুলনা জখর্জবেয়া িীনাপাবন সা. দুগ মা র্বিে, জখর্জবেয়া, িানীশান্তা, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫২৮০৮ ১০০০০ 

১৯০ র্াগুো শ্রীশ্রী কালী র্বিে, িাবলয়াঘাটা, কিিী, শ্রীপুে, র্াগুো ৬৫৫২৮০৯ ১০০০০ 

১৯১ ঢাকা শ্রীশ্রী বুড়া বুবড় র্বিে, িড় জেঠাইল, িাবলয়া, ধার্োই, ঢাকা ৬৫৫২৮১০ ১০০০০ 

১৯২ ঢাকা কাকাি উত্তে ঋবষপাড়া দুগ মা র্বিে, বিরুবলয়া, সাভাে, ঢাকা ৬৫৫২৮১১ ১০০০০ 

১৯৩ ঢাকা জকানারখালা দুগ মা র্বিে, জকানারখালা, শািা, জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫২৮১২ ১০০০০ 

১৯৪ ঢাকা শ্রীশ্রী োধার্াধি বেউ র্বিে, পানগাঁও, (িটতলা), উত্তে পানগাঁও, জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫২৮১৩ ১০০০০ 

১৯৫ ঢাকা নতুন শুভাঢযা পঞ্চারয়ত দুগ মা র্বিে, নতুন শুভাঢযা, জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫২৮১৪ ১০০০০ 

১৯৬ ঢাকা শ্রীশ্রী জলাকনার্ ব্রহ্মোেী িািাে আশ্রর্ ও র্বিে, ব্রাহ্মণগাঁও, জকান্ডা, ে. জকোনীগঞ্জ, 

ঢাকা 

৬৫৫২৮১৫ ১০০০০ 

১৯৭ ঢাকা োর্োিন নাট র্বিে কবর্টি, োর্োিন (পূি মপাড়া), নিগ্রার্ িাোে, ধার্োই, ঢাকা ৬৫৫২৮১৬ ১০০০০ 

১৯৮ ঢাকা কিন্যা সা. নাট র্বিে, কিন্যা, কুশুো, জটারপে িাড়ী, ধার্োই, ঢাকা ৬৫৫২৮১৭ ১০০০০ 

১৯৯ ঢাকা ির্দ্মনপাড়া িড়িাড়ী সা. দুগ মা র্বিে, ির্দ্মনপাড়া, নিািগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫২৮১৮ ১০০০০ 

২০০ ঢাকা ভািাবভটা বসর্দ্িাটি কালী র্বিে কবর্টি, ভািাবভটা, ককলাইল, নিািগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫২৮১৯ ১০০০০ 

২০১ বকরশােগঞ্জ োবেি িবণক, কার্ালপুে, সোেেে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৮২০ ১০০০০ 

২০২ বকরশােগঞ্জ তাপসী িবণক, কার্ালপুে, সোেেে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৮২১ ১০০০০ 

২০৩ বকরশােগঞ্জ করুনা োনী সেকাে, জশাভাোর্পুে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৮২২ ১০০০০ 



২০৪ বকরশােগঞ্জ প্রান কৃষ্ণ িবণক, বনতােকাবি, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৮২৩ ১০০০০ 

২০৫ বকরশােগঞ্জ েত্না আোর্য্ম, জনায়ািাট, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৮২৪ ১০০০০ 

২০৬ বকরশােগঞ্জ জগাপাল সূত্রধে, বিলবেয়া, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্ে ৬৫৫২৮২৫ ১০০০০ 

২০৭ বকরশােগঞ্জ বেলীপ পাল, বিলবেয়া, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৮২৬ ১০০০০ 

২০৮ বকরশােগঞ্জ সতয কুর্াে োস, জনায়াকাবি, বিলবেয়া, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৮২৭ ১০০০০ 

২০৯ বকরশােগঞ্জ িীরেন্দ্র োস, পাড়া িাবেতপুে, বিলবেয়া, বনকলী, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৮২৮ ১০০০০ 

২১০ বকরশােগঞ্জ তপু োস, পাড়া িাবেতপুে, বিলবেয়া, বনকলী, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৮২৯ ১০০০০ 

২১১ বকরশােগঞ্জ বিশ্ব জঘাষ, বিলবেয়া, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৮৩০ ১০০০০ 

২১২ বকরশােগঞ্জ জগাপাল পাল, বিলবেয়া, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৮৩১ ১০০০০ 

২১৩ বকরশােগঞ্জ জগাপাল পাল, বিলবেয়া, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৮৩২ ১০০০০ 

২১৪ বকরশােগঞ্জ জগৌতর্ পাল, র্ধ্য বর্োপুে, সোেেে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৮৩৩ ১০০০০ 

২১৫ ঢাকা আশা োনী সেকাে, খুলারর্াো, ব্রাহ্মণকৃতা, জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫২৮৩৪ ১০০০০ 

২১৬ বকরশােগঞ্জ অেয় কুর্াে পাল, বিলবেয়া, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৮৩৫ ৫০০০ 

২১৭ ঢাকা অবনর্া োনী সেকাে, চুনকুটিয়া, শুভাঢযা, জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫২৮৩৬ ৫০০০ 

২১৮ ঢাকা করুনা োনী সেকাে, চুনকুটিয়া, শুভাঢযা, জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫২৮৩৭ ৫০০০ 

২১৯ বেনােপুে গরভ মশ্বেী শ্মশানঘাট, খার্াে কান্তিাগ, োেিাটী, সেে, বেনােপুে ৬৫৫২৮৩৮ ২০০০০ 

২২০ বেনােপুে শ্রীশ্রী বশি র্বিে পাইকপাড়া (শ্যার্াকালী), পাইকপাড়া, র্িাোেগঞ্জ, কািারোল, 

বেনােপুে 

৬৫৫২৮৩৯ ২০০০০ 

২২১ বেনােপুে জডাল ঠাকুে বুবলয়া িাোে করলে জোড, সািাপুে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫২৮৪০ ২০০০০ 

২২২ বেনােপুে শ্রীশ্রী শীতলা র্বিে, েকিাোে, চুবড়পবি,  সেে, বেনােপুে ৬৫৫২৮৪১ ২০০০০ 

২২৩ বেনােপুে িড়িিে িবেসভা দুগ মা র্বিে, িড়িিে, চুবড়পবি, সেে, বেনােপুে ৬৫৫২৮৪২ ২০০০০ 

২২৪ বেনােপুে শ্রীশ্রী র্াশনা কালী র্বিে, খালপাড়া, সেে, বেনােপুে ৬৫৫২৮৪৩ ২০০০০ 

২২৫ বেনােপুে বনর্তলা র্বিে, বনর্তলা, সেে, বেনােপুে ৬৫৫২৮৪৪ ২০০০০ 

২২৬ বেনােপুে শ্রীশ্রী িাসুরেি র্বিে, মুবশ মেিাট, জসতািগঞ্জ, জিাোগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৮৪৫ ২০০০০ 

২২৭ বেনােপুে কড়ই দুগ মা র্বিে, কড়ই, কৃষ্ণপুে, জিাোগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫২৮৪৬ ২০০০০ 

২২৮ বেনােপুে ভান্ডাো জেংটা শ্মশানঘাট, ভান্ডাো, িালারিাে, বিেল, বেনােপুে ৬৫৫২৮৪৭ ২০০০০ 

২২৯ বেনােপুে জিতুড়ািাট সা. দুগ মা র্বিে, জিতুড়া, িালারিাে, বিেল, বেনােপুে ৬৫৫২৮৪৮ ২০০০০ 

২৩০ বেনােপুে পুলিাট উোবভটা শ্রীশ্রী বশি কালী ও দুগ মা র্বিে, পুলিাট, সেে, বেনােপুে ৬৫৫২৮৪৯ ২০০০০ 

২৩১ বেনােপুে েবক্ষণ নগে বশিপুে সৎসি জকন্দ্র, েবক্ষণ বশিপুে, জশখপুো, সেে, বেনােপুে ৬৫৫২৮৫০ ২০০০০ 

২৩২ বেনােপুে পািাড়পুে সা. দুরগ মাৎসি পূো কবর্টি, পািাড়পুে, সেে, বেনােপুে ৬৫৫২৮৫১ ২০০০০ 

২৩৩ জগাপালগঞ্জ শ্রীশ্রী সা. দুগ মা র্বিে, পরলাটানা, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫২৮৫২ ২০০০০ 

২৩৪ র্াগুো িাবলয়াঘাটা উত্তেপাড়া সা. শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, িাবলয়াঘাটা, কেিী, শ্রীপুে, র্াগুো ৬৫৫২৮৫৩ ২০০০০ 

২৩৫ োেশািী সাগেপাড়া বশি র্বিে (বশিালয়), সাগেপাড়া, জঘাড়ার্াো, জিায়াবলয়া, োেশািী ৬৫৫২৮৫৪ ১০০০০ 

২৩৬ োেশািী িবেেন বশি র্বিে কবর্টি, জির্তখাঁ, িবেেনপল্লী, বেবপও-৬০০০, জিায়াবলয়া, োেশািী ৬৫৫২৮৫৫ ৮০০০ 

২৩৭ োেশািী তালাইর্ােী শ্রীশ্রী কালীর্াতা র্বিে, তালাইর্ােী, জঘাড়ার্াো, োেশািী ৬৫৫২৮৫৬ ১০০০০ 

২৩৮ োেশািী কার্ােগাঁ সা. দুগ মা র্বিে, কার্ােগাঁ, তারনাে, োেশািী ৬৫৫২৮৫৭ ১০০০০ 

২৩৯ োেশািী জেৌদুয়াে শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে ও দুগ মা র্াতা র্বিে, বপবেেপুে, জগাোগাড়ী, োেশািী ৬৫৫২৮৫৮ ১০০০০ 

২৪০ োেশািী িবেরেিপুে েয় জগাপাল র্বিে, িবেরেিপুে, তালি, তারনাে, োেশািী ৬৫৫২৮৫৯ ১০০০০ 

২৪১ োেশািী উত্তে একডালা ঋবষপাড়া দুগ মা র্বিে, উত্তে একডালা, ভিানীগঞ্জ, িাগর্াো, োেশািী ৬৫৫২৮৬০ ১০০০০ 

২৪২ োেশািী শ্রীশ্রী শােেীয় দুগ মা র্বিে, জগাগ্রার্, পুোতলা, জগাোগাড়ী, োেশািী ৬৫৫২৮৬১ ১০০০০ 

২৪৩ োেশািী োঁিলাই সনাতন সংঘ োধারগাবিি র্বিে, োঁিলাই, লবলতনগে, জগাোগাড়ী, োেশািী ৬৫৫২৮৬২ ১০০০০ 

২৪৪ োেশািী পূি ম িাসুপাড়া ঠাকুোণী জেিী দুগ মা র্বিে, পূি ম িাসুপাড়া, নিনগাছী, োেঘাট, োেশািী ৬৫৫২৮৬৩ ১০০০০ 

২৪৫ োেশািী ঝলর্বলয়া ঋবষপাড়া শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, ঝলর্বলয়া, বেউপাড়া, পুঠিয়া, োেশািী ৬৫৫২৮৬৪ ১০০০০ 



২৪৬ োেশািী ফুেকীপাড়া কালীর্াতাে র্বিে, ফুেকীপাড়া, জঘাড়ার্াো, জিায়াবলয়া, োেশািী ৬৫৫২৮৬৫ ১০০০০ 

২৪৭ োেশািী কাবলগঞ্জিাট সা. দুগ মা র্বিে, কাবলগঞ্জিাট, তারনাে, োেশািী ৬৫৫২৮৬৬ ১০০০০ 

২৪৮ োেশািী শ্রীশ্রী জগাবিি র্বিে, িড়কয়া, িড় বিিানালী, িাগর্াো,  োেশািী ৬৫৫২৮৬৭ ১০০০০ 

২৪৯ োেশািী িাবলিাে জগাবিি র্বিে, িাবলিাে, িাঘা, োেশািী ৬৫৫২৮৬৮ ১০০০০ 

২৫০ োেশািী জসানাডািা বিন্দু সম্প্রোয় দুগ মা র্বিে, জসানাডািা, নাবসেগঞ্জ, িাগর্াো, োেশািী ৬৫৫২৮৬৯ ১০০০০ 

২৫১ োেশািী জকশিপুে বশি র্বিে, জভবড়পাড়া, োেপাড়া, োেশািী ৬৫৫২৮৭০ ১০০০০ 

২৫২ োেশািী শ্রীশ্রী দুগ মা র্াতা র্বিে, লক্ষীপুে, োেপাড়া, োেশািী ৬৫৫২৮৭১ ১০০০০ 

২৫৩ োেশািী বশি নাোয়ন সংঘ র্বিে, লক্ষীপুে, োেপাড়া, োেশািী ৬৫৫২৮৭২ ১০০০০ 

২৫৪ োেশািী শ্রীশ্রী েবিোস ভি র্বিে, লক্ষীপুে, োেপাড়া, োেশািী ৬৫৫২৮৭৩ ১০০০০ 

২৫৫ ঢাকা িাসন্তী োবন োয়, ১৪২৬/২/এ, বখলরক্ষত, ঢাকা- ১২১২ ৬৫৫২৮৭৪ ৫০০০ 

২৫৬ োেশািী নি কুর্াে সেকাে, ফুেকীপাড়া, জঘাড়ার্াো, জিায়াবলয়া, োেশািী ৬৫৫২৮৭৫ ৩০০০ 

২৫৭ োেশািী শ্রীর্বত জসফালী োনী, নওিাটা (ের্াপাড়া), নওিাটা, পিা, োেশািী ৬৫৫২৮৭৬ ৩০০০ 

২৫৮ োেশািী সাগবেকা োয়, বিল বসর্লা, োেপাড়া, োেশািী ৬৫৫২৮৭৭ ১০০০০ 

২৫৯ োেশািী টবপ োনী োস, সারিিগঞ্জ, জঘাড়ার্াো, জিায়াবলয়া, োেশািী ৬৫৫২৮৭৮ ১০০০০ 

২৬০ োেশািী উজ্জল কুর্াে জসন, ফুেকীপাড়া, জঘাড়ার্াো, জিায়াবলয়া, োেশািী ৬৫৫২৮৭৯ ১০০০০ 

২৬১ োেশািী তাপস কুর্াে সািা, সারিিগঞ্জ, জঘাড়ার্াো, জিায়াবলয়া, োেশািী ৬৫৫২৮৮০ ১০০০০ 

২৬২ োেশািী বসর্া োয়, বিল বসর্লা, োেপাড়া, োেশািী ৬৫৫২৮৮১ ১০০০০ 

২৬৩ োেশািী নীতা োনী োস, ৬১/কুর্ােপাড়া, জঘাড়ার্াো, জিায়াবলয়া, োেশািী ৬৫৫২৮৮২ ৩০০০ 

২৬৪ োেশািী তরুন কুর্াে োয়, বর্ঞাপাড়া, জঘাড়ার্াো, জিায়াবলয়া, োেশািী ৬৫৫২৮৮৩ ৩০০০ 

২৬৫ োেশািী সুপন মা বসংি, গনকপাড়া, জঘাড়ার্াো, জিায়াবলয়া, োেশািী ৬৫৫২৮৮৪ ৩০০০ 

২৬৬ োেশািী বসর্া জেৌধুেী, ফুেকীপাড়া, জঘাড়ার্াো, জিায়াবলয়া, োেশািী ৬৫৫২৮৮৫ ৩০০০ 

২৬৭ োেশািী পবল োনী োস, কুর্ােপাড়া, জঘাড়ার্াো, জিায়াবলয়া, োেশািী ৬৫৫২৮৮৬ ৫০০০ 

২৬৮ োেশািী ভােতী োনী সেকাে, ফুেকীপাড়া, জঘাড়ার্াো, জিায়াবলয়া, োেশািী ৬৫৫২৮৮৭ ৩০০০ 

২৬৯ োেশািী স্বপন কুর্াে পাল (িাচ্চু), োোেিাতা, জিায়াবলয়া, োেশািী ৬৫৫২৮৮৮ ৩০০০ 

২৭০ োেশািী আড়ানী কালী িাড়ী র্বিে, আড়ানী, িাঘা, োেশািী ৬৫৫২৮৮৯ ২০০০০ 

২৭১ োেশািী আনির্য়ী পূো র্বিে, কুর্ােপাড়া, জঘাড়ার্াো, জিায়াবলয়া, োেশািী ৬৫৫২৮৯০ ২৫০০০ 

২৭২ োেশািী েীঁ িেোকালী র্াতা র্বিে, কুর্ােপাড়া, জঘাড়ার্াো, জিায়াবলয়া, োেশািী ৬৫৫২৮৯১ ১০০০০ 

২৭৩ নারটাে শ্রীশ্রী বশি র্বিে, লালপুে বত্ররর্ািনী, লালপুে, নারটাে ৬৫৫২৮৯২ ১০০০০ 

২৭৪ নারটাে িাসুরেিপুে িাসুরেি র্বিে, িাসুরেিপুে, কিদ্যরিলঘবড়য়া, নলডািা, নারটাে ৬৫৫২৮৯৩ ১৫০০০ 

২৭৫ নারটাে শ্রীশ্রী বশি কাবল র্বিে, কবের্পুে জঘাষপাড়া, আদুলপলপুে, লালপুে, নারটাে ৬৫৫২৮৯৪ ১৫০০০ 

২৭৬ নারটাে শ্রী োধারগাবিি র্বিে, দুধগাড়ী, নাবেেপুেিাট, গুরুোসপুে, নারটাে ৬৫৫২৮৯৫ ১৫০০০ 

২৭৭ নারটাে শ্রীশ্রী কালীর্াতা র্বিে, পাঁেিাড়ীয়া, িড়াইগ্রার্, নারটাে ৬৫৫২৮৯৬ ১৫০০০ 

২৭৮ নারটাে শ্যার্ল কুর্াে সেকাে, জিায়াবলয়া, বসংড়া, নারটাে ৬৫৫২৮৯৭ ১০০০০ 

২৭৯ নারটাে বশল্পী োনী প্রার্াবণক, র্াবসিা, জিায়াবলয়া, বসংড়া, নারটাে ৬৫৫২৮৯৮ ১০০০০ 

২৮০ নারটাে সাগে কুর্াে, উত্তে লালপুে, লালপুে, নারটাে ৬৫৫২৮৯৯ ১০০০০ 

২৮১ োঁপাইনিািগঞ্জ েয় শ্রী োধারগাবিি র্বিে, োর্কৃষ্ণপুে, কাবলনগে, সেে, োঁপাইনিািগঞ্জ ৬৫৫২৯০০ ১০০০০ 

২৮২ োঁপাইনিািগঞ্জ িরেিা সা. দুগ মা র্বিে, িরেিা, িাটিাকইল, নারোল, োঁপাইনিািগঞ্জ ৬৫৫২৯০১ ১০০০০ 

২৮৩ োঁপাইনিািগঞ্জ িাবলয়াডািা কর্ মকােপাড়া দুগ মা র্বিে, িাবলয়াডািা, সেে, োঁপাইনিািগঞ্জ ৬৫৫২৯০২ ১০০০০ 

২৮৪ োঁপাইনিািগঞ্জ র্নাকষা আবে বর্িীপাড়া দুগ মা র্বিে, জেৌকা র্নাকষা, র্নাকষা, বশিগঞ্জ, 

োঁপাইনিািগঞ্জ 

৬৫৫২৯০৩ ১০০০০ 

২৮৫ োঁপাইনিািগঞ্জ শুক্রিাড়ী সা. দুগ মা র্বিে, শুক্রিাড়ী, জেৌড়ালা, জগার্স্তাপুে, োঁপাইনিািগঞ্জ ৬৫৫২৯০৪ ১০০০০ 

২৮৬ োঁপাইনিািগঞ্ে জশখপুো োধারগাবিি র্বিে, জশখপুো, জেওপুো, জগার্স্তাপুে, োঁপাইনিািগঞ্জ ৬৫৫২৯০৬ ১০০০০ 



২৮৭ োঁপাইনিািগঞ্জ ফুলটুবস োনী, জেৌকা র্নাকষা, র্নাকষা, বশিগঞ্জ, োঁপাইনিািগঞ্জ ৬৫৫২৯০৭ ৭৫০০ 

২৮৮ োঁপাইনিািগঞ্জ শ্রী সরন্তাষ কুর্াে, শ্রীোর্পুে, নারোল, োঁপাইনিািগঞ্জ ৬৫৫২৯০৮ ১০০০০ 

২৮৯ োঁপাইনিািগঞ্জ োধা োনী, জর্ািনিাগান, নারোল, োঁপাইনিািগঞ্জ ৬৫৫২৯০৯ ১০০০০ 

২৯০ নীলফার্ােী বিন্যাকুড়ী সাধুে র্বিে, বিন্যাকুবড়, বিন্যাকুবড় র্াোে, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯১০ ২৫০০০ 

২৯১ নীলফার্ােী বি. জক. বি. সা. দুগ মা র্বিে, বিন্যাকুবড়, বিন্যাকুবড় র্াোে, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯১১ ২৫০০০ 

২৯২ নীলফার্ােী কাঁঠালী জকন্দ্রীয় (বিন্যাকুবড়) সা. দুগ মা র্বিে, উত্তে জেশীিাই, কাঁঠালী, েলঢাকা ৬৫৫২৯১২ ২০০০০ 

২৯৩ নীলফার্ােী োেিাড়ী েবক্ষণ পাড়া শ্রীশ্রী োধারগাবিি বেউ র্বিে, বশমুলিাড়ী, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯১৩ ২০০০০ 

২৯৪ নীলফার্ােী ধনীপাড়া সা. বিষ্ণু র্বিে, জগালনা কাছােীিাোে, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯১৪ ২০০০০ 

২৯৫ নীলফার্ােী পবির্ িালাগ্রার্ কালীে ডালা সা. দুগ মা র্বিে, িালাগ্রার্, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯১৫ ২০০০০ 

২৯৬ নীলফার্ােী কালরকওট সা. কালী র্বিে, কালরকওট, র্ীেগঞ্জিাট, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯১৬ ২০০০০ 

২৯৭ নীলফার্ােী িগুলাগাড়ী বিন্দুপাড়া সা. িবে র্বিে, িগুলাগাড়ী, োোেিাট, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯১৭ ২০০০০ 

২৯৮ নীলফার্ােী োেিাড়ী কাছাড়ী পাড়া সা. োধাকৃষ্ণ র্বিে বশমুলিাড়ী, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯১৮ ২০০০০ 

২৯৯ নীলফার্ােী গাড়াগ্রার্ র্িাবর্লন জযাগাশ্রর্, গাড়াগ্রার্, খার্াে গাড়াগ্রার্, বকরশােগঞ্জ, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯১৯ ২০০০০ 

৩০০ নীলফার্ােী উত্তে িড়বভটা ডািাপাড়া নার্ােিাড়ী সা. কাবল র্বিে, বকরশােগঞ্জ, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯২০ ২০০০০ 

৩০১ নীলফার্ােী র্াবিগঞ্জ  র্া কালী র্বিে, িাগরডাকো, জডার্াে, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯২১ ২০০০০ 

৩০২ নীলফার্ােী আোেী োঁেখানা শ্রীশ্রী োধারগাবিি বেউ র্বিে, খার্াে গাড়াগ্রার্, বকরশােগঞ্জ, 

নীলফার্ােী 

৬৫৫২৯২২ ২০০০০ 

৩০৩ নীলফার্ােী শ্রীশ্রী েগন্নার্ জেি ের্ র্বিে, কারলক্টে েত্ত্বে, সেে, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯২৩ ১০০০০ 

৩০৪ নীলফার্ােী শ্রীশ্রী বিষ্ণু র্বিে, কসয়েপুে, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯২৪ ১০০০০ 

৩০৫ নীলফার্ােী জডার্াে জকবন্দ্রয় িবেসভা র্বিে, জছাট োউতা, জডার্াে, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯২৫ ১০০০০ 

৩০৬ নীলফার্ােী শ্রীশ্রী করুনার্য়ী কালী িাড়ী, বকরশােগঞ্জ িাোে, বকরশােগঞ্জ, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯২৬ ২০০০০ 

৩০৭ নীলফার্ােী গাড়াগ্রার্ কিষ্ণিপাড়া গীবেধােী র্বিে, গাড়াগ্রার্, খার্াে গাড়াগ্রার্, বকরশােগঞ্জ, 

নীলফার্ােী 

৬৫৫২৯২৭ ২০০০০ 

৩০৮ নীলফার্ােী উপরেলা জকন্দ্রীয় সা. সনাতন ধর্ীয় িবে র্বিে, বকরশােগঞ্জ, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯২৮ ২০০০০ 

৩০৯ নীলফার্ােী শ্রীশ্রী িবেসভা র্বিে ও কালী র্বিে, জর্ৌোপািা, জডার্াে, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯২৯ ১০০০০ 

৩১০ নীলফার্ােী বিন্যাকুড়ী িাবুপাড়া সা. িবে র্বিে, বিন্যাকুড়ী র্াোে, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৩০ ২৫০০০ 

৩১১ নীলফার্ােী িীরেন্দ্র নার্ োয়, বিন্যাকুড়ী, বিন্যাকুড়ী র্াোে, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৩১ ১০০০০ 

৩১২ নীলফার্ােী িবেপে োয়, বিন্যাকুবড়, বিন্যাকুবড় র্াোে, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৩২ ১০০০০ 

৩১৩ নীলফার্ােী অবর্তয েন্দ্র োয়, বিন্যাকুড়ী, বিন্যাকুড়ী র্াোে, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৩৩ ৫০০০ 

৩১৪ নীলফার্ােী পবের্ল েন্দ্র োয়, বিন্যাকুড়ী, বিন্যাকুড়ী র্াোে, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৩৪ ৫০০০ 

৩১৫ নীলফার্ােী যতীষ েন্দ্র সেকাে, বিন্যাকুড়ী, বিন্যাকুড়ী র্াোে, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৩৫ ৭০০০ 

৩১৬ নীলফার্ােী বশবশে েঞ্জন োয়, িালাপাড়া, ের্িাোে, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৩৬ ৮০০০ 

৩১৭ নীলফার্ােী োনবক েন্দ্র োয়, বিন্যাকুড়ী, বিন্যাকুড়ী র্াোে, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৩৭ ৭০০০ 

৩১৮ নীলফার্ােী েিন কুর্াে োয়, বিন্যাকুড়ী, বিন্যাকুড়ী র্াোে, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৩৮ ৫০০০ 

৩১৯ নীলফার্ােী প্রবদ্বপ সেকাে, বিন্যাকুড়ী, বিন্যাকুড়ী র্াোে, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৩৯ ৭০০০ 

৩২০ নীলফার্ােী জগৌতর্ েন্দ্র োয়, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৪০ ১০০০০ 

৩২১ নীলফার্ােী ফুল কুর্াে োয়, েবক্ষণ গয়ািাড়ী, গয়ািাড়ী, বডর্লা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৪১ ১০০০০ 

৩২২ নীলফার্ােী িসন্ত কুর্াে োয়, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৪২ ১০০০০ 

৩২৩ নীলফার্ােী কভেি েন্দ্র োয়, কালরকওট, র্ীেগঞ্জিাট, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৪৩ ১০০০০ 

৩২৪ নীলফার্ােী তাস্য েন্দ্র োয়, পূি ম খুটার্াো, খুটার্াো, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৪৪ ১০০০০ 

৩২৫ নীলফার্ােী সুকুর্াে সেকাে, বিন্যাকুড়ী, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৪৫ ১০০০০ 

৩২৬ নীলফার্ােী িকুল সেকাে, বিন্যাকুড়ী, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৪৬ ১০০০০ 

৩২৭ নীলফার্ােী পবির্ জগালনা সা. োধারগাবিি বেউ র্বিে, জগালনা কাোেী িাোে, েলঢাকা ৬৫৫২৯৪৭ ১০০০০ 

৩২৮ পঞ্চগড় শ্রী বনেঞ্জন োয়, র্ািােপাড়া, জিাো, পঞ্চগড় ৬৫৫২৯৪৮ ১০০০০ 



৩২৯ পঞ্চগড় জেিাবশষ েঞ্জন োয়, জেিীডুিা, জেিীগঞ্জ, পঞ্চগড় ৬৫৫২৯৪৯ ১০০০০ 

৩৩০ পঞ্চগড় জশফালী োনী োয়, িাবুপাড়া, জিাো, পঞ্চগড় ৬৫৫২৯৫০ ৫০০০ 

৩৩১ পঞ্চগড় র্ালা োনী োয়, জসানািাে, জেিীগঞ্জ, পঞ্চগড় ৬৫৫২৯৫১ ১০০০০ 

৩৩২ পঞ্চগড় র্বলনা োনী োয়, জসানািাে, জেিীগঞ্জ, পঞ্চগড় ৬৫৫২৯৫২ ১০০০০ 

৩৩৩ পঞ্চগড় বিপন েন্দ্র োয়, র্ালেন্ডী, জসানািাে, জেিীগঞ্জ, পঞ্চগড় ৬৫৫২৯৫৩ ১০০০০ 

৩৩৪ পঞ্চগড় খবগন্দ্র নার্ োয়, জসানািাে, জেিীগঞ্জ, পঞ্চগড় ৬৫৫২৯৫৪ ১০০০০ 

৩৩৫ পঞ্চগড় শ্রীশ্রী সীতানার্ র্িারক্ষত্র ধার্ দুগ মা র্বিে, জপড়ালিাড়ী সবর্বতে ডািা, জেিীগঞ্জ, পঞ্চগড় ৬৫৫২৯৫৫ ২০০০০ 

৩৩৬ পঞ্চগড় শ্রীশ্রী সন্ত জগৌড়ীয় র্ঠ, অবভোর্পাড়া, জেিীগঞ্জ, পঞ্চগড় ৬৫৫২৯৫৬ ২০০০০ 

৩৩৭ পঞ্চগড় ব্ররহ্মাত্তে সুিেেীবঘ উত্তে সেকােপাড়া োধাকৃষ্ণ র্বিে, সুিেেীবঘ, জেিীগঞ্জ, পঞ্চগড় ৬৫৫২৯৫৭ ২০০০০ 

৩৩৮ পঞ্চগড় জেিীগঞ্জ িাোে ঠাকুেিাড়ী, িাোেপাড়া, জেিীগঞ্জ, পঞ্চগড় ৬৫৫২৯৫৮ ২০০০০ 

৩৩৯ পঞ্চগড় সারকায়া সা. জকবন্দ্রয় দুগ মা র্বিে, নগে সারকায়া, সারকায়া, জিাো, পঞ্চগড় ৬৫৫২৯৫৯ ২০০০০ 

৩৪০ পঞ্চগড় বত্রররাতা শ্রীশ্রী জিারেশ্বেী শবিপীঠ র্বিে, জিারেশ্বেী, িগদুলঝুলা, জিাো, পঞ্চগড় ৬৫৫২৯৬০ ২০০০০ 

৩৪১ নীলফার্ােী বপ্রয়াংকা োনী োয়, প. জর্লািে, জর্লািে, বকরশােগঞ্জ, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৬১ ১০০০০ 

৩৪২ পঞ্চগড় িসন কুর্াে োয়, পবির্ জেিীডুিা, জেিীগঞ্জ, পঞ্চগড় ৬৫৫২৯৬২ ১০০০০ 

৩৪৩ কুবড়গ্রার্ ফুলিাড়ী জকন্দ্রীয় সা. কালী র্বিে, নগে র্রনািেগঞ্জ, ফুলিাড়ী, কুবড়গ্রার্ ৬৫৫২৯৬৩ ২৫০০০ 

৩৪৪ কুবড়গ্রার্ জোশন বশমুলিাড়ী (রিারড মেিাট) জকন্দ্রীয় সা. দুগ মা র্বিে, জোশন বশমুলিাড়ী,  বর্য়াপাড়া, 

ফুলিাড়ী, কুবড়গ্রার্ 

৬৫৫২৯৬৪ ২৫০০০ 

৩৪৫ কুবড়গ্রার্ উত্তে িড়বভটা িবেে পাঠ জোলপূো ও সা. দুগ মা র্বিে, বনউ িড়বভটা, ফুলিাড়ী ৬৫৫২৯৬৫ ২৫০০০ 

৩৪৬ কুবড়গ্রার্ িারনশ্বে (েলিাড়ী) জসিাশ্রর্ কালী ও দুগ মা র্বিে, কিরদ্যেিাোে, োোেিাট, কুবড়গ্রার্ ৬৫৫২৯৬৬ ২৫০০০ 

৩৪৭ কুবড়গ্রার্ র্ধ্য সুখাতী ককয়াপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, সুখাতী, নারগশ্বেী, কুবড়গ্রার্ ৬৫৫২৯৬৭ ২৫০০০ 

৩৪৮ কুবড়গ্রার্ কাবশপুে জসনপাড়া র্ািােিাড়ী সা. জেি র্বিে, কাবশপুে, ঘুঘুেিাট, ফুলিাড়ী, কুবড়গ্রার্  ৬৫৫২৯৬৮ ২০০০০ 

৩৪৯ কুবড়গ্রার্ েবক্ষণ িড়বভটা সা. দুগ মা র্বিে, িড়বভটা, বনউ িড়বভটা, ফুলিাড়ী, কুবড়গ্রার্ ৬৫৫২৯৬৯ ২০০০০ 

৩৫০ কুবড়গ্রার্ েেরকে পাঠ োধারগাবিি ও দুগ মা র্বিে, কুটিেন্দ্রর্ানা, ফুলিাড়ী, কুবড়গ্রার্ ৬৫৫২৯৭০ ২০০০০ 

৩৫১ কুবড়গ্রার্ োধারগাবিি েীউ র্বিে, উত্তে েলেবলয়া, েলেবলয়া, উবলপুে, কুবড়গ্রার্ ৬৫৫২৯৭১ ২০০০০ 

৩৫২ কুবড়গ্রার্ পূি ম িড়বভটা জসরনে খার্াে সা. দুগ মা র্বিে, িড়বভটা, ফুলিাড়ী, কুবড়গ্রার্ ৬৫৫২৯৭২ ২০০০০ 

৩৫৩ কুবড়গ্রার্ িালােিাট সা. দুগ মা র্বিে, ফুলর্বত (পূি ম), নাওডািা, ফুলিাড়ী, কুবড়গ্রার্ ৬৫৫২৯৭৩ ২০০০০ 

৩৫৪ কুবড়গ্রার্ ঈশা োনী োয়, কার্াতপাড়া, জেিীগঞ্জ, কুবড়গ্রার্ ৬৫৫২৯৭৪ ১০০০০ 

৩৫৫ কুবড়গ্রার্ সুবর্ত্রা োনী পাল, েন্দ্রখানা, ফুলিাড়ী, কুবড়গ্রার্ ৬৫৫২৯৭৫ ৮০০০ 

৩৫৬ কুবড়গ্রার্ অেয় কুর্াে োয়, িড়বভটা, বনউ িড়বভটা, ফুলিাড়ী, কুবড়গ্রার্ ৬৫৫২৯৭৬ ৮০০০ 

৩৫৭ কুবড়গ্রার্ অবভবেৎ েন্দ্র সেকাে, িরেখার্াে, ফুলিাড়ী, কুবড়গ্রার্ ৬৫৫২৯৭৭ ৮০০০ 

৩৫৮ কুবড়গ্রার্ জসৌেভ জসন পারয়ল, েন্দ্রখানা, ফুলিাড়ী, কুবড়গ্রার্ ৬৫৫২৯৭৮ ৮০০০ 

৩৫৯ কুবড়গ্রার্ বেপ্তী োনী পাল, কৃষ্ণপুে কুর্ােপাড়া, সেে, কুবড়গ্রার্ ৬৫৫২৯৭৯ ৮০০০ 

৩৬০ কুবড়গ্রার্ বেতা োনী োয়, োর্ধন, উবলপুে, কুবড়গ্রার্ ৬৫৫২৯৮০ ১০০০০ 

৩৬১ কুবড়গ্রার্ দুলালী োনী সেকাে, োর্ধন, উবলপুে, কুবড়গ্রার্ ৬৫৫২৯৮১ ১০০০০ 

৩৬২ কুবড়গ্রার্ র্রনােঞ্জন সেকাে, োর্ধন, উবলপুে, কুবড়গ্রার্ ৬৫৫২৯৮২ ১০০০০ 

৩৬৩ কুবড়গ্রার্ জেখা োনী জসন, োর্ধন, উবলপুে, কুবড়গ্রার্ ৬৫৫২৯৮৩ ১০০০০ 

৩৬৪ পঞ্চগড় ডািােিাবড় সা. কাবল র্বিে, র্ালেন্ডী, জসানািাে, জেিীগঞ্জ, পঞ্চগড় ৬৫৫২৯৮৪ ২৫০০০ 

৩৬৫ কুবড়গ্রার্ কাবলেপাঠ দুগ মা র্বিে, োর্ধন, ডুর্ােিাট, উবলপুে, কুবড়গ্রার্ ৬৫৫২৯৮৫ ২০০০০ 

৩৬৬ পঞ্চগড় র্ালেন্ডী ঢারকেপাড় সা. দুগ মা র্বিে, র্ালেন্ডী, জসানািাে, জেিীগঞ্জ, পঞ্চগড় ৬৫৫২৯৮৬ ২৫০০০ 

৩৬৭ পঞ্চগড় জসানািাে বিষ্ণু র্বিে, িাবুপাড়া, জসানািাে, জেিীগঞ্জ, পঞ্চগড় ৬৫৫২৯৮৭ ২৫০০০ 

৩৬৮ নীলফার্ােী সন্ধা োনী সেকাে, বিন্যাকুড়ী, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৮৮ ৯০০০ 

৩৬৯ নীলফার্ােী প্রবতর্া োনী জসন, বিন্যাকুড়ী, েলঢাকা, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৮৯ ৯০০০ 

৩৭০ নীলফার্ােী শ্রীশ্রী ঠাকুে অনুকুল েন্দ্র সৎ-সি আশ্রর্, পূি ম িলিবলয়া, বর্েমাগঞ্জ, জডার্াে, নীলফার্ােী ৬৫৫২৯৯০ ১৫০০০ 

৩৭১ িবেশাল সোোে শাবন্ত বনরকতন জসিাশ্রর্, আহুবত িাটো, িািাদুেপুে, আগগলঝাড়া, িবেশাল ৬৫৫২৯৯১ ৫০০০ 



৩৭২ বকরশােগঞ্জ ডুয়াইগাঁও সুলতানপুে সা. শ্মশানঘাট, সুলতানপুে, ডুয়াইগাঁও, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৯৯২ ১০০০০ 

৩৭৩ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী উলিোে শবি শংকে অিধূত িািা বিন্দুধার্ আশ্রর্ (শ্মশান), সোেেে, 

িাবেতপুে 

৬৫৫২৯৯৩ ১০০০০ 

৩৭৪ জগাপালগঞ্জ শ্রীশ্রী সা. দুগ মা র্বিে, পরলাটানা, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫২৯৯৪ ১০০০০ 

৩৭৫ বকরশােগঞ্জ গােীেেে বশি র্বিে, গাবেেেে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫২৯৯৫ ১০০০০ 

৩৭৬ লক্ষ্মীপুে শ্রীশ্রী অনাবে আবে জগাবিি আশ্রর্, কেইতলা, ের্ারয়েবখল, সেে, লক্ষ্মীপুে ৬৫৫২৯৯৬ ১০০০০ 

৩৭৭ বসোেগঞ্জ জেড়াগাতী ঠাকুেপাড়া সা. েবক্ষণা কালী র্াতা র্বিে, রুদ্রপুে, োয়গঞ্জ, বসোেগঞ্জ ৬৫৫২৯৯৭ ৫০০০ 

৩৭৮ বসোেগঞ্জ পােরকােলা সা. শ্মশান, পােরকােলা, রুদ্রপুে, োয়গঞ্জ, বসোেগঞ্জ ৬৫৫২৯৯৮ ৫০০০ 

৩৭৯ বসোেগঞ্জ পােরকােলা সা. শ্রীশ্রী কালী র্াতা র্বিে, পােরকােলা, রুদ্রপুে, োয়গঞ্জ, বসোেগঞ্জ ৬৫৫২৯৯৯ ৫০০০ 

৩৮০ ঢাকা োরধশ্যার্ র্বিে, নতুন শুভাঢযা, জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫৩০০০ ১০০০০ 

৩৮১ ঢাকা পূি ম িি ডাকপাড়া সা. কালী র্বিে, বেনবেো, জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫৩০০১ ৫০০০ 

৩৮২ ঢাকা ডালকালুিী সা. িবে র্বিে, ডালকালুিী, বেনবেো, জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫৩০০২ ৫০০০ 

৩৮৩ ঢাকা শ্রীশ্রী সা. দুগ মা র্বিে, নাইোেী, বিরুবলয়া, সাভাে, ঢাকা ৬৫৫৩০০৩ ১০০০০ 

৩৮৪ ঢাকা বিশ্বনার্ েক্রিতী, ৩২২/২/এ পবির্ পীরেে িাগ, বর্েপুে-২, ঢাকা ৬৫৫৩০০৪ ৫০০০ 

৩৮৫ ঢাকা গীতা োনী, কগইকােরটক, গািতলী, বর্েপুে, ঢাকা ৬৫৫৩০০৫ ১০০০০ 

৩৮৬ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী োধা ব্রে জর্ািন র্বিে, সাোইল, তাড়াইল, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০০৬ ৭০০০ 

৩৮৭ বকরশােগঞ্জ নি োগেণ যুি সংঘ (শ্রীশ্রী সংকট জর্ােন দুগ মা র্বিে), পূি ম তােপাশা, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০০৭ ৭০০০ 

৩৮৮ বকরশােগঞ্জ জিারসনপুে জকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী কালী র্বিে, জঢবকয়া, জিারসনপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০০৮ ৭০০০ 

৩৮৯ বকরশােগঞ্জ ধনকুড়া সেকাে িাড়ী দুগ মা র্বিে, ধনকুড়া, োর্াইল, জিারসনপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০০৯ ৭০০০ 

৩৯০ বকরশােগঞ্ে শ্রীশ্রী ভােত ব্রহ্মোেী িািাে আশ্রর্, েগেল, পুর্েী, জিারসনপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০১০ ৭০০০ 

৩৯১ বকরশােগঞ্জ নতুন পল্লী সংঘ, িবত্রশ (নতুন পল্লী), সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০১১ ৭০০০ 

৩৯২ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী বসরর্দ্শ্বেী কালী িাড়ী, িাবনয়াকাবি, োতীয় বেবন কল, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০১২ ২০০০০ 

৩৯৩ বকরশােগঞ্জ ধূলবেয়া শ্মশানঘাট, শ্রীশ্রী শ্মশান কালী র্বিে, ধূলবেয়া জিড়াটি, কটিয়ােী, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০১৩ ৭০০০ 

৩৯৪ বকরশােগঞ্জ বত্রেত্ন র্বিে, কটিয়ােী পূি মপাড়া, কটিয়ােী, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০১৪ ৭০০০ 

৩৯৫ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী োধা োরর্ােে বেউে জসিা আশ্রর্, র্ধ্যপাড়া, আেবর্তা, কটিয়ােী, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০১৫ ৭০০০ 

৩৯৬ বকরশােগঞ্জ গরিশ সেকারেে িাড়ী সা. দুগ মা র্বিে, োবর্িা, তাড়াইল, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০১৬ ৭০০০ 

৩৯৭ বকরশােগঞ্জ োবর্িা ির্ মনপাড়া শ্মশানঘাট, োবর্িা ির্ মনপাড়া, োবর্িা, তাড়াইল, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০১৭ ৭০০০ 

৩৯৮ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে র্ােনাপাড়া, তাড়াইল, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০১৮ ৭০০০ 

৩৯৯ বকরশােগঞ্জ বছন্ন র্াতা র্বিে, ভট্টাোর্য্ম পাড়া, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০১৯ ৭০০০ 

৪০০ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী োধা-র্াধি আখড়া, িাবিলীপাড়া, অিগ্রার্, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০২০ ৭০০০ 

৪০১ বকরশােগঞ্জ ইছাপুে শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, ইছাপুে, আের্পুে, অিগ্রার্, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০২১ ৭০০০ 

৪০২ বকরশােগঞ্জ আলীেেে শ্রীশ্রী োধার্াধি র্বিে, আলীেেে, কাপাশাটিয়া, কুবলয়ােেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০২২ ৭০০০ 

৪০৩ বকরশােগঞ্জ আবের্গঞ্জ িাোে শ্মশানঘাট, িারে শ্রীোর্পুে, েিলিাড়ী, কবের্গঞ্জ, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০২৩ ৭০০০ 

৪০৪ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী পেনাগে োস জগাস্বার্ী আখড়া, খয়েতিাটি, গুোবেয়া, কবের্গঞ্জ, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০২৪ ৭০০০ 

৪০৫ বকরশােগঞ্জ িারেশ্রীোর্পুে োধারগাবিি র্বিে, িারেশ্রীোর্পুে িাোে, েিলিাড়ী, কবের্পুে, 

বকরশােগঞ্জ 

৬৫৫৩০২৫ ৭০০০ 

৪০৬ বকরশােগঞ্জ র্া পাগলার্ী পূো র্ন্ডপ, েন্ডীরিে (ে.), কভেি, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০২৬ ৭০০০ 

৪০৭ বকরশােগঞ্জ কভেি িবেেন সা. পূো র্ন্ডপ, েন্ডীরিে, কভেি, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০২৭ ৭০০০ 

৪০৮ বকরশােগঞ্জ শ্রী র্নসা বশি নাগ র্বিে, উত্তে সোেেে, সোেেে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০২৮ ৭০০০ 

৪০৯ বকরশােগঞ্জ বিবপন িাবুেিাড়ী পূো র্ন্ডপ, ডুয়াইগাঁও, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০২৯ ৭০০০ 

৪১০ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী জগাপীনার্ বেউে র্বিে, বিলবেয়া, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৩০ ৭০০০ 

৪১১ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী আয ম ধর্ ম র্বিে, েবক্ষণ কার্ালপুে, সোেেে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৩১ ৭০০০ 

৪১২ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী জলাকনার্ র্বিে, বিলবেয়া, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৩২ ৭০০০ 

৪১৩ বকরশােগঞ্জ বনতােকাবি র্িাশ্মশানঘাট, িাবেতপুে, বনতােকাবিে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৩৩ ৭০০০ 



৪১৪ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী েন্দ্রনার্ জগাস্বার্ীে আখড়া, আটোর্পুে, ষাইটধাে, বনকলী, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৩৪ ৭০০০ 

৪১৫ বকরশােগঞ্জ বনকলী জকন্দ্রীয় িবেসভা, বনকলী িড়িাটি, বনকলী, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৩৫ ৭০০০ 

৪১৬ বকরশােগঞ্জ োর্পাড়া শ্মশান, োর্পাড়া, বনকলী, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৩৬ ৭০০০ 

৪১৭ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী পাগলনার্ জেিালয় ও ভােত ব্রহ্মোেী বসর্দ্াশ্রর্, লক্ষীয়া, পাকুবিয়া, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৩৭ ৭০০০ 

৪১৮ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী র্েন জর্ািন বেউে আখড়া, জেিকাবি, র্ঠরখালা, পাকুবিয়া, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৩৮ ৭০০০ 

৪১৯ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, জিারসিী, পাকুবিয়া, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৩৯ ৭০০০ 

৪২০ বকরশােগঞ্জ র্াইেপাড়া শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, র্াইেপাড়া, ডুর্োকািা, কুবলয়ােেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৪০ ৭০০০ 

৪২১ বকরশােগঞ্জ সা. শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, ছয়সূতী, কুবলয়ােেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৪১ ৭০০০ 

৪২২ বকরশােগঞ্জ বশল্পী োনী, র্সবেে োর্ (োসপাড়া), অিগ্রার্, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৪২ ৪০০০ 

৪২৩ বকরশােগঞ্জ র্াখন েন্দ্র জেিনার্, নার্পাড়া, অিগ্রার্, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৪৩ ৪০০০ 

৪২৪ বকরশােগঞ্জ প্রবতভা োনী সেকাে, োটিয়াপাড়া, গুোবেয়া, কবের্গঞ্জ, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৪৪ ৪০০০ 

৪২৫ বকরশােগঞ্জ জগাপাল েন্দ্র ির্ মন, ধূলবেয়ারিড়াটি, গবেিাটা, কটিয়ােী, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৪৫ ৪০০০ 

৪২৬ বকরশােগঞ্জ সন্ধযা োনী সেকাে, আিখবড়য়া, আেবর্তা, কটিয়ােী, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৪৬ ৪০০০ 

৪২৭ বকরশােগঞ্জ জখলন োনী েত্ত, আেবর্তা, কটিয়ােী, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৪৭ ৪০০০ 

৪২৮ বকরশােগঞ্জ বর্না েক্রিতী, কটিয়ােী পবির্পাড়া, কটিয়ােী, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৪৮ ৪০০০ 

৪২৯ বকরশােগঞ্জ অবনতা সািা, বনকলী িড়িাটি, বনকলী, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৪৯ ৪০০০ 

৪৩০ বকরশােগঞ্জ কল্পনা োনী নর্োস, গুেই, বিলবেয়া, বনকলী, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৫০ ৪০০০ 

৪৩১ বকরশােগঞ্জ বেলীপ কুর্াে সেকাে, ধনকুড়া, োর্াইল, জিারসনপুে, বকরশােগঞ্ে ৬৫৫৩০৫১ ৪০০০ 

৪৩২ বকরশােগঞ্জ কালী েন্দ্র োস, জঢবকয়া, জিারসনপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৫২ ৪০০০ 

৪৩৩ বকরশােগঞ্জ সতয েঞ্জন েক্রিতী, জঢবকয়া, জিারসনপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৫৩ ৪০০০ 

৪৩৪ বকরশােগঞ্জ বেিা োনী সেকাে, োবর্িা, তাড়াইল, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৫৪ ৪০০০ 

৪৩৫ বকরশােগঞ্জ মুকুট েঞ্জন োস, পবির্ সাোইল, তাড়াইল, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৫৫ ৪০০০ 

৪৩৬ বকরশােগঞ্জ োরসন্দ্র সেকাে, োবর্িা, তাড়াইল, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৫৬ ৪০০০ 

৪৩৭ বকরশােগঞ্জ প্ররর্াে েক্রিতী (নলু), নগুয়া বিন্মগাঁও, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৫৭ ৪০০০ 

৪৩৮ বকরশােগঞ্জ শাবন্ত োনী সেকাে, োকুয়াইল, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৫৮ ৪০০০ 

৪৩৯ বকরশােগঞ্জ বশপ্রা োনী োস, ছয়না, জিৌলাই, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৫৯ ৪০০০ 

৪৪০ বকরশােগঞ্জ মৃণাল কৃষ্ণ জেিনার্, কার্াবলয়াপাড়া, বিন্নাটি, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৬০ ৪০০০ 

৪৪১ বকরশােগঞ্জ র্াবনক েবক্ষত, বিন্নাগাঁও নগুয়া, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৬১ ৪০০০ 

৪৪২ বকরশােগঞ্জ িাধন েন্দ্র েত্ত, ৩২৬, খের্পবি, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৬২ ৩০০০ 

৪৪৩ বকরশােগঞ্জ বিপন সািা, িবত্রশ, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৬৩ ৩০০০ 

৪৪৪ বকরশােগঞ্জ বশখা োনী সূত্রধে, োর্পাড়া, বনকলী, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৬৪ ৩০০০ 

৪৪৫ বকরশােগঞ্জ কৃষ্ণ েবিোস, কভেিপুে, কভেি, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৬৫ ৩০০০ 

৪৪৬ বকরশােগঞ্জ েীিন েন্দ্র জে, িারুয়া পূি ম আখড়া িাোে, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৬৬ ৩০০০ 

৪৪৭ বকরশােগঞ্জ সাধনা োনী ির্ মন, আলীেেে, কাপাশাটিয়া, কুবলয়ােেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৬৭ ৩০০০ 

৪৪৮ বকরশােগঞ্জ শমু্ভ বিশ্বাস, র্াইেপাড়া, ডুর্োকািা, কুবলয়ােেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৬৮ ৩০০০ 

৪৪৯ বকরশােগঞ্জ জগৌোি েন্দ্র োস, োসপাড়া, কুবলয়ােেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৬৯ ৩০০০ 

৪৫০ বকরশােগঞ্জ কনক প্রভা জেিী, িোটিয়া, লক্ষীয়া, পাকুবিয়া, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৭০ ৩০০০ 

৪৫১ বকরশােগঞ্জ তরুবন কান্ত জে, িাপাবনয়া, পাকুবিয়া, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৭১ ৩০০০ 

৪৫২ বকরশােগঞ্জ র্বল্লকা োনী বিশ্বাস, িবণকপাড়া, অিগ্রার্, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৭২ ৩০০০ 

৪৫৩ বকরশােগঞ্জ অসীর্া, অিগ্রার্, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৭৩ ৩০০০ 

৪৫৪ বকরশােগঞ্জ জোলন সেকাে, োবর্িা, তাড়াইল, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৭৪ ৩০০০ 

৪৫৫ বকরশােগঞ্জ জখলা োনী িসাক, িবত্রশ, পবির্ িাউন্ডােী, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৭৫ ৩০০০ 



৪৫৬ বকরশােগঞ্জ কাকবল োনী েত্ত, কার্ালপুে, সোেেে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৭৬ ৩০০০ 

৪৫৭ বকরশােগঞ্জ িাবুল কুর্াে িবনক, কার্ালপুে, সোেেে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৭৭ ৩০০০ 

৪৫৮ নেবসংেী সুরেি েন্দ্র বিশ্বাস, জর্বর্কািা, োয়পুো, নেবসংেী ৬৫৫৩০৭৮ ৩০০০ 

৪৫৯ নেবসংেী বেপালী োস, ৩৮৫/১, িাবনয়াছল, সেে, নেবসংেী ৬৫৫৩০৭৯ ৩০০০ 

৪৬০ নেবসংেী েীিন েন্দ্র সািা, েবক্ষণ কািাপাড়া, সেে, নেবসংেী ৬৫৫৩০৮০ ৩০০০ 

৪৬১ নেবসংেী বর্লন োনী, গোের্াো, জনৌকাঘাটা, বশিপুে, নেবসংেী ৬৫৫৩০৮১ ৩০০০ 

৪৬২ নেবসংেী অলকা জপাদ্দাে, ৪৮, র্ধ্যকািাপাড়া, সেে, নেবসংেী ৬৫৫৩০৮২ ৩০০০ 

৪৬৩ নেবসংেী িবিতা সািা, র্ধ্যকািাপাড়া, সেে, নেবসংেী ৬৫৫৩০৮৩ ৩০০০ 

৪৬৪ নেবসংেী স্বণ ম কর্ল েন্দ্র োস, জকারেেেে, জেৌলতপুে, র্রনািেেী, নেবসংেী ৬৫৫৩০৮৪ ৩০০০ 

৪৬৫ নেবসংেী সীর্া োনী জর্ােক, জিলাি, নেবসংেী ৬৫৫৩০৮৫ ৩০০০ 

৪৬৬ নেবসংেী কল্যানী োনী োস, টাওয়ােী, সেে, নেবসংেী ৬৫৫৩০৮৬ ৩০০০ 

৪৬৭ নেবসংেী বেপালী োনী সািা, সেে, নেবসংেী ৬৫৫৩০৮৭ ৩০০০ 

৪৬৮ নেবসংেী সুর্ন েন্দ্র োস, টাওয়ােী, সেে, নেবসংেী ৬৫৫৩০৮৮ ৩০০০ 

৪৬৯ নেবসংেী অবনতা োনী সূত্রধে, টিীরটক বর্বিপাড়া, কাটািাড়ীয়া, জিলাি, নেবসংেী ৬৫৫৩০৮৯ ৩০০০ 

৪৭০ নেবসংেী অপু োনী সািা, র্ধ্যকািাপাড়া, সেে, নেবসংেী ৬৫৫৩০৯০ ২৫০০ 

৪৭১ নেবসংেী োধাকৃষ্ণ র্ঠ র্বিে, গোের্াো, জনৌকাঘাটা, বশিপুে, নেবসংেী ৬৫৫৩০৯১ ২৫০০০ 

৪৭২ নেবসংেী টিীেরটক জিারপশ েন্দ্র জেি িাড়ী শ্মশান, কাটািাড়ীয়া, জিলাি, নেবসংেী ৬৫৫৩০৯২ ৫০০০ 

৪৭৩ বকরশােগঞ্জ ভাষাবনয়াপাড়া শ্মশানঘাট, র্াইেখাপন ভাষাবনয়া, নীলগঞ্জ, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৯৩ ২০০০০ 

৪৭৪ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী সূর্য্ম কর্ল কালী র্বিে, আইনােকাবি, িবলয়ােেী, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩০৯৪ ১০০০০ 

৪৭৫ জনত্ররকানা ইছাপুে সা. িবে র্বিে, ইছাপুে, নূেপুে জিাড়ালী, খাবলয়ার্জেী, জনত্ররকানা ৬৫৫৩০৯৫ ১৫০০০ 

৪৭৬ জনত্ররকানা সবেস্তলা সা. শােেীয়  দুগ মা র্বিে, সবেস্তলা, পূি মধলা, জনত্ররকানা ৬৫৫৩০৯৬ ২০০০০ 

৪৭৭ জনত্ররকানা নাোয়নপুে িবে র্বিে, নাোয়নপুে, জেওগাঁও জগাবিিপুে, আটপাড়া, জনত্ররকানা ৬৫৫৩০৯৭ ১০০০০ 

৪৭৮ জনত্ররকানা শ্রীশ্রী সনাতন র্বিে, জকবডবস সাতপাই, সেে, জনত্ররকানা ৬৫৫৩০৯৮ ১২০০০ 

৪৭৯ জনত্ররকানা োেন ভদ্র, উবকলপাড়া, সেে, জনত্ররকানা ৬৫৫৩০৯৯ ১০০০০ 

৪৮০ জনত্ররকানা োপােরকানা সািাপাড়া িবে র্বিে, োপােরকানা, জডমুো, িােিাট্টা, জনত্ররকানা ৬৫৫৩১০০ ২০০০০ 

৪৮১ নওগাঁ বশিপুেিাট উত্তেপাড়া পূো র্ন্ডপ, বশিপুেিাট, সেে, নওগাঁ ৬৫৫৩১০১ ১০০০০ 

৪৮২ নওগাঁ বশিপুে র্িাশ্মশান, বশিপুে, সেে, নওগাঁ ৬৫৫৩১০২ ২৫০০০ 

৪৮৩ নওগাঁ িিিলপুে িািা জলাকনার্ বেউ, িিিলপুে, েির্ানপুে, পত্মীতলা, নওগাঁ ৬৫৫৩১০৩ ১০০০০ 

৪৮৪ নওগাঁ শ্রীশ্রী ভূিরনশ্বেী িাবড় (কাবলর্াতা র্বিে), কুসুম্বা, র্ািা, নওগাঁ ৬৫৫৩১০৪ ২৫০০০ 

৪৮৫ নওগাঁ শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, েকরেি, সেে, নওগাঁ ৬৫৫৩১০৫ ২০০০০ 

৪৮৬ নওগাঁ েবক্ষণ কাবলতলা িািিায়াবে পূো র্বিে, েবক্ষণ িাট, সেে, নওগাঁ ৬৫৫৩১০৬ ১০০০০ 

৪৮৭ নওগাঁ ভিানীপুে বর্েমাপুে সা. দুগ মা র্বিে, ভিানীপুে, েঘুোর্পুে, আত্রাই, নওগাঁ ৬৫৫৩১০৭ ১০০০০ 

৪৮৮ নওগাঁ সাপািাে িাোে িারোয়ােী দুগ মা র্বিে, সাপািাে িাোে, সাপািাে, নওগাঁ ৬৫৫৩১০৮ ১০০০০ 

৪৮৯ নওগাঁ জিলগাপুে কালী র্বিে, জিলগাপুে, িাটোেিাড়ী, বনয়ার্তপুে, নওগাঁ ৬৫৫৩১০৯ ২৫০০০ 

৪৯০ নওগাঁ িািাই খাড়া সা. দুগ মা র্াতা র্বিে, িািাইখাড়া, আত্রাই, নওগাঁ ৬৫৫৩১১০ ২৫০০০ 

৪৯১ নওগাঁ কুশুম্বা ডারলশ্বেী শ্রীশ্রী েক্ষা কাবল র্ন্ডপ, কুশুম্বা, র্ািা, নওগাঁ ৬৫৫৩১১১ ১০০০০ 

৪৯২ নওগাঁ বর্ো োনী জেৌধুেী, িািাইখাড়া, আত্রাই, নওগাঁ ৬৫৫৩১১২ ১০০০০ 

৪৯৩ নওগাঁ োয়না িালা, িািাইখাড়া, আত্রাই, নওগাঁ ৬৫৫৩১১৩ ১০০০০ 

৪৯৪ নওগাঁ োনী সািা, সুলতানপুে (সািাপাড়া), সেে, নওগাঁ ৬৫৫৩১১৪ ১০০০০ 

৪৯৫ নওগাঁ প্রবর্লা িালোে, িািাইখাড়া, আত্রাই, নওগাঁ ৬৫৫৩১১৫ ১০০০০ 

৪৯৬ নওগাঁ বনয়বত োনী িালোে, িািাইখাড়া, আত্রাই, নওগাঁ ৬৫৫৩১১৬ ১০০০০ 

৪৯৭ নওগাঁ চুর্কী োনী, সুলতানপুে (সািাপাড়া), সেে, নওগাঁ ৬৫৫৩১১৭ ১০০০০ 



৪৯৮ নওগাঁ বনতাই কুর্াে িাঁশরফাে, পবতসে, আত্রাই, নওগাঁ ৬৫৫৩১১৮ ১০০০০ 

৪৯৯ নওগাঁ বুলবুলী, সুলতানপুে (র্েহুর্পাড়া), সেে, নওগাঁ ৬৫৫৩১১৯ ১০০০০ 

৫০০ নওগাঁ জভালানার্ ির্ মন, ে. োিানপুে, র্িলিাড়ী, ধার্ইেিাট, নওগাঁ ৬৫৫৩১২০ ১০০০০ 

৫০১ বকরশােগঞ্জ সুশীল েন্দ্র জেিনার্, টান লক্ষীয়া, লক্ষীয়া, পাকুবিয়া, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩১২১ ৪০০০ 

৫০২ বকরশােগঞ্জ িীনা োনী ির্ মন, েন্ডীরিে (ে.), কভেি, বকরশােগঞ্ে ৬৫৫৩১২২ ৪০০০ 

৫০৩ বকরশােগঞ্জ ভানু েন্দ্র োয়, বিলবেয়া, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩১২৩ ৪০০০ 

৫০৪ বকরশােগঞ্জ পৃরতাষ েন্দ্র শীল, িবণকপাড়া, অিগ্রার্, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩১২৪ ৪০০০ 

৫০৫ বকরশােগঞ্জ েীপঙ্কে পাল, বিলবেয়া, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩১২৫ ৪০০০ 

৫০৬ বকরশােগঞ্জ জনপাল সূত্রধে, ডুয়াইগাঁও, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩১২৬ ৪০০০ 

৫০৭ জনত্ররকানা কাবিউড়া িেপাি মতী শ্বশ্মানঘাট, কাবিউড়া, জকন্দুয়া, জনত্ররকানা ৬৫৫৩১২৭ ১০০০০ 

৫০৮ জনত্ররকানা শ্রীশ্রী সা. েক্ষা কালী র্বিে, র্ালনী ঋবষপাড়া, সেে, জনত্ররকানা ৬৫৫৩১২৮ ৮০০০ 

৫০৯ জনত্ররকানা েয়নগে কালীিাবড়, েয়নগে, সেে, জনত্ররকানা ৬৫৫৩১২৯ ১০০০০ 

৫১০ েট্টগ্রার্ সেফভাটা শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, পবির্ সেফভাটা, সেফভাটা, োঙ্গুনীয়া, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৩০ ১০০০০ 

৫১১ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী ভুিরনশ্বেী র্বিে, পূি ম জকাোলা, োঙ্গুনীয়া, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৩১ ১১০০০ 

৫১২ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী র্া দুগ মা বিগ্রি র্বিে, পবির্ ধলই, কাটিেিাট, িাটিাোেী, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৩২ ২০০০০ 

৫১৩ েট্টগ্রার্ জেওয়ানপুে শীতলানি বর্শন কালীিাড়ী, জেওয়ানপুে, জোোেগঞ্জ, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৩৪ ১০০০০ 

৫১৪ েট্টগ্রার্ উত্তে র্জেরখালা সা. শ্রীশ্রী কালী ও দুগ মা র্বিে, ভুেপুে, ফটিকছবড়, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৩৫ ৮০০০ 

৫১৫ েট্টগ্রার্ েবক্ষণ র্জেরখালা পল্লী উন্নয়ন সা. দুগ মা র্বিে, নাোয়নিাট, ফটিকছবড়, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৩৬ ৮০০০ 

৫১৬ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ জসিাশ্রর্, ছওরুয়া, করেেিাট, বর্েসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৩৭ ৮০০০ 

৫১৭ েট্টগ্রার্ মুোেপুে শ্রীশ্রী সা. কাবল র্বিে, মুোেপুে, জতমুিানী, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৩৮ ৮০০০ 

৫১৮ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী র্িার্ায়া র্বিে, বর্ঠাছড়া, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৩৯ ২০০০০ 

৫১৯ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী বিষ্ণু র্বিে, পুোন োর্গড়, িাগান িাোে, ফটিকছবড়, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৪০ ১০০০০ 

৫২০ েট্টগ্রার্ সূয মবগেী আশ্রর্ জকবন্দ্রয় সা. পূো উেযাপন পবেষে, িাইেেবকয়া, পাইিে (বৃিােিাট), 

ফটিকছবড়, েট্টগ্রার্ 

৬৫৫৩১৪১ ১০০০০ 

৫২১ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী র্া র্রগরদ্বশ্বেী র্বিে/র্িাশ্মশান, উত্তে র্ছবেদ্দা, র্ছবেদ্দা, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৪২ ৮০০০ 

৫২২ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, পূি ম ভাটিয়ােী োশপাড়া, ভাটিয়ােী, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৪৩ ১০০০০ 

৫২৩ েট্টগ্রার্ উ.জগাপালপুে শীতলা র্ারয়ে র্বিে, উত্তে জগাপালপুে, কেতরন্যেিাট, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৪৪ ১০০০০ 

৫২৪ েট্টগ্রার্ বখল বিঙ্গুলী শ্রীশ্রী কালী র্বিে কর্রেক্স, পূি ম বিঙ্গুলী, বিঙ্গুলী, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৪৫ ১৫০০০ 

৫২৫ েট্টগ্রার্ ফটিকছবড় উপরেলা জকন্দ্রীয় পূো র্বিে, ধুেং, ফটিকছবড়, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৪৬ ১৫০০০ 

৫২৬ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী েগন্নার্ ধার্, বশি র্বিে ও কালীর্াতা বিগ্রি িাড়ী, আবুরতাোি, র্ীেসোই, 

েট্টগ্রার্ 

৬৫৫৩১৪৭ ২০০০০ 

৫২৭ েট্টগ্রার্ জপ্রর্ানি ধার্, বর্েমাপুে, িাটিাোেী, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৪৮ ৮০০০ 

৫২৮ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী ও দুগ মা র্বিে, র্ধ্যতালিাড়ীয়া, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৪৯ ১০০০০ 

৫২৯ েট্টগ্রার্ িার্ন সুিে েলোশ পাড়া পূো র্ন্ডপ, িার্ন সুিে েলোশপাড়া, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৫০ ১০০০০ 

৫৩০ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী র্ারয়ে র্বিে, জেওয়ান নগে, িাটিাোেী, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৫১ ১০০০০ 

৫৩১ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী শীতলা িাড়ী পবেোলনা পবেষে, র্রধ্যর্র্খাবেয়া, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৫২ ১০০০০ 

৫৩২ েট্টগ্রার্ বর্েমাপুে েগন্নার্ আশ্রর্, বর্েমাপুে, সেকােিাট, িাটিাোেী, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৫৩ ৮০০০ 

৫৩৩ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী সোনি পােপীঠ, রুদ্রপল্লী-ফরতপুে, র্েনিাট, িাটিাোেী, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৫৪ ১০০০০ 

৫৩৪ েট্টগ্রার্ সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, দুগ মাপুে (োশপাড়া), ভের্দ্ােিাট, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৫৫ ১০০০০ 

৫৩৫ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী েগন্নার্ আশ্রর্, র্ধ্যর্ র্িারেিপুে, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৫৬ ১০০০০ 

৫৩৬ েট্টগ্রার্ পাতারকাট েগন্নার্ ধার্, পাতারকাট, আের্পুে, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৫৭ ২০০০০ 

৫৩৭ েট্টগ্রার্ বনরুপর্া জেৌধুেী, জেওয়ানপুে, জোোেগঞ্জ, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৫৮ ১০০০০ 

৫৩৮ েট্টগ্রার্ বশমুল কাবন্ত বিশ্বাস, শ্রীপুে, বর্ঠাছড়া, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৫৯ ১০০০০ 

৫৩৯ েট্টগ্রার্ বশল্পী োয়, বিঙ্গুলী, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৬০ ১০০০০ 



৫৪০ েট্টগ্রার্ বেবর্ কর্ মকাে, োর্ালপুে, বিঙ্গুলী, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৬১ ১০০০০ 

৫৪১ েট্টগ্রার্ কােল োনী োশ, জছাট কর্লেি, কর্লেি, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৬২ ১০০০০ 

৫৪২ েট্টগ্রার্ ছবি োনী জভৌবর্ক, র্ধ্যর্ র্িারেিপুে, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৬৩ ৫০০০ 

৫৪৩ েট্টগ্রার্ র্বন োনী জেিী, র্ধ্যর্ র্িারেিপুে, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৬৪ ৫০০০ 

৫৪৪ েট্টগ্রার্ অলক ভট্টাোর্য্ম, েবক্ষণ র্িারেিপুে, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৬৫ ১০০০০ 

৫৪৫ েট্টগ্রার্ অমৃত কুর্াে নার্, েবক্ষণ র্িারেিপুে, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৬৬ ১০০০০ 

৫৪৬ েট্টগ্রার্ োেীি জে, োিানািাে, ভাটিয়ােী, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৬৭ ৫০০০ 

৫৪৭ েট্টগ্রার্ বিধান েক্রিতী, ে. র্িারেিপুে, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৬৮ ৫০০০ 

৫৪৮ েট্টগ্রার্ ডবল জেৌধুেী, ছত্তরুয়া, করেেিাট, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৬৯ ১০০০০ 

৫৪৯ েট্টগ্রার্ জগাসাইলডািা শ্রীশ্রী জলাকনার্ ধার্, আগ্রািাে িিে, িিে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৭০ ২০০০০ 

৫৫০ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী জেওয়ারনশ্বেী সা. কালী িাবড়, িিে, ডিলমুবেং, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৭১ ২০০০০ 

৫৫১ েট্টগ্রার্ জগাসাইলডািা শ্রীশ্রী শ্মশান কালী িাড়ী, জগাসাইলডািা, িিে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৭২ ২০০০০ 

৫৫২ েট্টগ্রার্ শ্রীকৃষ্ণায়ন শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, ৪৪, িাোেী জলইন, জকাতয়ালী, সেে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৭৩ ২০০০০ 

৫৫৩ েট্টগ্রার্ শ্রীগুরুধার্, আিেবকল্লা, সেে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৭৪ ২০০০০ 

৫৫৪ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী োর্ ঠাকুরেে র্বিে, আলকেন জোভাষ করলানী, সেেঘাট, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৭৫ ১৫০০০ 

৫৫৫ েট্টগ্রার্ সা. শ্রীশ্রী িবে র্বিে, েবক্ষণ কাট্টলা, কাকন একারডর্ী, পািাড়তলী, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৭৬ ২০০০০ 

৫৫৬ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী সা. ব্রেধার্ র্বিে, ২২নং এনারয়ত িাোে পবির্ জগায়ালপাড়া, সেে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৭৭ ১৫০০০ 

৫৫৭ েট্টগ্রার্ সনাতন ধার্ সংসে, জফোেনার্ জতওয়ােী করলানী, ১০১/২ িাটালী জোড, সেে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৭৮ ১০০০০ 

৫৫৮ েট্টগ্রার্ পূি ম র্াোেিাড়ী জেরলপাড়া শ্রীশ্রী শবন ঠাকুে কালী র্গরদ্বশ্বেী র্বিে পবেোলনা কবর্টি, 

োরোগািাট িাইরলইন, সেে, েট্টগ্রার্ 

৬৫৫৩১৭৯ ২০০০০ 

৫৫৯ েট্টগ্রার্ জেরিন্দ্র র্ািােিাড়ী সা. দুগ মা র্বিে, েবক্ষণ কাট্টলী, পািাড়তলী, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৮০ ১০০০০ 

৫৬০ েট্টগ্রার্ সনৎ েত্ত সা. র্িাশ্মশান, উত্তে কাট্টলী, করন মলিাট, আকিেশাি, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৮১ ২০০০০ 

৫৬১ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী সাধু তাোেেণ জসিাশ্রর্, ১৬নং এ.বস. েত্ত জলইন, পার্েঘাটা, সেে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৮২ ১০০০০ 

৫৬২ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী সা. দুগ মা র্বিে, উত্তে আগ্রািাে বিন্দুপাড়া, োর্পুে, িাবলশিে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৮৩ ১০০০০ 

৫৬৩ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী র্বিে, উত্তে িাবলশিে, িাউবেং এরিট, িাবলশিে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৮৪ ১০০০০ 

৫৬৪ েট্টগ্রার্ কলািাবগো সা. র্বিে পবেোলনা পবেষে, কলািাবগো, সেে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৮৫ ১০০০০ 

৫৬৫ েট্টগ্রার্ র্রনািেখালী সা. শ্রীশ্রী স্থায়ী দুগ মা র্বিে, র্রনািেখালী, সেে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৮৬ ১০০০০ 

৫৬৬ েট্টগ্রার্ ১নং সাইট বিন্দুপাড়া র্িাশ্মশান, ে.র্. িাবলশিন, আনিিাোে, সেে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৮৭ ১০০০০ 

৫৬৭ েট্টগ্রার্ আন্তেমাবতক কৃষ্ণ ভািনামৃত সংঘ (ইসকন), ২৩, নিনকানন, সেে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৮৮ ২০০০০ 

৫৬৮ েট্টগ্রার্ কাঞ্চন র্র্জর্োে, ২৪৮ খাতুনগঞ্জ, লার্ািাোে, িাকবলয়া, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৮৯ ৫০০০ 

৫৬৯ েট্টগ্রার্ সর্রেশ জেৌধুেী, ২৮১ নতুন োকতাই, লার্ািাোে, িাকবলয়া, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৯০ ৫০০০ 

৫৭০ েট্টগ্রার্ লক্ষী োশ, খ্রীিান গবল, সেেঘাট, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৯১ ১০০০০ 

৫৭১ েট্টগ্রার্ জিপী জে, এর্.বড. বসোর্জল ইসলার্, সেে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৯২ ১০০০০ 

৫৭২ েট্টগ্রার্ প্রসীষ সািা, ৮৭১ উত্তে নালপাড়া, সেেঘাট, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৯৩ ১০০০০ 

৫৭৩ েট্টগ্রার্ তাপসী োনী সুশীল, সেে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৯৪ ১০০০০ 

৫৭৪ েট্টগ্রার্ বেতা শর্ মা, ২২৫/২৫৩ র্কবুল সওোগে জলইন, সেে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৯৫ ১০০০০ 

৫৭৫ েট্টগ্রার্ বনঝুর্ োশ, িলুয়ােেীবঘে পূি ম পাড়, সেে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৯৬ ১০০০০ 

৫৭৬ েট্টগ্রার্ মুকুল েন্দ্র জেি, র্বতয়াে পুল, িিে, ডিলমুবেং, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৯৭ ৫০০০ 

৫৭৭ েট্টগ্রার্ বশল্পী োশ, জির্রসল জলইন, োর্ালখান, সেে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৯৮ ৫০০০ 

৫৭৮ েট্টগ্রার্ িাবুল েন্দ্র িবণক, ১২ নং িলুয়ােবেঘী, সেে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩১৯৯ ৫০০০ 

৫৭৯ েট্টগ্রার্ কাঞ্চন জেৌধুেী, ৪৭, স্বরূপ েন্দ্র জলইন, সেেঘাট, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩২০০ ৫০০০ 

৫৮০ নেবসংেী সুটুবেয়া পালপাড়া পূো র্বিে, সুটুবেয়া, কাটািাড়ীয়া, জিলাি, নেবসংেী ৬৫৫৩২০১ ১০০০০ 

৫৮১ শেীয়তপুে ধাণুকা সা. দুগ মা র্বিে, ধানুকা, সেে, শেীয়তপুে ৬৫৫৩২০২ ২০০০০ 



৫৮২ েট্টগ্রার্ বর্তু তালুকোে, র্িারেিপুে, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩২০৩ ৫০০০ 

৫৮৩ েট্টগ্রার্ েয়া োনী শীল, র্ধ্যর্র্খাবেয়া, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩২০৪ ৫০০০ 

৫৮৪ েট্টগ্রার্ েীপক কুর্াে শীল, েবক্ষণ িাবলশিে, জসইলস করলানী, পরতিা, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩২০৫ ৮০০০ 

৫৮৫ েট্টগ্রার্ েত্না োনী োশ, েির্তগঞ্জ িাই জলইন, জকাতয়ালী, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩২০৬ ১০০০০ 

৫৮৬ েট্টগ্রার্ র্ানি কুর্াে শর্ মা, ২২নং আকায়াত িাোে, সেে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩২০৭ ১০০০০ 

৫৮৭ জফনী দুলালী োনী োস, ডািােপাড়া, জফনী ৬৫৫৩২০৮ ৫০০০ 

৫৮৮ েট্টগ্রার্ র্ীেসোই উপরেলা সনাতনী শ্মশান সংস্কাে ও সৎকাে কবর্টি, র্ধ্যতালিাড়ীয়া, 

র্ীেসোই 

৬৫৫৩২০৯ ২০০০০ 

৫৮৯ নারটাে িােো নারটাে সা. কালী র্বিে, টিবভ জসন্টারেে পূরি ম, সেে, নারটাে ৬৫৫৩২১০ ২০০০০ 

৫৯০ োেশািী োর্েন্দ্রপুে কালী র্াতাে র্বিে, োর্েন্দ্রপুে, জঘাড়ার্াো, জিায়াবলয়া, োেশািী ৬৫৫৩২১১ ১০০০০ 

৫৯১ োেশািী শ্রীশ্রী োর্কৃষ্ণ বিদ্যা র্বিে, লক্ষীপুে িাবকে জর্াড়, োেপাড়া, োেশািী ৬৫৫৩২১২ ১০০০০ 

৫৯২ নারটাে িালুডািা শ্রীশ্রী কালী র্বিে, িালুডািা (প.পাড়া), জিবেলা িাড়ী, লালপুে, নারটাে ৬৫৫৩২১৩ ২০০০০ 

৫৯৩ োঁপাইনিািগঞ্জ র্নাকষা খবড়য়াল জেৌকা শ্মশান, জেৌকা র্নাকষা, বশিগঞ্জ, োঁপাইনিািগঞ্জ ৬৫৫৩২১৪ ১৩০০০ 

৫৯৪ োেশািী তপন কুর্াে, িারনশ্বে, পুঠিয়া, োেশািী ৬৫৫৩২১৫ ১০০০০ 

৫৯৫ নওগাঁ বিেি কুর্াে োস, কুশুম্বা, র্ািা, নওগাঁ ৬৫৫৩২১৬ ১০০০০ 

৫৯৬ নওগাঁ কনক েন্দ্র োস, কুশুম্বা, র্ািে, নওগাঁ ৬৫৫৩২১৭ ১০০০০ 

৫৯৭ জফনী শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ জসিাশ্রর্, পূি ম িসন্তপুে, আর্োেিাট, ফুলগােী, জফনী ৬৫৫৩২১৮ ১০০০০ 

৫৯৮ জফনী পবির্ িসন্তপুে (উত্তে) শ্রীশ্রী দুগ মা ও কালী র্বিে, পবির্ িসন্তপুে, ফুলগােী, জফনী ৬৫৫৩২১৯ ১০০০০ 

৫৯৯ েট্টগ্রার্ সা. শ্রীশ্রী জযাগর্ায়া কালী িাড়ী, মুছাপুে, মুঘপুে (পবন্ডরতেিাট), সন্দ্বীপ, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩২২০ ১০০০০ 

৬০০ েট্টগ্রার্ সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, িাউবেয়া, জোোনগে, সন্দ্বীপ, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩২২১ ১০০০০ 

৬০১ েট্টগ্রার্ সা. শ্রীশ্রী আনির্য়ী কালী িাবড়, েির্তপুে, সন্দ্বীপ, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩২২২ ১০০০০ 

৬০২ েট্টগ্রার্ পবির্ আবলনগে শ্রীশ্রী জক্ষত্রপাল র্বিে, প. আবলনগে, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩২২৩ ৮০০০ 

৬০৩ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী পঞ্চশবি েবক্ষরণশ্বেী কালী িাড়ী, উ. িেইয়া, ফুলগােী, জফনী ৬৫৫৩২২৪ ৮০০০ 

৬০৪ েট্টগ্রার্ সা. জেযাবতশ্বোনি গীতা র্বিে, জকাম্পানীটিলা, ভূেপুে, ফটিকছবড়, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩২২৫ ৮০০০ 

৬০৫ েট্টগ্রার্ কলর্পবত বিরিকানি সংসে সা. দুগ মা র্বিে, ফবকেতবকয়া, োউোন, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩২২৬ ৮০০০ 

৬০৬ েট্টগ্রার্ সীতাকুন্ড িটতলা জেলওরয় শ্রীশ্রী কালী র্বিে, র্ধ্যর্ র্িারেিপুে, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩২২৭ ৮০০০ 

৬০৭ েট্টগ্রার্ সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, োয়পুে, কেতরন্যেিাট, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩২২৮ ৮০০০ 

৬০৮ েট্টগ্রার্ এনারয়তপুে সা. শ্রীশ্রী িাসন্তী র্বিে, এনারয়তপুে, িাটিাোেী, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩২২৯ ৮০০০ 

৬০৯ েট্টগ্রার্ োর্ালপুে শ্রীশ্রী েগন্নার্ র্বিে, োর্ালপুে, িােইয়ােিাট, র্ীেসোই, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩২৩০ ১০০০০ 

৬১০ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী ঠাকুে অনুকূল েন্দ্র সৎসি আশ্রর্, র্িারেিপুে, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩২৩১ ৮০০০ 

৬১১ জফনী শ্রীশ্রী োধার্াধি আশ্রর্, েেসািাবভকােী, কাছােীপুকুে, জসানাগােী, জফনী ৬৫৫৩২৩২ ৮০০০ 

৬১২ জফনী অঞ্জনা োনী জেিী, পূি ম সফেপুে, আিার্ম্েপুে, জসানাগােী, জফনী ৬৫৫৩২৩৩ ৫০০০ 

৬১৩ জফনী বপংবক িালা োস, পূি ম সফে পুে, আিার্ম্েপুে, জসানাগােী, জফনী ৬৫৫৩২৩৪ ৫০০০ 

৬১৪ জফনী বর্নবত োনী নার্, পূি ম সফেপুে, আিার্ম্েপুে, জসানাগােী, জফনী ৬৫৫৩২৩৫ ৫০০০ 

৬১৫ জফনী বলবপ োনী শর্ মা, পূি ম সফেপুে, আিার্ম্েপুে, জসানাগােী, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩২৩৬ ৫০০০ 

৬১৬ জফনী বেপক কুর্াে শীল, সেে, জফনী ৬৫৫৩২৩৭ ১০০০০ 

৬১৭ লক্ষ্মীপুে িড়াবলয়া পঞ্চিটি র্বিে, েত্তপাড়া, সেে, লক্ষ্মীপুে ৬৫৫৩২৩৮ ২০০০০ 

৬১৮ ঢাকা েয়শ্রী বিশ্বাস, কারঠেপুল (িাবনয়ানগে), সূত্রাপুে, ঢাকা ৬৫৫৩২৩৯ ১০০০০ 

৬১৯ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী শ্মশান কাবল র্বিে, আশ্রিপুে, সোেেে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩২৪০ ১০০০০ 

৬২০ নেবসংেী জনায়াবেয়া আো শবি কাবল র্বিে, খলাপাড়া, জনায়াবেয়া িাোে,  বশিপুে, নেবসংেী ৬৫৫৩২৪১ ১০০০০ 

৬২১ ঢাকা নি কুর্াে ঋবষ, ৪ ঋবষপাড়া, ওয়ােী, মুগো, ঢাকা ৬৫৫৩২৪২ ৫০০০ 

৬২২ যরশাে আলতারপাল জতইশ র্াইল সা. দুগ মা র্বিে, আলতারপাল, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৪৩ ২৫০০০ 

৬২৩ যরশাে র্িলরকাট িাোে সা. দুগ মা র্বিে, িসুবন্তয়া, সারলরকাট, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৪৪ ২৫০০০ 



৬২৪ যরশাে ডুিেী সা. দুগ মা র্বিে, ডুিেী, সারুবলয়া, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৪৫ ২৫০০০ 

৬২৫ যরশাে োবলতািাড়ীয়া সা. র্নসা র্বিে, োবলতািাড়ীয়া, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৪৬ ২৫০০০ 

৬২৬ যরশাে বর্েমানগে েত্তপাড়া সা. কালী র্বিে, বর্েমানগে, বত্ররর্ািনী, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৪৭ ২৫০০০ 

৬২৭ যরশাে সাতিাড়ীয়া সা. কালী র্বিে, সাতিাড়ীয়া, বত্ররর্ািনী, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৪৮ ২৫০০০ 

৬২৮ যরশাে িাবলয়াডািা সা. কালী তলা, িাবলয়াডািা, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৪৯ ২৫০০০ 

৬২৯ যরশাে ডুিেী ফুলতলা র্িাশ্মশান, ডুিেী, সাটুবেয়া, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৫০ ২৫০০০ 

৬৩০ যরশাে সাতিাড়ীয়া পবির্পাড়া ঠাকুেতলা সা. র্বিে, বত্ররর্াবিনী, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৫১ ২৫০০০ 

৬৩১ যরশাে কাবিলপুে সকরসরকনপুে পুোতন দুগ মা র্বিে, কাবিলপুে, সুবড়ঘাটা, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৫২ ২৫০০০ 

৬৩২ যরশাে জভেবে ব্রাহ্মণপাড়া েগর্দ্াত্রী র্বিে, জভেবে, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৫৩ ২৫০০০ 

৬৩৩ যরশাে বুড়ুলী োেিংশীপাড়া সা. কালী র্বিে, বুড়ুলী, জভেবে, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৫৪ ২৫০০০ 

৬৩৪ যরশাে পাবেয়া র্ধ্যপাড়া কাস্ততলা র্বিে, পাবেয়া, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৫৫ ২৫০০০ 

৬৩৫ যরশাে জডল্টাঘাটা জিলতলা সা. পূো র্বিে, জডল্টাঘাটা, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৫৭ ১০০০০ 

৬৩৬ যরশাে কাবকলাখালী সা. র্বিে ও পাঠাগাে, কাবকলাখালী, বুবড়িাটা, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৫৮ ১০০০০ 

৬৩৭ যরশাে কাঁক িাধাল সা. দুগ মা র্বিে, কাঁকিাধাল, সারুটিয়া, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৫৯ ১০০০০ 

৬৩৮ যরশাে জভাগতী সািাপাড়া সা. কালী র্বিে, জভাগতী, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৬০ ১০০০০ 

৬৩৯ যরশাে সারুটিয়া জোলরঘালা সা. কালী র্বিে, সারুটিয়া, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৬১ ১০০০০ 

৬৪০ যরশাে সাগেোড়ী সা. বর্লন বর্িে, সাগেোড়ী, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৬২ ১০০০০ 

৬৪১ যরশাে িাঁশিাড়ীয়া জগাপরসনা সা. পূো র্বিে, িাঁশািাড়ীয়া, জগাপরসনা, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৬৪ ১০০০০ 

৬৪২ যরশাে সুোপুে িােোতলা র্ঠ, সুোপুে, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৬৫ ১০০০০ 

৬৪৩ যরশাে খবতয়াখালী িবেেেণপাড়া সা. কালী র্বিে, খবতয়াখালী, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৬৬ ১৫০০০ 

৬৪৪ যরশাে সুোপুে সা. কালীতলা, সুোপুে, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৬৭ ১০০০০ 

৬৪৫ যরশাে িাবলয়াডািা সা. জেিালয়, িাবলয়াডািা, জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩২৬৮ ২৫০০০ 

৬৪৬ ঢাকা শ্রীশ্রী োধারগাবিি জসিাশ্রর্, জকানারখালা, শািা, জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫৩২৬৯ ১০০০০ 

৬৪৭ ঢাকা শ্রীশ্রী র্া কালী র্বিে, জকানারখালা (পবির্), শািা, জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫৩২৭০ ১০০০০ 

৬৪৮ ঢাকা শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, পবির্েী (িাবু োয় পাড়া), জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫৩২৭১ ১০০০০ 

৬৪৯ জফনী ধর্ মপুে সা. শ্রীশ্রী কালী িাড়ী র্বিে, ধর্ মপুে, সেে, জফনী ৬৫৫৩২৭২ ১০০০০ 

৬৫০ জফনী র্ালীপুে সা. র্িাশ্মশান, র্ালীপুে, বডটিএর্, সেে, জফনী ৬৫৫৩২৭৩ ১০০০০ 

৬৫১ জফনী জেৌলতপুে শ্রীশ্রী সা. দুগ মা র্বিে, জেৌলতপুে, র্র্তাে বর্য়াে িাট, সেে, জফনী ৬৫৫৩২৭৪ ১০০০০ 

৬৫২ জফনী পূি ম ফাবেলপুে েক্ষা কালী র্বিে ও জসিাশ্রর্, পূি ম ফাবেলপুে, ফাবেলপুে, সেে, জফনী ৬৫৫৩২৭৫ ১০০০০ 

৬৫৩ জফনী জেৌলতপুে সা. শ্রীশ্রী কালী র্বিে, জেৌলতপুে, র্র্তাে বর্য়াে িাট, সেে, জফনী ৬৫৫৩২৭৬ ১০০০০ 

৬৫৪ জফনী ইজ্জতপুে শ্রীশ্রী দুগ মা র্াতাে র্বিে, ইজ্জতপুে, সেে, জফনী ৬৫৫৩২৭৭ ১০০০০ 

৬৫৫ জফনী ফাবেলপুে ছনুয়া সািাপাড়া সা. শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, সািাপাড়া, ফাবেলপুে, সেে, জফনী ৬৫৫৩২৭৮ ১০০০০ 

৬৫৬ জফনী কালীেি শ্রীশ্রী কালীিাড়ী, কালীেি, সেে, জফনী ৬৫৫৩২৭৯ ১০০০০ 

৬৫৭ জফনী সা. শ্রীশ্রী েক্ষা কালী র্বিে, উত্তে সিরেিপুে, সেে, জফনী ৬৫৫৩২৮০ ১০০০০ 

৬৫৮ জফনী শ্রীশ্রী পাি মতী র্বিে নি কবিোে িাড়ী, ভাস্কে, লক্ষ্মীয়াো, সেে, জফনী ৬৫৫৩২৮১ ১০০০০ 

৬৫৯ জফনী ে. সিরেিপুে সা. শ্রীশ্রী কালী র্বিে কর্রেক্স, সিরেিপুে, সেে, জফনী ৬৫৫৩২৮২ ১০০০০ 

৬৬০ জফনী পূি ম সফেপুে র্ািােিাড়ী সা. র্বিে, পূি ম সফেপুে, আিার্ম্েপুে, জসানাগােী, জফনী ৬৫৫৩২৮৩ ৮০০০ 

৬৬১ জফনী শ্রীশ্রী েক্ষাকালী িাড়ী র্বিে, সুলতানপুে, সেে, জফনী ৬৫৫৩২৮৪ ১০০০০ 

৬৬২ পািনা অপ মনা োনী িাগছী, শালগাড়ীয়া, সেে, পািনা ৬৫৫৩২৮৫ ৩০০০ 

৬৬৩ জনায়াখালী জেৌমুিনী জপৌে র্িাশ্মশান, আলীপুে, জিগর্গঞ্জ, জনায়াখালী ৬৫৫৩২৮৬ ১০০০০ 

৬৬৪ জনায়াখালী শ্রীশ্রী ঠাকুে োর্েন্দ্র জেরিে সর্াবধ জক্ষত্র, জেৌমুিনী, জিগর্গঞ্জ, জনায়াখালী ৬৫৫৩২৮৭ ৮০০০ 

৬৬৫ জনায়াখালী িাবতয়া উপরেলা পবেষে সা. শ্রীশ্রী কালী র্বিে, র্ধ্য লক্ষীবেয়া, িাবতয়া, জনায়াখালী ৬৫৫৩২৮৮ ৮০০০ 

৬৬৬ জনায়াখালী শ্রীশ্রী োর্ ঠাকুে আশ্রর্, ধন্যপুে (কর্ মকাে িাড়ী), নয়ািাটা, জসানাইমুড়ী, জনায়াখালী ৬৫৫৩২৮৯ ৮০০০ 

৬৬৭ জনায়াখালী জলাকনার্ র্বিে, কার্রেিপুে, োেগঞ্জ িাোে, জিগর্গঞ্জ, জনায়াখালী ৬৫৫৩২৯০ ৮০০০ 



৬৬৮ জনায়াখালী শ্রীশ্রী সতয র্িারেি র্বিে, একলাশপুে, জিগর্গঞ্জ, জনায়াখালী ৬৫৫৩২৯১ ৮০০০ 

৬৬৯ জনায়াখালী শ্রীশ্রী োধারগাবিি জসিাশ্রর্, পশুোর্পুে, িানেত্ত িাোে, কবিেিাট, জনায়াখালী ৬৫৫৩২৯২ ৮০০০ 

৬৭০ জনায়াখালী শ্রীশ্রী বশি র্বিে, র্াইেেী, র্াইেেী জকাট, সেে, জনায়াখালী ৬৫৫৩২৯৩ ৮০০০ 

৬৭১ জনায়াখালী িাবতয়া জপৌেসভা সা. শ্রীশ্রী কাবল র্বিে, েেগকলাশ র্ািােপাড়া, িাবতয়া, জনায়াখালী ৬৫৫৩২৯৪ ৮০০০ 

৬৭২ জনায়াখালী শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ জগৌে বনতযানি র্বিে, নরোত্তর্পুে, পবন্ডত িাোে, জিগর্গঞ্জ, জনায়াখালী ৬৫৫৩২৯৫ ৮০০০ 

৬৭৩ জনায়াখালী েত্না োনী শর্ মা, র্াইেেী র্ািােপাড়া, সেে, জনায়াখালী ৬৫৫৩২৯৬ ১০০০০ 

৬৭৪ জনায়াখালী কর্ল েন্দ্র শীল, একলাশপুে, একলাশপুে িাোে, জিগর্গঞ্জ,  জনায়াখালী ৬৫৫৩২৯৭ ৫০০০ 

৬৭৫ জনায়াখালী রূপা োনী বসন িা, র্ািােপাড়া, র্াইেেী িাোে, সেে, জনায়াখালী ৬৫৫৩২৯৮ ৫০০০ 

৬৭৬ জনায়াখালী কােল োনী শীল, একলাশপুে, একলাশপুে িাোে, জিগর্গঞ্জ, জনায়াখালী ৬৫৫৩২৯৯ ৫০০০ 

৬৭৭ জনায়াখালী হৃেয় েন্দ্র শীল, উত্তে র্ািােপাড়া, র্াইেেী িাোে, সেে, জনায়াখালী ৬৫৫৩৩০০ ৫০০০ 

৬৭৮ জনায়াখালী অবনতা কর্ মকাে, একলাশপুে, একলাশপুে িাোে, জিগর্গঞ্জ, জনায়াখালী ৬৫৫৩৩০১ ৫০০০ 

৬৭৯ লক্ষ্মীপুে শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, িটতলী, র্ািােী, সেে, লক্ষ্মীপুে ৬৫৫৩৩০২ ৮০০০ 

৬৮০ লক্ষ্মীপুে লক্ষীপুে জপৌে র্িাশ্মশান ঘাট সংসে, শাঁখােীপাড়া, সেে, লক্ষ্মীপুে ৬৫৫৩৩০৩ ৮০০০ 

৬৮১ লক্ষ্মীপুে শ্রীশ্রী েগন্নার্ র্বিে, েবক্ষণ েয়পুে, জকোর্তগঞ্জ, সেে, লক্ষ্মীপুে ৬৫৫৩৩০৪ ৮০০০ 

৬৮২ লক্ষ্মীপুে শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, পবির্ বেঘলী, বেঘলী িাোে, সেে, লক্ষ্মীপুে ৬৫৫৩৩০৫ ৮০০০ 

৬৮৩ লক্ষ্মীপুে শ্রীশ্রী বনতাই জগৌে জসিািন, লার্েেী, সেে, লক্ষ্মীপুে ৬৫৫৩৩০৬ ৮০০০ 

৬৮৪ লক্ষ্মীপুে শ্রীশ্রী োধারগাবিি বেউ র্বিে, িাঞ্ছানগে, সেে, লক্ষ্মীপুে ৬৫৫৩৩০৭ ৮০০০ 

৬৮৫ লক্ষ্মীপুে শ্রীশ্রী জগৌে বনতাই আশ্রর্, টুর্েে, োর্গবতে িাট, োর্গবত, লক্ষ্মীপুে ৬৫৫৩৩০৮ ১০০০০ 

৬৮৬ লক্ষ্মীপুে আংগােপাড়া শ্রীশ্রী সনাতন িবেসভা, আংগােপাড়া, োর্গঞ্জ, লক্ষ্মীপুে ৬৫৫৩৩০৯ ৮০০০ 

৬৮৭ লক্ষ্মীপুে শ্রীশ্রী োধারগাবিি বেউে র্বিে, পূি ম গাইয়াে েে, কযারম্পে িাট, োয়পুে, লক্ষ্মীপুে ৬৫৫৩৩১০ ৮০০০ 

৬৮৮ লক্ষ্মীপুে শ্রীশ্রী র্ধুসূেন বেউে আখড়া, জকওোডগী, কযারম্পে িাট, োয়পুে, লক্ষ্মীপুে ৬৫৫৩৩১১ ৮০০০ 

৬৮৯ লক্ষ্মীপুে শ্রীশ্রী বনতাই জগৌে জসিাশ্রর্, েে োিাবলয়া, করুনানগে, কর্লনগে, লক্ষ্মীপুে ৬৫৫৩৩১২ ১০০০০ 

৬৯০ লক্ষ্মীপুে দুলাল েন্দ্র োস, েের্ন্ডল, োমুলগঞ্জ, সেে, লক্ষ্মীপুে ৬৫৫৩৩১৩ ৪০০০ 

৬৯১ লক্ষ্মীপুে বেপন জেিনার্, পবির্ লক্ষ্মীপুে, োলাল িাোে, সেে, লক্ষ্মীপুে ৬৫৫৩৩১৪ ৫০০০ 

৬৯২ লক্ষ্মীপুে বনেঞ্জন সেকাে, লার্েেী, সেে, লক্ষ্মীপুে ৬৫৫৩৩১৫ ৫০০০ 

৬৯৩ লক্ষ্মীপুে জশফালী সূত্রধে, লার্েেী, সেে, লক্ষ্মীপুে ৬৫৫৩৩১৬ ৫০০০ 

৬৯৪ লক্ষ্মীপুে কৃষ্ণ োসী কিষ্ণি, পবির্ লক্ষ্মীপুে, োলালপুে, সেে, লক্ষ্মীপুে  ৬৫৫৩৩১৭ ৫০০০ 

৬৯৫ র্াবনকগঞ্জ শ্রীশ্রী োধা জর্ািন োয় বেউ র্বিে, জিবতলা, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩১৮ ২৫০০০ 

৬৯৬ র্াবনকগঞ্জ শ্রীশ্রী তাো শঙ্কে জগাবিি ধার্ (সা.), পূি ম োশড়া, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩১৯ ২৫০০০ 

৬৯৭ র্াবনকগঞ্জ বশিালয় শীলপাড়া সা. র্বিে, বশিালয়, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩২০ ২৫০০০ 

৬৯৮ র্াবনকগঞ্ে োসকাবি িয়ড়া শ্রীশ্রী জগৌোি র্িাপ্রভুে আশ্রর্, েবক্ষণ োঁেপুে, িবেিাসপুে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩২১ ২৫০০০ 

৬৯৯ র্াবনকগঞ্জ এগােশ্রী সা. র্বিে, এগােশ্রী, ককতো, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩২২ ২৫০০০ 

৭০০ র্াবনকগঞ্জ বদ্বমুখা সা. েক্ষা কাবল র্বিে, বদ্বমুখা, িাবনয়ার্জেী, বঘওে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩২৩ ২৫০০০ 

৭০১ র্াবনকগঞ্জ দুল মভেী সা. শ্রীশ্রী শ্মশান কালী র্বিে, দুল মভেী, িংখুেী, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩২৪ ১৫০০০ 

৭০২ র্াবনকগঞ্জ স্বরগ মে দ্বাে র্িাশ্মশান ঘাট, তো, বঘওে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩২৫ ২৫০০০ 

৭০৩ র্াবনকগঞ্জ শ্রীশ্রী বশিিাড়ী র্িাশ্মশান, বির্জলী, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩২৬ ২৫০০০ 

৭০৪ র্াবনকগঞ্জ োথুো র্বনোসপাড়া শ্রীশ্রী শ্মশান কালী র্বিে (সা.), িাবনয়ার্জেী, বঘওে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩২৭ ২৫০০০ 

৭০৫ র্াবনকগঞ্জ শংকে জর্ৌবলক, জতেশ্রী, বঘওে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩২৮ ৩০০০ 

৭০৬ র্াবনকগঞ্জ সুশীল োয়, জছাট পয়লা, জতেশ্রী, বঘওে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩২৯ ৩০০০ 

৭০৭ র্াবনকগঞ্জ পরেশ সেকাে, েশ বির্জলী, র্ত্ত, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৩০ ৩০০০ 

৭০৮ র্াবনকগঞ্জ েঞ্জন সেকাে, ৫১ বির্জলী, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৩১ ৩০০০ 

৭০৯ র্াবনকগঞ্জ বেরনশ োস, ৬৫ পূি ম োশড়া, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৩২ ৩০০০ 

৭১০ র্াবনকগঞ্জ সুশান্ত সেকাে, ৪ বির্জলী, র্ত্ত, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৩৩ ৩০০০ 



৭১১ র্াবনকগঞ্জ বিশ্বনার্ সেকাে, ১৩ বির্জলী, র্ত্ত, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৩৪ ৩০০০ 

৭১২ র্াবনকগঞ্জ বনবখল েন্দ্র সািা, বির্জলী, র্ত্ত, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৩৫ ৫০০০ 

৭১৩ র্াবনকগঞ্জ ভরিশ কর্ মকাে, বির্জলী, র্ত্ত, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৩৬ ৩০০০ 

৭১৪ র্াবনকগঞ্জ েয়ন্তী েক্রিতী (েয়া), পূি মপাড়া, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৩৭ ৩০০০ 

৭১৫ র্াবনকগঞ্জ অধীে েন্দ্র ভূবর্ োস, পূি ম োশড়া, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৩৮ ৩০০০ 

৭১৬ র্াবনকগঞ্জ উৎপল জভৌবর্ক, ১১ বির্জলী, র্ত্ত, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৩৯ ৩০০০ 

৭১৭ র্াবনকগঞ্জ সুিীে েক্রিতী, পূি ম োশড়া, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৪০ ৫০০০ 

৭১৮ র্াবনকগঞ্জ সুবেত েক্রিতী, েির্তপুে, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৪১ ৩০০০ 

৭১৯ র্াবনকগঞ্জ সাধন সেকাে, বির্জলী, র্ত্ত, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৪২ ৩০০০ 

৭২০ র্াবনকগঞ্জ জসৌেভ সেকাে, ৪৯ বির্জলী, র্ত্ত, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৪৩ ৪০০০ 

৭২১ র্াবনকগঞ্জ র্াবনক কুর্াে, ৫৬ অর্তময জসন সড়ক, র্ত্ত, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৪৪ ৩০০০ 

৭২২ র্াবনকগঞ্জ কল্পনা সেকাে, ৪ বির্জলী, র্ত্ত, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৪৫ ৩০০০ 

৭২৩ র্াবনকগঞ্জ পুতুল জে, ৪৫৩ পূি ম োশড়া, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৪৬ ৪০০০ 

৭২৪ র্াবনকগঞ্জ সন্ধযা জে, পূি ম োশড়া, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৪৭ ৪০০০ 

৭২৫ র্াবনকগঞ্জ সীর্া োয়, পূি ম োশড়া, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৪৮ ৩০০০ 

৭২৬ র্াবনকগঞ্জ বিশ্বনার্ সেকাে (বিশ্ব), পূি ম োশড়া, সেে, র্াবনকগঞ্জ ৬৫৫৩৩৪৯ ৪০০০ 

৭২৭ র্াবনকগঞ্জ িাবুল োস, িড় সরুন্ডী, সেে, র্াবনকগঞ্ে ৬৫৫৩৩৫০ ৩০০০ 

৭২৮ বকরশােগঞ্জ শ্মশান বসরলানবেয়া, বসরলানবেয়া, ধনপুে, ইটনা, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩৩৫১ ১০০০০ 

৭২৯ বসোেগঞ্জ শ্রীশ্রী র্িাশ্মশান শ্যার্পুে, বশয়ালরকাল, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৫২ ১০০০০ 

৭৩০ বসোেগঞ্জ িাোে জিশন কালী র্াতা র্বিে, কয়লা পবট্ট (রিশন জোড), সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৫৩ ২৫০০০ 

৭৩১ বসোেগঞ্জ শ্রীনার্ আশ্রর্, বর্রেে জেউলমুড়া, িাটপািাসী, োয়গঞ্জ, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৫৪ ৫০০০ 

৭৩২ বসোেগঞ্জ শ্রীশ্রী কালী র্াতা র্বিে, বর্রেে জেউলমুড়া, িাটপািাসী, োয়গঞ্জ, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৫৫ ৫০০০ 

৭৩৩ বসোেগঞ্জ ভূঞাগাতী র্াবিষ্য সম্প্রোয় দুগ মা র্বিে, ভূঞাগাতী, োয়গঞ্জ, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৫৬ ৫০০০ 

৭৩৪ বসোেগঞ্জ ভূঞাগাতী সা. র্িাশ্মশান ও কালী র্বিে, ভূঞাগাতী, োয়গঞ্জ, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৫৭ ১০০০০ 

৭৩৫ বসোেগঞ্জ ঠাকুে েয়ানি শাবন্তধার্ আশ্রর্, কখোলা, জেওরভাগ, োয়গঞ্জ, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৫৮ ১০০০০ 

৭৩৬ বসোেগঞ্জ সলিা উত্তেপাড়া েগন্নার্ র্বিে, সলিা, োয়গঞ্জ, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৫৯ ১০০০০ 

৭৩৭ বসোেগঞ্জ সুেন, ইকিাল জোড, িাবিেরগালা, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৬০ ৩০০০ 

৭৩৮ বসোেগঞ্জ িবে েন্দ্র জে, জিশন জোড, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৬১ ৪০০০ 

৭৩৯ বসোেগঞ্জ উজ্জল েবি োস, োনপুে, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৬২ ৩০০০ 

৭৪০ বসোেগঞ্জ জগৌবে োনী োস, োনপুে, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৬৩ ৩০০০ 

৭৪১ বসোেগঞ্জ লতা োনী োস, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৬৪ ৩০০০ 

৭৪২ বসোেগঞ্জ অঞ্জনা োনী োস, োনপুে, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৬৫ ৩০০০ 

৭৪৩ বসোেগঞ্জ িানী োয়, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৬৬ ৩০০০ 

৭৪৪ বসোেগঞ্জ স্বপন কুর্াে েত্ত, ধানিাবঞ্জ, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৬৭ ৩০০০ 

৭৪৫ বসোেগঞ্জ অবনক োস, েেগা জোড, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৬৮ ৪০০০ 

৭৪৬ বসোেগঞ্জ পলাশ েন্দ্র োস, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৬৯ ৩০০০ 

৭৪৭ বসোেগঞ্জ শ্রী িরুন কুর্াে সেকাে, জিশন জোড, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৭০ ৩০০০ 

৭৪৮ বসোেগঞ্জ বিদ্যা সূত্রধে, জশরে িাংলা ফেলুল, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৭১ ৪০০০ 

৭৪৯ বসোেগঞ্জ পঙ্কে জঘাষ, জশরে িাংলা ফেলুল, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৭২ ৩০০০ 

৭৫০ বসোেগঞ্জ কির্ন্তী োনী, েের্ালশাপাড়া, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৭৩ ৪০০০ 

৭৫১ বসোেগঞ্জ লতা োনী োস, োনপুে, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৭৪ ৩০০০ 

৭৫২ বসোেগঞ্জ শ্রী েবি োস, োনপুে, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৭৫ ৩০০০ 



৭৫৩ বসোেগঞ্জ শ্রী েতন কুর্াে সূত্রধে, জশরে িাংলা ফেলুল, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৭৬ ৩০০০ 

৭৫৪ বসোেগঞ্জ জসৌেভ জঘাষ বপনু, জশরে িাংলা ফেলুল িক জোড, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৭৭ ৩০০০ 

৭৫৫ বসোেগঞ্জ শ্রী বেলীপ কুর্াে সািা, ফেলুল ঘে জোড, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৭৮ ৩০০০ 

৭৫৬ বসোেগঞ্জ স্বেসতী োনী োয়, জিশন জোড, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৭৯ ৩০০০ 

৭৫৭ বসোেগঞ্জ নবর্তা, জিশন জোড, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৮০ ৩০০০ 

৭৫৮ বসোেগঞ্জ দুলাল েন্দ্র জভৌবর্ক, র্বেে সড়ক (উত্তে), সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৮১ ৩০০০ 

৭৫৯ বসোেগঞ্জ বনপা োনী জঘাষ, ফেলুল িক জোড, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৮২ ৪০০০ 

৭৬০ বসোেগঞ্জ প্রবতর্া সূত্রধে, েেোয়পুে, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৮৩ ৩০০০ 

৭৬১ বসোেগঞ্জ জোৎস্না েক্রিতী, এর্.বি. ফেলুল িক জোড, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৮৪ ৩০০০ 

৭৬২ বসোেগঞ্জ বলবপ োনী সািা, েেগা জোড, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৮৫ ৩০০০ 

৭৬৩ বসোেগঞ্জ র্র্তা সািা, েেগা জোড, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৮৬ ৩০০০ 

৭৬৪ বসোেগঞ্জ দুলাল সািা, েেগা জোড, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৮৭ ৩০০০ 

৭৬৫ বসোেগঞ্জ শ্রী বির্ল েন্দ্র তামু্বলী, িনিাড়ীয়া, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৮৮ ৩০০০ 

৭৬৬ বসোেগঞ্জ শ্রীর্বত োনী, িনিাড়ীয়া, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৮৯ ৩০০০ 

৭৬৭ বসোেগঞ্জ োধা োনী, েেোয়পুে, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৯০ ৩০০০ 

৭৬৮ বসোেগঞ্জ জিিী োনী, জগাবপনার্পুে, শািোেপুে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৯১ ৩০০০ 

৭৬৯ বসোেগঞ্জ কর্লা িালোে, েেোয়পুে, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৯২ ৩০০০ 

৭৭০ বসোেগঞ্জ মুরনাবত োনী সূত্রধে, এসএস জোড, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৯৩ ৩০০০ 

৭৭১ বসোেগঞ্জ র্িারেি কুর্াে সািা, ধানিাবন্ধ, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৯৪ ৩০০০ 

৭৭২ বসোেগঞ্জ আনি কুর্াে েত্ত, ধানিাবন্ধ, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৯৫ ৩০০০ 

৭৭৩ বসোেগঞ্জ শ্রী েতন কুর্াে সেকাে, ধানিাবন্ধ, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৯৬ ৩০০০ 

৭৭৪ বসোেগঞ্জ কাবতমক েন্দ্র স্যানাল, োবর্েতা, শািোেপুে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৯৭ ৩০০০ 

৭৭৫ বসোেগঞ্জ র্ানস কুর্াে সািা, বিয়াড়াঘাট, িনিাড়ীয়া, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৯৮ ৩০০০ 

৭৭৬ বসোেগঞ্জ িাবুল সন্যাল, োবর্েতা, শািোেপুে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৩৯৯ ৩০০০ 

৭৭৭ নারটাে উত্তে পটুয়াপাড়া সা. শ্রীশ্রী কালী র্াতা র্বিে, উত্তে পটুয়াপাড়া, সেে, নারটাে,  ৬৫৫৩৪০০ ১০০০০ 

৭৭৮ িেগুনা পবির্ কাঠালতলী (পবেঘাটা) সা. শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, কাঠালতলী (পবেঘাটা), 

জিারসনপুে, পার্েঘাটা, িেগুনা 

৬৫৫৩৪০১ ১৫০০০ 

৭৭৯ োেশািী বশি র্বিে, িবেেন পল্লী োাঃ বিাঃ, র্বতিাে, োেশািী ৬৫৫৩৪০২ ৭৫০০ 

৭৮০ োেশািী বেগন্ত সা. র্বিে, জেশর্পবট্ট, জঘাড়ার্াো, জিায়াবলয়া, োেশািী ৬৫৫৩৪০৩ ৭৫০০ 

৭৮১ নওগাঁ মুবিগখে (োয়পাড়া) সা. বশি র্বিে, মুবিগখে োয়পাড়া, গাংরগাে, বনয়ার্তপুে, নওগাঁ ৬৫৫৩৪০৪ ২৫০০০ 

৭৮২ নওগাঁ বশিপুে িারোয়ােী দুগ মা র্বিে, বশিপুে, িাবেনগে, বনয়ার্তপুে, নওগাঁ ৬৫৫৩৪০৫ ২৫০০০ 

৭৮৩ নওগাঁ িাঁসুড়া কালী র্বিে সা. র্বিে, িাঁসুড়া, িাবেনগে, বনয়ার্তপুে, নওগাঁ ৬৫৫৩৪০৬ ২৫০০০ 

৭৮৪ নওগাঁ মুবিগখে সা. দুগ মা র্বিে, র্বিগখে, গাংরগাে, বনয়ার্তপুে, নওগাঁ ৬৫৫৩৪০৭ ২৫০০০ 

৭৮৫ নওগাঁ বর্নবত োনী োস, উবকলপাড়া, সেে, নওগাঁ ৬৫৫৩৪০৮ ৩০০০ 

৭৮৬ নওগাঁ ভােতী োনী, িাট-নওগাঁ, সেে, নওগাঁ ৬৫৫৩৪০৯ ৩০০০ 

৭৮৭ োেশািী বিেি োয়, ৫৮/বি, পিাপাড়া, শাহ র্খদুর্, োেশািী ৬৫৫৩৪১০ ৩০০০ 

৭৮৮ োেশািী সুবর্ত্র েত্ত, কুর্ােপাড়া, জঘাড়ার্াো, জিায়াবলয়া, োেশািী ৬৫৫৩৪১১ ৪০০০ 

৭৮৯ যরশাে োধানগে সা. দুগ মা র্বিে, োধানগে, পাল্লািাোে, বঝকেগাছা, যরশাে ৬৫৫৩৪১২ ১৫০০০ 

৭৯০ যরশাে ভুলিাড়ীয়া কালী র্বিে, ভুলিাবড়য়া, ধলগ্রার্, িাঘাের্াড়া, যরশাে ৬৫৫৩৪১৩ ১৫০০০ 

৭৯১ যরশাে গাবুখালী সা. বশি র্বিে, গাবুখালী, র্াগুোিাট, র্বনোর্পুে, যরশাে ৬৫৫৩৪১৪ ২৫০০০ 

৭৯২ যরশাে গেখালী সা. কালী র্বিে, খবেেআবল, গেখালী, বঝকেগাছা, যরশাে ৬৫৫৩৪১৫ ২৫০০০ 

৭৯৩ যরশাে গিানিপুে ইউবনয়ন সা. কালী র্বিে, ছুটিপুে িাোে বঝকেগাছা, যরশাে ৬৫৫৩৪১৬ ২০০০০ 



৭৯৪ যরশাে র্বিষা পালপাড়া সা. শ্রীকৃষ্ণ পূো র্বিে, র্বিষা, োবলতা িাবড়য়ােীঘা, শাশ মা, যরশাে ৬৫৫৩৪১৭ ২৫০০০ 

৭৯৫ যরশাে ঠাকুেিাড়ী দুগ মা র্বিে, ধাসুিাড়ী জছাট িিোর্পুে, িাঘাের্াড়া, যরশাে ৬৫৫৩৪১৮ ২০০০০ 

৭৯৬ যরশাে শ্রীশ্রী কালী র্বিে, আবেিাসী র্িাশ্মশান, জেৌগাছা সেোেপাড়া, জেৌগাছা, যরশাে ৬৫৫৩৪১৯ ২০০০০ 

৭৯৭ যরশাে জঘাষপাড়া বনরয়াগীপাড়া পূো র্বিে, র্াগুো, অমৃতিাোে, বঝকেগাছা, যরশাে ৬৫৫৩৪২০ ১৫০০০ 

৭৯৮ যরশাে কর্লাপুে সা. দুগ মা র্বিে, কর্লাপুে, িাকড়ী, িাঘােপাড়া, যরশাে ৬৫৫৩৪২১ ১০০০০ 

৭৯৯ যরশাে নােরকল িাবড়য়া কাবল র্বিে (কুন্ডুপাড়া), নােরকল জোড, িাঘােপাড়া, যরশাে ৬৫৫৩৪২২ ১০০০০ 

৮০০ যরশাে জিায়াবলয়া সা. স্কুল র্াঠ দুগ মা র্বিে, জিায়াবলয়া, িিের্পুে, িাঘােপাড়া, যরশাে ৬৫৫৩৪২৩ ১০০০০ 

৮০১ যরশাে িবে শীতলা র্বিে, িাসুর্াড়ী, িিোর্পুে, িাঘােপাড়া, যরশাে ৬৫৫৩৪২৪ ১০০০০ 

৮০২ যরশাে শ্রীশ্রী সা. ধুবলয়ানী দুগ মা র্বিে, ধুবলয়ানী, মুিােপুে, জেৌগাছা, যরশাে ৬৫৫৩৪২৫ ১০০০০ 

৮০৩ মুবিগঞ্জ শ্রীশ্রী োেলক্ষী নাোয়ন ও দুগ মা র্বিে, উত্তে িালাসুে, ভাগ্যকুল, শ্রীনগে, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪২৬ ২৫০০০ 

৮০৪ মুবিগঞ্জ শ্রীশ্রী তাো শঙ্কে জগাবিি ধার্, বেত্ররকাট, বসোেবেখান, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪২৭ ২৫০০০ 

৮০৫ মুবিগঞ্জ সা. জশষ ঠিকানা র্িাশ্মশান ঘাট, কানাইনগে, পাউসাে, বসোেবেখান, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪২৮ ২৫০০০ 

৮০৬ মুবিগঞ্জ নয়ানগে সা. জগাবিি ও কালী র্বিে, নয়ানগে, োোনগে, বসোেবেখান, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪২৯ ২৫০০০ 

৮০৭ মুবিগঞ্জ শ্রীশ্রী সা. েক্ষা কালী র্বিে, পুোপাড়া, টংগীিাড়ী, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৩০ ২৫০০০ 

৮০৮ মুবিগঞ্জ শ্রীশ্রী জকিীয় বশি র্বিে, টিীিাড়ী, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৩১ ২০০০০ 

৮০৯ মুবিগঞ্জ শ্রীশ্রী লক্ষী র্বিে, আটপাড়া, শ্রীনগে, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৩২ ৫০০০ 

৮১০ মুবিগঞ্জ সা. বশি র্বিে, পাঁেগাঁও, টিীিাড়ী, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৩৩ ২০০০০ 

৮১১ মুবিগঞ্জ শ্রীশ্রী র্া েক্ষা কালী র্বিে, সাতগাঁও জভােপাড়া, িাঁসাড়ী, শ্রীনগে, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৩৪ ১৫০০০ 

৮১২ মুবিগঞ্জ ের্োন জিগ একতা সংঘ সা. শােেীয় দুগ মা র্বিে, ের্োন জিগ, সেে, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৩৫ ১৫০০০ 

৮১৩ মুবিগঞ্জ জিতকা িাোে সা. দুগ মা র্বিে, জিতকা, জিতকা িাট, টিীিাড়ী, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৩৬ ১৫০০০ 

৮১৪ মুবিগঞ্জ শ্রীশ্রী সা. কালী র্বিে, আটপাড়া, শ্রীনগে, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৩৭ ৫০০০ 

৮১৫ মুবিগঞ্জ শ্রীশ্রী সা. িবে র্বিে, আটপাড়া, শ্রীনগে, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৩৮ ৬৫০০ 

৮১৬ মুবিগঞ্জ োধাোনী োেিংশী, উত্তে িালাসুে, ভাগ্যকুল, শ্রীনগে, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৩৯ ৫০০০ 

৮১৭ মুবিগঞ্জ কবিতা োনী িাগড়, বশবলর্পুে, টিীিাড়ী, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৪০ ৩০০০ 

৮১৮ মুবিগঞ্জ শ্রী বনবখল েন্দ্র সািা, সেে, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৪১ ৩০০০ 

৮১৯ মুবিগঞ্জ িাসনা োনী সেকাে, িাগড়খালী, শ্রীনগে, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৪২ ৪০০০ 

৮২০ মুবিগঞ্জ িােল েন্দ্র োয়, বিওবনয়া, েবির্গঞ্জ, টিীিাড়ী, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৪৩ ৩০০০ 

৮২১ মুবিগঞ্জ জেি োনী, নয়ানগে, গোবেয়া, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৪৪ ৩০০০ 

৮২২ মুবিগঞ্জ বনতয জগাপাল িাগড়, নয়ানগে, োোনগে, বসোেবেখান, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৪৫ ৩০০০ 

৮২৩ মুবিগঞ্জ বিরনাে িাগড়, ের্োনরিগ, সেে, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৪৬ ৩০০০ 

৮২৪ মুবিগঞ্জ বশল্পী বিশ্বাস, পাঁেগাঁও, টিীিাড়ী, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৪৭ ৩০০০ 

৮২৫ মুবিগঞ্জ কাবত্তমক িাগড়, ের্োনরিগ, সেে, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৪৮ ৩০০০ 

৮২৬ মুবিগঞ্জ রুর্া োনী র্ন্ডল, েেশীল র্বি, সেে, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৪৯ ৩০০০ 

৮২৭ মুবিগঞ্জ বির্লা োনী িালা, আিাবসক নয়াগাঁও, টিীিাড়ী, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৫০ ৩০০০ 

৮২৮ মুবিগঞ্জ কবিতা োনী োস, র্াকিাটি, সেে, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৫১ ৩০০০ 

৮২৯ মুবিগঞ্জ জোনাকী োনী োস, টংগীিাড়ী, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৫২ ৩০০০ 

৮৩০ মুবিগঞ্জ পাবপয়া র্ন্ডল, টিীিাড়ী, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৫৩ ৩০০০ 

৮৩১ মুবিগঞ্জ তরুন োেিংশী, োেবেয়া, বসোেবেখান, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৫৪ ৩০০০ 

৮৩২ মুবিগঞ্জ আেতী শীল, ইদ্রাকপুে, সেে, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৫৫ ৩০০০ 

৮৩৩ মুবিগঞ্জ িাসবন্ত োনী জঘাষ, ইদ্রাকপুে, সেে, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৫৬ ৩০০০ 

৮৩৪ মুবিগঞ্জ সুধীে র্ন্ডল, নয়ানগে, োোনগে, বসোেবেখান, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৫৮ ৩০০০ 

৮৩৫ মুবিগঞ্জ অবর্ত র্ন্ডল, সুধােেে, বর্েকাবের্, সেে, মুবিগঞ্ে ৬৫৫৩৪৫৯ ৩০০০ 

৮৩৬ মুবিগঞ্জ বিপুল র্ন্ডল, সুধােেে, বর্েকাবের্, সেে, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৬০ ৩০০০ 



৮৩৭ মুবিগঞ্জ িগিবত োস, সুধােেে, বর্েকাবের্, সেে, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৬১ ৩০০০ 

৮৩৮ মুবিগঞ্জ শংকে েন্দ্র ভদ্র, ভাটির্ জভাগ, কেনসাে, বসোেবেখান, মুবিগঞ্জ ৬৫৫৩৪৬২ ৩০০০ 

৮৩৯ োেশািী র্র্তা োনী অবধকােী, র্াস্টােপাড়া, জগায়ালি, োেিাড়ী ৬৫৫৩৪৬৩ ১০০০০ 

৮৪০ নাোয়নগঞ্জ নাোয়ন েন্দ্র োস, শ্যার্পুে, িােপাড়া, িিে, নাোয়নগঞ্জ ৬৫৫৩৪৬৪ ৩০০০ 

৮৪১ নাোয়নগঞ্জ শ্রী বির্াংশু েক্রিতী, জগােনাইল, এল.এর্.বস. বর্লস, বসবদ্দেগঞ্জ, নাোয়নগঞ্জ ৬৫৫৩৪৬৫ ৬০০০ 

৮৪২ নাোয়নগঞ্জ শ্রী বেলীপ র্ন্ডল, িবেিেপাড়া, এনারয়তনগে, ফতুল্লা (সেে), নাোয়নগঞ্জ ৬৫৫৩৪৬৬ ৭০০০ 

৮৪৩ নাোয়নগঞ্জ বেপন েন্দ্র োস, তােপুে, িােপাড়া, িিে, নাোয়নগঞ্জ ৬৫৫৩৪৬৭ ৫০০০ 

৮৪৪ নাোয়নগঞ্জ বনর্ মল িাওলাোে, তােপুে, িােপাড়া, িিে, নাোয়নগঞ্জ ৬৫৫৩৪৬৮ ৫০০০ 

৮৪৫ নাোয়নগঞ্জ শ্রীর্বত দুলালী োনী োস, ২নং কাোেীগবল, সেে, নাোয়নগঞ্জ ৬৫৫৩৪৬৯ ৫০০০ 

৮৪৬ নাোয়নগঞ্জ উর্া সািা, ইউসুফগঞ্জ, পবশ িাোে, রূপগঞ্জ, নাোয়নগঞ্জ ৬৫৫৩৪৭০ ৫০০০ 

৮৪৭ নাোয়নগঞ্জ ইব্রাবির্ জটক্সটাইল বর্লস পূো র্বিে, সেে, নাোয়নগঞ্জ ৬৫৫৩৪৭১ ১০০০০ 

৮৪৮ নাোয়নগঞ্জ জভালাি উত্তেপাড়া প্রােীন কালী িাড়ী র্বিে ও শ্রী যরেশ্বে ব্রহ্মোেী িািাে আশ্রর্, উত্তে 

জভালাি,  আলতাপুে িাোে, রূপগঞ্জ, নাোয়নগঞ্জ 

৬৫৫৩৪৭২ ১০০০০ 

৮৪৯ শেীয়তপুে শ্রীশ্রী িবেঠাকুে র্বিে, েবক্ষণ র্ধ্যপাড়া, র্রনািে িাোে, সেে, শেীয়তপুে ৬৫৫৩৪৭৩ ১০০০০ 

৮৫০ শেীয়তপুে শ্রীশ্রী িবে র্বিে (নিী-িাড়ী), ধীপুে, জগাসাইেিাট, শেীয়তপুে ৬৫৫৩৪৭৪ ১০০০০ 

৮৫১ শেীয়তপুে শ্রীশ্রী গরণশ পাগল জসিা সংঘ, পবির্ জকাটাপাড়া, পালং, শেীয়তপুে ৬৫৫৩৪৭৫ ১০০০০ 

৮৫২ শেীয়তপুে োরধশ্যার্ র্ন্ডল, বসিাচূড়া, নারেনপুে, জভেেগঞ্জ, শেীয়তপুে ৬৫৫৩৪৭৬ ৫০০০ 

৮৫৩ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী র্েন জগাপাল র্বিে, ভাটগাঁও, ব্রাহ্মণকচুেী, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩৪৭৭ ৭০০০ 

৮৫৪ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী োর্কৃষ্ণ জসিাশ্রর্, ইটনা পূি মগ্রার্, ইটনা, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩৪৭৮ ৭০০০ 

৮৫৫ বকরশােগঞ্জ আনিপাড়া শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, আনিপাড়া, ইটনা, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩৪৭৯ ৭০০০ 

৮৫৬ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী কালীিাড়ী, বিন্নাটী, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩৪৮০ ৭০০০ 

৮৫৭ বকরশােগঞ্জ শ্রীধার্ সািা, নগেিাটি, ইটনা, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩৪৮১ ৪০০০ 

৮৫৮ বকরশােগঞ্জ শ্রী প্রসনবেৎ জেি শর্ মা, ইটনা পূি ম গ্রার্ িাঘাইিাটী, ইটনা, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩৪৮২ ৪০০০ 

৮৫৯ বকরশােগঞ্জ অলধে ির্ মন, ইটনা ডািাে িাটি, ইটনা, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩৪৮৩ ৪০০০ 

৮৬০ বকরশােগঞ্জ মুিা িবেেন, িবত্রশ িবেেন কালী, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩৪৮৪ ৪০০০ 

৮৬১ বকরশােগঞ্জ েয়ন্তী োনী জে, ২৮৫ িকুলতলা, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩৪৮৫ ৪০০০ 

৮৬২ বকরশােগঞ্জ জসার্া সেকাে, িকুলতলা, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩৪৮৬ ৫০০০ 

৮৬৩ বকরশােগঞ্জ বসপ্না সেকাে,  খের্পবট্ট িকুলতলা, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৩৪৮৭ ৪০০০ 

৮৬৪ বসোেগঞ্জ খাস জসানামুখী সা. শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, খাস জসানামুখী, সগুনা, জিলকুবে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৪৮৮ ২০০০০ 

৮৬৫ বসোেগঞ্ে র্ধ্যপাড়া ভেরর্াবিনী শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, সলিা, োয়গঞ্জ, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৪৮৯ ১৫০০০ 

৮৬৬ বসরলট শ্রীশ্রী কভেিতলা র্বিে, োবলিিে, সেে, বসরলট ৬৫৫৩৪৯০ ২৫০০০ 

৮৬৭ বসরলট শ্রীশ্রী বশি িাড়ী র্বিে, ভট্টপাড়া, সেে, বসরলট ৬৫৫৩৪৯১ ২৫০০০ 

৮৬৮ বসরলট শ্রীশ্রী কৃষ্ণ কেতন্য জগৌোি র্িাপ্রভুে আখড়া, জেৌবকরেখী, সেে, বসরলট ৬৫৫৩৪৯২ ২৫০০০ 

৮৬৯ বসরলট শ্রীশ্রী বুড়া বশিিাড়ী (ঝেনােপাড় বশি র্বিে), কুর্ােপাড়া, ঝেনােপাড়, সেে, বসরলট ৬৫৫৩৪৯৩ ২৫০০০ 

৮৭০ বসরলট শ্রীশ্রী েক্ষা কালী িাড়ী র্বিে, কপতযপাড়া-রগাটাটিকে, কের্তলী, বসরলট ৬৫৫৩৪৯৪ ২৫০০০ 

৮৭১ বসরলট শ্রীশ্রী শ্যার্ সুিে বেউে আখড়া, জেিপুে, ইসলার্পুে, সেে, বসরলট ৬৫৫৩৪৯৫ ২০০০০ 

৮৭২ বসরলট জকন্দ্রীয় কালী র্বিে, জগায়ালা িাোে, ওসর্ানীনগে, বসরলট ৬৫৫৩৪৯৬ ২০০০০ 

৮৭৩ বসরলট শ্রীশ্রী জগৌে বনতাই বেউে আখড়া, বছটা জগাটাটিকে, কের্তলী, েবক্ষণ সুের্া, বসরলট ৬৫৫৩৪৯৭ ২০০০০ 

৮৭৪ বসরলট শ্রীশ্রী জগৌোি র্িাপ্রভুে আখড়া, পূি ম ঠাকুরেে র্াটি, সড়রকে িাোে, কানাইঘাট, বসরলট ৬৫৫৩৪৯৮ ২০০০০ 

৮৭৫ বসরলট শ্রীশ্রী কেতন্য র্িাপ্রভুে আখড়া, েবির্ খাঁে েক, র্ানািাোে, েবকগঞ্জ, বসরলট ৬৫৫৩৪৯৯ ২০০০০ 

৮৭৬ বসরলট শ্রীশ্রী কালী র্বিে, বনেপাট, কেন্তাপুে, বসরলট ৬৫৫৩৫০০ ২০০০০ 

৮৭৭ যরশাে কপাবলয়া জঘাষিাবড় সা. দুগ মা র্বিে, কপাবলয়া, র্রনািেপুে, র্বনোর্পুে, যরশাে ৬৫৫৩৫০১ ২৫০০০ 

৮৭৮ সাতক্ষীো েয়নগে র্ারঝেপাড়া সা. পূো র্বিে, েয়নগে, ধানবেয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫০২ ২০০০০ 



৮৭৯ সাতক্ষীো জেলপাতুয়া উত্তেপাড়া সা. জগাবিি, বশি, িবে ও র্নসা র্বিে, জেলপাতুয়া, িড়েল, 

আশাশুবন, সাতক্ষীো 

৬৫৫৩৫০৩ ২৫০০০ 

৮৮০ সাতক্ষীো শ্রীশ্রী িািা তােকনার্ ধার্ (িালারপাতা), িালারপাতা, োম্পাফুল, কাবলগঞ্জ, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫০৪ ২৫০০০ 

৮৮১ সাতক্ষীো কাবশয়াডািা সা. দুগ মা র্বিে, কাবশয়াডািা, মুোেীকাটি, কলারোয়া, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫০৫ ২০০০০ 

৮৮২ সাতক্ষীো সৎসি শ্রী র্বিে, শ্রীশ্রী ঠাকুে অনুকূল েন্দ্র সৎসি, বিরনেরপাতা, সেে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫০৬ ২৫০০০ 

৮৮৩ সাতক্ষীো শ্রীশ্রী জগাবিি র্বিে, কাপাসডািা, নগেঘাটা, তালা, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫০৭ ১০০০০ 

৮৮৪ সাতক্ষীো পবির্ আটুবলয়া সা. কাবল র্বিে, িাওয়াল ভাংগী, শ্যার্নগে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫০৮ ১০০০০ 

৮৮৫ সাতক্ষীো েবক্ষণ গোইপুে সা. বসরর্দ্শ্বেী পূো র্বিে, গোইপুে, আশাশুবন, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫০৯ ১০০০০ 

৮৮৬ সাতক্ষীো শ্রীশ্রী োর্কৃষ্ণ আশ্রর্, খবলষখালী, তালা, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫১০ ১০০০০ 

৮৮৭ সাতক্ষীো পলাশরপাল র্বিে, পলাশরপাল, সেে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫১১ ১০০০০ 

৮৮৮ সাতক্ষীো সুেন সািা োশপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, সুেনসািা, তালা, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫১২ ১০০০০ 

৮৮৯ সাতক্ষীো কাটিপাড়া সা. োধা-কৃষ্ণ র্বিে, কাটিপাড়া, বর্েমাপুে, তালা, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫১৩ ১০০০০ 

৮৯০ সাতক্ষীো র্াগুো র্িা-শ্মশান, র্াগুো, িারুইপাড়া, তালা, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫১৪ ২০০০০ 

৮৯১ সাতক্ষীো ধুলন্ডা সা. দুগ মা পূো র্বিে, ধুলন্ডা, জেঠুয়া িাোে, তালা, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫১৫ ২০০০০ 

৮৯২ সাতক্ষীো িাঁশতলা সা. সৎসি শ্রী র্বিে, িাঁশতলা, খানপুে, সেে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫১৬ ২০০০০ 

৮৯৩ সাতক্ষীো শ্রী র্া র্নসা র্বিে, জগাবিিকাটী, কাবলগঞ্জ, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫১৭ ২৫০০০ 

৮৯৪ সাতক্ষীো োর্কৃষ্ণ জসিাশ্রর্ িাঁশোি, িাঁশোি, জগাবিিকাটি, কাবলগঞ্জ, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫১৮ ২৫০০০ 

৮৯৫ সাতক্ষীো িড়হুলা শ্রীশ্রী সা. কালী র্বিে, িড়হুলা, বশমুবলয়া, জেিিাটা, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫১৯ ২০০০০ 

৮৯৬ সাতক্ষীো র্ানাঘাটা সা. কাবল র্বিে, র্ানাঘাটা, র্াবড়য়ালা, আশাশুবন, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫২০ ১৫০০০ 

৮৯৭ সাতক্ষীো কল্যাণপুে (ধনঞ্জয় আইট) কাবল র্বিে, ধনঞ্জয় আইট, নাক না, আশাশুবন, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫২১ ১৫০০০ 

৮৯৮ সাতক্ষীো ধানবেয়া শ্মশান, ধানবেয়া, জসরনেগাতী, তালা, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫২২ ১৫০০০ 

৮৯৯ সাতক্ষীো মুোবেকাটি েবক্ষণপাড়া পূো র্বিে, মুোবেকাটি (েবক্ষণ), কলারোয়া, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫২৩ ১৫০০০ 

৯০০ সাতক্ষীো র্াগুো (ষিীতলা) সা. দুগ মা র্বিে, র্াগুো, িােইপাড়া, তালা, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫২৪ ১৫০০০ 

৯০১ সাতক্ষীো সরুবলয়া পূি মপাড়া সা. পূো র্ন্ডপ, সরুবলয়া, তালা, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫২৫ ১০০০০ 

৯০২ সাতক্ষীো জেৌলতপুে সা. পূো র্ন্ডপ, জেৌলতপুে, জসরনেগাতী, তালা, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৫২৬ ১০০০০ 

৯০৩ যরশাে লক্ষণপুে োসপাড়া কালী র্বিে, লক্ষণপুে (োসপাড়া), জনংগুড়ািাট, র্বনোর্পুে, যরশাে ৬৫৫৩৫২৭ ২৫০০০ 

৯০৪ যরশাে িারকাশরপাল সা. দুগ মা র্বিে (উত্তেপাড়া), িারকাশরপাল, র্বনোর্পুে, যরশাে ৬৫৫৩৫২৮ ২৫০০০ 

৯০৫ যরশাে শ্রীশ্রী জগাপাল ঠাকুরেে আশ্রর্ ও দুগ মা র্বিে, কাবশর্নগে, র্বনোর্পুে, যরশাে ৬৫৫৩৫২৯ ২০০০০ 

৯০৬ যরশাে ব্রাহ্মণডািা সা. কালী র্বিে, ব্রাহ্মণডািা, কুয়াো, র্বনোর্পুে, যরশাে ৬৫৫৩৫৩০ ২০০০০ 

৯০৭ যরশাে আলতারপাল ঋবষপাড়া সা. কালী র্বিে, আলতারপাল (তালতলা), জকশিপুে, যরশাে ৬৫৫৩৫৩১ ২৫০০০ 

৯০৮ যরশাে ভূলাপাতা সা. কালী তলা র্বিে, ভূলাপাতা, গােীপুে, অভয়নগে, যরশাে ৬৫৫৩৫৩২ ১০০০০ 

৯০৯ যরশাে জেৌগাছা োধাকৃষ্ণ র্বিে, জেৌগাছা (র্ারলাপাড়া), জেৌগাছা, যরশাে ৬৫৫৩৫৩৩ ১০০০০ 

৯১০ বসোেগঞ্জ সা. বশি র্বিে, জপৌে িবেেন করলানী, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৫৩৪ ২৫০০০ 

৯১১ বসোেগঞ্জ একডালা জধাপািাড়ী সা. র্বিে, একডালা জধাপািাড়ী, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৫৩৫ ১০০০০ 

৯১২ বসোেগঞ্জ ফুলরকাো সা. দুগ মা র্বিে, ফুলরকাো, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৫৩৬ ১০০০০ 

৯১৩ বসোেগঞ্জ কার্ােখি র্িাশ্মশান, োর্গতল, কিদ্যোন কতল, কার্ােখি, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৩৫৩৭ ২০০০০ 

৯১৪ র্াগুো িােল গুসাইরয়ে িাড়ী দুগ মা র্বিে, শ্রীপুে, র্াগুো ৬৫৫৩৫৩৮ ১০০০০ 

৯১৫ র্াগুো পয়ােী িােোতলা নার্যে র্বিে (সা.), পয়ােী, শত্রুবেৎপুে, সেে, র্াগুো ৬৫৫৩৫৩৯ ১০০০০ 

৯১৬ র্াগুো িাঁশরকাটা সা. কালী র্বিে, িাঁশরকাটা, গাংনাবলয়া, সেে, র্াগুো ৬৫৫৩৫৪০ ১০০০০ 

৯১৭ র্াগুো শ্রীশ্রী ঠাকুে অনুকূল েন্দ্র সৎসি, বিষ্ণুপুে শত্রুবেৎপুে, সেে, র্াগুো ৬৫৫৩৫৪১ ১০০০০ 

৯১৮ র্াগুো কৃষ্ণপুে সা. দুগ মা র্বিে, কৃষ্ণপুে, আড়পাড়া, শাবলখা, র্াগুো ৬৫৫৩৫৪২ ১০০০০ 

৯১৯ র্াগুো আড়পাড়া কর্ মকােপাড়া িারোয়ােী পূো র্বিে, আড়পাড়া, শাবলখা, র্াগুো ৬৫৫৩৫৪৩ ১০০০০ 

৯২০ র্াগুো চুবকনগে গিা র্বিে, চুবকনগে, আড়পাড়া, শাবলখা, র্াগুো ৬৫৫৩৫৪৪ ১০০০০ 

৯২১ র্াগুো শ্রীশ্রী পােশ ঠাকুরেে আশ্রর্, আড়পাড়া, শাবলখা, র্াগুো ৬৫৫৩৫৪৫ ১০০০০ 



৯২২ র্াগুো সােিবেয়া সা. কাবল র্বিে, সােিবেয়া, শ্রীপুে, র্াগুো ৬৫৫৩৫৪৬ ১০০০০ 

৯২৩ র্াগুো েেশ্রীপুে কালী র্বিে, েেশ্রীপুে, শ্রীপুে, র্াগুো ৬৫৫৩৫৪৭ ১০০০০ 

৯২৪ র্াগুো সাবেলাপুে ও তাোউবেয়াল সা. িবেসভা র্বিে, সাবেলাপুে, শ্রীপুে, র্াগুো ৬৫৫৩৫৪৮ ১০০০০ 

৯২৫ র্াগুো সা. দুগ মা র্বিে, গিাোর্খালী, র্ালঅইনগে, শ্রীপুে, র্াগুো ৬৫৫৩৫৪৯ ১০০০০ 

৯২৬ র্াগুো শ্রীশ্রী োধাকান্ত বেউ শ্রীশ্রী লক্ষী নাোয়ন সা. র্বিে, োধানগে, শ্রীপুে, র্াগুো ৬৫৫৩৫৫০ ১০০০০ 

৯২৭ ঠাকুেগাঁও জেওনাপাড়া ও জকাষাবিলাপাড়া শ্রীশ্রী শােেীয়া দুগ মা র্বিে, জকাষািানীগঞ্জ, পীেগঞ্জ, 

ঠাকুেগাঁও 

৬৫৫৩৫৫১ ১০০০০ 

৯২৮ ঠাকুেগাঁও শ্রীশ্রী গড়গাঁও দুগ মা র্বিে, গড়গাঁও, নাোয়নপুে, পীেগঞ্জ, ঠাকুেগাঁও  ৬৫৫৩৫৫২ ১০০০০ 

৯২৯ ঠাকুেগাঁও পীেগঞ্জ করলেিাট জকন্দ্রীয় জপৌেসভা শ্রীশ্রী দুগ মা ও কালী র্বিে, েঘুনার্পুে, পীেগঞ্জ ৬৫৫৩৫৫৩ ১০০০০ 

৯৩০ ঠাকুেগাঁও জলািাগাড়া সা. দুগ মা র্বিে, োঁেপুে, পীেগঞ্জ, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৫৪ ১০০০০ 

৯৩১ ঠাকুেগাঁও আবেিাসী সা. দুগ মা র্বিে, জগাবিিনগে েবক্ষণ উড়াওপাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৫৫ ১০০০০ 

৯৩২ ঠাকুেগাঁও আট ম গ্যালােী টািন দুগ মা পূো র্বিে, আট ম গ্যালােী, মুবিপাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৫৬ ১০০০০ 

৯৩৩ ঠাকুেগাঁও িরুনাগাঁও করলেপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, িরুনাগাঁও, কালুরক্ষত্র, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৫৭ ১০০০০ 

৯৩৪ ঠাকুেগাঁও করলেপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, করলেপাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৫৮ ১০০০০ 

৯৩৫ ঠাকুেগাঁও জগাবিিনগে ফার্ ম জোড সা. দুগ মা র্ন্ডপ, জগাবিিনগে, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৫৯ ১০০০০ 

৯৩৬ ঠাকুেগাঁও োউবনয়া িসাকপাড়া কাবল র্বিে, োউবনয়া, লাবিড়ীিাট, িাবলয়াডািী, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৬০ ১০০০০ 

৯৩৭ ঠাকুেগাঁও িাবলয়াডািী করলেপাড়া জকন্দ্রীয় দুওসুও পুকুেপাড় দুগ মা র্বিে, দুওসুও, িাবলয়াডািী ৬৫৫৩৫৬১ ১০০০০ 

৯৩৮ ঠাকুেগাঁও ধীেগঞ্জ জগালক বৃিািন ধার্ সা. দুগ মা র্বিে, িকুয়া (ধীেগঞ্জ), ধীেগঞ্জিাট, িবেপুে ৬৫৫৩৫৬২ ১০০০০ 

৯৩৯ ঠাকুেগাঁও িকুয়া ধীেগঞ্জ পাগলা জগাসাইধার্ িবেিাসে র্বিে, ধীেগঞ্জিাট, িবেপুে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৬৩ ১০০০০ 

৯৪০ ঠাকুেগাঁও োনীশংগকল বপপলতলা িারোয়ােী দুগ মা র্বিে, োনীশংগকল, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৬৪ ১০০০০ 

৯৪১ ঠাকুেগাঁও শ্রীশ্রী জগাবিি র্বিে, োনীশংগকল, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৬৫ ১০০০০ 

৯৪২ ঠাকুেগাঁও িাটরখালা দুগ মা ও কালী র্বিে, সািাপাড়া, োনীশংগকল, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৬৬ ১০০০০ 

৯৪৩ ঠাকুেগাঁও োনীশংগকল ধার্ ও সা. দুগ মা র্বিে, োনীশংগকল, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৬৭ ১০০০০ 

৯৪৪ ঠাকুেগাঁও োনীশংগকল করলেপাড়া সা. োধাকৃষ্ণ ও দুগ মা র্বিে, ভান্ডাো, োনীশংগকল ৬৫৫৩৫৬৮ ১০০০০ 

৯৪৫ ঠাকুেগাঁও র্ধুপুে সা. দুগ মা র্বিে, র্ধুপুে, রুবিয়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৬৯ ১০০০০ 

৯৪৬ ঠাকুেগাঁও শ্রীশ্রী র্িাশবি, ভবির্াতা সা. দুগ মা র্বিে, আখানগে, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৭০ ১০০০০ 

৯৪৭ ঠাকুেগাঁও শ্রীশ্রী েগন্নার্ র্বিে, আকো, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৭১ ১০০০০ 

৯৪৮ ঠাকুেগাঁও লক্ষীেিাট সা. দুগ মা পূো জকন্দ্রীয় র্বিে, বকশর্ত জকশুেিাড়ী, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৭২ ১০০০০ 

৯৪৯ ঠাকুেগাঁও জছাট িাবনয়া সা. দুগ মা র্বিে, জছাট িাবনয়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৭৩ ১০০০০ 

৯৫০ ঠাকুেগাঁও িলোর্ কাবলতলা দুগ মা র্বিে, সাসলাবপয়ালা, কচুিাড়ী, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৭৪ ১০০০০ 

৯৫১ ঠাকুেগাঁও র্িারেিপুে সা. শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, র্িারেিপুে, আখানগে, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৭৫ ১০০০০ 

৯৫২ ঠাকুেগাঁও িবেিেপুে লক্ষ্মীে ধার্ র্বিে, িবেিেপুে, েবির্ানপুে, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৭৬ ১০০০০ 

৯৫৩ ঠাকুেগাঁও িাকবশবে সা. দুগ মা র্বিে, িাকবশবে, ভাউলােিাট, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৭৭ ১০০০০ 

৯৫৪ ঠাকুেগাঁও েসুলপুে শ্রীশ্রী বনগর্ানি সােস্বত সংঘাশ্রর্, েসুলপুে, বশিগঞ্জ, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৭৮ ১০০০০ 

৯৫৫ ঠাকুেগাঁও র্াতৃগাঁও সা. শ্রীশ্রী গুরুরগৌোি নার্িট্ট সংঘ, িবেনাোয়নপুে, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৭৯ ১০০০০ 

৯৫৬ ঠাকুেগাঁও িরুনাগাঁও জেওগাঁও িবে র্বিে, িরুনাগাঁও, কালুরক্ষত্র, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৮০ ১০০০০ 

৯৫৭ ঠাকুেগাঁও পুোতন গরড়য়া িারোয়ােী সা. দুগ মা র্বিে, গরড়য়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৮১ ১০০০০ 

৯৫৮ ঠাকুেগাঁও োপাবত র্লানীডািা সা. দুগ মা র্বিে, োপাবত, কিোগীিাট, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৮২ ১০০০০ 

৯৫৯ ঠাকুেগাঁও িাবনয়াপাড়া ধুপুে ধাপাে শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, িাবনয়াপাড়া, খবলশাকুবড়, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৮৩ ১০০০০ 

৯৬০ ঠাকুেগাঁও জপাকাবত পঞ্চারয়তপাড়া শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, জপাকাবত, কিেপাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৮৪ ১০০০০ 

৯৬১ ঠাকুেগাঁও আলর্পুে িবে র্বিে, আলর্পুে, জেৌলতপুে, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৮৫ ১০০০০ 

৯৬২ ঠাকুেগাঁও সারোডুবি সা. শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, সারোডুবি, শুকানপুকুে, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৮৬ ১০০০০ 

৯৬৩ ঠাকুেগাঁও শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ নার্িট্ট র্বিে, পূি ম জিগুনিাড়ী, জিগুনিাড়ী, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৮৭ ১০০০০ 

৯৬৪ ঠাকুেগাঁও র্ন্ডলাোর্ িবে র্বিে, র্ন্ডলাোর্, রুবিয়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৮৮ ১০০০০ 

৯৬৫ ঠাকুেগাঁও র্াধিপুে জোতপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, র্াধিপুে, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৮৯ ১০০০০ 



৯৬৬ ঠাকুেগাঁও েিনেিট ভািবক উত্তে র্ধ্যপাড়া শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, জনকর্েে, োনীশংগকল, 

ঠাকুেগাঁও 

৬৫৫৩৫৯০ ৩০০০০ 

৯৬৭ ঠাকুেগাঁও পারুল জসন, কশালগাঁও, রুবিয়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৯১ ৩০০০ 

৯৬৮ ঠাকুেগাঁও সরন্তাষ কুর্াে জসন, সালিে, জসনপাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৯২ ৩০০০ 

৯৬৯ ঠাকুেগাঁও অবনলা োনী জসন, কশালগাঁও, রুবিয়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৯৩ ৩০০০ 

৯৭০ ঠাকুেগাঁও িীনা োয়, টীকাপাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৯৪ ৩০০০ 

৯৭১ ঠাকুেগাঁও র্ায়া োনী সেকাে, মুবিপাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৯৫ ৩০০০ 

৯৭২ ঠাকুেগাঁও সন্ধা োনী োস, েবর্োেপাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৯৬ ৩০০০ 

৯৭৩ ঠাকুেগাঁও শ্রীর্বত প্রবর্লা, করলেপাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৯৭ ৩০০০ 

৯৭৪ ঠাকুেগাঁও সাধনা জঘাষ, আশ্রর্পাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৯৮ ৩০০০ 

৯৭৫ ঠাকুেগাঁও শ্রািনী জঘাষ, আশ্রর্পাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৫৯৯ ৩০০০ 

৯৭৬ ঠাকুেগাঁও ঝেনা জসন, মুবিপাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬০০ ৩০০০ 

৯৭৭ ঠাকুেগাঁও বেনা োস, মুবিপাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬০১ ৩০০০ 

৯৭৮ ঠাকুেগাঁও সুর্ী, আশ্রর্পাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬০২ ৩০০০ 

৯৭৯ ঠাকুেগাঁও ননী িালা, মুবিপাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬০৩ ৩০০০ 

৯৮০ ঠাকুেগাঁও প্রবর্লা োনী, শাবন্তনগে, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬০৪ ৩০০০ 

৯৮১ ঠাকুেগাঁও র্বন োনী জসন, শাবন্তনগে, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬০৫ ৩০০০ 

৯৮২ ঠাকুেগাঁও ভরিশ্বেী োনী, শাবন্তনগে, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬০৬ ৩০০০ 

৯৮৩ ঠাকুেগাঁও র্ায়া োস, আশ্রর্পাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬০৭ ৩০০০ 

৯৮৪ ঠাকুেগাঁও জেনু োস, আশ্রর্পাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬০৮ ৩০০০ 

৯৮৫ ঠাকুেগাঁও শাবন্ত, করলেপাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬০৯ ৩০০০ 

৯৮৬ ঠাকুেগাঁও শ্রী সুবর্ত্রা োনী, শাবন্তনগে, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬১০ ৩০০০ 

৯৮৭ ঠাকুেগাঁও শ্রী পােিতী োনী, বনবিন্তপুে, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬১১ ৩০০০ 

৯৮৮ ঠাকুেগাঁও গীতা োনী বসংি, িােীপাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬১২ ৩০০০ 

৯৮৯ ঠাকুেগাঁও বর্নতী োনী, আোেী জেিীপুে, জেিীপুে, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬১৩ ৩০০০ 

৯৯০ ঠাকুেগাঁও বর্তা োনী োস, িােীপাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬১৪ ৩০০০ 

৯৯১ ঠাকুেগাঁও স্বপ্না োয়, িােীপাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬১৫ ৩০০০ 

৯৯২ ঠাকুেগাঁও র্ঞ্জু োনী োয়, িােীপাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬১৬ ৩০০০ 

৯৯৩ ঠাকুেগাঁও বেপালী র্ন্ডল, িলপাড়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬১৭ ৩০০০ 

৯৯৪ ঠাকুেগাঁও শ্রীর্বত িাসন্তী োনী জিতয়া,  েির্তপুে (ধীেগঞ্জ), ধীেগঞ্জিাট, িবেপুে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬১৮ ৩০০০ 

৯৯৫ ঠাকুেগাঁও পদ্মর্বন জিতয়া, দুওসুও, িাবলয়াডািী, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬১৯ ৩০০০ 

৯৯৬ ঠাকুেগাঁও উবর্ মলা িালা, দুওসুও, িাবলয়াডািী, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬২০ ৩০০০ 

৯৯৭ ঠাকুেগাঁও বির্লা োণী, জেৌটাকী, জঘাোিাড়ী, িাবলয়াডািী, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬২১ ৩০০০ 

৯৯৮ ঠাকুেগাঁও শ্রীর্বত েফলা িালা, েির্তপুে (ধীেগঞ্জ), ধীেগঞ্জিাট, িবেপুে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬২২ ৩০০০ 

৯৯৯ ঠাকুেগাঁও পালানী, দুওসুও, িাবলয়াডািী, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬২৩ ৩০০০ 

১০০০ ঠাকুেগাঁও এর্লা োনী, বর্ত্রিাটী, পীেগঞ্জ, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬২৪ ৩০০০ 

১০০১ ঠাকুেগাঁও জর্রনা িালা জিওয়া, ধীেগঞ্জিাট, িবেপুে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬২৫ ৩০০০ 

১০০২ ঠাকুেগাঁও শ্রী সােো জিওয়া, বর্ত্রিাটী, পীেগঞ্জ, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬২৬ ৩০০০ 

১০০৩ ঠাকুেগাঁও সরন্তাষ অবধকােী, সাওনী, জকউটগাঁও, পীেগঞ্জ, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬২৭ ৩০০০ 

১০০৪ ঠাকুেগাঁও শ্রীর্বত সন্ধা োনী জিওয়া, বর্ত্রিাটী, পীেগঞ্জ, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬২৮ ৩০০০ 

১০০৫ ঠাকুেগাঁও সম্পা োনী োয়, কুমুবেয়া, কিেচুনা, পীেগঞ্জ, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬২৯ ৩০০০ 

১০০৬ ঠাকুেগাঁও িকুল িসাক, োনীশংগকল, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬৩০ ৩০০০ 



১০০৭ ঠাকুেগাঁও বর্নবত োনী িসাক, োনীশংগকল, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬৩১ ৩০০০ 

১০০৮ ঠাকুেগাঁও বিেন োনী জেিনার্, োনীশংগকল, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬৩২ ৩০০০ 

১০০৯ ঠাকুেগাঁও শ্রী নাোয়ন েন্দ্র িসাক, োনীশংগকল, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬৩৩ ৩০০০ 

১০১০ ঠাকুেগাঁও বুলাই োনী িসাক, ভান্ডাো, োনীশংগকল, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬৩৪ ৩০০০ 

১০১১ ঠাকুেগাঁও বেনা োনী জসন, কশালগাঁও, রুবিয়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬৩৫ ৩০০০ 

১০১২ ঠাকুেগাঁও জোস্না োনী জসন, কশালগাঁও, রুবিয়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬৩৬ ৩০০০ 

১০১৩ ঠাকুেগাঁও টয়না োশ, র্ন্ডলাধার্, রুবিয়া, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৩৬৩৭ ৩০০০ 

১০১৪ বেনােপুে িনুর্ান র্বিে, ডিন্ডা, োর্পুে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫৩৬৩৮ ২০০০০ 

১০১৫ বেনােপুে ঘাবসয়াো কুলটিয়া কালী র্বিে, ঘাবসয়াো, িরলয়ািাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫৩৬৩৯ ২০০০০ 

১০১৬ বেনােপুে োঁপাপাড়া িবে র্বিে দুগ মা র্ন্ডপ, োঁপাপাড়া, িািাদুেিাট, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫৩৬৪০ ৩০০০০ 

১০১৭ বেনােপুে োঁপাপাড়া িবে র্বিে, োঁপাপাড়া, িািাদুেিাট, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫৩৬৪১ ৩০০০০ 

১০১৮ বেনােপুে জিাোপুকুে আবেিাসী নাোয়ন ধার্, জিাোপুকুে, সাতখার্াে, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫৩৬৪২ ২০০০০ 

১০১৯ বেনােপুে র্বেো (শীলপাড়া) লক্ষ্মীে ধার্ সৎসংঘ, র্বেো, সাতখার্াে, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫৩৬৪৩ ২০০০০ 

১০২০ বেনােপুে িড়ইল শ্মশানঘাট, িড়ইল, িাবিপ্রবি, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৩৬৪৪ ২০০০০ 

১০২১ বেনােপুে শ্রীশ্রী োধারগাবিি েীউ র্বিে (ইসকন), উবেৎপুে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫৩৬৪৫ ৩০০০০ 

১০২২ বেনােপুে শ্রীশ্রী েগন্নার্ র্বিে (ইসকন), ডিেী, েয়নিিাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫৩৬৪৬ ৩০০০০ 

১০২৩ বেনােপুে েয়োর্পুে র্িাশ্মশান র্বিে, েয়োর্পুে, র্ািানপুে, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫৩৬৪৭ ২০০০০ 

১০২৪ পািনা োশুবড়য়া করলেপাড়া র্াতৃ র্বিে, োশুবড়য়া, ঈশ্বেেী, পািনা ৬৫৫৩৬৪৮ ৩০০০০ 

১০২৫ পািনা োশুবড়য়া িারোয়ােী শ্মশান, পাকুবড়য়া/নওোপাড়া, োশুবড়য়া, ঈশ্বেেী, পািনা ৬৫৫৩৬৪৯ ৩০০০০ 

১০২৬ পািনা োশুবড়য়া িারোয়ােী জেিবক্রয়া র্বিে, োশুবড়য়া, ঈশ্বেেী, পািনা ৬৫৫৩৬৫০ ৩০০০০ 

১০২৭ বসরলট জগায়াইনঘাট জকন্দ্রীয় বশি র্বিে, জগায়াইনঘাট, বসরলট ৬৫৫৩৬৫১ ২০০০০ 

১০২৮ বসরলট শ্রীশ্রী কালী র্বিে, পূণ মছগার্, খাগাইলিাোে, জকাম্পানীগঞ্জ, বসরলট ৬৫৫৩৬৫২ ২০০০০ 

১০২৯ বসরলট সা. শ্রীশ্রী কালী িাড়ী, লাউতা, িািাদুেপুে, বিয়ানীিাোে, বসরলট ৬৫৫৩৬৫৩ ২০০০০ 

১০৩০ বসরলট শ্রীশ্রী জগাপীনার্ েীউ আশ্রর্, িালাগঞ্জ িাোে, িালাগঞ্জ, বসরলট ৬৫৫৩৬৫৪ ২০০০০ 

১০৩১ বসরলট বেঘলী সা. শ্রীশ্রী বশি ও দুগ মা িাড়ী, জগাবিিগঞ্জ, পুোতন িাোে, বিশ্বনার্, বসরলট ৬৫৫৩৬৫৫ ২৫০০০ 

১০৩২ সুনার্গঞ্জ উত্তে নতুনপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, নতুনপাড়া উত্তে, সেে, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৫৬ ২৫০০০ 

১০৩৩ সুনার্গঞ্জ ওরয়েখালী সা. দুগ মা র্বিে, ওরয়েখালী, সেে, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৫৭ ২৫০০০ 

১০৩৪ সুনার্গঞ্জ শ্রীশ্রী জলাকনার্ জসিা সংঘ, পবির্ নতুনপাড়া, সেে, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৫৮ ২৫০০০ 

১০৩৫ সুনার্গঞ্জ জধাপাখালী শ্মশানঘাট পবেোলনা কবর্টি, জধাপাখালী, জষালঘে, সেে, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৫৯ ২৫০০০ 

১০৩৬ সুনার্গঞ্জ জকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী কাবলিাবড় র্বিে, কাবলিাড়ী জোড, সেে, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৬০ ২৫০০০ 

১০৩৭ সুনার্গঞ্জ শ্রীশ্রী েগন্নাত বেউে র্বিে, েগন্নার্িাড়ী জোড, সেে, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৬১ ২৫০০০ 

১০৩৮ সুনার্গঞ্জ বনয়ার্তপুে সা. দুগ মা র্বিে, বনয়ার্তপুে, জগৌোেং, সেে, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৬২ ২০০০০ 

১০৩৯ সুনার্গঞ্জ উপরেলা জকন্দ্রীয় কৃষ্ণনগে পূো র্বিে, কৃষ্ণনগে, বিশ্বম্ভেপুে, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৬৩ ২০০০০ 

১০৪০ সুনার্গঞ্জ বিনার্জো র্ধ্যিাড়ী সা. দুগ মা র্বিে, বিনার্জো, লক্ষীপুেিাোে, োর্ালগঞ্জ, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৬৪ ২০০০০ 

১০৪১ সুনার্গঞ্জ ঢুলপশ কালাোঁন বেউে র্বিে, ঢুলপবশ, জোয়াোিাোে, জোয়াোিাোে, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৬৫ ২০০০০ 

১০৪২ সুনার্গঞ্জ ধুত র্া কালী র্বিে, ধুত র্া, তাবিেপুে, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৬৬ ২০০০০ 

১০৪৩ সুনার্গঞ্জ পঞ্চগ্রার্ দুগ মা র্বিে, জতঘবেয়া, উোনীগাঁও, েবক্ষণ সুনার্গঞ্জ, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৬৭ ২০০০০ 

১০৪৪ সুনার্গঞ্জ শ্রীশ্রী েগন্নার্ র্িাপ্রভূে র্বিে, শত্রুর্ে মন, পাগলািাোে, েবক্ষণ সুনার্গঞ্জ, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৬৮ ২০০০০ 

১০৪৫ সুনার্গঞ্জ শ্রীশ্রী েগন্নার্ বেউে আখড়া, েগন্নার্পুে, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৬৯ ২০০০০ 

১০৪৬ সুনার্গঞ্জ শ্রী োর্কৃষ্ণ জসিাশ্রর্, ছাতক, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৭০ ২৫০০০ 

১০৪৭ সুনার্গঞ্জ শ্রীশ্রী োধারগাবিি বেউে আখড়া, সেেপুে, বুড়াইেগাঁও িাোে, ছাতক, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৭১ ২০০০০ 

১০৪৮ সুনার্গঞ্জ শ্রীশ্রী কেতন্য জগাস্বার্ী আখড়া র্বিে, শ্যার্ােেে, ব্ররেন্দ্রগঞ্জ, বেোই, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৭২ ২০০০০ 

১০৪৯ সুনার্গঞ্জ শ্রীশ্রী সা. কালী র্বিে, ঘুবিেগাঁও, শাল্লা, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৭৩ ২০০০০ 



১০৫০ সুনার্গঞ্জ শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, ধর্ মপাশা, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৭৪ ২০০০০ 

১০৫১ সুনার্গঞ্জ বনয়ার্তপুে কালী র্বিে, বনয়ার্তপুে, আনিপুে, শাল্লা, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৭৫ ২০০০০ 

১০৫২ জর্ৌলভীিাোে লবন জর্ািন জগাস্বার্ী, আর্গতল, র্জড়ী, জর্ৌলভীিাোে ৬৫৫৩৬৭৬ ৪০০০ 

১০৫৩ সুনার্গঞ্জ কানু েক্রিতী, বনয়ার্তপুে, জগৌোেং, সেে, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৭৭ ৪০০০ 

১০৫৪ সুনার্গঞ্জ আশুরতাষ জগাস্বার্ী, কালীিাড়ী জোড, সেে, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৭৮ ৪০০০ 

১০৫৫ সুনার্গঞ্জ তেনী জগাস্বার্ী, েয়নগে, েয়নগে িাোে, সেে, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৭৯ ৪০০০ 

১০৫৬ সুনার্গঞ্জ শ্রী েরর্ন্দ্র জেৌধুেী, জগৌোেং, সেে, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৮০ ৪০০০ 

১০৫৭ সুনার্গঞ্জ শ্রী শ্যার্ল েক্রিতী, জোওে, োিপুে, বেোই, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৮১ ৪০০০ 

১০৫৮ সুনার্গঞ্জ গুরু েেণ োস জর্ািন্ত, ডুর্ো, ঘুবিয়ােগাঁও, শাল্লা, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৮২ ৪০০০ 

১০৫৯ সুনার্গঞ্জ বনেঞ্জন জগাস্বার্ী, িাগিাড়ী, বশিিাড়ী, ছাতক, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৮৩ ৪০০০ 

১০৬০ সুনার্গঞ্জ সুবস্থে েঞ্জন জেৌধুেী, ধর্ মপাশা, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৮৪ ৪০০০ 

১০৬১ জনত্ররকানা অনন্ত জগাস্বার্ী, জকশিপুে, িড়কাপন, কর্লাকািা, জনত্ররকানা ৬৫৫৩৬৮৫ ৪০০০ 

১০৬২ সুনার্গঞ্জ অরুন উেয় েক্রিতী, োর্পুে, সােনা, োর্ালগঞ্জ, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৮৬ ৪০০০ 

১০৬৩ সুনার্গঞ্জ র্রনােঞ্জন শর্ মা, আদুখালী, বিশ্বম্ভেপুে, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৮৭ ৪০০০ 

১০৬৪ সুনার্গঞ্জ নরোত্তর্ োস িািােী, শত্রুর্দ্দমন, পাগলািাোে, ে.সুনার্গঞ্জ, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৮৮ ৪০০০ 

১০৬৫ সুনার্গঞ্জ অেয় ভট্টাোর্য্ম, েগন্নার্পুে (কালীিাড়ী), েগন্নার্পুে, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৮৯ ৪০০০ 

১০৬৬ সুনার্গঞ্জ সুব্রত ভট্টাোর্য্ম সূর্য্ম, েগন্নার্পুে, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৯০ ৪০০০ 

১০৬৭ সুনার্গঞ্জ র্র্তা কিষ্ণিী (র্ানো িালা োস), আর্িাড়ী, আর্িাড়ী িাোে, জোয়াোিাোে, 

সুনার্গঞ্জ 

৬৫৫৩৬৯১ ৪০০০ 

১০৬৮ সুনার্গঞ্জ শ্রীশ্রী শ্মশান কালী র্বিে, র্ধ্যনগে িাোে, র্ধ্যনগে, ধর্ মপাশা, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৬৯২ ২০০০০ 

১০৬৯ র্াগুো পঞ্চপল্লী বগেীধােী জসিাশ্রর্, িাবলয়াঘাটা, সাবেলাপুে, শ্রীপুে, র্াগুো ৬৫৫৩৬৯৩ ১২০০০ 

১০৭০ জর্রিেপুে শ্রীশ্রী োধার্াধি র্বিে ও সৎকাে কবর্টি, আর্ঝুপী িালোেপাড়া, আর্ঝুপী, জর্রিেপুে ৬৫৫৩৬৯৪ ১৫০০০ 

১০৭১ জর্রিেপুে শ্রীশ্রী কাবল র্বিে, বপরোেপুে, সেে, জর্রিেপুে ৬৫৫৩৬৯৫ ১৫০০০ 

১০৭২ জর্রিেপুে িকুলতলা সা. পূো র্বিে,  সেে, জর্রিেপুে ৬৫৫৩৬৯৬ ১৫০০০ 

১০৭৩ েয়পুেিাট ে. বিষ্ণুপুে বুবড়র্া কালী র্বিে, বিষ্ণুপুে, সেে, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৬৯৭ ১০০০০ 

১০৭৪ েয়পুেিাট নূেপুে িারোয়ােী দুগ মা র্বিে, নূেপুে, েয়াপাি মতীপুে, সেে, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৬৯৮ ১০০০০ 

১০৭৫ েয়পুেিাট পালী নূেপুে েক জর্ািন সা. শ্মশান, সেে, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৬৯৯ ১০০০০ 

১০৭৬ েয়পুেিাট োরেশ্বেী সা. দুগ মা র্বিে, োেনগে, ভাতরকাটা, সেে, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৭০০ ৫০০০ 

১০৭৭ ঝালকাঠী েনর্তী নওিাটা শ্রীশ্রী শ্যার্া র্বিে, েনর্তী, জকওড়া, সেে, ঝালকাঠী ৬৫৫৩৭০১ ২০০০০ 

১০৭৮ বেনােপুে সি মর্িলা গাঙ্গুলী, বর্শন জোড, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৩৭০২ ৩০০০ 

১০৭৯ বেনােপুে অবনতা োনী শীল, বর্শন জোড, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৩৭০৩ ৩০০০ 

১০৮০ বেনােপুে সুষর্া োনী শীল, বর্শন জোড, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৩৭০৪ ৩০০০ 

১০৮১ বেনােপুে সাধনা োনী োস, বর্শন জোড, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৩৭০৫ ৩০০০ 

১০৮২ বেনােপুে অে মনা িালা শীল, বর্শন জোড, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৩৭০৬ ৩০০০ 

১০৮৩ বেনােপুে বেপা বসং, গুঞ্জািাড়ী, োেিাটী, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৩৭০৭ ৩০০০ 

১০৮৪ বেনােপুে বেতা োয়, উত্তে িালুিাবড়, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৩৭০৮ ৩০০০ 

১০৮৫ বেনােপুে োখাল েন্দ্র োয়, সুিেী িাটগাছ, জগালাপগঞ্জ, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫৩৭০৯ ৩০০০ 

১০৮৬ বেনােপুে জির্ন্ত কুর্াে োয়, পূি ম োর্নগে, উ.েয়রেিপুে, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৩৭১০ ৩০০০ 

১০৮৭ বেনােপুে উত্তর্ োয়, পূি ম োর্নগে, েয়রেিপুে, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৩৭১১ ৩০০০ 

১০৮৮ বেনােপুে ডবল োনী শীল, বর্শন জোড, পুোতন িািাদুেিাোে, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৩৭১২ ৩০০০ 

১০৮৯ বেনােপুে অণ মি ভট্টাোর্য্ম, োেিাটী, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৩৭১৩ ৩০০০ 

১০৯০ বেনােপুে প্রকাশ ঝাঁ েক্রিতী, কাবলতলা, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৩৭১৪ ৩০০০ 



১০৯১ বেনােপুে শ্রীর্বত িাসন্তী, বনবিন্তপুে কিশ্যপাড়া, জশখপুো, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৩৭১৫ ৩০০০ 

১০৯২ বেনােপুে আশালতা সেকাে, উত্তে িালুিাড়ী, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৩৭১৬ ৩০০০ 

১০৯৩ বেনােপুে বকরশাে কুর্াে অবধকােী, কাবলকাপুে, োর্ডুবিিাট, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৩৭১৭ ৩০০০ 

১০৯৪ বেনােপুে শ্রী িরেশ েন্দ্র োয়, োেিাটী, প্রধান ডাকঘে, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৩৭১৮ ৩০০০ 

১০৯৫ বেনােপুে জিলা োনী েক্রিতী, উত্তে িালুিাড়ী, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৩৭১৯ ৩০০০ 

১০৯৬ বসরলট োবলিিে র্িাশ্মশান, োবলিিে, সেে, বসরলট ৬৫৫৩৭২০ ২৫০০০ 

১০৯৭ বসরলট শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, ভাউয়ােপাে, খাবের্নগে, সেে, বসরলট ৬৫৫৩৭২১ ২৫০০০ 

১০৯৮ বসরলট সাোপুে দুগ মা র্বিে, সাোপুে, ব্রাহ্মণগ্রার্, েবকগঞ্জ, বসরলট ৬৫৫৩৭২২ ২০০০০ 

১০৯৯ বসরলট সুর্ন েন্দ্র কে, জিৌিাোে, র্াবছর্পুে, সেে, বসরলট ৬৫৫৩৭২৩ ৫০০০ 

১১০০ বসরলট র্বতন্দ্র েন্দ্র কে, জিৌিাোে, র্াবছর্পুে, সেে, বসরলট ৬৫৫৩৭২৪ ৫০০০ 

১১০১ বসরলট স্বেল জেি, খুবলয়াটুলা, জশখঘাট, সেে, বসরলট ৬৫৫৩৭২৫ ৪০০০ 

১১০২ বসরলট বনতাই েক্রিতী, জর্ৌসুর্ী-৬৮, বর্োিাোে, সেে, বসরলট ৬৫৫৩৭২৬ ৪০০০ 

১১০৩ বসরলট শ্রী সতয োস কিষ্ণি, বছটারগাটাটিকে, কের্তলী, েবক্ষণ সুের্া, বসরলট ৬৫৫৩৭২৭ ৪০০০ 

১১০৪ বসরলট জপ্রর্াি োস, কাটাখারলে পাে, জডপুটিিাোে, জগালাপগঞ্জ, বসরলট ৬৫৫৩৭২৮ ৪০০০ 

১১০৫ বসরলট শ্রী িবে োশ কিষ্ণি, বেঘলী, জগাবিিগঞ্জ, বিশ্বনার্, বসরলট ৬৫৫৩৭২৯ ৪০০০ 

১১০৬ বসরলট জসািাগ েক্রিতী, জগায়াইনঘাট, বসরলট ৬৫৫৩৭৩০ ৪০০০ 

১১০৭ বসরলট শ্রী বিরর্ন্দু েক্রিতী, িন্ধন বড৩২, জনায়াপাড়া, সেে, বসরলট ৬৫৫৩৭৩১ ৪০০০ 

১১০৮ বসরলট বিপুল েক্রিতী, জগাটাটিকে, বশিিাড়ী, কের্তলী, সেে, বসরলট ৬৫৫৩৭৩২ ৪০০০ 

১১০৯ বসরলট জেিা োনী কর্ মকাে, ডবলয়া, আখাবলয়া, সেে, বসরলট ৬৫৫৩৭৩৩ ৩০০০ 

১১১০ সুনার্গঞ্জ বনবশ কান্ত োস, কচুয়া, োিপুে, বেোই, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৩৭৩৪ ৪০০০ 

১১১১ পািনা েতন কুর্াে িালোে, শালগাবড়য়া, সেে, পািনা ৬৫৫৩৭৩৫ ৩০০০ 

১১১২ পািনা কােল কুর্াে পাল, শালগাবড়য়া, সেে, পািনা ৬৫৫৩৭৩৬ ৩০০০ 

১১১৩ পািনা প্রবতর্া োস, শালগাবড়য়া, সেে, পািনা ৬৫৫৩৭৩৭ ৩০০০ 

১১১৪ পািনা বিশ্ববেৎ কুর্াে পাল, শালগাবড়য়া, সেে, পািনা ৬৫৫৩৭৩৮ ৩০০০ 

১১১৫ পািনা বর্তুল কুর্াে িাগছী, শালগাবড়য়া, সেে, পািনা ৬৫৫৩৭৩৯ ৩০০০ 

১১১৬ পািনা অবশ্বন োস, িাসপাতাল জোড, সেে, পািনা ৬৫৫৩৭৪০ ৩০০০ 

১১১৭ পািনা বিষ্ণ োস, শালগাবড়য়া, সেে, পািনা ৬৫৫৩৭৪১ ৩০০০ 

১১১৮ পািনা নবর্তা োনী োস, শালগাবড়য়া, সেে, পািনা ৬৫৫৩৭৪২ ৩০০০ 

১১১৯ পািনা শ্রী বিশ্ববেত কর্ মকাে র্াবনক, শালগাবড়য়া, সেে, পািনা ৬৫৫৩৭৪৩ ৩০০০ 

১১২০ পািনা বলবপ সেকাে, শালগাবড়য়া, সেে, পািনা ৬৫৫৩৭৪৪ ৩০০০ 

১১২১ পািনা বশউলী িালোে, শালগাবড়য়া, সেে, পািনা ৬৫৫৩৭৪৫ ৩০০০ 

১১২২ পািনা কল্পনা কর্ মকাে, শালগাবড়য়া, সেে, পািনা ৬৫৫৩৭৪৬ ৩০০০ 

১১২৩ পািনা  বেতু বিশ্বাস, শালগাবড়য়া, সেে, পািনা ৬৫৫৩৭৪৭ ৩০০০ 

১১২৪ পািনা অবনর্া েত্ত, শালগাবড়য়া, সেে, পািনা ৬৫৫৩৭৪৮ ৩০০০ 

১১২৫ পািনা বনর্াই েত্ত, শালগাবড়য়া, সেে, পািনা ৬৫৫৩৭৪৯ ৩০০০ 

১১২৬ পািনা বিদুযৎ কুর্াে িাগছী, শালগাবড়য়া, সেে, পািনা ৬৫৫৩৭৫০ ৩০০০ 

১১২৭ র্াগুো খার্ােপাড়া সদ্দােপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, খার্ােপাড়া, শ্রীপুে, র্াগুো ৬৫৫৩৭৫১ ১০০০০ 

১১২৮ র্াগুো িােোতলা সা. কিদ্যনার্ র্বিে, িােোতলা, শ্রীপুে, র্াগুো ৬৫৫৩৭৫২ ১০০০০ 

১১২৯ র্াগুো নিনগে সা. কালী র্বিে, নিনগে, পাবনঘাটা, র্ির্ম্েপুে, র্াগুো ৬৫৫৩৭৫৩ ১০০০০ 

১১৩০ র্াগুো পূো সেকাে, কর্পাড়া, ধরনশ্বেগাতী, শাবলখা, র্াগুো ৬৫৫৩৭৫৪ ১০০০০ 

১১৩১ র্াগুো বর্নবত বসং, গািাবলয়া, সেে, র্াগুো ৬৫৫৩৭৫৫ ৫০০০ 

১১৩২ র্াগুো নীবলর্া সািা, িবেশাট, শ্রীপুে, র্াগুো ৬৫৫৩৭৫৬ ৫০০০ 



১১৩৩ র্াগুো কবিতা সািা, িবেশাট, শ্রীপুে, র্াগুো ৬৫৫৩৭৫৭ ৫০০০ 

১১৩৪ র্াগুো সুবর্তা সািা, জঘাসগাতী, কিাোর্পুে, শাবলখা, র্াগুো ৬৫৫৩৭৫৮ ৫০০০ 

১১৩৫ র্াগুো অরলাকা োনী বিশ্বাস, শ্রীপুে, র্াগুো ৬৫৫৩৭৫৯ ৫০০০ 

১১৩৬ র্াগুো ের্া বিশ্বাস, কর্পাড়া, ধরনশ্বেগাতী, শাবলখা, র্াগুো ৬৫৫৩৭৬০ ৩০০০ 

১১৩৭ র্াগুো বর্বল বিশ্বাস, কর্পাড়া, ধরনশ্বেগাতী, শাবলখা, র্াগুো ৬৫৫৩৭৬১ ৩০০০ 

১১৩৮ র্াগুো বিদুযৎ কুর্াে সেকাে, সােিবেয়া, শ্রীপুে, র্াগুো ৬৫৫৩৭৬২ ৩০০০ 

১১৩৯ র্াগুো কানাই লাল সেকাে, শ্রীপুে, র্াগুো ৬৫৫৩৭৬৩ ৩০০০ 

১১৪০ র্াগুো সুকুর্াে সেকাে, সােিবেয়া, শ্রীপুে, র্াগুো ৬৫৫৩৭৬৪ ৩০০০ 

১১৪১ র্াগুো োধা োনী বিশ্বাস, র্ালি, গাংনাবলয়া, সেে, র্াগুো ৬৫৫৩৭৬৫ ৩০০০ 

১১৪২ র্াগুো বিপ্রভুষন জেৌধুেী, ধুরনাবেয়া, েে জসলার্তপুে, র্ির্ম্েপুে, র্াগুো ৬৫৫৩৭৬৬ ৩০০০ 

১১৪৩ নেবসংেী গোের্াো েবক্ষণপাড়া দুগ মা র্বিে, গোের্াো, জনৌকাঘাটা, বশিপুে, নেবসংেী ৬৫৫৩৭৬৭ ২৫০০০ 

১১৪৪ নেবসংেী স্বপন কুর্াে লস্কে, বনেনান্দুয়ালী, সেে, র্াগুো ৬৫৫৩৭৬৮ ৫০০০ 

১১৪৫ জর্রিেপুে জর্াবর্নপুে ও পাটরকলপাড়া শ্মশানঘাট, জর্াবর্নপুে, িাোেীিাোে, সেে, জর্রিেপুে ৬৫৫৩৭৬৯ ২১০০০ 

১১৪৬ সাতক্ষীো কবিতা োনী োসী, জগাপালপুে, নবকপুে, শ্যার্নগে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৭০ ৫০০০ 

১১৪৭ সাতক্ষীো কশব্য োনী র্ন্ডল, েবন্ডপুে, নবকপুে, শ্যার্নগে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৭১ ৩০০০ 

১১৪৮ সাতক্ষীো র্য়না োনী োস, জগাপালপুে, নবকপুে, শ্যার্নগে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৭২ ৩০০০ 

১১৪৯ সাতক্ষীো উত্তর্ কুর্াে োস, খানপুে, তালা, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৭৩ ৩০০০ 

১১৫০ সাতক্ষীো বপন্টু কুর্াে োস, খানপুে, তালা, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৭৪ ৩০০০ 

১১৫১ সাতক্ষীো বেত্তেঞ্জন সেকাে, োউডািা, সেে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৭৫ ৩০০০ 

১১৫২ সাতক্ষীো গরণশ োশ, খানপুে, তালা, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৭৬ ৩০০০ 

১১৫৩ সাতক্ষীো সিরেি জঘাষ, পার্েঘাটা, ঝাউডািা, সেে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৭৭ ৩০০০ 

১১৫৪ সাতক্ষীো নি কুর্াে সেকাে, ঝাউডািা, সেে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৭৮ ৩০০০ 

১১৫৫ সাতক্ষীো বেন্তা োনী োয়, পার্েঘাটা, ঝাউডািা, সেে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৭৯ ৩০০০ 

১১৫৬ সাতক্ষীো মুবি োনী োয়, ঝাউডািা, সেে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৮০ ৩০০০ 

১১৫৭ সাতক্ষীো পলাশ জঘাষ, োেিাড়ী, ঝাউডািা, সেে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৮১ ৩০০০ 

১১৫৮ সাতক্ষীো ষবি োসী, উত্তে িােীপুে, নূেনগে, শ্যার্নগে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৮২ ৩০০০ 

১১৫৯ সাতক্ষীো র্াধিী োস, নুেনগে, শ্যার্নগে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৮৩ ৩০০০ 

১১৬০ সাতক্ষীো সুিেী োসী, িাোেগ্রার্, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৮৪ ৩০০০ 

১১৬১ সাতক্ষীো িবেোসী, জসাতা, র্ির্েনগে, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৮৫ ৩০০০ 

১১৬২ সাতক্ষীো র্াবনক বিশ্বাস, োর্নগে, আশাশুবন, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৮৬ ৩০০০ 

১১৬৩ সাতক্ষীো সবিতা োসী, েবক্ষণ বপংড়ী, বপংড়ী, সেে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৮৭ ৩০০০ 

১১৬৪ সাতক্ষীো স্বেস্বতী োনী, উত্তে িােীপুে, নুেনগে, শ্যার্নগে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৮৮ ৩০০০ 

১১৬৫ সাতক্ষীো র্াধিী িালা োস, েবক্ষণ িােীপুে, নুেনগে, শ্যার্নগে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৮৯ ৩০০০ 

১১৬৬ সাতক্ষীো বেপাবল োস, নুেনগে, শ্যার্নগে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৯০ ৩০০০ 

১১৬৭ সাতক্ষীো বেন্তা োনী, িাটুনী, জকোলকাতা, কলারোয়া, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৯১ ৩০০০ 

১১৬৮ সাতক্ষীো শ্রীর্বত োশর্বন, ভিানীপুে, কুশখালী, সেে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৯২ ৩০০০ 

১১৬৯ সাতক্ষীো েিনা োস, পুটিয়াখালী, পাটরকলঘাটা, তালা, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৯৩ ৩০০০ 

১১৭০ সাতক্ষীো লািনী োস, জছাট কাবশপুে, সরুবলয়া, তালা, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৯৪ ৩০০০ 

১১৭১ সাতক্ষীো সবিতা োনী জঘাষ, ঝাউডািা, সেে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৯৫ ৩০০০ 

১১৭২ সাতক্ষীো শাবিত্রী োনী, েয়নগে, জগাবিিপুে, শ্যার্নগে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৯৬ ৩০০০ 

১১৭৩ সাতক্ষীো জশফালী োনী োস, গুটরলকাটি, গুর্ানতলী, শ্যার্নগে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৯৭ ৩০০০ 

১১৭৪ সাতক্ষীো অরশাক কুর্াে োয়, কাবশর্াড়ী, শ্যার্নগে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৯৮ ৩০০০ 



১১৭৫ সাতক্ষীো বেপালী, েয়নগে, জগাবিিপুে, শ্যার্নগে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৭৯৯ ৩০০০ 

১১৭৬ সাতক্ষীো কৃষ্ণপে সেকাে, িােরপাতা, েগন্নার্পুে, সেে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৮০০ ৩০০০ 

১১৭৭ সাতক্ষীো আনি জঘাষ, িাবেপুে, ঝাউডািা, সেে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৮০১ ৩০০০ 

১১৭৮ সাতক্ষীো বেপঙ্কে জঘাষ, ঝাউডািা, সেে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৮০২ ৩০০০ 

১১৭৯ সাতক্ষীো জেিলা িালা, উত্তে িােীপুে, নুেনগে, শ্যার্নগে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৮০৩ ৩০০০ 

১১৮০ সাতক্ষীো জগালাপী র্ন্ডল, জগাপালপুে, নবকপুে, সেে, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৮০৪ ৩০০০ 

১১৮১ সাতক্ষীো ইচ্ছা োনী োস, জসাতা, র্ির্ম্েপুে, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৮০৫ ৩০০০ 

১১৮২ সাতক্ষীো গীতা োনী, জসাতা, র্ির্ম্েপুে, কাবলগঞ্জ, সাতক্ষীো ৬৫৫৩৮০৬ ৪০০০ 

১১৮৩ েয়পুেিাট জেওড়া েবক্ষণপাড়া দুগ মা র্বিে, জেওড়া, আরপলপুে, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৮০৭ ৫০০০ 

১১৮৪ েয়পুেিাট িড়তাো সা. দুগ মা র্বিে, িড়তাো, উত্তেিাট শিে, জক্ষতলাল, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৮০৮ ১০০০০ 

১১৮৫ েয়পুেিাট শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, মুলগ্রার্ েবক্ষণ, কালাই, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৮০৯ ১০০০০ 

১১৮৬ েয়পুেিাট োে কুর্াে, িনিালীপাড়া, কাবশয়ািাড়ী, সেে, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৮১০ ৩০০০ 

১১৮৭ েয়পুেিাট দুলাল কর্ মকাে, িনর্ালীপাড়া, সেে, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৮১১ ৩০০০ 

১১৮৮ েয়পুেিাট েত্না োনী, বিশ্বাসপাড়া, সেে, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৮১২ ৩০০০ 

১১৮৯ েয়পুেিাট েলী োনী বর্ত্র, র্ািােপাড়া, সেে, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৮১৩ ৩০০০ 

১১৯০ েয়পুেিাট সার্ী োনী সেকাে, খঞ্জনপুে, সেে, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৮১৪ ৩০০০ 

১১৯১ েয়পুেিাট র্রনােঞ্জন েন্দ্র ির্ মন, োেনগে, ভাতরকাটা, সেে, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৮১৫ ৩০০০ 

১১৯২ েয়পুেিাট শ্রীর্বত আশা োনী োয়, তাঁতীপাড়া, সেে, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৮১৬ ৩০০০ 

১১৯৩ েয়পুেিাট দুলাল েন্দ্র সািা, কুন্ডুপাড়া, সেে, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৮১৭ ৩০০০ 

১১৯৪ েয়পুেিাট শ্রী দুগ মা সািা, ধানর্বন্ড, সেে, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৮১৮ ৩০০০ 

১১৯৫ েয়পুেিাট েম্পা োনী, েসুলপুে, র্ামুেপুে, জক্ষতলাল, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৮১৯ ৩০০০ 

১১৯৬ েয়পুেিাট র্বনকা োনী সািা, পুনট, কালাই, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৮২০ ৩০০০ 

১১৯৭ েয়পুেিাট িীরেন্দ্র নার্ সেকাে, জগায়ালপাড়া, ছাবতনালী, পাঁেবিবি, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৮২১ ৩০০০ 

১১৯৮ েয়পুেিাট কাঞ্চন িালা, জকশিপুে, কবড়য়া, পাঁেবিবি, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৮২২ ৩০০০ 

১১৯৯ েয়পুেিাট েয়ন্তী োনী, জকশিপুে, কবড়য়া, পাঁেবিবি, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৮২৩ ৩০০০ 

১২০০ েয়পুেিাট োন মুন্নী, জেল করলানী, আরপলপুে, েয়পুেিাট ৬৫৫৩৮২৪ ৩০০০ 

১২০১ কক্সিাোে সৎসি আশ্রর্ র্রিশখালী, ঠাকুেতলা, জগােকঘাটা, র্রিশখালী, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮২৫ ১৪০০০ 

১২০২ কক্সিাোে জিায়ানক িার্জয়ােরকানা বশি র্বিে, িড়ছড়া, জিায়ানক, র্রিশখালী, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮২৬ ১৪০০০ 

১২০৩ কক্সিাোে িড় র্রিশখালী বিন্দুপাড়া সা. িবে র্বিে, িড় র্রিশখালী, র্রিশখালী, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮২৭ ১৪০০০ 

১২০৪ কক্সিাোে শীলপাড়া শ্রীশ্রী িবে র্বিে, কাোেীমুড়া, িােিাবকয়া, জপকুয়া, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮২৮ ১৪০০০ 

১২০৫ কক্সিাোে জপকুয়া জকন্দ্রীয় সা. দুগ মা র্বিে, জপকুয়া বর্য়াপাড়া, জপকুয়া, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮২৯ ১৪০০০ 

১২০৬ কক্সিাোে শ্রীশ্রী আবে িবে র্বিে, উত্তে রুদ্রপাড়া, খুরুশকুল, সেে, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৩০ ১৪০০০ 

১২০৭ কক্সিাোে কুম্ভকাে শ্মশান, উত্তে-পূি ম রুদ্রপাড়া, খুরুশকুল, সেে, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৩১ ১৪০০০ 

১২০৮ কক্সিাোে েকবেয়া সা. জকন্দ্রীয় বশি র্বিে, বেবেংগা, বেবেংগা বস.বস., েকবেয়া, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৩২ ১৪০০০ 

১২০৯ কক্সিাোে শ্রীশ্রী জভালানার্ ধার্, ভোমুহুেী বিন্দুপাড়া, বেবেংগা বস.বস., েকবেয়া, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৩৩ ১৪০০০ 

১২১০ কক্সিাোে েকবেয়া জকন্দ্রীয় েগন্নার্ র্বিে, িাটাখালী র্ািােপাড়া, েকবেয়া, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৩৪ ১৪০০০ 

১২১১ কক্সিাোে শুক্ল োশপাড়া সা. বেন্তািবে িবে র্বিে, সেে, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৩৫ ১৪৫০০ 

১২১২ কক্সিাোে বিেি শর্ মা, োবেোর্ পািাড়, সেে, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৩৬ ৫০০০ 

১২১৩ কক্সিাোে বিপুল জসন, জগালবেঘীে পূি মপাড়া, সেে, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৩৭ ৮০০০ 

১২১৪ কক্সিাোে অেবিন্দু শর্ মা, র্ধ্যর্ জর্েংরলায়া, োমু, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৩৮ ৮০০০ 

১২১৫ কক্সিাোে র্বন িালা জে, িড় র্রিশখালী, র্রিশখালী, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৩৯ ৫০০০ 

১২১৬ কক্সিাোে বেপু শর্ মা, ে.পাতলী বিন্দুপাড়া, খরুবলয়া, সেে, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৪০ ৫০০০ 

১২১৭ কক্সিাোে েিা োশ, জভালািাবুে জপরিাল পারম্পে পারশ, সেে, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৪১ ৫০০০ 



১২১৮ কক্সিাোে েতন োশ, প্রধাে সড়ক, সেে, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৪২ ৫০০০ 

১২১৯ কক্সিাোে শ্রীর্বত সবিতা র্বল্লক, কৃষ্ণানি ধার্ সড়ক, জঘানােপাড়া, সেে, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৪৩ ৫৫০০ 

১২২০ কক্সিাোে বির্ল শর্ মা, শংকে র্ঠ, সেে, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৪৪ ৫২৫০ 

১২২১ কক্সিাোে সা. শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্বিে, নার্পাড়া, োমু, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৪৫ ১৫০০০ 

১২২২ কক্সিাোে সা. শ্রীশ্রী িবে র্বিে, শর্ মাপাড়া, েবক্ষণ বর্ঠাছবড়, খরুবলয়া, োমু, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৪৬ ১৫০০০ 

১২২৩ কক্সিাোে সা. কালী র্বিে, পবির্ জর্েংরলায়া, োমু, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৪৭ ২০০০০ 

১২২৪ কক্সিাোে োমু িাোে সা. দুগ মা র্বিে, শ্রীকুল, োমু, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৪৮ ১৫০০০ 

১২২৫ কক্সিাোে সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, কাবশয়ােবিল, উবখয়া, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৪৯ ১৪০০০ 

১২২৬ কক্সিাোে সা. শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্বিে, িাোবশয়া, উবখয়া, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৫০ ১৪০০০ 

১২২৭ কক্সিাোে সা. শ্রীশ্রী জলাকনার্ র্বিে, কুতুপালং, উবখয়া, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৫১ ১৪০০০ 

১২২৮ কক্সিাোে সা. েগন্নার্ র্বিে, জেরলপাড়া, ধূরুিাোে, কুতুিবেয়া, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৫২ ১৪০০০ 

১২২৯ কক্সিাোে দুাঃখী োর্ িাড়ী দুগ মা র্বিে, িড়রঘাপ, কুতুিবেয়া, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৫৩ ১৫০০০ 

১২৩০ কক্সিাোে সা. শ্রীশ্রী িবে ও োধাকৃষ্ণ র্বিে, িােিাং র্বল্লকপাড়া, িােিাং, েকবেয়া, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৫৪ ১৪০০০ 

১২৩১ কক্সিাোে সুনীল কাবন্ত শর্ মা, সুোেপুে, র্াবনকপুে, েকবেয়া, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৫৫ ৮০০০ 

১২৩২ কক্সিাোে ডবল শর্ মা, গেমনীয়াপাড়া, জোয়াবেয়ানালা, োমু, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৫৬ ৬০০০ 

১২৩৩ কক্সিাোে বেলীপ োশ, জগালবেঘীেপাড়, সেে,কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৫৭ ৬০০০ 

১২৩৪ কক্সিাোে জেযাবত র্বল্লক (িাবু), র্বল্লকপাড়া, সেে, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৫৮ ৫০০০ 

১২৩৫ কক্সিাোে িলোর্ োশ অনুপর্, োবেোর্ পািাড়, সেে, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৫৯ ৫০০০ 

১২৩৬ কক্সিাোে শ্যার্লী োনী শর্ মা, খরুবলয়া, সেে, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৬০ ৫০০০ 

১২৩৭ কক্সিাোে বর্টুন কাবন্ত োশ, বসরনর্া জোড (পূি ম), সেে, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৬১ ৭০০০ 

১২৩৮ কক্সিাোে বেপালী িালা োশ, িাসপাতাল সড়ক, সেে, কক্সিাোে ৬৫৫৩৮৬২ ৮০০০ 

১২৩৯ েট্টগ্রার্ র্ধ্যর্ োর্পুে শ্রীশ্রী কৃষ্ণ অগদ্বত র্বিে, র্ধ্যর্ োর্পুে, সাতকাবনয়া, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৬৩ ১৫০০০ 

১২৪০ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী জলাকনার্ ধার্, উত্তে জঢর্শা, সাতকাবনয়া, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৬৪ ১৫০০০ 

১২৪১ েট্টগ্রার্ গাোংবগয়া কর্ মকােপাড়া সা. শ্রীশ্রী বশি র্বিে, জসরনেিাট, সাতকাবনয়া, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৬৫ ১২০০০ 

১২৪২ েট্টগ্রার্ িাবিলাসদ্বীপ কাতযায়নী সংঘ, িাবিলাসদ্বীপ, শাকপুো, পটিয়া, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৬৬ ১২০০০ 

১২৪৩ েট্টগ্রার্ পাঁেবেয়া তরপািন আশ্রর্, পাঁেবেয়া, হুলাইন, পটিয়া, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৬৭ ২০০০০ 

১২৪৪ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী েয় িািা জলাকনার্ অগদ্বতানি জসিাশ্রর্ ও গীতা বশক্ষালয়, পূি ম োফোিাে, 

কিলতলী, েিনাইশ, েট্টগ্রার্ 

৬৫৫৩৮৬৮ ১৫০০০ 

১২৪৫ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে ও র্াতৃ র্বিে, পাঠানেন্ডী, েিনাইশ, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৬৯ ১৫০০০ 

১২৪৬ েট্টগ্রার্ শুবেয়া সা. দুগ মা র্বিে, শুবেয়া, েিনাইশ, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৭০ ১২০০০ 

১২৪৭ েট্টগ্রার্ জকাকেন্ডী পূিালী সংঘ দুগ মা র্বিে, জকাকেন্ডী, গুনাগিী, িাঁশখালী, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৭১ ১২০০০ 

১২৪৮ েট্টগ্রার্ উত্তে সাধনপুে ে.িানীগ্রার্ (র্ািােপাড়া) কালী র্বিে, সাধনপুে, িাঁশখালী, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৭২ ১২০০০ 

১২৪৯ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী জলাকনার্ ধার্ ও জসিাশ্রর্, পারলগ্রার্, ইজ্জতনগে, িাঁশখালী, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৭৩ ১৫০০০ 

১২৫০ েট্টগ্রার্ উত্তে কলাউোন জেৌধুেী িাড়ী দুগ মা র্বিে, কলাউোন বিন্দুিাট, জলািাগাড়া, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৭৪ ১৫০০০ 

১২৫১ েট্টগ্রার্ উত্তে আবর্োিাে েক্ষাকালী ও জ্বালাকুর্ােী র্বিে, পদুয়া, জলািাগাড়া, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৭৫ ১৫০০০ 

১২৫২ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী র্গরধশ্বেী কর্রেক্স, ে. িড়িাবতয়া, িড়িাবতয়া, জলািাগাড়া, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৭৬ ১২০০০ 

১২৫৩ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী েয়কালী বিগ্রি র্বিে, আিলা ধলঘাট, সারেয়াতলী, জিায়ালখালী, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৭৭ ১৫০০০ 

১২৫৪ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী অগদ্বতানি ঋবষর্ঠ ও বর্শন, উত্তে ভূবষ ম, সারোয়াতলী, জিায়ালখালী, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৭৮ ১২০০০ 

১২৫৫ েট্টগ্রার্ জকাঁয়াগড় পবির্ পাড়া সা. দুগ মা র্বিে, জকাঁয়াগড়, আরনায়াো, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৭৯ ১৫০০০ 

১২৫৬ েট্টগ্রার্ আরনায়াো উেয়ন দুগ মা র্বিে, আরনায়াো, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৮০ ১৫০০০ 

১২৫৭ েট্টগ্রার্ েবক্ষণ িিে শ্রীশ্রী কালী ও িাসন্তী র্াতাে র্বিে, র্িালখান িাোে, আরনায়াো, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৮১ ১৫০০০ 

১২৫৮ েট্টগ্রার্ ককনপুো সা. শ্রীশ্রী পার্ ম সাের্ী র্বিে, ককনপুো, আরনায়াো, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৮২ ১২০০০ 

১২৫৯ েট্টগ্রার্ িােশত বেঘীেপাড়া জক্ষত্রফল বিগ্রি ও শ্রীশ্রী বুড়া কালীিাড়ী, জিায়াবলয়া, আরনায়াো, 

েট্টগ্রার্ 

৬৫৫৩৮৮৩ ১২০০০ 



১২৬০ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী িবে র্বিে, আঁধাের্াবনক, পদুয়া, জলািাগাড়া, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৮৪ ১২২৫০ 

১২৬১ েট্টগ্রার্ স্বপ্না কিদ্য, কালীপুে, ইজ্জতনগে, িাঁশখালী, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৮৫ ১০০০০ 

১২৬২ েট্টগ্রার্ বিধু োনী সুশীল, কালীপুে, ইজ্জতনগে, িাঁশখালী, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৮৬ ১০০০০ 

১২৬৩ েট্টগ্রার্ ঝুনু জেৌধুেী, পগেরকাড়া, আরনায়াো, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৮৭ ৬০০০ 

১২৬৪ েট্টগ্রার্ েিনা বর্ত্র, পগেরকাড়া, আরনায়াো, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৮৮ ৬০০০ 

১২৬৫ েট্টগ্রার্ অবনল োশ, পগেরকাড়া, আরনায়াো, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৮৯ ৬০০০ 

১২৬৬ েট্টগ্রার্ বেপু সেকাে, পগেরকাড়া, আরনায়াো, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৯০ ৬০০০ 

১২৬৭ েট্টগ্রার্ বশবু জে, পূি মকন্যাো, পগেরকাড়া, আরনায়াো, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৯১ ৬০০০ 

১২৬৮ েট্টগ্রার্ েতন েল োস, পগেরকাড়া, আরনায়াো, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৯২ ৬০০০ 

১২৬৯ েট্টগ্রার্ সুধীে সদ্দমাে, িাথুয়াপাড়া, পগেরকাড়া, আরনায়াো, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৯৩ ৬০০০ 

১২৭০ েট্টগ্রার্ জোেী োশ, পগেরকাড়া, আরনায়াো, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৯৪ ৬০০০ 

১২৭১ েট্টগ্রার্ স্বপ্না োশ, পগেরকাড়া, আরনায়াো, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৯৫ ৬০০০ 

১২৭২ েট্টগ্রার্ শ্রী েতন েবক্ষত, ব্রাহ্মণপাড়া, পটিয়া, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৯৬ ৬০০০ 

১২৭৩ েট্টগ্রার্ বেলীপ নিী, মুোফোিাে, পটিয়া, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৯৭ ৬০০০ 

১২৭৪ েট্টগ্রার্ বিেি জেৌধুেী, সূেক্রেন্ডী, পটিয়া, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৯৮ ৫৭৫০ 

১২৭৫ েট্টগ্রার্ জিিী োনী ধে, উত্তে জগাবিিােখীল, পটিয়া, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৮৯৯ ৫০০০ 

১২৭৬ খাগড়াছবড় শ্রীশ্রী সা. িবে র্বিে, িাইল্যাছবড়, গুইর্াো, খাগড়াছবড় ৬৫৫৩৯০০ ২০০০০ 

১২৭৭ পটুয়াখালী শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, জঢউখালী, লাউকাঠী, সেে, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯০১ ৭০০০ 

১২৭৮ পটুয়াখালী িাংলারেশ জসিাশ্রর্, উত্তে আর্ড়াগাবছয়া, আছে উদ্দীন িাট, বর্েমাগঞ্জ, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯০২ ৮০০০ 

১২৭৯ পটুয়াখালী সা. শ্রীশ্রী অিধূত র্বিে, উত্তে আর্ড়াগাবছয়া, আছেউদ্দীনিাট, বর্েমাগঞ্জ, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯০৩ ৮০০০ 

১২৮০ পটুয়াখালী শ্রীশ্রী পাষানর্য়ী কালী র্াতাে র্বিে, নতুন িাোে, সেে, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯০৪ ৮০০০ 

১২৮১ পটুয়াখালী আরতাষখালী োসিাড়ী দুগ মা র্বিে, র্িরসন উদ্দীন, িাউফল, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯০৫ ৭০০০ 

১২৮২ পটুয়াখালী োধারগাবিি বিগ্রি র্বিে, িাংলারেশ জসিাশ্রর্ ফাউরন্ডশন, িাঁশবুবনয়া, িাদুোিাট, 

গলাবেপা 

৬৫৫৩৯০৬ ৭০০০ 

১২৮৩ পটুয়াখালী শ্রীশ্রী র্েন জর্ািন বেউে র্বিে নতুন িাোে আখড়ািাড়ী, সেে, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯০৭ ৮০০০ 

১২৮৪ পটুয়াখালী শ্রীশ্রী জলাকনার্ ব্রহ্মোেী িািাে র্বিে, পালপাড়া, কনকবেয়া, িাউফল, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯০৮ ৮০০০ 

১২৮৫ পটুয়াখালী শ্রীশ্রী োধারগাবিি জসিাশ্রর্, ধোিী, সেে, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯০৯ ৭০০০ 

১২৮৬ পটুয়াখালী োর্টা সা. শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, োর্টা, জসিাকাঠী, সেে, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯১০ ৮০০০ 

১২৮৭ পটুয়াখালী শ্রীশ্রী সা. কালী র্বিে, কেনকাঠী, সেে, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯১১ ১০০০০ 

১২৮৮ পটুয়াখালী িাংলারেশ জসিাশ্রর্, বর্েমাগঞ্জ, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯১২ ৬০০০ 

১২৮৯ পটুয়াখালী সা. শ্রীশ্রী কাবল র্াতা র্বিে, লাউকাঠী, সেে, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯১৩ ৫০০০ 

১২৯০ পটুয়াখালী সা. শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, লাউকাঠী, সেে, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯১৪ ৫০০০ 

১২৯১ পটুয়াখালী শ্রীশ্রী সা. লক্ষী র্বিে, কেনকাঠী, সেে, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯১৫ ১০০০০ 

১২৯২ পটুয়াখালী অিবন্ত োস, লাউকাঠী, সেে, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯১৬ ৫০০০ 

১২৯৩ পটুয়াখালী অর্জমন েন্দ্র শীল, লাউকাঠী, সেে, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯১৭ ৫০০০ 

১২৯৪ পটুয়াখালী র্ধু নার্, উ.আর্ড়াগাবছয়া, আছেউদ্দীনিাট, বর্েমাগঞ্জ, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯১৮ ৫০০০ 

১২৯৫ পটুয়াখালী বিবপন েন্দ্র র্ন্ডল, েে আগস্তী, গলাবেপা, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯১৯ ৫০০০ 

১২৯৬ পটুয়াখালী জসানা লক্ষ্মী, উত্তে আর্ড়াগাবছয়া, আছেউদ্দীন, বর্েমাগঞ্জ, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯২০ ৫০০০ 

১২৯৭ পটুয়াখালী সবিতা োনী, উ. আর্ড়াগাবছয়া, আছেউদ্দীনিাট, বর্েমাগঞ্জ, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯২১ ৫০০০ 

১২৯৮ পটুয়াখালী িকুল োনী োয়, ডাকুয়া, গলাবেপা, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯২২ ৫০০০ 

১২৯৯ পটুয়াখালী অপ মনা োনী, বর্েমাগঞ্জ, পটুয়াখালী ৬৫৫৩৯২৩ ৩০০০ 

১৩০০ িবেশাল শ্রীোর্কৃষ্ণ বর্শন, করলেরোড, সেে, িবেশাল ৬৫৫৩৯২৪ ২৫০০০ 

১৩০১ িবেশাল শ্রীশ্রী োধারগাবিি বেউে র্বিে, কাউবনয়া ব্রাঞ্চ জোড, সেে, িবেশাল ৬৫৫৩৯২৫ ২৫০০০ 



১৩০২ িবেশাল শ্রীশ্রী র্নসা কালী ও শীতলা র্াতাে র্বিে, কুবিিাে, িানােীপাড়া, িবেশাল ৬৫৫৩৯২৬ ২৫০০০ 

১৩০৩ িবেশাল সা. শ্রীশ্রী দুগ মা ও কালী র্বিে, কুবিিাে, োরয়েিাট, িানােীপাড়া, িবেশাল ৬৫৫৩৯২৭ ২০০০০ 

১৩০৪ িবেশাল শ্রীশ্রী োর্কৃষ্ণ বর্শন জসিা সংঘ, আলতা, োরয়েিাট, িানােীপাড়া, িবেশাল ৬৫৫৩৯২৮ ২০০০০ 

১৩০৫ িবেশাল িানােীপাড়া র্িাশ্মশান, িানােীপাড়া, িবেশাল ৬৫৫৩৯২৯ ২৫০০০ 

১৩০৬ িবেশাল িানােীপাড়া জকন্দ্রীয় সা. র্বিে, িানােীপাড়া, িবেশাল ৬৫৫৩৯৩০ ২২০০০ 

১৩০৭ িবেশাল শ্রীগুরু র্বিে, কুবিিাে, িানােীপাড়া, িবেশাল ৬৫৫৩৯৩১ ২৫০০০ 

১৩০৮ িবেশাল শ্রীগুরু সি র্বিে, িাটারোে, জগৌেনেী, িবেশাল ৬৫৫৩৯৩২ ২৫০০০ 

১৩০৯ িবেশাল শ্রীশ্রী জলাকনার্ িািাে র্বিে, কাউবনয়া, সেে, িবেশাল ৬৫৫৩৯৩৩ ১০০০০ 

১৩১০ িবেশাল শ্রীশ্রী বিসখা নাোয়ন কুঞ্জ র্বিে, েংগলপবট্ট, বিবগ্গ্রার্, জগৌেনেী, িবেশাল ৬৫৫৩৯৩৪ ১৫০০০ 

১৩১১ িবেশাল ভােনা (িািাদুেপুে) শ্রীশ্রী সা. শীতলা র্াতা র্বিে, আগগলঝাড়া, িবেশাল ৬৫৫৩৯৩৫ ১৫০০০ 

১৩১২ িবেশাল সা. শ্রী র্বতে শ্রী অিন, োর্নরিে আঁক, োবেিাে, আগগলঝাড়া, িবেশাল ৬৫৫৩৯৩৬ ১৫০০০ 

১৩১৩ িবেশাল শ্রীশ্রী োধার্াধি র্বিে, িেিে িাটারোে, জগৌেনেী, িবেশাল ৬৫৫৩৯৩৭ ২৫০০০ 

১৩১৪ িবেশাল সা. শ্রীশ্রী োধারগাবিি জসিাশ্রর্, বনয়ার্বত, িারকেগঞ্জ, িবেশাল ৬৫৫৩৯৩৮ ১০০০০ 

১৩১৫ িবেশাল কবি েীিনানি িল র্বিে, বিএর্করলে, সেে, িবেশাল ৬৫৫৩৯৩৯ ২০০০০ 

১৩১৬ িবেশাল শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ জসিাশ্রর্, িোরকাঠা, ডাকুয়ােিাট, উবেেপুে, িবেশাল ৬৫৫৩৯৪০ ১০০০০ 

১৩১৭ িবেশাল বতরলাত্তর্া বিবডং জিার্ ও সর্ােরসিা আশ্রর্, িেিে িাটােে, জগৌেনেী, িবেশাল ৬৫৫৩৯৪১ ২৫০০০ 

১৩১৮ িবেশাল পবির্নাগাে সা. কালী র্বিে, জর্াল্লাপাড়া, আগগলঝাড়া, িবেশাল ৬৫৫৩৯৪২ ১০০০০ 

১৩১৯ িবেশাল ধামুো িাোে সা. দুগ মা র্বিে, ধামুো িাোে, ধামুো, উবেেপুে, িবেশাল ৬৫৫৩৯৪৩ ১০০০০ 

১৩২০ িবেশাল কের্িাড়ী সা. শ্রীশ্রী র্েন জর্ািন জসিাশ্রর্, বিশােকাবি, িানােীপাড়া, িবেশাল ৬৫৫৩৯৪৪ ১০০০০ 

১৩২১ িবেশাল ইলুিাে জকন্দ্রীয় সা. দুগ মা র্বিে, ইলুিাে, িানােীপাড়া, িবেশাল ৬৫৫৩৯৪৫ ১০০০০ 

১৩২২ িবেশাল শ্রীশ্রী িীনাপাবন র্বিে, পূি ম েতনপুে, ধর্ মগঞ্জ, জর্রিবিগঞ্জ, িবেশাল ৬৫৫৩৯৪৬ ১০০০০ 

১৩২৩ িবেশাল িাটারোে স্বেসবত র্বিে, িেিেে, িাটারোে, জগৌেনেী, িবেশাল ৬৫৫৩৯৪৭ ২৫০০০ 

১৩২৪ িবেশাল পবির্ েত্তসাে সা. শ্রীশ্রী কালী র্বিে, েত্তসাে, জশালক, উবেেপুে, িবেশাল ৬৫৫৩৯৪৮ ১০০০০ 

১৩২৫ িবেশাল োখাে সা. দুগ মা র্বিে, োখাে, িানােীপাড়া, িবেশাল ৬৫৫৩৯৪৯ ১৫০০০ 

১৩২৬ িবেশাল শ্রীশ্রী র্া কালী জসিাশ্রর্, কাবলকাপুে, গুয়ািাড়ীয়া, বিেলা, িবেশাল ৬৫৫৩৯৫০ ১৫০০০ 

১৩২৭ খাগড়াছবড় শ্রীশ্রী োধারগৌবেধােী র্বিে, আলুটিলা, র্াটিোিা, খাগড়াছবড় ৬৫৫৩৯৫১ ২০০০০ 

১৩২৮ খাগড়াছবড় শ্রীশ্রী অখন্ড র্ন্ডবল র্বিে, রুইখয় জেৌধুেীপাড়া, সেে, খাগড়াছবড় ৬৫৫৩৯৫২ ২০০০০ 

১৩২৯ খাগড়াছবড় জকন্দ্রীয় র্িাশ্মশান শ্রীশ্রী বশি র্বিে, েবক্ষণ গঞ্জপাড়া, সেে, খাগড়াছবড় ৬৫৫৩৯৫৩ ১৮০০০ 

১৩৩০ খাগড়াছবড় েবশকনগে শ্রীশ্রী িবে র্বিে, েবশকনগে, েীবঘনালা, খাগড়াছবড় ৬৫৫৩৯৫৪ ১৮০০০ 

১৩৩১ খাগড়াছবড় শ্রীশ্রী সা. েগন্নার্ র্বিে, বব্রকবফল্ড, েীবঘনালা, খাগড়াছবড় ৬৫৫৩৯৫৫ ২০০০০ 

১৩৩২ খাগড়াছবড় শ্রীশ্রী শ্যার্া কালী র্বিে, ভাইরিানছড়া, সেে, খাগড়াছবড় ৬৫৫৩৯৫৬ ১৮০০০ 

১৩৩৩ খাগড়াছবড় শ্রীশ্রী োধা র্েন জগাপাল জসিাশ্রর্, গচ্ছাবিল, র্াবনকছবড়, খাগড়াছবড় ৬৫৫৩৯৫৭ ১৯৭৫০ 

১৩৩৪ খাগড়াছবড় সমু্ভ জে, শাবন্তনগে, সেে, খাগড়াছবড় ৬৫৫৩৯৫৮ ৫০০০ 

১৩৩৫ খাগড়াছবড় লাকী বসকোে, িসুন্ধো, সেে, খাগড়াছবড় ৬৫৫৩৯৫৯ ৫০০০ 

১৩৩৬ খাগড়াছবড় িাবুল সেকাে, বসবিনালা, সেে, খাগড়াছবড় ৬৫৫৩৯৬০ ৫০০০ 

১৩৩৭ খাগড়াছবড় শ্যার্ল েন্দ্র শীল, ডািােটিলা, গুইর্াো, খাগড়াছবড় ৬৫৫৩৯৬১ ৫০০০ 

১৩৩৮ খাগড়াছবড় র্াবন ভট্টাোর্য্ম, িসুন্ধো, সেে, খাগড়াছবড় ৬৫৫৩৯৬২ ৫০০০ 

১৩৩৯ খাগড়াছবড় বেটন কাবন্ত োশ, পঞ্চপাড়া, সেে, খাগড়াছবড় ৬৫৫৩৯৬৩ ৫০০০ 

১৩৪০ খাগড়াছবড় মৃদুলা োনী জেিী, অপ মনা জেৌধুেীপাড়া, সেে, খাগড়াছবড় ৬৫৫৩৯৬৪ ৫০০০ 

১৩৪১ খাগড়াছবড় লক্ষী জে, রুখই জেৌধুেীপাড়া, সেে, খাগড়াছবড় ৬৫৫৩৯৬৫ ৫০০০ 

১৩৪২ খাগড়াছবড় বপংকী কর্ মকাে, কল্যাণপুে, সেে, খাগড়াছবড় ৬৫৫৩৯৬৬ ৫০০০ 

১৩৪৩ খাগড়াছবড় বিকাশ জে, রূপনগে, সেে, খাগড়াছবড় ৬৫৫৩৯৬৭ ৬২৫০ 

১৩৪৪ োিার্াটি শ্রীশ্রী ঠাকুে অনুকূল েন্দ্র সৎসি আশ্রর্, আসার্িবস্ত, সেে, োিার্াটি ৬৫৫৩৯৬৮ ২১০০০ 



১৩৪৫ িািেিান শ্রীশ্রী সা. েক্ষাকালী র্বিে, স্লুইে জগইট, সেে, িািেিান ৬৫৫৩৯৬৯ ১৮৭৫০ 

১৩৪৬ িািেিান কল্পনা োশ, কালাঘাটা জেরলপাড়া, সেে, িািেিান ৬৫৫৩৯৭০ ৩২৫০ 

১৩৪৭ িািেিান র্বতলাল জেিনার্, িনরুর্াপাড়া, সেে, িািেিান ৬৫৫৩৯৭১ ৩০০০ 

১৩৪৮ েট্টগ্রার্ স্বপ্না পাল, উত্তে আবর্োিাে (পালপাড়া), পদুয়া, জলািাগাড়া, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৩৯৭২ ৫০০০ 

১৩৪৯ জগাপালগঞ্জ নকুল িালা, বুরুয়া, কলািাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৭৩ ৫০০০ 

১৩৫০ জগাপালগঞ্জ কৃষ্ণা িালা, র্াছপাড়া, কলািাড়ী, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৭৪ ৫০০০ 

১৩৫১ জগাপালগঞ্জ কর্লা সেকাে, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৭৫ ৫০০০ 

১৩৫২ জগাপালগঞ্জ শাবন্ত োনী পাল, োর্বেয়া, কাবশয়ানী, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৭৬ ৫০০০ 

১৩৫৩ জগাপালগঞ্জ কুঞ্জু র্ধু, েক পুকুবেয়া, কলািাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৭৭ ৫০০০ 

১৩৫৪ জগাপালগঞ্জ বর্ো র্ন্ডল, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৭৮ ৫০০০ 

১৩৫৫ জগাপালগঞ্জ দুলাল িালা, কিকুন্ঠপুে, কলািাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৭৯ ৫০০০ 

১৩৫৬ জগাপালগঞ্জ র্ায়া সেকাে, উোনী, মুকসুেপুে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৮০ ৫০০০ 

১৩৫৭ জগাপালগঞ্জ সেলা সািা, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৮১ ৫০০০ 

১৩৫৮ জগাপালগঞ্জ সুবর্ত্রা সেকাে, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৮২ ৫০০০ 

১৩৫৯ জগাপালগঞ্জ আেেী সেকাে, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৮৩ ৫০০০ 

১৩৬০ জগাপালগঞ্জ ইন্দ্রবেৎ সেকাে, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৮৪ ৫০০০ 

১৩৬১ জগাপালগঞ্জ বিভূতী সেকাে, োন্দ্রাবেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৮৫ ৫০০০ 

১৩৬২ জগাপালগঞ্জ বর্লন লতা সেকাে, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৮৬ ৫০০০ 

১৩৬৩ জগাপালগঞ্জ অরশাক সেকাে, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৮৭ ৫০০০ 

১৩৬৪ জগাপালগঞ্জ সেল সেকাে, কলািাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৮৮ ৫০০০ 

১৩৬৫ জগাপালগঞ্জ পরেশ িাকেী, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৮৯ ৫০০০ 

১৩৬৬ জগাপালগঞ্জ েপলা োয়, র্াছপাড়া, কলািাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৯০ ৫০০০ 

১৩৬৭ জগাপালগঞ্জ সুকন্ঠ পারন্ড, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৯১ ৫০০০ 

১৩৬৮ জগাপালগঞ্জ কাবলপে সেকাে, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৯২ ৫০০০ 

১৩৬৯ জগাপালগঞ্জ িবিতা সেকাে, কলািাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৯৩ ৫০০০ 

১৩৭০ জগাপালগঞ্জ আেেী সেকাে, োন্দ্রা বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৯৪ ৫০০০ 

১৩৭১ জগাপালগঞ্জ উন্নবত িাগড়, বুরুয়া, কলািাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৯৫ ৫০০০ 

১৩৭২ জগাপালগঞ্জ প্রভাতী িাগড়, উত্তে িােোিাড়ী, ভাংগােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৯৬ ৫০০০ 

১৩৭৩ জগাপালগঞ্জ সুনীবত র্র্জর্োে, বুরুয়া, কলািাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৯৭ ৫০০০ 

১৩৭৪ জগাপালগঞ্জ অিলা িালা, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৯৮ ৫০০০ 

১৩৭৫ জগাপালগঞ্জ আরলা সেকাে, িড় জডার্োশুে, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৩৯৯৯ ৫০০০ 

১৩৭৬ জগাপালগঞ্জ অবনল িালা, প. িােোিাড়ী, ভাংগােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০০০ ৫০০০ 

১৩৭৭ জগাপালগঞ্জ নীল েতন িসু, িড় জডার্োশুে, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০০১ ৫০০০ 

১৩৭৮ জগাপালগঞ্জ জগাবিি সেকাে, জঘাষালকাবি, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০০২ ৫০০০ 

১৩৭৯ জগাপালগঞ্জ বনরোে িসু, িড় জডার্োশুে, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০০৩ ৫০০০ 

১৩৮০ জগাপালগঞ্জ অরুন বিশ্বাস, িড় জডার্োশুে, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০০৪ ৫০০০ 

১৩৮১ জগাপালগঞ্জ োয়না োয়, রুবখয়ােপাড়, কলািাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০০৫ ৫০০০ 

১৩৮২ জগাপালগঞ্জ বিরনাতা িালোে, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০০৬ ৫০০০ 

১৩৮৩ জগাপালগঞ্জ জেরিন সেকাে, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০০৭ ৫০০০ 

১৩৮৪ জগাপালগঞ্জ িাসুরেি পারন্ড, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০০৮ ৫০০০ 

১৩৮৫ জগাপালগঞ্জ সুবনল িালা, প. িােোিাড়ী, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০০৯ ৫০০০ 

১৩৮৬ জগাপালগঞ্জ েীনা ঠাকুে, জশওড়ািাড়ী, কার্জবলয়া, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০১০ ৫০০০ 



১৩৮৭ জগাপালগঞ্জ োরু সেকাে, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০১১ ৫০০০ 

১৩৮৮ জগাপালগঞ্জ িীবর্কা িসু, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০১২ ৫০০০ 

১৩৮৯ জগাপালগঞ্জ আশুরতাষ পারন্ড, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০১৩ ৫০০০ 

১৩৯০ জগাপালগঞ্জ সুবর্ত্রা সেকাে, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০১৪ ৫০০০ 

১৩৯১ জগাপালগঞ্জ কর্রলশ র্ন্ডল, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০১৫ ৫০০০ 

১৩৯২ জগাপালগঞ্জ সুবেপ সেকাে, পাটিরকল িাড়ী, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০১৬ ৫০০০ 

১৩৯৩ জগাপালগঞ্জ বনপা োস, পবির্ কয়খা, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০১৭ ৫০০০ 

১৩৯৪ জগাপালগঞ্জ োরুলতা িালা, কিকুন্ঠপুে, কলািাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০১৮ ৫০০০ 

১৩৯৫ জগাপালগঞ্জ েপলা পারন্ড, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০১৯ ৫০০০ 

১৩৯৬ জগাপালগঞ্জ েীনা কিদ্য, বুরুয়া, কলািাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০২০ ৫০০০ 

১৩৯৭ জগাপালগঞ্জ কৃপাবসন্দু র্র্জর্োে, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০২১ ৫০০০ 

১৩৯৮ জগাপালগঞ্জ শ্রীকান্ত পারন্ড, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০২২ ৫০০০ 

১৩৯৯ জগাপালগঞ্জ অেবিন্দু র্ন্ডল, কাঁঠালিাড়ী, উলপুে, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০২৩ ১০০০০ 

১৪০০ জগাপালগঞ্জ অরুন সেকাে, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০২৪ ১০০০০ 

১৪০১ জগাপালগঞ্জ সুবর্ত্রা কিদ্য, বুরুয়া, কলািাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০২৫ ১০০০০ 

১৪০২ জগাপালগঞ্জ সুভাষ বিশ্বাস, বপড়ােিাড়ী, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০২৬ ৫০০০ 

১৪০৩ জগাপালগঞ্জ সুবেত মৃধা, লখন্ডা, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০২৭ ৫০০০ 

১৪০৪ জগাপালগঞ্জ র্বন ঢালী, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০২৮ ৫০০০ 

১৪০৫ জগাপালগঞ্জ সাের্ী োনী র্ালী, বেঘীেপাড়, সািাপুে, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০২৯ ৫০০০ 

১৪০৬ জগাপালগঞ্জ সরতযন্দ্র নার্ পারন্ড, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০৩০ ৫০০০ 

১৪০৭ জগাপালগঞ্জ সুখর্য় ঢালী, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০৩১ ৫০০০ 

১৪০৮ জগাপালগঞ্জ র্াবনক িীো, িাগড়কাবি, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০৩২ ৫০০০ 

১৪০৯ জগাপালগঞ্জ গবত কিদ্য, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০৩৩ ৫০০০ 

১৪১০ জগাপালগঞ্জ বেত্তেঞ্জন র্ন্ডল, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪০৩৪ ৫০০০ 

১৪১১ ফবেেপুে জগেো ফুলিাবড়য়া শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, জগেো, জকাতয়ালী, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৩৫ ২৫০০০ 

১৪১২ ফবেেপুে শ্রীশ্রী প্রণি র্ঠ, র্ালীগ্রার্, ভািা, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৩৬ ২৫০০০ 

১৪১৩ ফবেেপুে তাোপুে র্ন্ডলপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, তাোপুে, নওপাড়া, র্ধুখালী, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৩৭ ১০০০০ 

১৪১৪ ফবেেপুে কলাগাছী োসপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, কলাগাছী, জর্গোর্ী, র্ধুখালী, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৩৮ ১০০০০ 

১৪১৫ ফবেেপুে শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে (সা.), জগাপালপুে, র্ধুখালী, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৩৯ ১০০০০ 

১৪১৬ ফবেেপুে পুোন র্ধুখালী র্ারলাপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, পুোন র্ধুখালী, র্ধুখালী, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৪০ ১০০০০ 

১৪১৭ ফবেেপুে শ্রীশ্রী শ্যার্োয় ঠাকুেিাড়ী সা. দুগ মা র্বিে, িাটঘাটা, োয়পুে, র্ধুখালী, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৪১ ১০০০০ 

১৪১৮ ফবেেপুে জেৌমুখা সা. িবেসভা র্বিে, জেৌমুখা, নগেকািা, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৪২ ১০০০০ 

১৪১৯ ফবেেপুে বিন্দুপাড়া সা. পূো র্বিে, ফবেোিাে বিন্দুপাড়া, জগন্দু জর্াল্লােিাট, সেে, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৪৩ ১০০০০ 

১৪২০ ফবেেপুে ইব্রাবির্েী সা. েক্ষােন্ডী র্বিে, ইব্রাবির্পুে, কানাইপুে, সেে, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৪৪ ১০০০০ 

১৪২১ ফবেেপুে কানাইপুে উত্তেপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, ইব্রাবির্পুে, কানাইপুে, সেে, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৪৫ ১০০০০ 

১৪২২ ফবেেপুে োোপুে সা. দুগ মা র্বিে, োোপুে, সূর্য্মবেয়া, জিায়ালর্ােী, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৪৬ ১০০০০ 

১৪২৩ ফবেেপুে িাবেোেপুে সা. শ্রীশ্রী েক্ষােন্ডী র্বিে, জতলর্জবড়, জিায়ালর্ােী, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৪৭ ১০০০০ 

১৪২৪ ফবেেপুে শ্রীশ্রী জগাপীনার্ র্বিে, জগািাইলিাড়ী, জিায়ালর্ােী, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৪৮ ১০০০০ 

১৪২৫ ফবেেপুে শ্রীশ্রী প্রভু েগৎিন্ধু সুিে র্বিে, জিাগলাকাবি, কানাইপুে, সেে, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৫০ ২৫০০০ 

১৪২৬ ফবেেপুে োঁদুপুে র্াবঝপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, োঁেপুে, বশিোর্পুে, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৫১ ২৫০০০ 

১৪২৭ ফবেেপুে আড়ুয়াকাবি সা. কালী র্বিে, আড়ুয়াকািী, োিাপুে, র্ধুখালী, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৫২ ২৫০০০ 

১৪২৮ ফবেেপুে সর্ীে েন্দ্র সািা,পূি ম জগায়ালোি, শ্রীঅিন, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৫৩ ৫০০০ 

১৪২৯ ফবেেপুে আনি িালোে, পূি ম জগায়ালোর্ট, শ্রীঅিন, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৫৪ ৫০০০ 



১৪৩০ ফবেেপুে বর্তা োনী পাল, বশিোর্পুে, ভূয়ােকািী, র্ধুখালী, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৫৫ ৫০০০ 

১৪৩১ ফবেেপুে গীতা োনী সািা, েঘুনিপুে, শ্রীঅিন, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৫৬ ৫০০০ 

১৪৩২ ফবেেপুে অতুল েন্দ্র োস, আড়ুয়াকািী, োিাপুে, র্ধুখালী, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৫৭ ৫০০০ 

১৪৩৩ ফবেেপুে িাবুল জঘাষ, বঝলটুলী, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৫৮ ৫০০০ 

১৪৩৪ ফবেেপুে জগাবিি সািা, েঘুনার্পুে, শ্রীঅিন, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৫৯ ৫০০০ 

১৪৩৫ ফবেেপুে স্বপ্না োস, আড়ুয়াকািী, োিাপুে, র্ধুখালী, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৬০ ৫০০০ 

১৪৩৬ ফবেেপুে বনটল কুর্াে োস, বর্েমাকািী, োিাপুে, র্ধুখালী, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৬১ ৫০০০ 

১৪৩৭ ফবেেপুে বনপা োনী শীল, বডবগ্রেে, সেে, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৬২ ৫০০০ 

১৪৩৮ ফবেেপুে বর্নতী োনী শীল, বঝলটুলী, সেে, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৬৩ ৫০০০ 

১৪৩৯ ফবেেপুে নাোয়ণ েন্দ্র েত্ত, োোরিনী, সূর্য্মবেয়া, জিায়ালর্ােী, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৬৪ ৬০০০ 

১৪৪০ ফবেেপুে বর্বিে কুর্াে র্ন্ডল, শ্রীঅিন েবক্ষণ পল্লী, সেে, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৬৫ ৫০০০ 

১৪৪১ ফবেেপুে বিলাসী জসন, জর্াল্লািাড়ী সড়ক, শ্রীঅিন, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৬৬ ৫০০০ 

১৪৪২ ফবেেপুে ইবত োনী বিশ্বাস, িাগানিাড়ী, শ্রীঅিন, ফবেেপুে সেে ৬৫৫৪০৬৭ ৫০০০ 

১৪৪৩ ফবেেপুে বিেি কুর্াে শীল, জর্াল্লািাড়ী সড়ক, শ্রীিন, ফবেেপুে ৬৫৫৪০৬৮ ৫০০০ 

১৪৪৪ োেিাড়ী িাটর্োপুে সা. িবে র্বিে, িাটর্োপুে, কালুখালী, োেিাড়ী ৬৫৫৪০৬৯ ১০০০০ 

১৪৪৫ োেিাড়ী সুু্িেকািী সা. পূো র্বিে, সুিেকাবি, িাটর্োপুে, কালুখালী, োেিাড়ী ৬৫৫৪০৭০ ১৫০০০ 

১৪৪৬ োেিাড়ী অন্নপূণ মা দুগ মা র্বিে, আন্দুবলয়া, জপ্রর্টিয়া, পাংশা, োেিাড়ী ৬৫৫৪০৭১ ১৫০০০ 

১৪৪৭ োেিাড়ী োধাের্ন বেওে র্বিে, িবেসভা, লক্ষ্মীরকাল, সেে, োেিাড়ী ৬৫৫৪০৭২ ১৫০০০ 

১৪৪৮ োেিাড়ী িাবিেেে সাি মেনী পূো র্বিে, িাবিেেে, িাবলয়াকাবি, োেিাড়ী ৬৫৫৪০৭৩ ২০০০০ 

১৪৪৯ োেিাড়ী িািাসপুে সা. দুগ মা র্বিে, িািাসপুে, সর্াবধনগে, িাবলয়াকাবি, োেিাড়ী ৬৫৫৪০৭৪ ১৫০০০ 

১৪৫০ োেিাড়ী শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, খানখানাপুে, সেে, োেিাড়ী ৬৫৫৪০৭৫ ২০০০০ 

১৪৫১ োেিাড়ী জকানাগ্রার্ সাি মেনী পূো র্বিে, নারুয়া, িাবলয়াকাবি, োেিাড়ী ৬৫৫৪০৭৬ ১০০০০ 

১৪৫২ োেিাড়ী কাকলী োনী বসকোে, োমুকবেয়া, িাটর্োপুে, পাংশা, োেিাড়ী ৬৫৫৪০৭৭ ৫০০০ 

১৪৫৩ োেিাড়ী নরোত্তর্ বিশ্বাস, িাটিাবড়য়া, বিকয়া, কালুখালী, োেিাড়ী ৬৫৫৪০৭৮ ১০০০০ 

১৪৫৪ োেিাড়ী র্াধিী েক্রিতী, সজ্জন কািা, সেে, োেিাড়ী ৬৫৫৪০৭৯ ১০০০০ 

১৪৫৫ োেিাড়ী র্ালাোনী িালোে, ধাওয়া িাড়ী, সেে, োেিাড়ী ৬৫৫৪০৮০ ১০০০০ 

১৪৫৬ োেিাড়ী ের্া োনী সেকাে, ধুনেী, োেিাড়ী  ৬৫৫৪০৮১ ১০০০০ 

১৪৫৭ োেিাড়ী বিকাশ কুর্াে সেকাে, ধুনেী, োেিাড়ী ৬৫৫৪০৮২ ৫০০০ 

১৪৫৮ র্াোেীপুে সা. োধারগাবিি র্বিে, পাখুল্লা, আর্গ্রার্, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪০৮৩ ১৫০০০ 

১৪৫৯ র্াোেীপুে সা. িবেোঁে গুরুোঁে ঠাকুে র্বিে, িবেনগে, কের্িাবড়, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪০৮৪ ২০০০০ 

১৪৬০ র্াোেীপুে শ্রীশ্রী সা. োধারগাবিি র্বিে, িবেনগে, কের্িাড়ী, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪০৮৫ ২০০০০ 

১৪৬১ র্াোেীপুে োয় ভিন োধা জগাবিি র্বিে, আড়ুয়াকাবি, কের্িাবড়, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪০৮৬ ২০০০০ 

১৪৬২ র্াোেীপুে শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, বেঘীেপাড়, কের্িাড়ী, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪০৮৭ ২০০০০ 

১৪৬৩ র্াোেীপুে সা. দুগ মা র্বিে, বেঘীেপাড়, কের্িাবড়, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪০৮৮ ২০০০০ 

১৪৬৪ র্াোেীপুে র্বল্লকিাবড় সা. োধারগাবিি র্বিে, উল্লািাবড়, খাবলয়া, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪০৮৯ ২৫০০০ 

১৪৬৫ র্াোেীপুে শ্রীশ্রী িবেোঁে ঠাকুরেে র্বিে, জেৌয়ােীিাবড়, আর্গ্রার্, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪০৯০ ১০০০০ 

১৪৬৬ র্াোেীপুে আড়ুয়াকাবি পবির্ পাড়া সা. োধাকৃষ্ণ র্বিে, কের্িাড়ী, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪০৯১ ১৫০০০ 

১৪৬৭ র্াোেীপুে সা. োধারগাবিি র্বিে, িড়রখালা, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪০৯২ ১০০০০ 

১৪৬৮ র্াোেীপুে বিশ্বাসিাবড় সা. িবে র্বিে, কণ মপাড়া, ধূয়াসাে, কালবকবন, র্াোেীপুে ৬৫৫৪০৯৩ ২০০০০ 

১৪৬৯ র্াোেীপুে জগালািাবড় িাগড় িাবড় দুগ মা র্বিে, কের্িাবড়, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪০৯৪ ২০০০০ 

১৪৭০ র্াোেীপুে জগৌবে বিশ্বাস, িড়রখালা, কের্িাবড়, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪০৯৫ ৫০০০ 

১৪৭১ র্াোেীপুে পাবখ কিদ্য, বিেলিাবড়, কের্িাড়ী, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪০৯৬ ৫০০০ 



১৪৭২ র্াোেীপুে জসানার্বত কিদ্য, কর্েিাড়ী োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪০৯৭ ৫০০০ 

১৪৭৩ র্াোেীপুে বিেলী কিদ্য, বিেলিাবড়, কের্িাবড়, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪০৯৮ ৫০০০ 

১৪৭৪ র্াোেীপুে র্বনকা িাগড়, িড়রগালা, কের্িাবড়, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪০৯৯ ৫০০০ 

১৪৭৫ র্াোেীপুে সুলতা সেকাে, িড়রখালা, কের্িাবড়, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪১০০ ৫০০০ 

১৪৭৬ র্াোেীপুে লুটু েত্ত, িড়রখালা, কের্িাড়ী, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪১০১ ৫০০০ 

১৪৭৭ র্াোেীপুে প্রবতভা ঢালী, নটারখালা, কের্িাবড়, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪১০২ ১০০০০ 

১৪৭৮ র্াোেীপুে স্বেস্বতী র্ন্ডল, িড়রখালা, কের্িাড়ী, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪১০৩ ৫০০০ 

১৪৭৯ র্াোেীপুে িাবুল গাইন, বেঘীেপাড়, কের্িাবড়, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪১০৪ ৫০০০ 

১৪৮০ র্াোেীপুে সুর্লা সেকাে, কের্িাড়ী, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪১০৫ ৫০০০ 

১৪৮১ র্াোেীপুে দুলালী কিদ্য, বিেলিাড়ী, কের্িাড়ী, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪১০৬ ৫০০০ 

১৪৮২ র্াোেীপুে উর্দ্ে গাইন, বেঘীেপাড়, কের্িাবড়, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪১০৭ ৫০০০ 

১৪৮৩ র্াোেীপুে জপ্রর্োঁে র্ন্ডল, িড়রখালা, কের্িাবড়, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪১০৮ ৫০০০ 

১৪৮৪ র্াোেীপুে বসবর্দ্শ্বে সেকাে, বেঘীেপাড়, কের্িাড়ী, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪১০৯ ৫০০০ 

১৪৮৫ র্াোেীপুে বেত্তেঞ্জন র্ন্ডল, বেঘীেপাড়, কের্িাড়ী, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪১১০ ৫০০০ 

১৪৮৬ র্াোেীপুে খরগন জগালোে, িবেনগে, কের্িাবড়, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪১১১ ৫০০০ 

১৪৮৭ র্াোেীপুে রুবপনী গাইন, বেঘীেপাড়, কের্িাবড়, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪১১২ ৫০০০ 

১৪৮৮ র্াোেীপুে ঊষা োনী োয়, কর্লাপুে, িাবেতপুে, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪১১৩ ৫০০০ 

১৪৮৯ র্াোেীপুে লক্ষণ োয়, কর্লাপুে, িাবেতপুে, োগেে, র্াোেীপুে ৬৫৫৪১১৪ ৫০০০ 

১৪৯০ জগাপালগঞ্জ িাসুরেিপুে সা. শ্রীকৃষ্ণ র্বিে, িাসুরেিপুে, উোনী, মুকসুেপুে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১১৫ ২৫০০০ 

১৪৯১ জগাপালগঞ্জ পবির্ ধাোিাশাইল সা. শ্রীশ্রী গরণশ পাগল জসিাশ্রর্, কাবি, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১১৬ ২৫০০০ 

১৪৯২ জগাপালগঞ্জ শ্রীশ্রী োধাের্ন োঁে জসিাশ্রর্, োঁন্দ্র বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১১৭ ২৫০০০ 

১৪৯৩ জগাপালগঞ্জ িড় জডার্োশুে সা. দুগ মা ও কালী র্বিে এিং শ্রীশ্রী গরণশ পাগল জসিাশ্রর্, িড় 

জডার্োশুে, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ 

৬৫৫৪১১৮ ২৫০০০ 

১৪৯৪ জগাপালগঞ্জ ওঁ র্া জভার্ জভালানার্ বশি শঙ্কেী জসিা আশ্রর্, উত্তে জভন্নািাড়ী, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১১৯ ২৫০০০ 

১৪৯৫ জগাপালগঞ্জ জগৌে বিশ্বারসে িাড়ী সা. কাবল র্বিে, িড় জডার্োশুে, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১২০ ২০০০০ 

১৪৯৬ জগাপালগঞ্জ শ্রীশ্রী সা. কালী, শীতলা ও র্নসা র্বিে, শুয়াগ্রার্, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১২১ ২০০০০ 

১৪৯৭ জগাপালগঞ্জ শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১২২ ২০০০০ 

১৪৯৮ জগাপালগঞ্জ বেঘীে সা. িবেোঁে, গুরুোঁে র্বিে, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১২৩ ২০০০০ 

১৪৯৯ জগাপালগঞ্জ িার্জবনয়া িড়রখালা সা. কাবল র্বিে, িার্জবনয়া, জভারেেগাতী, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১২৪ ২০০০০ 

১৫০০ জগাপালগঞ্জ বিবধিাসুবড়য়া সা. িবে র্বিে, বিবধিাসুবড়য়া, র্াবঝগাতী, মুকসুেপুে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১২৫ ১৫০০০ 

১৫০১ জগাপালগঞ্জ বেতশী পালিাড়ী সা. কালী র্বিে, বেতশী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১২৬ ১৫০০০ 

১৫০২ জগাপালগঞ্জ ঝন্টু বিশ্বারসে িাড়ী সা. োধারগাবিি র্বিে, িড় জডার্োশুে, টুঠার্ান্দ্রা, সেে ৬৫৫৪১২৭ ১৫০০০ 

১৫০৩ জগাপালগঞ্জ িড় জডার্োশুে সা. র্া র্নসা র্বিে, িড় জডার্োশুে, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১২৮ ১৫০০০ 

১৫০৪ জগাপালগঞ্জ শ্রীশ্রী সা. োধারগাবিি র্বিে, পূি ম পরলাটানা, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১২৯ ১৫০০০ 

১৫০৫ জগাপালগঞ্জ র্ধ্য কনয়ােিাড়ী সা. কালী র্বিে, কনয়ােিাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১৩০ ২০০০০ 

১৫০৬ জগাপালগঞ্জ িাংলারেশ জসিাশ্রর্ (ডুর্বেয়া, কভেিনগে শাখা), কভেি নগে, ডুর্বেয়া িাোে, 

টুিীপাড়া 

৬৫৫৪১৩১ ১২০০০ 

১৫০৭ জগাপালগঞ্জ পীড়ােিাড়ী সা. দুগ মা র্বিে, পীড়ােিাড়ীিাট, কনয়ােিাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১৩২ ১০০০০ 

১৫০৮ জগাপালগঞ্জ বুরুয়া সা. দুগ মা র্বিে, বুরুয়া, কলািাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১৩৩ ২০০০০ 

১৫০৯ জগাপালগঞ্জ সাতপাড় পবির্পাড়া সা. জলাকনার্ িািাে র্বিে, সাতপাড়, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১৩৪ ১০০০০ 

১৫১০ জগাপালগঞ্জ সা. শ্রীশ্রী লক্ষ্মী পূো র্বিে, পরলাটানা, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১৩৫ ২৫০০০ 

১৫১১ জগাপালগঞ্জ িার্জবনয়া পঞ্চপল্লী জসিাশ্রর্, িার্জবনয়া পালপাড়া, জভারেেগাতী, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১৩৬ ১০০০০ 

১৫১২ জগাপালগঞ্জ শ্রীোর্কৃষ্ণ জসিা আশ্রর্, পরলাটানা, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১৩৭ ২০০০০ 

১৫১৩ জগাপালগঞ্জ শ্রীশ্রী জগৌে জগাপাল শ্রীঅিন, জভন্নািাড়ী, উত্তে জভন্নািাড়ী, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১৩৮ ১০০০০ 

১৫১৪ জগাপালগঞ্জ সা. কালী র্বিে, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১৩৯ ১০০০০ 



১৫১৫ জগাপালগঞ্জ শ্রীশ্রী সা. দুগ মা র্বিে (র্র্জর্োে ভিন), বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১৪০ ২৫০০০ 

১৫১৬ জগাপালগঞ্জ শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, বেঘীেপাড়, টুঠার্ান্দ্রা, সেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১৪১ ১৫০০০ 

১৫১৭ জগাপালগঞ্জ সা. কৃষ্ণ র্বিে, পরলাটানা, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১৪২ ২০০০০ 

১৫১৮ জগাপালগঞ্জ শ্রীশ্রী িবেোঁে গুরুোঁে ঠাকুে র্বিে, িবেনগে, কের্িাড়ী, োগেে, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪১৪৩ ২৫০০০ 

১৫১৯ েয়পুেিাট শ্রীশ্রী সা. কাবল র্বিে, জক্ষতলাল, েয়পুেিাট ৬৫৫৪১৪৪ ১০০০০ 

১৫২০ েয়পুেিাট িাগোনা িাোে সা. পূো র্বিে, কুটািাো, িাগোনা, পাঁেবিবি, েয়পুেিাট ৬৫৫৪১৪৫ ১০০০০ 

১৫২১ শেীয়তপুে শ্রীশ্রী সা. লক্ষ্মী র্বিে, রুদ্রকে, পালং, শেীয়তপুে ৬৫৫৪১৪৬ ১০০০০ 

১৫২২ শেীয়তপুে শ্রীশ্রী সা. কালী র্বিে, রুদ্রকে, পালং, শেীয়তপুে ৬৫৫৪১৪৭ ১০০০০ 

১৫২৩ নওগাঁ কচুয়া কালীর্াতা সা. র্বিে, কচুয়া, পাইকড়া, আত্রাই, নওগাঁ ৬৫৫৪১৪৮ ১০০০০ 

১৫২৪ পািনা শ্রীশ্রী বশি র্বিে, নলেি, শ্রীপুে, সেে, পািনা ৬৫৫৪১৪৯ ১০০০০ 

১৫২৫ িগুড়া ধীরেন্দ্র নার্ সেকাে, কলসা, সান্তািাে, আের্েীবঘ, িগুড়া ৬৫৫৪১৫০ ৩০০০ 

১৫২৬ িবেশাল সন্ধযা োনী র্ন্ডল, কাউবনয়া প্রধান সড়ক, িবেশাল সেে ৬৫৫৪১৫১ ১০০০০ 

১৫২৭ িবেশাল উত্তর্ কুর্াে জে, কাউবনয়া প্রধান সড়ক, সেে, িবেশাল ৬৫৫৪১৫২ ১০০০০ 

১৫২৮ িবেশাল কানন িালা, িবন্ডশুন্ড, উবেেপুে, িবেশাল ৬৫৫৪১৫৩ ৫০০০ 

১৫২৯ িবেশাল জশফালী োনী োস, িবস্তশুন্ড, উবেেপুে, িবেশাল ৬৫৫৪১৫৪ ৫০০০ 

১৫৩০ িবেশাল নবিতা োনী, িাইশােী, িানােীপাড়া, িবেশাল ৬৫৫৪১৫৫ ৮০০০ 

১৫৩১ িবেশাল প্রবর্লা োনী োস, কাটপবট্ট োে মওয়াড ম, িবেশাল ৬৫৫৪১৫৬ ৫০০০ 

১৫৩২ িবেশাল জশখে েক্রিতী, সেে িাসপাতাল জোড, িবেশাল ৬৫৫৪১৫৭ ৫০০০ 

১৫৩৩ িবেশাল বলটন েন্দ্র জে, সেে জোড, িবেশাল ৬৫৫৪১৫৮ ৬০০০ 

১৫৩৪ িবেশাল ছায়া কর্ মকাে, সেে িাসপাতাল জোড, িবেশাল ৬৫৫৪১৫৯ ৫০০০ 

১৫৩৫ িবেশাল সেল ঘটক, িড় িাশাইল, আগগলঝাড়া, িবেশাল ৬৫৫৪১৬০ ৫০০০ 

১৫৩৬ িবেশাল বেবলপ কুর্াে িালা, েয়শ্রী, বশকােপুে, উবেেপুে, িবেশাল ৬৫৫৪১৬১ ৫০০০ 

১৫৩৭ িবেশাল জশাভা োনী জঘাষ, কাউবনয়া প্রধান সড়ক, িবেশাল ৬৫৫৪১৬২ ১০০০০ 

১৫৩৮ িবেশাল বেপন সেকাে, িািাদুেপুে, আগগলঝাড়া, িবেশাল ৬৫৫৪১৬৩ ১০০০০ 

১৫৩৯ িবেশাল জর্ৌসুর্ী িাগড়,  িািাদুেপুে, আগগলঝাড়া, িবেশাল ৬৫৫৪১৬৪ ১০০০০ 

১৫৪০ িবেশাল বস্নগ্ধা বকত্তমনীয়া, িােপাইকা, আগগলঝাড়া, িবেশাল ৬৫৫৪১৬৫ ৫০০০ 

১৫৪১ িবেশাল েবি র্ধু, িােপাইকা, আগগলঝাড়া, িবেশাল ৬৫৫৪১৬৬ ৫০০০ 

১৫৪২ িবেশাল র্ায়া, কুবিিাে, িানােীপাড়া, িবেশাল ৬৫৫৪১৬৭ ১০০০০ 

১৫৪৩ িবেশাল র্ন্টুলাল সািা, িানােীপাড়া, িবেশাল ৬৫৫৪১৬৮ ১০০০০ 

১৫৪৪ ঝালকাঠি শ্রীশ্রী কালী র্বিে, নাের্িল, নলবছটি, ঝালকাঠী ৬৫৫৪১৬৯ ১০০০০ 

১৫৪৫ ঝালকাঠি সা. শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে (লীলািাবড়), আওোবুবনয়া, কাঠাবলয়া, ঝালকাঠি ৬৫৫৪১৭০ ৮০০০ 

১৫৪৬ ঝালকাঠি নাের্িল জলাকনার্ র্বিে, োনাপাশা, নাের্িল, নলবছটি, ঝালকাঠী ৬৫৫৪১৭১ ১০০০০ 

১৫৪৭ 

ঝালকাঠি 

েবক্ষণ পবির্ নাবেরকল িাবড়য়া শ্রীগুরু আশ্রর্, নাবেরকলিাবড়য়া,  জোলা, োোপুে, 

ঝালকাঠি ৬৫৫৪১৭২ ৮০০০ 

১৫৪৮ ঝালকাঠি শ্রীশ্রী সা. বশি র্বিে, োনাপাশা, নাের্িল, নলবছটি, ঝালকাঠী ৬৫৫৪১৭৩ ১০০০০ 

১৫৪৯ ঝালকাঠি জপাষন্ডা সা. শ্রীশ্রী কালী র্াতাে র্বিে , জোগলবেড়া, সেে, ঝালকাঠি ৬৫৫৪১৭৪ ৮০০০ 

১৫৫০ ঝালকাঠি কাফুেকাঠী সা. শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, শতেশকাঠী, ঝালকাঠি ৬৫৫৪১৭৫ ৮০০০ 

১৫৫১ ঝালকাঠি কাফুেকাঠী সা. শ্রীগুরু ও েগর্দ্াত্রী র্াতাে র্বিে, শতেশকাঠী, ঝালকাঠি ৬৫৫৪১৭৬ ৮০০০ 

১৫৫২ ঝালকাঠি শ্রীশ্রী কালী র্বিে, উ. োনাপাশা, নােনর্িল, নলবছটি, ঝালকাঠি ৬৫৫৪১৭৭ ১০০০০ 

১৫৫৩ ঝালকাঠি শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্বিে, উ. োনাপাশা, নােনর্িল, নলবছটি, ঝালকাঠি ৬৫৫৪১৭৮ ৮০০০ 

১৫৫৪ ঝালকাঠি সুর্ন িালোে, কাফুেকাঠী, শতেশকাঠী, ঝালকাঠি ৬৫৫৪১৭৯ ৫০০০ 

১৫৫৫ ঝালকাঠি লািনী িােো, পবির্ বছটকী, কাঠাবলয়া, ঝালকাঠি ৬৫৫৪১৮০ ৫০০০ 



১৫৫৬ ঝালকাঠি সরেস্বতী ঘোর্ী, িগুয়ােেে, তালগাবছয়া, কাঠাবলয়া, ঝালকাঠি ৬৫৫৪১৮১ ৫০০০ 

১৫৫৭ ঝালকাঠি বেবপকা োনী, জেৌধুেীবিসা, আওোবুবনয়অ, কাঠাবলয়া, ঝালকাঠি ৬৫৫৪১৮২ ৫০০০ 

১৫৫৮ ঝালকাঠি জগৌতর্ িালোে, িােলকাঠী, িাসন্ডা, ঝালকাঠি ৬৫৫৪১৮৩ ৫০০০ 

১৫৫৯ ঝালকাঠি সা. শ্রীশ্রী িবেোঁে র্তুয়া আশ্রর্, কনেকাঠী, োোপুে, ঝালকাঠি ৬৫৫৪১৮৪ ৭০০০ 

১৫৬০ িবেশাল পবির্ েত্তসাে সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, েত্তসাে, জশালক, উবেেপুে, িবেশাল ৬৫৫৪১৮৫ ১০০০০ 

১৫৬১ িবেশাল জকাষািে সা. শ্রীশ্রী িবেোঁে র্তুয়া র্বিে, িারকেগঞ্জ, িবেশাল ৬৫৫৪১৮৬ ১০০০০ 

১৫৬২ িবেশাল েীিমুবি িরেকৃষ্ণ র্বিে, জকালেেী, উত্তেেে, জর্রিিীগঞ্জ, িবেশাল ৬৫৫৪১৮৭ ১০০০০ 

১৫৬৩ িবেশাল সা. শ্রীশ্রী োধারগাবিি জসিাআশ্রর্, দুধলর্ঠ, িারকেগঞ্জ, িবেশাল ৬৫৫৪১৮৮ ১০০০০ 

১৫৬৪ িবেশাল িার্ী সা. দুগ মা র্বিে, পবির্ িার্ী, জগৌেনেী, িবেশাল ৬৫৫৪১৮৯ ১০০০০ 

১৫৬৫ িবেশাল শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্িে ও শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, িাকাল, আগগলঝাড়া, িবেশাল ৬৫৫৪১৯০ ১০০০০ 

১৫৬৬ িবেশাল র্কেপ্রতাপ সা. দুগ মা র্বিে, র্কেপ্রতাপ, বুখাইনগে, িবেশাল ৬৫৫৪১৯১ ১০০০০ 

১৫৬৭ সাতক্ষীো িবেনাগাড়ী সা. পূো র্বিে, নূেনগে, শ্রার্নগে, সাতক্ষীো ৬৫৫৪১৯২ ১০০০০ 

১৫৬৮ সাতক্ষীো কবলর্াখালী সা. র্িাশ্মশান র্বিে , নবছর্ািাে, আশাশুবন, সাতক্ষীো ৬৫৫৪১৯৩ ১০০০০ 

১৫৬৯ সাতক্ষীো কাপসন্ডা সা. েগর্দ্াত্রী র্বিে, কাপসন্ডা, আশাশুবন, সাতক্ষীো ৬৫৫৪১৯৪ ১০০০০ 

১৫৭০ সাতক্ষীো বর্েমাপুে সা. কৃষ্ণ র্বিে, আোেনগে, শ্যার্নগে, সাতক্ষীো ৬৫৫৪১৯৫ ১০০০০ 

১৫৭১ সাতক্ষীো বিেলা সা. লক্ষীনাোয় র্বিে , বিেলােবন্ডপুে, িাগিাটী, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীো ৬৫৫৪১৯৬ ১৫০০০ 

১৫৭২ সাতক্ষীো িাগিাটি ভগিান সা. কালী র্বিে, িাগিাটি ও েবক্ষণ ব্রেপুটুলী, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীো ৬৫৫৪১৯৭ ১৫০০০ 

১৫৭৩ সাতক্ষীো অলকা োনী, র্াঝা সবখপুে, জেিিাটা, সাতক্ষীো ৬৫৫৪১৯৮ ৩০০০ 

১৫৭৪ সাতক্ষীো জশফালী কুন্ডু, শুইলপুে, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীো ৬৫৫৪১৯৯ ৩০০০ 

১৫৭৫ সাতক্ষীো জগাোোস কুন্ডু, শুইলপুে, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীো ৬৫৫৪২০০ ৩০০০ 

১৫৭৬ কুবর্ল্লা োবিনা র্িাশ্মশান, োবিনা, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২০১ ৯৫০০ 

১৫৭৭ কুবর্ল্লা শ্রী োর্কৃষ্ণ আশ্রর্, সািাপাড়া, োবিনা, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২০২ ৯৫০০ 

১৫৭৮ কুবর্ল্লা লগড্ডা শ্রীশ্রী শ্মশান কালী র্বিে, জোল্লাইনিািপুে, োবিনা, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২০৩ ৯৫০০ 

১৫৭৯ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী সা. কালী র্বিে, িােং, োবিনা, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২০৪ ৯৫০০ 

১৫৮০ কুবর্ল্লা িারড়ো শ্রীশ্রী েক্ষাকালী র্বিে, িারড়ো, োবিনা, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২০৫ ৯৫০০ 

১৫৮১ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী সা. লক্ষ্মী র্বিে, িােং, োবিনা, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২০৬ ৯৫০০ 

১৫৮২ কুবর্ল্লা েগতপুে র্রনারর্ািন আশ্রর্, বততাস, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২০৭ ৯৫০০ 

১৫৮৩ কুবর্ল্লা সািাবৃবর্দ্ সা. কালী র্বিে, সািাবৃবর্দ্, র্বেতপুে, বততাস, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২০৮ ৯৫০০ 

১৫৮৪ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী িবেোস িািাে আশ্রর্, পাংগাবশয়া, র্াবছর্পুে, বততাস, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২০৯ ৯৫০০ 

১৫৮৫ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী োধা র্াধি বেউ বসর্দ্াশ্রর্, কৃষ্ণপুে, মুোেনগে, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২১০ ৫০০০ 

১৫৮৬ কুবর্ল্লা িবে নাোয়ন র্বিে, যাত্রাপুে, মুোেনগে, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২১১ ৯৫০০ 

১৫৮৭ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী েক্ষা কালী র্বিে, জকর্তলী ে. পাড়া, োরোো, মুোেনগে, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২১২ ৯৫০০ 

১৫৮৮ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী সা. দুগ মা র্বিে, জকর্তলী, োরোো, মুোেনগে, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২১৩ ৯৫০০ 

১৫৮৯ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, জকর্তলী, োরোো িাোে, মুোেনগে, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২১৪ ৯৫০০ 

১৫৯০ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী কালী র্বিে, সমু্ভেবেয়া, েফােবেয়া, োউেকাবি, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২১৫ ৯৫০০ 

১৫৯১ কুবর্ল্লা পাঁেগাবছয়া শ্রীশ্রী কালী র্বিে, োউেকাবি, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২১৬ ৯৫০০ 

১৫৯২ কুবর্ল্লা িাোেরখালা সা. কালী র্বিে, পাঁেগাবছয়া, োউেকাবি, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২১৭ ৯৫০০ 

১৫৯৩ কুবর্ল্লা োপাতলী উত্তেপাড়া সা. র্িাশ্মশান, িাটরখালা, োউেকাবি, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২১৮ ৯৫০০ 

১৫৯৪ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী োরধশ্যার্ কালী িাড়ী পঞ্চিটি ঘাট, বসংগুলা, োয়পুে, োউেকাবি, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২১৯ ৯৫০০ 

১৫৯৫ কুবর্ল্লা পাঁেগাবছয়া সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, োউেকাবি, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২২০ ৯৫০০ 

১৫৯৬ কুবর্ল্লা শ্রী োর্কৃষ্ণ জসিাশ্রর্, েবন্ডপুে, দুলালপুে, জিার্না, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২২১ ৯৫০০ 

১৫৯৭ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী পাগল িরে বিে র্বিে (আশ্রর্), জিার্না র্ধ্যপাড়া, জিার্না, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২২২ ৯৫০০ 



১৫৯৮ কুবর্ল্লা কাবশপুে সা. দুগ মা র্বিে, জিার্না, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২২৩ ৯৫০০ 

১৫৯৯ কুবর্ল্লা িাগসীতা োর্পুে শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে ও কালী েেণ জগাস্বার্ীে সর্াবধ র্বিে, োঁরিে 

েে, জিার্না, কুবর্ল্লা 

৬৫৫৪২২৪ ৯৫০০ 

১৬০০ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ বিগ্রি র্বিে, শ্রীিল্লভপুে, আিার্ম্েনগে, সেে েবক্ষণ, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২২৫ ৯৫০০ 

১৬০১ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী নেবসংি জেিতাে র্বিে, ইটাল্লা, িার্ইল, আেশ ম সেে, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২২৬ ৯৫০০ 

১৬০২ কুবর্ল্লা র্াছুয়ািাে সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, র্াছুয়ািাে, ওয়ারিেপুে, জেবিদ্বাে, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২২৭ ৯৫০০ 

১৬০৩ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী গুরু আশ্রর্, বনবিন্তপুে, জডউয়াতলী, িরুড়া, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২২৮ ৯৫০০ 

১৬০৪ কুবর্ল্লা বনবিন্তপুে সা. দুগ মা র্বিে, জডউয়াতলী, িরুড়া, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২২৯ ৯৫০০ 

১৬০৫ কুবর্ল্লা ঝলর্ িাোে সা. কালী র্বিে, িরুড়া, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২৩০ ৯৫০০ 

১৬০৬ কুবর্ল্লা বসনগুে কালী র্বিে, ঝলর্ িাোে, িরুড়া, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২৩১ ৯৫০০ 

১৬০৭ কুবর্ল্লা জিওলাইন সা. িবেসভা োধাকৃষ্ণ র্বিে, আড্ডািাোে, িরুড়া, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২৩২ ৯৫০০ 

১৬০৮ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী সা. লক্ষ্মী র্বিে, বসনগুে, ঝলর্িাোে, িরুড়া, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২৩৩ ৯৫০০ 

১৬০৯ কুবর্ল্লা উত্তে িাওলা সা. দুগ মা র্বিে, উত্তে িাওলা, র্রনািেগঞ্জ, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২৩৪ ৯৫০০ 

১৬১০ কুবর্ল্লা গেোপাড়া সা. কর্শানিাড়ী েক্ষাকালী র্বিে, আর্তলীিাোে, র্রনািেগঞ্জ, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২৩৫ ৯৫০০ 

১৬১১ কুবর্ল্লা বধকোঁিা পবন্ডতিাড়ী সা. দুগ মা র্বিে, আর্তলী িাোে, র্রনািেগঞ্জ, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২৩৬ ৯৫০০ 

১৬১২ কুবর্ল্লা োধারগাবিি র্বিে, জেিপুে, র্য়নার্বত িাোে, বুবড়েং, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২৩৭ ৯৫০০ 

১৬১৩ কুবর্ল্লা বুবড়েং করলে জগইট র্িাশ্মশান, বুবড়েং, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২৩৮ ৯৫০০ 

১৬১৪ কুবর্ল্লা বুবড়েং েবক্ষণপাড়া র্িাশ্মশান, বুবড়েং, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২৩৯ ৯৫০০ 

১৬১৫ কুবর্ল্লা োধারগাবিি র্বিে, োর্নগে, অলুয়া, বি-পাড়া, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২৪০ ৯৫০০ 

১৬১৬ কুবর্ল্লা গীতা সংঘ দুগ মা র্বিে, র্ধ্যর্ োঁবিশকো, জেৌদ্দগ্রার্, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২৪১ ৯৫০০ 

১৬১৭ কুবর্ল্লা সা. দুগ মা র্বিে, িড়কািা, বশিনগে, জর্ঘনা, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২৪২ ৯৫০০ 

১৬১৮ কুবর্ল্লা র্িার্ায়া দুগ মা র্বিে, বশবকেগাঁও, জর্ঘনা, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪২৪৩ ৯৫০০ 

১৬১৯ োঁেপুে শ্রীশ্রী োর্ঠাকুে জোল প্রািন র্বিে, িাতাসাপবট্ট, পুোনিাোে, সেে, োঁেপুে ৬৫৫৪২৪৪ ৫০০০ 

১৬২০ োঁেপুে জঘাষপাড়া সা. পূো র্বিে, পুোন িাোে, সেে, োঁেপুে ৬৫৫৪২৪৫ ৫০০০ 

১৬২১ োঁেপুে শ্রীশ্রী োধা র্েন জর্ািন বেউে আখড়া, িবেসভা জোড, পুোন িাোে, সেে, োঁেপুে ৬৫৫৪২৪৬ ৫০০০ 

১৬২২ োঁেপুে োসপাড়া সা. শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, পুোন িাোে, সেে, োঁেপুে ৬৫৫৪২৪৭ ৫০০০ 

১৬২৩ োঁেপুে শ্রীশ্রী কালী র্বিে, িবেসভা জোড, পুোনিাোে, সেে, োঁেপুে ৬৫৫৪২৪৮ ৫০০০ 

১৬২৪ োঁেপুে শ্রীশ্রী েগন্নার্ র্বিে, িবেসভা জোড, পুোনিাোে, সেে, োঁেপুে ৬৫৫৪২৪৯ ৫০০০ 

১৬২৫ োঁেপুে শ্রীশ্রী পানরগালা কালী র্বিে, পুোন িাোে, সেে, োঁেপুে ৬৫৫৪২৫০ ৫০০০ 

১৬২৬ সাতক্ষীো িনর্ালী োস, জসােকনা, ধান্যিাটি, আশাশুবন, সাতক্ষীো ৬৫৫৪২৫১ ৩০০০ 

১৬২৭ সাতক্ষীো েীন িন্ধু সেকাে, ধান্যিাটি, জশাভানালী, আশাশুবন, সাতক্ষীো ৬৫৫৪২৫২ ৩০০০ 

১৬২৮ সাতক্ষীো বর্বিে কুর্াে সেকাে, ধান্যিাটি, জশাভানালী, আশাশুবন, সাতক্ষীো ৬৫৫৪২৫৩ ৩০০০ 

১৬২৯ সাতক্ষীো তুষাে কাবন্ত জিাস, জসােকনা, আশাশুবন, সাতক্ষীো ৬৫৫৪২৫৪ ৩০০০ 

১৬৩০ সাতক্ষীো িনানী োনী র্ন্ডল, জঘানা, নলতা, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীো ৬৫৫৪২৫৫ ৩০০০ 

১৬৩১ সাতক্ষীো জযাতীন োস, িেপাটুলী, িাগিাটী, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীো ৬৫৫৪২৫৬ ৩০০০ 

১৬৩২ সাতক্ষীো সরন্তাষ োশ, বিেলা, িাগিাটী, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীো ৬৫৫৪২৫৭ ৩০০০ 

১৬৩৩ যরশাে জশফালী োনী োয়, ২২/এ, বপয়ােী জর্ািন জোড, তালতলা জিেপাড়া, সেে, যরশাে ৬৫৫৪২৫৮ ১০০০০ 

১৬৩৪ সুনার্গঞ্জ শ্রীশ্রী কাবল র্বিে, র্ন্ডলীরভাগ, ছাতক, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৪২৫৯ ২৫০০০ 

১৬৩৫ সুনার্গঞ্জ িবেোস কিষ্ণি, ঝামুো, ছাতক, সাতক্ষীো ৬৫৫৪২৬০ ৪০০০ 

১৬৩৬ সুনার্গঞ্জ কর্রলশ জেৌধুেী, ৯৭/১ বনলয়, নতুনপাড়া, সেে, সুনার্গঞ্জ ৬৫৫৪২৬১ ৪০০০ 

১৬৩৭ েংপুে জশরখেিাট িারুনী জর্লা সা. বশি র্বিে, জগাপালপুে, জশরখেিাট, িেেগঞ্জ, েংপুে ৬৫৫৪২৬২ ২৫০০০ 

১৬৩৮ েংপুে ভাটিেপাড় শ্মশান কাবল র্বিে, জর্াস্তফাপুে সেকােপাড়া, জশরখেিাট, িেেগঞ্জ, েংপুে ৬৫৫৪২৬৩ ২৫০০০ 

১৬৩৯ েংপুে সরন্তাষপুে কিোগীপাড়া সা. কালী র্বিে, কােীেিাট, িেেগঞ্জ, েংপুে ৬৫৫৪২৬৪ ২৫০০০ 



১৬৪০ েংপুে শ্রী োর্কৃষ্ণ জসিাশ্রর্, র্ানাপাড়া সংলগ্ন, িেেগঞ্জ, েংপুে ৬৫৫৪২৬৫ ২৫০০০ 

১৬৪১ েংপুে পূি ম পলাশিাড়ী সা. দুগ মা ও কালী র্বিে, তাোগঞ্জ, েংপুে ৬৫৫৪২৬৬ ২৫০০০ 

১৬৪২ েংপুে িোতী সািাপাড়া দুগ মা র্বিে, ইকেোলী, তাোগঞ্জ, েংপুে ৬৫৫৪২৬৭ ২৫০০০ 

১৬৪৩ েংপুে কাঁেনা িবে ও দুগ মা র্বিে, ইকেোলী, তাোগঞ্জ, েংপুে ৬৫৫৪২৬৮ ২৫০০০ 

১৬৪৪ েংপুে সা. পূো উেযাপন কবর্টি কাোেীপাড়া (পূি ম) দুগ মা র্বিে, জগাপীনার্পুে, িেেগঞ্জ ৬৫৫৪২৬৯ ২৫০০০ 

১৬৪৫ েংপুে িালুয়াভাটা িারোয়ােী দুগ মা র্বিে, িেেগঞ্জ, েংপুে ৬৫৫৪২৭০ ২৫০০০ 

১৬৪৬ েংপুে জর্াস্তফাপুে জশৌলােপাড় িারোয়ােী িবে র্বিে, জসরখেিাট, িেেগঞ্জ, েংপুে ৬৫৫৪২৭১ ২৫০০০ 

১৬৪৭ েংপুে শ্রীশ্রী জলাকনার্ জসিাশ্রর্ র্বিে, কুশ মা বেগাতলা পাকোন, তাোগঞ্জ, েংপুে ৬৫৫৪২৭২ ২৫০০০ 

১৬৪৮ েংপুে আলোেপুে জোত সা. নতুন িবে র্বিে, োঁিার্াোী, গংগােড়া, েংপুে ৬৫৫৪২৭৩ ২৫০০০ 

১৬৪৯ েংপুে উত্তে খরলয়া (র্ািােপাড়া) িবে র্বিে, খরলয়া, সেে, েংপুে ৬৫৫৪২৭৪ ২৫০০০ 

১৬৫০ েংপুে কসয়েপুে সাধুেপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, ডািীেিাট, তাোগঞ্জ, েংপুে ৬৫৫৪২৭৫ ২৫০০০ 

১৬৫১ েংপুে শ্রীশ্রী েগন্নার্ র্বিে, কৃষ্ণপুে, বর্ঠাপুকুে, েংপুে ৬৫৫৪২৭৬ ২৫০০০ 

১৬৫২ েংপুে পুটির্ােী র্ন্ডলপাড়া কালী র্বিে, কিোতীিাট, বর্ঠাপুকুে, েংপুে ৬৫৫৪২৭৭ ২৫০০০ 

১৬৫৩ েংপুে শ্রীশ্রী প্রভু েগদ্বন্ধু জসিাশ্রর্, েবক্ষণ কার্ালকাছনা, সেে, েংপুে ৬৫৫৪২৭৮ ২৫০০০ 

১৬৫৪ েংপুে িালারকায়াে আোেী পশু মোর্ ঠাকুে িাড়ী শ্রীশ্রী িবে ও দুগ মা র্বিে, খটঘটিয়া, েংপুে ৬৫৫৪২৭৯ ২৫০০০ 

১৬৫৫ েংপুে েীঁ শ্রীশ্রী করুনার্য়ী কালী িাড়ী, তালতলা জোড, নিািগঞ্জ, সেে, েংপুে ৬৫৫৪২৮০ ২৫০০০ 

১৬৫৬ েংপুে র্া কালী র্বিে, লালিাগিাট, কাের্াইরকল, জর্রিাপবলটন, েংপুে ৬৫৫৪২৮১ ২৫০০০ 

১৬৫৭ েংপুে দুগ মা পূো র্বিে, গুপ্তপাড়া, সেে, েংপুে ৬৫৫৪২৮২ ২৫০০০ 

১৬৫৮ েংপুে েংপুে ধর্ মসভা, জিশন জোড, সেে, েংপুে ৬৫৫৪২৮৩ ২৫০০০ 

১৬৫৯ েংপুে উ. েিাট মসন গন্ধ (তাতীপাড়া) কালী র্বিে, আলর্নগে, সেে, েংপুে ৬৫৫৪২৮৪ ২৫০০০ 

১৬৬০ েংপুে সৎসি র্বিোলয়, কার্ালকাছনা, সেে, েংপুে ৬৫৫৪২৮৫ ২৫০০০ 

১৬৬১ েংপুে প্রোপাড়া পালপাড়া সা. কািাল িবেিাসে, পীেগঞ্জ, েংপুে ৬৫৫৪২৮৬ ২৫০০০ 

১৬৬২ েংপুে অন্নোনগে জকন্দ্রীয় র্াতৃ র্বিে, যাদুলস্কে, অন্নোনগে, পীেগাছা, েংপুে ৬৫৫৪২৮৭ ২৫০০০ 

১৬৬৩ েংপুে িািাদুেপুে সা. দুগ মা র্বিে, োয়পুে, পীেগঞ্জ, েংপুে ৬৫৫৪২৮৮ ২৫০০০ 

১৬৬৪ খুলনা সা. শ্রীশ্রী কৃরষ্ণে োস র্বিে, কাকড়াবুবনয়া, সারিরিে আিাে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪২৮৯ ২৫০০০ 

১৬৬৫ সাতক্ষীো বেনিন্ধু সেকাে, ধান্যিাটি, জশাভানালী, আশাশুবন, সাতক্ষীো ৬৫৫৪২৯০ ৩০০০ 

১৬৬৬ েংপুে শ্রীর্বত বর্না োনী, করলেপাড়া, কাের্াইরকল করলে, সেে, েংপুে ৬৫৫৪২৯১ ১০০০০ 

১৬৬৭ লক্ষ্মীপুে শ্রীশ্রী েক্ষাকালী র্বিে, পাবনয়ালা, পাবনয়ালা িাোে, োর্গঞ্জ, লক্ষ্মীপুে ৬৫৫৪২৯২ ১৪০০০ 

১৬৬৮ েট্টগ্রার্ শ্রীশ্রী আনির্য়ী কালী র্বিে, জক.বি. ফেলুল কারেে জেৌ.সড়ক, েক িাোে, েট্টগ্রার্ ৬৫৫৪২৯৩ ১৭০০০ 

১৬৬৯ জফনী শ্রীশ্রী জভালানার্ আশ্রর্, উত্তে শ্রীপুে, ফুলগােী, জফনী ৬৫৫৪২৯৪ ৮০০০ 

১৬৭০ জনায়াখালী শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, বিেিাগ, জসনিাগ, জনায়াখালী ৬৫৫৪২৯৫ ৮০০০ 

১৬৭১ জনায়াখালী শ্রীশ্রী েক্ষাকালী র্বিে, বিেিাগ, জসনিাগ, জনায়াখালী ৬৫৫৪২৯৬ ৮০০০ 

১৬৭২ নওগাঁ শ্রীশ্রী েঘুনার্ বেউ র্বিে, কসিা র্ািা, োর্িাড়ী, র্ািা, নওগাঁ ৬৫৫৪২৯৭ ২৫০০০ 

১৬৭৩ নওগাঁ পাকুবড়য়া সা. শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, কুশুম্বা, র্ািা, নওগাঁ ৬৫৫৪২৯৮ ১০০০০ 

১৬৭৪ গােীপুে কাবলয়াগকে পালপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, বশমুলতলী, কাবলয়াগকে, গােীপুে ৬৫৫৪২৯৯ ২৫০০০ 

১৬৭৫ নওগাঁ শিেিাড়ী োধারগাবিি র্বিে, জোকািাট, র্ািা, নওগাঁ ৬৫৫৪৩০০ ৯০০০ 

১৬৭৬ োঁেপুে নারয়েগাঁও সা. জগৌে বনতাই র্বিে, র্তলি ে., োঁেপুে ৬৫৫৪৩০১ ৫০০০ 

১৬৭৭ োঁেপুে শ্রীশ্রী লক্ষী র্বিে, নারয়েগাঁও, নারয়েগাঁও িাোে, র্তলি ে., োঁেপুে ৬৫৫৪৩০২ ৫০০০ 

১৬৭৮ োঁেপুে শ্রীশ্রী োধার্াধি র্বিে, জটর্াই, আবলয়াোিাোে, র্তলি ে., োঁেপুে ৬৫৫৪৩০৩ ৫০০০ 

১৬৭৯ োঁেপুে শ্রীশ্রী েগন্নার্ র্বিে, নারয়েগাঁও, র্তলি ে., োঁেপুে ৬৫৫৪৩০৪ ৫০০০ 

১৬৮০ োঁেপুে শ্রীশ্রী পাটন সা. বিশ্বম্ভে র্বিে, পাটন, নারয়েগাঁও, র্তলি ে., োঁেপুে ৬৫৫৪৩০৫ ৫০০০ 

১৬৮১ োঁেপুে নারয়েগাঁও সা. দুগ মা র্বিে, র্তলি ে., োঁেপুে ৬৫৫৪৩০৬ ৫০০০ 

১৬৮২ োঁেপুে বততােকাবি সা. িবে র্বিে, বশিপুে, র্তলি ে., োঁেপুে ৬৫৫৪৩০৭ ৫০০০ 



১৬৮৩ োঁেপুে দুগ মাপুে আশ্রয়রকন্দ্র শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, আনিিাোে, র্তলি ে., োঁেপুে ৬৫৫৪৩০৮ ৫০০০ 

১৬৮৪ োঁেপুে শ্রীশ্রী সা. কাবল র্বিে, পাটন, নারয়েগাঁও, র্তলি ে., োঁেপুে ৬৫৫৪৩০৯ ৫০০০ 

১৬৮৫ োঁেপুে বততােকাবি োসপাড়া শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, বশিপুে, র্তলি ে., োঁেপুে ৬৫৫৪৩১০ ৫০০০ 

১৬৮৬ োঁেপুে সা. শ্রীশ্রী োর্কৃষ্ণ র্বিে, ভাউেপাড়, জসন্দ্রািাোে, িােীগঞ্জ, োঁেপুে ৬৫৫৪৩১১ ৫০০০ 

১৬৮৭ োঁেপুে শ্রীশ্রী গিা র্বিে, িাবকলা, িােীগঞ্জ, োঁেপুে ৬৫৫৪৩১২ ৫০০০ 

১৬৮৮ োঁেপুে শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, িাবকলা, িােীগঞ্জ, োঁেপুে ৬৫৫৪৩১৩ ৫০০০ 

১৬৮৯ োঁেপুে িলাখাল িাোে কালী র্বিে, িােীগঞ্জ, োঁেপুে ৬৫৫৪৩১৪ ৫০০০ 

১৬৯০ োঁেপুে িাঁোইয়া শ্রীশ্রী েগন্নার্ আশ্রর্, পালাখাল, কচুয়া, োঁেপুে ৬৫৫৪৩১৫ ৫০০০ 

১৬৯১ োঁেপুে শ্রীশ্রী েক্ষাকালী র্বিে (রেিী), শুয়ারোল, আটরর্াে, কচুয়া, োঁেপুে ৬৫৫৪৩১৬ ৫০০০ 

১৬৯২ োঁেপুে শ্রীশ্রী বশবতলািাড়ী/কালীিাড়ী, েগতপুে পূি মপাড়া, িাোে েগতপুে, কচুয়া, োঁেপুে ৬৫৫৪৩১৭ ৫০০০ 

১৬৯৩ োঁেপুে শ্রীশ্রী োধারগাবিি জসিাশ্রর্, ঘাগড়া, কচুয়া, োঁেপুে ৬৫৫৪৩১৮ ৫০০০ 

১৬৯৪ কুবর্ল্লা োনু োস, জতলীরকানা, আেশ ম সেে, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩১৯ ৫০০০ 

১৬৯৫ কুবর্ল্লা তাপসী োনী োশ, আবর্ে বেঘীেপাড়, আেশ ম সেে, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩২০ ৫০০০ 

১৬৯৬ কুবর্ল্লা বেতা োনী োস, সুোনগে, জর্াগলটুলী, আেশ ম সেে, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩২১ ৫০০০ 

১৬৯৭ কুবর্ল্লা নিদুলাল জভৌবর্ক, র্বকর্পুে, বসবেয়াোিাোে, নািলরকাট, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩২২ ৫০০০ 

১৬৯৮ কুবর্ল্লা বশল্পী োনী পাল, র্বকর্পুে, বসবেয়াোিাোে, নািলরকাট, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩২৩ ৫০০০ 

১৬৯৯ কুবর্ল্লা র্ঞ্জু োনী জভৌবর্ক, োঁপাতলী, িাটরখালা, োউেকাবি, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩২৪ ৫০০০ 

১৭০০ কুবর্ল্লা সুনীল বশল, েগন্নার্কাবি, র্ার্াভািা, জিার্না, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩২৫ ৫০০০ 

১৭০১ কুবর্ল্লা শাওন েন্দ্র জভৌবর্ক, োঁপাতলী, িাটরখালা, োউেকাবি, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩২৬ ৫০০০ 

১৭০২ কুবর্ল্লা বেপন েন্দ্র োয়, িড়শালঘড়, জেবিদ্বাে, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩২৭ ৫০০০ 

১৭০৩ কুবর্ল্লা পুবণ মর্া োনী সূত্রধে, িড়শালঘে, জেবিদ্বাে, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩২৮ ৫০০০ 

১৭০৪ োঁেপুে তুলবস জঘাষ, জঘাষপাড়া, পুোনিাোে, সেে, োঁেপুে ৬৫৫৪৩২৯ ৫০০০ 

১৭০৫ োঁেপুে িীনা োনী োস, িাবকলা, িােীগঞ্জ, োঁেপুে ৬৫৫৪৩৩০ ৫০০০ 

১৭০৬ োঁেপুে শ্যার্লী জে, পাইকপাড়া, ফবেেগঞ্জ, োঁেপুে ৬৫৫৪৩৩১ ৫০০০ 

১৭০৭ োঁেপুে শুকলা োনী র্ন্ডল, িাবসর্পুে, ককলাইন, কচুয়া, োঁেপুে ৬৫৫৪৩৩২ ৫০০০ 

১৭০৮ োঁেপুে সুবর্ত্রা োনী সেকাে, িাবশর্পুে, ককলাইন, কচুয়া, োঁেপুে ৬৫৫৪৩৩৩ ৫০০০ 

১৭০৯ োঁেপুে েরত্নশ্বে েন্দ্র র্ন্ডল, িাবশর্পুে, জকলাইন, কচুয়া, োঁেপুে ৬৫৫৪৩৩৪ ৫০০০ 

১৭১০ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী কালী র্বিে, কুটুম্বপুে, সািােপাড়, োবিনা, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩৩৫ ৯৫০০ 

১৭১১ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী েক্ষাকালী র্বিে, র্াধাইয়া িাোে, োবিনা, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩৩৬ ৯৫০০ 

১৭১২ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, কাবশর্পুে, র্াধাইয়া, োবিনা, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩৩৭ ৯৫০০ 

১৭১৩ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, োখোিাে, র্াধাইয়ািাোে, োবিনা, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩৩৮ ৯৫০০ 

১৭১৪ কুবর্ল্লা োধাকৃষ্ণ র্বিে, মুোেপুে, অম্বেপুে, োবিনা, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩৩৯ ৯৫০০ 

১৭১৫ কুবর্ল্লা র্বিোইল েত্তিাড়ী (ে.পাড়া) সা. দুগ মা র্বিে, োবিনা, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩৪০ ৯৫০০ 

১৭১৬ কুবর্ল্লা িােং (ে.পাড়া) সা. দুগ মা র্বিে, িােং, োবিনা, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩৪১ ৯৫০০ 

১৭১৭ কুবর্ল্লা সা. শ্রীশ্রী বগবেধােী আশ্রর্ ও র্বিে, ইউছুফপুে, জেবিদ্বাে, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩৪২ ৯৫০০ 

১৭১৮ কুবর্ল্লা সা. র্িাশ্মশান, বর্বর্লাপুে, নানুয়ােিাোে, বুবড়েং, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩৪৩ ৯৫০০ 

১৭১৯ কুবর্ল্লা সা. োধারগাবিি র্বিে, েসুলপুে ে., েসুলপুে, জেবিদ্বাে, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩৪৪ ৯৫০০ 

১৭২০ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, আলীেেে েবক্ষণ, সুরেশ্ববদ্দম, মুোেনগে, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩৪৫ ৯৫০০ 

১৭২১ কুবর্ল্লা সা. শ্রীশ্রী র্নসা র্বিে, জঠটাবলয়া, শ্রীোরয়েেে, োউেকাবি, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৩৪৬ ৯৫০০ 

১৭২২ কুবিয়া আলার্পুে োসপাড়া সা. পূো র্বিে, সেে, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৪৭ ৫০০০ 

১৭২৩ কুবিয়া বর্ললাইন সা. পূো র্বিে, বর্ললাইন, জর্াবিনী বর্লস, সেে, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৪৮ ৫০০০ 

১৭২৪ কুবিয়া িড় আইলোো সা. পূো র্বিে, জপাড়ােি, সেে, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৪৯ ৫০০০ 



১৭২৫ কুবিয়া জখাকসা কালী পূো র্বিে, োবনপুে, জখাকসা, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৫০ ৫০০০ 

১৭২৬ িেগুনা শ্রীশ্রী িবেগুরুোঁে র্তুয়া র্বিে, েবক্ষণ তিাবুবনয়া, িলবেয়া, আর্তলী, িেগুনা ৬৫৫৪৩৫১ ৩০০০০ 

১৭২৭ বেনােপুে শ্রীশ্রী কালী ও বিশিবে র্বিে, র্িের্পুে, জেোডািী, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৪৩৫২ ২০০০০ 

১৭২৮ বেনােপুে েবক্ষণ ডিন্ডা র্াঝাপাড়া িবে র্বিে, ডিন্ডা, োর্পুে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫৪৩৫৩ ২০০০০ 

১৭২৯ বেনােপুে িায়া কালী র্বিে, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৪৩৫৪ ২০০০০ 

১৭৩০ বেনােপুে র্োতীিাট সা. দুগ মা র্ন্ডি, শতগ্রার্, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫৪৩৫৫ ২০০০০ 

১৭৩১ বেনােপুে ব্রাহ্মনবভটা িাোেডািা কেতাকালী র্বিে, পলাশিাড়ী, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫৪৩৫৬ ২০০০০ 

১৭৩২ বেনােপুে র্হুগাঁও র্িেন্ডী (শালতলী) শােেীয় দুগ মা র্বিে, আর্তলী, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫৪৩৫৭ ২০০০০ 

১৭৩৩ বেনােপুে ভারন্ডোই দুগ মাতলী সা. দুগ মা পূো র্ন্ডি, িািাদুেিাট, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫৪৩৫৮ ২০০০০ 

১৭৩৪ বেনােপুে োধাকৃষ্ণ র্বিে, ত্বক বশয়ালরখো, আোবে জেৌপুকুবেয়া, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫৪৩৫৯ ২০০০০ 

১৭৩৫ বেনােপুে োধারগাবিি র্বিে, িড়িাট, লারটেিাট, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫৪৩৬০ ২০০০০ 

১৭৩৬ ঠাকুেগাঁও র্া িনকালী র্বিে, োনীশংগকল, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৪৩৬১ ২৫০০০ 

১৭৩৭ ঠাকুেগাঁও োনীশনগকল করলেপাড়া সা. োধাকৃষ্ণ ও দুগ মা র্বিে,ভান্ডাো, োনীশংগকল, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৪৩৬২ ১০০০০ 

১৭৩৮ জগাপালগঞ্জ বিকাশ িাগড়, পরলাটানা, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪৩৬৩ ৩০০০ 

১৭৩৯ ঢাকা অবনর্া োনী সেকাে, চুনকুটিয়া বিন্দুপাড়া, শুভাঢযা, জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ৬৫৫৪৩৬৪ ৩০০০ 

১৭৪০ ঠাকুেগাঁও নয়ন েন্দ্র োয়, জেিীপুে জগায়ালোিা, জেিীপুে, সেে, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৪৩৬৫ ৩০০০ 

১৭৪১ ঠাকুেগাঁও কাকন িসাক, ভান্ডাো/করলেপাড়া, োনীশংগকল, ঠাকুেগাঁও ৬৫৫৪৩৬৬ ৩০০০ 

১৭৪২ র্াগুো যমুনা োনী, িারখো, শ্রীপুে, র্াগুো ৬৫৫৪৩৬৭ ৩০০০ 

১৭৪৩ জগাপালগঞ্জ সুর্ন বিশ্বাস, পরলাটানা, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৬৫৫৪৩৬৮ ৩০০০ 

১৭৪৪ বঝনাইেি শ্রীশ্রী সা. লক্ষী নাোয়ন র্বিে, নলডািা, সেে, বঝনাইেি ৬৫৫৪৩৬৯ ২৫০০০ 

১৭৪৫ খুলনা শ্রীশ্রী সা. লক্ষী নাোয়ন র্বিে, োঁেখালী, পাইকগাছা, খুলনা ৬৫৫৪৩৭০ ২৫০০০ 

১৭৪৬ কুবিয়া শ্রীশ্রী সা. জলাকনার্ র্বিে, ভালুকা, জেৌোিী, কুর্ােখালী, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৭১ ২৫০০০ 

১৭৪৭ কুবিয়া জখাদ্দমসাধুয়া সা. দুগ মা পূো র্বিে, িেইোো, জখাকসা, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৭২ ১০০০০ 

১৭৪৮ কুবিয়া জশার্সপুে আবেিাসী বশি র্বিে, জখাকসা, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৭৩ ৫০০০ 

১৭৪৯ কুবিয়া িবেতলা আশ্রর্, ঝাউবেয়া, সেে, কুবিয়া,  ৬৫৫৪৩৭৪ ৫০০০ 

১৭৫০ কুবিয়া োইবকরশােী োবনপুে িবেতলা পূো র্বিে, জখাকসা, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৭৬ ৫০০০ 

১৭৫১ কুবিয়া সে মােপাড়া েক্ষাকালী র্বিে, জসেকাবি, কুর্ােখালী, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৭৭ ৫০০০ 

১৭৫২ কুবিয়া ভালুকা সাবেপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, জেৌেিীিাোে, কুর্ােখালী, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৭৮ ৫০০০ 

১৭৫৩ কুবিয়া শ্রীশ্রী সা. র্াতৃ র্বিে জিলতলা র্িাশ্মশান, কল্যাণপুে, আল্লােেগ মা, জেৌলতপুে, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৭৯ ৫০০০ 

১৭৫৪ কুবিয়া খবলসাকুবন্ড োসপাড়া সা. কালী র্বিে, জেৌলতপুে, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৮০ ৫০০০ 

১৭৫৫ কুবিয়া কুবন্টয়ােেে সা. পূো র্বিে কবর্টি, িালসা, বর্েপুে, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৮১ ৫০০০ 

১৭৫৬ কুবিয়া ব্যাংগাড়ীয়া র্িাশ্মশান পবেষে, র্ামুোনীপুে, উত্তে শ্যার্পুে, জখাকসা, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৮২ ৫০০০ 

১৭৫৭ কুবিয়া শ্রীশ্রী েীঁ েক্ষাকালী র্বিে, কুন্ডুপাড়া, কুর্ােখালী, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৮৩ ৫০০০ 

১৭৫৮ কুবিয়া র্েন জর্ািন বিগ্রি র্বিে, কুন্ডুপাড়া, কুর্ােখালী, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৮৪ ৫০০০ 

১৭৫৯ কুবিয়া োর্নগে িটতলা িারোয়ােী দুগ মা র্বিে, পান্টী, কুর্ােখালী, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৮৫ ৫০০০ 

১৭৬০ কুবিয়া বনর্ মল কুর্াে বিশ্বাস, োবনপুে, জখাকসা, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৮৬ ৩০০০ 

১৭৬১ কুবিয়া গয়না োনী বিশ্বাস, োবনপুে, জখাকসা, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৮৭ ৩০০০ 

১৭৬২ কুবিয়া বিভাস কুর্াে র্ালাকাে, োবনপুে, জখাকসা, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৮৮ ৩০০০ 

১৭৬৩ কুবিয়া কৃষ্ণ র্ন্ডল, জখাকসা র্ািােপাড়া, োবনপুে, জখাকসা, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৮৯ ৩০০০ 

১৭৬৪ কুবিয়া েিীন্দ্র নার্ র্ালাকাে, ওসর্ানপুে, জখাকসা, কুবিয়া ৬৫৫৪৩৯০ ৩০০০ 

১৭৬৫ বঝনাইেি ভিানীপুে জঘাষপাড়া িবেতলা র্বিে, জকাটোঁেপুে, বঝনাইেি ৬৫৫৪৩৯১ ১০০০০ 

১৭৬৬ বঝনাইেি বসবিয়া িালোেপাড়া পূো র্বিে, িলুিে, জকাটোঁেপুে, বঝনাইেি ৬৫৫৪৩৯২ ১০০০০ 



১৭৬৭ বঝনাইেি জিেপাড়া বেবঘেপাড় সা. িবেকালী র্বিে, নলডািা, কালীগঞ্জ, বঝনাইেি ৬৫৫৪৩৯৩ ১০০০০ 

১৭৬৮ বঝনাইেি কচুয়া সা. কালী র্বিে, নারকাইল, কশলকুপা, বঝনাইেি ৬৫৫৪৩৯৪ ১০০০০ 

১৭৬৯ বঝনাইেি েিকুলা সা. র্িাশ্মশান বশি র্বিে, টিকােীিাোে, সেে, বঝনাইেি ৬৫৫৪৩৯৫ ১০০০০ 

১৭৭০ বঝনাইেি শ্রীশ্রী সা. কালী র্বিে, নলডািা, সেে, বঝনাইেি ৬৫৫৪৩৯৬ ১০০০০ 

১৭৭১ বঝনাইেি শ্রীশ্রী সা. লক্ষী নাোয়ন র্বিে, জিনীপুে, কশলকুপা, বঝনাইেি ৬৫৫৪৩৯৭ ১০০০০ 

১৭৭২ বঝনাইেি তর্ালতলা দুগ মা র্বিে, লবন্ডতপুে র্ধ্যপাড়া, কলার্নখালী, সেে, বঝনাইেি ৬৫৫৪৩৯৮ ১০০০০ 

১৭৭৩ বঝনাইেি কাবেেডািা উত্তেপাড়া োধারগাবিি র্বিে, খালকুলা, কালীগঞ্জ, বঝনাইেি ৬৫৫৪৩৯৯ ১০০০০ 

১৭৭৪ বঝনাইেি শ্রীশ্রী েগন্নার্ জেি র্বিে, সরলর্ানপুে, জকাটোঁেপুে, বঝনাইেি ৬৫৫৪৪০০ ১০০০০ 

১৭৭৫ খুলনা জশখে র্ন্ডল, চুনকুবড় উত্তেপাড়া, চুনকুবড়, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪০৩ ৩০০০ 

১৭৭৬ খুলনা শ্যার্াপে জোদ্দমাে, িবেণটানা, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪০৪ ৩০০০ 

১৭৭৭ খুলনা স্বপন োয়, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪০৫ ৩০০০ 

১৭৭৮ খুলনা র্াধিী র্ন্ডল, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪০৬ ৩০০০ 

১৭৭৯ খুলনা পবের্ল র্ন্ডল, জধাপােী, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪০৭ ৩০০০ 

১৭৮০ খুলনা বিষ্ণুপে র্ন্ডল, িবেণটানা, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪০৮ ৩০০০ 

১৭৮১ খুলনা বতবর্ে মৃধা, িবেণটানা, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪০৯ ৩০০০ 

১৭৮২ খুলনা েঞ্জন কুর্াে োয়, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪১০ ৩০০০ 

১৭৮৩ খুলনা পবেরতাষ কুর্াে োয়, জধাপােী, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪১১ ৩০০০ 

১৭৮৪ খুলনা নান্টু জোদ্দাে, িবেণটানা, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪১২ ৩০০০ 

১৭৮৫ খুলনা সরন্তাষ োয়, িবেণটানা, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪১৩ ৩০০০ 

১৭৮৬ খুলনা বিকাশ র্ন্ডল, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪১৪ ৩০০০ 

১৭৮৭ খুলনা অসীর্ র্ন্ডল, িবেণটানা, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪১৫ ৩০০০ 

১৭৮৮ খুলনা বনিাে মৃধা, িবেণটানা, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪১৬ ৩০০০ 

১৭৮৯ খুলনা উজ্জ্বল গাইন, উত্তে বিবে আেগড়া, আেগড়া, জতেখাো, খুলনা ৬৫৫৪৪১৭ ৩০০০ 

১৭৯০ খুলনা সুপ্রীবত োয়, উত্তে বিবে আেগড়া, আেগড়া, জতেখাো, খুলনা ৬৫৫৪৪১৮ ৩০০০ 

১৭৯১ খুলনা সুপাঞ্জন বকত্তুনীয়া, আেগড়া, জতেখাো, খুলনা ৬৫৫৪৪১৯ ৩০০০ 

১৭৯২ খুলনা হৃেয় সেকাে, েয়রসনা, জতেখাো, খুলনা ৬৫৫৪৪২০ ৩০০০ 

১৭৯৩ খুলনা প্রশান্ত কুর্াে ধে, উত্তে বিবে আেগড়া, আেগড়া, জতেখাো, খুলনা ৬৫৫৪৪২১ ৩০০০ 

১৭৯৪ খুলনা প্রবর্লা র্বল্লক, বিবে আেগড়া, আেগড়া, জতেখাো, খুলনা ৬৫৫৪৪২২ ৩০০০ 

১৭৯৫ খুলনা েয়ান্ত োয়, আেগড়া, জতেখাো, খুলনা ৬৫৫৪৪২৩ ৩০০০ 

১৭৯৬ খুলনা কর্লা র্ন্ডল, খুটাখালী, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪২৪ ৩০০০ 

১৭৯৭ খুলনা র্াোে র্ন্ডল, িবেণটানা, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪২৫ ৩০০০ 

১৭৯৮ খুলনা অর্রলন্দু ির্ মন, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪২৬ ৩০০০ 

১৭৯৯ খুলনা ননী জগাপাল সেকাে, িবেণটানা, জধাপােী, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪২৭ ৩০০০ 

১৮০০ খুলনা স্বরুপ মৃধা, খুটাখালী, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪২৮ ৩০০০ 

১৮০১ খুলনা োধা োনী র্ন্ডল, শ্রীনগে, কাবলনগে িাোে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪২৯ ৩০০০ 

১৮০২ খুলনা জেখা র্ন্ডল, চুনকুবড়, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৩০ ৩০০০ 

১৮০৩ খুলনা জেযাস্না গাইন, চুনকুবড় (তালতলা), চুনকুবড়, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৩১ ৩০০০ 

১৮০৪ খুলনা বসিানী সেোে, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৩২ ৩০০০ 

১৮০৫ খুলনা প্রশান্ত র্াবঝ, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৩৩ ৩০০০ 

১৮০৬ খুলনা শ্যার্ল গাইন, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৩৪ ৩০০০ 

১৮০৭ খুলনা বিেলী র্ন্ডল, সারিরিে আিাে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৩৫ ৩০০০ 

১৮০৮ খুলনা নবর্তা র্ন্ডল, ওড়াবুবনয়া, সারিরিে আিাে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৩৬ ৩০০০ 



১৮০৯ খুলনা কৃষ্ণপে োয়, েবক্ষণ োরকাপ, কাবলনগে িাোে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৩৭ ৩০০০ 

১৮১০ খুলনা সনবেতা মৃধা, আর্তলা, িাবনশান্তা, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৩৮ ৩০০০ 

১৮১১ খুলনা িার্বন বর্িী, িাবনশান্তা, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৩৯ ৩০০০ 

১৮১২ খুলনা বনেঞ্জন র্ন্ডল, জপটিকাটা, িাবনশান্তা, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৪০ ৩০০০ 

১৮১৩ খুলনা বেপালী োয়, আর্তলা, িানীশান্ত, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৪১ ৩০০০ 

১৮১৪ খুলনা পবেরতাষ র্ন্ডল, জখর্জবেয়া, িাবনশান্তা, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৪২ ৩০০০ 

১৮১৫ খুলনা নাোয়ন সেকাে, কাবর্বনিাবসয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৪৩ ৩০০০ 

১৮১৬ খুলনা প্রশান্ত জগালোে, আড়াখালী, কাবর্নীিাবসয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৪৪ ৩০০০ 

১৮১৭ খুলনা বেপংকে কুর্াে র্ন্ডল, গুনােী, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৪৫ ৩০০০ 

১৮১৮ খুলনা প্রীবতলতা কিদ্য, সুতােখালী, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৪৬ ৩০০০ 

১৮১৯ খুলনা সাগন র্ন্ডল, সুতােখালী, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৪৭ ৩০০০ 

১৮২০ খুলনা খরগন ঢালী, গুনােী, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৪৮ ৩০০০ 

১৮২১ খুলনা অবনর্া োয়, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৪৪৯ ৩০০০ 

১৮২২ নারটাে িড় িাগড়িাটি েী শ্রীশ্রী কালীর্াতা, বসংড়া, নারটাে ৬৫৫৪৪৫০ ২০০০০ 

১৮২৩ খুলনা পাগলী োসী র্ন্ডল, জেিীতলা, িয়ােভািা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৫১ ৩০০০ 

১৮২৪ খুলনা অবনল র্ন্ডল, জেিীতলা, িয়ােভািা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৫২ ৩০০০ 

১৮২৫ খুলনা িবেোঁে েদ্দমাে, িসুোিাে, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৫৩ ৩০০০ 

১৮২৬ খুলনা তুষাে র্ন্ডল, ঝড়ভািা, িয়ােভািা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৫৪ ৩০০০ 

১৮২৭ খুলনা বিশ্ববেৎ র্ন্ডল, ঝড়ভািা, িয়ােভািা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৫৫ ৩০০০ 

১৮২৮ খুলনা অরধ মন্দু বিশ্বাস, িয়ােভািা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৫৬ ৩০০০ 

১৮২৯ খুলনা বিেয় কৃষ্ণ র্ন্ডল, জেঁতুলতলা, েলর্া েক্রাখালী, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৫৭ ৩০০০ 

১৮৩০ খুলনা বশিপে োয়, জেিীতলা, িয়ােভািা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৫৮ ৩০০০ 

১৮৩১ খুলনা বেত্ত েঞ্জন োয়, জেিীতলা, িয়ােভািা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৫৯ ৩০০০ 

১৮৩২ খুলনা পবেরতাষ বিশ্বাস, িারেয়াপ্তী জেিীতলা, িয়ােভািা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৬০ ৩০০০ 

১৮৩৩ খুলনা বর্ল্টন বর্বি, র্াবেয়া আর্াননগে, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৬১ ৩০০০ 

১৮৩৪ খুলনা জপ্রর্ কুর্াে র্ন্ডল, িসুোিাে, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৬২ ৩০০০ 

১৮৩৫ খুলনা লক্ষ্মী োনী িালা, জেঁতুলতলা, েলর্া েক্রাখালী, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৬৩ ৩০০০ 

১৮৩৬ খুলনা বর্বিে র্ন্ডল, বকের্ত ফুলতলা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৬৪ ৩০০০ 

১৮৩৭ খুলনা র্ঞ্জু োয়, বকসর্ত ফুলতলা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৬৫ ৩০০০ 

১৮৩৮ খুলনা পারুল র্ন্ডল, বকের্ত ফুলতলা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৬৬ ৩০০০ 

১৮৩৯ খুলনা িবেোসী র্ন্ডল, জেিীতলা, িয়ােভািা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৬৭ ৩০০০ 

১৮৪০ খুলনা পূবণ মর্া র্ন্ডল, জেিীতলা, িয়ােভািা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৬৮ ৩০০০ 

১৮৪১ খুলনা ঊষা বিশ্বাস, জেিীতলা, িয়ােভািা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৬৯ ৩০০০ 

১৮৪২ খুলনা সুবিতা িালা, িয়ােভািা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৭০ ৩০০০ 

১৮৪৩ খুলনা বশিপে কিোগী, জেিীতলা, িয়ােভািা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৭১ ৩০০০ 

১৮৪৪ খুলনা সুবেৎ বিশ্বাস, িাটিাড়ী, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৪৭২ ৩০০০ 

১৮৪৫ খুলনা কুবশলাল র্ালাকাে, কুশলা, জতেখাো, খুলনা ৬৫৫৪৪৭৩ ৩০০০ 

১৮৪৬ খুলনা ইন্দ্রবেৎ কুর্াে কুন্ডু, জডার্ো, আেগড়া, রুপসা, খুলনা ৬৫৫৪৪৭৪ ৩০০০ 

১৮৪৭ খুলনা রুপসী র্ালী, বপঠারভাগ, রুপসা, খুলনা ৬৫৫৪৪৭৫ ৩০০০ 

১৮৪৮ খুলনা েতন োশ, জডার্ো, আেগড়া, রুপসা, খুলনা ৬৫৫৪৪৭৬ ৩০০০ 

১৮৪৯ খুলনা বনেঞ্জন কুর্াে কুন্ডু, জডার্ো, আেগড়া, রুপসা, খুলনা ৬৫৫৪৪৭৭ ৩০০০ 

১৮৫০ খুলনা অেয় োয়, পার্েঘাটা, খাোডািা, রুপসা, খুলনা ৬৫৫৪৪৭৮ ৩০০০ 



১৮৫১ খুলনা তনয় োয়, পার্েঘাটা, খাোডািা, রুপসা, খুলনা ৬৫৫৪৪৭৯ ৩০০০ 

১৮৫২ খুলনা েঞ্জন োয়, পার্েঘাটা, খাোডািা, রুপসা, খুলনা ৬৫৫৪৪৮০ ৩০০০ 

১৮৫৩ খুলনা সঙ্কে কুর্াে োয়, কর্শাঘুনী, রুপসা, খুলনা ৬৫৫৪৪৮১ ৩০০০ 

১৮৫৪ খুলনা বিেি কুর্াে োয়, কর্শাঘুনী, রুপসা, খুলনা ৬৫৫৪৪৮২ ৩০০০ 

১৮৫৫ খুলনা বির্ল র্ালী, বপঠারভাগ, আলাইপুে, রুপসা, খুলনা ৬৫৫৪৪৮৩ ৩০০০ 

১৮৫৬ খুলনা বপ্রয়ংকা িালোে, োোপুে, রুপসা, খুলনা ৬৫৫৪৪৮৪ ৩০০০ 

১৮৫৭ খুলনা জর্ৌবনতা োয়, অগ্রণী ব্যাংক টাউন, সেে, খুলনা ৬৫৫৪৪৮৫ ৩০০০ 

১৮৫৮ খুলনা কাকন সেকাে, মুবিপাড়া, সেে, খুলনা ৬৫৫৪৪৮৬ ৩০০০ 

১৮৫৯ খুলনা র্ানসী র্বল্লক, আেগড়া, জতেখাো, খুলনা ৬৫৫৪৪৮৭ ৩০০০ 

১৮৬০ খুলনা বশেি কুন্ডু, িাোকপুে, বে িাোকপুে, বেঘলীয়া, খুলনা ৬৫৫৪৪৮৮ ৩০০০ 

১৮৬১ খুলনা বনর্ মল কুর্াে কুন্ডু, িাোকপুে, বে িাোকপুে, বেঘলীয়া, খুলনা ৬৫৫৪৪৮৯ ৩০০০ 

১৮৬২ খুলনা তৃষা কুর্াে কুন্ডু, িাোকপুে, বে িাোকপুে, বেঘলীয়া, খুলনা ৬৫৫৪৪৯০ ৩০০০ 

১৮৬৩ খুলনা সেীি জসন, িাোকপুে, বে িাোকপুে, বেঘলীয়া, খুলনা ৬৫৫৪৪৯১ ৩০০০ 

১৮৬৪ খুলনা সুবেত বিশ্বাস, িাোকপুে, বে িাোকপুে, বেঘলীয়া, খুলনা ৬৫৫৪৪৯২ ৩০০০ 

১৮৬৫ খুলনা তপন কুন্ডু, িাোকপুে, বে িাোকপুে, বেঘলীয়া, খুলনা ৬৫৫৪৪৯৩ ৩০০০ 

১৮৬৬ খুলনা বপ্রয়াব্রত োয়, পার্েঘাটা, খাোডািা, রুপসা, খুলনা ৬৫৫৪৪৯৪ ৩০০০ 

১৮৬৭ খুলনা অরুপ কুর্াে কুন্ডু, িাোকপুে, বে িাোকপুে, বেঘলীয়া, খুলনা ৬৫৫৪৪৯৫ ৩০০০ 

১৮৬৮ খুলনা োর্জ সািা, আেগড়া, জতেখাো, খুলনা ৬৫৫৪৪৯৬ ৩০০০ 

১৮৬৯ খুলনা সাগে কুর্াে কুন্ডু, িাোকপুে, বে িাোকপুে, বেঘলীয়া, খুলনা ৬৫৫৪৪৯৭ ৩০০০ 

১৮৭০ খুলনা উৎপল কুর্াে কুন্ডু, িাোকপুে, বে িাোকপুে, বেঘলীয়া, খুলনা ৬৫৫৪৪৯৮ ৩০০০ 

১৮৭১ খুলনা সবর্ে বিশ্বাস, িাোকপুে, বে িাোকপুে, বেঘলীয়া, খুলনা ৬৫৫৪৪৯৯ ৩০০০ 

১৮৭২ খুলনা বেলীপ বিশ্বাস, কাবলনগে, জতেখাো, খুলনা ৬৫৫৪৫০০ ৩০০০ 

১৮৭৩ খুলনা বেেবঞ্জৎ িালা, ভূেবনয়া, কাবলনগে, জতেখাো, খুলনা ৬৫৫৪৫০১ ৩০০০ 

১৮৭৪ খুলনা েিীন বিশ্বাস, কুশলা, জতেখাো, খুলনা ৬৫৫৪৫০২ ৩০০০ 

১৮৭৫ খুলনা সুধার্ োস, র্থুোপুে, কাবলনগে, জতেখাো, খুলনা ৬৫৫৪৫০৩ ৩০০০ 

১৮৭৬ খুলনা শ্রী সেবেত র্র্জর্োে, িলোর্পুে, কাবলনগে, জতেখাো, খুলনা ৬৫৫৪৫০৪ ৩০০০ 

১৮৭৭ খুলনা অবসত িেন োয়, িলোর্পুে, কাবলনগে, জতেখাো, খুলনা ৬৫৫৪৫০৫ ৩০০০ 

১৮৭৮ খুলনা সুেীপ কুর্াে োস, বকসর্ত, কনিাটা শ্রীোর্পুে, রূপসা, খুলনা ৬৫৫৪৫০৬ ৩০০০ 

১৮৭৯ খুলনা প্রশান্ত বিশ্বাস, জেিীতলা, িয়ােভািা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৫০৭ ৩০০০ 

১৮৮০ খুলনা শ্যার্লী র্ন্ডল, জেিীতলা, িয়ােভািা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৫০৮ ৩০০০ 

১৮৮১ খুলনা জেিাশীষ র্ন্ডল, জেিীতলা, িয়ােডািা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৫০৯ ৩০০০ 

১৮৮২ খুলনা অবসর্ র্ন্ডল, িারেয়াপ্তী জেিীতলা, িয়ােডািা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৬৫৫৪৫১০ ৩০০০ 

১৮৮৩ খুলনা তুষাে বিশ্বাস, কাবলকািাটী, লাউরডািা, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫১১ ৩০০০ 

১৮৮৪ খুলনা িবেপে োস, খুটাখালী িাোে, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫১২ ৩০০০ 

১৮৮৫ খুলনা র্র্তা র্ন্ডল, খুটাখালী, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫১৩ ৩০০০ 

১৮৮৬ খুলনা অরুন র্ন্ডল, খুটাখালী, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫১৪ ৩০০০ 

১৮৮৭ খুলনা স্বার্ী বিরিকানি জসিা সংঘ, জগানালী, জশাভনা, ডুমুবেয়া, খুলনা ৬৫৫৪৫১৫ ২০০০০ 

১৮৮৮ খুলনা শ্রীর্া সােো আশ্রর্, আবর্েপুে, িগুড়ােেক, পাইকগাছা, খুলনা ৬৫৫৪৫১৬ ২০০০০ 

১৮৮৯ খুলনা শ্রী বনতাই জগৌে জসিাশ্রর্, লক্ষ্মীরখালা, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫১৭ ২৫০০০ 

১৮৯০ খুলনা কাকড়াবুবনয়া নলবুবনয়া সা. দুগ মা র্বিে, কাকড়াবুবনয়া, িানীশান্তা, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫১৮ ২৫০০০ 

১৮৯১ খুলনা সা. শ্রীশ্রী নট নাোয়ন র্বিে, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫১৯ ২৫০০০ 

১৮৯২ খুলনা িার্জয়া বফস এক্সরপাট ম সা. দুগ মা র্বিে, িার্জয়া িাঁধ, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫২০ ১০০০০ 



১৮৯৩ খুলনা ডাকাবতয়া র্ধ্যপাড়া সা. পূো র্বিে, ডাকাবতয়া, বশরোর্বন, ফুলতলা, খুলনা ৬৫৫৪৫২১ ১০০০০ 

১৮৯৪ খুলনা ফুলিাড়ী সা. দুগ মা র্বিে, ফুলিাড়ী, োরুনর্বল্লক, পাইকগাছা,  খুলনা ৬৫৫৪৫২২ ১০০০০ 

১৮৯৫ খুলনা কের্তলা শ্মশান র্ঠ ও র্বিে, বশিপুে, িয়ােবসং, ডুমুবেয়া, খুলনা ৬৫৫৪৫২৩ ১০০০০ 

১৮৯৬ খুলনা লাউরডাি িানীশান্তা সা. দুগ মা র্বিে, লাউরডাি, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫২৪ ২৫০০০ 

১৮৯৭ খুলনা খুটাখালী সা. র্নসা র্বিে, খুটাখালী, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫২৫ ১০০০০ 

১৮৯৮ খুলনা লাউরডাি র্ধ্যপাড়া সা. বশি ও কাবল র্বিে, লাউরডাি, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫২৬ ২৫০০০ 

১৮৯৯ খুলনা কাবলকািাড়ী সা. কালী র্বিে, কাবলকািাড়ী, লাউরডাি, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫২৭ ১০০০০ 

১৯০০ খুলনা ককলাশগঞ্জ োর্কৃষ্ণ বর্শন র্বিে, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫২৮ ১০০০০ 

১৯০১ খুলনা গুনােী ও বভটাভািা সা. দুগ মা র্বিে, গুনােী, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫২৯ ২৫০০০ 

১৯০২ খুলনা জখানা বড.বপ. সা. কালী র্বিে, জখানা, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৩০ ১০০০০ 

১৯০৩ খুলনা িবেণটানা েবক্ষণপাড়া জর্ৌখাল সা. কাবল র্বিে, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৩১ ২৫০০০ 

১৯০৪ খুলনা সা. েগর্দ্াত্রী র্বিে, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৩২ ২৫০০০ 

১৯০৫ খুলনা জপাদ্দােগঞ্জ িাোে সা. দুগ মা র্বিে, সারিরিে আিাে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৩৩ ১০০০০ 

১৯০৬ খুলনা ককলাশগঞ্জ শ্রীশ্রী োধার্াধি জসিা র্বিে, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৩৪ ২৫০০০ 

১৯০৭ খুলনা আর্তলা সা. কাবল র্বিে, আর্তলা, িানীশান্তা, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৩৫ ১০০০০ 

১৯০৮ খুলনা আর্য্ম িবেসভা, খুটাখালী, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৩৬ ২৫০০০ 

১৯০৯ খুলনা সা. শ্রীশ্রী কৃরষ্ণে োস র্বিে, কাকড়াবুবনয়া, সারিরিে আিাে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৩৭ ২৫০০০ 

১৯১০ খুলনা শ্রীশ্রী শ্যার্া কালী র্বিে, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৩৮ ২৫০০০ 

১৯১১ খুলনা বত্ররর্ািনী সা. দুগ মা র্বিে, জধাপােী, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৩৯ ২৫০০০ 

১৯১২ খুলনা কিষ্ণিখাল সা. কালী পূো র্বিে, জধাপােী, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৪০ ১০০০০ 

১৯১৩ খুলনা কাবলনগে শ্মশান কালী র্বিে, কাবলনগে, কাবলনগে িাোে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৪১ ২৫০০০ 

১৯১৪ খুলনা কাবলনগে কাবল র্বিে, কাবলনগে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৪২ ১০০০০ 

১৯১৫ খুলনা কাবলনগে সা. দুগ মা র্বিে, কাবলনগে িাোে, কাবলনগে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৪৩ ১০০০০ 

১৯১৬ খুলনা শ্রীনগে সা. োধাকৃষ্ণ র্বিে, শ্রীনগে, কাবলনগে িাোে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৪৪ ১০০০০ 

১৯১৭ খুলনা শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, োেনগে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৪৫ ১০০০০ 

১৯১৮ খুলনা শ্রীনগে র্াতৃভবি সা. দুগ মা র্বিে, শ্রীনগে, কাবলনগে িাোে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৪৬ ১০০০০ 

১৯১৯ খুলনা শ্রীশ্রী োধাবগবেধােী র্বিে, োেনগে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৪৭ ১০০০০ 

১৯২০ খুলনা োবন্নেেক সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, োবন্নেেক, োেনগে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৪৮ ১০০০০ 

১৯২১ খুলনা শ্রীশ্রী সা. বশি র্বিে, েক কাওয়ালী, োঁেখালী, পাইকগাছা, খুলনা ৬৫৫৪৫৪৯ ২৫০০০ 

১৯২২ খুলনা ফবকেডািা, বশিনগে ও েয়নগে সা. িাসন্তী র্বিে, োেনগে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৫০ ১০০০০ 

১৯২৩ খুলনা কার্ােরখালা সা. োধাকৃষ্ণ র্বিে, কাবলনগে িাোে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৫১ ১০০০০ 

১৯২৪ খুলনা কার্ােরখালা সা. শ্রীশ্রী েক্ষাকালী র্বিে, কাবলনগে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৫২ ১০০০০ 

১৯২৫ খুলনা কার্ােরখালা সা. শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, কাবলনগে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৫৩ ২৫০০০ 

১৯২৬ খুলনা বকসর্ত খুলনা িারুইপাড়া শীতলা র্বিে, কনিাটী শ্রীোর্পুে, রুপসা, খুলনা ৬৫৫৪৫৫৪ ১০০০০ 

১৯২৭ খুলনা র্বল্লকিাবড় সা. পূো র্বিে, বিবে আেগড়া, জতেখাো, খুলনা ৬৫৫৪৫৫৫ ২৫০০০ 

১৯২৮ খুলনা িলাোর্পুে সা. পূো র্বিে, কাবলনগে, জতেখাো, খুলনা ৬৫৫৪৫৫৬ ১০০০০ 

১৯২৯ খুলনা জডার্ো পবির্পাড়া সা. শবন র্বিে, আেগড়া, রুপসা, খুলনা ৬৫৫৪৫৫৭ ১০০০০ 

১৯৩০ খুলনা আেগড়া সা. শ্রীশ্রী শীতলা র্বিে, উত্তে বিবে আেগড়া, আেগড়া, জতেখাো, খুলনা ৬৫৫৪৫৫৮ ১০০০০ 

১৯৩১ খুলনা জিাগলােেক পবির্পাড়া সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, িাইনিাবড়য়া, পাইকগাছা, খুলনা ৬৫৫৪৫৫৯ ২৫০০০ 

১৯৩২ খুলনা সুতােখালী পূি মপাড়া সা. শ্রীশ্রী িবে র্বিে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৬০ ২৫০০০ 

১৯৩৩ খুলনা পবির্ শ্রীনগে সা. োধারগাবিি োস র্বিে, কাবলনগে িাোে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৫৬১ ২৫০০০ 

১৯৩৪ খুলনা োড়ুলী সা. শ্রীশ্রী পঞ্চানন র্বিে, পাইকগাছা, খুলনা ৬৫৫৪৫৬২ ১০০০০ 

১৯৩৫ খুলনা সি মর্িলা র্াতৃ র্বিে, র্ািমুেকাঠী, পাইকগাছা, খুলনা ৬৫৫৪৫৬৩ ১০০০০ 



১৯৩৬ খুলনা েন্ডীপুে সা. দুগ মা র্বিে ও অন্যান্য র্বিে, আর্ােী, কয়ো, খুলনা ৬৫৫৪৫৬৪ ২৫০০০ 

১৯৩৭ চুয়াডািা োমুড়হুো জকশিপুে শ্মশান, জকশিপুে, োমুড়হুো, চুয়াডািা ৬৫৫৪৫৬৫ ৭০০০ 

১৯৩৮ চুয়াডািা সরোেগঞ্জ িাোে কাছােীপাড়া সা. পূো র্বিে, সেে, চুয়াডািা ৬৫৫৪৫৬৬ ৫০০০ 

১৯৩৯ চুয়াডািা শ্রীশ্রী কালী র্বিে, োয়পুে, েীিননগে, চুয়াডািা ৬৫৫৪৫৬৭ ৫০০০ 

১৯৪০ চুয়াডািা জতঘেী সা. কাবল র্বিে, সরোেগঞ্জ, সেে, চুয়াডািা ৬৫৫৪৫৬৮ ৫০০০ 

১৯৪১ চুয়াডািা জেিাটী সা. অন্নপূণ মা দুগ মা র্বিে, আন্দুলিাড়ীয়া, েীিননগে, চুয়াডািা ৬৫৫৪৫৬৯ ৫০০০ 

১৯৪২ চুয়াডািা জিশনপাড়া শ্রীশ্রী সা. দুগ মা র্বিে, আলর্ডািা জিশনপাড়া, আলর্ডািা, চুয়াডািা ৬৫৫৪৫৭০ ৫০০০ 

১৯৪৩ চুয়াডািা কাবলোসপুে আবেিাসী কাবল র্বিে, েশ মনা, োমুড়হুো, চুয়াডািা ৬৫৫৪৫৭১ ৫০০০ 

১৯৪৪ চুয়াডািা শ্রীর্বত বলবপকা ব্যানােী, যুবগেহুো, সরোেগঞ্জ, সেে, চুয়াডািা ৬৫৫৪৫৭২ ৩০০০ 

১৯৪৫ চুয়াডািা শ্রী প্রেীপ কুর্াে জঘাষ, জেৌলতবেয়াে, সেে, চুয়াডািা ৬৫৫৪৫৭৩ ৩০০০ 

১৯৪৬ চুয়াডািা পার্ ম কুর্াে সািা, তালতলা, সেে, চুয়াডািা ৬৫৫৪৫৭৪ ৩০০০ 

১৯৪৭ চুয়াডািা ডুগডুগী সা. শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, েয়োর্পুে, োমুড়হুো, চুয়াডািা ৬৫৫৪৫৭৫ ৫০০০ 

১৯৪৮ বসরলট েীপক আোর্য্ম, যতেপুে নিপুষ্প-২৯, শীতলািাড়ী, সেে, বসরলট ৬৫৫৪৫৭৬ ৪৫০০ 

১৯৪৯ বসরলট েতীশ েক্রিতী, যতেপুে নিপুষ্প-৯৬, সেে, বসরলট ৬৫৫৪৫৭৭ ৪৫০০ 

১৯৫০ জনত্ররকানা মৃতয নাবশনী কালী র্াতাে র্বিে, ভগিতীপুে, আশুবেয়া, জকন্দুয়া, জনত্ররকানা ৬৫৫৪৫৭৮ ২০০০০ 

১৯৫১ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, উত্তে সোেেে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৪৫৭৯ ১০০০০ 

১৯৫২ বকরশােগঞ্জ নাোয়ন েন্দ্র পাল, গুরুই, বিলবেয়া, বনকলী, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৪৫৮০ ১০০০০ 

১৯৫৩ বকরশােগঞ্জ সার্ী োনী োয়, নগুয়া, সেে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৪৫৮১ ৫০০০ 

১৯৫৪ ঢাকা েিীন্দ্রনার্ সেকাে, ২৭/১ পবির্ আগােগাঁও, জর্ািার্ম্েপুে, ঢাকা ৬৫৫৪৫৮২ ১০০০০ 

১৯৫৫ িবেশাল উত্তর্ কুর্াে জে, কাউবনয়া প্রধান সড়ক, সেে, িবেশাল ৬৫৫৪৫৮৩ ১০০০০ 

১৯৫৬ িবেশাল সা. দুগ মা র্বিে, জকালেেী, উত্তেেে, জর্রিবিগঞ্জ, িবেশাল ৬৫৫৪৫৮৪ ১০০০০ 

১৯৫৭ বঝনাইেি আিাইপুে সা. দুগ মা র্বিে (িারোয়ােী), কশলকুপা, বঝনাইেি ৬৫৫৪৫৮৫ ১০০০০ 

১৯৫৮ বঝনাইেি অনন্ত িাোল জশা সা. দুগ মা র্বিে, কশলকুপা, বঝনাইেি ৬৫৫৪৫৮৬ ১০০০০ 

১৯৫৯ নেবসংেী শ্রীশ্রী েগন্নার্ র্বিে, বিেেের্ধুয়াপাড়া, েের্ধুয়া, োয়পুো, নেবসংেী ৬৫৫৪৫৮৭ ১০০০০ 

১৯৬০ নেবসংেী শ্রীশ্রী সা. বশি র্বিে, সুবর্িাে, েের্ধুয়া, োয়পুো, নেবসংেী ৬৫৫৪৫৮৮ ১০০০০ 

১৯৬১ নেবসংেী শ্রীশ্রী সা. কালী র্বিে, েের্ধুয়া, োয়পুো, নেবসংেী ৬৫৫৪৫৮৯ ১০০০০ 

১৯৬২ নেবসংেী শ্রীশ্রী সা. লক্ষী নাোয়ন র্বিে, গােীপুো, েের্ধুয়া, োয়পুো, নেবসংেী ৬৫৫৪৫৯০ ১০০০০ 

১৯৬৩ নেবসংেী শ্রীশ্রী সা. লক্ষী নাোয়ন র্বিে, েের্ধুয়া, োয়পুো, নেবসংেী ৬৫৫৪৫৯১ ১০০০০ 

১৯৬৪ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী বশি র্বিে, িােৎ, োবিনা, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৫৯২ ১০০০০ 

১৯৬৫ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী জলাকনার্ র্বিে, োবিনা, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৫৯৩ ১০০০০ 

১৯৬৬ সাতক্ষীো তুলশীডাংগা জগায়ালঘাটা সা. পূো র্ন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো ৬৫৫৪৫৯৪ ২৫০০০ 

১৯৬৭ সাতক্ষীো তুলশীডাংগা জগাগ শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, জগাগ, জিলাতলা, কলারোয়া, সাতক্ষীো ৬৫৫৪৫৯৫ ২৫০০০ 

১৯৬৮ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী লক্ষী র্বিে, র্জোনপুে, োউেকাবি, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৫৯৬ ১০০০০ 

১৯৬৯ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী জলাকনার্ র্বিে, কৃষ্ণনগে, িাবলর্নগে, জকাতয়ালী, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৫৯৭ ১০০০০ 

১৯৭০ িগুড়া িাবনয়াোন সা. নতুন দুগ মা র্বিে, বশমুলিাড়ী, ধুনট, িগুড়া ৬৫৫৪৫৯৮ ১০০০০ 

১৯৭১ িগুড়া শ্রীশ্রী সা. কালী র্বিে, জগাকুল সেকােপাড়া, সেে, িগুড়া ৬৫৫৪৫৯৯ ১০০০০ 

১৯৭২ বকরশােগঞ্জ পবের্ল জঘাষ, বিলবেয়া, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৪৬০০ ১০০০০ 

১৯৭৩ বঝনাইেি নেিবেদ্রা োেিংশীপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, বডবিিাকড়ী, সেে, বঝনাইেি ৬৫৫৪৬০১ ১০০০০ 

১৯৭৪ বঝনাইেি েেিাগনী সা. দুগ মা র্বিে, িাগনী, কশলকূপা, বঝনাইেি ৬৫৫৪৬০২ ৫০০০ 

১৯৭৫ বঝনাইেি শ্রীশ্রী সা. দুগ মা র্বিে, জিনীপুে, কশলকুপা, বঝনাইেি ৬৫৫৪৬০৩ ২৫০০০ 

১৯৭৬ বঝনাইেি শ্রীশ্রী োধাের্ন র্বিে, েবক্ষণ বশকােপুে, মুনুবড়য়া, সেে, বঝনাইেি ৬৫৫৪৬০৪ ৫০০০ 

১৯৭৭ বঝনাইেি শ্রীশ্রী যশাইখালী কালী র্ারয়ে র্বিে, জডফলিাড়ীয়া, কুটিদুগ মাপুে, সেে, বঝনাইেি ৬৫৫৪৬০৫ ১০০০০ 



১৯৭৮ বঝনাইেি পালপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, কিডািা, সাধুিাটি, সেে, বঝনাইেি ৬৫৫৪৬০৬ ৫০০০ 

১৯৭৯ বঝনাইেি কবিেপুে সা. দুগ মা র্বিে, কশলকুপা, বঝনাইেি ৬৫৫৪৬০৭ ৫০০০ 

১৯৮০ বঝনাইেি সতয সনাতন বশি র্বিে, র্বল্লকপুে, জোড়া, জকাটোঁেপুে, বঝনাইেি ৬৫৫৪৬০৮ ১০০০০ 

১৯৮১ বঝনাইেি শ্রীশ্রী সা. দুগ মা র্বিে, জিনীপুে, কশলকুপা, বঝনাইেি ৬৫৫৪৬০৯ ১০০০০ 

১৯৮২ বঝনাইেি িড় ভােড়া সা. পূো র্বিে, িড় ভােড়া, কন্যােি, িবেণাকুন্ডু, বঝনাইেি ৬৫৫৪৬১০ ৫০০০ 

১৯৮৩ বঝনাইেি কার্না িালা, ভিানীপুে, সাধুগঞ্জ, িবেণাকুন্ডু, বঝনাইেি ৬৫৫৪৬১১ ৫০০০ 

১৯৮৪ বঝনাইেি অবখল েন্দ্র সািা, ফুলিবে, কশলকুপা, বঝনাইেি ৬৫৫৪৬১২ ৩০০০ 

১৯৮৫ বঝনাইেি কুমুে বিশ্বাস, মুনুবড়য়া, সেে, বঝনাইেি ৬৫৫৪৬১৩ ৩০০০ 

১৯৮৬ বঝনাইেি র্াধুেী োনী বিশ্বাস, র্লর্লী, ভাটইিাোে, কশলকুপা, বঝনাইেি ৬৫৫৪৬১৪ ৩০০০ 

১৯৮৭ বঝনাইেি বেপালী োনী বিশ্বাস, কাপাশিাটিয়া, ভালকী িাোে, িবেণাকুন্ডু, বঝনাইেি ৬৫৫৪৬১৫ ৩০০০ 

১৯৮৮ বঝনাইেি শ্রীর্বত বর্নু োনী, র্ধুেি, উত্তে কচুয়া, কশলকুপা, বঝনাইেি ৬৫৫৪৬১৬ ৫০০০ 

১৯৮৯ বঝনাইেি শ্রািনী বিশ্বাস, জিেপাড়া, নলডািা, কালীগঞ্জ, বঝনাইেি ৬৫৫৪৬১৭ ৩০০০ 

১৯৯০ বঝনাইেি কল্যানী সেকাে, সরলর্ানপুে, জকাটোঁেপুে, বঝনাইেি ৬৫৫৪৬১৮ ৩০০০ 

১৯৯১ বসোেগঞ্জ িাোে জিশন কালী র্াতা র্বিে, জিশন জোড, কর্লাপবট্ট, সেে, বসোেগঞ্জ ৬৫৫৪৬১৯ ২৫০০০ 

১৯৯২ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী সা. কালী র্বিে, োেনগে কর্লপুে গাছতলাঘাট, কভেি, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৪৬২০ ১০০০০ 

১৯৯৩ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী সা. িবে র্বিে, োবিনা, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৬২১ ১০০০০ 

১৯৯৪ কুবর্ল্লা োবিনা লক্ষী র্বিে, োবিনা, কুবর্ল্লা ৬৫৫৪৬২২ ১০০০০ 

১৯৯৫ যরশাে র্বিষা পালপাড়া সা. শ্রীকৃষ্ণ পূো র্বিে, র্বিষা, োবলতা িাবড়য়ােীঘা, শাশ মা, যরশাে ৬৫৫৪৬২৩ ২৫০০০ 

১৯৯৬ পািনা ঝুমুে োনী পাল, কালাোঁেপাড়া, সেে, পািনা ৬৫৫৪৬২৪ ৩০০০ 

১৯৯৭ পািনা পাপড়ী োয়, োধানগে, সেে, পািনা ৬৫৫৪৬২৫ ৩০০০ 

১৯৯৮ পািনা অণ মি োয়, বসংগািাোে, সেে, পািনা ৬৫৫৪৬২৬ ৩০০০ 

১৯৯৯ পািনা সেীি োয়, পবির্ োমুয়া, ভাউডািা, সেে, পািনা ৬৫৫৪৬২৭ ৩০০০ 

২০০০ িবেশাল কান্ডপাশা সা. কালী র্বিে, জগৌেনেী, িবেশাল ৬৫৫৪৬২৮ ২৪০০০ 

২০০১ িবেশাল সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, কৃষ্ণকাঠী, জগার্াদুধল, িারকেগঞ্জ, িবেশাল ৬৫৫৪৬২৯ ১০০০০ 

২০০২ িবেশাল শ্রীশ্রী সা. জলাকনার্ র্বিে, ক্ষুদ্রকাঠী, েির্তপুে, িাবুগঞ্জ, িবেশাল ৬৫৫৪৬৩০ ১০০০০ 

২০০৩ িবেশাল শ্রীশ্রী সা. লক্ষ্মী র্বিে, ক্ষুদ্রকাঠী, েির্তপুে, িাবুগঞ্জ, িবেশাল ৬৫৫৪৬৩১ ১০০০০ 

২০০৪ পািনা শ্রীশ্রী জভালানার্ িারোয়ােী জেলওরয় র্বিে, উত্তে শালগাবড়য়া, সেে, পািনা ৬৫৫৪৬৩২ ১০০০০ 

২০০৫ পািনা শ্রীশ্রী ভদ্রকালী িাড়ী কবর্টি, শালগাড়ীয়া, সেে, পািনা ৬৫৫৪৬৩৩ ১০০০০ 

২০০৬ িগুড়া োধা োনী, েত্তিাড়ীয়া,  সাঁওইল, আের্বেঘী, িগুড়া ৬৫৫৪৬৩৪ ৩০০০ 

২০০৭ িগুড়া শ্রী অবনল েন্দ্র পাল, কালাই কুর্ােপাড়া, কালাই োেিাটী, কািালু, িগুড়া ৬৫৫৪৬৩৫ ৩০০০ 

২০০৮ িগুড়া পুষ্প িালা ির্ মন, জকউৎ, উনািত বসংড়া, দুপোঁবেয়া, িগুড়া ৬৫৫৪৬৩৬ ৩০০০ 

২০০৯ িগুড়া বর্না োয়, জসউেগাড়ী, সেে, িগুড়া ৬৫৫৪৬৩৭ ৩০০০ 

২০১০ িগুড়া শ্রী বেপন কুর্াে সেকাে, নােিট্ট, কািালু, িগুড়া ৬৫৫৪৬৩৮ ৩০০০ 

২০১১ িগুড়া গীতা োনী োস, জগাসাইপাড়া, জশেপুে, িগুড়া ৬৫৫৪৬৩৯ ৩০০০ 

২০১২ িগুড়া শ্রী নরেশ েন্দ্র র্ন্ডল, উত্তে কালাইিাটা, শাবলখা, জসানাতলা, িগুড়া ৬৫৫৪৬৪০ ৩০০০ 

২০১৩ িগুড়া অবনতা োনী শীল, ধুনট, িগুড়া ৬৫৫৪৬৪১ ৩০০০ 

২০১৪ িগুড়া জগালাপী িালা সেকাে, বৃিািনপাড়া, জশেপুে, িগুড়া ৬৫৫৪৬৪২ ৩০০০ 

২০১৫ িগুড়া শ্রীর্বত জশাড়ষী িালা, জলািাগাড়া, জভলুড়াপাড়া, জসানাতলা, িগুড়া ৬৫৫৪৬৪৩ ৩০০০ 

২০১৬ িগুড়া জগালাপ োনী সেকাে, কলসা, সান্তািাে, আের্বেঘী, িগুড়া ৬৫৫৪৬৪৪ ৩০০০ 

২০১৭ িগুড়া শ্রী র্াধাই েন্দ্র সেকাে, জছাটকবঞ্চ, কুবর্ড়া পবন্ডত পুকুে, নিীগ্রার্, িগুড়া ৬৫৫৪৬৪৫ ৩০০০ 

২০১৮ িগুড়া অবনর্া োনী, িাঁসখালী, কান্তনগে, ধুনট, িগুড়া ৬৫৫৪৬৪৬ ৩০০০ 

২০১৯ িগুড়া ধবল িালোে, কুঠিিাড়ী, ধুনট, িগুড়া ৬৫৫৪৬৪৭ ৩০০০ 



২০২০ িগুড়া জিিী োনী র্িন্ত, র্ালতীনগে, সেে, িগুড়া ৬৫৫৪৬৪৮ ৩০০০ 

২০২১ িগুড়া মৃদূল োনী, গন্ডগ্রার্, জিতগাড়ী, শাোিানপুে, িগুড়া ৬৫৫৪৬৪৯ ৩০০০ 

২০২২ িগুড়া কল্যানী, েক নিন, জসানাতলা, িগুড়া ৬৫৫৪৬৫০ ৩০০০ 

২০২৩ বপরোেপুে জকৌবেখাড়া বিশ্বাসিাড়ী সা. দুগ মা র্বিে, জকৌবেখাড়া, জনছাোিাে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৫১ ১০০০০ 

২০২৪ বপরোেপুে শ্রীশ্রী িবেগুরু বিবপনাোঁে সুরিাধ োঁে জসিাশ্রর্, কেফা, কেফােিাট, জনছাোিাে, 

বপরোেপুে 

৬৫৫৪৬৫২ ১০০০০ 

২০২৫ বপরোেপুে কর্শানী জর্শন্ডা িবে র্বিে, কর্শানী, জনছাোিাে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৫৩ ১০০০০ 

২০২৬ বপরোেপুে সা. শ্রীশ্রী িবে ও োধারগাবিি র্বিে, জর্বেোিাে, ভান্ডাবেয়া, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৫৪ ১০০০০ 

২০২৭ বপরোেপুে শ্রীশ্রী র্েন জর্ািন বেউে আখড়া িাড়ী, উবেয়ালখান, কাউখালী, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৫৫ ১০০০০ 

২০২৮ বপরোেপুে কাউখালী জকন্দ্রীয় সা. শ্মশান, কাউখালী িিে, কাউখালী, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৫৬ ১০০০০ 

২০২৯ বপরোেপুে র্জলুিাে িাোে সা. শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, র্জলুিাে, কর্শানী, জনছাোিাে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৫৭ ২৫০০০ 

২০৩০ বপরোেপুে শাঁখােীকাঠী কেি আশ্রর্, শাঁখােীকাঠী, নাবেেপুে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৫৮ ২০০০০ 

২০৩১ বপরোেপুে োবলতাখালী শীতলা ও কালী র্বিে (সা.), োবলতাখালী, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৫৯ ১০০০০ 

২০৩২ বপরোেপুে শ্রীশ্রী বসরর্দ্শ্বেী কাবল র্বিে, োরয়েকাঠী, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৬০ ১০০০০ 

২০৩৩ বপরোেপুে সা. শ্রীশ্রী জলাকনার্ ব্রহ্মোেী জসিাশ্রর্, জডপুবলয়া, দুগ মাপুে, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৬১ ১০০০০ 

২০৩৪ বপরোেপুে পাঁেপাড়া সা. শ্রীশ্রী কাবল র্বিে, বসকোের্বল্লক, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৬২ ১০০০০ 

২০৩৫ বপরোেপুে শ্রীশ্রী িবেগুরু োঁে জসিা আশ্রর্, র্ধ্য েয়পুে, শ্রীোর্কাঠী, নাবেেপুে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৬৩ ১০০০০ 

২০৩৬ বপরোেপুে পান্তাডুিী র্াঝিাড়ী শ্রীশ্রী োধারগাবিি সা. জসিাশ্রর্, োরয়েকাঠী, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৬৪ ১০০০০ 

২০৩৭ বপরোেপুে শ্রীশ্রী োরেযশ্বে নাোয়ন র্বিে, জছাট িােবে, বর্রুখালী, র্ঠিাবড়য়া, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৬৫ ১০০০০ 

২০৩৮ বপরোেপুে সা. কালী ও বশি র্বিে, বর্ত্রিাড়ী, র্জলুিাে, কর্শানী, জনছাোিাে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৬৬ ২৫০০০ 

২০৩৯ বপরোেপুে শ্রীশ্রী জগাপাল কৃষ্ণ ঠাকুে র্বিে, কর্শানী, জনছাোিাে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৬৭ ১০০০০ 

২০৪০ বপরোেপুে শ্রীশ্রী সা. জেিস্থান, জোিাকাঠী, িাটনাতলা, জনছাোিাে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৬৮ ১০০০০ 

২০৪১ বপরোেপুে শ্রীশ্রী সা. কালী র্বিে, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৬৯ ১০০০০ 

২০৪২ বপরোেপুে ঝাটকাঠী শ্রীশ্রী োধারগাবিি সা. জসিাশ্রর্, ঝাটকাঠী, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৭০ ১০০০০ 

২০৪৩ বপরোেপুে তুষখালী কুলুপাড়া সা. ধর্ মসভা র্বিে, তুষখালী, র্ঠিাবড়য়া, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৭১ ১০০০০ 

২০৪৪ বপরোেপুে পারড়েিাট শ্মশানঘাট, পারড়েিাট, ইন্দুেকানী, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৭২ ১০০০০ 

২০৪৫ বপরোেপুে লালরপাল িাঁশবুবনয়া জেিীপুে সা. দুগ মা র্বিে, িাঁশবুবনয়া, র্ঠিাড়ীয়া, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৭৩ ১০০০০ 

২০৪৬ বপরোেপুে শ্রীগুরুর্বিে, শ্রীগুরু সংঘ, শ্রীোর্কাঠী, নাবেেপুে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৭৪ ১০০০০ 

২০৪৭ বপরোেপুে শ্রীশ্রী িবেসভা, শ্রীোর্কাঠী, নাবেেপুে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৭৫ ১০০০০ 

২০৪৮ বপরোেপুে পারড়েিাট সা. কালী র্বিে, পারড়েিাট, ইন্দুেকানী, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৭৬ ১০০০০ 

২০৪৯ বপরোেপুে উত্তে বশকোের্বল্লক সা. শ্রীশ্রী কালী র্বিে, বশকোের্বল্লক, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৭৭ ১০০০০ 

২০৫০ বপরোেপুে র্াটিভািা সা. শ্রীশ্রী কালী র্বিে, র্াটিভািা, নাবেেপুে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৭৮ ১০০০০ 

২০৫১ বপরোেপুে শ্রীিবে জসিা আশ্রর্, ধািড়ী, কাউখালী, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৭৯ ৫০০০ 

২০৫২ বপরোেপুে শ্রীশ্রী সা. জগাবিি র্বিে ও শ্রীগুরু জসিাশ্রর্, িড়র্াছুয়া, র্ঠিাড়ীয়া, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৮০ ১০০০০ 

২০৫৩ বপরোেপুে েবক্ষণ আর্োর্জড়ী বশি র্বিে, আর্োর্জড়ী, কাউখালী, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৮১ ৫০০০ 

২০৫৪ বপরোেপুে পংকে কুর্াে োে, দুগ মাপুে, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৮২ ৫০০০ 

২০৫৫ বপরোেপুে তাপস েক্রিতী, োর্েন্দ্রপুে, পত্তাশী, ইন্দুেকানী, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৮৩ ৫০০০ 

২০৫৬ বপরোেপুে েনবেৎ কুর্াে মৃধা, েবক্ষণ গািতলা, বশকোের্বল্লক, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৮৪ ১০০০০ 

২০৫৭ বপরোেপুে ঝুমুে র্র্জর্োে, র্জেরখালা, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৮৫ ১০০০০ 

২০৫৮ বপরোেপুে স্বপন কুর্াে বিশ্বাস, বশকোের্বল্লক, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৮৬ ১০০০০ 

২০৫৯ বপরোেপুে বেপালী োনী োস, কের্তলা, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৮৭ ১০০০০ 

২০৬০ বপরোেপুে বশপু িালোে, কের্তলা, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৮৮ ১০০০০ 

২০৬১ বপরোেপুে শমু্ভনার্ িসু, কালীিাড়ী জোড, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৮৯ ৫০০০ 

২০৬২ বপরোেপুে জোলা র্ালাকাে, বশকােপুে, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৯০ ৫০০০ 



২০৬৩ বপরোেপুে বশি প্রসাে নাগ, জসিাংগল, জনছাোিাে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৯১ ১০০০০ 

২০৬৪ বপরোেপুে বিেি র্ন্ডল, বশকােপুে, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৯২ ৫০০০ 

২০৬৫ বপরোেপুে বনতাই ধুপী, পবির্ বশকােপুে, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৯৩ ৫০০০ 

২০৬৬ বপরোেপুে জগৌতর্ পাল, র্জলুিাে, কর্শানী, জনছাোিাে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৯৪ ৫০০০ 

২০৬৭ বপরোেপুে অরুন েক্রিতী, র্জলুিাে, কর্শানী, জনছাোিাে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৯৫ ৫০০০ 

২০৬৮ বপরোেপুে েতন বসকোে, োরয়েকাঠী, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৯৬ ৫০০০ 

২০৬৯ বপরোেপুে পলাশ কাবন্ত গুি, জসিািল, জনছাোিাে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৯৭ ৫০০০ 

২০৭০ বপরোেপুে েবিন োস, জটানা, েবলশা, সেে, বপরোেপুে ৬৫৫৪৬৯৮ ৫০০০ 

২০৭১ িেগুনা শ্রীশ্রী কালী র্বিে, বিবিবেন, জিতাগী, িেগুনা ৬৫৫৪৬৯৯ ১০০০০ 

২০৭২ িেগুনা শ্রীশ্রী িবেগুরু োঁে র্তুয়া জসিাশ্রর্, েবক্ষণ র্নসাতলী, পূি ম ধুপতী, সেে, িেগুনা ৬৫৫৪৭০০ ১০০০০ 

২০৭৩ িেগুনা সা. শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, বশংড়াবুবনয়া, নােনাপাড়া, পার্েঘাটা, িেগুনা ৬৫৫৪৭০১ ৯০০০ 

২০৭৪ িেগুনা সা. বত্র-র্াতৃ র্বিে (বসকোেিাড়ী), করুনা জোয়াে, জর্াকাবর্য়া, জিতাগী, িেগুনা ৬৫৫৪৭০২ ৭০০০ 

২০৭৫ িেগুনা কুর্ড়াখালী সা. শ্রীশ্রী িবে র্বিে, িাওয়ালকে, সেে, িেগুনা ৬৫৫৪৭০৩ ৯০০০ 

২০৭৬ িেগুনা সা. শ্রীশ্রী িবেগুরুোঁে জকন্দ্রীয় র্বিে, িড়ইতলা, পার্েঘাটা, িেগুনা ৬৫৫৪৭০৪ ৭০০০ 

২০৭৭ িেগুনা েবক্ষণ আর্তলী সা. োধারগাবিি র্বিে, ে. আর্তলী, োবলতাতলী, সেে, িেগুনা ৬৫৫৪৭০৫ ৭০০০ 

২০৭৮ িেগুনা সুভাষ েন্দ্র জিপােী, গুবেঘাটা, উত্তে কাকবেড়া, িার্না, িেগুনা ৬৫৫৪৭০৬ ৫০০০ 

২০৭৯ িেগুনা সা. শ্রীশ্রী োধারগাবিি ও শ্রীশ্রী জলাকনার্ ব্রহ্মোেী িািাে র্বিে প্রািন, জর্রিেগােী, 

করুনা, জিতাগী, িেগুনা 

৬৫৫৪৭০৭ ১০০০০ 

২০৮০ িেগুনা উত্তে পূি ম জিিালা সা. শ্রীশ্রী কালী ও দুগ মা র্বিে, তালতলী, িেগুনা ৬৫৫৪৭০৮ ১০০০০ 

২০৮১ িেগুনা উত্তে ইটিাবড়য়া শ্রীশ্রী োধারগাবিি আশ্রর্, কের্তলা, সেে, িেগুনা ৬৫৫৪৭০৯ ১০০০০ 

২০৮২ িেগুনা ঘটিাবড়য়া সা. দুগ মা র্বিে, িবেদ্রািাবড়য়া, সেে, িেগুনা ৬৫৫৪৭১০ ১০০০০ 

২০৮৩ িেগুনা বিভা োনী, কড়ইতলা, সেে, িেগুনা ৬৫৫৪৭১১ ৫০০০ 

২০৮৪ িেগুনা সার্ী োয়, কালীিাবড়, সেে, িেগুনা ৬৫৫৪৭১২ ৫০০০ 

২০৮৫ িেগুনা িীবর্কা োনী, খার্জেতলা, সেে, িেগুনা ৬৫৫৪৭১৩ ৫০০০ 

২০৮৬ িেগুনা বললা োস, ে.র্নসাতলী, পূি ম ধূপতী, সেে, িেগুনা ৬৫৫৪৭১৪ ৫০০০ 

২০৮৭ িেগুনা বের্া র্বন বিশ্বাস, ভুতর্াো, ধুপতী, সেে, িেগুনা ৬৫৫৪৭১৫ ৫০০০ 

২০৮৮ জভালা শ্রীশ্রী অবনল িািােীে সর্াধী র্বিে, ডাইয়ােপাড়, জগালকপুে, তর্জর্বদ্দন, জভালা ৬৫৫৪৭১৬ ১৫০০০ 

২০৮৯ জভালা শ্রীশ্রী জর্ািন োয় বেউে র্বিে, ডাইয়ােপাড়, েত্তপাড়া, জগালকপুে, তর্জর্বদ্দন, জভালা ৬৫৫৪৭১৭ ১০০০০ 

২০৯০ জভালা শ্রীশ্রী করুনার্য়ী কালী র্াতাে র্বিে, জপৌেিাপ্তা, সেে, জভালা ৬৫৫৪৭১৮ ২০০০০ 

২০৯১ জভালা শ্রীশ্রী িাপ্তা শবি সংঘ দুগ মা র্াতাে র্বিে, জপৌেিাপ্তা, সেে, জভালা ৬৫৫৪৭১৯ ১০০০০ 

২০৯২ জভালা শ্রীশ্রী োধারগাবিি জর্ািন োয় বেউে র্বিে, েবক্ষণ কুতুিা, জিােিানউবদ্দন, জভালা ৬৫৫৪৭২০ ১৫০০০ 

২০৯৩ জভালা শ্রীশ্রী র্েন জর্ািন িাউবেে উপরেলা জকন্দ্রীয় র্বিে, জেৌলতখান, জভালা ৬৫৫৪৭২১ ১৫০০০ 

২০৯৪ জভালা শ্রী অচুযতানি সংস্কৃত ও গীতা স্কুল র্বিে, েবক্ষণ কুতুিা, জিােিানউবদ্দন, জভালা ৬৫৫৪৭২২ ১৫০০০ 

২০৯৫ পটুয়াখালী সা. শ্রীশ্রী র্তুয়া িবে র্বিে, পাবখর্াড়া, কলাপাড়া, পটুয়াখালী ৬৫৫৪৭২৩ ৮০০০ 

২০৯৬ পটুয়াখালী শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, উলাবনয়া, উলাবনয়া িিে, গলাবেপা, পটুয়াখালী ৬৫৫৪৭২৪ ৭০০০ 

২০৯৭ পটুয়াখালী বকসর্তপুে সা. শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, বর্েমাগঞ্জ, পটুয়াখালী ৬৫৫৪৭২৫ ৭০০০ 

২০৯৮ োিার্াটি পুলক জে, গীতাশ্রর্ করলানী, সেে, োিার্াটি ৬৫৫৪৭২৬ ৭০০০ 

২০৯৯ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী দুগ মা কাবল র্বিে, র্জর্াপুে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৬৫৫৪৭২৭ ১০০০০ 

২১০০ জর্ৌলভীিাোে অর্ল কাবন্ত জেৌধুেী, িাউেঘবড়য়া, েগৎসী, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৬৫৫৪৭২৮ ৩০০০ 

২১০১ জর্ৌলভীিাোে অরুন োষা, বনরতশ্বে ফাঁড়ী ো িাগান, নাোইনছড়া, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৬৫৫৪৭২৯ ৩০০০ 

২১০২ নড়াইল নয়ন বিশ্বাস, করলাড়া, জগািোিাোে, সেে, নড়াইল ৬৫৫৪৭৩০ ৩০০০ 

২১০৩ নড়াইল পূবণ মর্া বিশ্বাস, আগবেয়ােেে, আগবেয়া বশমুবলয়া, সেে, নড়াইল ৬৫৫৪৭৩১ ৩০০০ 

২১০৪ নড়াইল সুিণ মা োস, োয়খালী, োবেয়াপুে, সেে, নড়াইল ৬৫৫৪৭৩২ ৩০০০ 



২১০৫ নড়াইল র্লয় কুর্াে ভট্টাোর্য্ম, বসর্াখালী, কর্লাপুে, সেে, নড়াইল ৬৫৫৪৭৩৩ ৩০০০ 

২১০৬ নড়াইল সুবেত বিশ্বাস, আগবেয়ােে, আগবেয়া িাোে, সেে, নড়াইল ৬৫৫৪৭৩৪ ৩০০০ 

২১০৭ নড়াইল স্বণ মলতা বিশ্বাস, আগবেয়ােেে, আগবেয়া িাোে, সেে, নড়াইল ৬৫৫৪৭৩৫ ৩০০০ 

২১০৮ নড়াইল অবসত োস, ভাদুলীডািা, েতনগঞ্জ, সেে, নড়াইল ৬৫৫৪৭৩৬ ৩০০০ 

২১০৯ নড়াইল বনর্ মল োস, আলাোতপুে, সেে, নড়াইল ৬৫৫৪৭৩৭ ৩০০০ 

২১১০ নড়াইল েিনা বিশ্বাস, আগবেয়ােেে, আগবেয়া বশমুবলয়া, সেে, নড়াইল ৬৫৫৪৭৩৮ ৩০০০ 

২১১১ নড়াইল েীপংকে ভট্টাোর্য্ম, কুবড়গ্রার্, েতনগঞ্জ, সেে, নড়াইল ৬৫৫৪৭৩৯ ৩০০০ 

২১১২ নড়াইল রুপালী োনী বিশ্বাস, বর্েমাপুে, সেে, নড়াইল ৬৫৫৪৭৪০ ৩০০০ 

২১১৩ নড়াইল প্রশান্ত কুর্াে বর্ত্র, আলাোতপুে, সেে, নড়াইল ৬৫৫৪৭৪১ ৩০০০ 

২১১৪ নড়াইল বেিাকে জেৌধুেী, কর্লাপুে, সেে, নড়াইল ৬৫৫৪৭৪২ ৩০০০ 

২১১৫ নড়াইল বিদুযৎ কুর্াে োস, ভাদুলীডাংগা, সেে, নড়াইল ৬৫৫৪৭৪৩ ৩০০০ 

২১১৬ নড়াইল র্রিশ বিশ্বাস, খবলশাখালী, জগািোিাোে, সেে, নড়াইল ৬৫৫৪৭৪৪ ৩০০০ 

২১১৭ নড়াইল জেিোস ভট্টাোর্য্ম, জলািাগড়া জপাদ্দােপাড়া, জলািাগড়া, নড়াইল ৬৫৫৪৭৪৫ ৩০০০ 

২১১৮ নড়াইল বপন্টু কিোগী, আগবেয়ােেে, আগবেয়া িাোে, সেে, নড়াইল ৬৫৫৪৭৪৬ ৩০০০ 

২১১৯ নড়াইল সূর্য্ম কান্ত েক্রিতী, ভওয়াখালী, েতনগঞ্জ, সেে, নড়াইল ৬৫৫৪৭৪৭ ৩০০০ 

২১২০ নড়াইল বিেন বিশ্বাস, নলেীেেে, জগািোিাোে, সেে, নড়াইল ৬৫৫৪৭৪৮ ৩০০০ 

২১২১ নড়াইল কােল েক্রিতী, বসবিয়ািাবডগড়া, বসবিয়া, সেে, নড়াইল ৬৫৫৪৭৪৯ ৩০০০ 

২১২২ নাোয়নগঞ্জ বশপ্রা োস, ওেলাপুে, িােেীিাোে, জসানােগাঁও, নাোয়নগঞ্জ ৬৫৫৪৭৫০ ৪০০০ 

২১২৩ খুলনা অমূল্য কুর্াে র্ন্ডল, জধাপােী, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৫১ ৩০০০ 

২১২৪ খুলনা বিভূবত োয়, িবেনটানা, জধাপােী, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৫২ ৩০০০ 

২১২৫ খুলনা সুকান্ত োয়, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৫৩ ৩০০০ 

২১২৬ খুলনা সুধাংশু মুখােী, জধাপােী, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৫৪ ৩০০০ 

২১২৭ খুলনা কবিতা োয়, ককলাশগঞ্জ, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৫৫ ৩০০০ 

২১২৮ খুলনা েীর্া োয়, সাতঘবেয়া, কাবলনগে, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৫৬ ৩০০০ 

২১২৯ খুলনা বকিুপে োশ, িাড়ুলী, পাইকগাছা, খুলনা ৬৫৫৪৭৫৭ ৩০০০ 

২১৩০ খুলনা নবর্তা েত্ত, খুটাখালী িাোে, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৫৮ ৩০০০ 

২১৩১ খুলনা নীিাে েঞ্জন সেকাে, কাবলকািাটি, লাউরডাি, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৫৯ ৩০০০ 

২১৩২ খুলনা উত্তর্ র্ন্ডল, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৬০ ৩০০০ 

২১৩৩ খুলনা রুদ্রোে সেোে, িার্জয়া েড়ােধাে, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৬১ ৩০০০ 

২১৩৪ খুলনা শংকে কুর্াে র্ন্ডল, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৬২ ৩০০০ 

২১৩৫ খুলনা অঞ্জবল োয়, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৬৩ ৩০০০ 

২১৩৬ খুলনা বিদুযৎ জগালোে, িবেনটানা, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৬৪ ৩০০০ 

২১৩৭ খুলনা নাোয়ন োয়, লাউরডাি, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৬৫ ৩০০০ 

২১৩৮ খুলনা বিভাষ র্ন্ডল, লাউরডাি, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৬৬ ৩০০০ 

২১৩৯ খুলনা বগবেশ বিশ্বাস, লাউরডাি, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৬৭ ৩০০০ 

২১৪০ খুলনা েনবেৎ শীল, লাউরডাি, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৬৮ ৩০০০ 

২১৪১ খুলনা জখাকন র্ন্ডল, লাউরডাি, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৬৯ ৩০০০ 

২১৪২ খুলনা গরণশ কিদ্য, কাবলকািাটী, লাউরডাি, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৭০ ৩০০০ 

২১৪৩ খুলনা মৃনাল কাবন্ত র্ন্ডল, কাবলকািাটী, লাউরডাি, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৭১ ৩০০০ 

২১৪৪ খুলনা েরর্শ র্ন্ডল, কাবলকািাটী, লাউরডাি, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৭২ ৩০০০ 

২১৪৫ খুলনা িবেপে র্ন্ডল, কাবলকািাটী বুবড়ে ডািে, লাউরডাি, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৭৩ ৩০০০ 

২১৪৬ খুলনা তৃবপ্ত োনী ব্যানােী, খুটাখালী, িার্জয়া, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৭৪ ৩০০০ 



২১৪৭ খুলনা সুনীল র্ন্ডল, আঁধাের্াবনক, িানীশান্তা, োরকাপ, খুলনা ৬৫৫৪৭৭৫ ৩০০০ 

২১৪৮ বেনােপুে সাবিত্রী োনী, বিন্যাকুড়ী, বেবেেিিে, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৭৬ ৩০০০ 

২১৪৯ বেনােপুে র্র্তা োনী, জর্ািনপুে, জসতািগঞ্জ, জিাোগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৭৭ ৩০০০ 

২১৫০ বেনােপুে ভরিশ েন্দ্র শীল, জটরঘো র্রিশপুে, ফেকািাে, বিেল, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৭৮ ৩০০০ 

২১৫১ বেনােপুে সুকুর্াে োয়, উবেৎপুে, র্িাোেগঞ্জ, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৭৯ ১০০০০ 

২১৫২ বেনােপুে উজ্জল কুর্াে সেকাে, গুড়রগালা, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৮০ ৪০০০ 

২১৫৩ বেনােপুে জগৌতর্ কুর্াে সেকাে, গুড়রগালা, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৮১ ৪০০০ 

২১৫৪ বেনােপুে প্রেীপ োয়, িড়ইল, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৮২ ৪০০০ 

২১৫৫ বেনােপুে জখাকন েন্দ্র োয়, নালাপুে, তেলািাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৮৩ ৪০০০ 

২১৫৬ বেনােপুে প্রশান্ত োয়, জনাধাোবড়, র্টুবনে িাোে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৮৪ ৪০০০ 

২১৫৭ বেনােপুে শ্যার্ল েন্দ্র শীল, বর্শন জোড, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৮৫ ৪০০০ 

২১৫৮ বেনােপুে বনর্ মল েন্দ্র শীল, বর্শন জোড, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৮৬ ৪০০০ 

২১৫৯ বেনােপুে র্াবনক েন্দ্র শীল, বর্শন জোড, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৮৭ ৪০০০ 

২১৬০ বেনােপুে েতন শর্ মা, মুোেীপুে, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৮৮ ৪০০০ 

২১৬১ বেনােপুে যুবধবিে োয়, নোিাড়ী, নুটুনীিাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৮৯ ৪০০০ 

২১৬২ বেনােপুে বর্ঠুন েন্দ্র োয়, েকর্িের্, র্িাোেগঞ্জ, কািরোল, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৯০ ৪০০০ 

২১৬৩ বেনােপুে জর্ািন েন্দ্র োয়, জিড়গাঁও, কারর্ােিাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৯১ ১০০০০ 

২১৬৪ বেনােপুে ভূরপন্দ্র নার্ োয়, েসুলপুে, র্িাোেগঞ্জ, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৯২ ১০০০০ 

২১৬৫ বেনােপুে োরেন্দ্র জেি নার্, ঘাবসয়াো, িরলয়ািাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৯৩ ১০০০০ 

২১৬৬ বেনােপুে িরলয়া সা. দুগ মা র্বিে, িরলয়ািাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৯৪ ৩০০০০ 

২১৬৭ বেনােপুে কুলঠিয়া কালী র্বিে, ঘাবসয়াো, িরলয়ািাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৯৫ ৩০০০০ 

২১৬৮ বেনােপুে েসুলপুে শ্রীশ্রী িবে র্বিে, সাধুেিাোে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৯৬ ৩০০০০ 

২১৬৯ বেনােপুে কারর্াে দুগ মা র্বিে, কারর্ােিাট, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৯৭ ৩০০০০ 

২১৭০ বেনােপুে েক্ষা কাবল র্বিে, উবেৎপুে, র্িাোেগঞ্জ, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৯৮ ৩০০০০ 

২১৭১ বেনােপুে জখাশালপুে কেতন্য আশ্রর্, সাধুেিাোে, কািারোল, বেনােপুে ৬৫৫৪৭৯৯ ৩০০০০ 

২১৭২ বেনােপুে বিেি কুর্াে শীল, বর্শন জোড, সেে, বেনােপুে ৬৫৫৪৮০০ ৪০০০ 

২১৭৩ িগুড়া বশলা সািা, র্গবলশপুে, সেে, িগুড়া ৯৮১৯২০১ ৩০০০ 

২১৭৪ িগুড়া শ্রী েনক ির্ম্মন, জর্োই, গুনািাে, দুপোঁবেয়া, িগুড়া ৯৮১৯২০২ ৩০০০ 

২১৭৫ িগুড়া িাসুরেি কর্ মকাে, নিীগ্রার্ (বিন্দুপাড়া), নিীগ্রার্, িগুড়া ৯৮১৯২০৩ ৩০০০ 

২১৭৬ বঝনাইেি অপ মনা েত্ত, র্েন জর্ািনপাড়া, সেে, বঝনাইেি ৯৮১৯২০৪ ৩০০০ 

২১৭৭ বঝনাইেি বলবল োস, পুবলশ লাইন পূি মপাড়া, সেে, বঝনাইেি ৯৮১৯২০৫ ৩০০০ 

২১৭৮ বঝনাইেি সার্ী বিশ্বাস, বগলািাড়ীয়া, সেে, বঝনাইেি ৯৮১৯২০৬ ৫০০০ 

২১৭৯ বঝনাইেি অর্রেন কুর্াে সািা, ফুলিবে, কশলকুপা, বঝনাইেি ৯৮১৯২০৭ ৩০০০ 

২১৮০ বঝনাইেি র্নেঞ্জন বিশ্বাস, পুকুেপাড়, নারকাইলিাোে, কশলকুপা, বঝনাইেি ৯৮১৯২০৮ ৩০০০ 

২১৮১ বঝনাইেি শ্রী শংকে কুর্াে বিশ্বাস, বগলািাড়ীয়া, সেে, বঝনাইেি ৯৮১৯২০৯ ৩০০০ 

২১৮২ বঝনাইেি স্বপন কুর্াে বিশ্বাস, নেিবেদ্রা, বডবিিাকড়ী, সেে, বঝনাইেি ৯৮১৯২১০ ৩০০০ 

২১৮৩ বঝনাইেি বিপুল কুর্াে বিশ্বাস, পবন্ডতপুে, কলার্নখালী, সেে, বঝনাইেি ৯৮১৯২১১ ৩০০০ 

২১৮৪ বঝনাইেি বিেয়া সািা, নগেপাড়া, কশলকুপা, বঝনাইেি ৯৮১৯২১২ ৩০০০ 

২১৮৫ বঝনাইেি বিকাশ সািা, নগেপাড়া, কশলকুপা, বঝনাইেি ৯৮১৯২১৩ ৩০০০ 

২১৮৬ বঝনাইেি তপু সািা, নগেপাড়া, কশলকুপা, বঝনাইেি ৯৮১৯২১৪ ৩০০০ 

২১৮৭ বঝনাইেি মুঞ্জেী োনী োয়, কচুয়া, নারকাইল, কশলকুপা, বঝনাইেি ৯৮১৯২১৫ ৩০০০ 

২১৮৮ বঝনাইেি বেপালী োনী বিশ্বাস, কাপাশিাটিয়া, ভালকী িাোে, িবেণাকুন্ডু, বঝনাইেি ৯৮১৯২১৬ ৩০০০ 



২১৮৯ বঝনাইেি শ্রীর্বত সাধনা োনী সািা, জিথুলী, কালীগঞ্জ, বঝনাইেি ৯৮১৯২১৭ ৩০০০ 

২১৯০ বঝনাইেি শ্রীর্বত অে মনা োনী র্র্জর্োে, োকলাপাড়া, সেে, বঝনাইেি ৯৮১৯২১৮ ৩০০০ 

২১৯১ বঝনাইেি েনবেত কুর্াে োস, োকলাপাড়া, সেে, বঝনাইেি ৯৮১৯২১৯ ৩০০০ 

২১৯২ বঝনাইেি সতয োনী েত্ত, কয়লা োসপাড়া, নলডািা, কালীগঞ্জ, বঝনাইেি ৯৮১৯২২০ ৫০০০ 

২১৯৩ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী সা. েক্ষাকালী র্বিে, কাবর্য়ােিালী, িবলয়ােেী, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ৯৮১৯২২১ ১০০০০ 

২১৯৪ বকরশােগঞ্জ প্রান্ত বিশ্বাস, গুেই, বিলবেয়া, বনকলী, বকরশােগঞ্জ ৯৮১৯২২২ ১০০০০ 

২১৯৫ ঢাকা বশবশে োেিংশী, নয়াপাড়া, োেফুলিাড়ীয়া, সাভাে, ঢাকা ৯৮১৯২২৩ ৫০০০ 

২১৯৬ ঢাকা পলাশ েন্দ্র র্বন োস, িড় জেঠাইল, িাবলয়া, ধার্োই, ঢাকা ৯৮১৯২২৪ ৩০০০ 

২১৯৭ ঢাকা শ্রীশ্রী প্রণি র্ঠ, ১২ জক.এর্ োস জলন, ওয়ােী, ঢাকা ৯৮১৯২২৫ ২৫০০০ 

২১৯৮ ঢাকা শ্রীশ্রী সা. লক্ষী র্বিে, েবক্ষণ িনশ্রী, বখলগাঁও, ঢাকা ৯৮১৯২২৬ ১০০০০ 

২১৯৯ ঢাকা শ্রীশ্রী কাবল র্বিে জসিা সংঘ, আনিনগে ঋবষপাড়া, বর্েপুে, ঢাকা ৯৮১৯২২৭ ১০০০০ 

২২০০ ঢাকা শ্রীশ্রী কাবল ও দুগ মা র্বিে, িাগিাড়ী েবক্ষণ, বর্েপুে, ঢাকা ৯৮১৯২২৮ ১০০০০ 

২২০১ ঢাকা আগােগাঁও তালতলা সা. পূো র্বিে, জর্াির্ম্েপুে, জশরেিাংলা নগে, ঢাকা ৯৮১৯২২৯ ১০০০০ 

২২০২ ঢাকা শ্রীশ্রী সা. দুগ মা র্বিে, গড়ান েটিাড়ী, শািআলী, বর্েপুে, ঢাকা ৯৮১৯২৩০ ১০০০০ 

২২০৩ ঢাকা উত্তে কালশী সা. দুগ মা র্বিে, পল্লিী, বর্েপুে, ঢাকা ৯৮১৯২৩১ ১০০০০ 

২২০৪ ঢাকা জকন্দ্রীয় র্বিে, ৪/১/এ, বর্েপুে, কাফরুে, ঢাকা ৯৮১৯২৩২ ১০০০০ 

২২০৫ ঢাকা শ্রীশ্রী সা. িবে র্বিে, র্ািমুেপুে, জোিাে, ঢাকা ৯৮১৯২৩৩ ১০০০০ 

২২০৬ ঢাকা পবন্ডরতে িাড়ী সা. সেস্বতী পূো র্ন্ডি, চুনকুটিয়া বিন্দুপাড়া, শুভাঢযা, জকোনীগঞ্জ ৯৮১৯২৩৪ ১০০০০ 

২২০৭ ঢাকা শ্রীশ্রী কালী র্বিে, িড়ভাকুবলয়া, জেৌিাট, ধার্োই, ঢাকা ৯৮১৯২৩৫ ১০০০০ 

২২০৮ ঢাকা িড় ভাকুবলয়া লক্ষী র্বিে, জেৌিাট, ধার্োই, ঢাকা ৯৮১৯২৩৬ ১০০০০ 

২২০৯ ঢাকা িবেোর্পুে সা. শ্মশানঘাট র্বিে, বর্েপুে, ঢাকা ৯৮১৯২৩৭ ১০০০০ 

২২১০ ঢাকা শ্রীশ্রী সা. িবে র্বিে, আউকপাড়া, িড় আশুবলয়া, সাভাে, ঢাকা ৯৮১৯২৩৮ ১০০০০ 

২২১১ ঢাকা ইছেকাবি সা. দুগ মা র্বিে, বেোরিা, সাভাে, ঢাকা ৯৮১৯২৩৯ ১০০০০ 

২২১২ ঢাকা শ্রীশ্রী োর্লক্ষণ বেউ ও শংকে সাধুে আশ্রর্, পূি ম র্জোইন, ফবেোিাে, কের্তলী, ঢাকা ৯৮১৯২৪০ ১০০০০ 

২২১৩ ঢাকা শ্রীশ্রী সা. কালী র্বিে, েবক্ষণ িাড্ডা, িাড্ডা, গুলশান, ঢাকা ৯৮১৯২৪১ ১০০০০ 

২২১৪ ঢাকা পাইকপাড়া সেকাবে বড-টাইপ জকায়াট মাস ম পূো উেযাপন পবেষে, বর্েপুে, ঢাকা ৯৮১৯২৪২ ১০০০০ 

২২১৫ ঢাকা শ্রীশ্রী সা. কালী র্বিে, এনারয়তগঞ্জ, বনউর্ারকমট, িাোেীিাগ, ঢাকা ৯৮১৯২৪৩ ১০০০০ 

২২১৬ ঢাকা বিলাসপুে লক্ষী র্বিে, জোিাে, ঢাকা ৯৮১৯২৪৪ ১০০০০ 

২২১৭ ঢাকা শ্রীশ্রী লক্ষী র্বিে, র্বেেপুে, সাভাে, ঢাকা ৯৮১৯২৪৫ ১০০০০ 

২২১৮ ঢাকা জোরলশ্বে োধার্াধি র্বিে, জডর্ো যাত্রািাড়ী, ঢাকা ৯৮১৯২৪৬ ১০০০০ 

২২১৯ ঢাকা শ্রীশ্রী সা. িবে র্বিে, পল্লিী, রূপনগে বর্েপুে, ঢাকা ৯৮১৯২৪৭ ১০০০০ 

২২২০ র্য়র্নবসংি জকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী কালী র্বিে, ভালুকা, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯২৪৮ ১০০০০ 

২২২১ র্য়র্নবসংি শ্রীশ্রী িনদুগ মা র্বিে, িাবলপাড়া িাোে, আউবলয়া নগে, বত্রশাল, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯২৪৯ ১০০০০ 

২২২২ র্য়র্নবসংি কালীপুে িাগান িাড়ী পূো র্বিে, জগৌেীপুে, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯২৫০ ১০০০০ 

২২২৩ নাোয়নগঞ্জ জগােনাইল িাোেীিাগ উ.রেরলপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, সেে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৫১ ১০০০০ 

২২২৪ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী সা. দুগ মা র্বিে, িিেিাোে, িিে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৫২ ১০০০০ 

২২২৫ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী বশি র্বিে, জগােনাইল, লক্ষ্মী নাোয়ন, বসবর্দ্েগঞ্জ, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৫৩ ৫০০০ 

২২২৬ নাোয়নগঞ্জ শ্রী িলাই সাধু শ্মশানঘাট, পাগলা বেতাশাল, কুতুিপুে, সেে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৫৪ ২৫০০০ 

২২২৭ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী বশি ও শীতলা র্ারয়ে র্বিে, বসোেউরদ্দৌলা জোড, সেে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৫৫ ১০০০০ 

২২২৮ নাোয়নগঞ্ে শ্রীশ্রী িরেকৃষ্ণ বৃিািন নার্িট্ট সংঘ র্বিে, িিে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৫৬ ১০০০০ 

২২২৯ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী সতয নাোয়ন বেউে র্বিে, ৫১ এস.বে. জোড, শীতলক্ষযা, সেে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৫৭ ৫০০০ 

২২৩০ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, িাগড়রভাগ, এনারয়তনগে, সেে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৫৮ ৫০০০ 



২২৩১ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী র্বিে, ঋবষপাড়া, বি.আই.বড.এস (িিে), িিে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৫৯ ১০০০০ 

২২৩২ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী ও দুগ মা র্বিে, ফতুল্লা জর্ঘনা জগট বেবশিাড়ী, ফতুল্লা, সেে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৬০ ১০০০০ 

২২৩৩ নাোয়নগঞ্জ বেপাক েন্দ্র োস, েিেপুে, িােপাড়া, িিে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৬১ ৫০০০ 

২২৩৪ নাোয়নগঞ্জ ছায়া োনী পাল, ভুলতা, রূপগঞ্জ, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৬২ ৬০০০ 

২২৩৫ নাোয়নগঞ্জ গরণশ েন্দ্র োয়, েনগন জসানােড়ািাগ, িিে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৬৩ ৮০০০ 

২২৩৬ নাোয়নগঞ্জ বিক্রর্ েন্দ্র োস, েিেপুে, িােপাড়া, িিে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৬৪ ১০০০০ 

২২৩৭ নাোয়নগঞ্জ আেবত সেকাে, োপা ইদ্রাকপুে, ফতুল্লা, সেে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৬৫ ৫০০০ 

২২৩৮ নাোয়নগঞ্জ সীর্া োনী োস, োপা ইদ্রাকপুে, ফতুল্লা, সেে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৬৬ ৫০০০ 

২২৩৯ নাোয়নগঞ্জ ঝন্টু েন্দ্র েত্ত, িিে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৬৭ ৭০০০ 

২২৪০ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী জলাকনার্ র্বিে, সাতভাইয়াপাড়া, জসানােগাঁও, সেে,  ৯৮১৯২৬৮ ১০০০০ 

২২৪১ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী সতয জগাপাল বেউে বিগ্রি র্বিে, ধর্ মগঞ্জ (পাকাপুল), এনারয়তপুে, সেে, 

নাোয়নগঞ্জ 

৯৮১৯২৬৯ ১০০০০ 

২২৪২ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী পাগলনার্ বেও ও োর্সীতা র্বিে, পাগলা িাোে, কুতুিপুে, সেে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৭০ ৫০০০ 

২২৪৩ নাোয়নগঞ্জ অবনক পাল, ভুলতা, রূপগঞ্জ, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৭১ ৯০০০ 

২২৪৪ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী িলরেি বেউে আখড়া ও বশি র্বিে, ১৩/৪ িিিন্ধু জোড, সেে, নাোয়নগঞ্ে ৯৮১৯২৭২ ২০০০০ 

২২৪৫ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী র্বিে, েিেপুে, িােপাড়া, িিে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৭৩ ১০০০০ 

২২৪৬ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী কর্লা বপ্রয়া কিষ্ণিী আখড়া, নগেরোয়াে, আনিিাোে, জসানােগাঁও, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৭৪ ৫০০০ 

২২৪৭ নাোয়নগঞ্জ ১নং ঢারকশ্বেী র্িাশ্মশান ঘাট, ১নং ঢারকশ্বেী, িিে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৭৫ ১০০০০ 

২২৪৮ নাোয়নগঞ্জ কাশীপুে শ্মশান কবর্টি, কাশীপুে, ফতুল্লা, সেে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৭৬ ৫০০০ 

২২৪৯ নাোয়নগঞ্জ কাশীপুে নর্াঃপাড়া পূো কবর্টি, কাশীপুে, ফতুল্লা, সেে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৭৭ ৫০০০ 

২২৫০ নাোয়নগঞ্জ বনর্াই ঢালী, প. জেওরভাগ নাগিাড়ীে জর্াড়, সেে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৭৮ ১০০০০ 

২২৫১ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী েন্ডী র্ারয়ে র্বিে, বেিে, িােেীিাোে, জসানােগাঁও, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৭৯ ১০০০০ 

২২৫২ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী লালবে র্বিে, িাবুপাড়া, িিে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৮০ ১০০০০ 

২২৫৩ নাোয়নগঞ্ে শ্রীশ্রী জগৌে বনতাই বেউে বিগ্রি র্বিে, জেওরভাগ, ফতুল্লা, সেে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৮১ ১০০০০ 

২২৫৪ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী সা. দুগ মা র্বিে, দুপ্তাোর্ারলাপাড়া, দুপ্তাো, আড়াইিাোে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯২৮২ ১০০০০ 

২২৫৫ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী লক্ষীনাোয়ন বেউ েক্র ও শ্রীশ্রী জগাবিি বিগ্রি র্বিে, িার্ছােী দুগ মাপুে, জসানােগাঁও ৯৮১৯২৮৩ ৫০০০ 

২২৫৬ খুলনা জেিীতলা সা. দুগ মা র্বিে (ঠাকুেবভটা), জেিীতলা, িয়ােভািা, িটিয়াঘাটা, খুলনা ৯৮১৯২৮৪ ২০০০০ 

২২৫৭ র্য়র্নবসংি কল্পনা ভট্টাোর্য্ম, ১৬/ক করোরনশান জোড, সেে, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯২৮৫ ৫০০০ 

২২৫৮ র্য়র্নবসংি জশফালী সেকাে, ৮৩/বি সাউর্ িাউন্ডােী জোড, সেে, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯২৮৬ ৫০০০ 

২২৫৯ র্য়র্নবসংি শ্রীশ্রী বশি র্বিে, বেঘাবলয়া (খালিলা), আঠােিাড়ী, ঈশ্বেগঞ্জ, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯২৮৭ ১০০০০ 

২২৬০ র্য়র্নবসংি শ্রীশ্রী জগৌোি র্িাপ্রভূে আখড়া, িরুনাকািা, খার্ােগাঁও, নািাইল, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯২৮৮ ১০০০০ 

২২৬১ জনত্ররকানা শ্রীশ্রী নারগশ্বে র্িারেি বশি র্বিে, নাগড়া, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯২৮৯ ১০০০০ 

২২৬২ জনত্ররকানা শ্রীশ্রী শ্যার্া র্ারয়ে র্বিে, উবকলপাড়া, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯২৯০ ৮০০০ 

২২৬৩ োর্ালপুে নাবিনা সা. পূো র্বিে, নাবিনা র্ধ্যিাোে, নাবিনা, সেে, োর্ালপুে ৯৮১৯২৯১ ১০০০০ 

২২৬৪ োর্ালপুে বপয়ােপুে জেি র্বিে, িাবড় র্াগুেী, বপয়ােপুে িাোে, সেে, োর্ালপুে ৯৮১৯২৯২ ১০০০০ 

২২৬৫ োর্ালপুে োসপাড়া শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, সূত্রাপুে, বপয়ােপুে িাোে, সেে, োর্ালপুে ৯৮১৯২৯৩ ১০০০০ 

২২৬৬ োর্ালপুে জগাোবশর্লা শীলিাড়ী কালী র্বিে, জগাোবশর্লা, শ্রীোর্পুে, সেে, োর্ালপুে ৯৮১৯২৯৪ ১০০০০ 

২২৬৭ োর্ালপুে নাবিনা সা. র্াতৃ র্বিে, নাবিনা িাোে, নাবিনা, সেে, োর্ালপুে ৯৮১৯২৯৫ ১০০০০ 

২২৬৮ োর্ালপুে নরুবি বিন্দুপাড়া সা. পূো র্বিে, নরুবি বিন্দুপাড়া, নরুবি িাোে, সেে, োর্ালপুে ৯৮১৯২৯৬ ১০০০০ 

২২৬৯ গােীপুে সতয েন্দ্র োয়, কাবশর্পুে, সেে, গােীপুে ৯৮১৯২৯৭ ৩০০০ 

২২৭০ গােীপুে শ্রী জযারগন্দ্র েন্দ্র র্বল্লক, িাবেয়ােোলা, োরেন্দ্রপুে, শ্রীপুে, গােীপুে ৯৮১৯২৯৮ ৩০০০ 

২২৭১ গােীপুে সর্ে বসং শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, সর্ে বসং/বিধান, উরলারখালা, সেে, গােীপুে ৯৮১৯২৯৯ ৮৫০০ 

২২৭২ গােীপুে শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, নাোয়নকুল, পূিাইল, সেে, গােীপুে ৯৮১৯৩০০ ৮৫০০ 



২২৭৩ োর্ালপুে শ্রীশ্রী োধারগাবিি জসিা আশ্রর্, পালপাড়া, সেে, োর্ালপুে ৯৮১৯৩০১ ১০০০০ 

২২৭৪ র্য়র্নবসংি শ্রীকৃষ্ণ র্বিে, িয়ড়া, সুতয়াখালী, সেে, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯৩০২ ১০০০০ 

২২৭৫ র্য়র্নবসংি শ্রীশ্রী জগাপাল র্বিে, পূি ম জগািোকুড়া, শাপলািাোে, িালুয়াঘাট, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯৩০৩ ১০০০০ 

২২৭৬ র্য়র্নবসংি শ্রীশ্রী োধা বিরনাধ র্বিে, তাোকািা, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯৩০৪ ১০০০০ 

২২৭৭ র্য়র্নবসংি সা. দুগ মা র্বিে, জকওয়াটখালী, সেে, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯৩০৫ ১০০০০ 

২২৭৮ র্য়র্নবসংি পারুল জেৌধুেী, ২১নং টিপাপাড়ািাইরলন, সেে, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯৩০৬ ৫০০০ 

২২৭৯ বেনােপুে গাংগে জেিীিাোে দুগ মা র্বিে, গাংগে, সারতাে, িীেগঞ্জ, বেনােপুে ৯৮১৯৩০৭ ১৬০০০ 

২২৮০ বেনােপুে জখাশালপুে োর্কৃষ্ণ আশ্রর্, জখাশালপুে, সাধুেিাোে, কািারোল, বেনােপুে ৯৮১৯৩০৮ ২৫০০০ 

২২৮১ বেনােপুে েবন্ডপুে েবন্ড র্ন্ডি, েবন্ডপুে, তেলািাোে, কািারোল, বেনােপুে ৯৮১৯৩০৯ ২৫০০০ 

২২৮২ ঠাকুেগাঁও জগৌতর্ োয়, ব্রাহ্মনবভটা, কাবলিাড়ী, সেে, ঠাকুেগাঁও ৯৮১৯৩১০ ১০০০০ 

২২৮৩ বেনােপুে শ্রীশ্রী েগন্নার্ র্বিে “কর্ল কুুঁবড় র্বিলা গীতা সংঘ”, বসেগ্রার্, র্িলপুে, বিেল, 

বেনােপুে 

৯৮১৯৩১১ ২০০০০ 

২২৮৪ জনত্ররকানা রুরিল বিশ্বাস, পােলা, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩১২ ১০০০০ 

২২৮৫ জনত্ররকানা অতনু পত্রনিীশ, িড়পুকুেপাড়, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩১৩ ১০০০০ 

২২৮৬ জনত্ররকানা করুনা বসন্ধু োয়, জর্ািােপাড়া, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩১৪ ১০০০০ 

২২৮৭ জনত্ররকানা বনয়তী েক্রিতী, নাগড়া, উত্তেপাড়া, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩১৫ ১০০০০ 

২২৮৮ জনত্ররকানা আোধন সািা, জছাটিাোে, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩১৬ ১০০০০ 

২২৮৯ জনত্ররকানা জসার্া োনী সেকাে, নাগড়া উত্তে (িােইপাড়া), সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩১৭ ১০০০০ 

২২৯০ জনত্ররকানা শ্রীিাস োস, সাতপাই, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩১৮ ৫০০০ 

২২৯১ জনত্ররকানা সর্ীে কুর্াে ভট্টাোর্য্ম, জর্ািােপাড়া, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩১৯ ৬০০০ 

২২৯২ জনত্ররকানা বনেঞ্জন েন্দ্র োস, িড়িাোে, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩২০ ১০০০০ 

২২৯৩ জনত্ররকানা িাবুল সেকাে, জছাটিাোে, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩২১ ৫০০০ 

২২৯৪ জনত্ররকানা প্রেীপ কুন্ডু (রিনু), উবকলপাড়া, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩২২ ৫০০০ 

২২৯৫ জনত্ররকানা সুবেত েন্দ্র োস, িড়িাোে পূি ম, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩২৩ ৫০০০ 

২২৯৬ জনত্ররকানা জেিাশীষ সেকাে, অডািে জোড, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩২৪ ৬০০০ 

২২৯৭ জনত্ররকানা সৎসি উপাসনা জকন্দ্র, সাতপাই (নেীেপাড়), সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩২৫ ১০০০০ 

২২৯৮ জনত্ররকানা উেীয়র্ান সততা সংঘ সা. শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, িলাইনগুয়া, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩২৬ ১০০০০ 

২২৯৯ জনত্ররকানা িলাইনগুয়া কৃষ্ণ র্বিে, িলাইনগুয়া, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩২৭ ১০০০০ 

২৩০০ জনত্ররকানা সা. দুগ মা র্বিে, শবি সংঘ, িলাইনগুয়া, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩২৮ ১০০০০ 

২৩০১ জনত্ররকানা শ্রীশ্রী জডন্ডু িািােীে আখড়া, পুকুবেয়া, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩২৯ ১০০০০ 

২৩০২ জনত্ররকানা পুখুবেয়া সা. শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, পুখুবেয়া, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩৩০ ৭০০০ 

২৩০৩ জনত্ররকানা পুখুবেয়া েবক্ষণপাড়া সা. শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, পুখুবেয়া, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩৩১ ৫০০০ 

২৩০৪ জনত্ররকানা ভাতাইয়াপাড় সা. দুগ মা র্বিে, ভাতাইয়াপাড়া, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩৩২ ৫০০০ 

২৩০৫ জনত্ররকানা একতা সংঘ সা. দুগ মা র্বিে, ভাতাইয়াপাড়া, সেে, জনত্ররকানা ৯৮১৯৩৩৩ ৫০০০ 

২৩০৬ িগুড়া শ্রী সেল কুর্াে োস, োঁোইতাো, র্ােলা, শাোিানপুে, িগুড়া ৯৮১৯৩৩৫ ১০০০০ 

২৩০৭ ঢাকা শ্রীশ্রী আনির্য় কাবল র্বিে, পূি ম র্জোইন (উত্তে) বেবশপাড়া, জগন্ডাবেয়া, কের্তলী, 

ঢাকা 

৯৮১৯৩৩৬ ১০০০০ 

২৩০৮ ঢাকা শ্রীশ্রী োধার্াধি বেউ জেি বিগ্রি র্বিে, ১৯, জিশন জঘাষ জলন, সেে, ঢাকা ৯৮১৯৩৩৭ ১০০০০ 

২৩০৯ জশেপুে শ্রীশ্রী সা. কালী র্বিে, বেকপাড়া, সেে, জশেপুে ৯৮১৯৩৩৮ ১০০০০ 

২৩১০ জশেপুে নাকশী িারেিািািা সা. র্িাশ্মশান, উত্তে নাকশী িালুঘাটা, নাবলতািাড়ী, জশেপুে ৯৮১৯৩৪১ ৫০০০ 

২৩১১ জশেপুে শ্রীশ্রী দুগ মা কালী ও জগৌোি র্িাপ্রভূে র্বিে, লছর্নপুে, কুসুর্িাটীিাোে, সেে, জশেপুে ৯৮১৯৩৪২ ৫০০০ 

২৩১২ জশেপুে শ্রীশ্রী দুগ মা র্াতা, কাবলর্াতা ও োধারগাবিি র্বিে, জশেপুে টাউন, সেে, জশেপুে ৯৮১৯৩৪৩ ৫০০০ 

২৩১৩ জশেপুে পবির্ জশেী পূো উেযাপন সংঘ, পবির্ জশেী, জশেপুে টাউন, সেে, জশেপুে ৯৮১৯৩৪৪ ৫০০০ 



২৩১৪ জশেপুে কালী র্বিে ও শ্মশানঘাট, পাঠাকাটা, েক পাঠাকাটা, নকলা, জশেপুে ৯৮১৯৩৪৫ ১০০০০ 

২৩১৫ সুনার্গঞ্জ শ্রীশ্রী নৃবশংি বেউে আখড়া, িারেখাবশয়া, এোবর্য়ািাোে, েগন্নার্পুে, সুনার্গঞ্জ ৯৮১৯৩৪৬ ২০০০০ 

২৩১৬ ঢাকা শ্রীশ্রী োধাকান্ত র্বিে, ২২২, লালরর্ািন সািা ষ্ট্রীট, ওয়ােী, ঢাকা ৯৮১৯৩৪৭ ২৫০০০ 

২৩১৭ ঢাকা শ্রীশ্রী জলাকনার্ ব্রহ্মোেী আশ্রর্ ও র্বিে, ৮৪/১, স্বার্ীিাগ জোড, জগন্ডাবেয়া, ঢাকা ৯৮১৯৩৪৮ ২০০০০ 

২৩১৮ জগাপালগঞ্জ দুি মাশুে োন িালাে িাড়ী সা. দুগ মা র্বিে, দুি মাশুে, িহুগ্রার্, মুকসুেপুে, জগাপালগঞ্জ ৯৮১৯৩৪৯ ১০০০০ 

২৩১৯ ঢাকা আিীে োয়, ৫৯/৩ র্াবনকনগে, ওয়াসা জোড, ঢাকা ৯৮১৯৩৫০ ৫০০০ 

২৩২০ িবিগঞ্জ সৎসি জকন্দ্র, যরশেআিা আ/এ, সেে, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৫১ ২০০০০ 

২৩২১ িবিগঞ্জ শ্রীশ্রী কালী র্বিে, সারয়স্তানগে, সেে, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৫২ ২০০০০ 

২৩২২ িবিগঞ্জ জগাপাল বেউে র্বিে, িগলািাোে, সেে, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৫৩ ২০০০০ 

২৩২৩ িবিগঞ্জ শ্রীশ্রী র্িারেি িাড়ী র্বিে, েতনপুে, সেে, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৫৪ ২০০০০ 

২৩২৪ িবিগঞ্জ োধাকৃষ্ণ র্বিে, েগন্নার্পুে, শারয়স্তাগঞ্জ, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৫৫ ২০০০০ 

২৩২৫ িবিগঞ্জ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্বিে, কার্াইছড়া, েবশেপুে, িাহুিল, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৫৬ ২০০০০ 

২৩২৬ িবিগঞ্জ শ্রীশ্রী শেীর্াতা স্মৃবত তীর্ ম ধার্, িড়গাঁও, েবশেপুে, িাহুিল, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৫৭ ২০০০০ 

২৩২৭ িবিগঞ্জ শ্রীশ্রী োধারগাবিি বেউে আখড়া, কাবিগাঁও, সাটিয়ার্জেী, িাহুিল, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৫৮ ২০০০০ 

২৩২৮ িবিগঞ্জ কানাইলাল বেউে আখড়া, েকিায়েে, ডুিাই, িাহুিল, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৫৯ ২০০০০ 

২৩২৯ িবিগঞ্জ পািাড়পে োর্কৃষ্ণ আশ্রর্, আেবর্েীগঞ্জ, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৬০ ২০০০০ 

২৩৩০ িবিগঞ্জ শ্রীশ্রী েয়কালী র্বিে, আর্ীেখানী, িাবনয়ােং, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৬১ ২০০০০ 

২৩৩১ িবিগঞ্জ শ্রীশ্রী েগন্নাত জেরিে আখড়া, কাবেেগঞ্জ (র্াকুমলী), িাবনয়ােং, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৬২ ২০০০০ 

২৩৩২ িবিগঞ্জ শ্রীশ্রী োধার্াধি র্বিে, র্ধ্য নেপবত, চুনারুঘাট, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৬৩ ২০০০০ 

২৩৩৩ িবিগঞ্জ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ কালী র্বিে, দুগ মাপুে, র্াধিপুে, চুনারুঘাট, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৬৪ ২০০০০ 

২৩৩৪ িবিগঞ্জ স্বেনগ্রার্ গুপ্তিাটি শ্রীশ্রী িবে সংঘ র্বিে, স্বেনগ্রার্ পূি ম, লাখাই, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৬৫ ২০০০০ 

২৩৩৫ িবিগঞ্জ োর্কৃষ্ণ জসিাশ্রর্, গয়ািবে, নিীগঞ্জ, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৬৬ ২০০০০ 

২৩৩৬ িবিগঞ্জ েীনা জেিনার্, শ্যার্লী আ/এলাকা, সেে, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৬৭ ৪০০০ 

২৩৩৭ িবিগঞ্জ জশফালী জগাস্বার্ী, জগাসাইনগে, সেে, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৬৮ ৪০০০ 

২৩৩৮ িবিগঞ্জ অপ মনা িালা পাল, নয়ািাটি, সেে, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৬৯ ৪০০০ 

২৩৩৯ িবিগঞ্জ অে মনা ঋবষ, জগাসাইনগে, সেে, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৭০ ৪০০০ 

২৩৪০ িবিগঞ্জ লিোস কিষ্ণি, িগলািাোে, সেে, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৭১ ৪০০০ 

২৩৪১ িবিগঞ্জ র্াধু োশ, জঘাষপাড়া, সেে, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৭২ ৪০০০ 

২৩৪২ িবিগঞ্জ প্রেীপ কুর্াে কে, আদ্যপাশা, লস্কেপুে, সেে, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৭৩ ৪০০০ 

২৩৪৩ িবিগঞ্জ অবনর্া ঠাকুে, নার্াগপল, কপল, সেে, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৭৪ ৪০০০ 

২৩৪৪ িবিগঞ্জ র্নধন োশ, সূেীউড়া, ব্রাহ্মনডুো, শারয়স্তাগঞ্জ, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৭৫ ৪০০০ 

২৩৪৫ িবিগঞ্জ অরুন োশ, পূি ম জলঞ্জাপাড়া, শারয়স্তাগঞ্জ, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৭৬ ৪০০০ 

২৩৪৬ িবিগঞ্জ কনু কে, কিলাকীপুে, কসয়েগঞ্জ, নিীগঞ্জ, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৭৭ ৪০০০ 

২৩৪৭ িবিগঞ্জ অনুকুল োয়, পূি ম বতবর্েপুে, নিীগঞ্জ, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৭৮ ৪০০০ 

২৩৪৮ িবিগঞ্জ অেয় ভট্টাোর্য্ম, লঘুটিয়া, র্াধিপুে, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৭৯ ৪০০০ 

২৩৪৯ িবিগঞ্জ সুরিাধ েন্দ্র আোর্য্ম, েবক্ষণ জির্জড়া, জির্জড়া, র্াধিপুে, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৮০ ৪০০০ 

২৩৫০ িবিগঞ্জ িাসুরেি েক্রিতী, গাংধাে, স্নানঘাট, িাহুিল, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৮১ ৪০০০ 

২৩৫১ িবিগঞ্জ শ্রী ধীরেন্দ্র েক্রিতী, ভুগবল, র্ীেপুে, িাহুিল, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৮২ ৪০০০ 

২৩৫২ িবিগঞ্জ োনু ভট্টাোর্য্ম, েতুেি োরর্েপাড়া, িড়িাোে, িাবনয়ােং, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৮৩ ৪০০০ 

২৩৫৩ িবিগঞ্জ েতীশ েক্রিতী, োেপাড়া, খাগাউড়া, িাবনয়ােং, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৮৪ ৪০০০ 

২৩৫৪ িবিগঞ্জ োরসল সেকাে, লার্াউবেেপুে, খাগাউড়া, িাবনয়ােং, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৮৫ ৪০০০ 

২৩৫৫ িবিগঞ্জ বশবু েক্রিতী, শ্যার্পুে, কাকাইলরছও, আেবর্েীগঞ্জ, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৮৬ ৪০০০ 



২৩৫৬ িবিগঞ্জ আোধন েক্রিতী, পুকুেপাড়, আেবর্েীগঞ্জ, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৮৭ ৪০০০ 

২৩৫৭ িবিগঞ্জ প্রারনশ েক্রিতী, জনায়গাঁও, িাগর্, লাখাই, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৮৮ ৪০০০ 

২৩৫৮ িবিগঞ্জ রুরিল েক্রিতী, র্ােনা, র্ােনা িাোে, লাখাই, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৮৯ ৪০০০ 

২৩৫৯ িবিগঞ্জ সেল জগাস্বার্ী, িাতুন্ডা, চুনারুঘাট, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৯০ ৪০০০ 

২৩৬০ িবিগঞ্জ র্রনােঞ্জন সেকাে, সাটিয়ার্জেী, চুনারুঘাট, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৩৯১ ৪০০০ 

২৩৬১ জর্ৌলভীিাোে শ্রীশ্রী নূতন কালীিাড়ী, শাবন্তিাগ, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৩৯২ ২০০০০ 

২৩৬২ জর্ৌলভীিাোে োর্কৃষ্ণ জসিাশ্রর্, োর্কৃষ্ণ বর্শন জোড, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৩৯৩ ২০০০০ 

২৩৬৩ জর্ৌলভীিাোে শ্রীশ্রী শ্যার্সুিে বেউে আখড়া, কসয়ােপুে, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৩৯৪ ২০০০০ 

২৩৬৪ জর্ৌলভীিাোে শ্রীশ্রী শ্মশান কালী ও কাল কভেি র্বিে, কসয়ােপুে, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৩৯৫ ২০০০০ 

২৩৬৫ জর্ৌলভীিাোে আখাইলকুড়া শ্রীশ্রী েগন্নার্ বেউে আখড়া, পার্জবড়য়া, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৩৯৬ ২০০০০ 

২৩৬৬ জর্ৌলভীিাোে শ্রীশ্রী র্েন জর্ািন বেউে আখড়া, আব্দালপুে, কার্ালপুে িাোে, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৩৯৭ ২০০০০ 

২৩৬৭ জর্ৌলভীিাোে শ্রীশ্রী জলাকনার্ জসিাশ্রর্, কসয়ােপুে, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৩৯৮ ২০০০০ 

২৩৬৮ জর্ৌলভীিাোে শ্রীশ্রী জগৌে বনতাই বেউ র্বিে, কসয়ােপুে, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৩৯৯ ২০০০০ 

২৩৬৯ জর্ৌলভীিাোে েবক্ষণ ভাড়াউড়া সা. দুগ মা র্বিে, শ্রীর্িল, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪০০ ২০০০০ 

২৩৭০ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া শ্রীশ্রী েবক্ষরনশ্ববে কালী র্াতা র্বিে, চুন্টা, সোইল, বি-িাড়ীয়া ৯৮১৯৪০১ ২১০০০ 

২৩৭১ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া শ্রীশ্রী আনির্য়ী আশ্রর্, জখওড়া, কসিা, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৪০২ ২১০০০ 

২৩৭২ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া সাতগাঁও বুবর্দ্কান্ত জেৌধুেী িাড়ী সা. দুগ মা র্বিে, বিেয়নগে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৪০৩ ২১০০০ 

২৩৭৩ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া শ্রীশ্রী োর্ঠাকুে সা. র্বিে, েেলালপুে, লালপুে, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৪০৪ ২১০০০ 

২৩৭৪ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া শ্রীশ্রী কালী র্বিে, সীতানগে (ঋবষপাড়া), সেে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৪০৫ ২১০০০ 

২৩৭৫ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া উপরেলা জকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী জলাকনার্ জসিাশ্রর্ শাবন্তিন র্িাশ্মশান, আখাউড়া, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৪০৬ ২১০০০ 

২৩৭৬ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, সািাপাড়া, োধানগে, আখাউড়া, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৪০৭ ২১০০০ 

২৩৭৭ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া শ্রীশ্রী োধার্াধি আখড়া র্বিে, র্েবলশপুে, সেে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৪০৮ ২১০০০ 

২৩৭৮ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া স্বপন কুর্াে ভট্টাোয ম, পুি ম জর্ড্ডা কালগভেি, সেে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৪০৯ ৩৩৫০ 

২৩৭৯ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া আশুলতা সািা, কাবিপাড়া, সেে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৪১০ ৩৩৫০ 

২৩৮০ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া র্রনােঞ্জন োস, পূি ম পাইকপাড়া, সেে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৪১১ ৩৩৫০ 

২৩৮১ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া বশউলী োনী োস, পূি ম জর্ড্ডা, সেে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৪১২ ৩৩৫০ 

২৩৮২ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া লক্ষী োনী সূত্রধে, র্ধ্যপাড়া, পালপাড়া, সেে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৪১৩ ৩৩৫০ 

২৩৮৩ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া সাধনা বিশ্বাস, শািিােপুে, জেৌপাড়া, সোইল, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৪১৪ ৩৩৫০ 

২৩৮৪ বেনােপুে জির্ েন্দ্র োস, জগৌেীপুে, রুদ্রপুে, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৪১৫ ১০০০০ 

২৩৮৫ বেনােপুে শ্রী েন্দ্র জর্ািন সেকাে, জগাছিাটা, কাবলয়াগঞ্জ, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৪১৬ ১০০০০ 

২৩৮৬ বেনােপুে কাবিতা োনী, জগাছিাটা, কাবলয়াগঞ্জ, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৪১৭ ১০০০০ 

২৩৮৭ বেনােপুে শেবু েন্দ্র সেকাে, নলপুে, কাবলয়াগঞ্জ, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৪১৮ ১০০০০ 

২৩৮৮ বেনােপুে েগবেশ ির্ মন, আলীপুে, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৪১৯ ১০০০০ 

২৩৮৯ বেনােপুে শ্রী র্িলু েন্দ্র শীল, িরেকৃষ্ণপুে, ফুলিাড়ীিাট, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৪২০ ১০০০০ 

২৩৯০ বেনােপুে শ্রী িীরেন েন্দ্র শীল, ফেপািাে, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৪২১ ১০০০০ 

২৩৯১ বেনােপুে নাোয়নী র্িন্ত, উ. শ্যার্পুে, িগেইড়িাট, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৪২২ ১০০০০ 

২৩৯২ বেনােপুে শ্রী বিকাশ েন্দ্র সেকাে, জগাছিাটা, কাবলয়াগঞ্জ, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৪২৩ ১০০০০ 

২৩৯৩ বেনােপুে নরপন্দ্রনার্ সেকাে, িার্নগঞ্জ, কাবলয়াগঞ্জ, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৪২৪ ১০০০০ 

২৩৯৪ বেনােপুে অর্জমন েন্দ্র োয়, বপপল্যা, োেনািাে, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৪২৫ ১০০০০ 

২৩৯৫ বেনােপুে পুনর্ োয়, বশিপুে, কােীপাড়া, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৪২৬ ১০০০০ 

২৩৯৬ বেনােপুে বির্িালা োনী, বশিপুে, কােীপাড়া, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৪২৭ ১০০০০ 

২৩৯৭ জভালা সুবনল োয়, জছাটপাতা, তালুকোেিাড়ী, জিােিানউবদ্দন, জভালা ৯৮১৯৪২৮ ১০০০০ 



২৩৯৮ জভালা তাপস মৃধা, জছাটপাতা, তালুকোেিাড়ী, জিােিানউবদ্দন, জভালা ৯৮১৯৪২৯ ১০০০০ 

২৩৯৯ জভালা েীপক জেৌধুেী, জছাটপাতা, তালুকোেিাড়ী, জিােিানউবদ্দন, জভালা ৯৮১৯৪৩০ ১০০০০ 

২৪০০ জভালা স্বপন ভি, েেআলগী, তালুকোেিাড়ী, জিােিানউবদ্দন, জভালা ৯৮১৯৪৩১ ১০০০০ 

২৪০১ পটুয়াখালী বিশু েন্দ্র মুকুল, বসংরিোকাঠী, িাউফল, পটুয়াখালী ৯৮১৯৪৩২ ১০০০০ 

২৪০২ পটুয়াখালী অবনতা োয়, েে েঘুনার্বদ্দ, বসংরিোকাঠী, িাউফল, পটুয়াখালী ৯৮১৯৪৩৩ ১০০০০ 

২৪০৩ টািাইল কেতী সেকাে, িিনতলী, কুেনী, বর্েমাপুে, টাংগাইল ৯৮১৯৪৩৪ ১০০০০ 

২৪০৪ র্য়র্নবসংি শ্রী অর্ল েন্দ্র বতলকোস, িইলে, বত্রশাল, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯৪৩৫ ১০০০০ 

২৪০৫ সাতক্ষীো র্রনােঞ্জন র্ন্ডল, জভটখালী, শ্যার্নগে, সাতক্ষীো ৯৮১৯৪৩৬ ১০০০০ 

২৪০৬ জভালা জেযাবতলাল োয়, জগালকপুে, তর্জর্বদ্দন, জভালা ৯৮১৯৪৩৭ ১০০০০ 

২৪০৭ োঁেপুে শাবন্ত িবনক, দূেগাঁও, িবনকিাড়ী, জিায়াবলয়া, র্তলি, োঁেপুে ৯৮১৯৪৩৮ ১০০০০ 

২৪০৮ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ভগিতী র্বল্লক, েবক্ষণ বসংিগ্রার্, লক্ষীপুে, নাবসেনগে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৪৩৯ ১০০০০ 

২৪০৯ খুলনা বনবখল েন্দ্র িাছাড়, ৪৯, জলয়াে যরশাে জোড, সেে, খুলনা ৯৮১৯৪৪০ ১০০০০ 

২৪১০ নারটাে রুিী িালা র্িন্ত, উত্তে আলাইপুে, সেে, নারটাে ৯৮১৯৪৪১ ৬০০০ 

২৪১১ নারটাে সুেন কুর্াে োস, কালীগঞ্জ, ডািাপাড়া, নলডািা, নারটাে ৯৮১৯৪৪২ ৬০০০ 

২৪১২ নারটাে েয়োর্ েন্দ্র োস, কালীগঞ্জ, ডািাপাড়া, নলডািা, নারটাে ৯৮১৯৪৪৩ ৫০০০ 

২৪১৩ নারটাে শ্রীোর্ েন্দ্র িালোে, কাফুবেয়া, েস্তনািাে, সেে, নারটাে ৯৮১৯৪৪৫ ৫০০০ 

২৪১৪ ঢাকা অেয় সািা, টুম্পা বভলা, ৩৪/১/এ শাি সারিি জলন, নাবেিা, স্বার্ীিাগ, ঢাকা ৯৮১৯৪৪৬ ৫০০০ 

২৪১৫ ঢাকা োেন্য সেকাে জশৌলক, োোোগ, িাসারিা, সবুেিাগ, ঢাকা ৯৮১৯৪৪৭ ৫০০০ 

২৪১৬ ঢাকা পবেরতাষ েন্দ্র োস, োোেিাগ, িাসারিা, সবুেিাগ, ঢাকা ৯৮১৯৪৪৮ ৫০০০ 

২৪১৭ র্াগুো ইন্দ্রবেত বিশ্বাস, শত্রুবেতপুে, সেে, র্াগুো ৯৮১৯৪৪৯ ৫০০০ 

২৪১৮ জগাপালগঞ্জ বপযুষ িালা, েবক্ষণ পূি মপাড়া, গোপাড়া, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৯৮১৯৪৫০ ৫০০০ 

২৪১৯ জর্ৌলভীিাোে শ্রী জলাকনার্ র্বিে, নওয়াগাঁও, শ্রীর্িল, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৫১ ২০০০০ 

২৪২০ জর্ৌলভীিাোে শ্রীশ্রী োধারগাবিি জসিাশ্রর্, বভর্শী, ভূনিীে, শ্রীর্িল, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৫২ ২০০০০ 

২৪২১ জর্ৌলভীিাোে প্রভু েগদ্বন্ধু আশ্রর্ ও বর্শন, উত্তেসুে, শ্রীর্িল, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৫৩ ২০০০০ 

২৪২২ জর্ৌলভীিাোে সা. শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, জটংো, জটংোিাোে, োেনগে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৫৪ ২০০০০ 

২৪২৩ জর্ৌলভীিাোে শ্রীশ্রী সা. দুগ মা র্বিে, বশি র্বিে প্রািন, উত্তেভাগ, ইরিশ্বে, োেনগে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৫৫ ২০০০০ 

২৪২৪ জর্ৌলভীিাোে শ্রীশ্রী বিষ্ণু পে ধার্, তাোপাশা, োেনগে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৫৬ ২৪৭৫০ 

২৪২৫ জর্ৌলভীিাোে শ্রীশ্রী কালগভেি ও কালী র্বিে, উত্তেরকৌলা, কাবেপুে, কুলাউড়া, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৫৭ ২০০০০ 

২৪২৬ জর্ৌলভীিাোে কর্লগঞ্জ জকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী দুগ মা িাড়ী, কুর্ড়কাপন, জকোর্তনগে, কর্লগঞ্জ, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৫৮ ২০০০০ 

২৪২৭ জর্ৌলভীিাোে জগাপালনগে সা. শ্রীশ্রী দুগ মা িাড়ী, কর্লগঞ্জ, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৫৯ ২০০০০ 

২৪২৮ জর্ৌলভীিাোে শ্রীশ্রী েগন্নার্ র্বিে, ভানুবিল র্ারঝেগাঁও, আের্পুেিাোে, কর্লগঞ্জ, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৬০ ২০০০০ 

২৪২৯ জর্ৌলভীিাোে েগন্নার্ আখড়া, ছনগাঁও, আের্পুেিাোে, কর্লগঞ্জ, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৬১ ২০০০০ 

২৪৩০ জর্ৌলভীিাোে শ্রীশ্রী কালী কালগভেি িাড়ী, ক্লাি জোড, উত্তে ভিানীপুে, র্জড়ী, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৬২ ২০০০০ 

২৪৩১ জর্ৌলভীিাোে শ্রীশ্রী োধার্াধি জসিাশ্রর্, িাবছেপুে, র্জড়ী, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৬৩ ২০০০০ 

২৪৩২ জর্ৌলভীিাোে শ্রীশ্রী জগৌোি র্িাপ্রভূে জসিাশ্রর্, আবেরতযের্িাল, িড়রলখা, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৬৪ ২০০০০ 

২৪৩৩ জর্ৌলভীিাোে েবক্ষণভাগ সা. জেিস্থলী, বনে েবক্ষণভাগ, িড়রলখা, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৬৫ ২০০০০ 

২৪৩৪ জর্ৌলভীিাোে সুরেশ কে, শাবন্তিাগ, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৬৬ ৩০০০ 

২৪৩৫ জর্ৌলভীিাোে কানু োস, কসয়ােপুে, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৬৭ ৩০০০ 

২৪৩৬ জর্ৌলভীিাোে িাসবন্ত োস, সনকাপন, অলিা, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৬৮ ৩০০০ 

২৪৩৭ জর্ৌলভীিাোে নীিাে কাবন্তরেি, োয়শ্রী, কের্িাটী, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৬৯ ৩০০০ 

২৪৩৮ জর্ৌলভীিাোে সুব্রত পাল, পূি ম গীেমাপাড়া, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৭০ ৩০০০ 

২৪৩৯ জর্ৌলভীিাোে েতন কাবন্ত োকলাোে, ০৮ শাবন্তিাগ, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৭১ ৩০০০ 



২৪৪০ জর্ৌলভীিাোে সুবেত কুর্াে েত্ত, ৮১, পূি ম গীেমাপাড়া, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৭২ ৩০০০ 

২৪৪১ জর্ৌলভীিাোে কগরলন োয়, কসয়ােপুে স্কুল জোড, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৭৩ ৩০০০ 

২৪৪২ জর্ৌলভীিাোে সতযবেত েত্ত জেৌধুেী, ৪২ শাবন্তিাগ, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৭৪ ৩০০০ 

২৪৪৩ জর্ৌলভীিাোে কর্লা োনী িাদ্যকে, মুিােরেক, পািাড়িবষ মর্জড়া, র্াতােকানন, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৭৫ ৩০০০ 

২৪৪৪ জর্ৌলভীিাোে সুিল োশ, সনকাপন, অলিা, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৭৬ ৩০০০ 

২৪৪৫ জর্ৌলভীিাোে লাড়ু জেি, আব্দালপুে, কার্ালপুে, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৭৭ ৩০০০ 

২৪৪৬ জর্ৌলভীিাোে িাবুল জেি, েনাশ্রী, কের্িাটী, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৭৮ ৩০০০ 

২৪৪৭ জর্ৌলভীিাোে নবর্তা ঋবষ, টি.বি. িাসপাতাল জোড, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৭৯ ৩০০০ 

২৪৪৮ জর্ৌলভীিাোে অতুল েন্দ্র শুড়, আর্ানবগবে, উইশংকে, কাগািলা িাোে, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৮০ ৫২৫০ 

২৪৪৯ জর্ৌলভীিাোে শ্যার্ল ভট্টাোর্য্ম, িবেনাোয়ন, ভূেিল, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৮১ ৩০০০ 

২৪৫০ জর্ৌলভীিাোে জগারপন্দ্র কুর্াে পাল, কসয়ােপুে স্কুল জোড, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৮২ ৩০০০ 

২৪৫১ জর্ৌলভীিাোে প্রভাস ভট্টাোর্য্ম, গন্ধি মপুে, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৮৩ ৩০০০ 

২৪৫২ জর্ৌলভীিাোে অঞ্জল ভট্টাোর্য্ম, শাবন্তিাগ, সেে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৮৪ ৩০০০ 

২৪৫৩ জর্ৌলভীিাোে সঞ্চয় জেি, পাবত্রকুল, ভূনিীে, শ্রীর্িল, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৮৫ ৩০০০ 

২৪৫৪ জর্ৌলভীিাোে ষিী পাল, শ্রীর্িল, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৮৬ ৩০০০ 

২৪৫৫ জর্ৌলভীিাোে জশাভা োনী শীল, ডাকিাংলা পুকুেপাড়, শ্রীর্িল, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৮৭ ৩০০০ 

২৪৫৬ জর্ৌলভীিাোে িাসন্তী কিদ্য, পূি ম শ্রীর্িল, সবুেিাগ, শ্রীর্িল, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৮৮ ৩০০০ 

২৪৫৭ জর্ৌলভীিাোে অরুন জেিনার্, টিকবেয়া, খিাকােঞ্চল, কালীঘাট, শ্রীর্িল, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৮৯ ৩০০০ 

২৪৫৮ জর্ৌলভীিাোে েঞ্চলা োশ, জটংো, জটংোিাোে, োেনগে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৯০ ৩০০০ 

২৪৫৯ জর্ৌলভীিাোে সুপ্তা োনী জেি, খলাগাঁও, কবের্পুে, োেনগে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৯১ ৩০০০ 

২৪৬০ জর্ৌলভীিাোে সুেীপ বর্ত্র, আব্দা, তাোপাশা, োেনগে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৯২ ৩০০০ 

২৪৬১ জর্ৌলভীিাোে রুরপশ োস, বিলিাড়ী, জর্াকার্িাোে, োেনগে, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৯৩ ৩০০০ 

২৪৬২ জর্ৌলভীিাোে পবের্ল র্ালাকাে, কাবছর্নগে, কুলাউড়া, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৯৪ ৩০০০ 

২৪৬৩ জর্ৌলভীিাোে সেল বেবশ, র্নসুে, কুলাউড়া, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৯৫ ৩০০০ 

২৪৬৪ জর্ৌলভীিাোে বনটু জঘাষ, র্াগুো, কুলাউড়া, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৯৬ ৩০০০ 

২৪৬৫ জর্ৌলভীিাোে বনেে েঞ্জন োস, পুশাইনগে, জগৌেীশংকে, কুলাউড়া, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৯৭ ৩০০০ 

২৪৬৬ জর্ৌলভীিাোে েনবেত র্ালাকাে, লক্ষীপুে, কেত্রঘাট, কর্লগঞ্জ, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৯৮ ৩০০০ 

২৪৬৭ জর্ৌলভীিাোে র্িলী োনী পাল, কুর্ড়াকাপন, জর্োর্তনগে, কর্লগঞ্জ, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৪৯৯ ৩০০০ 

২৪৬৮ জর্ৌলভীিাোে োনু রুদ্র পাল, কুর্ড়াকাপন, জকোর্তনগে, কর্লগঞ্জ, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৫০০ ৩০০০ 

২৪৬৯ র্য়র্নবসংি জসিাপল্লী দুগ মা র্বিে, পাড়াইিাটী, মুিাগাছা, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯৫০২ ১০০০০ 

২৪৭০ র্য়র্নবসংি শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, কাটাখালী, সারিি জকায়াট মাে, সেে, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯৫০৩ ১০০০০ 

২৪৭১ র্য়র্নবসংি সঞ্জয় সেকাে, কালীিাড়ী জোড, সেে, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯৫০৪ ৫০০০ 

২৪৭২ োর্ালপুে েতন েন্দ্র োস, কাবলকাপুে র্াবঝপাড়া, জেওয়ানগঞ্জ, োর্ালপুে ৯৮১৯৫০৬ ১০০০০ 

২৪৭৩ র্য়র্নবসংি োর্েেন ঋবষ, র্াগন ফুলপুে, ফুলপুে, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯৫০৭ ৫০০০ 

২৪৭৪ র্য়র্নবসংি সুধাংশু েন্দ্র োস, ফবলয়ার্ােী, অবম্বকাগঞ্জ, সেে, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯৫০৮ ৫০০০ 

২৪৭৫ র্য়র্নবসংি শ্রীশ্রী কালী র্াতাে র্বিে, জডার্রকানা, নলোপড়া, ফুলপুে, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯৫০৯ ১০০০০ 

২৪৭৬ র্য়র্নবসংি জডৌিাখলা সা. বশি র্বিে, গবণতাশ্রর্, জডৌিাখলা, জগৌেীপুে, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯৫১০ ১০০০০ 

২৪৭৭ র্য়র্নবসংি েকোধাকানাই সা. র্িাশ্মশান, িরুকািাোে, ফুলিাড়ীয়া, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯৫১১ ১০০০০ 

২৪৭৮ র্য়র্নবসংি পূি ম িাখাই শাবন্তব্রত র্িাশ্মশান উন্নয়ন, ঠাকুে িাখাই, ফুলপুে, র্য়র্নবসংি ৯৮১৯৫১২ ১০০০০ 

২৪৭৯ োর্ালপুে সভাপবত কুটার্বন জকন্দুয়া কালীিাড়ী র্বিে, নাবেরকলী, সেে, োর্ালপুে ৯৮১৯৫১৩ ১০০০০ 

২৪৮০ টািাইল গন্ধব্যমপাড়া সেকাে লক্ষীকান্ত দুগ মা ও োধারগাবিি র্বিে সা., জগাড়াই গন্ধব্যমপাড়া, 

বর্েমাপুে, টািাইল 

৯৮১৯৫১৪ ১০০০০ 



২৪৮১ টািাইল ভূষন্ডী শ্রীশ্রী োধারগাবিি নাট র্বিে, জর্রুয়ারঘানা, বর্েমাপুে, টািাইল ৯৮১৯৫১৫ ১০০০০ 

২৪৮২ টািাইল িটতলা েবক্ষণপাড়া কালী র্বিে, গায়াোরিতীল, িাঁশগতল, বর্েমাপুে, টািাইল ৯৮১৯৫১৬ ১০০০০ 

২৪৮৩ টািাইল জপািকামুেী র্ন্ডলপাড়া দুগ মা র্বিে, বর্েমাপুে, টািাইল ৯৮১৯৫১৭ ১০০০০ 

২৪৮৪ টািাইল শ্রীশ্রী শ্যার্োয় র্েন জর্ািন বিগ্রি র্বিে, গুপ্ত বৃিািন, জলািানী সাগেবেঘী, ঘাটাইল, 

টািাইল 

৯৮১৯৫১৮ ১৮০০০ 

২৪৮৫ টািাইল জছাট িাসাবলয়া সা. কাবল র্বিে, িড় িাসাবলয়া, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫১৯ ১০০০০ 

২৪৮৬ টািাইল শ্রীশ্রী িনুর্ান র্বিে, কালীপুে, বেঘুলীয়া, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫২০ ১০০০০ 

২৪৮৭ টািাইল শ্রীশ্রী জলাকনার্ ব্রহ্মোেী আশ্রর্, কালীপুে, বেঘুলীয়া, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫২১ ১০০০০ 

২৪৮৮ টািাইল শ্রীশ্রী জছাট কালীিাড়ী, আকুেটাকুে, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫২২ ১০০০০ 

২৪৮৯ টািাইল শ্রীশ্রী কালীিাড়ী, আোলতপাড়া, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫২৩ ২৫০০০ 

২৪৯০ টািাইল িাবেতপুে সািাপাড়া কালী র্বিে, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫২৪ ২৫০০০ 

২৪৯১ টািাইল িাবেতপুে সািাপাড়া দুগ মা র্বিে, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫২৫ ২৫০০০ 

২৪৯২ টািাইল শ্রীশ্রী কালী র্বিে, তােটিয়া, টি-ভাতকুড়া, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫২৬ ১০০০০ 

২৪৯৩ টািাইল োহ্নিী জেৌধুোনী র্িাশ্মশান, কাগর্ােী, চুনাপাড়া, সরন্তাষ, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫২৭ ১০০০০ 

২৪৯৪ টািাইল বিন্যাগফে িাোে িড় কালী র্বিে, বিল িাথুয়াোনী, বিন্যাগফে, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫২৮ ১০০০০ 

২৪৯৫ টািাইল শবনে আখড়া, করলেপাড়া, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫২৯ ১০০০০ 

২৪৯৬ টািাইল শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে (রুপর্ িবেেন), কািাপাড়া িবেেন, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫৩০ ১০০০০ 

২৪৯৭ টািাইল শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, েবিোসপাড়া, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫৩১ ১০০০০ 

২৪৯৮ টািাইল থুবপয়া কালী র্বিে, কাবশল, িাসাইল, টািাইল ৯৮১৯৫৩২ ১০০০০ 

২৪৯৯ টািাইল নেেিী কালী র্বিে (সা.), নেেিী, গয়িাটা, নাগেপুে, টািাইল ৯৮১৯৫৩৩ ২০০০০ 

২৫০০ টািাইল সিিতপুে জকন্দ্রীয় কালী িাড়ী, নাগেপুে, টািাইল ৯৮১৯৫৩৪ ১০০০০ 

২৫০১ টািাইল গয়িাটা ইউবনয়ন জকন্দ্রীয় সা. োো িবেশেন্দ্র র্িাশ্মশান, নাগেপুে, টািাইল ৯৮১৯৫৩৫ ১০০০০ 

২৫০২ টািাইল শুভকী র্বনোসপাড়া কালী র্বিে ও জগাবিি র্বিে, ককর্জেী, জেলদুয়াে, টািাইল ৯৮১৯৫৩৬ ১০০০০ 

২৫০৩ টািাইল এলাবসন পুোতন কালী িাড়ী, জেলদুয়াে, টািাইল ৯৮১৯৫৩৭ ১৫০০০ 

২৫০৪ টািাইল গাছকুমুল্লী দুগ মা র্বিে, এলাবসন, জেলদুয়াে, টািাইল ৯৮১৯৫৩৮ ১০০০০ 

২৫০৫ টািাইল শ্রীশ্রী বসরর্দ্শ্বেী কালী র্বিে, পুটিয়াোনীিাোে, জেলদুয়াে, টািাইল ৯৮১৯৫৩৯ ১০০০০ 

২৫০৬ টািাইল ধলারটংগে সা. শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, র্গড়া, কাবলিাতী, টািাইল ৯৮১৯৫৪০ ১০০০০ 

২৫০৭ টািাইল ভূঞাপুে জকন্দ্রীয় র্িাশ্মশান ঘাট ও কালী র্বিে, পূি মপাড়া, ভূঞাপুে, টািাইল ৯৮১৯৫৪১ ১০০০০ 

২৫০৮ টািাইল ভূঞাপুে সা. কালী র্বিে ও োধারগাবিি র্বিে েিীন্দ্র োরসে আবিনা, ভূঞাপুে ৯৮১৯৫৪২ ১৫০০০ 

২৫০৯ টািাইল ফলো জকন্দ্রীয় সা. শ্রীশ্রী কালী র্বিে, ভূঞাপুে, টািাইল ৯৮১৯৫৪৩ ১০০০০ 

২৫১০ টািাইল শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, সূতী পলাশ, সূতী, জগাপালপুে, টািাইল ৯৮১৯৫৪৪ ১০০০০ 

২৫১১ টািাইল র্নীষা জেিী, োলাষ পূি মপাড়া, ধনিাড়ী, টািাইল ৯৮১৯৫৪৫ ৫০০০ 

২৫১২ টািাইল শ্রী েতন কুর্াে েি, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫৪৬ ৩০০০ 

২৫১৩ টািাইল এসানা োনী োস, নগে েলগফ, র্ীরেে জিতকা, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫৪৭ ৩০০০ 

২৫১৪ টািাইল পাি মতী িালা োস, বিশ্বাস জিতকা, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫৪৮ ৩০০০ 

২৫১৫ টািাইল িাোনী োস, আকুেটাকুেপাড়া, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫৪৯ ৩০০০ 

২৫১৬ টািাইল সুবর্তা োনী োস, োইন্যা, িাবঘল, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫৫০ ৩০০০ 

২৫১৭ টািাইল বিেয়া োনী কর্ মকাে, পাঁেআনী িাোে, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫৫১ ৩০০০ 

২৫১৮ টািাইল েত্না র্ালাকাে, সািাবলয়া, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫৫২ ৩০০০ 

২৫১৯ টািাইল শমু্ভ কর্ মকাে, কাবলিা, বেঘুলীয়া, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫৫৩ ৫০০০ 

২৫২০ টািাইল অে মনা সািা, িাবেতপুে, র্ীরেে জিতকা, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫৫৪ ১০০০০ 

২৫২১ টািাইল সুরলখা োনী োয়, িাবেতপুে, র্ীরেে জিতকা, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫৫৫ ১০০০০ 

২৫২২ টািাইল সুবেপা সািা, িাবেতপুে সািাপাড়া, র্ীরেে জিতকা, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫৫৬ ১০০০০ 



২৫২৩ টািাইল পবল সািা, িাবেতপুে, র্ীরেে জিতকা, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫৫৭ ১০০০০ 

২৫২৪ টািাইল জশফালী সািা, িাবেতপুে, র্ীেে জিতকা, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫৫৮ ৫০০০ 

২৫২৫ টািাইল ভানু োনী সািা, করলেপাড়া, সেে, টািাইল ৯৮১৯৫৫৯ ৫০০০ 

২৫২৬ টািাইল শ্রী অবনল কর্ মকাে, র্গড়া, কাবলিাতী, টািাইল ৯৮১৯৫৬০ ৩০০০ 

২৫২৭ টািাইল গীতা োনী েক্রিতী, নান্দুবেয়া, জেলদুয়াে, টািাইল ৯৮১৯৫৬১ ৩০০০ 

২৫২৮ টািাইল অবখল েন্দ্র জে, বসংিোগী, এলাবসন, জেলদুয়াে, টািাইল ৯৮১৯৫৬২ ৫০০০ 

২৫২৯ টািাইল টুলু োনী সেকাে, ধলরর্াপা, ভাদ্রা, নাগেপুে, টািাইল ৯৮১৯৫৬৩ ৫০০০ 

২৫৩০ টািাইল সুিেী োনী সেকাে, নেেিী, গয়িাটা, নাগেপুে, টািাইল ৯৮১৯৫৬৪ ৫০০০ 

২৫৩১ টািাইল সুবশল েন্দ্র সেকাে, নেেিী, গয়িাটা, নাগেপুে, টািাইল ৯৮১৯৫৬৫ ১০০০০ 

২৫৩২ টািাইল র্রনােঞ্জন কর্ মকাে, ভাদ্রা, নাগেপুে, টািাইল ৯৮১৯৫৬৬ ৫০০০ 

২৫৩৩ টািাইল সুবিতা োনী কর্ মকাে, সূতী পলাশ, সূতী, জগাপালপুে, টািাইল ৯৮১৯৫৬৭ ৫০০০ 

২৫৩৪ জর্ৌলভীিাোে সরতযন্দ্র োস, ভূয়াই, র্জড়ী, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৫৬৮ ৩০০০ 

২৫৩৫ জর্ৌলভীিাোে জখাশর্বত বিশ্বাস, োিাউটি, েবক্ষণভাগ, িড়রলখা, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৫৬৯ ৩০০০ 

২৫৩৬ জর্ৌলভীিাোে বিেন কুর্াে জেি, বনে েবক্ষণভাগ, েবক্ষণভাগ, িড়রলখা, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৫৭০ ৩০০০ 

২৫৩৭ জর্ৌলভীিাোে তর্াল িালা বিশ্বাস, োিাউটি, েবক্ষণভাগ, িড়রলখা, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৫৭১ ৩০০০ 

২৫৩৮ জর্ৌলভীিাোে প্ররর্রেন্দ্র পাল, োিাউটি, েবক্ষণভাগ, িড়রলখা, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৫৭২ ৩০০০ 

২৫৩৯ জর্ৌলভীিাোে শ্রী প্রান্ত জর্ািন েত্ত, কাঠালতলী, িড়রলখা, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৫৭৪ ৩০০০ 

২৫৪০ লালর্বনেিাট জেওরডািা র্ন্ডলী িবেিাসে (োধার্াধি বিগ্রি), নামুড়ীেিাট, আবেতর্ােী, লালর্বনেিাট ৯৮১৯৫৭৫ ২৫০০০ 

২৫৪১ লালর্বনেিাট জোলাপাড়া সনাতন ধর্ীয় সা. র্িাশ্মশানঘাট, নামুড়ীেিাট, আবেতর্ােী, লালর্বনেিাট ৯৮১৯৫৭৬ ২৫০০০ 

২৫৪২ লালর্বনেিাট শ্রীশ্রী োধারগাবিি বিগ্রি র্বিে, শ্রীখাতা, েলগ্রার্, কালীগঞ্জ, লালর্বনেিাট ৯৮১৯৫৭৭ ২৫০০০ 

২৫৪৩ লালর্বনেিাট শ্রীশ্রী পের্ানি গীতাশ্রর্, িারিেকুড়া, জগাড়ল, কালীগঞ্জ, লালর্বনেিাট ৯৮১৯৫৭৮ ২৫০০০ 

২৫৪৪ লালর্বনেিাট শ্রীশ্রী দুগ মা জেিী র্বিে, জর্াবর্নপুে, সেকারেেিাট, পাটগ্রার্, লালর্বনেিাট ৯৮১৯৫৭৯ ২৫০০০ 

২৫৪৫ লালর্বনেিাট িাড়াইপাড়া শ্রীশ্রী র্েন জর্ািন েয় জগাবিি (সাি ম) বশিিাড়ী িবে র্বিে, িাতীিান্ধা ৯৮১৯৫৮০ ২৫০০০ 

২৫৪৬ লালর্বনেিাট যুগুবন েপে জেিানি িবে র্বিে, জোংড়া, সেকারেেিাট, পাটগ্রার্, লালর্বনেিাট ৯৮১৯৫৮১ ২৫০০০ 

২৫৪৭ লালর্বনেিাট েিনপাট বুড়ীেবেঘী সা. জকন্দ্রীয় বৃরর্দ্শ্বেী োধারগাবিি ও দুগ মা র্বিে, কুর্ড়ীেিাট, 

আবেতর্ােী, লালর্বনেিাট 

৯৮১৯৫৮২ ২৫০০০ 

২৫৪৮ লালর্বনেিাট পবিত্র েন্দ্র োয়, িাড়াইপাড়া, বতলতা, সেে, লালর্বনেিাট ৯৮১৯৫৮৩ ১০০০০ 

২৫৪৯ েংপুে জসানাোয় জর্াকা র্িন্ত আয ম সংঘ িবেিাসে, তামু্বলপুে, পীেগাছা, েংপুে ৯৮১৯৫৮৪ ২৫০০০ 

২৫৫০ গাইিান্ধা শ্রীশ্রী কাবলর্াতা র্বিে, বড.এইড জোড, সেে, গাইিান্ধা ৯৮১৯৫৮৫ ২৫০০০ 

২৫৫১ গাইিান্ধা শ্রীশ্রী বসতাোর্ বশি র্বিে, ব্রীে জোড, সেে, গাইিান্ধা ৯৮১৯৫৮৬ ২৫০০০ 

২৫৫২ গাইিান্ধা শ্রীঅিন সা. দুগ মা র্বিে, পবির্ কিদ্যনার্, ছাইতানতলা, সুিেগঞ্জ, গাইিান্ধা ৯৮১৯৫৮৭ ২৫০০০ 

২৫৫৩ গাইিান্ধা সা. দুগ মা র্বিে (সনাতন সংঘ), র্বিপুে, র্বিপুে িাোে, সাদুল্যাপুে, গাইিান্ধা ৯৮১৯৫৮৮ ২৫০০০ 

২৫৫৪ গাইিান্ধা সনাতন ধর্ ম র্বিে, ধনকুটি, িাটলক্ষীপুে, সেে, গাইিান্ধা ৯৮১৯৫৮৯ ২৫০০০ 

২৫৫৫ গাইিান্ধা জিায়াবলয়া প্রধানপাড়া সা. শ্রীশ্রী কাত্তায়নী র্বিে, জগাবিিগঞ্জ, গাইিান্ধা ৯৮১৯৫৯০ ২০০০০ 

২৫৫৬ গাইিান্ধা প্রার্ মনা োনী, কাবলেখার্াে, িাবঞ্চিাড়ী, সুিেগঞ্জ, গাইিান্ধা ৯৮১৯৫৯১ ১০০০০ 

২৫৫৭ গাইিান্ধা শ্রীশ্রী োর্কৃষ্ণ আশ্রর্, জগাবিিপুে, সেে, গাইিান্ধা ৯৮১৯৫৯২ ২৫০০০ 

২৫৫৮ গাইিান্ধা সা. দুগ মা র্বিে, র্ধ্যোর্েন্দ্রপুে, জকার্েপে, পলাশিাড়ী, গাইিান্ধা ৯৮১৯৫৯৩ ১৫০০০ 

২৫৫৯ গাইিান্ধা পদুর্ শিে ঠাকুেিাড়ী কালী র্বিে, বডর্লা, পদুর্ শিে, সাঘাটা, গাইিান্ধা ৯৮১৯৫৯৪ ১৪০০০ 

২৫৬০ র্াগুো োর্প্রসাে বিশ্বাস, বেলগাড়ী, সবেলাপুে, শ্রীপুে, র্াগুো ৯৮১৯৫৯৫ ৫০০০ 

২৫৬১ জগাপালগঞ্জ প্রতীভা িাগড়, পরলাটানা, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৯৮১৯৫৯৬ ৫০০০ 

২৫৬২ গােীপুে গাছিাড়ী (িবেিাোলা) সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, েঘুনার্পুে, কাবলয়াগকে, গােীপুে ৯৮১৯৫৯৭ ৮৫০০ 

২৫৬৩ গােীপুে সারিিািাে সা. শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, িাঁশতলী, কাবলয়াগকে, গােীপুে ৯৮১৯৫৯৮ ৮৫০০ 

২৫৬৪ গােীপুে শ্রীশ্রী েক্ষা কালী র্াতাে র্বিে, ভিানীপুে, িড় ভিানীপুে, সেে, গােীপুে ৯৮১৯৫৯৯ ৮৫০০ 



২৫৬৫ গােীপুে শ্রীশ্রী োধা েেণ কিোগী বেউে আখড়া ও শ্রীশ্রী জলাকনার্ জসিা আশ্রর্, েবক্ষণিাগ, 

কালীগঞ্জ,  

৯৮১৯৬০০ ৮৫০০ 

২৫৬৬ িবেশাল িাঁশতলা জঘাষ িাড়ী সা. শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, অক্সরফাড ম বর্শন জোড, সেে, িবেশাল ৯৮১৯৬০১ ২০০০০ 

২৫৬৭ যরশাে ভুলিাবড়য়া কাবল র্বিে, ধলগ্রার্, িাঘােপাড়া, যরশাে ৯৮১৯৬০২ ২০০০০ 

২৫৬৮ জভালা শ্রীশ্রী কৃষ্ণ/বশি শবি র্বিে, জগালকপুে, তর্জর্বদ্দন, জভালা ৯৮১৯৬০৩ ২০০০০ 

২৫৬৯ টািাইল কিলানপুে বশি র্বিে, র্লপাড়া, বর্েমাপুে, টািাইল ৯৮১৯৬০৪ ২০০০০ 

২৫৭০ টািাইল শ্রীশ্রী বশি র্বিে জসিা সংঘ, মুশুবেয়া জর্ানা, কুেনী, বর্েমাপুে, টািাইল ৯৮১৯৬০৫ ২০০০০ 

২৫৭১ টািাইল কৃষ্ণ কালী র্বিে, িাট ফরতপুে, র্লপাড়া, বর্েমাপুে, টািাইল ৯৮১৯৬০৬ ২০০০০ 

২৫৭২ টািাইল িিাটি শ্রীশ্রী োধারগাবিি আশ্রর্, বর্েমাপুে, টািাইল ৯৮১৯৬০৭ ২০০০০ 

২৫৭৩ টািাইল সুতানড়ী সা. বশি র্বিে, সুতানড়ী, র্লপাড়া, বর্েমাপুে, টািাইল ৯৮১৯৬০৮ ২০০০০ 

২৫৭৪ পটুয়াখালী োইবকরশাে বর্লন র্বিে, বসংরিেকাঠী, িাউফল, পটুয়াখালী ৯৮১৯৬০৯ ২০০০০ 

২৫৭৫ জভালা শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, জছাটপাতা, তালুকোেিাড়ী, জিােিানউবদ্দন, জভালা ৯৮১৯৬১০ ২০০০০ 

২৫৭৬ র্াগুো পাঁচুবড়য়া সা. দুগ মা র্বিে, েীঘা, র্ির্ম্েপুে, র্াগুো ৯৮১৯৬১১ ২০০০০ 

২৫৭৭ কুবর্ল্লা শ্রীশ্রী কাবলকা আশ্রর্, ডালপা, পাক জেওড়া, মুোেনগে, কুবর্ল্লা ৯৮১৯৬১২ ১৫০০০ 

২৫৭৮ কুবর্ল্লা ডালপা র্িাশ্মশান, পাক জেওড়া, মুোেনগে, কুবর্ল্লা ৯৮১৯৬১৩ ১৫০০০ 

২৫৭৯ র্াগুো ভাটপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, শত্রুবেৎপুে, সেে, র্াগুো ৯৮১৯৬১৪ ২০০০০ 

২৫৮০ র্াগুো পরর্েিাট কবিেরখালাে কালী র্বিে, জগায়ালিার্ান, সেে, র্াগুো ৯৮১৯৬১৫ ২০০০০ 

২৫৮১ র্াগুো পয়ােী িােোতলা র্বিে, শত্রুবেৎপুে, সেে, র্াগুো ৯৮১৯৬১৬ ২০০০০ 

২৫৮২ র্াগুো বশয়ালর্জবড় পবির্পাড়া সা. দুগ মা র্বিে, জগায়ালিার্ান, সেে, র্াগুো ৯৮১৯৬১৭ ২০০০০ 

২৫৮৩ র্াগুো িাড়ীখালী কুবেপাড়া সা. কাতযায়নী পূো র্বিে প্রািন, র্ির্ম্েপুে, র্াগুো ৯৮১৯৬১৮ ২০০০০ 

২৫৮৪ র্াগুো জোোননগে সা. কাবল র্বিে, র্ালাইনগে, শ্রীপুে, র্াগুো ৯৮১৯৬১৯ ২০০০০ 

২৫৮৫ ঝালকাঠী তালতলা িাোে সা. দুগ মা র্বিে, নলবছটি, ঝালকাঠী ৯৮১৯৬২০ ২০০০০ 

২৫৮৬ র্াগুো পয়ােী কালীতলা র্বিে, শত্রুবেৎপুে, সেে, র্াগুো ৯৮১৯৬২১ ২০০০০ 

২৫৮৭ র্াগুো োোপুে তর্ালতলা সা. দুগ মা র্বিে, োেিনগ্রার্, র্ির্ম্েপুে, র্াগুো ৯৮১৯৬২২ ২০০০০ 

২৫৮৮ টািাইল শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, র্লপাড়া, বর্েমাপুে, টািাইল ৯৮১৯৬২৩ ২০০০০ 

২৫৮৯ বেনােপুে রুদ্রপুে পূি মপাড়া সা. িবে র্বিে, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৬২৪ ২০০০০ 

২৫৯০ বেনােপুে শ্রীশ্রী র্ধুপুে িবে র্বিে, বসঙ্গুল, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৬২৫ ২০০০০ 

২৫৯১ বেনােপুে িাবসলা সা. িবে র্বিে, বসঙ্গুল, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৬২৬ ২০০০০ 

২৫৯২ বেনােপুে নােিট্ট সা. োধারগাবিি র্বিে, কািালু, বেনােপুে ৯৮১৯৬২৭ ১০০০০ 

২৫৯৩ র্াগুো োগলা েবক্ষনপাড়া সা. দুগ মা পূো র্বিে, সেে, র্াগুো ৯৮১৯৬২৮ ২৫০০০ 

২৫৯৪ িগুড়া িাঁরসাখালী নাোয়ন দুগ মা র্বিে, কান্তনগে, ধুনট, িগুড়া ৯৮১৯৬২৯ ১০০০০ 

২৫৯৫ িগুড়া ধুনট সেেপাড়া র্ায়াোনী সািাে োধাবগবে র্বিে, ধুনট, িগুড়া ৯৮১৯৬৩০ ১০০০০ 

২৫৯৬ িগুড়া োনবডলা সািাপাড়া দুগ মা র্বিে, ছাবতয়ানী, ধুনট, িগুড়া ৯৮১৯৬৩১ ১০০০০ 

২৫৯৭ িগুড়া জটংোখালী বশতুলী পূো র্বিে উন্নয়ন, বনয়ার্বতয়া, ধুনট, িগুড়া ৯৮১৯৬৩২ ১০০০০ 

২৫৯৮ িগুড়া লাবিড়ীপাড়া (সূত্রধেপাড়া) র্বিে, ভিানীগঞ্জ, সেে, িগুড়া ৯৮১৯৬৩৪ ১০০০০ 

২৫৯৯ বপরোেপুে কুবড়য়ানািাোে সা. দুগ মা র্বিে, জনছাোিাে, বপরোেপুে ৯৮১৯৬৩৫ ১০০০০ 

২৬০০ বপরোেপুে শ্রীশ্রী িবেগুরুোঁে র্তুয়া জসিাশ্রর্, গািিাড়ী, িাটনাতলা, জনছাোিাে, বপরোেপুে ৯৮১৯৬৩৬ ১০০০০ 

২৬০১ বপরোেপুে র্রনাে িালা, র্াবলখালী, সাবেয়া, নাবেেপুে, বপরোেপুে ৯৮১৯৬৩৭ ৭০০০ 

২৬০২ জভালা িাবুল িােো, ওরয়স্টাণ মপাড়া, সেে, জভালা ৯৮১৯৬৩৮ ৫০০০ 

২৬০৩ জভালা অবনক িসু, ওরয়িানপাড়া, সেে, জভালা ৯৮১৯৬৩৯ ৮০০০ 

২৬০৪ বেনােপুে উত্তে শ্যার্পুে শ্রীশ্রী বশি র্বিে, িগেইড়িাট, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৬৪০ ২০০০০ 

২৬০৫ বেনােপুে র্াটিয়ান র্ন্ডলপাড়া সা. িবে র্বিে, িােনািাে, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৬৪১ ২০০০০ 

২৬০৬ বেনােপুে েবক্ষণ জগাবিিপুে িবে র্বিে (র্ািেীপাড়া), কাবলয়াগঞ্জ, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৬৪২ ২০০০০ 



২৬০৭ বেনােপুে সুখরেিপুে দুগ মা র্বিে, ফেপািাে, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৬৪৩ ২০০০০ 

২৬০৮ বেনােপুে বঝনাইকুড়ী দুগ মা র্ন্ডপ, বসঙ্গুল, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৬৪৪ ২০০০০ 

২৬০৯ বেনােপুে গড়িাড়ী বশি েতুে মশী িবে িাসে র্বিে, বসঙ্গুল, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৬৪৫ ২০০০০ 

২৬১০ বেনােপুে েগদ্বীশ্বে বেউ র্বিে, িার্নগাঁও পূি মপাড়া, কাবলয়াগঞ্জ, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৬৪৬ ২০০০০ 

২৬১১ ঝালকাঠী নাের্িল িাোে সা. দুগ মা র্বিে, নলবছটি, ঝালকাঠী ৯৮১৯৬৪৭ ২০০০০ 

২৬১২ বেনােপুে এনারয়তপুে িারোয়ােী লক্ষী র্বিে, কাবলয়াগঞ্জ, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৬৪৮ ২০০০০ 

২৬১৩ বেনােপুে ভান্ডাো জকানকাবল র্বিে, িালারিাে, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৬৪৯ ২০০০০ 

২৬১৪ বেনােপুে জেৌপুকুবেয়া দুগ মা র্বিে কােপাড়া, কাবলয়াগঞ্জ, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৬৫০ ২০০০০ 

২৬১৫ জর্রিেপুে শ্রীশ্রী োধাশ্যার্ র্বিে, োঁেবিল, আর্ঝুলী, সেে, জর্রিেপুে ৯৮১৯৬৫১ ২০০০০ 

২৬১৬ জর্রিেপুে বশিালয় সােস্বত আশ্রর্, স্বার্ী বনগর্ানি সড়ক, িড়িাোে, সেে, জর্রিেপুে ৯৮১৯৬৫২ ১৯০০০ 

২৬১৭ জর্রিেপুে শ্রীশ্রী বসরর্দ্শ্বেী কালী র্বিে, িড়িাোে, সেে, জর্রিেপুে ৯৮১৯৬৫৩ ২০০০০ 

২৬১৮ নারটাে কালীগঞ্জ র্িাশ্মশান, ডািাপাড়া, নলডািা, নারটাে ৯৮১৯৬৫৪ ২০০০০ 

২৬১৯ নারটাে শ্রীশ্রী র্িাকালী ও জোড়া বশি র্বিে, শুকুল পবট্ট, সেে, নারটাে ৯৮১৯৬৫৫ ২০০০০ 

২৬২০ নারটাে িাবসর্পুে সা. দুগ মা র্বিে, সালার্পুে, লালপুে, নারটাে ৯৮১৯৬৫৬ ২০০০০ 

২৬২১ নারটাে শ্রীশ্রী শ্যার্সুিে বিগ্রি র্বিে, োেিাড়ী (িড়তেফ), সেে, নারটাে ৯৮১৯৬৫৭ ২০০০০ 

২৬২২ নারটাে িরিাজ্জল কালী র্বিে, উপেিাোে, সেে, নারটাে ৯৮১৯৬৫৮ ২০০০০ 

২৬২৩ নারটাে শ্রীশ্রী ঠাকুে শুমু্ভোঁে র্বিে, কানাইখালী পূি মপাড়া, সেে, নারটাে ৯৮১৯৬৫৯ ২০০০০ 

২৬২৪ নারটাে িড় িবেশপুে িড়র্াঠ জেয়ােম্যানপাড়া কালী র্বিে, সেে, নারটাে ৯৮১৯৬৬০ ২০০০০ 

২৬২৫ েংপুে সুতাবভো পবির্পাড়া জগৌে জগাবিি িবে র্বিে, আলর্বিবেতে, গিােড়া, েংপুে ৯৮১৯৬৬১ ২০০০০ 

২৬২৬ নেবসংেী শ্রীশ্রী শীতলা র্বিে, বভবেিা সান্তানপাড়া, পলাশ, নেবসংেী ৯৮১৯৬৬২ ২০০০০ 

২৬২৭ গােীপুে শ্রীশ্রী পাগল োঁন িািাে র্বিে, কলাপাটুয়া, কালীগঞ্জ, গােীপুে ৯৮১৯৬৬৩ ১৯০০০ 

২৬২৮ টািাইল শ্রীশ্রী জলাকনার্ ব্রহ্মোেী আশ্রর্, িাগোন, ভােগ্রার্, বর্েমাপুে, টািাইল ৯৮১৯৬৬৪ ২০০০০ 

২৬২৯ োেিাড়ী িড় কানাবিলা সা. পূো র্বিে, িাবলয়াকাবি, োেিাড়ী ৯৮১৯৬৬৫ ১৯০০০ 

২৬৩০ বঝনাইেি র্ঠিাড়ী সা. কালী র্বিে, কশলকুপা, বঝনাইেি ৯৮১৯৬৬৬ ১৯০০০ 

২৬৩১ লক্ষ্মীপুে িাঞ্ছানগে সা. কালী র্বিে, সেে, লক্ষীপুে ৯৮১৯৬৬৭ ১৯০০০ 

২৬৩২ যরশাে শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, জোিাকুলা, িাঘােপাড়া, যরশাে ৯৮১৯৬৬৮ ১৯০০০ 

২৬৩৩ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী জলাকনার্ র্বিে, নতুন কসয়েপুে, জগাগনগে, সেে, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯৬৬৯ ১৯০০০ 

২৬৩৪ োর্ালপুে শ্রীশ্রী কাবল র্বিে, কাবলকাপুে, জেওয়ানগঞ্জ, োর্ালপুে ৯৮১৯৬৭০ ২০০০০ 

২৬৩৫ োর্ালপুে শ্রীশ্রী শ্মশান কালী র্বিে, দুেমুট, জর্লািি, োর্ালপুে ৯৮১৯৬৭১ ২০০০০ 

২৬৩৬ ফবেেপুে নগেকািা িাোে জকন্দ্রীয় কালী র্বিে, নগেকািা, ফবেেপুে ৯৮১৯৬৭২ ১৯০০০ 

২৬৩৭ জগাপালগঞ্জ শ্রীশ্রী দুগ মা ও কালী র্বিে, িটিাড়ী, বুরুয়ািাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৯৮১৯৬৭৩ ১৯০০০ 

২৬৩৮ জগাপালগঞ্জ োয়িাড়ী সা. পূো র্বিে, নাবেরকলিাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৯৮১৯৬৭৪ ২০০০০ 

২৬৩৯ জগাপালগঞ্জ ওঝা িাড়ী সা. পূো র্বিে, ভূরতেিাড়ী, নাবেরকলিাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৯৮১৯৬৭৫ ২০০০০ 

২৬৪০ জগাপালগঞ্জ স্বার্ী বিরিকানি র্বিে, পবির্ পীড়ােিাড়ী, কনয়ােিাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৯৮১৯৬৭৬ ২০০০০ 

২৬৪১ জগাপালগঞ্জ শ্রীশ্রী সা. সেস্বতী পূো র্বিে, পরলাটানা, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৯৮১৯৬৭৭ ২০০০০ 

২৬৪২ জগাপালগঞ্জ েবক্ষণ পূি মপাড়া সা. র্নসা র্বিে, গোপাড়া, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৯৮১৯৬৭৮ ২০০০০ 

২৬৪৩ র্াগুো জোোননগে সা. কাবল র্বিে, র্ালাইনগে, শ্রীপুে, র্াগুো ৯৮১৯৬৭৯ ১৯০০০ 

২৬৪৪ ঝালকাঠী শ্রীশ্রী িবে র্বিে, ে. তাোবুবনয়া, োরিেিাট, োোপুে, ঝালকাঠী ৯৮১৯৬৮০ ১৯০০০ 

২৬৪৫ জর্ৌলভীিাোে শ্রীশ্রী সা. র্িারেি র্বিে, রূপসপুে, শ্রীর্িল, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৬৮১ ১৯০০০ 

২৬৪৬ গাইিান্ধা োসপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, সুিেগঞ্জ, গাইিান্ধা ৯৮১৯৬৮২ ১৯০০০ 

২৬৪৭ ঢাকা শ্রীশ্রী লক্ষী-নাোয়ন বেউে র্বিে, জগাবিিপুে, নিািগঞ্জ, ঢাকা ৯৮১৯৬৮৩ ২০০০০ 

২৬৪৮ জভালা শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ ও কালী র্বিে, ফুলকাবেয়া, কুরঞ্জেিাট, জিােিানউবদ্দন, জভালা ৯৮১৯৬৮৪ ১০০০০ 

২৬৪৯ গাইিান্ধা র্ীেগঞ্জিাট সা. োধারগাবিি ও েয় দুগ মা র্বিে, িার্নেল, সুিেগঞ্জ, গাইিান্ধা ৯৮১৯৬৮৫ ১৯০০০ 



২৬৫০ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী সা. িবে র্বিে, সানানপাড়, বসবর্দ্েগঞ্জ, নাোয়নগঞ্জ ৯৮১৯৬৮৬ ১৯০০০ 

২৬৫১ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া শ্রীশ্রী োর্কৃষ্ণ জসিাশ্রর্, র্লাইয়া, জেওড়া পবির্পাড়া, সোইল, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৬৮৭ ১৯০০০ 

২৬৫২ নারটাে িার্নগ্রার্ ও জগায়ালঘাট িবে র্বিে, করেেগ্রার্, নলডািা, নারটাে ৯৮১৯৬৮৮ ১৯০০০ 

২৬৫৩ জগাপালগঞ্জ শ্রীশ্রী সা. দুগ মা র্বিে, পরলাটানা, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৯৮১৯৬৮৯ ১৭০০০ 

২৬৫৪ যরশাে পাঁবেয়া সা. ধলাইতলা র্িাশ্মশান আশ্রর্, জকশিপুে, যরশাে ৯৮১৯৬৯০ ৩০০০০ 

২৬৫৫ নড়াইল র্বল্লকপুে (পূি ম) সা. িবে র্বিে, জলািাগড়া, নড়াইল ৯৮১৯৬৯১ ৮০০০ 

২৬৫৬ নড়াইল কুিশী জলািাগড়া শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, জলািাগড়া, নড়াইল ৯৮১৯৬৯২ ৮০০০ 

২৬৫৭ নড়াইল কল্যাণপুে উত্তেপাড়া সা. পূো র্বিে, েেিাবলবেয়া, জলািাগড়া, নড়াইল ৯৮১৯৬৯৩ ৮০০০ 

২৬৫৮ নড়াইল োর্পুে সা. পূো র্বিে, লক্ষীপাশা, জলািাগড়া, নড়াইল ৯৮১৯৬৯৪ ৮০০০ 

২৬৫৯ নড়াইল সীতাোর্পুে র্িাশ্মশান, মুবলয়া, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৬৯৫ ৮০০০ 

২৬৬০ নড়াইল িাবিেডািা পবির্পাড়া সা. কালী র্বিে, েতনগঞ্জ, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৬৯৬ ৮০০০ 

২৬৬১ নড়াইল শ্রীশ্রী োড়ােিাড়ী সা. দুগ মা র্বিে, ডিেোর্বসবর্দ্, িাঁসগ্রার্, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৬৯৭ ৮০০০ 

২৬৬২ নড়াইল িবে বশতলা র্বিে, সীতাোর্পুে, মুবলয়া, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৬৯৮ ৮০০০ 

২৬৬৩ নড়াইল র্ধ্যিাড়ী সা. দুগ মা র্বিে, ডিেোর্বসবর্দ্, িাঁশগ্রার্, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৬৯৯ ৮০০০ 

২৬৬৪ নড়াইল কাবল র্বিে, দুি মার্জবড়, মুবলয়া, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭০০ ৭০০০ 

২৬৬৫ জগাপালগঞ্জ টুম্পা িাগড়, পরলাটানা, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৯৮১৯৭০১ ৫০০০ 

২৬৬৬ জগাপালগঞ্জ কােলী িাগড়, পরলাটানা, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৯৮১৯৭০২ ৫০০০ 

২৬৬৭ জগাপালগঞ্জ বশবল্প র্বল্লক, পরলাটানা, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৯৮১৯৭০৩ ৫০০০ 

২৬৬৮ জগাপালগঞ্জ জসািাগ িাগড়, পরলাটানা, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৯৮১৯৭০৪ ৫০০০ 

২৬৬৯ োেিাড়ী র্র্তা োনী অবধকােী, র্াস্টােপাড়া, জগায়ালি, োেিাড়ী ৯৮১৯৭০৫ ৫০০০ 

২৬৭০ খুলনা বেলীপ োয়, র্রিশ্বেপাশা, কুরয়ট, জেৌলতপুে, খুলনা ৯৮১৯৭০৬ ৫০০০ 

২৬৭১ জগাপালগঞ্জ পবের্ল োস, কয়খা, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৯৮১৯৭০৭ ৫০০০ 

২৬৭২ র্াগুো তরুলতা োনী বিশ্বাস, শ্রীপুে, র্াগুো ৯৮১৯৭০৮ ৫০০০ 

২৬৭৩ জগাপালগঞ্জ সর্ীে িালা, জগৌতারর্ে আিাে, কাবি, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৯৮১৯৭১০ ৫০০০ 

২৬৭৪ র্াগুো গীতা োনী র্ন্ডল, বিরনােপুে, র্ির্ম্েপুে, র্াগুো ৯৮১৯৭১১ ৫০০০ 

২৬৭৫ র্াগুো প্রল্লাে কুর্াে সািা, িবেশাট উত্তেপাড়া, শ্রীপুে, র্াগুো ৯৮১৯৭১২ ৫০০০ 

২৬৭৬ জগাপালগঞ্জ লক্ষণ মৃধা, লখন্ডা, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৯৮১৯৭১৩ ৫০০০ 

২৬৭৭ ঢাকা বৃবি বিশ্বাস, োোেিাগ, িাসারিা, সবুেিাগ, ঢাকা ৯৮১৯৭১৪ ৫০০০ 

২৬৭৮ খুলনা বেপন েক্রিতী, আ.ডুমুবেয়া, সাবেয়াড়া, ডুমুবেয়া, খুলনা ৯৮১৯৭১৫ ১০০০০ 

২৬৭৯ যরশাে বনর্ মল েন্দ্র বিশ্বাস, পাঁবেয়া, জকশিপুে, যরশাে ৯৮১৯৭১৬ ১০০০০ 

২৬৮০ যরশাে কৃষ্ণ পে োয়, পাঁবেয়া, জকশিপুে, যরশাে ৯৮১৯৭১৭ ১০০০০ 

২৬৮১ নড়াইল েীপক কুর্াে ভট্টাোর্য্ম, র্বল্লকপুে, জলািাগড়া, নড়াইল ৯৮১৯৭১৮ ৩০০০ 

২৬৮২ নড়াইল শ্যার্সুিে েক্রিতী, উ. কুবড়গ্রার্, েতনগঞ্জ, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭১৯ ৩০০০ 

২৬৮৩ যরশাে র্ায়া োনী োয়, জনিালপুে, র্বনোর্পুে, যরশাে ৯৮১৯৭২০ ৫০০০ 

২৬৮৪ যরশাে র্রিশ বিশ্বাস, খবলশাখালী, জগািোিাোে, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭২১ ৩০০০ 

২৬৮৫ নড়াইল জগাপাল ভি, র্বল্লকপুে, জলািাগড়া, নড়াইল ৯৮১৯৭২২ ৩০০০ 

২৬৮৬ নড়াইল অন্তে কুর্াে বিশ্বাস, জেিী, এন.এস.রখালা, জলািাগড়া, নড়াইল ৯৮১৯৭২৩ ৩০০০ 

২৬৮৭ নড়াইল বিনয় কুর্াে বিশ্বাস, জেিী, এন.এস.রখালা, জলািাগড়া, নড়াইল ৯৮১৯৭২৪ ৩০০০ 

২৬৮৮ নড়াইল েরিন্দ্র নার্ বিশ্বাস, জেিী, এন.এস.রখালা, জলািাগড়া, নড়াইল ৯৮১৯৭২৫ ৩০০০ 

২৬৮৯ নড়াইল োনী র্ন্ডল, কান্দুেী, কলািাড়ীয়া, কাবলয়া, নড়াইল ৯৮১৯৭২৬ ৩০০০ 

২৬৯০ নড়াইল র্জই জেিনার্, র্বিষরখালা, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭২৭ ৩০০০ 

২৬৯১ নড়াইল বশপ্রা োয়, সীতাোর্পুে, মুবলয়া, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭২৮ ৩০০০ 



২৬৯২ নড়াইল েতনা োস, তপনভাগ, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৩০ ৩০০০ 

২৬৯৩ নড়াইল র্ংলী কিোগী, ভাদুলীডাংগা, েতনগঞ্জ, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৩১ ৩০০০ 

২৬৯৪ নড়াইল নূপুে বিশ্বাস, ভাদুলীডাংগা, েতনগঞ্জ, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৩২ ৩০০০ 

২৬৯৫ নড়াইল বিেলী োস, ভাদুলীডাংগা, েতনগঞ্জ, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৩৩ ৩০০০ 

২৬৯৬ নড়াইল অে মনা িালা োস, ভাদুলীডাংগা, েতনগঞ্জ, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৩৪ ৩০০০ 

২৬৯৭ নড়াইল তাোর্বন সেকাে, ভাদুলীডাংগা, েতনগঞ্জ, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৩৫ ৩০০০ 

২৬৯৮ নড়াইল স্মৃবত োনী োস, ভাদুলীডাংগা, েতনগঞ্জ, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৩৬ ৩০০০ 

২৬৯৯ নড়াইল আেবত োস, ভাদুলীডাংগা, েতনগঞ্জ, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৩৭ ৩০০০ 

২৭০০ নড়াইল র্ঞ্জু োনী গুি, ভাদুলীডাংগা, েতনগঞ্জ, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৩৮ ৩০০০ 

২৭০১ নড়াইল জেখা োনী োস, ভাদুলীডাংগা, েতনগঞ্জ, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৩৯ ৩০০০ 

২৭০২ নড়াইল সুবর্ত্রা োস, ভাদুলীডাংগা, েতনগঞ্জ, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৪০ ৩০০০ 

২৭০৩ নড়াইল ইবতকা োস, ভাদুলীডাংগা, েতনগঞ্জ, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৪১ ৩০০০ 

২৭০৪ নড়াইল কল্পনা োনী োস, ভাদুলীডাংগা, েতনগঞ্জ, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৪২ ৩০০০ 

২৭০৫ নড়াইল রুপসী বিশ্বাস, ভওয়াখালী (র্ৎস্য খার্ােপাড়া), েতনগঞ্জ, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৪৩ ৩০০০ 

২৭০৬ নড়াইল বপ্রি িাগেী, িাঁশবভটা, মুবলয়া, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৪৪ ৩০০০ 

২৭০৭ নড়াইল লবতকা জর্ািন্ত, িাঁশবভটা, মুবলয়া, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৪৫ ৩০০০ 

২৭০৮ নড়াইল আেতী বিশ্বাস, িাঁশবভটা, মুবলয়া, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৪৬ ৩০০০ 

২৭০৯ নড়াইল েরর্ন গাইন, িাঁশবভটা, মুবলয়া, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৪৭ ৩০০০ 

২৭১০ নড়াইল েয়বন্ত িকসী, িাঁশবভটা, মুবলয়া, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৪৮ ৩০০০ 

২৭১১ নড়াইল বশবল্প বিশ্বাস, িাঁশবভটা, মুবলয়া, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৪৯ ৩০০০ 

২৭১২ নড়াইল দুলালী োনী বিশ্বাস, িাঁশবভটা, মুবলয়া, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৫০ ৩০০০ 

২৭১৩ নড়াইল গুয়ারখালা র্ধ্যপাড়া োধারগাবিি জসিাশ্রর্ (র্বিে), এগােখান, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৫১ ৭০০০ 

২৭১৪ নড়াইল কাবল র্বিে, বিেলডািা, মুবলয়া, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৫২ ৭০০০ 

২৭১৫ নড়াইল শ্রীশ্রী সা. িবে র্বিে, বশবলর্পুে, িাবর্েপুে, কাবলয়া, নড়াইল ৯৮১৯৭৫৩ ৭০০০ 

২৭১৬ নড়াইল জছাট কাবলয়া সা. পূো র্বিে, কাবলয়া, নড়াইল ৯৮১৯৭৫৫ ৭০০০ 

২৭১৭ নড়াইল শ্রীশ্রী গিাধে পাগল ঠাকুরেে আশ্রর্, জেিদুন, েয়গ্রার্, কাবলয়া, নড়াইল ৯৮১৯৭৫৬ ৭০০০ 

২৭১৮ নড়াইল জকশিপুে র্ারলাপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, অমৃতনগে, কাবলয়া, নড়াইল ৯৮১৯৭৫৭ ৭০০০ 

২৭১৯ নড়াইল জকশিপুে পালপাড়া সা. শীতলা র্বিে, অমৃতনগে, কাবলয়া, নড়াইল ৯৮১৯৭৫৮ ৭০০০ 

২৭২০ নড়াইল জোেখালী েবক্ষণপাড়া বিধান সািাে িাড়ীে িারোয়ােী র্বিে, িড়বেয়া, কাবলয়া, নড়াইল ৯৮১৯৭৫৯ ৭০০০ 

২৭২১ নড়াইল বর্েমাপুে র্িাশ্মশান কালী র্বিে, কাবলয়া, নড়াইল ৯৮১৯৭৬০ ৭০০০ 

২৭২২ নড়াইল িনখবলসাখালী র্ালাকােিাড়ী সা. দুগ মা র্বিে, আগবেয়া বশমুবলয়া, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৬১ ৭০০০ 

২৭২৩ নড়াইল আগবেয়ােেে োর্ সনাতন সােব্জনীন পূো র্বিে, আগবেয়া বশমুবলয়া, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৬২ ৭০০০ 

২৭২৪ নড়াইল োর্নগে েে সা. পূো র্বিে, আগবেয়া বশমুবলয়া, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৬৩ ৭০০০ 

২৭২৫ নড়াইল উত্তে খবলসাখালী সা. শ্যার্া র্বিে, জগািো িাোে, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৬৪ ৭০০০ 

২৭২৬ নড়াইল িড়কুলা উত্তেপাড়া সা. পূো র্বিে, বসংগারশালপুে, সেে, নড়াইল ৯৮১৯৭৬৫ ৭০০০ 

২৭২৭ নড়াইল শ্রীশ্রী লক্ষী র্বিে, িাবর্েপুে, কাবলয়া, নড়াইল ৯৮১৯৭৬৬ ৭০০০ 

২৭২৮ িারগেিাট োর্কৃষ্ণ আশ্রর্ ও োর্কৃষ্ণ বর্শন, িবেণটানা, সেে, িারগেিাট ৯৮১৯৭৬৭ ৩০০০০ 

২৭২৯ িারগেিাট কাড়াপাড়া উত্তেপাড়া ষিীতলা শ্রীশ্রী কাবল র্বিে, সেে, িারগেিাট ৯৮১৯৭৬৮ ১৯০০০ 

২৭৩০ িারগেিাট কাড়াপাড়া োর্কৃষ্ণ জসিাশ্রর্, সেে, িারগেিাট ৯৮১৯৭৬৯ ১৯০০০ 

২৭৩১ িারগেিাট শ্রীশ্রী সা. জলাকনার্ র্বিে, সুিেেিন, জর্াংলা, িারগেিাট ৯৮১৯৭৭০ ১৯০০০ 

২৭৩২ িারগেিাট পঞ্চপল্লী র্াতৃর্িল জকন্দ্রীয় সা. শ্রী দুগ মা র্বিে, পাটেপাড়া, বেতলর্ােী, িারগেিাট ৯৮১৯৭৭১ ১৮০০০ 

২৭৩৩ িারগেিাট র্রনািে জেৌধুেী স্মৃবত র্ঠ, খবলশাখালী, িাবুগঞ্জিাোে, বেতলর্ােী, িারগেিাট ৯৮১৯৭৭২ ১৮০০০ 



২৭৩৪ িারগেিাট পূি মপাড়া দুগ মা ও িবে র্বিে, েলুয়াগুনী, িড়গুনী, বেতলর্ােী, িারগেিাট ৯৮১৯৭৭৩ ১৮০০০ 

২৭৩৫ িারগেিাট বিশ্বিন্ধু জসিাশ্রর্, েলুয়াগুনী, িড়গুনী, বেতলর্ােী, িারগেিাট ৯৮১৯৭৭৪ ১৮০০০ 

২৭৩৬ িারগেিাট িড়িাক সা. দুগ মা র্বিে, বশিপুে, বেতলর্ােী, িারগেিাট ৯৮১৯৭৭৫ ১৮০০০ 

২৭৩৭ িারগেিাট কলাতলা জলাকনার্ র্বিে, বেতলর্ােী, িারগেিাট ৯৮১৯৭৭৬ ১৮০০০ 

২৭৩৮ িারগেিাট শ্রীশ্রী সা. োধারগাবিি র্বিে, বেতলর্ােী, িারগেিাট ৯৮১৯৭৭৭ ১৮০০০ 

২৭৩৯ িারগেিাট পঞ্চগ্রার্ সবর্ম্বলত শ্রীশ্রী োধারগাবিি জসিাশ্রর্, কাবলিাড়ীিাোে, জর্ারড়লগঞ্জ, 

িারগেিাট 

৯৮১৯৭৭৮ ১৮০০০ 

২৭৪০ িারগেিাট ে. খােইখালী পঞ্চকেণ সবর্ম্বলত সনাতন ধর্ ম জসিাশ্রর্, জসানাখালী, জর্ারড়লগঞ্জ, 

িারগেিাট 

৯৮১৯৭৭৯ ১৮০০০ 

২৭৪১ িারগেিাট গাংনী কালীিাড়ী সা. দুগ মা র্বিে, পাকগাংনী, জর্াল্লািাট, িারগেিাট ৯৮১৯৭৮০ ১৮০০০ 

২৭৪২ িারগেিাট সা. শ্রীশ্রী শ্যার্া র্বিে, গাড়ফা, জর্াল্লািাট, িারগেিাট ৯৮১৯৭৮১ ১৮০০০ 

২৭৪৩ িারগেিাট সেলািালা স্মৃবত সংঘ দুগ মা র্বিে, আস্তাইল, জর্াল্লািাট, িারগেিাট ৯৮১৯৭৮২ ১৮০০০ 

২৭৪৪ িারগেিাট পবির্ িড় আন্ধাের্াবনক সা. কালী ও জগাবিি র্বিে, আন্ধাের্াবনক, কচুয়া, িারগেিাট ৯৮১৯৭৮৩ ১৮০০০ 

২৭৪৫ িারগেিাট বশেখালী কালী র্বিে, নাটইখালী, কচুয়া, িারগেিাট ৯৮১৯৭৮৪ ১৮০০০ 

২৭৪৬ িারগেিাট িাঁরশেহুলা সা. শীতলা র্বিে, কারলখােরিড়, োর্পাল, িারগেিাট ৯৮১৯৭৮৫ ১৮০০০ 

২৭৪৭ িারগেিাট সা. শ্রীশ্রী িবে র্বিে, পূি ম আর্ড়াগাবছয়া কুলুিাড়ী, শেণরখালা, িারগেিাট ৯৮১৯৭৮৬ ১৮০০০ 

২৭৪৮ িারগেিাট বিণতা োনী র্ন্ডল, িড়িাঁক, বশিপুে, বেতলর্ােী, িারগেিাট ৯৮১৯৭৮৭ ১০০০০ 

২৭৪৯ িারগেিাট কৃষ্ণ োস র্ন্ডল, িড়িাঁক, বশিপুে, বেতের্ােী, িারগেিাট ৯৮১৯৭৮৮ ১০০০০ 

২৭৫০ িারগেিাট জগৌতর্ েন্দ্র বর্ত্র, জর্াল্লােকুল, কািালপুে, জর্াল্লািাট, িারগেিাট ৯৮১৯৭৮৯ ১০০০০ 

২৭৫১ িারগেিাট েিীন েন্দ্র োস, জর্াল্লােকুল, কািালপুে, জর্াল্লািাট, িারগেিাট ৯৮১৯৭৯০ ১০০০০ 

২৭৫২ িারগেিাট সুবেৎ োকলাোে, শড়ািাড়ী (রর্াল্লােকুল), েেকুবলয়া, জর্াল্লািাট, িারগেিাট ৯৮১৯৭৯১ ১০০০০ 

২৭৫৩ িারগেিাট বিধান েন্দ্র িসু, জর্াল্লােকুল, কািালপুে, জর্াল্লািাট, িারগেিাট ৯৮১৯৭৯২ ১০০০০ 

২৭৫৪ িারগেিাট বিকাশ বর্ত্র, জর্াল্লােকুল, কািালপুে, জর্াল্লািাট, িারগেিাট ৯৮১৯৭৯৩ ১০০০০ 

২৭৫৫ িারগেিাট গরণশ বিশ্বাস, পবির্ েেরগািো, জর্াল্লািাট, িারগেিাট ৯৮১৯৭৯৪ ১০০০০ 

২৭৫৬ িারগেিাট পবেরতাষ র্ন্ডল, িড় আন্ধাের্াবনক, আন্ধাের্াবনক,  কচুয়া, িারগেিাট ৯৮১৯৭৯৫ ১০০০০ 

২৭৫৭ িারগেিাট সাগে িসু, জর্াল্লােকুল, কািালপুে, জর্াল্লািাট, িারগেিাট ৯৮১৯৭৯৬ ১০০০০ 

২৭৫৮ িারগেিাট সর্ীে িসু, জর্াল্লােকুল, কািালপুে, জর্াল্লািাট, িারগেিাট ৯৮১৯৭৯৭ ১০০০০ 

২৭৫৯ িারগেিাট বিেি বর্ত্র, জর্াল্লােকুল, কািালপুে, জর্াল্লািাট, িারগেিাট ৯৮১৯৭৯৮ ১০০০০ 

২৭৬০ লালর্বনেিাট শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, জখাদ্দমসাপটানা (রেলরোড), সেে, লালর্বনেিাট ৯৮১৯৭৯৯ ২৫০০০ 

২৭৬১ লালর্বনেিাট খাতাপাড়া োরর্েবেঘী দুগ মা র্বিে, পঞ্চগ্রার্ আলািকস, র্ীরেেিাড়ী, সেে, 

লালর্বনেিাট 

৯৮১৯৮০০ ২৫০০০ 

২৭৬২ বেনােপুে বিেল জেল জিশন দুগ মা র্বিে, পাইকপাড়া, বিেল, বেনােপুে ৯৮১৯৮০১ ২০০০০ 

২৭৬৩ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া জগাকণ ম বিন্দু বর্লন র্বিে, নাবসেনগে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮০২ ২১০০০ 

২৭৬৪ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া িড়াইল বিন্দুপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, নিীনগে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮০৩ ২১০০০ 

২৭৬৫ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া িাঞ্ছাোর্পুে নর্াঃপাড়া শ্রীশ্রী শ্মশানকালী র্বিে, িাঞ্ছাোর্পুে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮০৫ ২১০০০ 

২৭৬৬ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া প্রেীপ ঋবষ, ফরতিপুে, র্েবলশপুে, সেে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮০৭ ৩৩৫০ 

২৭৬৭ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া সুবনল সেকাে, বতলপাড়া, লক্ষীপুে, নাবসেনগে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮০৮ ৩৩৫০ 

২৭৬৮ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া কল্যাণী োনী োস, নাবসেনগে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮০৯ ৩৩৫০ 

২৭৬৯ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া িবেপে জঘাষ, জর্েকটা, বিদ্যাকুট, নিীনগে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮১০ ৩৩৫০ 

২৭৭০ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া পবিত্র েন্দ্র জসন, জর্েকটা, বিদ্যাকুট, নিীনগে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮১১ ৩৩৫০ 

২৭৭১ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া শংকে সািা, িাঞ্ছাোর্পুে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮১২ ৩৩৫০ 

২৭৭২ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া বনয়বত িালা, পূি ম িাঞ্ছাোর্পুে, িাঞ্ছাোর্পুে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮১৩ ৩৩৫০ 

২৭৭৩ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া প্রবতর্া সূত্রধে, কাবিপাড়া, সেে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮১৪ ৩৩৫০ 



২৭৭৪ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া সাধনা বিশ্বাস, শািিােপুে, জেৌপাড়া, সোইল, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮১৫ ৩৩৫০ 

২৭৭৫ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া পুষ্প োনী আোর্য্ম, নার্পাড়া উত্তে, সোইল, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮১৬ ৩৩৫০ 

২৭৭৬ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া র্ীো োনী আোর্য্ম, কসিা ে., কসিা, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮১৭ ৩৩৫০ 

২৭৭৭ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া েিনা েক্রিতী, কসিা, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮১৮ ৩৩৫০ 

২৭৭৮ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া র্বলনা োনী সািা, োধানগে, আখাউড়া, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮১৯ ৩৩৫০ 

২৭৭৯ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া বশপ্রা োনী োস, েসুলপুে, োন্দুো, বিেয়নগে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮২০ ৩৩৫০ 

২৭৮০ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া বিরনাবেনী বেবশ, িেষপুে, পাক-িেষপুে, বিেয়নগে, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮২১ ৩৩৫০ 

২৭৮১ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া সেল েন্দ্র োস, োধানগে, আখাউড়া, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮২২ ৩৩৫০ 

২৭৮২ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া আেবত োনী োস, েেলালপুে (প.পাড়া), লালপুে, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮২৩ ৩৩৫০ 

২৭৮৩ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া সুকনতলা োস, েেলালপুে, লালপুে, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ৯৮১৯৮২৪ ৩৩৫০ 

২৭৮৪ িবিগঞ্জ প্রফুল্ল পাল, েগন্নার্পুে, শারয়স্তাগঞ্জ, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৮২৫ ৪০০০ 

২৭৮৫ িবিগঞ্জ বেত্তেঞ্জন পাল, েগন্নার্পুে, শারয়স্তাগঞ্জ, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৮২৬ ৪০০০ 

২৭৮৬ িবিগঞ্জ আেবত জোদ্র পাল, েেনুে আির্ে (বনেগাঁও), শারয়স্তাগঞ্জ, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৮২৭ ৪০০০ 

২৭৮৭ িবিগঞ্জ প্রণয় েঞ্জন োয়, গুমুটিয়া, র্াধিপুে, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৮২৮ ৪০০০ 

২৭৮৮ িবিগঞ্জ িীনা োনী িবণক বুবড়, ব্রাহ্মণডুো, সেে, িবিগঞ্জ  ৯৮১৯৮৩০ ৪০০০ 

২৭৮৯ িবিগঞ্জ বেনা োনী োশ, ব্রাহ্মণডুো, সেে, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৮৩১ ৪০০০ 

২৭৯০ িবিগঞ্জ বিরনাে নর্াঃশুদ্র, ফবেেপুে, শারয়স্তাগঞ্জ, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৮৩২ ৪০০০ 

২৭৯১ িবিগঞ্জ শ্রী র্রিশ নর্শুদ্র, ফবেেপুে, শারয়স্তাগঞ্জ, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৮৩৩ ৪০০০ 

২৭৯২ িবিগঞ্জ বেরতন্দ্র েন্দ্র জেি, েবক্ষণ িড়েে, শারয়স্তাগঞ্জ, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৮৩৪ ৪০০০ 

২৭৯৩ িবিগঞ্জ বনিােণ েক্রিতী, িরলায়াব্দা, সেে, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৮৩৫ ৪০০০ 

২৭৯৪ িবিগঞ্জ শ্রীশ্রী কালী র্বিে, জগাসাইনগে, সেে, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৮৩৬ ২০০০০ 

২৭৯৫ িবিগঞ্জ শ্রীশ্রী শেী অিন ধার্, র্বিে, েয়পুে, সাটিয়ার্জেী, িাহুিল, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৮৩৭ ২০০০০ 

২৭৯৬ িবিগঞ্জ শ্রীশ্রী জগাপাল বেউে আখড়া, িােোন্দুো, র্াধিপুে, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৮৩৮ ২০০০০ 

২৭৯৭ িবিগঞ্জ লক্ষী নাোয়ন র্বিে, েন্ডেী, কসয়েগঞ্জ, নিীগঞ্জ, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৮৩৯ ২০০০০ 

২৭৯৮ িবিগঞ্জ ব্রোনি বশি র্বিে, ব্রাহ্মণডুো, শারয়স্তাগঞ্জ, িবিগঞ্জ ৯৮১৯৮৪০ ২০০০০ 

২৭৯৯ জর্ৌলভীিাোে র্লয় র্ালাকাে, র্ইোইল, মুিীিাোে, কর্লগঞ্জ, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৮৪১ ৩০০০ 

২৮০০ জর্ৌলভীিাোে প্রিল্লাে র্ালাকাে, িাসুরেিপুে, কর্লগঞ্জ, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৮৪২ ৩০০০ 

২৮০১ জর্ৌলভীিাোে সঞ্জয় েি, কালীপুে, কর্লগঞ্জ, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৮৪৩ ৩০০০ 

২৮০২ জর্ৌলভীিাোে িবেোস বসংি, ভানুবিল র্ারঝেগাঁও, আের্পুেিাোে, কর্লগঞ্জ, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৮৪৪ ৩০০০ 

২৮০৩ জর্ৌলভীিাোে যাবর্নী জেিী, ছনগাঁও, আের্পুেিাোে, কর্লগঞ্জ, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৮৪৫ ৩০০০ 

২৮০৪ জর্ৌলভীিাোে োরেন বসংি, ছনগাঁও, আের্পুেিাোে, কর্লগঞ্জ, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৮৪৬ ৩০০০ 

২৮০৫ জর্ৌলভীিাোে বনপন জেিনার্, ধর্ মপুে, মুবিিাোে, কর্লগঞ্জ, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৮৪৭ ৩০০০ 

২৮০৬ জর্ৌলভীিাোে শংকু জে, উত্তে ভিানীপুে, র্জড়ী, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৮৪৮ ৩০০০ 

২৮০৭ জর্ৌলভীিাোে অঞ্জলী জেৌিান, ভিানীগঞ্জ িাোে, র্জড়ী, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৮৪৯ ৩০০০ 

২৮০৮ জর্ৌলভীিাোে োর্জ জতলী, ভিানীগঞ্জ িাোে, র্জড়ী, জর্ৌলভীিাোে ৯৮১৯৮৫০ ৩০০০ 

২৮০৯ গােীপুে িােিাইে িাোেপাড়া শ্রীশ্রী সা. দুগ মা র্বিে, সেে, গােীপুে ১২১৯৫৫১ ৮৫০০ 

২৮১০ গােীপুে জেওলা-বেলনী সা. শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্াতাে র্বিে, জেওলা, কুমুন, সেে, গােীপুে ১২১৯৫৫২ ৮৫০০ 

২৮১১ গােীপুে সুোিাড়ী আশ্রয়ন প্রকল্প পূো র্ন্ডপ, কাবশর্পুে, েয়রেিপুে, গােীপুে ১২১৯৫৫৩ ৮৫০০ 

২৮১২ গােীপুে র্াধিপুে বিন্দু োগেণ র্বিে, ভাাঃ োোিাড়ী, শ্রীপুে, গােীপুে ১২১৯৫৫৪ ৮৫০০ 

২৮১৩ গােীপুে িাসন কালীিাড়ী কালী র্বিে, কড্ডািাোে, সেে, গােীপুে ১২১৯৫৫৫ ৮৫০০ 

২৮১৪ গােীপুে কালার্পুে সা. পূো র্বিে, িাড়ইপাড়া, কাবলয়াগকে, গােীপুে ১২১৯৫৫৬ ৮৫০০ 

২৮১৫ গােীপুে শ্রীশ্রী েয়র্াতা দুগ মা র্বিে, কাবশর্পুে নেীলপাড় েবক্ষণপাড়া, কাবশর্পুে, গােীপুে ১২১৯৫৫৭ ১০০০০ 



২৮১৬ গােীপুে শ্রীশ্রী সা. লক্ষী র্বিে, আওড়াখালী, কালীগঞ্জ, গােীপুে ১২১৯৫৫৮ ১০০০০ 

২৮১৭ গােীপুে সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, র্েকুন, র্ন্নুনগে টংগী, সেে, গােীপুে ১২১৯৫৫৯ ১০০০০ 

২৮১৮ গােীপুে জেওতলা সা. োধারগাবিি র্বিে, নরুনিাোে, কালীগঞ্জ, গােীপুে ১২১৯৫৬০ ১০০০০ 

২৮১৯ গােীপুে িািালিাওলা শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, দূি মাটি র্াদ্রাসা, কালীগঞ্জ, গােীপুে ১২১৯৫৬১ ১০০০০ 

২৮২০ গােীপুে বশংলাি সা. শ্মশানঘাট, কলাপাটুয়া, কালীগঞ্জ, গােীপুে ১২১৯৫৬২ ১০০০০ 

২৮২১ গােীপুে িািারখালা িাউল ঠাকুে আশ্রর্, কালীগঞ্জ, গােীপুে ১২১৯৫৬৩ ১০০০০ 

২৮২২ গােীপুে েবক্ষণিাগ শ্রাশ্রী শােেীয় দুগ মা র্বিে, কালীগঞ্জ, গােীপুে ১২১৯৫৬৪ ১০০০০ 

২৮২৩ গােীপুে িিােপুে শ্রীশ্রী েক্ষাকালী র্বিে, কালীগঞ্জ, গােীপুে ১২১৯৫৬৫ ১০০০০ 

২৮২৪ গােীপুে ধনপুে কালীিাবড় র্বিে (রগাবিি র্বিে, কালী র্বিে, দুগ মা র্বিে), সাওোইে িাোে, 

কালীগঞ্জ, গােীপুে 

১২১৯৫৬৬ ১০০০০ 

২৮২৫ গােীপুে ফাউগান নার্পাড়া সা. পূো র্বিে, ফাউগান িাোে, শ্রীপুে, গােীপুে ১২১৯৫৬৭ ১০০০০ 

২৮২৬ গােীপুে শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, েয়নাোয়নপুে, ভাাঃোোিাড়ী, শ্রীপুে, গােীপুে ১২১৯৫৬৮ ১০০০০ 

২৮২৭ গােীপুে লক্ষীপুে পূি মপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, ভাওয়াল োোিাড়ী, শ্রীপুে, গােীপুে ১২১৯৫৬৯ ১০০০০ 

২৮২৮ গােীপুে বগধেীয়া সা. শ্রীশ্রী কিোগীে আখড়া, ভাাঃোোিাড়ী, শ্রীপুে, গােীপুে ১২১৯৫৭০ ১০০০০ 

২৮২৯ গােীপুে শ্রীপুে িাোে জপৌে সা. দুগ মা র্বিে, শ্রীপুে, গােীপুে ১২১৯৫৭১ ১০০০০ 

২৮৩০ গােীপুে কিষ্ণি চূড়ার্বন শ্রীশ্রী িংশীোস িািােী র্িাোরেে আশ্রর্, সাফাইশ্রী, কাপাবসয়া, 

গােীপুে 

১২১৯৫৭২ ১০০০০ 

২৮৩১ গােীপুে সবিতা োয়, জেওতলা, নরুনিাোে, কালীগঞ্জ, গােীপুে ১২১৯৫৭৩ ৫০০০ 

২৮৩২ গােীপুে েয়ন্তী োনী ধে, কাউবলতা, আবে োংগাবলয়া, কালীগঞ্জ, গােীপুে ১২১৯৫৭৪ ৫০০০ 

২৮৩৩ গােীপুে স্বণ মকা োনী পাল, িরয়ন, আবে োংগাবলয়া, কালীগঞ্জ, গােীপুে ১২১৯৫৭৫ ৫০০০ 

২৮৩৪ গােীপুে র্ঞ্জু েন্দ্র সূত্রধে, িোইয়া, নরুনিাোে, কালীগঞ্জ, গােীপুে ১২১৯৫৭৬ ৫০০০ 

২৮৩৫ গােীপুে বির্লা োনী, জিৌন্না, আবে োংগাবলয়া, কালীগঞ্জ, গােীপুে ১২১৯৫৭৭ ৫০০০ 

২৮৩৬ গােীপুে জোৎস্না োনী, োিাবলয়া, আবে োিাবলয়া, কালীগঞ্জ, গােীপুে ১২১৯৫৭৮ ৫০০০ 

২৮৩৭ গােীপুে সুরিাধ েন্দ্র পাল, জেওতলা, নরুনিাোে, কালীগঞ্জ, গােীপুে ১২১৯৫৭৯ ৫০০০ 

২৮৩৮ গােীপুে স্বেেনী সেকাে, ধনপুে, সাওোইেিাোে, কালীগঞ্জ, গােীপুে ১২১৯৫৮০ ৫০০০ 

২৮৩৯ গােীপুে সবিতা, সাওোইে, সাওোইে িাোে, কালীগঞ্জ, গােীপুে ১২১৯৫৮১ ৫০০০ 

২৮৪০ গােীপুে বর্না োনী, জসওড়াতলী, িবলয়ােী, কাবলয়াগকে, গােীপুে ১২১৯৫৮২ ৫০০০ 

২৮৪১ গােীপুে উত্তর্ সািা, জসওড়াতলী, িবলয়ােী, কাবলয়াগকে, গােীপুে ১২১৯৫৮৩ ৫০০০ 

২৮৪২ োর্ালপুে বশি িাড়ী দুগ মা র্বিে, েয়ার্য়ীপাড়া, সেে, োর্ালপুে ১২১৯৫৮৪ ১০০০০ 

২৮৪৩ র্য়র্নবসংি র্িের্পুে বিন্দুপাড়া দুগ মা র্বিে, োঘিপুে র্াদ্রাসা, সেে, র্য়র্নবসংি ১২১৯৫৮৫ ১০০০০ 

২৮৪৪ র্য়র্নবসংি েনবেৎ ঋবষ, েঘুোর্পুে স্কুলপাড়া, শমু্ভগঞ্জ, সেে, র্য়র্নবসংি ১২১৯৫৮৬ ৫০০০ 

২৮৪৫ র্য়র্নবসংি পার্ ম োয়, িাঘরিড়, মুবিেিাট, জধািাউড়া, র্য়র্নবসংি ১২১৯৫৮৭ ৫০০০ 

২৮৪৬ র্য়র্নবসংি পার্ ম জঘাষ, ব্রাি লাইরব্রেী কাোেী জোড, সেে, র্য়র্নবসংি ১২১৯৫৮৮ ৫০০০ 

২৮৪৭ র্য়র্নবসংি বশখা োনী সেকাে, উ. খয়োকুবড়, িালুয়াঘাট, র্য়র্নবসংি ১২১৯৫৮৯ ৫০০০ 

২৮৪৮ র্য়র্নবসংি জর্দুয়ােী কালীকুর্াে িাড়ী সা. জকন্দ্রীয় দুগ মা র্বিে, ভালুকা, র্য়র্নবসংি ১২১৯৫৯০ ১০০০০ 

২৮৪৯ র্য়র্নবসংি োরর্ােে সেকােিাড়ী পূো র্ন্ডপ, পাড়াইল, েেঘাগড়া, সেে, র্য়র্নবসংি ১২১৯৫৯১ ১০০০০ 

২৮৫০ র্য়র্নবসংি শ্রীশ্রী র্নসা র্বিে, ৫৬ প্রিে র্াঠ সংলগ্ন, মুিাগাছা, র্য়র্নবসংি ১২১৯৫৯২ ১০০০০ 

২৮৫১ র্য়র্নবসংি জেিব্রত োয় িাপ্পী, ১৪, কালীশংকে গুি জোড, সেে, র্য়র্নবসংি ১২১৯৫৯৩ ৫০০০ 

২৮৫২ র্য়র্নবসংি স্বগীয় িীরেন্দ্র ঠাকুেিাড়ী শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, কিলে বিন্দুপবল্ল, কিলে, বত্রশাল, র্য়র্নবসংি ১২১৯৫৯৪ ১০০০০ 

২৮৫৩ র্য়র্নবসংি শ্রী িীনা োনী সেকাে, িাউসা, কুমুবেয়া, িালুয়াঘাট, র্য়র্নবসংি ১২১৯৫৯৫ ৫০০০ 

২৮৫৪ র্য়র্নবসংি শ্রী পল ঋবষ, র্াগন ফুলপুে, ফুলপুে, র্য়র্নবসংি ১২১৯৫৯৬ ৫০০০ 

২৮৫৫ র্য়র্নবসংি সাভাে ির্ মনিাড়ী দুগ মা র্বিে, জির্গঞ্জ িাোে, নািাইল, র্য়র্নবসংি ১২১৯৫৯৭ ১০০০০ 



২৮৫৬ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী জলাকনার্ ব্রহ্মোেী পূো র্ন্ডপ, পাগলা জেরলপাড়া, কুতুিপুে, ফতুল্লা, নাোয়নগঞ্জ ১২১৯৫৯৮ ২৫০০০ 

২৮৫৭ নাোয়নগঞ্জ শ্রীশ্রী জলাকনার্ ব্রহ্মোেী আশ্রর্, িােেী, িােেীিাোে, জসানােগাঁও, নাোয়নগঞ্জ ১২১৯৫৯৯ ২৫০০০ 

২৮৫৮ শেীয়তপুে শ্রীশ্রী বসরর্দ্শ্বেী কালী র্বিে, বিলাসখান, সেে, শেীয়তপুে ১২১৯৬০০ ২১০০০ 

২৮৫৯ জনায়াখালী শ্রীশ্রী োধারগাবিি জসিাশ্রর্ র্রনােঞ্জন োরসে িাড়ী, জসানাইমুড়ী, জনায়াখালী ১২১৯৬০১ ৫০০০ 

২৮৬০ জনায়াখালী শ্রীশ্রী শ্যার্াকালী র্বিে, গবণপুে, জেৌমুিনী, জিগর্গঞ্জ, জনায়াখালী ১২১৯৬০২ ৫০০০ 

২৮৬১ জগাপালগঞ্জ োর্কৃষ্ণ জসিা সংঘ, পরলাটানা, ভািােিাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ১২১৯৬০৩ ১৭০০০ 

২৮৬২ োর্ালপুে েীতা োনী জঘাষ, পালপাড়া, োর্ালপুে সেে, োর্ালপুে ১২১৯৬০৪ ৫০০০ 

২৮৬৩ র্য়র্নবসংি সাপখালী জলচু েন্দ্র র্ন্ডল জগৌোরিে িাড়ী, সাপখালী, সানবকভাো, বত্রশাল, 

র্য়র্নবসংিবি 

১২১৯৬০৫ ১০০০০ 

২৮৬৪ র্য়র্নবসংি শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, বনেিাখাইল, সানবকভািা, বত্রশাল, র্য়র্নবসংি ১২১৯৬০৬ ১০০০০ 

২৮৬৫ র্য়র্নবসংি ফুটিপোন র্ন্ডরলে িাবড় দুগ মা র্বিে, জর্াক্ষপুে, ঐ, বত্রশাল, র্য়র্নবসংি ১২১৯৬০৭ ১০০০০ 

২৮৬৬ র্য়র্নবসংি শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, জষালিাবসয়া (পবন্ডতপাড়া), গফেগাঁও, ঐ, র্য়র্নবসংি ১২১৯৬০৮ ১০০০০ 

২৮৬৭ র্য়র্নবসংি গীতা জসন, ৯৩ নং েক জসিড়া, র্য়র্নবসংি, ঐ, র্য়র্নবসংি ১২১৯৬০৯ ৫০০০ 

২৮৬৮ র্য়র্নবসংি সন্ধযা জসন, ৮৩/বি/৩ নওর্িল, র্য়র্নবসংি, ঐ, র্য়র্নবসংি ১২১৯৬১০ ৫০০০ 

২৮৬৯ র্য়র্নবসংি রূপা িবেেন, নতুন িাোে, িবেেন পবল্ল, র্নর্নবসংি, ঐ, র্য়র্নবসংি ১২১৯৬১১ ৫০০০ 

২৮৭০ র্য়র্নবসংি কাবশগঞ্জ িাোে পূো র্ন্ডপ, সাধুপাড়া, বখো, তাোকািা, র্য়র্নবসংি ১২১৯৬১২ ১০০০০ 

২৮৭১ োর্ালপুে শ্রীশ্রী বিোয়ী র্িাশ্মশান কালী র্বিে, পুঠিয়ােপাড়া, িগােপাড়, সবেষািাড়ী, োর্ালপুে ১২১৯৬১৩ ১০০০০ 

২৮৭২ কুবলয়ােেে শ্রীশ্রী জগৌে বনতাই র্বিে, ছয়সূতী, কুবলয়ােেে, বকরশােগঞ্জ ১২১৯৬১৪ ২৫০০০ 

২৮৭৩ গাইিান্ধা তালুক িবেোস বর্বিপাড়া সা. দুগ মা র্বিে, জখাদ্দমরকার্েপুে, সাদুল্লাপুে, গাইিান্ধা ১২১৯৬১৫ ২৫০০০ 

২৮৭৪ েংপুে সর্েভাগাছী কাছােীপাড়া িবে র্বিে, গােগােো, েংপুে ১২১৯৬১৬ ২৫০০০ 

২৮৭৫ িগুড়া কল্যাণপুে েবক্ষণ কালী িাড়ী দুগ মা র্বিে, নােিট্টা, কািালু, িগুড়া ১২১৯৬১৭ ৫০০০ 

২৮৭৬ িগুড়া র্ালবতনগে িারোয়ােী দুগ মা র্বিে, র্ালবতনগে, িগুড়া ১২১৯৬১৮ ৫০০০ 

২৮৭৭ বকরশােগঞ্জ উত্তে কার্ালপুে সা. দুগ মা র্বিে, সোেেে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ১২১৯৬১৯ ৭০০০ 

২৮৭৮ বকরশােগঞ্জ আেেীনার্ জগাস্বার্ীে র্বিে, সাইটধাে, বনকলী, বকরশােগঞ্জ ১২১৯৬২১ ৭০০০ 

২৮৭৯ বকরশােগঞ্জ সা. শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, জশাভাোর্পুে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ১২১৯৬২২ ৭০০০ 

২৮৮০ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী জলাকনার্ র্বিে, বিলবেয়া, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ১২১৯৬২৩ ৭০০০ 

২৮৮১ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী জগাপীনার্ বেউে র্বিে, বিলবেয়া, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ১২১৯৬২৪ ৭০০০ 

২৮৮২ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্বিে, উত্তে সোেেে, সোেেে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ১২১৯৬২৬ ৭০০০ 

২৮৮৩ বকরশােগঞ্জ নিীনপুে পূো র্বিে, নিীনপুে, োর্পাড়া, বনকলী, বকরশােগঞ্জ ১২১৯৬২৭ ৭০০০ 

২৮৮৪ বকরশােগঞ্জ উত্তে সোেেে শ্মশান কালী র্বিে, উত্তে সোেেে, সোেেে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ১২১৯৬২৮ ৭০০০ 

২৮৮৫ বকরশােগঞ্জ েত্তপাড়া সা. বশি র্বিে, োর্পাড়া, ঐ, বনকলী, বকরশােগঞ্জ ১২১৯৬২৯ ৭০০০ 

২৮৮৬ বকরশােগঞ্জ সা. শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, নর্াঃোসপাড়া, গুেই, বিলবেয়া, বনকলী, বকরশােগঞ্জ ১২১৯৬৩০ ৭০০০ 

২৮৮৭ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী কালী র্বিে, িাবলর্পুে, ঐ, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ১২১৯৬৩১ ৭০০০ 

২৮৮৮ বকরশােগঞ্জ সা. শ্রীশ্রী িবেসভা র্বিে, জশাভাোর্পুে, িাবেতপুে, ঐ, বকরশােগঞ্জ ১২১৯৬৩২ ৭০০০ 

২৮৮৯ বকরশােগঞ্জ সোেেে জগাবিিপুে র্িাশ্মশান, জগাবিিপুে, সোেেে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ১২১৯৬৩৩ ৭০০০ 

২৮৯০ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী োধারগাবিি র্বিে, েবনতপুে, বিলবেয়া, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ১২১৯৬৩৪ ৭০০০ 

২৮৯১ িবেশাল কান্ডপাশা সা. কালী র্বিে, কান্ডপাশা, ঐ, জগৌেনেী, িবেশাল ১২১৯৬৩৫ ৭০০০ 

২৮৯২ বকরশােগঞ্জ জনায়াকাবি শ্মশানঘাট, জনায়াকাবি ঋবষপাড়া, বিলবেয়া, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ১২১৯৬৩৬ ৭০০০ 

২৮৯৩ বকরশােগঞ্জ িােইগ্রার্ র্িাশ্মশানঘাট, িােইগ্রার্, সোেেে, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ১২১৯৬৩৭ ৭০০০ 

২৮৯৪ বকরশােগঞ্জ শ্রীশ্রী দুগ মা র্বিে, জনায়াগাঁও, জনায়াগাঁও, পাটুলী, িাবেতপুে, বকরশােগঞ্জ ১২১৯৬৩৮ ৭০০০ 

২৮৯৫ ঢাকা অবপ মতা োেিংশী বপ্রয়া, স্বার্ীিাগ, ৬৯/৪এ, ওয়ােী, ঐ, ঢাকা ১২১৯৬৩৯ ৪০০০ 

২৮৯৬ সুনার্গঞ্জ েীর্া োনী সেকাে, োেনগে, গবছয়ািাোে, বেোই, সুনার্গঞ্জ ১২১৯৬৪০ ৯৫০০ 

২৮৯৭ িবিগঞ্জ শ্রীশ্রী োধাররগাবিি বেউে আখড়া, কাবিগাঁও, িাহুিল, িবিগঞ্জ ১২১৯৬৪১ ২০০০০ 



২৮৯৮ ব্রাহ্মণিাবড়য়া োধাকৃষ্ণ র্বিে, েে র্াবসকপুে, িাঞ্ছাোর্পুে, ব্রাহ্মণিাবড়য়া ১২১৯৬৪২ ২০০০০ 

২৮৯৯ জর্ৌলভীিাোে শ্রীশ্রী সা. কালী র্বিে, রূপসপুে, শ্রীর্িল, জর্ৌলভীিাোে ১২১৯৬৪৩ ২০০০০ 

২৯০০ র্য়র্নবসংি বর্ি ঋবষ, িিিন্দু জোড, র্াগন, ফুলপুে, র্য়র্নবসংি ১২১৯৬৪৪ ৫০০০ 

২৯০১ োর্ালপুে র্ীো োয়, ের্কল এবেয়া, োর্ালপুে, োর্ালপুে ১২১৯৬৪৫ ৫০০০ 

২৯০২ র্য়র্নবসংি সুশাবন্ত পাল, েেঈশ্বেবেয়া, লালকুঠিে েেিাে শেীফ, র্য়র্নবসংি ১২১৯৬৪৬ ৫০০০ 

২৯০৩ র্য়র্নবসংি সবিতা, েে কালী িাবড়, লালকুঠিে েেিাে শেীফ, র্য়র্নবসংি ১২১৯৬৪৭ ৫০০০ 

২৯০৪ র্য়র্নবসংি বশর্া োনী োস, েক নাোয়নপুে, মুিাগাছা, র্য়র্নবসংি ১২১৯৬৪৮ ১০০০০ 

২৯০৫ গােীপুে সূত্রাপুে সা. র্িাশ্মশান, সূত্রাপুে, কাবলয়াগকে, ঐ, গােীপুে ১২১৯৬৪৯ ২০০০০ 

২৯০৬ ব্রাহ্মণিাবড়য়া শ্রীশ্রী জগৌে বিষ্ণুবপ্রয়া র্বিে, িাড়াইল, সবলর্গঞ্জ, নিীনগে, ব্রাহ্মণিাবড়য়া ১২১৯৬৫০ ২০০০০ 

সি মরর্াট= ২৮২৯৩৬৫০ 

 


