
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তকৃ  ২০১৭-১৮ অর্বৃছরে  

যে সকল প্রহিষ্ঠারেে অনুকূরল িাহলকাভুহি 

সেদপ্রদাে কো িল। 

২০১৭-১৮ অর্ থবছরে তালিকাভুক্ত সনদপ্রদানকৃত লিন্দু ধর্মীয় প্রলতষ্ঠারনে তালিকা: 
ক্রহর্মক যেলা িাহলভুি প্রহিষ্ঠারেে োর্ম ও ঠিকাো েম্বে িাহেখ 

০১ টাঙ্গাইল শ্রীশ্রী যছাট কালীবাড়ী, আকুেটাকুে পাড়া, ডাক: + উপরেলা+রেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/০৩ ১২.০৭.১৭ 

০২  শ্রীশ্রী োধা য াহবন্দ আশ্রর্ম, গ্রার্ম:কাহবলা পাড়া, ডাক: যপাড়াবাড়ী, উপরেলা+রেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/০৪ ১২.০৭.১৭ 

০৩  সাবেৃেীে  শ্রীশ্রী দু াৃ র্মািা অঙ্গে, সা'দি বাোে, কোটিয়া, উপরেলা:+ যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/০৫ ১২.০৭.১৭ 

০৪  কেটিয়া র্মিা শ্মশাে ঘাট, গ্রার্ম: কেটিয়া ( েদীে িীে) ডাক; কেটিয়া, উপরেলা:+ যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/০৮ ১২.০৭.১৭ 

০৫  শ্রীশ্রী কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম:  কা র্মােী ( সািা পাড়া ) ডাক: কা র্মােী, উপরেলা:+ যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/০৯ ১২.০৭.১৭ 

০৬  ব্রাহ্মণকুহশয়া পূো র্মণ্ডপ, গ্রার্ম: ব্রাহ্মণ কুহশয়া, ডাক: সহেন্দা, উপরেলা:+ যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/১০ ১২.০৭.১৭ 

০৭  ঈশ্বেী শ্রীশ্রী কালী র্মািা শ্রীঅঙ্গে, কোহিয়া র্মািমুদ ঞ্জ িাট, কোটিয়া, উপরেলা:+ যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/১১ ১২.০৭.১৭ 

০৮  কোটিয়া পালপাড়া সাবেৃেীে কালীর্মািা র্মহন্দে , কোহিয়া পাল পাড়া, কোহিয়া, উপরেলা:+ যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/১২ ১২.০৭.১৭ 

০৯  শ্রীশ্রী কালী র্মহন্দে , পাঁচ আেীপাড়া , কাহঘল, উপরেলা:+ যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/১৩ ১২.০৭.১৭ 

১০  ব্রাহ্মণকুহশয়া েক্ষাকালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: ব্রাহ্মণকুহশয়া, যপা: ঘাহেন্দা, উপরেলা:+ যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/১৪ ১২.০৭.১৭ 

১১  বড়হেয়া শ্মশাে কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: বড়হেয়া, যপা: র্মাহেন্দা, উপরেলা:+ যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/১৫ ১২.০৭.১৭ 

১২  সাবাহলয়া র্মধ্যপাড়া িহেপা ল র্মহন্দে , সাবাহলয়া র্মধ্যপাড়া , উপরেলা:+ যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/১৬ ১২.০৭.১৭ 

১৩  শ্রীশ্রী র্মাগুোটা কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: র্মাগুোটা , ডাক: হব, এ, ইড, র্মাদ্রাসা, উপরেলা:+ যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/১৭ ১২.০৭.১৭ 

১৪  শ্রীশ্রী কালাচাঁদ হবগ্রারিে শ্রী অঙ্গে, গ্রার্ম: কেটিয়া, ডাক: কেটিয়া, উপরেলা:+ যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/১৮ ১২.০৭.১৭ 

১৫  হবশ্বাস যবিকা সূত্রধেপাড়া সাবেৃেীে কালী র্মহন্দে , হবশ্বাস যবিকা সূত্রধে পাড়া , উপরেলা:+ যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/১৯ ১২.০৭.১৭ 

১৬  শ্রীশ্রী কালী র্মািাে অঙ্গে, গ্রার্ম: কোহিপাড়া, ডাক: কোহিয়া, উপরেলা: বাসাইল, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৭৫ ১২.০৭.১৭ 



১৭  আদশ ৃকালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: কাউলোেী  যবাড ৃবাোে, যপা: কাউলোেী, উপরেলা: বাসাইল, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৭৬ ১২.০৭.১৭ 

১৮  কাঞ্চেপুে িালুয়া পাড়া সাবেৃেীে কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: কাঞ্চেপুে, ডাক: কাঞ্চেপুে, উপরেলা: বাসাইল, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৭৭ ১২.০৭.১৭ 

১৯  োকহছর্ম পূবপৃাড়া  কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: োকহছর্ম, যপা: কাহশল, উপরেলা: বাসাইল, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৭৮ ১২.০৭.১৭ 

২০  সসয়দপুে পহির্ম পাড়া হশব র্মহন্দে , গ্রার্ম: সসয়দপুে পহির্ম পাড়া , যপা: চাকদি, উপরেলা: বাসাইল, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৭৯ ১২.০৭.১৭ 

২১  সাবেৃেীে পূো র্মহন্দে , গ্রার্ম: বাসাইল পাল পাড়া , যপা + উপরেলা: বাসাইল, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৮০ ১২.০৭.১৭ 

২২  হর্মহেকপুে পহির্ম পাড়া কালী র্মহন্দে ,গ্রার্ম: হর্মহেকপুে , যপা: হর্মহেকপুে, উপরেলা: বাসাইল, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৮১ ১২.০৭.১৭ 

২৩  শ্রীশ্রী হশব র্মহন্দে , গ্রার্ম: মুশুহেয়া যঘাো, ডাক: কুেেী, উপরেলা: হর্মেৃাপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/১১২ ১২.০৭.১৭ 

২৪  শ্রীশ্রী কালী র্মািা র্মহন্দে ,  গ্রার্ম: েরিপুে পূব ৃপাড়া , ডাকঘে: র্লপাড়া, উপরেলা: হর্মেৃাপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/১১৩ ১২.০৭.১৭ 

২৫  শ্রীশ্রী শ্মশাে কালী র্মািা র্মহন্দে , গ্রার্ম: + যপা: র্লপাড়া , উপরেলা: হর্মেৃাপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/১১৪ ১২.০৭.১৭ 

২৬  সশ্রীশ্রী োধা য াহবন্দ হবগ্রি আশ্রর্ম, গ্রার্ম: উত্তে কাহেিাো, ডাক: িালহলয়া, উপরেলা: হর্মেৃাপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/১১৫ ১২.০৭.১৭ 

২৭  শ্রীশ্রী কালী র্মািা র্মহন্দে ,  গ্রার্ম: েরিপুে বাদ্যকাে পাড়া , ডাক: র্লপাড়া , উপরেলা: হর্মেৃাপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/১১৬ ১২.০৭.১৭ 

২৮  শ্রীশ্রী োধার াহবে  র্মহন্দে , গ্রার্ম: ষণ্ণ্ডী ের্রখালা,  যপা: যর্ময়ায়ারখালা, উপরেলা: হর্মোৃপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/১১৭ ১২.০৭.১৭ 

২৯  কান্ঠাহলয়া সাবেৃেীে কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: + ডাক: কাণ্ঠাহলয়া, উপরেলা: হর্মোৃপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/১১৮ ১২.০৭.১৭ 

৩০  শ্রীশ্রী যলাকোর্ ব্রহ্মচােী আশ্রর্ম, গ্রার্ম: আ্ধরো, ডাক +উপরেলা: হর্মেৃাপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/১১৯ ১২.০৭.১৭ 

৩১  শ্রীশ্রী োধাকালাচাঁদ হবগ্রি আশ্রর্ম, গ্রার্ম: পাকুল্যা, ডাক: োমূকী , উপরেলা: হর্মোৃপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/১২০ ১২.০৭.১৭ 

৩২  বড়দাস সাবেৃেীে কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: বড়দাস, ডাক: টাহকয়াকদর্মা, উপরেলা: হর্মোৃপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/১২১ ১২.০৭.১৭ 

৩৩  য াহবন্দপুে হশব র্মহন্দে , গ্রার্ম: য াহবন্দপুে, ডাক: িেেপুে, উপরেলা: হর্মেৃাপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/১২২ ১২.০৭.১৭ 

৩৪  শ্রীশ্রী োধার াহবন্দ োট র্মহন্দে,  গ্রার্ম: বিে িলী, ডাকঘে: কুেেী , উপরেলা: হর্মেৃাপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/১২৩ ১২.০৭.১৭ 

৩৫  গ্রার্মাটিয়া পহির্ম পাড়া কাহল র্মহন্দে, গ্রার্ম: গ্রার্মাটিয়া পহির্ম পাড়া , যপা: িলিহলয়া, উপরেলা: হর্মেৃাপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/১২৪ ১২.০৭.১৭ 

৩৬  শ্রীশ্রী শ্মশাে কালী র্মািা র্মহন্দে , গ্রার্ম: ে ে ছাওয়ালী, যপা: র্মরিড়া , িউপরেলা: হর্মোৃপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/১২৫ ১২.০৭.১৭ 

৩৭  শ্রীশ্রী কালী র্মািা র্মহন্দে , গ্রার্ম : যসিেতিল, ডাক: টাহকয়া কদর্মা,  উপরেলা: হর্মেৃাপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/১২৬ ১২.০৭.১৭ 

৩৮  োর্মদােপুে সাবেৃেীে কালী  র্মহন্দে , গ্রার্ম : োর্মদােপুে, ডাক: ভাবখণ্ড,  উপরেলা: হর্মেৃাপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/১২৭ ১২.০৭.১৭ 

৩৯  যকন্দ্রীয় কালী বাড়ী , গ্রার্ম: বাবোপাড়া, যপা + উপরেলা:ো েপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/২০১ ১২.০৭.১৭ 

৪০  বাটো সািাপাড়া কালী র্মহন্দে, গ্রার্ম: বাটো, যপা: বাটো বাোে, উপরেলা:ো েপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/২০২ ১২.০৭.১৭ 

৪১  যকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী দু াৃ র্মহন্দে , যচৌধুেীবাড়ী, উপরেলা:ো েপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/২০৩ ১২.০৭.১৭ 

৪২  সিবিপুে  যকন্দ্রীয় র্মিাশ্মশাে ঘাট, গ্রার্মঃ + যপা: সিবিপুে, উপরেলা:ো েপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/২০৬ ১২.০৭.১৭ 

৪৩  শ্রীশ্রী  কালহ্ময়াদ্র হশব র্মহন্দে,  গ্রার্ম: দুয়ােোেী, ডাক: ো েপুে, উপরেলা:ো েপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/২০৭ ১২.০৭.১৭ 

৪৪  যদওয়াকুটিয়া সাবেৃেীে কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: যদও আকুটিয়া, ডাক:  য়িাটা , উপরেলা:ো েপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/২০৮ ১২.০৭.১৭ 

৪৫  যকদােপু দাসপাড়া সাবেৃেীে কালী র্মহন্দে ,  গ্রার্ম: গুহুলী, যপা: যকদােপুে, উপরেলা:ো েপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/২০৯ ১২.০৭.১৭ 

৪৬  লক্ষীহদয়া সাবেৃেীে কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: লক্ষীহদয়া, যপা: ভাদ্রা বাোে, উপরেলা:ো েপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/২১০ ১২.০৭.১৭ 

৪৭  কাশাদি ের্মপাড়া কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: কাশাদি, যপা: র্মাদনদে ে, উপরেলা:ো েপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/২১১ ১২.০৭.১৭ 



৪৮   য়িাটা পূবপৃাড়া কালী র্মহন্দে,  য়িাটা , যপা:  য়ািাটা, উপরেলা:ো েপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/২১২ ১২.০৭.১৭ 

৪৯  শৈিকুলিয়া শ্রীশ্রী জয়র্মা কািী র্মলিে , গ্রার্ম: শৈিকুলিয়া,  প া: পুটিয়াজানীবাজাে, উ .-পদিদুয়াে, পজিা-টাাংগাইি।  টাঙ্গা/২৫১ ১২.০৭.১৭ 

৫০  শ্রীশ্রী কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: পার্োইল, উপরেলা: যদলদুয়াে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/২৫২ ১২.০৭.১৭ 

৫১  শ্রীশ্রী কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: যদলদুয়াে োেবাংশীপাড়া , ডাক + উপরেলা: যদলদুয়াে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/২৫৩ ১২.০৭.১৭ 

৫২  হসাংিো ী যদ পাড়া কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম হসাংিো ী, যপা: এলাহসে, উপরেলা: যদলদুয়াে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/২৫৪ ১২.০৭.১৭ 

৫৩   াছকুমুল্লী সাবেৃেীে কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম:  াছকুমুল্লী , যপা: এলাহসে, উপরেলা: যদলদুয়াে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/২৫৫ ১২.০৭.১৭ 

৫৪  এলাহসে সােবাহড় দু াৃ র্মহন্দে , গ্রার্ম: এলাহসে , যপা: এলাহসে, উপরেলা: যদলদুয়াে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/২৫৬ ১২.০৭.১৭ 

৫৫  ভাবকী কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: ভাবকী, যপা: ভাবকী, উপরেলা: যদলদুয়াে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/২৫৭ ১২.০৭.১৭ 

৫৬  শ্রীশ্রী কািী র্মলিে, গ্রার্ম: নারর্ে ািা, ডাক: বদিী আটাবাজাে, উ রজিা: ধনবালি, পজিা: টাঙ্গাইি টাঙ্গা/২৮০ ১২.০৭.১৭ 

৫৭  ধেবাড়ী শ্রীশ্রী োধার াহবন্দ যসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ধেবাড়ী, যপা: ধেবাড়ী বাোে, উপরেলা: ধেবাড়ী, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/২৮১ ১২.০৭.১৭ 

৫৮  োধার াহবন্দ যসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: হসাং াটা, ডাক: ধেবাড়ী, উপরেলা: ধেবাড়ী, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/২৮২ ১২.০৭.১৭ 

৫৯  েলদা যকন্দ্রীয় সাবেৃেীে শ্রীশ্রী কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: েলদা, ডাক: েলদা, ষণঞ্চাপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৩৫০ ১২.০৭.১৭ 

৬০  সাবেৃেীে দু াৃ র্মহন্দে , গ্রার্ম: কষ্টপাড়া , যপা: য াহবন্দাসী, উপরেলা: ষণঞ্চাপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৩৫১ ১২.০৭.১৭ 

৬১  ষণঞ্চাপুে সাবেৃেীে যকন্দ্রীয় োট র্মহন্দে , গ্রার্ম: ষণঞ্চাপুে, যপা + উপরেলা: ষণঞ্চাপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৩৫২ ১২.০৭.১৭ 

৬২  চাড়ালোেী িাটরখালা দু াৃ র্মহন্দে, গ্রার্ম: চাড়ালোেী, ডাক+উপরেলা: র্মধুপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৩৮০ ১২.০৭.১৭ 

৬৩  সাবেৃেীে শ্মশাে ঘাট কালী র্মহন্দে , র্মধুপুে যপৌেসভা, ৬ োং ওয়াড,ৃ র্মধুপুে, টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৩৮১ ১২.০৭.১৭ 

৬৪  শ্রীশ্রী র্মদে য াপাল হবগ্রি র্মহন্দে , র্মধুপুে, যপা+উপরেলা: র্মধুপুে, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৩৮২ ১২.০৭.১৭ 

৬৫  সাবেৃেীে িহে র্মহন্দে , গ্রার্ম: শাহিে ে , যপা: শাহিে ে, উপরেলা:ঘাটাইল, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৪০৩ ১২.০৭.১৭ 

৬৬  শ্যার্মস্মৃহি যসবাশ্রর্ম িাহর্মদপুে, গ্রার্ম: িাহর্মদপুে ( সািা পাড়া) যপা: কাহলিািী, উপরেলা:ঘাটাইল, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৪০৪ ১২.০৭.১৭ 

৬৭  সাবেৃেীে শ্রীশ্রী কালী র্মহন্দে, গ্রার্ম: কুতুবপুে, যপা: পাকুটিয়া, উপরেলা:ঘাটাইল, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৪০৫ ১২.০৭.১৭ 

৬৮  ডাকাহিয়া শ্রীশ্রী হশব র্মহন্দে , গ্রার্ম: ডাকাহিয়া, যপাষ্ট: শািী আরেিল , উপরেলা:ঘাটাইল, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৪০৬ ১২.০৭.১৭ 

৬৯  পঞ্চগ্রার্ম শ্রীশ্রী কালী বাড়ী, গ্রার্ম: গ্রােট্ট , ডাক: কদর্মিলী, উপরেলা:ঘাটাইল, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৪০৭ ১২.০৭.১৭ 

৭০  সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: পাকুটিয়া , ডাক: হড. পাকুটিয়া, উপরেলা:ঘাটাইল, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৪০৮ ১২.০৭.১৭ 

৭১  িাতীবান্ধা  লির্ম ািা কািী র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: িাতীবান্ধা, উ রজিা: সলিপুে, পজিা: টাঙ্গাইি টাঙ্গা/৪৫৫ ১২.০৭.১৭ 

৭২  িািীবা্ধরা হিেলিলী যদব র্মহন্দে , গ্রার্ম: িািীবা্ধরা , ডাক: িািীবা্ধরা, উপরেলা: সহখপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৪৫৬ ১২.০৭.১৭ 

৭৩  শ্যার্মদনন্দে যসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: িািীবা্ধরা , ডাক: িািীবা্ধরা, উপরেলা: সহখপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৪৫৭ ১২.০৭.১৭ 

৭৪  শ্রীশ্রী োধার াহবন্দ র্মহন্দে , গ্রার্ম: িিােচালা, যপা: বাইটকা, উপরেলা: সহখপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৪৫৮ ১২.০৭.১৭ 

৭৫  যবড়বাড়ী সাবেৃেীে কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম+ যপা: যবড়বাড়ী, উপরেলা: সহখপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৪৫৯ ১২.০৭.১৭ 

৭৬  সহখপুে উপরেলা যকন্দ্রীয় র্মহন্দে , গ্রার্ম+ যপা+উপরেলা: সহখপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৪৬০ ১২.০৭.১৭ 

৭৭  োধার াহবন্দ োট র্মহন্দে,  গ্রার্ম: কাহলদাস ের্মঃ পাড়া , উপরেলা: সহখপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৪৬১ ১২.০৭.১৭ 

৭৮  শ্রীশ্রী  য ৌোঙ্গ র্মিাপ্রভুে আশ্রর্ম , গ্রার্ম: + ডাক: চাকদাি, উপরেলা: সহখপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৪৬২ ১২.০৭.১৭ 



৭৯  র্মিােন্দপুে অেি র্মাদব িহে র্মহন্দে, গ্রার্ম: র্মিােন্দপুে, যপা: এবাদিে ে, উপরেলা: সহখপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৪৬৩ ১২.০৭.১৭ 

৮০  শ্রীশ্রী োধাবল্লভ ও কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: + যপা: িািীবা্ধরা, উপরেলা: সহখপুে, যেলা: টাঙ্গাইল টাঙ্গা/৪৬৪ ১২.০৭.১৭ 

৮১  পূব ৃযবিরডাবা (চেপাড়া ) কালী র্মহন্দে, গ্রার্ম: পূব ৃযবিরডাবা, যপাষ্ট + উপরেলা: কাহলিািী, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৫০৫ ১২.০৭.১৭ 

৮২  বল্লা শ্মশােঘাট ্েষণে কালী র্মহন্দে, গ্রার্ম + যপা: বল্লাবাোে, উপরেলা: কাহলিািী, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৫০৬ ১২.০৭.১৭ 

৮৩  শ্রীশ্রী র্মদে যর্মািে আশ্রর্ম, গ্রার্ম + যপা: েিে ঞ্জ বাোে, উপরেলা: কাহলিািী, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৫০৭ ১২.০৭.১৭ 

৮৪  চাটিপাড়া কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: উত্তে হসহলর্মপুে যচাটিপাড়া, উপরেলা: কাহলিািী, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৫০৮ ১২.০৭.১৭ 

৮৫  েয় েয় শ্রীশ্রী পা ল োর্মর াপাল ব্রহ্মচােী আশ্রর্ম,  গ্রার্ম: হসহলর্মপুে, উপরেলা: কাহলিািী, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৫০৯ ১২.০৭.১৭ 

৮৬  শ্রীশ্রী য ৌে হেিাই হবগ্রি র্মহন্দে, বল্লা বাোে, ডাক: বল্লা বাোে, উপরেলা: কাহলিািী, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৫১০ ১২.০৭.১৭ 

৮৭  বল্লা পাল পাড়া শ্রীশ্রী েয়কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম +ডাক : বল্লা, উপরেলা: কাহলিািী, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৫১১ ১২.০৭.১৭ 

৮৮  র্মহি্রোড়া উ.পাড়া শ্রীশ্রী কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: র্মহি্ যোড়া, ডাক: পাটিিাপাড়া , উপরেলা: কাহলিািী, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৫১২ ১২.০৭.১৭ 

৮৯  বতৃ্তা হশব র্মহন্দে , গ্রার্ম: বতৃ্তা, ডাক: বাাংড়া, উপরেলা: কাহলিািী, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৫১৩ ১২.০৭.১৭ 

৯০  বাহেয়াতেে সাবেৃেীে কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: বাহেয়াতেে, ডাক: দহক্ষণ চামুহেয়া, উপরেলা: কাহলিািী, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৫১৪ ১২.০৭.১৭ 

৯১  উত্তে কাহলিািী োধার াহবন্দ যসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + যপা: +উপরেলা: কাহলিািী, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৫১৫ ১২.০৭.১৭ 

৯২  কারলািা িহেসভা র্মহন্দে , গ্রার্ম: কারলািা, যপা: কারলািা, উপরেলা: কাহলিািী, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৫১৬ ১২.০৭.১৭ 

৯৩  শ্রীশ্রী য ৌোঙ্গ র্মহন্দে , গ্রার্ম: +রপা: র্ম ড়া, উপরেলা: কাহলিািী, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৫১৭ ১২.০৭.১৭ 

৯৪  উত্তে যবিরডাবা েয়কালী  ও োট র্মহন্দে , গ্রার্ম: উত্তে যবিরডাবা,  ডাক + উপরেলা: কাহলিািী, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৫১৮ ১২.০৭.১৭ 

৯৫  যকাকডিো যকন্দ্রীয় সাবেৃেীে বড় িহেসভা র্মহন্দে , গ্রার্ম + যপা: যকাকডািো , উপরেলা: কাহলিািী, যেলা: টাাং াইল টাঙ্গা/৫১৯ ১২.০৭.১৭ 

৯৬ র্মাদােীপুে লৈব র্মলিে পসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম:  াখুল্লা, ডাক: আর্মগ্রার্ম, উ রজিা; োজজে, পজো; র্মাদােীপুে র্মাদা/৭২ ০৬.০৭.১৭ 

৯৭ ,, শ্যার্মাইি শ্রীশ্রী কািী র্মলিে, গ্রার্ম: শ্যার্মাইি, ডাক: বেিার্মগঞ্জ, উ রজিা: লৈবচে, পজিা: র্মাদােীপুে র্মাদা/১৫০ ০৬.০৭.১৭ 

৯৮  পচৌধুেীকািা সদেদী কািী র্মলিে, গ্রার্ম: পচৌধুেীকািা,ডাক+উ রজিা: ভাঙ্গা, পজিা: ফলেদপুে ১১০০১/ফলে/ভাঙ্গা/০৬ ২৪.০১.১৮ 

৯৯  পূব থভাটদী পচৌধুেীবািী  দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: ভাটদী, ডাক: বরঙ্গশ্বেদী, উ রজিা: পবায়াির্মােী, পজিা: ফলেদপুে ১১০০২/ফলে/রবায়া/০১ ২৪.০১.১৮ 

১০০  সাব থজনীন শ্রীশ্রী িলেচাঁদ ও শ্রীশ্রী কািীর্মাতা র্মলিে, গ্রার্ম+ ডাক: প াগালনয়া, উ রজিা: কালিয়া, পজিা: নিাইি ১১০০৩/নিা/কালি/০৩ ২৮.০১.১৮ 

১০১  সাব থজনীন শ্রীশ্রী জগন্নার্ র্মলিে, গ্রার্ম: িক্ষ্মীপুে, ডাক: মুদাফ্ফেগঞ্জ, উ রজিা: বরুিা, পজিা: কুলর্মল্লা ১১০০৪/কুলর্ম/বরু/২৬ ২৮.০১.১৮ 

১০২  উত্তে পগািকপুে কািী র্মলিে, গ্রার্ম:+ডাক: পগািকপুে, উ রজিা: তজুর্মলিন, পজিা: পভািা ১১০০৫/পভািা/তজু/০৩ ২৯.০১.১৮ 

১০৩ ল রোজপুে শ্রীশ্রী প্রণব র্মঠ র্মানব কল্যাণ সঙ্ঘ, গ্রার্ম: + ডাক: ভীর্মকাঠী, উ রজিা: নালজেপুে, পজিা: ল রোজপুে ১১০০৬/ল রো/নালজ/১৩৬ ০৬.০২.১৮ 

১০৪ ,, শ্রীশ্রী দুগ থা ও িলে  র্মলিে, গ্রার্ম: প ার েিাি, ডাক: ৈাঁিােীকাঠী, উ রজিা: নালজেপুে, পজিা: ল রোজপুে ১১০০৭/ল রো/নালজ/১৩৭ ০৬.০২.১৮ 

১০৫ ,, গি াটা সনাতনী সঙ্ঘ (িলেসভা), গ্রার্ম: গি াটা, ডাক: প ািৈত, উ রজিা: নালজেপুে, পজিা: ল রোজপুে ১১০০৮/ল রো/নালজ/১৩৮ ০৬.০২.১৮ 

১০৬ ,, সার্মন্তগাতী র্মধ্য ািা সা.শ্রীশ্রী দুগ থা পসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: সার্মন্তগাতী, ডাক: তাোবুলনয়া, উ রজিা: নালজেপুে, পজিা: ল রোজপুে ১১০০৯/ল রো/নালজ/১৩৯ ০৬.০২.১৮ 

১০৭ ,, জয়পুে সাব থজনীন কািীবািী, গ্রার্ম: জয়পুে, ডাক: শ্রীোর্মকাঠী, উ রজিা: নালজেপুে, পজিা: ল রোজপুে ১১০১০/ল রো/নালজ/১৪০ ০৬.০২.১৮ 

১০৮ ,, বাটনাতিা সাব থজনীন শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: বাটনাতিা, উ রজিা: পনছাোবাদ, পজিা: ল রোজপুে ১১০১১/ল রো/রনছা/৪৩ ০৬.০২.১৮ 

১০৯ ,, ব্রাহ্মণকাঠী শ্রীশ্রী সাব থজনীন িলে র্মলিে, গ্রার্ম: ব্রাহ্মণকাঠী, ডাক: ধরিািাে,উ রজিা: পনছাোবাদ, পজিা: ল রোজপুে ১১০১২/ল রো/রনছা/৪৪ ০৬.০২.১৮ 



১১০ ,, শ্রীশ্রী োধারগালবি বাাংিারদৈ পসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্ালিয়া(পূব থ ািা), ডাক: শদিােী,উ রজিা: পনছাোবাদ, পজিা: ল রোজপুে ১১০১৩/ল রো/রনছা/৪৫ ০৬.০২.১৮ 

১১১ বলেৈাি শ্রীশ্রী অবধূত আশ্রর্ম, গ্রার্ম: +ডাক: গুঠিয়া, উ রজিা: উলজেপুে, পজিা: বলেৈাি ১১০১৪/বলে/উলজ/৫৫ ০৭.০২.১৮ 

১১২ ঢাকা শ্রীশ্রী োর্ম কানাই র্মলিে, গ্রার্ম : পূব থলদ, ডাক: পত লেয়া, উ রজিা: পকোণীগঞ্জ, পজিা: ঢাকা ১১০১৫/ঢাকা/রকো/২৫ ১১.০২.১৮ 

১১৩ র্মাদােীপুে নবগ্রার্ম জনকল্যাণ পসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: নবগ্রার্ম, উ রজিা: কািলকলন, পজিা: র্মাদােীপুে ১১০১৬/র্মাদা/কাি/০৬ ১১.০২.১৮ 

১১৪ ,, শ্যার্মাইি(সূ থকালি) কািী র্মলিে, গ্রার্ম: শ্যার্মাইি, ডাক: বেিার্মগঞ্জ, উ রজিা: লৈবচে, পজিা: র্মাদােীপুে ১১০১৭/র্মাদা/লৈব/০৫ ১১.০২.১৮ 

১১৫ ল রোজপুে শ্রীগুরু সঙ্ঘ বাাংিারদৈ পকন্দ্রীয় আশ্রর্ম, গ্রার্ম: কচুয়াকাঠী, ডাক: + উ রজিা: কাউিািী, পজিা: ল রোজপুে ১১০১৮/ল রো/কাউ/২৪ ১১.০২.১৮ 

১১৬ পভািা উ রজিা পকন্দ্রীয় র্মলিে(োধা পগালবি লজউ র্মলিে), পবােিানউলিন, পজিা: পভািা ১১০১৯/পভািা/রবাে/১৩ ১৩.০১.১৮ 

১১৭ পগা ািগঞ্জ শ্রীশ্রী র্মা কািী গরণৈ  াগি পসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম: পেঁতুিবািী,  কিাবািী, পকাটািী ািা , পগা ািগঞ্জ ১১০২০/পগা া/রকাটা/২৮৭ ১৩.০২.১৮ 

১১৮ সাতক্ষীো সুবণ থবাদ র্মিাশ্মৈান কর্মরেক্স, গ্রার্ম+ডাক: সুবণ থাবাদ, উ রজিা: পদবিাটা, পজিা: সাতক্ষীো ১১০২১/সাত/রদব/২২ ১৩.০২.১৮ 

১১৯ বেগুনা সাব থজনীন শ্রীশ্রী র্মা দুগ থা র্মলিে , গ্রার্ম: দলক্ষণ বাসণ্ডী, ডাক: েলির্মাবাদ, উ রজিা: পবতাগী, পজিা: বেগুনা ১১০২২/বে/রবতা/২৮ ১৪.০২.১৮ 

১২০ র্মাদােীপুে সাব থজনীন শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: দ. ের্মজানপুে,  ডাক: ের্মজানপুে িাট, উ রজিা: কািলকলন, পজিা: র্মাদােীপুে ১১০২৩/র্মাদা/কাি/০৭ ১৫.০২.১৮ 

১২১ ,, আর্মগ্রার্ম দ. ািা শ্রীশ্রী নারু  াগি পসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: আর্মগ্রার্ম, উ রজিা: োজজে, পজিা: র্মাদােীপুে ১১০২৪/র্মাদা/োজজ/১৮ ১৫.০২.১৮ 

১২২ ,, কর্মিাপুে সাব থজনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম: কর্মিাপুে, ডাক: বালজতপুে, উ রজিা: োজজে, পজিা: র্মাদােীপুে ১১০২৫/র্মাদা/োজজ/১৯ ১৫.০২.১৮ 

১২৩ ,, শ্রীশ্রী োধা পগালবি পসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কর্মিাপুে, ডাক: বালজতপুে, উ রজিা: োজজে, পজিা: র্মাদােীপুে ১১০২৬/র্মাদা/োজজ/২০ ১৫.০২.১৮ 

১২৪ খুিনা বিডাঙ্গা সাব থজনীন লবনয়কৃষ্ণ লর্মিনর্মলিে,  গ্রার্ম  :বিডাঙ্গা , ডাক  :গুয়লদয়া , উ রজিা:ডুমুলেয়া, পজিা :খুিনা ১১০২৭/খুি/ডুমু/৭৭ ১৫.০২.১৮ 

১২৫ মুন্সী ঞ্জ শ্রীশ্রী েক্ষা কািী র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: আব্দুল্যাপুে,  উ রজিা : টাংগীবালি, পজিা: মুন্সীগঞ্জ ১১০২৮/মুন্সী/টাং/৫১ ১৮.০২.১৮ 

১২৬  াইবা্ধরা র্মীেগঞ্জবাজাে র্মিার্মায়া আশ্রর্ম,  গ্রার্ম: র্মীেগঞ্জবাজাে,  ডাক+ উ রজিা: সুিেগঞ্জ, পজিা: গাইবান্ধা ১১০২৯/গাই/সুি/৩৪ ১৮.০২.১৮ 

১২৭ বহেশাল শ্রীশ্রী িলেগুরুচাঁদ র্মতুয়া লর্মৈনর্মলিে ও পসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্মালিকািা, ডাক: আউয়াে, উ রজিা: বানেী ািা, পজিা: বলেৈাি ১১০৩০/বলে/বান/৩০ ১৮.০২.১৮ 

১২৮ বারগেিাট শ্রীশ্রী সা. িলে র্মলিে ও পসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: ঢুলিগাতী,  উ রজিা: পর্মারিিগঞ্জ, পজিা: বারগেিাট ১১০৩১/বাগ/পর্মারি/৩৩ ১৮.০২.১৮ 

১২৯ ,, সাব থজনীন শ্রীশ্রী িলেগুরুচাঁদ র্মলিে, গ্রার্ম: সরেরতাদােবািী, ডাক: + উ রজিা: পর্মারিিগঞ্জ, পজিা: বারগেিাট ১১০৩২/বাগ/পর্মারি/৩৪ ১৮.০২.১৮ 

১৩০ গাজীপুে ব্রাহ্মণগাঁওসাব থজনীনরগালবির্মলিে, গ্রার্ম: ব্রাহ্মণগাঁও, ডাক: ভাওয়ািব্রাহ্মণগাঁও, উ রজিা: কািীগঞ্জ, পজিা: গাজীপুে ১১০৩৩/গাজী/কািী/০৯ ১৮.০২.১৮ 

১৩১ লদনাজপুে শ্রীশ্রী োধার্মাধব ঠাকুরেে র্মলিে, গ্রার্ম:  াট ািা, ডাক: + উ রজিা: প ািা াট, পজিা: লদনাজপুে ১১০৩৪/লদনা/প ািা/০৩ ১৯.০২.১৮ 

১৩২ লিরনদা ল রোজপুে গঙ্গানগে সা. সৎসঙ্গ র্মলিে, গ্রার্ম: ল রোজপুে, ডাক: িাটবাে বাজাে,উ রজিা: কািীগঞ্জ, পজিা: লিনাইদি ১১০৩৫/লিনা/কািী/০৪ ২০.০২.১৮ 

১৩৩ ,, ল রোজপুে র্মধ্য ািা সা. সৎসঙ্গ র্মলিে, গ্রার্ম: ল রোজপুে, ডাক: িাটবাে বাজাে,উ রজিা: কািীগঞ্জ, পজিা: লিনাইদি ১১০৩৬/লিনা/কািী/০৫ ২০.০২.১৮ 

১৩৪ চাঁদপুে রূ সা কুেী ািা সা. শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: রূ সা, উ রজিা: ফলেদগঞ্জ, পজিা: চাঁদপুে ১১০৩৭/চাঁদ/ফলে/০৯ ২০.০২.১৮ 

১৩৫ ,,  লিিানা সাব থজনীন িেলসভা, গ্রার্ম: পচৌোঙ্গা, ডাক: পৈাল্লা বাজাে, উ রজিা: ফলেদগঞ্জ, পজিা: চাঁদপুে ১১০৩৮/চাঁদ/ফলে/১০ ২০.০২.১৮ 

১৩৬ বলেৈাি শ্রীশ্রী োধা পগালবি পসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: চোর্মলি, উ রজিা: বারকেগঞ্জ, পজিা: বলেৈাি ১১০৩৯/বলে/বারক/৮৫ ২২.০২.১৮ 

১৩৭ ল রোজপুে শ্রীশ্রী িলেগুরু লবল নচাঁদ সুরবাদচাঁদ পসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: কেফা, ডাক: কেফাে িাট, উ রজিা: পনছাোবাদ, পজিা: ল রোজপুে ১১০৪০/ল রো/রনছা/৪৬ ২৭.০২.১৮ 

১৩৮ পনত্ররকাণা শ্রীশ্রী লবষ্ণু র্মলিে, গ্রার্ম: পদৌিতপুে, ডাক: + উ রজিা: পর্মািনগঞ্জ, পজিা: পনত্ররকাণা ১১০৪১/পনত্র/রর্মাি/০১ ২৮.০২.১৮ 

১৩৯ ,, শ্রীশ্রী েক্ষাকািী র্মলিে, গ্রার্ম: দালিনাইি, ডাক: লবলেলৈলে, উ রজিা: দুগ থাপুে, পজিা: পনত্ররকাণা ১১০৪২/পনত্র/দুগ থা/০১ ১৮.০৩.১৮ 



১৪০ ৈেীয়তপুে পভদেগঞ্জ প ৌেসভা সাব থজনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: শগডযা, ডাক: + উ রজিা: পভদেগঞ্জ, পজিা: ৈেীয়তপুে ১১০৪৩/ৈেী/রভদ/০২ ১৮.০৩.১৮ 

১৪১ ,, শ্রীশ্রী সতয নাোয়ণ পসবা র্মলিে, গ্রার্ম: আরটে ািা, ডাক: র্মনুয়া, উ রজিা: পভদেগঞ্জ, পজিা: ৈেীয়তপুে ১১০৪৪/ৈেী/রভদ/০৩ ১৮.০৩.১৮ 

১৪২ ,, আরটে ািা সা. শ্রীশ্রী লৈব  াব থতী র্মলিে, গ্রার্ম: আরটে ািা, ডাক: র্মনুয়া, উ রজিা: পভদেগঞ্জ, পজিা: ৈেীয়তপুে ১১০৪৫/ৈেী/রভদ/০৪ ১৮.০৩.১৮ 

১৪৩ ,, আরটে ািা সা. শ্রীশ্রী ৈীতিা র্মলিে, গ্রার্ম: আরটে ািা, ডাক: র্মনুয়া, উ রজিা: পভদেগঞ্জ, পজিা: ৈেীয়তপুে ১১০৪৬/ৈেী/রভদ/০৫ ১৮.০৩.১৮ 

১৪৪ ,, আরটে ািা সা. শ্রীশ্রী েক্ষাকািী র্মলিে, গ্রার্ম: আরটে ািা, ডাক: র্মনুয়া, উ রজিা: পভদেগঞ্জ, পজিা: ৈেীয়তপুে ১১০৪৭/ৈেী/রভদ/০৬ ১৮.০৩.১৮ 

১৪৫ ,, আরটে ািা সা. শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: আরটে ািা, ডাক: র্মনুয়া, উ রজিা: পভদেগঞ্জ, পজিা: ৈেীয়তপুে ১১০৪৮/ৈেী/রভদ/০৭ ১৮.০৩.১৮ 

১৪৬ ,, শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ পসবা র্মলিে, গ্রার্ম: কালতথকপুে, ডাক: + উ রজিা: পভদেগঞ্জ, পজিা: ৈেীয়তপুে ১১০৪৯/ৈেী/রভদ/০৮ ১৮.০৩.১৮ 

১৪৭ র্মাদােীপুে সাব থজনীন শ্মৈান  াট, গ্রার্ম: দ. ের্মজানপুে,  ডাক: ের্মজানপুে িাট, উ রজিা: কািলকলন, পজিা: র্মাদােীপুে ১১০৫০/র্মাদা/কাি/০৮ ১৮.০৩.১৮ 

১৪৮ িাির্মলনেিাট শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মলিে ও শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: লকৈার্মতর্মদাতী ডাক: র্মদাতী, উ রজিা: কািীগঞ্জ, পজিা: িাির্মলনেিাট ১১০৫১/লাল/কালী/২৫ ২০.০৩.১৮ 

১৪৯ ঢাকা শ্রীশ্রী কািী লবগ্রি ও র্মলিে, গ্রার্ম : ধিকুণ্ড, ডাক: সারনািা, উ রজিা: ধার্মোই, পজিা: ঢাকা ১১০৫২/ঢাকা/ধার্ম/১৪ ২৭.০৩.১৮ 

১৫০  ােীপুে জাাংগািীয়া ৈীি ািা শ্মৈান  াটর্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: জাাংগািীয়া, উ রজিা: কািীগঞ্জ, পজিা: গাজীপুে ১১০৫৩/গাজী/কািী/১০ ২৭.০৩.১৮ 

১৫১ ,, সারিবাবাদ সা. শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: সারিবাবাদ, ডাক ে: বাঁৈতিী, উ রজিা: কালিয়াজকে, পজিা: গাজীপুে ১১০৫৪/গাজী/কালিয়া/০৫ ২৭.০৩.১৮ 

১৫২ বহেশাল সাব থজনীন শ্রীশ্রী জয়কািী র্মা র্মলিে, গ্রার্ম োজােচে, ডাক: চেরর্মানাই, উ রজিা: বানেী ািা, পজিা: বলেৈাি ১১০৫৬/বলে/৭৮ ২৭.০৩.১৮ 

১৫৩ ,, শ্রীশ্রী িলেগুরুচাঁদ র্মলিে, গ্রার্ম+ডাক: লবৈােকালি, উ রজিা: বানেী ািা, পজিা: বলেৈাি ১১০৫৬/বলে/বান/৩১ ২৭.০৩.১৮ 

১৫৪ কুহর্মল্লা বনলবিাে শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ লবগ্রি র্মলিে, গ্রার্ম: শবষ্ণবমুিা, ডাক: এিািীপুে, উ রজিা:  সদে দলক্ষণ, পজিা :  কুলর্মল্লা ১১০৫৭/কুলর্ম/স.দ./৩৫ ২৯.০৩.১৮ 

১৫৫ ,, শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম: তুিাতিী, ডাক: তুিাতিী পবি ে, উ রজিা:  সদে দলক্ষণ, পজিা :  কুলর্মল্লা ১১০৫৮/কুলর্ম/স.দ./৩৬ ২৯.০৩.১৮ 

১৫৬ ,, ল িে শ্রীশ্রী গীতা সঙ্ঘ র্মলিে, গ্রার্ম: ল িে, ডাক: পকাে াই, উ রজিা: চালিনা, পজিা: কুলর্মল্লা ১১০৫৯/কুলর্ম/চালি/০৬ ২৯.০৩.১৮ 

১৫৭ ,, ভাসরিািা শ্রীগুরু র্মলিে, গ্রার্ম: ভাসরিািা, ডাক: ইলিয়টগঞ্জ, উ রজিা: দাউদকালি, পজিা: কুলর্মল্লা ১১০৬০/কুলর্ম/দাউ/৩১ ২৯.০৩.১৮ 

১৫৮ ,, বেকার্মতা শ্রীশ্রী দুগ থাবািী, গ্রার্ম: বেকার্মতা, ডাক: চালিনা, উ রজিা: পদলবদ্বাে, পজিা: কুলর্মল্লা ১১০৬১/কুলর্ম/রদবী/০৯ ২৯.০৩.১৮ 

১৫৯ ,, সাব থজনীন শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম: বিইয়া, ডাক: িির্ম, উ রজিা: বরুিা, পজিা: কুলর্মল্লা ১১০৬২/কুলর্ম/বরু/২৭ ২৯.০৩.১৮ 

১৬০ ,, ভরয়ে াি সাব থজনীন র্মিাশ্মৈান, গ্রার্ম: ভরয়ে াি,  ডাক: লজয়াপুে, উ রজিা: বুলিচাং, পজিা: কুলর্মল্লা ১১০৬৩/কুলর্ম/বুলি/৪৬ ২৯.০৩.১৮ 

১৬১ ,, শ্রীশ্রী লবশ্বাম্বে পদবতা র্মলিে, গ্রার্ম- আিীেচে, ডাক- সুরেশ্বলিথ, উ রজিা- মুোদনগে, পজিা- কুলর্মল্লা ১১০৬৪/কুলর্ম/মুো/১২ ২৯.০৩.১৮ 

১৬২ যভালা শ্রীশ্রী কািীবািী, গ্রার্ম: + ডাক+ উ রজিা: চেফযাৈন, পজিা: পভািা ১১০৬৫/পভািা/চে/৩৩ ২৯.০৩.১৮ 

১৬৩ ,, শ্রীশ্রী র্মদন পর্মািন লজউ র্মলিে , গ্রার্ম: +ডাক: + উ রজিা: িািরর্মািন, পজিা: পভািা ১১০৬৬/পভািা/িাি/৩৭ ২৯.০৩.১৮ 

১৬৪ ,, চেভুতা নি োনী আশ্রর্ম , গ্রার্ম: চেভূতা, ডাক: গাজীেিাট, উ রজিা: িািরর্মািন, পজিা: পভািা ১১০৬৭/পভািা/িাি/৩৮ ২৯.০৩.১৮ 

১৬৫ ,, শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: চে মুনা, ডাক: দুিােিাট, উ রজিা: চেফযাৈন, পজিা: পভািা ১১০৬৮/পভািা/চে/৩৪ ০১.০৪.১৮ 

১৬৬ ,, শ্রীশ্রী িলে র্মলিে, গ্রার্ম: চে মুনা, ডাক: দুিােিাট, উ রজিা: চেফযাৈন, পজিা: পভািা ১১০৬৯/পভািা/চে/৩৫ ০১.০৪.১৮ 

১৬৭ ,, শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম: উত্তে ফযাৈন, ডাক: িাসানগঞ্জ, উ রজিা: চেফযাৈন, পজিা: পভািা ১১০৭০/পভািা/চে/৩৬ ০১.০৪.১৮ 

১৬৮ ,, শ্রীশ্রী ঠাকুে র্মদন পর্মািন বাউলজে র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: + উ রজিা: পদৌিতিান, পজিা: পভািা ১১০৭১/পভািা/রদৌি/২৩ ০১.০৪.১৮ 



১৬৯ ,, শ্রীশ্রী সুকরদব র্মদন পর্মািন র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: + উ রজিা: পদৌিতিান, পজিা: পভািা ১১০৭২/পভািা/রদৌি/২৪ ০১.০৪.১৮ 

১৭০ ,, চে াতা চেগুর্মানী সা. শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: পিচ াতা, ডাক: িার্মলছ াতা, উ রজিা: পদৌিতিান, পজিা: পভািা ১১০৭৩/পভািা/রদৌি/২৫ ০১.০৪.১৮ 

১৭১ ,, শ্রীশ্রী োধা পগালবি ও িক্ষ্মীনাোয়ণ লজউ র্মলিে, গ্রার্ম:  লক্ষয়া, ডাক: বেিানগঞ্জ, উ : পবােিানউলিন, পজিা: পভািা ১১০৭৪/পভািা/রবাে/১৪ ০১.০৪.১৮ 

১৭২ ,, শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম: ফুিকালচয়া, ডাক: কুরঞ্জিাট, উ : পবােিানউলিন, পজিা: পভািা ১১০৭৫/পভািা/রবাে/১৫ ০১.০৪.১৮ 

১৭৩ ,, শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ ও কািী র্মলিে, গ্রার্ম: ফুিকালচয়া, ডাক: কুরঞ্জেিাট, উ : পবােিানউলিন, পজিা: পভািা ১১০৭৬/পভািা/রবাে/১৬ ০১.০৪.১৮ 

১৭৪ ,, শ্রীশ্রী োধা পগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: রুলিতা, ডাক: আিীনগে, উ রজিা+রজিা: পভািা ১১০৭৭/পভািা/৩২ ০১.০৪.১৮ 

১৭৫ ,, শ্রীশ্রী শ্মৈান কািীর্মাতা র্মলিে, গ্রার্ম: চেরনায়াবাদ, ডাক: + উ রজিা+রজিা: পভািা ১১০৭৮/পভািা/৩৩ ০১.০৪.১৮ 

১৭৬ ,, শ্রীশ্রী পিাকনার্ ব্রহ্মচােী র্মলিে, গ্রার্ম: আবিাওয়া অলফস পোড, ডাক: + উ রজিা+রজিা: পভািা ১১০৭৯/পভািা/৩৪ ০১.০৪.১৮ 

১৭৭ যোয়াখালী শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: োর্মপুে, ডাক: বার্মনীয়া, উ রজিা: পকাম্পানীগঞ্জ, পজিা: পনায়ািািী ১১০৮০/পনায়া/রকার্ম/০৩ ০১.০৪.১৮ 

১৭৮ য াপাল ঞ্জ োজাপুে  . ািা সা. শ্রীশ্রী দুগ থার্মাতাে র্মলিে, গ্রার্ম: োজাপুে,ডাক: োর্মৈীি, পকাটািী ািা , পগা ািগঞ্জ ১১০৮১/পগা া/রকাটা/২৮৮ ১০.০৪.১৮ 

১৭৯ চট্টগ্রার্ম শ্রীশ্রী োধার্মাধব লবগ্রি র্মলিে, সলিদানি ধার্ম ও অনার্ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: পবায়ািগাঁও ডাক+উ : আরনায়াো, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১০৮২/চট্ট/আরনা/৪০ ১৮.০৪.১৮ 

১৮০ ,, শ্রীশ্রী সাব থজনীন দুগ থা র্মলিে, ঈদগাঁ িাজাে লদ ীে াি, োর্মপুো, চট্টগ্রার্ম ১১০৮৩/চট্ট/৪৩ ১৮.০৪.১৮ 

১৮১ ,, লপ্রয় ের্ম শ্রীশ্রীঠাকুে অনুকূিচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাইনজুেী, ডাক: সূলচয়া, উ রজিা: চিনাইৈ, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১০৮৪/চট্ট/চি/২২ ১৮.০৪.১৮ 

১৮২ ,, সাব থজনীন  ার্ থসাের্ী র্মলিে, গ্রার্ম:  াঠানদণ্ডী, ডাক: + উ রজিা: চিনাইৈ, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১০৮৫/চট্ট/চি/২৩ ১৮.০৪.১৮ 

১৮৩ ,, শ্রীশ্রী সাব থজনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: পর্মািাম্মদপুে, ডাক: + উ রজিা: চিনাইৈ, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১০৮৬/চট্ট/চি/২৪ ১৮.০৪.১৮ 

১৮৪ ,, দলক্ষণ বাকিাইন সা.শ্রীশ্রীদুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: দলক্ষণ বাকিাইন, ডাক: কালৈয়াইন, উ রজিা:  টিয়া, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১০৮৭/চট্ট/ টি/৫০ ১৮.০৪.১৮ 

১৮৫ ,, শ্রীশ্রীঠাকুে অনুকূিচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: +ডাক:জিদী,  উ রজিা: বাঁৈিািী, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১০৮৮/চট্ট/বাঁৈ/২৪ ১৮.০৪.১৮ 

১৮৬ ,, সাব থজনীন শ্রীশ্রী শ্যার্মাকািী র্মলিে, গ্রার্ম : উত্তে বালিয়াদী,  ডাক: বালিয়াদী,  উ রজিা : র্মীেসোই, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১০৮৯/চট্ট/র্মীে/৩৮ ১৮.০৪.১৮ 

১৮৭ ,, শ্রীশ্রী সমু্ভনার্ ধার্ম, গ্রার্ম: পকউটিয়া কুিাি ািা, ডাক: নারতায়ান বালগচা, উ রজিা: োউজান, চট্টগ্রার্ম ১১০৯০/চট্ট/োউ/৩৯ ১৮.০৪.১৮ 

১৮৮ ,, পূব থ নলুয়া সা.শ্রীশ্রী েক্ষাকািী র্মলিে , গ্রার্ম: পূ.নলুয়া, ডাক: র্মেফিা বাজাে,  উ রজিা: সাতকালনয়া, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১০৯১/চট্ট/সাত/৩২ ১৮.০৪.১৮ 

১৮৯ খুলো কারয়র্মরিািা হুিা সা.োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: কারয়র্মরিািা হুিা, প া: কালতয়ানাাংিা, উ : বটিয়া াটা, পজিা: খুিনা ১১০৯২/খুি/বটি/৭২ ১৮.০৪.১৮ 

১৯০ মুন্সী ঞ্জ শ্রীশ্রী সাব থজনীন র্মিারদব র্মলিে, গ্রার্ম : সুয়া ািা, ডাক : বজ্রর ালগনী, উ রজিা+রজিা : মুন্সীগঞ্জ ১১০৯৩/মুন্সী/১৬ ২৫.০৪.১৮ 

১৯১ ,, কলর্মা ইউহেয়ে র্মহন্দে , গ্রার্ম: + যপা: কলর্মা,  উপরেলা : যলৌিোং , যেলা: মুন্সী ঞ্জ ১১০৯৪/মুন্সী/রলাি/০৭ ২৫.০৪.১৮ 

১৯২ চট্টগ্রার্ম শ্রীশ্রী পদওয়ারনশ্বেী সাব থজনীন কািী বািী, পদওয়ানিাট, ডবিমুলোং, চট্টগ্রার্ম ১১০৯৫/চট্ট/৪৪ ০৮.০৫.১৮ 

১৯৩ ,, সৎসঙ্গ চিনাইৈ, গ্রার্ম:  াঠানদলণ্ড, ডাক: শুলচয়া, উ রজিা: চিনাইৈ, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১০৯৬/চট্ট/চি/২৫ ০৮.০৫.১৮ 

১৯৪ ,,  . গুজো সা. শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম:  লির্মগুজো, ডাক: গুজো, উ রজিা: োউজান, চট্টগ্রার্ম ১১০৯৭/চট্ট/োউ/৪০ ০৮.০৫.১৮ 

১৯৫ ,, দ. কাট্টিী সনাতনী সা. র্মিাশ্মৈান ও লৈব র্মলিে, দ. কাট্টিী, কাষ্টর্মস একারডর্মী,  ািািতিী, চট্টগ্রার্ম ১১০৯৮/চট্ট/৪৫ ০৮.০৫.১৮ 

১৯৬ য াপাল ঞ্জ র্মা র্মনসা শ্রীশ্রী গরণৈ  াগি পসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পগািাবািী, ডাক: োধাগঞ্জ, পকাটািী ািা , পগা ািগঞ্জ ১১০৯৯/পগা া/রকাটা/২৮৯ ০৯.০৫.১৮ 

১৯৭ ,, জালর্মিা কুৈিা সা.কািী ৈীতিা, েক্ষা এবাং িলে ঠাকুে র্মলিে, গ্রার্ম: জালর্মিা, ডাক: কাজুলিয়া, পকাটািী ািা , পগা ািগঞ্জ ১১১০০/রগা া/রকাটা/২৯০ ০৯.০৫.১৮ 

১৯৮ েড়াইল গুয়ারিািা  র্মধ্য ািা োধারগালবি পসবাশ্রর্ম র্মলিে, গ্রার্ম: গুয়ারিািা, ডাক: এগােিাঁন, উ রজিা+রজিা: নিাইি ১১১০১/েড়া/০৭ ১৪.০৫.১৮ 

১৯৯ র্মাহেক ঞ্জ ৈৈীনাো কািী র্মলিে, গ্রার্ম: ৈৈীনাো, ডাক: উর্িী, উ রজিা: লৈবািয়, পজিা: র্মালনকগঞ্জ ১১১০২/র্মালন/লৈবা/০২ ১৫.০৫.১৮ 



২০০ মুন্সী ঞ্জ শ্রীশ্রী োর্মকৃষ্ণ পসবা আশ্রর্ম ও পদব র্মলিে, গ্রার্ম:  াইক ািা, ডাক: হব পাইকপাড়া,  উ রজিা : টাংগীবালি, পজিা: মুন্সীগঞ্জ ১১১০৩/মুন্সী/টাং/৫২ ১৫.০৫.১৮ 

২০১ ,, শ্রীশ্রী সা. েক্ষাকািী ও দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: আলিয়ি, ডাক: আহড়য়ল বাোে,  উ রজিা : টাংগীবালি, পজিা: মুন্সীগঞ্জ ১১১০৪/মুন্সী/টাং/৫৩ ১৫.০৫.১৮ 

২০২ ,, শ্রীশ্রী সা. োধাকৃষ্ণ লজউে লনরকতন র্মলিে, গ্রার্ম: ধার্মােন, ডাক: েহির্ম ঞ্জ বাোে,  উ রজিা : টাংগীবালি, পজিা: মুন্সীগঞ্জ ১১১০৫/মুন্সী/টাং/৫৪ ১৫.০৫.১৮ 

২০৩ ,, শ্রীশ্রী সা. েক্ষাকািী র্মলিে, গ্রার্ম: মূিচে, ডাক: হদঘীেপাড়,  উ রজিা : টাংগীবালি, পজিা: মুন্সীগঞ্জ ১১১০৬/মুন্সী/টাং/৫৫ ১৫.০৫.১৮ 

২০৪ ,, সাব থজনীন শ্রীশ্রী  েক্ষাকািী র্মলিে, গ্রার্ম: মূিচে, ডাক: হদঘীেপাড়,  উ রজিা : টাংগীবালি, পজিা: মুন্সীগঞ্জ ১১১০৭/মুন্সী/টাং/৫৬ ১৫.০৫.১৮ 

২০৫ ,, শ্রীশ্রী সা. লৈব পিাকনার্ ব্রহ্মচােী পসবা র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: আব্দুল্লাপুে,  উ রজিা : টাংগীবালি, পজিা: মুন্সীগঞ্জ ১১১০৮/মুন্সী/টাং/৫৭ ১৫.০৫.১৮ 

২০৬ ,, শ্রীশ্রী সা. দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: সমু্ভিািদােকালি, ডাক: র্মরিশপুে, উ রজিা : +রজিা: মুন্সীগঞ্জ ১১১০৯/মুন্সী/১৭ ১৫.০৫.১৮ 

২০৭ ,, শ্রীশ্রী সা. োধারগালবি লজউে র্মলিে, গ্রার্ম: সমু্ভিািদােকালি, ডাক: র্মরিশপুে,  উ রজিা : +রজিা: মুন্সীগঞ্জ ১১১১০/মুন্সী/১৮ ১৫.০৫.১৮ 

২০৮ ,, সাব থজনীন র্মিাশ্মৈান ও পদবািয়, গ্রার্ম: পচঙ্গাবুলনয়াকালি, ডাক: র্মরিশপুে,  উ রজিা : +রজিা: মুন্সীগঞ্জ ১১১১১/মুন্সী/১৯ ১৫.০৫.১৮ 

২০৯ ,, শ্রীশ্রী িক্ষ্মীনাোয়ণ লজউে র্মলিে, গ্রার্ম: ইদ্রাকপুে, ডাক: + উ রজিা : +রজিা: মুন্সীগঞ্জ ১১১১২/মুন্সী/২০ ১৫.০৫.১৮ 

২১০ ,, শ্রীশ্রী সা. োধার াহবন্দ  ও দু াৃ  র্মহন্দে , গ্রার্ম: বাদনহদয়া,  যপা: বাহল াঁও,  উপরেলা : যলৌিোং , যেলা: মুন্সী ঞ্জ ১১১১৩/মুন্সী/রলাি/০৮ ১৫.০৫.১৮ 

২১১ ,, শ্রীশ্রী সা. র্মা লক্ষ্মী  র্মহন্দে , গ্রার্ম: বাদনহদয়া,  যপা: বাহল াঁও,  উপরেলা : যলৌিোং , যেলা: মুন্সী ঞ্জ ১১১১৪/মুন্সী/রলাি/০৯ ১৫.০৫.১৮ 

২১২ হসোে ঞ্জ শ্রীশ্রী দুগ থা কািীর্মাতা র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: + উ রজিা: তািাৈ, পজিা: লসোজগঞ্জ ১১১১৫/হসো/িাড়া/৪৬ ১৬.০৫.১৮ 

২১৩ ,, ভূঞাগাঁতী সা. র্মিাশ্মৈান ও কািীর্মাতা র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: ভূঞাগাঁতী, উ রজিা: োয়গঞ্জ, পজিা: লসোজগঞ্জ ১১১১৬/হসো/োয়/৯৬ ১৬.০৫.১৮ 

২১৪ ,, র্মালিষ্য সম্প্রদারয়ে দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: ভূঞাগাঁতী, উ রজিা: োয়গঞ্জ, পজিা: লসোজগঞ্জ ১১১১৭/হসো/োয়/১১১ ১৬.০৫.১৮ 

২১৫ ,, শ্রীশ্রী জগন্মাতা র্মিার্মলিে, গ্রার্ম: একডািা, ডাক: ভূঞাগাঁ, উ রজিা: +রজিা: লসোজগঞ্জ ১১১১৮/হসো/৯৪ ১৬.০৫.১৮ 

২১৬ সািক্ষীো পূব থ কাদাকাটি সাব থজনীন অনুদান দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: পূ.কাদাকাটি, ডাক: কাদাকাটি, উপরেলা: আৈাশুলন, পজিা: সাতক্ষীো ১১১১৯/সাি/আশা/৮৯ ১৭.০৫.১৮ 

২১৭ ,, পূব থ কাদাকাটি সাব থজনীন অনুদান লৈব র্মলিে, গ্রার্ম: পূ.কাদাকাটি, ডাক: কাদাকাটি, উপরেলা: আৈাশুলন, পজিা: সাতক্ষীো ১১১২০/সাি/আশা/৯০ ১৭.০৫.১৮ 

২১৮ ,, শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: পূ.কাদাকাটি, ডাক: কাদাকাটি, উপরেলা: আৈাশুলন, পজিা: সাতক্ষীো ১১১২১/সাি/আশা/৯১ ১৭.০৫.১৮ 

২১৯ ,, কয়িা র্মিাশ্মৈান কািী র্মলিে, গ্রার্ম: কয়িা, ডাক: মুোেীকাটি, উপরেলা: আৈাশুলন, পজিা: সাতক্ষীো ১১১২২/সাি/কলা/০৭ ১৭.০৫.১৮ 

২২০ ,, শ্রীশ্রী বাবা তােকনার্ ধার্ম, গ্রার্ম: বািার াতা, ডাক: চাম্পাফুি, উপরেলা: কািীগঞ্জ, পজিা: সাতক্ষীো ১১১২৩/সাি/কালী/৩২ ১৭.০৫.১৮ 

২২১ ,, শ্রীশ্রী সতীর্মাতা র্মলিে ও আশ্রর্ম, গ্রার্ম: কার্মকাটিয়া, ডাক: বদেতিা, উ রজিা: পদবিাটা, পজিা: সাতক্ষীো ১১১২৪/সাত/রদব/২৩ ১৭.০৫.১৮ 

২২২ ,, সাব থজনীন শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে , গ্রার্ম: বীেলসাংি, ডাক: আি াাংগালৈয়া, উ রজিা: শ্যার্মনগে, পজিা: সাতক্ষীো ১১১২৫/সাত/শ্যার্ম/২২ ১৭.০৫.১৮ 

২২৩ ,, ধূর্ম াট পকওিাতিা সাব থজনীন পূজা র্মলিে , গ্রার্ম: +ডাক: ধূর্ম াট, উ রজিা: শ্যার্মনগে, পজিা: সাতক্ষীো ১১১২৬/সাত/শ্যার্ম/২৩ ১৭.০৫.১৮ 

২২৪ ,, শবকােী সাব থজনীন কািীর্মাতা র্মলিে , গ্রার্ম: +ডাক: শবকােী, উ রজিা: +রজিা: সাতক্ষীো ১১১২৭/সাত/২৩ ১৭.০৫.১৮ 

২২৫ খুলো র্মরিশ্বেীপুে,কালিকাপুে,রচৌকুনী সা. শ্রীশ্রী োধারগালবি লর্মিন র্মলিে, গ্রার্ম+ডাক: র্মরিশ্বেীপুে,  উ : কয়ো, পজিা: খুিনা ১১১২৮/খুল/কয়/৫৪ ২০.০৫.১৮ 

২২৬ ,, উত্তে িালতয়ােডাঙ্গা সাব থজনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম+ডাক: িালতয়ােডাঙ্গা,  উ রজিা: কয়ো, পজিা: খুিনা ১১১২৯/খুল/কয়/৫৫ ২০.০৫.১৮ 

২২৭ ,, বাগর্মাো সাব থজনীন শ্রীশ্রী পগালবি র্মলিে, বাগর্মাো প্রধান পোড, বাগর্মাো, পজিা: খুিনা ১১১৩০/খুল/০৫ ২০.০৫.১৮ 

২২৮ ,,  লির্ম শ্রীনগে সাব থজনীন শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ োস র্মলিে, গ্রার্ম:  . শ্রীনগে, ডাক: কালিনগে, উ রজিা: দারকা , পজিা: খুিনা ১১১৩১/খুল/দারকা/৩৫ ২০.০৫.১৮ 

২২৯ ,, বটবুলনয়া সাব থজনীন পূজা র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: বটবুলনয়া, উ রজিা: দারকা , পজিা: খুিনা ১১১৩২/খুল/দারকা/৩৬ ২০.০৫.১৮ 

২৩০ ,, পধা াদী লত্ররর্মািনী সাব থজনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: পধা াদী, উ রজিা: দারকা , পজিা: খুিনা ১১১৩৩/খুল/দারকা/৩৭ ২০.০৫.১৮ 



২৩১ ,, শবষ্ণবিাি সাব থজনীন শ্রীশ্রী কািীপূজা র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: পধা াদী, উ রজিা: দারকা , পজিা: খুিনা ১১১৩৪/খুল/দারকা/৩৮ ২০.০৫.১৮ 

২৩২ ,, কুিটি উ. ািা সাব থজনীন পগালবি র্মলিে,  গ্রার্ম: + ডাক: কুিটি, উ রজিা:  ডুমুলেয়া, পজি: খুিনা ১১১৩৫/খুি/ডুমু/৭৮ ১৫.০২.১৮ 

২৩৩ ,, বাইনবালিয়া সাব থজনীন িলেসভা,  গ্রার্ম: দ. বাইনবালিয়া, ডাক: বাইনবালিয়া, উপরেলা:  াইকগাছা , যেলা: খুিনা  ১১১৩৬/খুি/ াই/২২২ ২০.০৫.১৮ 

২৩৪ ,, িালিয়ােচক সাব থজনীন কািী র্মলিে,  গ্রার্ম: দ. িালিয়ােচক, ডাক: আমুেকাটা, উপরেলা:  াইকগাছা , যেলা: খুিনা  ১১১৩৭/খুি/ াই/২২৩ ২০.০৫.১৮ 

২৩৫ ,, পিাগিবুলনয়া র্মধ্য ািা সাব থজনীন শ্রীশ্রী কািী র্মলিে, গ্রার্ম: পিাগিবুলনয়া , প া: + উ রজিা: বটিয়া াটা, পজিা: খুিনা ১১১৩৮/খুি/বটি/১৮৯ ২০.০৫.১৮ 

২৩৬ ,, পূব থিালিয়া বাজাে সাব থজনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: পূব থিালিয়া , প া: িালিয়া, উ রজিা: বটিয়া াটা, পজিা: খুিনা ১১১৩৯/খুি/বটি/১৯০ ২০.০৫.১৮ 

২৩৭ ,, িিভাঙ্গা সাব থজনীন ৈীতিা র্মলিে, গ্রার্ম: িিভাঙ্গা, প া: বয়ােভাঙ্গা, উ রজিা: বটিয়া াটা, পজিা: খুিনা ১১১৪০/খুি/বটি/১৯১ ২০.০৫.১৮ 

২৩৮ ,, সাব থজনীন শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: কাঠার্মােী, প া: কালতয়ানাাংিা, উ রজিা: বটিয়া াটা, পজিা: খুিনা ১১১৪১/খুি/বটি/১৯২ ২০.০৫.১৮ 

২৩৯ ,,  ার্ে াটা র্মিাশ্মৈান, গ্রার্ম:  ার্ে াটা, প া: িাজাডাঙ্গা, উ রজিা: রূ সা, পজিা: খুিনা ১১১৪২/খুি/রূ /১২ ২০.০৫.১৮ 

২৪০ ,, লকসর্মতখুিনা বারুই ািা ৈীতিা র্মলিে, গ্রার্ম: লকসর্মতখুিনা, প া: শ্রীোর্মপুে, উ রজিা: রূ সা, পজিা: খুিনা ১১১৪৩/খুি/রূ /১৩ ২০.০৫.১৮ 

২৪১ ,, সাব থজনীন শ্রীশ্রী িলে র্মলিে, গ্রার্ম: বাজুয়া, ডাক: চুনকুলি, উ রজিা: দারকা , পজিা: খুিনা ১১১৪৪/খুল/দারকা/৩৯ ২০.০৫.১৮ 

২৪২ ,, শ্রীশ্রী োধারগালবি পসবা র্মলিে, গ্রার্ম: ওিাবুলনয়া ডাক: সারিরবে আবাদ, উ রজিা: দারকা , পজিা: খুিনা ১১১৪৫/খুল/দারকা/৪০ ২০.০৫.১৮ 

২৪৩ হপরোেপুে ৈাঁিােীকাঠী সা. র্মিার্মানব গরণৈ াগি পসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:+ডাক: ৈাঁিােীকাঠী, উ রজিা: নালজেপুে, পজিা: ল রোজপুে ১১১৪৬/ল রো/নালজ/১৪১ ২৩.০৫.১৮ 

২৪৪ ,, সাব থজনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম:  াঙ্গালৈয়া, ডাক:  ারিেিাট, উ রজিা: + পজিা: ল রোজপুে ১১১৪৭/ল রো/৯৮ ২৩.০৫.১৮ 

২৪৫ ,, িাওিা সাব থজনীন শ্রীশ্রী গরণৈ  াগি র্মলিে, গ্রার্ম: িাওিা, ডাক: লৈকদাের্মলল্লক, উ রজিা: + পজিা: ল রোজপুে ১১১৪৮/ল রো/৯৯ ২৩.০৫.১৮ 

২৪৬ ,, উত্তে গাবতিা সাব থজনীন শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: উত্তে গাবতিা, ডাক: লৈকদাের্মলল্লক, উ রজিা: + পজিা: ল রোজপুে ১১১৪৯/ল রো/১০০ ২৩.০৫.১৮ 

২৪৭ বেগুো সাব থজনীন শ্রীশ্রী োধারগালবি পসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: +র া: পছানউটা,  উ রজিা: আর্মতিী,   পজিা: বেগুনা ১১১৫০/বে/আর্ম/১৭ ২৩.০৫.১৮ 

২৪৮ ,, পূব থ গাবতিী সাব থজনীন োধারগালবি ও র্মা র্মেসা র্মহন্দে, গ্রার্ম: গাবতিী, প া: পছাটবগী,  উ রজিা: তািতিী, পজিা: বেগুনা ১১১৫১/বে/িাল/০৬ ২৩.০৫.১৮ 

২৪৯ ,, দলক্ষণ চে ািা ৈীিবািী শ্রীশ্রী োধারগালবি সাব থজনীন র্মহন্দে, গ্রার্ম: চে ািা, প া: + উ রজিা: তািতিী, পজিা: বেগুনা ১১১৫২/বে/িাল/০৭ ২৩.০৫.১৮ 

২৫০ ,, শ্রীশ্রী োধারগালবি লজউে র্মহন্দে,বাাংলারদশ যসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্মধ্য িাজুেতিা, প া: + উ রজিা: +রজিা: বেগুনা ১১১৫৩/বে/১৬ ২৩.০৫.১৮ 

২৫১ ,, দলক্ষণ র্মনসাতিী সাব থজনীন পূজা র্মহন্দে, গ্রার্ম: দলক্ষণ র্মনসাতিী, প া: ধু তী, উ রজিা: +রজিা: বেগুনা ১১১৫৪/বে/১৭ ২৩.০৫.১৮ 

২৫২ ,, কুর্মিািািী সাব থজনীন শ্রীশ্রী িলে র্মহন্দে, গ্রার্ম: কুর্মিািািী, প া: বাওয়ািকে, উ রজিা: +রজিা: বেগুনা ১১১৫৫/বে/১৮ ২৩.০৫.১৮ 

২৫৩ বার েিাট শ্রীশ্রী িলেচাঁদ গুরুচাঁদ র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: পবৌিপুে, উ রজিা: পর্মারিিগঞ্জ, পজিা: বারগেিাট ১১১৫৬/বা /রর্মারড়/৩৫ ২৮.০৫.১৮ 

২৫৪ যর্মরিেপুে পকার্মেপুে বারোয়ােী পূো র্মলিে, গ্রার্ম: পকার্মেপুে, ডাক: নায়দি, উ রজিা: মুলজবনগে, পজিা: পর্মরিেপুে ১১১৫৭/যর্মরি/মুহে/০৫ ০৩.০৬.১৮ 

২৫৫ ,, শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: বকুিতিা (িািদাে ািা), ডাক:+ উ রজিা: +রজিা: পর্মরিেপুে ১১১৫৮/যর্মরি/১৬ ০৩.০৬.১৮ 

২৫৬ চুয়াডাঙ্গা সাব থজনীন শ্রীশ্রী কািী র্মলিে, পুোতন বাসষ্টাণ্ড, আির্মডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা ১১১৫৯/চুয়া/আল/০১ ০৩.০৬.১৮ 

২৫৭ ,, শ্রীশ্রী িলেবাসে নাট র্মলিে, মুলন্সগঞ্জ বাজাে, আির্মডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা ১১১৬০/চুয়া/আল/০২ ০৩.০৬.১৮ 

২৫৮ ,, সাব থজনীন শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, পগালবিপুে, আির্মডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা ১১১৬১/চুয়া/আল/০৩ ০৩.০৬.১৮ 

২৫৯ ,, শ্রীশ্রী িক্ষ্মী নাোয়ণ র্মলিে, গ্রার্ম: নািবাে, ডাক: আসর্মানিািী, আির্মডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা ১১১৬২/চুয়া/আল/০৪ ০৩.০৬.১৮ 

২৬০ ,, শ্রীশ্রী সাব থজনীন বারোয়ােী দুগ থা র্মলিে, পদৌিতলদয়াে দ. ািা, চুয়াডাঙ্গা ১১১৬৩/চুয়া/০১ ০৩.০৬.১৮ 

২৬১ ,, সরোজগঞ্জ কাছােী ািা সাব থজনীন পূজা র্মলিে, সরোজগঞ্জ, ডাক+উ +রজিা: চুয়াডাঙ্গা ১১১৬৪/চুয়া/০২ ০৩.০৬.১৮ 



২৬২ ,, শ্রীশ্রী সাব থজনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম:, জীবননগে, ডাক: পদৌিৎগঞ্জ, উ : জীবননগে, পজিা: চুয়াডাঙ্গা ১১১৬৫/চুয়া/েীব/০২ ০৩.০৬.১৮ 

২৬৩ ,, পদিাটি সাব থজনীন অন্নপূণ থা দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম:, পদিাটি, ডাক: আন্দুিবালিয়া, উ : জীবননগে, পজিা: চুয়াডাঙ্গা ১১১৬৬/চুয়া/েীব/০৩ ০৩.০৬.১৮ 

২৬৪ ,, উর্িী    ল  শ্মৈান  াট, গ্রার্ম:, + ডাক: উর্িী, উ : জীবননগে, পজিা: চুয়াডাঙ্গা ১১১৬৭/চুয়া/েীব/০৪ ০৩.০৬.১৮ 

২৬৫ ,, দামুেহুদা পকৈবপুে শ্মৈান, গ্রার্ম: পকৈবপুে, ডাক: + উ : দামুেহুদা, পজিা: চুয়াডাঙ্গা ১১১৬৮/চুয়া/দামু/০১ ০৩.০৬.১৮ 

২৬৬ ,, দামুেহুদা সাব থজনীন র্মাতৃ র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: + উ : দামুেহুদা, পজিা: চুয়াডাঙ্গা ১১১৬৯/চুয়া/দামু/০২ ০৩.০৬.১৮ 

২৬৭ বহেশাল দনন্দেকাঠী সা. শ্রীশ্রী িহেচাঁদ গুয়াচাঁদ ঠাকুে র্মহন্দে, গ্রার্ম: দনন্দেকাঠী, ডাক: য ার্মদুধল, উপ: বারকে ঞ্জ, যেলা: বহেশাল ১১১৭০/বহে/বারক/৫৯ ০৩.০৬.১৮ 

২৬৮ ,, যকা্াবে সা. শ্রীশ্রী িহেগুয়াচাঁদ র্মতুয়া র্মহন্দে, গ্রার্ম: যকা্াবে, ডাক: কার্মােখালী, উপ: বারকে ঞ্জ, যেলা: বহেশাল ১১১৭১/বহে/বারক/৫৯ ০৩.০৬.১৮ 

২৬৯ শেীয়িপুে শগডযা দারসে বািী সাব থজনীন শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: শগডযা, ডাক: +উ রজিা: পভদেগঞ্জ, পজিা: ৈেীয়তপুে ১১১৭২/ৈেী/রভদ/০৯ ০৩.০৬.১৮ 

২৭০  ােীপুে শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম: পকৌচাঁন, ডাক: ফুিদী, উ রজিা: কািীগঞ্জ, পজিা: গাজীপুে ১১১৭৩/গাজী/কািী/১১ ০৪.০৬.১৮ 

২৭১ ,, শ্রীশ্রী োধারগালবি পসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: দ. লিজিতিী, ডাক ে: + উ রজিা: কালিয়াজকে, পজিা: গাজীপুে ১১১৭৪/গাজী/কালিয়া/০৬ ০৪.০৬.১৮ 

২৭২ ,, নাোয়ণপুে সা. শ্মৈান  াট ও কািী র্মলিে র্মলিে , গ্রার্ম: পসােি, প া: পুবাইি, উ রজিা: + পজিা: গাজীপুে ১১১৭৫/ ােী/২১ ০৪.০৬.১৮ 

২৭৩ র্মাগুো  ঙ্গাোর্মপুে সাবেৃেীে কালী র্মহন্দে ও র্মিাশ্মশাে, গ্রার্মঃ  ঙ্গাোর্মপুে, ডাকঃ িহেিলা, উপরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো ১১১৭৬/র্মাগু/শাহল/৩১ ০৫.০৬.১৮ 

২৭৪ ,,  ঙ্গাঁোর্মপুে িাঁিীপাড়া সাবেৃেীে পূো র্মহন্দে, গ্রার্মঃ  ঙ্গাঁোর্মপুে, ডাকঃ িহেিলা, উপরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো ১১১৭৭/র্মাগু/শাহল/৩২ ০৫.০৬.১৮ 

২৭৫ ,, পঞ্চপল্লী িােোিলী র্মিাশ্মশাে, গ্রার্মঃ ধাওয়াসীর্মা, ডাকঃ বেইচাো, উপরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো ১১১৭৮/র্মাগু/শাহল/৩৩ ০৫.০৬.১৮ 

২৭৬ ,, শিপাড়া সাবেৃেীে পূো র্মহন্দে, গ্রার্ম: শিপাড়া, ডাক: িােোিাটি, উপরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো ১১১৭৯/র্মাগু/শাহল/৩৪ ০৫.০৬.১৮ 

২৭৭ ,, শিখালী হবশ্বাস পাড়া সাবেৃেীে দু াৃ র্মহন্দে, গ্রার্মঃ শিখালী, ডাকঃ শিখালী, উপরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো ১১১৮০/র্মাগু/শাহল/৩৫ ০৫.০৬.১৮ 

২৭৮ ,, ভুলবাহড়য়া সাবেৃেীে দু াৃ র্মহন্দে, গ্রার্মঃ ভুলবাহড়য়া, ডাকঃ িালখহড়, উপরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো ১১১৮১/র্মাগু/শাহল/৩৬ ০৫.০৬.১৮ 

২৭৯ ,, শ্রীশ্রী িেপাবিৃী যসবাশ্রর্ম(বাোঙ্গা), গ্রার্মঃ িালখড়ী, ডাকঃ িালখড়ী, উপরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো ১১১৮২/র্মাগু/শাহল/৩৭ ০৫.০৬.১৮ 

২৮০ ,, আড়পাড়া পােশ ঠাকুরেে র্মিাশ্মশাে, গ্রার্মঃ আড়পাড়া, ডাকঃ আড়পাড়া, উপরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো ১১১৮৩/র্মাগু/শাহল/৩৮ ০৫.০৬.১৮ 

২৮১ ,, শ্রীশ্রী োধা য াহবন্দ র্মহন্দে(িহেিলা), গ্রার্মঃ িােোিাটি(র্মধ্যপাড়া), ডাকঃ িােোিাটি, উপরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো ১১১৮৪/র্মাগু/শাহল/৩৯ ০৫.০৬.১৮ 

২৮২ ,, চহিয়া সাবেৃেীে দু াৃ র্মহন্দে, গ্রার্মঃ  চহিয়া, ডাকঃ িালখড়ী, উপরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো ১১১৮৫/র্মাগু/শাহল/৪০ ০৫.০৬.১৮ 

২৮৩ ,, সীর্মািলী হের্মিলা শ্মশাে ঘাট র্মহন্দে, গ্রার্মঃ সীর্মাখালী, ডাকঃ সীর্মাখালী, উপরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো ১১১৮৬/র্মাগু/শাহল/৪১ ০৫.০৬.১৮ 

২৮৪ ,, শিখালী ইউহেয়ে যকন্দ্রীয় সা. পুোিে পূো র্মহন্দে, গ্রার্মঃ শিখালী, ডাকঃ শিখালী, উপরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো ১১১৮৭র্মাগু/শাহল/৪২ ০৫.০৬.১৮ 

২৮৫ ,, হৃদয়োর্ য াস্বার্মী ও হবেয় পা ল যসবাশ্রর্ম, হিেহিপুকুে র্মিাশ্মশাে, গ্রার্ম: বাউহলয়া, ডাক: বটিলাবাোে, শাহলখা, র্মাগুো ১১১৮৮/র্মাগু/শাহল/৪৩ ০৫.০৬.১৮ 

২৮৬ ,, দহেশলই সাবেৃেীে শ্রীশ্রী োধা য াহবন্দ র্মহন্দে, গ্রার্মঃ দহেশলই, ডাকঃ আড়পাড়া, উপরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো ১১১৮৯/র্মাগু/শাহল/৪৪ ০৫.০৬.১৮ 

২৮৭ ,, সবসৃাাংদা কালী র্মহন্দে, গ্রার্ম: সবসৃাাংদা, ডাক: ধরেশ্বে ািী, উপরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো ১১১৯০/র্মাগু/শাহল/৪৫ ০৫.০৬.১৮ 

২৮৮ ,,  ঙ্গাঁোর্মপুে দ.পাড়া সাবেৃেীে পূো র্মহন্দে, গ্রার্ম:  ঙ্গাঁোর্মপুে, ডাক: িহেিলা, উপরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো ১১১৯১/র্মাগু/শাহল/৪৬ ০৫.০৬.১৮ 

২৮৯ ,,  হেয়াে ািী সাবেৃেীে পূো র্মহন্দে, গ্রার্ম+ডাক: বুো ািী, উপরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো ১১১৯২/র্মাগু/শাহল/৪৭ ০৫.০৬.১৮ 

২৯০ ,, যসওে ািী সাবেৃেীে পূো র্মহন্দে, গ্রার্ম:রসওে ািী, ডাক: িালখহড়, উপরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো ১১১৯৩/র্মাগু/শাহল/৪৮ ০৫.০৬.১৮ 

২৯১ য াপাল ঞ্জ সাব থজনীন পগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: িারটঙ্গা, ডাক: ভাঙ্গােিাট, উপ: পকাটািী ািা, যেলা: পগা ািগঞ্জ ১১১৯৪/পগা া/রকাটা/২৯১ ১০.০৬.১৮ 

২৯২ ,, সাব থজনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: িারটঙ্গা, ডাক: ভাঙ্গােিাট, উপ: পকাটািী ািা, যেলা: পগা ািগঞ্জ ১১১৯৫/পগা া/রকাটা/২৯২ ১০.০৬.১৮ 



২৯৩ ,, পসানািািী সাব থজনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: পসানািািী, ডাক: পজায়ালেয়া, উপ: য়াংগী ািা, যেলা: পগা ািগঞ্জ ১১১৯৬/পগা া/য়াং/১৯ ১০.০৬.১৮ 

২৯৪ ,, গুয়াধানা সাব থজনীন পগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: গুয়াধানা, ডাক: লৈিনা, উপ: য়াংগী ািা, যেলা: পগা ািগঞ্জ ১১১৯৭/পগা া/য়াং/২০ ১০.০৬.১৮ 

২৯৫ ,,  াটগাতী পূব থ ািা সাব থজনীন পগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: াটগাতী,   উপ: য়াংগী ািা, যেলা: পগা ািগঞ্জ ১১১৯৮/পগা া/য়াং/২১ ১০.০৬.১৮ 

২৯৬ চাঁদপুে শ্রীশ্রী ব্রহ্মজ্ঞর্ময়ী র্মারয়ে লসদ্ধাশ্রর্ম, গ্রার্ম: +, ডাক: লবতাো, উ রজিা: কচুয়া, পজিা: চাঁদপুে ১১১৯৯/চাঁদ/কচু/০৫ ১১.০৬.১৮ 

২৯৭ ,, শ্রীশ্রী োধারগালবি লর্মিন র্মলিে, গ্রার্ম: সা দী, ডাক: বা িা বাজাে, উ রজিা+রজিা: চাঁদপুে ১১২০০/চাঁদ/১০ ১১.০৬.১৮ 

২৯৮ ,, র্মালনকোজ ও র্মদরনেগাঁ সা. শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: র্মালনকোজ, ডাক: পূব থগাজীপুে, উ : ফলেদগঞ্জ, চাঁদপুে ১১২০১/চাঁদ/ফলে/১১ ১১.০৬.১৮ 

২৯৯ ,, নারয়েগাঁও  সাব থজনীন শ্রীশ্রী কািী র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: নারয়েগাঁও,  উ রজিা: র্মতিব দলক্ষণ, পজিা: চাঁদপুে ১১২০২/চাঁদ/র্ম.দ./০২ ১১.০৬.১৮ 

৩০০ েরশাে পবজ ািা বনানী পোড সাব থজনীন পূজা র্মলিে, পবজ ািা , ডাক:+উ রজিা +রজিা:  রৈািে ১১২০৩/েরশা/১০ ১২.০৬.১৮ 

৩০১ ,, সাব থজনীন র্মারয়ে র্মলিে, গ্রার্ম: বিাডাঙ্গা, ডাক: োজােিাট, উ রজিা +রজিা:  রৈািে ১১২০৪/েরশা/১১ ১২.০৬.১৮ 

৩০২ ,, িলেচাডাঙ্গা  াি ািা কািী র্মলিে, গ্রার্ম: িলেচাডাঙ্গা, ডাক: কুয়াদাবাজাে, উ রজিা +রজিা:  রৈািে ১১২০৫/েরশা/১২ ১২.০৬.১৮ 

৩০৩ ,, প্রতা কাঠী বাসন্তীতিা সাব থজনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: প্রতা কাঠী, ডাক: ঢাকুলেয়া, উ রজিা: র্মলনোর্মপুে, পজিা:  রৈাে ১১২০৬/েরশা/র্মহে/১৬ ১২.০৬.১৮ 

৩০৪ ,, কৃষ্ণবটি র্মধ্য ািা শ্রীশ্রী কািীর্মাতা র্মলিে, গ্রার্ম: কৃষ্ণবাটি, ডাক: +উ রজিা: র্মলনোর্মপুে, পজিা:  রৈাে ১১২০৭/েরশা/র্মহে/১৭ ১২.০৬.১৮ 

৩০৫ ,, োজগঞ্জ পর্মাবােকপুে র্মিাশ্মৈান, গ্রার্ম: পর্মাবােকপুে, ডাক: োজগঞ্জ, উ রজিা: র্মলনোর্মপুে, পজিা:  রৈাে ১১২০৮/েরশা/র্মহে/১৮ ১২.০৬.১৮ 

৩০৬ কুহষ্টয়া ধিনগে প্রতা পুে সাব থজনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: ধিনগে, ডাক: কুৈিীবাসা, উ রজিা: কুর্মােিািী, পজিা: কুলষ্টয়া ১১২০৯/কুহষ্ট/কুর্মা/০২ ১৪.০৬.১৮ 

৩০৭ ,, ধিনগে প্রতা পুে সাব থজনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম: ধিনগে, ডাক: কুৈিীবাসা, উ রজিা: কুর্মােিািী, পজিা: কুলষ্টয়া ১১২১০/কুহষ্ট/কুর্মা/০৩ ১৪.০৬.১৮ 

৩০৮ ,, ধিনগে প্রতা পুে সাব থজনীন র্মিাশ্মৈান, গ্রার্ম: ধিনগে, ডাক: কুৈিীবাসা, উ রজিা: কুর্মােিািী, পজিা: কুলষ্টয়া ১১২১১/কুহষ্ট/কুর্মা/০৪ ১৪.০৬.১৮ 

৩০৯ ,, িলেনাোয়ণপুে সাব থজনীন আিিাবািী, গ্রার্ম: িলেনাোয়ণপুে, ডাক: + উ রজিা: +রজিা: কুলষ্টয়া ১১২১২/কুহষ্ট/০৪ ১৪.০৬.১৮ 

৩১০ ,, িলেবাসে সাব থজনীন পূজা র্মলিে, গ্রার্ম: আড়ুয়া ািা, ডাক: + উ রজিা: +রজিা: কুলষ্টয়া ১১২১৩/কুহষ্ট/০৫ ১৪.০৬.১৮ 

৩১১ ,, লৈবপুে কর্মি আশ্রর্ম, গ্রার্ম: লৈবপুে, ডাক: + উ রজিা: +রজিা: কুলষ্টয়া ১১২১৪/কুহষ্ট/০৬ ১৪.০৬.১৮ 

৩১২ ,, আিার্মপুে দাস ািা আলদবাসী সা. পূজা র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: আিার্মপুে, উ রজিা: +রজিা: কুলষ্টয়া ১১২১৫/কুহষ্ট/০৭ ১৪.০৬.১৮ 

৩১৩ ,, ছািােপুে সাবেৃেীে কালী র্মহন্দে, গ্রার্ম+ডাক: ছািােপুে, উপরেলা: যদৌলিপুে, যেলা: কুহষ্টয়া ১১২১৬/কুহষ্ট/রদৌল/০১ ১৪.০৬.১৮ 

৩১৪ ,, সািবাড়ীয়া কালী র্মহন্দে, গ্রার্ম+ডাক: সািবাড়ীয়া, উপরেলা: যভড়ার্মাো, যেলা: কুহষ্টয়া ১১২১৭/কুহষ্ট/রভড়া/০১ ১৪.০৬.১৮ 

৩১৫ মুন্সী ঞ্জ বাদনহদয়া সাবেৃেীে শ্রীশ্রী র্মিাশ্মশাে ঘাট র্মহন্দে , গ্রার্ম: বাদনহদয়া,  যপা: বাহল াঁও,  উপরেলা : যলৌিোং , যেলা: মুন্সী ঞ্জ ১১২১৮/মুন্সী/রলাি/১০ ১৪.০৬.১৮ 

৩১৬ েীলোর্মােী সাব থজনীন সিজ প াগাশ্রর্ম, গ্রার্ম: দ. বািালগলি, ডাক: র্ময়নাকুলি, উ রজিা: লকরৈােগঞ্জ, পজিা: জিঢাকা ১১২১৯/েীল/হকরশা/১৬২ ২০.০৬.১৮ 

৩১৭ ,,  . দলিোর্ম সৎসঙ্গ প াগাশ্রর্ম িলেবাসে, গ্রার্ম:  . দলিোর্ম, ডাক: গািাগ্রার্ম, উ রজিা: লকরৈােগঞ্জ, পজিা: জিঢাকা ১১২২০/েীল/হকরশা/১৬৩ ২০.০৬.১৮ 

৩১৮ ,,  . দলিোর্ম সািা ািা সা. র্মিাশ্মৈান, গ্রার্ম: + ডাক: গরনৈ, উ রজিা: লকরৈােগঞ্জ, পজিা: জিঢাকা ১১২২১/েীল/হকরশা/১৬৪ ২০.০৬.১৮ 

৩১৯ ,, িহেশচন্দ্রপাঠ বাবুপাড়া হবষ্ণু র্মলিে, গ্রার্ম: িলেৈচন্দ্র াঠ, ডাক : খুটার্মাো, উ রজিা: জিঢাকা, পজিা: নীিফার্মােী ১১২২২/েীল/েল/২৫৬ ২০.০৬.১৮ 

৩২০ ,, সাবেৃেীে শ্রীশ্রী দু াৃ র্মলিে, গ্রার্ম: দ. কুর্মাে ািা, ডাক : ৈািিাটী, উ রজিা: লডর্মিা, পজিা: নীিফার্মােী ১১২২৩/েীল/হডর্ম/২৩ ২০.০৬.১৮ 

৩২১ যভালা শ্রীশ্রী োধা দারর্মাদে লজউ র্মলিে ও দণ্ডধে বাবালজে আশ্রর্ম, গ্রার্ম: +ডাক: বি লর্মজথাকালু, উ : পবােিানউলিন, পভািা ১১২২৪/পভািা/রবাে/১৭ ২০.০৬.১৮ 

৩২২ ,, শ্রীশ্রী িক্ষ্মী পগালবি লজউ ঠাকুে র্মলিে, গ্রার্ম: অিিা পোড, ডাক: + উ রজিা+রজিা: পভািা ১১২২৫/পভািা/৩৫ ২০.০৬.১৮ 

৩২৩ ,, শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম: গুপ্তমুন্সী, ডাক: ইলিৈা, উ রজিা+রজিা: পভািা ১১২২৬/পভািা/৩৬ ২০.০৬.১৮ 



৩২৪ ,, উদয়তাো সাব থজনীন দুগ থাবািী ও র্মিাশ্মৈান, গ্রার্ম:  জেরকািা ডাক+উ : আরনায়াো, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১২২৭/চট্ট/আরনা/৪১ ২১.০৬.১৮ 

৩২৫ চট্টগ্রার্ম ল ঙ্গিা শ্রীশ্রী কািীবািী র্মলিে, গ্রার্ম: ল ঙ্গিা, ডাক: বুধ ো, উ রজিা:  টিয়া, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১২২৮/চট্ট/ টি/৫১ ২১.০৬.১৮ 

৩২৬ ,, শ্রীশ্রী জগৎজননী জ্বািাকুর্মােী র্মারয়ে র্মলিে, গ্রার্ম: িেনা, ডাক: মুজাফোবাদ, উ রজিা:  টিয়া, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১২২৯/চট্ট/ টি/৫২ ২১.০৬.১৮ 

৩২৭ ,, দলক্ষণভূল থ পকলচয়া ািা র্মিাশ্মৈান, গ্রার্ম: দলক্ষণভূল থ, ডাক: পকলিৈিে, উ রজিা:  টিয়া, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১২৩০/চট্ট/ টি/৫৩ ২১.০৬.১৮ 

৩২৮ ,, শ্রীশ্রী অজদ্বতানি ঋল র্মঠ ও লর্মৈন, গ্রার্ম: পূব থ আধাের্মালনক, ডাক: লর্মজথািাট, উ রজিা: ফটিকছলি, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১২৩১/চট্ট/েটি/১২৬ ২১.০৬.১৮ 

৩২৯ ,, ইলদিপুে িলে, দুগ থা ও কািী র্মলিে, গ্রার্ম: ইলদিপুে, ডাক: ধর্ম থপুে, উ রজিা: ফটিকছলি, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১২৩২/চট্ট/েটি/১২৭ ২১.০৬.১৮ 

৩৩০ ,, শ্রীশ্রী লগলেধােী োধারগালবি পসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: িাঁ ালনয়া, ডাক: নাোয়ণিাট, উ রজিা: ফটিকছলি, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১২৩৩/চট্ট/েটি/১২৮ ২১.০৬.১৮ 

৩৩১ ,, শ্রীশ্রী িলে ও দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: পূব থ ফটিকছলি, ডাক: িারুয়ািছলি, উ রজিা: ফটিকছলি, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১২৩৪/চট্ট/েটি/১২৯ ২১.০৬.১৮ 

৩৩২ ,, সাব থজনীন শ্রীশ্রী পিাকনার্ পসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: লিোর্ম, ডাক: লিোর্ম, উ রজিা: ফটিকছলি, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১২৩৫/চট্ট/েটি/১৩০ ২১.০৬.১৮ 

৩৩৩ ,, পূব থচাম্বি দলক্ষণ নার্ ািা সা. লৈব র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: পূব থচাম্বি,  উ রজিা: বাঁৈিািী, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১২৩৬/চট্ট/বাঁৈ/২৫ ২১.০৬.১৮ 

৩৩৪ ,, কধুেলিি লর্মিন র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: কধুেলিি, উ রজিা: পবায়ািিািী,রজিা: চট্টগ্রার্ম ১১২৩৭/চট্ট/রবায়া/২৭ ২১.০৬.১৮ 

৩৩৫ ,, যপা ালদয়া সাব থজনীন দুগ থাবািী, গ্রার্ম: যপা ালদয়া, ডাক: িেনদ্বী , উ রজিা: পবায়ািিািী,রজিা: চট্টগ্রার্ম ১১২৩৮/চট্ট/রবায়া/২৮ ২১.০৬.১৮ 

৩৩৬ ,, োজাপুে সাব থজনীন ৈীতিাবািী পূজা র্মলিে, গ্রার্ম: োজাপুে,  ডাক: দারোগােিাট,  উ রজিা: র্মীেসোই, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১২৩৯/চট্ট/র্মীে/৩৯ ২১.০৬.১৮ 

৩৩৭ ,, ৈালন্তলনরকতন শ্রীশ্রী েটন্তী কািী র্মলিে, গ্রার্ম: ৈালন্তলনরকতন,  ডাক: + উ রজিা: োঙ্গুলনয়া, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১২৪০/চট্ট/োঙ্গু/১৪২ ২১.০৬.১৮ 

৩৩৮ ,, সাব থজনীন শ্রীশ্রী গরণৈ র্মলিে, গ্রার্ম: ৈালন্তলনরকতন,  ডাক: + উ রজিা: োঙ্গুলনয়া, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১২৪১/চট্ট/োঙ্গু/১৪৩ ২১.০৬.১৮ 

৩৩৯ ,, ৈালন্তলনরকতন শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী র্মলিে, গ্রার্ম: ৈালন্তলনরকতন,  ডাক: + উ রজিা: োঙ্গুলনয়া, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১২৪২/চট্ট/োঙ্গু/১৪৪ ২১.০৬.১৮ 

৩৪০ ,, শ্রীশ্রী কািী লবগ্রি র্মলিে, গ্রার্ম: নিী ািা, ডাক: +উ রজিা: োউজান, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১২৪৩/চট্ট/োউ/৪১ ২১.০৬.১৮ 

৩৪১ ,, সেঙ্গা সা. লৈব, দুগ থা ও পিাকনার্ র্মলিে, গ্রার্ম: সুেঙ্গা, ডাক: লিঙ্গিা, উ রজিা: োউজান, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১২৪৪/চট্ট/োউ/৪২ ২১.০৬.১৮ 

৩৪২ ,, শ্রীশ্রী র্মধুর্মঙ্গি পগাস্বার্মী জগন্নার্ পসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পূব থ নিী ািা, ডাক: লর্মজথাপুে, উ রজিা: িাটিাজােী, পজিা: চট্টগ্রার্ম ১১২৪৫/চট্ট/িাট/২০ ২১.০৬.১৮ 

৩৪৩ নিাইি বিকালিয়া সাব থজনীন বারোয়ােী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: বিকালিয়া, ডাক: +উ রজিা: কালিয়া, পজিা: নিাইি ১১২৪৬/নিা/কালি/০৪ ২৫.০৬.১৮ 

৩৪৪ ,, পছাটকালিয়া লবর্মি র্মজুর্মদাে বািী সাব থজনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: পছাটকালিয়া, ডাক: +উ রজিা: কালিয়া, পজিা: নিাইি ১১২৪৭/নিা/কালি/০৫ ২৫.০৬.১৮ 

৩৪৫ ,, সাব থজনীন  দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: চািনা, ডাক: কালিনগে, উ রজিা: কালিয়া, পজিা: নিাইি ১১২৪৮/নিা/কালি/০৬ ২৫.০৬.১৮ 

৩৪৬ ,, শ্রীশ্রী িলেগুরুচাঁদ র্মলিে, গ্রার্ম: লব. াটনা, ডাক:  াটনা, উ রজিা: কালিয়া, পজিা: নিাইি ১১২৪৯/নিা/কালি/০৭ ২৫.০৬.১৮ 

৩৪৭ ,,  ানলততা সাব থজনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম:  ানলততা, ডাক: মুলিয়া, উ রজিা: + পজিা: নিাইি ১১২৫০/নিা/০৮ ২৫.০৬.১৮ 

৩৪৮ ,, িলিসািািী সাব থজনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম: িলিসািািী, ডাক: পগাবোবাজাে, উ রজিা: + পজিা: নিাইি ১১২৫১/নিা/০৯ ২৫.০৬.১৮ 

৩৪৯ ,, সাব থজনীন কর্মিাপুে জয়কািী র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: কর্মিাপুে, উ রজিা: + পজিা: নিাইি ১১২৫২/নিা/১০ ২৫.০৬.১৮ 

৩৫০ ,,  ঞ্চগ্রার্ম শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: সাত লেয়া, ডাক: মুলিয়া, উ রজিা: + পজিা: নিাইি ১১২৫৩/নিা/১১ ২৫.০৬.১৮ 

৩৫১ ,, পগাবো পূব থ ািা সাব থজনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম: পগাবো, ডাক: পগাবোবাজাে, উ রজিা: + পজিা: নিাইি ১১২৫৪/নিা/১২ ২৫.০৬.১৮ 

৩৫২ ,, লবষ্ণুপুে সাব থজনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: লবষ্ণুপুে, ডাক: +উ রজিা: + পজিা: নিাইি ১১২৫৫/নিা/১৩ ২৫.০৬.১৮ 

৩৫৩ ,, পবতবালিয়া সাব থজনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম: পবতবালিয়া, ডাক: েতনগঞ্জ, উ রজিা: + পজিা: নিাইি ১১২৫৬/নিা/১৪ ২৫.০৬.১৮ 

৩৫৪ ,, সা. শ্রীশ্রী িলেগুরুচাঁদ র্মতুয়া লর্মৈন পসবা আশ্রর্ম ও র্মলিে, গ্রার্ম:আগলদয়ােচে, ডাক: আগলদয়ালৈমুলিয়া, উ +রজিা: নিাইি ১১২৫৭/নিা/১৫ ২৫.০৬.১৮ 



৩৫৫ ,, লৈিািী র্মিাশ্মৈান, গ্রার্ম: + ডাক: কর্মিাপুে, উ রজিা: + পজিা: নিাইি ১১২৫৮/নিা/১৬ ২৫.০৬.১৮ 

৩৫৬ ,, পবনািাটী র্মিাশ্মৈান, গ্রার্ম: পবনািাটী, ডাক: এগারোিান, উ রজিা: + পজিা: নিাইি ১১২৫৯/নিা/১৭ ২৫.০৬.১৮ 

৩৫৭ ,, পগৌোঙ্গ র্মিাপ্রভুে পসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: নালিয়া, ডাক: উ. লসাংঙ্গয়া, উ রজিা: পিািাগিা, পজিা: নিাইি ১১২৬০/নিা/রিািা/০২ ২৫.০৬.১৮ 

 


