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২০২০-২১ অর্ থবছরে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তথক তাহিকাভুহি সনদ প্রদান- 

ক্রম জেলা উপজেলা প্রতিষ্ঠাজের োম ও ঠিকাো সেদ েম্বর িাতরখ 

1.  নার াে হসিংড়া ডাকর্মণ্ডপ শ্রীশ্রী কািীর্মাতা র্মহিে, গ্রার্ম: ডাকর্মণ্ডপ, ডাক: করেেগ্রার্ম, উপ: হসিংড়া, নার াে ১১৭৫১/নার া/হসিং/০৪ ০৭.০৭.২০ 

2.  হসরি  জহকগঞ্জ শ্রীর্মন র্মিাপ্রভুে শ্রীর্মহিে, ছয়রিন(পািপাড়া), জহকগঞ্জ, হসরি  ১১৭৫২/হসি/জহক/০১ ১৯.০৭.২০ 

3.  ,, হসরি  শ্রীশ্রী র্মিাপ্রভুে আখড়া, উত্তে বাগবাহড়, হসরি   ১১৭৫৩/হসি/১০ ১৯.০৭.২০ 

4.  বারগেিা  শেণরখািা শ্রীশ্রীরগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম: উত্তে তাফািবাড়ী, ডাক: দ. কদর্মতিা উপরজিা: শেণরখািা, বারগেিা  ১১৭৫৪/বাগ/শে/১৫ ১৩.০৮.২০ 

5.  ,, ,, সা. শ্রীশ্রীরগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম: চাহিতাবুহনয়া, ডাক: তাফািবাড়ী, উপরজিা: শেণরখািা, বারগেিা  ১১৭৫৫/বাগ/শে/১৬ ১৩.০৮.২০ 

6.  ঢাকা সাভাে শ্রীশ্রী োধা বিংশীবদন হজউ হবগ্রি, গ্রার্ম+ডাক:- হবরুহিয়া, উপরজিা- সাভাে, জজিা- ঢাকা ১১৭৫৬/ঢাকা/সাভ/২৩ ১৩.০৮.২০ 

7.  যজ ার অভয়নগে ভুলাপািা তিশ্বাসিাতি সা. মজেন্দ্রোথ দুর্ গা মতির, ভুলাজপািা, ডাক: র্ােীপুর, অভয়ের্র, যজ ার ১১৭৫৭/য /অভ/০৮ ১৯.০৮.২০ 

8.  চট্টগ্রার্ম আরনায়াো শ্রীশ্রী জিাকনার্ জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বােখাইন পদ্মপাড়া, ডাক: হিউেী, উপ: আরনায়াো, চট্টগ্রার্ম ১১৭৫৮/চট্ট/আজো/৪৭ ২৫.০৮.২০ 

9.  ,, পটিয়া জডঙ্গাপািা দুর্ গািািী ও র্ীিা আশ্রম, গ্রাম: + ডাক: জডঙ্গাপািা, উপজেলা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম ১১৭৫৯/চট্ট/পটি/৫৩ ২৫.০৮.২০ 

10.  ,, ফটিকছতি উত্তর জুেজখালা সা. শ্রীশ্রী কালী ও দুর্ গা মতির, গ্রাম: উ.জুেজখালা, ডাক: োরায়ণোট, ফটিকছতি, চট্টগ্রাম ১১৭৬০/চট্ট/ফটি/১৩১ ২৫.০৮.২০ 

11.  ,, বাঁশখািী দহিণ জিদী শ্রীোর্মর্মিাজন পাড়া িহে র্মহিে, গ্রার্ম: দ. জিদী, ডাক: জিদী, উপরজিা- বাঁশখািী, চট্টগ্রার্ম ১১৭৬১/চট্ট/িাঁ /২৭ ২৫.০৮.২০ 

12.  ,, জবায়ািখািী শ্রীশ্রী জয়কািী বাড়ী হবগ্রি র্মহিে, গ্রার্ম: আিিা, ডাক: সারোয়াতিী, উপরজিা- জবায়ািখািী, চট্টগ্রার্ম ১১৭৬২/চট্ট/জবায়া/২৯ ২৫.০৮.২০ 

13.  ,, র্মীেসোই হখি হিঙ্গুিী শ্রীশ্রী জিাকনার্ ধার্ম, গ্রার্ম: পূব থ হিঙ্গুিী, ডাক: হিঙ্গুিী, উপরজিা- র্মীেসোই, জজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৭৬৩/চট্ট/মীর/৪২ ২৫.০৮.২০ 

14.  ,, োঙ্গুহনয়া সা. শ্রীশ্রী দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম: চন্দ্রর ানা জদওয়ানজীপাড়া, ডাক: জখািকােপাড়া, উপ- োঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রার্ম ১১৭৬৪/চট্ট/রাঙ্গু/১৪৮ ২৫.০৮.২০ 

15.  ,, সাতকাহনয়া সা. শ্রীশ্রী দতিণা কালী মাজয়র মতির, গ্রাম: উ. কাঞ্চো, ডাক: মনুফতকরোট,  সািকাতেয়া, চট্টগ্রাম ১১৭৬৫/চট্ট/সাি/৩৪ ২৫.০৮.২০ 

16.  ,, ,, শ্রীকৃষ্ণ অজুগে তমলে মতির , গ্রাম: ম. কাঞ্চো, ডাক: কাঞ্চো,  উপজেলা: সািকাতেয়া, জেলা: চট্টগ্রাম ১১৭৬৬/চট্ট/সাি/৩৫ ২৫.০৮.২০ 

17.  ,, িা িাজােী শ্রীর্মৎ সদানি পাদপীঠ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: ফরতপুে (রুদ্রপল্লী), ডাক: র্মদনিা , উপ: িা িাজােী, জজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৭৬৭/চট্ট/িা /২৩ ২৫.০৮.২০ 

18.  কুহর্মল্লা সদে দহিণ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ তিগ্রে মতির, গ্রাম: শ্রীিল্লভপুর, ডাক: আেম্মদের্র, উপজেলা:  সদর দতিণ, কুতমল্লা ১১৭৬৮/কুতম/স.দ./৩৭ ০৩.০৯.২০ 

19.  ,, জদহবদ্বাে র্মাছুয়াবাদ সাব থজনীন শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম: র্মাছুয়াবাদ, ডাক+উপরজিা- জদহবদ্বাে, জজিা- কুহর্মল্লা ১১৭৬৯/কুতম/জদতি/১১ ০৩.০৯.২০ 

20.  ,, ব্রাহ্মণপািা শ্রীশ্রী েয়কালী মতির, গ্রাম:+ডাক: ধান্যজদৌল িাোর,, উপজেলা: ব্রাহ্মণপািা, জেলা: কুতমল্লা ১১৭৭০/কুতম/ব্রাহ্ম/০৩ ০৩.০৯.২০ 

21.  সাতিীো আশাশুহন শ্রীশ্রী োধারগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম+ ডাক- নাকুনা, উপরজিা- আশাশুহন, জজিা- সাতিীো ১১৭৭১/সাত/আশা/৯৩ ১০.০৯.২০ 

22.  ,, সাতিীো উত্তেগাভা সাব থজনীন শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম-গাভা, ডাক-ব্ািংদিা, উপরজিা+জজিা- সাতিীো ১১৭৭২/সাত/২৫ ১৩.০৯.২০ 

23.  ,, ,, উত্তেগাভা সাব থজনীন পূজা র্মহিে, গ্রার্ম-গাভা, ডাক-ব্ািংদিা, উপরজিা+জজিা- সাতিীো ১১৭৭৩/সাত/২৬ ১৩.০৯.২০ 

24.  জনায়াখািী জনায়াখািী শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ হজউে র্মহিে, গ্রার্ম- ধর্ম থপুে, ডাক: দানা হর্ময়াে বাজাে, উপরজিা+ জজিা- জনায়াখািী ১১৭৭৪/জনায়া/০৭ ১৩.০৯.২০ 

25.  ঢাকা জকোনীগঞ্জ বুড়াবুহড় জদব হবগ্রি র্মহিে, গ্রা- আতাশুে, ডাক- ব্রাহ্মণহকত্তা, উপ- জকোনীগঞ্জ র্মরডি, ঢাকা ১১৭৭৫/ঢাকা/জকো/৩০ ১৭.০৯.২০ 

26.  ,, র্মিানগে বক্সনগে ঋহি সম্প্রদায় কহর্মটিে র্মহিে, বক্সনগে, সারুহিয়া জডর্মো, ঢাকা ১১৭৭৬/ঢাকা/৪৭ ১৭.০৯.২০ 

27.  ,, র্মিানগে বক্সনগে ঋহি সম্প্রদারয়ে শ্মশান, বক্সনগে, সারুহিয়া জডর্মো, ঢাকা ১১৭৭৭/ঢাকা/৪৮ ১৭.০৯.২০ 

28.  কুহর্মল্লা বরুড়া জদওড়া সব থজনীন র্মিাশ্মশান কািীবাড়ী, গ্রার্ম- জদওড়া, ডাক- কাদবা জদওড়া, উপ- বরুড়া, জজিা- কুহর্মল্লা ১১৭৭৮/কুতম/িরু/৩০ ১৭.০৯.২০ 

29.  ,, বুতিচং মেঘাটা শ্রীশ্রী রিা কালী মতির, গ্রাম: মেঘাটা, ডাক: জকারপাই, উপজেলা: বুতিচং, জেলা: কুতমল্লা ১১৭৭৯/কুতম/বুতি/৪৬ ১৭.০৯.২০ 

30.  েতির্ঞ্জ িাহুিল সাি গেেীে শ্ম াে ঘাট, গ্রাম: পাইকপািা, ডাক: সাটিয়াজুরী, উপজেলা: িাহুিল, জেলা: েতির্ঞ্জ ১১৭৮০/িহব/বাহু/০২ ২০.০৯.২০ 

31.  িরগুো পার্ে া া শ্রীশ্রী েতরগুরু তিতপে চাঁদ জসিাশ্রম,  গ্রাম: কাঠালিলী, ডাক: জোজসেপুর, উপজেলা: পাথরঘাটা, িরগুো ১১৭৮১/ির/পাথ/০৯ ২৪.০৯.২০ 

32.  ,, সদে শ্রীশ্রী সাি গেেীে রাধাজর্াতিি র্মহিে, গ্রাম: উত্তর মেসািলী, জপা: পূি গ ধূপিী, উপজেলা: +জেলা: িরগুো ১১৭৮২/বে/২২ ২৪.০৯.২০ 
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33.  ,, ,, শ্রীশ্রী েয়কালী র্মহিে, গ্রাম: ঘটিািীয়া, জপা: েতরদ্রািািীয়া, উপজেলা: +জেলা: িরগুো ১১৭৮৩/বে/২৩ ২৪.০৯.২০ 

34.  চাঁদপুে চাঁদপুে চাঁরিেবাগ সাব থজনীন শ্রীশ্রী োধারগাহবি র্মহিে, চাঁরিেবাগ, কার্মোঙ্গা বাজাে, সদে, চাঁদপুে ১১৭৮৪/চাঁদ/১৩ ২৪.০৯.২০ 

35.  ,, োইমচর শ্রীশ্রী লক্ষ্মী োরায়ণ মতির, গ্রাম + ডাক: র্ণ্ডামারা, উপজেলা: োইমচর, জেলা: চাঁদপুর ১১৭৮৫/চাঁদ/োই/০২ ২৪.০৯.২০ 

36.  ,, িাজীগঞ্জ বিাখাি সাব থজনীন র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম+ ডাক- বিাখাি, উপরজিা- িাজীগঞ্জ, জজিা- চাঁদপুে ১১৭৮৬/চাঁদ/োেী/১১ ২৪.০৯.২০ 

37.  ,, ,, শ্রীশ্রী জগৌে হনতাই র্মহিে, গ্রার্ম: োর্মপুে, ডাক- োর্মপুে নওিা া, উপরজিা- িাজীগঞ্জ, জজিা- চাঁদপুে ১১৭৮৭/চাঁদ/োেী/১২ ২৪.০৯.২০ 

38.  মুন্সীগঞ্জ হসোজহদখান র্মিাশ্মশান ও তদহিত শ্রীশ্রী শ্মশান কািী জদবী, গ্রার্ম- কানাইনগে, ডাক- পাউসাে, হসোজহদখান, মুন্সীগঞ্জ ১১৭৮৮/মুন্সী/হসো/২১ ০১.১০.২০ 

39.  ,, ,, শ্রীশ্রী তাো শঙ্কে জগাহবি ধার্ম, গ্রার্ম- হচত্ররকা , ডাক+ উপ- হসোজহদখান, মুন্সীগঞ্জ ১১৭৮৯/মুন্সী/হসো/২২ ০১.১০.২০ 

40.  ব্রাহ্মণিাতিয়া েিীের্র শ্রীশ্রী মািা িরজদশ্বরী মতির, গ্রাম+ ডাক: শ্যামগ্রাম, উপজেলা: েিীের্র, জেলা: ব্রাহ্মণিাতিয়া ১১৭৯০/ব্রাহ্ম/েিী/০৪ ০৪.১০.২০ 

41.  নার াে হসিংড়া কির্ম বারোয়ােী কািীর্মাতা র্মহিে, গ্রার্ম: নজেপুে, ডাক: কির্ম, উপ: হসিংড়া, জজিা: নার াে ১১৭৯১/নার া/হসিং/০৫ ০৪.১০.২০ 

42.  ,, ,, শ্রীশ্রী জগন্নার্ হবগ্রি র্মহিে, গ্রার্ম: কির্ম (কুর্মােপাড়া), ডাক: কির্ম, উপ: হসিংড়া, জজিা: নার াে ১১৭৯২/নার া/হসিং/০৬ ০৪.১০.২০ 

43.  ,, ,, শ্রীশ্রী কািীর্মাতা র্মহিে, গ্রার্ম: কির্ম নজেপুে, ডাক: কির্ম, উপ: হসিংড়া, জজিা: নার াে ১১৭৯৩/নার া/হসিং/০৭ ০৪.১০.২০ 

44.  রাে ােী পুঠিয়া সাি গেেীে পূো মণ্ডপ, চারআতে িাোর, ডাক+ উপজেলা: পুঠিয়া, জেলা: রাে ােী ১১৭৯৪/রাে/পুঠিয৩১ ১২.১০.২০ 

45.  ,, বাগর্মাো খরয়ো জগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম- খরয়ো, ডাক- িা র্মাধনগে, উপ- বাগর্মাো, োজশািী ১১৭৯৫/োজ/বাগ/১১৮ ১২.১০.২০ 

46.  ,, ,, িা  জহতনগঞ্জ র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম- খরয়ো, ডাক- িা র্মাধনগে, উপ- বাগর্মাো, োজশািী ১১৭৯৬/োজ/বাগ/১১৯ ১২.১০.২০ 

47.  বহেশাি উহজেপুে শ্রীশ্রী জগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম- উত্তে মুন্সীে তাল্লুক, ডাক-পীরড়ে পাড়, উপরজিা- উহজেপুে, জজিা- বহেশাি ১১৭৯৭/বহে/উহজ/৬০ ০৩.১১.২০ 

48.  ,, হিজিা শ্রীশ্রী িহে ও দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- বারিেচে, ডাক- জর্মাল্লাে িা , উপরজিা- হিজিা, জজিা- বহেশাি ১১৭৯৮/বহে/হিজ/০১ ০৩.১১.২০ 

49.  খুিনা দারকাপ শ্রীশ্রী োধারগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম- পানখািী পূব থপাড়া, ডাক- পানখািী, উপরজিা- দারকাপ, জজিা- খুিনা ১১৭৯৯/খুি/দারকা/৪৯ ১১.১১.২০ 

50.  ঢাকা ধার্মোই শ্রীশ্রী অমৃতিাি ভরিে আশ্রর্ম, গ্রার্ম- খাগাইি, ডাক- জবেশ, উপরজিা- ধার্মোই, জজিা- ঢাকা ১১৮০০/ঢাকা/ধাম/১৬ ১১.১১.২০ 

51.  ,, সাভাে শ্রীশ্রী দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- নাইোদী, ডাক:- হবরুহিয়া, উপরজিা- সাভাে, জজিা- ঢাকা ১১৮০১/ঢাকা/সাভ/২৪ ১১.১১.২০ 

52.  সাতিীো আশাশুহন নাকতাো সাব থজনীন শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম- নাকতাো, ডাক- র্মাহড়য়ািা, উপরজিা- আশাশুহন, সাতিীো ১১৮০২/সাত/আশা/৯৪ ১৫.১১.২০ 

53.  ,, ,, দ.বড়দি সাব থজনীন শ্মশান কািী র্মহিে, গ্রার্ম- দ. বড়দি, ডাক- বড়দি, উপরজিা- আশাশুহন, সাতিীো ১১৮০৩/সাত/আশা/৯৫ ১৫.১১.২০ 

54.  ,, জদবিা া শ্রীশ্রী প্রণব র্মঠ, গ্রার্ম- োর্মনার্পুে, ডাক- হশমুহিয়া, উপরজিা- জদবিা া, জজিা- সাতিীো ১১৮০৪/সাি/জদি/৩৫ ১৫.১১.২০ 

55.  ,, ,, শ্রীশ্রী দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- োর্মনার্পুে, ডাক- হশমুহিয়া, উপরজিা- জদবিা া, জজিা- সাতিীো ১১৮০৫/সাি/জদি/৩৬ ১৫.১১.২০ 

56.  ,, ,, হিজিডাঙ্গা সা. শ্রীশ্রী কািীর্মাতা র্মহিে, গ্রার্ম- হিজিডাঙ্গা, ডাক- ব্ািংদিা, উপ- জদবিা া, সাতিীো ১১৮০৬/সাি/জদি/৩৭ ১৫.১১.২০ 

57.  পটুয়াখালী র্লাতচপা শ্রীশ্রী রাধাজর্াতিি তিগ্রে মতির, গ্রাম: ছছলাবুতেয়া, ডাক: িাদুরাোট, উপজেলা: র্লাতচপা, পটুয়াখালী ১১৮০৭/পটু/গিা/৪০ ১৭.১১.২০ 

58.  ,, তমেগার্ঞ্জ শ্রীশ্ররররী দুর্ গা ও শ্রীশ্রী কালী মতির, গ্রাম- জদউলী, ডাক- সুতিদখালী, উপজেলা: তমেগার্ঞ্জ, জেলা: পটুয়াখালী ১১৮০৮/পটু/হর্মজথা/৪২ ১৭.১১.২০ 

59.  মুন্সীগঞ্জ  ঙ্গীবাড়ী শ্রীশ্রী সতয নাোয়ণ হবগ্রি জসবাশ্রর্ম,  িংগীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ ১১৮০৯/মুন্সী/ িং/৬০ ২২.১১.২০ 

60.  জফনী ফুিগাজী শ্রীশ্রী জভািানার্ আশ্রর্ম, উত্তে শ্রীপুে, ফুিগাজী, জফনী ১১৮১০/জফেী/ফুল/০৮ ২২.১১.২০ 

61.  েতির্ঞ্জ মাধিপুর শ্রীোর্মকৃষ্ণ র্মহিে ও জসবাসিং , গ্রার্ম+ডাক: ছাহতয়াইন, উপ: র্মাধবপুে, জজিা: িহবগঞ্জ ১১৮১১/েতি/মাধ/০৮ ২২.১১.২০ 

62.  বেগুনা জবতাগী শ্রীশ্রী রাধাজর্াতিি মতির , গ্রাম: + ডাক: উত্তর জছাপখালী, উপজেলা: জিিার্ী, জেলা: িরগুো ১১৮১২/ির/জিিা/৩২ ২২.১১.২০ 

63.  খুিনা দারকাপ শ্রীশ্রী শ্যার্মাকািী র্মহিে, গ্রার্ম- পানখািী র্মধ্যপাড়া, ডাক- পানখািী, উপরজিা- দারকাপ, জজিা- খুিনা ১১৮১৩/খুি/দারকা/৫০ ৩০.১২.২০ 

64.  ,, ,, গুনােী র্মধ্যচক সাব থজনীন িহে র্মহিে, গ্রার্ম+ ডাক- গুনােী, উপরজিা- দারকাপ, জজিা- খুিনা ১১৮১৪/খুি/দারকা/৫১ ৩০.১২.২০ 

65.  পটুয়াখািী পটুয়াখািী শ্রীশ্রী িরেকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম- চণ্ডীপুে, ডাক: ইসিার্মপুে, উপরজিা+জজিা- পটুয়াখািী ১১৮১৫/পটু/৯৪ ৩০.১২.২০ 

66.  ,, তমেগার্ঞ্জ শ্রীশ্ররররী েতর মতির, গ্রাম: তকসমি রামপুর, ডাক: রামপুর, উপজেলা: তমেগার্ঞ্জ, জেলা: পটুয়াখালী ১১৮১৬/পটু/তমেগা/৪৩ ৩০.১২.২০ 

67.  ,, ,, সাি গেেীে শ্রীশ্ররররী মতুয়া েতর মতির, গ্রাম: িাসণ্ডা, ডাক: ভয়াং, উপজেলা: তমেগার্ঞ্জ, জেলা: পটুয়াখালী ১১৮১৭/পটু/তমেগা/৪৪ ৩০.১২.২০ 
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68.  ঝালকাঠী ঝালকাঠী শ্রীশ্রী রাধাজর্াতিি মতির, শ্রীশ্রী দুর্ গা মতির ও শ্রীশ্রী কালী মতির, গ্রাম+ডাক:  িদ কাঠী, ঝালকাঠী ১১৮১৮/িাি/১০৮ ২০.০১.২১ 

69.  িরগুো পাথরঘাটা প. িালুজকর চরদুয়ােী সা.শ্রীশ্রী রাধাজর্াতিি মতির,  গ্রাম+ডাক: িালুজকর চরদুয়ােী, পাথরঘাটা, িরগুো ১১৮১৯/ির/পাথ/১০ ২০.০১.২১ 

70.  ,, িরগুো শ্রীশ্রী রাধাজর্াতিি র্মহিে, গ্রাম: মাইঠা, জপা: + উপজেলা: +জেলা: িরগুো ১১৮২০/বে/২৫ ২০.০১.২১ 

71.  জভালা চরফযা ে শ্রীকৃষ্ণ মতির, চরফযা ে, জেলা: জভালা ১১৮২১/জভালা/চর/৩৭ ২০.০১.২১ 

72.  ,, জবােিানউহিন সতয জসবা র্মহিে, গ্রার্ম- মুিাইপত্তন, ডাক-মুহন্সেিা , উপরজিা- জবােিানউহিন, জজিা- জভািা ১১৮২২/জভািা/জবাে/১৯ ২০.০১.২১ 

73.  ,, সদে শ্রীশ্রী রাধাজর্াতিি তেউ মতির, গ্রাম: চরকুমাতরয়া, ডাক: লামতছপািা, উপজেলা+জেলা: জভালা ১১৮২৩/জভালা/৩৭ ২০.০১.২১ 

74.  খুিনা দাজকাপ সাব থজনীন কািীর্মাতা র্মহিে, গ্রার্ম: জদলু ী, ডাক+উপরজিা- দারকাপ, জজিা- খুিনা ১১৮২৪/খুল/িদাজকা/৫২ ২০.০১.২১ 

75.  ,, রূপসা িাংলাজদ  ছিতদক সমাে মতির, গ্রাম+ডাক: ত য়ালী, উপজেলা: রূপসা, জেলা: খুলো ১১৮২৫/খুল/রূপ/১৪ ২০.০১.২১ 

76.  ঢাকা দ. জকোনীগঞ্জ বুহড়ডাঙ্গা র্মিাশ্মশান  া , গ্রা- বুহড়ডাঙ্গা, ডাক- পহির্মদী, উপ- দহিণ জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ১১৮২৬/ঢাকা/জকো/৩১ ২২.০২.২১ 

77.  ,, সাভাে নেহসিংিপুে সাব থজনীন দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- নেহসিংিপুে, ডাক-হজোরবা, উপরজিা-সাভাে, জজিা- ঢাকা ১১৮২৭/ঢাকা/সাভ/০৩ ২২.০২.২১ 

78.  চাদপুে মিলি উত্তর িম গণপািা শ্রীশ্রী রিাকালী মা মতির, গ্রাম: িম গণপািা, ডাক: েিলালপুর, উপজেলা: মিলি উত্তর, চাঁদপুর ১১৮২৮/চাঁদ/ম.উ/০৪ ২২.০২.২১ 

79.  ,, ,, দূর্ গাপুর অজধ গন্দু মোশ্ম াে ও কালী মতির, গ্রাম: মজুমদারকাতি, ডাক: আেিিাোর, মিলি উ., চাঁদপুর ১১৮২৯/চাঁদ/ম.উ/০৫ ২২.০২.২১ 

80.  চট্টগ্রার্ম র্মীেসোই সা. শ্রীশ্রী শ্যার্মাকািী ও বাসুরদব র্মহিে কর্মরেক্স, গ্রার্ম: পহির্ম হিঙ্গুিী, ডাক: হিঙ্গুিী, র্মীেসোই, চট্টগ্রার্ম ১১৮৩০/চট্ট/মীর/৪৩ ২৩.০২.২১ 

81.   রীয়িপুর নহড়য়া শ্রীশ্রী রামঠাকুর সিয োরায়ণ ধাম, গ্রাম+ডাক: চাকধ, উপজেলা: েতিয়া, জেলা:  রীয়িপুর ১১৮৩১/ রী/েতি/০৩ ২৪.০২.২১ 

82.  চাঁদপুর োইমচর শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মতির, গ্রাম: কমলাপুর, ডাক: আলর্ী দুর্ গাপুর, উপজেলা: োইমচর, জেলা: চাঁদপুর ১১৮৩২/চাঁদ/োই/০৩ ২৪.০২.২১ 

83.  ,, ,, শ্রীশ্রী কালী মতির, গ্রাম: দতিণ কমলাপুর, ডাক: আলর্ী দুর্ গাপুর, উপজেলা: োইমচর, জেলা: চাঁদপুর ১১৮৩৩/চাঁদ/োই/০৪ ২৪.০২.২১ 

84.  জনত্ররকাণা জনত্ররকাণা পুখুহেয়া সাব থজনীন শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম: পুখুহেয়া, ডাক+উপরজিা+জজিা: জনত্ররকাণা ১১৮৩৪/জেত্র/০৩ ২৪.০২.২১ 

85.  েীলফামারী ছসয়দপুর ছসয়দপুর শ্ম াে ঘাট (জকন্দ্রীয় শ্ম াে), গ্রাম: ছসয়দপুর, ডাক +উপজেলা: ছসয়দপুর, জেলা: েীলফামারী ১১৮৩৫/েীল/সসয়/৬৯ ১০.০৩.২১ 

86.  ,, জিঢাকা ককর্মােী বাড়াইপাড়া সা. দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- ককর্মােী বাড়াইপাড়া, ডাক: ককর্মােী, জিঢাকা, নীিফার্মােী ১১৮৩৬/নীি/জি/২৫৯ ১০.০৩.২১ 

87.  ,, জডার্মাে বড় োউতা সা. দুগ থা র্মণ্ডপ, গ্রার্ম- বড় োউতা, ডাক+উপরজিা- জডার্মাে, জজিা- নীিফার্মােী ১১৮৩৭/নীি/জডার্ম/২৭৯ ১০.০৩.২১ 

88.  ,, েীলফামারী ভক্ত তমলে েতরিাসর, গ্রাম+ডাক : দ. রামকলা, উপ+জেলা:  েীলফামারী ১১৮৩৮/েীল/৩০৭ ১০.০৩.২১ 

89.  জনায়াখািী জকাম্পানীগঞ্জ শ্রীশ্রী জগন্নার্ জদব র্মহিে, গ্রার্ম+ডাক: চেিাজােী, উপরজিা: জকাম্পানীগঞ্জ, জজিা: জনায়াখািী ১১৮৩৯/ জোয়া/জকাম/০৮ ২১.০৩.২১ 

90.  মুন্সীগঞ্জ শ্রীনগে শ্রীশ্রী োর্মকৃষ্ণ হর্মশন, গ্রার্ম+ডাক: োহড়খাি, উপরজিা- শ্রীনগে, জজিা- মুন্সীগঞ্জ ১১৮৪০/মুন্সী/শ্রীন/০৯ ২১.০৩.২১ 

91.  লক্ষ্মীপুর রামর্তি শ্রীশ্রী রিাকালী মতির, গ্রাম: চরসীিা, ডাক: চরসীিা, উপজেলা: রামর্তি, জেলা: লক্ষ্মীপুর ১১৮৪১/িক্ষ্মী/োর্মগ/০৫ ০৮.০৪.২১ 

92.  ব্রাহ্মণিাতিয়া সরাইল শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ জসিাশ্রম, গ্রাম: মলাই , ডাক: পতিমপািা, উপজেলা: সরাইল, জেলা: ব্রাহ্মণিাতিয়া ১১৮৪২/ব্রাহ্ম/সরা/০৩ ০৮.০৪.২১ 

93.  েতির্ঞ্জ েতির্ঞ্জ শ্রীশ্রী জর্াপাল তিশ্ম্ভর তেউ ঠাকুর মতির, গ্রাম: রুকিা, ডাক: তরতচ, উপজেলা+জেলা: েতির্ঞ্জ ১১৮৪৩/েতি/০২ ০৮.০৪.২১ 

94.  চট্টগ্রার্ম আরনায়াো শ্রীশ্রী শ্মশান কািী র্মহিে, গ্রার্ম: পূব থ হসিংিো ও প. কন্যাো, ডাক: + উপরজিা- আরনায়াো, জজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৮৪৪/চট্ট/আজো/৪৮ ১২.০৫.২১ 

95.  ,, চট্টগ্রার্ম শ্রীশ্রী আনির্ময়ী কািী র্মহিে, গ্রার্ম: জকহব ফজলুি কারদে জোড, ডাক: চকবাজাে, উপরজিা+ জজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৮৪৫/চট্ট/৫০ ১২.০৫.২১ 

96.  ,, চিনাইশ শ্রীশ্রী দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- কবিতিী, ডাক+উপরজিা- চিনাইশ, জজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৮৪৬/চট্ট/চি/৩১ ১২.০৫.২১ 

97.  ,, ,, িােিা সাতবাহড়য়া েজনীকান্ত পহণ্ডত স্মৃহত সা. িহে র্মহিে, গ্রার্ম- সাতবাহড়য়া, ডাক+উপরজিা- চিনাইশ, চট্টগ্রার্ম ১১৮৪৭/চট্ট/চি/৩২ ১২.০৫.২১ 

98.  ,, পটিয়া সৎসঙ্গ, জকতল ের  াখা, গ্রাম+ডাক: জকতল ের, উপজেলা: পটিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম ১১৮৪৮/চট্ট/পটি/৫৪ ১২.০৫.২১ 

99.  ,, বাঁশখািী সাব থজনীন শ্রীশ্রী িহে র্মহিে, গ্রার্ম:+ ডাক: পূব থ চাম্বি, উপরজিা- বাঁশখািী, জজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৮৪৯/চট্ট/িাঁ /২৮ ১২.০৫.২১ 

100.  ,, র্মীেসোই জদওয়ানপুে সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: জদওয়ানপুে, ডাক: জজাোেগঞ্জ, উপরজিা- র্মীেসোই, চট্টগ্রার্ম ১১৮৫০/চট্ট/মীর/৪৪ ১২.০৫.২১ 

101.  ,, ,, প.সারিবপুে কর্ম থকাে গ্রার্ম সা. শ্রীশ্রী দুগ থাপূজা র্মহিে, গ্রার্ম: সারিবপুে, ডাক: আজর্মপুে, র্মীেসোই, চট্টগ্রার্ম ১১৮৫১/চট্ট/মীর/৪৫ ১২.০৫.২১ 

102.  ,, োঙ্গুনীয়া শ্রীশ্রী দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম: পূব থ কদর্মতিী হর্মনাে পাড়া, ডাক: জখািকােপাড়া, উপরজিা- োঙ্গুনীয়া, জজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৮৫২/চট্ট/রাঙ্গু/১৪৯ ১২.০৫.২১ 



 

Page | 

4 

103.  ,, ,, সাব থজনীন র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম: চন্দ্রর ানা শ্যার্মাপাড়া, ডাক: জখািকােপাড়া, উপরজিা- োঙ্গুনীয়া, জজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৮৫৩/চট্ট/রাঙ্গু/১৫০ ১২.০৫.২১ 

104.  ,, ,, শ্রীশ্রী জিাকনার্ বাবাে আশ্রর্ম, গ্রার্ম: প. খুরুহশয়া, ডাক: উ. পদুয়া, উপরজিা- োঙ্গুনীয়া, জজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৮৫৪/চট্ট/রাঙ্গু/১৫১ ১২.০৫.২১ 

105.  ,, জিািাগাড়া চুনহত প.হিন্দুপাড়া সনাতনী র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম: প. চুনহত, ডাক: চুনহত, উপরজিা- জিািাগাড়া, চট্টগ্রার্ম ১১৮৫৫/চট্ট/জলাো/১০৫ ১২.০৫.২১ 

106.  ,, সন্দ্বীপ সন্দ্বীপ টাউে কালীিািী, গ্রাম: েতর পুর, ডাক: + উপজেলা: সন্দ্বীপ, জেলা: চট্টগ্রাম ১১৮৫৬/চট্ট/সন্দ্বী/৬৯ ১২.০৫.২১ 

107.  ,, সািকাতেয়া শ্রীশ্রী জ্বালাকুমারী- ীিলা-মেসা মাতৃকা ও ত ি মতির , গ্রাম: ম. ধম গপুর, ডাক: দ.পািা, সািকাতেয়া, চট্টগ্রাম ১১৮৫৭/চট্ট/সাি/৩৬ ১২.০৫.২১ 

108.  ,, সীতাকুনণ্ড শ্রীশ্রী জ্বািামুখী কািী র্মহিে, গ্রার্ম: অনন্তপুে, ডাক: বাড়বকুণ্ড, উপরজিা- সীতাকুণ্ড, জজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৮৫৮/চট্ট/সীিা/১৪ ১২.০৫.২১ 

109.  ,, িা িাজােী শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম: রুদ্রপল্লী, ডাক: হর্মজথাপুে, উপরজিা- িা িাজােী, জজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৮৫৯/চট্ট/িা /২৪ ১২.০৫.২১ 

110.  মাতেকর্ঞ্জ তঘওর চে হবরনাড়া কালী মতির, গ্রাম: চর তিজোিা, ডাক: জেঁচারকািা, উপজেলা: তঘওর, জেলা: মাতেকর্ঞ্জ ১১৮৬০/র্মাহন/হ ও/০৭ ১৬.০৫.২১ 

111.  ,, ,, শ্রীশ্রী র্মিারদব মতির, গ্রাম+ ডাক: িাতেয়াজুরী, উপজেলা: তঘওর, জেলা: মাতেকর্ঞ্জ ১১৮৬১/র্মাহন/হ ও/০৮ ১৬.০৫.২১ 

112.  ,, ,, হসিংজুেী শ্মশান, গ্রাম: তসংজুরী, ডাক: িাঙ্গালা, উপজেলা: তঘওর, জেলা: মাতেকর্ঞ্জ ১১৮৬২/র্মাহন/হ ও/০৯ ১৬.০৫.২১ 

113.  ,, ,, শ্রীশ্রী করুণার্ময়ী কালী মতির(িাথুরা কালীিািী), গ্রাম: িাথুরা, ডাক: িাতেয়াজুরী, উপজেলা: তঘওর, মাতেকর্ঞ্জ ১১৮৬৩/র্মাহন/হ ও/১০ ১৬.০৫.২১ 

114.  ,, ,, সাব থজনীন শ্মশান া , গ্রাম: জছাট িরুতরয়া, ডাক: জিরশ্রী, উপজেলা: তঘওর, জেলা: মাতেকর্ঞ্জ ১১৮৬৪/র্মাহন/হ ও/১১ ১৬.০৫.২১ 

115.  ,, ,, শ্রীশ্রী শ্মশান কালী মতির ও শ্রীশ্রী জলাকোথ মতির, গ্রাম+ ডাক: জিরশ্রী, উপজেলা: তঘওর, জেলা: মাতেকর্ঞ্জ ১১৮৬৫/র্মাহন/হ ও/১২ ১৬.০৫.২১ 

116.  ,, মাতেকর্ঞ্জ কুমুদপুে সব থজনীন কািী মতির, গ্রাম: কুমুদপুর, ডাক: আটিগ্রাম, উপজেলা+ জেলা: মাতেকর্ঞ্জ ১১৮৬৬/র্মাহন/০৩ ১৬.০৫.২১ 

117.  ,, তসঙ্গাইর শ্রীশ্রী দুগ থা মতির, গ্রাম: আটিপািা, ডাক: তসরােপুর, উপজেলা: তসঙ্গাইর, জেলা: মাতেকর্ঞ্জ ১১৮৬৭/র্মাহন/হসঙ্গা/০১ ১৬.০৫.২১ 

118.  র্মাদােীপুে কািহকহন শ্রীশ্রী োধারগাহবি জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম- দহিণ কণ থপাড়া, ডাক: ধুয়াসাে, উপ- কািহকহন, র্মাদােীপুে ১১৮৬৮/মাদা/কাল/১১ ১৮.০৫.২১ 

119.  ,, োজজে আর্মগ্রার্ম দ.পাড়া শ্রীশ্রী োধারগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম+ ডাক: আর্মগ্রার্ম, উপরজিা- োজজে, র্মাদােীপুে ১১৮৬৯/মাদা/রাসে/২২ ১৮.০৫.২১ 

120.  ,, ,, আর্মগ্রার্ম দ.পাড়া শ্রীশ্রী নারু পাগি র্মহিে, গ্রার্ম+ ডাক: আর্মগ্রার্ম, উপরজিা- োজজে, র্মাদােীপুে ১১৮৭০/মাদা/রাসে/২৩ ১৮.০৫.২১ 

121.  ,, ,, কর্মিাপুে সাব থজনীন োধাকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম: কর্মিাপুে, ডাক: বাহজতপুে, উপ- োজজে, র্মাদােীপুে ১১৮৭১/মাদা/রাসে/২৪ ১৮.০৫.২১ 

122.  ঝালকাঠী ঝালকাঠী শ্রীশ্রী রক্ত কমজলশ্বর ত ি ঠাকুর ও জদিজদিীর মতির, ৬৪-৬৫ কালীিািী জরাড, উপজেলা+জেলা: ঝালকাঠী  ১১৮৭২/িাি/১০৯ ৩০.০৫.২১ 

123.  ব্রাহ্মণিাতিয়া েিীের্র শ্রীশ্রী জলাকোথ ব্রহ্মচারী শ্রীঅঙ্গে মতির, গ্রাম+ ডাক: ইব্রাতেমপুর, উপজেলা: েিীের্র, জেলা: ব্রাহ্মণিাতিয়া ১১৮৭৩/ব্রাহ্ম/েিী/০৫ ৩০.০৫.২১ 

124.  খুিনা দারকাপ পােচািনা পহির্মপাড়া সাব থজনীন কািী র্মহিে, গ্রার্ম: পােচািনা, ডাক: চািনাবাজাে, উপ- দারকাপ, খুিনা ১১৮৭৪/খুি/দারকা/৫২ ৩০.০৫.২১ 

125.  েিাইল েিাইল সাি গেেীে পূো মতির, গ্রাম: + ডাক: জর্ািরা িাোর, উপজেলা: + জেলা: েিাইল ১১৮৭৫/নড়া/২৩ ৩০.০৫.২১ 

126.  ,, ,, শ্রীশ্রী েতর মতির, গ্রাম: িাধাল, ডাক: কুরুতলয়া, উপজেলা: + জেলা: েিাইল ১১৮৭৬/নড়া/২৪ ৩০.০৫.২১ 

127.  কুহড়গ্রার্ম উহিপুে পূব থ নাওডাঙ্গা দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- পূব থ নাওডাঙ্গা, ডাক: বাকরেেিা , উপ: উহিপুে, কুহড়গ্রার্ম ১১৮৭৭/কুহড়/উহি/১১৭ ০৬.০৬.২১ 

128.  ,, কুহড়গ্রার্ম শ্রী োর্মকৃষ্ণ আশ্রর্ম, কৃষ্ণপুে, পািপাড়া, কুহড়গ্রার্ম ১১৮৭৮/কুহড়/১৬ ০৬.০৬.২১ 

129.  ,, োজােিা  কবরেে বাজাে িহেসভা, গ্রার্ম- ছত্রহজৎ, ডাক: কবরেে বাজাে, উপ: োজােিা ,  কুহড়গ্রার্ম ১১৮৭৯/কুহড়/োজা/৮০ ০৬.০৬.২১ 

130.  েিংপুে কাউহনয়া শ্রীশ্রী ত ি  তক্ত মঠ , গ্রাম: জসাোিে,  ডাক: োরার্াছ, থাো: কাউতেয়া,  জেলা: রংপুর ১১৮৮০/রং/কাউ/০৮ ০৬.০৬.২১ 

131.  ,, েিংপুে শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহিে, বুহড়েিা , েিংপুে ১১৮৮১/েিং/১৯২ ০৬.০৬.২১ 

132.  গাইবান্ধা সা া া চকদারতয়া সা. র্মিাশ্মশান র্মহিে, গ্রার্ম+ডাক: চকদারতয়া, উপরজিা- সা া া, জজিা- গাইবান্ধা ১১৮৮২/গাই/সা া/২০ ০৬.০৬.২১ 

133.  ,, সাদুল্যাপুে শ্রীশ্রী রাধাজর্াতিি ও দুর্ গা মতির , গ্রার্ম: দ. োটিামুেী,  ডাক: কামারপািা, উপজেলা: সাদুল্যাপুে, জজিা: গাইবান্ধা ১১৮৮৩/র্াই/সাদু/৩৩ ০৬.০৬.২১ 

134.  ,, ,, দতিণ মান্দুয়ার িাজরায়ারী মতির , গ্রার্ম: দ. মান্দুয়ার,  ডাক+ উপজেলা: সাদুল্যাপুে, জজিা: গাইবান্ধা ১১৮৮৪/র্াই/সাদু/৩৪ ০৬.০৬.২১ 

135.  ,, ,, সাদুল্যাপুর জকন্দ্রীয় িাজরায়ারী মতির , গ্রার্ম +  ডাক+ উপজেলা: সাদুল্যাপুে, জজিা: গাইবান্ধা ১১৮৮৫/র্াই/সাদু/৩৫ ০৬.০৬.২১ 

136.  েীলফামারী তকজ ারর্ঞ্জ শ্রীশ্রী েতর মতির, গ্রাম: মাগুিা জদালাপািা, ডাক: মাগুিা, উপ: তকজ ারর্ঞ্জ,  েীলফামারী ১১৮৮৬/নীি/হকরশা/১৬৬ ০৬.০৬.২১ 

137.  ,, ,, িতদ তক ামি সি গেেীে মোশ্ম াে, গ্রাম: িতদ, ডাক: রেচতণ্ড, উপ: তকজ ারর্ঞ্জ,  েীলফামারী ১১৮৮৭/নীি/হকরশা/১৬৭ ০৬.০৬.২১ 
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138.  ,, ,, িতদ মাঝাপািা সি গেেীে শ্রীশ্রী েতর মতির, গ্রাম: িতদ, ডাক: রেচতণ্ড, উপ: তকজ ারর্ঞ্জ,  েীলফামারী ১১৮৮৮/নীি/হকরশা/১৬৮ ০৬.০৬.২১ 

139.  ,, ,, আন্তেগাতিক কৃষ্ণ ভািোমৃি সংঘ (ইসকে), গ্রাম: + ডাক: জমলাির, উপ: তকজ ারর্ঞ্জ,  েীলফামারী ১১৮৮৯/নীি/হকরশা/১৬৯ ০৬.০৬.২১ 

140.  ,, জিঢাকা শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম: কারন্তশ্বে, ডাক: ককর্মােী, জিঢাকা, নীিফার্মােী ১১৮৯০/নীি/জি/২৬০ ০৬.০৬.২১ 

141.  ,, ,, শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহিে, গ্রার্ম: পহির্ম বাড়াইপাড়া, ডাক: ককর্মােী, জিঢাকা, নীিফার্মােী ১১৮৯১/নীি/জি/২৬১ ০৬.০৬.২১ 

142.  ,, জডার্মাে র্মটুকপুে বােরগািা শ্রীশ্রী কািী ও দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম- মুকু পুে, ডাক: জবাড়াগাড়ী, জডার্মাে, নীিফার্মােী ১১৮৯২/নীি/জডার্ম/২৮০ ০৬.০৬.২১ 

143.  ,, ,, শ্রীশ্রীঠাকুে অনুকূিচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: পূব থ িিিহিয়া ডাক: হর্মজথাগঞ্জ, জডার্মাে, নীিফার্মােী ১১৮৯৩/নীি/জডার্ম/২৮১ ০৬.০৬.২১ 

144.  ,, ,, ওঁ শ্রীশ্রী র্মিারদবী আশ্রর্ম, গ্রার্ম: বড়োউতা, ডাক+ উপরজিা- জডার্মাে, নীিফার্মােী ১১৮৯৪/নীি/জডার্ম/২৮২ ০৬.০৬.২১ 

145.  ,, ,, শ্রীশ্রী োধারগাহবি হবগ্রি হজউ র্মহিে, গ্রার্ম+ডাক: বামুহনয়া, উপরজিা- জডার্মাে, নীিফার্মােী ১১৮৯৫/নীি/জডার্ম/২৮৩ ০৬.০৬.২১ 

146.  ,, সদে সা. দুর্ গা মতির ও তিষ্ণু মতির, গ্রাম: উলটপািা, ডাক : দাজরায়ােী, েীলফামারী ১১৮৯৬/েীল/৩০৮ ০৬.০৬.২১ 

147.  ,, ,, শ্রীশ্রী শ্ম াে ঘাট, গ্রাম: নৃতসংে, ডাক : রামর্ঞ্জ, েীলফামারী ১১৮৯৭/েীল/৩০৯ ০৬.০৬.২১ 

148.  োজটার লালপুর শ্রীশ্রী কালীমািা  মতির, গ্রাম: মাধিপুর, ডাক+উপজেলা:  লালপুর, জেলা: োজটার ১১৮৯৮/নার া/িাি/৯৭ ০৬.০৬.২১ 

149.  োরায়ণর্ঞ্জ রূপর্ঞ্জ আেিমার্ গ  োগৃতি ধ্যাে মতির, গ্রাম: তেজমরজটক, ডাক+উপ: রূপর্ঞ্জ, োরায়ণর্ঞ্জ ১১৮৯৯/নাো/রূপ/১৫ ২১.০৬.২১ 

150.  চাঁদপুে চাঁদপুে সাব থজনীন শ্রীশ্রী োধারগাহবি র্মহিে (ঠাকুেদারসে বাড়ী), চাঁরিেবাগ, কার্মোঙ্গা বাজাে, চাঁদপুে ১১৯০০/চাঁদ/১৪ ২৭.০৬.২১ 

151.  ,, ,, চেরর্ময়াশা সাব থজনীন র্মিাশ্মশান, চেরর্ময়াশা, সারিব বাজাে, চাঁদপুে ১১৯০১/চাঁদ/১৫ ২৭.০৬.২১ 

152.  ,, ফহেদগঞ্জ সাব থজনীন শ্রীশ্রী োধারগাহবি র্মহিে, গ্রার্ম- পূব থগুপ্টী, ডাকঃ- গুপ্টীবাজাে, উপরজিা- ফহেদগঞ্জ, জজিা- চাঁদপুে ১১৯০২/চাঁদ/ফহে/১৩ ২৭.০৬.২১ 

153.  ,, িাজীগঞ্জ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রী জগাপাি হবগ্রি র্মহিে, গ্রার্ম: ধড্ডা, ডাক- ধড্ডা, উপরজিা- িাজীগঞ্জ, জজিা- চাঁদপুে ১১৯০৩/চাঁদ/োেী/১৩ ২৭.০৬.২১ 

154.  হকরশােগঞ্জ কভেব কাহিকাপ্রসাদ শ্মশান, গ্রার্ম+ডাক- কাহিকাপ্রসাদ, উপরজিা- কভেব, জজিা- হকরশােগঞ্জ ১১৯০৪/হকরশা/কভে/০১ ২৭.০৬.২১ 

155.  খুিনা দারকাপ সাব থজনীন শ্রীশ্রী িহে র্মহিে, গ্রার্ম: বাজুয়া, ডাক: চুনকহড়, উপরজিা- দারকাপ, জজিা- খুিনা ১১৯০৫/খুি/দারকা/৫৩ ২৭.০৬.২১ 

156.  ,, ,, আচাভূয়া সাব থজনীন শ্রীশ্রী দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম: আচাভূয়া, ডাক: চািনা বাজাে, উপরজিা- দারকাপ, জজিা- খুিনা ১১৯০৬/খুি/দারকা/৫৪ ২৭.০৬.২১ 

157.  ,, িটিয়াঘাটা পূি গ োতলয়া সাি গেেীে েতর মতির, গ্রাম: পূি গোতলয়া, জপা: োতলয়া, উপজেলা: িটিয়াঘাটা, জেলা: খুলো ১১৯০৭/খুল/িটি/১১৪ ২৭.০৬.২১ 

158.  ঢাকা দ. জকোনীগঞ্জ শ্রীশ্রী কাঁিাচান হজউ হবগ্রি র্মহিে, গ্রার্ম+ ডাক: শুভাঢযা, উপ- দহিণ জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ১১৯০৮/ঢাকা/জকো/৩২ ২৭.০৬.২১ 

159.  ,, ,, শ্রীশ্রী জগাপীনার্ হজউে র্মহিে ও আখড়া, গ্রার্ম- জগািার্মবাজাে, ডাক: শুভাঢযা, উপ- দহিণ জকোনীগঞ্জ, ঢাকা ১১৯০৯/ঢাকা/জকো/৩৩ ২৭.০৬.২১ 

160.  ,, সাভাে দহিণ োর্মচন্দ্রপুে সা. র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম- দ. োর্মচন্দ্রপুে, ডাক:- োজফুিবাহড়য়া, উপরজিা- সাভাে, জজিা- ঢাকা ১১৯১০/ঢাকা/সাভ/২৫ ২৭.০৬.২১ 

161.  ,, ,, বড় কাকাবে ঋহিপাড়া দুগ থা র্মহিে ও শ্মশান, গ্রার্ম- দ. োর্মচন্দ্রপুে, ডাক:- োজফুিবাহড়য়া, উপরজিা- সাভাে, ঢাকা ১১৯১১/ঢাকা/সাভ/২৬ ২৭.০৬.২১ 

 


