
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তকৃ  ২০১৮-১৯ 

অর্বৃছরে  যে সকল প্রহিষ্ঠারেে অনুকূরল 

িাহলকাভুহি সেদপ্রদাে কো িল। 

২০১৮-১৯ অর্ থবছরে তালিকাভুক্ত সনদপ্রদানকৃত লিন্দু ধর্মীয় প্রলতষ্ঠারনে তালিকা: 

ক্রর্ম প্রলতষ্ঠারনে নার্ম ও ঠিকানা সনদ নম্বে তালেখ 

1.  শ্রীশ্রী র্মনসা দদবীে র্মলিে, গ্রার্ম: সাতপুকুলেয়া, ডাক: লিরতাষী বাজাে,  উপরজিা: র্মরনািেগঞ্জ, দজিা: কুলর্মল্লা ১১২৬১/কুহর্ম/র্মরো/০৪ ০৪.০৭.১৮ 

2.  শ্রীশ্রী র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম- ছালিয়াকালি, ডাক+ উপরজিা- মুোদনগে, দজিা- কুলর্মল্লা ১১২৬২/কুলর্ম/মুো/১৩ ০৪.০৭.১৮ 

3.  আবুপুে সাব থজনীন শ্রীশ্রী কািী র্মলিে, গ্রার্ম: আবুপুে, দপা: এিালিগঞ্জ, উপরজিা + দজিা: দেনী ১১২৬৩/যেেী/৩০ ১০.০৭.১৮ 

4.  সা. শ্রীশ্রী োধারগালবি দসবাশ্রর্ম র্মনসা র্মলিে, গ্রার্ম:+ডাক: হিহস বােইখালী, উপরজিা: দর্মারেিগঞ্জ, দজিা: বারগেিাট ১১২৬৪/বাগ/রর্মারে/৩৬ ১১.০৭.১৮ 

5.  নিদীেিে সাব থজনীন িলে র্মলিে, গ্রার্ম: নিদীেিে, ডাক: দগাবো বাজাে, উপরজিা: + দজিা: নোইি ১১২৬৫/নো/১৮ ৩১.০৭.১৮ 

6.  শ্রীশ্রী গদাই দগৌোঙ্গ দসবা র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: সারিরবে আবাদ, উপরজিা: দারকাপ, দজিা: খুিনা ১১২৬৬/খুল/দারকা/৪১ ০২.০৮.১৮ 

7.  শ্রীশ্রী োধা শ্যার্মসুিে দসবা র্মলিে, গ্রার্ম: পলির্ম বাজুয়া,  ডাক: দধাপাদী, উপরজিা: দারকাপ, দজিা: খুিনা ১১২৬৭/খুল/দারকা/৪২ ০২.০৮.১৮ 

8.  শ্রীশ্রী িক্ষ্মী নাোয়ণ সাব থজনীন র্মলিে,  গ্রার্ম: কালিনগে, ডাক: দারুন র্মলল্লক, উিরেলা: পাইকগাছা , যেলা: খুিনা ১১২৬৮/খুি/পাই/২২৭ ০২.০৮.১৮ 

9.  দ. আর্মোজুেী লশব র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: আর্মোজুেী, উপরজিা: কাউখািী, দজিা: লপরোজপুে ১১২৬৯/লপরো/কাউ/২৫ ০৫.০৮.১৮ 

10.  পাকুলেয়া সা. দসবাশ্রর্ম ও দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: পাকুলেয়া, ডাক: গাওখািী বাজাে, উপরজিা: নালজেপুে, দজিা: লপরোজপুে ১১২৭০/লপরো/নালজ/১৪২ ০৫.০৮.১৮ 

11.  বাাংিারদশ দসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: তাোবুলনয়া, ডাক: লগিাতিা, উপরজিা: নালজেপুে, দজিা: লপরোজপুে ১১২৭১/লপরো/নালজ/১৪৩ ০৫.০৮.১৮ 

12.  সা. শ্রীশ্রী োধারগালবি দসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: উত্তে দিাগিাবুলনয়া, ডাক: লগিাতিা, উপরজিা: নালজেপুে, দজিা: লপরোজপুে ১১২৭২/লপরো/নালজ/১৪৪ ০৫.০৮.১৮ 

13.  সা. শ্রীশ্রী কািীর্মাতা ঠাকুে লবগ্রি র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: দদিােী, উপরজিা: দনছাোবাদ, দজিা: লপরোজপুে ১১২৭৩/লপরো/রনছা/৪৭ ০৫.০৮.১৮ 

14.  সা. শ্রীশ্রী িলে দসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: দদিােী, উপরজিা: দনছাোবাদ, দজিা: লপরোজপুে ১১২৭৪/লপরো/রনছা/৪৮ ০৫.০৮.১৮ 

15.  দদিােী (পূব থপাো) সাব থজনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: দদিােী, উপরজিা: দনছাোবাদ, দজিা: লপরোজপুে ১১২৭৫/লপরো/রনছা/৪৯ ০৫.০৮.১৮ 

16.  ধাওয়া োজপাশা সাব থজনীন দগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: োজপাশা, উপরজিা: ভাণ্ডালেয়া, দজিা: লপরোজপুে ১১২৭৬/লপরো/ভাণ্ডা/১১ ০৫.০৮.১৮ 

17.  দতলিখািী সাব থজনীন শ্রীশ্রী কািী র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: দতলিখািী, উপরজিা: ভাণ্ডালেয়া, দজিা: লপরোজপুে ১১২৭৭/লপরো/ভাণ্ডা/১২ ০৫.০৮.১৮ 

18.  িলেণপািা সাব থজনীন দগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: িলেণপািা, উপরজিা: ভাণ্ডালেয়া, দজিা: লপরোজপুে ১১২৭৮/লপরো/ভাণ্ডা/১৩ ০৫.০৮.১৮ 

19.  শ্রীশ্রী োধারগাহবন্দ দসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পলির্ম দগািবুলনয়া, ডাক: সাোবিে, উপরজিা: ভান্ডালেয়া, দজিা: লপরোজপুে ১১২৭৯/লপরো/ভাণ্ডা/১৪ ০৫.০৮.১৮ 



20.  পূব থ দগািবুলনয়া সা. দগৌে িলে র্মলিে, গ্রার্ম: পূব থ দগািবুলনয়া, ডাক: সাোবিে, উপরজিা: ভান্ডালেয়া, দজিা: লপরোজপুে ১১২৮০/লপরো/ভাণ্ডা/১৫ ০৫.০৮.১৮ 

21.  িেকগালছয়া সা. শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: িেকগালছয়া, দপা: নিীিেকগালছয়া, উপরজিা-র্মঠবালেয়া, দজিা: লপরোজপুে ১১২৮১/লপরো/র্মঠ/০৫ ০৫.০৮.১৮ 

22.  শ্রীশ্রী োধারগালবি  দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: দছাট লশঙ্গা, দপা: দভিকী, উপরজিা-র্মঠবালেয়া, দজিা: লপরোজপুে ১১২৮২/লপরো/র্মঠ/০৬ ০৫.০৮.১৮ 

23.  শ্রীশ্রী র্মদে যর্মািে হেউ র্মহন্দে, গ্রার্ম: র্মাহলয়াট, ডাক: েিেহদয়া, উিরেলা: কালুখালী, যেলা: োেবােী ১১২৮৩/োে/কালু/০১ ১২.০৮.১৮ 

24.  শ্রীশ্রী কালী র্মহন্দে, গ্রার্ম: যর্মৌকুেী, ডাক: োয়েগে, উিরেলা: কালুখালী, যেলা: োেবােী ১১২৮৪/োে/কালু/০২ ১২.০৮.১৮ 

25.  েটাধে সাবেৃেীে র্মিাশ্মশাে, গ্রার্ম: হশবােন্দপুে, ডাক: িাট র্মদাপুে, উিরেলা: কালুখালী, যেলা: োেবােী ১১২৮৫/োে/কালু/০৩ ১২.০৮.১৮ 

26.  শ্রীকৃষ্ণ যসবাসংঘ র্মঠ র্মহন্দে শ্রীঅঙ্গে, গ্রার্ম: হবেয়বাবুে িাো, ডাক: + উিরেলা: যগায়ালন্দ, যেলা: োেবােী ১১২৮৬/োে/যগায়া/১৫ ১২.০৮.১৮ 

27.  শ্রীশ্রী িহেবাসে র্মহন্দে, গ্রার্ম:+ ডাক: যোো, উিরেলা: িাংশা, যেলা: োেবােী ১১২৮৭/োে/িাং/২৭ ১২.০৮.১৮ 

28.  হবলরোো সাবেৃেীে শ্রীশ্রী দুগাৃ র্মহন্দে, গ্রার্ম:হবলরোো, ডাক: বয়োট, উিরেলা: িাংশা, যেলা: োেবােী ১১২৮৮/োে/িাং/২৮ ১২.০৮.১৮ 

29.  মর্মশালা িালিাো সাবেৃেীে দুগাৃ র্মহন্দে, গ্রার্ম: মর্মশালা, ডাক: + উিরেলা: িাংশা, যেলা: োেবােী ১১২৮৯/োে/িাং/২৯ ১২.০৮.১৮ 

30.  লজরয়িগােী শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: লজরয়িগােী, ডাক: পদর্মদী,  উপরজিা: বালিয়াকালি, দজিা: োজবােী ১১২৯০/োে/বাহল/১০৮ ১২.০৮.১৮ 

31.  র্মিাশ্মশান দকন্দ্রীয় র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: +উপরজিা: বালিয়াকালি, দজিা: োজবােী ১১২৯১/োে/বাহল/৬৪ ১২.০৮.১৮ 

32.  বিিাকুণ্ডু সাব থজনীন পূজা র্মলিে, গ্রার্ম: বিিাকুণ্ডু, ডাক: সর্মালধনগে,  উপরজিা: বালিয়াকালি, দজিা: োজবােী ১১২৯২/োে/বাহল/১০৯ ১২.০৮.১৮ 

33.  জঙ্গি সাব থজনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: জঙ্গি,  উপরজিা: বালিয়াকালি, দজিা: োজবােী ১১২৯৩/োে/বাহল/১১০ ১২.০৮.১৮ 

34.  দবতাঙ্গা সাব থজনীন কািীর্মাতা র্মলিে, গ্রার্ম: দবতাঙ্গা, ডাক: আেকালি, উপরজিা: বালিয়াকালি, দজিা: োজবােী ১১২৯৪/োে/বাহল/১১১ ১২.০৮.১৮ 

35.  বালিেিে সাব থজনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম: বালিেিে, ডাক: + উপরজিা: বালিয়াকালি, দজিা: োজবােী ১১২৯৫/োে/বাহল/১১২ ১২.০৮.১৮ 

36.  সর্মালধনগে পার্ থ সােলর্ র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: সর্মালধনগে, উপরজিা: বালিয়াকালি, দজিা: োজবােী ১১২৯৬/োে/বাহল/১১৩ ১২.০৮.১৮ 

37.  শ্রীশ্রী র্মরিশ্বেী অঙ্গন, গ্রার্ম: +ডাক:  বিেপুে, উপরজিা: বালিয়াকালি, দজিা: োজবােী ১১২৯৭/োে/বাহল/১১৪ ১২.০৮.১৮ 

38.  শ্রীশ্রী কািািাঁদ দিতন্য দগৌোঙ্গ র্মিাপ্রভু র্মলিে, গ্রার্ম:+ ডাক: খানগঞ্জ, উপরজিা:+ দজিা: োজবােী ১১২৯৮/োে/৫৪ ১২.০৮.১৮ 

39.  শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম:+ডাক: খানখানাপুে, উপরজিা:+ দজিা: োজবােী ১১২৯৯/োে/১৪৬ ১২.০৮.১৮ 

40.  শ্রীশ্রী োধারগালবি লজউে র্মলিে, গ্রার্ম: লবরনাদপুে, ডাক: +উপরজিা:+ দজিা: োজবােী ১১৩০০/োে/১৪৭ ১২.০৮.১৮ 

41.  শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম: লবরনাদপুে, ডাক: +উপরজিা:+ দজিা: োজবােী ১১৩০১/োে/১৪৮ ১২.০৮.১৮ 

42.  শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: িক্ষ্মীরকাি, ডাক: +উপরজিা:+ দজিা: োজবােী ১১৩০২/োে/১৪৯ ১২.০৮.১৮ 

43.  সব থজনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম: বােীগ্রার্ম, ডাক: বাণীবি, উপরজিা:+ দজিা: োজবােী ১১৩০৩/োে/৬১ ১২.০৮.১৮ 

44.  শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: গঙ্গাপ্রসাদপুে, ডাক: +উপরজিা:+ দজিা: োজবােী ১১৩০৪/োে/১৫০ ১২.০৮.১৮ 

45.  শ্রীশ্রী অন্নপূণ থা র্মলিে, গ্রার্ম:+ ডাক: খানখানাপুে, উপরজিা:+ দজিা: োজবােী ১১৩০৫/োে/৬৮ ১২.০৮.১৮ 

46.  ডাউকী সাবেৃেীে দুগাৃ র্মহন্দে, গ্রার্ম: ডাউকী, ডাক: আেো, উপরজিা:+ দজিা: োজবােী ১১৩০৬/োে/১৫১ ১২.০৮.১৮ 

47.  শ্রীশ্রী সাবেৃেীে কািী র্মলিে, গ্রার্ম: দর্মৌিািী, ডাক: বেটিয়া, উপরজিা: লিওে, দজিা: র্মালনকগঞ্জ ১১৩০৭/র্মাহে/হঘও/০৪ ১২.০৮.১৮ 

48.  শ্রীশ্রী শ্মশাে কািী র্মলিে, গ্রার্ম: দর্মৌিািী, ডাক: বেটিয়া, উপরজিা: লিওে, দজিা: র্মালনকগঞ্জ ১১৩০৮/র্মাহে/হঘও/০৫ ১২.০৮.১৮ 

49.  শ্রীশ্রী শ্মশাে কািী লবগ্রি র্মলিে, গ্রার্ম: োথুো, ডাক: বালনয়াজুেী, উপরজিা: লিওে, দজিা: র্মালনকগঞ্জ ১১৩০৯/র্মাহে/হঘও/০৬ ১২.০৮.১৮ 

50.  এগােশ্রী সাবেৃেীে কািী র্মলিে, গ্রার্ম: এগােশ্রী, ডাক: দকতো, উপরজিা: +রজিা: র্মালনকগঞ্জ ১১৩১০/র্মাহে/০২ ১২.০৮.১৮ 

51.  দেগ্রার্ম সাবেৃেীে শ্মশান, গ্রার্ম: +ডাক: দেগ্রার্ম, উপরজিা: সাটুলেয়া, দজিা: র্মালনকগঞ্জ ১১৩১১/র্মাহে/সাটু/০১ ১২.০৮.১৮ 

52.  বাস্তা সাবেৃেীে কািী র্মলিে, গ্রার্ম: বাস্তা, ডাক: শাকোইি, উপরজিা: িলেোর্মপুে, দজিা: র্মালনকগঞ্জ ১১৩১২/র্মাহে/িহে/০১ ১২.০৮.১৮ 

53.  শ্রীশ্রী কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম + যিা: িাইকো , উিরেলা: কাহলিািী, যেলা: টাংগাইল ১১৩১৩/টাঙ্গা/কাহল/২০ ১২.০৮.১৮ 

54.  িাইকো শ্মশাে ঘাট , গ্রার্ম + যিা: িাইকো , উিরেলা: কাহলিািী, যেলা: টাংগাইল ১১৩১৪/টাঙ্গা/কাহল/২১ ১২.০৮.১৮ 

55.  েরিপুে ঋহিিাো কালী র্মহন্দে , গ্রার্ম: েরিপুে, ডাক: হবন্যাফেে , উিরেলা:+ যেলা: টাংগাইল ১১৩১৫/টাঙ্গা/১৯ ১২.০৮.১৮ 



56.  শ্রীশ্রী কালীর্মািা র্মহন্দে, গ্রার্ম: েলসন্ধ্যা , যিা: সিবিপুে, উিরেলা: োগেপুে, যেলা: টাঙ্গাইল ১১৩১৬/টাঙ্গা/োগ/১৩ ১২.০৮.১৮ 

57.  শ্রীশ্রী বুো র্মা কািী বােী, গ্রার্ম- ছালিয়াকালি, ডাক+ উপরজিা- মুোদনগে, দজিা- কুলর্মল্লা ১১৩১৭/কুলর্ম/মুো/১৪ ১৩.০৮.১৮ 

58.  শ্রীশ্রী লশব র্মলিে, গ্রার্ম- ছালিয়াকালি, ডাক+ উপরজিা- মুোদনগে, দজিা- কুলর্মল্লা ১১৩১৮/কুলর্ম/মুো/১৫ ১৩.০৮.১৮ 

59.  শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহন্দে, গ্রার্ম: কাঁকসাে, ডাক: আলীশ্বে, উিরেলা: লালর্মাই, যেলা: কুহর্মল্লা ১১৩১৯/কুলর্ম/িাি/০১ ১৩.০৮.১৮ 

60.  শ্রীশ্রী পাগি শাংকে আশ্রর্ম, গ্রার্ম: বারয়ক, ডাক: িািপুে বাজাে, উপরজিা: আশুগঞ্জ, দজিা: ব্রাহ্মণবালেয়া ১১৩২০/ব্রাহ্ম/আশু/০৬ ১৯.০৮.১৮ 

61.  শ্রীশ্রী েক্ষাকািী র্মলিে, গ্রার্ম: োউৎিাট, ডাক: িািাইসাে, উপরজিা: কসবা, দজিা: ব্রাহ্মণবালেয়া ১১৩২১/ব্রাহ্ম/কস/০১ ১৯.০৮.১৮ 

62.  শ্রীশ্রী প্রয়াণ িীর্ ৃর্মিাশ্মশাে র্মহন্দে,  গ্রার্ম:  মৈেবেগে, যিা:  কুটি, উিরেলা: কসবা, যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11335/ব্রাহ্ম/কস/03 ১৯.০৮.১৮ 

63.  শ্রীশ্রী হশব র্মহন্দে,  গ্রার্ম +যিা: হশবপুে,  উিরেলা: েবীেগে, যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11322/ব্রাহ্ম/নবী/04 ১৯.০৮.১৮ 

64.  শ্রীশ্রী েক্ষাকালী র্মহন্দে,  গ্রার্ম + যিা:  গীিািাো,  উিরেলা: েবীেগে, যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11323/ব্রাহ্ম/নবী/05 ১৯.০৮.১৮ 

65.  শ্রীশ্রী যগৌে র্মহন্দে, গ্রার্ম: তুল্লািাো, যিা:  কুণ্ডা,  উিরেলা: োহসেেগে, যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11324/ব্রাহ্ম/নাসস/06 ১৯.০৮.১৮ 

66.  যগাকণ ৃহিন্দু হর্মলে র্মহন্দে, গ্রার্ম: যগাকণ ৃযিা: যগাকণ,ৃ উিরেলা: োহসেেগে, যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11325/ব্রাহ্ম/নাসস/07 ১৯.০৮.১৮ 

67.  শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহন্দে, গ্রার্ম:  র্মছলন্দপুে, যিা: কুণ্ডা, উিরেলা: োহসেেগে, যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11326/ব্রাহ্ম/নাসস/08 ১৯.০৮.১৮ 

68.  শ্রীশ্রী দুগাৃ র্মহন্দে,  গ্রার্ম: বহেয়াচং,  যিা: কুণ্ডা, উিরেলা: োহসেেগে, যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11327/ব্রাহ্ম/নাসস/09 ১৯.০৮.১৮ 

69.  োহসেপুে শ্রীিহে র্মহন্দে,  গ্রার্ম: োহসেপুে, ডাক +উিরেলা: োহসেেগে, যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11328/ব্রাহ্ম/নাসস/10 ১৯.০৮.১৮ 

70.  শ্রীশ্রী েগন্নার্ (র্মহন্দে) আখো, গ্রার্ম:  িহশ্বর্মিাো, যিা +উিরেলা: োহসেেগে, যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11329/ব্রাহ্ম/নাসস/11 ১৯.০৮.১৮ 

71.  শ্রীশ্রী যলাকোর্ ব্রহ্মচােী র্মহন্দে,  গ্রার্ম +যিাষ্ট +উিরেলা: োহসেেগে, যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11330/ব্রাহ্ম/নাসস/12 ১৯.০৮.১৮ 

72.  শ্রীশ্রী োর্মকৃষ্ণ র্মহন্দে, গ্রার্ম: হৈটাডুবী, যিা:  র্মাছর্মা, উিরেলা: োহসেেগে, যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11331/ব্রাহ্ম/নাসস/13 ১৯.০৮.১৮ 

73.  োছেপুে র্মিাশ্মশাে, গ্রার্ম: োহসেপুে, যিা: +উিরেলা: োহসেেগে, যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11332/ব্রাহ্ম/নাসস/14 ১৯.০৮.১৮ 

74.  শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহন্দে, গ্রার্ম +যিা: ৈলাকুট, উিরেলা: োহসেেগে, যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11333/ব্রাহ্ম/নাসস/15 ১৯.০৮.১৮ 

75.  শ্রীশ্রী দুগাৃ র্মহন্দে, গ্রার্ম + যিা:  ৈলাকুট,  উিরেলা: োহসেেগে, যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11334/ব্রাহ্ম/নাসস/16 ১৯.০৮.১৮ 

76.  শ্রীশ্রী আেন্দর্ময়ী কালীর্মািা হবগ্রি ও র্মহন্দে,  ডাকঘে: সোইল, উিরেলা: সোইল, যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11336/ব্রাহ্ম/সরা/03 ১৯.০৮.১৮ 

77.  শ্রীশ্রী োধারগাহবন্দ হেউে র্মহন্দে, গ্রার্ম: কালীকচ্ছ, উিরেলা: সোইল, যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11337/ব্রাহ্ম/সরা/04 ১৯.০৮.১৮ 

78.  শ্রীশ্রী মচিন্য োধার্মাধব আশ্রর্ম,  গ্রার্ম:  র্মলাইশ, ডাক:  িহির্মিাো, উিরেলা: সোইল, যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11338/ব্রাহ্ম/সরা/05 ১৯.০৮.১৮ 

79.  শ্রীশ্রী বাসন্তী র্মহন্দে,  গ্রার্ম:  যর্মোশােী,  যিা:  ইসলার্মপুে, উিরেলা: হবেয়েগে, যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11339/ব্রাহ্ম/সবজ/01 ১৯.০৮.১৮ 

80.  শ্রীশ্রী হসরেশ্বেী র্মহন্দে,  গ্রার্ম:  বুধন্তী, যিা: চান্দুো, উিরেলা: হবেয়েগে, যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11340/ব্রাহ্ম/সবজ/02 ১৯.০৮.১৮ 

81.  শ্রীশ্রী োধারগাহবন্দ র্মহন্দে,  গ্রার্ম: ৈাদুঘে, যিা: শািািাো, উিরেলা: +যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11341/ব্রাহ্ম/06 ১৯.০৮.১৮ 

82.  শ্রীশ্রী কালাচাঁে সন্যাসীে র্মহন্দে,  গ্রার্ম: উেশীউো, যিা: যসন্দ, উিরেলা: +যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11342/ব্রাহ্ম/07 ১৯.০৮.১৮ 

83.  শ্রীশ্রী কালী র্মহন্দে,  গ্রার্ম:  সীিােগে ঋহিিাো,  উিরেলা: +যেলা: ব্রাহ্মণবাহেয়া 11343/ব্রাহ্ম/08 ১৯.০৮.১৮ 

84.  িেরজাতপ্রতাপ বে লশবতিা দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: বে লশবতিা, ডাক: + উপরজিা+রজিা: িাঁপাইনবাবগঞ্জ ১১৩৪৪/চাঁিা/০৮ ০৩.০৯.১৮ 

85.  উত্তেবঙ্গ দবষ্ণব সাংি, গ্রার্ম: বে + ডাক:  হুজোপুে, উপরজিা+রজিা: িাঁপাইনবাবগঞ্জ ১১৩৪৫/চাঁিা/০৯ ০৩.০৯.১৮ 

86.  শ্রীশ্রী গরণশ পাগি দসবাশ্রর্ম ও সা. দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম : দ. দজাবােপাে, ডাক : আস্কে, উপ : আগগিঝাো, দজিা : বলেশাি ১১৩৪৬/বহে/আফগ/২৮ ০৪.০৯.১৮ 

87.  শ্রীশ্রী োধারগালবি সা. কাঙ্গাি র্মলিে, গ্রার্ম: উ. সাদতপুে, ডাক: রুকুলি, উপরজিা: দর্মরিলিগঞ্জ, দজিা: বলেশাি ১১৩৪৭/বহে/রর্মরি/২০ ০৪.০৯.১৮ 

88.  বাাংিারদশ সনাতন উপাসনািয়, গ্রার্ম: কাশীপুে, ডাক: িানপুে, উপরজিা: দর্মরিলিগঞ্জ, দজিা: বলেশাি ১১৩৪৮/বহে/রর্মরি/২১ ০৪.০৯.১৮ 

89.  দভার্মেকালি সাব থজনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: দভার্মেকালি, উপরজিা: িালিনা, দজিা: কুলর্মল্লা ১১৩৪৯/কুলর্ম/িালি/০৭ ০৪.০৯.১৮ 

90.  ডাকো শ্রীশ্রী কালী র্মহন্দে ও র্মিাশ্মশাে, গ্রার্ম: ডাকো, ডাক: হখেণশাল, উি: যচৌদ্দগ্রার্ম, যেলা: কুহর্মল্লা ১১৩৫০/কুলর্ম/রিৌদ্দ/০৫ ০৪.০৯.১৮ 

91.  ধনপুে কািীবােী র্মলিে, গ্রার্ম: ধনপুে, ডাক: সাওোইদ বাজাে, উপরজিা: কািীগঞ্জ, দজিা: গাজীপুে ১১৩৫১/গাজী/কািী/১২ ০৪.০৯.১৮ 



92.  িাটেয়পুে সাবেৃেীে দুগাৃ র্মহন্দে, গ্রার্ম: িাটেয়পুে, যিা:  বসন্তপুে, উিরেলা + যেলা: োেবােী ১১৩৫২/োে/১৫২ ১৫.০৯.১৮ 

93.  বােোো সাবেৃেীে কালী র্মহন্দে,  গ্রার্ম:  বােোো, যিা:  চণ্ডীপুে,  উিরেলা: কালুখালী, যেলা:  োেবােী ১১৩৫৩/োে/কালু/০৪ ১৩.০৯.১৮ 

94.  শ্রীশ্রী োধারগাহবন্দ র্মহন্দে, গ্রার্ম:  হব-র্মালঞ্চী, যিা:  যর্মৌোট, উিরেলা:  িাংশা, যেলা: োেবােী ১১৩৫৪/োে/িাং/৩০ ১৩.০৯.১৮ 

95.  নয়ন দ াগী আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: িলণ্ডগে, উপরজিা: দুগ থাপুে, দজিা: দনত্ররকাণা ১১৩৫৫/দনত্র/দুগ থা/০২ ১৬.০৯.১৮ 

96.  পুখুহেয়া সাবেৃেীে শ্রীশ্রী দুগাৃ র্মহন্দে, গ্রার্ম: পুখুহেয়া, ডাক+উিরেলা+যেলা: যেত্ররকাণা ১১৩৫৬/দনত্র/০১ ১৬.০৯.১৮ 

97.  সাবেৃেীে পূো র্মহন্দে, গ্রার্ম: +ডাক+উিরেলা: পূবধৃলা, যেলা: যেত্ররকাণা ১১৩৫৭/দনত্র/পূব থ/০১ ১৬.০৯.১৮ 

98.  পূবধৃলা শ্মশাে ঘাট, গ্রার্ম: +ডাক+উিরেলা: পূবধৃলা, যেলা: যেত্ররকাণা ১১৩৫৮/দনত্র/পূব থ/০২ ১৬.০৯.১৮ 

99.  সাব থজনীন শ্রীশ্রী কািী র্মলিে, গ্রার্ম: নিপাো, ডাক: দবায়ালিয়া, উপরজিা: বারকেগঞ্জ, দজিা: বলেশাি ১১৩৫৯/বলে/বারক/৮৭ ০৩.১০.১৮ 

100.  শ্রীশ্রী সাব থজনীন োধারগালবি র্মলিে(রসবাশ্রর্ম), গ্রার্ম: +ডাক: নালেরকিবােী,  উি: দকাটািীপাো, যেলা: দগাপািগঞ্জ ১১৩৬০/দগাপা/রকাটা/২৯৩ ০৪.১১.১৮ 

101.  শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: বালিয়া, ডাক: েেক্কাবাদ, উপরজিা+রজিা: িাঁদপুে ১১৩৬১/িাঁদ/১১ ০৪.১১.১৮ 

102.  শ্রীশ্রী োধারগাহবন্দ যসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:  যগািালপুে, ডাক:  যগািালপুে, উিরেলা: কচুয়া, যেলা:  বারগেিাট ১১৩৬২/বাগ/কচু/০৭ ০৫.১১.১৮ 

103.  যোবাই সাবেৃেীে শ্রীশ্রী দুগাৃ র্মহন্দে ও িহেসৈা, গ্রার্ম:  যোবাই, ডাক:  গোহলয়া, উিরেলা: কচুয়া, যেলা :  বারগেিাট ১১৩৬৩/বাগ/কচু/০৮ ০৫.১১.১৮ 

104.  বে আন্ধ্াের্মহেক সাবেৃেীে শ্রীশ্রী িহেসৈা র্মহন্দে, উিরেলা: কচুয়া, যেলা: বারগেিাট ১১৩৬৪/বাগ/কচু/০৯ ০৫.১১.১৮ 

105.  বেবাঁক সাবেৃেীে দুগাৃ র্মহন্দে , গ্রার্ম: বেবাঁক, ডাক: হশবপুে, উিরেলা: হচিলর্মােী, যেলা: বারগেিাট ১১৩৬৫/বাগ/হচি/১২ ০৫.১১.১৮ 

106.  িােডুমুহেয়া সাবেৃেীে দুগাৃ র্মহন্দে, গ্রার্ম+ডাক:  িেডুমুহেয়া, উিরেলা:  হচিলর্মােী, যেলা: বারগেিাট ১১৩৬৬/বাগ/হচি/১৩ ০৫.১১.১৮ 

107.  োয়গ্রার্ম পূবিৃাো সাবেৃেীে দুগাৃ র্মহন্দে, গ্রার্ম: োয়গ্রার্ম, ডাক: খাহলশপুে, উিরেলা: হচিলর্মােী, যেলা: বারগেিাট ১১৩৬৭/বাগ/হচি/১৪ ০৫.১১.১৮ 

108.  সারবাখালী দহক্ষণিাো সাবেৃেীে দুগাৃ র্মহন্দে, উিরেলা: হচিলর্মােী, যেলা: বারগেিাট ১১৩৬৮/বাগ/হচি/১৫ ০৫.১১.১৮ 

109.  হখহলগািী সাবেৃেীে দুগাৃ র্মহন্দে,  ডাক: ঝালডাঙ্গা, উিরেলা: হচিলর্মােী, যেলা: বারগেিাট ১১৩৬৯/বাগ/হচি/১৬ ০৫.১১.১৮ 

110.  হকরৃ্ত্েখালী িহির্ম িাো সা. কালী র্মহন্দে,  গ্রার্ম: হকরৃ্ত্েখালী, ডাক:  খারসেিাট, উিরেলা:  হচিলর্মােী, যেলা: বারগেিাট ১১৩৭০/বাগ/হচি/১৭ ০৫.১১.১৮ 

111.  যিকাটিয়া সা. শ্রীশ্রী বাসন্তী র্মহন্দে,  গ্রার্ম: যিকাটিয়া, ডাক:  ৈাংগেিাে বাোে, উিরেলা:  েহকেিাট, যেলা:  বারগেিাট ১১৩৭১/বাগ/েহক/০৮ ০৫.১১.১৮ 

112.  শ্রীশ্রী চার্মাহেয়া শ্মশাে কালী র্মহন্দে ,ডাক:  েওয়ািাো, উিরেলা:  েহকেিাট, যেলা: বারগেিাট ১১৩৭২/বাগ/েহক/০৯ ০৫.১১.১৮ 

113.  দ্বাদশিল্লী োধার্মাধব যসবা র্মহন্দে,  গ্রার্ম: দ্বাদশিল্লী ডাক: র্মায়াে খালী, উিরেলা:  েহকেিাট, যেলা: বারগেিাট ১১৩৭৩/বাগ/েহক/১০ ০৫.১১.১৮ 

114.  বাগর্মাো সাবেৃেীে শ্রীশ্রী দুগাৃ র্মহন্দে,  গ্রার্ম:বাগর্মাো, ডাক: র্মগোিাট, উিরেলা + যেলা: বারগেিাট ১১৩৭৪/বাগ/১৬ ০৫.১১.১৮ 

115.  বাগর্মাো সাবেৃেীে শ্রীশ্রী কালী র্মহন্দে,  গ্রার্ম:  বাগর্মাো, ডাক:  র্মগোিাট, যেলা:  বারগেিাট ১১৩৭৫/বাগ/১৭ ০৫.১১.১৮ 

116.  বাগর্মাো সাবেৃেীে োধারগাহবন্দ র্মহন্দে,  গ্রার্ম: বাগর্মাো, ডাক:  র্মগোিাট, উিরেলা + যেলা: বারগেিাট ১১৩৭৬/বাগ/১৮ ০৫.১১.১৮ 

117.  দহক্ষণ খােপুে কালীবােী সাবেৃেীে োধারগাহবন্দ র্মহন্দে, গ্রার্ম + ডাক:   খােপুে, উিরেলা + যেলা:  বারগেিাট ১১৩৭৭/বাগ/১৯ ০৫.১১.১৮ 

118.  দহক্ষণ আিাইকাঠী শ্রীশ্রী সা. যগাহবন্দ র্মহন্দে,  গ্রার্ম : দ.আিাইকাঠী, ডাক: যক যদিাো, উিরেলা + যেলা:  বারগেিাট  ১১৩৭৮/বাগ/২০ ০৫.১১.১৮ 

119.  যঘাোদাই সাবেৃেীে দুগাৃ র্মহন্দে, গ্রার্ম + ডাক: যঘাোদাইে, উিরেলা:  যর্মাল্লািাট, যেলা:  বারগেিাট ১১৩৭৯/বাগ/রর্মাল/০৬ ০৫.১১.১৮ 

120.  হর্মস্ত্রীবােী সা.দুগাৃ ও কালী র্মহন্দে,  গ্রার্ম:  উর্ত্ে কুর্মােীয়া, ডাক:  যিের্মািাট , উিরেলা:  যর্মারেলগঞ্জ, যেলা: বারগেিাট ১১৩৮০/বাগ/রর্মারে/৩৬ ০৫.১১.১৮ 

121.  িঞ্চগ্রার্ম সহিহলি যসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম:  িঞ্চগ্রর্মা, ডাক:  িাওলােডঙ্গা, উিরেলা:  যর্মারেলগঞ্জ, যেলা: বারগেিাট ১১৩৮১/বাগ/রর্মারে/৩৭ ০৫.১১.১৮ 

122.  শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ যসবাশ্রর্ম,  গ্রার্ম:  কুর্মাহেয়ারোলা, উিরেলা:  যর্মারেলগঞ্জ, যেলা: বারগেিাট ১১৩৮২/বাগ/রর্মারে/৩৮ ০৫.১১.১৮ 

123.  যবৌলপুে সাবেৃেীে সোিে ধর্ম ৃর্মহন্দে,  গ্রার্ম + ডাক:  যবৌলপুে, উিরেলা:  যর্মারেলগঞ্জ, যেলা:  বারগেিাট ১১৩৮৩/বাগ/রর্মারে/৩৯ ০৫.১১.১৮ 

124.  যবিকাটা সাবেৃেীে শ্রীশ্রী িহে র্মহন্দে, গ্রার্ম:  যবিকাটা, ডাক: যৈােোহিয়া, উিরেলা: োর্মিাল, যেলা: বারগেিাট ১১৩৮৪/বাগ/োর্ম/২৮ ০৫.১১.১৮ 

125.  সা.শ্রীশ্রী বুহে র্মারয়ে গাছিলা ও িহে র্মহন্দে,  গ্রার্ম: বেেবাবপুে, ডাক: েয়সাপুে, উিরেলা: োর্মিাল, যেলা: বারগেিাট ১১৩৮৫/বাগ/োর্ম/২৯ ০৫.১১.১৮ 

126.  পূব ৃআর্মোগাহছো সা. যগাহবন্দ, দুগাৃ ও কালী র্মহন্দে,  গ্রার্ম+ডাক: আর্মোগাহছয়া, উিরেলা: শেণরখালা, যেলা: বারগেিাট ১১৩৮৬/বাগ/শে/১২ ০৫.১১.১৮ 

127.  আর্মোগাহছয়া সাবেৃেীে শ্রীশ্রী যগাহবন্দ র্মহন্দে, গ্রার্ম: আর্মোগাহছয়া, উিরেলা: শেণরখালা, যেলা:  বারগেিাট ১১৩৮৭/বাগ/শে/১৩ ০৫.১১.১৮ 



128.  ধােসাগে িালদাে বাহে সাবেৃেীে শ্রীশ্রী িহেগুরুচাঁদ র্মহন্দে, উিরেলা:  শেণরখালা, যেলা: বারগেিাট ১১৩৮৮/বাগ/শে/১৪ ০৫.১১.১৮ 

129.  গলিা র্মধ্যিাো িহে র্মহন্দে, গ্রার্ম: +ডাক: গলিা, উিরেলা: ধর্মিৃাশা, যেলা: সুোর্মগঞ্জ ১১৩৮৯/সুো/ধর্ম/ৃ০২ ০৫.১১.১৮ 

130.  সাব থজনীন শালিসুধা র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম: +ডাক: কিাবােী,  উি: দকাটািীপাো, যেলা: দগাপািগঞ্জ ১১৩৯০/দগাপা/রকাটা/২৯৪ ০৫.১১.১৮ 

131.  সাবেৃেীে শ্রীশ্রী কালাচাঁে র্মহন্দে, গ্রার্ম: গািীগ্রার্ম, ডাক+উি: মেন্তাপুে, যেলা: হসরলট ১১৩৯১/হসল/মেন্তা/০৩ ০৭.১১.১৮ 

132.  দুবাগবাোে সাবেৃেীে শ্রীশ্রী কালীবােী র্মহন্দে, গ্রার্ম+ডাক: দুবাগবাোে, উি: হবয়ােীবাোে, যেলা: হসরলট ১১৩৯২/হসল/হবয়া/০১ ০৭.১১.১৮ 

133.  শ্রীশ্রী শহে র্মহন্দে, পুোেবাোে, উিরেলা: হবশ্বোর্, যেলা: হসরলট ১১৩৯৩হসল/হবশ্ব/০১ ০৭.১১.১৮ 

134.  কালীজুেী শ্মশাে ঘাট, গ্রার্ম: কালীজুেী, ডাক: বাহগিাবাোে, উিরেলা: হবশ্বোর্, যেলা: হসরলট ১১৩৯৪/হসল/হবশ্ব/০২ ০৭.১১.১৮ 

135.  শ্রীশ্রী োখাল ঠাকুে হেউ আখো, গ্রার্ম: কালীজুেী, ডাক: বাহগিাবাোে, উিরেলা: হবশ্বোর্, যেলা: হসরলট ১১৩৯৫/হসল/হবশ্ব/০৩ ০৭.১১.১৮ 

136.  শ্রীশ্রী োধাের্মে হেউ আখো, গ্রার্ম: দর্ত্া, ডাক: বাহগিাবাোে, উিরেলা: হবশ্বোর্, যেলা: হসরলট ১১৩৯৬/হসল/হবশ্ব/০৪ ০৭.১১.১৮ 

137.  শ্রীশ্রী কালীবােী র্মহন্দে, গ্রার্ম: +ডাক: বাহগিাবাোে, উিরেলা: হবশ্বোর্, যেলা: হসরলট ১১৩৯৭/হসল/হবশ্ব/০৫ ০৭.১১.১৮ 

138.  শ্রীশ্রী েগন্নার্ হেউ আখো, গ্রার্ম: বাবুেগে,ডাক: োোগঞ্জবাোে, উিরেলা: হবশ্বোর্, যেলা: হসরলট ১১৩৯৮/হসল/হবশ্ব/০৬ ০৭.১১.১৮ 

139.  শ্রীশ্রী যগািীোর্ হেউে আখো, গ্রার্ম: হদঘলী, ডাক: যগাহবন্দগঞ্জ, উিরেলা: হবশ্বোর্, যেলা: হসরলট ১১৩৯৯/হসল/হবশ্ব/০৭ ০৭.১১.১৮ 

140.  শ্রীশ্রী শ্যার্মসুন্দে হেউ আখো, গ্রার্ম: কাহবলেগে, ডাক: যদওকলস, উিরেলা: হবশ্বোর্, যেলা: হসরলট ১১৪০০/হসল/হবশ্ব/০৮ ০৭.১১.১৮ 

141.  শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী র্মলিে, গ্রার্ম: জগদ্ধাত্রীপাো, ডাক: + উপরজিা : +দজিা: মুন্সীগঞ্জ ১১৪০১/মুন্সী/২১ ০৮.১১.১৮ 

142.  দকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী জয়কািী র্মাতা র্মলিে, গ্রার্ম: র্মািপাো, ডাক: + উপরজিা : +দজিা: মুন্সীগঞ্জ ১১৪০২/মুন্সী/২২ ০৮.১১.১৮ 

143.  শ্রীশ্রী জয়কািী র্মলিে, র্মজুর্মদােবােী, উ. কাট্টিী, কাষ্টর্মস একারডর্মী, পািােতিী, িট্টগ্রার্ম ১১৪০৩/িট্ট/৪৬ ১১.১১.১৮ 

144.  শ্রীশ্রী জ্বাঁিা কুর্মােী র্মলিে ও োর্মঠাকুে র্মহন্দে, গ্রার্ম+ডাক: বের্মা, উপরজিা: িিনাইশ, দজিা: িট্টগ্রার্ম ১১৪০৪/িট্ট/িি/২৬ ১১.১১.১৮ 

145.  পূব থ র্মাইগাতা, বাতাজুেী সাব থজনীন দুগ থা র্মহন্দে, গ্রার্ম+ডাক: বের্মা, উপরজিা: িিনাইশ, দজিা: িট্টগ্রার্ম ১১৪০৫/িট্ট/িি/২৭ ১১.১১.১৮ 

146.  সাব থজনীন শ্রীশ্রী সতযনাোয়ণ লবগ্রি র্মহন্দে, গ্রার্ম+ডাক: দবিতিী, উপরজিা: িিনাইশ, দজিা: িট্টগ্রার্ম ১১৪০৬/িট্ট/িি/২৮ ১১.১১.১৮ 

147.  শ্রীশ্রী গীতা ভবন র্মলিে, গ্রার্ম: পূব থ িন্দ্ররিানা, ডাক: দখািকাে পাো, উপরজিা: োঙ্গুলনয়া, দজিা: িট্টগ্রার্ম ১১৪০৭/িট্ট/োঙ্গু/১৪৫ ১১.১১.১৮ 

148.  প.রর্মিাবে পাটগাোেডাঙ্গা সাব থজনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: দর্মিাবে, উপ: লকরশােগঞ্জ, দজিা: নীিোর্মােী ১১৪০৮/েীল/হকরশা/১৬৫ ১১.১১.১৮ 

149.  োেবােী দ.িাো সা. দুগাৃ র্মলিে, গ্রার্ম: োজবােী, ডাক : লশমুিবােী, উপরজিা: জিঢাকা, দজিা: নীিোর্মােী ১১৪০৯/েীল/েল/২৫৭ ১১.১১.১৮ 

150.  লঝকেগাছা বারোয়ােী পূজা র্মলিে, গ্রার্ম: কৃষ্ণনগে, ডাক: + উপরজিা: লঝকেগাছা, দজিা:  রশাে ১১৪১০/ শ/লঝক/১৭ ১১.১১.১৮ 

151.  কালিশাকুি সাব থজনীন পূজা র্মলিে, গ্রার্ম: কালিশাকুি, ডাক: কারটঙ্গা, উপরজিা: অভয়নগে, দজিা:  রশাে ১১৪১১/ শ/অভ/০৭ ১৭.১২.১৮ 

152.  শ্রীশ্রী দিাকনার্ ব্রহ্মিােীে র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: কিসকাঠী, উপরজিা: বারকেগঞ্জ, দজিা: বলেশাি ১১৪১২/বলে/বারক/৮৮ ১৭.১২.১৮ 

153.  যর্মঘাোর্ম সাবেৃেীে শ্রীশ্রী দুগাৃ র্মহন্দে,  গ্রার্ম: ইটারিািা, যিা: যর্মাগল িাট,  উিরেলা + যেলা: লালর্মহেেিাট ১১৪১৩/লাল/১৩ ২০.১২.১৮ 

154.  েহিধে যসবা সহর্মহি সাবেৃেীে দুগাৃ র্মহন্দে , গ্রার্ম: েহিধে, ডাক: হসন্দুের্মহি,  উিরেলা + যেলা: লালর্মহেেিাট ১১৪১৪/লাল/১৪ ২০.১২.১৮ 

155.  যকাদাল খািা সাবেৃেীে িহেবাসে  দুগাৃ র্মহন্দে,  গ্রার্ম: যকাদাল খািা, যর্মাগলিাট,  উিরেলা + যেলা: লালর্মহেেিাট ১১৪১৫/লাল/১৫ ২০.১২.১৮ 

156.  র্মাস্টােিাো দুগাৃ র্মহন্দে , খুহেয়গাছ, গ্রার্ম: খুহেয়াগাছ, যিা: কাল্মাটি,  উিরেলা + যেলা: লালর্মহেেিাট ১১৪১৬/লাল/১৬ ২০.১২.১৮ 

157.  খার্মাে যগাহবন্দোর্ম সা. গুরুব্রহ্মা আশ্রর্ম,  গ্রার্ম: খার্মাে যগাহবন্দোর্ম,  ডাক: র্মরিন্দ্রেগে,  উিরেলা + যেলা: লালর্মহেেিাট ১১৪১৭/লাল/১৭ ২০.১২.১৮ 

158.  হসন্দুহেয়া যপ্রর্মােন্দ সাবেৃেীে  র্মিাশ্মশাে, গ্রার্ম:  হসন্দুহেয়া,  ডাক: যদউহিেিাট, উিরেলা + যেলা: লালর্মহেেিাট ১১৪১৮/লাল/১৮ ২০.১২.১৮ 

159.  যদউহিেিাট সাবেৃেীে দুগাৃ র্মহন্দে , গ্রার্ম: োর্মোর্ম, ডাক: যদউহিেিাট,  উিরেলা + যেলা: লালর্মহেেিাট ১১৪১৯/লাল/১৯ ২০.১২.১৮ 

160.  হসন্দুেীয়া যকারিশ্বে সাবেৃেীে কালী র্মহন্দে,  গ্রার্ম: হসন্দুেীয়া, ডাক: যদউহিে িাট, উিরেলা + যেলা: লালর্মহেেিাট ১১৪২০/লাল/২০ ২০.১২.১৮ 

161.  যবেিাঙ্গা িহেবাসে দুগাৃ র্মহন্দে, গ্রার্ম:   যবেিাঙ্গা, যিা:  কুশাৃর্মােী, উিরেলা: + যেলা:  লালর্মহেেিাট ১১৪২১/লাল/২১ ২০.১২.১৮ 

162.  পারুিীয়া সা. কািী র্মলিে, গ্রার্ম: উ. পারুলিয়া, ডাক: দ. পারুিীয়া, উপরজিা: িাতীবান্ধা, দজিা: িাির্মলনেিাট ১১৪২২/লাল/িাহি/২০ ২০.১২.১৮ 

163.  সাবেৃেীে শ্রীশ্রী োর্ম র্মহন্দে , গ্রার্ম: কারন্তশ্বেিাো, ডাক: সােপুকুে, উিরেলা: আহদির্মােী, যেলা: লালর্মহেেিাট ১১৪২৩/লাল/আহদ/০৯ ২০.১২.১৮ 



164.  শ্রীশ্রী োধারগাহবন্দ ও কালীর্মহন্দে-সৎসংঘ,  দহক্ষণ যগাবধা কালীেিাট, দুগাৃপুে,  উি: আহদির্মােী, যেলা: লালর্মহেেিাট ১১৪২৪/লাল/আহদ/১০ ২০.১২.১৮ 

165.  র্মহিিাশে মুহিদাহয়েী িহে র্মহন্দে , গ্রার্ম: র্মহিিাশিে, যিা: োমুেীে িাট,।  উিরেলা: আহদির্মােী, যেলা: লালর্মহেেিাট ১১৪২৫/লাল/আহদ/১১ ২০.১২.১৮ 

166.  িহণ্ডিিাো যবাচাে োে র্মিাশ্মশাে র্মহন্দে, গ্রার্ম: + যিা:  িেোর্ম, উিরেলা: কালীগঞ্জ,  যেলা:  লালর্মহেেিাট ১১৪২৬/লাল/কালী/২৬ ২০.১২.১৮ 

167.  সাবেৃেীে দীেবন্ধু যসবাশ্রর্ম শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহন্দে, গ্রার্ম+যিা: যগােল িহিি িাো, উিরেলা: কালীগঞ্জ, যেলা:  লালর্মহেেিাট ১১৪২৭/লাল/কালী/২৭ ২০.১২.১৮ 

168.  সাবেৃেীে  শ্রীশ্রী িহেসৈা আেন্দ ধার্ম ( হশব র্মহন্দে), গ্রার্ম: উ. ঘরেশ্যার্ম, ডাক: তুিৈািে,  উি: কালীগঞ্জ, লালর্মহেেিাট ১১৪২৮/লাল/কালী/২৮ ২০.১২.১৮ 

169.  তুিৈাণ্ডাে সাবেৃেীে শ্রীশ্রী শ্মশাে কালী র্মহন্দে, গ্রার্ম: উ. ঘরেশ্যার্ম, ডাক:  তুিৈািে,  উিরেলা: কালীগঞ্জ, লালর্মহেেিাট ১১৪২৯/লাল/কালী/২৯ ২০.১২.১৮ 

170.  তুিৈাণ্ডাে োেবােী বরোয়ােী দুগাৃ র্মহন্দে, গ্রার্ম: উ. ঘরেশ্যার্ম, ডাক:  তুিৈািে,  উিরেলা: কালীগঞ্জ, লালর্মহেেিাট ১১৪৩০/লাল/কালী/৩০ ২০.১২.১৮ 

171.  শ্রীশ্রী ৈবিাহেেী কালী র্মহন্দে,  গ্রার্ম: উ. ঘরেশ্যার্ম, ডাক:  তুিৈািে-৫৫২০, উিরেলা: কালীগঞ্জ, যেলা:  লালর্মহেেিাট ১১৪৩১/লাল/কালী/৩১ ২০.১২.১৮ 

172.  যবািলা সাবেৃেীে দুগাৃ র্মহন্দে, গ্রার্ম: যবািলা, ডাক: চন্দ্রপুে, উিরেলা: কালীগঞ্জ, যেলা:লালর্মহেেিাট ১১৪৩২/লাল/কালী/৩২ ২০.১২.১৮ 

173.  শ্রীশ্রী দগৌোঙ্গ র্মলিে ও আখো, গ্রার্ম: শুভাঢযা(পলির্ম পাো), ডাক: শুভাঢযা, উপরজিা: দকোণীগঞ্জ , দজিা:  ঢাকা ১১৪৩৩/ঢাকা/রকো/২৬ ২০.১২.১৮ 

174.  শ্রীশ্রী র্মধুসূদন নাোয়ণ লবগ্রি র্মলিে, ৪৪ শেৎগুপ্ত দোড, দয়াগঞ্জ, ঢাকা-১১০০ ১১৪৩৪/ঢাকা/০৬* ২০.১২.১৮ 

175.  কাকাব উত্তে ঋলষপাো দূগ থা র্মলিে, গ্রার্ম : কাকাব উ. ঋলষপাো, ডাক : লবরুলিয়া, উপরজিা: সাভাে, ঢাকা ১১৪৩৫/ঢাকা/সাৈ/১৯ ২০.১২.১৮ 

176.  পঞ্চপল্লী মাতৃমঙ্গল সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুর্ বা মসির,  গ্রাম: পাঁচপাড়া, ডাক:  পাটরপাড়া, উপজজলা:  সচতলমারী, জজলা: বাজর্রহাট ১১৪৩৬/বাগ/হচি/১৮ ২০.১২.১৮ 

177.  সনাতন র্মলিে ও র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম: আগলদয়ােিে, ডাক: আগলদয়া লশমুলিয়া, উপরজিা: + দজিা: নোইি ১১৪৩৭/েো/১৯ ২০.১২.১৮ 

178.  যসওেগািী পূবিৃাো সাবেৃেীে পূো র্মহন্দে, গ্রার্ম: যসওেগািী, ডাক: িালখহে, উিরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো ১১৪৩৮/র্মাগু/শাহল/৪৯ ২৭.১২.১৮ 

179.  ইছেকালি সাব থজনীন দূগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: ইছেকালি, ডাক : লজোব, উপরজিা: সাভাে, ঢাকা  ১১৪৩৯/ঢাকা/সাৈ/২০ ২৭.১২.১৮ 

180.  দতয়বপুে বিাইিাঁদ লজউ লবগ্রি র্মলিে, গ্রার্ম: দতয়বপুে, ডাক : লজোব, উপরজিা: সাভাে, ঢাকা  ১১৪৪০/ঢাকা/সাৈ/২১ ২৭.১২.১৮ 

181.  শ্রীশ্রী র্মা েক্ষা কািী র্মলিে, ৩০৮ োরয়েবাজাে(পুিপাে), দর্মািম্মদপুে, ঢাকা ১১৪৪১/ঢাকা/৪৪ ২৭.১২.১৮ 

182.  শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম: দকন্দুয়া, ডাক: কাঞ্চন, উপরজিা : রূপগঞ্জ, দজিা: নাোয়ণগঞ্জ ১১৪৪২/োো/রূি/১১ ২৭.১২.১৮ 

183.  শ্রীশ্রী োধার্মাধব র্মলিে, গ্রার্ম: দগািাকািাইি, ডাক: ভুিতা, উপরজিা : রূপগঞ্জ, দজিা: নাোয়ণগঞ্জ ১১৪৪৩/োো/রূি/১২ ২৭.১২.১৮ 

184.  শ্রীশ্রী দগাপাি লজউে র্মলিে, গ্রার্ম: দগািাকািাইি(উ.দাসপাো), ডাক: ভুিতা, উপরজিা : রূপগঞ্জ, দজিা: নাোয়ণগঞ্জ ১১৪৪৪/োো/রূি/১৩ ২৭.১২.১৮ 

185.  শলুয়া সাব থজনীন পূজা র্মণ্ডপ,  গ্রার্ম: শলুয়া, ডাক: শলুয়া বাজাে, উপরজিা:  ডুমুলেয়া, দজি: খুিনা  ১১৪৪৫/খুি/ডুমু/৭৯ ২৭.১২.১৮ 

186.  শলুয়াবাজাে সাব থজনীন র্মাতৃ র্মলিে,  গ্রার্ম: োংপুে, ডাক: শলুয়া বাজাে, উপরজিা:  ডুমুলেয়া, দজি: খুিনা  ১১৪৪৬/খুি/ডুমু/৮০ ২৭.১২.১৮ 

187.  শ্রীশ্রী গদাই দগৌোঙ্গ (দসবাকুঞ্জ) র্মলিে, গ্রার্ম: +  ডাক: সারিরবে আবাদ, উপরজিা: দারকাপ, দজিা: খুিনা ১১৪৪৭/খুল/দারকা/৪৩ ২৭.১২.১৮ 

188.  বাজুয়া সাব থজনীন শ্রীশ্রী দগৌেগদাধে দসবা র্মলিে, গ্রার্ম: বাজুয়া,  ডাক: চুনকুলে, উপরজিা: দারকাপ, দজিা: খুিনা ১১৪৪৮/খুল/দারকা/৪৪ ২৭.১২.১৮ 

189.  গুনােী র্মধ্যিক সাব থজনীন শ্রীশ্রী িলে র্মলিে, গ্রার্ম: +  ডাক: গুনােী, উপরজিা: দারকাপ, দজিা: খুিনা ১১৪৪৯/খুল/দারকা/৪৫ ২৭.১২.১৮ 

190.  োর্মনগেিে সাব থজনীন পূজা র্মলিে ও শ্মশান, গ্রার্ম: োর্মনগেিে, ডাক: আগলদয়া লশমুলিয়া, উপরজিা: + দজিা: নোইি ১১৪৫০/েো/২০ ২৭.১২.১৮ 

191.  উ.ধরেশ্বেগািী হবশ্বাসবােী সা. দুগাৃ র্মহন্দে, গ্রার্ম: উ.ধরেশ্বেগািী, ডাক: ধরেশ্বেগািী, উিরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো ১১৪৫১/র্মাগু/শাহল/৫০ ২৭.১২.১৮ 

192.  কৃষ্ণনগে পািপাো পূজা র্মলিে, গ্রার্ম: কৃষ্ণনগে, ডাক: + উপরজিা: লঝকেগাছা, দজিা:  রশাে ১১৪৫২/ শ/লঝক/১৮ ২৭.১২.১৮ 

193.  লবশাি সেস্বতী জনরসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: লবশাি, ডাক: বাটনাতিা, উপরজিা: দনছাোবাদ, দজিা: লপরোজপুে ১১৪৫৩/লপরো/রনছা/৫০ ২৭.১২.১৮ 

194.  শ্রীশ্রী োধার্মাধব লজউে লবগ্রি দসবাইরত দুগ থািেণ দসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: সারোংকাঠী, ডাক: মুলননাগ, উপ: দনছাোবাদ, লপরোজপুে ১১৪৫৪/লপরো/রনছা/৫১ ২৭.১২.১৮ 

195.  শ্রীশ্রী জগবন্ধু র্মলিে, গ্রার্ম: দবতাগী লসাংখািী, ডাক: লসাংখািী, উপরজিা: ভান্ডালেয়া, দজিা: লপরোজপুে ১১৪৫৫/লপরো/ভাণ্ডা/১৬ ২৭.১২.১৮ 

196.  শ্রীশ্রী োধা দগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: র্মধ্যডাকুয়া, ডাক: ডাকুয়া, উপরজিা: গিালিপা, দজিা: পটুয়াখািী ১১৪৫৬/িটু/গলা/৩৭ ২৭.১২.১৮ 

197.  বিাইিাঁদ দগাস্বার্মীে আখো, গ্রার্ম: + ডাক: লবরনাদপুে, উপরজিা: + দজিা: দনায়াখািী ১১৪৫৭/যোয়া/০৫ ১১.০১.১৯ 

198.  ভায়িাবুলনয়া সাব থজনীন শ্রীশ্রী কািী র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: ভায়িাবুলনয়া, উপরজিা: কাঠালিয়া, দজিা: ঝািকাঠী ১১৪৫৭ক/ঝাল/কাঠা৬৩ ০১.০১.১৯ 

199.  সাব থজনীন শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম : কানুলনয়া, ডাক: শ্রীর্মিকাঠী,  উপরজিা: োজাপুে, দজিা: ঝািকাঠী ১১৪৫৮/ঝাল/োো/৩২ ০১.০১.১৯ 



200.  সাব থজনীন শ্রীশ্রী িলেগুরু সুরবাধিাঁদ দসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্মরনািেপুে, ডাক: দর্মায়ারের্মপুে, উপরজিা: কিাপাো, পটুয়াখািী ১১৪৫৯/পটু/কিা/২৬ ০১.০১.১৯ 

201.  কচুয়া সাব থজনীন শ্রীশ্রী োধা দগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: কচুয়া, ডাক: দকাটখািী, উপরজিা: গিালিপা, দজিা: পটুয়াখািী ১১৪৬০/িটু/গলা/৩৮ ০১.০১.১৯ 

202.  িত্রা ও আটখািী শ্রীশ্রী োধা দগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: দছাট িত্রা, ডাক: আটখািী, উপরজিা: গিালিপা, দজিা: পটুয়াখািী ১১৪৬১/িটু/গলা/৩৯ ০১.০১.১৯ 

203.  কর্মিাপুে উদাসীন দসবাশ্রর্ম র্মলিে, গ্রার্ম: উ.ধোলি,  ডাক: ভুলেয়া, উপরজিা:+ দজিা:পটুয়াখািী ১১৪৬২/িটু/৯২ ০১.০১.১৯ 

204.  সাব থজনীন শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ দসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: গুয়ারেখা, ডাক: বাটনাতিা, উপ: দনছাোবাদ, লপরোজপুে ১১৪৬৩/লপরো/রনছা/৫২ ০৫.০৮.১৮ 

205.  শ্রীশ্রী িলেগুরু লবরেনিাঁদ র্মতুয়া দসবাশ্রর্ম ও র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: দতলিখািী, উপরজিা: ভান্ডালেয়া, দজিা: লপরোজপুে ১১৪৬৪/লপরো/ভাণ্ডা/১৭ ০৫.০৮.১৮ 

206.  নদমূিা সাব থজনীন র্মদন দর্মািন দসবা র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: নদমূিা, উপরজিা: ভান্ডালেয়া, দজিা: লপরোজপুে ১১৪৬৫/লপরো/ভাণ্ডা/১৮ ০৫.০৮.১৮ 

207.  শ্রীশ্রী োধারগালবি লজউে র্মলিে, গ্রার্ম: +রপা: গুলিশাখািী,  উপরজিা: আর্মতিী,   দজিা: বেগুনা ১১৪৬৬/বে/আর্ম/১৮ ০১.০১.১৯ 

208.  পার্েিাটা সা. শ্রীশ্রী োধারগালবি দকন্দ্রীয় র্মলিে,  গ্রার্ম+ডাক+ উপরজিা: পার্েিাটা, দজিা: বেগুনা ১১৪৬৭/বে/পার্/০৮ ০১.০১.১৯ 

209.  শ্রীশ্রী োধারগালবি দসবাশ্রর্ম ও র্মলিে , গ্রার্ম: বুোর্মজুর্মদাে, ডাক: তািবালে বিইবুলনয়া, উপরজিা: দবতাগী, দজিা: বেগুনা ১১৪৬৮/বে/রবতা/২৯ ০১.০১.১৯ 

210.  সাব থজনীন শ্রীশ্রী োধারগালবি দসবা র্মলিে , গ্রার্ম: + ডাক: + উপরজিা: দবতাগী, দজিা: বেগুনা ১১৪৬৯/বে/রবতা/৩০ ০১.০১.১৯ 

211.  শ্রীশ্রী োধারগালবি দসবা র্মলিে , গ্রার্ম: পূব থজুয়ােকরুণা, ডাক: করুণা, উপরজিা: দবতাগী, দজিা: বেগুনা ১১৪৭০/বে/রবতা/৩১ ০১.০১.১৯ 

212.  শালি িলেগুরুিাঁদ বাণীপাগি সাব থজনীন দসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ৈেৎরসে, ডাক: সাতিা, উপরজিা: উলজেপুে, দজিা: বলেশাি ১১৪৭১/বলে/উলজ/৫৬ ০১.০১.১৯ 

213.  সাব থজনীন শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: প.সেদী, ডাক: িাটো, উপরজিা: বারকেগঞ্জ, দজিা: বলেশাি ১১৪৭২/বলে/বারক/৮৯ ০১.০১.১৯ 

214.  িের্মালিয়াট োধারগালবি দসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: িের্মালিয়াট, ডাক: বালিেগ্রার্ম, উপরজিা: + দজিা: নোইি ১১৪৭৩/েো/২১ ০১.০১.১৯ 

215.  ধাওয়া োজপাশা সাব থজনীন দগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: োজপাশা, উপরজিা: ভান্ডালেয়া, দজিা: লপরোজপুে ১১৪৭৪/লপরো/ভাণ্ডা/১৯ ০৫.০৮.১৮ 

216.  শ্রীশ্রী েগন্নার্ যদবিাে আখো, গ্রার্ম: হঘলািলী, ডাক: যর্মৌেপুে, উি: র্মাধবপুে, যেলা: িহবগঞ্জ ১১৪৭৫/িহব/র্মাধ/০১ ০১.০১.১৯ 

217.  শ্রীশ্রী সাব থজনীন োধারগালবি র্মহন্দে, গ্রার্ম: দ. আর্মতিী, দপা: িালিতাতিী, উপরজিা: +রজিা: বেগুনা ১১৪৭৬/বে/২০ ০১.০১.১৯ 

218.  শ্রীশ্রী দিাকনার্ ব্রহ্মিােী র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: িাবীবপুে, উপরজিা: দকাম্পানীগঞ্জ দজিা: দনায়াখািী ১১৪৭৭/যোয়া/০৪ ০১.০১.১৯ 

219.  সাব থজনীন র্মিাশ্মশান ও শ্রীশ্রী কািী র্মলিে, গ্রার্ম: জাগীে, ডাক: আিীয়াো বাজাে, উপরজিা: কচুয়া, দজিা: িাঁদপুে ১১৪৭৮/িাঁদ/কচু/০৬ ০১.০১.১৯ 

220.  গাংগানগে দগৌে লনতাই দসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: গাংগানগে, ডাক: িাটিিা টঙ্গীেপাে, উপরজিা: িাজীগঞ্জ, দজিা: িাঁদপুে ১১৪৭৯/চাঁদ/িােী/০৯ ০১.০১.১৯ 

221.  শ্রীশ্রী েক্ষাকািী র্মলিে, উত্তে িািীশিে (নার্পাো), িািীশিে, িট্টগ্রার্ম ১১৪৮০/িট্ট/৪৭ ২১.০৪.১৯ 

222.  সাব থজনীন শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম: োয়পুে,  ডাক: দিতন্যেিাট,  উপরজিা: র্মীেসোই, দজিা: িট্টগ্রার্ম ১১৪৮১/িট্ট/র্মীে/৩৯ ২১.০৪.১৯ 

223.  শ্রীশ্রী োধা র্মদন লজও র্মলিে, গ্রার্ম: লখিরর্মাগি, ডাক: দর্মাগরিেিাট,, উপরজিা: োঙ্গুলনয়া, দজিা: িট্টগ্রার্ম ১১৪৮২/িট্ট/োঙ্গু/১৪৬ ২১.০৪.১৯ 

224.  শ্রীশ্রী বরটশ্বেী লত্রমূতী র্মলিে, গ্রার্ম: োয়িাঁদপাো, ডাক: পলির্ম কদিপুে, উপরজিা: োউজান, দজিা: িট্টগ্রার্ম ১১৪৮৩/চট্ট/োউ/৪৩ ২১.০৪.১৯ 

225.  নিনপুে সা. শ্রীশ্রী দিাকনার্ ব্রহ্মিােী দসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: নিনপুে, ডাক: বাগেয়াঢািা,  উপরজিা: সীতাকুন্ড, দজিা: িট্টগ্রার্ম ১১৪৮৪/িট্ট/সীতা/১১ ২১.০৪.১৯ 

226.  দর্মখি সৎসঙ্গ র্মলিে, গ্রার্ম: দর্মখি, ডাক: দর্মখি েলকেিাট, উপরজিা: িাটিাজােী, দজিা: িট্টগ্রার্ম ১১৪৮৫/চট্ট/িাট/২১ ২১.০৪.১৯ 

227.  শ্রীশ্রী িলে র্মলিে ও গীতা লশক্ষা লনরকতন, গ্রার্ম: পগেরকাো ডাক+উপ: আরনায়াো, দজিা: িট্টগ্রার্ম ১১৪৮৬/িট্ট/আরনা/৪২ ২১.০৪.১৯ 

228.  শ্রীশ্রীঠাকুে অনুকুিিন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: উ. দবিতিী, ডাক: দবিতিী, উপরজিা: িিনাইশ, দজিা: িট্টগ্রার্ম ১১৪৮৭/িট্ট/িি/২৯ ২১.০৪.১৯ 

229.  সাব থজনীন শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: ধেপাো, ডাক : পূব থ কিাউজান, উপরজিা: দিািাগাো, দজিা: িট্টগ্রার্ম ১১৪৮৮/িট্ট/রিািা/১০১ ২১.০৪.১৯ 

230.  সুখছলে উত্তেপাো সাব থজনীন র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম: + ডাক : সুখছলে, উপরজিা: দিািাগাো, দজিা: িট্টগ্রার্ম ১১৪৮৯/িট্ট/রিািা/১০২ ২১.০৪.১৯ 

231.  গাোাংলগয়া কর্ম থকাে পাো সা.লশব র্মলিে , গ্রার্ম: গাোাংলগয়া, ডাক: দসরনেিাট,  উপরজিা: সাতকালনয়া, দজিা: িট্টগ্রার্ম ১১৪৯০/িট্ট/সাত/৩৩ ২১.০৪.১৯ 

232.  িটবালেয়া সাব থজনীন দুগ থা র্মহন্দে, গ্রার্ম: িটবালেয়া, দপা: িলেদ্রাবালেয়া, উপরজিা: +রজিা: বেগুনা ১১৪৯১/বে/১৯ ২১.০৪.১৯ 

233.  িটবালেয়া সাব থজনীন দিাকনার্ র্মহন্দে, গ্রার্ম: িটবালেয়া, দপা: িলেদ্রাবালেয়া, উপরজিা: +রজিা: বেগুনা ১১৪৯২/বে/২০ ২১.০৪.১৯ 

234.  দ. বেপুকুট সাবেৃেীে শ্রীশ্রী দুগাৃ র্মহন্দে, গ্রার্ম: দ. বেপুকুট, ডাক: যিেচী, উিরেলা: শ্যার্মেগে, যেলা: সািক্ষীো ১১৪৯৩/সাত/শ্যার্ম/২৪ ২১.০৪.১৯ 

235.  লর্মতািী সাংি সাব থজনীন পূজা র্মলিে, গ্রার্ম: ভওয়াখািী, ডাক: েতনগঞ্জ, উপরজিা: + দজিা: নোইি ১১৪৯৪/নো/২২ ২১.০৪.১৯ 



236.  পলির্ম বাগধা সা. শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম+ ডাক: বাগদা, উপ : আগগিঝাো, দজিা : বলেশাি ১১৪৯৫/বহে/আফগ/২৯ ০৩.০৬.১৯ 

237.  পলিতা(পূব থপাো) শ্রীর্মলত োধারগালবি র্মলিে ও দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: পলিতা(পূব থপাো), ডাক: খালিয়া, োগজে, দজিা: র্মাদােীপুে ১১৪৯৬/র্মাদা/োগজ/২১ ১০.০৬.১৯ 

238.  শ্রীশ্রী দয়ার্ময়ী কালী র্মহন্দে ও হশব র্মহন্দে, গ্রার্ম- আরলায়া, ডাকঘে- কাগর্মােী, উিরেলা+ যেলা- টাঙ্গাইল ১১৪৯৭/টাঙ্গা/২০ ১০.০৬.১৯ 

239.  হবন্যাফেে বাোে বে কালী র্মহন্দে, গ্রার্ম- হবলবাথুয়াোেী, যিাোঃ- হবন্যাফেে, উিরেলা+ যেলা- টাঙ্গাইল ১১৪৯৮/টাঙ্গা/২১ ১০.০৬.১৯ 

240.  গয়িাটা যকন্দ্রীয় কালী র্মহন্দে, গ্রার্ম-+ ডাকঘে- গয়িাটা, উিরেলা- োগেপুে, যেলা- টাঙ্গাইল ১১৪৯৯/টাঙ্গা/োগ/১৪ ১০.০৬.১৯ 

241.  র্মাঝালীয়া কালী র্মহন্দে, গ্রার্ম- র্মাঝালীয়া, যিাোঃ- আেফর্মষ্টা, উিরেলা- হর্মেৃাপুে, যেলা- টাঙ্গাইল ১১৫০০/টাঙ্গা/হর্মেৃা/২৮ ১০.০৬.১৯ 

242.  গ্রাার্মাটিয়া পূবিৃাো সাবেৃেীে কালী র্মহন্দে, গ্রার্ম- গ্রার্মাটিয়া, যিাোঃ- িালালীয়া, উিরেলা- হর্মেৃাপুে, যেলা- টাঙ্গাইল ১১৫০১/টাঙ্গা/হর্মেৃা/২৯ ১০.০৬.১৯ 

243.  মবোগী ৈাওো সাবেৃেীে কালী র্মহন্দে, গ্রার্ম- মবোগী ৈাওো, যিাোঃ- ৈাওো, উিরেলা- হর্মেৃাপুে, যেলা- টাঙ্গাইল ১১৫০২/টাঙ্গা/হর্মেৃা/৩০ ১০.০৬.১৯ 

244.  কুহলয়াো শ্মশাে হিন্দু সৎকাে প্রাঙ্গে, গ্রার্ম- কুহলয়াো,রিাোঃ- িািড্ডা বাোে,  উি- যচৌদ্দগ্রার্ম, যেলা- কুহর্মল্লা ১১৫০৩/কুলর্ম/রিৌদ্দ/০৬ ১০.০৬.১৯ 

245.  শ্রীশ্রী যগািাল যগািীোর্ হেউে র্মহন্দে, গ্রার্ম- কুহলয়াো, যিাোঃ- িািড্ডা বাোে, উিরেলা- যচৌদ্দগ্রার্ম, যেলা- কুহর্মল্লা ১১৫০৪/কুলর্ম/রিৌদ্দ/০৭ ১০.০৬.১৯ 

246.  শ্রীশ্রী দূগাৃ র্মহন্দে,গ্রার্ম: কুহলয়াো, যিা- িািড্ডা বাোে, উিরেলা- যচৌদ্দগ্রার্ম, যেলা- কুহর্মল্লা ১১৫০৫/কুলর্ম/রিৌদ্দ/০৮ ১০.০৬.১৯ 

247.  যিাটকো সাবেৃেীে শ্রীশ্রী দূগাৃ র্মহন্দে, গ্রার্ম- যিাটকো, ডাকোঃ- িদুয়া, উিরেলা- যচৌদ্দগ্রার্ম, যেলা- কুহর্মল্লা ১১৫০৬/কুলর্ম/রিৌদ্দ/০৯ ১০.০৬.১৯ 

248.  ৈরয়েিাে শ্রীশ্রী কালী র্মহন্দে, গ্রার্ম- গফুে (ৈরয়েিাে), যিাোঃ- হেয়াপুে, উিরেলা- বুহেচং, যেলা- কুহর্মল্লা ১১৫০৭/কুলর্ম/বুলে/৪৭ ১০.০৬.১৯ 

249.  শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ যসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম- বেকার্মিা, উিরেলা- যদহবদ্বাে, যেলা- কুহর্মল্লা ১১৫০৮/কুলর্ম/রদবী/১০ ১০.০৬.১৯ 

250.  শ্রীশ্রী োধারগাহবন্দ যসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম- ঝলর্ম, ডাকোঃ- ঝলর্ম বাোে, উিরেলা- বরুো, যেলা- কুহর্মল্লা ১১৫০৯/কুলর্ম/বরু/২৮ ১০.০৬.১৯ 

251.  শ্রীশ্রী লক্ষ্মী োোয়ণ হেউে আখো, গ্রার্ম- কাপুহেয়ািহট্ট, যিাোঃ- সদে, উিরেলা- সদে, যেলা- কুহর্মল্লা ১১৫১০/কুলর্ম/আ.স./৪৬ ১০.০৬.১৯ 

252.  তাঁতীপাো িলে র্মলিে, গ্রার্ম: তাঁতীপাো, ডাক: িক্ষ্মীেিাট, উপরজিা: দদবীগঞ্জ, দজিা: পঞ্চগে ১১৫১১/পঞ্চ/রদবী/১৫০ ১২.০৬.১৯ 

253.  িলেলনর্মাই পাো শ্রীশ্রী িলে র্মলিে, গ্রার্ম: িলেলনর্মাই পাো, ডাক: পাঁিপীে, উপরজিা: দবাদা, দজিা: পঞ্চগে ১১৫১২/পঞ্চ/রবাদা/১০ ১২.০৬.১৯ 

 

 


