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হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তকৃ ২০২১-২২ অর্বৃছরে প্রদত্ত তাহিকাভুহি সনদপ্রাপ্ত র্মহিেসমূি: 

ক্রম জেলা উপ:জেলা প্রতিষ্ঠাজের োম ও ঠিকাো সেদ েম্বর িাতরখ 

1.  েরতসিংদী েরতসিংদী শ্রীশ্রী কালী মতির, জ াড়াতদয়া (ঋতিপাড়া), েরতসিংদী ১১৯১২/নে/৭৭ ২৫.০৮.২১ 

2.  ,, ,, শ্রীশ্রী রাধা তিজোদ মতির, জমরািলী, জ াপালদী, েরতসিংদী ১১৯১৩/নে/৭৮ ২৫.০৮.২১ 

3.  ,, ,, িীরপুর িম মেপাড়া শ্রীশ্রী দু মা মতির, িীরপুর, েরতসিংদী ১১৯১৪/নে/৭৯ ২৫.০৮.২১ 

4.  ,, পলাশ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মতির, রাোি, জ াড়াশাল, পলাশ, েরতসিংদী ১১৯১৫/নে/পিা/১৮ ২৫.০৮.২১ 

5.  ,, ,, শ্রীশ্রী কালী মািা মতির, রাোি, জ াটলক্ষ্মীপুর, তেোরদী, পলাশ, েরতসিংদী ১১৯১৬/নে/পিা/১৯ ২৫.০৮.২১ 

6.  ,, ,, শ্রীশ্রী কালী মািা মতির, পলাশ(কায়স্তপাড়া), পলাশ, েরতসিংদী ১১৯১৭/নে/পিা/২০ ২৫.০৮.২১ 

7.  ,, ,, শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মতির, পূি ম জ াড়াশাল, জ াড়াশাল, পলাশ, েরতসিংদী ১১৯১৮/নে/পিা/২১ ২৫.০৮.২১ 

8.  ,, ,, শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মতির, পাইকসা, জ াড়াশাল, পলাশ, েরতসিংদী ১১৯১৯/নে/পিা/২২ ২৫.০৮.২১ 

9.  ,, ,, পাইকসা শ্মশাে  াট, পাইকসা, জ াড়াশাল, পলাশ, েরতসিংদী ১১৯২০/নে/পিা/২৩ ২৫.০৮.২১ 

10.  ,, ,, শ্রীশ্রী তিেিণ্ডীর মতির, পূি মপলাশ দতড়হাওলা পাড়া, জ াড়াশাল, পলাশ, েরতসিংদী ১১৯২১/নে/পিা/২৪ ২৫.০৮.২১ 

11.  ,, ,, শ্রীশ্রী শ্মশাে  াট, পলাশ দতড়হাওলা পাড়া(পতিম), জ াড়াশাল, পলাশ, েরতসিংদী ১১৯২২/নে/পিা/২৫ ২৫.০৮.২১ 

12.  ,, ,, পলাশ দতড়হাওলা পাড়া (িাদামিলী) শ্মশাে  াট, জ াড়াশাল, পলাশ, েরতসিংদী ১১৯২৩/নে/পিা/২৬ ২৫.০৮.২১ 

13.  ,, োয়পুো শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম- নিবাটা, ডাক-বাজাে িাসনাবাদ, উপ: োয়পুো,  নেহসিংদী ১১৯২৪/নে/োয়/১৩ ২৫.০৮.২১ 

14.  ,, ,, শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম- নবুয়ােচে (উ.পাড়া), ডাক-র্মেজাি বাজাে, উপ: োয়পুো, নেহসিংদী ১১৯২৫/নে/োয়/১৪ ২৫.০৮.২১ 

15.  ,, ,, নবুয়ােচে সা. শ্মশান ঘাট, গ্রার্ম- নবুয়ােচে, ডাক-র্মেজাি বাজাে, উপ: োয়পুো, নেহসিংদী ১১৯২৬/নে/োয়/১৫ ২৫.০৮.২১ 

16.  ,, ,, শ্রীশ্রী দুর্াৃ র্মহিে, গ্রার্ম- নবুয়ােচে (উ.পাড়া), ডাক-র্মেজাি বাজাে, উপ: োয়পুো,  নেহসিংদী ১১৯২৭/নে/োয়/১৬ ২৫.০৮.২১ 

17.  ,, ,, িাহসর্মপুে সা. কািী র্মহিে, গ্রার্ম- িাহসর্মপুে, ডাক-মর্মৌিভীবাজাে, উপ: োয়পুো,  নেহসিংদী ১১৯২৮/নে/োয়/১৭ ২৫.০৮.২১ 

18.  ,, ,, িাহসর্মপুে-ববকুণ্ঠপুে শ্মশান, গ্রার্ম- ববকুণ্ঠপুে, ডাক-মর্মৌিভীবাজাে, উপ: োয়পুো,  নেহসিংদী ১১৯২৯/নে/োয়/১৮ ২৫.০৮.২১ 

19.  ,, হশবপুে শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম-মনায়াহদয়া (বর্মনৃ পাড়া), ডাক-মনায়াহদয়া, উপ: হশবপুে,  নেহসিংদী ১১৯৩০/নে/হশব/০২ ২৫.০৮.২১ 

20.  ,, ,, মনায়াহদয়া আদ্যাশহি কািী র্মহিে, গ্রার্ম-মনায়াহদয়া, ডাক-মনায়াহদয়া, উপ: হশবপুে, নেহসিংদী ১১৯৩১/নে/হশব/০৩ ২৫.০৮.২১ 

21.  ,, ,, মনায়াহদয়া সা. শ্মশান, গ্রার্ম-মনায়াহদয়া, ডাক-মনায়াহদয়া, উপ: হশবপুে,  নেহসিংদী ১১৯৩২/নে/হশব/০৪ ২৫.০৮.২১ 

22.  ,, ,, শ্রীশ্রী দুর্াৃ র্মহিে, গ্রার্ম-মনায়াহদয়া (বর্মনৃ পাড়া), ডাক-মনায়াহদয়া, উপ: হশবপুে,  নেহসিংদী ১১৯৩৩/নে/হশব/০৫ ২৫.০৮.২১ 

23.  টাঙ্গাইি ঘাটাইি শ্রীকৃষ্ণ সিজ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: শোততি, ডাক: ধিাপাড়া, উপ: ঘাটাইি, টাঙ্গাইি ১১৯৩৪/টাঙ্গা/ঘাটা/০৯ ০১.০৯.২১ 

24.  ,, টাঙ্গাইি আর্রবর্ইে শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম- আর্রবর্ইে, মপাোঃ- হশবপুে, টাঙ্গাইি ১১৯৩৫/টাঙ্গা/২২ ০১.০৯.২১ 

25.  ,, ,, মছাট বাসাহিয়া শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম- মছাট বাসাহিয়া, মপাোঃ- বড় বাসাহিয়া, টাঙ্গাইি ১১৯৩৬/টাঙ্গা/২৩ ০১.০৯.২১ 

26.  ,, নার্েপুে র্য়িাটা ইউহনয়ন মকন্দ্রীয় সা. োজা িহেশচন্দ্র র্মিাশ্মশান, মদওয়াকুটিয়া, র্য়িাটা, নার্েপুে, টাঙ্গাইি ১১৯৩৭/টাঙ্গা/নার্/১৬ ০১.০৯.২১ 

27.  ,, বাসাইি শ্রীশ্রী মিাকনার্ ও হশব র্মহিে, গ্রার্ম: একডািা, মপা: আইসড়া,  বাসাইি, টািংর্াইি ১১৯৩৮/টাঙ্গা/িাসা/০৮ ০১.০৯.২১ 

28.  ,, ,, র্মটো পূবপৃাড়া শ্রীশ্রী োধারর্াহবি র্মহিে, গ্রার্ম: র্মটো, মপা: কেটিয়া,  বাসাইি, টািংর্াইি ১১৯৩৯/টাঙ্গা/িাসা/০৯ ০১.০৯.২১ 

29.  ,, হর্মজৃাপুে র্ন্ধবপৃাড়া সেকাে িক্ষ্মীকান্ত দুর্াৃ ও োধারর্াহবি র্মহিে, গ্রার্ম+ডাক: মর্াড়াই, হর্মজৃাপুে, টাঙ্গাইি ১১৯৪০/টাঙ্গা/হর্মজৃা/৩১ ০১.০৯.২১ 

30.  ,, ,, োর্মকৃষ্ণ মসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: উত্তে মোয়াইি, ডাক: উয়াশী পাইকপাড়া, উপ: হর্মজৃাপুে, টাঙ্গাইি ১১৯৪১/টাঙ্গা/হর্মজৃা/৩২ ০১.০৯.২১ 

31.  হপরোজপুে র্মঠবাহড়য়া বািংিারদশ মসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক- র্মঠবাহড়য়া, উপ: র্মঠবাহড়য়া, মজিা- হপরোজপুে ১১৯৪২/ হপরো/র্মঠ/০৮ ২২.০৯.২১ 

32.  ,, ,, শ্রীশ্রী োধারর্াহবি হজউ র্মহিে, গ্রার্ম: িােজী নিবুহনয়া, ডাক: হর্মরুখািী,  র্মঠবাহড়য়া, হপরোজপুে ১১৯৪৩/ হপরো/র্মঠ/০৯ ২২.০৯.২১ 

33.  ,, ,, শ্রীর্মৎ আচারৃ্য্ হবরবকানি মসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: আন্ধাের্মাহনক, ডাক+উপ: র্মঠবাহড়য়া, মজিা- হপরোজপুে ১১৯৪৪/ হপরো/র্মঠ/১০ ২২.০৯.২১ 

34.  ,, ,, তুষখািী কুলুপাড়া সা. ধর্মসৃভা র্মহিে, গ্রার্ম+ডাক: তুষখািী,  র্মঠবাহড়য়া, মজিা: হপরোজপুে ১১৯৪৫/ হপরো/র্মঠ/১১ ২২.০৯.২১ 

35.  ঢাকা র্মিানর্ে শ্রীশ্রী মর্ৌোঙ্গ র্মিাপ্রভুে র্মহিে, ৪৯৯ উিন দাসপাড়া, প. োর্মপুো, িাহতেহিি, ঢাকা ১১৯৪৬/ঢাকা/৪৯ ২৩.০৯.২১ 
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36.  ,, ,, শ্রীশ্রী শ্যার্মা কািী সা. র্মহিে, মকাটবৃাড়ী(নার্মাপাড়া), র্াবতিী, ঢাকা ১১৯৪৭/ঢাকা/৫০ ২৩.০৯.২১ 

37.  ,, ধার্মোই শ্রীশ্রী কািী র্মণ্ডপ, মবকী র্াড়াইি, মটারপেবাড়ী, ধার্মোই, ঢাকা ১১৯৪৮/ঢাকা/ধার্ম/১৭ ২৩.০৯.২১ 

38.  ,, ,, মুন্সীচে কািী র্মহিে ও র্মিাশ্মশান, মুন্সীচে, হিমুখা, ধার্মোই, ঢাকা ১১৯৪৯/ঢাকা/ধার্ম/১৮ ২৩.০৯.২১ 

39.  ,, ,, মদবত্র বৃিাবন হবগ্রি, উত্তেপাতা, ধার্মোই, ঢাকা ১১৯৫০/ঢাকা/ধার্ম/১৯ ২৩.০৯.২১ 

40.  চট্টগ্রার্ম র্মিানর্ে চকবাজাে হশব র্মহিে, ২৪০ িািচাাাঁদ মোড, ডাক: চকবাজাে, উপরজিা+ মজিা- চট্টগ্রার্ম ১১৯৫১/িট্ট/৫১ ২৯.০৯.২১ 

41.  ,, ,, ১ নিং সাইট হিন্দুপাড়া র্মিাশ্মশান, দহিণ র্মধ্যর্ম িাহিশিে, ডাক: চকবাজাে, চট্টগ্রার্ম ১১৯৫২/িট্ট/৫২ ২৯.০৯.২১ 

42.  মনায়াখািী মকাম্পানীর্ঞ্জ ম াহর্হদয়া শ্রীশ্রী জয়কািী বাড়ী, গ্রার্ম: হবোহির্মপুে, ডাক: বসুেিাট, মকাম্পানীর্ঞ্জ, মনায়াখািী ১১৯৫৩/জোয়া/জকাম/০৯ ৩০.০৯.২১ 

43.  ,, ,, শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ মসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: মুছাপুে, ডাক: র্মাওিানাবাজাে, মকাম্পানীর্ঞ্জ, মনায়াখািী ১১৯৫৪/জোয়া/জকাম/১০ ৩০.০৯.২১ 

44.  ,, িাটতখল তখলপাড়া িাোর কালী মতির, গ্রাম + ডাক: তখলপাড়া,  উপজেলা : িাটতখল, জোয়াখালী ১১৯৫৫/মনায়া/চাট/০৩ ৩০.০৯.২১ 

45.  ,, মনায়াখািী শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ মসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম- িক্ষ্মীনাোয়নপুে, ডাক: র্মাইজদী, উপরজিা+ মজিা- মনায়াখািী ১১৯৫৬/মনায়া/০৮ ৩০.০৯.২১ 

46.  ,, ,, শ্রীশ্রী জর্ন্নার্ মদরবে র্মহিে, গ্রার্ম: মনয়াজপুে, ডাক: মপাদ্দােিাট, উপরজিা+ মজিা- মনায়াখািী ১১৯৫৭/মনায়া/০৯ ৩০.০৯.২১ 

47.  ,, ,, শ্রীশ্রী োধারর্াহবি হজউে র্মহিে, গ্রার্ম: োর্মানিী, ডাক: চের্মটুয়া, উপরজিা+ মজিা: মনায়াখািী ১১৯৫৮/মনায়া/১০ ৩০.০৯.২১ 

48.  ,, মবর্র্মর্ঞ্জ শ্রীশ্রী োধারর্াহবি মসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: েসুিপুে, ডাক: মসতুভাঙ্গা,  মবর্র্মর্ঞ্জ, মনায়াখািী ১১৯৫৯/মনায়া/মবর্/১০ ৩০.০৯.২১ 

49.  ,, সুবণচৃে সুবণচৃে র্মিাশ্মশান ও র্মহিে কর্মরেক্স, গ্রার্ম: িাজীপুে, ডাক: ছহর্মেিাট, সুবণচৃে, মনায়াখািী ১১৯৬০/মনায়া/সুব/০৬ ৩০.০৯.২১ 

50.  ,, মবর্র্মর্ঞ্জ হবজয়া সা. দুর্াৃ র্মহিে, গ্রার্ম: নরোত্তর্মপুে, ডাক: মচৌমুিনী, মবর্র্মর্ঞ্জ, মনায়াখািী ১১৯৬১/মনায়া/মবর্/১১ ৩০.০৯.২১ 

51.  মনত্ররকানা র্মদন পদর্মশ্রী পহির্মপাড়া সা. কািী র্মহিে, গ্রার্ম: পদর্মশ্রী, ডাক: কর্মদশ্রী, র্মদন, মনত্ররকানা ১১৯৬২/মনত্র/র্মদ/০৩ ০৫.১০.২১ 

52.  বারর্েিাট হচতির্মােী সা. দু মা ও কালী মতির, িরিাতেয়ারী(উ.পাড়া), জটজকরিাোর, তিিলমারী, িাজ রহাট ১১৯৬৩/বার্/হচত/২০ ১০.১০.২১ 

53.  ,, ,, সুতর ািী সা. দু মা মতির, সুতর ািী, এস িাখর ঞ্জ, তিিলমারী, িাজ রহাট ১১৯৬৪/বার্/হচত/২১ ১০.১০.২১ 

54.  ,, বারর্েিাট শ্রীশ্রী শ্যার্মা র্মহিে (শ্মশান কািী),  গ্রার্ম: হকসর্মত িাহিশিে, ডাক: খাহিশপুে, উপ+মজিা: বারর্েিাট  ১১৯৬৮/বার্/২৪ ১০.১০.২১ 

55.  ,, মর্মারড়ির্ঞ্জ সা. শ্রীশ্রী িহেচাাঁদ র্মহিে ও মসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: আড়িংঘাটা,ডাক: সর্মাদ্দােখািী, মর্মারড়ির্ঞ্জ, বারর্েিাট ১১৯৭৪/বার্/মর্মারড়/৪৪ ১০.১০.২১ 

56.  ,, জমািংলা সা. শ্রীশ্রী হতর মতির , গ্রাম: পতিম দজেরজমঠ, ডাক: দজেরজমঠ, জমািংলা, জেলা: িাজ রহাট ১১৯৭৫/িা /জমািং/০৩ ১০.১০.২১ 

57.  ,, শেণরখািা েহতয়া োজাপুে সা.হশব র্মহিে, গ্রার্ম: েহতয়া োজাপুে, ডাক: োজাপুে বাজাে, শেণরখািা, বারর্েিাট ১১৯৭৬/বার্/শে/১৭ ১০.১০.২১ 

58.  নড়াইি কাতলয়া তমেমাপুর সা. দু মা মতির, গ্রাম: তমেমাপুর, ডাক+  কাতলয়া, জেলা: েড়াইল ১১৯৬৫/েড়া/কাতল/০৮ ২৫.১০.২১ 

59.  ,, ,, তমেমাপুর মহাশ্মশাে, গ্রাম: তমেমাপুর, ডাক+  কাতলয়া, জেলা: েড়াইল ১১৯৬৬/েড়া/কাতল/০৯ ২৫.১০.২১ 

60.  ,, েড়াইল শ্রীশ্রী হতরিাঁদ মতির, গ্রাম: সীিারামপুর, ডাক: মুতলয়া,  + জেলা: েড়াইল ১১৯৬৭/নড়া/২৫ ২৫.১০.২১ 

61.  ,, ,, আ তদয়ারির সা. হতরিাঁদ মতির, গ্রাম: আ তদয়ারির, ডাক: আ তদয়া তশমুতলয়া, েড়াইল ১১৯৬৯/নড়া/২৬ ২৫.১০.২১ 

62.  ,, ,, শ্রীশ্রী কালীিলা মতির, গ্রাম: ভাদুলীডাঙ্গা, ডাক: রিে ঞ্জ, উপজেলা + জেলা: েড়াইল ১১৯৭০/নড়া/২৭ ২৫.১০.২১ 

63.  ,, ,, িড়কুলা উেরপাড়া সা. পূো মতির, গ্রাম: িড়কুলা, ডাক: তসিং া জশালপুর, উপজেলা + জেলা: েড়াইল ১১৯৭১/নড়া/২৮ ২৫.১০.২১ 

64.  ,, ,, রায়খালী ভিােীপুর সা. পূো মতির, গ্রাম: রায়খালী, ডাক: দ্বাতরয়াপুর, উপজেলা + জেলা: েড়াইল ১১৯৭২/নড়া/২৯ ২৫.১০.২১ 

65.  ,, ,, শ্রীশ্রী মর্াপাি মদব হবগ্রি র্মহিে, গ্রার্ম+ডাক: কার্মটানা,  মিািার্ড়া, মজিা: নড়াইি ১১৯৭৩/েড়া/জলাহা/০৪ ২৫.১০.২১ 

66.  িরগুো িালিলী শ্রীশ্রী সা. দু মা মতির, গ্রাম: দতিণ  ািিাতড়য়া, জপা: জ াটি ী,  িালিলী, জেলা: িরগুো ১১৯৭৭/বে/তাি/১০ ২৫.১০.২১ 

67.  ,, ,, শ্রীশ্রী কালী মতির, গ্রাম: দতিণ  ািিাতড়য়া, জপা: জ াটি ী,  িালিলী, জেলা: িরগুো ১১৯৭৮/বে/তাি/১১ ২৫.১০.২১ 

68.  ,, ,, সা. শ্রীশ্রী জ াতিি র্মহিে, গ্রাম:  টিাড়ীয়া, জপা: হতরদ্রািাড়ীয়া, িরগুো ১১৯৭৯/বে/২৬ ২৫.১০.২১ 

69.  ,, ,, শ্রীশ্রী হতরগুরুিাঁদ মতুয়া র্মহিে ও মসবাশ্রর্ম, গ্রাম: দ. মেসািলী, জপা: ধুপতি, িরগুো ১১৯৮০/বে/২৭ ২৫.১০.২১ 

70.  ,, িামো িািংলাজদশ জসিাশ্রম, গ্রাম: রামো, ডাক: জ ালা াটা,  িামো, জেলা: িরগুো ১১৯৮১/ির/িাম/০৮ ২৫.১০.২১ 

71.  ,, মবতার্ী সা. শ্রীশ্রী োধারর্াহবি মসবা র্মহিে, গ্রার্ম: মছাট কাহিকাবাড়ী, ডাক: কুর্মড়াখািী,  মবতার্ী, বেগুনা ১১৯৮২/বে/মবতা/২০ ২৫.১০.২১ 

72.  হপরোজপুে নাহজেপুে সা. শ্রীশ্রী িহেগুরুচাাঁদ মসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: যুহর্য়া, ডাক: সাহচয়া,  নাহজেপুে, মজিা: হপরোজপুে ১১৯৮৩/হপরো/নাহজ/১৪৭ ০২.১১.২১ 

73.  ,, ,, সা. শ্রীশ্রী োধারর্াহবি মসবাশ্রর্ম ও র্মহিে, গ্রার্ম: তাোবুহনয়া, মিার্িাবুহনয়া, নাহজেপুে, হপরোজপুে ১১৯৮৪/হপরো/নাহজ/১৪৮ ০২.১১.২১ 

74.  ,, ,, ঈশ্বে ম ার্তীর্ ৃমসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: হত্রপল্লী, ডাক: চাাঁদকাঠী বাজাে,  নাহজেপুে, মজিা: হপরোজপুে ১১৯৮৫/হপরো/নাহজ/১৪৯ ০২.১১.২১ 
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75.  ,, মনছাোবাদ ববহদক র্মঠ ও হর্মশন আশ্রর্ম, গ্রার্ম: খাড়াবাক, ডাক: হচিতিা, উপ: মনছাোবাদ (স্বরূপকাঠী), হপরোজপুে ১১৯৮৬/হপরো/মনছা/৫৬ ০২.১১.২১ 

76.  ,, ,, সা. শ্রীশ্রী িহেগুরু মসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাাঁশতিা, ডাক: বদিােী, উপ: মনছাোবাদ (স্বরূপকাঠী), হপরোজপুে ১১৯৮৭/হপরো/মনছা/৫৭ ০২.১১.২১ 

77.  ,, ,, সা. শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম: সারেঙ্গকাঠী, ডাক: কেফােিাট, মনছাোবাদ (স্বরূপকাঠী), হপরোজপুে ১১৯৮৮/হপরো/মনছা/৫৮ ০২.১১.২১ 

78.  ,, ,, শ্রীশ্রী িহেগুরু সুরবাধচাাঁদ র্মহিে ও মসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: হবষ্ণুকাঠী, ডাক: মুহননার্, মনছাোবাদ, হপরোজপুে ১১৯৮৯/হপরো/মনছা/৫৯ ০২.১১.২১ 

79.  ,, ,, শ্রীশ্রী সা. মদবস্থান, গ্রার্ম: মোঙ্গাকাঠী, ডাক: বাটনাতিা, উপ: মনছাোবাদ (স্বরূপকাঠী), হপরোজপুে ১১৯৯০/হপরো/মনছা/৬০ ০২.১১.২১ 

80.  ,, ,, ঠাকুেবাড়ী সা. শ্রীশ্রী নাোয়ণ র্মহিে, গ্রার্ম+ ডাক: বাটনাতিা, মনছাোবাদ (স্বরূপকাঠী), হপরোজপুে ১১৯৯১/হপরো/মনছা/৬১ ০২.১১.২১ 

81.  ,, ,, সুখদা সুিেী আশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্াহজয়া, ডাক: বাটনাতিা, উপ: মনছাোবাদ (স্বরূপকাঠী), হপরোজপুে ১১৯৯২/হপরো/মনছা/৬২ ০২.১১.২১ 

82.  ,, হপরোজপুে শ্রীশ্রী োধারর্াহবি মসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্মাইটভাঙা, ডাক: বাাঁশবাহড়য়া, উপরজিা+মজিা- হপরোজপুে ১১৯৯৩/হপরো/১০৪ ০২.১১.২১ 

83.  ,, ,, শ্রীশ্রী জর্দানি মুকুি ধার্ম আশ্রর্ম, গ্রার্ম: কৃষ্ণনর্ে, ডাক+ উপরজিা+মজিা- হপরোজপুে ১১৯৯৪/হপরো/১০৫ ০২.১১.২১ 

84.  ,, ,, শ্রীশ্রী োধারর্াহবি সা. র্মহিে, গ্রার্ম: িাটকাঠী, ডাক+ উপরজিা+মজিা- হপরোজপুে ১১৯৯৫/হপরো/১০৬ ০২.১১.২১ 

85.  হসোজর্ঞ্জ োয়র্ঞ্জ পাঙ্গাসী পূবপৃাড়া শ্রীশ্রী কািীর্মাতা র্মহিে, গ্রার্ম+ ডাক: পাঙ্গাসী,  োয়র্ঞ্জ, হসোজর্ঞ্জ ১১৯৯৬/হসো/োয়/১১৩ ০২.১১.২১ 

86.  ,, শাহোদপুর গুতধিাড়ী কালী মতির, গ্রাম: গুতধিাড়ী, ডাক: োতমরিা,  শাহোদপুর, জেলা: তসরাে ঞ্জ ১১৯৯৭/হসে/শাি/৫৭ ০২.১১.২১ 

87.   ােীপুর কালী ঞ্জ শ্রীশ্রী কাোইলাল মতির, গ্রাম: চুয়াতরয়াজখালা, ডাক+ কালী ঞ্জ, জেলা:  ােীপুর     ১১৯৯৮/ ােী/কালী/১৩ ০৭.১১.২১ 

88.  ,, কাহিয়াতকে শ্রীশ্রী দুর্াৃর্মাতা হবগ্রি র্মহিে, গ্রার্ম: আর্মাদাইে, ডাক: িাটুহেয়াচািা,  কাহিয়াতকে, র্াজীপুে ১১৯৯৯/র্াজী/কাহিয়া/০৮ ০৭.১১.২১ 

89.  ,, ,, র্াছবাড়ী পঞ্চবটীতিা শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম: র্াছবাড়ী ডাক: েঘুনার্পুে, কাহিয়াতকে, র্াজীপুে ১২০০০/র্াজী/কাহিয়া/০৯ ০৭.১১.২১ 

90.  ,, র্াজীপুে সা. শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম: র্মেকুন, ডাক: র্মন্নুনর্ে, র্াজীপুে ১২০০১/ ােী/২৫ ০৭.১১.২১ 

91.  ,, ,, মেওিা-হচিনী সা. শ্রীশ্রী িক্ষ্মী র্মহিে, গ্রার্ম: হচিনী, ডাক: কুমুন, র্াজীপুে ১২০০২/ ােী/২৬ ০৭.১১.২১ 

92.  ,, ,, মেওিা-হচিনী র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম: হচিনী, ডাক: কুমুন, র্াজীপুে ১২০০৩/ ােী/২৭ ০৭.১১.২১ 

93.  ,, শ্রীপুে র্মাধবপুে হিন্দু জার্েন র্মহিে, গ্রার্ম: র্মাধবপুে, ডাক: ভাওয়াি োজবাড়ী, শ্রীপুে, র্াজীপুে ১২০০৪/ ােী/শ্রীপু/০১ ০৭.১১.২১ 

94.  জেেী জেেী সমােিাড়ী, গ্রাম: কুতমরা, জপা: শশ মদী, উপ+জেলা: জেেী ১২০০৫/মফনী/৩১ ০৭.১১.২১ 

95.  ,, ,, শ্রীশ্রী রাধামাধি আশ্রম, গ্রাম: িরসাহাতভকারী, জপা: কা ারীপুকুর, উপ: জসাো ােী,  জেেী ১২০০৬/জেেী/জসাো/২৭ ০৭.১১.২১ 

96.  ,, ,, শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ জসিাআশ্রম, গ্রাম: মািারী, জপা: কুঠিরহাট, উপ: জসাো ােী,  জেেী ১২০০৭/জেেী/জসাো/২৮ ০৭.১১.২১ 

97.  ,, ,, সা. মহাশ্মশাে ও তশি, কালী মতির , গ্রাম: িরিাতিয়া, জপা: ভূঞারিাোর, জসাো ােী,  জেেী ১২০০৮/জেেী/জসাো/২৯ ০৭.১১.২১ 

98.  েরতসিংদী েরতসিংদী শ্রীশ্রী দু মা মতির, জমরািলী, জ াপালদী, েরতসিংদী ১২০০৯/নে/৮০ ০৭.১১.২১ 

99.  ,, ,, শ্রীশ্রী শীিলা জদিস্থাে, রাোদী, তশলমািী, েরতসিংদী ১২০১০/নে/৮১ ০৭.১১.২১ 

100.  ,, ,, শ্রীশ্রী শ্মশাে কালীিাড়ী, উের তশলমািী, তশলমািী, েরতসিংদী ১২০১১/নে/৮২ ০৭.১১.২১ 

101.  ,, পলাশ শ্রীশ্রী কাোইলাল তেউর মতির, গ্রাম: িরাি, ডাক: তেোরদী, উপ: পলাশ, েরতসিংদী ১২০১২/নে/পিা/২৭ ০৭.১১.২১ 

102.  ,, ,, উের িিে শ্মশাে  াট, গ্রাম: উেিিে, ডাক: তেোরদী, উপ: পলাশ, েরতসিংদী ১২০১৩/নে/পিা/২৮ ০৭.১১.২১ 

103.  ,, ,, কুড়াইিলী শ্মশাে  াট, গ্রাম: কুড়াইিলী, ডাক: তেোরদী, উপ: পলাশ, েরতসিংদী ১২০১৪/নে/পিা/২৯ ০৭.১১.২১ 

104.  ,, ,, িতড়িাড়ী শ্মশাে  াট, গ্রাম: িতড়িাড়ী, ডাক: তেোরদী, উপ: পলাশ, েরতসিংদী ১২০১৫/নে/পিা/৩০ ০৭.১১.২১ 

105.  ,, ,, জ াপীিাজয়র পাড়া কৃষ্ণ মতির, গ্রাম: জ াপীরাজয়রপাড়া, ডাক: পারুতলয়া, উপ: পলাশ, েরতসিংদী ১২০১৬/নে/পিা/৩১ ০৭.১১.২১ 

106.  ,, ,, শ্রীশ্রী শীিলা কালী মতির, গ্রাম: সাজেরিাড়ী, ডাক: পারুতলয়া, উপ: পলাশ, েরতসিংদী ১২০১৭/নে/পিা/৩২ ০৭.১১.২১ 

107.  ,, ,, শ্রীশ্রী শ্মশাে কালী মতির, গ্রাম: তিলপাড়, ডাক: জ াড়াশাল, উপ: পলাশ, েরতসিংদী ১২০১৮/নে/পিা/৩৩ ০৭.১১.২১ 

108. ,, ,, শ্রীশ্রী জলাকোথ ব্রহ্মিারী িািার আশ্রম, গ্রাম: পূি ম জ াড়াশাল, ডাক: জ াড়াশাল, উপ: পলাশ, েরতসিংদী ১২০১৯/নে/পিা/৩৪ ০৭.১১.২১ 

109.  ,, র্মরনািেদী শ্রীশ্রী েিাকািী র্মহিে, গ্রার্ম: মচচেী, ডাক: কাটাবাড়ী, উপ: র্মরনািেদী, মজিা- নেহসিংদী ১২০২০/নে/র্মরনা/০৭ ০৭.১১.২১ 

110.  ,, োয়পুো ববকুন্ঠপুে কািী র্মহিে, গ্রার্ম- ববকুণ্ঠপুে, ডাক: িাহশর্মপুে,  োয়পুো, নেহসিংদী ১২০২১/নে/োয়/১৯ ০৭.১১.২১ 

111.  ,, ,, দহিনর্ে সবজৃনীন হিন্দু শ্মশান, গ্রার্ম: দহিিপুে, ডাক+  োয়পুো, নেহসিংদী ১২০২২/নে/োয়/২০ ০৭.১১.২১ 

112.  কুতিয়া জখাকসা েয়ন্তীহােরা সি মমঙ্গলা মতির, গ্রাম: েয়ন্তী হােরা, ডাক: উের শ্যামপুর, জখাকসা, কুতিয়া ১২০২৩/কুতি/জখাক/০৭ ০৮.১১.২১ 

113. ,, ,, আেইল সা.  দু মাপূো মতির, গ্রাম+ ডাক: আেইল,  জখাকসা, জেলা: কুতিয়া ১২০২৪/কুতি/জখাক/০৮ ০৮.১১.২১ 
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114.  যজশার তিকর া া িাঁকরা িাোর সা. পূো মতির, গ্রাম: িাঁকরা, ডাক: এস িাঁকরা, তিকর া া,  যজশার ১২০২৫/যজশা/তিক/১৯ ০৮.১১.২১ 

115.  ,, ,, মাটিজকামরা দাসপাড়া উের সা. দু মা মতির, গ্রাম+ ডাক: মাটিজকামরা, তিকর া া,  যজশার ১২০২৬/যজশা/তিক/২০ ০৮.১১.২১ 

116.  ,, ,, কাজয়মজকালা তমতিপাড়া সা. কালী মতির, গ্রাম+ ডাক: কাজয়মজকালা, তিকর া া,  যজশার ১২০২৭/যজশা/তিক/২১ ০৮.১১.২১ 

117.  ,, িা ারপাড়া জিায়াতলয়া পতিমপাড়া হতর মতির ও আশ্রম, গ্রাম: জিায়াতলয়া, ডাক: িহরমপুর, িা ারপাড়া,  যজশার ১২০২৮/যজশা/িা া/০৪ ০৮.১১.২১ 

118.  ,, মতেরামপুর শ্রীচিিন্য জসিাশ্রম, গ্রাম: কুলটিয়া, ডাক: মতশয়াহাটী, মতেরামপুর,  যজশার ১২০২৯/ রশা/র্মহন/১৯ ০৮.১১.২১ 

119.  চট্টগ্রার্ম আরনায়াো সা. দুর্াৃ পূজা র্মহিে, গ্রার্ম: খাসখার্মা, ডাক: র্মািঘে, উপ: আরনায়াো, চট্টগ্রার্ম ১২০৩০/িট্ট/আজো/৪৯ ০৮.১১.২১ 

120.  ,, ,, শ্রীশ্রী জ্বািাকুর্মােী র্মারয়ে র্মহিে, গ্রার্ম: গুজো, ডাক + উপ: আরনায়াো, চট্টগ্রার্ম ১২০৩১/িট্ট/আজো/৫০ ০৮.১১.২১ 

121.  ,, ,, শ্রীশ্রী মর্মািদাহয়নী কািী র্মহিে ও হশব র্মহিে, গ্রার্ম: পূবকৃন্যাো, ডাক: পতেরকাড়া আরনায়াো, চট্টগ্রার্ম ১২০৩২/িট্ট/আজো/৫১ ০৮.১১.২১ 

122.  ,, চট্টগ্রার্ম শ্রীশ্রী শান্তরনশ্বেী কািী র্মাতা হবগ্রি, ৩৭ িেচন্দ্র মুরন্সফ মিইন, পার্েঘাটা, চট্টগ্রার্ম ১২০৩৩/িট্ট/৫৩ ০৮.১১.২১ 

123.  ,, চিনাইশ শ্রীশ্রী দহিণা কািী র্মহিে, গ্রার্ম: উত্তে র্মাইর্াতা, ডাক: বের্মা,  চিনাইশ, চট্টগ্রার্ম ১২০৩৪/িট্ট/িি/৩৩ ০৮.১১.২১ 

124.  ,, ,, সা. শ্রীশ্রী িহে র্মহিে, গ্রার্ম: জাহর্মেজুেী, ডাক: মদািাজােী,  চিনাইশ, চট্টগ্রার্ম ১২০৩৫/িট্ট/িি/৩৪ ০৮.১১.২১ 

125.  ,, ,, শুহচয়া দুর্াৃবাড়ী, গ্রার্ম+ডাক: শুহচয়া,  চিনাইশ, চট্টগ্রার্ম ১২০৩৬/িট্ট/িি/৩৫ ০৮.১১.২১ 

126.  ,, পটিয়া শ্রীশ্রী রামঠাকুর জসিাশ্রম, গ্রাম+ডাক: হাইদ াঁও,  পটিয়া, িট্টগ্রাম ১২০৩৭/িট্ট/পটি/৫৫ ০৮.১১.২১ 

127. ,, ,, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ জসিাশ্রম, গ্রাম+ডাক: হাইদ াঁও,  পটিয়া, িট্টগ্রাম ১২০৩৮/িট্ট/পটি/৫৬ ০৮.১১.২১ 

128.  ,, েটিক তড় পাইিিং জকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী কালী মতির, গ্রাম: হাইদিতকয়া, ডাক: পাইিিং, উপ: েটিক তড়, িট্টগ্রাম ১২০৩৯/চট্ট/ফটি/১৩২ ০৮.১১.২১ 

129.  ,, বাাঁশখািী শ্রীশ্রী জর্ন্নার্ ধার্ম, গ্রার্ম:+ ডাক: বাণীগ্রার্ম, উপ: বাাঁশখািী, চট্টগ্রার্ম ১২০৪০/িট্ট/িাঁশ/২৯ ০৮.১১.২১ 

130.  ,, র্মীেসোই দ. মর্াপািপুে সা. দুর্াৃ র্মহিে, গ্রার্ম: মর্াপািপুে, ডাক: বচতরন্যেিাট,  র্মীেসোই, চট্টগ্রার্ম ১২০৪১/িট্ট/মীর/৪৬ ০৮.১১.২১ 

131. ,, ,, কািাপাহন শ্রীশ্রী হত্রপুোশ্বেী কািী র্মহিে, গ্রার্ম: কািাপাহন, ডাক: করেেিাট,  র্মীেসোই, চট্টগ্রার্ম ১২০৪২/িট্ট/মীর/৪৭ ০৮.১১.২১ 

132.  ,, ,, মর্মরিদীনর্ে শ্রীশ্রী কািীবাড়ী/মদবািয়, গ্রার্ম: মর্মরিদীনর্ে, ডাক: হিঙ্গুিী,  র্মীেসোই, চট্টগ্রার্ম ১২০৪৩/িট্ট/মীর/৪৮ ০৮.১১.২১ 

133.  ,, ,, দ. হখিরর্মার্ি নার্পাড়া সা. সর্মাহধরিত্র, গ্রার্ম: হখিরর্মার্ি, ডাক: মর্মার্রিেিাট, োঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রার্ম ১২০৪৪/িট্ট/রাঙ্গু/১৫২ ০৮.১১.২১ 

134.  ,, ,, শ্রীশ্রী র্মা র্মর্রিশ্বেী র্মহিে (মসবারখািা), গ্রার্ম: পূব ৃচন্দ্ররঘানা, ডাক: মখািকােপাড়া, োঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রার্ম ১২০৪৫/িট্ট/রাঙ্গু/১৫৩ ০৮.১১.২১ 

135.  ,, োউজান শ্রীশ্রী জর্ন্নার্ হবগ্রি নাট্য র্মহিে, গ্রার্ম+ডাক: ঊনসত্তেপাড়া, উপ: োউজান, চট্টগ্রার্ম ১২০৪৬/চট্ট/োউ/৪৫ ০৮.১১.২১ 

136.  ,, ,, শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ হবগ্রি র্মহিে, গ্রার্ম: দ. ঢাকাখািী, ডাক: গুজো, উপ: োউজান, চট্টগ্রার্ম ১২০৪৭/চট্ট/োউ/৪৬ ০৮.১১.২১ 

137.  ,, ,, শ্রীশ্রী বকিারসশ্বেী কািী র্মহিে, গ্রার্ম: প. গুজো, ডাক: গুজো, উপ: োউজান, চট্টগ্রার্ম ১২০৪৮/চট্ট/োউ/৪৭ ০৮.১১.২১ 

138.  ,, সািকাতেয়া শ্রীশ্রী জ ৌরত তরধারী জযা মায়া জসিাশ্রম, গ্রাম: দ. কাঞ্চো, ডাক: জোট পুকুতরয়া,  সািকাতেয়া, িট্টগ্রাম ১২০৪৯/িট্ট/সাি/৩৭ ০৮.১১.২১ 

139.  ,, ,, শ্রীশ্রী জ্বািাকুর্মােী হবগ্রি র্মহিে, গ্রার্ম: প. মদওয়াননর্ে, ডাক +উপ: িাটিাজােী, চট্টগ্রার্ম ১২০৫০/চট্ট/িাট/২৫ ০৮.১১.২১ 

140.  ,, আরনায়াো শ্রীশ্রী দহিরণশ্বেী র্মঠ ও হর্মশন, গ্রার্ম+ডাক: পতেরকাড়া উপ: আরনায়াো, চট্টগ্রার্ম ১২০৫১/িট্ট/আজো/৫১ ০৮.১১.২১ 

141.  ,, মিািার্াড়া শ্রীশ্রী অতিত হচন্তািােী কৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম: উ. পদুয়া, ডাক: পদুয়া, উপ: মিািার্াড়া, চট্টগ্রার্ম ১২০৫২/িট্ট/জলাহা/১০৬ ০৮.১১.২১ 

142.  ,, ,, কািাউজান সা. র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম: উ. কািাউজান, ডাক: পূব ৃকািাউজান, উপ: মিািার্াড়া, চট্টগ্রার্ম ১২০৫৩/িট্ট/জলাহা/১০৭ ০৮.১১.২১ 

143.  ,, ,, শ্রীশ্রী সা. দুর্াৃ র্মহিে, গ্রার্ম: প. কািাউজান, ডাক: পূব ৃকািাউজান, উপ: মিািার্াড়া, চট্টগ্রার্ম ১২০৫৪/িট্ট/জলাহা/১০৮ ০৮.১১.২১ 

144.  ,, ,, সা. শ্রীশ্রী মিাকনার্ ব্রহ্মচােী র্মহিে, গ্রার্ম: প. কািাউজান, ডাক: পূব ৃকািাউজান, মিািার্াড়া, চট্টগ্রার্ম ১২০৫৫/িট্ট/জলাহা/১০৯ ০৮.১১.২১ 

145.  ,, ,, হিন্দু সর্মারজে নার্ বিংরশে শ্মশান, গ্রার্ম: উ. পদুয়া, ডাক: পদুয়া, উপ: মিািার্াড়া, চট্টগ্রার্ম ১২০৫৬/িট্ট/জলাহা/১১০ ০৮.১১.২১ 

146.  ,, োঙ্গুনীয়া ঠাণ্ডাছহড় শ্রীশ্রী সা. দুর্াৃ র্মহিে, গ্রার্ম+ ডাক: ঠাণ্ডাছহড়, উপ: োঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রার্ম ১২০৫৭/িট্ট/রাঙ্গু/১৫৪ ০৮.১১.২১ 

147.  ,, োউজান শ্রীশ্রী দুর্াৃ র্মার্ত র্মহিে, গ্রার্ম: মনায়াপাড়া, ডাক: গুজো মনায়াপাড়া, উপ: োউজান, চট্টগ্রার্ম ১২০৫৮/চট্ট/োউ/৪৮ ০৮.১১.২১ 

148.  ,, বাাঁশখািী শ্রীশ্রী মিত্রপাি হবগ্রি র্মহিে, গ্রার্ম: পারিগ্রার্ম, ডাক: ইজ্জতনর্ে, উপ: বাাঁশখািী, চট্টগ্রার্ম ১২০৫৯/িট্ট/িাঁশ/৩০ ০৮.১১.২১ 

149.  ,, েটিক তড় শ্রীশ্রী অচদ্বিােি ঋতি মঠ ও তমশে, গ্রাম: পূি ম আঁধারমাতেক, ডাক: কুলালপাড়া, েটিক তড়, িট্টগ্রাম ১২০৬০/চট্ট/ফটি/১৩৩ ০৮.১১.২১ 

150.  ,, োঙ্গুনীয়া শ্রীশ্রী অতিতানি গুরুগৃি মসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: উত্তে মবতার্ী, ডাক: র্মিামুহন, উপ: োঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রার্ম ১২০৬১/িট্ট/রাঙ্গু/১৫৫ ০৮.১১.২১ 

151.  ,, ,, সা. র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম: সািাব্দীনর্ে, ডাক: পারুয়া, উপ: োঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রার্ম ১২০৬২/িট্ট/রাঙ্গু/১৫৬ ০৮.১১.২১ 

152.  ,, োউজান পূব ৃমিিািংর্াো নিোর্ম র্মাহিবাড়ী সা. দুর্াৃ বাড়ী, পূব ৃমিািািংর্াো, ডাক: হবনাজুেী, োউজান, চট্টগ্রার্ম ১২০৬৩/চট্ট/োউ/৪৯ ০৮.১১.২১ 
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153.  োজবাড়ী কালুখািী শ্রীশ্রী কািী র্মহিে,  গ্রার্ম: দামুকহদয়া, মপা:  র্মদাপুে,   কালুখািী, মজিা:  োজবাড়ী ১২০৬৪/োজ/কালু/০৪ ১৪.১১.২১ 

154.  ঢাকা মকোনীর্ঞ্জ শ্রীশ্রী োধা র্মদনরর্মািন র্মহিে, গ্রার্ম: িাজােীবার্, ডাক: জদাজলশ্বর, উপ: মকোনীর্ঞ্জ, ঢাকা ১২০৬৫/ঢাকা/মকো/৩৪ ১৪.১১.২১ 

155.  ,, ,, শ্রীশ্রী মিাকনার্ ব্রহ্মচােী র্মিাশ্মশান ও শ্রীশ্রী োধার্মাধব হবগ্রি র্মহিে, গ্রার্ম+ডাক: মবউতা, মকোনীর্ঞ্জ ১২০৬৬/ঢাকা/মকো/৩৫ ১৪.১১.২১ 

156.  ,, ঢাকা শ্রীশ্রী আনির্ময় কািী র্মহিে, ৫৬০/৩ পূব ৃজুোইন (উ. ঋহষপাড়া), মর্ণ্ডাহেয়া, ঢাকা ১২০৬৭/ঢাকা/৫১ ১৪.১১.২১ 

157. ,, ধার্মোই শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, জািসা, ধার্মোই, ঢাকা ১২০৬৮/ঢাকা/ধার্ম/২০ ১৪.১১.২১ 

158.  ময়মেতসিংহ োিাইল শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মতির, গ্রাম: োরায়েপুর, ডাক: িাকিািা,  োিাইল, জেলা: ময়মেতসিংহ ১২০৬৯/র্ময়/নািা/০১ ১৪.১১.২১ 

159.  ঠাকুের্াাঁও পীের্ঞ্জ বনবাড়ী শ্রীশ্রী সা. দুর্াৃ র্মহিে, গ্রার্ম: বনবাড়ী, ডাক: মভার্মোদি,  পীের্ঞ্জ, মজিা: ঠাকুের্াাঁও ১২০৭১/ঠাকু/পীে/০৮ ১৪.১১.২১ 

160.  ,, ,, শ্রীশ্রী দুর্াৃ র্মহিে, গ্রার্ম: সাগুনী, ডাক: মকউটর্াাঁও,  পীের্ঞ্জ, মজিা: ঠাকুের্াাঁও ১২০৭২/ঠাকু/পীে/০৯ ১৪.১১.২১ 

161.  ,, ,, সা. দুর্াৃ র্মহিে, গ্রার্ম+ ডাক: মকউটর্াাঁও,  পীের্ঞ্জ, মজিা: ঠাকুের্াাঁও ১২০৭৩/ঠাকু/পীে/১০ ১৪.১১.২১ 

162.  ,, ,, র্মছিিপুে শ্মশান ঘাট, গ্রার্ম: র্মছিিপুে, ডাক: বীেিহি,  পীের্ঞ্জ, মজিা: ঠাকুের্াাঁও ১২০৭৪/ঠাকু/পীে/১১ ১৪.১১.২১ 

163.  ,, বাহিয়াডাঙ্গী শ্রীশ্রী িক্ষ্মী জনাদনৃ হজউ হবগ্রি র্মহিে, গ্রার্ম: মছাট হসহঙ্গয়া, ডাক: িাহিড়ীিাট, বাহিয়াডাঙ্গী, ঠাকুের্াাঁও ১২০৭৫/ঠাকু/বাহি/০২ ১৪.১১.২১ 

164.  মুন্সীর্ঞ্জ শ্রীনর্ে মসানাকািা সা. শ্রীশ্রী কািী পূজা র্মহিে, গ্রার্ম: মসানাকািা, ডাক: িাাঁসাড়া, উপ: শ্রীনর্ে, মুন্সীর্ঞ্জ ১২০৭৬/মুন্সী/শ্রীন/১০ ১৪.১১.২১ 

165.  ,, হসোজহদখান হখহদেপুে কািাচাাঁরিে আখড়া, গ্রার্ম: হখহদেপুে, ডাক: িতব্দী, উপ: হসোজহদখান, মুন্সীর্ঞ্জ ১২০৭৭/মুন্সী/হসো/২৩ ১৪.১১.২১ 

166.  ,, ,, সা. শ্রীশ্রী কািী র্মাতাে র্মহিে, গ্রার্ম: উত্তে তাজপুে, ডাক: তাজপুে, উপ: হসোজহদখান, মুন্সীর্ঞ্জ ১২০৭৮/মুন্সী/হসো/২৪ ১৪.১১.২১ 

167.  োরায়ণ ঞ্জ রূপ ঞ্জ জভালাি সা. কালী মতির, গ্রাম: জভালাি, ডাক: আিলাপুর িাোর, উপ: রূপ ঞ্জ, োরায়ণ ঞ্জ ১২০৭৯/নাো/রূপ/১৬ ২১.১১.২১ 

168.  ,, ,, শ্রীশ্রী তিশ্বোথ মতির, গ্রাম: োওড়া পূি মপাড়া, ডাক+উপ: রূপ ঞ্জ, োরায়ণ ঞ্জ ১২০৮০/নাো/রূপ/১৭ ২১.১১.২১ 

169.  ,, জসাের াঁও শ্রীশ্রী কমলা তপ্রয়া বিষ্ণিী আখড়া, গ্রাম: ে রজোয়ার, ডাক: আেিিাোর, উপ: জসাের াঁও, োরায়ণ ঞ্জ ১২০৮১/নাো/মসানা/০৫ ২১.১১.২১ 

170.  খুিনা ডুমুহেয়া সািস মকন্দ্রীয় সা. কািী র্মহিে, গ্রার্ম: সািস কুর্মােঘাটা, ডাক: সািস, উপ ডুমুহেয়া,  খুিনা ১২০৮২/খুল/ডুমু/৮৩ ২১.১১.২১ 

171.  ,, ,, হর্মজৃাপুে পহির্মপাড় কািীতিা সা. দুর্াৃপূজা র্মহিে, হর্মজৃাপুে, ডাক: মক হর্মজৃাপুে, ডুমুহেয়া ১২০৮৩/খুল/ডুমু/৮৪ ২১.১১.২১ 

172. ,, ,, সাহজয়াো আেহজ ডুমুহেয়া সা. পূজা র্মহিে, আেহজ ডুমুহেয়া, ডাক: সাহজয়াো, ডুমুহেয়া,  খুিনা ১২০৮৪/খুল/ডুমু/৮৫ ২১.১১.২১ 

173.  ,, ,, সা. পূজা র্মহিে, গ্রার্ম: খহড়য়া, ডাক: মক হর্মজৃাপুে, ডুমুহেয়া,  খুিনা ১২০৮৫/খুল/ডুমু/৮৬ ২১.১১.২১ 

174.  ,, জিরখাদা সাতিয়াদহ পূি মপাড়া সি মেেীে দু মা মতির, গ্রাম+ডাক: সাতিয়াদহ,  জিরখাদা, খুলো  ১২০৮৬/খুল/জির/১৭ ২১.১১.২১ 

175. ,, পাইকর্াছা িাউিী হর্মিন র্মহিে, গ্রার্ম: িাউিী, ডাক: কহপিমুহন, পাইকর্াছা,  খুিনা ১২০৮৭/খুল/পাই/২৩০ ২১.১১.২১ 

176.  ,, ,, মদবদুয়াে কৃষ্ণনর্ে সা. শ্মশান ঘাট, গ্রার্ম+ডাক: মদবদুয়াে, পাইকর্াছা,  খুিনা ১২০৮৮/খুল/পাই/২৩১ ২১.১১.২১ 

177.  জমজহরপুর জমজহরপুর শ্রীশ্রী গুরুধাম (শ্রীশ্রী তে মােি সারস্বি আশ্রম), গ্রাম: কুতুিপুর , জপা: কাথুলী, জমজহরপুর ১২০৮৯/জমজহ/০৮ ২১.১১.২১ 

178.  িাির্মহনেিাট আহদতর্মােী ভাদাই সা. র্মধুসূদন র্মহিে, গ্রার্ম: ভাদাই, মপা: হকসার্মত, আহদতর্মােী, িাির্মহনেিাট ১২০৯০/িাি/আহদ/১২ ২২.১১.২১ 

179.  ,, ,, নামুড়ীে িাট সা. মকন্দ্রীয় দুর্াৃ র্মহিে, গ্রার্ম: নামুড়ী, মপা: নামুড়ীে িাট, আহদতর্মােী, িাির্মহনেিাট ১২০৯১/িাি/আহদ/১৩ ২২.১১.২১ 

180. ,, কািীর্ঞ্জ পাহন খাওয়ােঘাট শ্মশানকািী র্মহিে, গ্রার্ম+ ডাক: মর্াড়ি, কািীর্ঞ্জ, িাির্মহনেিাট ১২০৯২/িাি/কািী/৩৩ ২২.১১.২১ 

181.  ,, ,, হত্রপাঠ মকন্দ্রীয় র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম: তালুক শাখাতী, ডাক: চার্মটা িাট, কািীর্ঞ্জ, িাির্মহনেিাট ১২০৯৩/িাি/কািী/৩৪ ২২.১১.২১ 

182.  ,, পাটগ্রার্ম ডাঙ্গাপাড়া বটতিী সা. শ্রীশ্রী মর্াহবি র্মহিে, মজািংড়া, মপা: সেকারেে িাট, পাটগ্রার্ম, িাির্মহনেিাট ১২০৯৪/িাি/পাট/০১ ২২.১১.২১ 

183.  ,, িাির্মহনেিাট খুহনয়ার্াছ সতীদাি র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম: খুহনয়ার্াছ, মপা:  কাির্মাটি, িাির্মহনেিাট ১২০৯৫/িাি/২২ ২২.১১.২১ 

184.  িগুড়া  ািিলী িকরাতধকা শ্মশাে, গ্রাম: িকরাতধকা, জপা: হাটকরমো,   ািিলী, িগুড়া ১২০৯৬/িগু/ াি/৫৬ ২২.১১.২১ 

185.  ,, দুপচাাঁহচয়া তারিাড়া মপৌে দুর্াৃদি মকন্দ্রীয় শ্মশান, গ্রার্ম: তারিাড়া বাজাে, ডাক: তারিাড়া,  দুপচাাঁহচয়া, বগুড়া ১২০৯৭/িগু/দুপ/০১ ২২.১১.২১ 

186.  ,, বগুড়া চাাঁদমুিা িহেপুে র্মধ্যপাড়া কািী র্মহিে, গ্রার্ম: চাাঁদমুিা িহেপুে, ডাক: চাাঁদমুিা িাট, বগুড়া ১২০৯৮/বগু/০২ ২২.১১.২১ 

187.  ,, ,, শ্রীশ্রী নাোয়ণ হবগ্রি র্মহিে, গ্রার্ম: দহিণ কাটনীেপাড়া, ডাক+উপরজিা+মজিা: বগুড়া ১২০৯৯/বগু/০৩ ২২.১১.২১ 

188.  ,, শাজািানপুে শ্রীশ্রী কািীর্মাতা হবগ্রি র্মহিে, গ্রার্ম: মবরজাড়া, ডাক+ শাজািানপুে, বগুড়া ১২১০০/বগু/শাজা/০১ ২২.১১.২১ 

189.  ,, ,, শ্রীশ্রী কািী ও শ্রীশ্রী দুর্াৃ র্মহিে, গ্রার্ম: চকরজাড়া, ডাক: োণীেিাট,  শাজািানপুে, বগুড়া ১২১০১/বগু/শাজা/০২ ২২.১১.২১ 

190.  ,, মশেপুে শ্রীশ্রী দুর্াৃর্মাতা র্মহিে, গ্রার্ম+ডাক: কল্যাণী,  মশেপুে, বগুড়া ১২১০২/বগু/মশে/০১ ২২.১১.২১ 

191.  ,, সাহেয়াকাহি শ্রীশ্রী যুর্ি হকরশাে র্মহিে ও শ্রীশ্রী জর্ন্নার্ মদব র্মহিে, গ্রার্ম: র্ানা মোড, ডাক+ সাহেয়াকাহি, বগুড়া ১২১০৩/বগু/সাহে/০১ ২২.১১.২১ 
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192.  মর্াপাির্ঞ্জ কাহশয়ানী সা. োধাকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম: মর্ড়ারখািা, ডাক: সাহিনা বকসা,  কাহশয়ানী, মর্াপাির্ঞ্জ ১২১০৪/মর্াপা/কাহশ/২৩১ ৩০.১১.২১ 

193.  ,, ,, সা. দুর্াৃ র্মহিে, গ্রার্ম: পার্েগ্রার্ম (মভৌহর্মকবাড়ী), ডাক: িাহতয়াো,  কাহশয়ানী, মর্াপাির্ঞ্জ ১২১০৫/মর্াপা/কাহশ/২৩২ ৩০.১১.২১ 

194.  ,, ,, সা. শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম: পার্েগ্রার্ম (পহির্মপাড়া), ডাক: িাহতয়াো, কাহশয়ানী, মর্াপাির্ঞ্জ ১২১০৬/মর্াপা/কাহশ/২৩৩ ৩০.১১.২১ 

195.  ,, ,, সা. শ্রীশ্রী দুর্াৃ র্মহিে, গ্রার্ম: পার্েগ্রার্ম, ডাক: িাহতয়াো,  কাহশয়ানী, মর্াপাির্ঞ্জ ১২১০৭/মর্াপা/কাহশ/২৩৪ ৩০.১১.২১ 

196.  ,, জকাটালীপাড়া সা. শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ জসিা মতির, গ্রাম: বুরুয়া, ডাক: কলািাড়ী, উপ: জকাটালীপাড়া,  জ াপাল ঞ্জ ১২১০৮/জ াপা/জকাটা/২৯৫ ৩০.১১.২১ 

197.  ,, ,, বেয়ারিাড়ী সা. শ্রীশ্রী কালী মতির, গ্রাম+ ডাক: বেয়ারিাড়ী, উপ: জকাটালীপাড়া,  জ াপাল ঞ্জ ১২১০৯/জ াপা/জকাটা/২৯৬ ৩০.১১.২১ 

198.  ,, ,, শ্রীশ্রী দু মা মািা মতির, গ্রাম: কাফুলািাড়ী, ডাক: রামশীল, উপ: জকাটালীপাড়া,  জ াপাল ঞ্জ ১২১১০/জ াপা/জকাটা/২৯৭ ৩০.১১.২১ 

199.  ,, ,, শ্রীশ্রী রাধাজ াতিি মতির, গ্রাম+ ডাক: মািারিারা, উপ: জকাটালীপাড়া,  জ াপাল ঞ্জ ১২১১১/জ াপা/জকাটা/২৯৮ ৩০.১১.২১ 

200.  ,, ,, বেয়ারিাড়ী শ্রীশ্রী কালীমািা মতির, গ্রাম+ডাক: বেয়ারিাড়ী, উপ: জকাটালীপাড়া,  জ াপাল ঞ্জ ১২১১২/জ াপা/জকাটা/২৯৯ ৩০.১১.২১ 

201.  ,, জ াপাল ঞ্জ বাজুহনয়া সা. মছাটরখািা কািী র্মহিে, গ্রার্ম: বাজুহনয়া, ডাক: মভারজের্াতী, মর্াপাির্ঞ্জ ১২১১৩/মর্াপা/৩৬২ ৩০.১১.২১ 

202.  ,, টুঙ্গীপাড়া বািংিারদশ মসবাশ্রর্ম ফাউরণ্ডশন, গ্রার্ম: বভেবনর্ে,ডাক: সলুখা,  টুঙ্গীপাড়া, মর্াপাির্ঞ্জ ১২১১৪/জ াপা/টিং/২৪ ৩০.১১.২১ 

203.  ,, মুকসুদপুে হবহধ বাসুহড়য়া সা. িহে র্মহিে, গ্রার্ম: হবহধ বাসুহড়য়া, ডাক: র্মাহির্াতী, মুকসুদপুে, মর্াপাির্ঞ্জ ১২১১৫/মর্াপা/মুক/৩২ ৩০.১১.২১ 

204.  ,, মর্াপাির্ঞ্জ শ্রীশ্রী োধারর্াহবি মসবা র্মহিে, গ্রার্ম+ ডাক: র্মাহনকিাে, মর্াপাির্ঞ্জ ১২১১৬/মর্াপা/৩৬৩ ৩০.১১.২১ 

205.  ,, ,, সা. দুর্াৃ র্মহিে, গ্রার্ম: চেরর্াবো, ডাক: হনিফাবয়ো, মর্াপাির্ঞ্জ ১২১১৭/মর্াপা/৩৬৪ ৩০.১১.২১ 

206.  ,, মকাটািীপাড়া সা. োধারর্াহবি র্মহিে, গ্রার্ম: হিজিাবাড়ী, ডাক: কিাবাড়ী, উপ: মকাটািীপাড়া, মর্াপাির্ঞ্জ ১২১১৮/মর্াপা/মকাটা/৩০০ ৩০.১১.২১ 

207.  ব্রাহ্মণিাতড়য়া আখাউড়া শ্রীশ্রী রাম সুির আশ্রম, গ্রাম: মতেয়ি (উ.পাড়া), ডাক: মতেয়ি,  আখাউড়া, ব্রাহ্মণিাতড়য়া ১২১১৯/ব্রাহ্ম/আখা/০১ ৩০.১১.২১ 

208.  ,, েিীে র দীেিন্ধু িপ আশ্রম, গ্রাম+ ডাক: তিট র,  েিীে র, জেলা: ব্রাহ্মণিাতড়য়া ১২১২০/ব্রাহ্ম/েিী/০৬ ৩০.১১.২১ 

209.  পটয়াখালী  লাতিপা শ্রীশ্রী শিীেিে জ াস্বামী ব্রেিাসী মতির, গ্রাম+ডাক: জ ােজখালা,   লাতিপা, পটয়াখালী ১২১২১/পটু/র্িা/৪১ ৩০.১১.২১ 

210.  ,, ,, সা. শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মতির, গ্রাম+ ডাক: জিায়াতলয়া,   লাতিপা, পটয়াখালী ১২১২২/পটু/র্িা/৪২ ৩০.১১.২১ 

211.  ,, পটয়াখালী শ্রীশ্রী মদেজমাহে তেউর আখরািাড়ী, গ্রাম: েতুে িাোর, ডাক:সদর,  পটয়াখালী ১২১২৩/পট/৯৫ ৩০.১১.২১ 

212.  ,, িাউেল কাত পাড়া সা. শ্রীশ্রী রাধা জ াতিি মতির, গ্রাম+ডাক: কাত পাড়া,  িাউেল, পটয়াখালী ১২১২৪/পট/িাউ/৪৬ ৩০.১১.২১ 

213.  ,, ,, শ্রীশ্রী রিািণ্ডী মতির, গ্রাম+ডাক: জ াতসিং া,  িাউেল, পটয়াখালী ১২১২৫/পট/িাউ/৪৭ ৩০.১১.২১ 

214.  ,, তমেমা ঞ্জ শ্রীশ্ররররী হতরগুরু জ াপালিাঁদ মতুয়া মতির, গ্রাম+ ডাক: তকসমিপুর,  তমেমা ঞ্জ, পটয়াখালী ১২১২৬/পট/তমেমা/৪৫ ৩০.১১.২১ 

215.  মনত্ররকাণা বােিাট্টা হপ্রয়পের্ম শ্রীশ্রীঠাকুে অনুকুিচন্দ্র সৎসঙ্গ ফাইরণ্ডশন, গ্রার্ম: বাঘর্মাো, ডাক: র্মনাষ,  বােিাট্টা, মনত্ররকাণা ১২১২৭/মনত্র/বাে/০১ ৩০.১১.২১ 

216.  হপরোজপুে ভান্ডাহেয়া র্মধ্য ভাণ্ডাহেয়া সা.পূজা র্মহিে, গ্রার্ম: র্মধ্য ভাণ্ডাহেয়া, ডাক: ভাণ্ডাহেয়া,  ভান্ডাহেয়া, হপরোজপুে ১২১২৮/হপরো/ভাণ্ডা/২১ ৩০.১১.২১ 

217. ,, ,, ধাওয়া োজপাশা সা. িহেগুরু মর্াপািচাাঁদ র্মতুয়া র্মহিে, গ্রার্ম+ডাক: োজপাশা,  ভান্ডাহেয়া, হপরোজপুে ১২১২৯/হপরো/ভাণ্ডা/২২ ৩০.১১.২১ 

218.  িতরশাল ,, শ্রীশ্রী পূো মতির, প্রিাপপুর, কযাজডট কজলে, উপজেলা+িতরশাল ১২১৩০/িতর/৭৮ ০২.১২.২১ 

219.  ,, িাজকর ঞ্জ সা. পঞ্চভুজি শ্রীশ্রী জলাকোথ ব্রহ্মিারী জযা  আশ্রম, গ্রাম+ডাক: তেয়ামিী, িাজকর ঞ্জ, িতরশাল ১২১৩১/িতর/িাজক/৯০ ০২.১২.২১ 

220.  ,, ,, জদিস্থাে, গ্রাম: সরসী, ডাক: িাটরা,  িাজকর ঞ্জ, িতরশাল ১২১৩২/িতর/িাজক/৯১ ০২.১২.২১ 

221.  ,, ,, সা. শ্রীশ্রী কালীমািা মতির, গ্রাম: মধ্যভািশালা, ডাক: ভািশালা,  িাজকর ঞ্জ, িতরশাল ১২১৩৩/িতর/িাজক/৯২ ০২.১২.২১ 

222.  ,, িােরীপাড়া শ্রীশ্রী হতরগুরুিাঁদ মতুয়া তমশে, গ্রাম: মধ্য তিশারকাতি, ডাক: তিশারকাতি, িােরীপাড়া, িতরশাল ১২১৩৪/িতর/িাে/৩২ ০২.১২.২১ 

223.  ,, ,, শ্রীশ্রী রাধাজ াতিি জসিাশ্রম, দু মা ও কালী মতির, গ্রাম: মতরিবুতেয়া, তিশারকাতি, িােরীপাড়া, িতরশাল ১২১৩৫/িতর/িাে/৩৩ ০২.১২.২১ 

224.  ,, ,, কদমিাড়ী িটিলা সা. হতর ও দু মা মতির, গ্রাম: কদমিাড়ী, ডাক: তিশারকাতি, িােরীপাড়া, িতরশাল ১২১৩৬/িতর/িাে/৩৪ ০২.১২.২১ 

225.  ,, হিজিা শ্রীশ্রী র্মা কািী মসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কাহিকাপুে, ডাক: গুয়াবাড়ীয়া,  হিজিা, বহেশাি ১২১৩৭/বহে/হিজ/০২ ০২.১২.২১ 

226.  ,, ,, সা. শ্রীশ্রী িহেসভা র্মহিে, গ্রার্ম: পািপাড়া, ডাক+  হিজিা, বহেশাি ১২১৩৮/বহে/হিজ/০৩ ০২.১২.২১ 

227.  ,, ,, সা. কািীর্মাতা ও দুর্াৃ র্মারয়ে র্মহিে, গ্রার্ম: পািপাড়া, ডাক+ হিজিা, বহেশাি ১২১৩৯/বহে/হিজ/০৪ ০২.১২.২১ 

228.  ,, ,, শ্রীশ্রী কািী মখািা র্মহিে, গ্রার্ম: কাউহড়য়া বিে, ডাক+ হিজিা, বহেশাি ১২১৪০/বহে/হিজ/০৫ ০২.১২.২১ 

229.  ,, ,, শ্রীশ্রী িহে র্মহিে, গ্রার্ম+ ডাক: কাউহড়য়া বিে,  হিজিা, বহেশাি ১২১৪১/বহে/হিজ/০৬ ০২.১২.২১ 

230.  ,, ,, শ্রীশ্রী কািী মখািা র্মহিে, গ্রার্ম: পহির্ম মকাড়াহিয়া, ডাক: কাউহড়য়া বিে,  হিজিা, বহেশাি ১২১৪২/বহে/হিজ/০৭ ০২.১২.২১ 
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231.  ,, ,, সা. িহে র্মহিে, উপরজিা সদে, ডাক: বড় জাহিয়া,  হিজিা, বহেশাি ১২১৪৩/বহে/হিজ/০৮ ০২.১২.২১ 

232.  সাতিীো আশাশুহন উত্তে বাইনতিা সা. শ্রীশ্রী োধারর্াহবি র্মহিে, গ্রার্ম: উ. বাইনতিা, ডাক: বড়দি, আশাশুহন, সাতিীো ১২১৪৪/সাত/আশা/৯৬ ১৫.১২.২১ 

233.  ,, কালী ঞ্জ রামকৃষ্ণ জসিাশ্রম, গ্রাম: িাঁশদহ, ডাক: জ াতিিকাটি,  কালী ঞ্জ, সািিীরা ১২১৪৫/সাত/কািী/৩৩ ১৫.১২.২১ 

234.  ,, তািা শ্রীশ্রী গুরু জ াপীোথ আশ্রম, গ্রাম: জ াোলী, ডাক: জ াোলী েলিা,  িালা, সািিীরা ১২১৪৬/সাি/িালা/৩০ ১৫.১২.২১ 

235.  ,, ,, শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মতির, গ্রাম: জেয়ালা, ডাক: জেয়ালা েলিা,  িালা, সািিীরা ১২১৪৭/সাি/িালা/৩১ ১৫.১২.২১ 

236.  ,, শ্যামে র শ্রীশ্রী কালী মতির, গ্রাম+ ডাক: আড়পাঙ্গাতশয়া,  শ্যামে র, সািিীরা ১২১৪৮/সাি/শ্যাম/২৫ ১৫.১২.২১ 

237.  ,, ,, শ্রীশ্রী রাধাজ াতিি জদি তেউ তিগ্রহ মতির, গ্রাম: মুন্সী ঞ্জ, ডাক: হতরে র, শ্যামে র, সািিীরা ১২১৪৯/সাি/শ্যাম/২৬ ১৫.১২.২১ 

238.  ,, সাতিীো শ্রীশ্রী োধারর্াহবি র্মহিে, গ্রার্ম: ওয়াহেয়া, ডাক: িাউডাঙ্গা, উপরজিা+মজিা: সাতিীো ১২১৫০/সাত/২৭ ১৫.১২.২১ 

239.  িালকাঠী িালকাঠী শ্রীশ্রীমদ দু মাপ্রসন্ন পরমহিংসজদি শ্রীগুরু সিং , ৮৬/১ আড়ৎদারপতট্ট, উপজেলা+জেলা: িালকাঠী  ১২১৫১/িাি/১১০ ১৫.১২.২১ 

240.  যজশার তিকর া া সি মেেীে মা শীিলা মাতৃ মতির, গ্রাম: উজ্জ্বলপুর, ডাক: তদ দাো, তিকর া া,  যজশার ১২১৫২/যজশা/তিক/২২ ১৫.১২.২১ 

241.   রশাে  রশাে বাজুয়াডাঙ্গা সবজৃনীন পূজা র্মহিে (দুর্াৃ র্মহিে), গ্রার্ম: বাজুয়াডাঙ্গা, ডাক: কুয়দাবাজাে,  রশাে ১২১৫৩/ রশা/১৫ ১৫.১২.২১ 

242.  েতরদপুর েতরদপুর শ্রীশ্রী প্রভু ে দ্বন্ধু সুির আশ্রম, গ্রাম: তশিরামপুর(জমাহন্ত পাড়া), ডাক: তশিরামপুর, েতরদপুর ১২১৫৩/েতর/০৮ ২১.১২.২১ 

243.  ,, র্মধুখািী র্মথুোপুে কুণ্ডপাড়া সা. কািী র্মহিে, গ্রার্ম+ ডাক: র্মথুোপুে, র্মধুখািী, ফহেদপুে ১২১৫৫/ফহে/র্মধু/০৫ ২১.১২.২১ 

244.  ঢাকা র্মিানর্ে োরয়েবাজাে সা. শ্মশান ঘাট ও কািী র্মহিে, আহজজখান মোড, োরয়েবাজাে, মর্মািম্মদপুে, ঢাকা ১২১৫৬/ঢাকা/৫২ ২১.১২.২১ 

245.  বারর্েিাট হচতির্মােী বািংিারদশ মসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: মর্াড়ানালুয়া, ডাক: হশবপুে, উপরজিা:  হচতির্মােী, বারর্েিাট ১২১৫৭/বার্/হচত/১৯ ২১.১২.২১ 

246.  িহবর্ঞ্জ র্মাধবপুে সা. শ্রীশ্রী দুর্াৃ হবগ্রি র্মহিে ও শ্রীশ্রী মিাকনার্ ব্রহ্মচােী বাবাে র্মহিে, িহেশ্যার্মা, র্মাধবপুে, িহবর্ঞ্জ ১২১৫৮/িহব/র্মাধ/০৪ ২১.১২.২১ 

247.  িাঁদপুর কচুয়া শ্রীশ্রী রাধাজ াতিি মতির, গ্রাম: ে িপুর, ডাক: ে িপুর িাোর, উপজেলা: কচুয়া, জেলা: িাঁদপুর ১২১৫৯/িাঁদ/কচু/০৭ ২১.১২.২১ 

248.  ,, ,, শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মতির, গ্রাম: জ া ড়ািাড়ী, ডাক: সািার িাোর, উপজেলা: কচুয়া, জেলা: িাঁদপুর ১২১৬০/িাঁদ/কচু/০৮ ২১.১২.২১ 

249.  ,, ,, শ্রীশ্রী রাধামাধি োমহট্ট মতির, গ্রাম: শুয়াজরাল, ডাক: আটজমার, উপজেলা: কচুয়া, জেলা: িাঁদপুর ১২১৬১/িাঁদ/কচু/০৯ ২১.১২.২১ 

250.  ,, চাাঁদপুে শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম: মর্ারসনপুে, ডাক: আহশকাটি বাজাে, চাাঁদপুে ১২১৬২/িাঁদ/১৬ ২১.১২.২১ 

251.  ,, শািোস্তী শ্রীশ্রী োধারর্াহবি র্মহিে, গ্রার্ম: কুিশী, ডাক: টার্মটা, উপরজিা: শািোস্তী, মজিা: চাাঁদপুে ১২১৬৩/চাাঁদ/শাি/০১ ২১.১২.২১ 

252.  ,, হাইমির শ্রীশ্রী জলাকোথ ব্রহ্মিারী মতির, গ্রাম: পাড়ািগুলা, ডাক: ির বভরিী, উপজেলা: হাইমির, জেলা: িাঁদপুর ১২১৬৪/িাঁদ/হাই/০৫ ২১.১২.২১ 

253.  চট্টগ্রার্ম োঙ্গুনীয়া শ্রীশ্রী িহে র্মহিে, গ্রার্ম:হশিক নটুয়াপাড়া, ডাক: হশিক, উপ: োঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রার্ম ১২১৬৫/িট্ট/রাঙ্গু/১৫৭ ২৩.১২.২১ 

254.  েীলোমারী জডামার শ্রীশ্রী রাধাজ াতিি তিষ্ণু মতির, গ্রাম: েয়ােী িা জডাকরা, জডামার,  েীলোমারী ১২১৬৬/নীি/মডার্মা/২৬৪ ২৯.১২.২১ 

255.  ,, ,, শ্রীশ্রী রাধাজ াতিি তিগ্রহ তেউ আশ্রম, গ্রাম: েয়ােী িা জডাকরা, জডামার,  েীলোমারী ১২১৬৭/নীি/মডার্মা/২৬৫ ২৯.১২.২১ 

256.  ,, ,, শ্রীশ্রী কািীর্মাতা র্মহিে, গ্রার্ম: পূব ৃমবাড়ার্াড়ী বাজাে, ডাক: মবাড়ার্াড়ী, মডার্মাে, নীিফার্মােী ১২১৬৮/নীি/মডার্ম/২৮৪ ২৯.১২.২১ 

257.  িালকাঠী েলত টি শ্রীশ্রী আেিময়ী সা. কালী মতির, গ্রাম: িরকয়া, ডাক: কয়ািাোর, উপ: েলত টি,  িালকাঠী ১২১৬৯/িাি/নি/৫৮ ১৬.০১.২২ 

258.  মুন্সীর্ঞ্জ র্জাহেয়া শ্রীশ্রী িহে র্মহিে, গ্রার্ম: র্মধ্য বাউহশয়া, ডাক: বাউহশয়া, উপরজিা: র্জাহেয়া, মুন্সীর্ঞ্জ ১২১৭০/মুন্সী/র্জা/০৩ ১৬.০১.২২ 

259.  ,, মুন্সীর্ঞ্জ শ্রীশ্রী সা. েিাকািী র্মহিে, গ্রার্ম+ডাক: বজ্রর াহর্নী, উপরজিা+মজিা: মুন্সীর্ঞ্জ ১২১৭১/মুন্সী/২৪ ১৬.০১.২২ 

260.  িতরশাল িাজকর ঞ্জ শ্রীশ্রী জলাকোথ িািার মতির, গ্রাম:  া লদী, ডাক: িরাদী, উপজেলা: িাজকর ঞ্জ, িতরশাল ১২১৭২/িতর/িাজক/৯৩ ১৬.০১.২২ 

261.  ,, ,, শ্রীশ্রী রাধাজ াতিি জসিাশ্রম, গ্রাম: জ াট কৃষ্ণকাঠী, ডাক: জ ামাদুধল, উপজেলা: িাজকর ঞ্জ, িতরশাল ১২১৭৩/িতর/িাজক/৯৪ ১৬.০১.২২ 

262.  ,, িােরীপাড়া শ্রীশ্রী জ ৌরতেিাই োমহট্ট সিং  ও জসিাশ্রম, গ্রাম: ব্রাহ্মণিাড়ী, ডাক: আউয়ার, িােরীপাড়া, িতরশাল ১২১৭৪/িতর/িাে/৩৫ ১৬.০১.২২ 

263.  হপরোজপুে নাহজেপুে র্মাদােবাড়ী পূবপৃাড়া সা. শ্রীশ্রী োধারর্াহবি ও দুর্াৃ র্মহিে, র্মাদােবাড়ী,  নাহজেপুে,  হপরোজপুে ১২১৭৫/হপরো/নাহজ/১৫০ ২৪.০১.২২ 

264.  মভািা মবােিানউহদ্দন শ্রীশ্রী োধারর্াহবি র্মহিে, গ্রার্ম- মুিাইপত্তন, ডাক-মুহন্সেিাট, উপরজিা- মবােিানউহদ্দন, মজিা- মভািা ১২১৭৬/মভািা/মবাে/২০ ২৪.০১.২২ 

265.  িট্টগ্রাম আরনায়াো শ্রীশ্রী বিজিন্যশ্বর তশি তিগ্রহ, গ্রাম: িারশি, ডাক: জিায়াতলয়া, উপজেলা: আজোয়ারা, িট্টগ্রাম ১২১৭৭/চট্ট/আরনা/২৭ ২৪.০১.২২ 

266.  ,, পটিয়া শ্রীশ্রী ে দীশ্বরী কালীমািা মতির, গ্রাম: মুজন্সে িাোর, ডাক+ উপজেলা: পটিয়া, িট্টগ্রাম ১২১৭৮/িট্ট/পটি/৫৭ ২৪.০১.২২ 

267.  ,, আরনায়াো শ্রীশ্রী েিাকািী র্মহিে ও র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম: পূব ৃতুিাতিী, ডাক: বটতিী, উপ: আরনায়াো, চট্টগ্রার্ম ১২১৭৯/িট্ট/আজো/৫৩ ২৪.০১.২২ 

268.  ,, োউজান োউজান সা. োসহবিােী ধার্ম, োউজান, চট্টগ্রার্ম ১২১৮০/চট্ট/োউ/৫০ ২৪.০১.২২ 

269.  ,, মিািার্াড়া পদুয়া জিদাশপাড়া শ্মশান ও মসবারয়ত মখািা, গ্রার্ম: পদুয়া, ডাক: পদুয়া, উপ: মিািার্াড়া, চট্টগ্রার্ম ১২১৮১/িট্ট/জলাহা/১১০ ২৪.০১.২২ 
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270.  ,, িাটিাজােী শ্রীশ্রী বাসুরদব ম ার্াশ্রর্ম, গ্রার্ম: মনিািপুে, ডাক: নিীেিাট, উপ: িাটিাজােী, চট্টগ্রার্ম ১২১৮২/চট্ট/িাট/২৬ ২৪.০১,২২ 

271. ,, সীতাকুণ্ড শ্রীর্মৎ স্বার্মী সদানি মর্াস্বার্মী আশ্রর্ম, গ্রার্ম: িহতফপুে, ডাক: জাফোবাদ, উপ: সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রার্ম ১২১৮৩/চট্ট/সীতা/২৬ ০৮.০২,২২ 

272.  িাজ রহাট তিিলমারী সা. দু মা মতির, তপজররািাদ, িাবু ঞ্জ িাোর, তিিলমারী, িাজ রহাট ১২১৮৪/বার্/হচত/২২ ০৮.০২.২২ 

273.  িরগুো আর্মতিী  াদব মর্াসাইবাড়ীে শ্রীশ্রী িহেগুরুচাাঁদ মসবাশ্রর্ম র্মহিে, দ. তিাবুহনয়া, িিহদয়া, আর্মতিী, বেগুনা ১২১৮৫/বে/আর্ম/২০ ০৮.০২.২২ 

274.  ,, িালিলী শ্রীশ্রী হতরগুরুিাঁদ মতুয়া মতির ও জসিাশ্রম, টি এণ্ড টি জরাড, িালিলী, িরগুো ১২১৮৬/বে/তাি/১২ ০৮.০২.২২ 

275.  ,, ,, শ্রীশ্রী রাধাজ াতিি তেউ মতির িািংলঅজদশ জসিাশ্রম, উ.-পূি ম জিহাল, জিহালা, িালিলী, িরগুো ১২১৮৭/বে/তাি/১৩ ০৮.০২.২২ 

276.  ,, বেগুনা শ্রীশ্রী রাধাজ াতিি তিগ্রহ বািংিারদশ মসবাশ্রর্ম, গ্রাম: কদমিলা, জপা: কদমিলা িাোর, িরগুো ১২১৮৮/বে/২৮ ০৮.০২.২২ 

277.  ,, বর্মনা সা. শ্রীশ্রী োধারর্াহবি ও দুর্াৃ র্মহিে আখড়াবাড়ী, গ্রার্ম: আর্মতিী, ডাক+উপরজিা: বর্মনা, বেগুনা ১২১৮৯/ির/িাম/০৯ ০৮.০২.২২ 

278.  ,, জিিা ী আতদ সা. শ্রীশ্রী কালী মািার মতির,  গ্রাম: পুটিয়াখালী, জপা:  তড়য়াবুতেয়া হাট, জিিা ী , িরগুো ১২১৯০/বে/মবতা/২১ ০৮.০২.২২ 

279.  ঢাকা ধার্মোই শ্রীশ্রী  রশার্মাধব র্মহিে, পহির্ম কারয়তপাড়া, ধার্মোই, ঢাকা ১২১৯১/ঢাকা/ধার্ম/২১ ০৮.০২.২২ 

280.  জভালা িরেযাশে শ্রীশ্রী জ ৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মতির, গ্রাম: উের েযাসে, ডাক: হামাে ঞ্জ, িরেযাশে,  জভালা ১২১৯২/জভালা/ির/৩৮ ০৯.০২.২২ 

281.  সািিীরা কালী ঞ্জ শ্রীশ্রী সা. হতর ও কালীমািা মতির, গ্রাম: পূি ম েলিা, ডাক: েলিা, উপরজিা: কালী ঞ্জ, সািিীরা ১২১৯৩/সাত/কািী/৩৪ ০৯.০২.২২ 

282.  ,, িালা সা. কালী ও দু মা মতির, গ্রাম: আলাতদপুর, ডাক: োিপুর, উপজেলা: িালা, সািিীরা ১২১৯৪/সাি/িালা/৩২ ০৯.০২.২২ 

283.  ,, মদবিাটা েঘুনার্পুে কািী র্মহিে, গ্রার্ম: েঘুনার্পুে, ডাক: সুবণাৃবাদ, মদবিাটা, সাতিীো ১২১৯৫/সাি/জদি/৩৮ ০৯.০২.২২ 

284.  রিংপুর কাউতেয়া পূি ম িল্লভ তিষু দু মা মতির, গ্রাম: িল্লভ তিষু,  ডাক: ভূি াড়া, কাউতেয়া, রিংপুর ১২১৯৬/রিং/কাউ/০৯ ০৯.০২.২২ 

285.  ,, ,, রামকৃষ্ণপুর সা. মহাশ্মশাে, গ্রাম: রামকৃষ্ণপুর,  ডাক: মীরিা , কাউতেয়া, রিংপুর ১২১৯৭/রিং/কাউ/১১ ০৯.০২.২২ 

286.  ,,  ঙ্গািড়া শ্রীশ্রী হতর মতির, গ্রাম: তকসামি হাবু, ডাক:  ে ন্টা,  ঙ্গািড়া, রিংপুর ১২১৯৮/রিং/ ঙ্গা/৪১ ০৯.০২.২২ 

287.  ,, পীের্ঞ্জ র্মিাশ্মশান কর্মরেক্স, গ্রার্ম: কুতুবপুে র্বো, ডাক: পানবাজাে, উপরজিা: পীের্ঞ্জ, েিংপুে ১২১৯৯/েিং/পীে/২৩ ০৯.০২.২২ 

288.  ,, রিংপুর তিলারিাড় িটিলা ব্রহ্ম মতির (আশ্রম), গ্রাম: তিলারিাড়, ডাক: ময়োকুটি, রিংপুর ১২২০০/রিং/৬৩ ০৯.০২.২২ 

289.  জেেী  া লোইয়া শ্রীশ্রী দতিজণশ্বরী কালী মতির, গ্রাম: দতিণ আঁধারমাতেক, ডাক: তেেপানুয়া,  া লোইয়া,  জেেী ১২২০০১/জেেী/ া /০৫ ১৪.০২.২২ 

290.  ,, দা েভূঞা সা. শ্রীশ্রী রিাকালী মতির, উের শ্রীধরপুর, দা েভূঞা,   জেেী ১২২০২/মফনী/দার্/১২ ১৪.০২.২২ 

291.  ,, জসাো ােী সা. শ্রীশ্রী দু মা মতির , গ্রাম: মজহির, জপা: েমাদার িাোর, জসাো ােী,  জেেী ১২২০৩/জেেী/জসাো/৩০ ১৪.০২.২২ 

292.  টাঙ্গাইি টাঙ্গাইি শ্রীশ্রী জ াপাল তিগ্রহ ও শ্রীশ্রী ে ন্নাথ তিগ্রহ মতির, গ্রাম: সদুল্যাপুর, জপা:  ািা, টাঙ্গাইি ১২২০৪/টাঙ্গা/২৪ ১৭.০২.২২ 

293.  ,, ,, তিন্যাচের িাোর িড় কালী মতির, গ্রাম: তিল িাথুয়াোতে, ডাক: তিন্যাচের িাোর, টাঙ্গাইি ১২২০৫/টাঙ্গা/২৫ ১৭.০২.২২ 

294.  ,, ,, পাঁিআেী পাড়া শ্রীশ্রী কালী মতির, গ্রাম: সদুল্যাপুর, জপা:  ালা, টাঙ্গাইি ১২২০৬/টাঙ্গা/২৬ ১৭.০২.২২ 

295.  ,, মদিদুয়াে রাণী জসতিকা সুিরী মহাশ্মশাে  াট, গ্রাম: তিন্যাউরী, ডাক: তহঙ্গাে র, মদিদুয়াে, টাঙ্গাইি ১২২০৭/টাঙ্গা/জদল/১২ ১৭.০২.২২ 

296.  ,, ,, এলাতসে পুরািে কালী িাতড়, গ্রাম ও জপা: এলাতসে, মদিদুয়াে, টাঙ্গাইি ১২২০৮/টাঙ্গা/জদল/১৩ ১৭.০২.২২ 

297.  ,, ধনবাড়ী শ্রীশ্রী েয়কালী মতির, গ্রাম: জসেিাড়ী, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইি ১২২০৯/টাঙ্গা/ধে/০৪ ১৭.০২.২২ 

298.  ,, ো রপুর সহিিপুর জকন্দ্রীয় কালী িাড়ী, গ্রাম ও জপা: সহিিপুর, ো রপুর, টাঙ্গাইি ১২২১০/টাঙ্গা/নার্/১৭ ১৭.০২.২২ 

299.  ,, ,, শ্রীশ্রী জ াপীোথ তিগ্রহ আখড়া, গ্রাম ও জপা: সহিিপুর, ো রপুর, টাঙ্গাইি ১২২১১/টাঙ্গা/নার্/১৮ ১৭.০২.২২ 

300.  ,, ,, তির া মহাশ্মশাে, গ্রাম: তির া, ো রপুর, টাঙ্গাইি ১২২১২/টাঙ্গা/নার্/১৯ ১৭.০২.২২ 

301.  ,, তমেমাপুর শ্রীশ্রী কালীমািার মতির, কালীিাড়ী জরাড, তমেমাপুর িাোর, তমেমাপুর, টাঙ্গাইি ১২২১৩/টাঙ্গা/হর্মজৃা/৩৩ ১৭.০২.২২ 

302.  ,, ,, শ্রীশ্রী সরস্বিী মািার মতির, জসহরাচিল(জেঁিপাড়া), টাহকয়া কদর্মা, তমেমাপুর, টাঙ্গাইি ১২২১৪/টাঙ্গা/হর্মজৃা/৩৪ ১৭.০২.২২ 

303.  োরায়ণ ঞ্জ োরায়ণ ঞ্জ শ্রীশ্রী সিযধাম, ৪৪৮ তড.তপ. জরাড, েতুে পালপাড়া, ডাক+ উপজেলা+ জেলা: োরায়ণ ঞ্জ ১২২১৫/নাো/১৭ ২২.০২.২২ 

304.  েরতসিংদী েরতসিংদী িারােসী শ্মশাে  াট, িদরপুর, জহাজসেপুর, েরতসিংদী ১২২১৬/নে/৮৩ ২৭.০২.২২ 

305.  ,, পলাশ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মতির, আিশীপাড়া, পলাশ, েরতসিংদী ১২২১৭/নে/পিা/৩৫ ২৭.০২.২২ 

306.  ,, হশবপুে চিনহদয়া েিাকািী র্মহিে, চিনহদয়া, পুটিয়াবাজাে, হশবপুে, নেহসিংদী ১১২২১৮/নে/হশব/০৬ ২৭.০২.২২ 

307.  ,, ,, িার্মপুে শ্মশান, িার্মপুে, কুিােপাড়া, হশবপুে, নেহসিংদী ১১২২১৯/নে/হশব/০৭ ২৭.০২.২২ 

308.  কুহর্মল্লা সদে দহিণ বটগ্রার্ম সা. শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম+মপাস্ট: সুয়ার্ঞ্জ, উপরজিা: কুহর্মল্লা সদে দহিণ, মজিা: কুহর্মল্লা ১২২২০/কুতম/স.দ./৩৮ ২৭.০২.২২ 
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309.  ,, মচৌদ্দগ্রার্ম শ্রীশ্রী শীতিা কািী বাড়ী, গ্রার্ম-পাইকপাড়া, ডাকঘে-কাতদে বাজাে, মচৌদ্দগ্রার্ম, কুহর্মল্লা ১২২২১/কুতম/জিৌদ্দ/০৬ ২৭.০২.২২ 

310.  ,, দাউদকাহি হসিংগুিা কািী পুজাে র্মহিে, গ্রার্ম-হসিংগুিা, মপাস্ট-োয়পুে, উপরজিা-দাউদকাহি, কুহর্মল্লা ১২২২৩/কুতম/দাউ/৩৩ ২৭.০২.২২ 

311. ,, ,, শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ শীতি র্মহিে, গ্রার্ম-আনুয়ারখািা, মপাস্ট-ইহিয়টর্ঞ্জ, উপরজিা-দাউদকাহি, মজিা-কুহর্মল্লা ১২২২৪/কুতম/দাউ/৩৪ ২৭.০২.২২ 

312.  ,, মদহবিাে শ্রীশ্রী েিাকািী র্মহিে, গ্রার্ম-হবিাে র্মন্ডি, ডাকঘে-ফুিতিী, উপরজিা-মদহবিাে, মজিা-কুহর্মল্লা ১২২২৫/কুতম/জদতি/১২ ২৭.০২.২২ 

313.  ,, ,, সা. শ্রীশ্রী কািীর্মাতা র্মহিে, গ্রার্ম-সাইতিা বাজাে, ডাক: র্মহেচা, উপরজিা-মদহবিাে, মজিা-কুহর্মল্লা ১২২২৬/কুতম/জদতি/১৩ ২৭.০২.২২ 

314.  ,, বরুড়া শ্রীশ্রী র্ীতা র্মহিে, গ্রার্ম-সুহেরচাাঁ দহিণ পাড়া, মপাস্ট-কাদবা মদওড়া, উপরজিা-বরুড়া, মজিা-কুহর্মল্লা ১২২২৭/কুতম/িরু/৩১ ২৭.০২.২২ 

315.  ,, ,, সা. শ্রীশ্রী মর্ৌে হনতাই মসবাশ্রর্ম ও র্মহিে, গ্রার্ম-মদৌিতপুে (চড্ডা), মপাস্ট-মুদাফের্ঞ্জ, বরুড়া, কুহর্মল্লা ১২২২৮/কুতম/িরু/৩২ ২৭.০২.২২ 

316.  ,, বুহড়চিং শ্রীশ্রী মিাকনার্ বাবাে র্মহিে, গ্রার্ম-কাহিয়াে চে, ডাকঘে-মকােপাই, উপরজিা-বুহড়চিং, মজিা-কুহর্মল্লা ১২২২৯/কুতম/বুতড়/৪৮ ২৭.০২.২২ 

317.  ,, ,, মর্মাকার্ম শ্রীশ্রী মর্ৌে হনতাই সিংঘ, গ্রার্ম-মর্মাকার্ম, ডাকঘে-হনর্মসাে, উপরজিা-বুহড়চিং, মজিা-কুহর্মল্লা ১২২৩০/কুতম/বুতড়/৪৯ ২৭.০২.২২ 

318.  ,, ব্রাহ্মণপাড়া শ্রীশ্রী মর্াপাি হজউে আখড়া, গ্রার্ম-র্মহকর্মপুে, ডাকঘে-র্মহকর্মপুে, উপরজিা- ব্রাহ্মণপাড়া, মজিা-কুহর্মল্লা ১২২৩১/কুতম/ব্রাহ্ম/০৪ ২৭.০২.২২ 

319.  ,, িাকসার্ম শ্রীয়ািং োধাকৃষ্ণ আশ্রর্ম, গ্রার্ম-শ্রীয়ািং, ডাকঘে-শ্রীয়ািং বাজাে, উপরজিা-িাকসার্ম, মজিা-কুহর্মল্লা ১২২৩৫/কুতম/লাক/০৩ ২৭.০২.২২ 

320.  ,, ,, শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম-উত্তে শ্রীয়ািং, মপাস্ট-শ্রীয়ািং বাজাে, উপরজিা-িাকসার্ম, মজিা-কুহর্মল্লা ১২২৩৬/কুতম/লাক/০৪ ২৭.০২.২২ 

321.  ,, ,, শ্রীশ্রী মর্ৌেহবষ্ণু হপ্রয়া র্মহিে, গ্রার্ম-চুনাতী, মপাস্ট-িাকসার্ম, উপরজিা-িাকসার্ম, মজিা-কুহর্মল্লা ১২২৩৭/কুতম/লাক/০৫ ২৭.০২.২২ 

322.  ,, ,, শ্রীশ্রী কািী বাহড়, পূব ৃিাকসার্ম, মপাস্ট-িাকসার্ম, উপরজিা-িাকসার্ম, মজিা-কুহর্মল্লা ১২২৩৮/কুতম/লাক/০৬ ২৭.০২.২২ 

323.  ,, িাির্মাই মবতীয়াপাড়া েিাকািী র্মহিে, গ্রার্ম-মবতীয়াপাড়া, বার্র্মাো উত্তে, িাির্মাই, কুহর্মল্লা ১২২৩৯/কুতম/লাল/০২ ২৭.০২.২২ 

324.  ,, ,, শ্রীশ্রী হসরেশ্বেী কািী র্মহিে, গ্রার্ম-মচৌকনিী, মপাস্ট-আিীশ্বে, িাির্মাই, কুহর্মল্লা ১২২৪০/কুতম/লাল/০৩ ২৭.০২.২২ 

325.  ,, মচৌদ্দগ্রার্ম শ্রীশ্রী োজকািী র্মহিে, গ্রার্ম-কতাৃর্ম, মপাস্ট- গুনবতী, উপরজিা-মচৌদ্দগ্রার্ম, মজিা-কুহর্মল্লা  ১২২৪১/কুতম/জিৌদ্দ/০৮ ২৭.০২.২২ 

326.  মনায়াখািী মকাম্পানীর্ঞ্জ শ্রীশ্রী জয়কািী বাড়ী র্মহিে, গ্রার্ম: হবোহির্মপুে, ডাক: বসুেিাট, উপরজিা: মকাম্পানীর্ঞ্জ, মনায়াখািী ১২২৪২/জোয়া/জকাম/১১ ২৮.০২.২২ 

327.  ,, ,, শ্রীশ্রী মিাকনার্ ব্রহ্মচােী র্মহিে, গ্রার্ম+ ডাকঘে-িাহববপুে বাজাে, উপরজিা-মকাম্পানীর্ঞ্জ, মনায়াখািী ১২২৪৩/জোয়া/জকাম/১২ ২৮.০২.২২ 

328.  ,, ,, শ্রীশ্রী জর্ন্নার্ র্মহিে কর্মরেক্স, গ্রার্ম-বসুেিাট, মপৌেসভা, উপরজিা-মকাম্পানীর্ঞ্জ, মজিা-মনায়াখািী ১২২৪৪/জোয়া/জকাম/১৩ ২৮.০২.২২ 

329.  ,, ,, শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ মসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম-চেিাজােী, ডাকঘে-িাজােীিাট, উপরজিা-মকাম্পানীর্ঞ্জ, মনায়াখািী ১২২৪৫/জোয়া/জকাম/১৪ ২৮.০২.২২ 

330.  ,, ,, শ্রীশ্রী র্মা েিাকািী র্মহিে, গ্রার্ম-চেকািী, ডাকঘে-চে ফহকো, উপরজিা-মকাম্পানীর্ঞ্জ, মনায়াখািী ১২২৪৬/জোয়া/জকাম/১৫ ২৮.০২.২২ 

331.  ,, মনায়াখািী শ্রীশ্রী েিাকািী র্মহিে, পূব ৃর্মাইজদী র্মাস্টােপাড়া, সদে, মনায়াখািী ১২২৪৭/মনায়া/১১ ২৮.০২.২২ 

332.  ,, মবর্র্মর্ঞ্জ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ হজউ হবগ্রি, গ্রার্ম: েসুিপুে, ডাক: মসতুভাঙ্গা, মবর্র্মর্ঞ্জ, মনায়াখািী ১২২৪৮/মনায়া/মবর্/১২ ২৮.০২.২২ 

333.  ,, সুবণচৃে শ্রীশ্রী িহেচাাঁদ ঠাকুরেে র্মহিে, গ্রার্ম-িাজীপুে, ডাকঘে-জহর্মেিাট, উপরজিা-সুবণচৃে, মজিা-মনায়াখািী ১২২৪৯/মনায়া/সুব/০৭ ২৮.০২.২২ 

334.  ,, ,, শ্রীশ্রী োধাোণী মসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম-পহির্ম চেবাটা, ডাকঘে-চেবাটা, উপরজিা-সুবণচৃে, মজিা-মনায়াখািী ১২২৫০/মনায়া/সুব/০৮ ২৮.০২.২২ 

335.  ,, ,, শ্রীশ্রী সা. িহে র্মহিে, গ্রার্ম-চের্মহজদ, ডাকঘে-আনছাে হর্ময়ােিাট, উপরজিা-সুবণচৃে, মজিা-মনায়াখািী ১২২৫১/মনায়া/সুব/০৯ ২৮.০২.২২ 

336.  ,, িাহতয়া শ্রীশ্রী িহেসভা র্মহিে, গ্রার্ম-র্মধ্য মবায়াহিয়া, ডাকঘে-ধনু হর্ময়াে িাট, উপরজিা-িাহতয়া, মনায়াখািী ১২২৫২/মনায়া/িাহত/০৪ ২৮.০২.২২ 

337.  ,, ,, শ্রীশ্রী জর্ন্নার্ মদবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: োরজে িাওিা, ডাকঘে+ উপরজিা: িাহতয়া, মনায়াখািী ১২২৫৩/মনায়া/িাহত/০৫ ২৮.০২.২২ 

338.  ,, মবর্র্মর্ঞ্জ শ্রীশ্রী োধারর্াহবি র্মহিে, গ্রার্ম: কাহদেপুে, ডাক: সারিরবেিাট, মবর্র্মর্ঞ্জ, মনায়াখািী ১২২৫৪/মনায়া/মবর্/১৩ ২৮.০২.২২ 

339.  চট্টগ্রার্ম র্মীেসোই শ্রীশ্রী দহিণ কাহিকা র্মহিে,  গ্রার্ম-ধুর্ম, ডাকঘে-র্মিাজনিাট উপরজিা-র্মীেসোই, মজিা-চট্টগ্রার্ম ১২২৫৫/িট্ট/মীর/৪৯ ০৬.০৩.২২ 

340.  ,, ,, নিনপুে সা. শ্রীশ্রী তােরকশ্বে মসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম-নিনপুে, ডাকঘে-মজাোের্ঞ্জ, র্মীেসোই, চট্টগ্রার্ম ১২২৫৬/িট্ট/মীর/৫০ ০৬.০৩.২২ 

341.  ,, োঙ্গুহনয়া শ্রীশ্রী জয়কািী র্মহিে, গ্রার্ম-র্মধ্য কদর্মতিী, ডাকঘে-মখািকাে পাড়া, উপরজিা-োঙ্গুহনয়া, চট্টগ্রার্ম ১২২৫৭/িট্ট/রাঙ্গু/১৫৮ ০৬.০৩.২২ 

342.  ,, ,, সা. শ্রীশ্রী হশব ও ইছার্মহত র্মহিে, গ্রার্ম-হশয়াি বুককা ডাকঘে-োজাভূবন, উপরজি-োঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রার্ম ১২২৫৮/িট্ট/রাঙ্গু/১৫৯ ০৬.০৩.২২ 

343.  ,, েটিক তড় শ্রীশ্রী হতর মতির, গ্রাম: পূি ম েটিক তড়, ডাক: হারুয়াল তড়, উপজেলা: েটিক তড়, িট্টগ্রাম ১১২৫৯/চট্ট/ফটি/১৩৪ ০৬.০৩.২২ 

344.  মফণী দার্নভূঞা শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম-মনায়াদ্দা, ডাকঘে- মক,হড,িাট, উপরজিা-দার্নভূঞা, মজিা-মফণী ১২২৬০/মফনী/দার্/১৩ ০৬.০৩.২২ 

345.  র্মাদােীপুে কািহকহন শ্রীশ্রী িহে জন্মাষ্টর্মী র্মহিে, গ্রার্ম-ঘুহঙ্গয়াকুি , মপাস্ট-বীেরর্মািন, উপরজিা-কািহকহন, মজিা-র্মাদােীপুে ১২২৬১/মাদা/কাল/১২ ১৮.০৪.২২ 

346.  ,, ,, নয়াকাহি হবশ্বশুক মজযাহতর্ময় ৃমসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম-নয়াকাহি, মপাস্ট-চেরদৌিতখাাঁ, কািহকহন, র্মাদােীপুে ১২২৬২/মাদা/কাল/১৩ ১৮.০৪.২২ 

347.  ,, ,, শ্রীশ্রী মিাকনার্ বাবা মসবা র্মহিে, গ্রার্ম-খহিশাডুবী, মপাস্ট+ উপরজিা-কািহকহন, মজিা-র্মাদােীপুে ১২২৬৩/মাদা/কাল/১৪ ১৮.০৪.২২ 
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348.  ,, ,, সা. শ্রীশ্রী কািী র্মহিে,  গ্রার্ম+ মপাস্ট - চেরদৌিত খান, উপরজিা-কািহকহন, র্মাদােীপুে  ১২২৬৪/মাদা/কাল/১৫ ১৮.০৪.২২ 

349.  ,, োতজে সা. দুর্াৃ র্মহিে, গ্রার্ম: মবৌিগ্রার্ম, ডাক: খাহিয়া, উপরজিা- োতজে, মজিা- র্মাদােীপুে ১২২৬৫/মাদা/রাচে/২৫ ১৮.০৪.২২ 

350.  েিংপুে েিংপুে দুর্াৃপুে নয়াপাড়া সা. িহে র্মহিে, গ্রার্ম-দূর্াৃপুে, মপাস্ট-আরেিপুে, েিংপুে ১২২৬৬/েিং/১৯৩ ১৮.০৪.২২ 

351.  ফহেদপুে ভাঙ্গা নয়াকািা সা. শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, গ্রার্ম-পুহিয়া (নয়াকািা), মপাস্ট-চান্দ্রাবাজাে, ভাঙ্গা, ফহেদপুে ১২২৬৭/েতর/ভাঙ্গা/০৭ ১৮.০৪.২২ 

352.  হসরিট বািার্ঞ্জ শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, কািহবাড়ী বাজাে, মসানাপুে, বািার্ঞ্জ, হসরিট ১২২৬৮/হসি/বািা/০১ ০৮.০৫.২২ 

353.  ,, হবশ্বনার্ শ্রীশ্রী ঠাকুে ববষ্ণব োয়, গ্রার্ম: হবষ্ণুপুে, ডাক: োয়রকিী, উপরজিা: হবশ্বনার্, মজিা: হসরিট ১২২৬৯/হসি/হবশ্ব/০৯ ০৮.০৫.২২ 

354.  ,, ,, শ্রীশ্রী কািাচাাঁদ ঠাকুরেে বাড়ী (মদবস্থান), গ্রার্ম: ধীতপুে, ডাক: নতুনবাজাে, হবশ্বনার্, হসরিট ১২২৭০/হসি/হবশ্ব/১০ ০৮.০৫.২২ 

355.  ,, ,, ধীতপুে শ্মশান ঘাট (উত্তে), গ্রার্ম: ধীতপুে, ডাক: নতুনবাজাে, উপরজিা: হবশ্বনার্, মজিা: হসরিট ১২২৭১/হসি/হবশ্ব/১১ ০৮.০৫.২২ 

356.  ,, ,, ধীতপুে শ্মশান ঘাট (দহিণ), গ্রার্ম: ধীতপুে, ডাক: নতুনবাজাে, উপরজিা: হবশ্বনার্, মজিা: হসরিট ১২২৭২/হসি/হবশ্ব/১২ ০৮.০৫.২২ 

357.  র্মাগুো র্মিম্মদপুে সািধা র্মধ্যপাড়া সা. শ্রীশ্রী িহে র্মহিে, গ্রার্ম- সািধা, ডাক- নিাটা, র্মিম্মদপুে, র্মাগুো ১২২৭৩/র্মাগু/র্মি/১৩ ০৮.০৫.২২ 

358.  ,, শাহিখা মধাপাবায়সা সা. র্মহিে, গ্রার্ম: মধাপাবায়সা, ডাক: র্মশাখািী, উপরজিা: শাহিখা, মজিা: র্মাগুো ১২২৭৪/র্মাগু/শাহি/৫১ ০৮.০৫.২২ 

359.  ,, শ্রীপুে মদাোননর্ে কািী র্মহিে , গ্রার্ম: মদাোননর্ে, ডাক: র্মািাইনর্ে, উপরজিা: শ্রীপুে, মজিা: র্মাগুো ১২২৭৫/র্মাগু/শ্রীপু/৩২ ০৮.০৫.২২ 

360.  ,, ,, শ্রীশ্রী িহে র্মহিে, গ্রার্ম-বারখো, ডাকঘে-বারখো, উপরজিা-শ্রীপুে, মজিা-র্মাগুো ১২২৭৬/র্মাগু/শ্রীপু/৩৩ ০৮.০৫.২২ 

361.  বহেশাি আতর্িিাড়া শ্রীশ্রী োধা-র্মাধব র্মহিে ও শ্রীশ্রী ববহদক গুরুকুি হবদ্যািয়, গ্রার্ম-পহতিা, মপাস্ট-হবল্বগ্রার্ম, আতর্িিাড়া ১২২৭৭/বহে/আতর্/৩০ ০৮.০৫.২২ 

362.  ,, ,, শ্রীশ্রী জর্ন্নার্ র্মহিে, গ্রার্ম-ফুল্লশ্রী, মপাস্ট-ফুল্লশ্রী, উপরজিা-আতর্িিাড়া, মজিা-বহেশাি ১২২৭৮/বহে/আতর্/৩১ ০৮.০৫.২২ 

363.  ,, মর্ৌেনদী সা. শ্রীশ্রী দুর্াৃ র্মহিে, গ্রার্ম-উত্তে সারকাকাঠী, মপাস্ট-সহেকি, উপরজিা-মর্ৌেনদী, মজিা-বহেশাি ১২২৭৯/বহে/মর্ৌে/৫০ ০৮.০৫.২২ 

364.  ,, বহেশাি ইস্কন র্মহিে, গ্রার্ম-নতুন বাজাে, হব এর্ম করিজ মোড, মজিা-বহেশাি ১২২৮০/বহে/৭৯ ০৮.০৫.২২ 

365.  ,, বারকের্ঞ্জ সা. শ্রীশ্রী োধা শ্যার্মসুিে র্মহিে, গ্রার্ম-দুধি মর্মৌ, মপা-দহিণ দুধি মর্মৌ, বারকের্ঞ্জ, বহেশাি ১২২৮১/বহে/বারক/৯৫ ০৮.০৫.২২ 

366.  ,, জমজহতি ঞ্জ শ্রীশ্রী রাধাজ াতিি মতির,, গ্রাম+ ডাক: উলাতেয়া, উপজেলা: জমজহতি ঞ্জ, িতরশাল ১২২৮২/বহে/মর্মরি/২২ ০৮.০৫.২২ 

367.  পটয়াখালী কলাপাড়া সা. শ্রীশ্রী হতরগুরুিাঁদ মতুয়া তমশে মতির ও জসিাশ্রম, গ্রাম: মতম্বপাড়া, কুয়াকাটা, কলাপাড়া, পটয়াখালী ১২২৮৩/পট/কলা/২৭ ০৮.০৫.২২ 

368.  ,, দুর্মহক সা. শ্রীশ্রী িহেগুরুচাাঁদ র্মতুয়া র্মহিে ও শ্রীর্মৎ উত্তর্ম মর্াসাই ভি মসবাশ্রর্ম, মিবুখািী, দুর্মহক, পটুয়াখািী ১২২৮৪/পট/দুম/১৯ ০৮.০৫.২২ 

369.  ,, পটুয়াখািী শ্রীশ্রী িহে মসবাশ্রর্ম ও ধর্মসৃভা র্মহিে, গ্রার্ম-িাউকাঠী, মপাস্ট-িাউকাঠী, পটুয়াখািী ১২২৮৫/পট/৯৬ ০৮.০৫.২২ 

370.  ,, হর্মজৃার্ঞ্জ শ্রীশ্রী োধারর্াহবি হজউ র্মহিে, গ্রার্ম-হকসর্মতপুে, মপাস্ট-হকসর্মতপুে, উপরজিা-হর্মজৃার্ঞ্জ, পটুয়াখািী ১২২৮৬/পট/তমেমা/৪৬ ০৮.০৫.২২ 

371.  হপরোজপুে মনছাোবাদ কার্মােকাঠী সাবজৃনীন র্মহিে কর্মরেক্স, গ্রার্ম+ মপাস্ট-কার্মােকাঠী, মনছাোবাদ, হপরোজপুে ১২২৮৭/হপরো/মনছা/৬৩ ০৮.০৫.২২ 

372.  ,, হপরোজপুে সাবজৃনীন র্মতুয়া মসবাসিংঘ, গ্রার্ম-পান্তাডুবী, মপাস্ট-কিাখািী, হপরোজপুে ১২২৮৮/হপরো/১০৭ ০৮.০৫.২২ 

373.  মর্াপাির্ঞ্জ কাহশয়ানী সা. েিা চণ্ডী র্মহিে, গ্রার্ম-ভাদুহিয়া, মপাস্ট-োতইি, কাহশয়ানী, মর্াপাির্ঞ্জ ১২২৮৯/মর্াপা/কাহশ/২৩৫ ০৮.০৫.২২ 

374.  ,, মকাটািীপাড়া ছত্রকািা োধাকৃষ্ণ র্মহিে ও হনতযানি মসবাশ্রর্ম, ছত্রকািা, নুরন মর্াপািপুে, মকাটািীপাড়া, মর্াপাির্ঞ্জ ১২২৯০/মর্াপা/মকাটা/৩০১ ০৮.০৫.২২ 

375.  ,, মর্াপাির্ঞ্জ োধারর্াহবি মসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: পাটিরকিবাড়ী ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, মর্াপাির্ঞ্জ ১২২৯১/মর্াপা/৩৬৫ ০৮.০৫.২২ 

376.  ,, টুঙ্গীপাড়া দাহড়য়ােকুি োজবিংশী সম্প্রদায় োধারর্াহবি মসোশ্রর্ম, গ্রার্ম: দাহড়য়ােকুি, টুঙ্গীপাড়া, মর্াপাির্ঞ্জ ১২২৯২/জ াপা/টিং/২৫ ০৮.০৫.২২ 

377.  কুহড়গ্রার্ম কুহড়গ্রার্ম শ্রীশ্রী কািী র্মহিে, হর্মস্ত্রীপাড়া, কুহড়গ্রার্ম ১২২৯৩/কুহড়/১৭ ১৬.০৫.২২ 

378.  ,, োজােিাট োর্মপাড়া সা. দুর্াৃ র্মহিে, গ্রার্ম- নাটুয়ার্মিাি, ডাক: হসঙ্গাে ডাবড়ীিাট, উপ োজােিাট,  কুহড়গ্রার্ম ১২২৯৪/কুহড়/োজা/৮১ ১৬.০৫.২২ 

379.  ,, ,, বারনশ্বে মসবাশ্রর্ম কািী র্মহিে, গ্রার্ম- বারনশ্বে,, ডাক: ববরদ্যে বাজাে, উপ: োজােিাট,  কুহড়গ্রার্ম ১২২৯৫/কুহড়/োজা/৮২ ১৬.০৫.২২ 

380.  েরতসিংদী পলাশ শ্রীগুরু আশ্রজমর শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ তিগ্রহ মতির, পূি মজ াড়াশাল, জ াড়াশাল, পলাশ, েরতসিংদী ১২২৯৬/নে/পিা/৩৬ ১৬.০৫.২২ 

381.  ,, র্মরনািেদী শ্রীশ্রী কািী র্মহিে (কািীস্থান), গ্রার্ম+ ডাক: বীের্মাইজদীয়া, র্মরনািেদী, নেহসিংদী ১২২৯৭/নে/র্মরনা/০৮ ১৬.০৫.২২ 

382.  র্াইবান্ধা সাদুল্যাপুে শ্রীশ্রী রাধাজ াতিি তেউ তিগ্রহ মতির, গ্রার্ম: িাসানপাড়া,  ডাক: ধারপেিাট, উপজেলা: সাদুল্যাপুে, র্াইবান্ধা ১২২৯৮/ াই/সাদু/৩৬ ২৪.০৫.২২ 

383.  ঢাকা মকোনীর্ঞ্জ শ্রীশ্রী োধার্মাধব র্মহিে, গ্রার্ম: নেন্ডী, ডাক: শািা, উপ: মকোনীর্ঞ্জ, ঢাকা ১২২৯৯/ঢাকা/মকো/৩৬ ৩১.০৫.২২ 

384.  ,, ,, শ্রীশ্রী শ্মশান ঘাট, গ্রার্ম+ডাক: শুভাঢযা, উপ: মকোনীর্ঞ্জ, ঢাকা ১২৩০০/ঢাকা/মকো/৩৭ ৩১.০৫.২২ 

385.  র্ময়র্মনহসিংি হত্রশাি শ্রীশ্রী তিজলশ্বরী কালী মতির, গ্রাম: জকাণািাড়ী, ডাক: িা াে, উপজেলা: তিশাল, জেলা: ময়মেতসিংহ ১২৩০১/র্ময়/হত্রশা/০১ ০৫.০৬.২২ 

386.  ,, র্ময়র্মনহসিংি শ্রীশ্রী মিাকনার্ ব্রহ্মচােী আশ্রর্ম, েঘুোর্মপুে (র্মাহিপাড়া), শমু্ভর্ঞ্জ বাজাে, র্ময়র্মনহসিংি ১২৩০২/র্ময়/০১ ০৫.০৬.২২ 



 

Page | 11 

387.  িক্ষ্মীপুে োর্মর্ঞ্জ র্মাহছর্মপুে সা. শ্রীশ্রী দুর্াৃ র্মহিে, গ্রার্ম- পূব ৃর্মাহছর্মপুে, ডাকোঃ- কার্মােিাট, উপরজিা- োর্মর্ঞ্জ, মজিা- িক্ষ্মীপুে ১২৩০৩/িক্ষ্মী/োর্ম/০৩ ০৭.০৬.২২ 

388.  ,, োয়পুে শ্রীশ্রী িহেগুরুচাাঁদ আশ্রর্ম, গ্রার্ম- মকওড়াডহর্, ডাক: মকরম্পেিাট, উপরজিা- োয়পুে, মজিা- িক্ষ্মীপুে ১২৩০৪/িক্ষ্মী/োয়/০২ ০৭.০৬.২২ 

389.  ,, ,, শ্রীশ্রী গুরু সতযনাোয়ণ মসবাশ্রর্ম র্মহিে, গ্রার্ম: মকওড়াডহর্, ডাক: মকরম্পেিাট, উপরজিা- োয়পুে, িক্ষ্মীপুে ১২৩০৫/িক্ষ্মী/োয়/০৩ ০৭.০৬.২২ 

390.  ,, লক্ষ্মীপুর উ.মজুপুর সোিেী জদিালয়, গ্রাম: মতেপুর, ডাক: +উপজেলা+জেলা: লক্ষ্মীপুর ১২৩০৬/লক্ষ্মী/০৬ ০৭.০৬.২২ 

391.  চাাঁদপুে চাাঁদপুে শ্রীশ্রী পানরর্ািা কািী র্মহিে, পানরর্ািা, পুোন বাজাে, চাাঁদপুে ১২৩০৭/িাঁদ/১৭ ২৭.০৬.২২ 

392.  ,, ফহেদর্ঞ্জ সাবজৃনীন সনাতন িহেসভা, গ্রার্ম- গুপ্টী, ডাক- গুপ্টীবাজাে, উপরজিা- ফহেদর্ঞ্জ, মজিা- চাাঁদপুে ১২৩০৮/চাাঁদ/ফহে/১৪ ২৭.০৬.২২ 

393.  ,, মিলি উের সা. শ্রীশ্রী রিা কালী মতির, গ্রাম:  তিিারকাতি, ডাক: তশিপুর, উপজেলা: মিলি উের, িাঁদপুর ১২৩১০/িাঁদ/ম.উ/০৬ ২৭.০৬.২২ 

394.  ,, মিলি দতিণ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ তেউ মতির, গ্রাম: উপাদী শাতন্তে র, ডাক: জিায়াতলয়া, উপজেলা: মিলি দতিণ, জেলা: িাঁদপুর ১২৩১১/িাঁদ/ম.দ./০৩ ২৭.০৬.২২ 

395.  ,, ,, শ্রীশ্রী জলাকোথ ব্রহ্মিারী মতির, গ্রাম: েলুয়া, ডাক: জিায়াতলয়া, উপজেলা: মিলি দতিণ, জেলা: িাঁদপুর ১২৩১২/িাঁদ/ম.দ./০৪ ২৭.০৬.২২ 

396.  ,, শািোস্তী শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ হবগ্রি মদবতা র্মহিে, গ্রার্ম: হচরতাষী, ডাক: হচরতাষী বাজাে, উপরজিা: শািোস্তী, মজিা: চাাঁদপুে ১২৩১৩/চাাঁদ/শাি/০২ ২৭.০৬.২২ 

397.  ,, হাইমির শ্রীশ্রী হতর ঠাকুর জসিাশ্রম, গ্রাম: উ. িরচভরিী, ডাক: ির বভরিী িাোর, উপজেলা: হাইমির, জেলা: িাঁদপুর ১২৩১৪/িাঁদ/হাই/০৬ ২৭.০৬.২২ 

398.  ঢাকা ঢাকা সদে শ্রীশ্রী সুধাোর্ম বাউি মসবাশ্রর্ম, কারয়তপাড়া, মডর্মো, ঢাকা ১২৩১৫/ঢাকা/৫৩ ২৭.০৬.২২ 

399.  ,, ,, শ্রীশ্রী হশব ও দুর্াৃ র্মহিে, বর্মনােরটক, উজার্মপুে, ঢাকা ১২৩১৬/ঢাকা/৫৪ ২৭.০৬.২২ 

400.  ,, ,, শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ হবগ্রি র্মহিে, এি-৯১১, ব্লক-৩, বাড্ডা, ঢাকা ১২৩১৭/ঢাকা/৫৫ ২৭.০৬.২২ 

401.  খুিনা ডুমুহেয়া শ্রীশ্রী োধারর্াহবি র্মহিে, গ্রার্ম-মটািনা, ডাকঘে-জাহর্মো িাট, উপ: ডুমুহেয়া,  খুিনা ১২৩১৮/খুল/ডুমু/৮৭ ২৮.০৬.২২ 

402.  ,, ,, হসিংর্া সা. িহে র্মহিে, গ্রার্ম-হসিংর্া, ডাকঘে-খহনয়ৃা, উপ: ডুমুহেয়া,  খুিনা ১২৩১৯/খুল/ডুমু/৮৮ ২৮.০৬.২২ 

403.  ,, ,, খহনয়ৃা দাসপাড়া সা. র্াছতিা কািী র্মহিে, গ্রার্ম-খহনয়ৃা, ডাকঘে-খহনয়ৃা, উপ: ডুমুহেয়া,  খুিনা ১২৩২০/খুল/ডুমু/৮৯ ২৮.০৬.২২ 

404.  ,, ,, মর্ানািী র্মধ্যপাড়া সা. পূজা র্মহিে, গ্রার্ম-মর্ানািী, ডাকঘে-মশাভনা, উপ: ডুমুহেয়া,  খুিনা ১২৩২১/খুল/ডুমু/৯০ ২৮.০৬.২২ 

405.  ,, ,, মর্ানািী পূবপৃাড়া সা. পূজা র্মহিে, গ্রার্ম-র্ানািী, ডাকঘে-মশাভন, উপ: ডুমুহেয়া,  খুিনা ১২৩২২/খুল/ডুমু/৯১ ২৮.০৬.২২ 

406.  ,, ,, শ্রীশ্রী িহে গুরুচাাঁদ র্মহিে, গ্রার্ম-োমুহিয়া, ডাকঘে-মশাভন, উপ: ডুমুহেয়া,  খুিনা ১২৩২৩/খুল/ডুমু/৯২ ২৮.০৬.২২ 

407.  ,, ,, আহনয়ৃা বাজাে মকহন্দ্রয় দুর্াৃ র্মহিে ও শ্মশান, গ্রার্ম-আহনয়ৃা, ডাকঘে-আহনয়ৃা, উপ: ডুমুহেয়া,  খুিনা ১২৩২৪/খুল/ডুমু/৯৩ ২৮.০৬.২২ 

408.  ,, ,, মর্ানািী-বামুহিয়া সা. পূজা র্মহিে, গ্রার্ম-মর্ানািী, ডাকঘে-মশাভনা, উপ: ডুমুহেয়া,  খুিনা ১২৩২৫/খুল/ডুমু/৯৪ ২৮.০৬.২২ 

409. ,, ,, বরুণা পহির্মপাড়া বটতিা কািী র্মহিে, গ্রার্ম-বরুণা, ডাকঘে-বরুণা বাজাে, উপ: ডুমুহেয়া ,  খুিনা ১২৩২৬/খুল/ডুমু/৯৫ ২৮.০৬.২২ 

410.  ,, ,, বরুণা োজবিংশীপাড়া সা. দূর্াৃ র্মহিে, গ্রার্ম-বরুণা, ডাকঘে-বরুণা বাজাে, উপ: ডুমুহেয়া, খুিনা ১২৩২৭/খুল/ডুমু/৯৬ ২৮.০৬.২২ 

411.  ,, ,, মুজােঘুটা পহির্মপাড়া মবড়বাড়ী সা. র্মার্ত র্মহিে, গ্রার্ম-মুজােঘুটা, ডাকঘে-েিংপুে কাহিবাটী, ডুমুহেয়া, খুিনা ১২৩২৮/খুল/ডুমু/৯৭ ২৮.০৬.২২ 

412.  ,, ,, ধার্মাহিয়া পাকুহড়য়া সা. দুর্াৃ পূজা র্মহিে,  গ্রার্ম-পাকুহেয়া, ডাকঘে-আেরকার্মবাইি, উপ: ডুমুহেয়া,  খুিনা ১২৩২৯/খুল/ডুমু/৯৮ ২৮.০৬.২২ 

413.  ,, ,, মটািনা দহিণপাড়া সা. পূজা র্মহিে,  গ্রার্ম-মটািনা, ডাকঘে-জাহর্মো িাট, উপ: ডুমুহেয়া, খুিনা ১২৩৩০/খুল/ডুমু/৯৯ ২৮.০৬.২২ 

414.  ,, ,, সা. পূজা র্মহিে,  গ্রার্ম-মটািনা মর্ািদােপাড়া, ডাকঘে-জাহর্মো িাট, উপ: ডুমুহেয়া, খুিনা ১২৩৩১/খুল/ডুমু/১০০ ২৮.০৬.২২ 

415.  ,, ,, ছয়বাহড়য়া দহিণ পািপাড়া কৃষ্ণ র্মহিে গ্রার্ম-ছয়বাহড়য়া, ডাকঘে-বরুণা বাজাে, উপ: ডুমুহেয়া, খুিনা ১২৩৩২/খুল/ডুমু/১০১ ২৮.০৬.২২ 

416.  ,, ,, র্মধুগ্রার্ম র্াছতিা সা. র্মার্ত র্মহিে গ্রার্ম-র্মধুগ্রার্ম, ডাকঘে-শািপুে, উপ: ডুমুহেয়া, খুিনা ১২৩৩৩/খুল/ডুমু/১০২ ২৮.০৬.২২ 

417.  ,, ,, সা. শ্রীশ্রী মর্াহবি র্মহিে, গ্রার্ম- বামুহিয়া (উ.পাড়া), ডাকঘে-মশাভনা, উপ: ডুমুহেয়া,  খুিনা ১২৩৩৪/খুল/ডুমু/১০৩ ২৮.০৬.২২ 

418.  ,, ,, টিপনা সা, র্মিাশ্মশান, গ্রার্ম-টিপনা, ডাকঘে-খহণয়ৃা, উপ: ডুমুহেয়া,  খুিনা ১২৩৩৫/খুল/ডুমু/১০৪ ২৮.০৬.২২ 

 

 


