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২০১৯-২০ অর্ থবছরে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তথক তাহিকাভুহি সনদ প্রদান- 

ক্রমিক জেলা উপজেলা প্রমিষ্ঠাজের োি ও ঠিকাো সেদ েম্বর িামরখ 

1.  োরায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জ জ ালাব উ.পাড়া প্রাচীে কালীবামড় িমির ও শ্রীশ্রী যজেশ্বর ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রি, গ্রাি: উ. জ ালাব, ডাক: 

ভুলিা, উপজেলা : রূপগঞ্জ, জেলা: োরায়ণগঞ্জ 

১১৫১৩/নাো/রূপ/১৪ ১০.০৭.১৯ 

2.  ননত্ররকাণা ননত্ররকাণা শ্রীশ্রী নেণ্ডুবাবাজী আখড়া, গ্রার্ম: পুকুহেয়া, োক+উপরজিা+নজিা: ননত্ররকাণা ১১৫১৪/জেত্র/০২ ১৫.০৭.১৯ 

3.  গাজীপুে কাপাহসয়া শ্রীশ্রী জয়কািী র্মহিে, গ্রার্ম: কাপাহসয়া বাজাে, উপরজিা- কাপাহসয়া, নজিা- গাজীপুে ১১৫১৫/গােী/কাপা/০৫ ১৫.০৭.১৯ 

4.  ,, ,, শ্রীশ্রী বংশীদাসবাবাজীে পঞ্চবটি আশ্রর্ম, গ্রার্ম- সাফাইশ্রী, নপা.+উপরজিা- কাপাহসয়া, নজিা- গাজীপুে ১১৫১৬/গােী/কাপা/০৬ ১৫.০৭.১৯ 
5.  ,, ,, শ্রীশ্রী েক্ষাকািী নদবািরয়ে শ্রীশ্রী োধারগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম- োউৎরকানা বটতিা, কাপাহসয়া, গাজীপুে ১১৫১৭/গােী/কাপা/০৭ ১৫.০৭.১৯ 
6.  ,, ,, শ্রীশ্রী োধারগাহবি ও জয়কািী র্মহিে, গ্রার্ম- তেগাঁও ঋহিপাড়া, নপা.- তেগাঁও, কাপাহসয়া, গাজীপুে ১১৫১৮/গােী/কাপা/০৮ ১৫.০৭.১৯ 
7.  ,, গাজীপুে শ্রীশ্রী েক্ষা কািী র্মাতাে র্মহিে, গ্রার্ম- ভবানীপুে, োক: বড় ভবানীপুে, উপরজিা+ নজিা- গাজীপুে ১১৫১৯/গাজী/২২ ২২.০৭.১৯ 

8.  ঢাকা  শ্রীশ্রী কািী ও শ্রীশ্রী দূগ থা র্মহিে (রজাড়ার্মহিে), গ্রার্ম- খািপাড়, োক: পািার্মগঞ্জ, নদািাে, ঢাকা ১১৫২০/ঢাকা/রদািা/০৩ ২১.০৭.১৯ 

9.  ,,  শ্রীশ্রী হত্রনার্ ঠাকুে হবগ্রি র্মহিে, গ্রার্ম- র্মািঞ্চ, নপাোঃ- শািা, উপরজিা- নকোনীগঞ্জ, নজিা- ঢাকা ১১৫২১/ঢাকা/রকো/২৭  ২১.০৭.১৯ 

10.  ,,  নকানারখািা দূগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- নকানারখািা, োক: শািা, উপরজিা-রকোনীগঞ্জ, নজিা- ঢাকা ১১৫২২/ঢাকা/রকো/২৮ ২১.০৭.১৯ 

11.  ,,  ন াগহসদ্ধ র্মিাপুরুি শ্রীশ্রী নিাকনার্ ব্রহ্মচােী বাবাে আশ্রর্ম ও হশব র্মহিে, গ্রার্ম- ব্রাহ্মনগাঁও, োক: নকান্ডা, 

উপরজিা- দহক্ষণ নকোনীগঞ্জ, নজিা- ঢাকা 

১১৫২৩/ঢাকা/রকো/২৯ ২১.০৭.১৯ 

12.  ,,  প. পাহতিঝাপ েক্ষা কািী র্মহিে, গ্রার্ম- প. পাহতিঝাপ, োক: পাহতিঝাপ, উপরজিা- নবাবগঞ্জ, ঢাকা ১১৫২৪/ঢাকা/নবা/১১ ২১.০৭.১৯ 

13.  ,,  শ্রীশ্রী েক্ষা কািী র্মহিে, গ্রার্ম- র্মাউছহিদ, নপাোঃ- উজার্মপুে, উপরজিা- উত্তেখান, নজিা- ঢাকা ১১৫২৫/ঢাকা/৪৫ ২১.০৭.১৯ 

14.  নভািা  শ্রীশ্রী হপ্রয়নার্ নগাস্বার্মী হজউে র্মহিে, গ্রার্ম- শশীগঞ্জ, োক: িাট-শশীগঞ্জ, উপরজিা- তজুর্মহিন, নভািা ১১৫২৬/নভািা/তজু/০৪ ২১.০৭.১৯ 

15.  ,,  শশীগঞ্জ শ্রীশ্রী কািী বাড়ী র্মহিে, গ্রার্ম- শশীগঞ্জ, োক: িাট-শশীগঞ্জ, উপরজিা- তজুর্মহিন, নজিা- নভািা ১১৫২৭/নভািা/তজু/০৫ ২১.০৭.১৯ 

16.  ,,  শ্রীশ্রী োধা নগাহবি র্মহিে ও আশ্রর্ম, গ্রার্ম- কাহচয়া, োক: নবােিানগঞ্জ, উপরজিা- নবােিানউহিন, নভািা ১১৫২৮/নভািা/রবাে/১৮  ২১.০৭.১৯ 

17.  গাজীপুে  গাবতিী সা. শ্রীশ্রী োধারগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম- গাবতিী, নপাোঃ- বাঁশতিী, কাহিয়াককে, গাজীপুে ১১৫২৯/গাজী/কাহিয়া/০৭ ২২.০৭.১৯ 

18.  হপরোজপুে  নদমূিা সা. দূগ থা র্মহিে, গ্রার্ম+োক: নদমূিা, উপরজিা- ভান্ডাহেয়া, নজিা- হপরোজপুে ১১৫৩০/হপরো/ভাণ্ডা/২০ ২২.০৭.১৯ 

19.  ,,  শ্রীশ্রী োধা নগাহবি আশ্রর্ম, গ্রার্ম- সংগীতকাঠী, োক: সংগীতকাঠী, ননছাোবাদ (স্বরূপকাঠী), হপরোজপুে ১১৫৩১/হপরো/রনছা/৫৩ ২২.০৭.১৯ 

20.  ,,  সা. শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম- রুদ্রপুে-জাহর্মেতিা, োক: বাটনাতিা, ননছাোবাদ, হপরোজপুে ১১৫৩২/হপরো/রনছা/৫৪ ২২.০৭.১৯ 

21.  ,,  বাটনাতিা সা. শ্রীশ্রী দূগ থা র্মহিে, গ্রার্ম+ োক- বাটনাতিা, র্ানা- ননছাোবাদ (স্বরূপকাঠী), হপরোজপুে ১১৫৩৩/হপরো/রনছা/৫৫ ২২.০৭.১৯ 

22.  ,,  হত্রগ্রার্ম সা. দূগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- র্মধুোবাদ, োক: ৮ নং শ্রীোর্মকাঠী, নাহজেপুে, হপরোজপুে ১১৫৩৪/হপরো/নাহজ/১৪৫ ২২.০৭.১৯ 

23.  ,,  শ্রীশ্রী িহে র্মহিে, গ্রার্ম- টি.এন্ড.টি নোে,োক: র্মঠবাহড়য়া, উপরজিা- র্মঠবাহড়য়া, নজিা- হপরোজপুে ১১৫৩৫/হপরো/র্মঠ/০৭ ২২.০৭.১৯ 

24.  ,,  নবগ্রার্ম সহিহিত সনাতন নসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম- দহক্ষণ জীবগ্রার্ম, োকঘে- দুগ থাপুে, হপরোজপুে ১১৫৩৬/হপরো/১০১ ২২.০৭.১৯ 

25.  পাবনা  শ্রীশ্রী কািী র্মাতা ও দুগ থা র্মাতা র্মহিে, গ্রার্ম- হনর্মাইচড়া প.পাড়া, োক: হশতিাই, চাটরর্মািে, পাবনা ১১৫৩৭/পাব/চাট/৯৩ ৩০.০৭.১৯ 

26.  মুন্সীগঞ্জ  শ্রীশ্রী সা. দুগ থা ও োধাকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম- পুোপাড়া, োক: পুোপাড়া, টঙ্গীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ ১১৫৩৮/মুন্সী/টং/৫৮ ২৫.০৭.১৯ 

27.  পাবনা  শ্রীশ্রী কািীর্মাতা র্মহিে ও র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম- কুহড়পাড়া, োক: হনহিন্তপুে, সুজানগে, পাবনা ১১৫৩৯/পাব/সুজা/১৫ ৩০.০৭.১৯ 

28.  নীিফার্মােী  সা. োধারগাহবি হজউ র্মহিে, গ্রার্ম- হচড়া হভজা নগািনা, োক: নগািনা কাচােী বাজাে, জিঢাকা, নীিফার্মােী ১১৫৪০/নীি/জি/২৫৮ ০৬.০৮.১৯ 

29.  ঠাকুেগাঁও  শ্রীশ্রী শ্যার্মোই র্মহিে, গ্রার্ম- োরজাে, োক: কাহতিাে, উপরজিা- োণীশংককি, নজিা- ঠাকুেগাঁও ১১৫৪১/ঠাকু/োনী/০৭ ২৮.০৭.১৯ 

30.  পাবনা  হশতিপুে হত্ররর্মািনী র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম- হশতিপুে, োক: নতুন র্মীেপুে, উপরজিা- নবড়া, নজিা- পাবনা ১১৫৪২/পাব/রবড়া/১৪ ৩০.০৭.১৯ 
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31.  ঠাকুেগাঁও  িাহিড়ী কািী বাড়ী, গ্রার্ম- িাহিড়ীিাট, োক: িাহিড়ী, উপরজিা- বাহিয়াোঙ্গী, নজিা- ঠাকুেগাঁও ১১৫৪৩/ঠাকু/বাহি/০১ ২৮.০৭.১৯ 

32.  নীিফার্মােী  পূব থ নবাড়াগাড়ী োধা নগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম- পূব থ নবাড়াগাড়ী, োক: নোর্মাে, নোর্মাে, নীিফার্মােী ১১৫৪৪/নীি/রোর্ম/২৭৭  ০৬.০৮.১৯ 

33.  চট্টগ্রার্ম  শ্রীশ্রী নিাকনার্ গীতা র্মহিে, গ্রার্ম- নদয়ােীপাড়া, োক: দহক্ষণ োজানগে, োঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রার্ম ১১৫৪৫/চট্ট/োঙ্গু/১৪৭ ০৫.০৮.১৯ 

34.  ,,  শ্রীশ্রী ঠাকুে অনুকূি চন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম+োক:উপরজিা- আরনায়াো, নজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৫৪৬/চট্ট/আরনা/৪৩ ০৫.০৮.১৯ 

35.  ,,  কািীপুে রুদ্রপল্লী হশব র্মহিে, গ্রার্ম- কািীপুে, োক: ইজ্জতনগে, উপরজিা- বাঁশখািী, নজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৫৪৭/চট্ট/বাঁশ/২৬ ০৫.০৮.১৯ 

36.  ,,  শীতিা বাড়ী প্রার্ থনা র্মহিে, গ্রার্ম- বােআউহিয়া, োক: শীতিপুে, উপরজিা- সীতাকুন্ড, নজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৫৪৮/চট্ট/সীতা/১২ ০৫.০৮.১৯ 

37.  ,,  শ্রীশ্রী সা. দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম+রপাোঃ- শীতিপুে, উপরজিা- সীতাকুন্ড, নজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৫৪৯/চট্ট/সীতা/১৩ ০৫.০৮.১৯ 

38.  ,,  শ্রীশ্রী জ্বািা কুর্মােী র্মার্ত র্মহিে, গ্রার্ম- আধাে র্মাহনক, নপাোঃ- নতুন বাজাে, োউজান, চট্টগ্রার্ম ১১৫৫০/চট্ট/োউ/৪৪ ০৫.০৮.১৯ 

39.  নেহসংদী  ধিাহদয়া শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম- ধিাহদয়া, োক: পিাশ, উপরজিা- পিাশ, নেহসংদী ১১৫৫১/নে/পিা/১৫ ০৫.০৮.১৯ 

40.  ,,  পিাশ ভাড়াহেয়াপাড়া সা. দূগ থা র্মহিে (শীতিা তিা), গ্রার্ম+োক+ উপ: পিাশ, নেহসংদী ১১৫৫২/নে/পিা/১৬ ০৫.০৮.১৯ 

41.  ,,  পূব থ চািাকচে কাহিবাড়ী, গ্রার্ম- পূব থ চািাকচে, োক: চািাকচে বাজাে, র্মরনািেদী, নেহসংদী ১১৫৫৩/নে/র্মরনা/৫ ০৫.০৮.১৯ 

42.  ,,  শ্রীশ্রী সা. োধা নগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম- উত্তে বাখেনগে, োক: বাখেনগে বাজাে, োয়পুো, নেহসংদী ১১৫৫৪/নে/োয়/১১ ০৫.০৮.১৯ 

43.  ,,  শ্রীশ্রী সা. কািী র্মহিে, গ্রার্ম- উত্তে বাখেনগে, োক: বাখেনগে বাজাে, োয়পুো, নেহসংদী ১১৫৫৫/নে/োয়/১২ ০৫.০৮.১৯ 

44.  বারগেিাট  সা.  শ্রীশ্রী র্মহিে কর্মরেক্স, গ্রার্ম- নছাটআন্ধাের্মাহনক,  োক: আন্ধাের্মাহনক,  কচুয়া, বারগেিাট ১১৫৫৬/বাগ/কচু/১০ ০৬.০৮.১৯ 

45.   রশাে  শুড়া দহক্ষণপাড়া সা. কািী র্মহিে, গ্রার্ম- শুড়া, োক: ছাহতয়ানতিা,  রশাে ১১৫৫৭/ রশা/১৩ ০৭.০৮.১৯ 

46.  খুিনা  র্মাহদয়া সা. শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম- র্মাহদয়া, োক.- নধাপাদী, উপরজিা- দারকাপ, নজিা- খুিনা ১১৫৫৮/খুি/দারকা/৪৬ ০৭.০৮.১৯ 

47.  ,,  নঘানা র্মাদােোঙ্গা কািীর্মাতা র্মহিে, গ্রার্ম- নঘানা র্মাদােোঙ্গা, োক: শলুয়া বাজাে, ডুমুহেয়া, খুিনা ১১৫৫৯/খুি/ডুমু/৮১ ০৭.০৮.১৯ 

48.  ,,  চক্ শশির্মােী-খিসীবুহনয়া সা. দূগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- চক্ শশির্মােী, োক: শকয়া বাজাে, বটিয়াঘাটা, খুিনা ১১৫৬০/খুি/বটি/১৯৩ ০৭.০৮.১৯ 

49.  ,,  বেনপাড়া সা. শ্রীশ্রী  দূগ থা র্মহিে, গ্রার্ম: বেনপাড়া,রপা- কাহতয়ানাsিা, বটিয়াঘাটা, খূিনা ১১৫৬১/খুি/বটি/১৯৪ ০৭.০৮.১৯ 

50.  নগাপািগঞ্জ  নগড়ারখািা সা. দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম: নগড়ারখািা, োক: সাহিনা বকসা, কাহশয়ানী, পািগঞ্জ ১১৫৬২/নগাপা/কাহশ/২২৮ ০৮.০৮.১৯ 

51.  ,,  নগড়ারখািা শ্মশান র্মঠ, গ্রার্ম- নগড়ারখািা, োক: সাহিনা বকসা, কাহশয়ানী, নগাপািগঞ্জ ১১৫৬৩/নগাপা/কাহশ/২২৯ ০৮.০৮.১৯ 

52.  ,,  শ্রীর্মৎ জগদানি অনার্ নসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম- নসরনেচে, োক: হগর্মাোঙ্গা, টুঙ্গীপাড়া,  নগাপািগঞ্জ ১১৫৬৪/নগাপা/টুং/২২ ০৮.০৮.১৯ 

53.  ,,  পাটগাতী র্মারিাপাড়া সা. শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম: পাটগাতী,োক: পাটগাতী, টুঙ্গীপাড়া, নগাপািগঞ্জ ১১৫৬৫/নগাপা/টুং/২৩ ০৮.০৮.১৯ 

54.  ,,  দূব থাশুে হচত্তোরয়ে বাড়ী সা. শ্রীশ্রী িহে র্মহিে, গ্রার্ম- দূব থাশুে, োক: বহুগ্রার্ম, মুকসুদপুে, নগাপািগঞ্জ ১১৫৬৬/নগাপা/মুক/৩১ ০৮.০৮.১৯ 

55.  ,,  ব্াংকপাড়া সা. পূজা র্মহিে, গ্রার্ম- খান সারিব নোে (ব্াংকপাড়া), নগাপািগঞ্জ  ১১৫৬৭/নগাপা/৩৬১ ০৮.০৮.১৯ 

56.  ফহেদপুে  োজাপুে সা. দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- োজাপুে, োক: সূ থহদয়া, উপরজিা- নবায়াির্মােী, নজিা- ফহেদপুে ১১৫৬৮/ফহে/রবায়া/০২ ১৮.০৮.১৯ 

57.  ,,  শ্রীশ্রী দহক্ষরনশ্বে কািী র্মহিে, গ্রার্ম- হপছহিয়া ধর্ম থিাটি, নপা: ভীর্মপুে বাজাে, নবায়াির্মােী, ফহেদপুে ১১৫৬৯/ফহে/রবায়া/০৩ ১৮.০৮.১৯ 

58.  ,,  শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু অঙ্গন, গ্রার্ম- জগন্নার্দী, োক: োয়পুেিাট, উপরজিা- র্মধুখািী, নজিা- ফহেদপুে ১১৫৭০/ফহে/র্মধু/০৪ ১৮.০৮.১৯ 

59.  ,,  সাির্া পূব থপাড়া সা. শ্রীশ্রী েক্ষা চণ্ডী র্মাতা র্মহিে, গ্রার্ম- সাির্া, োক: সাির্া বাজাে, সাির্া, ফহেদপুে ১১৫৭১/ফহে/সাি/০১ ১৮.০৮.১৯ 

60.  কুহর্মল্লা  কার্মাল্লা নদবপুেী র্মহিে কর্মরেক্স, গ্রার্ম+রপাোঃ- কার্মাল্লা, উপরজিা- মুোদনগে, নজিা- কুহর্মল্লা ১১৫৭২/কুহর্ম/মুো/১৬ ১৮.০৮.১৯ 

61.  ,,  শ্রীশ্রী গুরু আশ্রর্ম, গ্রার্ম- হনহিন্তপুে, োক: নেউয়াতিী, উপরজিা- বরুড়া, নজিা- কুহর্মল্লা ১১৫৭৩/কুহর্ম/বরু/২৮ ১৮.০৮.১৯ 

62.  ,,  নর্মেকট নবিঘে সা. পূজা র্মহিে, গ্রার্ম- নর্মেকট, োক: নবিঘে নগাসাই বাজাে, নাঙ্গিরকাট, কুহর্মল্লা ১১৫৭৪/কুহর্ম/নাঙ্গ/০৭ ১৮.০৮.১৯ 

63.  ,,  শ্রীশ্রী জগন্নার্ র্মহিে, গ্রার্ম- চে বজলুি কহের্ম, োক: চেবাটা, উপরজিা- সুবণ থচে, নজিা- ননায়াখািী ১১৫৭৫/ননায়া/সুব/০৩ ১৯.০৮.১৯ 

64.  ননায়াখািী  শ্রীশ্রী োধারগাহবি নসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম- চেবজলুি কহের্ম, নপাোঃ- চেবাটা, উপরজিা- সুবণ থচে, নজিা- ননায়াখািী ১১৫৭৬/ননায়া/সুব/০৪ ১৯.০৮.১৯ 

65.  ,,  সা. তরপাবন শ্রীগুরু র্মহিে, গ্রার্ম- িাজীপুে, োক: ছহর্মেিাট, উপরজিা- সুবণ থচে, নজিা- ননায়াখািী ১১৫৭৭/ননায়া/সুব/০৫ ১৯.০৮.১৯ 
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66.  ,,  সা. শ্রীশ্রী নগৌে হনতাই নসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম- নসানাহদয়া, োক: নসানাহদয়া, উপরজিা- িাহতয়া, নজিা- ননায়াখািী ১১৫৭৮/ননায়া/িাহত/০২ ১৯.০৮.১৯ 

67.  ,,  শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম- পূব থ নগাহবিপুে, নপাোঃ- নচৌেঙ্গী (িাহতয়া বাজাে), িাহতয়া, ননায়াখািী ১১৫৭৯/ননায়া/িাহত/০৩ ১৯.০৮.১৯ 

68.  ,,  শ্রীশ্রী নগাপাি হজউে র্মহিে, গ্রার্ম- র্মাইজদী, োক: ননায়াখািী-৩৮০০, উপরজিা- সদে, নজিা- ননায়াখািী ১১৫৮০/ননায়া/০৬ ১৯.০৮.১৯ 

69.  ,,  শ্রীশ্রী জগন্নার্ নদরবে র্মহিে, গ্রার্ম- ঘাটিা, োক: ঘাটিা, উপরজিা- নবগর্মগঞ্জ, নজিা- ননায়াখািী ১১৫৮১/ননায়া/রবগ/০৮ ১৯.০৮.১৯ 

70.  হকরশােগঞ্জ  হবন্নাটী শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম- হবন্নাটী, োক: হবন্নাটী, উপরজিা+রজিা- হকরশােগঞ্জ ১১৫৮২/হকরশা/০১ ২০.০৮.১৯ 

71.  ,,  শ্রীশ্রী েক্ষাকািী র্মহিে, গ্রার্ম- হদঘীে পাড় (ঋহিপাড়া), োক: পাটুিী, উপরজিা- বাহজতপুে, নজিা- হকরশােগঞ্জ ১১৫৮৩/হকরশা/বাহজ/০১ ২০.০৮.১৯ 

72.  চাঁদপুে  সা. শ্রী োর্মকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম- ভাউেপাড়, োক: নসন্দ্রা বাজাে, উপরজিা- িাজীগঞ্জ, নজিা- চাঁদপুে ১১৫৮৪/চাঁদ/িাজী/১০ ২০.০৮.১৯ 

73.  ব্রাহ্মণবাহড়য়া  র্মিহি থ র্মরনারর্মািন আশ্রর্ম, গ্রার্ম+োক: িািপুে, উপরজিা- আশুগঞ্জ, নজিা- ব্রাহ্মণবাহড়য়া ১১৫৮৫/ব্রাহ্ম/আশু/০৭ ২০.০৮.১৯ 

74.  র্ময়র্মনহসংি  েক্ষা কািী র্মহিে, গ্রার্ম- র্মরিশপুে নগাপপাড়া, োক: জয়পুে, উপরজিা- ফুিবাড়ীয়া, নজিা- র্ময়র্মনহসংি ১১৫৮৬/র্ময়/ফুি/০১ ২১.০৮.১৯ 

75.  ,,  দূগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- র্মরিশপুে নগাপপাড়া, োক: জয়পুে, উপরজিা- ফুিবাড়ীয়া, নজিা- র্ময়র্মনহসংি ১১৫৮৭/র্ময়/ফুি/০২ ২১.০৮.১৯ 

76.  ,,  শ্রীশ্রী শ্মশান র্মহিে, গ্রার্ম- র্মরিশপুে, োক: জয়পুে, উপরজিা- ফুিবাড়ীয়া, নজিা- র্ময়র্মনহসংি ১১৫৮৮/র্ময়/ফুি/০৩ ২১.০৮.১৯ 

77.  ,,  োধা কৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম- র্মরিশপুে, োক: জয়পুে, উপরজিা- ফুিবাহড়য়া, নজিা- র্ময়র্মনহসংি ১১৫৮৯/র্ময়/ফুি/০৪ ২১.০৮.১৯ 

78.  ,,  মুখুহেয়া সা. র্মিাশ্মশান ও মুখুহেয়া সা. তর্মািতিা র্মহিে, গ্রার্ম+োক: মুখুহেয়া, নগৌেীপুে, র্ময়র্মনহসংি ১১৫৯০/র্ময়/রগৌেী/০২ ২১.০৮.১৯ 

79.  খাগড়াছহড়  শ্রীশ্রী শ্যার্মাকািী র্মহিে, গ্রার্ম- শািবাগান, োক:উপরজিা+রজিা- খাগড়াছহড় ১১৫৯১/খাগ/০৮ ২১.০৮.১৯ 

80.  ,,  শ্রীশ্রী িক্ষ্মী নাোয়ন র্মহিে, গ্রার্ম- নুনছহড় ৩ নং প্রকল্পপাড়া, োক:উপরজিা+রজিা- খাগড়াছহড় ১১৫৯২/খাগ/০৯ ২১.০৮.১৯ 

81.  ,,  সা. চাপ্পাপাড়া হত্রপুরেশ্বেী কািী র্মহিে, গ্রার্ম- চাপ্পাপাড়া, োক:উপরজিা- দীহঘনািা, নজিা- খাগড়াছহড় ১১৫৯৩/খাগ/দীহঘ/০১ ২১.০৮.১৯ 

82.  ,,  সা. শ্রীশ্রী োধার্মাধব নসবা র্মহিে, গ্রার্ম- র্মধ্যর্ম নবায়ািখািী, োক:উপরজিা- দীহঘনািা, নজিা- খাগড়াছহড় ১১৫৯৪/খাগ/দীহঘ/০২ ২১.০৮.১৯ 

83.  ,,  সা. শ্রীশ্রী িহের্মহিে, গ্রার্ম+োক:উপরজিা- গুইর্মাো, নজিা- খাগড়াছহড় ১১৫৯৫/খাগ/গুই/০১ ২১.০৮.১৯ 

84.  ,,  শ্রীশ্রী সা. চণ্ডী র্মহিে, গ্রার্ম- গুইর্মাো প. বাজােস্থ, োক:উপরজিা- গুইর্মাো সদে, নজিা- খাগড়াছহড় ১১৫৯৬/খাগ/গুই/০২ ২১.০৮.১৯ 

85.  েংপুে  দহক্ষণ নকািরকাি র্মঙ্গিাদি শ্মশান, গ্রার্ম- দহক্ষণ নকািরকাি, োক: নকািরকাি, গঙ্গাচড়া, েংপুে ১১৫৯৭/েং/গঙ্গা/৩৮ ২১.০৮.১৯ 

86.  ,,  োধাকৃষ্ণ সা. র্মহিে, গ্রার্ম- ধামুে (র্মাঝপাড়া), োক:উপরজিা- গঙ্গাচড়া, নজিা- েংপুে ১১৫৯৮/েং/গঙ্গা/৩৯ ২১.০৮.১৯ 

87.  ,,  নছাট নদািাপাড়া িহে র্মহিে, গ্রার্ম- দারর্মাদেপুে, োক: বুহড়ে িাট , উপরজিা- তাোগঞ্জ, নজিা- েংপুে ১১৫৯৯/েং/তাো/২১ ২১.০৮.১৯ 

88.  ,,  শ্রীশ্রী োধারগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম- নশের্মস্ত ঠাকুেপাড়া, োক: ফাহজিপুে, উপরজিা- তাোগঞ্জ, নজিা- েংপুে ১১৬০০/েং/তাো/২২ ২১.০৮.১৯ 

89.  ,,  বটতিী সা. দূগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- নশের্মস্ত ঠাকুেপাড়া, োক: ফাহজিপুে, উপরজিা- তাোগঞ্জ, নজিা- েংপুে ১১৬০১/েং/তাো/২৩ ২১.০৮.১৯ 

90.  ,,  বাইোকুটি পািপাড়া িহে র্মহিে, গ্রার্ম- উহজয়াি, োক: োঙ্গীে িাট, উপরজিা- তাোগঞ্জ, নজিা- েংপুে ১১৬০২/েং/তাো/২৪ ২১.০৮.১৯ 

91.  ,,  সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম- নর্মষ্টা, োক: শারনেিাট, উপরজিা- পীেগঞ্জ, নজিা- েংপুে ১১৬০৩/েং/পীে/১৮ ২১.০৮.১৯ 

92.  ,,  সা. দূগ থা র্মহিে ও নগৌে হনতাই নার্মিট্ট আশ্রর্ম, গ্রার্ম- িক্ষ্মীপুে ঠাকুেদাস, োক: খািাশপীে, পীেগঞ্জ, েংপুে ১১৬০৪/েং/পীে/১৯ ২১.০৮.১৯ 

93.  ,,  সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম- কুতুবপুে নগাবো, োক: পানবাজাে, উপরজিা- পীেগঞ্জ, নজিা- েংপুে ১১৬০৫/েং/পীে/২০ ২১.০৮.১৯ 

94.  ,,  দ্বাহেকাপাড়া সা. শ্রীশ্রী দূগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- দ্বাহেকাপাড়া, োক:উপরজিা- পীেগঞ্জ, নজিা- েংপুে ১১৬০৬/েং/পীে/২১ ২১.০৮.১৯ 

95.  ,,  োধা নগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম- সািাপাড়া িাজীপুে, োক: শারনেিাট, উপরজিা- পীেগঞ্জ, নজিা- েংপুে ১১৬০৭/েং/পীে/২২ ২১.০৮.১৯ 

96.  ,,  উত্তে নসানাোয় সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম- নসানাোয়, োক: তামু্বিপুে, পীেগাছা, েংপুে ১১৬০৮/েং/পীেগা/২০ ২১.০৮.১৯ 

97.  ,,  পশুয়া সা. িহে র্মহিে, গ্রার্ম- পশুয়া, োক: বড়দেগাি, উপরজিা- পীেগাছা, নজিা- েংপুে ১১৬০৯/েং/পীেগা/২১ ২১.০৮.১৯ 

98.  ,,  সা. িহে র্মহিে, গ্রার্ম-  াদবপুে, োক: র্মরনািেপুে, উপরজিা- সদে, নজিা- েংপুে ১১৬১০/েং/১৮৯ ২১.০৮.১৯ 

99.  বগুড়া  শকপাড়া সা. শ্রীশ্রী োধা নগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম- পাে-বগুড়া, োক: বগুড়া, বগুড়া ১১৬১১/বগু/০১ ২৫.০৮.১৯ 

100.  কুহড়গ্রার্ম  নসাবনদি সনাতন সংঘ (আশ্রর্ম), গ্রার্ম- নসাবনদি, োক: নঘাগাদি, কুহড়গ্রার্ম  ১১৬১২/কুহড়/১৪ ২৫.০৮.১৯ 
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101.  ,,  দারসেিাট সা. কািী র্মহিে, গ্রার্ম- নচরেঙ্গা, োক: িরিাখানা, উপরজিা+রজিা- কুহড়গ্রার্ম ১১৬১৩/কুহড়/১৫ ২৫.০৮.১৯ 

102.  ,,  নগাড়াই বক্সী গ্রার্ম সা. শ্রীশ্রী দূগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- নগাড়াই বক্সী, োক: পাঁচপীে, উহিপুে, কুহড়গ্রার্ম ১১৬১৪/কুহড়/উহি/১৫ ২৫.০৮.১৯ 

103.  ,,   মুনা োহিরর্মে পাড় শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম-  মুনা োহিরর্মে পাড়, োক: পাঁচপীে, উহিপুে, কুহড়গ্রার্ম ১১৬১৫/কুহড়/উহি/১৬ ২৫.০৮.১৯ 

104.  ,,  নেঁওদাপাড়া সা. শ্রীশ্রী দূগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- খাহিসা নারখিা, োক: হসঙ্গাে োবড়ী, োজােিাট, কুহড়গ্রার্ম ১১৬১৬/কুহড়/োজা/৭৮ ২৫.০৮.১৯ 

105.  ,,  বািাকাহি সা. কািী বাড়ী, গ্রার্ম- বািাকাহি, োক: ফেরকেিাট, উপরজিা- োজােিাট, নজিা- কুহড়গ্রার্ম ১১৬১৭/কুহড়/োজা/৭৯ ২৫.০৮.১৯ 

106.  ,,  ধর্ম থপুে সেকােটােী সা. নদব র্মহিে, গ্রার্ম- ধর্ম থপুে, োক: গঙ্গােিাট, উপরজিা- ফুিবাড়ী, নজিা- কুহড়গ্রার্ম ১১৬১৮/কুহড়/ফুি/৪৭ ২৫.০৮.১৯ 

107.  পঞ্চগড়  শ্রীশ্রী শ্যার্মো কৃষ্ণ সা. র্মহিে, গ্রার্ম- বাকপুে, োক: পামুিী, উপরজিা- নদবীগঞ্জ, নজিা- পঞ্চগড় ১১৬১৯/পঞ্চ/রদবী/১৪৯ ২৬.০৮.১৯ 

108.  ,,  র্মহল্লকাদি নক.পাড়া অনার্ বন্ধু আশ্রর্ম, গ্রার্ম+োক: র্মহল্লকাদি, উপরজিা- নদবীগঞ্জ, নজিা- পঞ্চগড় ১১৬২০/পঞ্চ/রদবী/১৪৮ ২৬.০৮.১৯ 

109.  ,,  শ্রীশ্রী ঠাকুে অনুকূি চন্দ্র সৎসঙ্গ শাখা আশ্রর্ম, গ্রার্ম- সুিেহদঘী, োক: সুিেহদঘী, নদবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১১৬২১/পঞ্চ/রদবী/১৪৭ ২৬.০৮.১৯ 

110.  ,,  শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহিে, গ্রার্ম- নদবীডুবা (রচহিকুড়া), োক:উপরজিা- নদবীগঞ্জ, নজিা- পঞ্চগড় ১১৬২২/পঞ্চ/রদবী/১৪৬ ২৬.০৮.১৯ 

111.  গাইবান্ধা  ঠাকুেবাড়ী কািী র্মহিে, গ্রার্ম- হের্মিা পদুর্মশিে, োক: পদুর্মশিে, উপরজিা- সাঘাটা, নজিা- গাইবান্ধা ১১৬২৩/গাই/সাঘা/১৮ ২৮.০৮.১৯ 

112.  ,,  শ্রীশ্রী োধা নগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম- র্মামুদপুে, োক: জুর্মােবাড়ী, উপরজিা- সাঘাটা, নজিা- গাইবান্ধা ১১৬২৪/গাই/সাঘা/১৯ ২৮.০৮.১৯ 

113.  ,,  কািী ও দূগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- ছয়ানী, োক: িাট দাহড়য়াপুে, উপরজিা- গাইবান্ধা সদে, নজিা- গাইবান্ধা ১১৬২৫/গাই/৩৪ ২৮.০৮.১৯ 

114.  নওগাঁ  শ্রীশ্রী োধা নগাহবি হজউ, গ্রার্ম- হসর্মিাদহ্, োক: বািাদুেপুে, উপরজিা- র্মািা, নজিা- নওগাঁ ১১৬২৬/নও/র্মািা/৪৪ ২৯.০৮.১৯ 

115.  ,,  শ্রীশ্রী োধা নগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম- বিারক্ষত্র, োক: বািাদুেপুে, উপরজিা- র্মািা, নজিা- নওগাঁ ১১৬২৭/নও/র্মািা/৪৫ ২৯.০৮.১৯ 

116.  ,,  শ্রীশ্রী কািী র্মাতা র্মহিে, গ্রার্ম- হসর্মিাদহ্, োক: বািাদুেপুে, উপরজিা- র্মািা, নজিা- নওগাঁ ১১৬২৮/নও/র্মািা/৪৬ ২৯.০৮.১৯ 

117.  ,,  শ্রীশ্রী োধা নগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম- কুশুম্বা, োক: কুশুম্বা, উপরজিা- র্মািা, নজিা- নওগাঁ ১১৬২৯/নও/র্মািা/৪৭ ২৯.০৮.১৯ 

118.  ,,  র্মহশদপুে উত্তেপাড়া সা. কািী র্মহিে, গ্রার্ম- র্মহশদপুে, োক: োর্মগাঁ, উপরজিা- র্মািা, নজিা- নওগাঁ ১১৬৩০/নও/র্মািা/৪৮ ২৯.০৮.১৯ 

119.  ,,  োয়পুে সা. েক্ষাকািী র্মাতা র্মহিে, গ্রার্ম- োয়পুে, োক: েঘুোর্মপুে, উপরজিা- আত্রাই, নজিা- নওগাঁ ১১৬৩১/নও/আত্রা/৬৩ ২৯.০৮.১৯ 

120.  ,,  কাটখইে বাজাে হশব র্মহিে, গ্রার্ম+োক: কাটখইে, উপরজিা+রজিা- নওগাঁ ১১৬৩২/নও/০৫ ২৯.০৮.১৯ 

121.  চাঁপাইনবাবগঞ্জ  বােঘহেয়া বাইশপুতুি সা. দূগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- বােঘহেয়া, োক: বােঘহেয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১১৬৩৩/চাঁপা/১০ ০১.০৯.১৯ 

122.  ,,  চেরজাত প্রতাপ হশবতিা হশব র্মহিে, গ্রার্ম- চেরজাত প্রতাব (হশবতিা), চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১১৬৩৪/চাঁপা/১১ ০১.০৯.১৯ 

123.  নারটাে  শ্রীশ্রী োধা নগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম- নবিতা, োক: র্মাহনকচাপে, উপরজিা- হসংড়া, নজিা- নারটাে ১১৬৩৫/নারটা/হসং/০৩ ০১.০৯.১৯ 

124.  োজশািী  দুগ থাপুে নকন্দ্রীয় দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম+োক:উপরজিা- দুগ থাপুে, নজিা- োজশািী ১১৬৩৬/োজ/দুগ থা/০১ ০১.০৯.১৯ 

125.  ,,  হশব র্মহিে, গ্রার্ম- তািি, োক: তািি, উপরজিা- তারনাে, নজিা- োজশািী ১১৬৩৭/োজ/তারনা/০৭ ০১.০৯.১৯ 

126.  ,,  কার্মােগাঁ সা. দূগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- কার্মােগাঁ, োক: কার্মােগাঁ, উপরজিা- তারনাে, নজিা- োজশািী ১১৬৩৮/োজ/তারনা/০৮ ০১.০৯.১৯ 

127.  ,,  নসাগুনা সা. র্মার্ত র্মহিে, গ্রার্ম- নসাগুনা, োক: পাকড়ী, উপরজিা- নগাদাগাড়ী, নজিা- োজশািী ১১৬৩৯/োজ/রগাদা/০২ ০১.০৯.১৯ 

128.  ,,  নগাদাগাড়ী নকন্দ্রীয় র্মহিে, গ্রার্ম- শ্রীর্মন্তপুে, োক:উপরজিা- নগাদাগাড়ী, নজিা- োজশািী ১১৬৪০/োজ/রগাদা/০৩ ০১.০৯.১৯ 

129.  ,,  সা. নগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম- চাঁইসাো, োক: িাটগারঙ্গাপাড়া, উপরজিা- বাগর্মাো, নজিা- োজশািী ১১৬৪১/োজ/বাগ/১১৬ ০১.০৯.১৯ 

130.  ,,  র্মচর্মইি আঞ্চহিক হিন্দু জনকল্যাণ সহর্মহত (আখড়া), গ্রার্ম- শসয়দপুে, োক: র্মচর্মইি, বাগর্মাো, োজশািী ১১৬৪২/োজ/বাগ/১১৭ ০১.০৯.১৯ 

131.  ঝািকাঠি    দহক্ষণ তাোবুহনয়া ঠাকুেবাড়ী সা. শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম+োক: দহক্ষণ তাোবুহনয়া, োজাপুে, ঝািকাঠি   ১১৬৪৩/ঝাি/োজা/৩৩ ০২.০৯.১৯ 

132.  ,,  সা. শ্রীশ্রী োধা নগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম+োক: আওোবুহনয়া, উপরজিা- কাঠাহিয়া, নজিা- ঝািকাঠি ১১৬৪৪/ঝাি/কাঠা৬৪ ০২.০৯.১৯ 

133.  নর্মৌিভীবাজাে  িাহসর্মপুে হশব র্মহিে, গ্রার্ম- িাহসর্মপুে, োক: পুেশাই, উপরজিা- কুিাউড়া, নজিা- নর্মৌিভীবাজাে ১১৬৪৫/নর্মৌি/কুিা/০১ ০২.০৯.১৯ 

134.  ,,  উত্তে হবজিী সা. নদবািয়, গ্রার্ম- হবজিী, োক: টিিাগাঁও, উপরজিা- কুিাউড়া, নজিা- নর্মৌিভীবাজাে ১১৬৪৬/নর্মৌি/কুিা/০২ ০২.০৯.১৯ 

135.  হসরিট  উজান গঙ্গাপুে শ্রীশ্রী র্মিাপ্রভুে আখড়া, গ্রার্ম- উজান গঙ্গাপুে, োক: উপরজিা- নফঞ্চুগঞ্জ, নজিা- হসরিট ১১৬৪৭/হসি/রফঞ্চু/০১ ০২.০৯.১৯ 
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136.  র্মাগুো  নবনগে সা. কািী র্মহিে, গ্রার্ম- নবনগে, োক: পাহনঘাটা, উপরজিা- র্মিম্মদপুে, নজিা- র্মাগুো ১১৬৪৮/র্মাগু/র্মি/১২ ০৫.০৯.১৯ 

137.  বগুড়া  র্মানব ধর্ম থ প্রচােক সংঘ, জীবানি র্মঠ, গ্রার্ম- কুঠিবাড়ী, োক: ধুনট, উপরজিা- ধুনট, নজিা- বগুড়া ১১৬৪৯/বগু/ধুন/০২ ০৯.০৯.১৯ 

138.  ,,  শ্রীশ্রী োধার্মাধব র্মহিে, গ্রার্ম- নছাটকহঞ্চ, োক: কুহর্মড়া পহণ্ডত পুকুে, উপরজিা- নিীগ্রার্ম, নজিা- বগুড়া ১১৬৫০/বগু/নিী/০১ ০৯.০৯.১৯ 

139.  নগাপািগঞ্জ  শ্রীশ্রী হবগ্রি ঠাকুে নদরবাত্তে র্মহিে, গ্রার্ম- নগাপািপুে, োক: হতিছড়া, কাহশয়ানী, নগাপািগঞ্জ ১১৬৫১/নগাপা/কাহশ/২৩০ ০৯.০৯.১৯ 

140.  ,,  শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম- সমু্ভেহদয়া, োক: েফােহদয়া, উপরজিা- দাউদকাহি, নজিা- কুহর্মল্লা ১১৬৫২/কুহর্ম/দাউ/৩২ ০৯.০৯.১৯ 

141.  কুহর্মল্লা  শ্রীশ্রী োধা নগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম+োক: নকােবানপুে, উপরজিা- মুোদনগে, নজিা- কুহর্মল্লা ১১৬৫৩/কুহর্ম/মুো/১৭ ০৯.০৯.১৯ 

142.  ননায়াখািী  শ্রীশ্রী েক্ষা কািী র্মহিে (কািীবাড়ী), গ্রার্ম- চেপাব থতী, োক: নচৌধুেী িাট, নকাম্পানীগঞ্জ, ননায়াখািী ১১৬৫৪/ননায়া/রকার্ম/০৫ ০৯.০৯.১৯ 

143.  ,,  শ্রীশ্রী িহেচাঁদ ঠাকুে র্মহিে, গ্রার্ম+োক: চেিাজােী, উপরজিা- নকাম্পানীগঞ্জ, নজিা- ননায়াখািী ১১৬৫৫/ননায়া/রকার্ম/০৬ ০৯.০৯.১৯ 

144.  ,,  শ্রীশ্রী োর্ম ঠাকুে নসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম- চেপাব থতী, োক: কদর্মতিা, উপরজিা- নকাম্পানীগঞ্জ, ননায়াখািী ১১৬৫৬/ননায়া/রকার্ম/০৭ ০৯.০৯.১৯ 

145.  বহেশাি  সা. শ্রীশ্রী োধা নগাহবি, র্মনসা ও শীতিা র্মহিে, গ্রার্ম- নতেরদ্রান, োক: গুঠিয়া, উহজেপুে, বহেশাি  ১১৬৫৭/বহে/উহজ/৫৭ ২২.১০.১৯ 

146.  চাঁদপুে  সা. শ্রীশ্রী শীতিা র্মারয়ে র্মহিে, পািপাড়া, নতুন বাজাে, সদে, চাঁদপুে ১১৬৫৮/চাঁদ/১২ ২৩.১০.১৯ 

147.  কুহর্মল্লা  হনহিন্তপুে সা. দূগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- হনহিন্তপুে, োক: নেউয়াতিী, উপরজিা- বরুড়া, নজিা- কুহর্মল্লা ১১৬৫৯/কুহর্ম/বরু/২৯ ২৮.১০.১৯ 

148.  ,,  সা. শ্রীশ্রী োধা নগাহবি নসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+োক: ধার্মতী, উপরজিা- নদহবদ্বাে, নজিা- কুহর্মল্লা ১১৬৬০/কুহর্ম/রদবী/১০ ২৮.১০.১৯ 

149.  ফহেদপুে  দাদপুে সা. পূজা র্মহিে, গ্রার্ম- দাদপুে, োক: হচতাে বাজাে, উপরজিা- নবায়াির্মােী, নজিা- ফহেদপুে ১১৬৬১/ফহে/রবায়া/০৪ ০৪.১১.১৯ 

150.  ,,  হর্মত্রবাহড় র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম- আউচপাড়া, োক: হনশাত নগে, টঙ্গী, উপরজিা- সদে নজিা- গাজীপুে ১১৬৬২/গাজী/২৩ ১১.১১.১৯ 

151.  গাজীপুে  শ্রীশ্রী োধা নগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম- বাহনয়াবাড়ী, োক: পুবাইি, উপরজিা- সদে, নজিা- গাজীপুে ১১৬৬৩/গাজী/২৪ ১১.১১.১৯ 

152.  বারগেিাট  সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ ও দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- নগাহবিপুে, োক: নবৌিপুে, নর্মারড়িগঞ্জ, বারগেিাট ১১৬৬৪/বাগ/রর্মারড়/৪০ ১৮.১১.১৯ 

153.  চট্টগ্রার্ম  বােশত হদঘীেপাড়া সা. র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম- বােশত, োক: নবায়াহিয়া, আরনায়াো, চট্টগ্রার্ম ১১৬৬৫/চট্ট/আরনা/৪৪ ১৮.১১.১৯ 

154.  খুিনা বটিয়াঘাটা বটিয়াঘাটা উত্তেপাড়া সা. কািী র্মাতা র্মহিে, গ্রার্ম- বটিয়াঘাটা, োক: কাঞ্চন নগে, বটিয়াঘাটা, খুিনা ১১৬৬৬/খুি/বটি/১৯৫ ১৮.১১.১৯ 

155.  ,, পাইকগাছা শ্রীশ্রী প্রণব র্মঠ, গ্রার্ম- খহড়য়া নিবুবুহনয়াে চক, োক: খহড়য়া, উপরজিা- পাইকগাছা, নজিা- খুিনা ১১৬৬৭/খুি/পাই/২২৮ ১৮.১১.১৯ 

156.  ,, পাইকগাছা শ্রীর্মা সােদা আশ্রর্ম, গ্রার্ম- আহর্মেপুে, োক: বগুড়ােচক, উপরজিা- পাইকগাছা, নজিা- খুিনা  ১১৬৬৮/খুি/পাই/২২৯ ১৮.১১.১৯ 

157.  বেগুনা  বাইনবুহনয়া সা. শ্রীশ্রী োধারগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম+োক: বাইনবুহনয়া, উপরজিা- আর্মতিী, নজিা- বেগুনা ১১৬৬৯/বে/আর্ম/১৯ ২০.১১.১৯ 

158.  পটুয়াখািী  চার্মটা সা. শ্রীশ্রী োধা নগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম- চার্মটা, োক: নসিাকাঠী, উপরজিা+রজিা- পটুয়াখািী ১১৬৭০/পটু/৯৩ ২০.১১.১৯ 

159.   রশাে  র্মহিিা পািপাড়া সা. শ্রীকৃষ্ণ পূজা র্মহিে, গ্রার্ম- র্মহিিা, োক: চাহিতাবাহড়য়া হদঘা, শাশ থা,  রশাে ১১৬৭১/ রশা/শাশ থা/০৩ ২০.১১.১৯ 

160.  ,,  বাহিয়াঘাট নঘািপাড়া সা. পূজা র্মহিে, গ্রার্ম- বাহিয়াঘাট, োক: তীরেেিাট, উপরজিা- নকাতয়ািী,  রশাে ১১৬৭২/ রশা/১৪ ২০.১১.১৯ 

161.  চট্টগ্রার্ম  আহদ র্মা র্মগরদশ্বেী ও শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহিে, নক হব আর্মান আিী নোে, নজরিপাড়া, চকবাজাে, চট্টগ্রার্ম  ১১৬৭৩/চট্ট/৪৮ ২৬.১১.১৯ 

162.  নভািা  শ্রীশ্রী র্মিাপ্রভু নসবাশ্রর্ম র্মহিে, গ্রার্ম- চে হতন, োক: িাজীেিাট, উপরজিা- র্মনপুো, নজিা- নভািা ১১৬৭৪/নভািা/র্মন/১৬ ২১.১১.১৯ 

163.  ননত্ররকানা  পদর্মশ্রী শ্রীশ্রী নিাকনার্ বাবাে আশ্রর্ম, গ্রার্ম- পদর্মশ্রী, োক: কদর্মশ্রী, উপরজিা- র্মদন, নজিা- ননত্ররকানা ১১৬৭৫/ননত্র/র্মদ/০১ ১৫.১২.১৯ 

164.  ঢাকা  শ্রীশ্রী োর্ম ঠাকুে নসবা র্মহিে, গ্রার্ম- উত্তে োর্মভদ্রপুে, োক: োর্মভদ্রপুে, উপরজিা- নভদেগঞ্জ, শেীয়তপুে ১১৬৭৬/শেী/রভদ/১০ ১৫.১২.১৯ 

165.  ,,  শ্রীশ্রী োধা নর্মািন োয় হবগ্রি র্মহিে, গ্রার্ম+োক: হবরুহিয়া, উপরজিা- সাভাে, নজিা- ঢাকা ১১৬৭৭/ঢাকা/সাভ/২২ ১৫.১২.১৯ 

166.  ,,  শ্রীশ্রী বীণাপাহণ র্মহিে, গ্রার্ম- দহধঘাটা, োক: নোয়াইি, উপরজিা- ধার্মোই, নজিা- ঢাকা ১১৬৭৮/ঢাকা/ধার্ম/১৫ ১৫.১২.১৯ 

167.  ননত্ররকানা  পদর্মশ্রী চাঁরিে িাটী শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম- পদর্মশ্রী, োক: কর্মদশ্রী, উপরজিা- র্মদন, ননত্ররকানা ১১৬৭৯/ননত্র/র্মদ/০২ ১৫.১২.১৯ 

168.  খুিনা  গঙ্গাোর্মপুে সা. দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- গঙ্গাোর্মপুে, োক: কাহতয়ানাংিা, উপরজিা- বটিয়াঘাটা, খুিনা ১১৬৮০/খুি/বটি/১৯৬ ১৫.১২.১৯ 

169.    িহে র্মহিে ও শীতিা র্মহিে, গ্রার্ম+োক: সারিরবে আবাদ, উপরজিা- দারকাপ, নজিা- খুিনা ১১৬৮১/খুি/দারকা/৪৭ ১৫.১২.১৯ 

170.  ননায়াখািী  সা. শ্রীশ্রী জগন্নার্ র্মহিে, গ্রার্ম- নানুপুে বড়বাড়ী, োক:টি.হপ বটিকা, নবগর্মগঞ্জ, ননায়াখািী ১১৬৮২/ননায়া/রবগ/০৯ ১৫.১২.১৯ 
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171.  মুন্সীগঞ্জ  শ্রীশ্রী র্মদন নর্মািন হবগ্রি র্মহিে, গ্রার্ম+োক:উপরজিা-গজাহেয়া, নজিা- মুন্সীগঞ্জ ১১৬৮৩/মুন্সী/গজা/০১ ১৭.১২.১৯ 

172.  ,,  শ্রীশ্রী োধা কৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম- েসুিপুে বর্ম থনপাড়া, োক: েসুিপুে, উপরজিা- গজাহেয়া,  মুন্সীগঞ্জ ১১৬৮৪/মুন্সী/গজা/০২ ১৭.১২.১৯ 

173.  ,,  শ্রীশ্রী মৃতুু হবনাশীহন কািী র্মহিে, গ্রার্ম- িাহজগাঁও, োক: হনর্মতিা হশকােপুে, হসোজহদখান, মুন্সীগঞ্জ ১১৬৮৫/মুন্সী/হসো/২০ ১৭.১২.১৯ 

174.  ,,  শ্রীশ্রী েক্ষা কািী র্মহিে, গ্রার্ম- আব্দুল্লাপুে র্মহনঋহি পাড়া, োক: আব্দুল্লাপুে বাজাে, টঙ্গীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ  ১১৬৮৬/মুন্সী/টং/৫৯ ১৭.১২.১৯ 

175.  ,,  র্মাকিাটি উত্তেপাড়া সা. দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম+োক: র্মাকিাটি, উপরজিা+রজিা- মুন্সীগঞ্জ ১১৬৮৭/মুন্সী/২৩ ১৯.১২.১৯ 

176.  নারটাে  শ্রীশ্রী িক্ষ্মীর্মাতা র্মহিে, গ্রার্ম- কাহিকাপুে, োক: িারোয়া, উপরজিা- বড়াইগ্রার্ম, নজিা- নারটাে ১১৬৮৮/নারটা/বড়া/০২ ২৩.১২.১৯ 

177.  ,,  শ্রীশ্রী র্মা দুগ থা হবগ্রি র্মহিে, গ্রার্ম- প. ধিই, োক: কাটিেিাট, উপরজিা- িাটিাজােী, নজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৬৮৯/চট্ট/িাট/২২ ২৩.১২.১৯ 

178.  র্মাদােীপুে কািহকহন সা. িরেকৃষ্ণ পাগি নসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম- দহক্ষণ চিবি, োক: নবগ্রার্ম, উপরজিা- কািহকহন, র্মাদােীপুে ১১৬৯০/র্মাদা/কাি/১০ ২৩.১২.১৯ 

179.  ,, োকজে পহিতা পূব থপাড়া সা. শ্রীশ্রী োধারগাহবি ও দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- পহিতা, োক: খাহিয়া, োকজে, র্মাদােীপুে ১১৬৯১/র্মাদা/োকজ/২২ ২৩.১২.১৯ 

180.  চট্টগ্রার্ম আরনায়াো শ্রীশ্রী নিাকনার্ ব্রহ্মচােী নসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম- িাজীগাঁও প. নশািকাটা, োক:উপরজিা- আরনায়াো, চট্টগ্রার্ম ১১৬৯২/চট্ট/আরনা/৪৫ ০১.০১.২০ 

181.  টাঙ্গাইি নাগেপুে শ্রীশ্রী শীতিা র্মহিে, গ্রার্ম- েিেপাচুহেয়া, োক: ধুবহড়য়া, উপরজিা- নাগেপুে, নজিা- টাঙ্গাইি ১১৬৯৩/টাঙ্গা/নাগ/১৫ ০১.০১.২০ 

182.  বহেশাি উহজেপুে হবিগাববাড়ী ভি সংঘ নসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম- হবিগাববাড়ী, োক: হপরেেপাড়, উপরজিা- উহজেপুে, বহেশাি ১১৬৯৪/বহে/উহজ/৫৮ ০৫.০১.২০ 

183.  " " প. সাত িা সা. নগাহবি ও দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- প. সাত িা, োক: সাত িা, উহজেপুে, নজিা- বহেশাি ১১৬৯৫/বহে/উহজ/৫৯ ০৫.০১.২০ 

184.  ঠাকুেগাঁও পীেগঞ্জ নানুিাে সৎসংঘ িহেবাসে র্মহিে, গ্রার্ম- নানুিাে, োক: নকউটগাঁও, উপরজিা- পীেগঞ্জ, নজিা- ঠাকুেগাঁও ১১৬৯৬/ঠাকু/পীে/০৬ ০৯.০১.২০ 

185.  চুয়াোঙ্গা চুয়াোঙ্গা নবায়াহিয়া বারোয়ােী শ্মশান, গ্রার্ম- নবায়াহিয়া, োক: সরোজগঞ্জ, উপরজিা+ নজিা- চুয়াোঙ্গা ১১৬৯৭/চুয়া/০৩ ০৯.০১.২০ 

186.  নেহসংদী র্মরনািেদী িাহতেহদয়া শ্মশান ঘাট, গ্রার্ম+োক: িাহতেহদয়া, উপরজিা- র্মরনািেদী, নজিা- নেহসংদী ১১৬৯৮/নে/র্মরনা/০৬ ১২.০১.২০ 

187.  " " হজনােহদ কািী বাড়ী, গ্রার্ম- হজনােহদ, োক: হজনােহদ, উপরজিা- পিাশ, নজিা- নেহসংদী ১১৬৯৯/নে/পিা/১৭ ১২.০১.২০ 

188.  নাোয়ণগঞ্জ বিে শ্রীশ্রী িাতীরখািা শ্মশান কািী র্মহিে, গ্রার্ম- িাঙ্গিবি িাতীরখািা, োক: বােপাড়া, বিে, নাোয়নগঞ্জ ১১৭০০/নাো/বি/০৭ ১২.০১.২০ 

189.  ঢাকা নবাবগঞ্জ শ্রীশ্রী সা. র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম- নিরগাড়া, োক: জািািচে, উপরজিা-নবাবগঞ্জ, নজিা- ঢাকা ১১৭০১/ঢাকা/নবা/১২ ১৩.০১.২০ 

190.  ঢাকা সদে শ্রীশ্রী নগৌোঙ্গ র্মিাপ্রভু হজউ হবগ্রি র্মহিে, ২৬/১৩ কািীচেণ সািা নোে, ফহেদাবাদ, নগন্ডাহেয়া, ঢাকা ১১৭০২/ঢাকা/৪৬ ১৩.০১.২০ 

191.  নড়াইি নিািাগড়া কুিশী নিািাগড়া শ্রীশ্রী োধা নগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম+োক:উপরজিা- নিািাগড়া, নজিা- নড়াইি ১১৭০৩/নড়া/রিািা/০৩ ১৩.০১.২০ 

192.  সাতক্ষীো নদবিাটা পারুহিয়া র্মিাশ্মশান র্মহিে কর্মরেক্স, গ্রার্ম+োক: পারুহিয়া, উপরজিা- নদবিাটা, নজিা- সাতক্ষীো ১১৭০৪/সাত/রদব/২৪ ১৫.০১.২০ 

193.  " আশাশুহন র্ানাঘাটা সা. কািী র্মহিে, গ্রার্ম- র্ানাঘাটা, োক: র্মাহড়য়ািা, উপরজিা- আশাশুহন, নজিা- সাতক্ষীো ১১৭০৫/সাত/আশা/৯২ ১৫.০১.২০ 

194.  " সাতক্ষীো শ্রীশ্রী িহেগুরুচাঁদ জনকল্যাণ নসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+োক: এল্লােচে, উপরজিা+রজিা- সাতক্ষীো ১১৭০৬/সাত/২৪ ১৫.০১.২০ 

195.  হপরোজপুে হপরোজপুে সা. শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম- উত্তে োনীপুে, োক: োনীপুে, উপরজিা+রজিা- হপরোজপুে ১১৭০৭/হপরো/১০২ ১৯.০১.২০ 

196.  " নাহজেপুে শ্রীশ্রী িহেসভা, শ্রীোর্মকাঠী বিে, গ্রার্ম+োক: শ্রীোর্মকাঠী, উপরজিা- নাহজেপুে, নজিা- হপরোজপুে ১১৭০৮/হপরো/নাহজ/১৪৬ ১৯.০১.২০ 

197.  খুিনা কয়ো শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ হবগ্রি ও জগদ্বাত্রী র্মহিে, গ্রার্ম+োক: িড্ডা, উপরজিা- কয়ো, নজিা- খুিনা ১১৭০৯/খুি/কয়/৫৬ ২০.০১.২০ 

198.  মুন্সীগঞ্জ শ্রীনগে শ্রীশ্রী েক্ষা কািী র্মাতা নদব হবগ্রি র্মহিে, গ্রার্ম- ছয়গাঁও (র্মহনপাড়া), োক: িাঁসাড়া, শ্রীনগে, মুন্সীগঞ্জ ১১৭১০/মুন্সী/শ্রীন/০৮ ২১.০১.২০ 

199.  বািেবান সদে সা. শ্রীশ্রী নিাকনার্ নসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম- নষ্টহেয়ার্ম এিাকা, োক:উপরজিা- সদে, নজিা- বািেবান ১১৭১১/বাি/১৫ ২৩.০১.২০ 

200.  চাঁদপুে ফহেদগঞ্জ শ্রীশ্রী োধা নগাহবি হবগ্রি, গ্রার্ম- পূব থ আরিাহনয়া, োক: নুেনগে, উপরজিা- ফহেদগঞ্জ, নজিা- চাঁদপুে ১১৭১২/চাঁদ/ফহে/১২ ২৬.০১.২০ 

201.  চট্টগ্রার্ম নবায়ািখািী কধুেখীি শ্রীশ্রী নিাকনার্ ব্রহ্মচােী র্মহিে, গ্রার্ম+োক: কধুেখীি, উপরজিা- নবায়ািখািী, নজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৭১৩/চট্ট/রবায়া/২৯ ০৬.০২.২০ 

202.  চট্টগ্রার্ম নিািাগাড়া বড়িাহতয়া অখন্ড র্মন্ডিী, গ্রার্ম+োক: বড়িাহতয়া, উপরজিা- নিািাগাড়া, নজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৭১৪/চট্ট/রিািা/১০৩ ০৬.০২.২০ 

203.  চট্টগ্রার্ম চিনাইশ নজায়াো সা. পূজা র্মহিে , গ্রার্ম- নজায়াো, োক:উপরজিা- চিনাইশ, নজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৭১৫/চট্ট/চি/৩০ ০৬.০২.২০ 

204.  বািেবান িার্মা শ্রী দশ র্মিাহবদ্যা কািী র্মহিে ও নসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম- িায়দােনাশী, োক: কুর্মােী বাজাে, িার্মা, বািেবান ১১৭১৬/বাি/িার্মা/০৬ ০৯.০২.২০ 

205.  িক্ষ্মীপুে োয়পুে সা. শ্রীশ্রী নগাপাি হগহেধােী র্মহিে, গ্রার্ম- চেপাতা, োক:উপরজিা- োয়পুে, নজিা- িক্ষ্মীপুে ১১৭১৭/িক্ষ্মী/োয়/০১ ০৯.০২.২০ 
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206.  িক্ষ্মীপুে োর্মগঞ্জ চাহঙ্গেগাঁও শ্রীশ্রী সনাতন িহেসভা, গ্রার্ম- চাহঙ্গেগাঁও, োক: কার্মােিাট, োর্মগঞ্জ, িক্ষ্মীপুে ১১৭১৮/িক্ষ্মী/োর্ম/০২ ০৯.০২.২০ 

207.  নীিফার্মােী নোর্মাে শ্রীশ্রী িহেসভা র্মহিে ও কািী র্মহিে, গ্রার্ম- নর্মৌজাপাঙ্গা, োক: নর্মিাপাঙ্গা, নোর্মাে, নীিফার্মােী ১১৭১৯/নীি/রোর্ম/২৭৮ ১৭.০২.২০ 

208.  সাতক্ষীো নদবিাটা সা. সব থরদবতাে র্মহিে, গ্রার্ম- নঘানাপাড়া, োক:উপরজিা- নদবিাটা, নজিা- সাতক্ষীো ১১৭২০/সাত/রদব/২৫ ২৩.০২.২০ 

209.  " " কািী র্মহিে, গ্রার্ম- আতাপুে নঘািপাড়া, োক: হশমুহিয়া, উপরজিা- নদবিাটা, নজিা- সাতক্ষীো ১১৭২১/সাত/রদব/২৬ ২৩.০২.২০ 

210.  " " পূব থকুহিয়া সা. দুগ থাপূজা র্মহিে, গ্রার্ম- পূব থকুহিয়া, োক: গুরুগ্রার্ম, উপরজিা-রদবিাটা, সাতক্ষীো ১১৭২২/সাত/রদব/২৭ ২৩.০২.২০ 

211.  " " নদবীশিে সা. শ্মশান, গ্রার্ম- নদবীশিে, োক: হশমুহিয়া, উপরজিা- নদবিাটা, নজিা- সাতক্ষীো ১১৭২৩/সাত/রদব/২৮ ২৩.০২.২০ 

212.  " " চক িাদীপুে সা. র্মিাশ্মশান, গ্রার্মক- চক িাদীপুে, োক: আসকােপুে, নদবিাটা, সাতক্ষীো ১১৭২৪/সাত/রদব/২৯ ২৩.০২.২০ 

213.  " " িাদীপুে নর্মোঃশূদ্র পাড়া সা. কািী র্মহিে, গ্রার্ম- িাদীপুে, োক: আসকােপুে, নদবিাটা, সাতক্ষীো ১১৭২৫/সাত/রদব/৩০ ২৩.০২.২০ 

214.  " " টাউনশ্রীপুে কািী র্মহিে, গ্রার্ম+োক: টাউনশ্রীপুে, উপরজিা- নদবিাটা, নজিা- সাতক্ষীো ১১৭২৬/সাত/রদব/৩১ ২৩.০২.২০ 

215.  " " সা. শ্রীশ্রী কািী র্মাতা র্মহিে, গ্রার্ম- নঘানাপাড়া, োক:উপরজিা- নদবিাটা, নজিা- সাতক্ষীো ১১৭২৭/সাত/রদব/৩২ ২৩.০২.২০ 

216.  " " শ্রীশ্রী কািীর্মাতা র্মহিে, গ্রার্ম- বকুিতিা, োক:উপরজিা- নদবিাটা, নজিা- সাতক্ষীো ১১৭২৮/সাত/রদব/৩৩ ২৩.০২.২০ 

217.  " " চাঁদপুে উত্তেপাড়া সা. কািী র্মাতা র্মহিে, গ্রার্ম- চাঁদপুে, োক- হশমুহিয়া, নদবিাটা, সাতক্ষীো ১১৭২৯/সাত/রদব/৩৪ ২৩.০২.২০ 

218.  হসোজগঞ্জ োয়গঞ্জ শ্রীশ্রী বাসন্তী র্মহিে, গ্রার্ম- র্মীরেে নদউিমুড়া, োক: িাটপাঙ্গাসী, উপরজিা- োয়গঞ্জ, হসোজগঞ্জ ১১৭৩০/হসো/োয়/১১২ ২৫.০২.২০ 

219.  খুিনা ডুমুহেয়া েঘুনার্পুে বটতিা র্মহিে কর্মরেক্স, গ্রার্ম- েঘুনার্পুে, োক: আে-রকার্মোইি, ডুমুহেয়া, খুিনা ১১৭৩১/খুি/ডুমু/৮২ ২৫.০২.২০ 

220.  " দারকাপ শ্রীশ্রী জগন্নার্ নসবা র্মহিে, গ্রার্ম+োক: চািনা বাজাে, উপরজিা- দারকাপ, নজিা- খুিনা ১১৭৩২/খুি/দারকা/৪৮ ২৫.০২.২০ 

221.  চট্টগ্রার্ম সদে শ্রীশ্রী ভদ্রকািী র্মহিে, গ্রার্ম- উত্তে িাহিশিে, োক: িাউহজং নষ্টট, উপরজিা+রজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৭৩৩/চট্ট/৪৯ ২৫.০২.২০ 

222.  " আরনায়াো শ্রীশ্রী িক্ষনায় শ্যার্মা র্মন্ডপ, গ্রার্ম- দহক্ষণ নশািকাটা, োক: উপরজিা- আরনায়াো, নজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৭৩৪/চট্ট/আরনা/৪৬ ২৫.০২.২০ 

223.  " র্মীেসোই ছত্তরুয়া পািপাড়া শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম- ছত্তরুয়া, োক: করেেিাট, র্মীেসোই, নজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৭৩৫/চট্ট/র্মীে/৪১ ২৫.০২.২০ 

224.  " নিািাগাড়া শ্রী প্রভাকে আচার্য্থ ও হবন্দু োণী আচার্য্থ সা. শ্রীশ্রী দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম+োক: চুনহত, নিািাগাড়া, চট্টগ্রার্ম ১১৭৩৬/চট্ট/রিািা/১০৪ ২৫.০২.২০ 

225.  িহবগঞ্জ র্মাধবপুে শ্রীশ্রী োখাি র্মহিে, গ্রার্ম+োক: ছাহতয়াইন, উপরজিা- র্মাধবপুে, নজিা- িহবগঞ্জ ১১৭৩৭/িহব/র্মাধ/০২ ০১.০৩.২০ 

226.  েংপুে সদে ফহকেগঞ্জ শ্রীশ্রী িহে বাসে, গ্রার্ম- ফহকেগঞ্জ, োক: র্ময়নাকুটি, উপরজিা- সদে, নজিা- েংপুে ১১৭৩৮/েং/১৯০ ০১.০৩.২০ 

227.  " সদে নগায়ালূ প.পাড়া আনির্ময়ী ব্রহ্ম র্মহিে, গ্রার্ম- নগায়ালু, োক: বুহড়েিাট ফার্ম থ, েংপুে ১১৭৩৯/েং/১৯১ ০১.০৩.২০ 

228.  " গঙ্গাচড়া প. র্মান্দ্রাইন কুহড়য়াে নর্মাড় নগাপীনার্ র্মহিে, গ্রার্ম- প. র্মান্দ্রাইন, োক: নচংর্মােী, গঙ্গাচড়া, েংপুে ১১৭৪০/েং/গঙ্গা/৪০ ০১.০৩.২০ 

229.  কক্সবাজাে চকহেয়া েংর্মিি শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম- েংর্মিি হিন্দুপাড়া, োক: ডুিািাজাো, চকহেয়া, কক্সবাজাে ১১৭৪১/কক্স/চক/৩২ ০৫.০৩.২০ 

230.  " সদে সা. শ্রী শ্রী আনির্ময়ী কািী র্মহিে, গ্রার্ম: দহক্ষণ হিন্দুপাড়া, োক:খুরুশকুি, উপরজিা+রজিা- কক্সবাজাে ১১৭৪২/কক্স/২২ ০৫.০৩.২০ 

231.  " চকহেয়া সা. শ্রীশ্রী োধা র্মদনরর্মািন ও জগন্নার্ র্মহিে, গ্রার্ম: বাগানপাড়া, োক: ডুিািাজাো, চকহেয়া, কক্সবাজাে ১১৭৪৩/কক্স/চক/৩৩ ০৫.০৩.২০ 

232.  িহবগঞ্জ বাহনয়াচং শ্রীশ্রী জগন্নার্ হজউে আখড়া, গ্রার্ম- ইকোর্ম, োক: ইকোর্ম বাজাে, বাহনয়াচং, িহবগঞ্জ ১১৭৪৪/িহব/বাহন/০২ ০৯.০৩.২০ 

233.   রশাে নকশবপুে কাহবিপুে ও সকরসরকনপুন সা. পূজা র্মহিে, গ্রার্ম- কাহবিপুে, োক: শুহড়ঘাটা, নকশবপুে,  রশাে ১১৭৪৫/ রশা/রকশ/০২ ০৯.০৩.২০ 

234.  কক্সবাজাে নটকনাফ শ্রীশ্রী নকন্দ্রীয় হবষ্ণু র্মহিে, গ্রার্ম- নটকনাফ, োক: নটকনাফ বাজাে, নটকনাফ, কক্সবাজাে ১১৭৪৬/কক্স/রটক/৩৪ ০৯.০৩.২০ 

235.  " র্মরিশখািী সা. শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম- দহক্ষণ হিন্দুপাড়া, োক: নগােকঘাটা, র্মরিশখািী, কক্সবাজাে ১১৭৪৭/কক্স/র্মরি/১৩ ০৯.০৩.২০ 

236.  " সদে শ্রীশ্রী সা. নক্ষত্রপাি র্মহিে, গ্রার্ম- উত্তে হিন্দুপাড়া, োক: খুরুশকুি, কক্সবাজাে ১১৭৪৮/কক্স/২৩ ০৯.০৩.২০ 

237.  হপরোজপুে সদে বাে নদবতাে পূজাে র্মহিে, গ্রার্ম- পাঙ্গাহসয়া, োক: পারড়েিাট, উপরজিা+রজিা- হপরোজপুে ১১৭৪৯/হপরো/১০৩ ২২.০৩.২০ 

 


