
গণপ্রজজাতন্ত্ররীবজাবাংলজাদদেশ সরকজার
মননদের নভিনততক নশশুও গণনশকজা কজারর্যক্রম-৫ পরর্যজায়
নহিনদু ধমর্যরীয় কল্রজাণট্রজাস, ধমর্য নবষয়ক মন্ত্রণজালয়

৯৮, আমবজাগজান(নরীচতলজা), ফফলজারজাপজাস ফরজাড, চট্টগ্রজাম।
ফফজাননঃ ০৩১ ৬৩৪০৫০

চট্টগ্রজাম ফজলজার প্রজাকপ্রজাথনমকনশকজা ফকনদ্রর তজানলকজা

ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড

নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

1 191 ১৯
০৩ শ্ররীশ্ররী ককৃষ্ণ মননদের, ঝজাউতলজা,ফহিমদসন ফলইন, আনদেরনকল্লজা, ফকজাদতজায়জালরী

নশউনলদদেব,   
স্বজামরীনঃ সসজন দেজাশ

01821838289

2 191 ১৯
০৪ শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ মননদের, ইকবজালদরজাডনফশজানরঘজাট, পজাথরঘজাটজা, ফকজাদতজায়জালরী

নমনস দেতত
স্বজামরীনঃ বকস ল দেতত

01843691295

3
191 ১৯

০৫ শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ মননদের, আসকজার নদেঘরীরপজাডড়, ফকজাদতজায়জালরী, চট্টগ্রজাম।

ঝণর্যজা রজানরী আচজারর্যর্য্র
স্বজামরীনঃ ম কৃত প্রদেরীপ 
আচজারর্যর্য্র

01727240044

4 191 ১৯
০৬ শ্ররী শ্ররী ফগজাপজাল মননদের, বজাদনডল ফরজাড,  সসইপজারকদলজানরী ,পজাথরঘজাটজাদকজাদতজায়জালরী

রূপসরী ফচচৌধসররী
স্বজামরীনঃ অননল নবশ্বজাস

01710308335

5 191 ১৯
০৭ শ্ররী শ্ররী মঙ্গলময়রী কজালরী বজাডড়রী,   ফগজায়জালপজাডড়জা, এনজাদয়তবজাজজার,ফকজাদতজায়জালরী

লজাভিলরী শরীল
স্বজামরীনঃ মজানব শরীল

01823699902

6 191 ১৯
০৮ শ্ররীশ্ররী রজামঠিজাকস র ওজয়বজাবজা ফলজাকনজাথ কস ঞ্জ মননদের,আনফনজার গনল, ফটররীবজাজজার,কদতজায়জালরী

নশউলরী ফসন
স্বজামরীনঃ নশমমল ফদে

01816345657

7 191 ১৯
০৯ শ্ররী শ্ররী দুগর্যজামননদের, হিজাজজাররী ফলইন, ফকজাদতজায়জালরী, চট্টগ্রজাম।

কজাকলরীআচজারর্যর্য্র
স্বজামরীনঃ প্রদেরীপ আচজারর্যর্য্র

01882785664

8 191 ১৯
১১ শ্ররী শ্ররী ককৃষ্ণজাননদে ধজাম, চদট্টশ্বররী ফরজাড,ফকজাদতজায়জালরী, চট্টগ্রজাম

অপণর্যজা চক্রবতর্যরী
নপতজানঃবজাবসল চক্রবতর্যরী

০১৮১৮৬৯৭৭৬০
০১৮৫৮৫৬৫৮৪৫

9 191 ১৯
১২

অভিয়নমতর শ্মশজান কজালরীবজাডড়রী,    
বলসয়জারদেরীনঘরপজাডড়, ফকজাদতজায়জালরী,

রূপ্নজা আচজারর্যর্য্র,   
স্বজামরীনঃ রজাজরীব আচজারর্যর্য্র

01814875266



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

10 191 ১৯
১৩ শ্ররী শ্ররী সতরনজারজায়ণ গুরুধজাম মননদের, ফকজারবজানরীগঞ্জ, ফকজাদতজায়জালরী, চট্টগ্রজাম।

নলনপকজা ভিট্টজাচজারর্যর্য্র
স্বজামরীনঃ অদশজাক আচজারর্যর্য্র

01869604860

11 191 ১৯
১৪ সজাহিজাজরীপজাডড়জাশ্ররী শ্ররীসজাবর্যজনরীন কজালরী মননদের,পজাথরঘজাটজা,ফকজাদতজায়জালরী, চট্টগ্রজাম

দেরীপস দেজাশ
স্বজামরীনঃ নবপ্লব দেজাশ

01869552149

12 191 ১৯
১৫ আনদে গঙ্গজাবজাডড়রী পমজজা উদ্রজাপন, পনরষদেগঙ্গজাবজাডড়রী, পজাথরঘজাটজা, ফকজাদতজায়জালরী

রতনজা ফদে
স্বজামরীনঃতপন কস মজার ফদে

01712788634

13 191 ১৯
১৬ শ্ররী শ্ররীদলজাকনজাথ মননদের, নফনরঙ্গরী বজাজজার,থজানজানঃ ফকজাদতজায়জালরী, চট্টগ্রজাম।

মঞ্জসশ্ররী ফঘজাষ,   
স্বজামরীনঃ পবাংকজ সরকজার

০১৮৩১৭৩৩২৬?

14 191 ১৯
১৭ শ্ররী শ্ররী দুগর্যজা মননদের, আলকরণ, ফদেজাভিজাষরী,কদলজানরী, কজাদতজায়জালরী চট্টগ্রজাম

টসমজা ফদে
স্বজামরীনঃ অনসপম দেজাশ

01835265308

15
191 ১৯

১৮ শ্ররী শ্ররী মজা মগর্যদধবশ্বররী ও নতরনজাথ ঠিজাকস দরর মননদের, ফরলওদয়হিজাসপজাতজাল কদলজানরী, পনশ্চিমদগজায়জাল পজাডড়জা, 
এনজাদয়ত বজাজজার, চট্টগ্রজাম

নমনথলজাভিট্টজাচজারর্যর্য্র
স্বজামরীনঃ নটবাংকস  চক্রবততর্যরী

01832806213

16 191 ১৯
১৯ শ্ররীশ্ররী দুগর্যজা মননদের,আশ্রজাফ আলরী ফরজাড, বজাইদলইন, ফকজাদতজায়জালরী, চট্টগ্রজাম

রনজস ফদেব
স্বজামরীনঃ অদশজাক দেজাশ

01821288235

17 191 ১৯
২০ শ্ররী শ্ররী চট্টল মহিজাশনক্ত সমরীলনরী দুগর্যজা মননদের, ফদেওয়জানজরীপসকস রপজাডড়,ফকজাদতজায়জালরী

শজান্তজা দেজাশ
নপতজানঃ হিজারজাধন দেজাশ

01849389555

18 191 ১৯
২৩ শ্ররীশ্ররী আননদে বজাজজার দেমগর্যজা মননদের, হিজানলশহির,মননরনগর আননদেবজাজজার,

চমজা জলদেজাস
স্বজামরীনঃ প্রদেরীপ দেজাশ

01826007384

19 191 ১৯
২৪ দেজাশপজাডড়জা সজাবর্যজনরীন কজালরীমননদের,১নবাংসজাইটনহিনদুপজাডড়,দেনঃমধরনঃহিজানলশহির,আননদেবজাজজার,

ননমতজা ফঘজাষ
স্বজামরীনঃ তরুন দেজাশগুপ্ত

01748741730

20 191 ১৯
২৫ শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ ধজাম,উপহিজার নসদনমজারগনল আগ্রজাবজাদে বজাইদলইন ,বনদের

সজাথরী নবশ্বজাস
স্বজামরীনঃ নবপ্লব ননদেরী

01839552401

21 191 ১৯
২৬ উততর পদতঙ্গজা ভভিরব বজাডড়রী ফচচৌধসররী পজাডড়জা, উততরপদতঙ্গজা,পদতঙ্গজা,চট্টগ্রজাম

ফগচৌনর রজায়
স্বজামরীনঃ ঝনটস শরীল

০১৮১৯৬০৮১৮১
০১৮৪৩৮০৪৭২৫



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

22 191 ১৯
২৭ শ্ররী শ্ররী ফসবজা সবাংঘ, কজাঠিগডড়উততর পদতঙ্গজা থজানজানঃ পদতঙ্গজা,চট্টগ্রজাম।

তজাপসরী বননক
স্বজামরীনঃ রননজত ধর

01825133766

23 191 ১৯
২৮ শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ ফসবজা পনরষদে, সবসজবজাগ ননদেন মহিজাজনবজাডড়রী,২৫নবাংরজামপসর,নট.এস.ও.হিজানলশহির

কজাকলরী রুদ্র
স্বজামরীনঃ ঝস নটস পজানলত

01828774722

24 191 ১৯
২৯ শ্ররী শ্ররী ভিদ্রজা কজালরীমননদের,উততর হিজানলশহির নজাথ পজাডড়জা হিজানলশহির হিজাউনজবাংএদসট,হিজানলশহির

বজাসন্তরীপ্রভিজা ফদেবরী
স্বজামরীনঃ নবদবকজাননদে নজাথ

01837774799

25 191 ১৯
৩০

শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন দুগর্যজামননদের, দেনকণ নজালজাপজাডড়জা, সদেরঘজাট,মহিজানগর প্ররীনত দেজাশ
স্বজামরীনঃ সসকস মজার ফদে

01834967827

26 191 ১৯
৩১ শ্ররীশ্ররী দুগর্যজামননদের, এন.ফজ.ক্লজাব, পনশ্চিম বজাকনলয়জা, আমজান,আলরীদরজাড,চকবজাজজার

মজানসরী ধর,   
স্বজামরীনঃ অমর ধর

01814784069

27 191 ১৯
৩২ শ্ররী শ্ররী রকজাকজালরী মননদের,দেনকণ ফমজাহিরজা , ভকবতর্যপজাডড়জা , কজালসরঘজাট , চজানদেগজাগাঁও

নরবাংকস  দেজাশ
স্বজামরীনঃ সসমন ফদে

01833983134

28 191 ১৯
৩৩ শ্ররীশ্ররী ফলজাকনজাথ মননদের, নড.নস. ফরজাড, চকবজাজজার,বজাকনলয়জা, চট্টগ্রজাম।

পজান্নজা রজানরী ধর
স্বজামরীনঃ অজয় ধর

01813552860

29 191 ১৯
৩৪ শ্ররী মৎ স্বজামরী তজারজাননদে মহিজাকজালরী ফরজাগজাশ্রম, ফমজাহিরজা, পসরজাতনকজালসরঘজাট,চজানদেগজাও

গরীতজা রজানরী দেজাশ
স্বজামরীনঃ দুলজাল দেজাশ

01838102966

30 191 ১৯
৩৫ শ্ররীশ্ররী রকজাকজালরী গরীতজাসবাংঘ, উততর চজানদেগজাগাঁও, আচজারর্যর্য্রপজাডড়জা,আলআনমনবজানডড়য়জা, চট্টগ্রজাম

বজাপরী রজানরী আচজারর্যর্য্র
স্বজামরীনঃ নদেবস আচজারর্যর্য্র

০১৮২৯৪৪৬২১১
০১৮১২৫৬৬৫২২

31 191 ১৯
৩৬ শ্ররীশ্ররী কজালরী মননদের,   সজাধসর পজাডড়জা,থজানজানঃ চজানদেগজাগাঁও, চট্টগ্রজাম

ইলজা রজাণরী ফভিচৌনমক,   
স্বজামরীনঃ সমর কজানন্ত নজাথ

01554341628

32 191 ১৯
৩৭

শ্ররী শ্ররী জ্বজালজাকস মজাররী মজাত কৃ মননদের,   
ফমজাহিরজা, চজানদেগজাগাঁও, চট্টগ্রজাম।

ফসচৌমজা ফচচৌধসররী
স্বজামরীনঃ নবমজান ফচচৌধসররী

০১৯৬৪৫৫০৯৬২
০১৮১৩৪০৭৭৫০

33 191 ১৯
৩৮

নরনসবাংহি আখডড়জা, চকবজাজজার,   
ফকজাদতজায়জালরী, চট্টগ্রজাম।

রুপশ্ররী ভবদ্র
স্বজামরীনঃ নবশু ফচচৌধসররী

০১৮৫৩১০৩৫৬৪
০১৮২০৫৪৬০০৯



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

34 191 ১৯
৩৯ শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ ফসবজাশ্রম ননদেরীর হিজাট,থজানজানঃ হিজাটহিজাজজাররী, ১নবাংওয়জাডর্য, চট্টনঃনসনটকদপর্যজা

শুভ্রজা তজালসকদেজার
স্বজামরীনঃরতন কস মজার দেজাশ

01615242425

35
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৪০ শ্ররী শ্ররী রজাধজামজাধব নবগ্রহি মননদের, দেনঃপজাহিজাডড়তলরী,ফদতয়জাবজাদে,বজাদয়জাজরীদে

রজাম শবাংকর আচজারর্যর্য্র
নপতজা:নহিমজাবাংশু নবকজাশ 
আচজারর্যর্য্র

01815620264

36 191 ১৯
৪১ শ্ররীশ্ররী দেয়জাময়রী কজালরীবজাডড়রী,নজানজরপজাডড়জাডজাকনঃচজানদেগজাগাঁও, থজানজানঃ পজাগাঁচলজাইশ

সসভ্রজা রজানরী দেজাশ
স্বজামরীনঃপনরদতজাষ রজায়

01811805736

37 191 ১৯
৪২

শ্ররীশ্ররী রজাধজামজাধব মননদের,    
কজাতজালগঞ্জ, থজানজানঃ পজাগাঁচলজাইশ, চট্টগ্রজাম

নশল্পরী ফদে,   
স্বজামরীনঃ সমর কজানন্তধর

01863258137

38 191 ১৯
৪৩ শ্ররী শ্ররী ননতরজাননদে ধজাম সজাবর্যজনরীন পমজজা উদ্রজাপন পনরষদে, অভিয়নমতরঘজাট, নফনরঙ্গরীবজাজজার,সদেরঘজাট

সসনপ্রয়জা ফঘজাষ
স্বজামরী: অনসপ কস মজার দেতত

০১৭৪১২৪২২৪৩০১৯১৯৩৪২৪৪
১

39 191 ১৯
৪৪

শ্ররী শ্ররী সদন্তজাষরী মজা ও ফলজাকনজাথ ব্রহ্মচজাররী ফসবজাশ্রম
আদেশর্য পজাডড়জা,পমবর্য নজানসরজাবজাদে,পজাগাঁচলজাইশ

মননকজা ফদেবরী,   
স্বজামরীনঃ সনঞ্জব দেজাশ

01912109982

40 191 ১৯
৪৫ শ্ররীশ্ররী দুগর্যজা মননদের,ফদেদবনদ্র মজাষজার বজাডড়রী,পনশ্চিম নজাথ পজাডড়জা, দেনকণ কজাট্টলরী,পজাহিজাডড়তলরী,চট্টগ্রজাম

ফসতস রজানরী ফদেবরী,   
স্বজামরীনঃ পবাংকজ কস মজার ফদেব

01858551885

41 191 ১৯
৪৬ শ্ররী শ্ররী কজালরী মননদের গরীতজা সবাংঘ,   নজাথপজাডড়জা, হিজানলশহির, চট্টগ্রজাম।

নমনজাকরী রজানরী ফদেবরী
স্বজামরীনঃ নদেলরীপ নজাথ ফচচৌধসররী

01818632735

42
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৪৭
শ্ররী শ্ররীনশব মননদের, মনতঝণর্যজা, 
লজালখজান বজাজজার, খসলশরী, চট্টগ্রজাম।

জবজা রজানরী আচজারর্যর্য্র
নপতজা:ম কৃত ননমর্যল কজানন্ত 
আচজারর্যর্য্র

00184547075

43 191 ১৯
৪৮

শ্ররী শ্ররী ককৃষ্ণ মননদের,    
বজাস্ত্তহিজারজা, ফকতচর, বজাকনলয়জা, চট্টগ্রজাম

পমরী তজালসকদেজার
স্বজামরী: বজাসস কস মজার ফদে

০১৮১৫৬৪৭৮৮৪
০১৮১৫৬৪৭৮৮৫

44 191 ১৯
৪৯ শ্ররী শ্ররী দুগর্যজা মননদের, মজালরীপজাডড়জা, টজাইগজারপজাস,খসলশরী, চট্টগ্রজাম

গরীতজাঞ্জলরী ভিট্টজাচজারর্যর্য্র
স্বজামরীনঃ তজাপস ভিট্টচজারর্যর্য্র

01815826123

45 191 ১৯
৫০ মজসমদেজার বজাডড়রী কজালরী মননদের, ফগজানবনদেমজাষজার এর বজাডড়রী,উততরকজাট্টলরী,পজাহিজাডড়তলরী,চট্টগ্রজাম

রতনজা ফচচৌধসররী
স্বজামরীনঃ নবনয় ফচচৌধসররী

01728789774



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

46 191 ১৯
৫১ শ্ররী শ্ররী জ্বজালজাকস মজাররী মননদের,উততর কজাট্টলরী ডজাকনঃকদণর্যলহিজাট, পজাহিজাডড়তলরী

দেরীপজা মজকস ররী
স্বজামরীনঃ উততম ফচচৌধসররী

01830185980

47 191 ১৯
৫২

শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন হিনর মননদের, 
ফধজাপজাপজাডড়জা, দেনঃকজাট্টলরী,চট্টগ্রজাম

রূপসরী ফচচৌধসররী,   
নপতজানঃ সনঞ্জব ফচচৌধসররী

01836651153

48 191 ১৯
৫৩ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন শ্রজামজা কজালরী মননদের, দেনকণ কজাট্টলরী,শরীলপজাডড়জা,নবটজাক,সজাগনরকজা, পজাহিজাডড়তলরী

চমজা শরীল,   
নপতজানঃ পদরশ চনদ্র শরীল

01849746937

49 191 ১৯
৫৪

শ্ররীশ্ররী দেয়জাময় কজালরী মননদের পনরচজালনজা পনরষদে,
পজাহিজাডড়তলরী মজাসজার ফলইন,নহিনদু পজাডড়জা,খসলশরী

নশউনল রজায়
স্বজামরীনঃ রূপন দেজাশ

01979212477

50 191 ১৯
৫৫

কলজাবজানগচজা সজাবর্যজনরীন মননদের পনরচজালনজাপনরষদে,গুখর্যজাডজানঃদলইন,পজাথরঘজাটজা,ফকজাদতজায়জালরী সসনমতজা তজালসকদেজার
স্বজামরীনঃ তজাপস ফদেওয়জানজরী

01818825658

51
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৫৬ শ্ররী শ্ররী মগদদেশ্বররী কজালরীবজাডড়রী, সজাদহিবপজাডড়জা,মজাদেজারবজাডড়রী,ডবলমসনরবাং

নশল্পরী সরকজার
স্বজামরীনঃ ম কৃত 
প্রদেরীপকজানন্তদচচৌধসররী

01822636365

52 191 ২১
৯৬

শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন দেমগর্যজা মননদের, উততর আগ্রজাবজাদে, শরীল পজাডড়জা, ঈদেগজাগাঁহি, হিজানলশহির ঝসনস রজানরী শরীল
স্বজামরীনঃ নদেপস রজানরী শরীল

01631819198

53 191 ১৯
১০ শ্ররী শ্ররী দুগর্যজা মননদের,গ্রজাম:উততর বনদের,   ফপজা:মহিজালখজানবজাজজার চট্টগ্রজাম

তজাপসরী নসবাংহি
স্বজামরীনঃ নমলন ফদে।

০১৮৩৩৮৪৩২৩০
০১৮৫৯৩২১১৫৫

54 191 ১৯
২১ শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ মননদের, ফজদলপজাডড়জা, মধরবনদের,থজানজানঃকণর্যফস লরী,চট্টগ্রজাম

অঞ্জনজা তজালসকদেজার,  
স্বজামরীনঃ স্বপন কস মজার গুপ্ত

01822737973

55 191 ১৯
২২ শ্ররী শ্ররী কজালরী ও বজাসন্তরী মজাদয়র বজাডড়রী মননদের, মধরমবনদের,কণর্যফস লরী,

স্বপ্নজা নবশ্বজাস
স্বজামরীনঃ স্বপন নবশ্বজাস

01921117875

56 191 ২১
৬১ জসলধজা শজাহিজামরীরপসর শ্মশজানকজালরী মননদের, সনজাতনপজাডড়জা ফসবজাদখজালজা, কণর্যফস লরী , চট্টগ্রজাম

নরপজা দেজাশ
নপতজা: বজারন দেজাশ

০১৮৪৩৮২৩৩৭৬
০১৮৮০৬২১৫৩৪

57 191 ২২
১৭ শ্ররী শ্ররী অনন্ত ধজাম আশ্রম, ফদেচৌলতপসর, ধরপজাডড়জা, বডড় উঠিজান, কণর্যফস লরী, চট্টগ্রজাম  

 



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

58 191 ২২
১৮ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন নবষ্ণস মননদের, রতন মজাসজাদরর বজাডড়রী, চরলকর্য্রজা, কণর্যফস লরী, চট্টগ্রজাম

প্রনম শরীল
নপতজা: অজয় চনদ্র শরীল

০১৮৫৯১২৮৯৬২
০১৮২৫১১৪৯৫১

59 191 ১৯
৫৭ শ্ররী শ্ররী ফগচৌর ফগজানবনদে ফসবজাশ্রম,   পনশ্চিম ফজজায়জার,  মরীরসরজাই

রজাধজা রজাণরী ফদেবরী,   
স্বজামরীনঃ নবমল কজানন্ত নজাথ

01858964068

60 191 ১৯
৫৮

শ্ররী শ্ররী কজালরী বজাডড়রী,   
নখল নহিঙ্গসলরী, মরীরসরজাই

পসষ্প রজাণরী ফদে,   
স্বজামরীনঃ ব্রজ ফগজাপজাল ফদে

01940887599

61 191 ১৯
৫৯ শ্ররী শ্ররী শরীতলজা বজাডড়রী  (পনশ্চিমনহিঙ্গসলরী) বজাররয়জারহিজাট, ফপচৌরসভিজা, 

পমরী রজায়,   
স্বজামরীনঃ সসবরীর চনদ্র চনদে

০১৮১৯১৭৩৫৮৬
০১৮১৩০১৬৯২১

62
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৬০ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন মনসজা মননদের,দেমগর্যজাপসর,ভিরদ্বজাজহিজাট, মরীরসরজাই

বন্ধনজা রজাণরী ফঘজাষ,   
স্বজামরীনঃ ম কৃত কজালজা চজাগাঁদে 
দেতত

01866596684

63 191 ১৯
৬১

ধসম সজাবর্যজনরীন দুগর্যজা মননদের,  
৪নবাং ধসম গ্রজাম, মরীরসরজাই।

নরতজা রজাণরী দেজাশ,  
স্বজামরীনঃ বজাবসল কমর্যকজার

01725571375

64 191 ১৯
৬২ উদেয় মহিজাজন বজাডড়রী দুগর্যজা মননদের,কদররহিজাট,   ফজজারজারগঞ্জ, মরীরসরজাই

সসনমতজা নজাহিজা
স্বজামরীনঃ অশরীষ দেজাশ

01739018502

65 191 ১৯
৬৩ শরীতলজাননদেনমশন কজালরীবজাডড়রী,ফদেওয়জানপসর, ফজজারজারগঞ্জ, মরীরসরজাই

ভিসবলরীরজানরী পজাল
নপতজানঃ স্বপন পজাল

০১৮৫৩৪০৭৩৭১
০১৮১২৫৫৩২৫৮

66 191 ১৯
৬৪

শ্ররী শ্ররী দুগর্যজা মননদের চরশরৎ
৬নবাং ইছজাখজালরী, 

ননমতজা বজালজা দেজাস,   
স্বজামরীনঃ লকণ চনদ্র দেজাস

01811581832

67 191 ১৯
৬৫ শ্ররী শ্ররী দুগর্যজা পমজজামনডপ (নবতজারজা প্রজাথনমকস্কস ল প্রজাঙ্গন) ফতরতয়জা,মরীরসরজাই

লকরী রজানরী ফদেবরী
স্বজামরীনঃ নপরসষ কজানন্ত নজাথ

01857606328

68 191 ১৯
৬৬ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন রকজাকজালরী মননদের ফগজাপজালপসর, নমরসরজাই।

রতনজা রজাণরী দেজাস,   
স্বজামরীনঃ শজানন্ত লজাল দেজাস

০১৮১১৬৮৩৭৫৬
০১৮৩৩২৫০৬৬৬

69 191 ১৯
৬৭ শ্ররী শ্ররী নসদদ্ধশ্বররী কজালরী বজাডড়রী,উততর দুগর্যজাপসর, ৮ নবাংদুগর্যজাপসর,মরীরসরজাই।

আগাঁখরী ভিট্টজাচজারর্যর্য্র,   
স্বজামরীনঃ সবসজ চক্রবততর্যরী

০১৮৩৯৫১৯৮০১০১৮১৯০৭২৩৯
১



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

70 191 ১৯
৬৮ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন মজাত কৃমননদের, সরকজার বজাডড়রী, নমঠিজাছডড়জা,মরীরসরজাই।

বরীনজা রজানরী দেজাস(টসনটসন), 
স্বজামরীনঃ অমল মজসমদেজার

০১৮১৫০৭৪৯১৪০১৮১১৭০৭৯৮
০

71 191 ১৯
৬৯ শ্ররী শ্ররী অখনড মননদের,মধরম তজালবজাডড়রীয়জা,মরীরসরজাই।

অনমতজা রজাণরী রজায়,  
স্বজামরীনঃ প্রণব ফগজালদেজার

01812989524

72 191 ১৯
৭০

শ্ররী শ্ররী জগদেরীশ্বররী কজালরী বজাডড়রী,  
ফপচৌরসভিজা, 

পমনণর্যমজা রজাণরী শমর্যজা,   
স্বজামরীনঃ সজাগর শমর্যজা

০১৮৩২৫৮০৭২০
০১৯১৮২১৩৫৩৩

73 191 ১৯
৭১

শ্ররী শ্ররী মজাত কৃমননদের,   
পনশ্চিম মজানলয়জাইশ, 

নশল্পরী রজাণরী শমর্যজা,  
স্বজামরীনঃ পনরমল শমর্যজা

০১৮১২১৮৪১৫৫
০১৮১৬০৮৭২০৯

74 191 ১৯
৭২

শ্ররী শ্ররী জগন্নজাথ ধজাম,   
আবসদতজারজাব, মঘজানদেয়জা, 

ফরখজা রজানরী ফদেবরী
স্বজামরীনঃঅজসর্যন কস মজার নজাথ

০১৮৬৫৭৮৬৮৮২
০১৮১১৬২৪৯২০

75 191 ১৯
৭৩ শ্ররী শ্ররী অখনডমনডলরী,সজাদহিবপসরপজাতজা ফকজাট,ফজজারজারগঞ্জ, মরীরসরজাই

বজানরী কমর্যকজার
স্বজামরীনঃনপ্রয়লজাল কমর্যকজার

01839276077

76 191 ১৯
৭৪ শ্ররী শ্ররী দুগর্যজা মননদের, পনশ্চিম মঘজানদেয়জা,সরকজার দেজাদসর বজাডড়রী, চরশরৎ, নমরসরজাই

ফনপজালরী রজাণরী দেজাশ,  
স্বজামরীনঃ স্বদদেশ রঞ্জন গুপ্ত

01811581832

77 191 ১৯
৭৫

শ্ররী শ্ররী মজা নয়নমনন শ্ররী ধজাম,  
হিজাইদেকজাননদে,  নমরসরজাই

বকস ল বজালজা ফভিচৌনমক,   
স্বজামরীনঃ ফনপজাল চনদ্র নজাথ

01726423480

78 191 ১৯
৭৬ শ্ররী শ্ররী অনসকম ল চনদ্র সৎসঙ্গ আশ্রম,ননজজামপসর,ওয়জাদহিদেপসর,মরীরসরজাই

চনদেনজা ফদেবরী,   
স্বজামরীনঃ আশুদতজাষ নজাথ

01815345912

79
191 ১৯

৭৭ শ্ররীশ্ররী গরীতজা ফগজানবনদেমননদের, জজাফরবজাদেওয়জাদহিদেপসর,দেজাদরজাগজাহিজাট, মরীরসরজাই

অঞ্জলরী চক্রবতর্যরী,   
স্বজামরীনঃ নপ্রয়দতজাষ 
চক্রবতর্যরী

০১৮১৭২৫৩১২২
০১৮২৯৪৬৫৯৫৯

80
191 ১৯

৭৮ শ্ররী শ্ররীকজালরীমননদের,   মধরম ওয়জাদহিদেপসর, মরীরসরজাই।

উনমর্যলজা দেতত
স্বজামরীনঃ সমল কস মজার 
ফদেববমর্যণ

01823378527



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

81 191 ১৯
৭৯

শ্ররী শ্ররী সৎসঙ্গ আশ্রম,  
ফগজাপরীনজাথপসর, মরীরসরজাই।

নপ্রয়বাংকজা দেজাশ,   
স্বজামরীনঃ পজান্তস লজাল ফদে

০১৮৪৬৪৬২০০৪
০১৭১১৭১০৪৬৭

82 191 ১৯
৮০

শ্ররী শ্ররীরজাধজাককৃষ্ণদসবজাশ্রম,   
ছততরুয়জা, কদরর হিজাট, 

ডনল রজানরী ফচচৌধসররী,   
স্বজামরীনঃ বজাবসল বননক

01920546525

83 191 ১৯
৮১

শ্ররী শ্ররী রজাধজামজাধব নজউর মননদের,  
ফগজাভিজানরীয়জা,  মরীরসরজাই।

ফববরী প্রভিজা পজাল
স্বজামরীনঃ উততম কস মজার পজাল

০১৬৩০৬১৪৪৪৯
০১৮১৮৯৯২২৮৬

84 191 ১৯
৮২

শ্ররী শ্ররী অখনড মনডলরী মননদের,   
পমবর্যদগজানবনদেপসর, মরীরসরজাই।

নমতজালরী রজানরী ফদে
নপতজানঃ সসভিজাষ চনদ্র ফদে

01814305321

85 191 ১৯
৮৩

শ্ররী শ্ররী দুগর্যজা মননদের, পজাতজাদকজাট,   
ফজদলপজাডড়জা, মরীরসরজাই।

নপবাংনক কমর্যকজার
স্বজামরীনঃ সসখলজাল কমর্যকজার

01813207522

86 191 ১৯
৮৪ শ্ররী শ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ মননদের, গ্রজামনঃ রজায়পসরধরীদরনদ্র ফপজাসমজাসজাদরর বজাডড়রী,ভচতদন্রর হিজাট

মসক্তজা রজানরী ফদেবরী
স্বজামরীনঃ ফগজানবনদে কস মজার নজাথ

01826322359

87 191 ১৯
৮৫ শ্ররী শ্ররী চনডরী মজাদয়র মননদেরসজাতবজানডড়য়জা, দেজাদরজাগজাহিজাট, মরীরসরজাই।

স্বপ্নজা রজানরী মজসমদেজার
স্বজামরীনঃ অদশজাক কস মজার ফদে

01857554724

88
191 ১৯

৮৬
সতরীশ মহিজাজন পজাডড়জা মননদের, মজাননকপসর, কজাঞ্চনপসর, ফনটকছনডড়, চট্টগ্রজাম সজাগর কস মজার দেজাশ

নপতজা: বজাদেল কজানন্ত দেজাশ 01830-967799

89
191 ১৯

৮৭ শ্ররীশ্ররী রকজা কজালরী বজাডড়রী, বজারমজানসয়জা,   ডজাকনঃ ভবদদ্ররহিজাট, ভিমজপসর, ফনটকছনডড়

সসনম দেজাশ
স্বজামরীনঃ নমল্টন ফদে 01818-201989

90
191 ১৯

৮৮ শ্ররী শ্ররী দুগর্যজা মননদের, উদেজানলয়জা চজাবজাগজান(দেনকণপজাডড়জা), ফনটকছনডড়।

মসনন্ন রজানরী দেজাশ
নপতজা- ম কৃত ফমজাহিন্ত মজানঝ 01849-145012

91
191 ১৯

৮৯ শ্ররীশ্ররী হিনর মননদের, গ্রজামনঃপমবর্যফনটকছনডড়ডজাকনঃ হিজারুয়জালছনডড়, ফনটকছনডড়।

নতরদবনরী দেতত
স্বজামরীনঃ ককৃষ্ণ ধন ফদে 01811-537594

92
191 ১৯

৯০
শ্ররী শ্ররীসজাবর্যজনরীনদুগর্যজা মননদের, ভিমজপসর,ফনপচসন চজা বজাগজান, ফনটকছনডড় নদ্বপ্তরী শ্ররী শরীল

স্বজামরীনঃ শবাংকর কস মজার শরীল 01830-314975



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

93
191 ১৯

৯১ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন শরীতলজা ও গরীতজা মননদের,   গ্রজাম+ডজাকনঃ বখতপসর, ফনটকছনডড়

সমজা ফদেব
নপতজা: পনরমল ফদেব 01814-222199

94
191 ১৯

৯২ শ্ররী শ্ররী কজালরী মননদের,   গ্রজাম+ডজাকনঃ নজানসপসর , ফনটকছনডড়।

আগাঁখরী ফচচৌধসররী
স্বজামরীনঃ সসনরীনত নবজয় দেজাশ 01876-237588

95
191 ১৯

৯৩ শ্ররীশ্ররী আজজাদেরী বজাজজার জগন্নজাথ মননদের গ্রজাম+ডজাকনঃ আজজাদেরীবজাজজার,ফনটকছনডড়

ডনল রজানরী ফদেবরী
স্বজামরীনঃ দেরীপক ফদেবনজাথ 01826-533391

96
191 ১৯

৯৪ শ্ররী শ্ররী অরদ্বতজাননদেঋনষমঠি ও নমশন, পমবর্যআগাঁধজার মজাননক(পজালপজাডড়জা)ধমর্যপসর,

ত কৃষ্ণজা পজাল,   
স্বজামরীনঃ কজালরীপদে পজাল 01820-243898

97
191 ১৯

৯৫ শ্ররী শ্ররী ফজ্রজানতশ্বরজাননদে গরীতজা মননদের গ্রজাম+ডজাকনঃ রজাঙ্গজামজানটয়জা, ফনটকছনডড়

সন্ধ্রজারজাণরীশরীল,  
স্বজামরীনঃ ম কৃত ম কৃদুল শরীল 01851-370451

98
191 ১৯

৯৬ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন কজালরী ও দুগর্যজামননদের উততরজসজদখজালজা, নজারজায়নহিজাট, ফনটকছনডড়

নননদেতজা রজাণরী ফদে,   
স্বজামরীনঃ অমর কজানন্ত 
মহিজাজন 01811-938279

99
191 ১৯

৯৭ শ্ররী শ্ররী জগন্নজাথ মননদের, ফপজাদজার পজাডড়জা, নসবাংহিনরয়জা, ভিমজপসর, ফনটকছনডড়

ফদেবজাশরীষ চক্রবতর্যরী,   
নপতজানঃ সসশজান্তচক্রবতর্যরী 01815-113701

10
0

191 ১৯
৯৮ শ্ররী শ্ররী হিনর দুগর্যজা কজালরী মননদের,   কজাজরীরহিজাট, ভিমজপসর, ফনটকছনডড়

নলনপ রজানরীনজাথ
স্বজামরীনঃ বজাদেল চনদ্র নজাথ

01849-863621
10
1

191 ১৯
৯৯ হিজারুয়জালছনডড় শ্ররী শ্ররী ককৃষ্ণজাঙ্গনমননদের, কজাজরীরহিজাট,ভিসজপসর,ফনটকছনডড়,চট্টগ্রজাম।

বরীনজা রজানরী ফগজাস্বজামরী
নপতজানঃবজাসসদদেব ভবষ্ণব।

01813-784366
10
2

191 ২০
০০ শ্ররীশ্ররী কজালরী ও দুগর্যজা মননদের, রজাঙ্গজাপজানন,  হিজারুয়জালছনডড়, ভিমজপসর, ফনটকছনডড়।

রমজা রজাণরী ফদেবরী,   
স্বজামরীনঃ আনষস কস মজার নজাথ

01826-151636
10
3

191 ২০
০১ শ্ররী শ্ররী সসয়জানবল নসদ্ধজাশ্রম, গ্রজাম+ডজাকনঃসসয়জানবল,উপনঃফনটকছনডড়

অনজস বজালজা নজাথ,   
স্বজামরীনঃম কৃত উদেয়ন ফদেবনজাথ

01815-670882



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

10
4

191 ২০
০২

শ্ররী শ্ররী ভবরজাগরীর ঠিজাকস র মননদের, 
সজাদেরীনগর, ভিসজপসর।

জসলরী চক্রবততর্যরী
স্বজামরীনঃ নলটন ভিট্টজাচজারর্যর্য্র

01833-255257
10
5

191 ২০
০৩

শ্ররী শ্ররী জগন্নজাথ মননদের ও কজালরী মননদের,
জসজদখজালজা নজারজায়নহিজাট।

নমটস নসকদেজার
স্বজামরীনঃ মনটস কজানন্ত ফদে

01836-414565
10
6

191 ২০
০৪

শ্ররী শ্ররী দুগর্যজা মননদের, 
আনছয়জা চজা বজাগজান, ভিসজপসর, ফনটকছনডড়।

শ্ররীমনত পমনণর্যমজা ফদে
স্বজামরীনঃ সসব্রত ফদে 01866-849702

10
7

191 ২০
০৫ শ্ররীশ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ ফসবজাশ্রম,   পমবর্য- ফরহিজাদেজাবজাদে, নজানজরহিজাট,ফনটকছনডড়

লকরী রজাণরী নজাথ, 
নপতজানঃ ফগজাপরী চনদ্র নজাথ

01814-287878

10
8

191 ২০
০৬

শ্ররী শ্ররী নতরপসদরশ্বর নশব মননদের,
ধজামজারখরীল, নজারজায়নহিজাট

পনপ রজানরী নতরপসরজা
স্বজামরীনঃ স্বপন কস মজার 
নতরপসরজা 01821-768073

10
9

191 ২০
০৭

নখরজাম রজাধজা ককৃষ্ণ নবগ্রহি মননদের,
ডজাকনঃ নখরজাম, ভিজায়জা নজানসপসর, ফনটকছনডড়

লজাভিলরী ফদেবরী
স্বজামরীনঃ উজর্য্বল ফদেবনজাথ

01865-537618
11
0

191 ২০
০৮

শ্ররী শ্ররী হিনর ও দেমগর্যজা মননদের, পমবর্য ফনটকছনডড় মজাতববর পজাডড়জা, ভিমজপসর, ফনটকছনডড় মনন রজানরী দেতত
স্বজামরীনঃ নরবাংকন ফদে

01881-398925
11
1

191 ২০
০৯

পমবর্য সসয়জানবল সজাবর্যজনরীন হিনর ও দেমগর্যজা মননদের,    ভবদদ্ররহিজাট, ভিসজপসর, ফনটকছনডড় সকৃনত চক্রবতর্যরী
স্বজামরীনঃদসজাদবল চক্রবতর্যরী

01845-815837
11
2

191 ২০
১০

শ্ররী শ্ররী হিনর দেমগর্যজা ও কজালরী মননদের,    ইনদেলপসর, নমজর্যজারহিজাট, নরন্নরী পজাদটজায়জাররী
নপতজানঃ মজাননক পজাদটজায়জাররী

01823-321244
11
3

191 ২০
৩১

শ্ররীশ্ররী জয় বজ্রবাংবলরী গরীতজা পজাঠিশজালজা,হিনরনমজারজা কস ম্ভিরজাম নতরপসরজাপজাডড়জা,ভিমজপসর,ফনটকছনডড় অনজনজা নতরপসরজা
প্রফস ল্ল কস মজার নতরপসরজা

01876-541944



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

11
4

191 ২০
১১ শ্ররী শ্ররী ফভিজালজাননদেনগনর আশ্রম মহিজাদদেবপসর ৪নবাংওয়র্যজাড,সরীতজাকস নড

দেরীপজালরী রজাণরী শরীল,   
স্বজামরীনঃ ম কৃত শবাংকর শমর্যজা

01861661545

11
5

191 ২০
১২ শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ ফসবজাশ্রম,    ফপ্রমতলজা ৫নবাং ওয়র্যজাড,ফপচৌরসভিজা, 

অচর্যনজা রজাণরী ফদেবরী,  
স্বজামরীনঃ সসবল চনদ্র নজাথ

01817770355

11
6

191 ২০
১৩ শ্ররী শ্ররী নশদবরশ্বররী কজালরী মননদের, নশবপজাডড়জা, ৯নবাং ওয়র্যজাড, সরীতজাকস নডদপচৌরসভিজা,

ফশফজালরী রজানরী ফদেবরী
স্বজামরী: স্বগর্যরীয় অজসর্যন 
কস মজার নজাথ

01830488298

11
7

191 ২০
১৫ শ্ররী শ্ররী দুগর্যজাবজাডড়রী,    গ্রজামনঃ পমবর্যরসয়দেপসর, ভসয়দেপসর,সরীতজাকস নড।

ফগজাপজা রজাণরী ফঘজাষ,  
স্বজামরীনঃ নপনটস কস মজার ফঘজাষ,

01585405701

11
8

191 ২০
১৬ শ্ররী শ্ররী দুগর্যজামননদের, গ্রজামনঃ জজাফর নগরডজাকনঃ ভসয়দেপসর, সরীতজাকস নড।

রসথরীকজা রজাণরী দেজাস
স্বজামরীনঃ মসকস ল রজায় ফচচৌধসররী

01820281006

11
9

191 ২০
১৭ শ্ররী শ্ররী ফকতরপজাল বজাডড়রী,   পনশ্চিম লজালজানগর,বজাররয়জারঢজালজা, সরীতজাকস নড

ঝণর্যজা রজাণরী ফদেবরী,   
স্বজামরীনঃ দুলজাল চনদ্র নজাথ

01825045720

12
0

191 ২০
১৮ শ্ররী শ্ররী শ্রজামরজাই মহিজাপ্রভিস ফসবজাশ্রম, নডড়জানলয়জা, বজাডড়বকস নড, সরীতজাকস নড।

স্বপ্নজা রজানরী দেজাস
স্বজামরীনঃ ফগজানবনদে চনদ্র দেজাস

০১৮২৪৮৬০৪৪৭০১৮৩৭৭১১১৭
৮

12
1

191 ২০
১৯

শ্ররী শ্ররী রকজা কজালরী মজাদয়র ফসবজা মননদের,  
গ্রজামনঃ ফকদেজারখরীল,সরীতজাকস নড।

কনল রজানরী শরীল,  
স্বজামরী- আনশষ কস মজারশরীল

০১৮৬৭২৯১৬২১
০১৭৮১৮৮৯৩৫৯

12
2

191 ২০
২০ শ্ররী শ্ররী রকজা কজালরী মননদের,   নডজানলয়জা বজাডড়বকস নড, সরীতজাকস নড।

অননতজা পজাল
স্বজামরী- সমরীর পজাল

01632212181

12
3

191 ২০
২১

শ্ররী শ্ররী ফমজাহিন্ত আস্তজান কজালরী বজাডড়রী মননদের, ধমর্যপসর, বজাররয়জারঢজালজা, সরীতজাকস নড, চট্টগ্রজাম ফসজামজা শরীল
স্বজামরী: ফগজাপজাল শমর্যজা

০১৫৮৫৪০০৩৬২
০১৭১৫১৯০৫১৬



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

12
4

191 ২০
২২

শ্ররী শ্ররী দুগর্যজা মননদের,   
গ্রজামনঃ মধরম মহিজাদদেবপসর, সরীতজাকস নড।

নপঙ্গলজা রজাণরী পজাল,   
স্বজামরীনঃ নতরপসরজা চরণ ফদে

০১৮৩৫৯২৪৩৮৭০১৮১৯৬২৯১০
৫

12
5

191 ২০
২৩ শ্ররী শ্ররী কজালরী মননদের, পমবর্য পজাডড়জা, ভিজানটয়জাররী,ভিজানটয়জাররী উপনঃসরীতজাকস নড

নরক্তজা কর,   
স্বজামরীনঃ রঞ্জন কর

০১৯৯৯৬৮০৩৬৩
০১৮২৭৫১৬৪৭০

12
6

191 ২০
২৪ শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ ব্রহ্মচজাররী ফসবজাশ্রম, গ্রজাম+ডজাকনঃ শরীতলপসর,  সরীতজাকস নড।

লজাকরী দেজাশ,   
স্বজামরীনঃ বজাসস চনদ্র ফদেব

০১৮৩৬৭৭২৪৪৬০১৮২০৭৪৭৪
৩৩

12
7

191 ২০
২৫

শ্ররী শ্ররী রজাধজা ফগজানবনদে মননদের,   
ভিজানটয়জাররী, সরীতজাকস নড।

রুবরী রজাণরী সমতরধর,  
স্বজামরীনঃআশরীষ কস মজার 
কমর্যকজার

০১৮৩৩৮৯৯৩৫৪
০১৮২৭৫৫৬৭৮৪

12
8

191 ২০
২৬ শ্ররী শ্ররী রজাধজা ককৃষ্ণ মননদের,   পমবর্য দেজাশপজাডড়জা,ভিজানটয়জাররী, সরীতজাকস নড।

কজাকলরী ফদে,  
নপতজানঃ মনত লজাল ফদে

০১৮১২৮২৬৮১৮
০১৮৩৭৭০১৪৫৫

12
9

191 ২০
২৭

শ্ররী শ্ররীকজালরী মননদের ,   
দেজাশপজাডড়জা, সরীতজাকস নড।

শুক্লজা রজানরী ফদে
স্বজামরীনঃ আনশষ কস মজার ফদে

০১৯২৪২৮৬২৪১
০১৮৬০৭৬১৪০৯

13
0

191 ২০
২৮

শ্ররী শ্ররী রকজাকজালরী মননদেরদজদলপজাডড়জা, বডড়কস নমরজা, সরীতজাকস নড। রুপ্নজা দেজাশ
স্বজামরীনঃ ঠিজাকস র দেজাশ

০১৮৩৩৮৯৯৩৫৪
০১৯০৭৯৫৯৩৪৬

13
1

191 ২০
২৯

বজাররয়জাঢজালজা দেনকণ গ্রজাম শ্ররী শ্ররী নজারজায়ণ আশ্রম, বজাররয়জারঢজালজা, সরীতজাকস নড দেরীপস রজানরী দেজাশ
স্বজামরীনঃ ধরীদরনদ্র কস মজার রজায়

01878149561

13
2

191 ২০
৩০

শ্ররী শ্ররী শনন ঠিজাকস র মননদের,   
শননঠিজাকস র পজাডড়জা ভিজাগাঁনটয়জানর, সরীতজাকস নড।

নলনপ রজানরী দেজাশ
স্বজামরীনঃ সসব্রত দেজাশ

01828679629

13
3

191 ২১
২৪

শ্ররী শ্ররী রকজাকজালরী মননদের,    মধরম ফঘজাডড়জামজারজা, নজাথপজাডড়জা, সরীতজাকস নড চমজা নজাথ
নপতজানঃ রননজত নজাথ

01855511698



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

13
4

191 ২০
৩২

সবর্যমঙ্গলজা কজালরী মননদের,   
ফদতপসর,মদেনহিজাট, হিজাটহিজাজজাররী

ভিবজানরী পজাল
স্বজামরীনঃ সঞ্জরীব কস মজার রুদ্র

০১৮২৫৬৭২২৩৬
০১৯২৫৩৫৫১৭৭

13
5

191 ২০
৩৩

শ্ররী শ্ররী সরস্বতরী বজাডড়রী,   
নশকজারপসর, ইউনসচনগর, হিজাটহিজাজজাররী

লজাকরী কজারন
স্বজামরীনঃ অসরীম নবকজাশ 
কজারন

01815577400

13
6

191 ২০
৩৪

শ্ররী শ্ররী প্রভিস জগদ্বন্ধস আশ্রম,   
ফদতয়জাবজাদে, হিজাটহিজাজজাররী

উনমর্য চক্রবতর্যরী
নপতজানঃ মজাধব চক্রবততর্যরী

01864840447

13
7

191 ২০
৩৫ শ্ররী শ্ররী রকজা কজালরী মননদের, খদগনদ্র বজাবসর বজাডড়রী, মজাইজ পজাডড়জাপনশ্চিম ফদেওয়জান নগর, হিজাটহিজাজজাররী

নশমস ধর
স্বজামরীনঃ অনমতজাভি ধর

01830361020

13
8

191 ২০
৩৬

শ্ররী শ্ররী ফগচৌরজাঙ্গ বজাডড়রী,  
নশকজারপসর, হিজাটহিজাজজাররী

সরীমস নজাথ
স্বজামরীনঃ প্রদেরীপ নজাথ

01863611201

13
9

191 ২০
৩৭

শ্ররী শ্ররী রজাম ঠিজাকস র ধজাম,   পনশ্চিম ধলই,কজানটরহিজাট, হিজাটহিজাজজাররী বনব রজানরী ফদে
স্বজামরী: মনন কজানন্ত ফদে

০১৮২৯১৯১৯৪২
০১৯৩০৬৮৪২৪০

14
0

191 ২০
৩৮

ফমজানজাই নতরপসরজাপল্লরী শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন দুগর্যজা মননদের
ফরহিজাদেজাবজাদে, হিজাটহিজাজজাররী

  

14
1

191 ২০
৩৯

শ্ররী শ্ররী ব্রজধজাম আশ্রম,   
এনজাদয়তপসর, হিজাটহিজাজজাররী।

রুনরী রজানরী শরীল
স্বজামরীনঃ সসভিজাষ চনদ্র শরীল

01817726882

14
2

191 ২০
৪০ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন দুগর্যজা মননদের পনশ্চিমধলই,কজানটরহিজাট,

পমরী ফদে,   
স্বজামরীনঃ ফখজাকন চনদ্র ফচচৌধসররী

০১৮৬৬৬৫৯৪১৫
০১৮২৫৩৩০১৪৩

14
3

191 ২০
৪১

শ্ররী শ্ররী জগন্নজাথ ধজাম,   
পনশ্চিম ধলই, হিজাটহিজাজজাররী, 

জহিরলজাল দেজাশ
নপতজানঃ ফমজাকদেজা রঞ্জন দেজাশ

01920902800



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

14
4

191 ২০
৪২ নমজর্যজাপসর সজাবর্যজনরীন কজালরী মননদের,   নমজর্যজাপসর, সরকজারহিজাট, 

প্রনতভিজা রজানরী নজাথ
স্বজামরীনঃ মজাদেল কজানন্ত নজাথ

01828077033

14
5

191 ২০
৪৩ শ্ররী শ্ররী রজাধজা ককৃষ্ণ মননদের,বডড় নদেঘরীরপজাডড়, নজাথপজাডড়জা, ভিজানটয়জাররী,নলবাংকদরজাড, 

ননমতজা চক্রবতর্যরী
স্বজামরীনঃ ম কৃত রুপম চক্রবতরী

01681073098

14
6

191 ২০
৪৪ শ্ররী শ্ররী বজাউল ব কৃনদেজাধজাম আশ্রম, চজানরয়জা,নমজর্যজাপসর, হিজাটহিজাজজাররী।

উমজা ভিট্টজাচজারর্যর্য্র
স্বজামরীনঃ আশরীষ চক্রবতর্যরী

01882846476

14
7

191 ২০
৪৫ শ্ররী শ্ররী মহিজাকজালরী মননদের,   কজাটজাখজালরী,নচকনদেনডরী,ফদতয়জাবজাদে

ব কৃনদেজা ফদেবরী
স্বজামরীনঃ নরপন কস মজার নজাথ

01865362981

14
8

191 ২০
৪৭ শ্ররী শ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ নজউরমননদের,  ননদেরীরহিজাট, হিজাটহিজাজররী

মজাধবরী রজানরী ভবষ্ণব
স্বজামরীনঃ নজারজায়ন ফগজাস্বজামরী

01812797358

14
9

191 ২০
৪৮ নঝকস নট পজাডড়জা শ্ররী শ্ররী জ্বজালজাকস মজাররী নবগ্রহি মননদের, ফনজায়জাপজাডড়জা, গুজরজা, রজাউজজান

পমরবরী রজানরী দেজাশ
স্বজামরীনঃ নকরন দেজাশ

01817234170

15
0

191 ২০
৪৯ শ্ররী শ্ররী রজামককৃষ্ণ আশ্রম,   পনশ্চিম রজাউজজান ফনকরতনকয়জা, 

উজর্য্বলজা দেজাশ
স্বজামরীনঃ কজাঞ্চন শরীল

০১৮৮২৮২৭২২২
০১৯১৫৪৭৬১২৬

15
1

191 ২০
৫০ পজাগাঁচখজাইন হিরদগচৌররী সবাংঘ,    পজাগাঁচখজাইন, ফদেওয়জানপসর, 

অননমজা রজানরী ফদেবরী
স্বজামরীনঃ বজাদেল নজাথ

01820547550

15
2

191 ২০
৫১ শ্ররী শ্ররী জ্বজালজাকস মজাররী মজাত কৃমননদের কজালরী মননদের, পনশ্চিমগুজরজা, 

সসমন চক্রবততর্যরী
নপতজানঃ অমদলনদু চক্রবততর্যরী

01818089728

15
3

191 ২০
৫২ শ্ররী শ্ররী করুনজাময়রী কজালরীবজাডড়রী, বসডড়জাবসনডড় ফজজাডড়পসকস র পজাডড়, আধজাগাঁরমজাননক, রজাউজজান।

ররীতজা তজালসকদেজার,   
স্বজামরীনঃ বজাবলস ফচচৌধসররী

01813952669



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

15
4

191 ২০
৫৩ শ্ররী শ্ররী জগন্নজাথ নবগ্রহি মননদেরদগচৌররীশবাংকরহিজাট,ঊনসততরপজাডড়জা

স্বপ্নজা রজানরী দেজাশ
স্বজামরীনঃ ফণরী ভিসষন দেজাশ

01833480158

15
5

191 ২০
৫৪ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন দেমগর্যজা মননদের,   সমরর্যদসন পলস্নরী, রজাউজজান

ঋতস শরীল
স্বজামরীনঃ নমনজার ফচচৌধসররী

০১৮৬১৭০৪৫২৪
০১৮২৩৬০১২০৫

15
6

191 ২০
৫৫ ফনজায়জাপজাডড়জা কল্পতরুসবাংঘ রজাসমননদের, গ্রজামনঃদনজায়জাপজাডড়জা,ডজাকনঃগুজরজা ফনজায়জাপজাডড়জা

রজানস শরীল,   
স্বজামরীনঃ ফদেবজাশরীষ ফচচৌধসররী

01812092213

15
7

191 ২০
৫৬

শ্ররী শ্ররী রকজাকজালরী মননদের,   
ফনজায়জাপজাডড়জা, গুজরজা, রজাউজজান

পমবর্যজা দেতত গুপ্তজা
স্বজামরীনঃ ভসকত ফঘজাষ

01848171903

15
8

191 ২০
৫৭ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন দুগর্যজা মননদের,   দেজাশপজাডড়জা, কদেলপসর, রজাউজজান

স্বপ্নজা দেজাশ
স্বজামরীনঃ রুবল চনদ্র দেজাশ

01827641880

15
9

191 ২০
৫৮ শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ আশ্রম,   গ্রজাম- সসরঙ্গজা, ডজাক-নহিঙ্গলজা, রজাউজজান,চট্টগ্রজাম

নলনপ নবশ্বজাস
স্বজামরীনঃ নটটস ফদে

01861938692

16
0

191 ২০
৫৯ নবনজাজসররী সজাবর্যজনরীন শ্ররী শ্ররী দেয়জাময়রী কজালরী বজাডড়রী, নবনজাজসররী, রজাউজজান

নটনজা ফদে
স্বজামরী: ফদেবজাশরীষ দেতত

01817774959

16
1

191 ২০
৬০ শ্ররী শ্ররী কজালরী নবগ্রহি মননদের,   ননদেরীপজাডড়জা, সসলতজানপসর, রজাউজজানদপচৌরসভিজা

কনল রজাণরী দেজাশ,   
স্বজামরীনঃ সমরীর দেজাশ

০১৮২০০৬২৯৪৭
০১৭১১০০৮৯৫১

16
2

191 ২০
৬১ শ্ররী শ্ররী রজামঠিজাকস র আশ্রম,   গ্রজামনঃ নচকদেজাইর, ডজাকনঃজজানজালরীহিজাট, 

রূপসরী ফদে,  
স্বজামরীনঃ নবদুর্য্রৎ রজায়

01830144243

16
3

191 ২০
৬২ শ্ররী শ্ররী সজারদদেশ্বররী ফহিজাম, হিনরসজাধন বজাবসর বজাডড়রী,বননক পজাডড়জা, ৫নবাংওয়জাডর্য,রজাউজজান।

লকরী দেজাশ,   
স্বজামরীনঃ প্রদেরীপ দেজাশ

01815641962



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

16
4

191 ২০
৬৩ রজাউজজান সজাবর্যজনরীন রজাসনবহিজাররী ধজাম, রজাউজজান ফপচৌরসভিজা,  রজাউজজান।

পজান্নজা দেতত
নপতজানঃ ফগজাপজাল চনদ্র 
দেতত।

01819532107

16
5

191 ২০
৬৪ শ্ররী শ্ররী ককৃষ্ণ ও দুগর্যজা মননদের,   রজামনজাথ পজাডড়জা, ডজাবসয়জা, রজাউজজান।

গরীতজাশ্ররী ভবদ্র,  
স্বজামরীনঃ বজাসসদদেব ফচচৌধসররী

01820355686

16
6

191 ২০
৬৫

শ্ররী শ্ররী মজাত কৃমননদের, কণর্যফস নল, পজাগাঁচখজাইন,দেরগজাহি বজাডড়রী, রজাউজজান নশউনল রজানরী ফদেবরী
স্বজামরীনঃ প্রদেরীপ নজাথ

01828773336

16
7

191 ২০
৬৬ শ্ররী শ্ররী সম্ভিসনজাথ ধজাম,ফকউনটয়জা,    কস লজালপজাডড়জা, রজাউজজান।

সসনজতজা পজাল
স্বজামরীনঃ অজসর্যন মহিজাজন

01815042696

16
8

191 ২০
৬৭ শ্ররী শ্ররী জগন্নজাথ বজাডড়রী,দেনকণ ফদেওয়জানপসর, জলদেজাসপজাডড়জা, 

নদেপ্তরী চক্রবততর্যরী
স্বজামরীনঃ রতন চক্রবততর্যরী

01833821583

16
9

191 ২০
৬৮ শ্ররী শ্ররী উদেয়চজাগাঁদে ভবরজাগরী ককৃষ্ণ মননদের,৭নবাং ওয়জাডর্য, রজাউজজান

শ্ররীমনন্ত পজাল,  
স্বজামরীনঃ প্রদেরীপ পজাল

01190951298

17
0

191 ২০
৬৯ শ্ররী শ্ররী জ্বজালজাকস মজাররী মননদের, নশদবর বজাদপর বজাডড়রী,আধজাগাঁরমজাননক,রজাউজজান

তজাপসরী ফদে,   
স্বজামরীনঃ বজাসস ফচচৌধসররী

01815111262

17
1

191 ২০
৭০ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন দুগর্যজা মননদের,   নচকদেজাইর, রজাউজজান।

প্ররীনতকণজা ফদে,  
স্বজামরীনঃ ভিমপনত ফদে

01811585143

17
2

191 ২০
৭১

শ্ররী শ্ররী নশব মননদের,   
৩নবাং ওয়জাডর্য, রজাউজজান ফপচৌনঃ

ফগজাপরীকজা দেজাশ
স্বজামরীনঃ প্রদদ্রজাৎ পজানলত 
দেজাশ

01845834756

17
3

191 ২০
৭২ ফকজাদয়পজাডড়জা সজাবর্যজনরীন দেমগর্যজা বজাডড়রী, ফদেশনপ্রয় ক্লজাব, ফকজাদয়পজাডড়জা, রজাউজজান, চট্টগ্রজাম

ফশলরী ফচচৌধসররী,   
স্বজামরীনঃ নশমসল ফদে

01839686936



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

17
4

191 ২০
৭৩

দেনকণ ফদেওয়জানপসর রসবকল্রজাণ সনমনত ও দুগর্যজা মননদের, ফদেওয়জানপসর, রজাউজজান রুনস ফদে
স্বজামরীনঃ প্রদেরীপ ফদে

01824419777

17
5

191 ২০
৭৪

শ্ররী শ্ররী বসডড়জা ঠিজাকস র ফসবজাশ্রম,    সসলতজানপসর রজাউজজান ফপচৌরসভিজা। রুমজা ফদে
স্বজামরীনঃ ননকজাশ দেজাশ

01833206206

17
6

191 ২০
৭৫ উততর সততর্যজা সজাবর্যজনরীন শ্ররী শ্ররী মঙ্গলময়রী কজালরীবজাডড়রী, উততরসততর্যজা, রজাউজজান।

সবাংগরীতজা দেজাশ
স্বজামরীনঃ নলটন দেজাশ

01820981066

17
7

191 ২০
৭৬ শ্ররী শ্ররী ঠিজাকস র অনসকম ল চনদ্র সৎসঙ্গ আশ্র্ম, দেনকণ ফপজামরজা, রজাঙ্গসনরীয়জা,

ফববরী রজাণরী দেজাশ
স্বজামরীনঃ মজাধব ফদে

01746340847

17
8

191 ২০
৭৭

কস লকস রমজাই দুগর্যজা মননদের, 
কস লকস রমজাই,রজাঙ্গসনরীয়জা।

পনল নবশ্বজাস
স্বজামরীনঃ নবধজান দেজাশ

01812600539

17
9

191 ২০
৭৮ কমর্যকজার পজাডড়জা দুগর্যজা মননদের,   উততর সজাদবক রজাঙ্গসনরীয়জা, রজাঙ্গসনরীয়জা।

ছনদেজা নবশ্বজাস
স্বজামরীনঃ নপরসষ কজানন্ত ফদে

01824953187

18
0

191 ২০
৭৯ শ্ররী শ্ররী গরীতজা মননদের, ৫নবাং লজালজানগর, নজাথপজাডড়জা,রজাঙ্গসনরীয়জা।

নশখজা রজাণরী নজাথ
স্বজামরীনঃ কজাজল ফদেব নজাথ

01813977128

18
1

191 ২০
৮০ সজাহিজাব্দেরীনগর ননদেরীপজাডড়জা সজাবর্যজনরীন দেমগর্যজা মননদের, সজাহিজাব্দেরী নগর, রজাঙ্গসনরীয়জা, চট্টগ্রজাম

রজাধজা রজানরী ফঘজাষ
স্বজামরীনঃ ননতররঞ্জন 
দেজাশগুপ্ত

01817243175

18
2

191 ২০
৮১

শ্ররী শ্ররী আনদেতরধজাম রজাধজা ফগজাপরীনজাথ নদরনদ্র গরীতজা নবদ্রজাপরীঠি,দেনকণসজাদবক রজাঙ্গসনরীয়জা, ররীতজা সজাহিজা
স্বজামরীনঃ প্রদেরীপ সজাহিজা

01820183291

18
3

191 ২০
৮২ রজাঙ্গসনরীয়জা অখনড মনডলরী,   গ্রজামনঃ+ফপজানঃ ফপজামরজা, রজাঙ্গসনরীয়জা।

লজাভিলরী নবশ্বজাস
স্বজামরীনঃ চনদেন ফদে

01821446242



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

18
4

191 ২০
৮৩ ঠিজানডজাছনডড় শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন দুগর্যজা মননদের,১নবাং রজাজজানগরইউননয়ন, রজানরীরহিজাট,রজাঙ্গসনরীয়জা,

পসনণর্যমজা দেজাশ
নপতজা: রনব দেজাশ

01845771560

18
5

191 ২০
৮৪ শ্ররী শ্ররী কজালরী মজাতজা ঠিজাকস রজানরী মননদের,   গ্রজামনঃ উততর পজারুয়জা, উপনঃ রজাঙ্গসনরীয়জা

নশখজা রজাণরী ফদে,   
স্বজামরীনঃ সজল ফসন

01830152611

18
6

191 ২০
৮৫ শ্ররী শ্ররী অরদ্বতজাননদে ফসবজাশ্রম,   জগৎবন্ধস মজাষজারবজাডড়রী, ফসজানজারগজাগাঁও, 

পমনণর্যমজা রজাণরী ফদেওয়জানজরী
স্বজামরীনঃ রতন দেজাশ

০১৮৩৬০৫৭৯৪৯০১৮২৩৭১৫৪
০৪

18
7

191 ২০
৮৬ শ্ররী শ্ররী রজাসনবহিজাররী ধজাম, উততরসজাদবক রজাঙ্গসনরীয়জা, নদেঘরীরপজাডড়, 

চসমকরী পজানলত,   
স্বজামরীনঃ সসব্রত রজায় ফচচৌধসররী

01815811991

18
8

191 ২০
৮৭ শ্ররী শ্ররী ককৃষ্ণ উদেয়ন মননদের, শজানন্তননদকতন,স্বননভির্যররজাঙ্গসনরীয়জা,

অননষ বরণ ফচচৌধসররী,  
নপতজানঃ অনজত কস মজারদচচৌনঃ

01818143187

18
9

191 ২০
৮৮ শ্ররী শ্ররী নবষ্ণস মননদের,   ফকজাদেজালজা চজা বজাগজান, রজাঙ্গসনরীয়জা,

প্রমদতজাষ দেজাশ,   
নপতজানঃ দুগর্যজা ফমজাহিন দেজাশ

০১৮৪০৩৩৪৪১৭
০১৮১২৫৪৮৬৩১

19
0

191 ২০
৮৯ শ্ররী শ্ররী ককৃষ্ণ মননদের, শ্রজামজাপজাডড়জা, চনদ্রদঘজানজা,রজাঙ্গসনরীয়জা

পনবতজা দেজাশ,   
স্বজামরীনঃ পলজাশ শ্রজাম

01824995916

19
1

191 ২০
৯০ শ্ররী শ্ররীজয়গুরুধজাম,   সসখনবলজাস, পদুয়জা, রজাঙ্গসনরীয়জা।

নবউনট রজাণরী শরীল,   
স্বজামরীনঃ রজাখজাল চনদ্র শরীল

০১৮২৫২৪৬১৮১
০১৭১৩৯৬৫৯৫২

19
2

191 ২০
৯১ শ্ররী শ্ররী রজাধজা ককৃষ্ণ ফসবজাশ্রম,   পনশ্চিম ফবতজাগরী , রজাঙ্গসনরীয়জা

চমজা ফদে,  
স্বজামরীনঃ সমরীর কস মজার 
মহিজাজন

01812075784

19
3

191 ২০
৯২

শ্ররী শ্ররী ককৃষ্ণ মননদের, পমবর্য খসরুনশয়জা, উততর পদুয়জা, রজাঙ্গসননয়জা, চট্টগ্রজাম অনসপমজা দেজাশ
স্বজামরীনঃ নরপন ফদেব

01879697149



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

19
4

191 ২০
৯৩ শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ ও গরীতজা মননদেরদডয়জাররীপজাডড়জা, দেনকণরজাজজানগর,ধজামজাইরহিজাট, রজাঙ্গসনরীয়জা

বরীনজা প্রভিজা ফদেবরী,   
স্বজামরীনঃ ম কৃত সসলজাল কজানন্ত 
নজাথ

01831867512

19
5

191 ২০
৯৪ শ্ররী শ্ররী হিনরমননদের,   জনমদেজার নটলজা, পদুয়জা,রজাঙ্গসনরীয়জা।

ঊষজা রজাণরী দেজাস,   
স্বজামরীনঃ নটটস দেজাশ

01821531741

19
6

191 ২০
৯৫ শ্ররী শ্ররীদকতরপজালমননদের,   গ্রজামনঃ হিনরহির, পদুয়জা,রজাঙ্গসনরীয়জা।

ফসলরী দেজাশ,   
স্বজামরীনঃ ম কৃদুল কজানন্ত দেজাশ

01823820410

19
7

191 ২০
৯৬ শ্ররী শ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ মননদের,   গ্রজামনঃমজসমদেজার খরীল,স্বননভির্যর,রজাঙ্গসনরীয়জা

ঝসমজা রজাণরী সজাহিজা,   
স্বজামরীনঃ আশুদতজাষ সজাহিজা

01814420698

19
8

191 ২০
৯৭

শ্ররী শ্ররী জগদ্ধজাতররী মজাত কৃ মননদের,    ঢজালকজাটজা, পদুয়জা, রজাঙ্গসনরীয়জা। ব কৃনষ ফদে
স্বজামরীনঃ সসমন ফদে

01829489197

19
9

191 ২০
৯৮

শ্ররী শ্ররী কজালরী মননদের, গ্রজামনঃ রজাজজাপজাডড়জা, (নজাথপজাডড়জা) ডজাকনঃ নশলক, রজাঙ্গসনরীয়জা। শ্রজাবনন্ত ফদেবরী
স্বজামরীনঃ প্রকজাশ ফদেবনজাথ

০১৮৭৭২০৬৩৫৯
০১৮২২৬৩৬৪৯৪

20
0

191 ২০
৯৯ পমবর্য কদেমতলরী সজাববজনরীন শ্ররী শ্ররী জ্বজালজাকস মজাররী মননদের, কদেমতলরী, রজাঙ্গসননয়জা,

নশল্পরী রজানরী ফঘজাষ
স্বজামরীনঃ আনশষ ফঘজাষ

01817737022

20
1

191 ২১
৫৯

শ্ররী শ্ররী জয়কজালরী মননদের,   মধরম কদেমতলরী, রজাঙ্গসনরীয়জা চসমকরী রজাণরী দেজাশ
স্বজামরীনঃ নবপ্লব দেজাশ

01861567992

20
2

191 ২১
০০ ভজ্রষ্ঠপসরজা সৎসবাংঘ আশ্রমগ্রজাম+ডজাকনঃ ভজ্রষ্ঠপসরজা, ফবজায়জালখজালরী

নপ্রয়বাংকজা ওয়জাদজাদেজার
স্বজামরীনঃ শুভিজাশরীষ ফসন

01843773972

20
3

191 ২১
০১ নবদেগ্রজাম ও সজাদরজায়জাতলরী সৎসঙ্গআশ্রম,কজানসনদগজাপজাডড়জা, ফবজায়জালখজালরী।

পনপ নবশ্বজাস
নপতজানঃ প্রদেরীপ নবশ্বজাস

০১৮৩৫২৫৮০২০০১৮৭৯২৬২২
৮৬



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

20
4

191 ২১
০২

শ্ররী শ্ররী শ্রজামচজাগাঁদে ঠিজাকস র বজাডড়রী, কজানসনদগজাপজাডড়জা, ফবজায়জালখজালরী উনমর্য চক্রবততর্যরী
স্বজামরীনঃ ফনজাদবল চক্রবততর্যরী

01835689506

20
5

191 ২১
০৩

শ্ররী শ্ররী নশব মননদের, 
পমবর্য ফগজামদেনডরী, ফবজায়জালখজালরী।

পমরবরী শরীল
স্বজামরীনঃ কল্পতরু শরীল

01944496775

20
6

191 ২১
০৪ শ্ররী শ্ররীরকজা কজালরীমননদের,   পনশ্চিম কদুরনখল, ফবজায়জালখজালরী।

সসনম রজানরী দেজাশ,  
স্বজামরীনঃ সদরজাজ কজানন্ত দেজাশ

০১৮৭৯৩০৪৯৩৩
০১৯৩৯২৫৬১০৬

20
7

191 ২১
০৫ শ্ররী শ্ররী পল্লরী উন্নয়ন দুগর্যজা মননদেরবনলর বজাডড়রী, পমবর্য ফগজামদেনডরী, ফবয়জালখজালরী।

রতনজা রজাণরী দেজাশ গুপ্তজা
স্বজামরীনঃ সনলল সরকজার

০১৭৩৭১৮৩৮৬৬
০১৮৫৩১৯৩৭৯১

20
8

191 ২১
০৬ শ্ররী শ্ররী মদেন ফগজাপজাল ফসবজাশ্রম, গ্রজাম+ ডজাকনঃ পনশ্চিম শজাকপসরজা, ফবজায়জালখজালরী

ননদেরীতজা ভিট্টজাচজারর্যর্য্র
স্বজামরীনঃ ফসনটস শমর্যজা

০১৮৩৬৩৫৪৯৯৯
০১৮২৫৮৫৯৫৬৩

20
9

191 ২১
০৭ শ্ররী শ্ররী সবর্যমঙ্গলজা কজালরী ধজাম,দেনকণকরলদডঙ্গজা, ফবজায়জালখজালরী, চট্টগ্রজাম।

নবউনট মনল্লক
স্বজামরীনঃ কস মকস ম দেজাশ

01816724951

21
0

191 ২১
০৮ জ্বজালজাকস মজাররী মননদের (উততর সর্যদেজারপজাডড়জা), কজানসনদগজাপজাডড়জা, ফবজায়জালখজালরী

লজাকরী চক্রবততর্যরী
স্বজামরীনঃ স্বপন চক্রবততর্যরী

01813242438

21
1

191 ২১
০৯ শ্ররী শ্ররী জ্বজালজাকস মজাররী মননদের,   উনঃ ভিমনষর্য, সজাদরজায়জাতলরী, ফবজায়জালখজালরী।

বজাপরী মহিজাজন
স্বজামরীনঃ অদশজাক দেতত

01855294376

21
2

191 ২১
১০

শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ ফসবজাশ্রম,    
কদুরখরীল, ফবজায়জালখজালরী।

বরীনজা রজানরী ফসন
স্বজামরী: অলক ফচচৌধসররী

 

21
3

191 ২১
১১

ভমতররী সবাংঘ দুগর্যজা মননদের,   
ভজষ্ঠপসরজা, ফবজায়জালখজালরী।

ননভিজা নমতর
স্বজামরীনঃ শবাংকর ফচচৌধসররী

০১৮৫১৯৪৬২৪৩
০১৮১৪২৫৮১৬৮



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

21
4

191 ২১
১২ ভিবজানরী ভিবন মজাত কৃমননদের,   দেনকণ সজাদরজায়জাতলরী, ফবজায়জালখজালরী।

ফস লস রজাণরী আইচ
স্বজামরীনঃ বজাদেল নবশ্বজাস

01831168412

21
5

191 ২১
১৩ পমবর্য শজাকপসরজা সজাবর্যজনরীন কজালরী মননদের, শজাকপসরজা,ফবজায়জালখজালরী।

হিনরলতজা ফদে
স্বজামরীনঃ ফদেজালন ভবদ্র

01812543965

21
6

191 ২১
১৪ শ্ররী শ্ররী রজাদমশ্বর নশব মননদের, দেনঃসদর্যজার পজাডড়জা, ফবজায়জালখজালরী।

নপ্রয়জা দেজাশ
স্বজামরী: অজয় ফসন

০১৮৪৫২২৬৪১৫
০১৮১৪০৮০৩৭৮

21
7

191 ২১
১৫ শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ মননদের, উততর ভিমনষর্য,  আহ্লজা, করলদডঙ্গজা, ফবজায়জালখজালরী।

সসখরী দেজাশ
স্বজামরীনঃ জহিরলজাল ফচচৌধসররী

01811338328

21
8

191 ২১
১৬ শ্ররী শ্ররী হিনর মননদের, দেনঃকরল ফডঙ্গজা,সজাদরজায়জাতলরী, ফবজায়জালখজালরী।

টসকস  রজাণরী দেজাশ
স্বজামরীনঃ নবমল কজানন্ত দেজাশ

01827282454

21
9

191 ২১
১৭ শ্ররী শ্ররী প্রণব ফজ্রজানত গরীতজা সবাংঘ, উততর ভিমনষর্য,ফবজায়জালখজালরী

জয়জা ফদে
স্বজামরীনঃ অনন্ত দেজাশ

01815700164

22
0

191 ২১
১৮ ফধজারলজা প্রনতকস ল সবাংঘ শ্ররী শ্ররী কজালরী মননদের,   গ্রজামনঃ ফধজারলজা,সজাদরজায়জাতলরী, ফবজায়জালখজালরী

নবউনট দেজাশ
স্বজামরীনঃ নজারজায়ন ফসন

01854499375

22
1

191 ২১
১৯ খরনদ্বরীপ সজাবর্যজনরীন শ্ররী শ্ররী সরস্বতরী মননদের বজাডড়, খরনদ্বরীপ উততরপজাডড়জা, ফবজায়জালখজালরী, 

স্বপ্নজা ফদে,  
স্বজামরীনঃ সসমন তজালসকদেজার

০১৮১১৮৮৬০২৯
০১৮২২১১৯৬১৮

22
2

191 ২১
২০

শ্ররী শ্ররী দেশভিমজজা মজাত কৃ মননদের,
পমবর্য শজাকপসরজা, ফবজায়জালখজালরী।

সসনচতরজা ফসন,  
স্বজামরীনঃ প্রদেরীপ ফদে

01813352247

22
3

191 ২১
২১

শ্ররী শ্ররী মজা আননদেময়রী ধজাম,   
আকস বদেনডরী, কদুরখরীল, ফবজায়জালখজালরী।

ঈনশতজা দেতত
স্বজামরীনঃ নহিদল্লজাল ফচচৌধসররী

০১৯৬৪৩৫৮৭২২০১১৯৫০৫৪০৭
৬



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

22
4

191 ২১
২২ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন দুগর্যজামননদের, ফপজাপজানদেয়জা পমবর্য হিজাওলজা, খরনদ্বরীপদবজায়জালখজালরী।

নমনল ফদেবরী,   
স্বজামরীনঃ নবশ্বনজাথ আচজারর্যর্য্র

০১৮৩৭৪৭৯৫৭১
০১৮১৩৫৪৪৮৫১

22
5

191 ২১
২৫ রজাজমজাতজা ঠিজাকস রজানরী দেনকণজা কজালরী মননদের, চক্রশজালজা,পনটয়জা।

ফববরী ফচচৌধসররী
স্বজামরীনঃ ম কৃত অনজত ফচচৌধসররী

01830046028

22
6

191 ২১
২৬

শ্ররী শ্ররীসজাবর্যজনরীনদুগর্যজা মননদের,
ফমলঘর, পনটয়জা,

নপ্রয়জা ননদেরী
স্বজামরীনঃ উজর্য্বল ফসন

০১৮৭৯২৩৯৮১৭
০১৮১২৩৭৫৬১৭

22
7

191 ২১
২৭

শ্ররী শ্ররী জ্বজালজাকস মজাররী মননদের,   
চজাপডড়জা, পনটয়জা

ইননদেরজা দেজাশ
স্বজামরীনঃ নবকজাশ ফচচৌধসররী

০১৮১৬৪৩৯১৯১
০১৮১৬৪৩৯১৯১

22
8

191 ২১
২৮ ভিজানটখজাইন দেনকণ শরীলপজাডড়জা ফকতরপজাল বজাডড়রী, ভিজানটখজাইন, পনটয়জা।

নটসস শরীল
নপতজানঃ কজাঞ্চন শরীল

01876695536

22
9

191 ২১
২৯ সজাববর্যজনরীন শ্ররী শ্ররী কজালরী বজাডড়রী, খজাসত্মগরীর পজাডড়জা সসচক্রদেনডরী, পনটয়জা।

ছনব ফদে
স্বজামরীনঃ ম কৃত নবমল দেজাশ

01827708969

23
0

191 ২১
৩০

পজানরগ্রজাম দেশভিমজজা বজাডড়রী,   
পজানরগ্রজাম চক্রশজালজা, পনটয়জা।

নদেপ্তরী ফদে
নপতজানঃ ম কৃত সজাধন ফদে

01834098685

23
1

191 ২১
৩১ উততর হিজাইদেগজাগাঁও শ্ররী শ্ররী দুগর্যজা বজাডড়রীও নশব মননদের, শ্রজামজাচরণকনবরজাজপজাডড়জা,পনটয়জা

বজানরীদচচৌধসররী
স্বজামরীনঃ নপয়দতজাষ দেজাশ

০১৮২৩১৩৭৩০৫
০১৮১৯৭২৪৩১৯

23
2

191 ২১
৩২ শ্ররী শ্ররী নবগ্রহি বজাডড়রী, দুগর্যজা বজাডড়রী ও শরীতলজাবজাডড়রী, ধলঘজাট, পনটয়জা।

নদেপজালরী ফদেব
স্বজামরীনঃ প্রফস ল ফদে

01832416372

23
3

191 ২১
৩৩

শ্ররী শ্ররী রকজা কজালরী মননদের,   
হিজাইদেগজাগাঁও, পনটয়জা।

ফরখজা ফচচৌধসররী
স্বজামরীনঃ বজাদেল ফচচৌধসররী

০১৮৩১৭৫৬৮৯৫০১৭১৩৬১৬৬১
৪



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

23
4

191 ২১
৩৪

শ্ররী শ্ররী দেয়জাময়রী কজালরী বজাডড়রী,   
ধজাউরদডঙ্গজা, অনলরহিজাট, পনটয়জা।

ককৃষ্ণজা রজাণরী দেতত
স্বজামরীনঃ ম কৃত সতররঞ্জন 
দেতত

০১৮৫৬৮৩১৮৭০০১৮১১৬৭৪২২
৫

23
5

191 ২১
৩৫ শ্ররী শ্ররী ঠিজাকস র অনসকম ল চনদ্র সৎসঙ্গ,   দেনকণ ভিমনষর্য, ফকনলশহির, পনটয়জা।

অপর্যনজা চক্রবততর্যরী
স্বজামরীনঃ ম কৃত অঞ্জন 
চক্রবততর্যরী

01932884085

23
6

191 ২১
৩৬ শ্ররীমদ্ভিগবদেগরীতজা আশ্রম,   দেনকণ ভিমনষর্য, ফকনলশহির, পনটয়জা।

সবাংগরীতজা চক্রবততর্যরী
স্বজামরীনঃ বজাবস চক্রবততর্যরী

01821779585

23
7

191 ২১
৩৭ শ্ররীশ্ররী কজাতরজায়নরীসবাংঘ, গ্রজামনঃ হিজানবলজাস দ্বরীপ,ডজাকনঃ শজাকপসরজা,উপনঃপনটয়জা

ফববরী ফচচৌধসররী
স্বজামরীনঃ কজাজল ফসন

01819831809

23
8

191 ২১
৩৮ শ্ররী শ্ররী দুগর্যজাবজাডড়রী, মধরম হিজাইদেগজাগাঁও,   মসক্তজালতজা পজাঠিজাগজার হিজাইদেগজাগাঁও,পনটয়জা।

সসমজা ফদেব
স্বজামরীনঃ কজানতর্যক ফদেব

01731589712

23
9

191 ২১
৩৯

দেনকণ ভিমনষর্য রজামককৃষ্ণ ফসবজাশ্রম,   
গ্রজামনঃ দেনকণ ভিসনষর্য, পনটয়জা।

প্রনতমজা ফসন গুপ্তজা
স্বজামরীনঃ নদেলরীপ নবশ্বজাস

০১৮৩৯৯০৫৫০৩
০১৮২৩৯২৩৩৩২

24
0

191 ২১
৪০ শ্ররী শ্ররী কজালরীদেজাস ধজাম,   গ্রজামনঃ+ফপজানঃ ভগডড়লজা,থজানজানঃ পনটয়জা।

নশপ্রজা ধর
স্বজামরীনঃ প্রদেরীপ ধর

01824961431

24
1

191 ২১
৪১ শ্ররীশ্ররী দুগর্যজা মননদের গ্রজামনঃ হিজানবলজাসদ্বরীপডজাকনঃ শজাকপসরজা, উপনঃপনটয়জা।

ফমররী রজাণরী ফদেব
স্বজামরীনঃ সসধরীর আচজারর্যর্য্র

01846674349

24
2

191 ২১
৪২ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন দুগর্যজাবজাডড়রী, মইতলজা, উততরসমসরজা ফপজানঃধলঘজাট,থজানজা-পনটয়জা

নরক্তজা নবশ্বজাস
স্বজামরীনঃ রতন ফদে

01811887650

24
3

191 ২১
৪৩ শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ মঠি ও নমশন, দেনকণ সমসরজা ধলঘজাট,পনটয়জা।

মসক্তজা দেতত
নপতজানঃ ধরীমজান দেতত

01849699488



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

24
4

191 ২১
৪৪

চক্রশজালজা নমলনচক্র দুগর্যজা মননদের, 
চক্রশজালজা,থজানজা-পনটয়জা, চট্টগ্রজাম।

পমরী দেজাশ
স্বজামরীনঃ পবন কস মজার ফদে

০১৮৩৯৯০৫৫০৩
০১৮১৮০৫৯০৯০

24
5

191 ২১
৪৬

শ্ররী শ্ররী জগন্নজাথ মননদের,  
নজাথ পজাডড়জা নজনর, পনটয়জা।

স্বপ্নজা ফদেবরী,  
নপতজানঃ নচততরঞ্জননজাথ

01817229658

24
6

191 ২১
৪৭ শ্ররী শ্ররী নশব রজামঠিজাকস র অন্নপমণর্যজা মননদের, ফশজাশজাবাং ফশজাভিনদেনডরী,পনটয়জা।

আয়ম্ভিরী প্রভিজা দেতত,   
স্বজামরীনঃ রূপম কজানন্ত 
মহিজাজন

01830160321

24
7

191 ২১
৪৮ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন বজাসসদদেব বজাডড়রী, সসজজানগর,রুদ্র পজাডড়জা, চক্রশজালজা,পনটয়জা

সসনরীনত রুদ্র
স্বজামরীনঃ প্রদেরীপ রুদ্র

01830879452

24
8

191 ২১
৪৯ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন রকজা কজালরী মননদের,   ছনহিরজা, পনটয়জা।

অচর্যনজা ভিট্টজাচজারর্যর্য্র
স্বজামরীনঃ আশরীষ ভিট্টজাচজারর্যর্য্র

01818573959

24
9

191 ২১
৫০

শ্ররী শ্ররী ফকতরপজাল বজাডড়রী,  
মনহিরজা,পনটয়জা।

অনজস রজানরী শরীল, 
নপতজা: ফরবতরী ফমজাহিন 
শরীল।

01866796835

25
0

191 ২১
৫১ শ্ররী শ্ররী জগদ্ধজাতররী মননদের কমদপ্লক্স, করনখজাইন, পনটয়জা।

সসনমতজা রজায়,  
স্বজামরীনঃ প্রদেরীপ দেতত

01818466767

25
1

191 ২১
৫২ শ্ররী শ্ররী নবশ্বমঙ্গল গরীতজা সবাংঘ মননদের, ফকনলশহির,পনটয়জা

রূপনজা দেজাশ, 
স্বজামরীনঃ নবমল দেজাশ

০১৮৩৫২৭১৬০৪
০১৮২৫২৬২৫৩৪

25
2

191 ২১
৫৩ শ্ররী শ্ররী ঠিজাকস র অনসকম ল চনদ্র সৎসঙ্গ আশ্রম, ফকনলশহির, পনটয়জা

রূপনজা ফদে,  
স্বজামরীনঃ ররীটস ফসন

০১৮৩৯৪৩৪১৩৮
০১৮২০১৪৯৩৮৮

25
3

191 ২১
৫৪ শ্ররী শ্ররী দুগর্যজা মননদের, গ্রজামনঃ দেনকণ বজাক্খজাইন ডজাকনঃ কজানশয়জাইশ, পনটয়জা।

রুমজা দেতত
স্বজামরীনঃ অনজন নবশ্বজাস

01938174791



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

25
4

191 ২১
৫৫

শ্ররী শ্ররী দুগর্যজা মননদের,   
আলজামপসর, পনটয়জা

ডনল ফদে
স্বজামরীনঃ কজাঞ্চন ফদে

01868806377

25
5

191 ২১
৫৬ বজাহুলরী সজাবর্যজনরীন দেমগর্যজা মননদের, বজাহুলরী, হিজাইদেগজাগাঁও নমতরপজাডড়জা, পনটয়জা।

সরীমজা সরকজার
স্বজামরীনঃ লব নমতর

01823956247

25
6

191 ২১
৫৭

শ্ররী শ্ররী সজানবতররী আশ্রম,   
ফগজায়জাতলরী, মধরপজাডড়জা, কচসয়জাই, পনটয়জা।

শরীলজা দেজাশ
স্বজামরীনঃ রুপক দেজাশ

০১৮১৮২২৩৯২০
০১৭২২৩২২৩১৭

25
7

191 ২১
৫৮

শ্ররী শ্ররী লকরী ফগজানবনদে ধজাম,    
গ্রজামনঃ ধলঘজাট, পনটয়জা ।

ফশলরী বসজাক
স্বজামরীনঃ শবাংকর বসজাক

01825286938

25
8

191 ২১
৬০

শ্ররী শ্ররী শরীতলজা মজাদয়র মননদের,গ্রজামনঃ বজাগদেনডরী, বজাগদেনডরী,ধলঘজাট, পনটয়জা নমতজা ফদে
স্বজামরীনঃ সজল ফদে

০১৮৫৩২৭৯২৪৩
০১৮১৮৮৯৯১৫৫

25
9

191 ২১
৬২ শ্ররী শ্ররী ঠিজাকস র অনসকস ল চনদ্র সৎসঙ্গ আশ্রম, গ্রজামনঃবনদের,ডজাকনঃসদের, আদনজায়জারজা

আন্নজা দেজাশ,  
স্বজামরীনঃ নলটন নবশ্বজাস

01834198838

26
0

191 ২১
৬৩ শ্ররী শ্ররী ববাংশরী ধজাম আশ্রম, দেনকণবজারশজাত, সদের, উপনঃ আদনজায়জারজা।

রনঞ্জতজা নজাথ
স্বজামরীনঃ নবশ্বনজৎ নজাথ

01815625707

26
1

191 ২১
৬৪ শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ মননদের ও অনজাথ আশ্রম, নবলপসর, আদনজায়জারজা।

নলনপ ফচচৌধসররী
নপতজানঃ উলসন ফচচৌধসররী

01835228819

26
2

191 ২১
৬৫ শ্ররী শ্ররী কজালরী মজাদয়র মননদের,   মধর বজারখজাইন,আদনজায়জারজা

প্ররীনত রজানরী ফদে
স্বজামরী-সননজত মজসমদেজার

০১৮১২৯৫৯৭২৫
০১৮৫৮৯৬৬০৯৩

26
3

191 ২১
৬৬ শ্ররী শ্ররী হিনর মননদের,   পমবর্য বজারখজাইন, উপনঃ আদনজায়জারজা।

প্রভিজা সরকজার
স্বজামরী-ফগজাপজাল নবশ্বজাস

০১৮৩২৮০৩৮৭৫
০১৭২৭৩৯৭৬০৩



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

26
4

191 ২১
৬৭ শ্ররী শ্ররী বজানরীকজান্ত মহিজারজাজরী ফসবজাশ্রম চজাগাঁপজাতলরী,নমন্নতআলরীহিজাট, আদনজায়জারজা

অননতজা ফদেবরী
স্বজামরীনঃ প্রদেরীপ কস মজার নজাথ

01816291265

26
5

191 ২১
৬৮ শ্ররী শ্ররী ফগচৌররীশবাংকর ফরজাগজাশ্রম,   হিজাইলধর, আদনজায়জারজা।

রুবরী ফদেবরী,   
স্বজামরীনঃ ম কৃত দেয়জাল হিনরনজাথ

০১৮১৫১৩০৫৪৩
০১৮৬৫৭৪৪৫২৯

26
6

191 ২১
৬৯ শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ ধজাম,   নসবাংহিরজা ,নজাথ পজাডড়জা, আদনজায়জারজা।

লকরী ফচচৌধসররী,   
স্বজামরীনঃ রবরীনদ্র ফচচৌধসররী

০১৮৩৬০৯০৮২০
০১৮৩৬২৫৩৭১৬

26
7

191 ২১
৭০ শ্ররী শ্ররী পজাথর্য সজারথরী মননদের, অগ্রনরী সবাংঘ প্রজাঙ্গন, ভকনপসরজা,  আদনজায়জারজা।

সরীমজা রজাণরী ফদে,   
স্বজামরীনঃ ম কৃদুল দেজাশ

01813182824

26
8

191 ২১
৭১ শ্ররী শ্ররী জ্বজালকস মজাররী মননদের,   পনশ্চিম পররদকজাডড়জা,উপনঃআদনজায়জারজা।

উততম দেজাশ,   
নপতজানঃ ম কৃত মনতলজাল দেজাশ

01816085575

26
9

191 ২১
৭২ শ্ররী শ্ররী কজালরী ও দুগর্যজা মননদের, গুজরজা, পজাঠিজানরীদকজাটজা, দেদততরহিজাট,আদনজায়জারজা

ফসজামজা ফদেওয়জানজরী,   
স্বজামরীনঃ অজয় কস মজার 
নবশ্বজাস

01815075543

27
0

191 ২১
৭৩

শ্ররী শ্ররী ফসবজা সবাংঘ (দুগর্যজাবজাডড়রী),   
দেনকণপজাডড়জা, আদনজায়জারজা।

রুপনজা পজাল
স্বজামরীনঃ সসজন নমতর

01742317940

27
1

191 ২১
৭৪ শ্ররী শ্ররী জগন্নজাথ আশ্রম, নখল পজাডড়জা, ফভিচৌনমকবজাডড়রী, আদনজায়জারজা।

দেরীনপ্ত রজাণরী শরীল,   
স্বজামরীনঃ শ্রজামল শরীল

01826166749

27
2

191 ২১
৭৫ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন দুগর্যজা মননদের, নজাথ পজাডড়জা, মজালঘর, আদনজায়জারজা।

অরুণজা পজাল,  
স্বজামরীনঃ উজ্বল পজাল

০১১৯০৯৫২৪৬৭
০১৮২০৭০১১১৮

27
3

191 ২১
৭৬ শ্ররী শ্ররী দুগর্যজা মননদের গরীতজা নবদ্রজাপরীঠি, বজারশজাত,নদেঘরীপজাডড়জা, আদনজায়জারজা।

জয়শ্ররীবননক
স্বজামরীনঃ ধরীমজান ধর

01819042990



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

27
4

191 ২১
৭৭

শ্ররী শ্ররী ফজ্রজানতশ্বরজাননদে নগনর গরীতজাশ্রম,  
উততর ইছজাখজালরী, আদনজায়জারজা।

ফডজরী ফসন,   
স্বজামরীনঃ স্বপন মজকস ররী

০১৮৭৪২১২০৩১
০১৯২০২৩৮৮৬৭

27
5

191 ২১
৭৮ মধর পজাডড়জা শ্ররী শ্ররী দুগর্যজা মননদের, ফকগাঁয়জাগডড়, ৮ নবাং চজাতররী ইউননয়ন, আদনজায়জারজা, 

সনবতজা রজানরী ফদে
স্বজামরী- ননকজাশ দেতত

০১৮৪৯৬১৮৩১৭
০১৮২২৫৮১১২২

27
6

191 ২১
৭৯ শ্ররী শ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ রসগলমননদের, রজামককৃষ্ণ নমশন ফরজাড,সদের,আদনজায়জারজা

মঞ্জস মজসমদেজার
স্বজামরীনঃ টসনস রজাম সরকজার

01811819849

27
7

191 ২১
৮০

শ্ররী শ্ররী হিনর মননদের,   
গ্রজাম+ডজাকনঃ বসরুমচডড়জা, আদনজায়জারজা।

বজাপরী শরীল
স্বজামরীনঃ চনদেন শরীল

01846272678

27
8

191 ২১
৮১ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন দুগর্যজা মননদের ,পনশ্চিম ভবলতলরী, চনদেনজাইশ

জসলস ফচচৌধমররী
স্বজামরীনঃ অনজত দেজাশ সমরর্যর্য্র

01820020552

27
9

191 ২১
৮২ শ্ররী শ্ররী কজালরী মননদের, নজাথ পজাডড়জা, চজাগজাচর, ফদেজাহিজাজজাররী, চনদেনজাইশ।

ফদেবরী শ্রজামলরী নজাথ,   
স্বজামরীনঃ ম কৃদুল কজানন্ত নজাথ

01823152823

28
0

191 ২১
৮৩ শ্ররী শ্ররী রজাধজামজাধব ফসবজাশ্রম (ঝসলন বজাডড়রী) সসনচয়জা, বরকল, 

ককৃষ্ণজা চক্রবততর্যরী,   
স্বজামরীনঃ সনলল চক্রবততর্যরী

01937534382

28
1

191 ২১
৮৪

শ্ররী শ্ররী শ্মশজান কজালরী বজাডড়রী,   
মজাইগজাতজা, বরমজা, 

ছনব চক্রবততর্যরী,   
স্বজামরীনঃ স্বপন চক্রবততর্যরী

০১৮৫৭১৬৩৮৩৪০১৯৩৭৭০১১৬
৬

28
2

191 ২১
৮৫

শ্ররী শ্ররী দুগর্যজা মননদের,   
তজালতলজা,বরমজা

বকস ল ফসন,   
স্বজামরীনঃ প্রদেরীপ পজাল

01824569494

28
3

191 ২১
৮৬ শ্ররীশ্ররী পসরুদষজাততম গরীতজাসবাংঘ,খজানহিজাট, গজাছবজাডড়রীয়জা, চনদেনজাইশ চট্টগ্রজাম।

টসমজা সসশরীল
স্বজামরীনঃ সমরীরন সসশরীল

০১৮৮৭৬৯৬৪৮৩
০১৭৫৪৬৪৩১৭৯



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

28
4

191 ২১
৮৭

শ্ররী শ্ররী তদপজাবন সজাধসরআশ্রম, 
২নবাংওয়জাডর্য, ফপচৌর সদের, চনদেনজাইশ

রতনজা রজাণরী সসশরীল,   
স্বজামরীনঃ তপন কস মজার সসশরীল

০১৮১২০৯৯৬৭৮
০১৮১৮৮৯১০৬৭

28
5

191 ২১
৮৮ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন শশ্মজান কজালরী মননদের, জজানমজসনর, ফদেজাহিজাজজাররী, চনদেনজাইশ

ঝসনস চক্রবততর্যরী,   
স্বজামরীনঃ নবরজাট পবর্য 
চক্রবততর্যরী

01823843724

28
6

191 ২১
৮৯

শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন দুগর্যজা মননদের, 
মধরম বজাইনজসররী, বরমজা, চনদেনজাইশ।

নশপ্রজা ধর
স্বজামরীনঃ ম কৃত আশুদতজাষ ধর

01811141772

28
7

191 ২১
৯০

শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ মননদের,   
হিজানশমপসর, চনদেনজাইশ।

সসপনর্যজা সমতরধর
স্বজামরীনঃ কমল সমতরধর

01843241761

28
8

191 ২১
৯১

শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ ফসবজাশ্রম, ফজজায়জারজা,  
১নবাং ওয়র্যজাড, চনদেনজাইশ ফপচৌরসভিজা।

সতরনজত রনকত
নপতজানঃ ম কৃত নবধস ভিমষণ 
রনকত

01926264167

28
9

191 ২১
৯২

শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ রজাম ফসবজাশ্রম,    
পনশ্চিম হিজারলজা, সসনচয়জা,  চনদেনজাইশ।

বরীনথকজা ফচচৌধসররী,   
স্বজামরীনঃ সঞ্জয় দেজাশ

01859382725

29
0

191 ২১
৯৩

শ্ররী শ্ররী দেনকদনশ্বর কজালরী মননদের, 
নজাথপজাডড়জা, ফদেজাহিজাজজাররী, চনদেনজাইশ।

আরনশ নবশ্বজাস,   
স্বজামরীনঃ আশরীষ মনলস্নক

01817248792

29
1

191 ২১
৯৪

শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন হিনর মননদের,
হিজানশমপসর, ধরপজাডড়জা, চনদেনজাইশ।

কমজা রজানরী ধর
স্বজামরীনঃ অনসপম ধর

01816802352

29
2

191 ২১
৯৫

শ্ররীশ্ররী ককৃষ্ণমননদের,    
গ্রজামনঃ সসনচয়জা, ডজাকনঃ বরকল, চনদেনজাইশ

শনমর্যলজা কর
স্বজামরীনঃ স কৃজন কজানন্ত দেজাশ

01822231824

29
3

191 ২১
৯৭

শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন দুগর্যজা মননদের, দেনকণ কজাঞ্চন নগর, শরীলপজাডড়জা,  চনদেনজাইশ। অনসরজাধজা শমর্যজা
স্বজামরীনঃ নচনময় নমতর

01814327351



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

29
4

191 ২১
৯৮ শ্ররী শ্ররী রজাধজা ফগজানবনদে মননদের ও মজাত কৃমননদের,    পজাঠিজানদেনডরী, বরকল, চনদেনজাইশ।

নটবাংকস  ভিট্টজাচজারর্যর্য্র
স্বজামরীনঃ ফদেবব্রত ফচচৌধসররী

০১৮৫৮৭৪৯৬১৭
০১৮১৫৩৫৭৯২৮

29
5

191 ২১
৯৯

শ্ররী শ্ররী দেনকদনশ্বররী কজালরী বজাডড়রী
গ্রজাম+ডজাকনঃ সদের,সজাতকজাননয়জা

জয়শ্ররী ফহিজাডড়,  
স্বজামরীনঃ নসপসর মনলস্নক

০১৮৭১৭৩৮২৭২০১৯৩৭২২০৬০
৩

29
6

191 ২২
০০ শ্ররী শ্ররী রকজা কজালরী মননদের, গ্রজামনঃরজামপসর বননকপজাডড়জা, ডজাকনঃরজামপসর,সজাতকজাননয়জা

সসলজালরী প্রভিজা ধর
নপতজানঃ বজাদেল কজানন্ত ধর

01553244421

29
7

191 ২২
০১ শ্ররী শ্ররী দেয়জাময়রী কজালরী মননদের, তসলজাতলরী,সজাতকজাননয়জা।

মরীরজা প্রভিজা বননক
স্বজামরীনঃ সজল ধর

০১৮৫৫৯৭১০৭৫
০১৮৩০১৭৭২৯৮

29
8

191 ২২
০২

শ্ররী শ্ররী ব্রহ্মময়রী কজালরী বজাডড়রী,  
গ্রজামনঃ+ডজাকনঃ এওনচয়জা, 

পনল দেজাশ
স্বজামরীনঃ রজাম প্রসজাদে দেজাশ

01850070730

29
9

191 ২২
০৩

শ্ররী শ্ররী নশব ও দুগর্যজামননদের,  
গ্রজামনঃ দেনঃ কজাঞ্চনজা,ডজাকনঃকজাঞ্চনজা, 

নশউলরী ভবদ্র,   
স্বজামরীনঃ রঘসনজাথ দেজাশ

০১৯১৬৯৮৬৩৭৭
০১৭৯০৪৮৩৭৬৪
০১৯২৩২৫৩৮৯৬

30
0

191 ২২
০৪

শ্ররী শ্ররী বজাদরজায়জাররী মজাত কৃমননদের,    
মধরম কজাঞ্চনজা, সজাতকজাননয়জা

পজাবর্যতরী দেজাশ
নপতজানঃ ননমর্যল দেজাশ

01834849386

30
1

191 ২২
০৫

শ্ররী শ্ররী কজালরী বজাডড়রী,   
গ্রজামনঃ+ডজাকনঃ আনমলজাইশ, ফপজা:সজাতকজাননয়জা

চসমনক দেতত,   
স্বজামরীনঃ নপ্রয়নজৎ দেজাশ

01815614804

30
2

191 ২২
০৬

শ্ররী শ্ররী রকজাকজালরী ও জ্বজালজা কস মজাররী মননদের, মধরম ধমর্যপসর, আচজারর্যর্য্র পজাডড়জা, সজাতকজাননয়জা, শবাংকর আচজারর্যর্য্র
নপতজানঃজহিরলজাল আচজারর্যর্য্র

০১৮২৩৮২৪৪০১
০১৮২২২৩৪১৭৫

30
3

191 ২২
০৭

শ্ররী শ্ররী দেনকনজা কজানল মননদের,  
পমবর্য নলসয়জা, মরফলজা, সজাতকজাননয়জা।

নশপ্রজা রজাণরী দেজাশ,  
স্বজামরী- সসব্রত কস মজার দেজাশ

01831413645



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

30
4

191 ২২
০৮ শ্ররী শ্ররী ফগচৌনবনদেধজাম, উততরপজাডড়জা, ফনকরনখল,পসরজানগডড়,সজাতকজাননয়জা

নলনপকজা ফসন,   
স্বজামরীনঃ হিজারজাধন ফসন

০১৮২২১৫১০৬৪
০১৮৩০৩৩৩৪০৯

30
5

191 ২২
০৯ শ্ররী শ্ররী সৎসঙ্গ পজাডড়জাজ্বজালজাকস মজাররী মননদের ধমর্যপসর,সজাতকজাননয়জা

নশউলরী রজাণরী ফদে,   
স্বজামরীনঃ পনরমল সজাহিজা

০১৮৪৫৬৬৮৯১৫
০১৮১৫৯৫২৯৫৭

30
6

191 ২২
১০

শ্ররী শ্ররী পঞ্চজানন ধজাম,    
গ্রজামনঃ বজাজজানলয়জা, সজাতকজাননয়জা

পনম রুদ্র
স্বজামরীনঃ সসরঞ্জন রুদ্র

০১৮১২৫৪৯৫২২
০১৮১৩৭৮১৬৯৯

30
7

191 ২২
১১ শ্ররী শ্ররী ভবতরনরী হিনর ও দুগর্যজা মননদের, পসরজানগরধমর্যপসর,উপনঃ সজাতকজাননয়জা

জয়ন্তরী প্রভিজা দেতত,   
স্বজামরীনঃ রতন দেজাশ

০১৮৬৯৪৯২২৭৬
০১৮৪৩৭০৬৩০৬

30
8

191 ২২
১২

শ্ররী শ্ররী নবদশ্বশ্বররী বজাডড়রী,   
ফকওনচয়জা ,সজাতকজাননয়জা

তপতরী ননদেরী,   
স্বজামরীনঃ ভিমপজাল দেজাশগুপ্ত

01928731830

30
9

191 ২২
১৩

শ্ররী শ্ররী ফগচৌর ফগচৌনবনদে আশ্রম,   
ছদেজাহিজা, উপনঃ সজাতকজাননয়জা।

ফফনসরী ফদেবরী,   
স্বজামরীনঃ নবধজান রজায় নজাথ

01822341127

31
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191 ২২
১৪

শ্ররী শ্ররী ব্রহ্মময়রী কজালরী মননদের,   
গ্রজাম ও ডজাকনঃবজাজজানলয়জা, সজাতকজাননয়জা

চমজা দেজাশ
নপতজানঃ আনশষ কজানন্ত দেজাশ

01856630445

31
1

191 ২২
১৫

শ্ররী শ্ররী ঋনষতরীথর্য অনজাথ আশ্রম,   
বসনডড়র ফদেজাকজান,বজাজজানলয়জা, সজাতকজাননয়জা

সসনমতজা ফদে
স্বজামরীনঃ উজর্য্বল কস মজার 
মনলস্নক

01819522431

31
2

191 ২২
১৬

শ্ররী শ্ররী জ্বজালজাকস মজাররী মননদের,   
বজাজজানলয়জা, সজাতকজাননয়জা।

নশউলরী ভিট্টজাচজারর্যর্য্র
স্বজামরীনঃ সদরজাজ চক্রবততর্যরী

01876548527

31
3

191 ২২
১৯

শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ ধজাম,    
উততর ফঢমশজা, সজাতকজাননয়জা

টনক ফচচৌধসররী
স্বজামরীনঃ মধস দেজাশ

01554324899



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

31
4

191 ২২
২০

শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন রজাধজাককৃষ্ণ ও দুগর্যজা মননদের,নহিনদু পজাডড়জা, মজাহিজানলয়জা, সজাতকজাননয়জা রমজা রজানরী কমর্যকজার
স্বজামরীনঃ রঘসনজাথ দেজাশ

01772438508

31
5

191 ২১
২৩

শ্ররী শ্ররী রকজা কজালরী মজাদয়র মননদের,   
সদের্যজারপজাডড়জা, দেনকণ বজারদদেজানজা, সজাতকজাননয়জা

ককৃষ্ণজা ধর
স্বজামরী অপর্যন ধর

01871903318

31
6

191 ২২
২১

শ্ররী শ্ররী লকরী জনজাদর্যন মননদের,   
চরম্বজা, ফলজাহিজাগজাডড়জা।

কজাকলরী দেজাশ,   
স্বজামরীনঃ আশুদতজাষ ফচচৌধসররী

০১৮১২৭৪৫৯৭২০১৮৩১১৭১১২
৫

31
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191 ২২
২২

শ্ররী শ্ররী হিনর মননদের,  
পদুয়জা, ফলজাহিজাগজাডড়জা।

নমতজাদেতত
স্বজামরীনঃ নবপ্লব নসকদেজার

01820240523

31
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191 ২২
২৩

শ্ররী শ্ররী ককৃষ্ণ অরদ্বত ভিবন,   
পনশ্চিম কলজাউজজান, ফলজাহিজাগজাডড়জা।

সসমরী নজাথ,   
স্বজামরীনঃ ককৃষ্ণজাননদে নজাথ

01834748109

31
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191 ২২
২৪

শ্ররী শ্ররী কজালরী মননদের,  
সসখছডড়রী, ফলজাহিজাগজাডড়জা।

নমনজা রজাণরী দেজাশ,   
স্বজামরীনঃ নরটন দেজাশ

01719147085

32
0

191 ২২
২৫

শ্ররী শ্ররী হিনরমননদের,   
টবাংকজাবতরীরকস ল, আনমরজাবজাদে,ফলজাহিজাগজাডড়জা।

রুনব রজানরী দেজাশ
স্বজামরীনঃ উততম দেজাশ

01845533591

32
1

191 ২২
২৬

শ্ররী শ্ররী কজালরী মননদের,   
পজাল পজাডড়জা,আধসনগর, ফলজাহিজাগজাডড়জা।

নপবাংকস  পজাল,   
স্বজামরীনঃ উমজা শবাংকর পজাল

01814469060

32
2

191 ২২
২৭

শ্ররী শ্ররী রজাগাঁধজা ককৃষ্ণ মননদের, 
ননজতজালসক,ফলজাহিজাগজাডড়জা।

রূপশ্ররী দেজাশ,   
স্বজামরীনঃ রূপন দেজাশ

01832579342

32
3

191 ২২
২৮

শ্ররী শ্ররী হিনর মননদের,   
দেনকণ আধসনগর, ফলজাহিজাগজাডড়জা।

মনরীষজা দেজাশ
স্বজামরীনঃ রননজৎ দেজাশ

01827876793



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

32
4

191 ২২
২৯

শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ ধজাম,   
চসননত, ফলজাহিজাগজাডড়জা।

নলনপকজা তজালসকদেজার,   
স্বজামরীনঃ মধসসমদেন ফদেব

01840410546

32
5

191 ২২
৩০

শ্ররী শ্ররী ককৃষ্ণ মননদের, পনশ্চিম কলজাউজজান, বজাবাংলজাবজাজজার (শরীলপজাডড়জা) , ফলজাহিজাগজাডড়জা এর্য্রজানন সসশরীল
স্বজামরীনঃ রুদবল শরীল

01843205890

32
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191 ২২
৩১ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন রকজাকজালরী মননদের ও বজাবজা ফলজাকনজাথ আশ্রম, পদুয়জাদলজাহিজাগজাডড়জা

রুমজা মজসমদেজার
স্বজামরীনঃ আশর্যরীষ ফচচৌধসররী

01840871060

32
7

191 ২২
৩২

শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন হিনর মননদের, 
পদুয়জা, ৪নবাং ওয়জাডর্য, ফলজাহিজাগজাডড়জা।

অপর্যনজা নবশ্বজাস
স্বজামরীনঃ নপ্রয়দতজাষ দেজাশ

01815100019

32
8

191 ২২
৩৩

শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন জগন্নজাথ মননদের,    
পদুয়জা, জলদেজাশ পজাডড়জা, ফলজাহিজাগজাডড়জা

নশপ্রজা দেজাশ
স্বজামরীনঃ ভিজানস বসজাক

01881934448

32
9

191 ২২
৩৪

শ্ররী শ্ররী দুগর্যজামননদের,   
উততর আনমরজাবজাদে, পজালপজাডড়জা,ফলজাহিজাগজাডড়জা

টসমজা পজাল
স্বজামরীনঃ অনসম পজাল

01735707835

33
0

191 ২২
৩৫ শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ মননদের, মগদদ্বশ্বররীকমদপক্স, বডড়হিজানতয়জা, ফলজাহিজাগজাডড়জা।

ঝণর্যজা রজাণরী নজাথ,   
স্বজামরীনঃ নমনটস কজানন্ত নজাথ

01828458384

33
1

191 ২২
৩৬

শ্ররী শ্ররী কজালরী মননদের, 
উততর আনমরজাবজাদে,ফলজাহিজাগজাডড়জা।

নবপজাশজা রজায় ফচচৌধসররী, 
নপতজানঃমজাননক রজায় ফচচৌধসররী

01835953195

33
2

191 ২২
৩৭ শ্ররী শ্ররী হিনর মননদের, বননকপজাডড়জা,পনশ্চিম আনমরজাবজাদে(মঙ্গল নগর)ফলজাহিজাগজাডড়জা।

গজায়তররী পজাল,   
স্বজামরীনঃ নশমসল ধর

০১৮১৮৯০৪৮৪৬০১৮৩৩২৪৯১
৩৩

33
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191 ২২
৩৯ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন হিনর মননদের,   বডড়হিজানতয়জা(জগতজারপজাডড়জা), ফলজাহিজাগজাডড়জা

নদেবজানননশ ফদেবরী
স্বজামরীনঃ সমরীর কজানন্ত নজাথ

01825842558



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

33
4

191 ২২
৪০

শ্ররী শ্ররী নসদদশ্বররী কজালরী মননদের, 
গ্রজামনঃ ফতনলনবলজা, চরম্বজা, ফলজাহিজাগজাডড়জা চট্টগ্রজাম।

আন্নজা ফসন
স্বজামরীনঃ তজাপস দেজাশ

01876728557

33
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191 ২২
৪১

শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন রজাধজাককৃষ্ণ মননদের,    
নবনবনবলজা, চরম্বজা, ফলজাহিজাগজাডড়জা

ইনদ্রজা রজানরী সসশরীল
নপতজানঃ জহিরলজাল শরীল

01846959383

33
6

191 ২২
৪২ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন দুগর্যজা মননদেরগ্রজামনঃ+ডজাকনঃ বজানরীগ্রজাম, উপনঃবজাগাঁশখজালরী

রূপশ্ররী ফচচৌধসররী,  
স্বজামরীনঃনবদুর্য্রৎ কজানন্ত 
ফচচৌধসররী 01858-836921

33
7

191 ২২
৪৩ দেনকণসজাধনপসর সজাবর্যজনরীনমজাত কৃ মননদের , সজাধনপসর,বজাগাঁশখজালরী

নমনথলজা ধর।
স্বজামরীনঃ ফছজাটন ধর।

01823-843223

33
8

191 ২২
৪৪ শ্ররী শ্ররী হিনরমননদের,   গ্রজাম+ডজাকনঃ ফশদখরখরীল, বজাগাঁশখজালরী

সসপণর্যজা দেজাশ
স্বজামরীনঃডজানঃ ভিগরীরথ 
তজালসকদেজার 01823-928802

33
9

191 ২২
৪৫ শ্ররী শ্ররী উততর পল্লরী গরীতজা সবাংঘ,ফকজাকদেনডরী গুনজাগররী, উপনঃবজাগাঁশখজালরী।

সরীমজা চক্রবততর্যরী,   
স্বজামরীনঃ রতন দেতত

01910-844096
34
0

191 ২২
৪৬

শ্ররী শ্ররী আননদেময়রী কজালরীমননদের
পমবর্য ফচচসনরয়জা উপনঃ বজাগাঁশখজালরী।

ঝসনস রজাণরী দেজাশ,  
স্বজামরীনঃ সসজন ফচচৌধসররী

01791-765010
34
1

191 ২২
৪৭

শ্ররী শ্ররী সহিমরণরী নশবধজাম, 
উততর জলদেরী, বজাগাঁশখজালরী।

রুপ্নজা চক্রবততর্যরী
নপতজানঃ নদেলরীপ চক্রবততর্যরী

01815-378721
34
2

191 ২২
৪৮

শ্ররী শ্ররী ফকতরপজালমননদের,   
পমবর্য পজাইরজাবাং,উপনঃ বজাগাঁশখজালরী

নরবাংকস  তজালসকদেজার
স্বজামরীনঃ প্রকজাশ ফচচৌধসররী

01858-576338
34
3

191 ২২
৪৯

শ্ররী শ্ররী অরদ্বতজাননদে ঋনষ মঠি ও নমশন, 
জলদেরী, উপনঃ বজাগাঁশখজালরী।

আখরী চক্রবততর্যরী,   
স্বজামরীনঃ প্রণব চক্রবততর্যরী

01882-587264



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

34
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191 ২২
৫০ শ্ররী শ্ররী ননমকজালরী মননদের, গ্রজামনঃ+ডজাকনঃকজালরীপসর,উপনঃবজাগাঁশখজালরী

স্বরস্বতরী কমর্যকজার
স্বজামরীনঃ সঞ্জয় ফদে

01822-958772
34
5

191 ২২
৫১ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন হিনর মননদের, ফনজায়জাপজাডড়জা,মননকরচর,বজাগাঁশখজালরী

পলজাশরী রজানরী ফদে
স্বজামরীনঃ নলটন ফদে

01831-517031
34
6

191 ২২
৫২ শ্ররী শ্ররী শরীতলজা বজাডড়রী, গ্রজামনঃ উততরজলদেরী, নবশ্বজাস পজাডড়জাডজাকনঃজলদেরী,বজাগাঁশখজালরী

নপ্রয়জা রজায় নবশ্বজাস
নপতজানঃ নবমল কজানন্তনবশ্বজাস

01627-963435
34
7

191 ২২
৫৩ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন কজালরী মননদের, দেনকণ বজাণরীগ্রজাম (মজাসজারপজাডড়জা), বজাগাঁশখজালরী

শনলল কস মজার ফদে
নপতজা: ফগজাপজাল ককৃষ্ণ ফদে

01818-922151
34
8

191 ২২
৫৪

শ্ররী শ্ররী রজামককৃষ্ণ মঠি ও নমশন,   
জলদেরী, বজাগাঁশখজালরী।

রমজা নবশ্বজাস,   
স্বজামরীনঃ স্বপন নবশ্বজাস

01811-939074

34
9

191 ২২
৫৫

শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ মননদের,  
টজাইমবজাজজার, শরীল পজাডড়জা,উপনঃবজাগাঁশখজালরী

লজাকরীরজাণরী সসশরীল,   
স্বজামরীনঃ সসলজাল কজানন্ত 
সসশরীল 01715-837595

35
0

191 ২২
৫৬

শ্ররী শ্ররী করুণজাময়রী কজালরীবজাডড়রী,    
দেনকণ জলদেরী, বজাগাঁশখজালরী

মনন চক্রবতর্যরী
স্বজামরীনঃ অম কৃত কজারণ

01676-253355
35
1

191 ২২
৫৭ শ্ররীশ্ররী সজাবর্যজনরীন কজালরী বজাডড়রী,ফগচৌনরদমজাহিন ফচচৌধসররী পজাডড়জাডজাকবজাবাংলজাবজাজজার,পনশ্চিম চজাম্বল,বজাগাঁশখজালরী

রুনম দেজাশ
নপতজানঃ ককৃষ কস মজার দেজাশ

01830-199524
35
2

191 ২২
৫৮

শ্ররী শ্ররী রকজা কজালরী বজাডড়রী, গ্রজামনঃপমবর্যচজাম্বল,  
ডজাকনঃ চজাম্বল বজাজজার উপনঃবজাগাঁশখজালরী

ফশলরী ফদেবরী,   
স্বজামরীনঃ অরূপ কজানন্ত দেজাশ

01824-564045
35
3

191 ২২
৫৯ শ্ররী শ্ররী কজালরী মননদের, গ্রজামনঃ ফশদখরখরীলডজাকনঃ নজাদপজাডড়জা,উপনঃ বজাগাঁশখজালরী

টসমজা ফচচৌধসররী
নপতজানঃ নবটসল ফচচৌধসররী।

01836-992277



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

35
4

191 ২২
৬০ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন নশব মননদেরনজাথপজাডড়জা, দেনকণ চজাম্বল, বজাগাঁশখজালরী

নরবাংকস  রজানরী ফদেবরী।
নপতজা: নমলন চনদ্র নজাথ।

01881-244464
35
5

191 ২২
৬১ শ্ররী শ্ররী আনদেতর আশ্রম,    গ্রজামনঃ পজাদলগ্রজাম, ইজতনগর, বজাগাঁশখজালরী

রূপনজা ফদে
স্বজামরী: ফশজাভিন ফদেব

01879-369149
35
6

191 ২২
৬২

সজাবর্যজনরীন শ্ররী শ্ররী করুণজাময়রী কজালরী মননদের,পনশ্চিম চজাম্বল,বজাবাংলজাবজাজজার,ঘজাদটজায়জাপজাডড়জা, বজাশগাঁখজালরী গুরুধন দেজাশ
নপতজানঃ সজাধন চনদ্র দেজাশ

01822-803467
35
7

191 ২২
৬৩ শ্ররী শ্ররী ককৃষ্ণ বলরজাম মননদের, নট এম বজাজজার,কজানছয়জা পজাডড়, সনদ্বরীপদপচৌরনঃ

কননকজা রজাণরী পজাল,   
স্বজামরীনঃ বজাবসল চনদ্র পজাল

01814925313

35
8

191 ২২
৬৪ সনদ্বরীপ টজাউন জগন্নজাথ ফদেবজালয়, ফপচৌরসভিজা,৩নবাং ওয়জাডর্য, ফপজানঃসনদ্বরীপ

অশ্রু রজানরী নবশ্বজাস
নপতজানঃ অমর নবশ্বজাস

01830772345

35
9

191 ২২
৬৫

শ্ররী শ্ররী ককৃষ্ণ বলরজাম মননদের,   
সদন্তজাষপসর, সনদ্বরীপ, চট্টগ্রজাম।

নপ্রয়জাবাংকজামজসমদেজার
স্বজামরী- কজাঞ্চন তজালসকদেজার

01857670495

36
0

191 ২২
৬৬ শ্ররী শ্ররী আননদেময়রী কজালরী বজাডড়রী, রহিমতপসর,৯নবাংওয়জাডর্য,সনদ্বরীপ

ফগজাপজাল ভিট্টচজারর্যর্য্র,   
নপতজানঃ সসধরীর ভিট্টজাচজারর্যর্য্র

01816823920

36
1

191 ২২
৬৭

শ্ররী শ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ মননদের,   
ফচউনরয়জা, আকবর হিজাট,  সনদ্বরীপ।

ঈনশতজা রজাণরী মজসমদেজার
স্বজামরীনঃ উৎপল মজসমদেজার

01727729243

36
2

191 ২২
৬৮ শ্ররী শ্ররী ভিনক্তব কৃক নজামহিট্ট জগন্নজাথ মননদের, এনজাম নজাহিজারদমজাডড়,হিজারজানশয়জা,সনদ্বরীপ

লরীনজা রজাণরী রজায়,   
স্বজামরীনঃ হিনরপদে রজায়

01673350032

36
3

191 ২২
৬৯

শ্ররী শ্ররী রসগল ককৃষ্ণ মননদের,   
কজালজাপজাননয়জা, সনদ্বরীপ।

পমণর্যজা রজানরী রজায়
স্বজামরী- রজাজরীব চনদ্র শরীল

01857670495



ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

36
4

191 ২২
৭০

শ্ররী শ্ররী ককৃষ্ণ বজাণরী গরীতজাশ্রম,    
গ্রজামনঃ মগধরজা, ডজাকনঃ ফষজালশহির,সনদ্বরীপ

নশখজা রজানরী মজসমদেজার
স্বজামরীনঃ সসমন চনদ্র মজসমদেজার

01727285347

36
5

191 ২২
৭১ শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন বরীদরশ্বররী কজালরীমননদের, মসছজাপসর,আলরীনময়জারবজাজজার,সনদ্বরীপ

ররীতজা রজাণরী দেজাশ,   
স্বজামরীনঃ ম কৃদুল কজানন্ত দেজাশ

01933095488

36
6

191 ২২
৭২

শ্ররী শ্ররী জগন্নজাথ ধজাম,   
বজাউনরয়জা, সনদ্বরীপ।

নমতজা রজাণরী রজায়,   
নপতজানঃ ম কৃত রজাখজাল চনদ্র রজায়

01826355420

36
7

191 ২২
৭৪

শ্ররী শ্ররী প্রজাচরীন জগন্নজাথ ফদেবজালয়,   
পনশ্চিম সজানরকজাইত, সনদ্বরীপ

খদগনদু নবকজাশ গুহি,   
নপতজানঃ ম কৃত কজালরীপদে গুহি

01717263051

36
8

191 ২২
৭৫

শ্ররী শ্ররী ফলজাকনজাথ মননদের,   
পমবর্য রহিমতপসর, সনদ্বরীপ।

নবথরী রজাণরী ব্রজানজাজর্যরী,   
স্বজামরীনঃদপজাপজাল ভিট্টজাচজারর্যর্য্র

01816823920

36
9

191 ২২
৭৬

শ্ররী শ্ররী রজাধজা ফগজানবনদে শশরীধজাম,   
সজাতবজানরয়জা, নশদবর হিজাট, সনদ্বরীপ

রূপনজা রজানরী মজসমদেজার,   
স্বজামরীনঃ নকররীট মজসমদেজার

01717148289

37
0

191 ২২
৭৭ শ্ররী শ্ররী রকজাকজালরী মননদের, (অনন্ত মহিজাজদনর বজাডড়রী)পমবর্যমজাইটভিজাঙ্গজা, সন্ধরীপ

শমর্যজারজানরীরজায়
স্বজামরীনঃ নলটন চনদ্র শরীল

01882751094

37
1

191 ২২
৭৮

শ্ররী শ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ মননদের,    
সজানরকজাইত, সনদ্বরীপ

চনদ্র ফলখজা দেজাস
স্বজামরীনঃ শ্রজামল চনদ্র দেজাস

01725975008



গণপ্রজজাতন্ত্ররীবজাবাংলজাদদেশ সরকজার
মননদের নভিনততক নশশুও গণনশকজা কজারর্যক্রম-৫ পরর্যজায়
নহিনদু ধমর্যরীয় কল্রজাণট্রজাস, ধমর্য নবষয়ক মন্ত্রণজালয়

৯৮, আমবজাগজান(নরীচতলজা), ফফলজারজাপজাস ফরজাড, চট্টগ্রজাম।
ফফজাননঃ ০৩১ ৬৩৪০৫০

চট্টগ্রজাম ফজলজার বয়স্কনশকজা ফকনদ্রর তজানলকজা

ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড

নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

1 192 ০০
৯৩

শ্ররীমৎস্বজামরী সদেজাননদে ফগজাস্বজামরী সমজানধ মননদের,উততর 
কজাট্টলরী,আকবরশজাহি,

নলনপশরীল
স্বজামরীনঃ সসনরীল শরীল

01815846719

2

192 ০০
৯০ শ্ররী শ্ররী দুগর্যজা মননদের, বজামনসসনদের,    জলদেজাস পজাডড়জা, 

মরীরসরজাই, চট্টগ্রজাম

নশবজানরীরজানরী 
ফভিচৌনমক
স্বজামরীনঃ নবদুর্য্রৎ 
বরন নজাথ

০১৭১৫৭৯৮২৯৭০১৮১৯৮৪৯১
৮০

3

192 ০০
৯১ শ্ররী শ্ররী নশব মননদের,পজাগাঁচ পসকস নরয়জা, 

নজানজর হিজাট, ফনটকছনডড়।

ফদেজালন কস মজার 
ভিট্টজাচজারর্য
নপতজা:ম কৃত 
মদনজারঞ্জন 
ভিট্টজাচজারর্যর্য্র 01814-892714

4

192 ০০
৯২ শ্ররী শ্ররী দেমগর্যজা মননদের, মধরম মজাহিমসদেজাবজাদে, বজারবকস নড, 

সরীতজাকস নড

নলনলমজা রজাণরী ফদে,  

স্বজামরীনঃ নবমল চনদ্র 
ফদে

01854844505

5 192 ০০
৯৪

শ্ররী শ্ররী ব্রদজনদ্র সজাধস বজাবজাজরীর আশ্রম, 
এনজাদয়তপসর, হিজাটহিজাজজাররী, চট্টগ্রজাম

পসষ্প ফদেব
নপতজা: সসননল ফদেব

01876306203

6 192 ০০
৯৫

শ্ররী শ্ররী কজালরী মননদের, মহিজামসনন নয়ন তজাগাঁরজা সবাংঘ, 
রজাউজজান, চট্টগ্রজাম

রুমকরী দেজাশ
নপতজানঃ তপন দেজাশ

০১৮২৩৯৪০৩৯৮
০১৮৬১১৯৬১৫৩



7
192 ০০

৯৬
শ্ররী শ্ররী জ্বজালজাকস মজাররী মজাদয়র মননদের,   পনশ্চিম 
ফবতজাগরী, রজাঙ্গসনরীয়জা

নশখজা রজানরী ভবষ্ণব
স্বজামরীনঃম কৃত 
রজ্ঞশ্বর ভবষ্ণব

01827850300

8
192 ০০

৯৭

শ্ররী শ্ররী রকজা কজালরী মননদের,পনশ্চিমশজাকপসরজা, 
ফবজায়জালখজালরী, চট্টগ্রজাম

মজাননক দেজাশ
নপতজানঃ ম কৃত নবনদু 
দেজাশ

01857210247

9 192 ০০
৯৮

শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন ফগচৌরননতজাই মননদের, 
পনশ্চিমবজাররকজাডড়জা,ডজাকনঃদমচৌলভিরীরহিজাট,বরনলয়জা,পনটয়জা

নশপ্রজা দেজাশ
স্বজামরীনঃ রুপন দেজাশ

01937294780

10
192 ০০

৯৯
শ্ররী শ্ররী ককৃষ্ণ মননদের ও নমশন,    
আদনজায়জারজা সদের, চট্টগ্রজাম।

বজাপরী রজানরী ফদে
নপতজানঃবজাবসল চনদ্র 
ফদে

01817258423

11
192 ০১

০০

উততর মজাইগজাতজা ককৃষ্ণ মননদের, গ্রজামনঃ উততর 
মজাইগজাতজা, বরমজা,চনদেনজাইশ।

সসমন পজাল
নপতজানঃ ম কৃত নদেলরীপ 
পজাল

01827921845

12
192 ০১

০১

শ্ররী শ্ররী জ্বজালজাকস মজাররী মজাত কৃমননদের,    
উততর এওনচয়জা, সজাতকজাননয়জা

পমননর্যমজা ফদে
স্বজামরীনঃ জসদয়ল 
দেতত

01856634726

13 192 ০১
০২

কলজাউজজান নজাথপজাডড়জা শ্ররী শ্ররী নশব মননদের, 
পনশ্চিম কলজাউজজান, ফলজাহিজাগজাডড়জা, চট্টগ্রজাম

  

14 192 ০১
০৩

শ্ররী শ্ররী সজাবর্যজনরীন পল্লরী মঙ্গল সনমনত 
দুগর্যজামননদের,সজাধনপসর,উপনঃবজাগাঁশখজালরী।

ঝণর্যজা ফচচৌধসররী,   
স্বজামরীনঃ অরুন দেজাশ 01825-016657

15
192 ০১

০৪
শ্ররী শ্ররী শ্রজামজা মজাদয়র মননদের,   
সনদ্বরীপ ফপচৌরসভিজা।

তন্বরীচক্রবততর্যরী
স্বজামরীনঃ জসদয়ল 
ভিট্টজাচজারর্য

01814995151



গণপ্রজজাতন্ত্ররীবজাবাংলজাদদেশ সরকজার
মননদের নভিনততক নশশুও গণনশকজা কজারর্যক্রম-৫ পরর্যজায়
নহিনদু ধমর্যরীয় কল্রজাণট্রজাস, ধমর্য নবষয়ক মন্ত্রণজালয়

৯৮, আমবজাগজান(নরীচতলজা), ফফলজারজাপজাস ফরজাড, চট্টগ্রজাম।
ফফজাননঃ ০৩১ ৬৩৪০৫০

চট্টগ্রজাম ফজলজার গরীতজানশকজা ফকনদ্রর তজানলকজা

ক্র:
নবাং

ফকনদ্র
ফকজাড

নশকজাদকদনদ্রর নজাম ও নঠিকজানজা নশকদকরনজাম ফমজাবজাইলনম্বর

1
193 ০০

৮২

শ্ররীমৎস্বজামরী তজারজাননদেমহিজাকজালরীদরজাগ্রজাশ্রম, 
ফমজাহিরজা, পসরজাতন কজালসরঘজাট, চজাগাঁনদেগজাও, 
চট্টগ্রজাম

মসক্তজাদেজাশ
নপতজানঃ নমনটস দেজাশ

০১৮৪৩৩৪১৮২৩
০১৮৬৬৮৭৪৭২৪

2
193 ০০

৮৪

শ্ররী শ্ররী মনসজা মননদের, 
দুগর্যজাপসর,ভিরদ্বজাজহিজাট, ফজজারজারগঞ্জ, 
মরীরসরজাই, চট্টগ্রজাম।

সসত কৃষ্ণজা মজসমদেজার
স্বজামরীনঃ ফগজানবনদে দেজাশ

01834046202

3 193 ২০
১৪

শ্ররীশ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ মননদের,    দেনঃমসরজাদেপসর, 
ফপচৌরসভিজা, সরীতজাকস নড।

গরীতজা রজাণরী ফচচৌধসররী,  
স্বজামরীনঃ রতন চনদ্র নজাথ

০১৮১৭৭৯৪১২৯০১৮১৮৭৩৯৯
৭৩

4 193 ২০
৪৬

শ্ররী শ্ররী বজাসসদদেব অনজাথ আশ্রম, ননদেরীরহিজাট,
ফনহিজালপসর, হিজাটহিজাজজাররী, চট্টগ্রজাম

অজসর্যন নতরপসরজা
নপতজা: তদগনদ্র নতরপসরজা

০১৮৭৯৮১৫২১৩০১৭১১৯৪১৭
৫৬

5 193 ০০
৮০

শ্ররী শ্ররীজগন্নজাথদসবজাশ্রম, জনললনগর 
বজাস ফষশন, রজাউজজান ফপচৌরসভিজা

ধরীলন কস মজার মসহুররী
নপতজানঃ ম কৃত ব্রজহিনর মসহুররী

01815486072

6
193 ০০

৮১
শ্ররী শ্ররী রজাম ককৃষ্ণ ফসবজাশ্রম,    গ্রজাম: 
শজানন্ত ননদকতন, স্বননভির্যর, রজাঙ্গসনরীয়জা

প্রদেরীপ ফদে
নপতজানঃ ম কৃত মদেন ফমজাহিন 
ফদে

01815140736

7 193 ০০
৮৩

শ্ররী শ্ররী জগদ্বরীশ্বররী কজালরী মননদের, 
ফগজামদেনডরী, ফবজায়জালখজালরী

ফসজামজা ফদে
নপতজানঃ চনদেন কস মজার ফদে

01863930215

8 193 ২১
৪৫

মঙ্গলধজাম কজালজাবজাবজার আশ্রম, 
ভগডড়লজা, পনটয়জা।

সসচনরতজা শরীল
স্বজামরীনঃ বনমজালরী শরীল

01852317864



9 193 ২২
৩৮

শ্ররী শ্ররী রজাধজাককৃষ্ণ ও কজালরী 
মননদের,নহিনদুরহিজাট,কলজাউজজান, ফলজাহিজাগজাডড়জা।

সসচরীতজা দেজাশ,   
স্বজামরীনঃ ম কৃনজাল কজানন্ত দেজাশ

01818904846

10
193 ২২

৭৩

সজাবর্যজনরীন শ্ররী শ্ররী সতরনজারজায়ন ধজাম, 
মসছজাপসর, ১ নবাং ওয়জাডর্য, মজাসজারপজাডড়জা, 
সন্ধরীপ, চট্টগ্রজাম

মননকজা রজানরী রজায়
স্বজামরীনঃ প্রণব কস মজার রজায়

০১৮৬৭২৯৮৪০৪
০১৬৩৬৮৪২৪৭৯


