
সহককাররী প্রকল্প পররচকালককর ককাররকালয়
মরনন্দির রভিরতত্তিক রশিশু ও গণরশিকাকা ককাররক্রম- ৫ম পররকায়

রহনদু ধমররীয় কল্রকাণ ট্রকাস, ধমর রবিষয়ক মন্ত্রণকালয়
৭৮  /  এ  ,   মমরজিবি সড়ড়ক  (  বিকাইকলন  ),   ষরষ্ঠিত্তিলকাপকাড়ড়কা  ,   রকশিকার  -  ৭৪০০

  ২০১৯ ইই শশক  াাবরররর শশক    াারকনদর সমশকরত তথয
ক্ররমক রশিকাকাককনদ্র/মরনন্দিকরর নকাম কককাড় রশিকককর নকাম কমকাবিকাইল নম্বির পকাঠন্দিকান

০১ কশিখহকারটি ঘমরম্নরলয়কা ন্দিকাসপকাড়ড়কা সকাবিরর্বঃ পপজিকা মরনন্দির, গ্রকাম:কশিখহকারটি, 
ড়কাক:ত্তিকালবিকারড়ড়য়কা, সন্দির, রকশিকার 

১৯১৩০৯১ অরনমকা ন্দিকাস ০১৯৩৭৭৮৩৭৯৬ ৮-১০:৩০

০২ হররজিন পরলস্ন ককারল মরনন্দির, রকশিকার কপপৌরসভিকা, 
সন্দির, রকশিকার

১৯১৩০৯২ উজজ্জ্বিল রবিশ্বিকাস ০১৯১২৫১৩৩৫১ ৮-১০:৩০

০৩ কবিজিপকাড়ড়কা পমজিকা স vাকামরত্তি মরনন্দির, রকশিকার কপপৌরসভিকা, সন্দির, রকশিকার ১৯১৩০৯৩ কসকামকা মপখরকাজিররী ০১৭১৭৪৩১১৮৪ ৮-১০:৩০
০৪ ভিকায়নকা হররচকান্দি মরনন্দির, গ্রকাম:ভিকায়নকা, ড়কাক: ফকত্তিপমর, 

সন্দির, রকশিকার  
১৯১৩০৯৪ লকরী রকানরী ন্দিকাস ০১৭৩২৮১০৬২২ ৮-১০:৩০

০৫ রসকদ্ধশ্বিররী ককারলবিকারড়ড় মরনন্দির ,বিড়ড়বিকাজিকার, রকশিকার কপপৌরসভিকা, সন্দির, রকশিকার ১৯১৩০৯৫ কল্রকানরী রবিশ্বিকাস ০১৯১৫৬৩২৭১১ ৭:৩০-১০
০৬ শুড়ড়কা ন্দিরকণপকাড়ড়কা সকাবিরজিনরীন ককালরী  মরনন্দির, গ্রকাম:শুড়ড়কা, ড়কাক:ছকারত্তিয়কানত্তিলকা, 

সন্দির, রকশিকার
১৯১৩০৯৬ সমলভি কম মকার আঢ্র ০১৯৪১৩৭৯৮৮৬ ৯-১১:৩০

০৭ চকাচাঁচড়ড়কা বিমরণপকাড়ড়কা শ্ররী হরর মরনন্দির,গ্রকাম:চকাচাঁচড়ড়কা , ড়কাক:চকাচাঁচড়ড়কা, সন্দির, রকশিকার ১৯১৩০৯৭ প্রশিকামত্ম কম মকার বিমরণ ০১৭২৪৪৩২৭০০ ৭-৯:৩০
০৮ রম্নপরন্দিয়কা-সকাড়ড়কাকপকাল সকাবিরজিনরীন পপজিকা  মরনন্দির, গ্রকাম:সকাড়ড়কাকপকাল,ড়কাক 

রম্নদ্রপমর, সন্দির, রকশিকার 
১৯১৩০৯৮ রশিউরল মনড়ল ০১৭৩৩৪৭১৭৭১ ৮-১০:৩০

০৯ হরর শিরীত্তিলকা মকাকয়র মরনন্দির, রকশিকার করলষ্টশিন, করলবিকাজিকার, সন্দির, রকশিকার ১৯১৩০৯৯ পলকাশি পকাল ০১৯৬৪৬৬৪০৮০ ৮-১০:৩০
১০ রসরটি ককলজি পকাড়ড়কা সকাবিরর্বঃ পপজিকা মরনন্দির,রকশিকার কপপৌরসভিকা, সন্দির, রকশিকার ১৯১৩১০০ রতনকা রকানরী পকাল ০১৭৭৫২০৮০৭২ ৮-১০:৩০
১১ চকাউরলয়কা ন্দিকাসপকাড়ড়কা রকাধকাকগকারবিনন্দি মরনন্দির, গ্রকাম:চকাউরলয়কা,ড়কাক রূপরন্দিয়কা, সন্দির, 

রকশিকার 
১৯১৩১০১ ইরত্তি বিসম ০১৭৪৫৪৫১৮৯৬ ১০-১২:৩০

১২ পমবিরবিকারকানন্দিরী  মকাকলকাপকাড়ড়কা সকাবিরর্বঃ পপজিকা মরনন্দির, বিকারকানন্দিরী পকাড়ড়কা, রকশিকার কপপৌরসভিকা, 
সন্দির, রকশিকার

১৯১৩১০২ অরনমকা রকানরী রবিশ্বিকাস ০১৭৫৩৪৬৫৫৫৬ ৯-১১:৩০

১৩ কশিখহকারটি ককারল মরনন্দির,গ্রকাম:কশিখহকারটি,ড়কাক: রকশিকার রশিকাকাকবিকাড়র, সন্দির, 
রকশিকার  

১৯১৩১০৩ শ্রকামলরী রকানরী কন্দি ০১৭৪১৭৫২৯৫৭ ৯-১১:৩০

১৪ রবিরকামপমর নওয়কাপকাড়ড়কা সৎসঙ্গ মরনন্দির,গ্রকাম: রবিরকামপমর,  ড়কাক:নত্তিমন উপশিহর, 
সন্দির, রকশিকার  

১৯১৩১০৪ শিকাবিকানকা কঘকাষ ০১৭১০৮৮৭০৪৪ ৯-১১:৩০

১৫ খররচকাড়কাঙ্গকা সকাবিরর্বঃ পমজিকা মরনন্দির, গ্রকাম: খররচকাড়কাঙ্গকা, ড়কাক:কম য়কান্দিকা বিকাজিকার, সন্দির, 
রকশিকার  

১৯১৩১০৬ সপরচতরকা মনড়ল ০১৭২৯৭৬২৭৪১ ৮-১০:৩০

১৬ রম্নপরন্দিয়কা সকাবিরর্বঃ দুগরকা মরনন্দির, গ্রকাম:রম্নপরন্দিয়কা,ড়কাক:রম্নদ্রপমর, সন্দির, 
রকশিকার

১৯১১৩৯ রমনকাকারী মনড়ল ০১৭৪৬০০২৩৯১ ৮-১০:৩০

১৭ নরীলগঞ্জ ত্তিকাত্তিরীপকাড়ড়কা সকাবিরর্বঃ পমজিকা মরনন্দির, নরীলগঞ্জ, (বিয়স্ক)সন্দির, রকশিকার ১৯২৩১০৭ ইরত্তি রকানরী রমতর ০১৭৪৯৫৫৫৩৬৫ ৩-৫:৩০



ক্ররমক রশিকাকাককনদ্র/মরনন্দিকরর নকাম কককাড় রশিকককর নকাম কমকাবিকাইল নম্বির পকাঠন্দিকান
১৮ ষরষ্টত্তিলকাপকাড়ড়কা সকাবিরর্বঃ পমজিকা মরনন্দির,ষষ্ঠিরীত্তিলকাপকাড়ড়কা, রকশিকার কপপৌরসভিকা, সন্দির, রকশিকার ১৯১৩১০৮ সমকাপ্ত্তিরী রকানরী ন্দিকাস ০১৭১৬৭০৩০৪৫ ৮-১০:৩০
১৯ কবিজিপকাড়ড়কা পমজিকা সরমরত্তি মরনন্দির, (গরীত্তিকা)

রকশিকার কপপৌরসভিকা, সন্দির, রকশিকার
১৯৩০১১১ সতররজিত্তি মজিমমন্দিকার ০১৭৬৫৯৮২৮৩৩ ৪-৬:৩০

২০ রতরকমকাহনরী শ্ররী শ্ররী হরর মরনন্দির,  গ্রকাম:বিকাগড়কাঙ্গকা,  ড়কাক:ফকত্তিপমর, সন্দির, 
রকশিকার  

১৯১৩১১০ সমরীর কম মকার ববিরকাগরী ০১৭৭২৪০২৫৩০ ৮-১০:৩০

২১ জিঙ্গলবিকাধকাল সকাবিরজিনরীন পপজিকা মরনন্দির, গ্রকাম- জিঙ্গলবিকাচাঁধকাল, ড়কাক- বিসমরনন্দিয়কা, 
সন্দির, রকশিকার

১৯১৩১১১ ররীনকা কন্দিবিনকাথ ০১৭৭৬৫২২৬১০ ৯-১১:৩০

২২ জিগন্নকাথপমর পরশ্চিমপকাড়ড়কা সকাবিরজিনরীন ন্দিপগরকা মরনন্দির, 
গ্রকাম- জিগন্নকাথপমর, ড়কাক- কশিখকারটি, সন্দির, রকশিকার

১৯১৩১১২ রত্তিরথ রবিশ্বিকাস ০১৯৩২২৫২২৮০ ৯-১১:৩০

২৩ সদুলস্নকাপমর নকাথপকাড়ড়কা শ্ররীশ্ররী জিগন্নকাথ মরনন্দির, গ্রকাম- সদুলস্নকাপমর, ড়কাক- 
বিসমরনন্দিয়কা, সন্দির, রকশিকার

১৯১৩১১৩ ররক্ত্তিকা কন্দিবিনকাথ ০১৭৭৮৭৬৮৯৩১ ১০-১২:৩০

২৪ রতরপরলস্ন সকাবিরর্বঃ পমজিকা মরনন্দির, মকাগুরকাড়কাঙ্গকা,গ্রকামর্বঃ মকাগুরকাড়কাঙ্গকা, ড়কাকর্বঃ 
ককশিবিপমর , ককশিবিপমর, রকশিকার 

১৯১৩১১৪ ন্দিপগরকা রকানরী সরককার ০১৮৫৯২৬৭৪৯৮ ৯-১১:৩০

২৫ সকাগরন্দিকাচাঁরড়ড় ন্দিরকনপকাড়ড়কা পমরকাত্তিন পমজিকা মরনন্দির,াম
গ্রকামর্বঃ সকাগরন্দিকাচাঁরড়ড়, ড়কাকর্বঃ  সকাগরন্দিকাচাঁরড়ড়, ককশিবিপমর, রকশিকার

১৯১৩১১৫ করবিত্তিকা রকানরী ০১৭২৮৩৮৯৭৮৭ ৮-১০:৩০

২৬ ককারবিলপমর সককসককনপমর পমজিকা মরনন্দির,গ্রকামর্বঃ ককারবিলপমর, ড়কাকর্বঃ  শুরড়ড়ঘকাটিকা, 
ককশিবিপমর, রকশিকার

১৯১৩১১৬ রবিউরটি ন্দিকাস ০১৭৪০৭৬৭১৫৮ ৭-৯:৩০

২৭ ককারকলকা খকারল সকাবিরর্বঃ দুগরকা মরনন্দির,গ্রকামর্বঃ ককারকলকাখকারল, 
ড়কাকর্বঃ  বিমরড়ড়হকারটি, ককশিবিপমর, রকশিকার

১৯১৩১১৭ বিনন্দিনকা ন্দিকাস ০১৭৬৭৩৩৯২৪৭ ৭-৯:৩০

২৮ সমজিকাপমর সকাবিরর্বঃ পমজিকা মরনন্দির,গ্রকামর্বঃ সমজিকাপমর, 
ড়কাকর্বঃ ককশিবিপমর , ককশিবিপমর, রকশিকার 

১৯১৩১১৮ করখকা রকানরী ববিদ্র ০১৭২১৬৫১৮৫১ ৮-১০:৩০

২৯ কগপৌররকঘকানকা ববিষ্রবিকারম্নজিরীরবি পকাড়ড়কা সকা দুগরকা মরনন্দির,
 গ্রকামর্বঃ  কগপৌররীকঘকানকা, ড়কাকর্বঃকগপৌররীকঘকানকা, ককশিবিপমর, রকশিকার

১৯১৩১১৯ ককৃষ্ণকা রকানরী হরর ০১৭২৬১৫৯৭৫১ ৭-৯:৩০

৩০ সকাহকাপকাড়ড়কা ককারল মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ ককশিবিপমর সকাহকাপকাড়ড়কা, 
ড়কাকর্বঃ ককশিবিপমর, ককশিবিপমর, রকশিকার

১৯১৩১২০ সমরপ্রয়কা সকাহকা ০১৯৩৭৭০১৪০৫ ৮-১০:৩০

৩১ পকারজিয়কা সকাবিরর্বঃ পমজিকা মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ পকারজিয়কা, 
ড়কাকর্বঃ পকারজিয়কা, ককশিবিপমর, রকশিকার 

১৯১৩১২১ রন্দিপকালরী রকানরী চক্রবিতত্তিররী ০১৭৪৪৭৬৫৪২০ ৮-১০:৩০

৩২ কককামড়ড়কপকাল ন্দিকাশিপকাড়ড়কা সকাবিরজিনরীন ন্দিপগরকা মরনন্দির,
গ্রকামর্বঃ কককামড়ড়কপকাল, ড়কাকর্বঃ নত্তিমনমমলগ্রকাম, ককশিবিপমর, রকশিকার

১৯১৩১২২ করবিকা মনড়ল ০১৭২৭৯৭২৫২০ ৮-১০:৩০

৩৩ বিকাগড়কাঙ্গকা সকাবিরর্বঃ পমজিকা মরনন্দির,গ্রকামর্বঃ বিকাগড়কাঙ্গকা,
 ড়কাকর্বঃ পরজিয়কা, ককশিবিপমর, রকশিকার 

১৯১৩১২৩ শ্রকাম কম মকার রকায় ০১৭৯৭২৩৯৬৪৬ ৭-৯:৩০

৩৪ ককারলত্তিলকা সকাবিরর্বঃ পমজিকা মরনন্দির,গ্রকামর্বঃ বিকারলয়কাড়কাঙ্গকা,
 ড়কাকর্বঃ ককশিবিপমর, ককশিবিপমর, রকশিকার 

১৯১৩১২৪ সকাধনকা কন্দিবিনকাথ ০১৭৪৬২৬৩১৬৬ ৮-১০:৩০



ক্ররমক রশিকাকাককনদ্র/মরনন্দিকরর নকাম কককাড় রশিকককর নকাম কমকাবিকাইল নম্বির পকাঠন্দিকান
৩৫ বিকারলয়কাড়কাঙ্গকা  পরশ্চিম ঋরষপকাড়ড়কা হররত্তিলকা, 

গ্রকামর্বঃ বিকারলয়কাড়কাঙ্গকা, ড়কাকর্বঃ ককশিবিপমর, ককশিবিপমর, রকশিকার 
১৯১৩১২৫ শিশংকর কম মকার ন্দিকাস ০১৭৫৮৬৯১৫৭৩ ৮:৩০-১১

৩৬ বিকারলয়কাড়কাঙ্গকা সকাবিরর্বঃ দুগরকা মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ বিকারলয়কাড়কাঙ্গকা,  
ড়কাকর্বঃ ককশিবিপমর, ককশিবিপমর, রকশিকার

১৯১০১৪০ ররত্তিকা রকানরী ন্দিকাস ০১৭১৫৩০৮৭৪২ ৮:৩০-১১

৩৭ সকাগর ন্দিতত্তিককারটি সকাবিরর্বঃ পমজিকা মরনন্দির,
গ্রকামর্বঃ সকাগর ন্দিতত্তিককারটি, ড়কাকর্বঃ পকারজিয়কা, ককশিবিপমর, রকশিকার  

১৯১৩১২৬ ককামনকা মনড়ল ০১৯৪০২৭৬৯০৯ ৮-১০:৩০

৩৮ বিকাগড়কাঙ্গকা মকনকাহরনগর সকাবিরর্বঃ ককারতত্তিরক মরনন্দির,
গ্রকামর্বঃ বিকাগড়কাঙ্গকা, ড়কাকর্বঃ পকারজিয়কা, ককশিবিপমর, রকশিকার 

১৯১৩১২৭ রমনরত্তি মনড়ল ০১৭১৩৯২১০০৩ ৮-১০:৩০

৩৯ প্রত্তিকাপ পমর ঋরষপকাড়ড়কা ককারল মরনন্দির, 
গ্রকামর্বঃ প্রত্তিকাপপমর, ড়কাকর্বঃ রশিককারপমর, ককশিবিপমর, রকশিকার 

১৯১৩১২৮ ররক্ত্তিকা ন্দিকাস ০১৯৩৭৫১০৩৩৬ ৮-১০:৩০

৪০ মমলগ্রকাম ককাসকাররী পকাড়ড়কা সকাবিরর্বঃ ন্দিপগরকা মরনন্দির,
গ্রকামর্বঃ মমলগ্রকাম, ড়কাকর্বঃ নত্তিমন মমলগ্রকাম, ককশিবিপমর, রকশিকার 

১৯১৩১২৯ ককাকলরী রকানরী মনড়ল ০১৭২৬২৬৫৬৫৪ ৯-১১:৩০

৪১ ড়হররী সকাবিরর্বঃ দুগরকা মরনন্দির,
গ্রকামর্বঃ ড়হররী, ড়কাকর্বঃ সকারম্নরটিয়কা, ককশিবিপমর, রকশিকার 

১৯১৩১৩০ রন্দিপকালরী সরককার ০১৭২০৬৬৩৮৫১ ৮-১০:৩০

৪২ রচশংড়ড়কা সকাবিরর্বঃ পমজিকা মরনন্দির,
গ্রকামর্বঃ রচশংড়ড়কা, ড়কাকর্বঃ রচশংড়ড়কা , ককশিবিপমর, রকশিকার

১৯১৩১৩১ ঝমমকা রকানরী ন্দিকাস ০১৭১৪৯৬০৫৫১ ৮-১০:৩০

৪৩ শ্ররী শ্ররী ঠকাকম র অনমকম ল চনদ্র মরনন্দির, (বিয়স্ক)
গ্রকামর্বঃ মকাগুরকাড়কাঙ্গকা, ড়কাকর্বঃ ককশিবিপমর, ককশিবিপমর, রকশিকার

১৯২৩১৩২ অরময় কম মকার ন্দিকাস ০১৭২৫৪৫৪০০০ ৩-৫:৩০

৪৪ জিগদ্ধকাতরররী পমজিকা মরনন্দির, মকনকাহরনগর,
গ্রকামর্বঃ মকনকাহরনগর, ড়কাকর্বঃ পকারজিয়কা, ককশিবিপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৩৩ মকাধমররী বিকালকা কঘকাষ ০১৭২৬৮৭৬৮৮৯ ৮-১০:৩০

৪৫ ককারলচরণপমর সকাবিরর্বঃ ন্দিপগরকা মরনন্দির,
গ্রকামর্বঃ ককারলচরণপমর, ড়কাকর্বঃ আড়ড়ময়কা, ককশিবিপমর, রকশিকার 

১৯১৩১৩৪ রপপকাসকা মরলস্নক ০১৭২০৯০০৭০৪ ৮-১০:৩০

৪৬ চময়কাড়কাঙ্গকা করতরয়পকাড়ড়কা সকাবিরর্বঃ মরনন্দির,
গ্রকামর্বঃ চময়কাড়কাঙ্গকা, ড়কাকর্বঃ কভিরচরী , ককশিবিপমর, রকশিকার 

১৯১৩১৩৫ নরমত্তিকা সরন্দিকার ০১৯৬১৯৭২৪৮৫ ৮-১০:৩০

৪৭ মরজিন্দিপমর ন্দিকাসপকাড়ড়কা দুগরকা মরনন্দির,
গ্রকামর্বঃ মরজিন্দিপমর, ড়কাকর্বঃ  মরজিন্দিপমর, ককশিবিপমর, রকশিকার

১৯১৩১৩৬ সকাগররককা ন্দিকাস ০১৮৩৮৬৩৯৭৫২ ৯:৩০-১২

৪৮ রটিটিকা বিকারজিত্তিপমর সকাবিরর্বঃ পমজিকা মরনন্দির,গ্রকামর্বঃ রটিটিকা বিকারজিত্তিপমর, 
ড়কাকর্বঃ  ভিকানড়কারকখকালকা, ককশিবিপমর, রকশিকার

১৯১৩১৩৭ পলকাশি কম মকার ন্দিকাশি ০১৯৪৬৫৮৬৯২৯ ৮-১০:৩০

৪৯ রচশংড়ড়কা ককারল মরনন্দির,
গ্রকামর্বঃ রচশংড়ড়কা, ড়কাকর্বঃ  রচশংড়ড়কা, ককশিবিপমর, রকশিকার

১৯১৩১৩৮ ররনকা মনড়ল ০১৭১৮২৪৭৮২৬ ৮-১০:৩০

৫০ কভিরচরী রনমত্তিলকা মহকাশ্মশিকান,
গ্রকামর্বঃ কভিরচরী, ড়কাকর্বঃ  কভিরচরী, ককশিবিপমর, রকশিকার

১৯১৩১৩৯ রশিউরল কন্দিবি ০১৯৪০২৭৬৭৫৮ ৮-১০:৩০

৫১ বিসমরমত্ময়কা সকাবিরর্বঃ বিকাসমত্মরী  মরনন্দির, ১৯১৩১৪০ সরীমকা রকানরী মরলস্নক ০১৭৬৬৬১৪৯২১ ৮-১০:৩০



ক্ররমক রশিকাকাককনদ্র/মরনন্দিকরর নকাম কককাড় রশিকককর নকাম কমকাবিকাইল নম্বির পকাঠন্দিকান
গ্রকামর্বঃ বিসমরমত্ময়কা , ড়কাকর্বঃ মশংগলকককাটি, ককশিবিপমর, রকশিকার 

৫২ ককৃষ্ণ নগর সকাবিরর্বঃ দুগরকা মরনন্দির,
গ্রকামর্বঃ ককৃষ্ণ নগর, ড়কাকর্বঃ  পকারজিয়কা, ককশিবিপমর, রকশিকার

১৯১৩১৪১ শ্ররীকন্দিবিরী রকায় ০১৯৯৫৩৭৫৫১০ ৮-১০:৩০

৫৩ রবিদ্রকাননন্দিককারটি সকাবিরজিনরীন ন্দিপগরকা মরনন্দির, গ্রকাম- রবিদ্রকাননন্দিককারটি, ড়কাক- মঙ্গলকককাটি,
ককশিবিপমর, রকশিকার

১৯১৩১৪২ কন্দিবিব্রত্তি কঘকাষ ০১৭৩৯১৩৬৭৮১ ৯:৩০-১২

৫৪ পকাথরকা সকাবিরজিনরীন ন্দিপগরকা মরনন্দির, গ্রকাম- পকাথরকা, 
ড়কাক- বিকড়ড়ঙ্গকা, ককশিবিপমর, রকশিকার

১৯১৩১৪৩ স্বিপ্নকা রকানরী পকাল ০১৭১৪৮৩৬৬৭১ ৯:৩০-১২

৫৫ বিকারলয়কাড়কাঙ্গকা সকাবিরজিনরীন ন্দিপগরকা মরনন্দির, (গরীত্তিকা)
গ্রকাম- বিকারলয়কাড়কাঙ্গকা, ড়কাক- ককশিবিপমর, ককশিবিপমর, রকশিকার

১৯৩০১১২ কমধস কম মকার ব্রণকাজিরী ০১৭১০৮৫৯৩৮৮ ৪-৬:৩০

৫৬ সমবিলককারটি সকাবিরর্বঃ দুগরকার্বঃ মরনন্দির,
গ্রকামর্বঃ সমবিলককারটি, ড়কাকর্বঃ ঢকাকম ররয়কা, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৪৪ পকাবিরত্তিরী রকানরী কঘকাষ ০১৭২৯৭৭৯২৮৯ ৮-১০:৩০

৫৭ মরনরকামপমর মহকাশ্মশিকান, ত্তিকাকহরপমর
গ্রকামর্বঃ ত্তিকাকহরপমর, ড়কাকর্বঃ মরনরকামপমর, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৪৫ শ্রকাবিনরী বিসম ০১৭৩২১৪৩৯৭২ ৮:৩০-১১

৫৮ জিমরকানপমর সকাবিরর্বঃ রকাধকাককৃষ্ণ  মরনন্দির,
গ্রকামর্বঃ জিমড়ড়কানপমর, ড়কাকর্বঃ মরনরকামপমর, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৪৬ ককৃষ্ণ চনদ্র হকালন্দিকার ০১৭১৮২০৮১২৪ ৭-৯:৩০

৫৯ মরনরকামপমর কন্দিকালকখকালকা ককনদ্ররীয় মরনন্দির,
গ্রকামর্বঃ মরনরকামপমর, ড়কাকর্বঃ মরনরকামপমর, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৪৭ রশিউরল রকানরী শিরীল ০১৮১৮৮২৭৫৬৮ ৯-১১:৩০

৬০ শ্ররী শ্ররী  জিগন্নকাথ ধকাম, পকাচাঁচবিকারড়ড়য়কা, গ্রকামর্বঃ পকাচাঁচবিকারড়ড়য়কা, 
ড়কাকর্বঃ রপ.রপ বিকারড়ড়য়কা, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৪৮ অনমপ কম মকার রবিশ্বিকাস ০১৭২৯১৯৩৩৬২ ৭-৯:৩০

৬১ পকাচাঁচককারটিয়কা শ্ররী শ্ররী হরর  মরনন্দির,গ্রকামর্বঃ পকাচাঁচককারটিয়কা, 
ড়কাকর্বঃ রপ.রপ বিকারড়ড়য়কা, মরনরকামপমর, রকশিকার      

১৯১৩১৪৯ মমক্ত্তিকা বিকসরী ০১৭২৮১২০৪১৭ ৮-১০:৩০

৬২ শ্ররী শ্ররী হরর মরনন্দির, কপকাড়ড়কাড়কাঙ্গকা,গ্রকামর্বঃ কপকাড়ড়কাড়কাঙ্গকা, 
 ড়কাকর্বঃ কপকাড়ড়কাড়কাঙ্গকা, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৫০ রশিউলরী রবিশ্বিকাস ০১৭৬২৩৪১৫০৬ ৮:৩০-১১

৬৩ শিঙ্খকরকাগ করপলকম রঠ কসবিকাশ্রম, কপকাড়ড়কাড়কাঙ্গকা, (বিয়স্ক)
গ্রকামর্বঃ কপকাড়ড়কাড়কাঙ্গকা, ড়কাকর্বঃ কপকাড়ড়কাড়কাঙ্গকা , মরনরকামপমর, রকশিকার    

১৯২৩১৫১ রলরল মরলস্নক ০১৭৩৩০৩১৭৯৩ ৩-৫:৩০

৬৪ হকাটিগকাছকা রকাধকাকগকারবিনন্দি কসবিকাশ্রম,গ্রকামর্বঃ হকাটিগকাছকা, 
ড়কাকর্বঃ মরশিয়কাহকারটি, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৫২ বিরীরথককা রকানরী ববিরকাগরী ০১৯২১৪৫৩৭৯৯ ৮-১০:৩০

৬৫ কম শিররী কককানকা পকালপকাড়ড়কা ককারল মরনন্দির,গ্রকামর্বঃ কম শিররীকককানকা, ড়কাকর্বঃ কককানকাকককালকা , 
মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৫৩ কন্দিবিব্রত্তি রকাহকা ০১৭৪৬৪৯৩৭২৩ ৮-১০:৩০

৬৬ আরলপমর ককারতত্তিরক পমজিকা মরনন্দির,গ্রকামর্বঃ আরলপমর, 
ড়কাকর্বঃ কপকাড়ড়কাড়কাঙ্গকা , মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৫৪ ত্তিমলরস ন্দিকাস ন্দিকাস ০১৭২৬৬৬৫২৬৪ ৮-১০:৩০

৬৭ শ্ররীককৃষ্ণ-বচত্তিন্র কসবিকাশ্রম, কম লরটিয়কা,
গ্রকামর্বঃ কম লরটিয়কা, ড়কাকর্বঃ মরশিয়কাহকারটি, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৫৫ সরবিত্তিকা রকানরী মনড়ল ০১৯২৪২২১৩৮৫ ৮-১০:৩০



ক্ররমক রশিকাকাককনদ্র/মরনন্দিকরর নকাম কককাড় রশিকককর নকাম কমকাবিকাইল নম্বির পকাঠন্দিকান
৬৮ শ্ররী শ্ররী শ্রকামকা মরনন্দির, বিকারহরড়কাঙ্গকা, গ্রকামর্বঃ হররন্দিকাসককারটি, ড়কাকর্বঃ রপ.রপ বিকারড়ড়য়কা

, মরনরকামপমর, রকশিকার  
১৯১৩১৫৬ রমত্তিকা মনড়ল ০১৭২৩৩৭২৩১১ ৯:৩০-১২

৬৯ মধমপমর সকাবিরর্বঃ মরনন্দির, 
গ্রকামর্বঃ মধমপমর, ড়কাকর্বঃ মধমপমর, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৫৭ শ্রকামকা রবিশ্বিকাস ০১৭২৬৫৩৮৮২৩ ৮:৩০-১১

৭০ ঞ্জকাকননদ্র সকৃরত্তি মরনন্দির, রদ্বিগঙ্গকা,
গ্রকামর্বঃ রদ্বিগঙ্গকা, ড়কাকর্বঃ রপ.রপ বিকারড়ড়য়কা , মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৫৮ রলরল মনড়ল ০১৭৪১৪১৭৫৪৬ ৯-১১:৩০

৭১ পলকাশিরী সকাবিরর্বঃ মরনন্দির, 
গ্রকামর্বঃ পলকাশিরী, ড়কাকর্বঃ ররহত্তিকা , মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৫৯ সরীমকা রকানরী খকাচাঁ ০১৭১৩৯০২৩৮৬ ৮-১০:৩০

৭২ নলকঘকানকা সকাবিরর্বঃ পপজিকা মরনন্দির, 
গ্রকামর্বঃ নলকঘকানকা, ড়কাকর্বঃ ককাচাঁটিকাখকালরী , মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৬০ রপশংরক মনড়ল ০১৯৩১৬২৬৫৩৮ ৯-১১:৩০

৭৩ রশিবিত্তিলকা মরনন্দির, কপকারলয়কা, 
গ্রকামর্বঃ  কপকারলয়কা, ড়কাকর্বঃ মকনকাহরপমর, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৬১ রন্দিপকালরী রবিশ্বিকাস ০১৭৪৫৪৫১০৩৭ ৯-১১:৩০

৭৪ লখকাইড়কাঙ্গকা সকাবিরর্বঃ ককারল মরনন্দির,
গ্রকামর্বঃ লখকাইড়কাঙ্গকা ,ড়কাকর্বঃ মরশিয়কাটিরী  , মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৬২ ভিগবিত্তিরী মরলস্নক ০১৭২৪৪৩৩৩২৪ ৮-১০:৩০

৭৫ রচনকাকটিকালকা ন্দিকাসপকাড়ড়কা মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ রচনকাকটিকালকা, 
ড়কাকর্বঃ রচনকাকটিকালকা  , মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৬৩ রতনকা রকানরী ন্দিকাস ০১৭৭৫৩০৫৭২৬ ৯-১১:৩০

৭৬ রচনকাকটিকালকা সকাবিরর্বঃ ন্দিপগরকার্ মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ রচনকাকটিকালকা ,
ড়কাকর্বঃ রচনকাকটিকাল, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৬৪ করখকা রকানরী সরককার ০১৭২৯৯৩১৭৭৪ ৯-১১:৩০

৭৭ ব্রকপমর ককারলত্তিলকা মরনন্দির, ঢকাকম ররয়কা, গ্রকামর্বঃ ব্রহ্মপমর, 
ড়কাকর্বঃ ঢকাকম ররয়কা , মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৬৫ ন্দিরীপশংকর কম নড়ম ০১৭১৭৫৮৩৬৫০ ৯-১১:৩০

৭৮ হররন্দিকাস ককারঠ সকাবিরর্বঃ জিগদ্ধকাথররী মরনন্দির,গ্রকামর্বঃহররন্দিকাস ককারটি, ড়কাকর্বঃরপ,রপ, বিকারড়ড়য়কা
, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৬৬ রমনম সরককার ০১৭৬১৮৫৪৯১০ ৯:৩০-১২

৭৯ মকনকাহরনগর মঠ মরনন্দির, ভিবিকানরীপমর, 
গ্রকামর্বঃ ভিবিকানরী পমর, ড়কাকর্বঃ মকনকাহরপমর , মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৬৭ সরবিত্তিকা রকানরী সরককার ০১৭২০৬৫৪৬২৯ ৯-১১:৩০

৮০ বিকাকজিকম লরটিয়কা সকাবিরর্বঃ রশিবি  মরনন্দির,
 গ্রকামর্বঃ বিকাকজিকম লরটিয়কা, ড়কাকর্বঃ মরশিয়কাটিরী, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৬৮ শিকারমত্মলত্তিকা ববিরকাগরী ০১৭৪৭৭৮৫৭৭৩ ৮-১০:৩০

৮১ এড়ড়কানন্দিকা রশিবি মরনন্দির, 
গ্রকামর্বঃ  এড়ড়কানন্দিকা, ড়কাকর্বঃ ররহত্তিকা , মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৬৯ রবিউরটি ন্দিকাস ০১৭২৫১৪৩৯৫০ ৮-১০:৩০

৮২ শ্ররী শ্ররী খকাকম নন্দিরী ককারতত্তিরক পপজিকা মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ খকাকম নন্দিরী, ড়কাকর্বঃমকনকাহরপমর , 
মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৭০ ককামনকা মনড়ল ০১৯৪৯২০১৯২৮ ৯-১১:৩০

৮৩ পকাচাঁচকাকরড়ড় সকাবিরজিনরীন বিকাসমত্মরী পপজিকা মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ পকাচাঁচকাকরড়ড় , ড়কাক:পকাচাঁচকাকরড়ড়, 
মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৭১ রকাশিমরন রবিশ্বিকাস ০১৭২৫২২৪৯১৫ ৯-১১:৩০

৮৪ রকতনশ্বিরপমর সকাবিরর্বঃ দুগরকা মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ রকতনশ্বিরপমর, ১৯১৩১৭২ রন্দিরপ্ত্তি মজিমমন্দিকার ০১৭১৪৯৬১৭৭৫ ৯-১১:৩০



ক্ররমক রশিকাকাককনদ্র/মরনন্দিকরর নকাম কককাড় রশিকককর নকাম কমকাবিকাইল নম্বির পকাঠন্দিকান
ড়কাকর্বঃ কনকাশংগুড়ড়কাহকাটি , মরনরকামপমর, রকশিকার  

৮৫ বিয়কারকখকালকা  সকাবিরর্বঃ রশিবি মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ বিয়কার কখকালকা,
 ড়কাকর্বঃ মকনকাহরপমর , মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৭৩ মধমমকালকা মরলস্নক ০১৯৪০৫১৭০০৮ ৯-১২:৩০

৮৬ কম চরলয়কা সকাবিরর্বঃ ককারল মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ কম চরলয়কা, 
ড়কাকর্বঃ রপ.রপ,বিকারড়ড়য়কা , মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৭৪ কমকলশি রবিশ্বিকাস ০১৬২৩৬৫৫৯৯৮ ৯-১১:৩০

৮৭ কপকারলয়কা  রকাজিবিশংশিরী পকাড়ড়কা পমজিকা মরনন্দির, 
গ্রকামর্বঃকপকারলয়কা, ড়কাকর্বঃ মকনকাহরপমর, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৭৫ চনদ্রকা সরককার ০১৯৩০৭৯৮৬৫৪ ১০-১২:৩০

৮৮ ককারমনরীড়কাঙ্গকা সকাবিরর্বঃ ককারতত্তিরক মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ ককারমনরীড়কাঙ্গকা, ড়কাকর্বঃ কককানকাকককালকা, 
মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৭৬ অঞ্জনকা মনড়ল ০১৭৭৬৫২৫২৭৩ ৮-১০:৩০

৮৯ আসকাননগর সকাবিরর্বঃ ককারল মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ আসকাননগর,  
ড়কাকর্বঃ কককানকাকককালকা , মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৭৭ ত্তিপন কম মকার সরককার ০১৭৫৮১১১৮৬৯ ৮-১০:৩০

৯০ হররন্দিকাসককারঠ সকাবিরর্বঃ রকাধকাকগকারবিনন্দি মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ হররন্দিকাসককারটি, ড়কাকর্বঃ 
রপ.রপ.বিকারড়ড়য়কা , মরনরকামপমর, রকশিকার

১৯১৩১৭৮ সরীমকা রকানরী ত্তিরফন্দিকার ০১৯৪৪৯৮৮৫১১ ৯:৩০-১২

৯১ মরশিয়কাহকারটি সকাবিরর্বঃ পমজিকা মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ মরশিয়কাহকারটি, 
ড়কাকর্বঃ  মরশিয়কাহকারটি , মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৭৯ রবিউরটি রবিশ্বিকাস ০১৭৭৬০৬৮১৫২ ৮-১০:৩০

৯২ হকাজিরকাইল ন্দিকাসপকাড়ড়কা ককৃষ্ণ মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ হকাজিরকাইল, 
ড়কাকর্বঃ ককাটিকাখকালরী  , মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৮০ সকাধনকা রকানরী ন্দিকাস ০১৯২২৮৬৬৭০১ ৮-১০:৩০

৯৩ মরহষরন্দিয়কা হরর মরনন্দির, 
গ্রকামর্বঃ মরহষরন্দিয়কা, ড়কাকর্বঃ মরশিয়কাহকারটি, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৮১ নরনন্দিত্তিকা মনড়ল ০১৯১৭৫৮৬৬১৩ ৮-১০:৩০

৯৪ পকাচকাকরড়ড় নমর্বঃশুদ্রপকাড়ড়কা সকাবিরর্বঃ পমজিকা মরনন্দির, 
গ্রকামর্বঃ পকাচাঁচকাকরড়ড়,  ড়কাকর্বঃ পকাচাঁচকাকরড়ড়, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৮২ করনককা মনড়ল ০১৮৪২৪২৪৬৪১ ৯-১১:৩০

৯৫ কখন্দিকাপকাড়ড়কা পপজিকা মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ কখন্দিকাপকাড়ড়কা, 
ড়কাকর্বঃ  কখন্দিকাপকাড়ড়কা, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৮৩ ড়রল রকারন সরককার ০১৭৮৬৬২১৪৭৭ ৮-১০:৩০

৯৬ খকানপমর শ্ররী শ্ররী রকাধকাকগকারবিনন্দি মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ খকানপমর, 
ড়কাকর্বঃ মকাছনকা , মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৮৪ চমকা ন্দিকাস ০১৯১৮৭৮৫৬৮৫ ৮-১০:৩০

৯৭ মকা মনসকা মরনন্দির, কম মকারসরীমকা, গ্রকাম- কম মকারসরীমকা, 
ড়কাক- হকারজিরহকাটি, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৮৫ শ্রকামলরী রবিশ্বিকাস ০১৭৩৯৬৪৯৩৯৪ ৮-১০:৩০

৯৮ পকারড়ড়য়কালরী সকাবিরজিনরীন পমজিকা মরনন্দির, গ্রকাম- পকারড়ড়য়কালরী, 
ড়কাক- আম্রঝমটিকা, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৮৬ ত্তি কৃষ্ণকা হকালন্দিকার ০১৭১৪৯৫৯৮৩৪ ৮-১০:৩০

৯৯ বিকাহকাদুর পমর সৎসঙ্গ আশ্রম, গ্রকাম- বিকাহকাদুর পমর, 
ড়কাক- মধমপমর বিকাজিকার, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৮৭ অথররী রকানরী সরককার ০১৭৫৮৬৯২৫৬৫ ৮-১০:৩০

১০০ হররনকা সকাবিরজিনরীন ককারল মরনন্দির, গ্রকাম- হররণকা, ড়কাক- কককানকাকককালকা, 
মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৮৮ সমকম মকার রকায় ০১৭৩৪৭৪০১৭৬ ৯-১১:৩০



ক্ররমক রশিকাকাককনদ্র/মরনন্দিকরর নকাম কককাড় রশিকককর নকাম কমকাবিকাইল নম্বির পকাঠন্দিকান
১০১ সমজিকাত্তিপমর রকাধকাককৃষ্ণ কসবিকাশ্রম, গ্রকাম- সমজিকাত্তি পমর, 

ড়কাক- মরশিয়কাহকারটি, মরনরকামপমর, রকশিকার  
১৯১৩১৮৯ পকারপয়কা রবিশ্বিকাস ০১৭২৬৫৫৯০১১ ৯-১১:৩০

১০২ মরনরকামপমর কন্দিকালকখকালকা ককনদ্ররীয় মরনন্দির,(গরীত্তিকা)
গ্রকাম- মরনরকামপমর, ড়কাক- মরনরকামপমর, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯৩০১১৩ মধসপন্দিন রবিশ্বিকাস ০১৭১৮৬৩৭২৪৯ ৪-৬:৩০

১০৩ কহলকাঞরী হররত্তিলকা সকাবিরজিনরীন রকাধকাকগকারবিনন্দি মরনন্দির, (গরীত্তিকা)  গ্রকাম- কহলকাঞরী, 
ড়কাক- কহলকাঞরী, মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯৩৩১০৯ প্রবিরীর কম মকার রবিশ্বিকাস ০১৯২৯৮৯৪৯০৩ ০৪-০৬:৩০

১০৪ ককৃষ্ণবিকাটিরী সকাবিরজিনরীন রকাধকাকগকারবিনন্দি মরনন্দির, গ্রকাম- ককৃষ্ণবিকাটিরী, ড়কাক- কহলকাঞরী, 
মরনরকামপমর, রকশিকার  

১৯১৩১৮৯ মমক্ত্তিকা রবিশ্বিকাস ০১৮৮৩৩৯০৩৩০ ১০-১২:৩০

১০৫ সমসপমর দুগরকা পমজিকা মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ সমসপমর, 
ড়কাকর্বঃ পকায়রকা বিকাজিকার, অভিয়নগর, রকশিকার  

১৯১৩১৯০ কশিফকালরী রবিশ্বিকাস ০১৭২৭২৭৪২২০ ১০-১২:৩০

১০৬ মকা সরন্দিকা মরনন্দির, হররশিপমর-সমনন্দিলরী, গ্রকামর্বঃ রকামসরকা, 
ড়কাকর্বঃ সমনন্দিলরী , অভিয়নগর, রকশিকার  

১৯১৩১৯১ ররবিত্তিকা করবিরকাজি ০১৭৩৩৫৮৪২১০ ৯-১১:৩০

১০৭ ড়হর মরশিয়কাহকারটি হরর মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ ড়হর মরশিয়কাহকারটি, ড়কাকর্বঃ  সমনন্দিলরী, 
অভিয়নগর, রকশিকার  

১৯১৩১৯২ চকাকমলরী রবিশ্বিকাস ০১৭৩৭৭৫৪৩৬৬ ৮-১০:৩০

১০৮ জিয়কারকাবিকান্দি শ্ররী শ্ররী রকাধকা কগকারবিনন্দি মঙ্গল মরনন্দির, 
গ্রকামর্বঃ জিয়কারকাবিকান্দি, ড়কাকর্বঃ জিয়কারকাবিকান্দি , অভিয়নগর, রকশিকার  

১৯১৩১৯৩ বিরনত্তিকা রবিশ্বিকাস ০১৭৭৫১৮৬৭৪২ ৯-১১:৩০

১০৯ কগকারবিনন্দিপমর সকাবিরর্বঃ মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ কগকারবিনন্দি পমর, 
ড়কাকর্বঃ সমনন্দিলরী , অভিয়নগর, রকশিকার  

১৯১৩১৯৪ রলরভিয়কা রবিশ্বিকাস ০১৮৪৩৯৬৪৭৫১ ৮-১০:৩০

১১০ জিয়কখকালকা সকাবিরজিনরীন মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ জিয়কখকালকা, 
ড়কাকর্বঃ বিকাগুরটিয়কা, অভিয়নগর, রকশিকার  

১৯১৩১৯৫ পররীকত্তি রবিশ্বিকাস ০১৭৩১৯৬৬৫৬৭ ৮-১০:৩০

১১১ শ্ররী শ্ররী রকাধকা কগকারবিনন্দি মরনন্দির, সমনন্দিলরী, 
গ্রকামর্বঃ সমনন্দিলরী, ড়কাকর্বঃ সমনন্দিলরী , অভিয়নগর, রকশিকার  

১৯১৩১৯৬ রশিলকা চ্রকাটিকাজিররী ০১৭৭৭১৫০৭৪৮ ৭-৯:৩০

১১২ আড়ড়পকাড়ড়কা সকাবিরর্বঃ মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ আড়ড়পকাড়ড়কা, 
ড়কাকর্বঃ সমনন্দিলরী, অভিয়নগর, রকশিকার  

১৯১৩১৯৭ অকলকাক মজিমমন্দিকার ০১৭৩৩৮১০৭৪০ ৭:৩০-১০

১১৩ চকাপকাত্তিলকা মকাকলকাপকাড়ড়কা পমজিকা মরনন্দির, 
গ্রকামর্বঃ চকাপকাত্তিলকা, ড়কাকর্বঃ কচচাঁঙ্গমরটিয়কা , অভিয়নগর, রকশিকার  

১৯১৩১৯৯ অরনত্তিকা রবিশ্বিকাস ০১৯৩৬৬৪০২৬৮ ৮-১০:৩০

১১৪ ন্দিকামমখকারল সকাবিরর্বঃ ককারল মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ ন্দিকামমখকারল, 
ড়কাকর্বঃ ককাকটিঙ্গকা বিকাজিকার , অভিয়নগর, রকশিকার  

১৯১৩২০০ কহনকা মনড়ল ০১৭২৯৬৮৩৯১১ ১০-১২:৩০

১১৫ বিকারকানন্দিরী সকাবিরর্বঃ দুগরকা মরনন্দির গ্রকামর্বঃ বিকারকানন্দিরী, 
ড়কাকর্বঃ পকায়রকাহকাটি, অভিয়নগর, রকশিকার    

১৯১৩২০১ মমরক্ত্তি রকানরী রবিশ্বিকাস ০১৭১০২৬১২৩৮ ৮-১০:৩০

১১৬ কককান্দিলকা মটি মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ কককান্দিলকা, 
ড়কাকর্বঃ  শ্ররীধরপমর, অভিয়নগর, রকশিকার   

১৯১৩২০২ রশিপ্রকা মনড়ল ০১৭৬৪৮৭৬১৩২ ৮-১০:৩০

১১৭ কঘকাকপরঘকাটি পমজিকা মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ মহকাককাল, ১৯১৩২০৩ অপনরকা রকায় ০১৭৫৪২৭৬৪৬১ ৮-১০:৩০



ক্ররমক রশিকাকাককনদ্র/মরনন্দিকরর নকাম কককাড় রশিকককর নকাম কমকাবিকাইল নম্বির পকাঠন্দিকান
ড়কাকর্বঃ  কচঙ্গমরটিয়কা, অভিয়নগর, রকশিকার  

১১৮ ভিকাটিরবিলকা রকাধকাককৃষ্ণ  মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ ভিকাটিরবিলকা, 
ড়কাকর্বঃ সমনন্দিলরী , অভিয়নগর, রকশিকার  

১৯১৩২০৪ বিনলত্তিকা রবিশ্বিকাস ০১৭৮৪১৭১১৭৬ ৯-১১:৩০

১১৯ রহরন্দিয়কা, ইছকামরত্তি,কলবিমগকারত্তি সকাবিরর্বঃ  মরনন্দির, 
গ্রকামর্বঃ রহরন্দিয়কা, ড়কাকর্বঃ রহরন্দিয়কা , অভিয়নগর, রকশিকার  

১৯১৩২০৫ লরত্তিককা রবিশ্বিকাস ০১৭১৫৭১২২১৪ ৯-১১:৩০

১২০ ড়কাঙ্গকা মরশিয়কাহরটি রকাধকাককৃষ্ণ মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ ড়কাঙ্গকা মরশিয়কাহরটি, ড়কাকর্বঃ সমনন্দিলরী , 
অভিয়নগর, রকশিকার  

১৯১৩২০৬ মমত্তিকা রবিশ্বিকাস ০১৮৪৯৩৪৩৪৭৮ ৮-১০:৩০

১২১ আন্ধকা ঠকাকম রকানরীত্তিলকা পমজিকা মরনন্দির,
গ্রকামর্বঃ আন্ধকা, ড়কাকর্বঃ নওয়কাপকাড়ড়কা 

১৯১৩২০৭ শিচরীবিকালকা মনড়ল ০১৯৫৪৬৫১১৬৭ ৯-১১:৩০

১২২ রটিককান্দিকার বিকাড়ড়রী দুগরকা মরনন্দির, আন্ধকা , (বিয়স্ক)
গ্রকামর্বঃ আন্ধকা, ড়কাকর্বঃ নওয়কাপকাড়ড়কা, অভিয়নগর, রকশিকার  

১৯৩০১৪১ অঞ্জনকা রবিশ্বিকাস ০১৯২৬০৬৯৯১০ ৩-৫:৩০

১২৩ শ্ররী শ্ররী পকাগলচকাচাঁন্দি মরনন্দির, ইছকামরত্তি-রহরন্দিয়কা,(বিয়স্ক)
 গ্রকামর্বঃ রহরন্দিয়কা, ড়কাকর্বঃ রহরন্দিয়কা , অভিয়নগর, রকশিকার  

১৯২০১৪২ ররঞ্জত্তিকা কগকালন্দিকার ০১৯২২৭১৫০৪৩ ৩-:৩০

১২৪ পমড়ড়কাটিকাল ককালরী  মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ পমড়ড়কাটিকাল, 
মকাগুরকাহকাটি, অভিয়নগর, রকশিকার  

১৯১৩২০৮ সকারবিতররী রবিশ্বিকাস ০১৯৫২১২৭০০২ ৮-১০:৩০

১২৫ নলকামকারকা পরশ্চিমপকাড়ড়কা সকাবিরজিনরীন ন্দিপগরকা মরনন্দির, (গরীত্তিকা)
গ্রকাম-নলকামকারকা, ড়কাক- জিয়কারকাবিকান্দি, অভিয়নগর, রকশিকার

১৯৩৩২০৯ রবিপমল রবিশ্বিকাস ০১৯৬৯২৫৬১৮৭ ৪-৬:৩০

১২৬ রকাজিকাপমর সকাবিরজিনরীন ককারল মরনন্দির, গ্রকাম- রকাজিকাপমর, 
ড়কাক- সমনন্দিলরী, অভিয়নগর, রকশিকার

১৯১৩২১০ শ্রকামল রকায় ০১৭১৩৯৯২৩৫৪ ৮-১০:৩০

১২৭  বিমজিত্তিলকা সকাবিরর্বঃ পপজিকা  মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ বিমজিত্তিলকা, 
ড়কাকর্বঃ ককাগজিপমকম র , শিকাশিরকা, রকশিকার

১৯১৩২১১ রবিরীনদ্রনকাথ চক্রবিতত্তিররী ০১৭১৭৫৮৫৫২৫ ৯-১১:৩০

১২৮ নকারকায়নপমর  সকাবিরর্বঃ পপজিকা  মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ নকারকায়নপমর, 
ড়কাকর্বঃ রকান্দিবিপমর, শিকাশিরকা, রকশিকার 

১৯১৩২১২ জিনত্তিকা রকানরী সরককার ০১৯১৮৫৯২৫৩৯ ৯-১১:৩০

১২৯ বিকাগআচাঁচড়ড়কা সকাবিরর্বঃ ন্দিপগরকা মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ বিকাগআচাঁচড়ড়কা, 
ড়কাকর্বঃ বিকাগআচাঁচড়ড়কা , শিকাশিরকা, রকশিকার

১৯১৩২১৩ ককামনকা রকানরী সকাহকা ০১৭৪৫৪৩৬২৩৩ ৮:৩০-১১

১৩০ ককাগমকাররী সকাবির মকাত্তি কৃ মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ ককাগমকাররী,  
ড়কাকর্বঃ গঙ্গকাননন্দিপমর, রঝকরগকাছকা, রকশিকার  

১৯১৩২১৪ কন্দিবিন্দিকাস কম মকার ০১৭৩৪৩৯৪৫৪৬ ৮-১০:৩০

১৩১ ভিকানড়কারঘর মনসকাত্তিলকা পমজিকা মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ উজজ্জ্বিলপমর, 
ড়কাকর্বঃ রন্দিগন্দিকানকা, রঝকরগকাছকা, রকশিকার  

১৯১৩২১৫ সরস্বিত্তিরী রবিশ্বিকাস ০১৯৫৫৮১৪৬০৮ ৮:৩০-১১

১৩২ ফকত্তিপমর ন্দিকাসপকাড়ড়কা পমজিকামরনন্দির , গ্রকামর্বঃ ফকত্তিপমর,
 ড়কাকর্বঃ রশিমমরলয়কা , রঝকরগকাছকা, রকশিকার  

১৯১৩২১৬ রবিককাশি ন্দিকাস ০১৯১৪৮৩৯৬৮০ ৮-১০:৩০

১৩৩ রকাজিকাপমর ন্দিকাসপকাড়ড়কা পমজিকা মরনন্দির,গ্রকামর্বঃ রকাজিকাপমর, 
ড়কাকর্বঃ রঝকরগকাছকা, রঝকরগকাছকা, রকশিকার    

১৯১৩২১৭ সমবিনরকা ন্দিকাস ০১৯২৪৯১৪৬৬৪ ৮-১০:৩০



ক্ররমক রশিকাকাককনদ্র/মরনন্দিকরর নকাম কককাড় রশিকককর নকাম কমকাবিকাইল নম্বির পকাঠন্দিকান
১৩৪ কবিরজিয়কাত্তিলকা সকাবিরর্বঃ পপজিকা মরনন্দির,গ্রকামর্বঃ কবিরজিয়কাত্তিলকা,  

ড়কাকর্বঃ রঘমনকাথনগর , রঝকরগকাছকা, রকশিকার  
১৯১৩২১৮ ককৃষ্ণকা সরককার ০১৭৩৪৮৪৯৬৬২ ৯-১১:৩০

১৩৫ কচপৌগকাছকা মকাকলকাপকাড়ড়কা রকাধকাকগকারবিনন্দি মরনন্দির,
গ্রকামর্বঃ কচপৌগকাছকা, ড়কাকর্বঃ  কচপৌগকাছকা, কচপৌগকাছকা, রকশিকার  

১৯১৩২১৯ করখকা রবিশ্বিকাস ০১৭১৫৬৭০৮২৯ ৮-১০:৩০

১৩৬ সরন্দিকারপকাড়ড়কা শ্মশিকান ককারল মরনন্দির, কচপৌগকাছকা,
গ্রকামর্বঃ কচপৌগকাছকা,  ড়কাকর্বঃ  কচপৌগকাছকা, কচপৌগকাছকা, রকশিকার  

১৯১০১৪৩ পপরণরমকা রকানরী খকাচাঁ ০১৯২৭৪১০৯৬৪ ৩-৫:৩০

১৩৭ কচপৌগকাছকা ককারল মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ কচপৌগকাছকা,  
ড়কাকর্বঃ  কচপৌগকাছকা, কচপৌগকাছকা, রকশিকার  

১৯১৩২২০ উরমরলকা কসন ০১৭৬২০৯৮০৭৬ ৮-১০:৩০

১৩৮ ইছকাপমর ন্দিকাসপকাড়ড়কা ককারল মরনন্দির, গ্রকাম- ইছকাপমর, 
ড়কাক- কচপৌগকাছকা, কচপৌগকাছকা, রকশিকার

১৯১৩২২১ রশিলকা সরককার ০১৭৭০৩৯১৯১৫ ৮-১০:৩০

১৩৯ শুককন্দিবিপমর সকাবিরর্বঃ পপজিকা  মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ শুককন্দিবিপমর,
 ড়কাকর্বঃ ছকারত্তিয়কানত্তিলকা, বিকাঘকারপকাড়ড়কা, রকশিকার  

১৯১৩২২২ প্রনয় রঞ্জন গকাঙ্গমলরী ০১৭২২৫১১২৮৬ ৭:৩০-১০

১৪০ বিল্রকামমখ কন্দিকালকখকালকা মরনন্দির,  ধলগ্রকাম, গ্রকামর্বঃ বিল্রকামমখ, ড়কাকর্বঃ ধলগ্রকাম , 
বিকাঘকারপকাড়ড়কা, রকশিকার  

১৯১৩২২৩ সমকা রকানরী কম নড়ম ০১৭৭৬১৫১১৪৪ ৯:৩০-১২

১৪১ খকাজিমরকা বিকাজিকার সকাবিরর্বঃ মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ খকাজিমরকা, 
ড়কাকর্বঃ কগপৌরনগর , বিকাঘকারপকাড়ড়কা, রকশিকার  

১৯১৩২২৪ রম্নপকা রবিশ্বিকাস ০১৭৪৩৪৩১২৭৪ ৮:৩০-১১

১৪২ শ্ররীরকামপমর বিরইত্তিলকা সকাবিরর্বঃ ন্দিপগরকা মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ শ্ররীরকামপমর, 
ড়কাকর্বঃ নকারককলবিকারড়ড়য়কা, বিকাঘকারপকাড়ড়কা, রকশিকার  

১৯১৩২২৫ ন্দিরীপকা কজিকায়কান্দিরকার ০১৭২৬৭২১১৪১ ৯-১১:৩০

১৪৩ কন্দিকাগকাছরী কঘকাড়ড়কানকাছ  রকাধকাকগকারবিনন্দি মরনন্দির, 
গ্রকামর্বঃ কঘকাড়ড়কানকাছ , ড়কাকর্বঃ এগকারখকান , বিকাঘকারপকাড়ড়কা, রকশিকার  

১৯১৩২২৬ রশিরখ রকানরী রবিশ্বিকাস ০১৭১০৭৪৮৯৫৪ ৮-১০:৩০

১৪৪ বসয়ন্দি মকাহমমন্দিপমর সকাবিরর্বঃ পমজিকা মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ বসয়ন্দি মকাহমমন্দিপমর, ড়কাকর্বঃ মকাথকাভিকাঙ্গকা
, বিকাঘকারপকাড়ড়কা, রকশিকার  

১৯১৩২২৭ রশিরল্প ন্দিকাস ০১৭৮৩৭৪০৩০২ ৮-১০:৩০

১৪৫ কন্দিকাহকাকম লকা সকাবিরর্বঃ পমজিকা মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ কন্দিকাহকাকম লকা,  
ড়কাকর্বঃ বিকাঘকারপকাড়ড়কা , বিকাঘকারপকাড়ড়কা, রকশিকার  

১৯১৩২২৮ ককাকলরী রকায় ০১৭১৭২৮৬৭৪০ ৮-১০:৩০

১৪৬ ন্দিরকাজিহকাটি  সকাবিরর্বঃ পমজিকা মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ ন্দিরকাজিহকাটি, 
ড়কাকর্বঃ ছকারত্তিয়কানত্তিলকা, বিকাঘকারপকাড়ড়কা, রকশিকার  

১৯১৩২২৯ সপবিণরকা রকানরী কঘকাষ ০১৭২০৫৬১৮৯২ ৮:৩০-১১

১৪৭ পকাইকপকাড়ড়কা ককাছকাররবিটিত্তিলকা রকাধকাকগকারবিনন্দি মরনন্দির, 
গ্রকামর্বঃ পকাইকপকাড়ড়কা, ড়কাকর্বঃ বিকাঘকারপকাড়ড়কা, বিকাঘকারপকাড়ড়কা, রকশিকার  

১৯১৩২৩০ ররত্তিকা রকানরী ঘটিক ০১৯১৮৮০৪১১৯ ৮-১০:৩০

১৪৮ রকাঘবিপমর সকাবিরর্বঃ পপজিকা মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ রকাঘবিপমর, 
ড়কাকর্বঃ বিনন্দিরবিলকা , বিকাঘকারপকাড়ড়কা, রকশিকার  

১৯১৩২৩১ ককাকলরী পকাল ০১৭৩৯৯১৫৩১৩ ৮:৩০-১১

১৪৯ গকাইন্দিঘকাটি সকাবিরর্বঃ পমজিকা মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ গকাইন্দিঘকাটি,  
ড়কাকর্বঃ সরীমকাখকালরী , বিকাঘকারপকাড়ড়কা, রকশিকার  

১৯১৩২৩২ রবিনকা রকানরী বিসম ০১৭২৩২৪৫৫৪৫ ৮:৩০-১১

১৫০ সকারন্দিপমর পরশ্চিমপকাড়ড়কা সকাবিরর্বঃ মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ সকারন্দিপমর, ১৯১৩২৩৩ কল্রকানরী রবিশ্বিকাস ০১৯২৭৮০১৫৬৯ ৮-১০:৩০



ক্ররমক রশিকাকাককনদ্র/মরনন্দিকরর নকাম কককাড় রশিকককর নকাম কমকাবিকাইল নম্বির পকাঠন্দিকান
ড়কাকর্বঃ বিনন্দিরবিলকা , বিকাঘকারপকাড়ড়কা, রকশিকার  

১৫১ শ্ররী শ্ররী রনতরননন্দি রবিদ্রকা পরীঠ, গ্রকামর্বঃ নকাররককলবিকাড়ড়রীয়কা,  
ড়কাকর্বঃ নকাররককলবিকাড়ড়রীয়কা , বিকাঘকারপকাড়ড়কা, রকশিকার  

১৯১৩২৩৪ রমমনকা রকানরী সকানকা ০১৭৩৯৯৯১১৩৩ ১০-১২:৩০

১৫২ পকাকম ড়ড়রীয়কা নকাথপকাড়ড়কা পমজিকা মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ পকাকম ড়ড়রীয়কা, 
ড়কাকর্বঃ রকায়পমর , বিকাঘকারপকাড়ড়কা, রকশিকার  

১৯১৩২৩৫ রমত্তিম কন্দিবিনকাথ ০১৮৫০৮০২৪৪২ ৮-১০:৩০

১৫৩ বিকাকড়ড়রী  সকাবিরর্বঃ মরনন্দির, গ্রকামর্বঃ বিকাকড়ড়রী , 
ড়কাকর্বঃ এগকারখকান , বিকাঘকারপকাড়ড়কা, রকশিকার  

১৯১৩২৩৬ প্রত্তিকাপ রবিশ্বিকাস ০১৭৩৫৩৫১০৭২ ৮-১০:৩০

১৫৪ কন্দিয়কাড়ড়কা সকাবিরজিনরীন পপজিকা মরনন্দির,গ্রকামর্বঃ কন্দিয়কাড়ড়কা, 
ড়কাকর্বঃ রকায়পমর , বিকাঘকারপকাড়ড়কা, রকশিকার  

১৯১৩২৩৭ রশিলকা পরকামকান্র ০১৭০৩২৬৬৮৬৭ ৮-১০:৩০

১৫৫ বিকাসময়কাড়ড়রী সকাবিরর্বঃ ন্দিপগরকা মরনন্দির, (গরীত্তিকা)
গ্রকাম:বিকাসময়কাড়ড়রী, ড়কাক:বিহরমপমর, বিকাঘকারপকাড়ড়কা, রকশিকার

১৯৩৩১০৫ ররপকা মরলস্নক ০১৩১৭০২২০৫২ ০৪-৬:৩০


