
২০২০ খ্রিষ্টাব্দে দুর্ গাপূজা উপলব্দে যে সকল পূজা মণ্ডব্দপ অনুদান প্রদান করা হল: 

ক্রমিক িমিরেে নাি ও ঠিকানা উপরেলা চেক নং টাকা 

১ কামলয়াইশ দুর্ গা বাড়ী সা. পূো িন্ডপ, সাতকামনয়া, েট্টগ্রাি সাতকামনয়া ৯৮১৯৮৫১           4,000  

২ তুলাতুলী বমিকপাড়া সা. পূো িন্ডপ, সাতকামনয়া, েট্টগ্রাি সাতকামনয়া ৯৮১৯৮৫২           4,000  

৩ িাহামলয়া োধাকৃষ্ণ ও দুর্ গা বাড়ী সা. পূো িন্ডপ, সাতকামনয়া, েট্টগ্রাি সাতকামনয়া ৯৮১৯৮৫৩           4,000  

৪ শ্রীশ্রী দুর্ গাপূো িন্ডপ, চধাপাহাটা, মনকলী, মকরশাের্ঞ্জ মনকলী ৯৮১৯৮৫৪           5,000  

৫ শ্রীশ্রী দুর্ গাপূো িন্ডপ, েীরতন্দ্র সাহাে বাড়ী, বড়হাটি, মনকলী, মকরশাের্ঞ্জ মনকলী ৯৮১৯৮৫৫           5,000  

৬ শ্রীশ্রী দুর্ গাপূো িন্ডপ, ডা. সুধীে সাহাে বামড়, বড়হাটি, মনকলী, মকরশাের্ঞ্জ মনকলী ৯৮১৯৮৫৬           5,000  

৭ শ্রীশ্রী দুর্ গাপূো িন্ডপ, লীলািােী কালী িমিে, বি গন পাড়া, মনকলী মনকলী ৯৮১৯৮৫৭           5,000  

৮ শ্রীশ্রী দুর্ গাপূো িন্ডপ, ডা. হমেপদ  চদবনারেে বামড়, মনকলী, মকরশাের্ঞ্জ মনকলী ৯৮১৯৮৫৮           5,000  

৯ শ্রীশ্রী দুর্ গাপূো িন্ডপ, দািপাড়া, সূত্রধেপাড়া, মনকলী, মকরশাের্ঞ্জ মনকলী ৯৮১৯৮৫৯           5,000  

১০ শ্রীশ্রী দুর্ গাপূো িন্ডপ, দািপাড়া, সাহাপাড়া, মনকলী, মকরশাের্ঞ্জ মনকলী ৯৮১৯৮৬০           5,000  

১১ শ্রীশ্রী দুর্ গাপূো িন্ডপ, গুরুই পালপাড়া, মনকলী, মকরশাের্ঞ্জ মনকলী ৯৮১৯৮৬১           5,000  

১২ শ্রীশ্রী দুর্ গাপূো িন্ডপ, পাড়া, বামেতপুে পমিি, মনকলী, মকরশাের্ঞ্জ মনকলী ৯৮১৯৮৬২           5,000  

১৩ েয়কৃষ্ণপুে ঋমিপাড়া দুর্ গা িমিে, েয়কৃষ্ণপুে, দুর্ গাপুে, োেশাহী দুর্ গাপুে ৯৮১৯৮৬৩           2,000  

১৪ নারিাপাড়া দুর্ গা িমিে, নারিাপাড়া, দুর্ গাপুে, োেশাহী দুর্ গাপুে ৯৮১৯৮৬৪           2,000  

১৫ েঘুনােপুে চশখপাড়া দুু্র্ গা িমিে, েঘুনােপুে, দুর্ গাপুে, োেশাহী দুর্ গাপুে ৯৮১৯৮৬৫           2,000  

১৬ মদঘা ঋমিপাড়া সা. মশব িমিে, বাঘা, োেশাহী বাঘা ৯৮১৯৮৬৬           2,000  

১৭ আশোফপুে সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীোিপাড়া, বাঘা, োেশাহী বাঘা ৯৮১৯৮৬৭           2,000  

১৮ হাবাসপুে দুর্ গা িমিে, হাবাসপুে, বাঘা, োেশাহী বাঘা ৯৮১৯৮৬৮           2,000  

১৯ আড়ানী ঋমিপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, বাঘা, োেশাহী বাঘা ৯৮১৯৮৬৯           2,000  

২০ জুিােপাড়া দুর্ গা িমিে, তারনাে, োেশাহী তারনাে ৯৮১৯৮৭০           2,000  

২১ কৃষ্ণপুে সা. দুর্ গা িমিে, তারনাে, োেশাহী তারনাে ৯৮১৯৮৭১           2,000  

২২ চর্াকুল িথুো সা. দুর্ গা িমিে, তারনাে, োেশাহী তারনাে ৯৮১৯৮৭২           2,000  

২৩ নওহাটা োে-োরেশ্বেী বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, পবা, োেশাহী পবা ৯৮১৯৮৭৩           2,000  

২৪ নববীে দুর্ গা িমিে, বায়া ধানহাটা, পবা, োেশাহী পবা ৯৮১৯৮৭৪           2,000  

২৫ পান্থপাড়া কালী িমিে, পবা, োেশাহী পবা ৯৮১৯৮৭৫           2,000  

২৬ কামশয়াডাঙ্গা আদশ গগ্রাি কালী িমিে, পবা, োেশাহী পবা ৯৮১৯৮৭৬           2,000  

২৭ চিদবাড়ী কামল িমিে, দািকুড়া, পবা, োেশাহী পবা ৯৮১৯৮৭৭           2,000  

২৮ োেঘাট চকন্দ্রীয় কালী িমিে, োেঘাট, োেশাহী সদে ৯৮১৯৮৭৮           2,000  

২৯ বনমকরশাে মশব িমিে, োেঘাট, োেশাহী সদে ৯৮১৯৮৭৯           2,000  

৩০ নিনর্ামি কুঠিপাড়া, োেঘাট, োেশাহী সদে ৯৮১৯৮৮০           2,000  

৩১ চর্াদার্াড়ী চকন্দ্রীয় িমিে, চর্াদার্াড়ী, োেশাহী সদে ৯৮১৯৮৮১           2,000  

৩২ মুলমকডাইং দুর্ গাপূো িমিে, চর্াদার্াড়ী, োেশাহী সদে ৯৮১৯৮৮২           2,000  

৩৩ বামলয়াঘাটা দুর্ গাপূো িমিে, চর্াদার্াড়ী, োেশাহী সদে ৯৮১৯৮৮৩           2,000  

৩৪ িান্ডইল দুর্ গা িমিে (পুোতন), চর্াদার্াড়ী, োেশাহী সদে ৯৮১৯৮৮৪           2,000  

৩৫ িান্ডইল চবাড গপাড়া আমদবাসী দুর্ গা িমিে, চর্াদার্াড়ী, োেশাহী সদে ৯৮১৯৮৮৫           2,000  

৩৬ দািনাশ ঋমিপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, বার্িাো োেশাহী সদে ৯৮১৯৮৮৬           2,000  

৩৭ ভবানীর্ঞ্জ চকন্দ্রীয় পূো িমিে, বার্িাো, োেশাহী সদে ৯৮১৯৮৮৭           2,000  

৩৮ উত্তে একডালা ঋমিপাড়া পূো িমিে, বার্িাো, োেশাহী সদে ৯৮১৯৮৮৮           2,000  

৩৯ চধাকড়াকুল সা. দুর্ গা িমিে, পুঠিয়া, োেশাহী পুঠিয়া ৯৮১৯৮৮৯           2,000  



৪০ সুবি গপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, পুঠিয়া, োেশাহী পুঠিয়া ৯৮১৯৮৯০           2,000  

৪১ িাতােপাড়া ববষ্ণপাড়া দুর্ গা িমিে, পুঠিয়া, োেশাহী পুঠিয়া ৯৮১৯৮৯১           2,000  

৪২ ঝলিমলয়া ঋমিপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, োেশাহী সদে ৯৮১৯৮৯২           2,000  

৪৩ চিাহনপুে চকন্দ্রীয় পূো িমিে, মবদ্যাধেপুে, চিাহনপুে, োেশাহী সদে ৯৮১৯৮৯৩           2,000  

৪৪ িমহিকুন্ডী দুর্ গা িমিে, িমহিকুন্ডী, চিাহনপুে, োেশাহী সদে ৯৮১৯৮৯৪           2,000  

৪৫ খাড়তা সা. দুর্ গা িমিে, খাড়তা, চিাহনপুে, োেশাহী সদে ৯৮১৯৮৯৫           2,000  

৪৬ েী বেদা কালীিাতা িমিে, কুিােপাড়া, োেশাহী সদে ৯৮১৯৮৯৬           2,000  

৪৭ উৎসর্ গ সংঘ, চবায়ামলয়া োনাে চিাড়, োেশাহী সদে ৯৮১৯৮৯৭           2,000  

৪৮ চোড়া মশব িমিে, চঘাড়ািাো, োেশাহী সদে ৯৮১৯৮৯৮           2,000  

৪৯ শ্রীশ্রী পাঁচু িন্ডল আখড়া িমিে, চঘাড়ািাো, োেশাহী সদে ৯৮১৯৮৯৯           2,000  

৫০ মনহামেকা পূো কমিটি, চসরখেেে, োেশাহী সদে ৯৮১৯৯০০           2,000  

৫১ ধুকুেবাড়ী দুর্ গাপূো িমিে বামলয়াডাঙ্গী ৯৮১৯৯০১            2,000  

৫২ চোঁেপাড়া িননমভটা দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮১৯৯০২            2,000  

৫৩ চোেপাড়া দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮১৯৯০৩            2,000  

৫৪ বামলয়াডাঙ্গী চকন্দ্রীয় (দুওসুও পুকুেপাড়) দুর্ গা পূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮১৯৯০৪         10,000  

৫৫ দুওসুও কুশলডাঙ্গী দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮১৯৯০৫            2,000  

৫৬ কলিা তালমদঘী দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮১৯৯০৬            2,000  

৫৭ ভারনাে ব্রাহ্মিবাড়ী সা. দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮১৯৯০৭            2,000  

৫৮ উদয়পুে  দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮১৯৯০৮            2,000  

৫৯ েত্নাই বগুলাবাড়ী দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮১৯৯০৯            2,000  

৬০ মেমলমভটা দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮১৯৯১০            2,000  

৬১ হমেপুে দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮১৯৯১১            2,000  

৬২ উত্তে বামলয়াডাঙ্গী (তুলমশপাড়া) দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮১৯৯১২            2,485  

৬৩ চর্ায়ালকােী বড়বাড়ী দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮১৯৯১৩            2,000  

৬৪ আধােদীমঘ দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮১৯৯১৪            2,000  

৬৫ ঠুিমনয়া বটতলী দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮১৯৯১৫            2,000  

৬৬ চনকিেদ দুর্ গা িমিে োনীশংককল ৯৮১৯৯১৬           6,000  

৬৭ বাংলার্ড় দুর্ গা িমিে োনীশংককল ৯৮১৯৯১৭           6,000  

৬৮ চলরহম্বা দুর্ গা িমিে োনীশংককল ৯৮১৯৯১৮            2,000  

৬৯ মবোমশ দুর্ গা িমিে োনীশংককল ৯৮১৯৯১৯            2,000  

৭০ োমনভবামনপুে স্কুল িাঠ দুর্ গা িমিে োনীশংককল ৯৮১৯৯২০            2,000  

৭১ ভুকুের্াঁও দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮১৯৯২১            3,000  

৭২ কুিামেয়া দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮১৯৯২২         10,000  

৭৩ নন্দুয়াে দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮১৯৯২৩            2,000  

৭৪ বমলদ্বাো দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮১৯৯২৪            2,000  

৭৫ কামতহাে দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮১৯৯২৫            2,000  

৭৬ ভাংবামড় দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮১৯৯২৬            2,000  

৭৭ বারোে দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮১৯৯২৭            2,000  

৭৮ ধুপপুকুে দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮১৯৯২৮            2,000  

৭৯ ভরেশ্বেী দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮১৯৯২৯            2,000  

৮০ ঝুলধােী দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮১৯৯৩০            2,000  

৮১ ইলাহাে হাট সা. দুর্ গা িমিে, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮১৯৯৩১         10,000  

৮২ শালর্ড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, শালর্ড়া, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮১৯৯৩২            5,000  



৮৩ োঁদপুে আলিপুে শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, োঁদপুে, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮১৯৯৩৩         10,000  

৮৪ ভাবনার্ঞ্জ হাট শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ভাবনার্ঞ্জ, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮১৯৯৩৪         10,000  

৮৫ বসন্তপুে ঝলঝমলে হাট শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, বসন্তপুে, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮১৯৯৩৫         10,000  

৮৬ চকাঠাপাড়া হােোপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চকাঠাপাড়া, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮১৯৯৩৬            5,000  

৮৭ মশমুলটিয়া বদলীপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, মশমুলটিয়া, পীের্ঞ্ে, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮১৯৯৩৭            5,000  

৮৮ মবশিাইল শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, মবশিাইল, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮১৯৯৩৮            5,000  

৮৯ দুর্ গাপুে শ্রীশ্রী দুু্র্ গা িমিে, দুর্ গাপুে, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮১৯৯৩৯            5,000  

৯০ চভবো চবাড গহাট শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে চকন্দ্রীয় দুর্ গা িমিে, চভবো, পীের্ঞ্জ, 

ঠাকুের্াঁও 

পীের্ঞ্জ ৯৮১৯৯৪০         10,000  

৯১ েকবাসুরদবপুে সেকােপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, েকবাসুরদবপুে, পীের্ঞ্জ, 

ঠাকুের্াঁও 

পীের্ঞ্জ ৯৮১৯৯৪১            5,000  

৯২ সাগুনী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সাগুনী, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮১৯৯৪২            5,000  

৯৩ মসন্দুি গা শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, মসন্দুি গা, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮১৯৯৪৩            5,000  

৯৪ কেনাইহাট শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, কেনাই, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮১৯৯৪৪            5,000  

৯৫ দ. িাধবপুে আমদবাসী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮১৯৯৪৫            5,000  

৯৬ চভলাডাঙ্গী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চভলাডাঙ্গী, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮১৯৯৪৬            5,000  

৯৭ িালগ্রাি ভরবশপাড়া দুর্ গা িন্ডপ, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮১৯৯৪৭         20,000  

৯৮ দশ িাইল দুর্ গা িন্ডব, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮১৯৯৪৮         20,000  

৯৯ চবেবাড়ী হমেবালা ধাি িমিে, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮১৯৯৪৯         20,000  

১০০ ধনর্াঁও বরনশ্বেী িমিে, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮১৯৯৫০         20,000  

১০১ ধুলাউমড় দুর্ গা িমিে, মসংড়া, নারটাে মসংড়া ৯৮১৯৯৫১            5,000  

১০২ মঝনা সা. দুর্ গা িমিে, মসংড়া, নারটাে মসংড়া ৯৮১৯৯৫২            5,000  

১০৩ চদাপুকুমেয়া দুর্ গা িমিে, মসংড়া, নারটাে মসংড়া ৯৮১৯৯৫৩            5,000  

১০৪ বক্তােপুে দুর্ গা িমিে, মসংড়া, নারটাে মসংড়া ৯৮১৯৯৫৪            5,000  

১০৫ োতাল আমদবাসী দুর্ গা িমিে, মসংড়া, নারটাে মসংড়া ৯৮১৯৯৫৫            5,000  

১০৬ চবগুমনয়া পুোতন শ্রীশ্রী দুর্ গা িাতাে িমিে, বার্ামতপাড়া, নারটাে বার্ামতপাড়া ৯৮১৯৯৫৬            2,000  

১০৭ োিনর্ে পালপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, বার্ামতপাড়া, নারটাে বার্ামতপাড়া ৯৮১৯৯৫৭            5,000  

১০৮ মের্েী কি গকােপাড়া সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, বার্ামতপাড়া, নারটাে বার্ামতপাড়া ৯৮১৯৯৫৮            2,000  

১০৯ নমিকুো (সেকােপাড়া) সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, বার্ামতপাড়া, নারটাে বার্ামতপাড়া ৯৮১৯৯৫৯            5,000  

১১০ েকবারদকুল পাড়া দুর্ গা িমিে, লালপুে, নারটাে লালপুে ৯৮১৯৯৬০            5,000  

১১১ লালপুে মত্ররিাহনী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, লালপুে, নারটাে লালপুে ৯৮১৯৯৬১            5,000  

১১২ পাটিকাবাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, লালপুে, নারটাে লালপুে ৯৮১৯৯৬২            2,000  

১১৩ মশবপুে শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, লালপুে, নারটাে লালপুে ৯৮১৯৯৬৩            2,000  

১১৪ মশববাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, বড়াইগ্রাি, নারটাে বড়াইগ্রাি ৯৮১৯৯৬৪            2,000  

১১৫ িমহিভাঙ্গা দুর্ গা িমিে, বড়াইগ্রাি, নারটাে বড়াইগ্রাি ৯৮১৯৯৬৫            2,000  

১১৬ লক্ষ্মীরকাল মশববাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, বড়াইগ্রাি, নারটাে বড়াইগ্রাি ৯৮১৯৯৬৬            2,000  

১১৭ করয়ন বাোে শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, বড়াইগ্রাি, নারটাে বড়াইগ্রাি ৯৮১৯৯৬৭            2,000  

১১৮ পমিি মদয়ােপাড়া দুর্ গা িমিে, বড়াইগ্রাি, নারটাে বড়াইগ্রাি ৯৮১৯৯৬৮            3,000  

১১৯ শ্রীশ্রী োনী ভবানী দুর্ গা িমিে, পাটপাড়া, গুরুদাসপুে, নারটাে গুরুদাসপুে ৯৮১৯৯৬৯            2,000  

১২০ উত্তে নাড়ীবাড়ী দুর্ গা িমিে, গুরুদাসপুে, নারটাে গুরুদাসপুে ৯৮১৯৯৭০            2,000  

১২১ বারোয়ােী কালী বাড়ী দুর্ গা িমিে, নামেেপুে, গুরুদাসপুে, নারটাে গুরুদাসপুে ৯৮১৯৯৭১            2,000  

১২২ ধানুড়া আড়াকািী দুর্ গা িমিে, গুরুদাসপুে, নারটাে গুরুদাসপুে ৯৮১৯৯৭২            2,000  

১২৩ োেবাড়ী বড়তেফ দুর্ গা িমিে, চপৌেসভা, সদে, নারটাে সদে ৯৮১৯৯৭৩            5,000  

১২৪ োেবাড়ী চিাটতেফ দুর্ গা িমিে, চপৌেসভা, সদে, নারটাে সদে ৯৮১৯৯৭৪            5,000  



১২৫ দীপালী সংঘ সদে হাসপাতাল দুর্ গা িমিে, চপৌেসভা, সদে, নারটাে সদে ৯৮১৯৯৭৫            5,000  

১২৬ হমেশপুে কািােপাড়া দুর্ গা িমিে, চপৌেসভা, সদে, নারটাে সদে ৯৮১৯৯৭৬            5,000  

১২৭ হমেেন করলানী দুর্ গা িমিে, চপৌেসভা, সদে, নারটাে সদে ৯৮১৯৯৭৭            5,000  

১২৮ েে চতবামেয়া দুর্ গা িমিে, সদে, নারটাে সদে ৯৮১৯৯৭৮            5,000  

১২৯ পীমেগপাড়া দুর্ গা িন্ডপ, সদে, নারটাে সদে ৯৮১৯৯৭৯            5,000  

১৩০ িাতেী চদব িমিে দুর্ গা িন্ডপ, সদে, নারটাে সদে ৯৮১৯৯৮০            5,000  

১৩১ চলাটা বাড়ীয়া দুর্ গা িন্ডপ, সদে, নারটাে সদে ৯৮১৯৯৮১            2,000  

১৩২ েন্দ্রকলা সা. পূো িন্ডপ, সদে, নারটাে সদে ৯৮১৯৯৮২            5,000  

১৩৩ আর্দীঘা দুর্ গা িমিে, সদে, নারটাে সদে ৯৮১৯৯৮৩            5,000  

১৩৪ চলােনর্ড় সা. দুর্ গা িমিে, সদে, নারটাে সদে ৯৮১৯৯৮৪            5,000  

১৩৫ িা স্মৃমত সংঘ, োনীে বাোে, সারহাপাড়া, কুমিল্লা িহানর্ে ৯৮১৯৯৮৫            4,000  

১৩৬ শ্রীশ্রী শ্মশান কালী বাড়ী, দ. ঠাকুেপাড়া, কুমিল্লা িহানর্ে ৯৮১৯৯৮৬            4,000  

১৩৭ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী িমিে কামিনী েন্দ্র চোড, ঠাকুেপাড়া িহানর্ে, কুমিল্লা িহানর্ে ৯৮১৯৯৮৭            4,000  

১৩৮ মুমক্ত সংঘ আনিিয়ী কালীবাড়ী, বজ্রপুে, কুমিল্লা িহানর্ে ৯৮১৯৯৮৮            4,000  

১৩৯ শ্রীশ্রী গুপ্ত ের্ন্নােবামড়, মদর্াম্বমেতলা, কুমিল্লা িহানর্ে ৯৮১৯৯৮৯            4,000  

১৪০ লক্ষী নাোয়ি মেউে আখড়া, কাপমেয়াে পমট্ট, কুমিল্লা িহানর্ে ৯৮১৯৯৯০            4,000  

১৪১ সাহাপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সাহাপাড়া, কুমিল্লা িহানর্ে ৯৮১৯৯৯১            4,000  

১৪২ চিাদক সংঘ, হামতে পুকুেপাড়, চতমলরকানা, কুমিল্লা িহানর্ে ৯৮১৯৯৯২            4,000  

১৪৩ চর্ায়ালিেন পূো িন্ডপ, ২৬ নং ওয়াড গ, কুমিল্লা িহানর্ে ৯৮১৯৯৯৩            4,000  

১৪৪ উনাইসাে মহন্দুপাড়া একতা সংঘ, ২০ নং ওয়াড গ, কুমিল্লা িহানর্ে ৯৮১৯৯৯৪            4,000  

১৪৫ শাকতলা োধাকৃষ্ণ চসবাশ্রি, কামলে বাোে, আদশ গ সদে, কুমিল্লা আদশ গ সদে ৯৮১৯৯৯৫            4,000  

১৪৬ সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, আড়াইওড়া নিঃশূেপাড়া, আদশ গ সদে, কুমিল্লা আদশ গ সদে ৯৮১৯৯৯৬            4,000  

১৪৭ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ িমিে, কৃষ্ণপুে, আিড়াতলী, আদশ গ সদে, কুমিল্লা আদশ গ সদে ৯৮১৯৯৯৭            4,000  

১৪৮ শুভপুে শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ পূো িন্ডপ, নিঃশূেপাড়া, পােেবী, কুমিল্লা আদশ গ সদে ৯৮১৯৯৯৮            4,000  

১৪৯ োধািাধব িমিে, ঝাকুিীপাড়া, ের্ন্নােপুে, আদশ গ সদে, কুমিল্লা আদশ গ সদে ৯৮১৯৯৯৯            4,000  

১৫০ মবেয়পুে মশব কালীবাড়ী পূো িন্ডপ, সদে দ., কুমিল্লা সদে দ. ৯৮২০০০০            4,000  

১৫১ মদঘড়া অনীল কৃষ্ণ বাইরনে বাড়ী সা. পূো িন্ডপ, বাশবামড়য়া, মুকসুদপুে, 

চর্াপালর্ঞ্জ 

মুকসুদপুে ৯৮২০০০১            2,000  

১৫২ চধাপাকামি দুলাল োরয়ে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, বাশবামড়য়া, মুকসুদপুে, 

চর্াপালর্ঞ্জ 

মুকসুদপুে ৯৮২০০০২            2,000  

১৫৩ বাঘামদয়া মবকাশ বরলে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো, মদর্নর্ে, মুকসুদপুে, 

চর্াপালর্ঞ্জ 

মুকসুদপুে ৯৮২০০০৩            2,000  

১৫৪ বাঘাট স্নান ঘাট সা. দুর্ গা পূো, মদর্নর্ে, মুকসুদপুে, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৮২০০০৪            3,000  

১৫৫ বাসুরদবপুে অিে বালাে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, উোনী, মুকসুদপুে, 

চর্াপালর্ঞ্জ 

মুকসুদপুে ৯৮২০০০৫            3,500  

১৫৬ পমিিপাড়া বার্েী বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, উোনী, মুকসুদপুে, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৮২০০০৬            2,000  

১৫৭ িহাটালী বালাবাড়ী সা. দুর্ গা, উোনী, মুকসুদপুে, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৮২০০০৭            3,000  

১৫৮ চবদগ্রাি হাটরখালা সা. দুর্ গা পূো, কািামলয়া, মুকসুদপুে, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৮২০০০৮            3,000  

১৫৯ মনমিন্তপুে সেকাে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, কািামলয়া, মুকসুদপুে, 

চর্াপালর্ঞ্জ  

মুকসুদপুে ৯৮২০০০৯            3,000  

১৬০ বাকড় বাড়ী সা. দুর্ গা পূো, ননীক্ষীে, মুকসুদপুে, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৮২০০১০            2,000  

১৬১ বনগ্রাি কামলর্ঙ্গা সা. দুর্ গা িমিে, ননীক্ষীে, মুকসুদপুে, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৮২০০১১            3,000  

১৬২ উত্তে েমলেপাড় হাইস্কুল িাঠ সা. দুর্ গা িমিে, েমলেপাড়, মুকসুদপুে, 

চর্াপালর্ঞ্জ 

মুকসুদপুে ৯৮২০০১২            3,000  



১৬৩ দ. েমলেপাড় দীননাে িন্ডরলে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, েমলেপাড়, 

মুকসুদপুে, চর্াপালর্ঞ্জ 

মুকসুদপুে ৯৮২০০১৩            3,000  

১৬৪ কামলনর্ে বাবুোি িন্ডরলে বাড়ী দুর্ গা িমিে, ভাবশুড়, মুকসুদপুে, 

চর্াপালর্ঞ্জ 

মুকসুদপুে ৯৮২০০১৪            3,000  

১৬৫ টুঙ্গীবাড়ী েীরতন িন্ডরলে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, ভাবশুড়, মুকসুদপুে, 

চর্াপালর্ঞ্জ 

মুকসুদপুে ৯৮২০০১৫            3,000  

১৬৬ আোেপাড়া মুকুি মবহােী মবশ্বারসে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো, চর্াহালা, 

মুকসুদপুে, চর্াপালর্ঞ্জ 

মুকসুদপুে ৯৮২০০১৬            3,000  

১৬৭ উোনী কালীবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, উোনী মুকসুদপুে, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৮২০০১৭            3,000  

১৬৮ োহুেে নবারুন সংঘ সা. দুর্ গা িমিে, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০১৮            3,000  

১৬৯ মসংর্া সা. দুর্ গা িমিে, মসংর্া, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০১৯            3,000  

১৭০ পােকাহমনয়া সা. দুর্ গা িমিে, পােকাহমনয়া, হামতয়াো, কামশয়ানী, 

চর্াপালর্ঞ্জ 

কামশয়ানী ৯৮২০০২০            2,000  

১৭১ হামতয়াড়া খাসপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, হামতয়াড়া, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০২১            2,000  

১৭২ ওড়াকামি চেৌধুেীবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, ওড়াকামি, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০২২            2,000  

১৭৩ মসংর্া োয়বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, মসংর্া, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০২৩            2,000  

১৭৪ পােেগ্রাি সা. দুর্ গা িমিে, পােেগ্রাি, হামতয়াো, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০২৪            2,000  

১৭৫ মশবর্াতী সা. দুর্ গা পূো, িরহশপুে, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০২৫            3,000  

১৭৬ েয়নর্ে বাোে সা. দুর্ গা পূো, িরহশপুে, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০২৬            3,000  

১৭৭ কৃষ্ণপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, পারুমলয়া, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০২৭            4,000  

১৭৮ কুিামেয়া বাোে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, পারুমলয়া, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০২৮            4,000  

১৭৯ মেকাবাড়ী শ্রীকৃষ্ণ িমিরে দুর্ গা পূো িন্ডপ, িাহমুদপুে, কামশয়ানী, 

চর্াপালর্ঞ্জ 

কামশয়ানী ৯৮২০০২৯            4,000  

১৮০ িাহমুদপুে খরর্ন্দ্রনাে মিস্ত্রীে বাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, িাহমুদপুে, কামশয়ানী, 

চর্াপালর্ঞ্জ 

কামশয়ানী ৯৮২০০৩০            4,000  

১৮১ বুকোইল বাকেী বাড়ী, সাোইল, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০৩১            3,000  

১৮২ বাইে পাড়া সা. দুর্ গা পূো, সাোইল, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০৩২            3,000  

১৮৩ হাটুমেয়া দাসবাড়ী দুর্ গা পূো িমিে, সাোইল, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০৩৩            3,000  

১৮৪ কামশয়ানী বাোে সা. দুর্ গা পূো িমিে, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০৩৪            4,000  

১৮৫ ভাটিয়াপাড়া বাোে সা. দুর্ গা পূো িমিে, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্ে কামশয়ানী ৯৮২০০৩৫            4,000  

১৮৬ কামশয়ানী বসুপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০৩৬            4,000  

১৮৭ িালাকাে বাড়ী দুর্ গা িমিে (পুরুমলয়া), োতইল, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০৩৭            3,000  

১৮৮ েেভাটপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, োতইল, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০৩৮            3,000  

১৮৯ ধলগ্রাি সা. শ্রীশ্রী কালী িমিে, ফুকো, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০৩৯            3,000  

১৯০ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নাোয়ি িমিে, ফুকো মুখােী বাড়ী, ফুকো, কামশয়ানী, 

চর্াপালর্ঞ্জ 

কামশয়ানী ৯৮২০০৪০            3,000  

১৯১ ওড়াকামি বালাবাড়ী দুর্ গা পূো িমিে, ওড়াকামি, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০৪১            3,000  

১৯২ চিাট খার্ড়াবামড়য়া মবশ্বাসবাড়ী দুর্ গা পূো িমিে, ওড়াকামি, কামশয়ানী, 

চর্াপালর্ঞ্জ 

কামশয়ানী ৯৮২০০৪২            3,000  

১৯৩ মতলিাড়া িধ্যপাড়া মিো োনী বাড়ী দুর্ গা পূো িমিে, ওড়াকামি, 

কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ 

কামশয়ানী ৯৮২০০৪৩            3,000  

১৯৪ হাইশুে মবশ্ব িানব চসবা সংঘ সা. দুর্ গা পূো িমিে, োেপাট, কামশয়ানী, 

চর্াপালর্ঞ্জ 

কামশয়ানী ৯৮২০০৪৪            3,000  

১৯৫ োেপাট হাটবাড়ী দুর্ গা পূো িমিে, োেপাট, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০৪৫            3,000  



১৯৬ মসংর্া বাোে সা. দুর্ গাপূো িমিে, মসংর্া, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০৪৬            3,000  

১৯৭ মসংর্া অনাে আশ্রি সা. দুর্ গা িমিে, মসংর্া, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০৪৭            3,000  

১৯৮ োিমদয়া েন্দ্রনাে বসু শামন্ত আশ্রি দুর্ গা পূো, চবথুড়ী, কামশয়ানী, 

চর্াপালর্ঞ্জ 

কামশয়ানী ৯৮২০০৪৮            3,000  

১৯৯ চঘানাপাড়া বাোে দুর্ গা িমিে, চবথুড়ী, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০৪৯            3,000  

২০০ কমড়গ্রাি দ.পাড়া দুর্ গা িমিে, পুইশুে, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ৯৮২০০৫০            3,000  

২০১ শ্রীশ্রী সতযনাোয়রনে চসবা িমিে, মডঙ্গািামনক, নমড়য়া, শেীয়তপুে  ৯৮২০০৫১           9,000  

২০২ শ্রীশ্রী োধািাধব িমিে, আঙ্গামেয়া, শেীয়তপুে  ৯৮২০০৫২           9,000  

২০৩ মসঙ্গাচুয়া সা. দুর্ গাপূো িমিে, চভদের্ঞ্জ, শেীয়তপুে  ৯৮২০০৫৩           9,000  

২০৪ পালং হমেসভা সা. দুর্ গা পূো, পালং, শেীয়তপুে  ৯৮২০০৫৪            4,000  

২০৫ ধনুকা িনসাবাড়ী সা. দুর্ গা পূো, ধনুকা িনসাবাড়ী, শেীয়তপুে  ৯৮২০০৫৫            3,000  

২০৬ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, দ. িধ্যপাড়া, সদে, শেীয়তপুে সদে ৯৮২০০৫৬            3,000  

২০৭ উত্তে িাগুো সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, নমড়য়া, শেীয়তপুে নমড়য়া ৯৮২০০৫৭            3,000  

২০৮ নমড়য়া চঘািপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শেীয়তপুে নমড়য়া ৯৮২০০৫৮            3,000  

২০৯ সা. দুর্ গা পূোে িমিে, বাকড়পাড়া, চভদের্ঞ্জ, শেীয়তপুে চভদের্ঞ্জ ৯৮২০০৫৯            3,000  

২১০ োমেো বাোে শ্রীশ্রী কালী িমিে, োমেো, শেীয়তপুে োমেো ৯৮২০০৬০            4,000  

২১১ দারসে িঙ্গল বিে দুর্ গা পূো িন্ডপ, চর্াসাইেহাট, শেীয়তপুে চর্াসাইেহাট ৯৮২০০৬১            4,000  

২১২ ডামুডযা হমেসভা িমিে, ডামুডযা, শেীয়তপুে ডামুডযা ৯৮২০০৬২            4,000  

২১৩ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি মেউে মবগ্রহ িমিে, শীিিহল, ফতুল্লা, নাোয়নর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৬৩         10,000  

২১৪ উমকলপাড়া চহারসায়ােী পূো িন্ডপ, উমকলপাড়া, নাোয়নর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৬৪         10,000  

২১৫ ববোর্ীবাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, ফতুল্লা, নাোয়নর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৬৫         10,000  

২১৬ শ্রীশ্রী সাধু পরেশ িাহাত্মা আশ্রি, মবমবেরোড়া, নাোয়নর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৬৬         10,000  

২১৭ শ্রীশ্রী চলাকনাে ব্রহ্মোেী পূো িন্ডপ, চেরলপাড়া, পার্লা, নাোয়নর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৬৭         10,000  

২১৮ শ্রীশ্রী চলাকনাে ব্রহ্মোেী আশ্রি, বােদী, চসানাের্াঁও, নাোয়নর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৬৮         10,000  

২১৯ শ্রীশ্রী কালী িমিে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, চেৌধুেীপাড়া, নাোয়নর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৭০         10,000  

২২০ শ্রীশ্রী বালারদব মেউে আখড়া সা. পূো িন্ডপ, মনতাইর্ঞ্জ, নাোয়নর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৭১         10,000  

২২১ দমেে ভান্ডাে সা. পূো িন্ডপ, ট্াংক চোড, নাোয়নর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৭২         10,000  

২২২ শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, হািিদী, কাশীপুে, চসানাের্াঁও, নাোয়নর্ঞ্জ চসানাের্াঁও ৯৮২০০৭৩         10,000  

২২৩ শ্রীশ্রী োিকানাই মেউে মবগ্রহ িমিে, মসমিের্ঞ্জ, নাোয়নর্ঞ্জ মসমিের্ঞ্জ ৯৮২০০৭৪            5,000  

২২৪ আিলাপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, আিলাপাড়া, নাোয়নর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৭৫            8,000  

২২৫ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ িমিে ও দুর্ গা পূো িন্ডপ, বাকড়রভার্, ফতুল্লা, নাোয়নর্ঞ্জ  সদে ৯৮২০০৭৬            8,000  

২২৬ বভেবদী শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, বভেবদী, সুলতানসাদী, নাোয়নর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৭৭            8,000  

২২৭ িহাতীে গ লাঙ্গলবি শ্রি উৎসব চসবা চকন্দ্র সিন্বয়া চকন্দ্রীয় কমিটি, 

নাোয়নর্ঞ্জ 

সদে ৯৮২০০৭৮         10,000  

২২৮ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, বিেবাোে, নাোয়নর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৭৯            7,000  

২২৯ শ্রীশ্রী চর্াপাল মেউে িমিে, চর্ালাবািাইল, রূপর্ঞ্জ, নাোয়নর্ঞ্জ রূপর্ঞ্জ ৯৮২০০৮০            7,000  

২৩০ ইিাপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ শ্রীশ্রী চর্াপাল মর্মেধােী িমিে, রূপর্ঞ্জ, 

নাোয়নর্ঞ্জ 

রূপর্ঞ্জ ৯৮২০০৮১            5,000  

২৩১ সনাতন চসবা সংঘ, তকোিপুে, ইস্পাহানী বাোে, নাোয়নর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৮২            7,000  

২৩২ চর্াদনাইল হাোেীবার্ উত্তে চেরলপাড়া, সা. দুর্ গা িমিে, মসমিের্ঞ্জ, 

নাোয়নর্ঞ্জ 

মসমিের্ঞ্জ ৯৮২০০৮৩           6,000  

২৩৩ নয়াপুে শ্রীশ্রী দুু্র্ গা পূো িন্ডপ, সাদীপুে, চসানাের্াঁও, নাোয়নর্ঞ্জ চসানাের্াঁও ৯৮২০০৮৪            5,000  

২৩৪ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী িমিে, সদবী বাোে, নাোয়নর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৮৫            5,000  

২৩৫ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী িমিে, ২নং কাোেীপল্লী, মনতাইর্ঞ্জ, নাোয়নর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৮৬            7,000  



২৩৬ সতয নাোয়ন িমিে, শীতলক্ষযা, নাোয়নর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৮৭           6,000  

২৩৭ োিকৃষ্ণ মিশন আশ্রি, নাোয়নর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৮৮            5,000  

২৩৮ শ্রীশ্রী সা. চদবালয় ও দুর্ গা িমিে, চর্ৌোঙ্গপল্লী, সদে, মুন্সীর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৮৯            5,000  

২৩৯ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, িািালাে বজ্রর ামর্নী, সদে, মুন্সীর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৯০            5,000  

২৪০ চকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী েয়কালী িাতা িমিে দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, কালীবাড়ী 

চোড, সদে, মুন্সীর্ঞ্জ 

সদে ৯৮২০০৯১            5,000  

২৪১ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নাোয়ি মেউে িমিে, ইোকপুে সা. দুর্ গা পূো উদ াপন 

কমিটি, সদে, মুন্সীর্ঞ্জ 

সদে ৯৮২০০৯২            5,000  

২৪২ েনি পারুলপাড়া দুর্ গা িমিে সা. পূো উদ াপন কমিটি, সদে, মুন্সীর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৯৩            3,000  

২৪৩ েিোনরকা একতা সংঘ দুর্ গা িমিে, সা. শােদীয় দুরর্ গাৎসব কমিটি, সদে, 

মুন্সীর্ঞ্জ 

সদে ৯৮২০০৯৪            3,000  

২৪৪ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি মেউে আখড়া, বনমদঘীেপাড়, মেকাবী বাোে, মুন্সীর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৯৫            3,000  

২৪৫ শ্রীশ্রী কালী ও দুর্ গা িমিে, োিরর্াপালপুে, মেকাবী বাোে, মুন্সীর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৯৬            3,000  

২৪৬ শ্রীশ্রী সা. িদন চিাহন আখড়া ও দুর্ গা িমিে, র্োমেয়া, মুন্সীর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৯৭            3,000  

২৪৭ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, েসুলপুে দাসপাড়া, র্োমেয়া, মুন্সীর্ঞ্জ সদে ৯৮২০০৯৮            3,000  

২৪৮ শ্রীশ্রী োধারিাহন মেউে িমিে সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, মিেকামদি, 

মুন্সীর্ঞ্জ 

সদে ৯৮২০০৯৯            3,000  

২৪৯ মতলাদী সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, মিেকামদি, সদে, মুন্সীর্ঞ্জ সদে ৯৮২০১০০            3,000  

২৫০ িালাকােপাড়া সা. পূো িন্ডপ, কােীপাড়া, বাহ্মিবামড়য়া সদে ৯৮২০১০১            3,000  

২৫১ ভাদুঘে ঋমিপাড়া সা. পূো িন্ডপ, ব্রাহ্মিবামড়য়া সদে ৯৮২০১০২            4,000  

২৫২ ফরতহপুে পমিিপাড়া সা. পূো িন্ডপ, িেমলশপুে, ব্রাহ্মিবামড়য়া সদে ৯৮২০১০৩            3,000  

২৫৩ সূত্রধেপাড়া সা. পূো িন্ডপ, কামিপাড়া, ব্রাহ্মিবামড়য়া সদে ৯৮২০১০৪            3,000  

২৫৪ বড়হেন সা. পূো িন্ডপ, নাটাই দ., ব্রাহ্মিবামড়য়া সদে ৯৮২০১০৫            3,000  

২৫৫ কালকভেব বাড়ী সা. পূো িন্ডপ, চিড্ডা, ব্রাহ্মিবামড়য়া সদে ৯৮২০১০৬            5,000  

২৫৬ কােীপাড়া সা. পূো িন্ডপ, ব্রাহ্মিবামড়য়া সদে ৯৮২০১০৭            3,000  

২৫৭ শ্রীশ্রী আনিিয়ী কালী বামড় সা. পূো িন্ডপ, হালদােপাড়া, ব্রাহ্মিবামড়য়া সদে ৯৮২০১০৮            3,000  

২৫৮ চর্াকি গঘাট কালীবাড়ী সা. পূো িন্ডপ, ব্রাহ্মিবামড়য়া সদে ৯৮২০১০৯            3,000  

২৫৯ সীতানর্ে ঋমিপাড়া সা. পূো িন্ডপ, ব্রাহ্মিবামড়য়া সদে ৯৮২০১১০            3,000  

২৬০ মবহাইে উত্তেপাড়া সা. পূো িন্ডপ, নাটাই উত্তে, ব্রাহ্মিবামড়য়া সদে ৯৮২০১১১            3,000  

২৬১ স্বর্ীয় হমেরিাহন সেকারেে বাড়ী িন্ডপ, পূব গ পাইকপাড়া, ব্রাহ্মিবামড়য়া সদে ৯৮২০১১২            3,000  

২৬২ ফরতহপুে কামলিমিে উন্নয়ন কমিটি পূো িন্ডপ, ব্রাহ্মিবামড়য়া সদে ৯৮২০১১৩            3,000  

২৬৩ বুলল, িামতয়ান চতলীনর্ে সা. িন্ডপ, ব্রাহ্মিবামড়য়া সদে ৯৮২০১১৪            3,000  

২৬৪ সীতানর্ে সা. পূো িন্ডপ, সুমহলপুে, ব্রাহ্মিবামড়য়া সদে ৯৮২০১১৫            3,000  

২৬৫ বড়হেি সা. পূো িন্ডপ, ব্রাহ্মিবামড়য়া সদে ৯৮২০১১৬            3,000  

২৬৬ কামশনর্ে সা. পূো িন্ডপ, সুমহলপুে, ব্রাহ্মিবামড়য়া সদে ৯৮২০১১৭            3,000  

২৬৭ কালাোঁন সন্নাসীে িমিে, উেমশউড়া, ব্রাহ্মিবামড়য়া সদে ৯৮২০১১৮            3,000  

২৬৮ র্র্ন সাহা বাড়ী সা. পূো িন্ডপ, ব্রাহ্মিবামড়য়া সদে ৯৮২০১১৯            3,000  

২৬৯ েয়নর্ে যুব সংঘ সা. দুর্ গা িমিে, পমিিপাড়া, সদে, নামসেনর্ে, 

ব্রাহ্মিবামড়য়া 

নামসেনর্ে ৯৮২০১২০            3,000  

২৭০ আনিপুে মবধান সেকারেে বামড় সা. দুর্ গা িমিে, নামসেনর্ে, 

ব্রাহ্মিবামড়য়া 

নামসেনর্ে ৯৮২০১২১            3,000  

২৭১ ফািাউক পার্ল সেকাে আখাউড়া িমিে, নামসেনর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া নামসেনর্ে ৯৮২০১২২            3,000  



২৭২ নামিেপুে েবীরদরবে বামড় সা. দুর্ গা িমিে, নামসেনর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া নামসেনর্ে ৯৮২০১২৩            3,000  

২৭৩ বাঘী চর্ৌেিঠ দুর্ গা িমিে, বাঘী, ভলাকুট, নামসেনর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া নামসেনর্ে ৯৮২০১২৪            3,000  

২৭৪ শ্রীশ্রী মবরনাদনী চসবা আশ্রি সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, চর্াকি গ 

উত্তেপাড়া, নামসেনর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া 

নামসেনর্ে ৯৮২০১২৫            5,000  

২৭৫ েয়োঁন দারসে বাড়ী পূো িন্ডপ, খার্ামলয়া, নামসেনর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া নামসেনর্ে ৯৮২০১২৬            3,000  

২৭৬ অমনল দারসে বাড়ী পূো িন্ডপ, কুন্ডা, নামসেনর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া নামসেনর্ে ৯৮২০১২৭            3,000  

২৭৭  রর্শ্বে দাশ এে বাড়ী পূো িন্ডপ, চনায়ার্াঁও, নামসেনর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া নামসেনর্ে ৯৮২০১২৮            3,000  

২৭৮ েয় মকরশাে দারসে বাড়ী পূো িন্ডপ, দ. মশরিাগ্রাি, নামসেনর্ে, 

ব্রাহ্মিবামড়য়া 

নামসেনর্ে ৯৮২০১২৯            3,000  

২৭৯ ঋমিপাড়া দুর্ গা িমিে, ফািাউকক, নামসেনর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া নামসেনর্ে ৯৮২০১৩০            3,000  

২৮০ মবরনাদ সাধুে বামড় পূো িন্ডপ, গুটিা, নামসেনর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া নামসেনর্ে ৯৮২০১৩১            3,000  

২৮১ েমসকলাল দারসে বামড় পূো িন্ডপ, মডঘে, নামসেনর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া নামসেনর্ে ৯৮২০১৩২            3,000  

২৮২ মবপদ দারসে বামড় পূো িন্ডপ, সাইয়াউক, নামসেনর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া নামসেনর্ে ৯৮২০১৩৩            3,000  

২৮৩ চেলওরয় পূব গ করলানী পূো িন্ডপ, আখাউড়া, ব্রাহ্মিবামড়য়া আখাউড়া ৯৮২০১৩৪            3,000  

২৮৪ চেলওরয় কুিােপাড়া করলানী পূো িন্ডপ, আখাউড়া, ব্রাহ্মিবামড়য়া আখাউড়া ৯৮২০১৩৫            3,000  

২৮৫ খেিপুে দাসপাড়া পূো িন্ডপ, আখাউড়া, ব্রাহ্মিবামড়য়া আখাউড়া ৯৮২০১৩৬            3,000  

২৮৬ করোয়াতলী ঋমিদাসপাড়া পূো িন্ডপ, আখাউড়া, ব্রাহ্মিবামড়য়া আখাউড়া ৯৮২০১৩৭            3,000  

২৮৭ র্ঙ্গানর্ে পূো িন্ডপ, চিার্ড়া ইউমপ, আখাউড়া, ব্রাহ্মিবামড়য়া আখাউড়া ৯৮২০১৩৮            3,000  

২৮৮ ভবানীপুে পূো িন্ডপ, চিার্ড়া ইউমপ, আখাউড়া, ব্রাহ্মিবামড়য়া আখাউড়া ৯৮২০১৩৯            3,000  

২৮৯ োিসুিে আশ্রি পূো িন্ডপ, িমনয়ি ইউমপ, আখাউড়া, ব্রাহ্মিবামড়য়া আখাউড়া ৯৮২০১৪০            3,000  

২৯০ চনৌয়ামুড়া পূো িন্ডপ, িমনয়ি ইউমপ, আখাউড়া, ব্রাহ্মিবামড়য়া আখাউড়া ৯৮২০১৪১            3,000  

২৯১ বাঞ্ছাোিপুে সাহাপাড়া পূো িন্ডপ, বাঞ্ছাোিপুে, ব্রাহ্মিবামড়য়া বাঞ্ছাোিপুে ৯৮২০১৪২            3,000  

২৯২ িামলপাড়া সুধীে দারসে বাড়ী পূো িন্ডপ, বাঞ্ছাোিপুে, ব্রাহ্মিবামড়য়া বাঞ্ছাোিপুে ৯৮২০১৪৩            3,000  

২৯৩ চর্ৌে মবষ্ণু মিয়া আশ্রি, বাঞ্ছাোিপুে, ব্রাহ্মিবামড়য়া বাঞ্ছাোিপুে ৯৮২০১৪৪            3,000  

২৯৪ চেরলপাড়া সা. িন্ডপ, বাঞ্ছাোিপুে, ব্রাহ্মিবামড়য়া বাঞ্ছাোিপুে ৯৮২০১৪৫            3,000  

২৯৫ েেনীলিমন কানাই চর্াস্বািীে বামড় পূো িন্ডপ, বাঞ্ছাোিপুে, ব্রাহ্মিবামড়য়া বাঞ্ছাোিপুে ৯৮২০১৪৬            3,000  

২৯৬ দামড়য়ারদৌলত নকুল সূত্রধে িন্ডপ, বাঞ্ছাোিপুে, ব্রাহ্মিবামড়য়া বাঞ্ছাোিপুে ৯৮২০১৪৭            3,000  

২৯৭ কল্যািপুে নােপাড়া পূো িন্ডপ, বাঞ্ছাোিপুে, ব্রাহ্মিবামড়য়া বাঞ্ছাোিপুে ৯৮২০১৪৮            3,000  

২৯৮ র্াওড়াটুলী সূত্রধে বাড়ী পূো িন্ডপ, বাঞ্ছাোিপুে, ব্রাহ্মিবামড়য়া বাঞ্ছাোিপুে ৯৮২০১৪৯            3,000  

২৯৯ নাোয়নপুে মদলীপ চদরবে বামড় পূো িন্ডপ, নবীনর্ে, বাহ্মিবামড়য়া নবীনর্ে ৯৮২০১৫০            3,000  

৩০০ শ্রীশ্রী োিকৃষ্ণ মিশন ও আশ্রি, আে. চক. মিশন চোড, নাইওেপুল, মসরলট সদে ৯৮২০১৫১            7,500  

৩০১ নয়াসড়ক সা. পূো পমেিদ, ১৬নং ওয়াড গ, মসরলট সদে ৯৮২০১৫২            6,500  

৩০২  তেপুে সা. পূো কমিটি, ১৫ নং ওয়াড গ, মসরলট সদে ৯৮২০১৫৩            6,500  

৩০৩ শ্যািসুিে আখড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, ১১নং ওয়াড গ, মসরলট সদে ৯৮২০১৫৪            5,000  

৩০৪ মত্রনয়নী সা. পূো কমিটি, ১৩নং ওয়াড গ (তালতলা), মসরলট সদে ৯৮২০১৫৫            6,500  

৩০৫ পমনটুলা সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, ৮নং ওয়াড গ পল্লবী আবামসক 

এলাকা, মসরলট 

সদে ৯৮২০১৫৬            6,500  

৩০৬ বভেবী সংঘ সা. দুর্ গা পূো কমিটি, ৭নং ওয়াড গ, মসরলট সদে ৯৮২০১৫৭            6,500  

৩০৭ ব্রাহ্মন শাসন সা. দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, ব্রাহ্মন শাসন, আখামলয়া, 

নতুন বাোে ৮নং ওয়াড গ, মসরলট 

সদে ৯৮২০১৫৮            6,500  

৩০৮ কােলশাহ সা. পূো কমিটি, ৩নং ওয়াড গ, মসটিকরপ গারেশন, মসরলট সদে ৯৮২০১৫৯            6,500  

৩০৯ উদীয়িান ভাটি বাংলা সা. পূো উদ াপন পমেিদ, হাওলাদােপাড়া, ৪নং 

ওয়াড গ, মসরলট 

সদে ৯৮২০১৬০            6,500  



৩১০ কালীবাড়ী পমেোলনা কমিটি, ৪নং ওয়াড গ, মসরলট সদে ৯৮২০১৬১            6,500  

৩১১ শ্রীশ্রী চর্াপাল মেউ আখড়া, চর্াপালটিলা, টিলার্ড়, মসরলট সদে ৯৮২০১৬২            6,500  

৩১২ চতাপখানা সা. পূো কমিটি, ১৩নং ওয়াড গ মসরলট সদে ৯৮২০১৬৩            6,500  

৩১৩ শাপলা সংঘ, করেেপাড়া, আখামলয়া, ৪নং ওয়াড গ, মসরলট সদে ৯৮২০১৬৪            6,500  

৩১৪ িা আনিিয়ী সা. পূো কমিটি, চর্াটাটিকে, বপতযপাড়া, ২৭নং ওয়াড গ, 

মসরলট 

সদে ৯৮২০১৬৫            6,500  

৩১৫ কুমেপাড়া সা. পূো কমিটি, িামিিপুে, ২৩নং ওয়াড গ, মসরলট সদে ৯৮২০১৬৬            6,500  

৩১৬ োইমেং ষ্টাে সা. পূো কমিটি, কাষ্টঘে, মসরলট সদে ৯৮২০১৬৭            6,500  

৩১৭ োমলবিে পূো কমিটি, ১৪/১৫নং ওয়াড গ, মসরলট সদে ৯৮২০১৬৮            6,500  

৩১৮ সা. পূো কমিটি, মিো বাোে, মসরলট সদে ৯৮২০১৬৯            6,500  

৩১৯ বার্বাড়ী সা. শ্রী স্বােদীয় দুর্ গা পূো কমিটি, বার্বাড়ী, মসরলট সদে ৯৮২০১৭০            6,500  

৩২০ আলাই বহে সা. পূো উদ াপন কমিটি, ৫নং ওয়াড গ, মসরলট সদে ৯৮২০১৭১            4,000  

৩২১ শ্রীশ্রী শ্যািসুিে মেউড় আখড়া, ৪নং খামদিপাড়া ইউমনয়ন, চদবপুে, 

মসরলট 

সদে ৯৮২০১৭২            4,000  

৩২২ চপাড়াবামড় সা. পূো উদ াপন পমেিদ, ৭নং ওয়াড গ, মসরলট সদে ৯৮২০১৭৩            4,000  

৩২৩ পূু্ব গ চর্ৌেীপুে সা. চকন্দ্রীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, মবরনাদপুে, ৪নং ওয়াড গ, 

বালার্ঞ্জ, মসরলট 

বালার্ঞ্জ ৯৮২০১৭৪            4,000  

৩২৪ বালার্ঞ্জ সা. চকন্দ্রীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, ৭নং ওয়াড গ, বালার্ঞ্জ বাোে, 

বালার্ঞ্জ, মসরলট 

বালার্ঞ্জ ৯৮২০১৭৫            4,000  

৩২৫ োধা চর্ামবি মেউে আশ্রি, ৮নং ওয়াড গ, বালার্ঞ্জ, মসরলট বালার্ঞ্জ ৯৮২০১৭৬            4,000  

৩২৬ িেমলশপুে সা. দুর্ গা পূো কমিটি, ৬নং ওয়াড গ, বালার্ঞ্জ, মসরলট বালার্ঞ্জ ৯৮২০১৭৭            4,000  

৩২৭ েন্দ্রগ্রাি মত্রনয়নী পূো িন্ডপ, খাোঞ্জী ইউমনয়ন, মবশ্বনাে, মসরলট মবশ্বনাে ৯৮২০১৭৮            4,000  

৩২৮ বাউসী শ্রীশ্রী কালা োঁদ মেউ আখড়া দুর্ গা িমিে, ৮নং দশঘে ইউমনয়ন, 

মবশ্বনাে, মসরলট 

মবশ্বনাে ৯৮২০১৭৯            4,000  

৩২৯ মদঘলী সা. শ্রীশ্রী মশব ও দুু্র্ গা বাড়ী, মদঘলী, মবশ্বনাে, মসরলট মবশ্বনাে ৯৮২০১৮০            5,000  

৩৩০ মশব িমিে উন্নয়ন ও পমেোলনা কমিটি, ৫নং চর্ায়ালবাোে ইউমনয়ন, 

ওসিানীনর্ে, মসরলট 

ওসিানীনর্ে ৯৮২০১৮১            4,000  

৩৩১ চকন্দ্রীয় কালী িমিে, কালীবাড়ী চোড, চর্ায়ালা বাোে, ওসিানীনর্ে, 

মসরলট 

ওসিানীনর্ে ৯৮২০১৮২            4,000  

৩৩২ হমেপুে (কামশপাড়া) মশব িমিে, হমেপুে, তােপুে ইউমনয়রনে ৬নং 

ওয়াড গ, ওসিানীনর্ে, মসরলট 

ওসিানীনর্ে ৯৮২০১৮৩            4,000  

৩৩৩ শ্রীশ্রী িহালক্ষ্মী বভেবী গ্রীবািহাপীঠ, ৮নং ওয়াড গ, দ. সুেিা, মসরলট দ. সুেিা ৯৮২০১৮৪            5,000  

৩৩৪ শ্রীশ্রী োধািাধব যুব সংঘ পূো কমিটি, মসলাি, দ. সুেিা, মসরলট দ. সুেিা ৯৮২০১৮৫            4,000  

৩৩৫ চফঞ্চুর্ঞ্জ বাোে সা. দুর্ গা পূো কমিটি, ১নং চফঞ্চুর্ঞ্জ ইউমনয়ন, চফঞ্চুর্ঞ্জ 

বাোে, চফঞ্চুর্ঞ্জ, মসরলট 

চফঞ্চুর্ঞ্জ ৯৮২০১৮৬            4,000  

৩৩৬ ইিানর্ে সা. পূো িমিে কমিটি, কি গধা, এফ.এফ.ফযাক্টেী-৩১১৭, 

চফঞ্চুর্ঞ্জ, মসরলট 

চফঞ্চুর্ঞ্জ ৯৮২০১৮৭            4,000  

৩৩৭ কালাোঁন বাড়ী সা. পূো িন্ডপ, ৪নং উত্তে কুমশয়াো, চফঞ্চুর্ঞ্জ, মসরলট চফঞ্চুর্ঞ্জ ৯৮২০১৮৮            4,000  

৩৩৮ গুরুকমে দুর্ গা পূো িন্ডপ কমিটি, ৪নং চলঙ্গুো ইউমনয়ন, চর্ায়াইনঘাট, 

মসরলট 

চর্ায়াইনঘাট ৯৮২০১৯০            4,000  

৩৩৯ র্ারো দুর্ গা পূো িন্ডপ কমিটি, ১০নং পমিি আলীের্াঁও ইউমনয়ন, 

চর্ায়াইনঘাট, মসরলট 

চর্ায়াইনঘাট ৯৮২০১৯১            4,000  

৩৪০ োধানর্ে দুর্ গা পূো িন্ডপ কমিটি, ৩নং পূব গ োফলং ইউমনয়ন, 

চর্ায়াইনঘাট, মসরলট 

চর্ায়াইনঘাট ৯৮২০১৯২            4,000  



৩৪১ চর্ায়াইনঘাট সদে দুর্ গা পূো িন্ডপ কমিটি, ২নং পমিি োফলং ইউমনয়ন, 

চর্ায়াইনঘাট, মসরলট 

চর্ায়াইনঘাট ৯৮২০১৯৩            4,000  

৩৪২ আিলসীদ সা. দুর্ গা পূো কমিটি, ৭নং বােঠাকুেী ইউমনয়ন, ৬নং ওয়াড গ, 

আিলসীদ, েমকর্ঞ্জ, মসরলট  

েমকর্ঞ্জ ৯৮২০১৯৪            4,000  

৩৪৩ শ্রীশ্রী োধািদন চর্াপাল আশ্রি সা. পূো িন্ডপ কমিটি, মুমলকামি, পল্লীশ্রী, 

েমকর্ঞ্জ, মসরলট 

েমকর্ঞ্জ ৯৮২০১৯৫            4,000  

৩৪৪ িয়রলন (পালপাড়া) সা. দুর্ গা উৎসব কমিটি, িয়রলন (পালপাড়া), েমকর্ঞ্জ, 

মসরলট 

েমকর্ঞ্জ ৯৮২০১৯৬            4,000  

৩৪৫ চেযামতি েন্দ্র পাল (িধ্য বড়োমলয়া) সা. পূো িন্ডপ, বড়োমলয়া, 

চসরুলবার্, েমকর্ঞ্জ, মসরলট 

েমকর্ঞ্জ ৯৮২০১৯৭            4,000  

৩৪৬ ভাটিেরফৌদ দুর্ গা িন্ডপ, ৯নং োোর্ঞ্জ ইউমনয়ন, কানাইঘাট, মসরলট কানাইঘাট ৯৮২০১৯৮            4,000  

৩৪৭ ফালজুে পূব গ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ৯নং োোর্ঞ্জ ইউমনয়ন, কানাইঘাট, মসরলট কানাইঘাট ৯৮২০১৯৯            4,000  

৩৪৮ মনেোউো দ. পূো িন্ডপ, কানাইঘাট চপৌেসভা, কানাইঘাট, মসরলট কানাইঘাট ৯৮২০২০০            4,000  

৩৪৯ ভাটিবাোকপত উত্তে পূো িন্ডপ, ১নং লক্ষ্মী িসাদ ইউমনয়ন, কানাইঘাট, 

মসরলট 

কানাইঘাট ৯৮২০২০১            4,000  

৩৫০ ঢাকাদ. সা. দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, চর্ালাপর্ঞ্জ, মসরলট চর্ালাপর্ঞ্জ ৯৮২০২০২            4,000  

৩৫১ মবদাইটিকে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ৭নং লক্ষিাবি ইউমনয়ন, ২নং ওয়াড গ, 

চর্ালাপর্ঞ্জ, মসরলট 

চর্ালাপর্ঞ্জ ৯৮২০২০৩            4,000  

৩৫২ চর্ালাপর্ঞ্জ সনাতন চসবক সংঘ, মিটাফুলবাড়ী, চর্ালাপর্ঞ্জ, মসরলট চর্ালাপর্ঞ্জ ৯৮২০২০৪            4,000  

৩৫৩ খমিয়া (পাতন) সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, সাউে ভারদশ্বে, 

চর্ালাপর্ঞ্জ, মসরলট 

চর্ালাপর্ঞ্জ ৯৮২০২০৫            4,000  

৩৫৪ শ্রীশ্রী িহািভুে আখড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, মবয়ানীবাোে, মসরলট মবয়ানীবাোে ৯৮২০২০৬            4,000  

৩৫৫ সারনশ্বে বাোে সা. দুর্ গা িন্ডপ কমিটি, মবয়ানীবাোে, মসরলট মবয়ানীবাোে ৯৮২০২০৭            4,000  

৩৫৬ পঞ্চখন্ড োিকৃষ্ণ চসবাশ্রি (সমিমত), মবয়ানীবাোে, মসরলট মবয়ানীবাোে ৯৮২০২০৮            4,000  

৩৫৭ োইনামদ শ্রীশ্রী সা. পূো িমিে, োইনাদী, আড়াইহাোে, নাোয়নর্ঞ্জ আড়াইহাোে ৯৮২০২০৯         20,000  

৩৫৮ পুঠিয়া পাঁেআনী বাোে সা. দুর্ গা িন্ডব, পুঠিয়া বাোে, পুঠিয়া, োেশাহী পুঠিয়া ৯৮২০২১০         15,000  

৩৫৯ বািনগ্রাি ও চর্ায়ালঘাট হমে িমিে, করেেগ্রাি, নলডাঙ্গা, নারটাে নলডাঙ্গা ৯৮২০২১১         10,000  

৩৬০ বড় বাকেহাটি দুর্ গা িমিে, বড় বাকেহাটি, করেেগ্রাি, নলডাঙ্গা, নারটাে মসংড়া ৯৮২০২১২         15,000  

৩৬১ কল্পতরু সংঘ, কুিােপাড়া, সদে, োেশাহী সদে ৯৮২০২১৩            8,000  

৩৬২ শ্যািসুিে মবগ্রহ িমিে, বড়তেফ, োেবাড়ী, সদে, নারটাে সদে ৯৮২০২১৬         10,000  

৩৬৩ হােো নারটাে সা. দুর্ গা িমিে কমিটি, হােো নারটাে, সদে, নারটাে সদে ৯৮২০২১৭         10,000  

৩৬৪ কানাইখামল চেরলপাড়া কামল িমিে, সদে, নারটাে সদে ৯৮২০২১৮         10,000  

৩৬৫ র্াড়ুদাহ চপািােপাড়া দুর্ গা িমিে, র্াড়ুদাহ, মসোের্ঞ্জ সদে ৯৮২০২১৯         10,000  

৩৬৬ উত্তে চেৌমকেপাড় েক্ষাকালী িাতাে িমিে, সদে, নারটাে সদে ৯৮২০২২০         10,000  

৩৬৭ চশায়াইড় সা. দুর্ গা িমিে, চশায়াইড়, মসংড়া, নারটাে মসংড়া ৯৮২০২২১            8,000  

৩৬৮ কাঁঠালবামড়য়া মশববাড়ী দুর্ গা িমিে পূো কমিটি, পুঠিয়া, োেশাহী পুঠিয়া ৯৮২০২২২            8,000  

৩৬৯ পুখুমেয়া সা. দুর্ গা িমিে, পুখুমেয়া, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২০২২৩         10,000  

৩৭০ ভুিির্ািা সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ভুিির্ািা, পাটুল, নলডাঙ্গা, নারটাে নলডাঙ্গা ৯৮২০২২৪            7,000  

৩৭১ শ্রীশ্রী োধা চর্ামবি িমিে, চেৌগ্রাি, মসংড়া, নারটাে মসংড়া ৯৮২০২২৫            7,000  

৩৭২ শ্রীশ্রী োতল দুর্ গা িন্ডপ, কটিয়ামদ, মকরশাের্ঞ্জ কটিয়াদী ৯৮২০২২৬            7,000  

৩৭৩ কিল মহন্দু ধি গসভা, কিল, মসংড়া, নারটাে মসংড়া ৯৮২০২২৭            3,000  

৩৭৪ নবতরুি সংঘ, কিলনর্েপাড়া, মসংড়া, নারটাে মসংড়া ৯৮২০২২৮            3,000  

৩৭৫ বড় বাকেহাটি শ্রীশ্রী কালী িাতাে িমিে, মসংড়া, নারটাে মসংড়া ৯৮২০২২৯           9,000  

৩৭৬ োিকৃষ্ণ আশ্রি, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা ৯৮২০২৩০            7,000  

৩৭৭ শ্রীশ্রী দুর্ গা বাড়ী পূো তহমবল, হািননর্ে, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা ৯৮২০২৩১            6,500  



৩৭৮ চসবক সংঘ পূো কমিটি, মনলয়/৯০, নতুনপাড়া, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা ৯৮২০২৩২            6,500  

৩৭৯ কালী িমিে উন্নয়ন সংঘ, িমল্লকপুে, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা ৯৮২০২৩৩            6,500  

৩৮০ ওরয়েখালী সা. পূো, ওরয়েখালী, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা ৯৮২০২৩৪            6,500  

৩৮১ নবীনর্ে সা. দুর্ গা পূো কমিটি, নবীনর্ে, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা ৯৮২০২৩৫            6,500  

৩৮২ চকোউড়া কামলবাড়ী িমিে, ৩নং ওয়াড গ, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা ৯৮২০২৩৬            6,500  

৩৮৩ পঞ্চগ্রাি পূো িান্ডব, চতঘমেয়া, েয়কলস, দ. সুনাির্ঞ্জ, সুনাির্ঞ্জ দ. সুনাির্ঞ্জ ৯৮২০২৩৭            4,000  

৩৮৪ সনাতন ধি গ সা. পূো িন্ডব, দ. সুনাির্ঞ্জ, সুনাির্ঞ্জ দ. সুনাির্ঞ্জ ৯৮২০২৩৮            4,000  

৩৮৫ টাইলা হমেতলা সা. পূো উদ াপন কমিটি, পমিি বীের্াঁও, দ. সুনাির্ঞ্জ,  দ. সুনাির্ঞ্জ ৯৮২০২৩৯            4,000  

৩৮৬ চিৌর্াও সনাতন সংঘ, দের্াপাশা, ৪নং ওয়াড গ, দ. সুনাির্ঞ্জ, সুনাির্ঞ্জ দ. সুনাির্ঞ্জ ৯৮২০২৪০            4,000  

৩৮৭ নর্ে পূো উদ াপন পমেিদ, পাোমেয়া, ওয়াড গ নং ৮, দ. সুনাির্ঞ্জ,  দ. সুনাির্ঞ্জ ৯৮২০২৪১            4,000  

৩৮৮ সা. শােদীয় দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, ের্ন্নােবাড়ী, ের্ন্নােপুে,  ের্ন্নােপুে ৯৮২০২৪২            6,500  

৩৮৯ শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো তহমবল, বাসুরদববাড়ী, চপৌেসভা, ের্ন্নােপুে, সুনাির্ঞ্জ ের্ন্নােপুে ৯৮২০২৪৩            6,500  

৩৯০ দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, বাউে কাপন, ের্ন্নােপুে, সুনাির্ঞ্জ ের্ন্নােপুে ৯৮২০২৪৪            4,000  

৩৯১ সা. দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, োনীর্ঞ্জ, ৫নং ওয়াড গ, ের্ন্নােপুে,  ের্ন্নােপুে ৯৮২০২৪৫            4,000  

৩৯২ শহীদনর্ে সা. দুর্ গা িমিে, ৮নং আশােকামি, ের্ন্নােপুে, সুনাির্ঞ্জ ের্ন্নােপুে ৯৮২০২৪৬            4,000  

৩৯৩ মনয়ািতপুে সা. দুর্ গা িমিে পমেোলনা কমিটি, চর্ৌোেং, সদে, সুনাির্ঞ্জ সদে ৯৮২০২৪৭            4,000  

৩৯৪ নােমকলা সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ কমিটি, নােমকলা, কাঠইে, সদে, সুনাির্ঞ্জ সদে ৯৮২০২৪৮            4,000  

৩৯৫ ভরক্তের্াও দুর্ গা িমিে সঞ্চয়ী মহসাব, েঙ্গােেে, সদে, সুনাির্ঞ্জ সদে ৯৮২০২৪৯            4,000  

৩৯৬ সুেিা ক্লাব সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ কমিটি, ইব্রামহিপুে, সদের্ড়, সুনাির্ঞ্জ সদে ৯৮২০২৫০            4,000  

৩৯৭ চকশবপুে সা. শ্রীশ্রী কামল িমিে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৫১            2,000  

৩৯৮ চকশবপুে সা. শ্রীশ্রী হমেতলা সম্প্রীমত িমিে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৫২            2,000  

৩৯৯ শ্রীর্ঞ্জ কামলতলা সা. দুর্ গা িমিে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৫৩            2,000  

৪০০ বায়সা চপৌে সা. দুর্ গা িমিে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৫৪            5,000  

৪০১ বামেতপুে সা. োধা চর্ামবি িমিে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৫৫            2,000  

৪০২ আলতারপাল সা. কামল ও দুর্ গা িমিে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৫৬            2,000  

৪০৩ আলতারপাল বামেতপুে বটতলা দাসপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, চকশবপুে, 

 রশাে 

চকশবপুে ৯৮২০২৫৭            2,000  

৪০৪ চকশবপুে (চিসক্লারবে সমু্মরখ) বাবুে বামড় পূো িমিে (ব্যমক্তর্ত পূো), 

চকশবপুে,  রশাে 

চকশবপুে ৯৮২০২৫৮            2,000  

৪০৫ োঁদড়া দত্তপাড়া সা. পূো িমিে, ১নং মত্ররিাহনী ইউমনয়ন, চকশবপুে, 

 রশাে  

চকশবপুে ৯৮২০২৫৯            2,000  

৪০৬ চকািেপুে সা. পূো িমিে, ২নং সার্েদাঁড়ী ইউমনয়ন, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৬০            2,000  

৪০৭ চকািেপুে দ.পাড়া সা. পূো িমিে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৬১            2,000  

৪০৮ সার্ড়দাঁড়ী দ.পাড়া সা. পূো িমিে, ২নং সার্ড়দাঁড়ী ইউমনয়ন, চকশবপুে, 

 রশাে 

চকশবপুে ৯৮২০২৬২            2,000  

৪০৯ সার্ড়দাঁড়ী িধুসূদন সা. পূো িমিে, , চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৬৩            2,000  

৪১০ সার্ড়দাঁড়ী চশখপুো সা. পূো িমিে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৬৪            2,000  

৪১১ মেংড়া সা. পূো িমিে, ২নং সার্ড়দাঁড়ী ইউমনয়ন, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৬৫            2,000  

৪১২ মেংড়া িারলাপাড়া সা. পূো িমিে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৬৬            2,000  

৪১৩ বারুইহাটী সা. পূো িমিে, ২নং সার্ড়দাঁড়ী ইউমনয়ন, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৬৭            2,000  

৪১৪ কাস্তা সা. পূো িমিে, ২নং সার্ড়দাঁড়ী ইউমনয়ন, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৬৮            2,000  

৪১৫ চর্াপরসনা সা. পূো িমিে, ২নং সার্ড়দাঁড়ী ইউমনয়ন, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৬৯            2,000  

৪১৬ বাঁশবামড়য়া চর্াপরসনা সা. পূো িমিে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৭০            2,000  

৪১৭ বাঁশবামড়য়া দাশপাড়া দুর্ গা িমিে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৭১            2,000  

৪১৮ িমেদপুে সা. কালী বাড়ী, ৩নং িমেদপুে ইউমনয়ন, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৭২            2,000  



৪১৯ বায়সা সা. দুর্ গা িমিে, িমেদপুে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৭৩            2,000  

৪২০ িমেদপুে দাশপাড়া সা. চর্ামবি িমিে, িমেদপুে, চকশবপুে,  রশাে  চকশবপুে ৯৮২০২৭৪            2,000  

৪২১ চদউলী দাশপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, িমেদপুে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৭৫            2,000  

৪২২ িতাপপুে দাসপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, িমেদপুে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৭৬            2,000  

৪২৩ শ্রীোিপুে দাসপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, িমেদপুে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৭৭            2,000  

৪২৪ িতাপপুে দাসপাড়া চকষ্টপদ দারসে বামড় পূো িমিে, িমেদপুে, 

চকশবপুে,  রশাে 

চকশবপুে ৯৮২০২৭৮            2,000  

৪২৫ মবদ্যানিকাটী সা. দুর্ গা িমিে, মবদ্যানিকাটী, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৭৯            2,000  

৪২৬ হামড়য়ারঘাপ কামলতলা সা. দুর্ গা িমিে, মবদ্যানিকাটী, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৮০            2,000  

৪২৭ হামড়য়ারঘাপ চঘািপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মবদ্যানিকাটী, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৮১            2,000  

৪২৮ পেেক্রা োেবংমশপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মবদ্যানিকাটী, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৮২            2,000  

৪২৯ িঙ্গলরকাট বাোে সা. দুর্ গা িমিে, িঙ্গলরকাট, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৮৩            2,000  

৪৩০ িঙ্গলরকাট চেৌধুেী বামড় দুর্ গা িমিে, িঙ্গলরকাট, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৮৪            2,000  

৪৩১ কিপ গপুে সা. দুর্ গা িমিে, িঙ্গলরকাট, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৮৫            2,000  

৪৩২ পােো সা. দুর্ গা িমিে, িঙ্গলরকাট, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৮৬            2,000  

৪৩৩ বামলয়াডাঙ্গা সা. চদবালয়, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৮৭            2,000  

৪৩৪ িাগুোডাঙ্গা মত্রপল্লী সা. িমিে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৮৮            2,000  

৪৩৫ সুোপুে পার্লী িারয়ে আশ্রি, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৮৯            2,000  

৪৩৬ আলতারপাল চতইশ িাইল সা. দুর্ গা িমিে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৯১            5,000  

৪৩৭ িধ্যকুল োেবংশীপাড়া সা. পূো িমিে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৯২            2,000  

৪৩৮ মূলগ্রাি উত্তেপাড়া সা. পূো িমিে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৯৩            2,000  

৪৩৯ মূলগ্রাি দ.পাড়া সা. পূো িমিে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৯৪            2,000  

৪৪০ পাঁমেয়া সা. চকন্দ্রীয় কামল/দুর্ গা িমিে, পাঁমেয়া, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৯৫            2,000  

৪৪১ বসুপাড়া দুর্ গা িমিে, পাঁমেয়া, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৯৬            2,000  

৪৪২ পাঁমেয়া বৃহত্তে সা. দুর্ গা িমিে, পাঁমেয়া, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৯৭            2,000  

৪৪৩ বার্ডাঙ্গা দুর্ গা িমিে, পাঁমেয়া, চকশবপুে,  চশাে চকশবপুে ৯৮২০২৯৮            2,000  

৪৪৪ িরনাহেনর্ে সা. দুর্ গা িমিে, পাঁমেয়া, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০২৯৯            2,000  

৪৪৫ র্ড়ভাঙ্গা দ.পাড়া সা. পূো িমিে, পাঁমেয়া, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩০০            2,000  

৪৪৬ কৃষ্ণনর্ে পূো িমিে, পলাশ, মবশ্বম্ভেপুে, সুনাির্ঞ্জ মবশ্বম্ভেপুে ৯৮২০৩০১            4,000  

৪৪৭ দুর্ গাপুে মহন্দুপাড়া আশ্রি (িমিে), বাদাঘাট দ., মবশ্বম্ভেপুে, সুনাির্ঞ্জ মবশ্বম্ভেপুে ৯৮২০৩০২            4,000  

৪৪৮ কচুখালী সা. দুর্ গা িমিে কমিটি, ফরতহপুে, ৯নং ওয়াড গ, মবশ্বম্ভেপুে,  মবশ্বম্ভেপুে ৯৮২০৩০৩            4,000  

৪৪৯ শ্রীশ্রী ের্ন্নাে মেউে িমিে পুনমনি গাি তহমবল, আরনায়ােপুে, মদোই,  মদোই ৯৮২০৩০৬            6,500  

৪৫০ শ্রীশ্রী কালী িমিে, মদোই চপৌেসভা, মদোই, সুনাির্ঞ্জ মদোই ৯৮২০৩০৭            6,500  

৪৫১ িেমলশপুে সা. দুরর্ গাৎসব, মদোই চপৌেসভা, মদোই, সুনাির্ঞ্জ মদোই ৯৮২০৩০৮            6,500  

৪৫২ চবায়ামলয়া বাোে পূো কমিটি, মদোই, সুনাির্ঞ্জ মদোই ৯৮২০৩০৯            4,000  

৪৫৩ হামসিপুে দুর্ গা বামড় পূো কমিটি, সেিঙ্গল, মদোই, সুনাির্ঞ্জ মদোই ৯৮২০৩১০            4,000  

৪৫৪ মনয়ািতপুে কালী িমিে, মনয়ািতপুে, শাল্লা, সুনাির্ঞ্জ শাল্লা ৯৮২০৩১২            4,000  

৪৫৫ তাতীরকানা পূো িন্ডপ, িাতক চপৌেসভা, িাতক, সুনাির্ঞ্জ িাতক ৯৮২০৩১৩            6,500  

৪৫৬ িহািায়া যুব সংঘ পূো িন্ডপ, িাতক, সুনাির্ঞ্জ িাতক ৯৮২০৩১৪            6,500  

৪৫৭ ভার্বৎ সংঘ পূো িন্ডপ, চনায়াোই, দাসপাড়া, িাতক, সুনাির্ঞ্জ িাতক ৯৮২০৩১৫            6,500  

৪৫৮ শ্রী বািী সংঘ পূো িন্ডপ, কলারুকা, িাতক, সুনাির্ঞ্জ িাতক ৯৮২০৩১৬            4,000  

৪৫৯ শ্রীশ্রী চর্াপাল মেউ আখড়া পূো কমিটি, বকতক, োউয়াবাোে, িাতক,  িাতক ৯৮২০৩১৭            4,000  

৪৬০ িহদী পূো িন্ডপ-১, িহদী, মসংোপইড়, িাতক, সুনাির্ঞ্জ িাতক ৯৮২০৩১৮            4,000  

৪৬১ োমহদপুে পূো িন্ডপ কমিটি, োমহদপুে, িাতক, সুনাির্ঞ্জ িাতক ৯৮২০৩১৯            4,000  

৪৬২ বাউসা োইেমেো পূো িন্ডপ, বাউসা, োইেমেো, িাতক, সুনাির্ঞ্জ িাতক ৯৮২০৩২০            4,000  



৪৬৩ মশব সংঘ পূো িন্ডপ, বিলা শাসন, িাতক, সুনাির্ঞ্জ িাতক ৯৮২০৩২১            4,000  

৪৬৪ নবীন সিাে উন্নয়ন সংস্থা পূো িন্ডপ, োতুয়া-১, িাতক, সুনাির্ঞ্জ িাতক ৯৮২০৩২২            4,000  

৪৬৫ নীলকণ্ঠ মত্রশুল যুব সংঘ, চদায়াোবাোে, সুনাির্ঞ্ে চদায়াোবাোে ৯৮২০৩২৩            4,000  

৪৬৬ কািাের্াও সা. িহািায়া যুব সংঘ, ৩নং িান্নাের্াও, চদায়াোবাোে,  চদায়াোবাোে ৯৮২০৩২৪            4,000  

৪৬৭ িহািায়া যুব সংঘ, ৩নং ওয়াড গ, চদায়াোবাোে, সুনাির্ঞ্জ চদায়াোবাোে ৯৮২০৩২৫            4,000  

৪৬৮ িহািায়া সৎ সংঘ, ৮নং পান্ডাের্াও, চদায়াোবাোে, সুনাির্ঞ্জ চদায়াোবাোে ৯৮২০৩২৬            4,000  

৪৬৯ পুটিপুমশ িহািায়া যুব সংঘ, ৫নং িান্নাের্াও, চদায়াোবাোে, সুনাির্ঞ্জ চদায়াোবাোে ৯৮২০৩২৭            4,000  

৪৭০ কালীপুে কালী িমিে, োিালর্ঞ্জ, সুনাির্ঞ্জ োিালর্ঞ্জ ৯৮২০৩২৯            4,000  

৪৭১ র্ঙ্গাধেপুে বড়হাটি তালুকদােবামড় সা. পূো, োিালর্ঞ্জ, সুনাির্ঞ্জ োিালর্ঞ্জ ৯৮২০৩৩০            4,000  

৪৭২ িয়হাো বড়বামড় সা. দুর্ গা পূো, িয়হাো, চফনােবাক, োিালর্ঞ্জ,  োিালর্ঞ্জ ৯৮২০৩৩১            4,000  

৪৭৩ ভেতপুে উোনপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, ভেতপুে, সােনা, োিালর্ঞ্জ,  োিালর্ঞ্জ ৯৮২০৩৩২            4,000  

৪৭৪ সােনা িধ্যপাড়া দুর্ গা পূো কমিটি, োিালর্ঞ্জ, সুনাির্ঞ্জ োিালর্ঞ্জ ৯৮২০৩৩৩            4,000  

৪৭৫ োোই হােং উপোমত সা. পূো িন্ডপ, তামহেপুে, সুনাির্ঞ্জ তামহেপুে ৯৮২০৩৩৪            4,000  

৪৭৬ সূরযগের্াও সা. দুর্ গা পূো কমিটি, তামহেপুে, সুনাির্ঞ্জ তামহেপুে ৯৮২০৩৩৫            4,000  

৪৭৭ ইন্দ্রপুে সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, শ্রীপুে উত্তে, তামহেপুে, সুনাির্ঞ্জ তামহেপুে ৯৮২০৩৩৬            4,000  

৪৭৮ দোপপুে সা. দুর্ গা পূো, োিেদানী, ধি গপাশা, িধ্যনর্ে, সুনাির্ঞ্জ িধ্যনর্ে ৯৮২০৩৩৭            4,000  

৪৭৯ িধ্যনর্ে বাোে সা. দুর্ গা িমিে, িধ্যনর্ে, সুনাির্ঞ্জ িধ্যনর্ে ৯৮২০৩৩৮            4,000  

৪৮০ মঘলার্ড়া দুর্ গা িমিে, বংমশকুন্ডা উত্তে, িধ্যনর্ে, সুনাির্ঞ্জ িধ্যনর্ে ৯৮২০৩৩৯            4,000  

৪৮১ মশশুয়া সা. দুর্ গা িমিে, বংমশকুন্ডা দ., িধ্যনর্ে, সুনাির্ঞ্জ িধ্যনর্ে ৯৮২০৩৪০            4,000  

৪৮২ চকৌয়া সা. দুর্ গা পূো, ফরতহপুে, মবশ্বম্ভেপুে, সুনাির্ঞ্জ মবশ্বম্ভেপুে ৯৮২০৩৪১            4,000  

৪৮৩ মত্ররিাহনী সংঘ পূো িমিে, ফরতহপুে, মবশ্বম্ভেপুে, সুনাির্ঞ্জ মবশ্বম্ভেপুে ৯৮২০৩৪২            4,000  

৪৮৪ পূব গ শ্যািােেে সা. দুর্ গা পূো কমিটি, েেনােেে, মদোই, সুনাির্ঞ্জ মদোই ৯৮২০৩৪৩            4,000  

৪৮৫ চনায়ার্াঁও টুরকে বাোে িমিে, সদে, মসরলট সদে ৯৮২০৩৪৫            3,000  

৪৮৬ সনাতন যুব সংঘ, ১নং ওয়াড গ, ৩নং খামদিনর্ে ইউমনয়ন, সদে, মসরলট সদে ৯৮২০৩৪৬           6,000  

৪৮৭ িমিেবামড় সা. পূো কমিটি, মনে মঘলািড়া, চফঞ্চুর্ঞ্জ, মসরলট চফঞ্চুর্ঞ্জ ৯৮২০৩৪৭            4,000  

৪৮৮ শ্রীশ্রী মশব িমিে, োয়পুে, চকাম্পানীর্ঞ্জ, মসরলট চকাম্পানীর্ঞ্জ ৯৮২০৩৪৮            4,000  

৪৮৯ মশমুলতলা চনায়ার্াঁও সা. দুর্ গা িমিে, মশমুলতলা চনায়ার্াঁও, চকাম্পানীর্ঞ্জ,  চকাম্পানীর্ঞ্জ ৯৮২০৩৪৯            4,000  

৪৯০ মনেপাট শ্রীশ্রী কালী িমিে, ১নং মনেপাট ইউমনয়ন, বেন্তাপুে, মসরলট বেন্তাপুে ৯৮২০৩৫০            4,000  

৪৯১ র্ড়ভাঙ্গা পমিিপাড়া সা. পূো িমিে, পাঁমেয়া, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৫১            2,000  

৪৯২ র্ড়ভাঙ্গা িধ্যপাড়া সা. পূো িমিে, পাঁমেয়া, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৫২            2,000  

৪৯৩ চডাংর্াঘাটা চবলতলা সা. পূো িমিে, পাঁমেয়া, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৫৩            2,000  

৪৯৪ ডহেী সা. দুর্ গা িমিে, সুফলাকাটি, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৫৪            2,000  

৪৯৫ আড়ুয়া সা. দুর্ গা িমিে, সুফলাকাটি, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৫৫            2,000  

৪৯৬ হামড়য়ারঘাপ পালপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সুফলাকাটি, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৫৬            2,000  

৪৯৭ কৃষ্ণনর্ে সা. দুর্ গা িমিে, সুফলাকাটি, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৫৭            2,000  

৪৯৮ নাোয়নপুে সা. দুর্ গা িমিে, সুফলাকাটি, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৫৮            2,000  

৪৯৯ কারয়িরখালা (দাসপাড়া) সা. দুর্ গা িমিে, সুফলাকাটি, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৫৯            2,000  

৫০০ পূব গ সারুটিয়া সা. দুর্ গা িমিে, সুফলাকাটি, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৬০            2,000  

৫০১ সুফলাকাটি সা. দুর্ গা িমিে, সুফলাকাটি, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৬১            2,000  

৫০২ কাঁকবান্ধাল সা. দুর্ গা িমিে, সুফলাকাটি, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৬২            2,000  

৫০৩ কালীেেিপুে চর্ৌোঙ্গ পারলে বামড় পূো িমিে, সুফলাকাটি, চকশবপুে,  চকশবপুে ৯৮২০৩৬৩            2,000  

৫০৪ চভেেী মনিতলা োধা চর্ামবি চসবাশ্রি সা.  পূো িমিে, চর্ৌেীরঘানা, 

চকশবপুে,  রশাে 

চকশবপুে ৯৮২০৩৬৪            2,000  

৫০৫ চভেেী পালপাড়া সা. পূো িমিে, চর্ৌেীরঘানা, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৬৫            2,000  

৫০৬ চভেেী আনি আশ্রি সা. পূো িমিে, চর্ৌেীরঘানা, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৬৬            2,000  

৫০৭ চভেেী দ.পাড়া সা. পূো িমিে, চর্ৌেীরঘানা, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৬৭            2,000  



৫০৮ বুেলী দাসপাড়া সা. পূো িমিে, চর্ৌেীরঘানা, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৬৮            2,000  

৫০৯ বুেলী দাসপাড়া সা. নতুন পূো িমিে, চর্ৌেীরঘানা, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৬৯            2,000  

৫১০ ভেত ভায়না সা. পূো িমিে, চর্ৌেীরঘানা, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৭০            2,000  

৫১১ চর্ৌেীরঘানা বাবুেীমব পাড়া সা. পূো িমিে, চর্ৌেীরঘানা, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৭১            2,000  

৫১২ সন্নযাসর্ািা অমনল েক্রবতীে বাড়ী পূো িমিে, চর্ৌেীরঘানা, চকশবপুে,  চকশবপুে ৯৮২০৩৭২            2,000  

৫১৩ সন্নযাসর্ািা সুবি গ বমিকপাড়া সা. পূো িমিে, চর্ৌেীরঘানা, চকশবপুে,  চকশবপুে ৯৮২০৩৭৩            2,000  

৫১৪ সন্নযাসর্ািা কালীতলা সা. পূো িমিে, চর্ৌেীরঘানা, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৭৪            2,000  

৫১৫ চর্ৌেীরঘানা দ.পাড়া সা. পূো িমিে, চর্ৌেীরঘানা, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৭৫            2,000  

৫১৬ সাতবাড়ীয়া পমিিপাড়া পাকুড়তলা সা. পূো িমিে, সাতবাড়ীয়া, 

চকশবপুে,  রশাে 

চকশবপুে ৯৮২০৩৭৬            2,000  

৫১৭ সাতবাড়ীয়া-মিেগানর্ে িারঝপাড়া মশমুলতলা সা. পূো িমিে, সাতবাড়ীয়া, 

চকশবপুে,  রশাে 

চকশবপুে ৯৮২০৩৭৭            2,000  

৫১৮ সাতবাড়ীয়া চঘািপাড়া সা. পূো িমিে, সাতবাড়ীয়া, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৭৮            2,000  

৫১৯ কমড়য়াখামল পমিিপাড়া সা. পূো িমিে, সাতবাড়ীয়া, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৭৯            2,000  

৫২০ কমড়য়াখামল পূব গপাড়া সা. পূো িমিে, সাতবাড়ীয়া, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৮০            2,000  

৫২১ ভালুকঘে েেরখালা সা. পূো িমিে, সাতবাড়ীয়া, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৮১            2,000  

৫২২ চকািেরপাল দাসপাড়া োধারর্ামবি ও দুর্ গা িমিে, সাতবাড়ীয়া, চকশবপুে,  চকশবপুে ৯৮২০৩৮২            2,000  

৫২৩ চকািেরপাল পূব গ দাস োধারর্ামবি ও দুর্ গা িমিে, সাতবাড়ীয়া, চকশবপুে,  চকশবপুে ৯৮২০৩৮৩            2,000  

৫২৪ কামবলপুে সকরসরকনপুে সা. দুর্ গা িমিে, হাসানপুে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৮৪            2,000  

৫২৫ বর্া সা. পূো িমিে, হাসানপুে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৮৫            2,000  

৫২৬ টিটারিামিনপুে সা. পূো িমিে, হাসানপুে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৮৬            2,000  

৫২৭ চিামিনপুে দ.পাড়া সা. চর্ামবি ও দুর্ গা িমিে, হাসানপুে, চকশবপুে,  চকশবপুে ৯৮২০৩৮৭            2,000  

৫২৮ বুমড়হাটি দাসপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, হাসানপুে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৮৮            2,000  

৫২৯ কামকলাখালী উঃ পাঃ সা. অঘ গয পূো িমিে, হাসানপুে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৮৯            2,000  

৫৩০ কামকলাখালী ডাক্তােবাড়ী পূো িমিে, হাসানপুে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৯০            2,000  

৫৩১ কামকলাখালী কামলতলা সা. িমিে পাঠার্াে, হাসানপুে, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২০৩৯১            2,000  

৫৩২ কামবলপুে সকরসরকনপুে নতুন সা. পূো িমিে, হাসানপুে, চকশবপুে,  চকশবপুে ৯৮২০৩৯২            2,000  

৫৩৩ সা. কালীবাড়ী পূো িন্ডপ, সদে, বেগুনা সদে ৯৮২০৩৯৩            5,000  

৫৩৪ পূব গ বিেখালী সা. পূো িমিে, সদে, বেগুনা সদে ৯৮২০৩৯৪            5,000  

৫৩৫ পদ্মা মবরশ্বম্বে ডাক্তাে বাড়ীে চর্ামবি িমিে, সদে, বেগুনা সদে ৯৮২০৩৯৫            5,000  

৫৩৬ নীল বাোে সা. দুর্ গা িমিে, সদে, বেগুনা সদে ৯৮২০৩৯৬            5,000  

৫৩৭ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ িমিে, আিতলী, বেগুনা আিতলী ৯৮২০৩৯৭            5,000  

৫৩৮ উত্তে চসানাখালী হরেকান্ত মুকুরলে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, আিতলী, বেগুনা আিতলী ৯৮২০৩৯৮            5,000  

৫৩৯ েেপাড়া সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, তালতলী, বেগুনা তালতলী ৯৮২০৩৯৯            5,000  

৫৪০ পূব গ েিনতলা সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, তালতলী, বেগুনা তালতলী ৯৮২০৪০০            5,000  

৫৪১ শ্রীশ্রী োিকৃষ্ণ আশ্রি, চেলরোড,  রশাে সদে ৯৮২০৪০১            5,000  

৫৪২ শ্রীশ্রী দশিামবদ্যা পূো িমিে, োঁেড়া,  রশাে সদে ৯৮২০৪০২            2,000  

৫৪৩ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নাোয়ন মবগ্রহ িমিে, বকেে,  রশাে সদে ৯৮২০৪০৩            2,000  

৫৪৪ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ চর্ামবি িমিে, পুমলশ লাইন,  রশাে সদে ৯৮২০৪০৪            2,000  

৫৪৫ চবেপাড়া পূো সমিমত, চবেপাড়া (পূোেিাঠ),  রশাে সদে ৯৮২০৪০৫            2,500  

৫৪৬ নীলর্ঞ্জ সাহাপাড়া পূো সমিমত, নীলর্ঞ্জ সাহাপাড়া,  রশাে সদে ৯৮২০৪০৬            2,000  

৫৪৭ বাোিী কদিতলা পূো িমিে, বাোিীপাড়া কদিতলা,  রশাে সদে ৯৮২০৪০৭            2,000  

৫৪৮ সা. পূো িমিে, িারলাপাড়া পূব গ বাোিী,  রশাে সদে ৯৮২০৪০৮            2,000  

৫৪৯ শ্রীশ্রী চোড়া মশব িমিে, মুড়লী,  রশাে সদে ৯৮২০৪০৯            2,500  

৫৫০ বার্িাো পাড়া পূো িমিে কমিটি, বার্িাোপাড়া,  রশাে সদে ৯৮২০৪১০            2,000  



৫৫১ বড় বহবতপুে আমদ সা. পূো িমিে, বড় বহবতপুে,  রশাে সদে ৯৮২০৪১১            2,000  

৫৫২ চলবুতলা চঘািপাড়া সা. কামল িমিে, চলবুতলা,  রশাে সদে ৯৮২০৪১২            2,000  

৫৫৩ শুড়া সা. পূো িমিে, শুড়া,  রশাে সদে ৯৮২০৪১৩            2,000  

৫৫৪  রশাে সা. পূো িমিে, তেফ নওয়াপাড়া,  রশাে সদে ৯৮২০৪১৪            2,000  

৫৫৫ মবেয়নর্ে চঘািপাড়া হমে িমিে, মবেয়নর্ে,  রশাে সদে ৯৮২০৪১৫            2,000  

৫৫৬ চুড়ািনকাটি সা. িহািায়া পূো িমিে, চুড়ািনকাটি,  রশাে সদে ৯৮২০৪১৬            2,000  

৫৫৭ িঠবাড়ী সা. পূো িমিে, িঠবাড়ী,  রশাে সদে ৯৮২০৪১৭            2,000  

৫৫৮ সােসমত দমলত নােী দুর্ গা িন্ডপ, সুেলপুে,  রশাে সদে ৯৮২০৪১৮            2,000  

৫৫৯ সাড়ারপাল সা. পূো িমিে, সাড়ারপাল,  রশাে সদে ৯৮২০৪১৯            2,000  

৫৬০ বাজুয়াডাঙ্গা সা. পূো িমিে, বাজুয়াডাঙ্গা,  রশাে সদে ৯৮২০৪২০            2,000  

৫৬১ কুয়াদা বাোে সা. পূো িমিে, কুয়াদা,  রশাে সদে ৯৮২০৪২১            2,000  

৫৬২ পার্লী আশ্রি, বার্ডাঙ্গা,  রশাে সদে ৯৮২০৪২২            2,000  

৫৬৩ নীলর্ঞ্জ িহাশ্মশান পূো িমিে, নীলর্ঞ্জ,  রশাে সদে ৯৮২০৪২৩            5,000  

৫৬৪ বকখামল সা. পূো িমিে, বকখামল,  রশাে সদে ৯৮২০৪২৪            2,000  

৫৬৫ োয়িামনক চঘািপাড়া সা. পূো িমিে, োয়িামনক,  রশাে সদে ৯৮২০৪২৫            2,000  

৫৬৬ চঘাড়ার্ািা সা. কামল িমিে, চঘাড়ার্ািা,  রশাে সদে ৯৮২০৪২৬            2,000  

৫৬৭ নরেন্দ্রপুে পূব গপাড়া সা. কামল িমিে, নরেন্দ্রপুে,  রশাে সদে ৯৮২০৪২৭            2,000  

৫৬৮ েঙ্গলবাঁধাল সা. পূো িমিে, েঙ্গলবাঁধাল,  রশাে সদে ৯৮২০৪২৮            2,000  

৫৬৯ সদুল্লাপুে পালপাড়া সা. পূো িমিে, সদুল্লাপুে,  রশাে সদে ৯৮২০৪২৯            2,000  

৫৭০ হারকাবা পূব গপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, চপৌেসভা,  রশাে চপৌেসভা ৯৮২০৪৩০            5,000  

৫৭১ পলামশ সা. দুর্ গা পূো িমিে, চোয়াইতা,  রশাে সদে ৯৮২০৪৩১            2,000  

৫৭২ িথুোপুে দুর্ গা পূো িমিে, কামশনর্ে,  রশাে সদে ৯৮২০৪৩২            2,000  

৫৭৩ চদানাে দাসপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, চভাের্াতী,  রশাে সদে ৯৮২০৪৩৩            2,000  

৫৭৪ বাহাদুেপুে চসবা আশ্রি দুর্ গা পূো িমিে, হমেদাসকাটি,  রশাে সদে ৯৮২০৪৩৪            2,000  

৫৭৫ চখদাপাড়া ববদ্যনােতলা দুর্ গা পূো িমিে,  রশাে সদে ৯৮২০৪৩৫            2,000  

৫৭৬ কৃষ্ণকাটি দুর্ গা পূো িমিে, চখদাপাড়া,  রশাে সদে ৯৮২০৪৩৬            2,000  

৫৭৭ চর্াপিহল িদনপুে দুর্ গা পূো িমিে, হমেহেনর্ে,  রশাে সদে ৯৮২০৪৩৭            2,000  

৫৭৮ কিলপুে কামলতলা দুর্ গা পূো িমিে,  রশাে সদে ৯৮২০৪৩৮            2,000  

৫৭৯ পােখােয়া দুর্ গা পূো িমিে, িমশ্বিনর্ে,  রশাে সদে ৯৮২০৪৩৯            2,000  

৫৮০ িমশ্বিনর্ে দ.পাড়া দুর্ গা পূো িমিে, িমশ্বিনর্ে,  রশাে সদে ৯৮২০৪৪০            2,000  

৫৮১ চর্ৌেীপুে দুর্ গা পূো িমিে, োলুয়াহাটি,  রশাে সদে ৯৮২০৪৪১            2,000  

৫৮২ লাউড়ী দািপাড়া দুর্ গা পুো িমিে, শ্যািকুড়,  রশাে সদে ৯৮২০৪৪২            2,000  

৫৮৩ ঘুঘুদা দুর্ গা পূো িমিে, খানপুে,  রশাে সদে ৯৮২০৪৪৩            2,000  

৫৮৪ খালবাট মবলা দুর্ গা পূো িমিে, দুব গাডাঙ্গা,  রশাে সদে ৯৮২০৪৪৪            2,000  

৫৮৫ পাড়ালা দুর্ গা পূো িমিে, দূব গাডাঙ্গা,  রশাে সদে ৯৮২০৪৪৫            2,000  

৫৮৬ িমশহাটি দুর্ গা পূো িমিে, ফুলটিয়া,  রশাে সদে ৯৮২০৪৪৬            2,000  

৫৮৭ িরনাহেপুে কাোমেবামড় দুর্ গা পূো িমিে, িরনাহেপুে,  রশাে সদে ৯৮২০৪৪৭            2,000  

৫৮৮ চর্ার্া দািপাড়া সা: দুর্ গা পূো িন্ডপ, ৬নং চর্ার্া, শাশ গা,  রশাে শাশ গা ৯৮২০৪৪৮            2,000  

৫৮৯ বাগুড়ী দািপাড়া সা: দু: পূ: িন্ডপ, ৭নং কায়বা, শাশ গা,  রশাে শাশ গা ৯৮২০৪৪৯            2,000  

৫৯০ সািটা পালপাড়া সা: দু: পূ: িন্ডপ, বার্আেড়া, শাশ গা,  রশাে শাশ গা ৯৮২০৪৫০            2,000  

৫৯১ উলাশী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ৯নং উলশী, শাশ গা,  রশাে শাশ গা ৯৮২০৪৫১            2,000  

৫৯২ োিপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ৯নং উলশী, শাশ গা,  রশাে শাশ গা ৯৮২০৪৫২            2,000  

৫৯৩ চিাট িািােতলা সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ১০ নং শাশ গা,  রশাে শাশ গা ৯৮২০৪৫৩            2,000  

৫৯৪ চর্াড়পাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ১১নং মনোিপুে, শাশ গা,  রশাে শাশ গা ৯৮২০৪৫৪            2,000  



৫৯৫ শাখাড়ী চপাতা সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ৩নং বাহাদুেপুে, শাশ গা,  রশাে শাশ গা ৯৮২০৪৫৫            2,000  

৫৯৬ বালুন্ডা োেবংশীপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ৫নং পুটখালী, শাশ গা,  রশাে শাশ গা ৯৮২০৪৫৬            2,000  

৫৯৭ চেৌর্ািা চপৌেসভা আমদবাসীপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চেৌর্ািা,  রশাে চেৌর্ািা ৯৮২০৪৫৭            2,000  

৫৯৮ োনীয়ালী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পাশারপাল, চেৌর্ািা,  রশাে চেৌর্ািা ৯৮২০৪৫৮            2,000  

৫৯৯ আড়কামি শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ের্দীশপুে, চেৌর্ািা,  রশাে চেৌর্ািা ৯৮২০৪৫৯            2,000  

৬০০ পামতমবলা শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চেৌর্ািা,  রশাে চেৌর্ািা ৯৮২০৪৬০            2,000  

৬০১ বমন গ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, সুকপুকুমেয়া, চেৌর্ািা,  রশাে চেৌর্ািা ৯৮২০৪৬১            2,000  

৬০২ মঝকের্ািা বারোয়ােী পূো িমিে, মঝকের্ািা,  রশাে মঝকের্ািা ৯৮২০৪৬২            2,000  

৬০৩ কৃষ্ণনর্ে মিস্ত্রীপাড়া সা. পূো িমিে, কৃষ্ণনর্ে, মঝকের্ািা,  রশাে মঝকের্ািা ৯৮২০৪৬৩            2,000  

৬০৪ শ্রীোিপুে চঘািপাড়া সা: পূো িমিে, শ্রীোিপুে, মঝকের্ািা,  রশাে মঝকের্ািা ৯৮২০৪৬৪            2,000  

৬০৫ মিশ্রীরদয়াড়া সা. পূো িমিে, মিশ্রীরদয়াড়া, মঝকের্ািা,  রশাে মঝকের্ািা ৯৮২০৪৬৫            2,000  

৬০৬ সরন্তািনর্ে সা. পূো িমিে, সরন্তািনর্ে, মঝকের্ািা,  রশাে মঝকের্ািা ৯৮২০৪৬৬            2,000  

৬০৭ কার্িােী িাতৃ িমিে, কার্িােী, মঝকের্ািা,  রশাে মঝকের্ািা ৯৮২০৪৬৭            2,000  

৬০৮ িধুখালী দাসপাড়া সা. পূো িমিে, িধুখালী, মঝকের্ািা,  রশাে মঝকের্ািা ৯৮২০৪৬৮            2,000  

৬০৯ ফরতপুে সা. পূো িমিে, ফরতপুে, মঝকের্ািা,  রশাে মঝকের্ািা ৯৮২০৪৬৯            2,000  

৬১০ কািােপাড়া সা. পূো িমিে, মঝকের্ািা,  রশাে মঝকের্ািা ৯৮২০৪৭০            2,000  

৬১১ র্াবুোপুে সা. পূো িমিে, র্াবুোপুে, মঝকের্ািা,  রশাে মঝকের্ািা ৯৮২০৪৭১            2,000  

৬১২ োোপুে সা. পূো িমিে, োোপুে, মঝকের্ািা,  রশাে মঝকের্ািা ৯৮২০৪৭২            2,000  

৬১৩ মদঘড়ী দাসপাড়া সা. পূো িমিে, মদঘড়ী, মঝকের্ািা,  রশাে মঝকের্ািা ৯৮২০৪৭৩            2,000  

৬১৪ কুিেী চঘািপাড়া সা. পূো িমিে, কুিেী, মঝকের্ািা,  রশাে মঝকের্ািা ৯৮২০৪৭৪            2,000  

৬১৫ িাটিরকািো সা. পূো িমিে, িাটিরকািো, মঝকের্ািা,  রশাে মঝকের্ািা ৯৮২০৪৭৫            2,000  

৬১৬ পাঁেরপাতা সা. পূো িমিে, পাঁেরপাতা, মঝকের্ািা,  রশাে মঝকের্ািা ৯৮২০৪৭৬            2,000  

৬১৭ উজ্বলপুে ভান্ডােঘে িনসাতলা পূো িমিে, বাঁকড়া, মঝকের্ািা,  রশাে মঝকের্ািা ৯৮২০৪৭৭            2,000  

৬১৮ বামলয়াডাঙ্গা সা. পূো িমিে, বামলয়াডাঙ্গা, বাঁকড়া, মঝকের্ািা,  রশাে মঝকের্ািা ৯৮২০৪৭৮            2,000  

৬১৯ উপরেলা চকন্দ্রীয় িমিে, বাঘােপাড়া,  রশাে বাঘােপাড়া ৯৮২০৪৭৯            2,000  

৬২০ খামলয়া োধ চর্ামবি পূো িমিে, বাঘােপাড়া,  রশাে বাঘােপাড়া ৯৮২০৪৮০            2,000  

৬২১ আটকী সা. পূো িমিে, বাঘােপাড়া,  চশাে বাঘােপাড়া ৯৮২০৪৮১            2,000  

৬২২ ববমদক কামলবামড় িমিে, খাজুো, বাঘােপাড়া,  রশাে বাঘােপাড়া ৯৮২০৪৮২            2,000  

৬২৩ োিকৃষ্ণপুে দুর্ গা পূো িমিে, বাঘােপাড়া,  রশাে বাঘােপাড়া ৯৮২০৪৮৩            2,000  

৬২৪ মবোিপুে সা. দুর্ গা পূো িমিে (বটতলা সংলগ্ন), বাঘােপাড়া,  রশাে বাঘােপাড়া ৯৮২০৪৮৪            2,000  

৬২৫ নামেরকলবাড়ীয়া সাহাপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, বাঘােপাড়া,  রশাে বাঘােপাড়া ৯৮২০৪৮৫            2,000  

৬২৬ খানপুে কাপালীপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, বাঘােপাড়া,  রশাে বাঘােপাড়া ৯৮২০৪৮৬            2,000  

৬২৭ কালুডাঙ্গা সা. দুর্ গা পূো িমিে, বাঘােপাড়া,  রশাে বাঘােপাড়া ৯৮২০৪৮৭            2,000  

৬২৮ বাসুয়াড়ী নূতনহাট সা. দুর্ গা পূো িমিে, বাঘােপাড়া,  রশাে বাঘােপাড়া ৯৮২০৪৮৮            2,000  

৬২৯ দাঁতপুে সা. দুর্ গা পূো িমিে, বাঘােপাড়া,  রশাে বাঘােপাড়া ৯৮২০৪৮৯            2,000  

৬৩০ শুকরদবপুে সা. পূো িমিে, বাঘােপাড়া,  রশাে বাঘােপাড়া ৯৮২০৪৯০            2,000  

৬৩১ পুকুমেয়া মভট সা. দুর্ গা পূো িমিে, বাঘােপাড়া,  রশাে বাঘােপাড়া ৯৮২০৪৯১            2,000  

৬৩২ চদবীনর্ে সা. দুর্ গা পূো িমিে, বাঘােপাড়া,  রশাে বাঘােপাড়া ৯৮২০৪৯২            2,000  

৬৩৩ বার্ডাঙ্গা িারলাপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, বাঘােপাড়া,  রশাে বাঘােপাড়া ৯৮২০৪৯৩            2,000  

৬৩৪ োিমদয়া সা. পূো িমিে, বাঘােপাড়া,  রশাে বাঘােপাড়া ৯৮২০৪৯৪            2,000  

৬৩৫ দ. ভবানীপুে শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, নলমিটি, ঝালকাঠী নলমিটি ৯৮২০৪৯৫         10,000  

৬৩৬ পূব গ বাঁশবুমনয়া পেিামনকবাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, কাঁঠামলয়া, ঝালকাঠী কাঁঠামলয়া ৯৮২০৪৯৬         10,000  

৬৩৭ বুমড়েং বিত্রী শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, বুমড়েং বাইপাস সড়ক, বুমড়েং, কুমিল্লা বুমড়েং ৯৮২০৪৯৭            4,000  

৬৩৮ কামকয়ােেে সেকােবাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িমিে, ৭নং চিাকাি, বুমড়েং, বুমড়েং ৯৮২০৪৯৮            4,000  



৬৩৯ শ্রীশ্রী োিলা োিকৃষ্ণ চসবাশ্রি পূো িন্ডপ, িাধবপুে, ব্রাহ্মিপাড়া, কুমিল্লা ব্রাহ্মিপাড়া ৯৮২০৪৯৯            4,000  

৬৪০ উত্তে োিলা আমদ মশব িমিে পূো িন্ডপ, িাধবপুে, ব্রাহ্মিপাড়া, কুমিল্লা ব্রাহ্মিপাড়া ৯৮২০৫০০            4,000  

৬৪১ চধাপাদী পালপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, ৩নং ওয়াড গ, নওয়াপাড়া, অভয়নর্ে,  অভয়নর্ে ৯৮২০৫০১            2,000  

৬৪২ িরফসেপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, ৬নং ওয়াড গ, নওয়াপাড়া, অভয়নর্ে,  রশাে অভয়নর্ে ৯৮২০৫০২            2,000  

৬৪৩ িহাকাল চঘািপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, ১নং ওয়াড গ, নওয়াপাড়া, অভয়নর্ে,  অভয়নর্ে ৯৮২০৫০৩            2,000  

৬৪৪ নওয়াপাড়া কালীবাড়ী দুর্ গা পূো িমিে, ৪নং ওয়াড গ, নওয়াপাড়া, 

অভয়নর্ে,  রশাে 

অভয়নর্ে ৯৮২০৫০৪            2,000  

৬৪৫ পুড়াটাল দুর্ গা পূো িমিে, পুড়াটাল, নওয়াপাড়া, অভয়নর্ে,  রশাে অভয়নর্ে ৯৮২০৫০৫            2,000  

৬৪৬ োোপুে সা. দুর্ গা পূো িমিে, োোপুে, নওয়াপাড়া, অভয়নর্ে,  রশাে অভয়নর্ে ৯৮২০৫০৬            2,000  

৬৪৭ ভাটমবলা সা. দুর্ গা পূো িমিে, ভাটমবলা, নওয়াপাড়া, অভয়নর্ে,  রশাে অভয়নর্ে ৯৮২০৫০৭            2,000  

৬৪৮ ফুরলের্াতী উঃপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, ফুরলের্াতী, নওয়াপাড়া, অভয়নর্ে,  অভয়নর্ে ৯৮২০৫০৮            2,000  

৬৪৯ সুড়াডাঙ্গা েনমেৎ িন্ডল এে বাড়ী সংলগ্ন সাঃ দুর্ গা পূো িন্ডপ, সড়াডাঙ্গা, 

অভয়নর্ে,  রশাে 

অভয়নর্ে ৯৮২০৫০৯            2,000  

৬৫০ আন্ধা দুর্ গা পূো িমিে, আন্ধা, নওয়াপাড়া, অভয়নর্ে,  রশাে অভয়নর্ে ৯৮২০৫১০            2,000  

৬৫১ সিসপুে উত্তেপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, সিসপুে, নওয়াপাড়া, অভয়নর্ে,  অভয়নর্ে ৯৮২০৫১১            2,000  

৬৫২ ভবদহ করলে সংলগ্ন দুর্ গা পূো িমিে, ভবদহ, নওয়াপাড়া, অভয়নর্ে,  অভয়নর্ে ৯৮২০৫১২            2,000  

৬৫৩ চদয়াপাড়া পোিামনকপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, চদয়াপাড়া, নওয়াপাড়া, 

অভয়নর্ে,  রশাে 

অভয়নর্ে ৯৮২০৫১৩            2,000  

৬৫৪ বনপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, বনগ্রাি, নওয়াপাড়া, অভয়নর্ে,  রশাে অভয়নর্ে ৯৮২০৫১৪            2,000  

৬৫৫ শ্রীধেপুে ঋমিপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, শ্রীধেপুে, নওয়াপাড়া, অভয়নর্ে,  অভয়নর্ে ৯৮২০৫১৫            2,000  

৬৫৬ চকাদলা িধ্যপাড়া দুর্ গাপূো িমিে, চকাদলা, নওয়াপাড়া, অভয়নর্ে,  অভয়নর্ে ৯৮২০৫১৬            2,000  

৬৫৭ ভাটপাড়া পঞ্চবটি আশ্রি দুর্ গা পূো িমিে, ভাটপাড়া, নওয়াপাড়া, 

অভয়নর্ে,  রশাে 

অভয়নর্ে ৯৮২০৫১৭            2,000  

৬৫৮ আমদলপুে িষ্টীতলা দুর্ গা পূো িমিে, আমদলপুে, নওয়াপাড়া, অভয়নর্ে,  অভয়নর্ে ৯৮২০৫১৮            2,000  

৬৫৯ বাঘুটিয়া উত্তেপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, বাঘুটিয়া, নওয়াপাড়া, অভয়নর্ে,  অভয়নর্ে ৯৮২০৫১৯            2,000  

৬৬০ ভূমর্লহাট দ. দাসপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, ভূমর্লহাট, নওয়াপাড়া, 

অভয়নর্ে,  রশাে 

অভয়নর্ে ৯৮২০৫২০            2,000  

৬৬১ মহমদয়া পূব গ পাড়া (ক্লাব) দুর্ গা পূো িমিে, মহমদয়া, নওয়াপাড়া, অভয়নর্ে,  অভয়নর্ে ৯৮২০৫২১            2,000  

৬৬২ বাশুয়াড়ী ঋমিপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, বাশুয়াড়ী, নওয়াপাড়া, অভয়নর্ে,  অভয়নর্ে ৯৮২০৫২২            2,000  

৬৬৩ েয়াোবাদ দ.পাড়া দুর্ গা পূো িমিে, েয়াোবাদ, নওয়াপাড়া, অভয়নর্ে,  অভয়নর্ে ৯৮২০৫২৩            2,000  

৬৬৪ ধুলগ্রাি স্লুইে চর্ট দুর্ গা পূো িমিে, ধুলগ্রাি, নওয়াপাড়া, অভয়নর্ে,  অভয়নর্ে ৯৮২০৫২৪            2,000  

৬৬৫ নলািাো পমিিপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, নলািাো, নওয়াপাড়া, 

অভয়নর্ে,  রশাে 

অভয়নর্ে ৯৮২০৫২৫            2,000  

৬৬৬ চলাকনাে বাবাে িমিে, কাউমনয়া িধান সড়ক, বমেশাল িহানর্ে ৯৮২০৫২৭            5,000  

৬৬৭ োধাকৃষ্ণ ও িহািায়া িমিে, োনমক মসংহ চোড, হমেেন করলানী,  িহানর্ে ৯৮২০৫২৮            5,000  

৬৬৮ অপোমেতা কুঞ্জ আশ্রি, কাউমনয়া িধান সড়ক চোড, বমেশাল িহানর্ে ৯৮২০৫২৯            5,000  

৬৬৯ চদবীবেি পূো কমিটি, িহাশ্মশান কাউমনয়া, বমেশাল িহানর্ে ৯৮২০৫৩০            5,000  

৬৭০ শ্রীশ্রী চর্ৌমড়য় িঠ েয়শ্রী েীবরসবা, বগুড়া চোড, বমেশাল িহানর্ে ৯৮২০৫৩১            5,000  

৬৭১ বাঁশতলা চঘািবামড় সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, অক্সরফাড গ মিশন চোড, বমেশাল িহানর্ে ৯৮২০৫৩২            5,000  

৬৭২ শ্রীশ্রী েয় দুর্ গা ও কারিশ্বেী িমিে, মেয়া সড়ক, বমেশাল িহানর্ে ৯৮২০৫৩৩            5,000  

৬৭৩ মবশ্বাসবাড়ী দুর্ গা িমিে, টিয়াখালী, বমেশাল িহানর্ে ৯৮২০৫৩৪            5,000  

৬৭৪ সা. দুর্ গা িমিে, উত্তে সার্েদী নিশুে পাড়া ২৩নং ওয়াড গ, বমেশাল িহানর্ে ৯৮২০৫৩৫            5,000  

৬৭৫ সাের্দী রূপাতলী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে কমিটি, শাহা বামড়, দ. সার্েদী, 

বমেশাল 

িহানর্ে ৯৮২০৫৩৬            5,000  

৬৭৬ দ. দুর্ গাপুে (চর্াপাল সেদারেে বাড়ী) সা. দুর্ গা িমিে, োঁদপুে, বিে োনা, 

সদে, বমেশাল 

সদে ৯৮২০৫৩৭            5,000  

৬৭৭ উত্তে চসািোেী সা. দুর্ গা িমিে, টুংর্ীবাড়ীয়া, বিে োনা, সদে, বমেশাল সদে ৯৮২০৫৩৮            5,000  



৬৭৮ উত্তে বাোেেে (বাইন বামড়) সা. দুর্ গা িমিে, েেরিানাই, িরডল োনা, 

সদে, বমেশাল 

সদে ৯৮২০৫৩৯            5,000  

৬৭৯ েেবামড়য়া সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা ও কালী িাতাে িমিে, েেবামড়য়া, কাউমনয়া 

োনা, সদে, বমেশাল 

সদে ৯৮২০৫৪০            5,000  

৬৮০ ভেপাশা মুখােীবাড়ী সা. পূো িন্ডপ, বারকের্ঞ্জ, বমেশাল বারকের্ঞ্জ ৯৮২০৫৪১            4,000  

৬৮১ সারহবর্ঞ্জ সা. দুর্ গা িমিে, বারকের্ঞ্জ, বমেশাল বারকের্ঞ্জ ৯৮২০৫৪২            4,000  

৬৮২ েেিামি বারুেীমবপাড়া বড়বাড়ী সা. পূো িন্ডপ, বারকের্ঞ্জ, বমেশাল বারকের্ঞ্জ ৯৮২০৫৪৩            4,000  

৬৮৩ িার্লদী সা. দুর্ গা িমিে, বারকের্ঞ্জ, বমেশাল বারকের্ঞ্জ ৯৮২০৫৪৪            4,000  

৬৮৪ চর্ামবিপুে চসরনেহাট সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ৫নং দুর্ গাপাশা ইউমনয়ন, 

বারকের্ঞ্জ, বমেশাল 

বারকের্ঞ্জ ৯৮২০৫৪৫            4,000  

৬৮৫ ৬নং ফমেদপুে ইউমনয়ন চকন্দ্রীয় (কাকেধা) সা. পূো িন্ডপ, বারকের্ঞ্জ, 

বমেশাল 

বারকের্ঞ্জ ৯৮২০৫৪৬            4,000  

৬৮৬ দ. পমিি মশয়ালঘুনী (োোপুে) সা. দুর্ গা িন্ডপ, বারকের্ঞ্জ, বমেশাল বারকের্ঞ্জ ৯৮২০৫৪৭            4,000  

৬৮৭ িধ্য নলুয়া বারুেীমব পাড়া সা. পূো িন্ডপ, বারকের্ঞ্জ, বমেশাল বারকের্ঞ্জ ৯৮২০৫৪৮            4,000  

৬৮৮ কলসকাঠী বাোে সা. পূো িন্ডপ, বারকের্ঞ্জ, বমেশাল বারকের্ঞ্জ ৯৮২০৫৪৯            4,000  

৬৮৯ খাস িরহশপুে সাহাবাড়ী সা. পূো িন্ডপ, বারকের্ঞ্ে, বমেশাল বারকের্ঞ্জ ৯৮২০৫৫০            4,000  

৬৯০ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, বেন্তাপুে, মসরলট বেন্তাপুে ৯৮২০৫৫১            4,000  

৬৯১ শ্রী োিকৃষ্ণ চসবাশ্রি পূো কমিটি, ৬নং মেকনাগুল, বেন্তাপুে, মসরলট বেন্তাপুে ৯৮২০৫৫২            4,000  

৬৯২ শ্রীশ্রী মতন বাোে মশববাড়ী, লািাকােী, মসরলট লািাকােী ৯৮২০৫৫৩            6,500  

৬৯৩ িমনপুমে োেবাড়ী সা. দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, সদে, মসরলট সদে ৯৮২০৫৫৪            6,500  

৬৯৪ সনাতন একতা সংঘ, নয়াবাোে, কুমশঘাট মসটি করপ গা:, মসরলট সদে ৯৮২০৫৫৫            6,500  

৬৯৫ হমেেন সংঘ পূো কমিটি, কাষ্টঘে মসটি করপ গা:, মসরলট সদে ৯৮২০৫৫৬            5,000  

৬৯৬ ঝুিকা সংঘ সা. পূো কমিটি, দামড়য়াপাড়া, মসরলট সদে ৯৮২০৫৫৭            6,500  

৬৯৭ পুষ্পাঞ্জলী সংঘ, চেৌমকরদখী, মসরলট সদে ৯৮২০৫৫৮            6,500  

৬৯৮ হমেেন সংঘ, ভােতখলা, ২৬নং ওয়াড গ মসটি করপ গা:, মসরলট সদে ৯৮২০৫৫৯            5,000  

৬৯৯ বেতালী সংঘ, দামড়য়াপাড়া, মসরলট সদে ৯৮২০৫৬০            6,500  

৭০০ বীনা পামন তরুি সংঘ, গ্রািতলা, ওসিানীনর্ে, মসরলট ওসিানীনর্ে ৯৮২০৫৬৩            4,000  

৭০১ শ্রীহমে চসবক সংঘ, আলিপুে, চর্ালাপর্ঞ্জ, মসরলট চর্ালাপর্ঞ্জ ৯৮২০৫৬৪            4,000  

৭০২ শ্রীশ্রী কালী ও দুর্ গা িমিে, চসানামুখী, চিরহমির্ঞ্জ, বমেশাল চিরহমির্ঞ্জ ৯৮২০৫৬৫            5,000  

৭০৩ দ. খেকী কালী ও দুর্ গা িমিে, চিরহমির্ঞ্জ, বমেশাল চিরহমির্ঞ্জ ৯৮২০৫৬৬            5,000  

৭০৪ পূব গ খেকী িমল্লক বাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চিরহমির্ঞ্জ, বমেশাল চিরহমির্ঞ্জ ৯৮২০৫৬৭            5,000  

৭০৫ নয়াখালী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, উলামনয়া, চিরহমির্ঞ্জ, বমেশাল চিরহমির্ঞ্জ ৯৮২০৫৬৮            5,000  

৭০৬ পূব গ েতনপুে শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, মবদ্যানিপুে, চিরহমির্ঞ্জ, বমেশাল চিরহমির্ঞ্জ ৯৮২০৫৬৯            5,000  

৭০৭ কামেেেে বড়ইয়া কামি সা. দুর্ গা িমিে, মূলাদী, বমেশাল মূলাদী ৯৮২০৫৭০            5,000  

৭০৮ েেকারলখা বাকড়ই বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, মূলাদী, বমেশাল মূলাদী ৯৮২০৫৭১            5,000  

৭০৯ আমলিাবাদ পাল বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, বাটািাো, মূলাদী, বমেশাল মূলাদী ৯৮২০৫৭২            5,000  

৭১০ উ: সাজুমেয়া েয়ধে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, োমেহাে, আকর্লঝাড়া, বমেশাল আকর্লঝাড়া ৯৮২০৫৭৩            5,000  

৭১১ বড় বাশাইল কালীবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, োমেহাে, আকর্লঝাড়া, বমেশাল আকর্লঝাড়া ৯৮২০৫৭৪            5,000  

৭১২ উত্তে বাহাদুেপুে হাট দুর্ গা িমিে, োমেহাে, আকর্লঝাড়া, বমেশাল আকর্লঝাড়া ৯৮২০৫৭৫            5,000  

৭১৩ চকাদালরধায়া িা: মব: দুর্ গা িমিে, বাকাল, আকর্লঝাড়া, বমেশাল আকর্লঝাড়া ৯৮২০৫৭৬            5,000  

৭১৪ ফুল্লশ্রী তােিহল বাড়ী দুর্ গা িমিে, বাকাল, আকর্লঝাড়া, বমেশাল আকর্লঝাড়া ৯৮২০৫৭৭            5,000  

৭১৫ নামঘেপাড় িাধ্যমিক মবদ্যালয় সা. দুর্ গা িমিে, বার্ধা, আকর্লঝাড়া,  আকর্লঝাড়া ৯৮২০৫৭৮            5,000  

৭১৬ দমক্ষল োঁমত্রমশো দুর্ গা িমিে, বার্ধা, আকর্লঝাড়া, বমেশাল আবর্লঝাড়া ৯৮২০৫৭৯            5,000  

৭১৭ মুমড়হাে সা. দুর্ গা ও কালী িাতাে িমিে, বর্লা, আকর্লঝাড়া, বমেশাল আকর্লঝাড়া ৯৮২০৫৮০            5,000  

৭১৮ কুয়ামতয়ােপাড় সা. দুর্ গা িমিে, বর্লা, আকর্লঝাড়া, বমেশাল আকর্লঝাড়া ৯৮২০৫৮১            5,000  



৭১৯ দপাইড়পাড় সেকােী িা: মবদ্যালয় দুর্ গা িমিে, েত্নপুে, আকর্লঝাড়া,  আকর্লঝাড়া ৯৮২০৫৮২            5,000  

৭২০ চিাহনকাঠী সেকােবাড়ী দুর্ গা িমিে, েত্নপুে, আকর্লঝাড়া, বমেশাল আকর্লঝাড়া ৯৮২০৫৮৩            5,000  

৭২১ সারহরবে হাট সা. শােদীয় দুর্ গা িমিে, েত্নপুে, আকর্লঝাড়া, বমেশাল আকর্লঝাড়া ৯৮২০৫৮৪            5,000  

৭২২ শ্রীশ্রী হমে ও দুর্ গা িমিে, কাউমেয়া বিে, মহেলা, বমেশাল মহেলা ৯৮২০৫৮৫            5,000  

৭২৩ িাউতলা সা. দুর্ গা ও কালী িমিে, মহেলা, বমেশাল মহেলা ৯৮২০৫৮৬            5,000  

৭২৪ শ্রীশ্রী কালী িাতা িমিে, হমেপুে বিে, মহেলা, বমেশাল মহেলা ৯৮২০৫৮৭            5,000  

৭২৫ পুোতন বাোে আখো বামড় সা. দুর্ গা পূো িমিে, পটুয়াখালী সদে ৯৮২০৫৮৮            5,000  

৭২৬ নতুন বাোে আখড়া বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, পটুয়াখালী সদে ৯৮২০৫৮৯            5,000  

৭২৭ নিকানাই সা. দুর্ গা পুো িমিে, পটুয়াখালী সদে ৯৮২০৫৯০            5,000  

৭২৮ লাউকাঠী হমে িমিে চসবাশ্রি সা. দুর্ গা িমিে, পটুয়াখালী সদে ৯৮২০৫৯১            5,000  

৭২৯ খমলশাখালী সা. দুর্ গা পূো িমিে, পটুয়াখালী সদে ৯৮২০৫৯২            5,000  

৭৩০ কিলাপুে সা. দুর্ গা পূো িমিে, পটুয়াখালী সদে ৯৮২০৫৯৩            5,000  

৭৩১ দ. ধোমি হাট সা. দুর্ গা পূো িমিে, পটুয়াখালী সদে ৯৮২০৫৯৪            5,000  

৭৩২ দ. পাঙ্গামশয়া সাহাবাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, দুিমক, পটুয়াখালী দুিমক ৯৮২০৫৯৫            5,000  

৭৩৩ উত্তে পাঙ্গামশয়া সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, দুিমক, পটুয়াখালী দুিমক ৯৮২০৫৯৬            5,000  

৭৩৪ মিেগার্ঞ্জ বাোে সা. দুর্ গা িমিে, মিেগার্ঞ্জ, পটুয়াখালী মিেগার্ঞ্জ ৯৮২০৫৯৭            5,000  

৭৩৫ দ. আিড়ার্ামিয়া সা. শ্রীশ্রী িা দুর্ গা ও কালী িমিে, মিেগার্ঞ্জ, পটুয়াখালী মিেগার্ঞ্জ ৯৮২০৫৯৮            5,000  

৭৩৬ সুমবদখালী বাোে চকন্দ্রীয় সা. শ্রীশ্রী িা দুর্ গা ও কালী িমিে, মিেগার্ঞ্জ,  মিেগার্ঞ্জ ৯৮২০৫৯৯            5,000  

৭৩৭ মকসিতপুে সা. শ্রীশ্রী িা দুর্ গা িমিে, মিেগার্ঞ্জ, পটুয়াখালী মিেগার্ঞ্জ ৯৮২০৬০০            5,000  

৭৩৮ বীেপাশা সা. পূো িন্ডব (কনকমদয়া), বাউফল, পটুয়াখালী বাউফল ৯৮২০৬০১            5,000  

৭৩৯ িদনরিাহন মেউে আক্রাবাড়ী সা. পূো িন্ডব, বাউফল, পটুয়াখালী বাউফল ৯৮২০৬০২            5,000  

৭৪০ দ. পমি কালী বাড়ী পূো িমিে (কালাইয়া বিে), বাউফল, পটুয়াখালী বাউফল ৯৮২০৬০৩            5,000  

৭৪১ িাধবপুে হাইস্কুল িাঠ সংলগ্ন পূো িন্ডব, বাউফল, পটুয়াখালী বাউফল ৯৮২০৬০৪            5,000  

৭৪২ ডা: োই েেন োয় এে বাড়ী সা. পূো িন্ডব, বটকােল, বাউফল,  বাউফল ৯৮২০৬০৫            5,000  

৭৪৩ কােখানা বাোে চখালা সা. দুর্ গা পূো িমিে, কমিপাড়া, বাউফল,  বাউফল ৯৮২০৬০৬            5,000  

৭৪৪ ঠাকুরেে হাট সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডব, দশমিনা, পটুয়াখালী দশমিনা ৯৮২০৬০৭            5,000  

৭৪৫ চবতার্ী বাোে শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, দশমিনা, পটুয়াখালী দশমিনা ৯৮২০৬০৮            5,000  

৭৪৬ দাসবাড়ী সা. দুর্ গা পুো িন্ডব, র্লােীপা, পটুয়াখালী র্লােীপা ৯৮২০৬০৯            5,000  

৭৪৭ উলামনয়া বাোে সা. দুর্ গা পূো িন্ডব, েতনিী তালতলী ইউ.মপ, র্লােীপা,  র্লােীপা ৯৮২০৬১০            5,000  

৭৪৮ আনিিয়ী কালীবাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, ডাকুয়া ইউ.মপ, র্লােীপা,  র্লােীপা ৯৮২০৬১১            5,000  

৭৪৯ শ্রীশ্রী ের্ন্নাে আখড়ানাে িমিে, কলাপাড়া চপৌেসভা, পটুয়াখালী কলাপাড়া ৯৮২০৬১২            5,000  

৭৫০ ধানখালী িরডল স্কুল পূো িন্ডপ, ধানখালী ইউমপ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী কলাপাড়া ৯৮২০৬১৩            5,000  

৭৫১ পূরব গে বারহেেে দাস বাড়ী সা. পূো িন্ডপ, োঙ্গাবালী, পটুয়াখালী োঙ্গাবালী ৯৮২০৬১৪            5,000  

৭৫২ খলরর্াড়া সা. চলাকনাে দুর্ গা পূো িন্ডপ, োঙ্গাবালী, পটুয়াখালী োঙ্গাবালী ৯৮২০৬১৫            5,000  

৭৫৩ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ িমিে ও তীে গ  াত্রী চসবাশ্রি দুর্ গা িমিে, কুয়াকাটা 

চপৌেসভা, িমহপুে, পটুয়াখালী 

কুয়াকাটা ৯৮২০৬১৬            5,000  

৭৫৪ িদন চিাহন আখড়াবাড়ী সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো, চপাস্ট অমফস চোড,  চপৌেসভা ৯৮২০৬১৭            5,000  

৭৫৫ পাবমলক হমেসভা সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো, েীড চোড, ঝালকাঠী চপৌেসভা ৯৮২০৬১৮            5,000  

৭৫৬ বাউকাঠী বাোে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, নবগ্রাি, ঝালকাঠী চপৌেসভা ৯৮২০৬১৯            5,000  

৭৫৭ দ. ের্দীশপুে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ঝালকাঠী চপৌেসভা ৯৮২০৬২০            5,000  

৭৫৮ ভীিরুলী বাোে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পাশা ইউ.মপ, ঝালকাঠী  চপৌেসভা ৯৮২০৬২১            5,000  

৭৫৯ মিোকাঠী স্কুল সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পাশা ইউ.মপ, ঝালকাঠী চপৌেসভা ৯৮২০৬২২            5,000  

৭৬০ কুমনহামে োধারর্ামবি সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, বাসন্ডা, ঝালকাঠী চপৌেসভা ৯৮২০৬২৩            5,000  

৭৬১ শ্রীশ্রী ের্ন্নাে চদব সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, োরুখান স্কুরলে মপিরন, র্াবখান 

ধানমসমড়, ঝালকাঠী 

চপৌেসভা ৯৮২০৬২৪            5,000  



৭৬২ শ্রীিন্তকাঠী সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ৯নং চশরখে হাট ইউ.মপ, ঝালকাঠী চপৌেসভা ৯৮২০৬২৫            5,000  

৭৬৩ বকখালী বাোে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো, কাঠামলয়া, ঝালকাঠী কাঠামলয়া ৯৮২০৬২৬            5,000  

৭৬৪ উত্তে চেেেী সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো, চেেেী োিপুে, কাঠামলয়া, ঝালকাঠী কাঠামলয়া ৯৮২০৬২৭            5,000  

৭৬৫ পূব গ বাশবুমনয়া নােবাড়ী সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো, আমুয়া ইউ.মপ, কাঠামলয়া, 

ঝালকাঠী 

কাঠামলয়া ৯৮২০৬২৮            5,000  

৭৬৬ উপরেলা চকন্দ্রীয় সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো, কাঠামলয়া, ঝালকাঠী কাঠামলয়া ৯৮২০৬২৯            5,000  

৭৬৭ আিতলা পূো িন্ডপ, সাতুমেয়া, োোপুে, ঝালকাঠী োোপুে ৯৮২০৬৩০            5,000  

৭৬৮ মপংো বাড়ইবাড়ী পূো িমিে, শুক্তার্ড়, োোপুে, ঝালকাঠী োোপুে ৯৮২০৬৩১            5,000  

৭৬৯ চকন্দ্রীয় হমেসভা পূো িমিে, োোপুে, ঝালকাঠী োোপুে ৯৮২০৬৩২            5,000  

৭৭০ শ্রীশ্রী চকন্দ্রীয় হমেসভা পূো িমিে, চপৌেসভা, নলমিটি, ঝালকাঠী নলমিটি ৯৮২০৬৩৩            5,000  

৭৭১ সেই চিাক্তাে বাড়ী িমিে, ৩নং কুলকাঠি, নলমিটি, ঝালকাঠী নলমিটি ৯৮২০৬৩৪            5,000  

৭৭২ সাধুেহাট িমিে, ১০নং চিাল্লােহাট, নলমিটি, ঝালকাঠী নলমিটি ৯৮২০৬৩৫            5,000  

৭৭৩ পূব গ কামলতলা বােয়ােী সমিমত শােদীয় দুর্ গা িমিে, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৬৩৬            2,000  

৭৭৪ এনারয়তপুে হমেসভা দুর্ গা িমিে, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৬৩৭            2,000  

৭৭৫ োয়সারহব বাড়ী মিস্ত্রী সমিমত, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৬৩৮            2,000  

৭৭৬ মদনােপুে হমেসভা বড়বিে, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৬৩৯            2,000  

৭৭৭ মনিকামল দুর্ গা িমিে, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৬৪০            2,000  

৭৭৮ োউমলয়া পমট্ট মশব িমিে, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৬৪১            2,000  

৭৭৯ মনিতলা শােদীয় দুর্ গা পূো, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৬৪২            2,000  

৭৮০ শ্রীশ্রী িা েক্ষাকালী বারোয়ােী িমিে, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৬৪৩            2,650  

৭৮১ বামঙ্গরবো সা. দুর্ গা িমিে, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৬৪৪            3,000  

৭৮২ চিাট গুড়রর্ালা কৃষ্ণচুড়া বারোয়ােী সংঘ, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৬৪৫            2,000  

৭৮৩ কান গাই কদিতলী বারোয়ােী দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৬৪৬            2,000  

৭৮৪ একবােপুে মতন োস্তাে চিাড় বারোয়ােী দুর্ গা িন্ডপ, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৬৪৭            2,000  

৭৮৫ চশখহাটি শােদীয় দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৬৪৮            2,000  

৭৮৬ ভূ ূঁইপাড়া (কাঁটাপাড়া) শােদীয় দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৬৪৯            5,050  

৭৮৭ উত্তে চর্ামবিপুে পমিি পাড়া তরুন যুব সংঘ, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৬৫০            2,000  

৭৮৮ বািনা সদে সা. দুর্ গা িমিে, বািনা, বেগুনা বািনা ৯৮২০৬৫১            5,000  

৭৮৯ উত্তে কাকমেড়া সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, বািনা, বেগুনা বািনা ৯৮২০৬৫২            5,000  

৭৯০ সা. মতলক স্মৃমত িমিে, পােেঘাটা, বেগুনা পােেঘাটা ৯৮২০৬৫৩            5,000  

৭৯১ োদুয়ানী সা. শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, পােেঘাটা, বেগুনা পােেঘাটা ৯৮২০৬৫৪            5,000  

৭৯২ দ. বকুলতলা সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, পােেঘাটা, বেগুনা পােেঘাটা ৯৮২০৬৫৫            5,000  

৭৯৩ রূপধন বাোে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পােেঘাটা, বেগুনা  পােেঘাটা ৯৮২০৬৫৬            5,000  

৭৯৪ কাঁঠালতলী ঠাকুেবাড়ী সা. শ্রীশ্রী োধারর্ামবি ও দুর্ গা িমিে, পােেঘাটা, 

বেগুনা 

পােেঘাটা ৯৮২০৬৫৭            5,000  

৭৯৫ চসানাবুমনয়া সা. শ্রীশ্রী োধারর্ামবি ও দুর্ গা িমিে, পাোেঘাটা, বেগুনা পােেঘাটা ৯৮২০৬৫৮            4,000  

৭৯৬ পুটিয়াখালী দ. পূব গ পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, চবতার্ী, বেগুনা চবতার্ী ৯৮২০৬৫৯            4,000  

৭৯৭ োধারর্ামবি ও শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চবতার্ী, বেগুনা চবতার্ী ৯৮২০৬৬০            4,000  

৭৯৮ চেরলপাড়া সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চবতার্ী, বেগুনা চবতার্ী ৯৮২০৬৬১            4,000  

৭৯৯ পূব গ কাউমনয়া ডাক্তােবাড়ী সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চবতার্ী, বেগুনা চবতার্ী ৯৮২০৬৬২            4,000  

৮০০ জুলুহাে বাোে সা. দুর্ গা িমিে, সমুদয়কাঠী, মপরোেপুে সমুদয়কাঠী ৯৮২০৬৬৩         10,000  

৮০১ েয়নি হাট দুর্ গা িন্ডপ, ডারবাে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৬৪            2,000  

৮০২ শকেপুে দুর্ গা িন্ডপ, ডারবাে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৬৫            2,000  

৮০৩ ডারবাে বুমড়ে হাট দুর্ গা িন্ডপ, ডারবাে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৬৬            2,000  

৮০৪ ডারবাে টংক বাবুে হাট দুর্ গা িন্ডপ, ডারবাে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৬৭            2,000  



৮০৫ চতমলয়ান দুর্ গা িন্ডপ, ডারবাে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৬৮            2,000  

৮০৬ ডহেী দ. দুর্ গা িন্ডপ, ডারবাে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৬৯            2,000  

৮০৭ ডহেী বড়িমন দুর্ গা িন্ডপ, ডারবাে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৭০            2,000  

৮০৮ ডারবাে চেঙ্গুয়াকালী দুর্ গা িন্ডপ, ডারবাে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৭১            2,000  

৮০৯ উত্তে িরহশপুে কালীহাট দুর্ গা িন্ডপ, ডারবাে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৭২            2,000  

৮১০ বাদলীপাড়া ধামেঙ্গী হাট দুর্ গা িমিে, ডারবাে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৭৩            2,000  

৮১১ কারকাে দুর্ গা িন্ডপ, ডারবাে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৭৪            2,000  

৮১২ রুকুনপুে বারশে হাট দুর্ গা িন্ডপ, ডারবাে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৭৫            2,000  

৮১৩ চোতমুকুিপুে  কালীতলা দুর্ গা িন্ডপ, ডারবাে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৭৭            2,000  

৮১৪ চোতমুকুিপুে োঙ্গোটা দুর্ গা িন্ডপ, ডারবাে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৭৮            2,000  

৮১৫ চটঘো মবলাই েমন্ড দুর্ গা িন্ডপ, ডারবাে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৭৯            2,000  

৮১৬ সান্দ্রাই দুর্ গা িন্ডপ, ডারবাে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৮০            2,000  

৮১৭ ডহেী অশ্রয়ন দুর্ গা িন্ডপ, ডারবাে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৮১            2,000  

৮১৮ ডারবাে শেৎ বাবু দুর্ গা িন্ডপ, ডারবাে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৮২            2,000  

৮১৯ ডহেী ধি গ বাবু দুর্ গা িন্ডপ, ডারবাে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৮৩            2,000  

৮২০ রুকুনপুে বারশে হাট বাসন্তী (দুর্ গা) পূো িন্ডপ, ডারবাে, কাহারোল,  কাহারোল ৯৮২০৬৮৪            2,000  

৮২১ বরলয়া দুর্ গা িন্ডপ, েসুলপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৮৫            2,000  

৮২২ সাদুল্লাপুে দুর্ গা িন্ডপ, েসুলপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৮৬            2,000  

৮২৩ ভবানীপুে েমন্ড দুর্ গা িন্ডপ, েসুলপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৮৭            2,000  

৮২৪ চভলয়া দুর্ গা িন্ডপ, েসুলপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৮৮            2,000  

৮২৫ সাধুে বাোে দঃ িরহশপুে দুর্ গা িন্ডপ, েসুলপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৮৯            2,000  

৮২৬ েসুলপুে স্কুল িাঠ দুর্ গা িন্ডপ, েসুলপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৯০            2,000  

৮২৭ উত্তে েসুলপুে দুর্ গা িন্ডপ, েসুলপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৯১            2,000  

৮২৮ চখাশালপুে দুর্ গা িন্ডপ, েসুলপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৯২            2,000  

৮২৯ তেকিা দুর্ গা িন্ডপ, েসুলপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৯৩            2,000  

৮৩০ পমিি সাদীপুে দুর্ গা িন্ডপ, েসুলপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৯৪            2,000  

৮৩১ হাসুয়া মিঠুন বাবু দুর্ গা িন্ডপ, েসুলপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৯৫            2,000  

৮৩২ িথুোপুে েন্ডী দুর্ গা িন্ডপ, েসুলপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৯৬            2,000  

৮৩৩ তেলা বাোে দুর্ গা িন্ডপ, েসুলপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৯৭            2,000  

৮৩৪ বাসুরদবপুে েন্ডী দুর্ গা িন্ডপ, েসুলপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৯৮            2,000  

৮৩৫ কারিাে হাট দুর্ গা িন্ডপ, েসুলপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৬৯৯            2,000  

৮৩৬ েমন্ডপুে েমন্ড দুর্ গা পূো িন্ডপ, েসুলপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৭০০            2,000  

৮৩৭ চর্ালােপাড় ঠাকুেবাড়ী বাসন্তী পূো িন্ডপ, চর্ৌেনদী, বমেশাল চর্ৌেনদী ৯৮২০৭০১            5,000  

৮৩৮ বাকাই বাোে সা. পূো িন্ডপ, খাঞ্জাপুে, চর্ৌেনদী, বমেশাল চর্ৌেনদী ৯৮২০৭০২            5,000  

৮৩৯ বুময়ইল কামেেপাড় পূো িন্ডপ, বােী, চর্ৌেনদী, বমেশাল চর্ৌেনদী ৯৮২০৭০৩            5,000  

৮৪০ উত্তে োঁদশী সাতকাপলা পূো িন্ডপ, চর্ৌেনদী, বমেশাল চর্ৌেনদী ৯৮২০৭০৪            5,000  

৮৪১ মবলগ্রাি সূ গ কাপােী বাড়ী পূো িন্ডপ, িামহলাড়া, চর্ৌেনদী, বমেশাল চর্ৌেনদী ৯৮২০৭০৫            5,000  

৮৪২ েে েিোনপুে কালীপদ িন্ডরলে বাড়ী সা: দু: পূ: ি:, নলমেড়া, চর্ৌেনদী,  চর্ৌেনদী ৯৮২০৭০৬            5,000  

৮৪৩ চদওয়া পাড়া বাইে চখালা দুর্ গা পূো িন্ডপ, বাটারোে, চর্ৌেনদী, বমেশাল চর্ৌেনদী ৯৮২০৭০৭            5,000  

৮৪৪ সারকাকাঠী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সমেকল, চর্ৌেনদী, বমেশাল চর্ৌেনদী ৯৮২০৭০৮            5,000  

৮৪৫  েহিতপুে বাোে পূো িন্ডপ, বাবুর্ঞ্জ, বমেশাল বাবুর্ঞ্জ ৯৮২০৭০৯            5,000  

৮৪৬ েহিতপুে হাট পূো িন্ডপ, বাবুর্ঞ্জ, বমেশাল বাবুর্ঞ্জ ৯৮২০৭১০            5,000  

৮৪৭ েমফয়াদী দুর্ গা পূো িন্ডপ, োঁদপাশা, বাবুর্ঞ্জ, বমেশাল বাবুর্ঞ্জ ৯৮২০৭১১            5,000  

৮৪৮ হাদীবাসকাঠী বলাই মসংরহে বাড়ী পূো িন্ডপ, িাধবপাশা, বাবুর্ঞ্জ,  বাবুর্ঞ্জ ৯৮২০৭১২            5,000  



৮৪৯ হাদীবাসকাঠী পঙ্কে মসংরহে বাড়ী পূো িন্ডপ, িাধবপাশা, বাবুর্ঞ্জ,  বাবুর্ঞ্জ ৯৮২০৭১৩            5,000  

৮৫০ বাড়ুইখালী মবশ্বাস বাড়ী সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, িাধবপাশা, বাবুর্ঞ্জ,  বাবুর্ঞ্জ ৯৮২০৭১৪            5,000  

৮৫১ দ. েম্বদ্বীপ সা. দুর্ গা ও কালী িমিে, বানােীপাড়া, বমেশাল বানােীপাড়া ৯৮২০৭১৫            5,000  

৮৫২ পমিি লবনপাড়া শ্রীশ্রী হমেগুরু চসবা সংঘ, বানােীপাড়া, বমেশাল বানােীপাড়া ৯৮২০৭১৬            5,000  

৮৫৩ দ. বাইশােী সাহাপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, বানােীপাড়া, বমেশাল বানােীপাড়া ৯৮২০৭১৭            5,000  

৮৫৪ বানােীপাড়া চকন্দ্রীয় সা. দুর্ গা ও কালী িমিে, বানােীপাড়া, বমেশাল বানােীপাড়া ৯৮২০৭১৮            5,000  

৮৫৫ িািেং সা. শ্রী হমে ও দুর্ গা িমিে, বানােীপাড়া, বমেশাল বানােীপাড়া ৯৮২০৭১৯            5,000  

৮৫৬ উত্তে মবশােকামি বটতলা শ্রীশ্রী হমেগুরুোঁদ িাতুয়া চসবাশ্রি ও শােদীয় 

দুর্ গা িমিে, বানােীপাড়া, বমেশাল 

বানােীপাড়া ৯৮২০৭২০            5,000  

৮৫৭ কদিবাড়ী বটতলা সা. দুর্ গা িমিে, বানােীপাড়া, বমেশাল বানােীপাড়া ৯৮২০৭২১            5,000  

৮৫৮ িসমেদবাড়ী সা. োধাকৃষ্ণ িমিে, বানােীপাড়া, বমেশাল বানােীপাড়া ৯৮২০৭২২            5,000  

৮৫৯ আলিদী ভেৎরসন সা. দুর্ গা িমিে, সাতলা, উমেেপুে, বমেশাল উমেেপুে ৯৮২০৭২৩            4,000  

৮৬০ হােতা বাোে দ. পাড় িদন চিাহন চসবাশ্রি সা. দুর্ গা পূো িমিে, 

উমেেপুে, বমেশাল 

উমেেপুে ৯৮২০৭২৪            4,000  

৮৬১ কােফা বটতলা বাোে সা. দুর্ গা পূো িমিে, েল্লা, উমেেপুে, বমেশাল উমেেপুে ৯৮২০৭২৫            4,000  

৮৬২ পমিি চকশবকাঠী সা. দুর্ গা পূো িমিে, ওটো, উমেেপুে, বমেশাল উমেেপুে ৯৮২০৭২৬            4,000  

৮৬৩ ধামুো বিে সা. দুর্ গা পূো িমিে, চশালক, উমেেপুে, বমেশাল উমেেপুে ৯৮২০৭২৭            4,000  

৮৬৪ নামেরকলী সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িমিে, বড়ারকঠা, উমেেপুে, বমেশাল উমেেপুে ৯৮২০৭২৮            4,000  

৮৬৫ মুলপাইন কীত্তগন আঙ্গীনা সা. দুর্ গা পূো িমিে, বািোইল, উমেেপুে, 

বমেশাল 

উমেেপুে ৯৮২০৭২৯            4,000  

৮৬৬ তাোবাড়ী উগ্রতাো পীঠস্থান সা. দুর্ গা পূো িমিে, মশকােপুে, উমেেপুে, 

বমেশাল 

উমেেপুে ৯৮২০৭৩০            4,000  

৮৬৭ মনতযানি সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িমিে, গুঠিয়া, উমেেপুে, বমেশাল উমেেপুে ৯৮২০৭৩১            4,000  

৮৬৮ উমেেপুে বিে চকন্দ্রীয় সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো ও হমে িমিে, উমেেপুে, 

বমেশাল 

উমেেপুে ৯৮২০৭৩২            4,000  

৮৬৯ শ্রীশ্রী র্ীতাশ্রি িমিে, মেোভ গ বাোে, সদে, োঙ্গািাটি সদে ৯৮২০৭৩৩            3,000  

৮৭০ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, স্বি গাটিলা, োঙ্গািাটি সদে ৯৮২০৭৩৪            3,000  

৮৭১ শ্রীশ্রী শীতলা িমিে, আসািবস্তী, োঙ্গািাটি সদে ৯৮২০৭৩৫            3,000  

৮৭২ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, করলেরর্ট, সদে, োঙ্গািাটি সদে ৯৮২০৭৩৬            3,000  

৮৭৩ শ্রীশ্রী দশভুো িাতৃ িমিে, দ. কামলিীপুে, োঙ্গািাটি সদে ৯৮২০৭৩৭            3,000  

৮৭৪ শ্রীশ্রী অখ-ি-মল িমিে, র্েগনতলী, োঙ্গািাটি সদে ৯৮২০৭৩৮            3,000  

৮৭৫ কন গফুলী িকল্প শ্রীশ্রী হমে িমিে, কেলাে মডরপা, কাপ্তাই, োঙ্গািাটি কাপ্তাই ৯৮২০৭৩৯            3,000  

৮৭৬ শ্রীশ্রী র্ীতা িমিে, কাউখালী বাোে, কাউখালী, োঙ্গািাটি কাউখালী ৯৮২০৭৪০            3,000  

৮৭৭ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ চসবাশ্রি,  ক্ষ্মা বাোে, জুোিমড়, োঙ্গািাটি জুোিমড় ৯৮২০৭৪১            2,000  

৮৭৮ শ্রীশ্রী ের্ন্নাে িমিে, নামনয়ােেে বাোে, োঙ্গািাটি নামনয়ােেে  ৯৮২০৭৪২            3,000  

৮৭৯ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ চসবাশ্রি, লংঘদু, োঙ্গািাটি লংঘদু ৯৮২০৭৪৩            3,000  

৮৮০ শ্রীশ্রী হমে িমিে, বেকল বাোে, বেকল, োঙ্গািাটি বেকল ৯৮২০৭৪৪            3,000  

৮৮১ শ্রীশ্রী ের্ন্নাে িমিে, দুেিমড় বাোে, বাঘাইিমড়, োঙ্গািাটি বাঘাইিমড় ৯৮২০৭৪৫            3,000  

৮৮২ শ্রীশ্রী কালী িমিে, মবলাইিমড়, োঙ্গািাটি মবলাইিমড় ৯৮২০৭৪৬            3,000  

৮৮৩ শ্রীশ্রী হমে িমিে, োেস্থলী বাোে, োেস্থলী, োঙ্গািাটি োেস্থলী ৯৮২০৭৪৭            3,000  

৮৮৪ শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনাোয়ন িমিে, খার্ড়ািমড় বাোে, খার্ড়ািমড় সদে ৯৮২০৭৪৮            5,000  

৮৮৫ শ্রীশ্রী র্ীতা আশ্রি শামন্তনর্ে, খার্ড়ািমড় সদে ৯৮২০৭৪৯            2,500  

৮৮৬ ভূবরনশ্বেী কালী িমিে, আনিনর্ে, খার্ড়ািমড় সদে ৯৮২০৭৫০            5,000  

৮৮৭ শ্রীশ্রী ের্ন্নাে িমিে, বাোে এলাকা খার্ড়ািমড়, খার্ড়ািমড়  সদে ৯৮২০৭৫১            2,500  

৮৮৮ শ্রীশ্রী অখন্ড িন্ডলী িমিে, খার্ড়াপুে, খার্ড়ািমড় সদে ৯৮২০৭৫২            2,500  



৮৮৯ শ্রীশ্রী শালবন কালী িমিে দুর্ গা িন্ডপ, খার্ড়ািমড় সদে ৯৮২০৭৫৩            2,500  

৮৯০ শ্রীশ্রী দুর্ গা বাড়ী , ভাইরবানিড়া, খার্ড়ািমড় সদে ৯৮২০৭৫৪            2,500  

৮৯১ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ িমিে, খার্ড়ািমড় সদে ৯৮২০৭৫৬            2,500  

৮৯২ ৫ িাইল দুর্ গা বাড়ী , দীঘীনালা সড়ক, খার্ড়ািমড় সদে ৯৮২০৭৫৭            2,500  

৮৯৩ চিাটর্াি বার্ান দুর্ গা বাড়ী, খার্ড়ািমড় সদে ৯৮২০৭৫৮            2,500  

৮৯৪ ঠাকুেিড়া মশব িমিে দুর্ গা িন্ডপ, খার্ড়ািমড় সদে ৯৮২০৭৫৯            2,500  

৮৯৫ চোেখেি মশব িমিে দুর্ গা িন্ডপ, খার্ড়ািমড় সদে ৯৮২০৭৬০            2,500  

৮৯৬ শ্রীশ্রী হমে িমিে দুর্ গা িন্ডপ, মসমঞ্জনালা, খার্ড়ািমড় সদে ৯৮২০৭৬১            2,500  

৮৯৭ োনােন্দ্রপাড়া দুর্ গা িন্ডপ, চেঁতুলতলা, খার্ড়ািমড় সদে ৯৮২০৭৬২            2,500  

৮৯৮ কলিিমড়  াদুোিপাড়া দুর্ গা িন্ডপ, কলিিমড়, খার্ড়ািমড় সদে ৯৮২০৭৬৩            2,500  

৮৯৯ শ্রীশ্রী চধাবলরপৌঠ পূো িন্ডপ (ঘটপূো), খার্ড়ািমড় সদে ৯৮২০৭৬৪            2,500  

৯০০ শ্রীশ্রী েক্ষা কালী িমিে দুর্ গা িন্ডপ, িধ্যর্ঞ্জপাড়া, খার্ড়ািমড় সদে ৯৮২০৭৬৫            2,500  

৯০১ শ্রীশ্রী শালবন চলাকনাে িমিে দুর্ গা িন্ডপ, শালবন, খার্ড়ািমড় সদে ৯৮২০৭৬৬            2,500  

৯০২ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নাোয়ন িমিে দুর্ গা িন্ডপ, পল্টন েয়পাড়া, চপাোিড়া,  সদে ৯৮২০৭৬৭            2,500  

৯০৩ শ্রী দমক্ষিা কালী বাড়ী দুর্ গা িন্ডপ, িহালিমড় সদে, খার্ড়ািমড় িহালিমড় ৯৮২০৭৬৮            3,000  

৯০৪ িাইসিমড় ের্ন্নাে িমিে, িাইসিমড় বাোে, িহালিমড়, খার্ড়ািমড় িহালিমড় ৯৮২০৭৬৯            2,500  

৯০৫ পানিমড় চদবালয় িমিে, পানিমড়, খার্ড়ািমড় পানিমড় ৯৮২০৭৭০            3,000  

৯০৬ কুড়ামদয়ািড়া দুর্ গা িমিে, খার্ড়ািমড় পানিমড় ৯৮২০৭৭১            2,500  

৯০৭ চলার্াং বাোে মবগ্রহ (কালী), পানিমড়, খার্ড়ািমড় পানিমড় ৯৮২০৭৭২            2,500  

৯০৮ চলার্াং বাোে অষ্ট িঙ্গলা িমিে (স্থায়ী িমতিা পূো), পানিমড়,  পানিমড় ৯৮২০৭৭৩            2,500  

৯০৯ বাউোপাড়া দুর্ গা িমিে, লমতবান, পানিমড়, খার্ড়ািমড় পানিমড় ৯৮২০৭৭৪            2,500  

৯১০ বামু্বপাড়া দুর্ গা িমিে, লমতবান, পানিমড়, খার্ড়ািমড় পানিমড় ৯৮২০৭৭৫            2,500  

৯১১ আমদ মত্রপুোপাড়া দুর্ গা িন্ডপ, পানিমড়, খার্ড়ািমড় পানিমড় ৯৮২০৭৭৬            2,500  

৯১২ চলার্াং চহডম্যানপাড়া মশব িমিে দুর্ গা িন্ডপ, পানিমড়, খার্ড়ািমড় পানিমড় ৯৮২০৭৭৭            2,500  

৯১৩ ববশাখ কুিােপাড়া দুর্ গা িন্ডপ, পানিমড়, খার্ড়ািমড় পানিমড় ৯৮২০৭৭৮            2,500  

৯১৪ পানিমড় সাঁওতালপাড়া চলাকনাে ধাি দুর্ গা িন্ডপ, পানিমড়, খার্ড়ািমড় পানিমড় ৯৮২০৭৭৯            2,500  

৯১৫ দীমঘনালা মশব িমিে, দীমঘনালা বাোে, পানিমড়, খার্ড়ািমড় পানিমড় ৯৮২০৭৮০            3,000  

৯১৬ চবায়ালখালী নাোয়ন িমিে, দীমঘনালা, খার্ড়ািমড় দীমঘনালা ৯৮২০৭৮২            3,000  

৯১৭ বাবুিড়া োধািাধব িমিে, দীমঘনালা, খার্ড়ািমড় দীমঘনালা ৯৮২০৭৮৩            2,500  

৯১৮ সুধীে চিম্বাে চহডম্যানপাড়া ের্ন্নাে িমিে দুর্ গা িন্ডপ, খার্ড়ািমড় দীমঘনালা ৯৮২০৭৮৪            2,500  

৯১৯ ৯ িাইল ের্ন্নাে িমিে দুর্ গা িন্ডপ, দীমঘনালা, খার্ড়ািমড় দীমঘনালা ৯৮২০৭৮৫            2,500  

৯২০ েমশকনর্ে হমে িমিে দুর্ গা িন্ডপ, দীমঘনালা, খার্ড়ািমড় দীমঘনালা ৯৮২০৭৮৬            2,500  

৯২১ িধ্য চবায়ালখালী োধািাধব িমিে, দীমঘনালা, খার্ড়ািমড় দীমঘনালা ৯৮২০৭৮৭            2,500  

৯২২ িাটিোঙ্গা কালী বাড়ী দুর্ গা িন্ডপ, িাটিোঙ্গা, খার্ড়ািমড় িাটিোঙ্গা ৯৮২০৭৮৮            3,000  

৯২৩ চর্ািতী কালীবাড়ী ও ের্ন্নাে িমিে দুর্ গা িন্ডপ, িাটিোঙ্গা, খার্ড়ািমড় িাটিোঙ্গা ৯৮২০৭৮৯            2,500  

৯২৪ বন গাল ডাক বাংলা বাোে দুর্ গা িমিে, িাটিোঙ্গা, খার্ড়ািমড় িাটিোঙ্গা ৯৮২০৭৯০            2,500  

৯২৫ তবলিমড় লাইফ কাব গােীপাড়া দুর্ গা িমিে, িাটিোঙ্গা, খার্ড়ািমড় িাটিোঙ্গা ৯৮২০৭৯১            2,500  

৯২৬ তাইনিং চহডম্যানপাড়া দুর্ গা িমিে, িাটিোঙ্গা, খার্ড়ািমড় িাটিোঙ্গা ৯৮২০৭৯২            2,500  

৯২৭ বামলটিলা শঙ্কেিঠ দুর্ গা িন্ডপ, িাটিোঙ্গা, খার্ড়ািমড় িাটিোঙ্গা ৯৮২০৭৯৩            2,500  

৯২৮ গুইিাো দামেগমলং টিলা কালী িমিে, গুইিাো, খার্ড়ািমড় গুইিাো ৯৮২০৭৯৪            2,500  

৯২৯ গুইিাো ডাক্তােটিলা দুর্ গা িমিে, গুইিাো, খার্ড়ািমড় গুইিাো ৯৮২০৭৯৫            2,500  

৯৩০ শ্রীশ্রী েন্ডী িমিে দুর্ গা িন্ডপ (স্থায়ী িমতিা পূো), গুইিাো, খার্ড়ািমড়  গুইিাো ৯৮২০৭৯৬            2,500  

৯৩১ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ িমিে দুর্ গা িন্ডপ, মসন্দুকিমড়, খার্ড়ািমড় গুইিাো ৯৮২০৭৯৭            2,500  

৯৩২ শ্রীশ্রী দমক্ষরনশ্বেী কালী িমিে পূো িন্ডপ, োির্ড় বাোে, োির্ড়,  োির্ড় ৯৮২০৭৯৮            3,000  



৯৩৩ শ্রীশ্রী বাসন্তী িমিে (স্থায়ী িমতিা পূো), োেনতলী, খার্ড়ািমড় োির্ড় ৯৮২০৭৯৯            2,500  

৯৩৪ িামনকিমড় োে শ্যািা কালী িমিে দুর্ গা িন্ডপ, িামনকিমড়, খার্ড়ািমড় িামনকিমড় ৯৮২০৮০০            3,000  

৯৩৫ মতনটাহেী সা. দুর্ গা িন্ডপ, িামনকিমড়, খার্ড়ািমড় িামনকিমড় ৯৮২০৮০১            2,500  

৯৩৬ দ. একসতযপাড়া দুর্ গা িন্ডপ, িামনকিমড়, খার্ড়ািমড় িামনকিমড় ৯৮২০৮০২            2,500  

৯৩৭ লক্ষ্মীিমড় ব্রহ্মিয়ী কালী িমিে পূো িন্ডপ, র্ড়ািমড়, খার্ড়ািমড় র্ড়ািমড় ৯৮২০৮০৩            3,000  

৯৩৮ বীের্ঞ্জ চকন্দ্রীয় সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮০৪            2,000  

৯৩৯ কাোেীপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮০৫            2,000  

৯৪০ কুিােপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮০৬            2,000  

৯৪১ করলেপাড়া সা. দুর্ গা পুো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮০৭            2,000  

৯৪২ সনাতনপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮০৮            2,000  

৯৪৩ সুোলপুে মবষ্ণু িমিে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮০৯            2,000  

৯৪৪ নতুনপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮১০            2,000  

৯৪৫ সুোলপুে সনাতন ধি গাঙ্গন কামলবাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ,  বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮১১            2,000  

৯৪৬ হমেবাসে পাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮১২            2,000  

৯৪৭ মুোেীপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮১৩            2,000  

৯৪৮ মুোেীপুে চসনপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮১৪            2,000  

৯৪৯ চভলাপুকুে বাবুে হাট সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮১৫            2,000  

৯৫০ সাহাডুবী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮১৬            2,000  

৯৫১ আোেী মিলনপুে (লীলাকুড়া) সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮১৭            2,000  

৯৫২ চদউলী েেবাোে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮১৮            2,000  

৯৫৩ চতউলী খুমনয়া (০১) সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮১৯            2,000  

৯৫৪ চদউলী খুমনয়া (০২) সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮২০            2,000  

৯৫৫ আোেী িদনসাঁরকা সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮২১            2,000  

৯৫৬ ধনর্াঁও ধরনশ্বেী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮২২            2,000  

৯৫৭ মশবোিপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮২৩            2,000  

৯৫৮ মশবোিপুে পাঁেরকাল তলা সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮২৪            2,000  

৯৫৯ মশবোিপুে ের্ন্নাে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮২৫            2,000  

৯৬০ মশবোিপুে ভবানী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮২৬            2,000  

৯৬১ মশবোিপুে কুলেন্ডী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮২৭            2,000  

৯৬২ িদনসাঁরকা তাঁতীপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮২৮            2,000  

৯৬৩ মুোেীপুে কালীতলা সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮২৯            2,000  

৯৬৪ পলাশবাড়ী হাই স্কুল সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৩০            2,000  

৯৬৫ মিলন বাোে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৩১            2,000  

৯৬৬ আয়িাে ডাঙ্গা সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৩২            2,000  

৯৬৭ ডুংডুংর্ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৩৩            2,000  

৯৬৮ চদবীে বাোে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৩৪            2,000  

৯৬৯ বুড়ীেহাট সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৩৫            2,000  

৯৭০ োপাপাড়া বটতমল সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্ে, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৩৬            2,000  

৯৭১ োপাপাড়াে (পঃ) সাহাপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৩৭            2,000  

৯৭২ পলাশবাড়ী হারেো পুকুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৩৮            2,000  

৯৭৩ িাদাতী পামঞ্জয়াে পাড়া ও সেকাে পাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ,  বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৩৯            2,000  

৯৭৪ পালপাড়া িানব মুমক্ত দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৪০            2,000  

৯৭৫ মুমেবাড়ী হমেসভা বটতলা দুর্ গা পূো িন্ডপ (২), বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৪১            2,000  

৯৭৬ শতগ্রাি বাংলা বাোে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৪২            2,000  



৯৭৭ অজ্জূনাহাে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৪৩            2,000  

৯৭৮ অজুগনাহাে দাসপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৪৪            2,000  

৯৭৯ পমিি চদবারুপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৪৫            2,000  

৯৮০ িধ্য চদবারুপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৪৬            2,000  

৯৮১ পূব গ চদবারুপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৪৭            2,000  

৯৮২ কামশিনর্ে দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৪৮            2,000  

৯৮৩ ঝাড়বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৪৯            2,000  

৯৮৪ োংর্ালীপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৮৫০            2,000  

৯৮৫ মিেগাপুে গ্রাি ডাঙ্গী দুর্ গা পূো িন্ডপ, েসুলপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৫১            2,000  

৯৮৬ কাহারোল চকন্দ্রীয় দুর্ গা িন্ডপ, মুকুিপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৫২            2,000  

৯৮৭ চদওনাঘাটা দুর্ গা িন্ডপ, মুকুিপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৫৩            2,000  

৯৮৮ পমিি সুিইল দুর্ গা িন্ডপ, মুকুিপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৫৪            2,000  

৯৮৯ কাহারোল চকন্দ্রীয় হমে িমিে দুর্ গা িন্ডপ, মুকুিপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৫৫            2,000  

৯৯০ মুকুিপুে দুর্ গা িন্ডপ, মুকুিপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৫৬            2,000  

৯৯১ োিপুে চঘানাপাড়া দুর্ গা িন্ডপ, মুকুিপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৫৭            2,000  

৯৯২ েকিহেি বাসন্তী দুর্ গা িন্ডপ, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৫৮            2,000  

৯৯৩ সাহাপুে দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্াঁও, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৫৯            2,000  

৯৯৪ পাহাড়পুে সায়বানতলী দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্াঁও, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৬০            2,000  

৯৯৫ তাোপুে দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্াঁও, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৬১            2,000  

৯৯৬ ভারবাে দীমঘ দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্াঁও, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৬২            2,000  

৯৯৭ চদিরদবী দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্াঁও, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৬৩            2,000  

৯৯৮ উতোইন দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্াঁও, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৬৪            2,000  

৯৯৯ পমিি িমল্লকপুে দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্াঁও, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৬৫            2,000  

১০০০ সুিে পুকুে (িঙ্গলাে চিাড়) দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্াঁও, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৬৬            2,000  

১০০১ বংশীপুে খর্ গ চিাহন দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্াঁও, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৬৭            2,000  

১০০২ বংশীপুে নমুলুশাহ দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্াঁও, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৬৮            2,000  

১০০৩ পামনর্াঁও চদরবন্দ্রনাে দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্াঁও, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৬৯            2,000  

১০০৪ মনেিইল দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্াঁও, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৭০            2,000  

১০০৫ পাহাড়পুে চবলাই েমন্ড দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্াঁও, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৭১            2,000  

১০০৬ তাোপুে চখাকা বাইশ দুর্ গা পূো িন্ডপ, তাোর্াঁও, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৭২            2,000  

১০০৭ খন্ডা দুর্ গা পূো িন্ডপ, তাোর্াঁও, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৭৩            2,000  

১০০৮ বর্দইড় হাট দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্াঁও, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৭৪            2,000  

১০০৯ কাঠনা দুর্ গা পূো িন্ডপ, তাোর্াঁও, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৭৫            2,000  

১০১০ পাহাড়পুে মবরলে হাটি দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্াঁও, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৭৬            2,000  

১০১১ সুিেপুে কাোেী দুর্ গা পূো িন্ডপ, সুিেপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৭৭            2,000  

১০১২ কান্তনর্ে চিাড় দুর্ গা পূো িন্ডপ, সুিেপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৭৮            2,000  

১০১৩ চবায়াল পাতিা দুর্ গা পূো িন্ডপ, সুিেপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৭৯            2,000  

১০১৪ পরয়শ মশশুে বার্ান দুর্ গা পূো িন্ডপ, সুিেপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৮০            2,000  

১০১৫ বার্পুে চেৌোঙ্গী বাোে দুর্ গা পূো িন্ডপ, সুিেপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৮১            2,000  

১০১৬ উত্তে বার্পুে দুর্ গা পূো িন্ডপ, সুিেপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৮২            2,000  

১০১৭ িালগ্রাি দুর্ গা পূো িন্ডপ, সুিেপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৮৩            2,000  

১০১৮ দ্বীপনর্ে ঝড়ুয়া কালী দুর্ গা পূো িন্ডপ, সুিেপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৮৪            2,000  

১০১৯ দশিাইল দুর্ গা পূো িন্ডপ, সুিেপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৮৫            2,000  

১০২০ র্ড়নুেপুে দুর্ গা পূো িন্ডপ, সুিেপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৮৬            2,000  



১০২১ সাইনর্ে চহরলঞ্চাকুমড় দুর্ গা পূো িন্ডপ, সুিেপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৮৭            2,000  

১০২২ োিেন্দ্রপুে মভমডমপ দুর্ গা পূো িন্ডপ, োিেন্দ্রপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৮৮            2,000  

১০২৩ পূব গ সুলতানপুে পালপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, োিেন্দ্রপুে, কাহারোল,  কাহারোল ৯৮২০৮৮৯            2,000  

১০২৪ চভন্ডাবাড়ী আিামত কালী দুর্ গা পূো িন্ডপ, োিেন্দ্রপুে, কাহারোল,  কাহারোল ৯৮২০৮৯০            2,000  

১০২৫ চভন্ডাবাড়ী স্কুলিাঠ দুর্ গা পূো িন্ডপ, োিেন্দ্রপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৯১            2,000  

১০২৬ সেঞ্জা দুর্ গা পূো িন্ডপ, োিেন্দ্রপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৯২            2,000  

১০২৭ ঈশানপুে মুটুনীহাট পূে িন্ডপ, োিেন্দ্রপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৯৩            2,000  

১০২৮ নয়াবাদ (বার্ানবাড়ী) দুর্ গা পূো িন্ডপ, োিেন্দ্রপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৯৪            2,000  

১০২৯ ঈশ্বেগ্রাি দুর্ গা পূো িন্ডপ, োিেন্দ্রপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৯৫            2,000  

১০৩০ নধাবাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, োিেন্দ্রপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৯৬            2,000  

১০৩১ নয়াবাদ িারকলা শাহাে ঘাট দুর্ গা পূো িন্ডপ, োিেন্দ্রপুে, কাহারোল,  কাহারোল ৯৮২০৮৯৭            2,000  

১০৩২ চফরুিাডাংর্া দুর্ গা পূো িন্ডপ, োিেন্দ্রপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৯৮            2,000  

১০৩৩ পেরিশ্বেপুে ধি গশালা দুর্ গা পূো িন্ডপ, োিেন্দ্রপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৮৯৯            2,000  

১০৩৪ পেরিশ্বেীপুে স্কুল িাঠ দুর্ গা পূো িন্ডপ, োিেন্দ্রপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২০৯০০            2,000  

১০৩৫ মশবপুে শ্যাি িাস্টােপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯০১            2,000  

১০৩৬ চভার্নর্ে (কমবোেহাট) সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯০২            2,000  

১০৩৭ র্ান্ডাো সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯০৩            2,000  

১০৩৮ নির্াঁ (ঝলঝলী) সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯০৪            2,000  

১০৩৯ েক চিাহনপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯০৫            2,000  

১০৪০ চভালানােপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯০৬            2,000  

১০৪১ েমতনােপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯০৭            2,000  

১০৪২ এলাইর্াঁও হমেবাসেপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯০৮            2,000  

১০৪৩ মসংহোনী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯০৯            2,000  

১০৪৪ পালানুর্াঁও সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯১০            2,000  

১০৪৫ লাটডাবেী কাওয়াবাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯১১            2,000  

১০৪৬ ডারকশ্বেী চঘািপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯১২            2,000  

১০৪৭ ডারকশ্বেী ভূতপুকুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯১৩            2,000  

১০৪৮ ডারকশ্বেী বাসতলী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯১৪            2,000  

১০৪৯ আোর্ী মশয়ালরখদা চকানপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯১৫            2,000  

১০৫০ মশয়ালরখদা বাশতলী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্ে, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯১৬            2,000  

১০৫১ চেৌপুকুমেয়া িাঝপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯১৭            2,000  

১০৫২ চেৌপুকুমেয়া গ্রািতলী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯১৮            2,000  

১০৫৩ চেৌপুকুমেয়া বালুেে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯১৯            2,000  

১০৫৪ বটতলী বাোে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯২০            2,000  

১০৫৫ সারতাে চঘািপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯২১            2,000  

১০৫৬ িািনর্ে চঘাি ও পালপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯২২            2,000  

১০৫৭ িািনর্ে ভোকালী আমদবাসী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯২৩            2,000  

১০৫৮ দ. দলুয়া িহন্তপাড়া ও পালপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯২৪            2,000  

১০৫৯ উত্তে দলুয়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯২৫            2,000  

১০৬০ উত্তে েঘুনােপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯২৬            2,000  

১০৬১ বড় কমেিপুে আম্রকানন সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯২৭            2,000  

১০৬২ চেৌধুেীহাট চকন্দ্রীয় সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯২৮            2,000  

১০৬৩ চেৌধুেীহাট িামলপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯২৯            2,000  

১০৬৪ বড়হাট কুতুলপুে েকরবনােশী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৩০            2,000  

১০৬৫ লারটেহাট সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৩১            2,000  



১০৬৬ বড়হাট শীলপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৩২            2,000  

১০৬৭ কুতুলপুে শালডাঙ্গা সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৩৩            2,000  

১০৬৮ পূব গ কামশপুে দাসপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৩৪            2,000  

১০৬৯ ডাবো মেরনশ্বেী হাটরখালা সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৩৫            2,000  

১০৭০ ডাবো মেরনশ্বেী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৩৬            2,000  

১০৭১ ডাবো মেরনশ্বেী চদবনােপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৩৭            2,000  

১০৭২ িহারদবপুে চখালাকুঠী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৩৮            2,000  

১০৭৩ সুিেী হাটর্াি বািনপুকুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৩৯            2,000  

১০৭৪ সুিেী হাটর্াি সেকােী িােমিক মবদ্যালয় পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৪০            2,000  

১০৭৫ চবাোপুকুে আমদবাসী নাোয়নধাি সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৪১            2,000  

১০৭৬ কাটর্ড় িহাতাবপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৪২            2,000  

১০৭৭ ক্ষুে িািখুমড়য়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, বামলয়াডাঙ্গী, ঠাকুের্াঁও বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২০৯৪৩            2,000  

১০৭৮ োয়িহল মভতেবাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, বামলয়াডাঙ্গী, ঠাকুের্াঁও বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২০৯৪৪            2,000  

১০৭৯ চভাটপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, বামলয়াডাঙ্গী, ঠাকুের্াঁও বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২০৯৪৫            2,000  

১০৮০ চদার্ামি বাোে দুর্ গা পূো িন্ডপ, বামলয়াডাঙ্গী, ঠাকুের্াঁও বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২০৯৪৬            2,000  

১০৮১ খামলপুে িারকগট দুর্ গা পূো িন্ডপ, বামলয়াডাঙ্গী, ঠাকুের্াঁও বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২০৯৪৭            2,000  

১০৮২ লামহড়ী কুসাে চসন্টাে (কালীবাড়ী) দুর্ গা পূো িন্ডপ, বামলয়াডাঙ্গী,  বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২০৯৪৮            2,000  

১০৮৩ চদালুয়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, বামলয়াডাঙ্গী, ঠাকুের্াঁও বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২০৯৪৯            2,000  

১০৮৪ চখাঁোবাড়ী হাট দুর্ গা পূো িন্ডপ, বামলয়াডাঙ্গী, ঠাকুের্াঁও বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২০৯৫০            2,000  

১০৮৫ িধুপুে চবলাইগ্রাি শােদীয় দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৫১            2,000  

১০৮৬ িহাোেপুে কমবোেপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৫২            2,000  

১০৮৭ পূব গ পাড়র্াঁও মত্ররিাহনী দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৫৩            2,000  

১০৮৮ উলটর্াঁও নদীেঘাট দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৫৪            2,000  

১০৮৯ দ. নর্ে মত্রনয়নী দুর্ গা িমিে, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৫৫            2,000  

১০৯০ ভাটপাড়া োমুন্ডা কালী িমিে েত্নে দুর্ গা িমিে, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৫৬            2,000  

১০৯১ আশ্রয়ন িকল্প শােদীয় পূো িন্ডপ, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৫৭            2,000  

১০৯২ সারহবর্ঞ্জ হাট দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৫৮            2,000  

১০৯৩ চুমনয়াপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৫৯            2,000  

১০৯৪ োোপুকুে শােদীয় দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৬০            3,000  

১০৯৫ োলকাপাড়া সা. দুর্ গা িমিে পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৬১            2,000  

১০৯৬ বসয়দপুে তাঁমতপাড়া দুর্ গা িমিে, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৬২            2,000  

১০৯৭ িামসিপুে তাঁমতপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা িমিে (র্মিো সংলগ্ন), মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৬৩            2,000  

১০৯৮ োিপুে শােদীয় দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৬৪            2,000  

১০৯৯ মসন্দুোমল শােদীয় দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৬৫            2,000  

১১০০ উেোইল চখাকমসপাড়া সা. দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৬৬            2,000  

১১০১ পাঁেকুে সবাকপাড়া সা. দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৬৭            2,000  

১১০২ শংকেপুে পালপাড়া সা. দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৬৮            2,000  

১১০৩ বনতাো োমলয়াপাড়া সা. দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৬৯            2,000  

১১০৪ মুকুিপুে সা. দুর্ গা পূো, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৭০            2,000  

১১০৫ খানপুে সা. দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৭১            2,000  

১১০৬ োিসার্ে সা. দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৭২            2,000  

১১০৭ কিলাপুে মশবতলা দুর্ গা িমিে, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৭৩            2,000  

১১০৮ দ. িরহশপুে (ভুিাপাড়া) দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৭৪            2,000  

১১০৯ চিাল্লাপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা পূো কমিটি-১, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৭৫            2,000  

১১১০ হাড়র্াঁও দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৭৬            2,000  



১১১১ চবলবাড়ী সা. দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৭৭            2,000  

১১১২ আমদবাসী পাড়া িকল্প দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৭৮            2,000  

১১১৩ বানপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২০৯৭৯            2,000  

১১১৪ িাহানপুে চকন্দ্রীয় সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৮০            2,000  

১১১৫ লক্ষ্মীপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৮১            2,000  

১১১৬ রুসুলপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৮২            2,000  

১১১৭ লস্কেপুে ডুংডুঙ্গী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৮৩            2,000  

১১১৮ লস্কেপুে বড় ভবানী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৮৪            2,000  

১১১৯ লক্ষ্মীপুে ঈশ্বেী কালী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৮৫            2,000  

১১২০ িাহানপুে বাকুয়াপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৮৬            2,000  

১১২১ দ. িাহানপুে বনকালী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৮৭            2,000  

১১২২ েক্পাইকপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৮৮            2,000  

১১২৩ মশবপুে িধু িাষ্টােপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৮৯            2,000  

১১২৪ মশবপুে সততা সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৯০            2,000  

১১২৫ লক্ষ্মীপুে পামঞ্জয়ােপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৯১            2,000  

১১২৬ নওপাড়া চদবনােপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৯২            2,000  

১১২৭ িাহানপুে িন্ডলপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৯৩            2,000  

১১২৮ বকলাস সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৯৪            2,000  

১১২৯ লক্ষ্মীপুে িাঝুোি সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৯৫            2,000  

১১৩০ েসুলপুে মবরনাতপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৯৬            2,000  

১১৩১ েসুলপুে বামলয়াপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৯৭            2,000  

১১৩২ েসুলপুে মবিলপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৯৮            2,000  

১১৩৩ িাহানপুে চসনপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২০৯৯৯            2,000  

১১৩৪ িাহানপুে তাতীপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০০০            2,000  

১১৩৫ মুমেবাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০০১            2,000  

১১৩৬ পালপাড়া চিি কাঙ্গাল দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০০২            2,000  

১১৩৭ কােল েক্কেকালীতলা সা. দুর্ গা িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০০৩            2,000  

১১৩৮ কুসুিকতড় আম্রকানন সা. দুর্ গা িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০০৪            2,000  

১১৩৯ চসনগ্রাি হামড়কুড়া সা. দুর্ গা িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০০৫            2,000  

১১৪০ সন্কা বাোে সা. দুর্ গা িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০০৬            2,000  

১১৪১ ধুরলাট লক্ষ্মীতলা সা. দুর্ গা িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্ে ৯৮২১০০৭            2,000  

১১৪২ পাল্টাপুে কুমড়টামকয়া সা. দুর্ গা িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০০৮            2,000  

১১৪৩ পমিি চভার্রডািা কামলতলা সা. দুর্ গা িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০০৯            2,000  

১১৪৪ দ. েঘুনােপুে (বুমড়েহাট) সা. দুর্ গা িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০১০            2,000  

১১৪৫ পাল্টাপুে চেঁতুলতলা সা. দুর্ গা িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০১২            2,000  

১১৪৬ োমেবপুে সা. দুর্ গা িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০১৩            2,000  

১১৪৭ ধুলট িাঝাপাড়া সা. দুর্ গা িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০১৪            2,000  

১১৪৮ কােল খালপাড়া সা. দুর্ গা িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০১৫            2,000  

১১৪৯ োকাই সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০১৬            2,000  

১১৫০ উত্তে কুরিােপুে সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০১৭            2,000  

১১৫১ কুরিােপুে চদবত্তে সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০১৮            2,000  

১১৫২ চবায়ালিােী সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০১৯            2,000  

১১৫৩ আিতলী সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০২০            2,000  

১১৫৪ িদনপুে চেৌধুেীপাড়া সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০২১            2,000  



১১৫৫ িদনপুে স্কুলপাড়া সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০২২            2,000  

১১৫৬ পমিি িানমকো সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০২৩            2,000  

১১৫৭ পূব গ িানমকো সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০২৪            2,000  

১১৫৮ েনীর্াঁও সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০২৫            2,000  

১১৫৯ মুমড়য়ালা চেয়ােম্যানপাড়া সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০২৬            2,000  

১১৬০ চফনাপুকুে কমবোেপাড়া সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০২৭            2,000  

১১৬১ চফনাপুকুে বামনয়াপাড়া সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০২৮            2,000  

১১৬২ ের্দল বাোে সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০২৯            2,000  

১১৬৩ দািাইরক্ষত্র ব্রাহ্মিপাড়া সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০৩০            2,000  

১১৬৪ দািাইরক্ষত্র হাবলুহাট সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০৩১            2,000  

১১৬৫ দািাইরক্ষত্র ডাঙ্গাপাড়া সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০৩২            2,000  

১১৬৬ বড় চবাোপুকুে চখালামভটা সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ,  বীের্ঞ্জ ৯৮২১০৩৩            2,000  

১১৬৭ চর্াপালর্ঞ্জ বাোে সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০৩৪            2,000  

১১৬৮ মনেপাড়া (বার্ডাঙ্গা) সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০৩৫            2,000  

১১৬৯ মনেপাড়া (চিিবাোে) সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০৩৬            2,000  

১১৭০ মনেপাড়া (মবলপাড়া) সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০৩৭            2,000  

১১৭১ মনেপাড়া (ঝাড়পাড়া) সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০৩৮            2,000  

১১৭২ উত্তে েকবানােমশ (িন্ডলপাড়া) সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ,  বীের্ঞ্জ ৯৮২১০৩৯            2,000  

১১৭৩ নখাপাড়া (বার্ানবাড়ী) সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০৪০            2,000  

১১৭৪ শমু্ভর্াঁও (ঠাকুেপাড়া) সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০৪১            2,000  

১১৭৫ বককুড়ী (দ.পাড়া) সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০৪২            2,000  

১১৭৬ নখাপাড়া (সাহাপাড়া) সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০৪৩            2,000  

১১৭৭ কািােপুকুে মশয়াল্লড় দুর্ গা পূো িন্ডপ, হমেপুে, ঠাকুের্াঁও হমেপুে ৯৮২১০৪৪            2,000  

১১৭৮ েহিতপুে (খানমক) দুর্ গা পূো িন্ডপ, হমেপুে, ঠাকুের্াঁও হমেপুে ৯৮২১০৪৫            2,000  

১১৭৯ েহিতপুে (নুমনয়ার্ঞ্ে) দুর্ গা পূো িন্ডপ, হমেপুে, ঠাকুের্াঁও হমেপুে ৯৮২১০৪৬            2,000  

১১৮০ ভর্বানপুে দুর্ গা পূো িন্ডপ, হমেপুে, ঠাকুের্াঁও হমেপুে ৯৮২১০৪৭            2,000  

১১৮১ চখালড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, হমেপুে, ঠাকুের্াঁও হমেপুে ৯৮২১০৪৮            2,000  

১১৮২ ঢাকদহ চর্াপালপুে দুর্ গা পূো িন্ডপ, হমেপুে, ঠাকুের্াঁও হমেপুে ৯৮২১০৪৯            2,000  

১১৮৩ আিাইমদঘী কালী িমিে পূো িন্ডপ, হমেপুে, ঠাকুের্াঁও হমেপুে ৯৮২১০৫০            2,000  

১১৮৪ ধুকুেবাড়ী দুর্ গাপূো িমিে বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২১০৫১            2,000  

১১৮৫ চোঁেপাড়া িননমভটা দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২১০৫২            2,000  

১১৮৬ চোেপাড়া দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২১০৫৩            2,000  

১১৮৭ বামলয়াডাঙ্গী চকন্দ্রীয় (দুওসুও পুকুেপাড়) দুর্ গা পূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২১০৫৪         10,000  

১১৮৮ দুওসুও কুশলডাঙ্গী দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২১০৫৫            2,000  

১১৮৯ কলিা তালমদঘী দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২১০৫৬            2,000  

১১৯০ ভারনাে ব্রাহ্মিবাড়ী সা. দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২১০৫৭            2,000  

১১৯১ উদয়পুে  দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২১০৫৮            2,000  

১১৯২ েত্নাই বগুলাবাড়ী দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২১০৫৯            2,000  

১১৯৩ মেমলমভটা দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২১০৬০            2,000  

১১৯৪ হমেপুে দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২১০৬১            2,000  

১১৯৫ উত্তে বামলয়াডাঙ্গী (তুলমশপাড়া) দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২১০৬২            2,485  

১১৯৬ চর্ায়ালকােী বড়বাড়ী দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২১০৬৩            2,000  

১১৯৭ আধােদীমঘ দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২১০৬৪            2,000  

১১৯৮ ঠুিমনয়া বটতলী দুর্ গাপূো িন্ডপ বামলয়াডাঙ্গী ৯৮২১০৬৫            2,000  

১১৯৯ চনকিেদ দুর্ গা িমিে োনীশংককল ৯৮২১০৬৬           6,000  

১২০০ বাংলার্ড় দুর্ গা িমিে োনীশংককল ৯৮২১০৬৭           6,000  



১২০১ চলরহম্বা দুর্ গা িমিে োনীশংককল ৯৮২১০৬৮            2,000  

১২০২ মবোমশ দুর্ গা িমিে োনীশংককল ৯৮২১০৬৯            2,000  

১২০৩ োমনভবামনপুে স্কুল িাঠ দুর্ গা িমিে োনীশংককল ৯৮২১০৭০            2,000  

১২০৪ ভুকুের্াঁও দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮২১০৭১            3,000  

১২০৫ কুিামেয়া দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮২১০৭২         10,000  

১২০৬ নন্দুয়াে দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮২১০৭৩            2,000  

১২০৭ বমলদ্বাো দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮২১০৭৪            2,000  

১২০৮ কামতহাে দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮২১০৭৫            2,000  

১২০৯ ভাংবামড় দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮২১০৭৬            2,000  

১২১০ বারোে দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮২১০৭৭            2,000  

১২১১ ধুপপুকুে দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮২১০৭৮            2,000  

১২১২ ভরেশ্বেী দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮২১০৭৯            2,000  

১২১৩ ঝুলধােী দুর্ গা িমিে, োনীশংককল, ঠাকুের্াঁও োনীশংককল ৯৮২১০৮০            2,000  

১২১৪ ইলাহাে হাট সা. দুর্ গা িমিে, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮২১০৮১         10,000  

১২১৫ শালর্ড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, শালর্ড়া, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮২১০৮২            5,000  

১২১৬ োঁদপুে আলিপুে শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, োঁদপুে, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮২১০৮৩         10,000  

১২১৭ ভাবনার্ঞ্জ হাট শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ভাবনার্ঞ্জ, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮২১০৮৪         10,000  

১২১৮ বসন্তপুে ঝলঝমলে হাট শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, বসন্তপুে, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮২১০৮৫         10,000  

১২১৯ চকাঠাপাড়া হােোপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চকাঠাপাড়া, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮২১০৮৬            5,000  

১২২০ মশমুলটিয়া বদলীপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, মশমুলটিয়া, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮২১০৮৭            5,000  

১২২১ মবশিাইল শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, মবশিাইল, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮২১০৮৮            5,000  

১২২২ দুর্ গাপুে শ্রীশ্রী দুু্র্ গা িমিে, দুর্ গাপুে, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮২১০৮৯            5,000  

১২২৩ চভবো চবাড গহাট শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে চকন্দ্রীয় দুর্ গা িমিে, চভবো, পীের্ঞ্জ,  পীের্ঞ্জ ৯৮২১০৯০         10,000  

১২২৪ েকবাসুরদবপুে সেকােপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, েকবাসুরদবপুে, পীের্ঞ্জ,  পীের্ঞ্জ ৯৮২১০৯১            5,000  

১২২৫ সাগুনী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সাগুনী, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮২১০৯২            5,000  

১২২৬ মসন্দুি গা শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, মসন্দুি গা, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮২১০৯৩            5,000  

১২২৭ কেনাইহাট শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, কেনাই, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮২১০৯৪            5,000  

১২২৮ দ. িাধবপুে আমদবাসী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, দ. িাধবপুে, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্ে ৯৮২১০৯৫            5,000  

১২২৯ চভলাডাঙ্গী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চভলাডাঙ্গী, পীের্ঞ্জ, ঠাকুের্াঁও পীের্ঞ্জ ৯৮২১০৯৬            5,000  

১২৩০ িালগ্রাি ভরবশপাড়া দুর্ গা িন্ডপ, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১০৯৭         20,000  

১২৩১ দশ িাইল দুর্ গা িন্ডব, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১০৯৮         20,000  

১২৩২ চবেবাড়ী হমেবালা ধাি িমিে, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১০৯৯         20,000  

১২৩৩ ধনর্াঁও বরনশ্বেী িমিে, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১১০০         20,000  

১২৩৪ ঈশানপুে অধশাহা দুর্ গা িন্ডপ, োিেন্দ্রপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১১০১            2,000  

১২৩৫ নয়াবাদ কামনেহাট বাসন্তী (দুর্ গা) পূো িন্ডপ, োিেন্দ্রপুে, কাহারোল,  কাহারোল ৯৮২১১০২            2,000  

১২৩৬ োয়পুে বাসন্তী দুর্ গা পূো িন্ডপ, োিেন্দ্রপুে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১১০৩            2,000  

১২৩৭ কামলবাড়ী দুর্ গা পূো িমিে, চপৌেসভা, সদে, ঠাকুের্াঁও চপৌেসভা ৯৮২১১০৪            2,000  

১২৩৮ শামন্তনর্ে দুর্ গা পূো িমিে, চপৌেসভা, সদে, ঠাকুের্াঁও চপৌেসভা ৯৮২১১০৫            2,000  

১২৩৯ চঘািপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, চপৌেসভা, সদে, ঠাকুের্াঁও চপৌেসভা ৯৮২১১০৬            2,000  

১২৪০ বার্ানবাড়ী দুর্ গা পূো িমিে, চপৌেসভা, সদে, ঠাকুের্াঁও চপৌেসভা ৯৮২১১০৭            2,000  

১২৪১ চর্ামবিনর্ে দুর্ গা পূো িমিে, চপৌেসভা, সদে, ঠাকুের্াঁও চপৌেসভা ৯৮২১১০৮            2,000  

১২৪২ চর্ায়ালপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, চপৌেসভা, সদে, ঠাকুের্াঁও চপৌেসভা ৯৮২১১১০            3,000  

১২৪৩ উত্তো বাোে দুর্ গা পূো িন্ডব, বুমহয়া পূব গ, রুমহয়া, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১১১            3,000  

১২৪৪ কামলতলা দুর্ গা পূো িন্ডব, আখানর্ে, রুমহয়া, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১১২            3,000  



১২৪৫ আক্ো মসদাপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডব, আক্ো, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১১৩            3,000  

১২৪৬ ডাক্তােপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডব (নতুন), আক্ো, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১১৪            3,000  

১২৪৭ বলমদয়া পুকুে (পূব গ) দুর্ গা পূো িন্ডব (নতুন), আক্ো, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১১৫            3,000  

১২৪৮ চকশুে বাড়ী উত্তে নােপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডব, বড়র্াঁও, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১১৬            3,000  

১২৪৯ বড় বামলয়া কাব গাপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডব, বামলয়া, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১১৭            3,000  

১২৫০ আদশ গ বাোে দুর্ গা পূো িন্ডব, বামলয়া, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১১৮            3,000  

১২৫১ বাদািতলী সুেভী স্কুল দুর্ গা পূো িন্ডব, বামলয়া, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১১৯            3,000  

১২৫২ বগুলাডাঙ্গী ঢামড়েহাট দুর্ গা পূো িন্ডব, বামলয়া, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১২০            3,000  

১২৫৩ সাসলামপয়ালা বুমড়হাট দুর্ গা পূো িন্ডব, আউমলয়াপুে, ঠাকুের্াঁও  সদে ৯৮২১১২১            3,000  

১২৫৪ সাসলামপয়ালা মিলটাউন দুর্ গা পূো িন্ডব, আউমলয়াপুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১২২            3,000  

১২৫৫ কচুবাড়ী বকুলতলা দুর্ গা পূো িন্ডব, আউমলয়াপুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১২৩            3,000  

১২৫৬ িাটির্াড়া চকয়ােীর্াঁও দুর্ গা পূো িন্ডব, আউমলয়াপুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১২৪            3,000  

১২৫৭ আখানর্ে বাোে শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডব, মেলােং, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১২৫            3,000  

১২৫৮ চভলাোন েন্নাপাড়া শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডব, মেলােং, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১২৬            3,000  

১২৫৯ িাদাের্ঞ্জ বিে দুর্ গা পূো িন্ডব, বমহিানপুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১২৭            3,000  

১২৬০ চততুমলয়া বকুলপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডব, োয়পুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১২৮            3,000  

১২৬১ অনভাে মদঘী শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডব, োয়পুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১২৯            3,000  

১২৬২ ভাউলােহাট দুর্ গা পূো িন্ডব, োয়পুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৩০            3,000  

১২৬৩ সাোলী দুর্ গা পূো িন্ডব, োিালপুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৩১            3,000  

১২৬৪ ভর্দর্ােী দুর্ গা পূো িন্ডব, োিালপুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৩২            3,000  

১২৬৫ চিাহাম্মদপুে বটতলী দুর্ গা পূো িন্ডব, চিাহাম্মদপুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৩৩            3,000  

১২৬৬ িাতৃর্াঁও মুহুড়ীপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডব, চিাহাম্মদপুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৩৪            3,000  

১২৬৭ ইয়াকুবপুে কালুরক্ষত্রদুর্ গা পূো িন্ডব, সালিে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৩৫            3,000  

১২৬৮ সালিে পূব গ োমুেীপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডব, সালিে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৩৬            3,000  

১২৬৯ র্রড়য়া চর্াপালপুে বামনয়াপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডব, র্রড়য়া, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৩৭            3,000  

১২৭০ মিট লস্কো দুর্ গা পূো িন্ডব, র্রড়য়া, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৩৮            3,000  

১২৭১ আোেী িাটির্াড়া ঘােকাটি দুর্ গা পূো িন্ডব, র্রড়য়া, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৩৯            3,000  

১২৭২ মিলনপুে হাটপুকুে দুর্ গা পূো িন্ডব, র্রড়য়া, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৪০            3,000  

১২৭৩ লস্কে সা. দুর্ গা পূো িন্ডব, র্রড়য়া, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৪১            3,000  

১২৭৪ পুোতন র্রড়য়া বাোে দুর্ গা পূো িন্ডব, র্রড়য়া, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৪২            3,000  

১২৭৫ লস্কে পূব গপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডব, র্রড়য়া, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৪৩            3,000  

১২৭৬ আসান নর্ে সেকােপড়া দুর্ গা পূো িন্ডব, রুমহয়া, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৪৪            3,000  

১২৭৭ খমড়বাড়ী পােেফাটা দুর্ গা পূো িন্ডব, রুমহয়া, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৪৫            3,000  

১২৭৮ চদবীপুে িন্ডলপাড়া উত্তে দুর্ গা পূো িন্ডব, চদবীপুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৪৬            3,000  

১২৭৯ ১১ িাইল নটিয়াকালী দুর্ গা পূো িন্ডব, চদবীপুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৪৭            3,000  

১২৮০ ১১ িাইল বাড়ইপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডব, চদবীপুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৪৮            3,000  

১২৮১ চপাকামত পমিিপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডব, নােগুন, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৪৯            3,000  

১২৮২ বোহহাট দুর্ গা পূো িন্ডব, ের্ন্নােপুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১১৫০            3,000  

১২৮৩ বালুবাড়ী শ্রীশ্রী মনিকালী িমিে, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২১১৫১            5,000  

১২৮৪ মবেল চকন্দ্রীয় দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১১৫২            6,700  

১২৮৫ চবতুো বাোে দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১১৫৩            5,000  

১২৮৬ চর্াপালপুে দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১১৫৪            5,000  

১২৮৭ কামলয়ার্ঞ্জ চকন্দ্রীয় দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১১৫৫            5,000  

১২৮৮ মবেল চেল চস্টশন দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১১৫৬            5,000  



১২৮৯ দ. বহলা দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১১৫৭            5,000  

১২৯০ সুকরদবপুে লক্ষীতলা দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১১৫৮            5,000  

১২৯১ তেঞ্জা দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১১৫৯            5,000  

১২৯২ আমেিপুে চেৌরিাহনী বাোে দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১১৬০            5,000  

১২৯৩ উত্তে মবষ্ণুপুে হাটরখালা দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১১৬১            5,000  

১২৯৪ হমেেনপাড়া দুর্ গা পূো কমিটি (চেলকরলানী), চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৬২            2,500  

১২৯৫ অগ্রিী যুব সংঘ (ষ্টশনপাড়া) বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৬৩            2,000  

১২৯৬ উজ্জল সংঘ (স্কুলরোড) বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৬৪            2,000  

১২৯৭ বাসুরদব িমিে (চিলার্ািী) বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৬৫            2,000  

১২৯৮ মুমড়য়ালা পুলহাট বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৬৬            2,000  

১২৯৯ পূব গ রুমহর্াঁও (ধািতলী) বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৬৭            2,000  

১৩০০ ফুটমকবাড়ী পূো িন্ডপ বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৬৮            2,000  

১৩০১ চদবীবাোে (ইশামনয়া) পূো িন্ডপ, বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৬৯            2,000  

১৩০২ িরহশাইল উত্তে সনাতনপাড়া বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৭০            2,000  

১৩০৩ বাতাসন ববোর্ী হাট বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৭১            2,000  

১৩০৪ উত্তে িাধবপুে পূো িন্ডপ বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৭২            2,000  

১৩০৫ োলর্াঁও বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৭৩            2,000  

১৩০৬ চদওখাড়া দুর্ গা িন্ডপ, বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৭৪            2,000  

১৩০৭ হমেপুে-১ (গ্রািতলী) পূো িন্ডপ, বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৭৫            2,000  

১৩০৮ িামনকপুে-১ িধ্যপাড়া পূো িন্ডপ, বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৭৬            2,000  

১৩০৯ িারহেপুে পূো িন্ডপ, বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৭৭            2,000  

১৩১০ চদউে মশবতলী পূো িন্ডপ, বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৭৮            2,000  

১৩১১ চেঙ্গন মশবতলী পুো িন্ডপ, বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৭৯            2,000  

১৩১২ খনর্াঁও স্কুল পূো িন্ডপ, বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৮০            2,000  

১৩১৩ েমন্ডপুে পূো িন্ডপ, বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৮১            2,000  

১৩১৪ চসতাবর্ঞ্জ বাোে বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৮২            2,000  

১৩১৫ চনংড়াকালী (মুমশদহাট) বারোয়ােী, চবাোর্ঞ্জ, মদনােপুে চবাোর্ঞ্জ ৯৮২১১৮৩            2,000  

১৩১৬ খিাউিনা সা. দুর্ গা িমিে, হামকিপুে, মদনােপুে হামকিপুে ৯৮২১১৮৪            2,000  

১৩১৭ বার্রদাড় সা. দুর্ গা িমিে, হামকিপুে, মদনােপুে হামকিপুে ৯৮২১১৮৫            2,000  

১৩১৮ দমক্ষন শাহোদপুে সা. দুর্ গা িমিে, হামকিপুে, মদনােপুে হামকিপুে ৯৮২১১৮৬            2,000  

১৩১৯ মেকাবী সা. দুর্ গা িমিে, হামকিপুে, মদনােপুে হামকিপুে ৯৮২১১৮৭            2,000  

১৩২০ িাংলা কি গকােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, হামকিপুে, মদনােপুে হামকিপুে ৯৮২১১৮৮            2,000  

১৩২১ পূব গ বলোিপুে সা. দুর্ গা িমিে, হামকিপুে, মদনােপুে হামকিপুে ৯৮২১১৮৯            2,000  

১৩২২ মবোিপুে বারোয়ােী চকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী হমে িমিে, মবোিপুে, মদনােপুে মবোিপুে ৯৮২১১৯০            2,000  

১৩২৩ পূব গ ের্ন্নােপুে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, মবোিপুে, মদনােপুে মবোিপুে ৯৮২১১৯১            2,000  

১৩২৪ শালবার্ান কালীবাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, মবোিপুে, মদনােপুে মবোিপুে ৯৮২১১৯২            2,000  

১৩২৫ েেকাই (মহন্দুপাড়া) সা. দুর্ গা িমিে, মবোিপুে, মদনােপুে মবোিপুে ৯৮২১১৯৩            2,000  

১৩২৬ সনাতন সংঘ দুর্ গা িমিে, মবোিপুে, মদনােপুে মবোিপুে ৯৮২১১৯৪            2,000  

১৩২৭ মুকুিপুে সা. দুর্ গা িমিে, মবোিপুে, মদনােপুে মবোিপুে ৯৮২১১৯৫            2,000  

১৩২৮ োিশ্বাপুে শ্রীশ্রী হমে িমিে, মবোিপুে, মদনােপুে মবোিপুে ৯৮২১১৯৬            2,000  

১৩২৯ কাটতলা সা. েক্ষাকালী িাতা িমিে, মবোিপুে, মদনােপুে মবোিপুে ৯৮২১১৯৭            2,000  

১৩৩০ মদওড় সা. দুর্ গা িমিে, মবোিপুে, মদনােপুে মবোিপুে ৯৮২১১৯৮            2,000  

১৩৩১ আয়ড়া সা. দুর্ গা িমিে, মবোিপুে, মদনােপুে মবোিপুে ৯৮২১১৯৯            2,000  

১৩৩২ পূব গ আলাদাদপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, নবাবর্ঞ্জ, মদনােপুে নবাবর্ঞ্জ ৯৮২১২০০            3,000  



১৩৩৩ েয়পুে ফমকেপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, নবাবর্ঞ্জ, মদনােপুে নবাবর্ঞ্জ ৯৮২১২০১            3,000  

১৩৩৪ নবাবর্ঞ্জ চকন্দ্রীয় মবষ্ণু িমিে পূো িন্ডপ, নবাবর্ঞ্জ, মদনােপুে নবাবর্ঞ্জ ৯৮২১২০২            8,600  

১৩৩৫ তপ গনঘাট চর্ালাবাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, নবাবর্ঞ্জ, মদনােপুে নবাবর্ঞ্জ ৯৮২১২০৩            3,000  

১৩৩৬ ভাদুমেয়া সা. মিলন িমিে পূো িন্ডপ, নবাবর্ঞ্জ, মদনােপুে নবাবর্ঞ্জ ৯৮২১২০৪            2,000  

১৩৩৭ ভাদুমেয়া বাোে সা. পূো িন্ডপ, নবাবর্ঞ্জ, মদনােপুে নবাবর্ঞ্জ ৯৮২১২০৫            2,000  

১৩৩৮ দাউদপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, নবাবর্ঞ্জ, মদনােপুে নবাবর্ঞ্জ ৯৮২১২০৬            5,000  

১৩৩৯ দাউদপুে পাহাড়ীপাড়া (চহয়াতপুে) দুর্ গা পূো িন্ডপ, নবাবর্ঞ্জ, মদনােপুে নবাবর্ঞ্জ ৯৮২১২০৭            3,000  

১৩৪০ আফতাবর্ঞ্জ সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, নবাবর্ঞ্জ, মদনােপুে নবাবর্ঞ্জ ৯৮২১২০৮            5,000  

১৩৪১ বাওপুকুে সা. দুর্ গা পূো িমিে, চঘাড়াঘাট, মদনােপুে চঘাড়াঘাট ৯৮২১২০৯            2,000  

১৩৪২ োমিলাপুে সা. দুর্ গা পূো িমিে, চঘাড়াঘাট, মদনােপুে চঘাড়াঘাট ৯৮২১২১০            2,000  

১৩৪৩ শহের্ািী (কােীে বন) আমদবাসীপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, চঘাড়াঘাট,  চঘাড়াঘাট ৯৮২১২১১            2,000  

১৩৪৪ বোতীপাড়া (শালরধয়া) সা. দুর্ গা পূো িমিে, চঘাড়াঘাট, মদনােপুে চঘাড়াঘাট ৯৮২১২১২            2,000  

১৩৪৫ চবলওয়া আমদবাসীপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, চঘাড়াঘাট, মদনােপুে চঘাড়াঘাট ৯৮২১২১৩            2,000  

১৩৪৬ মবোহমিপুে সা. দুর্ গা পূো িমিে, চঘাড়াঘাট, মদনােপুে চঘাড়াঘাট ৯৮২১২১৪            2,000  

১৩৪৭ োরিশ্বেপুে (কামশর্াড়ী মবমড়মভটা) সা. দুর্ গা পূো িমিে, চঘাড়াঘাট,  চঘাড়াঘাট ৯৮২১২১৫            2,000  

১৩৪৮ চধায়াপুকুে সা. দুর্ গা পূো িমিে, চঘাড়াঘাট, মদনােপুে চঘাড়াঘাট ৯৮২১২১৬            2,000  

১৩৪৯ ববদড় িাল পাহাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, চঘাড়াঘাট, মদনােপুে চঘাড়াঘাট ৯৮২১২১৭            2,000  

১৩৫০ োঁদপাড়া শ্রী সুেকালী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ফুলবাড়ী, মদনােপুে ফুলবাড়ী ৯৮২১২১৮            2,000  

১৩৫১ ফুবাড়ী শ্রীশ্রী োিকৃষ্ণ চসবাশ্রি পূো িন্ডপ, ফুলবাড়ী, মদনােপুে ফুলবাড়ী ৯৮২১২১৯            2,000  

১৩৫২ সহড়া সা. (চর্ৌমদপাড়া) দুর্ গা পূো িন্ডপ, ফুলবাড়ী, মদনােপুে ফুলবাড়ী ৯৮২১২২০            2,000  

১৩৫৩ কুেমুট সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ফুলবাড়ী, মদনােপুে ফুলবাড়ী ৯৮২১২২১            2,000  

১৩৫৪ কামেহাল চবাড গপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, ফুলবাড়ী, মদনােপুে ফুলবাড়ী ৯৮২১২২২            2,000  

১৩৫৫ োিিমিে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ফুলবাড়ী, মদনােপুে ফুলবাড়ী ৯৮২১২২৩            2,000  

১৩৫৬ পূব গ িরহশপুে সা. দুর্ গা িমিে, ফুলবাড়ী, মদনােপুে ফুলবাড়ী ৯৮২১২২৪            2,000  

১৩৫৭ িহদীপুে উত্তে সা. দুর্ গা িমিে, ফুলবাড়ী, মদনােপুে ফুলবাড়ী ৯৮২১২২৫            2,000  

১৩৫৮ খরয়েবাড়ী চেলাপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, ফুলবাড়ী, মদনােপুে ফুলবাড়ী ৯৮২১২২৬            2,000  

১৩৫৯ হড়হমেয়াপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, ফুলবাড়ী, মদনােপুে ফুলবাড়ী ৯৮২১২২৭            2,000  

১৩৬০ পূব গ োোোিপুে (িাছুয়াপাড়া) সােদীয় দুর্ গা িমিে, ফুলবাড়ী, মদনােপুে ফুলবাড়ী ৯৮২১২২৮            2,000  

১৩৬১ োোোিপুে (চর্ায়ালপাড়া) বাোয়ােী সা. দুর্ গা িন্ডপ, ফুলবাড়ী, মদনােপুে ফুলবাড়ী ৯৮২১২২৯            2,000  

১৩৬২ িধ্যসুলতানপুে সা. দুর্ গা িমিে, ফুলবাড়ী, মদনােপুে ফুলবাড়ী ৯৮২১২৩০            2,000  

১৩৬৩ েকেকা িড়ক কামল দুর্ গা িমিে, ফুলবাড়ী, মদনােপুে ফুলবাড়ী ৯৮২১২৩১            2,000  

১৩৬৪ আলাদীপুে সা. সন্নাসী দুর্ গা পূো িন্ডপ, ফুলবাড়ী, মদনােপুে ফুলবাড়ী ৯৮২১২৩২            5,000  

১৩৬৫ আখোবাড়ী দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১২৩৪            5,600  

১৩৬৬ চবলাইেন্ডী শাখােীপাড়া দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১২৩৫            4,500  

১৩৬৭ উদয়ন সিবায় সমিমত দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১২৩৬            4,500  

১৩৬৮ বকবতযপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১২৩৭            5,300  

১৩৬৯ িন্মেপুে উত্তে বকবতযপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১২৩৮            5,300  

১৩৭০ িন্মেপুে তাঁতীপাড়া দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১২৩৯            5,300  

১৩৭১ মসংঙ্গীিােী বাোে দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১২৪০            4,000  

১৩৭২ োিপুে িাঝাপাড়া দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১২৪১            4,200  

১৩৭৩ েকরবায়ামলয়া কামল ও দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১২৪২            2,500  

১৩৭৪ উত্তে সালিাে চখেম্নায়াপাড়া দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১২৪৩            3,000  

১৩৭৫ উত্তে কামলকাবাড়ী কুিােপাড়া দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১২৪৪            2,500  

১৩৭৬ চর্ামবিপুে েম্পাতলী বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১২৪৫            3,600  

১৩৭৭ ইন্দ্রপুে মহন্দু সিাে সংস্কাে সা. দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১২৪৬            3,000  



১৩৭৮ বড়দল দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১২৪৭            3,300  

১৩৭৯ োয়পুে আমদবাসী দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১২৪৮            2,000  

১৩৮০ োিেন্দ্রপুে পাে গ সােেী দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১২৪৯            3,000  

১৩৮১ ঢাকুলা চবাড গ অমফস দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১২৫০            3,000  

১৩৮২ র্মলিবাবু হটি দুর্ গা পূো িন্ডব, ের্ন্নােপুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১২৫১            3,000  

১৩৮৩ োটিভাঙ্গা বাোে শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডব, শুখানপুকুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১২৫২            3,000  

১৩৮৪ কামতগক তলা বাোে দুর্ গা পূো িন্ডব, ের্ন্নােপুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১২৫৩            3,000  

১৩৮৫ লাউথুমত ডাক্তােপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডব, ের্ন্নােপুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১২৫৪            3,000  

১৩৮৬ কামলকার্াঁও মড.হাট দুর্ গা পূো িন্ডব, ের্ন্নােপুে, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১২৫৫            3,000  

১৩৮৭ বসয়দপুে চর্ায়ালপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডব, চবগুনবাড়ী, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১২৫৬            3,000  

১৩৮৮ বসভাঙ্গা চর্দাপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডব, চবগুনবাড়ী, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১২৫৭            3,000  

১৩৮৯ চবগুনবাড়ী পাইকপাড়া আমিে িন্ডল দুর্ গা িমিে, চবগুনবাড়ী, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১২৫৮            3,000  

১৩৯০ পমিি চবগুনবাড়ী উত্তে চসনপাড়া সুযগমুখী দুর্ গা িমিে, চবগুনবাড়ী,  সদে ৯৮২১২৫৯            3,000  

১৩৯১ িন্ডলাদাি দাসপাড়া ডাঙ্গাপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডব, রুমহয়া পমিি, রুমহয়া সদে ৯৮২১২৬০            3,000  

১৩৯২ নওপাড়া চিাখাবামন্ধ দুর্ গা পূো িন্ডব, চঢালােহাট, রুমহয়া, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১২৬১            3,000  

১৩৯৩ আোেী দ. বঠিনা চর্ৌড়লাল চেৌধুেী দুর্ গা িমিে, চঢালােহাট, রুমহয়া,  সদে ৯৮২১২৬২            3,000  

১৩৯৪ ঝলঝমলপুকুে দুর্ গা পূো িন্ডব, চঢালােহাট, রুমহয়া, ঠাকুের্াঁও সদে ৯৮২১২৬৩            3,000  

১৩৯৫ শ্রীশ্রী কালী িমিে বাড়ী, োলালপুে, দ. সুেিা দ. সুেিা ৯৮২১২৭২            4,000  

১৩৯৬ শ্রীশ্রী িনিা িমিে ও দুর্ গা িমিে, চতমলোই, দ. সুেিা, মসরলট দ. সুেিা ৯৮২১২৭৩            4,000  

১৩৯৭ শ্রীশ্রী মতন িমিে মশব বাড়ী, মসরলট দ. সুেিা ৯৮২১২৭৫           6,000  

১৩৯৮ িমনপুেী োেবাড়ী সা. দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, সদে, মসরলট সদে ৯৮২১২৭৬           6,000  

১৩৯৯ সনাতন একতা সংঘ, সদে, মসরলট সদে ৯৮২১২৭৭            5,000  

১৪০০ ঝুিকা সংঘ সা. পূো কমিটি, দামড়য়াপাড়া, মসরলট সদে ৯৮২১২৭৯            5,000  

১৪০১ পুষ্পাঞ্জলী সংঘ, চেৌমকরদখী, মসরলট সদে ৯৮২১২৮০            5,000  

১৪০২ আধারে আরলা সংঘ, সদে, মসরলট সদে ৯৮২১২৮২            4,000  

১৪০৩ পূব গভাদা নামলউেী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, চর্ালাপর্ঞ্জ, মসরলট চর্ালাপর্ঞ্জ ৯৮২১২৮৩            4,000  

১৪০৪ কালীবাড়ী পমেোলনা কমিটি, কালীর্ঞ্জ বাোে, মবশ্বনাে, মসরলট মবশ্বনাে ৯৮২১২৮৪            4,000  

১৪০৫ চর্ৌে চর্ামবি আশ্রি, শশীর্ঞ্জ, তজুিমিন, চভালা তজুিমিন ৯৮২১২৮৭            3,000  

১৪০৬ মনিোঁদ দুর্ গা িমিে, চর্ালকপুে, তজুিমিন, চভালা তজুিমিন ৯৮২১২৮৮            3,000  

১৪০৭ কতগােহাট কালী িমিে দুর্ গা পূো িন্ডপ, লালরিাহন, চভালা লালরিাহন ৯৮২১২৮৯            3,000  

১৪০৮ োধারর্ামবি িমিে দুর্ গা পূো িন্ডপ, লালরিাহন, চভালা লালরিাহন ৯৮২১২৯০            3,000  

১৪০৯ উত্তে কালিা (বালাবাড়ী) শ্রীশ্রী োধারর্ামবি দুর্ গা পূো িন্ডপ, লালরিাহন,  লালরিাহন ৯৮২১২৯১            3,000  

১৪১০ হমেঠাকুে িমিে দুর্ গা পূো িন্ডপ (িঙ্গল মসকদাে বাোে), লালরিাহন,  লালরিাহন ৯৮২১২৯২            3,000  

১৪১১ শ্রীশ্রী হমে বাড়ী, ৪নং ওয়াড গ, চপৌেসভা, েেফযাশন, চভালা েেফযাশন ৯৮২১২৯৩            3,000  

১৪১২ চিাহনবাসী িজুিদাে বাড়ীে সংলগ্ন কালী িমিে িাঙ্গন দুর্ গা পূো িন্ডপ, 

েেফযাশন, চভালা 

েেফযাশন ৯৮২১২৯৪            3,000  

১৪১৩ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, ৭নং েে  মুনা, নীলকিল, েেফযাশন, চভালা েেফযাশন ৯৮২১২৯৫            3,000  

১৪১৪ শ্রীশ্রী চর্ৌে মনতাই চসবাশ্রি সা. দুর্ গা পূো িমিে, িনপুো, চভালা িনপুো ৯৮২১২৯৬            3,000  

১৪১৫ নরর্ন্দ্র ডাক্তােবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, িনপুো, চভালা িনপুো ৯৮২১২৯৭            3,000  

১৪১৬ শ্রীশ্রী ভূবরনশ্বে িজুিদাে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, িনপুো, চভালা িনপুো ৯৮২১২৯৮            3,000  

১৪১৭ সাতপাই পালপাড়া কালী ও দুর্ গা িমিে, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১২৯৯            3,000  

১৪১৮ পালপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৩০০            3,000  

১৪১৯ কামলয়ার্ঞ্জন সা. দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৩০১            5,000  

১৪২০ বালাপুকুে পূব গপাড়া সা. দুর্ গা পূো, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৩০২            5,000  

১৪২১ হমেশেন্দ্রপুে দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৩০৩            5,000  



১৪২২ বহবলমদঘী দুর্ গা পূো, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৩০৪            5,000  

১৪২৩ বামঙ্গরবো সা. দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৩০৫            5,000  

১৪২৪ পূব গ সিইল সা. দুর্ গা িমিে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১৩০৬            5,000  

১৪২৫ ডহন্ডা উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১৩০৭            5,000  

১৪২৬ ডহন্ডা দ.পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১৩০৮            5,000  

১৪২৭ কাহারোল বাোে িমেেহাটি সা. দুর্ গা িমিে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১৩০৯            5,000  

১৪২৮ ৩নং ইউ.মপ. চর্াপালপুে সা. দুর্ গা িমিে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১৩১০            5,000  

১৪২৯ পাইকপাড়া চবলতমল সা. দুর্ গা িমিে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১৩১১            5,000  

১৪৩০ চপৌমেয়া নামপতপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১৩১২            5,000  

১৪৩১ োিপুে ঘনপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১৩১৩            5,000  

১৪৩২ মনমেয়া কুিােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১৩১৪            5,000  

১৪৩৩ ৬নং ইউ.মপ.’ে বটতলা বাোরে সা. দুর্ গা িমিে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১৩১৫            5,000  

১৪৩৪ োিেন্দ্রপুে কামল বভেবী সা. দুর্ গা িমিে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১৩১৬            5,000  

১৪৩৫ ঈশ্বেগ্রাি সা. দুর্ গা িমিে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১৩১৭            5,000  

১৪৩৬ তাের্াঁও বুমলয়া বাোে সা. দুর্ গা িমিে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১৩১৮            5,000  

১৪৩৭ ৪নং ইউ.মপ. অলন সা. দুর্ গা িমিে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১৩১৯            5,000  

১৪৩৮ সুিেপুে ১৩ িাইল বাোে সা. দুর্ গা িমিে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১৩২০            5,000  

১৪৩৯ ৫নং সুিেপুে ধানগ্রাি সা. দুর্ গা িমিে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১৩২১            5,000  

১৪৪০ েসুলপুে ঘামেভামি সা. দুর্ গা িমিে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১৩২২            5,000  

১৪৪১ মিেগাপুে টটা বটতলী সা. দুর্ গা িমিে, কাহারোল, মদনােপুে কাহারোল ৯৮২১৩২৩            5,000  

১৪৪২ বটেয়া কামেেেে পূো িন্ডপ, কামেেেে, মুলাদী, বমেশাল মুলাদী ৯৮২১৩২৪            5,000  

১৪৪৩ বায়লা কামল েমতন ডাক্তাে বাড়ী পূো িন্ডপ, োঁদপাশা, বাবুর্ঞ্জ, বমেশাল বাবুর্ঞ্জ ৯৮২১৩২৫            5,000  

১৪৪৪ চকালেে র্াইন বাড়ী পূো িন্ডপ, োঁদপাশা, বাবুর্ঞ্ে, বমেশাল বাবুর্ঞ্জ ৯৮২১৩২৬            5,000  

১৪৪৫ েমফয়াদী পূো িন্ডপ, োঁদপাশা, বাবুর্ঞ্জ, বমেশাল বাবুর্ঞ্জ ৯৮২১৩২৭            5,000  

১৪৪৬ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, চিাটপাতা তালুকদাে বাড়ী, চবােহানউমিন,  চবােহানউমিন ৯৮২১৩২৮            5,000  

১৪৪৭ চখািগ রুমহয়া পূব গপাড়া সা. র্ড় িমিে, সাদুল্লাপুে, র্াইবান্ধা চবােহানউমিন ৯৮২১৩২৯         10,000  

১৪৪৮ বনিমত সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চকওড়া, ঝালকাঠী চবােহানউমিন ৯৮২১৩৩০            5,000  

১৪৪৯ মহন্দু কল্যাি পমেিদ, কামশিপুে, ৬নং ওয়াড গ, র্ােীপুে মসটি, র্ােীপুে সদে ৯৮২১৩৩১            5,000  

১৪৫০ শ্রীশ্রী ধনর্াঁও ধরনশ্বেী িমিে, মশবোিপুে, বীের্ঞ্জ, মদনােপুে বীের্ঞ্জ ৯৮২১৩৩২         20,000  

১৪৫১ ফুলতলা শ্মশান দুর্ গা িমিে, সদে, মদনােপুে সদে ৯৮২১৩৩৩         20,000  

১৪৫২ বাসুমেয়া বারোয়ােী চদবমক্রয়া িমিে, ঈশ্বেদী, পাবনা ঈশ্বেদী ৯৮২১৩৩৪         20,000  

১৪৫৩ মবকাশ িজুিদাে বাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, চভালা সদে ৯৮২১৩৩৫            3,000  

১৪৫৪ ভেবাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, চভালা সদে ৯৮২১৩৩৬            3,000  

১৪৫৫ ইমলশা চকাট গ কােনা কালী বাড়ী ও দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, চভালা সদে ৯৮২১৩৩৭            3,000  

১৪৫৬ ইমলশা বাোে বালাবাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, চভালা সদে ৯৮২১৩৩৮            3,000  

১৪৫৭ উত্তে মদঘলদী সেৎ হাওলাদােবাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, চভালা সদে ৯৮২১৩৩৯            3,000  

১৪৫৮ েয়দুর্ গা শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, চভালা সদে ৯৮২১৩৪০            3,000  

১৪৫৯ শ্রীশ্রী দুর্ গা েক্ষাকালী ও শীতলা িাতাে িমিে, সদে, চভালা সদে ৯৮২১৩৪১            3,000  

১৪৬০ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি ও দুর্ গা িাতাে িমিে, েেকুিামেয়া, উত্তে মদঘলদী, 

সদে, চভালা 

সদে ৯৮২১৩৪২            3,000  

১৪৬১ কৃষ্ণর্ঞ্জ দুর্ গা িমিে, কুতুবা ইউমনয়ন, চবােহানউমিন, চভালা চবােহানউমিন ৯৮২১৩৪৩            3,000  

১৪৬২ মৃধাবাড়ী দুর্ গা িমিে, পমক্ষয়া, চবােহানউমিন, চভালা চবােহানউমিন ৯৮২১৩৪৪            3,000  

১৪৬৩ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে ও আশ্রি, চবােহানউমিন, চভালা চবােহানউমিন ৯৮২১৩৪৫            3,000  

১৪৬৪ শ্রীশ্রী চর্াপাল িমিে, চপািােবাড়ী, িলাইপত্তন, চবােহানউমিন, চভালা চবােহানউমিন ৯৮২১৩৪৬            3,000  

১৪৬৫ মক্ষমতশ বাবুে বাড়ীে দুর্ গা পূো িন্ডপ, কামেয়, চবােহানউমিন, চভালা চবােহানউমিন ৯৮২১৩৪৭            3,000  



১৪৬৬ পমিিপাড়া হমে িমিে, শশীর্ঞ্জ, তজুিমিন, চভালা তজুিমিন ৯৮২১৩৪৮            3,000  

১৪৬৭ উপরেলা করলানী দুর্ গা িমিে, তজুিমিন, চভালা তজুিমিন ৯৮২১৩৪৯            3,000  

১৪৬৮ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, োিোঁদ বাোে, লালরিাহন, চভালা লালরিাহন ৯৮২১৩৫০            3,000  

১৪৬৯ সাতক্ষীো চেলা চকন্দ্রীয় িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৫১            2,000  

১৪৭০ কাটিয়া সদে সা. দুর্ গা পূো িমিে, নােরকল তলা, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৫২            2,000  

১৪৭১ বাঁকাল বারুই সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৫৩            2,000  

১৪৭২ োোে বার্ান দাসপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৫৪            2,000  

১৪৭৩ সুলতানপুে সাহাপাড়া িমিে সমিমত, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৫৫            2,000  

১৪৭৪ ইটার্ািা সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৫৬            2,000  

১৪৭৫ সুদুেডাঙ্গী সা. পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৫৭            2,000  

১৪৭৬ বাঁকাল চখয়াঘাট সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৫৮            2,000  

১৪৭৭ পুোতন সাতক্ষীো চঘািপাড়া পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৫৯            2,000  

১৪৭৮ বাঁশতলা সা. পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৬০            2,000  

১৪৭৯ মঝটকী উত্তেপাড়া পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৬১            2,000  

১৪৮০ ববেনা কামলতলা সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৬২            2,000  

১৪৮১ চভািো পুোতন হাটরখালা সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৬৩            2,000  

১৪৮২ আমলপুে নােপাড়া পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৬৪            2,000  

১৪৮৩ চর্ামবিপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৬৫            2,000  

১৪৮৪ ধুমলহে ব্রাহ্মিপাড়া সা. পূো কমিটি, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৬৬            2,000  

১৪৮৫ ভবানীপুে দাসপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৬৭            2,000  

১৪৮৬ দঃ তলুইর্ািা দাসপাড়া সা. পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৬৮            2,000  

১৪৮৭ সাতানী পূব গ ঋমিপাড়া সা. পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৬৯            2,000  

১৪৮৮ কােন্ডা কাপালীপাড়া পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৭০            2,000  

১৪৮৯ ববকােী কাপালীপাড়া পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৭১            2,000  

১৪৯০ চঘানা বাোে সা. পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৭২            2,000  

১৪৯১ িহারদবনর্ে সা. পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৭৩            2,000  

১৪৯২ ঝাউডাঙ্গা িারঝেপাড়া িামনকতলা সা. পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৭৪            2,000  

১৪৯৩ ঝাউডাঙ্গা পমিিপাড়া সা. পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৭৫            2,000  

১৪৯৪ পােেঘাটা সা. পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৭৬            2,000  

১৪৯৫ ওয়ামেয়া সা. পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৭৭            2,000  

১৪৯৬ োেবাড়ী সা. পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৭৮            2,000  

১৪৯৭ িামতয়ানতলা সা. পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৭৯            2,000  

১৪৯৮ আখড়ারখালা সা. পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৮০            2,000  

১৪৯৯ উত্তে চদবনর্ে সা. পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৮১            2,000  

১৫০০ চর্ায়ালরপাতা সেকামে িােমিক মবদ্যালয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে,  সদে ৯৮২১৩৮২            2,000  

১৫০১ ব্রহ্মোেপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৮৩            2,000  

১৫০২ আর্েদাঁড়ী হালদােবাড়ী পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৮৪            2,000  

১৫০৩ আর্েদাঁড়ী কুিােপাড়া পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৮৫            2,000  

১৫০৪ বাবুমলয়া হাইস্কুল পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৮৬            2,000  

১৫০৫ চনহা বারুইপাড়া পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৮৭            2,000  

১৫০৬ োরিেডাঙ্গা কি গকােপাড়া পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৮৮            2,000  

১৫০৭ ইমিো চবরনপাড়া পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৮৯            2,000  

১৫০৮ ইমিো সেকােপাড়া পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৯০            2,000  

১৫০৯ কাঁঠালতলা দাসপাড়া সা. পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৯১            2,000  



১৫১০ মবরনেরপাতা দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৯২            2,000  

১৫১১ চর্াপীনােপুে দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৯৩            2,000  

১৫১২ িাগুো সাধুখাঁ পাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৯৪            2,000  

১৫১৩ চখজুেডাঙ্গা িারঝেপাড়া সা. পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৯৫            2,000  

১৫১৪ এল্লােেে নতুন সা. পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৯৬            2,000  

১৫১৫ উত্তে মফংড়ী ঠাকুেপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৯৮            2,000  

১৫১৬ চর্ামবিপুে সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৩৯৯            2,000  

১৫১৭ সুলতানপুে চপািােপাড়া িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৪০০            2,000  

১৫১৮ োিকৃষ্ণ িঠ ও োিকৃষ্ণ মিশন, ২৭, আে চক মিশন চোড, ঢাকা সদে ৯৮২১৪০১         25,000  

১৫১৯ শ্রীশ্রী ের্ৎবন্ধু মশব িমিে, চতেদানা বেশ, ধািোই, ঢাকা ধািোই ৯৮২১৪০২         10,000  

১৫২০ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, কামিউড়া, চনত্ররকানা চকন্দুয়া ৯৮২১৪০৩            5,000  

১৫২১ চকন্দুয়া চপৌেসভা সা. শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, চনত্ররকানা চকন্দুয়া ৯৮২১৪০৪            5,000  

১৫২২ িামিয়ালী মহন্দুপাড়া দুর্ গা িমিে, িাস্কা ইউমনয়ন, চনত্ররকানা চকন্দুয়া ৯৮২১৪০৫            5,000  

১৫২৩ কামিউড়া সাহাপাড়া দুর্ গা িমিে, চকন্দুয়া, চনত্ররকানা চকন্দুয়া ৯৮২১৪০৬            5,000  

১৫২৪ সামহতপুে কামলবাড়ী দুর্ গা িন্ডপ, সামিরকানা ইউমনয়ন, চনত্ররকানা  ৯৮২১৪০৭            5,000  

১৫২৫ বীেতাো পমিিপাড়া দুর্ গা িমিে, বীেতাো, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল  ৯৮২১৪০৮            5,000  

১৫২৬ বামলয়াডাঙ্গা সা. চদবালয়, চকশবপুে,  রশাে চকশবপুে ৯৮২১৪০৯         10,000  

১৫২৭ ডালপমট্ট সাব গনেনীন শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ডালপমট্ট, নীলফািােী  ৯৮২১৪১০         10,000  

১৫২৮ মশবর্ঞ্জ সদে সা. দুর্ গা িন্ডপ, মশবর্ঞ্জ, বগুড়া মশবর্ঞ্জ ৯৮২১৪১১            5,000  

১৫২৯ বানাইল বারোয়ােী মশব িমিে, বানাইল, মশবর্ঞ্জ, বগুড়া মশবর্ঞ্জ ৯৮২১৪১২            3,000  

১৫৩০ মতলকপুে সা. দুর্ গা িমিে, আরক্কলপুে, েয়পুেহাট  ৯৮২১৪১৩            3,000  

১৫৩১ বারহেেে হমে ও দুর্ গা িমিে, মহেলা, বমেশাল মহেলা ৯৮২১৪১৪         10,000  

১৫৩২ েেেিোনপুে সা. দুর্ গা িমিে, চর্ৌেনদী, বমেশাল চর্ৌেনদী ৯৮২১৪১৫         10,000  

১৫৩৩ তরুি সংঘ পূো কমিটি, ৭১, শাহ সারহব চলন, নামেিা, ঢাকা িহানর্ে ৯৮২১৪১৬         10,000  

১৫৩৪ উপরেলা সা. চকন্দ্রীয় িমিে, চবানােপাড়া, সাঘাটা, র্াইবান্ধা সাঘাটা ৯৮২১৪১৭         10,000  

১৫৩৫ কামলয়াককে পালপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, র্ােীপুে কামলয়াককে ৯৮২১৪১৮            5,000  

১৫৩৬ কামলয়াককে পালপাড়া েংধনু যুব সংঘ, র্ােীপুে কামলয়াককে ৯৮২১৪১৯            5,000  

১৫৩৭ শ্রীশ্রী দুর্ গা িাতা িমিে, তারহেপুে, বার্িাো, োেশাহী বার্িাো ৯৮২১৪২০         10,000  

১৫৩৮ শ্রীশ্রী আনিিয়ী পূো িমিে, কুিােপাড়া, োেশাহী  ৯৮২১৪২১         10,000  

১৫৩৯ চপয়ােী কালীতলা সা. পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২১৪২২         10,000  

১৫৪০ সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, োদপুে, কাপামসয়া, র্ােীপুে কাপামসয়া ৯৮২১৪২৩            5,000  

১৫৪১ শ্রীশ্রী োধােেি ববোর্ী আখড়া, কালীর্ঞ্জ, র্ােীপুে কালীর্ঞ্জ ৯৮২১৪২৪            5,000  

১৫৪২ িয়ফুল্লাকামি িাোভাঙ্গা কৃষ্ণধরনে বাড়ী দুর্ গা পূো িমিে,  চহািনা ৯৮২১৪২৫            5,000  

১৫৪৩ সুতী কাঙ্গাল দাস দুর্ গা িমিে, চর্াপালপুে, টাঙ্গাইল চর্াপালপুে ৯৮২১৪২৬            5,000  

১৫৪৪ নব োর্েিী পূোেী পমেিদ, সাইঞ্জােপাড়া, োিালপুে সদে ৯৮২১৪২৭            5,000  

১৫৪৫ েন্দ্রর্ঞ্জ মহন্দু কল্যাি সংঘ, পমিি সাটিতাপুে, েন্দ্রর্ঞ্জ, লক্ষ্মীপুে সদে ৯৮২১৪২৮            5,000  

১৫৪৬ শ্রীশ্রী সতযনাোয়ন চসবাশ্রি িমিে, বটতলী, লক্ষ্মীপুে সদে ৯৮২১৪২৯            5,000  

১৫৪৭ শ্রীশ্রী োিঠাকুরেে চসবা সংঘ, দত্তপাড়া, লক্ষ্মীপুে সদে ৯৮২১৪৩০            5,000  

১৫৪৮ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, বটতলী, লক্ষ্মীপুে সদে ৯৮২১৪৩১            5,000  

১৫৪৯ শ্রীশ্রী হমে িমিে, পুমনয়ানর্ে, লক্ষ্মীপুে সদে ৯৮২১৪৩২            5,000  

১৫৫০ বেপাড়া শ্রীশ্রী সনাতন হমেসভা িমিে, েন্দ্রর্ঞ্জ, লক্ষ্মীপুে সদে ৯৮২১৪৩৩            5,000  

১৫৫১ শ্রীশ্রী িিব িঠ, টিকাটুলী, ঢাকা িহানর্ে ৯৮২১৪৩৫         10,000  

১৫৫২ চখজুেবার্ দুর্ গা িমিে চদবালয়, চখজুেবার্, চকোনীর্ঞ্জ, ঢাকা চকোনীর্ঞ্জ ৯৮২১৪৩৬            5,000  

১৫৫৩ সা. পূো উদ াপন কমিটি, ের্ন্নাে হল, ঢাকা মবশ্বমবদ্যালয়, ঢাকা িহানর্ে ৯৮২১৪৩৭         10,000  



১৫৫৪ চতের্াঁও সনাতন সিাে উন্নয়ন পমেিদ, চতেকুমনপাড়া, চতের্াঁও, ঢাকা িহানর্ে ৯৮২১৪৩৮         10,000  

১৫৫৫ িহাখালী দ.পাড়া পূো উদ াপন পমেিদ, িহাখালী, ঢাকা িহানর্ে ৯৮২১৪৩৯            5,000  

১৫৫৬ শ্রীশ্রী েিনা কালী িমিে ও শ্রীশ্রী আনিিয়ী আশ্রি, শাহবার্, ঢাকা িহানর্ে ৯৮২১৪৪০         10,000  

১৫৫৭ শ্রীশ্রী চলাকনাে ব্রহ্মোেী আশ্রি ও িমিে, স্বািীবার্, ঢাকা িহানর্ে ৯৮২১৪৪১         10,000  

১৫৫৮ মিেপুে চকন্দ্রীয় িমিে, চসকশন-২, মিেপুে, ঢাকা িহানর্ে ৯৮২১৪৪২         10,000  

১৫৫৯ সনাতন সিাে RUAP-18, ব্লক-এ, চসক্টে-১৮, উত্তো, ঢাকা িহানর্ে ৯৮২১৪৪৩         10,000  

১৫৬০ বামলয়াঘাটা উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২১৪৪৪         10,000  

১৫৬১ আমেিপুে সা. শােদীয় দুরর্ গাৎসব উদ াপন পমেিদ, লালবার্, মনউিারকগট,  িহানর্ে ৯৮২১৪৪৫         10,000  

১৫৬২ পদ্মশ্রী পূো িন্ডপ, বসন্তপুে, মকরশাের্ঞ্জ সদে ৯৮২১৪৪৬            5,000  

১৫৬৩ তিালতলা শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, িথুোপুে, মকরশাের্ঞ্জ সদে ৯৮২১৪৪৭            5,000  

১৫৬৪ চর্াপীনাে মেউে আখড়া, পার্লাে েে, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২১৪৪৮            5,000  

১৫৬৫ শ্রীশ্রী শশীরিান দাস এে বাড়ীে পূো িন্ডপ, আমলয়াবাদ, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২১৪৪৯            5,000  

১৫৬৬ আমদ তরুন সংঘ পূো িন্ডপ, পালপাড়া, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২১৪৫০            5,000  

১৫৬৭ খািােপাড়া সেদােপাড়া দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১৪৫১            3,000  

১৫৬৮ োঘরবন্দ্রপুে নতুনপাড়া দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১৪৫২            2,700  

১৫৬৯ দ. হমেোিপুে কামলবাবুে পাড়া দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১৪৫৩            3,600  

১৫৭০ দলাইরকাঠা চদবনােপাড়া (চ ার্ী) দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১৪৫৪            3,000  

১৫৭১ নতুন বাোে বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১৪৫৫           6,000  

১৫৭২ চতলকল দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১৪৫৬            5,500  

১৫৭৩ মুশুয়ােপাড়া দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১৪৫৭            2,000  

১৫৭৪ োহাঙ্গীেনর্ে হমেেন দুর্ গা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১৪৫৮            2,000  

১৫৭৫ শ্রীশ্রী কামলিাতা িমিে, পাব গতীপুে, মদনােপুে পাব গতীপুে ৯৮২১৪৫৯            2,000  

১৫৭৬ খানসািা চকন্দ্রীয় দুর্ গা িন্ডপ, খানসািা, মদনােপুে খানসািা ৯৮২১৪৬০         10,000  

১৫৭৭ শ্রীশ্রী সৎ-মেৎ-আনি শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, খানসািা, মদনােপুে খানসািা ৯৮২১৪৬১         10,000  

১৫৭৮ োিকলা বাোে চকন্দ্রীয় সা. দুর্ গা িন্ডপ, খানসািা, মদনােপুে খানসািা ৯৮২১৪৬২         10,000  

১৫৭৯ (৩নং আঙ্গােপাড়া) সুবি গখুলী িহামিলন দুর্ গা িমিে, খানসািা, মদনােপুে খানসািা ৯৮২১৪৬৩         10,000  

১৫৮০ আঙ্গােপাড়া িাঝাপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, খানসািা, মদনােপুে খানসািা ৯৮২১৪৬৪            4,250  

১৫৮১ কালীতলা সা. দুর্ গা িমিে, খানসািা, মদনােপুে খানসািা ৯৮২১৪৬৫         10,000  

১৫৮২ র্ােপাড়া কাোেী সা. দুর্ গা িমিে, খানসািা, মদনােপুে খানসািা ৯৮২১৪৬৬         10,000  

১৫৮৩ দ. নলবাড়ী বড়ভাঙ্গা র্ীতা আশ্রি সা. দুর্ গা িন্ডপ, খানসািা, মদনােপুে খানসািা ৯৮২১৪৬৭         10,000  

১৫৮৪ পূব গ খািােপাড়া হমে/দুর্ গা িমিে, খানসািা, মদনােপুে খানসািা ৯৮২১৪৬৮            5,000  

১৫৮৫ আমেিপুে বুমড়ে হাট দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৬৯            5,000  

১৫৮৬ আমেিপুে চেৌরিাহনী বাোে দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৭০            5,000  

১৫৮৭ হামসলা দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৭১            5,000  

১৫৮৮ পূব গ োোোিপুে চকানপাড়া দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৭২            5,000  

১৫৮৯ আমেিপুে কি গকােপাড়া দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৭৩            5,000  

১৫৯০ েনকালী দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৭৪            5,000  

১৫৯১ পমিি োোোিপুে মিলপাড় দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৭৫            5,000  

১৫৯২ চখাোপুে দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৭৬            5,000  

১৫৯৩ সুখরদবপুে দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৭৭            5,000  

১৫৯৪ দুপ্তইড় দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৭৮            5,000  

১৫৯৫ চিতো বাোে দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৭৯            5,000  

১৫৯৬ উত্তে িালঝাড় দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৮০            5,000  

১৫৯৭ দ. িালঝাড় দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৮১            5,000  



১৫৯৮ পমিি িালঝাড় দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৮২            5,000  

১৫৯৯ মঝনাইকুমড় বুমড়তলা দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৮৩            5,000  

১৬০০ মঝনাইকুমড় দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৮৪            5,000  

১৬০১ মঝনাইকুমড় (মনিতলা) দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৮৫            5,000  

১৬০২ োজুমেয়া দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৮৬            5,000  

১৬০৩ শ্যািপুে তেঞ্জা চ ার্িঠা দুর্ গা িন্ডপ, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৮৭            5,000  

১৬০৪ ফেক্কাবাদ সমেব পাড়া দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৮৮            5,000  

১৬০৫ িহারদবপুে দুর্ গা িন্ডপ, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৮৯            5,000  

১৬০৬ চতঘো িরহশপুে দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৯০            5,000  

১৬০৭ ধুকুেবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৯১            5,000  

১৬০৮ শুকরদবপুে মনিতো বারোয়ােী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৯২            5,000  

১৬০৯ চনহাল গ্রাি মিল বাোে দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৯৩            5,000  

১৬১০ চর্ামবিপুে দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৯৪            5,000  

১৬১১ কামশডাঙ্গা বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৯৫            5,000  

১৬১২ কামল চিাহনপাড়া দুর্ গা িন্ডপ, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৯৬            5,000  

১৬১৩ োপাই শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা পূো, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৯৭            5,000  

১৬১৪ চর্াপালপুে সা. দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৯৮            5,000  

১৬১৫ বালািে বুমড়হাট সা. দুর্ গা িমিে, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৪৯৯            5,000  

১৬১৬ শ্রী কৃষ্ণপুে দুর্ গা পূো িন্ডপ, মবেল, মদনােপুে মবেল ৯৮২১৫০০            5,000  

১৬১৭ আিতলা সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৫০১            2,000  

১৬১৮ নাোয়নপুে চেরলপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৫০২            2,000  

১৬১৯ দ. মফংড়ী চঘািপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৫০৩            2,000  

১৬২০ কুলমতয়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, সাতক্ষীো সদে ৯৮২১৫০৪            2,000  

১৬২১ িামনকহাে উত্তেপাড়া সা. পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫০৫            2,000  

১৬২২ কৃষ্ণনর্ে পুরলে িাো সা. পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫০৬            2,000  

১৬২৩ চদৌলতপুে সা. পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫০৭            2,000  

১৬২৪ উত্তে সােসা সাহাপাড়া সা. পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫০৮            2,000  

১৬২৫ দ. সােসা সা. পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫০৯            2,000  

১৬২৬ দ. সােসা সা. পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫১০            2,000  

১৬২৭ ধানমদয়া দাশপাড়া সা. পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫১১            2,000  

১৬২৮ হমেিরখালা সা. পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫১২            2,000  

১৬২৯ চবড়াডাঙ্গা সা. পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫১৩            2,000  

১৬৩০ নর্েঘাটা েেরখালা সা. পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫১৪            2,000  

১৬৩১ নর্েঘাটা ঋমিপাড়া সা. পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫১৫            2,000  

১৬৩২ বসয়দপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫১৬            2,000  

১৬৩৩ সরুমলয়া মনিতলা সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫১৭            2,000  

১৬৩৪ চিাট কামশপুে চঘািপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫১৮            2,000  

১৬৩৫ বড় কামশপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫১৯            2,000  

১৬৩৬ পুটিয়াখালী দ. সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫২০            2,000  

১৬৩৭ পােকুমিো হমেসভা সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫২১            2,000  

১৬৩৮ বাইগুমন সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫২২            2,000  

১৬৩৯ বতলকুমপ দাসপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫২৩            2,000  

১৬৪০ োরেন্দ্রপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫২৪            2,000  

১৬৪১ সরুমলয়া পমিিপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫২৫            2,000  



১৬৪২ সরুমলয়া পূব গপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫২৬            2,000  

১৬৪৩ কুমিো বাসস্টযান্ড সা. দুর্ গা পূো িমিে, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫২৭            2,000  

১৬৪৪ কুমিো বারুইপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫২৮            2,000  

১৬৪৫ কুমিো আিড়াতলা সা. দুর্ গা পূো িমিে, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫২৯            2,000  

১৬৪৬ কুমিো বাবুে পুকুেপাড় সা. দুর্ গা িমিে, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৩০            2,000  

১৬৪৭ কুমিো িমিেরখালা সা. দুর্ গা িমিে, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৩১            2,000  

১৬৪৮ ের্দানিকাটি সা. দুর্ গা িমিে, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৩২            2,000  

১৬৪৯ কাটিপাড়া চততুলতলা পূো িমিে, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৩৩            2,000  

১৬৫০ কলারপাতা পমিিপাড়া পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৩৪            2,000  

১৬৫১ কলারপাতা পূব গপাড়া বটতলা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৩৫            2,000  

১৬৫২ চতেমি মেয়ালতলা চঘািপাড়া পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৩৬            2,000  

১৬৫৩ কলারপাতা উত্তে চঘািপাড়া সা. পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৩৭            2,000  

১৬৫৪ চিাবােকপুে সাধুপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৩৮            2,000  

১৬৫৫ তালা চিলা বাোে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৩৯            2,000  

১৬৫৬ মশবপুে পালপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৪০            2,000  

১৬৫৭ চেয়ালা নলতা সাহাপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৪১            2,000  

১৬৫৮ দ. আটােই দাশপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৪২            2,000  

১৬৫৯ তালা িহাশ্মশান (িামঝয়াড়া) সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৪৩            2,000  

১৬৬০ বারুইহাটি সেকােপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৪৪            2,000  

১৬৬১ খানপুে উত্তে দাসপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৪৫            2,000  

১৬৬২ খানপুে পমিিপাড়া দাশপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৪৬            2,000  

১৬৬৩ চর্াপালপুে িয়োঘাটা দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৪৭            2,000  

১৬৬৪ ভবানীপুে দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৪৮            2,000  

১৬৬৫ বাোত ঋমিপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৪৯            2,000  

১৬৬৬ সুেন সাহা বাোে দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৫০            2,000  

১৬৬৭ নাংলা বাোে পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৫১            2,000  

১৬৬৮ ইসলািকাটি বারুইপাড়া পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৫২            2,000  

১৬৬৯ চঘানা দাসপাড়া পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৫৩            2,000  

১৬৭০ সুেন সাহা দাসপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৫৪            2,000  

১৬৭১ বলোিপুে চখয়াঘাট সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৫৫            2,000  

১৬৭২ িাগুো সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ (স্কুল), তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৫৬            2,000  

১৬৭৩ বারুইপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ (স্কুল), তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৫৭            2,000  

১৬৭৪ েে বারুইপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৫৮            2,000  

১৬৭৫ িাদো সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৫৯            2,000  

১৬৭৬ বারুইপাড়া পূব গ দাশপাড়া সা. পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৬০            2,000  

১৬৭৭ কাটাখালী সা. শ্রীশ্রী বেতন্য িঠ িমিে, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৬১            2,000  

১৬৭৮ খমলিখালী চঘািপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৬২            2,000  

১৬৭৯ খমলিখালী োিকৃষ্ণ মিশন সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৬৩            2,000  

১৬৮০ টিকাোিপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৬৪            2,000  

১৬৮১ দলুয়া বাোে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৬৫            2,000  

১৬৮২ খমলিখালী আঁশপাড়া পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৬৬            2,000  

১৬৮৩ চোিেখালী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৬৭            2,000  

১৬৮৪ সাড়াডাঙ্গা সা. দুর্ গা পূো িমিে, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৬৮            2,000  

১৬৮৫ চতঘমেয়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৬৯            2,000  



১৬৮৬ চখশো সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৭০            2,000  

১৬৮৭ শাহাপুে িারলাপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৭১            2,000  

১৬৮৮ কলার্ামি সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৭২            2,000  

১৬৮৯ হমেহেনর্ে কি গকাে পাড়া  সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৭৩            2,000  

১৬৯০ মুড়ার্ািা ঋমিপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ (পূব গ), তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৭৪            2,000  

১৬৯১ মুড়ার্ািা ঋমিপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ (িধ্য), তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৭৫            2,000  

১৬৯২ চখশো উত্তেপাড়া সা. পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৭৬            2,000  

১৬৯৩ োলালপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৭৭            2,000  

১৬৯৪ চেঁঠুয়া িধ্যপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৭৮            2,000  

১৬৯৫ চেঁঠুয়া পমিিপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৭৯            2,000  

১৬৯৬ কানাইমদয়া দ.পাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৮০            2,000  

১৬৯৭ কানাইমদয়া পূব গপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৮১            2,000  

১৬৯৮ শ্রীিন্তকাটি ঋমিপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৮২            2,000  

১৬৯৯ কৃষ্ণকাটি সা. পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৮৩            2,000  

১৭০০ হােোকাটি চঘািপাড়া পোিামনকপাড়া পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৮৪            2,000  

১৭০১ হমেশেন্দ্রকাটি নােপাড়া পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৮৫            2,000  

১৭০২ খমললনর্ে নােপাড়া পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৮৬            2,000  

১৭০৩ র্ঙ্গাোিপুে চদালরখালা পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৮৭            2,000  

১৭০৪ িামিয়াো দাসপাড়া পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৮৮            2,000  

১৭০৫ চর্ানালী ঋমিপাড়া পুো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৮৯            2,000  

১৭০৬ ফরতপুে দাশপাড়া সা. পূো িন্ডপ, তালা, সাতক্ষীো তালা ৯৮২১৫৯০            2,000  

১৭০৭ সুবি গবাদ সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, চদবহাটা, সাতক্ষীো চদবহাটা ৯৮২১৫৯১            2,000  

১৭০৮ বরহো সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, চদবহাটা, সাতক্ষীো চদবহাটা ৯৮২১৫৯২            2,000  

১৭০৯ শ্যািনর্ে পঃপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, চদবহাটা, সাতক্ষীো চদবহাটা ৯৮২১৫৯৩            2,000  

১৭১০ শ্যািনর্ে পূব গপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, চদবহাটা, সাতক্ষীো চদবহাটা ৯৮২১৫৯৪            2,000  

১৭১১ উঃ পারুমলয়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, চদবহাটা, সাতক্ষীো চদবহাটা ৯৮২১৫৯৫            2,000  

১৭১২ বড়শান্তা সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, চদবহাটা, সাতক্ষীো চদবহাটা ৯৮২১৫৯৬            2,000  

১৭১৩ সমখপুে পালপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, চদবহাটা, সাতক্ষীো চদবহাটা ৯৮২১৫৯৭            2,000  

১৭১৪ র্ােীেহাট সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, চদবহাটা, সাতক্ষীো চদবহাটা ৯৮২১৫৯৮            2,000  

১৭১৫ তুলসীডাঙ্গা চঘািপাড়া িাতৃ পূো িমিে, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৫৯৯            2,000  

১৭১৬ তুলসীডাঙ্গা চর্ায়ালঘাটা পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬০০            4,000  

১৭১৭ মুোেীকাটি উত্তে পালপাড়া পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬০১            2,000  

১৭১৮ মঝকো হমেতলা পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬০২            2,000  

১৭১৯ চর্ামপনােপুে চঘািপাড়া পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬০৩            2,000  

১৭২০ মুোেীকাটি দ. হমেসভা পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬০৪            2,000  

১৭২১ চর্ামপনােপুে দ.পাড়া পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬০৫            2,000  

১৭২২ উত্তে চক্ষত্রপাড়া সা. পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬০৬            2,000  

১৭২৩ েয়নর্ে িাতৃ িমিে পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬০৭            2,000  

১৭২৪ ববদ্যপুে দাসপাড়া পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬০৮            2,000  

১৭২৫ শ্রীপমতপুে দাসপাড়া পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬০৯            2,000  

১৭২৬ লাঙ্গলঝাড়া সা. পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬১০            2,000  

১৭২৭ বাকসা সা. দুর্ গা িমিে, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬১১            2,000  

১৭২৮ চসানাবাড়ীয়া িঠ িমিে পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬১২            2,000  

১৭২৯ র্য়ড়া-েিনপুে সা. পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬১৩            2,000  



১৭৩০ চকোলকাতা ঠাকুেবামড় সা. দুর্ গা িমিে, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬১৪            2,000  

১৭৩১ সাতরপাতা সা. পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬১৫            2,000  

১৭৩২ দারিাদেকাটি সা. পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬১৬            2,000  

১৭৩৩ চহলাতলা সা. পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬১৭            2,000  

১৭৩৪ মশবানিকাটি সা. পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬১৮            2,000  

১৭৩৫ কুরশাডাঙ্গা সা. পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬১৯            2,000  

১৭৩৬ চদয়াড়া চঘািপাড়া সা. পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬২০            2,000  

১৭৩৭ পাকুমড়য়া সা. পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬২১            2,000  

১৭৩৮ পাটুমলয়া সনাতন সা. পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ৯৮২১৬২২            2,000  

১৭৩৯ কৃষ্ণনর্ে বাোে সা. দুর্ গা িমিে, কামলর্ঞ্জ, সাতক্ষীো কামলর্ঞ্জ ৯৮২১৬২৩            2,000  

১৭৪০ েয়পত্রকাটি পূব গপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কামলর্ঞ্জ, সাতক্ষীো কামলর্ঞ্জ ৯৮২১৬২৪            2,000  

১৭৪১ চকািেপুে সা. দুর্ গা িমিে, কামলর্ঞ্জ, সাতক্ষীো কামলর্ঞ্জ ৯৮২১৬২৫            2,000  

১৭৪২ পারুলর্ািা সা. দুর্ গা িমিে, কামলর্ঞ্জ, সাতক্ষীো কামলর্ঞ্জ ৯৮২১৬২৬            2,000  

১৭৪৩ কালীবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, কামলর্ঞ্জ, সাতক্ষীো কামলর্ঞ্জ ৯৮২১৬২৭            2,000  

১৭৪৪ ঘুশুমড় হমেসভা সা. দুর্ গা িমিে, কামলর্ঞ্জ, সাতক্ষীো কামলর্ঞ্জ ৯৮২১৬২৮            2,000  

১৭৪৫ োলনা সা. দুর্ গা িমিে, কামলর্ঞ্জ, সাতক্ষীো কামলর্ঞ্জ ৯৮২১৬২৯            2,000  

১৭৪৬ বালারপাতা সা. দুর্ গা পূো কমিটি, কামলর্ঞ্জ, সাতক্ষীো কামলর্ঞ্জ ৯৮২১৬৩০            2,000  

১৭৪৭ দঃ চসানাতলা সা. দুর্ গা িমিে, কামলর্ঞ্জ, সাতক্ষীো কামলর্ঞ্জ ৯৮২১৬৩১            2,000  

১৭৪৮ ভোখালী সা. দুর্ গা িমিে, কামলর্ঞ্জ, সাতক্ষীো কামলর্ঞ্জ ৯৮২১৬৩২            2,000  

১৭৪৯ কুশুমলয়া েেরখালা সা. দুর্ গা িমিে, কামলর্ঞ্জ, সাতক্ষীো কামলর্ঞ্জ ৯৮২১৬৩৩            2,000  

১৭৫০ নলতা কামলবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, কামলর্ঞ্জ, সাতক্ষীো কামলর্ঞ্জ ৯৮২১৬৩৪            2,000  

১৭৫১ চর্ালখালী, খমলশখালী, তাোলী সা. দুর্ গা িমিে, কামলর্ঞ্জ, সাতক্ষীো কামলর্ঞ্জ ৯৮২১৬৩৫            2,000  

১৭৫২ ভাড়ামশিলা সা. দুর্ গা িমিে, কামলর্ঞ্জ, সাতক্ষীো কামলর্ঞ্জ ৯৮২১৬৩৬            2,000  

১৭৫৩ িথুরেশপুে (োরয়ে হাটরখালা) সা. দুর্ গা িমিে, কামলর্ঞ্জ, সাতক্ষীো কামলর্ঞ্জ ৯৮২১৬৩৭            2,000  

১৭৫৪ মড,এি,মে ক্লাব সা. দুর্ গা িমিে, কামলর্ঞ্জ, সাতক্ষীো কামলর্ঞ্জ ৯৮২১৬৩৮            2,000  

১৭৫৫ েতনপুে বাোে সা. দুর্ গা িমিে, কামলর্ঞ্জ, সাতক্ষীো কামলর্ঞ্জ ৯৮২১৬৩৯            2,000  

১৭৫৬ লক্ষ্মীনােপুে সা. দুর্ গা িমিে, কামলর্ঞ্জ, সাতক্ষীো কামলর্ঞ্জ ৯৮২১৬৪০            2,000  

১৭৫৭ মড,চক,মব সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৬৪১            2,000  

১৭৫৮ শংকেকাটি সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৬৪২            2,000  

১৭৫৯ মেংড়াখালী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৬৪৩            2,000  

১৭৬০ উত্তে েমন্ডপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৬৪৪            2,000  

১৭৬১ নমকপুে মশববাবুে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৬৪৫            2,000  

১৭৬২ নূেনর্ে বাোে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৬৪৬            2,000  

১৭৬৩ বকখালী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৬৪৭            2,000  

১৭৬৪ পূব গ পোনপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৬৪৮            2,000  

১৭৬৫ মনদয়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৬৪৯            2,000  

১৭৬৬ চসানাখালী ঠাকুে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৬৫০            2,000  

১৭৬৭ োরয়েকাঠী চিাট োেবাড়ী সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সদে, মপরোেপুে সদে ৯৮২১৬৫১            5,000  

১৭৬৮ হুলােহাট নবযুর্ চদবালয় সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সদে, মপরোেপুে সদে ৯৮২১৬৫২            5,000  

১৭৬৯ শ্রীশ্রী আনি আশ্রি (হমেসভা) ও দুর্ গা িমিে, সদে, মপরোেপুে সদে ৯৮২১৬৫৩            5,000  

১৭৭০ পমিি দুর্ গাপুে োয়পাড়া সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সদে, মপরোেপুে সদে ৯৮২১৬৫৪            5,000  

১৭৭১ কদিতলা পমিিপাড়া বৃিাে বামড় সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সদে, মপরোেপুে সদে ৯৮২১৬৫৫            5,000  

১৭৭২ উত্তে পমিি চটানা সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সদে, মপরোেপুে সদে ৯৮২১৬৫৬            5,000  

১৭৭৩ পূব গ বকবতগখালী সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সদে, মপরোেপুে সদে ৯৮২১৬৫৭            5,000  

১৭৭৪ িধ্য বামনয়ােী কমবরখালা সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, নামেেপুে, মপরোেপুে নামেেপুে ৯৮২১৬৫৮            5,000  



১৭৭৫ শ্রীশ্রী োই েসোে চসবাশ্রি সা. দুর্ গা িমিে, লড়া, নামেেপুে, মপরোেপুে নামেেপুে ৯৮২১৬৫৯            5,000  

১৭৭৬ মবল ডুমুমেয়া দাসপাড়া িাধ্যমিক মবদ্যালয় সংলগ্ন দুর্ গা িমিে, নামেেপুে,  নামেেপুে ৯৮২১৬৬০            5,000  

১৭৭৭ চঘািকাঠী সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, নামেেপুে, মপরোেপুে নামেেপুে ৯৮২১৬৬১            5,000  

১৭৭৮ মর্লাতলা সা. িহািায়া দুর্ গা িমিে, নামেেপুে, মপরোেপুে নামেেপুে ৯৮২১৬৬২            5,000  

১৭৭৯ চিদােহাট সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, নামেেপুে, মপরোেপুে নামেেপুে ৯৮২১৬৬৩            5,000  

১৭৮০ সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, তাোবুমনয়া, নামেেপুে, মপরোেপুে নামেেপুে ৯৮২১৬৬৪            5,000  

১৭৮১ উত্তে চঘািকাঠী োরেন পার্ল আশ্রি সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, নামেেপুে,  নামেেপুে ৯৮২১৬৬৫            5,000  

১৭৮২ বুইোকাঠী হমেসভা িাঙ্গন সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, নামেেপুে, মপরোেপুে নামেেপুে ৯৮২১৬৬৬            5,000  

১৭৮৩ শ্রীশ্রী িিব িঠ সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, নামেেপুে, মপরোেপুে নামেেপুে ৯৮২১৬৬৭            5,000  

১৭৮৪ স্বরূপকাঠী উপরেলা চকন্দ্রীয় সা. দুর্ গা িমিে, স্বরূপকাঠী, মপরোেপুে স্বরূপকাঠী ৯৮২১৬৬৮            5,000  

১৭৮৫ শ্রীশ্রী কালীবাড়ী োধারর্ামবি সা. দুর্ গা িমিে, ইন্দুেহাট, স্বরূপকাঠী,  স্বরূপকাঠী ৯৮২১৬৬৯            5,000  

১৭৮৬ পূব গ েলাবাড়ী উত্তে পমিিপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, েলাবাড়ী, স্বরূপকাঠী,  স্বরূপকাঠী ৯৮২১৬৭০            5,000  

১৭৮৭ উমড়বুমনয়া শ্রীশ্রী অভয়ানি চসবাশ্রি সা. দুর্ গা িমিে, স্বরূপকাঠী,  স্বরূপকাঠী ৯৮২১৬৭১            5,000  

১৭৮৮ ধানবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, স্বরূপকাঠী, মপরোেপুে স্বরূপকাঠী ৯৮২১৬৭২            5,000  

১৭৮৯ দুর্ গাকাঠী সা. দুর্ গা িমিে, স্বরূপকাঠী, মপরোেপুে স্বরূপকাঠী ৯৮২১৬৭৩            5,000  

১৭৯০ সারকাকাঠী ইউমনয়ন চকন্দ্রীয় দুর্ গা িমিে, কােফা বাোে, স্বরূপকাঠী,  স্বরূপকাঠী ৯৮২১৬৭৪            5,000  

১৭৯১ কৃষ্ণকাঠী সা. দুর্ গা িমিে, স্বরূপকাঠী, মপরোেপুে স্বরূপকাঠী ৯৮২১৬৭৫            5,000  

১৭৯২ িদন চিাহন মেউে আখোবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, কাউখালী, মপরোেপুে কাউখালী ৯৮২১৬৭৬            5,000  

১৭৯৩ মেোপাড়া কালীবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, কাউখালী, মপরোেপুে কাউখালী ৯৮২১৬৭৭            5,000  

১৭৯৪ চোঙ্গাকাঠী সা. দুর্ গা িমিে, কাউখালী, মপরোেপুে কাউখালী ৯৮২১৬৭৮            5,000  

১৭৯৫ বান্নাকািা সা. দুর্ গা িমিে, কাউখালী, মপরোেপুে কাউখালী ৯৮২১৬৭৯            5,000  

১৭৯৬ চসানাকুে সা. দুর্ গা িমিে, কাউখালী, মপরোেপুে কাউখালী ৯৮২১৬৮০            5,000  

১৭৯৭ বাড়ইখালী ইন্দুেবুমনয়া দুর্ গা িমিে, ইন্দুেকামি, মপরোেপুে ইন্দুেকামি ৯৮২১৬৮১            5,000  

১৭৯৮ সা. ইন্দুেকামি উপরেলা চকন্দ্রীয় হমেসভা, ইন্দুেকামি, মপরোেপুে ইন্দুেকামি ৯৮২১৬৮২            5,000  

১৭৯৯ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পােশী, ইন্দুেকামন, মপরোেপুে ইন্দুেকামি ৯৮২১৬৮৩            5,000  

১৮০০ উত্তে মভটাবাড়ীয়া সা. পূো িমিে, ভান্ডামেয়া, মপরোেপুে ভান্ডামেয়া ৯৮২১৬৮৪            5,000  

১৮০১ পূব গ চর্ালবুমনয়া সা. িমিে, ভান্ডামেয়া, মপরোেপুে ভান্ডামেয়া ৯৮২১৬৮৫            5,000  

১৮০২ পঃ দশামেবুমনয়া ভূবরনশ্বেী সা. দুর্ গা িমিে, ভান্ডামেয়া, মপরোেপুে ভান্ডামেয়া ৯৮২১৬৮৬            5,000  

১৮০৩ শ্রীশ্রী িদন চিাহন মেউ িমিে, ভান্ডামেয়া, মপরোেপুে ভান্ডামেয়া ৯৮২১৬৮৭            5,000  

১৮০৪ সা. দুর্ গা িমিে, র্ােীপুে, ভান্ডামেয়া, মপরোেপুে ভান্ডামেয়া ৯৮২১৬৮৮            5,000  

১৮০৫ আঙ্গুলকাটা শ্রীশ্রী মনি গল োঁদ ঠাকুে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, িঠবাড়ীয়া,  িঠবাড়ীয়া ৯৮২১৬৮৯            5,000  

১৮০৬ দ. কুমিেিাো সুমধে চিম্বে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ভান্ডামেয়া,  ভান্ডামেয়া ৯৮২১৬৯০            5,000  

১৮০৭ দমধভাঙ্গা বাোে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, িঠবাড়ীয়া, মপরোেপুে িঠবাড়ীয়া ৯৮২১৬৯১            5,000  

১৮০৮ আিড়ার্ামিয়া বাোে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ভান্ডামেয়া, মপরোেপুে ভান্ডামেয়া ৯৮২১৬৯২            5,000  

১৮০৯ বড় িাছুয়া বাোে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, িঠবাড়ীয়া, মপরোেপুে িঠবাড়ীয়া ৯৮২১৬৯৩            5,000  

১৮১০ িদনরিাহন চসবা আশ্রি সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ভান্ডামেয়া, মপরোেপুে ভান্ডামেয়া ৯৮২১৬৯৪            5,000  

১৮১১ উত্তে-পমিি কবুতেখালী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ভান্ডামেয়া, মপরোেপুে ভান্ডামেয়া ৯৮২১৬৯৫            5,000  

১৮১২ আিাকুল িন্ডলবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, আটঘে, কুমড়য়ানা, মপরোেপুে স্বরূপকাঠী ৯৮২১৬৯৬            5,000  

১৮১৩ কুমড়য়ানা পুোন মসকদােবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, আটঘে, কুমড়য়ানা,  স্বরূপকাঠী ৯৮২১৬৯৭            5,000  

১৮১৪ ভোংক সা. দুর্ গা িমিে, আটঘে, কুমড়য়ানা, স্বরূপকাঠী, মপরোেপুে িঠবাড়ীয়া ৯৮২১৬৯৮            5,000  

১৮১৫ ধলহাে সা. দুর্ গা িমিে, আটঘমেয়া, কুমড়য়ানা, িঠবাড়ীয়া, মপরোেপুে িঠবাড়ীয়া ৯৮২১৬৯৯            5,000  

১৮১৬ শমক্ত সংঘ সা. পূো িন্ডপ, িঠবাড়ীয়া, মপরোেপুে িঠবাড়ীয়া ৯৮২১৭০০            5,000  

১৮১৭ চভটখালী পূব গপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৭০১            2,000  

১৮১৮ নতুন চঘেী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৭০২            2,000  

১৮১৯ হমেনর্ে বাোে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৭০৩            2,000  



১৮২০ মুমন্সর্ঞ্জ উত্তে কদিতলা (ফুলতলা) সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে,  শ্যািনর্ে ৯৮২১৭০৪            2,000  

১৮২১  তীন্দ্র নর্ে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৭০৫            2,000  

১৮২২ মুমন্সর্ঞ্জ কুলতলী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৭০৬            2,000  

১৮২৩ মুমন্সর্ঞ্জ (কামলনর্ে) সেদাে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে,  শ্যািনর্ে ৯৮২১৭০৮            2,000  

১৮২৪ পমিি চেরলখালী (বলাই কমবোে বাড়ী) সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে,  শ্যািনর্ে ৯৮২১৭০৯            2,000  

১৮২৫ ধূিঘাট শীলতলা সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৭১০            2,000  

১৮২৬ ধূিঘাট শীলতলা সা. দ.পাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৭১১            2,000  

১৮২৭ আবাদেমন্ডপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৭১২            2,000  

১৮২৮ দুর্ গাবাটী সাইরক্লান চসন্টাে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৭১৩            2,000  

১৮২৯ আড়পাঙ্গামশয়া োস িমিে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৭১৪            2,000  

১৮৩০ বড়কুপট সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৭১৫            2,000  

১৮৩১ আটুমলয়া আদু িন্ডল বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৭১৬            2,000  

১৮৩২ বয়াে মসংহ পূব গ পাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৭১৭            2,000  

১৮৩৩ বীেমসংহ সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৭১৮            2,000  

১৮৩৪ ঝাঁপা সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৭১৯            2,000  

১৮৩৫ কামলবাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্যািনর্ে, সাতক্ষীো শ্যািনর্ে ৯৮২১৭২০            2,000  

১৮৩৬ চশাভানালী সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭২১            2,000  

১৮৩৭ বামলয়াপুে সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭২২            2,000  

১৮৩৮ বুধহাট কািােীবাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭২৩            2,000  

১৮৩৯ র্াবতলা স্কুল বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭২৪            2,000  

১৮৪০ গুনকেকাটি সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭২৫            2,000  

১৮৪১ দ. োিনর্ে সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭২৬            2,000  

১৮৪২ ডুমুেরপাতা সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭২৭            2,000  

১৮৪৩ বুমড়য়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭২৮            2,000  

১৮৪৪ বাইনতলা (িধ্যিপাড়া) সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭২৯            2,000  

১৮৪৫ বড়দল মশববাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭৩০            2,000  

১৮৪৬ আশাশুমন উপরেলা (সদে) সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭৩১            2,000  

১৮৪৭ বড় দুর্ গাপুে সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭৩২            2,000  

১৮৪৮ িধ্যি বলাবামড়য়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭৩৩            2,000  

১৮৪৯ মবল বকেে সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭৩৪            2,000  

১৮৫০ খােো বাোে সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭৩৫            2,000  

১৮৫১ তুয়ােডাঙ্গা সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭৩৬            2,000  

১৮৫২ োউতাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭৩৭            2,000  

১৮৫৩ খােো সাধুখাপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭৩৮            2,000  

১৮৫৪ ঘাসটিয়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭৩৯            2,000  

১৮৫৫ চটংোখালী সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭৪০            2,000  

১৮৫৬ চটংোখালী সা. দুর্ গা পূো িমিে (দ.পাড়া), আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭৪১            3,000  

১৮৫৭ চকালা সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭৪২            2,000  

১৮৫৮ চিাকািখালী উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, আশাশুমন, সাতক্ষীো আশাশুমন ৯৮২১৭৪৩            2,000  

১৮৫৯ চদমবদ্বাে চদ বাড়ী, চদমবদ্বাে, কুমিল্লা চদমবদ্বাে ৯৮২১৭৪৪            4,000  

১৮৬০ ফরতহাবাদ দুর্ গা বাড়ী, ফরতহাবাদ, চদমবদ্বাে, কুমিল্লা চদমবদ্বাে ৯৮২১৭৪৫            4,000  

১৮৬১ োঁনপুে লালরিাহন দারশেবাড়ী, ৬নং ফরতহাবাদ, চদমবদ্বাে, কুমিল্লা চদমবদ্বাে ৯৮২১৭৪৬            4,000  

১৮৬২ গুনাইঘে দ.পাড়া মনিাই চদ এে বাড়ী, ৯নং গুনাইঘে, চদমবদ্বাে, কুমিল্লা চদমবদ্বাে ৯৮২১৭৪৭            4,000  

১৮৬৩ মবহাে িন্ডল পালবাড়ী, ১৬নং চিাহনপুে, চদমবদ্বাে, কুমিল্লা চদমবদ্বাে ৯৮২১৭৪৮            4,000  

১৮৬৪ মবষ্ণুপুে চপািােবাড়ী, ৬নং ফরতহাবাদ, চদমবদ্বাে, কুমিল্লা চদমবদ্বাে ৯৮২১৭৪৯            4,000  



১৮৬৫ মিেীলাপুে পালবাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িমিে, ৪নং চিালনল, বুমড়েং, কুমিল্লা বুমড়েং ৯৮২১৭৫০            4,000  

১৮৬৬ শ্রীশ্রী বনদুর্ গা িাতা চসবা সংঘ, বােখামদয়া, চবৌলতলী, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৫১            3,000  

১৮৬৭ বােখামদয়া ঠাকুেবােী দুর্ গা িমিে, চবৌলতলী, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৫২            3,000  

১৮৬৮ অমনব গাি সংঘ দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৫৩            3,000  

১৮৬৯ খাটো দশআনা সা. কালীবাড়ী, োঁদিােী, ব্যাংকপাড়া, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৫৪            3,000  

১৮৭০ চভন্নাবাড়ী সমম্মমলত উচ্চ মবদ্যালয় িাঙ্গন দুর্ গা িমিে, সাতপাড়, সদে ৯৮২১৭৫৫            3,000  

১৮৭১ চভন্নাবাড়ী উত্তেপাড়া সা. বানী মবতান দুর্ গা িমিে, সাতপাড়, সদে,  সদে ৯৮২১৭৫৬            3,000  

১৮৭২ চভন্নাবাড়ী স্বর্ীয় কন গধে মবশ্বাস এে বাড়ী দুর্ গা িমিে, সাতপাড়, সদে,  সদে ৯৮২১৭৫৭            3,000  

১৮৭৩ সানপুকুমেয়া দঃপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সাতপাড়, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৫৮            3,000  

১৮৭৪ সানপুকুমেয়া উত্তেপাড়া মফডাে স্কুল দুর্ গা িমিে, সাতপাড়, সদে,  সদে ৯৮২১৭৫৯            3,000  

১৮৭৫ সানপুকুমেয়া পমিিপাড়া অনুপ চিাহস্তবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সাতপাড়, 

সদে, চর্াপালর্ঞ্জ 

সদে ৯৮২১৭৬০            2,000  

১৮৭৬ বেইমভটা দ.বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সাতপাড়, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৬১            3,000  

১৮৭৭ সাতপাড় বাোে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সাতপাড়, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৬২            3,000  

১৮৭৮ উত্তেপাড়া স্বর্ীয় সুরেন ঠাকুরেে বাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সাতপাড়, সদে,  সদে ৯৮২১৭৬৩            2,000  

১৮৭৯ সাতপাড় পমিিপাড়া চকৌমশক কীত্তগনীয়াে বাড়ী দুর্ গা পূো, সাতপাড়, সদে,  সদে ৯৮২১৭৬৪            2,000  

১৮৮০ সাতপাড় পমিিপাড়া গুচ্ছগ্রাি শ্যািল বালাে বাড়ীে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, 

সাতপাড়, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ 

সদে ৯৮২১৭৬৫            3,000  

১৮৮১ চবৌলতলী বাোে উদীয়িান সংঘ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ  সদে ৯৮২১৭৬৬            3,000  

১৮৮২ কৃষ্ণপুে স্বর্ীয় শেৎ বল এে বাড়ীে সা. দুর্ গা িমিে, চবৌলতলী, সদে,  সদে ৯৮২১৭৬৭            3,000  

১৮৮৩ র্ামন্ধয়াসুে িধ্যপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, চবৌলতলী, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৬৮            3,000  

১৮৮৪ চতমলমভটা কীত্তগনীয়াবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, চবৌলতলী, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৬৯            3,000  

১৮৮৫ উত্তে কেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কেপাড়া, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৭০            3,000  

১৮৮৬ পমিি কেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৭১            3,000  

১৮৮৭ হাটবামড়য়া সা. দুর্ গা িমিে, কেপাড়া, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৭২            3,000  

১৮৮৮ পানাইল সা. দুর্ গা িমিে, কেপাড়া, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৭৩            3,000  

১৮৮৯ কংশুে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, কেপাড়া, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৭৪            3,000  

১৮৯০ বাজুমনয়া পূব গপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৭৫            5,000  

১৮৯১ বাজুমনয়া পমিিপাড়া মবশ্বাস বামড় সা. দুর্ গা িমিে, বাজুমনয়া, সদে,  সদে ৯৮২১৭৭৬            5,000  

১৮৯২ কাজুমলয়া েমলেপাড় সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, কাজুমলয়া, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৭৭            3,000  

১৮৯৩ কাজুমলয়া দ.পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কাজুমলয়া, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৭৮            3,000  

১৮৯৪ কামশকৃষ্ণ চসবাশ্রি দুর্ গা িমিে, উলপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৭৯            3,000  

১৮৯৫ বািরলােন চসবাশ্রি দুর্ গা িমিে, উলপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৮০            3,000  

১৮৯৬ িমল্লকবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, উলপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৮১            3,000  

১৮৯৭ ঢালীবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, উলপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৮২            3,000  

১৮৯৮ চঘািালকামি পমিিপাড়া মদশােী সংরঘে সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে সদে ৯৮২১৭৮৩            3,000  

১৮৯৯ চঘািালকামি পূব গপাড়া পল্লী স্মৃমত যুব সংরঘে সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে,  সদে ৯৮২১৭৮৪            3,000  

১৯০০ চঘািালকামি লীলা চর্াশাই এে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে,  সদে ৯৮২১৭৮৫            2,000  

১৯০১ চঘািালকামি বাদল বালাে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে,  সদে ৯৮২১৭৮৬            2,000  

১৯০২ টুঠািান্দ্রা মবপদ ভঞ্জন মবশ্বারসেবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে,  সদে ৯৮২১৭৮৭            2,000  

১৯০৩ টুঠািান্দ্রা অধীে ঢালীে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৮৮            2,000  

১৯০৪ চঘািালকামি মেরতন  চর্াসাইে বামড় সা. দুর্ গা িমিে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৮৯            2,000  

১৯০৫ টুঠািান্দ্রা কিলাকান্ত বারয়ে বামড় সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে,  সদে ৯৮২১৭৯০            2,000  

১৯০৬ টুঠািান্দ্রা অধীে ঠাকুরেে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৯১            2,000  

১৯০৭ টুঠািান্দ্রা সুকুিারেে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৯২            2,000  

১৯০৮ টুঠািান্দ্রা োর্েিী সংরঘে সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৯৩            3,000  



১৯০৯ বাকড়কামি হীোবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৯৪            2,000  

১৯১০ পাটরকলবাড়ী পমিিপাড়া ডাক্তােবামড় সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে,  সদে ৯৮২১৭৯৫            2,000  

১৯১১ পাটিরকলবাড়ী বালাবামড় সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৯৬            2,000  

১৯১২ পাটিরকলবাড়ী বাোে সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৯৭            3,000  

১৯১৩ পাটিরকলবাড়ী ধীরেন মবশ্বারসে বামড় সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে,  সদে ৯৮২১৭৯৮            2,000  

১৯১৪ পাটিরকলবাড়ী নবারুন সংরঘে সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৭৯৯            3,000  

১৯১৫ পাটিরকলবাড়ী একতা সংরঘে সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৮২১৮০০            3,000  

১৯১৬ উত্তে েলবল বাকড় ভবন সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮০১            3,000  

১৯১৭ নতুন শহে কালীবাড়ী িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮০২            4,000  

১৯১৮ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি দুর্ গা িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮০৩            2,000  

১৯১৯ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, বকুলতলা, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮০৪            2,000  

১৯২০ শ্রীশ্রী বলোি চদব িমিে, আমিোবাদ, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮০৫            2,000  

১৯২১ শ্রীশ্রী চপািােবাড়ী দুর্ গা িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮০৬            2,000  

১৯২২ িস্তফাপুে বাোে সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮০৭            2,000  

১৯২৩ দুধখালী হাউেমদ কালীে বাোে দুর্ গা িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮০৮            2,000  

১৯২৪ চকন্দুয়া চেৌহিী অনন্ত দশকালী সা. দুর্ গা িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮০৯            2,000  

১৯২৫ চেৌহিী সা. র্রিশ পার্ল আশ্রি দুর্ গা িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮১০            2,000  

১৯২৬ বীে মুমক্তর াদ্ধা চেযামতিেন্দ্র দুইস্তাে বামড় সা. দুর্ গা িমিে, সদে,  সদে ৯৮২১৮১১            2,000  

১৯২৭ বাহাদুেপুে িদীপ সেকারেে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮১২            2,000  

১৯২৮ চেৌহিী পূব গপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮১৩            2,000  

১৯২৯ চেৌহিী পঃপাড়া যুব সংঘ দুর্ গা িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮১৪            2,000  

১৯৩০ কলার্ামিয়া বাোে সা. দুর্ গা িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮১৫            2,000  

১৯৩১ মবেয় সেকারেে বাড়ীে দুর্ গা িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮১৬            2,000  

১৯৩২ িিব িঠ বামেতপুে িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮১৭            3,000  

১৯৩৩ শ্রীশ্রী িিব িঠ দুর্ গা িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮১৮            4,000  

১৯৩৪ বাহাদুেপুে মনতযানি ভক্তে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮১৯            2,000  

১৯৩৫ বাহাদুেপুে সুধীে সেকারেে বাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮২০            2,000  

১৯৩৬ পূব গ কলার্ামিয়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮২১            2,000  

১৯৩৭ চখায়ােপুে সহরদব পালবাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮২২            2,000  

১৯৩৮ ধুোইল বাসুভরক্তে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সদে, িাদােীপুে সদে ৯৮২১৮২৩            2,000  

১৯৩৯ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা পূো িমিে, দ. োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮২৪            2,000  

১৯৪০ শ্রীশ্রী দুু্র্া পূো িমিে, চটরকেহাট, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮২৫            2,000  

১৯৪১ শ্রীশ্রী হমেসভা দুর্ গা িমিে, সাহাপাড়া, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮২৬            2,000  

১৯৪২ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, মদমঘেপাড়, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮২৭            2,000  

১৯৪৩ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮২৮            2,000  

১৯৪৪ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, আিগ্রাি, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮২৯            2,000  

১৯৪৫ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, লখন্ডা বেীন্দ্রা বাোে, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৩০            2,000  

১৯৪৬ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, পাথুল্লা, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৩১            2,000  

১৯৪৭ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, আিগ্রাি কৃষ্ণরিারড়, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৩২            2,000  

১৯৪৮ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, আিগ্রাি দঃপাড়া, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৩৩            2,000  

১৯৪৯ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, নারু পার্ল চসবাশ্রি, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৩৪            2,000  

১৯৫০ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, আিগ্রাি, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৩৫            2,000  

১৯৫১ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, আিগ্রাি, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৩৬            2,000  

১৯৫২ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৩৭            2,000  



১৯৫৩ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৩৮            2,000  

১৯৫৪ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, বামেতপুে, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৩৯            2,000  

১৯৫৫ শ্রীশ্রী সা. পূো িমিে, বামেতপুে, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৪০            2,000  

১৯৫৬ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, কিলাপুে ক্লাব, বামেতপুে, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৪১            2,000  

১৯৫৭ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, কিলাপুে সঃ িাঃ মবঃ, বামেতপুে, োকেে,  োকেে ৯৮২১৮৪২            2,000  

১৯৫৮ শ্রীশ্রী সা. পূো িমিে, আড়ুয়াকামি পুইস্তা বাড়ী, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৪৩            2,000  

১৯৫৯ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, কদিবাড়ী, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৪৪            3,000  

১৯৬০ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, মহেলাবাড়ী, পূব গবাড়ী, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৪৫            5,000  

১৯৬১ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, বড়রখালা োয় বাড়ী, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৪৬            3,000  

১৯৬২ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, কদিবাড়ী, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৪৭            3,000  

১৯৬৩ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, নটারখালা ববরদ্যে বাড়ী, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৪৮            3,000  

১৯৬৪ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, কদিবাড়ী, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৪৯            3,000  

১৯৬৫ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, কদিবাড়ী, োকেে, িাদােীপুে োকেে ৯৮২১৮৫০            3,000  

১৯৬৬ সন্ধানী ক্লাব পূো কমিটি, রূপালী ব্যাংক, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা ৯৮২১৮৫১           6,000  

১৯৬৭ নবীনর্ে সা. কালী িমিে, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা ৯৮২১৮৫২           6,000  

১৯৬৮ সা. ভ্রাতৃ সংঘ পুো কমিটি, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা ৯৮২১৮৫৩           6,000  

১৯৬৯ পূব গ নতুনপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা ৯৮২১৮৫৪           6,000  

১৯৭০ বাঁধনপাড়া সা. দুর্ গা পূো কমিটি, সুনাির্ঞ্ে চপৌেসভা, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা ৯৮২১৮৫৫           6,000  

১৯৭১ েয় দুর্ গা পূো কমিটি, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা ৯৮২১৮৫৬            5,000  

১৯৭২ পমিি নতুনপাড়া সা. পূো কমিটি, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা ৯৮২১৮৫৮            5,000  

১৯৭৩ চেন্ডস ক্লাব পূো কমিটি, িধ্যবাোে, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা ৯৮২১৮৫৯            5,000  

১৯৭৪ উমকলপাড়া পুো কমিটি, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা ৯৮২১৮৬০            5,000  

১৯৭৫ সলফ পমিিপাড়া একতা সা. পূো িন্ডপ, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা, সুনাির্ঞ্জ চপৌেসভা ৯৮২১৮৬১            4,000  

১৯৭৬ আলীপুে সা. পূো উদ াপন পমেিদ, ের্ন্নােপুে, সুনাির্ঞ্জ ের্ন্নােপুে ৯৮২১৮৬২            4,000  

১৯৭৭ আনিিয়ী পূো উদ াপন পমেিদ, ের্ন্নােপুে, সুনাির্ঞ্জ ের্ন্নােপুে ৯৮২১৮৬৩            5,000  

১৯৭৮ কলকমলয়া দুর্ গা বাড়ী সা. পূো, ের্ন্নােপুে, সুনাির্ঞ্জ ের্ন্নােপুে ৯৮২১৮৬৪            4,000  

১৯৭৯ েসুলর্ঞ্জ সা. দুর্ গা পূো তহমবল, ের্ন্নােপুে, সুনাির্ঞ্জ ের্ন্নােপুে ৯৮২১৮৬৫            4,000  

১৯৮০ দাস চনায়ার্াঁও সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, ের্ন্নােপুে, সুনাির্ঞ্জ ের্ন্নােপুে ৯৮২১৮৬৬            4,000  

১৯৮১ ৭নং বসয়দপুে শাহােপাড়া ইউমপ মহ-চবৌ মি পূো কমিটি, ের্ন্নােপুে,  ের্ন্নােপুে ৯৮২১৮৬৭            4,000  

১৯৮২ বাউমস চিস্তুে বামড় সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, মদোই, সুনাির্ঞ্জ মদোই ৯৮২১৮৬৮            4,000  

১৯৮৩ শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, পঞ্চগ্রাি, মদোই, সুনাির্ঞ্জ মদোই ৯৮২১৮৬৯            4,000  

১৯৮৪ োোনর্ে সা. শােদীয় পূো িন্ডপ, মদোই, সুনাির্ঞ্জ মদোই ৯৮২১৮৭০            4,000  

১৯৮৫ েেনােেে কািালপুে সা. দুর্ গা পুো পমেোলনা কমিটি, মদোই, সুনাির্ঞ্জ মদোই ৯৮২১৮৭১            4,000  

১৯৮৬ োিকৃষ্ণ চসবাশ্রি, মদোই, সুনাির্ঞ্জ মদোই ৯৮২১৮৭৩            4,000  

১৯৮৭ মুক্তােপুে সা. উদ াপন পমেিদ, শাল্লা, সুনাির্ঞ্জ শাল্লা ৯৮২১৮৭৪            4,000  

১৯৮৮ শেীফপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শাল্লা, সুনাির্ঞ্জ শাল্লা ৯৮২১৮৭৫            4,000  

১৯৮৯ পঞ্চগ্রাি দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ কমিটি, শাল্লা, সুনাির্ঞ্জ শাল্লা ৯৮২১৮৭৬            4,000  

১৯৯০ চিঘনাপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শাল্লা, সুনাির্ঞ্জ শাল্লা ৯৮২১৮৭৭            4,000  

১৯৯১ শাল্লা ের্ন্নাে িমিে দুর্ গা পূো িন্ডপ কমিটি, শাল্লা, সুনাির্ঞ্জ শাল্লা ৯৮২১৮৭৮            4,000  

১৯৯২ িহািায়া সংঘ, করলে চোড, ধি গপাশা, সুনাির্ঞ্জ ধি গপাশা ৯৮২১৮৭৯            4,000  

১৯৯৩ বাঘাউিা সা. দুর্ গা িমিে, ধি গপাশা, সুনাির্ঞ্জ ধি গপাশা ৯৮২১৮৮০            4,000  

১৯৯৪ অনামবল সা. পূো কমিটি, চধাপাদীমঘে উত্তেপাড়, মসরলট সদে ৯৮২১৮৮২           6,000  

১৯৯৫ চসবক মকরশাে সংঘ, ঝারলাপাড়া, োঁদনীঘাট, মসরলট সদে ৯৮২১৮৮৩            6,500  

১৯৯৬ শ্রীহট্ট সংস্কৃত করলে, মিরেে িয়দান, মসরলট সদে ৯৮২১৮৮৪           6,000  

১৯৯৭ িহািায়া সা. দুর্ গা পূো কমিটি, মশববাড়ী, মসরলট সদে ৯৮২১৮৮৫           6,000  



১৯৯৮ সাতপাই পালপাড়া কালী িমিে, সাতপাই, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৮৮৬            5,000  

১৯৯৯ কালী বামড় পূো কমিটি, সাতপাই, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৮৮৭            5,000  

২০০০ সাতপাই সা. পূো, সাতপাই, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৮৮৮            3,000  

২০০১ োিকৃষ্ণ আশ্রি, সাতপাই, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৮৮৯            5,000  

২০০২ দ. সাতপাই সা. পূো, সাতপাই, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৮৯০            3,000  

২০০৩ সবাই পূো কমে, পমিি সাতপাই, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৮৯১            3,000  

২০০৪ সনাতন িমিে, চক.মড.মস. সাতপাই, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৮৯২            5,000  

২০০৫ মিলন সংঘ, উত্তে সাতপাই, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৮৯৩            3,000  

২০০৬ সাতপাই একতা সংঘ দুর্ গা িমিে, দ. সাতপাই নদীে পাড়, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৮৯৪            5,000  

২০০৭ পূব গ চহারসনপুে চদবিাতা সংঘ, চহারসনপুে নােপাড়া, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৮৯৫            5,000  

২০০৮ শ্রীশ্রী িাতৃরদবী চসবা সংঘ, উত্তে সাতপাই, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৮৯৬            3,000  

২০০৯ দ. সাতপাই চলাকনাে িমিে সংলগ্ন যুব সংরঘে উরদ্যারর্ সা. দুর্ গা উৎসব, 

সদে, চনত্ররকানা 

সদে ৯৮২১৮৯৭            4,000  

২০১০ দ্রুবতাো সা. পূো, দ. সাতপাই, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৮৯৮            3,000  

২০১১ িতীিা সংঘ, নার্ড়া মবরনাদ বামড়, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৮৯৯            3,000  

২০১২ মশব পূো কমিটি, নার্ড়া মশব বামড়, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯০০            5,000  

২০১৩ িানব কল্যাি সংঘ, নার্ড়া বাড়ই পাড়া, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯০১            5,000  

২০১৪ িহািায়া সংঘ, সাহাপাড়া, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯০২            5,000  

২০১৫ একতা সংঘ, দ. নার্ড়া চধাবা পড়া, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯০৩            5,000  

২০১৬ সেমিকা সংঘ, উমকলপাড়া, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯০৪            5,000  

২০১৭ পূব গাঞ্চল শােদীয় চর্াষ্ঠী, মনউটাউন, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯০৫            7,000  

২০১৮ এরসা পূো কমে, বড় বাোে, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯০৬            4,000  

২০১৯ যুবক সমিমত, বড় বাোে, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯০৭            4,000  

২০২০ মুমক্ত সংঘ, বড় বাোে, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯০৮            4,000  

২০২১ িহাবীে চসবক সংঘ, বড় বাোে, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯০৯            4,000  

২০২২ িাতৃ সংঘ, বড় বাোে, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯১০            4,000  

২০২৩ ঠাকুে দাস বমিক, বড় বাোে, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯১১            4,000  

২০২৪ পুকুমেয়া সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পুকুমেয়া, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯১২            5,000  

২০২৫ একতা সংঘ, পুকুমেয়া ভাতাইয়া পাড়া, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯১৩            5,000  

২০২৬ চেলকলমন দুর্ গা িমিে, সাতপাই, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯১৪            3,000  

২০২৭ চিৌর্ামত কামল িমিে, চিৌর্ামত বাোে, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯১৫            5,000  

২০২৮ পুকুমেয়া দ. সা. দুর্ গা িমিে, পুকুমেয়া, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯১৬            5,000  

২০২৯ ভাতাইয়া পাড়া উত্তে সা. দুর্ গা পূো, পুকুমেয়া বীরু সাধুে বামড়, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯১৭            5,000  

২০৩০ অগ্রদূত পূো কমিটি, চিাট বাোে, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯১৮            5,000  

২০৩১ েরলা পূো কমে, চিাক্তােপাড়া, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯১৯            5,000  

২০৩২ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চিাক্তােপাড়া, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯২০            5,000  

২০৩৩ েয়নর্ে কালী বামড়, েয়নর্ে, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯২১            4,000  

২০৩৪ ঋমিপাড়া পূো কমিটি, িালমন ঋমিপাড়া, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯২২            5,000  

২০৩৫ মেত্রধাি পূো, পাটপমট্ট, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯২৩            4,000  

২০৩৬ পাটপমট্ট পূো িমিে, পাটপমট্ট, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯২৪            4,000  

২০৩৭ মত্রনয়মন সংঘ, িালমন চোড, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯২৫            5,000  

২০৩৮ আনিিয়ী সংঘ, েয়নর্ে, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯২৬            5,000  

২০৩৯ সা. শমক্ত সংঘ, বলাই নগুয়া, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯২৭            4,000  

২০৪০ বলাই নগুয়া কৃষ্ণ িমিে, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯২৮            4,000  



২০৪১ নবার্ত সংঘ, বলাই নগুয়া, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯২৯            4,000  

২০৪২ উদীয়িান সততা সংঘ, বলাই সংঘ, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯৩০            4,000  

২০৪৩ ধামেয়া সা. পূো, ধামেয়া, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯৩১            4,000  

২০৪৪ শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা পূো, হমেেন করলানী, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯৩২            5,000  

২০৪৫ আনিিয়ী সংঘ, সদে হাসপাতাল চোড সংলগ্ন বলাই নগুয়া, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯৩৩            3,000  

২০৪৬ কুেপাড় সনাতন সম্প্রদায়, কুেপাড়, সদে, চনত্ররকানা সদে ৯৮২১৯৩৪            3,000  

২০৪৭ এরসা িারয়ে পূো কমে সংঘ, কুেপাড় পমিিপাড়া চেলখানা চোড, 

চনত্ররকানা 

সদে ৯৮২১৯৩৫            3,000  

২০৪৮ ঋমিপাড়া পূো কমিটি, দুর্ গাপুে, চনত্ররকানা দুর্ গাপুে ৯৮২১৯৩৬            5,000  

২০৪৯ লমক্ষপুে পূো কমিটি, দুর্ গাপুে, চনত্ররকানা দুর্ গাপুে ৯৮২১৯৩৭            5,000  

২০৫০ দুর্ গা িমিে িাঙ্গন, গুোকুমলয়া, কলিাকািা, চনত্ররকানা কিলাকািা ৯৮২১৯৩৮            5,000  

২০৫১ চর্ামবিপুে চেরলপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, চর্ামবিপুে, কিলাকািা,  কিলাকািা ৯৮২১৯৩৯            5,000  

২০৫২ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, জুোইল, নওয়াপাড়া, চকন্দুয়া, চনত্ররকানা চকন্দুয়া ৯৮২১৯৪০            5,000  

২০৫৩ কামিউড়া সাহাপাড়া, কামিউড়া, চকন্দুয়া, চনত্ররকানা চকন্দুয়া ৯৮২১৯৪১            5,000  

২০৫৪ বারদবড় তলী আখড়া দুর্ গা িমিে, বারদবড় তলী, আটপাড়া আটপাড়া ৯৮২১৯৪২            5,000  

২০৫৫ চর্াপাল ঠাকুরেে দুর্ গা িমিে, চসানাজুে, সুখামে, আটপাড়া, চনত্ররকানা আটপাড়া ৯৮২১৯৪৩            5,000  

২০৫৬ বাউমশ বাোে সা. পূো িন্ডপ, বাউমশ, বােহাট্টা, চনত্ররকানা বােহাট্টা ৯৮২১৯৪৪            3,000  

২০৫৭ বােহাট্টা কালীবামড়, বােহাট্টা, চনত্ররকানা বােহাট্টা ৯৮২১৯৪৫            3,000  

২০৫৮ হামতলা মশমবে দশইয়া দুর্ গা পূো, হামতলা, ২নং োকুয়া, খামলয়াজুমে,  খামলয়াজুমে ৯৮২১৯৪৬            3,000  

২০৫৯ হাোে কামি দুর্ গা িমিে, হাোে কামি, ২নং োকুয়া, খামলয়াজুমে,  খামলয়াজুমে ৯৮২১৯৪৭            4,000  

২০৬০ সা. পূো িমিে, পূব গধলা বাোে, পূব গধলা, চনত্ররকানা পূব গধলা ৯৮২১৯৪৮            3,000  

২০৬১ চহার্লা বাোে কালীবামড়, চহার্লা, পূব গধলা, চনত্ররকানা পূব গধলা ৯৮২১৯৪৯            3,000  

২০৬২ িমল্লকপুে বড় বামড় পূো উদ াপন কমিটি, ৪নং িমল্লকপুে, চিাহনর্ঞ্জ,  চিাহনর্ঞ্জ ৯৮২১৯৫০            3,000  

২০৬৩ লক্ষিপুে হমেদাস বি গন এে বামড় পূো িন্ডপ, ৬নং লক্ষিপুে, চিাহনর্ঞ্জ,  চিাহনর্ঞ্জ ৯৮২১৯৫১            3,000  

২০৬৪ ফমেকা পালপাড়া সা. পূো িন্ডপ, ফমেকা, িদন, চনত্ররকানা িদন ৯৮২১৯৫২            3,000  

২০৬৫ িদন সা. পূো িন্ডপ, োনাে চিাড়, িদন, চনত্ররকানা িদন ৯৮২১৯৫৩            3,000  

২০৬৬ কলাউোন োধাকৃষ্ণ ও কালী িমিে, চলাহার্াড়া, েট্টগ্রাি চলাহার্াড়া ৯৮২১৯৫৪            4,000  

২০৬৭ শ্রীশ্রী দমক্ষরিশ্বেী কালী িমিে, পুটিমবলা, চলাহার্াড়া, েট্টগ্রাি চলাহার্াড়া ৯৮২১৯৫৫            4,000  

২০৬৮ দ. চুনমত শ্রীশ্রী কালী িমিে, চলাহর্াড়া, েট্টগ্রাি চলাহার্াড়া ৯৮২১৯৫৬            4,000  

২০৬৯ চলাহর্াড়া কি গকােপাড়া চকন্দ্রীয় কালী িমিে, চলাহর্াড়া, েট্টগ্রাি চলাহার্াড়া ৯৮২১৯৫৭            4,000  

২০৭০ আধুনর্ে পালপাড়া কালী িমিে, চলাহর্াড়া, েট্টগ্রাি চলাহার্াড়া ৯৮২১৯৫৮            4,000  

২০৭১ সা. দুর্ গা িমিে উত্তে আমিোবাদ পালপাড়া, চলাহর্াড়া, েট্টগ্রাি চলাহার্াড়া ৯৮২১৯৫৯            4,000  

২০৭২ ধমলমবলা মর্মে মসকদাে পাড়া সা. শ্রীশ্রী হমে িমিে, চলাহর্াড়া, েট্টগ্রাি চলাহার্াড়া ৯৮২১৯৬০            4,000  

২০৭৩ পদুয়া মহন্দু নয়া পাড়া হমে িমিে, চলাহর্াড়া, েট্টগ্রাি চলাহার্াড়া ৯৮২১৯৬১            4,000  

২০৭৪ েেম্বা শ্রীশ্রী েক্ষাকালী িমিে, চলাহর্াড়া, েট্টগ্রাি চলাহার্াড়া ৯৮২১৯৬২            4,000  

২০৭৫ কলাউোন মনেতালুক োধাকৃষ্ণ েক্ষাকালী িমিে, চলাহর্াড়া, েট্টগ্রাি চলাহার্াড়া ৯৮২১৯৬৩            4,000  

২০৭৬ দ. বড়হামতয়া সা. কালী িমিে, চলাহর্াড়া, েট্টগ্রাি চলাহার্াড়া ৯৮২১৯৬৪            4,000  

২০৭৭ পদুয়া আধােিামনক পালপাড়া হমে িমিে, চলাহর্াড়া, েট্টগ্রাি চলাহার্াড়া ৯৮২১৯৬৫            4,000  

২০৭৮ শ্রী িভাকে আো গ শ্রী মবন্দু োনী আোযগ সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চলাহর্াড়া,  চলাহার্াড়া ৯৮২১৯৬৬            4,000  

২০৭৯ েেলক্ষযা সা. পূো পমেিদ, কি গফুলী, েট্টগ্রাি কি গফুলী ৯৮২১৯৬৭            4,000  

২০৮০ েেলক্ষযা নবরেতনা সা. পূো পমেিদ, কি গফুলী, েট্টগ্রাি কি গফুলী ৯৮২১৯৬৮            4,000  

২০৮১ উত্তে মশকলবাহা শীল সংঘ সা. পূো পমেিদ, কি গফুলী, েট্টগ্রাি কি গফুলী ৯৮২১৯৬৯            4,000  

২০৮২ জুলধা শাহিীেপুে সনাতন পাড়া সা. পূো পমেিদ, কি গফুলী, েট্টগ্রাি কি গফুলী ৯৮২১৯৭০            4,000  

২০৮৩ চদৌলতপুে সূযগমশখা সা. পূো পমেিদ, কি গফুলী, েট্টগ্রাি কি গফুলী ৯৮২১৯৭১            4,000  

২০৮৪ বড় উঠান নবীন েন্দ্র ভক্ত ভাড়া সা. পূো পমেিদ, কি গফুলী, েট্টগ্রাি কি গফুলী ৯৮২১৯৭২            4,000  



২০৮৫ হােীেখীল শীলপাড়া সা. পূো পমেিদ, কি গফুলী, েট্টগ্রাি কি গফুলী ৯৮২১৯৭৩            4,000  

২০৮৬ কাকলী সংঘ পূো উদ াপন পমেিদ, ধেপাড়া বড় উঠান, কি গফুলী, েট্টগ্রাি কি গফুলী ৯৮২১৯৭৪            4,000  

২০৮৭ পমিি চর্ািদন্ডী িাতৃ সংঘ, চবায়ালখালী, েট্টগ্রাি চবায়ালখালী ৯৮২১৯৭৫            4,000  

২০৮৮ ের্মদ্বশ্বেী কালী বাড়ী, চর্ািদন্ডী, বমিকপাড়া, চবায়ালখালী, েট্টগ্রাি  চবায়ালখালী ৯৮২১৯৭৬            4,000  

২০৮৯ অরন্বিা দুর্ গা উৎসব পমিি কধুেখীল বকবতযপাড়া, চবায়ালখালী, েট্টগ্রাি চবায়ালখালী ৯৮২১৯৭৭            4,000  

২০৯০ কধুেখালী শ্রীশ্রী দুর্ গা বাড়ী (চখাকাে চদাকান), চবায়ালখালী, েট্টগ্রাি চবায়ালখালী ৯৮২১৯৭৮            4,000  

২০৯১ শ্রীশ্রী দশভূো িাতৃ িমিে, শাকপুো, চবায়ালখালী, েট্টগ্রাি চবায়ালখালী ৯৮২১৯৭৯            4,000  

২০৯২ পমিি মখতাপেে পমল্ল উন্নয়ন সমিমত িাতৃ িমিে, চবায়ালখালী, েট্টগ্রাি চবায়ালখালী ৯৮২১৯৮০            4,000  

২০৯৩ নরবাদয় সিাে কল্যাি সংসদ (শীতলা বাড়ী), চবায়ালখালী, েট্টগ্রাি চবায়ালখালী ৯৮২১৯৮১            4,000  

২০৯৪ শ্রীপুে কল্যাি সংঘ সা. দুরর্ গাৎসব (শ্রীপুে কামলবামড়), চবায়ালখালী, েট্টগ্রাি চবায়ালখালী ৯৮২১৯৮২            4,000  

২০৯৫ সব গিঙ্গলা কালী ধাি দুরর্ গাৎসব, চবায়ালখালী, েট্টগ্রাি চবায়ালখালী ৯৮২১৯৮৩            4,000  

২০৯৬ শ্রীশ্রী েন্ডী মতে গ চিধস আশ্রি, চবায়ালখালী, েট্টগ্রাি চবায়ালখালী ৯৮২১৯৮৪            4,000  

২০৯৭ শ্রীশ্রী হমে িমিে, কানুনরর্াপাড়া, চবায়ালখালী, েট্টগ্রাি চবায়ালখালী ৯৮২১৯৮৫            4,000  

২০৯৮ পটিয়া সদে কালী বাড়ী, মুরন্সফ বাোে, পটিয়া, েট্টগ্রাি পটিয়া ৯৮২১৯৮৬            4,000  

২০৯৯ শ্রীশ্রী চর্ৌোঙ্গ মনরকতন, োনােরিাড়, পটিয়া, েট্টগ্রাি পটিয়া ৯৮২১৯৮৭            4,000  

২১০০ বাহুলী দুর্ গা িমিে, পটিয়া চপৌেসভা, পটিয়া, েট্টগ্রাি পটিয়া ৯৮২১৯৮৮            4,000  

২১০১ হামবলাসদ্বীপ সা. দুর্ গা িমিে, পটিয়া, েট্টগ্রাি পটিয়া ৯৮২১৯৮৯            4,000  

২১০২ ধাউেরডঙ্গা সা. শ্রীশ্রী দয়ািয়ী কালী িমিে, িনহো, পটিয়া, েট্টগ্রাি পটিয়া ৯৮২১৯৯০            4,000  

২১০৩ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী িমিে, হাইদর্াঁও, পটিয়া, েট্টগ্রাি পটিয়া ৯৮২১৯৯১            4,000  

২১০৪ উত্তে োপড়া োধািাধব দুর্ গা িমিে, চকালার্াঁও, পটিয়া, েট্টগ্রাি পটিয়া ৯৮২১৯৯২            4,000  

২১০৫ খাটিখাইন শীলপাড়া সা. জ্বালাকুিােী িাতৃ িমিে, পটিয়া, েট্টগ্রাি পটিয়া ৯৮২১৯৯৩            4,000  

২১০৬ সা. দুর্ গা িমিে, চিলঘে, পটিয়া, েট্টগ্রাি পটিয়া ৯৮২১৯৯৪            4,000  

২১০৭ কাতযয়নী সংঘ দুর্ গা িমিে, হামবলাসদ্বীপ, পটিয়া, েট্টগ্রাি পটিয়া ৯৮২১৯৯৫            4,000  

২১০৮ শ্রীশ্রী চলাকনাে িঠ ও মিশন, ধলঘাট, পটিয়া, েট্টগ্রাি পটিয়া ৯৮২১৯৯৬            4,000  

২১০৯ সা. শ্রীশ্রী বাসুরদব মবগ্রহ িমিে, ধলঘাট, পটিয়া, েট্টগ্রাি পটিয়া ৯৮২১৯৯৭            4,000  

২১১০ শ্রীশ্রী সামবত্রী আশ্রি, িনহো, পটিয়া, েট্টগ্রাি পটিয়া ৯৮২১৯৯৮            4,000  

২১১১ দ. ভূমি গ োিকৃষ্ণ চসবাশ্রি, পটিয়া, েট্টগ্রাি পটিয়া ৯৮২১৯৯৯            4,000  

২১১২ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী সংঘ সা. দুর্ গা িমিে, কুসুিপুো, পটিয়া, েট্টগ্রাি পটিয়া ৯৮২২০০০            4,000  

২১১৩ শ্রীশ্রী ন্যাংটা বাবাে আশ্রি সা. পূো িন্ডপ, চপৌেসভা, িাগুো চপৌেসভা ৯৮২২০০১            2,000  

২১১৪ মনজুনান্দুয়ালী মনতাই চর্ৌে চর্াপাল চসবাশ্রি সা. পূো িন্ডপ, চপৌেসভা,  চপৌেসভা ৯৮২২০০২            2,000  

২১১৫ োিরুলতলা সা. পূো িন্ডপ, চপৌেসভা, িাগুো চপৌেসভা ৯৮২২০০৩            2,000  

২১১৬ নতুন বাোে স্মৃমত সংঘ সা. পূো িন্ডপ, চপৌেসভা, িাগুো চপৌেসভা ৯৮২২০০৪            2,000  

২১১৭ পােনান্দুয়ালী সা. পূো িন্ডপ, চপৌেসভা, িাগুো চপৌেসভা ৯৮২২০০৫            2,000  

২১১৮ কুকনা সেীন চঘারিে বাড়ী সা. পূো িন্ডপ, চপৌেসভা, িাগুো চপৌেসভা ৯৮২২০০৬            2,000  

২১১৯ পমিি বাড়ীয়ালা কৃষ্ণ লস্কারেে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০০৭            5,000  

২১২০ নাড়ীহাটি সা. পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০০৮            2,000  

২১২১ োউডড়া পূব গপাড়া সা. পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০০৯            2,000  

২১২২ লক্ষীপুে সা. পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০১০            2,000  

২১২৩ দাস চবেইল কালীবামড় সা. পূো, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০১২            2,000  

২১২৪ আঙ্গােদাহ সা. পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০১৩            2,000  

২১২৫ চর্ায়াল বাোন বাোে সা. পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০১৪            2,000  

২১২৬ কুমেয়ারিাড়ািধ্যপাড়া সা. পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০১৫            2,000  

২১২৭ নাির াজ্ঞ চখালা সা. পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০১৬            2,000  

২১২৮ কুমল্লয়া মবশ্বাস বামড় সা. পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০১৭            2,000  

২১২৯ িন্ডল বামড় সা. পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০১৮            2,000  



২১৩০ পঞ্চমুন্ড কালীবামড় সা. পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০১৯            2,000  

২১৩১ ধলহো সা. পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০২০            2,000  

২১৩২ চিানপুে সা. পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০২১            2,000  

২১৩৩ োিেন্দ্রপুে সা. পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০২২            2,000  

২১৩৪ িধ্যপাড়া সা. পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০২৩            2,000  

২১৩৫ িারলাপাড়া সা. পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০২৪            2,000  

২১৩৬ চসরনেেে আশ্রিবাড়ী সা. পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০২৫            2,000  

২১৩৭ চেঙ্গােডাঙ্গা মবশ্বাস বাড়ী পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০২৬            2,000  

২১৩৮ েেমবেয়খালী চেৌিগ্রাি ভাঙ্গাখাল িহাশ্মশান, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০২৭            2,000  

২১৩৯ োঁদপুে আমদবাসীপাড়া পুো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০২৮            2,000  

২১৪০ আড়াইশত কালী বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০২৯            2,000  

২১৪১ িালি পঞ্চবটী োিকৃষ্ণ িমিে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০৩০            2,000  

২১৪২ র্াংনামলয়া সাহাপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০৩১            2,000  

২১৪৩ র্াংনামলয়া েিন িতাপ সন্যাসীতলা শ্মশান সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে,  সদে ৯৮২২০৩২            2,000  

২১৪৪ বাঁশরকাঠা িারয়ে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো সদে ৯৮২২০৩৩            2,000  

২১৪৫ চটঙ্গাখালী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২২০৩৪            2,000  

২১৪৬ েে োকদাহ উত্তে পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২২০৩৫            2,000  

২১৪৭ েমন্ডবে সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২২০৩৬            2,000  

২১৪৮ চোকা পমিিপাড়া মবশ্বাস বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২২০৩৭            2,000  

২১৪৯ কােন্ডী সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২২০৩৮            2,000  

২১৫০ োোপুে নিীপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২২০৩৯            2,000  

২১৫১ বামলয়াঘাটা িধ্যপাড়া িন্ডল বামড় সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২২০৪০            2,000  

২১৫২ চকােিী সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২২০৪১            2,000  

২১৫৩ টুমপপাড়া-খািােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২২০৪২            2,000  

২১৫৪ খািােপাড়া মিমস্ত্রপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২২০৪৩            2,000  

২১৫৫ শ্রীরকাল কালী বামড় সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২২০৪৪            2,000  

২১৫৬ সেইনর্ে মশকদাে বামড় সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২২০৪৫            4,000  

২১৫৭ খামলয়া বাোে সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২২০৪৬            2,000  

২১৫৮ বমেশাট োেবংশীপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২২০৪৭            2,000  

২১৫৯ েেশ্রীপুে উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২২০৪৮            2,000  

২১৬০ িদনপুে মবশ্বাস বামড় সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২২০৪৯            2,000  

২১৬১ চেৌর্ামি যুব সম্প্রদায় সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২২০৫০            2,000  

২১৬২ শ্রীশ্রী চর্ামপনাে মেউড় আখড়া, নামিনা আমলয়াবাদ, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৫১            5,000  

২১৬৩ চদওয়ানেী বাড়ী দুর্ গা িন্ডপ, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৫২            5,000  

২১৬৪ শ্রীশ্রী েন্ডী িমিে, িথুোবাদ, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৫৪            5,000  

২১৬৫ িা সংঘ চর্ামপনাে মেউে আখড়া, আমলয়াবাদ, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৫৫            5,000  

২১৬৬ শ্রীশ্রী িা আনিিয়ী সংঘ, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৫৬            5,000  

২১৬৭ শ্রীশ্রী ঝুলন বাড়ী পূো িন্ডপ, পূব গ েন্দ্রগ্রাি, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৫৭            5,000  

২১৬৮ বসাকপাড়া দুর্ গা িমিে, কালীবাড়ী, বসাকপাড়া, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৫৮            5,000  

২১৬৯ তরুি সংঘ দুর্ গা িমিে, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৫৯            5,000  

২১৭০ শ্রীশ্রী েয়কালী িমিে, চশাভাোিপুে, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৬০            5,000  

২১৭১ আিানপুে চকাম্পানী বাড়ী, আিানপুে, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৬১            5,000  

২১৭২ আিানপুে দ.পাড়া বড়বাড়ী পূো িন্ডপ, আিানপুে, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৬২            5,000  



২১৭৩ চনায়ার্াঁও দুর্ গা িমিে, চনায়ার্াঁও, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৬৩            5,000  

২১৭৪ েহে লাল দারসে বামড় দুর্ গা িমিে, মদঘীেপাড়, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৬৪            5,000  

২১৭৫ শ্রীশ্রী পুষ্পকমল দুর্ গা িমিে, ঋমিপাড়া, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৬৫            5,000  

২১৭৬ শ্রীশ্রী দুর্ গা বাড়ী, সোেেে, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৬৬            5,000  

২১৭৭ শ্রীশ্রী কালী িমিে, সোেেে বাোে, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৬৭            5,000  

২১৭৮ শ্রীশ্রী চলাকনাে িহা িন্ডপ, দ. মিোপুে, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৬৮            5,000  

২১৭৯ েহেপুে উঃ মিোপুে শ্রীশ্রী দুর্ গা িন্ডপ, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৬৯            5,000  

২১৮০ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী িমিে, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৭০            5,000  

২১৮১ শ্রীশ্রী আ গধি গ িমিে, দ. কািালপুে ডাক্তাে বাড়ী, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৭১            5,000  

২১৮২ বমিকপাড়া তরুন সংঘ, উত্তে সোেেে, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৭২            5,000  

২১৮৩ দাসপাড়া তরুি সংঘ, িামিিপুে দাসপাড়া, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৭৩            5,000  

২১৮৪ শ্রীশ্রী মশব িমিে, উত্তে সোেেে, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৭৪            5,000  

২১৮৫ শ্রীশ্রী োধা চর্ৌমবি িমিে, কি গকােপাড়া, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৭৫            5,000  

২১৮৬ বি গিপাড়া দুর্ গা িমিে, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৭৬            5,000  

২১৮৭ চর্ৌমবি দুর্ গা িমিে, সোেেে, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৭৭            5,000  

২১৮৮ আখড়া বাড়ী দুর্ গা িমিে, চিাদকপাড়া, পূব গ মপমেেপুে, বামেতপুে,  বামেতপুে ৯৮২২০৭৮            5,000  

২১৮৯ স্বর্ীয় মক্ষমতশ চিাদক এে বাড়ী পূো িন্ডপ, পমিি মপমেেপুে, বামেতপুে,  বামেতপুে ৯৮২২০৭৯            5,000  

২১৯০ স্বর্ীয় মবপীন বাবুে বাড়ী পূো িন্ডপ, ডুয়াইর্াঁও, মপমেেপুে, বামেতপুে,  বামেতপুে ৯৮২২০৮০            5,000  

২১৯১ শ্রীশ্রী োধা চর্ামবি মেউে আখড়া, সুলতানপুে, ডুয়াইর্াঁও, বামেতপুে,  বামেতপুে ৯৮২২০৮১            5,000  

২১৯২ হাপামনয়া মিমহে চভৌমিরকে বাড়ী পূো িন্ডপ, হাপামনয়া, ডুয়াইর্াঁও, 

বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ 

বামেতপুে ৯৮২২০৮২            5,000  

২১৯৩ সুলতানপুে নােবাড়ী পূো িন্ডপ, সুলতানপুে, ডুয়াইর্াঁও, বামেতপুে,  বামেতপুে ৯৮২২০৮৩            5,000  

২১৯৪ স্বর্ীয় নরেন্দ্র বাবুে বাড়ী পূো িন্ডপ, রুস্তিপুে, ডুয়াইর্াঁও, বামেতপুে,  বামেতপুে ৯৮২২০৮৪            5,000  

২১৯৫ চর্াোমলয়া পমিিপাড়া দুর্ গা িমিে, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৮৫            5,000  

২১৯৬ শ্রীশ্রী চর্ামপনাে মেউে িমিে, মহলমেয়া বাোে, মহলমেয়া, বামেতপুে,  বামেতপুে ৯৮২২০৮৬            5,000  

২১৯৭ শ্রীশ্রী োিসুিে সাহাে বাড়ী পূো িন্ডপ, মহলমেয়া, িধ্যপাড়া, বামেতপুে,  বামেতপুে ৯৮২২০৮৭            5,000  

২১৯৮ চনায়াকামি মেমশপাড়া দুর্ গা িমিে, মহলমেয়া, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৮৮            5,000  

২১৯৯ েেবাড়ী পূো িন্ডপ, পুড্ডা, মহলমেয়া, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৮৯            5,000  

২২০০ শ্রীশ্রী বািী িমিে, বাড়ইগ্রাি, মহলমেয়া, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৯০            5,000  

২২০১ উত্তে কচুয়াখলা দুর্ গা িমিে, কচুয়াখলা, বকলার্, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৯১            5,000  

২২০২ দ. কচুয়াখলা দুর্ গা িমিে, কচুয়াখলা, বকলার্, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৯২            5,000  

২২০৩ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী িমিে, হামলিপুে (উলুকামি), হামলিপুে, বামেতপুে,  বামেতপুে ৯৮২২০৯৩            5,000  

২২০৪ শ্রী সুশীল বাবু ও স্বর্ীয় সরন্তাি বাবুে বাড়ী পূো িন্ডপ, উদামতয়ােকামি, 

মদলালপুে, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ 

বামেতপুে ৯৮২২০৯৪            5,000  

২২০৫ শ্রী ের্ৎ েন্দ্র দাস এে বাড়ী পূো িন্ডপ, বড়ইিড়া, বমল ােদী, বামেতপুে,  বামেতপুে ৯৮২২০৯৫            5,000  

২২০৬ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, উিিানপুে, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৯৬            5,000  

২২০৭ শ্রী রুমহন েন্দ্র দারসে বামড় পূো িন্ডব, কারসি বাউলী িধ্য পাড়া, 

বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্ে 

বামেতপুে ৯৮২২০৯৭            5,000  

২২০৮ র্ামেেেে শ্রীশ্রী মশব িমিে, পমিি র্ামেেেে, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ৯৮২২০৯৮            5,000  

২২০৯ শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, দয়ালকুঠিে, চিাহেরকানা, মনকলী, মকরশাের্ঞ্জ মনকলী ৯৮২২০৯৯            5,000  

২২১০ শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, সুনীল েন্দ্র সূত্রধরেে বামড়, পঞ্চােহাটি, মনকলী,  মনকলী ৯৮২২১০০            5,000  

২২১১ শ্রীশ্রী মসরদ্ধশ্বেী কামল িমিে, বড় বাোে, চিরহেপুে সদে ৯৮২২১০১            2,000  

২২১২ শ্রীশ্রী হমেেন পূো িমিে, হালদােপাড়া, চিরহেপুে সদে ৯৮২২১০২            2,000  

২২১৩ োরধশ্যাি িমিে, োঁদমবল হালদােপাড়া, চিরহেপুে সদে ৯৮২২১০৩            2,000  

২২১৪ শ্রীশ্রী কালী িমিে, মপরোেপুে, চিরহেপুে সদে ৯৮২২১০৪            2,000  



২২১৫ চিানাখালী কালী িমিে, চিানাখালী, মুমেবনর্ে, চিরহেপুে মুমেবনর্ে ৯৮২২১০৫            2,000  

২২১৬ বল্লভপুে মশব িমিে, বারর্ায়ান, মুমেবনর্ে, চিরহেপুে মুমেবনর্ে ৯৮২২১০৬            2,000  

২২১৭ শ্রীশ্রী চকািেপুে শােদীয়া দুর্ গা পূো, িহােনপুে, মুমেবনর্ে, চিরহেপুে মুমেবনর্ে ৯৮২২১০৭            2,000  

২২১৮ র্াংনী চকন্দ্রীয় িমিে, র্াংনী, চিরহেপুে মুমেবনর্ে ৯৮২২১০৮            2,000  

২২১৯ চেৌর্ািা দাসপাড়া কালী িমিে, র্াংনী, চিরহেপুে মুমেবনর্ে ৯৮২২১০৯            2,000  

২২২০ হামড়য়াদহ দাসপাড়া কালী িমিে, র্াংনী, চিরহেপুে মুমেবনর্ে ৯৮২২১১০            2,000  

২২২১ চিালটাকা দাসপাড়া কালী িমিে, র্াংনী, চিরহেপুে মুমেবনর্ে ৯৮২২১১১            2,000  

২২২২ বামুিী চকালপাড়া কালী িমিে, র্াংনী, চিরহেপুে মুমেবনর্ে ৯৮২২১১২            2,000  

২২২৩ িটমূড়া হালদােপাড়া কালী িমিে, র্াংনী, চিরহেপুে মুমেবনর্ে ৯৮২২১১৩            2,000  

২২২৪ কসবা দাসপাড়া কালী িমিে, র্াংনী, চিরহেপুে মুমেবনর্ে ৯৮২২১১৪            2,000  

২২২৫ চিাহাম্মদপুে দাসপাড়া কামল িমিে, চিাহাম্মদপুে, র্াংনী, চিরহেপুে মুমেবনর্ে ৯৮২২১১৫            2,000  

২২২৬ চখানা খাটাইল সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১১৬            3,000  

২২২৭ খাটাইল সা. দুর্ গা পূো িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১১৭            3,000  

২২২৮ বারুইখালী দ.পাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১১৮            3,000  

২২২৯ চপািাের্ঞ্জ বাোে োিকৃষ্ণ মিশন সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১১৯            3,000  

২২৩০ দারকাপ বাোে সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১২০            3,000  

২২৩১ মড, এস িাধ্যমিক মবদ্যালয় সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১২১            3,000  

২২৩২ দারকাপ মশংরোড়া সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১২২            3,000  

২২৩৩ োিনর্ে মবনাপামন সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১২৩            3,000  

২২৩৪ োিনর্ে সেকাে বামড় সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১২৪            3,000  

২২৩৫ চধাপাদী মত্ররিাহনী িাধ্যমিক মবদ্যালয় সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১২৫            3,000  

২২৩৬ বকলাশর্ঞ্জ বুমড়ডাবুে চেৌমুহনী সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১২৬            3,000  

২২৩৭ বকলাশর্ঞ্জ িাতৃ িমিে সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১২৭            3,000  

২২৩৮ হমেনটানা কামলবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১২৮            3,000  

২২৩৯ হমেনটানা চবাড গবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১২৯            3,000  

২২৪০ গুনােী মভটাভাংর্া (শীতল েন্দ্র স্কুল) সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৩০            3,000  

২২৪১ পূব গ গুনােী আদশ গ সঃ িাঃ মবঃ সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৩১            3,000  

২২৪২ সুতােখালী (িাধ্যমিক মবদ্যালয়) সা. দুর্ গা পূো িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৩২            3,000  

২২৪৩ সুতােখালী পূব গপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৩৩            3,000  

২২৪৪ কালাবর্ী পমন্ডত েন্দ্র সঃ িাঃ মবঃ সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৩৪            3,000  

২২৪৫ কালীনর্ে বাোে সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৩৫            3,000  

২২৪৬ োেনর্ে সুন্দেবন িাধ্যমিক মবদ্যালয় সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৩৬            3,000  

২২৪৭ শ্রীনর্ে র্ামতদাে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৩৭            3,000  

২২৪৮ শ্রীনর্ে হাইস্কুল সংলগ্ন সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৩৮            3,000  

২২৪৯ কািােরখালা সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৩৯            3,000  

২২৫০ র্ড়খালী কািাড়ীপাড়া সা. িাতৃ িমিে সংলগ্ন দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৪০            3,000  

২২৫১ বটবুমনয়া করলামেরয়ট স্কুল সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৪১            3,000  

২২৫২ কামিনীবামসয়া োসরখালা সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৪২            3,000  

২২৫৩ উত্তে কামিনীবামসয়া মবনাপামন সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৪৩            3,000  

২২৫৪ বটবুমনয়া শ্রীশ্রী োিকৃষ্ণ চসবা আশ্রি সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৪৪            3,000  

২২৫৫ মতলডাংর্া মনম্ন িাধ্যমিক বামলকা মবদ্যালয় সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ,  দারকাপ ৯৮২২১৪৫            3,000  

২২৫৬ মতলডাংর্া মনম্ন িাধ্যমিক মবদ্যালয় সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৪৬            3,000  

২২৫৭ মতলডাংর্া কািাড়ীপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৪৭            3,000  

২২৫৮ চুনকুমড় স্কুল বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৪৮            3,000  

২২৫৯ বাজুয়া মফস এক্সরফাট গ সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৪৯            3,000  



২২৬০ বাজুয়া ঋমিপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ৯৮২২১৫০            3,000  

২২৬১ িােঙ্গমদয়া অমধকােীপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২২১৫১            2,000  

২২৬২ িালদহ সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ৯৮২২১৫৩            2,000  

২২৬৩ র্ঙ্গা িমিে পূো কমিটি, চশরখেেক, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৫৪            2,000  

২২৬৪ পদ্মা সা. িমিে, কুিােপাড়া, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৫৫            2,000  

২২৬৫ সনাতন ধি গ সংঘ, কুিােপাড়া, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৫৬            2,000  

২২৬৬ কালীিাতা িমিে, ফুদমকপাড়া, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৫৭            2,000  

২২৬৭ শ্রীশ্রী চর্াপীনাে ও লক্ষ্মী নাোয়ি চদবমবগ্রহ, হনুিানেীউে আখড়া িমিে, 

র্নকপাড়া, োেশাহী 

িহানর্ে ৯৮২২১৫৮            2,000  

২২৬৮ োেশাহী ধি গসভা, র্নকপাড়া, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৫৯            2,000  

২২৬৯ ববষ্ণব সভা, র্নকপাড়া, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৬০            2,000  

২২৭০ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নাোয়ন চদব মবগ্রহ িমিে, িারলাপাড়া, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৬১         10,000  

২২৭১ েতুরব গদী সা. িমিে, পবাপাড়া, িথুেডাঙ্গা, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৬২            2,000  

২২৭২ শ্রীশ্রী চলাকনাে বাবাে িমিে, সপুো, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৬৩            2,000  

২২৭৩ ওিেপুে পূো কমিটি, ওিেপুে, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৬৪            2,000  

২২৭৪ শ্রীশ্রী চলাকনাে ব্রহ্মোেী িমিে, সপুো, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৬৫            2,000  

২২৭৫ সনাতন ধি গ সংঘ, কােলা, িমতহাে োনা, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৬৬            2,000  

২২৭৬ মহন্দু বিত্রী সংঘ, মিেগাপুে, িমতহাে োনা, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৬৭            2,000  

২২৭৭ মশব িমিে, পূব গপাড়া হমেেন চকায়াটাে, োে: মবশ্ব মবদ্যালয়, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৬৮            2,000  

২২৭৮ ডাঁশিােী মশব িমিে, ২৯নং ওয়াড গ, মবরনাদপুে বাোে, িমতহাে, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৬৯            2,000  

২২৭৯ লাঠিয়াল িন্ডপ, চবায়ামলয়াপাড়া, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৭০            2,000  

২২৮০ োিকৃষ্ণ আশ্রি, চবায়ামলয়া, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৭১            2,000  

২২৮১ আমদ কামলস্থান দুর্ গা িমিে, িষ্ঠী তলা, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৭২            2,000  

২২৮২ িষ্ঠীতলা, মশব িমিে, িষ্ঠীতলা, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৭৩            2,000  

২২৮৩ সারহব বাোে কালীিাতাে িমিে কিরেক্স, সারহব বাোে, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৭৪            2,000  

২২৮৪ কামল িাতাে িমিে কমিটি, োোে হাতা, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৭৫            2,000  

২২৮৫ মশব িমিে পূো কমিটি, োোে হাতা, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৭৬            2,000  

২২৮৬ হমেেন মশব িমিে কমিটি, হমেেনপল্লী, চহরতিখাঁ, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৭৭            2,000  

২২৮৭ শ্রীশ্রী দুর্ গা িাতাে মিলন িমিে, চশখপাড়া, চহরতিখাঁ, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৭৮            2,000  

২২৮৮ মদর্ন্ত সংঘ, চেশিপমট্ট, চবায়ামলয়া, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৭৯            2,000  

২২৮৯ তালাইিােী কালী িাতাে িমিে, তালাইিােী, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৮০            2,000  

২২৯০ শ্রীশ্রী চর্াপালরদব ঠাকুে িমিে, চিরহেেন্ডী, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৮১            2,000  

২২৯১ োিেন্দ্রপুে কালী িাতাে িমিে, ২৪নং ওয়াড গ, চবায়ামলয়া, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৮২            2,000  

২২৯২ শ্রী দুর্ গা িাতাে িমিে, বার্ানপাড়া, লক্ষীপুে, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৮৩            2,000  

২২৯৩ মশব নাোয়ি সংঘ, লক্ষীপুে, আইমড বার্ানপাাড়া, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৮৪            2,000  

২২৯৪ শ্রীশ্রী োিকৃষ্ণ মবদ্যা িমিে, বার্ানপাড়া, লক্ষীপুে, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৮৫            2,000  

২২৯৫ শ্রী েবী দাস ভক্ত িমিে, বার্ানপাড়া, লক্ষীপুে, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৮৬            2,000  

২২৯৬ েন্ডীপুে কালীিাতাে িমিে, কােীহাটা, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৮৭            2,000  

২২৯৭ চবমতয়াপাড়া, শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পারকগে চর্ট, চবতীয়াপাড়া, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৮৮            2,000  

২২৯৮ শ্রীশ্রী মশব িমিে, শ্রীোিপুে, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৮৯            2,000  

২২৯৯ চকশবপুে মশব িমিে, চভড়ীপাড়া, পুমলশ লাইরনে সািরন, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৯০            2,000  

২৩০০ মশব িমিে কমিটি, নবাবর্ঞ্জ চঘাি পাড়া, বুলনপুে, োেশাহী  িহানর্ে ৯৮২২১৯১            2,000  

২৩০১ হেগ্রাি িমিে, হেগ্রাি, োেশাহী চকাট গ, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৯২            2,000  

২৩০২ শ্রীশ্রী মশব িমিে, বুলনপুে, হমেেন পল্লী, োেশাহী চকাট গ, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৯৩            2,000  



২৩০৩ মশবালয় পূো কমিটি, সার্েপাড়া, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৯৪            2,000  

২৩০৪ আবামসক পূো উদ াপন পমেিদ, ভো, োেশাহী িহানর্ে ৯৮২২১৯৫            3,000  

২৩০৫ চসানাপামতল চতঘে নােপাড়া দুর্ গা িমিে, নলডাঙ্গা, নারটাে নলডাঙ্গা ৯৮২২১৯৬            2,000  

২৩০৬ িমহিডাঙ্গা (হমেশপুে) দুর্ গা িমিে, নলডাঙ্গা, নারটাে নলডাঙ্গা ৯৮২২১৯৭            2,000  

২৩০৭ মপপরুল দুর্ গা িমিে, নলডাঙ্গা, নারটাে নলডাঙ্গা ৯৮২২১৯৮            2,000  

২৩০৮ েকপাড়া (ঋমিপাড়া) দুর্ গা িমিে, নলডাঙ্গা, নারটাে নলডাঙ্গা ৯৮২২১৯৯            2,000  

২৩০৯ দুল গভপুে উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নলডাঙ্গা, নারটাে নলডাঙ্গা ৯৮২২২০০            5,000  

২৩১০ শ্রীশ্রী ের্ধাত্রী িাতৃ িমিে, দ. ভূমি গ, পটিয়া, েট্টগ্রাি পটিয়া ৯৯৬১৮০১            4,000  

২৩১১ িধ্ ি কামলয়াইশ উদয়ন সংঘ, চশাভনদন্ডী, পটিয়া, েট্টগ্রাি পটিয়া ৯৯৬১৮০২            4,000  

২৩১২ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী বাড়ী, চকমলশহে, পটিয়া, েট্টগ্রাি পটিয়া ৯৯৬১৮০৩            4,000  

২৩১৩ ধাউেরডঙ্গা কামলয়াইশ সা. শ্রীশ্রী চলাকনাে িমিে ও চসবাশ্রি, পটিয়া,  পটিয়া ৯৯৬১৮০৪            4,000  

২৩১৪ দ. ভূমি গ শীতলা িারয়ে িমিে, পটিয়া, েট্টগ্রাি পটিয়া ৯৯৬১৮০৫            4,000  

২৩১৫ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, চিাহাম্মদপুে, চোয়াো, েিনাইশ, েট্টগ্রাি েিনাইশ ৯৯৬১৮০৬            4,000  

২৩১৬ র্ািবামড়য়া সা. হমে িমিে, বমনকপাড়া, েিনাইশ, েট্টগ্রাি েিনাইশ ৯৯৬১৮০৭            4,000  

২৩১৭ শ্রীশ্রী জ্বালাকুিােী িাতৃ িমিে, কাতপাড়া, চপৌেসভা, েিনাইশ, েট্টগ্রাি েিনাইশ ৯৯৬১৮০৮            4,000  

২৩১৮ িাইর্াতা পালপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, বেিা, েিনাইশ, েট্টগ্রাি েিনাইশ ৯৯৬১৮০৯            4,000  

২৩১৯ হামশিপুে মিত্রপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, হামশিপুে, েিনাইশ, েট্টগ্রাি েিনাইশ ৯৯৬১৮১০            4,000  

২৩২০ োমিেজুেী ের্েি ক্লাব সা. দুর্ গা িমিে, বেকল, েিনাইশ, েট্টগ্রাি েিনাইশ ৯৯৬১৮১১            4,000  

২৩২১ সুমেয়া োিিমি ববদ্যবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, বেকল, েিনাইশ, েট্টগ্রাি েিনাইশ ৯৯৬১৮১২            4,000  

২৩২২ চোয়াো সা. দুর্ গা িমিে, চোয়াে, চপৌেসভা, েিনাইশ, েট্টগ্রাি েিনাইশ ৯৯৬১৮১৩            4,000  

২৩২৩ উত্তে ববলতলী সতযনাোয়ন বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, েিনাইশ, েট্টগ্রাি েিনাইশ ৯৯৬১৮১৪            4,000  

২৩২৪ পমিি ববলতলী শেৎ ববদ্যবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, েিনাইশ, েট্টগ্রাি েিনাইশ ৯৯৬১৮১৫            4,000  

২৩২৫ দ. কাঞ্চননর্ে সা. দুর্ গা িমিে, কাঞ্চননর্ে, েিনাইশ, েট্টগ্রাি েিনাইশ ৯৯৬১৮১৬            4,000  

২৩২৬ বােশত সৎসঙ্গ আশ্রি সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, আরনায়াো, েট্টগ্রাি আরনায়াো ৯৯৬১৮১৭            4,000  

২৩২৭ িধ্যি বােখাইন সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, আরনায়াো, েট্টগ্রাি আরনায়াো ৯৯৬১৮১৮            4,000  

২৩২৮ মঝওেী স্মৃমত ক্লাব সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, আরনায়াো, েট্টগ্রাি আরনায়াো ৯৯৬১৮১৯            4,000  

২৩২৯ আরনায়াো োিকৃষ্ণ সােদা চসবাশ্রি সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, আরনায়াো,  আচনায়াো ৯৯৬১৮২০            4,000  

২৩৩০ চবায়ালর্াঁও দ.পাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, আরনায়াো, েট্টগ্রাি আরনায়াো ৯৯৬১৮২১            4,000  

২৩৩১ মসংহো চক্ষত্রপালপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, আরনায়াো, েট্টগ্রাি আরনায়াো ৯৯৬১৮২২            4,000  

২৩৩২ পকেরকাড়া কালীর্ঞ্জসা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, আরনায়াো, েট্টগ্রাি আরনায়াো ৯৯৬১৮২৩            4,000  

২৩৩৩ চর্ৌমেশংকে চ ার্াশ্রি সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, আরনায়াো, েট্টগ্রাি আরনায়াো ৯৯৬১৮২৪            4,000  

২৩৩৪ জুইদন্ডী যুব সংঘ সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, আরনায়াো, েট্টগ্রাি আরনায়াো ৯৯৬১৮২৫            4,000  

২৩৩৫ শ্রীশ্রী গুিদ্বীপ চলাকনাে চসবাশ্রি সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, আরনায়াো, েট্টগ্রাি আরনায়াো ৯৯৬১৮২৬            4,000  

২৩৩৬ নবকবদ্যবাড়ী শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, আরনায়াো, েট্টগ্রাি আরনায়াো ৯৯৬১৮২৭            4,000  

২৩৩৭ বােশত সা. দুর্ গা পূো িমিে, দ. বাোশত, আরনায়াো, েট্টগ্রাি আরনায়াো ৯৯৬১৮২৮            4,000  

২৩৩৮ আরনায়াো চসবা সংঘ সা. দুর্ গা িমিে, আরনায়াো, েট্টগ্রাি আরনায়াো ৯৯৬১৮২৯            4,000  

২৩৩৯ বানীগ্রাি ের্ন্নােধাি সা. দুরর্ গাৎসব, বাঁশখালী, েট্টগ্রাি বাঁশখালী ৯৯৬১৮৩০            4,000  

২৩৪০ পমিি সাধনপুে সিাে উন্নয়ন সিবায় ক্লাব, বাঁশখালী, েট্টগ্রাি বাঁশখালী ৯৯৬১৮৩১            4,000  

২৩৪১ চকাকদন্ডী গুনার্েী উত্তেপল্লী র্ীতা সংঘ, বাঁশখালী, েট্টগ্রাি বাঁশখালী ৯৯৬১৮৩২            4,000  

২৩৪২ পূব গ চকাকদন্ডী অমভনিন ক্লাব, বাঁশখালী, েট্টগ্রাি বাঁশখালী ৯৯৬১৮৩৩            4,000  

২৩৪৩ শ্রীশ্রী দশভূো িমিে, বাঁশখালী, েট্টগ্রাি বাঁশখালী ৯৯৬১৮৩৪            4,000  

২৩৪৪ পমিি চেচুমেয়া, সা. দুর্ গা বাড়ী, বাঁশখালী, েট্টগ্রাি বাঁশখালী ৯৯৬১৮৩৫            4,000  

২৩৪৫ শ্রীশ্রী চক্ষত্রপাল িমিে শােদীয় দুু্রর্ গাৎসব, বাঁশখালী, েট্টগ্রাি বাঁশখালী ৯৯৬১৮৩৬            4,000  

২৩৪৬ বাঁশখালী োনা চকন্দ্রীয় কালীবাড়ী সা. দুরর্ গাৎসব, বাঁশখালী, েট্টগ্রাি বাঁশখালী ৯৯৬১৮৩৭            4,000  

২৩৪৭ দ. েলদী হমে িমিে সা. দুরর্ গাৎসব, বাঁশখালী, েট্টগ্রাি বাঁশখালী ৯৯৬১৮৩৮            4,000  



২৩৪৮ পূব গ োম্বল কালীবাড়ী সা. দুরর্ গাৎসব, বাঁশখালী, েট্টগ্রাি বাঁশখালী ৯৯৬১৮৩৯            4,000  

২৩৪৯ নারপাড়া চসরখেখীল কালীবাড়ী সা. দুরর্ গাৎসব, বাঁশখালী, েট্টগ্রাি বাঁশখালী ৯৯৬১৮৪০            4,000  

২৩৫০ দ. পুইিমড় অকদ্বত হমে িমিে, পুইিমড়, বাঁশখালী, েট্টগ্রাি বাঁশখালী ৯৯৬১৮৪১            4,000  

২৩৫১ সাতকামনয়া সদে দমক্ষরিশ্বেী কালীবাড়ী সা. পূো িন্ডপ, সাতকামনয়া সাতকামনয়া ৯৯৬১৮৪৩            4,000  

২৩৫২ নলুয়া েক্ষাকালী বাড়ী সা. পূো িন্ডপ, সাতকামনয়া, েট্টগ্রাি সাতকামনয়া ৯৯৬১৮৪৪            4,000  

২৩৫৩ এওমেয়া শ্রীশ্রী ব্রহ্মিয়ী কালীবাড়ী সা. পূো িন্ডপ, সাতকামনয়া, েট্টগ্রাি সাতকামনয়া ৯৯৬১৮৪৫            4,000  

২৩৫৪ বাোমলয়া সা. দুর্ গা বাড়ী পূো িন্ডপি, সাতকামনয়া, েট্টগ্রাি সাতকামনয়া ৯৯৬১৮৪৬            4,000  

২৩৫৫ ধি গপুে সৎসঙ্গ পাড়া জ্বালাকুিােী বাড়ী সা. পূো িন্ডপ, সাতকামনয়া,  সাতকামনয়া ৯৯৬১৮৪৭            4,000  

২৩৫৬ ধি গপুে মবরবকানি সংঘ জ্বালাকুিােী বাড়ী সা. পূো িন্ডপ, সাতকামনয়া,  সাতকামনয়া ৯৯৬১৮৪৮            4,000  

২৩৫৭ ফমকেখীল চর্ৌমবিধাি সা. পূো িন্ডপ, সাতকামনয়া, েট্টগ্রাি সাতকামনয়া ৯৯৬১৮৪৯            4,000  

২৩৫৮ কেইয়ানর্ে েক্ষাকালী বাড়ী সা. পূো িন্ডপ, সাতকামনয়া, েট্টগ্রাি সাতকামনয়া ৯৯৬১৮৫০            4,000  

২৩৫৯ পাটিরকলবাড়ী পূব গপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৫১            2,000  

২৩৬০ িাঝকামি চিঠুন মবশ্বারসে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে,  সদে ৯৯৬১৮৫২            3,000  

২৩৬১ চডািোশুে েমসকলাল আকি গরিে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে,  সদে ৯৯৬১৮৫৩            3,000  

২৩৬২ ববোর্ী চটাল োয় বামড় সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৫৪            3,000  

২৩৬৩ িাঝকামি অংপমত বরলে বামড় সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৫৫            3,000  

২৩৬৪ মনি গল আকি গরিে বামড় সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৫৬            3,000  

২৩৬৫ ববোর্ী চটাল সিাে কল্যাি সংঘ সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে,  সদে ৯৯৬১৮৫৭            3,000  

২৩৬৬ িাঝকামি দ.পাড়া মবশ্বাস বামড় সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে,  সদে ৯৯৬১৮৫৮            3,000  

২৩৬৭ ববোর্ী চটাল অমনল বালাে বামড় সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে,  সদে ৯৯৬১৮৫৯            3,000  

২৩৬৮ বড়রডািোশুে বাোে সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৬১            3,000  

২৩৬৯ পুইশুে োধারর্ামবি সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৬২            3,000  

২৩৭০ পুইশুে হীো বামড় সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৬৩            2,000  

২৩৭১ চডািোশুে িধ্যপাড়া শ্যািল ভরক্তে বামড় সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে,  সদে ৯৯৬১৮৬৪            3,000  

২৩৭২ বড়রডািোশুে কালীবামড় সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৬৫            4,000  

২৩৭৩ পুইশুে দ.পাড়া িাধব হীোে বামড় সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৬৬            2,000  

২৩৭৪ বড়রডািোশুে পূব গপাড়া অবনী ববরদ্যে বামড়সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে,  সদে ৯৯৬১৮৬৭            3,000  

২৩৭৫ মদঘীেপাড় িন্ডলবাড়ী দুর্ গা পূো িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৬৮            5,000  

২৩৭৬ মদঘীেপাড় পারন্ডবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৬৯            5,000  

২৩৭৭ মদঘীেপাড় িজুিদাে বাড়ী দুর্ গা পূো িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৭০            5,000  

২৩৭৮ পূব গরডািোশুে র্রিশ পার্রলে বাড়ী দুর্ গা পূো, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৭১            3,000  

২৩৭৯ চডািোশুে পমিিপাড়া আদশ গ সংঘ, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৭২            3,000  

২৩৮০ মদঘীেপাড় সেকােবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সাহাপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৭৩            5,000  

২৩৮১ পদ্মমবলা সা. দুর্ গা িমিে, পদ্মমবলা, ববলতলী, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৭৪            2,000  

২৩৮২ েঘুনােপুে পূব গ দ.পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৭৫            2,000  

২৩৮৩ কাজুমলয়া েমলেপাড় বসুবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, কাজুমলয়া, সদে,  সদে ৯৯৬১৮৭৬            2,000  

২৩৮৪ চততুমলয়া িামঝপাড়া আশ্রিবামড় দুর্ গা িমিে, উলপুে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৭৭            2,000  

২৩৮৫ েঘুনােপুে দ.পাড়া সা. বালাবাড়ী দুর্ গা িমিে, েঘুনােপুে, সদে,  সদে ৯৯৬১৮৭৮            3,000  

২৩৮৬ শ্রীশ্রী িা দুর্ গা িমিে, উত্তে কেপাড়া, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৭৯            3,000  

২৩৮৭ িঙ্গল মবশ্বারসে বাড়ী দুর্ গা িমিে, নামেরকল বামড়, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৮০            7,000  

২৩৮৮ চকন্দ্রীয় কামলবাড়ী শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৮১            8,000  

২৩৮৯ মনউ িরডল সংঘ সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, মবজ্ঞান চোড, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৮২            3,000  

২৩৯০ খাটো সা. কালীবাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৮৩            3,000  

২৩৯১ শ্রীশ্রী র্রিশ পার্ল চসবাশ্রি দুর্ গা িমিে, মবশ্বরোড, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৮৪            3,000  

২৩৯২ হমেেন যুব ক্লাব িাকগাস িহল্লা শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, সদে, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ৯৯৬১৮৮৫            3,000  

২৩৯৩ মবমধবাসুমড়য়া অিে বার্েীেবাড়ীে দুর্ গা িন্ডপ, মুকসুদপুে, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৯৬১৮৮৬           6,000  



২৩৯৪ চিাট তাোইল পমেরতাি চিম্বারেে বামড় দুর্ গা িমিে, মুকসুদপুে,  মুকসুদপুে ৯৯৬১৮৮৭            3,000  

২৩৯৫ টিকােডাঙ্গা মবশ্বাসবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, মুকসুদপুে, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৯৬১৮৮৮            3,000  

২৩৯৬ পাটিরকলবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, মুকসুদপুে, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৯৬১৮৮৯            3,000  

২৩৯৭ কিলাপুে ববোর্ী আখড়াবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, মুকসুদপুে, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৯৬১৮৯০            2,000  

২৩৯৮ দুব গাশুে পমেরতাি সেকারেে বাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, মুকসুদপুে, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৯৬১৮৯১            3,000  

২৩৯৯ চটংোরখালা সদে বাোে পূো িন্ডপ, মুকসুদপুে চপৌেসভা, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৯৬১৮৯২            3,500  

২৪০০ ভক্তবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, পদ্মকািা, োওো, মুকসুদপুে, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৯৬১৮৯৩            5,000  

২৪০১ কৃষ্ণমদয়া নিশুে পাড়া সা. পূো িন্ডপ, পশাের্াতী, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৯৬১৮৯৪            3,000  

২৪০২ ভ্রিেগ্রাি সা. পূো িন্ডপ, চর্ামবিপুে, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৯৬১৮৯৫            3,000  

২৪০৩ িহাোেপুে দাসবাড়ী পূো িন্ডপ, িহাোেপুে, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৯৬১৮৯৬            2,000  

২৪০৪ র্য়া বাহাড়া অনা দরত্তে বাড়ী দুর্ গা পূো, বাটিকািােী, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৯৬১৮৯৭            3,000  

২৪০৫ বহুগ্রাি বড় দাসবামড় দুর্ গা পূো িন্ডপ, বহুগ্রাি, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৯৬১৮৯৮            3,000  

২৪০৬ িামঝর্ামত িহাশ্মশান সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বহুগ্রাি, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৯৬১৮৯৯            3,000  

২৪০৭ দুব গাশুে সা. চর্ামবি চসবাশ্রি দুর্ গা িমিে, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ৯৯৬১৯০০            2,000  

২৪০৮ মহলমেয়া  াদব সংঘ, চঘািপাড়া, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ১২২০০০১         10,000  

২৪০৯ শাশােপুে সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০০০২            1,300  

২৪১০ ঢাকইল সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০০০৩            1,300  

২৪১১ মসট কিলপুে সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০০০৪            1,300  

২৪১২ হোনিপুে সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০০০৫            1,300  

২৪১৩ উমেৎপুে সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০০০৬            1,300  

২৪১৪ শ্রী োিকৃষ্ণ চসবাশ্রি পুনটি সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০০০৭            1,300  

২৪১৫ তুলশীবিে িাঃ মবঃ িাঠ সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০০০৮            1,300  

২৪১৬ চর্ািনগ্রাি সদ গােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০০০৯            1,300  

২৪১৭ চর্ািনগ্রাি বটতলী সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০০১০            1,300  

২৪১৮ চর্ািনগ্রাি চেৌেঙ্গী বাোে সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০০১১            1,300  

২৪১৯ র্িাহাে পীরেে হাট সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০০১২            1,300  

২৪২০ র্িাহাে িধ্য তাতীপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০০১৩            1,300  

২৪২১ আরলাকমডমহ সেকােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০০১৪            1,300  

২৪২২ দ. আরলাকমডমহ (বাজুপাড়া) সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০০১৫            1,300  

২৪২৩ ধি গপুে পূব গপাড়া সূযগ িাস্টারেে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সুিের্ঞ্জ, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২০০১৬            5,000  

২৪২৪ ির্মত সংঘ, বমত্রশ, মকরশাের্ঞ্জ সদে ১২২০০১৭            5,000  

২৪২৫ বকুলতলা পূোমে সংঘ, নগুয়া, মকরশাের্ঞ্জ সদে ১২২০০১৮            5,000  

২৪২৬ অগ্রর্ািী সংঘ, সাতাল, মকরশাের্ঞ্জ সদে ১২২০০১৯            5,000  

২৪২৭ সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, উত্তিপুে, লািমি, কমবেহাট, চনায়াখালী কমবেহাট ১২২০০২০            5,000  

২৪২৮ কাটিপাড়া নােপাড়া সা. পূো কমিটি, পাইকর্ািা, খুলনা পাইকর্ািা ১২২০০২১            3,000  

২৪২৯ েয়নর্ে িারঝেপাড়া সা. পূো িন্ডপ, কলারোয়া, সাতক্ষীো কলারোয়া ১২২০০২২            3,000  

২৪৩০ হমেহেনর্ে দাসপাড়া সা. পূো কমিটি, তালা, সাতক্ষীো তালা ১২২০০২৩            3,000  

২৪৩১ শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, চর্ালাবাড়ী, কদিবাড়ী, িাদােীপুে সদে ১২২০০২৪            2,500  

২৪৩২ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা পূো, চদবাসুে, চকানাপাড়া, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ১২২০০২৫            2,500  

২৪৩৩ নােনী ঘরর্ায়া িধ্যপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সুিের্ঞ্জ, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২০০২৬            3,000  

২৪৩৪ চদবনােপাড়া সা. েয় দুর্ গা িমিে, সুিের্ঞ্জ চপৌেসভা, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২০০২৭            3,000  

২৪৩৫ দত্তপাড়া সা. েয় দুর্ গা িমিে, সুিের্ঞ্জ চপৌেসভা, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২০০২৮            3,000  

২৪৩৬ পূব গ চদবনােপাড়া সা. েয় দুর্ গা িমিে, সুিের্ঞ্জ চপৌেসভা, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২০০২৯            3,000  

২৪৩৭ ঢালী নাোয়ন সা. দুর্ গা িমিে, চবদগ্রাি, মুকসুদপুে, চর্াপালর্ঞ্জ মুকসুদপুে ১২২০০৩০            5,000  

২৪৩৮ পালপাড়া যুব সংঘ, চর্াপালপুে, টাঙ্গাইল চর্াপালপুে ১২২০০৩১            3,000  



২৪৩৯ উত্তে েলবল বাকড় ভবন সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ডাসাে, িাদােীপুে সদে ১২২০০৩২            3,000  

২৪৪০ মুনুমড়য়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২০০৩৩            3,000  

২৪৪১ শ্রীশ্রী মেন্তািমন চসবা আশ্রি, োঘবপুে, সদে,  রশাে সদে ১২২০০৩৪            3,000  

২৪৪২ দ.নর্ে মত্রনয়নী দুর্ গা িমিে, সদে, মদনােপুে সদে ১২২০০৩৫           6,000  

২৪৪৩ পমিি বনগ্রাি দুর্ গা পূো িন্ডপ, হমেপুে, ঠাকুের্াঁও হমেপুে ১২২০০৩৬            2,000  

২৪৪৪ দ: চদবোে দুর্ গা পূো িন্ডপ, হমেপুে, ঠাকুের্াঁও হমেপুে ১২২০০৩৭            3,725  

২৪৪৫ চখাঁোবাড়ী হাট দুর্ গা পূো িন্ডপ, বামলয়াডাঙ্গী, ঠাকুের্াঁও বামলয়াডাঙ্গী ১২২০০৩৮            2,000  

২৪৪৬ দ. কাঠােমবল সা. দুর্ গা পূো িমিে, চদওয়ানর্ঞ্জ, োিালপুে  চদওয়ানর্ঞ্জ ১২২০০৩৯            4,000  

২৪৪৭ দাসপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মপয়ােপুে, োিালপুে সদে ১২২০০৪০            4,000  

২৪৪৮ হালকােেে উত্তে নিপাড়া বারোয়ােী িমিে, চদওয়ানর্ঞ্জ, োিালপুে চদওয়ানর্ঞ্জ ১২২০০৪১            4,000  

২৪৪৯ সাহাোতপুে নব োর্েিী দুর্ গা িমিে, চিলািহ, োিালপুে চিলািহ ১২২০০৪২            5,000  

২৪৫০ শ্রীশ্রী েী দুর্ গা বাড়ী পমেিদ, বকুলতলা, োিালপুে সদে ১২২০০৪৩            4,000  

২৪৫১ কামলকাপুে দাসপাড়া সা. পূো িমিে, কামলকাপুে, চদওয়ানর্ঞ্জ,  চদওয়ানর্ঞ্জ ১২২০০৪৪            4,000  

২৪৫২ নব োর্েিী পূো সংঘ, ঠাকুেবাড়ী, োিালপুে চদওয়ানর্ঞ্জ ১২২০০৪৫            4,000  

২৪৫৩ িহানর্ে সা. পূো কমিটি, ঢারকশ্বেী োতীয় িমিে, ঢাকা িহানর্ে ১২২০০৪৬         25,000  

২৪৫৪ র্াড়ারডাবা দাসপাড়া কালী িমিে, র্াংনী, চিরহেপুে র্াংনী ১২২০০৪৭            2,000  

২৪৫৫ কুচুখালী-জুমর্িা দুর্ গা িমিে, র্াংনী, চিরহেপুে র্াংনী ১২২০০৪৮            2,000  

২৪৫৬ আিকতল দুর্ গা িমিে, র্াংনী, চিরহেপুে র্াংনী ১২২০০৪৯            2,000  

২৪৫৭ আিকতল দাসপাড়া কালী িমিে, র্াংনী, চিরহেপুে র্াংনী ১২২০০৫০            2,000  

২৪৫৮ োিনর্ে পূব গপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, মনয়ািতপুে, নওর্াঁ মনয়ািতপুে ১২২০০৫১         10,000  

২৪৫৯ িাতো বাোে বারোয়ােী দুর্ গা পূো িমিে, মনয়ািতপুে, নওর্াঁ মনয়ািতপুে ১২২০০৫২         10,000  

২৪৬০ েয়পুে আমদবাসীপাড়া দুর্ গা িমিে, মনয়ািতপুে, নওর্াঁ মনয়ািতপুে ১২২০০৫৩         10,000  

২৪৬১ েক চদউমলয়া দুর্ গা পূো িমিে, মনয়ািতপুে, নওর্াঁ মনয়ািতপুে ১২২০০৫৪         10,000  

২৪৬২ মুমিকখে দুর্ গা পূো িমিে, মনয়ািতপুে, নওর্াঁ মনয়ািতপুে ১২২০০৫৫            5,000  

২৪৬৩ মুমিকখে সা. মশব িমিে, মনয়ািতপুে, নওর্াঁ মনয়ািতপুে ১২২০০৫৬            5,000  

২৪৬৪ শ্রীিন্তপুে সাহাপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, মনয়ািতপুে, নওর্াঁ মনয়ািতপুে ১২২০০৫৭         10,000  

২৪৬৫ কামশয়াবাড়ী দুর্ গা পূো িমিে, মনয়ািতপুে, নওর্াঁ মনয়ািতপুে ১২২০০৫৮         10,000  

২৪৬৬ মবষ্ণুপুে মবেলীপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চপােশা, নওর্াঁ চপােশা ১২২০০৫৯         10,000  

২৪৬৭ েঘুনােপুে শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চপােশা, নওর্াঁ চপােশা ১২২০০৬০         10,000  

২৪৬৮ চেৌেগ্রাি দুর্ গা িমিে, সাপাহাে, নওর্াঁ সাপাহাে ১২২০০৬১         10,000  

২৪৬৯ এরসা বাংলা পূো কমে, উত্তে বাংলা, সদে, চনত্ররকানা সদে ১২২০০৬২            5,000  

২৪৭০ নােীশমক্ত পূো িন্ডপ, িয়িনমসংহ মসটি, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৬৩            5,000  

২৪৭১ োো মবেয় মসংহ দুেদুমেয়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৬৪            3,000  

২৪৭২ সা. পূো কমিটি, পূব গ আকুয়া নয়াপাড়া, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৬৫            3,000  

২৪৭৩ আউটাে চস্টমডয়াি পূো িন্ডপ, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৬৬            3,000  

২৪৭৪ মদশােী সংঘ ব্রহ্মা িমিে, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৬৭            3,000  

২৪৭৫ হমেেন পল্লী পূো িমিে, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৬৮            3,000  

২৪৭৬ চলাকনাে বাবাে আশ্রি পূো িন্ডপ, শমুর্ঞ্জ, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৬৯            3,000  

২৪৭৭ উদয়ন সংঘ পূো কমিটি, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৭০            4,000  

২৪৭৮ শ্রীশ্রী েঘুনাে মেউে আখড়া, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৭১            5,000  

২৪৭৯ েবীন্দ্র মকরশাে সংঘ, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৭২            4,000  

২৪৮০ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নাোয়ন মবগ্রহ িমিে, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৭৩            4,000  

২৪৮১ তরুন সংঘ পূো িন্ডপ, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৭৪            3,000  

২৪৮২ শ্রীশ্রী েয়কালী িাতা িমিে, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৭৫            5,000  



২৪৮৩ মিলন সংঘ সা. পূো িমিে, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৭৬         10,000  

২৪৮৪ শ্রীশ্রী কালী িমিে, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৭৭            3,000  

২৪৮৫ স্বরদশী বাোে সা. পূো িমিে, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৭৮            4,000  

২৪৮৬ আিলাপাড়া সা. পূো িমিে, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৭৯         10,000  

২৪৮৭ সা. শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, হালুয়াঘাট, িয়িনমসংহ হালুয়াঘাট ১২২০০৮০            3,000  

২৪৮৮ দুর্ গা িমিে (পলারশে বামড়) মুন্সীেহাট বাোে, চধাবাউড়া, িয়িনমসংহ চধাবাউড়া ১২২০০৮১            3,000  

২৪৮৯ কািাপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, হালুয়াঘাট, িয়িনমসংহ হালুয়াঘাট ১২২০০৮২            3,000  

২৪৯০ অষ্টিীরখালা সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ফুলপুে, িয়িনমসংহ  ফুলপুে ১২২০০৮৩            3,000  

২৪৯১ তাোকািা বাোে চকন্দ্রীয় কালী িমিে দুর্ গা পূো িন্ডপ, তাোকািা,  তাোকািা ১২২০০৮৪            3,000  

২৪৯২ শ্রীশ্রী কালী িমিে পূো িন্ডপ, নািাইল, িয়িনমসংহ নািাইল ১২২০০৮৫            3,000  

২৪৯৩ িধ্য বাোে পূো িন্ডপ, চর্ৌেীপুে, িয়িনমসংহ চর্ৌেীপুে ১২২০০৮৬            3,000  

২৪৯৪ শ্রীশ্রী করুনািয়ী কালী িমিে, ঈশ্বের্ঞ্জ, িয়িনমসংহ ঈশ্বের্ঞ্জ ১২২০০৮৭            3,000  

২৪৯৫ সা. দুর্ গা িমিে, ফুলবাড়ীয়া, িয়িনমসংহ ফুলবাড়ীয়া ১২২০০৮৮            3,000  

২৪৯৬ উপরেলা চকন্দ্রীয় সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িমিে, ভালুকা, িয়িনমসংহ ভালুকা ১২২০০৮৯            5,000  

২৪৯৭ মহিাংশু কুিারেে বাড়ী দুর্ গা পূো িমিে, ভালুকা, িয়িনমসংহ ভালুকা ১২২০০৯০            5,000  

২৪৯৮ সুধীে বাবুে বাড়ীে দুর্ গা পূো িমিে, ভালুকা, িয়িনমসংহ ভালুকা ১২২০০৯১            3,000  

২৪৯৯ হমেেন যুব সংঘ, মুক্তার্ািা, িয়িনমসংহ মুক্তার্ািা ১২২০০৯২            3,000  

২৫০০ চর্ায়ােী দাসপাড়াে ের্ৎবন্ধু দারসে বাড়ী দুর্ গা পূো িমিে, ভালুকা,  মুক্তার্ািা ১২২০০৯৩            3,000  

২৫০১ চদশওয়ালী পূো সংঘ, মুক্তার্ািা, িয়িনমসংহ মুক্তার্ািা ১২২০০৯৪            3,000  

২৫০২ শহীদ সদয় পাল শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িমিে, র্ফের্াঁও, িয়িনমসংহ র্ফের্াঁও ১২২০০৯৫            3,000  

২৫০৩ েনমেরতে বাড়ী পূো িন্ডপ, মত্রশাল, িয়িনমসংহ মত্রশাল ১২২০০৯৬            3,000  

২৫০৪ শ্রীশ্রী মশব ও কালীিাতা পূো িন্ডপ, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৯৭            5,000  

২৫০৫ পাঁে কাহমনয়া দত্তবাড়ী পূো িন্ডপ, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৯৮            3,000  

২৫০৬ সা. পূো িন্ডপ, ভূর্লী সাহাপাড়া, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০০৯৯            3,000  

২৫০৭ আ গধি গ জ্ঞান িদাময়নী সভা, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০১০০         10,000  

২৫০৮ চভালােং ঋমিপাড়া কামল িমিে পূো িন্ডপ, নবীনর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া নবীনর্ে ১২২০১০১            3,000  

২৫০৯ ইব্রামহিপুে পমিিপাড়া লক্ষী েনাধন িন্ডপ, নবীনর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া নবীনর্ে ১২২০১০২            3,000  

২৫১০ মশবপুে কিল সূত্রধে বামড় পূো িন্ডপ, নবীনর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া নবীনর্ে ১২২০১০৩            3,000  

২৫১১ চিেকুডা হীোলাল দারসে বামড় পূো িন্ডপ, নবীনর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া নবীনর্ে ১২২০১০৪            3,000  

২৫১২ শাহবােপুে  ামিনী িাস্টারেে বামড় পূো িন্ডপ, নবীনর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া নবীনর্ে ১২২০১০৫            3,000  

২৫১৩ বড়াইল িকাশ সূত্রধরেে বামড় পূো িন্ডপ, নবীনর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া নবীনর্ে ১২২০১০৬            3,000  

২৫১৪ সীতাোিপুে মহন্দুপাড়া েক্ষা কামল িন্ডপ, নবীনর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া নবীনর্ে ১২২০১০৭            3,000  

২৫১৫ তালতলা িরনােঞ্জন মবশ্বারসে বামড় পূো িন্ডপ, বুধমন্ত, মবেয়নর্ে,  মবেয়নর্ে ১২২০১০৮            3,000  

২৫১৬ েসুলপুে অপূব গ সেকারেে বামড় পূো িন্ডপ, োন্দুো, মবেয়নর্ে, মবেয়নর্ে ১২২০১০৯            3,000  

২৫১৭ সাতর্াঁও বুমদ্ধকান্ত চেৌধুেী বামড় সা. দুর্ গা িমিে পূো িন্ডপ, োন্দুো, 

মবেয়নর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া 

মবেয়নর্ে ১২২০১১০            3,000  

২৫১৮ মিেগাপুে শুকলাল চভৌমিরকে বামড় পূো িন্ডপ, ইিাপুে, মবেয়নর্ে,  মবেয়নর্ে ১২২০১১১            3,000  

২৫১৯ বুল্লা দুর্ গা িমিে কুমুদ মবশ্বারসে বামড় পূো িন্ডপ, হেিপুে মবেয়নর্ে,  মবেয়নর্ে ১২২০১১২            3,000  

২৫২০ হেিপুে ঋমিপাড়া পূো িন্ডপ, হেিপুে, মবেয়নর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া মবেয়নর্ে ১২২০১১৩            3,000  

২৫২১ মসংর্ােমবল (উোমেয়াপাড়া) িালাকাে পূো িন্ডপ, মসংর্ােমবল, 

মবেয়নর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া 

মবেয়নর্ে ১২২০১১৪            3,000  

২৫২২ দত্তখলা সা. পূো িন্ডপ, েে-ইসলািপুে, মবেয়নর্ে, ব্রাহ্মিবামড়য়া মবেয়নর্ে ১২২০১১৫            3,000  

২৫২৩ শ্রীশ্রী আনিিয়ী কালী বামড় পূো িন্ডপ, কাোেীপাড়া, সোইল,  সোইল ১২২০১১৬            3,000  

২৫২৪ শ্রীশ্রী নাোয়ন েন্দ্র আোযগ এে বাড়ী পূো িন্ডপ, কাোেীপাড়া, সোইল,  সোইল ১২২০১১৭            3,000  

২৫২৫ শ্রী োখাল চদবনাে এে বাড়ী পূো িন্ডপ, দ. নােপাড়া, কামলকচ্ছ, সোইল,  সোইল ১২২০১১৮            3,000  



২৫২৬ শ্রী োেঘে দারসে বাড়ী পূো িন্ডপ, ধীতপুে দ.পাড়া, শাহবােপুে, সোইল,  সোইল ১২২০১১৯            3,000  

২৫২৭ শ্রী িরনােঞ্জন চেৌধুেী এে বাড়ী পূো িন্ডপ, কুেনী, চনায়ার্াঁও, সোইল,  সোইল ১২২০১২০            3,000  

২৫২৮ স্বর্ীয় বঙ্গা চর্াসাই এে আশ্রি, পমিিপাড়া শাহবােপুে, সোইল,  সোইল ১২২০১২১            3,000  

২৫২৯ শ্রী কালাোঁন বাবােীে আশ্রি, মবটঘে, পামনশ্বে, সোইল, ব্রাহ্মিবামড়য়া সোইল ১২২০১২২            3,000  

২৫৩০ শ্রী চিাহনলাল মেউে িমিে, আরুয়াইল, সোইল, ব্রাহ্মিবামড়য়া সোইল ১২২০১২৩            3,000  

২৫৩১ র্ােীপুে পূো উদ াপন পমেিদ, সোইল, ব্রাহ্মিবামড়য়া সোইল ১২২০১২৪            5,000  

২৫৩২ সা. দুর্ গা িমিে, চুন্টা বাবু হমেপদ মবশ্বারসে বাড়ী, সোইল, ব্রাহ্মিবামড়য়া সোইল ১২২০১২৫            3,000  

২৫৩৩ সা. পূো িন্ডপ চলাকনাে চসবা সংঘ, শ্রি কল্যাি চকন্দ্র িাঠ, আশুর্ঞ্জ,  আশুর্ঞ্জ ১২২০১২৬            3,000  

২৫৩৪ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে সা. পূো িন্ডপ, েমবদাসপাড়া যুব সংঘ, চেলরর্ইট, 

আশুর্ঞ্জ, ব্রাহ্মিবামড়য়া 

আশুর্ঞ্জ ১২২০১২৭            3,000  

২৫৩৫ োধাকৃষ্ণ মিশন িমিে, েেরসানাোিপুে, আশুর্ঞ্জ, ব্রাহ্মিবামড়য়া আশুর্ঞ্জ ১২২০১২৮            3,000  

২৫৩৬ চলাকনােপাড়া দুর্ গা িমিে, েেরসানাোিপুে, আশুর্ঞ্জ, ব্রাহ্মিবামড়য়া আশুর্ঞ্জ ১২২০১২৯            3,000  

২৫৩৭ সা. পূো িন্ডপ, িা আনিিয়ী ক্লাব, বাহাদুেপুে, আশুর্ঞ্জ, ব্রাহ্মিবামড়য়া আশুর্ঞ্জ ১২২০১৩০            3,000  

২৫৩৮ শ্রীশ্রী দুর্ গাপুে িমিে সা. পূো িন্ডপ, সূ গ কুিাে দাস চেৌধুেী িহাশরয়ে 

বাড়ী, লালপুে, আশুর্ঞ্জ, ব্রাহ্মিবামড়য়া 

আশুর্ঞ্জ ১২২০১৩১            3,000  

২৫৩৯ িাত্রবন্ধু যুব সংর্ঠন সা. পূো িন্ডপ, চহারসনপুে, টানপাড়া, আশুর্ঞ্জ,  আশুর্ঞ্জ ১২২০১৩২            3,000  

২৫৪০ পমিিপাড়া সা. পূো িন্ডপ, লালপুে, আশুর্ঞ্জ, ব্রাহ্মিবামড়য়া আশুর্ঞ্জ ১২২০১৩৩            3,000  

২৫৪১ বারয়ক লালপুে সা. পূো িন্ডপ, বারয়ক লালপুে, আশুর্ঞ্জ, ব্রাহ্মিবামড়য়া আশুর্ঞ্জ ১২২০১৩৪            3,000  

২৫৪২ সা. পূো িন্ডপ, টানপাড়া, লালপুে, আশুর্ঞ্জ, ব্রাহ্মিবামড়য়া আশুর্ঞ্জ ১২২০১৩৫            3,000  

২৫৪৩ কসবা শ্রীশ্রী চর্ামবি মেউে চকন্দ্রীয় িমিে, কসবা, ব্রাহ্মিবামড়য়া কসবা ১২২০১৩৬            3,000  

২৫৪৪ কসবা িাত্রবন্ধু ক্লাব সাহাপাড়া পূো িন্ডপ, কসবা, ব্রাহ্মিবামড়য়া কসবা ১২২০১৩৭            3,000  

২৫৪৫ কসবা কি গকােপাড়া পূো িন্ডপ, কি গকােপাড়া, কসবা, ব্রাহ্মিবামড়য়া কসবা ১২২০১৩৮            3,000  

২৫৪৬ কসবা শীতলপাড়া পূো িন্ডপ, শীতলপাড়া, কসবা, ব্রাহ্মিবামড়য়া কসবা ১২২০১৩৯            3,000  

২৫৪৭ কুটি ের্ন্নাে িমিে পূো িন্ডপ, কুটি, কসবা, ব্রাহ্মিবামড়য়া কসবা ১২২০১৪০            3,000  

২৫৪৮ অিে সাহাে বামড় পূো িন্ডপ, চখওড়া, কসবা, ব্রাহ্মিবামড়য়া কসবা ১২২০১৪১            3,000  

২৫৪৯ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ চসবা িমিে, ভো োঙ্গাল, কসবা, ব্রাহ্মিবামড়য়া কসবা ১২২০১৪২            3,000  

২৫৫০ মনিাই দারসে বাড়ী পূো িন্ডপ, বারয়ক, কসবা, ব্রাহ্মিবামড়য়া কসবা ১২২০১৪৩            3,000  

২৫৫১ পূব গ চিড্ডা সা. পূো িন্ডপ, চপািােবাড়ী চোড, পূব গ চিড্ডা, ব্রাহ্মিবামড়য়া সদে ১২২০১৪৪            3,000  

২৫৫২ িীের্ঞ্জ িহািায়া আশ্রি, সুিের্ঞ্জ, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২০১৪৫            5,000  

২৫৫৩ করলেপাড়া ের্ৎোনীন েয় দুর্ গা িমিে, ৮নং ওয়াড গ, সুিের্ঞ্জ, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২০১৪৬            3,000  

২৫৫৪ বািেল শামন্ত আশ্রি সা. দুর্ গা িমিে, সুিের্ঞ্জ, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২০১৪৭            5,000  

২৫৫৫ চদবনােপাড়া সা. েয় দুর্ গা িমিে, ৬নং ওয়াড গ, সুিের্ঞ্জ, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২০১৪৮            3,000  

২৫৫৬ কুিােীয়া বৃিাবন ঠাকুরেে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, পারুমলয়া, চর্াপালর্ঞ্জ  ১২২০১৪৯            4,000  

২৫৫৭ নােনী ঘরর্ায়া িধ্যপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সুিের্ঞ্জ, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২০১৫০            3,000  

২৫৫৮ সুইপাে করলানী সা. দুর্ গা িমিে, ফুলবাড়ী, মদনােপুে ফুলবাড়ী ১২২০১৫১            2,000  

২৫৫৯ দ: নশেতপুে চবলতলী  মতন সেকােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে,  মেমেেবিে ১২২০১৫২            1,300  

২৫৬০ িধ্য নশেতপুে হমে িমিেপাড়া ( ননীপাড়া) সা. দুর্ গা িমিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৫৩            1,300  

২৫৬১ তাোকান্ত সেকােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৫৪            1,300  

২৫৬২ বড় হারসিপুে োরেন িাস্টারেে সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৫৫            1,300  

২৫৬৩ দ: দর্েবাড়ী বুমড়ে বাোে সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৫৬            1,300  

২৫৬৪ উ: সুকরদবপুে িহািায়া আশ্রি িমিয়াপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে,  মেমেেবিে ১২২০১৫৭            1,300  

২৫৬৫ দ. সুকরদবপুে পালপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৫৮            1,300  

২৫৬৬ মেমেেবিে উপরেলা েত্বে চকন্দ্রীয় সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৫৯            1,300  

২৫৬৭ চিাট হামসিপুে সা. পূো িমিে, মেমেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৬০            1,300  

২৫৬৮ োোপুে কাঠালতলী সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৬১            1,300  

২৫৬৯ কুতুবডাঙ্গা আমদবাসী সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৬২            1,300  



২৫৭০ খুলনাডাঙ্গা সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৬৩            1,300  

২৫৭১ পমিি সাইতাড়া ফুটানীর্ঞ্জ সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৬৪            1,300  

২৫৭২ পমিি সাইতাড়া োমলয়াপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৬৫            1,300  

২৫৭৩ ের্ন্নােপুে কালীতলা সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৬৬            1,300  

২৫৭৪ তালপুকুে সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৬৭            1,300  

২৫৭৫ পুনমদ গ র্মিেহাট সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৬৮            1,300  

২৫৭৬ উত্তে চততুমলয়া িািকৃষ্ণপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৬৯            1,300  

২৫৭৭ র্ািাহাে চক্ষনপাড়া (মৃরর্ন্দ্রনাে দাস) সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে,  মেমেেবিে ১২২০১৭০            1,300  

২৫৭৮ র্ািাহাে (িাষ্টােপাড়া) সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৭১            1,300  

২৫৭৯ চখােনা অকেবাড়ীহাট সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৭২            1,300  

২৫৮০ োোপুে বলাই বাোে সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৭৩            1,300  

২৫৮১ মেমেেবিে হাটরখালা সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৭৪            1,300  

২৫৮২ বাসুরদবপুে কাঠালতলী সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৭৫            1,300  

২৫৮৩ সনককড় বার্দুয়ােহাট সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৭৬            1,300  

২৫৮৪ কারেন্টহাট িহাদানী সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৭৭            1,300  

২৫৮৫ চখেকাটি সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৭৮            1,300  

২৫৮৬ পলাশডাঙ্গী ওরখড়কাটি সা. (নতুন) দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৭৯            1,300  

২৫৮৭ োনীেবিে পুোতন বাোে িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৮০            1,300  

২৫৮৮ দ: নশেতপুে চদউবীপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৮১            1,300  

২৫৮৯ খািাে সাংনালা উত্তে শাখামেয়াপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে,  মেমেেবিে ১২২০১৮২            1,300  

২৫৯০ মেমনবাসডাঙ্গা বাোে সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৮৩            1,300  

২৫৯১ তাো কালীবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৮৪            1,300  

২৫৯২ চদবীর্ঞ্জ বাোে সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৮৫            1,300  

২৫৯৩ চোতেঘু ঠাকুরেেহাট সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৮৬            1,300  

২৫৯৪ চফরুশাডাঙ্গা উত্তে চদাোপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৮৭            1,300  

২৫৯৫ উ: দর্েবাড়ী বািনডাঙ্গা সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৮৮            1,300  

২৫৯৬ ইয়াকুেপুে ডাঙ্গাপাড়া পঞ্চানি সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৮৯            1,300  

২৫৯৭ মেমেেবিে সমতশ িাস্টােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৯০            1,300  

২৫৯৮ মেমেেবিে মেভােমবট সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৯১            1,300  

২৫৯৯ অিেপুে সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৯২            1,300  

২৬০০ পাইকান িথুোপুে ববোর্ীে মভটা সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৯৩            1,300  

২৬০১ কৃষ্ণপুে আশ্রি সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৯৪            1,300  

২৬০২ িামঝনা মেবুক সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৯৫            1,300  

২৬০৩ চিাট বাউল শ্মশানঘাট সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৯৬            1,300  

২৬০৪ দ. পলাশবাড়ী কািােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৯৭            1,300  

২৬০৫ পূব গ সাইতাড়া েড়কডাঙ্গাহাট সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০১৯৮            1,300  

২৬০৬  পমিি সাইতাড়া বামলয়াডাঙ্গা নতুন সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে,  মেমেেবিে ১২২০১৯৯            1,300  

২৬০৭ দুর্ গাডাঙ্গা আমদবাসী সা. দুর্ গা িমিে, মেমেেবিে, মদনােপুে মেমেেবিে ১২২০২০০            1,300  

২৬০৮ মবন্যাকুমড় সা. হমে িমিে, নীলফািােী  ১২২০২০১         10,000  

২৬০৯ র্াবরোে চততুলতলা সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২০২            8,000  

২৬১০ মবন্যাকুমড় সাধুে িমিে, নীলফািােী  ১২২০২০৩         10,000  

২৬১১ টর্োোডাঙ্গা  চকন্দ্রীয় িমিে, নীলফািােী  ১২২০২০৪            5,000  

২৬১২ পূব গদমলোি সেকােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২০৫            3,000  

২৬১৩ চিলাবে পমিিপাড়া বটতলা দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২০৬            3,000  

২৬১৪ মব চক মব সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২০৭         10,000  



২৬১৫ েে বাোে চকন্দ্রীয় দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২০৮         10,000  

২৬১৬ পঁোেহাট সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২০৯            8,000  

২৬১৭ পাঙ্গাপীরেে হাট সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২১০            8,000  

২৬১৮ পূব গ খুটািাো বাড়াইপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২১১            2,000  

২৬১৯ উপরেলা চকন্দ্রীয় সা. সনাতন দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২১২            7,000  

২৬২০ শ্রীশ্রী চকন্দ্রীয় মশব িমিে ও দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২২০            2,000  

২৬২১ বাড়াইপাড়া আনিিয়ী িহামিলন িমিে, নীলফািােী  ১২২০২২১            2,000  

২৬২২ শ্রীশ্রী চদবীেডাঙ্গা দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২২২            2,000  

২৬২৩ শ্রীশ্রী আনিিয়ী কালীিাতা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২২৩            2,000  

২৬২৪ কালীতলা মবষ্ণু িমিে, নীলফািােী  ১২২০২২৪            3,000  

২৬২৫ মসরদ্ধশ্বেী পারটায়ােীপাড়া মবষ্ণু দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২২৫            3,000  

২৬২৬ মুমদপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২২৬            3,000  

২৬২৭ শ্রীশ্রী িাে গনা সংঘ, নীলফািােী  ১২২০২২৭            2,000  

২৬২৮ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ িমিে, নীলফািােী  ১২২০২২৮            2,000  

২৬২৯ শ্রীশ্রী মবষ্ণু িমিে, নীলফািােী  ১২২০২২৯            2,000  

২৬৩০ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৩০            2,000  

২৬৩১ বকিােী বাইপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৩১            3,000  

২৬৩২ শ্রী শীল িভুপাত মবদুি েন্দ্র শ্রীধাি শ্রীঅঙ্গন আশ্রি, নীলফািােী  ১২২০২৩২            8,000  

২৬৩৩ বড়মভটা চকন্দ্রীয় িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৩৩            3,000  

২৬৩৪ খামলশা পোোি কলাপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৩৪            2,000  

২৬৩৫ কামনয়াল খাতা িাষ্টােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৩৫            3,000  

২৬৩৬ চপাড়া পাড়া মবষ্ণু িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৩৬            2,000  

২৬৩৭ উ: বড়মভটা ডাঙ্গাপাড়া নািােবাড়ী দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৩৭            8,000  

২৬৩৮ চিলাবে ভরবশ িরফসরেে সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৩৮            2,000  

২৬৩৯ চিলাবে টটুয়া ডাঙ্গা অন্ন পুনা দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৩৯            2,000  

২৬৪০ কামন গয়াল খাতা মেমনকুটিে িহাশ্মশান ও দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৪০            5,000  

২৬৪১ মসরদ্ধশ্বেী ননীপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৪১            2,000  

২৬৪২ শ্রীশ্রী মবষ্ণু িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৪২         10,000  

২৬৪৩ চিলাবে পমিিপাড়া বটতলা দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৪৩            3,000  

২৬৪৪ হংশোে ধেনীর্ঞ্জ হাট িাগুেী দুর্ গা চদবীে িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৪৪            5,000  

২৬৪৫ মডিলা হাই স্কুলপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৪৫            8,000  

২৬৪৬ র্য়াবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৪৬            8,000  

২৬৪৭ মডিলা সেদােহাট সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৪৭            8,000  

২৬৪৮ মডিলা চকন্দ্রীয় দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৪৮            8,000  

২৬৪৯ মুকুটপুে হমে িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৪৯            8,000  

২৬৫০ পাংঙ্গা িাস্টােপাড়া শন্নাসীতলা সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০২৫০            8,000  

২৬৫১ শ্রীশ্রী িনিা িমিে, মুক্তার্ািা, িয়িনমসংহ মুক্তার্ািা ১২২০২৫১            3,000  

২৬৫২ পানঘাপাড়া িধ্যপাড়া মহন্দুবামড়, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০২৫২            3,000  

২৬৫৩ চুড়খাই বাোে পনঘাপাড়া ঋমিপাড়া পূো িন্ডপ, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০২৫৩            3,000  

২৬৫৪ সুতীেপুে শীল বামড় পূো িন্ডপ, চর্ৌেীপুে, িয়িনমসংহ চর্ৌেীপুে ১২২০২৫৪            3,000  

২৬৫৫ সা. শােদীয় দুর্ গা িমিে, চর্ৌেীপুে, িয়িনমসংহ চর্ৌেীপুে ১২২০২৫৫            3,000  

২৬৫৬ কালীপুে বার্ানবাড়ী পূো িমিে, চর্ৌেীপুে, িয়িনমসংহ চর্ৌেীপুে ১২২০২৫৬            4,000  

২৬৫৭ মশবমলপাড়া পূো িমিে, চধাবাউড়া, িয়িনমসংহ চধাবাউড়া ১২২০২৫৭            3,000  

২৬৫৮ চডপুমলয়াপাড়া পূো িন্ডপ, চধাবাউড়া, িয়িনমসংহ চধাবাউড়া ১২২০২৫৮            3,000  



২৬৫৯ চর্ায়াতলা বাবুলারলে বাড়ী পূো িন্ডপ, চধাবাউড়া, িয়িনমসংহ চধাবাউড়া ১২২০২৫৯            3,000  

২৬৬০ শ্রীশ্রী মত্রনয়নী দুর্ গা িমিে, চধাবাউড়া, িয়িনমসংহ চধাবাউড়া ১২২০২৬০            4,000  

২৬৬১ শ্রীশ্রী দশভূো মবগ্রহ িমিে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০২৬১            5,000  

২৬৬২ িবতগক সংঘ মশব িমিে, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০২৬২            5,000  

২৬৬৩ শ্রীশ্রী চলাকনাে বাবাে আশ্রি, কালীবাড়ী, িয়িনমসংহ সদে ১২২০২৬৩            5,000  

২৬৬৪ বড়বাোে পূো িন্ডপ, সদে, িয়িনমসংহ সদে ১২২০২৬৪         10,000  

২৬৬৫ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ফুলবাড়ীয়া, িয়িনমসংহ ফুলবাড়ীয়া ১২২০২৬৫            3,000  

২৬৬৬ েকপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, চর্ৌেীপুে, িয়িনমসংহ চর্ৌেীপুে ১২২০২৬৬            3,000  

২৬৬৭ চষ্টশন চোড উত্তে বাোে পূো িমিে, চর্ৌেীপুে, িয়িনমসংহ চর্ৌেীপুে ১২২০২৬৭            3,000  

২৬৬৮ বালুয়াঘাট সা. পূো িিে, চর্ৌেীপুে, িয়িনমসংহ চর্ৌেীপুে ১২২০২৬৮            3,000  

২৬৬৯ হমেেন পল্লী পূো িমিে, চর্ৌেীপুে, িয়িনমসংহ চর্ৌেীপুে ১২২০২৬৯            3,000  

২৬৭০ চদবাশুে বড় িারয়ে র্ািতলা দুর্ গা পূো িমিে, পুইশুে, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ১২২০২৭০            3,000  

২৬৭১ মনমিন্তপুে বড় বামড় দুর্ গা পূো, মনোিকামি, চর্াপালর্ঞ্জ  কামশয়ানী ১২২০২৭১            3,000  

২৬৭২ িমল্লকবাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, মনোিকামি, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ১২২০২৭২            8,000  

২৬৭৩ োহুেে দীনবন্ধু চসবা আশ্রি দুর্ গা পূো, হামতয়াড়া, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ১২২০২৭৩            3,000  

২৬৭৪ পােেগ্রাি িধ্যপাড়া র্রিশ িন্ডরলে বাড়ী দুর্ গা পূো, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ১২২০২৭৪            3,000  

২৬৭৫ মদঘােকুল সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, পারুমলয়া, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ১২২০২৭৫            4,000  

২৬৭৬ লক্ষ্মীপুে খা বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, পারুমলয়া, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ১২২০২৭৬            4,000  

২৬৭৭ কুিামেয়া খা বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, পারুমলয়া, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ১২২০২৭৭            4,000  

২৬৭৮ সারবক পদ্মমবলা পার্ল েন্দ্র মবশ্বারসে বাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, পারুমলয়া,  কামশয়ানী ১২২০২৭৮            4,000  

২৬৭৯ মনোিকামি মবশ্বাস বাড়ী দুর্ গা পূো, মনোিকামি, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ১২২০২৭৯            3,000  

২৬৮০ নড়াইল িামঝ বামড় দুর্ গা পূো, কামশয়ানী, চর্াপালর্ঞ্জ কামশয়ানী ১২২০২৮০            3,000  

২৬৮১ সা. শ্রীশ্রী কৃষ্ণ িমিে, চক্ষতেে, বাকমলয়া, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০২৮১            8,000  

২৬৮২ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী বাড়ী, উত্তে কাট্টলী, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০২৮২         10,000  

২৬৮৩ শ্রীশ্রী র্ঙ্গাবাড়ী বারুনীস্নান দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০২৮৩         10,000  

২৬৮৪ আমদ র্ঙ্গাবাড়ী সা. দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, পােেঘাটা, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০২৮৪         10,000  

২৬৮৫ আশোফ আলী চোড পূো উদ াপন পমেিদ, পােেঘাটা, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০২৮৫            8,000  

২৬৮৬ মব্রকমফল্ড বাই চলইন সা. পূো িমিে, পােেঘাটা, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০২৮৬            8,000  

২৬৮৭ কলাবামর্ো সা. শােদীয়া দুরর্ গাৎসব, পােেঘাটা, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০২৮৭            8,000  

২৬৮৮ শাপলা সিাে কল্যান পূো উদ াপন পমেিদ, খাতুনর্ঞ্জ, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০২৮৮            8,000  

২৬৮৯ পশুশালা সা. দুর্ গা পূো িমিে, চর্ালপাহাড়, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০২৮৯            8,000  

২৬৯০ োধািাধব আখড়া, পাঁেলাইশ, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০২৯০         10,000  

২৬৯১ পােেঘাটা সা. পূো িমিে, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০২৯১         10,000  

২৬৯২ পােেঘাটা তপসী মসংরহে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০২৯২            8,000  

২৬৯৩ ইকবাল চোড দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, পােেঘাটা, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০২৯৩            8,000  

২৬৯৪ মব্রকমফল্ড চোড সা. শােদীয় দুরর্ গাৎসব, পােেঘাটা, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০২৯৪            8,000  

২৬৯৫ চহিরসনরলইন মকরশাে সংঘ সা. দুর্ গা পুো িন্ডপ, োিালখান, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০২৯৫            8,000  

২৬৯৬ োোপুকুে বিত্রী সংসদ পূো উদ াপন পমেিদ, আিেমকল্লা, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০২৯৬            8,000  

২৬৯৭ হমেেন সম্প্রদারয়ে দুর্ গা িমিে, লালদীমঘ, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০২৯৭            8,000  

২৬৯৮ শ্রীশ্রী সাধু তাোেেন চসবাশ্রি, চকাতয়ালী, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০২৯৮            8,000  

২৬৯৯ বৃিাবন আখড়া পূো উদ াপন পমেিদ, চদওয়ান বাোে, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০২৯৯            8,000  

২৭০০ পাব গতী সংঘ পূো উদ াপন পমেিদ, বলুয়ােদীমঘ, চকাতয়ালী, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩০০            8,000  

২৭০১ শ্রীশ্রী কালী বাড়ী, চস্টশন চোড, মকরশাের্ঞ্জ সদে ১২২০৩০১            3,000  

২৭০২ শ্রীশ্রী মসরদ্ধশ্বেী কালী বাড়ী, বামনয়াকামি,  রশাদল, মকরশাের্ঞ্জ সদে ১২২০৩০২            3,000  



২৭০৩ শ্রীশ্রী োিকৃষ্ণ আশ্রি, ঈশাখঁ চোড, মকরশাের্ঞ্জ সদে ১২২০৩০৩            3,000  

২৭০৪ শ্রীশ্রী সােস্বত বানী িমিে, শ্রীশ্রী শ্যািসুিে লক্ষী নাোয়ন মেউে আখড়া, 

আখড়া বাোে, মকরশাের্ঞ্জ 

সদে ১২২০৩০৪            3,000  

২৭০৫ শ্রীশ্রী লক্ষী নাোয়ন মেউে িমিে, চিলা বাোে, বমত্রশ, মকরশাের্ঞ্জ সদে ১২২০৩০৫            3,000  

২৭০৬ শ্রীশ্রী মশব বাড়ী, বকুলতলা, চশালামকয়া, মকরশাের্ঞ্জ সদে ১২২০৩০৬            3,000  

২৭০৭ শ্রীশ্রী মবরবকানি পাঠার্াে, নগুয়া, মকরশাের্ঞ্জ সদে ১২২০৩০৭            3,000  

২৭০৮ শ্রীশ্রী চর্ৌে মনতাই আখড়া, নেসুিে সড়ক, বমত্রশ, মকরশাের্ঞ্জ সদে ১২২০৩০৮            3,000  

২৭০৯ বীরেন্দ্র সেকারেে বাড়ী পূো িন্ডপ, মবন্নাটি, মকরশাের্ঞ্জ সদে ১২২০৩০৯            2,500  

২৭১০ হমেেন সিাে কল্যাি সংরঘে উরদ্যারর্ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, হমেেন পল্লী,  সদে ১২২০৩১০            3,000  

২৭১১ চশালামকয়া চসবা আশ্রি পুোেী সংঘ, নীলর্ঞ্জ চোড, মকরশাের্ঞ্জ সদে ১২২০৩১১            3,000  

২৭১২ িয়না সা. পূো িন্ডপ, চবৌলাই, মকরশাের্ঞ্জ সদে ১২২০৩১২            2,500  

২৭১৩ কালটিয়া দুর্ গা িমিে, কালটিয়া, মকরশাের্ঞ্জ সদে ১২২০৩১৩            2,500  

২৭১৪ চর্ৌোঙ্গ বাোে পূো িন্ডপ, চস্টশন চোড চর্ৌোঙ্গ বাোে, মকরশাের্ঞ্জ সদে ১২২০৩১৪            2,500  

২৭১৫ শ্রীশ্রী বংশী বদন আখড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িন্ডপ, ঝাপামনয়া পাড়া, নগুয়া,  সদে ১২২০৩১৫            2,500  

২৭১৬ র্রনের্াঁও সুরেশ সূত্রধরেে বাড়ী, কাঠ মিমস্ত্রপাড়া, কাটিয়ামদ, মকরশাের্ঞ্জ কাটিয়ামদ ১২২০৩১৬            3,000  

২৭১৭ বি গনপাড়া পূো িন্ডপ, দ. মুমুেমদয়া, কাটিয়ামদ, মকরশাের্ঞ্জ কাটিয়ামদ ১২২০৩১৭            2,500  

২৭১৮ দীরনশ েন্দ্র সূত্রধে বাড়ী, িাগুো বাোে সংলগ্ন, কাটিয়ামদ, মকরশাের্ঞ্জ কাটিয়ামদ ১২২০৩১৮            2,500  

২৭১৯ আদীিপুে মসরদ্ধশ্বেী বাড়ী, আদীিপুে নদীে পাড়, কাটিয়ামদ, মকরশাের্ঞ্জ কাটিয়ামদ ১২২০৩১৯            3,000  

২৭২০ মঘলাকামি দুর্ গা িমিে, মদলীপ সূত্রধরেে বাড়ী, কাটিয়ামদ, মকরশাের্ঞ্জ কাটিয়ামদ ১২২০৩২০            2,500  

২৭২১ চনপাল চদবনারেে বাড়ী পূো িন্ডপ, কের্াঁও বাোে, কাটিয়ামদ,  কাটিয়ামদ ১২২০৩২১            2,500  

২৭২২ মদয়াকুল বি গনপাড়া, অমভলাস বি গরনে বামড়, কাটিয়ামদ, মকরশাের্ঞ্জ কাটিয়ামদ ১২২০৩২২            2,500  

২৭২৩ শ্রীশ্রী কালী বামড়, কুমলয়ােেে বাোে, কুমলয়ােেে, মকরশাের্ঞ্জ কুমলয়ােেে ১২২০৩২৩            3,000  

২৭২৪ শােদা অঞ্জলী যুব সংঘ সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো, টিয়াকািা খারলকােকামি, 

কুমলয়ােেে, মকরশাের্ঞ্জ  

কুমলয়ােেে ১২২০৩২৪            3,000  

২৭২৫ স্বর্ীয় সরন্তাি কুিাে চর্াস্বািী িহাশরয়ে বাড়ী, ডুিােকািা বাোে, 

কুমলয়ােেে, মকরশাের্ঞ্জ 

কুমলয়ােেে ১২২০৩২৫            2,500  

২৭২৬ িাইেপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, নরেশ মবশ্বারসে বাড়ী দ্বামড়য়াকামি, 

কুমলয়ােেে, মকরশাের্ঞ্জ 

কুমলয়ােেে ১২২০৩২৬            2,500  

২৭২৭ আদ্যশমক্ত িাতৃ িমিে পূো িন্ডপ, চেলওরয় করলানী, েমন্ডরবে বভেব 

বাোে, বভেব, মকরশাের্ঞ্জ 

বভেব ১২২০৩২৭            3,000  

২৭২৮ ের্ন্নােপুে পূো িন্ডপ, ের্ন্নােপুে দ.পাড়া, বভেব, মকরশাের্ঞ্জ বভেব ১২২০৩২৯            3,000  

২৭২৯ োিশংকেপুে পূো িন্ডপ, োিশংকেপুে (উ:পা:), বভেব, মকরশাের্ঞ্জ বভেব ১২২০৩৩০            3,000  

২৭৩০ োধা চর্ামবি মেউে িমিে পূো িন্ডপ, মশমুলকামি, বভেব, মকরশাের্ঞ্ে বভেব ১২২০৩৩১            3,000  

২৭৩১ সদয়নর্ে শ্রী অবনী দারসে বাড়ী িন্ডপ, অষ্টগ্রাি, মকরশাের্ঞ্জ অষ্টগ্রাি ১২২০৩৩২            3,000  

২৭৩২ চখাপােেে শ্রীশ্রী কালী িমিে শ্রী অঙ্গরনে পূো িন্ডপ, চখাপােেে, অষ্টগ্রাি,  অষ্টগ্রাি ১২২০৩৩৩            2,500  

২৭৩৩ কেিনর্ে সেকামে িাঃ মবদ্যালয় িাঙ্গন পূো িন্ডপ, অষ্টগ্রাি, মকরশাের্ঞ্জ অষ্টগ্রাি ১২২০৩৩৪            2,500  

২৭৩৪ হালালপুে পেিানি দারসে বাড়ী পূো িন্ডপ, অষ্টগ্রাি, মকরশাের্ঞ্জ অষ্টগ্রাি ১২২০৩৩৫            2,500  

২৭৩৫ চেৌদন্ত বাবুে হাটি স্বর্ীয় মনতযানি দাস চেৌধুেী এিমপ িহাশরয়ে বাড়ী পূো 

িন্ডপ, অষ্টগ্রাি, মকরশাের্ঞ্জ 

অষ্টগ্রাি ১২২০৩৩৬            2,500  

২৭৩৬ খলার্াঁও শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে পূো িন্ডপ, অষ্টগ্রাি, মকরশাের্ঞ্জ অষ্টগ্রাি ১২২০৩৩৭            2,500  

২৭৩৭ শ্রীশ্রী নেমসংহ চদরবে আখড়া শ্রী অঙ্গরনে পূো িন্ডপ, পূব গ অষ্টগ্রাি,  অষ্টগ্রাি ১২২০৩৩৮            3,000  

২৭৩৮ শ্রীশ্রী োিকৃষ্ণ সা. দুর্ গা িমিে, মেত্তেঞ্জন বাবুে বাড়ী, মিঠািইন,  মিঠািইন ১২২০৩৩৯            3,000  

২৭৩৯ সা. দুর্ গা িমিে, বাবু েবীন্দ্র দারসে বামড়, মিঠািইন, মকরশাের্ঞ্জ  মিঠািইন ১২২০৩৪০            3,000  

২৭৪০ খলাপাড়া স্কুল হাটি িমিে, বাবু শুক বইরদ্যে বামড়ে সািরন, মিঠািইন,  মিঠািইন ১২২০৩৪১            3,000  



২৭৪১ র্ল্লী পূো িন্ডপ, োয়টুটী, ইটনা, মকরশাের্ঞ্জ ইটনা ১২২০৩৪২            2,500  

২৭৪২ সমহলা োয়বামড় পূো িন্ডপ, ধনপুে, ইটনা, মকরশাের্ঞ্জ ইটনা ১২২০৩৪৩            2,500  

২৭৪৩ মৃর্া নােপাড়া বড়হাটি ভর্বতী িমিে পূো িন্ডপ, মৃর্া, ইটনা, মকরশাের্ঞ্জ ইটনা ১২২০৩৪৪            2,500  

২৭৪৪ ঋমিপাড়া পূো িন্ডপ, ইটনা, মকরশাের্ঞ্জ ইটনা ১২২০৩৪৫            2,500  

২৭৪৫ চবতর্া সা. পূো িন্ডপ, ইটনা, মকরশাের্ঞ্জ ইটনা ১২২০৩৪৬            2,500  

২৭৪৬ পার্লশী সূত্রধে পাড়া পূো িন্ডপ, মেয়মসমদ্ধ, ইটনা, মকরশাের্ঞ্জ ইটনা ১২২০৩৪৭            2,500  

২৭৪৭ শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, নবীনপুে দাসপাড়া, মনকলী, মকরশাের্ঞ্জ মনকলী ১২২০৩৪৮            3,000  

২৭৪৮ শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, নিশুেপাড়া, মনকলী, মকরশাের্ঞ্জ মনকলী ১২২০৩৪৯            3,000  

২৭৪৯ মনতােকামি পূো িন্ডপ, মনতােকামি, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ১২২০৩৫০            5,000  

২৭৫০ শ্রীশ্রী সতয নাোয়ন গুরু সংঘ, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৫১            8,000  

২৭৫১ চকােবানীর্ঞ্জ-বক্সীেহাট পূো উদ াপন পমেিদ, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৫২            8,000  

২৭৫২ শ্রীশ্রী নেমসংহ আখড়া পূো উদ াপন পমেিদ, েকবাোে, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৫৩            8,000  

২৭৫৩ েকবাোে মশব িমিে, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৫৪            8,000  

২৭৫৪ রুিঘাটা ির্মত সংঘ পূো উদ াপন পমেিদ, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৫৫            8,000  

২৭৫৫ পূব গ িাদােবাড়ী চেরলপাড়া পূো উদ াপন পমেিদ, পােেঘাটা, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৫৬            8,000  

২৭৫৬ সতীশ বাবু চলইন পূো উদ াপন পমেিদ, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৫৭         10,000  

২৭৫৭ হাোেীরলইন সা. পূো উদ াপন পমেিদ, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৫৮            8,000  

২৭৫৮ োোপুকুে চলইন/চিামিন চোড/োিালখান পূো, চেোর্ী পাহাড়, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৫৯            8,000  

২৭৫৯ েঘুনােপাড়া পূো উদ াপন পমেিদ, চটেীবাোে, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৬০            8,000  

২৭৬০ যুব োর্েন সংঘ িালীপাড়া সা. দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, আকবেশাহ,  িহানর্ে ১২২০৩৬১            8,000  

২৭৬১ সদেঘাট মপ চক চসন সাততলা দুর্ গা িমিে, সদেঘাট, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৬২            8,000  

২৭৬২ শ্রীশ্রী েক্ষা কালী বাড়ী, আলকেন, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৬৩            8,000  

২৭৬৩ দ. নালাপাড়া সা. দুরর্ গাৎসব উদ াপন পমেিদ, সদে, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৬৪         10,000  

২৭৬৪ োধািাধব িমিে দুরর্ গাৎসব উদ াপন পমেিদ, সদে, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৬৫            8,000  

২৭৬৫ োর্মেত সংঘ দুু্রর্ গাৎসব উদ াপন পমেিদ, আইস ফযাক্টেী চোড, সদে,  িহানর্ে ১২২০৩৬৬         10,000  

২৭৬৬ িাইেপাড়া দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, সদে, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৬৭            8,000  

২৭৬৭ শ্রীশ্রী েট্টল িহাশমক্ত সমম্মলনী দুর্ গা িমিে, চদওয়ানেী পুকুেপাড়, সদে,  িহানর্ে ১২২০৩৬৮         10,000  

২৭৬৮ িরনাহেখালী সা. দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, সদে, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৬৯            8,000  

২৭৬৯ শ্রীশ্রী আনি বাোে দুর্ গা িমিে, হামলশহে, সদে, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৭০            8,000  

২৭৭০ উত্তে পরতঙ্গা বভেব বাড়ী চেৌধুেী পাড়া পূো িন্ডপ, সদে, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৭১            8,000  

২৭৭১ শ্রীশ্রী শ্যািা সংঘ, কাঠর্ড়, উত্তে পরতঙ্গা, সদে, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৭২            8,000  

২৭৭২ শ্রীশ্রী েক্ষা কালী িমিে, দ. চিাহো, কালুেঘাট, সদে, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৭৩            8,000  

২৭৭৩ শ্রীিৎ স্বািী তাোনি িহাকালী চ ার্াশ্রি, পুোতন কালুের্াঁও, োঁদর্াও,  িহানর্ে ১২২০৩৭৪            8,000  

২৭৭৪ সনাতন সিাে কল্যান সংঘ, লালখান বাোে, সদে, েট্টগ্রাি িহানর্ে ১২২০৩৭৫            8,000  

২৭৭৫ চলাকনাে ব্রহ্মোেী িমিে দুর্ গা পূো িন্ডপ, আসকােদীমঘে পাড়, 

চকাতয়ালী, েট্টগ্রাি 

িহানর্ে ১২২০৩৭৬            8,000  

২৭৭৬ উত্তে কামঞ্চে চেরলপাড়া পূো িন্ডপ, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রাি সীতাকুন্ড ১২২০৩৭৭            5,000  

২৭৭৭ চক্ষত্রপাল বাড়ী সা. পূো িন্ডপ, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রাি সীতাকুন্ড ১২২০৩৭৮            5,000  

২৭৭৮ উত্তে বাকেপাড়া পূো িন্ডপ, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রাি সীতাকুন্ড ১২২০৩৭৯            5,000  

২৭৭৯ নব োর্েি সনাতন সংঘ পূো িন্ডপ, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রাি সীতাকুন্ড ১২২০৩৮০            5,000  

২৭৮০ দ. িহারদবপুে পূো িন্ডপ, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রাি সীতাকুন্ড ১২২০৩৮১            5,000  

২৭৮১ মুোদপুে চদলাপাড়া পূো িন্ডপ, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রাি সীতাকুন্ড ১২২০৩৮২            5,000  

২৭৮২ বাড়বকুন্ড েলদািপাড়া পূো িন্ডপ, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রাি সীতাকুন্ড ১২২০৩৮৩            5,000  

২৭৮৩ কুমিো উত্তে চেরলপাড়া পূো িন্ডপ, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রাি সীতাকুন্ড ১২২০৩৮৪            5,000  

২৭৮৪ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী বামড়, বাড়বকুন্ড, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রাি সীতাকুন্ড ১২২০৩৮৫            5,000  



২৭৮৫ পাে গ সােেী র্ীতা মশক্ষা ও সিাে উন্নয়ন কমিটি দুর্ গা পূো, সীতাকুন্ড,  সীতাকুন্ড ১২২০৩৮৬         10,000  

২৭৮৬ পাতারকাট সা. শােদীয় দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, িীেসোই, েট্টগ্রাি িীেসোই ১২২০৩৮৭           6,000  

২৭৮৭ ধুেং পালপাড়া ির্মত সংঘ দুর্ গা পূো িন্ডপ, ফটিকিমড়, েট্টগ্রাি ফটিকিমড় ১২২০৩৮৮            5,000  

২৭৮৮ পূব গ সুয়ামবল সা. হমে ও দুর্ গা িমিে, ফটিকিমড়, েট্টগ্রাি ফটিকিমড় ১২২০৩৮৯            5,000  

২৭৮৯ ব্রহ্মিয়ী কালী িমিে পূো িন্ডপ, নামেেহাট, ফটিকিমড়, েট্টগ্রাি ফটিকিমড় ১২২০৩৯০            5,000  

২৭৯০ োঙ্গািাটিয়া নােপাড়া েনকল্যান সিাে, ফটিকিমড়, েট্টগ্রাি ফটিকিমড় ১২২০৩৯১            5,000  

২৭৯১ ফটিকিমড় উপরেলা চকন্দ্রীয় পূো িমিে, ফটিকিমড়, েট্টগ্রাি ফটিকিমড় ১২২০৩৯২            5,000  

২৭৯২ মনমিন্তা দুর্ গা ও কালী িমিে, ভুেপুে, ফটিকিমড়, েট্টগ্রাি ফটিকিমড় ১২২০৩৯৩            5,000  

২৭৯৩ বােিামসয়া সাহাপাড়া দুর্ গা িমিে, ভুেপুে, ফটিকিমড়, েট্টগ্রাি ফটিকিমড় ১২২০৩৯৪            5,000  

২৭৯৪ নাোয়নহাট িাদবতল নাোয়ন িমিে, ভুেপুে, ফটিকিমড়, েট্টগ্রাি ফটিকিমড় ১২২০৩৯৫            5,000  

২৭৯৫ পূব গ ফটিকিমড় িাতব্বেপাড়া দুর্ গা িমিে, ভুেপুে, ফটিকিমড়, েট্টগ্রাি ফটিকিমড় ১২২০৩৯৬            5,000  

২৭৯৬ পুোতন োির্ড় শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ভুেপুে, ফটিকিমড়, েট্টগ্রাি ফটিকিমড় ১২২০৩৯৭            5,000  

২৭৯৭ উত্তে সারবক বাঙ্গুপাড়া Students Club পূো িন্ডপ, োঙ্গুমনয়া,  োঙ্গুমনয়া ১২২০৩৯৮            5,000  

২৭৯৮ সব গিঙ্গলা কালী িমিে, ফরতহপুে, হাটহাোেী, েট্টগ্রাি হাটহাোেী ১২২০৩৯৯            5,000  

২৭৯৯ শীলপাড়া পূো িন্ডপ, হাটহাোেী, েট্টগ্রাি হাটহাোেী ১২২০৪০০            5,000  

২৮০০ শ্রীশ্রী কালী িমিে, মেমিপাড়া, মদমঘেপাড়, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ১২২০৪০১            5,000  

২৮০১ তরুন বন্ধু যুব সংঘ দুর্ গা িমিে, মেমিপাড়া, মদঘীেপাড়, বামেতপুে,  বামেতপুে ১২২০৪০২            5,000  

২৮০২ উত্তে কািালপুে দুর্ গা িমিে, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ১২২০৪০৩            5,000  

২৮০৩ খাশালা কি গকােপাড়া পূো িন্ডপ, খাশালা, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ১২২০৪০৪            5,000  

২৮০৪ জুিাপুে মবেলী সংরঘে পূো িমিে, জুিাপুে, মহলমেয়া, বামেতপুে,  বামেতপুে ১২২০৪০৫            5,000  

২৮০৫ উলুকামি িধ্যপাড়া দুর্ গা িমিে, হামলিপুে, বামেতপুে, মকরশাের্ঞ্জ বামেতপুে ১২২০৪০৬            5,000  

২৮০৬ শ্রীশ্রী চর্াপালনাে আশ্রি পূো িন্ডপ, বোটিয়া, পাকুমিয়া, মকরশাের্ঞ্জ পাকুমিয়া ১২২০৪০৭            2,500  

২৮০৭ িঠরখালা কালীবাড়ী, িঠরখালা এর্ােমসন্দুে, পাকুমিয়া, মকরশাের্ঞ্জ পাকুমিয়া ১২২০৪০৮            2,500  

২৮০৮ বাহামদয়া বি গনপাড়া পূো িন্ডপ, বাহামদয়া, এর্ােমসন্দুে, পাকুমিয়া,  পাকুমিয়া ১২২০৪০৯            2,500  

২৮০৯ মে-পাল এে বাড়ী চহারসিী িধ্যপাড়া, পাকুমিয়া, মকরশাের্ঞ্জ পাকুমিয়া ১২২০৪১০            2,500  

২৮১০ হমেদাস বাবুে বাড়ী পূো িন্ডপ, আশুমতয়া, পাকুমিয়া, মকরশাের্ঞ্জ পাকুমিয়া ১২২০৪১১            2,500  

২৮১১ িহলাদ সাহাে বাড়ী পূো িন্ডপ, োঙ্গামলয়া, পাকুমিয়া, মকরশাের্ঞ্জ পাকুমিয়া ১২২০৪১২            2,500  

২৮১২ ধি গ নাোয়ন সাহাে বাড়ী পূো িন্ডপ, মিেগাপুে, পাকুমিয়া, মকরশাের্ঞ্জ পাকুমিয়া ১২২০৪১৩            2,500  

২৮১৩ শ্রীশ্রী কুরলশ্বেী বাড়ী চদবালয়, দ্বীরপশ্বে, চহারসনপুে, মকরশাের্ঞ্জ চহারসনপুে ১২২০৪১৪            3,000  

২৮১৪ শ্রীশ্রী নেমসংহ মেউে আখড়া, চহারসনপুে, মকরশাের্ঞ্জ চহারসনপুে ১২২০৪১৫            3,000  

২৮১৫ চহারসনপুে চকমন্দ্রয় শ্রীশ্রী কালী িমিে, চঢমকয়া, চহারসনপুে, মকরশাের্ঞ্জ চহারসনপুে ১২২০৪১৬            3,000  

২৮১৬ ধনকুড়া সা. দুর্ গা িমিে, ধনকুড়া, চহারসনপুে, মকরশাের্ঞ্জ চহারসনপুে ১২২০৪১৭            2,500  

২৮১৭ চিাদকপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, কমেির্ঞ্জ, মকরশাের্ঞ্জ কমেির্ঞ্জ ১২২০৪১৮            3,000  

২৮১৮ খুমদে েঙ্গল সেকােবাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, কমেির্ঞ্জ, মকরশাের্ঞ্জ কমেির্ঞ্জ ১২২০৪১৯            3,000  

২৮১৯ তালোঙ্গা েমিদাে বাড়ী দুর্ গা িমিে, তাড়াইল, মকরশাের্ঞ্জ তাড়াইল ১২২০৪২০            3,000  

২৮২০ দামিহা র্রঙ্গশ সেকারেে বাড়ী দুর্ গা িমিে, তাড়াইল, মকরশাের্ঞ্জ তাড়াইল ১২২০৪২১            3,000  

২৮২১ দামিহা বি গনপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, তাড়াইল, মকরশাের্ঞ্জ তাড়াইল ১২২০৪২২            3,000  

২৮২২ িাটিডালী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, বগুড়া সদে ১২২০৪২৩            4,000  

২৮২৩ শাখামেয়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, বগুড়া সদে ১২২০৪২৪            4,000  

২৮২৪ িালমতনর্ে সা. বারোয়ামে পূো িন্ডপ, সদে, বগুড়া সদে ১২২০৪২৫            4,000  

২৮২৫ চেরলাপাড়া সা. দুর্ গা পূো (শ্রীশ্রী কালী িমিে), সদে, বগুড়া সদে ১২২০৪২৬            4,000  

২৮২৬ দত্তবাড়ী যুব সংঘ সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, বগুড়া সদে ১২২০৪২৭            4,000  

২৮২৭ েরলশ্বেীতলা বনিালী চলন িাতৃনীড় সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, বগুড়া সদে ১২২০৪২৮            4,000  

২৮২৮ আরশারকালা কি গকােপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, বগুড়া সদে ১২২০৪২৯            4,000  

২৮২৯ চেরলাপাড়া শীতলীতলা শমন িমিে দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, বগুড়া সদে ১২২০৪৩০            4,000  



২৮৩০ সাবগ্রাি নােপাড়া আর্িমন সংঘ, সদে, বগুড়া  সদে ১২২০৪৩১            4,000  

২৮৩১ আরশকপুে কামলবাড়ী সা. দুর্ গা িন্ডপ, শাোহানপুে, বগুড়া শাোহানপুে ১২২০৪৩২            4,000  

২৮৩২ েকরোড়া আমদ কামলবাড়ী দুর্ গা িন্ডপ, শাোহানপুে, বগুড়া শাোহানপুে ১২২০৪৩৩            4,000  

২৮৩৩ র্ন্ডগ্রাি পলাশবাড়ী শহীন নৃরপন ঠাকুে স্মৃমত িন্ডপ, শাোহানপুে, বগুড়া শাোহানপুে ১২২০৪৩৪            4,000  

২৮৩৪ োঁোইতাো কি গকােপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শাোহানপুে, বগুড়া শাোহানপুে ১২২০৪৩৫            4,000  

২৮৩৫ িামঝড়া চকন্দ্রীয় সা. শ্রীশ্রী কামল িমিে, শাোহানপুে, বগুড়া শাোহানপুে ১২২০৪৩৬            4,000  

২৮৩৬ িামনক মদপা মহন্দুপাড়া শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িাতা িমিে, শাোহানপুে, বগুড়া শাোহানপুে ১২২০৪৩৭            4,000  

২৮৩৭ খেনাহাট েমিদােবাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শাোহানপুে, বগুড়া শাোহানপুে ১২২০৪৩৮            4,000  

২৮৩৮ পালাহাে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, শাোহানপুে, বগুড়া শাোহানপুে ১২২০৪৩৯            4,000  

২৮৩৯ চবরোড়া উত্তেপাড়া সা. চদব িমিে, শাোহানপুে, বগুড়া শাোহানপুে ১২২০৪৪০            4,000  

২৮৪০ চবরোড়া দ.-পূব গপাড়া সা. শ্রীশ্রী পূো িন্ডপ, শাোহানপুে, বগুড়া শাোহানপুে ১২২০৪৪১            4,000  

২৮৪১ শ্রীশ্রী সা. কালী িাতা িন্ডপ, চবরোড়া উত্তেপাড়া, শাোহানপুে, বগুড়া শাোহানপুে ১২২০৪৪২            4,000  

২৮৪২ পালপাড়া পূো কমিটি, চশেপুে, বগুড়া চশেপুে ১২২০৪৪৩            4,000  

২৮৪৩ বােদুয়ােী িমিে, চশেপুে, বগুড়া চশেপুে ১২২০৪৪৪            4,000  

২৮৪৪ দত্তপাড়া দুর্ গা পূো কমিটি, চশেপুে, বগুড়া চশেপুে ১২২০৪৪৫            4,000  

২৮৪৫ কি গকােপাড়া পূো কমিটি, চশেপুে, বগুড়া চশেপুে ১২২০৪৪৬            4,000  

২৮৪৬ ঋমিপাড়া পূো কমিটি, চশেপুে, বগুড়া চশেপুে ১২২০৪৪৭            4,000  

২৮৪৭ চর্ামবি োয় িমিে, চশেপুে, বগুড়া চশেপুে ১২২০৪৪৮            4,000  

২৮৪৮ টাউন বারোয়ােী পূো কমিটি, চশেপুে, বগুড়া চশেপুে ১২২০৪৪৯            4,000  

২৮৪৯ োঁদপুে বারোয়ােী পূো কমিটি-১, চশেপুে, বগুড়া চশেপুে ১২২০৪৫০            4,000  

২৮৫০ পমিি ধলই দুর্ গা বাড়ী পূো িন্ডপ, হাটহাোেী, েট্টগ্রাি হাটহাোেী ১২২০৪৫১            5,000  

২৮৫১ মিেগাপুে রুেপল্লী পূো িন্ডপ, হাটহাোেী, েট্টগ্রাি হাটহাোেী ১২২০৪৫২            5,000  

২৮৫২ নবারুন সংঘ খাটিকা সা. পূো িন্ডপ, হাটহাোেী, েট্টগ্রাি হাটহাোেী ১২২০৪৫৩            5,000  

২৮৫৩ পমিি চদওয়ান নর্ে পূব গপাড়া পূো িন্ডপ, হাটহাোেী, েট্টগ্রাি হাটহাোেী ১২২০৪৫৪            5,000  

২৮৫৪ নােপাড়া পূো িন্ডপ, হাটহাোেী, েট্টগ্রাি হাটহাোেী ১২২০৪৫৫            5,000  

২৮৫৫ োেেন্দ্র পূো িন্ডপ, হাটহাোেী, েট্টগ্রাি হাটহাোেী ১২২০৪৫৬            5,000  

২৮৫৬ বকুলতলা সবুে সংঘ পূো িন্ডপ, হাটহাোেী, েট্টগ্রাি হাটহাোেী ১২২০৪৫৭            5,000  

২৮৫৭ বাথুয়া নবীন সংঘ পূো িন্ডপ, হাটহাোেী, েট্টগ্রাি হাটহাোেী ১২২০৪৫৮            5,000  

২৮৫৮ উত্তে বুমড়শবে তরুন সংঘ পূো িন্ডপ, হাটহাোেী, েট্টগ্রাি হাটহাোেী ১২২০৪৫৯            5,000  

২৮৫৯ ফরতয়াবাদ বরয়ে ক্লাব সা. দুর্ গা িমিে, হাটহাোেী, েট্টগ্রাি হাটহাোেী ১২২০৪৬০            5,000  

২৮৬০ মেকদাইে সা. দুর্ গা িমিে, োউোন, েট্টগ্রাি োউোন ১২২০৪৬১            5,000  

২৮৬১ সূ গ সংগ্রাি দুর্ গা বাড়ী, োউোন, েট্টগ্রাি োউোন ১২২০৪৬২            5,000  

২৮৬২ চঢউয়াপাড়া শ্রীশ্রী ের্ন্নাে চসবাশ্রি, োউোন, েট্টগ্রাি োউোন ১২২০৪৬৩            5,000  

২৮৬৩ মবনাজুমে কার্মতয়া বাোে সা. দুর্ গা বাড়ী, োউোন, েট্টগ্রাি োউোন ১২২০৪৬৪            5,000  

২৮৬৪ হলমদয়া মিশন সংঘ দুর্ গা িমিে, োউোন, েট্টগ্রাি োউোন ১২২০৪৬৫            5,000  

২৮৬৫ উত্তে গুেয়া োিকৃষ্ণ চসবাশ্রি, োউোন, েট্টগ্রাি োউোন ১২২০৪৬৬            5,000  

২৮৬৬ সা. শ্রীশ্রী মবরকশ্বেী কালী বাড়ী দুর্ গা পূো, মুিাপুে, স্বিীপ, েট্টগ্রাি স্বিীপ ১২২০৪৬৭            5,000  

২৮৬৭ উমড়েেে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, স্বিীপ, েট্টগ্রাি স্বিীপ ১২২০৪৬৮            5,000  

২৮৬৮ শ্রীশ্রী ের্ন্নাে চদবালয় পূো িন্ডপ, বাউমেয়া, স্বিীপ, েট্টগ্রাি স্বিীপ ১২২০৪৬৯            5,000  

২৮৬৯ পমিি িামেকাইট িােীন ের্ন্নাে চদবালয় পূো িন্ডপ, স্বিীপ, েট্টগ্রাি স্বিীপ ১২২০৪৭০            5,000  

২৮৭০ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ িমিে দুর্ গা পূো িন্ডপ, উমড়েেে, স্বিীপ, েট্টগ্রাি স্বিীপ ১২২০৪৭১            5,000  

২৮৭১ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ িমিে, চঢউমেয়া, স্বিীপ, েট্টগ্রাি স্বিীপ ১২২০৪৭২            5,000  

২৮৭২ পূব গ মহঙ্গুলা কালী বাড়ী, িীেসোই, েট্টগ্রাি িীেসোই ১২২০৪৭৩            5,000  

২৮৭৩ োিরলােন িহােন বাড়ী সা. পূো িমিে, বােইয়ােহাট, িীেসোই, েট্টগ্রাি িীেসোই ১২২০৪৭৪            5,000  

২৮৭৪ চর্াপীনােপুে সা. পূো পমেিদ, িীেসোই, েট্টগ্রাি িীেসোই ১২২০৪৭৫            5,000  



২৮৭৫ দ. চদওয়ানপুে মবোে মুহুেীবাড়ী সা. পূো িন্ডপ, িীেসোই, েট্টগ্রাি িীেসোই ১২২০৪৭৬            5,000  

২৮৭৬ চদওয়ানপুে শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ িমিে, িীেসোই, েট্টগ্রাি িীেসোই ১২২০৪৭৭            5,000  

২৮৭৭ চর্ামবিপুে পূো উদ াপন পমেিদ, চোয়াের্ঞ্জ, িীেসোই, েট্টগ্রাি িীেসোই ১২২০৪৭৮            5,000  

২৮৭৮ চতকতয়া মুোদপুে সা. পূো িন্ডপ, চোয়াের্ঞ্জ, িীেসোই, েট্টগ্রাি িীেসোই ১২২০৪৭৯            5,000  

২৮৭৯ হােীশ্বোই সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চোয়াের্ঞ্জ, িীেসোই, েট্টগ্রাি িীেসোই ১২২০৪৮০            5,000  

২৮৮০ দ. চর্াপাে সা. দুর্ গা িমিে, িীেসোই, েট্টগ্রাি িীেসোই ১২২০৪৮১            5,000  

২৮৮১ মিয়ািড়া সা. িাতৃ িমিে, িীেসোই, েট্টগ্রাি িীেসোই ১২২০৪৮২            5,000  

২৮৮২ েনমিনপুে উত্তে সা. দুর্ গা িমিে, িীেসোই, েট্টগ্রাি িীেসোই ১২২০৪৮৩            5,000  

২৮৮৩ পমিি িমলখাইয়া িাতৃ িমিে, িীেসোই, েট্টগ্রাি িীেসোই ১২২০৪৮৪            5,000  

২৮৮৪ পূব গ িায়ালা দাসপাড়া পূো উদ াপন পমেিদ, িীেসোই, েট্টগ্রাি িীেসোই ১২২০৪৮৫            5,000  

২৮৮৫ পমিি িঘামদয়া িাতৃ িমিে, িীেসোই, েট্টগ্রাি িীেসোই ১২২০৪৮৬            5,000  

২৮৮৬ শ্রীশ্রী েমন্ড িমিে, িীেসোই, েট্টগ্রাি িীেসোই ১২২০৪৮৭            5,000  

২৮৮৭ িারহেখালী সা. দুর্ গা পূো, িীেসোই, েট্টগ্রাি িীেসোই ১২২০৪৮৮            5,000  

২৮৮৮ দ. ওয়ারেদপুে সা. দুর্ গা িমিে, িীেসোই, েট্টগ্রাি িীেসোই ১২২০৪৮৯            5,000  

২৮৮৯ দত্তপাড়া সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, োউোন, েট্টগ্রাি োউোন ১২২০৪৯০            5,000  

২৮৯০ েন্দ্ররঘানা চদওয়ানেীপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, োঙ্গুমনয়া, েট্টগ্রাি োঙ্গুমনয়া ১২২০৪৯১            5,000  

২৮৯১ শ্রীশ্রী নাোয়ন িমিে ও দুর্ গা িন্ডপ, বসয়দবাড়ী, োঙ্গুমনয়া, েট্টগ্রাি োঙ্গুমনয়া ১২২০৪৯২            5,000  

২৮৯২ ঠান্ডািমড় শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, োঙ্গুমনয়া, েট্টগ্রাি োঙ্গুমনয়া ১২২০৪৯৩            5,000  

২৮৯৩ শ্রীশ্রী হমে িমিে, পদুয়া, োঙ্গুমনয়া, েট্টগ্রাি োঙ্গুমনয়া ১২২০৪৯৪            5,000  

২৮৯৪ দ. চপাশাে দমক্ষরিশ্বেী কালী িাতা িমিে, োঙ্গুমনয়া, েট্টগ্রাি োঙ্গুমনয়া ১২২০৪৯৫            5,000  

২৮৯৫ িধ্যি সেফভাটা শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, োঙ্গুমনয়া, েট্টগ্রাি োঙ্গুমনয়া ১২২০৪৯৬            5,000  

২৮৯৬ বাোেপাড়া সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, োউোন, েট্টগ্রাি োউোন ১২২০৪৯৭            5,000  

২৮৯৭ ঢালকাটা দাসপাড়া সা. পূো িমিে, োঙ্গুমনয়া, েট্টগ্রাি োঙ্গুমনয়া ১২২০৪৯৮            5,000  

২৮৯৮ েমিদােটিলা শ্রীশ্রী হমে িমিে, োঙ্গুমনয়া, েট্টগ্রাি োঙ্গুমনয়া ১২২০৪৯৯            5,000  

২৮৯৯ সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সূ গরসনপল্লী, োউোন, েট্টগ্রাি োউোন ১২২০৫০০            5,000  

২৯০০ মিেগাপুে দুর্ গা িমিে, চশেপুে, বগুড়া চশেপুে ১২২০৫০১            4,000  

২৯০১ কল্যািী নব োর্েি শােদীয় দুর্ গা পূো কমিটি, চশেপুে, বগুড়া চশেপুে ১২২০৫০২            4,000  

২৯০২ সগুনা পূো কমিটি, চশেপুে, বগুড়া চশেপুে ১২২০৫০৩            4,000  

২৯০৩ িািাইল বারোয়ােী দুর্ গা িমিে কমিটি, চশেপুে, বগুড়া চশেপুে ১২২০৫০৪            4,000  

২৯০৪ ভবানীপুে িমিে, চশেপুে, বগুড়া চশেপুে ১২২০৫০৫            4,000  

২৯০৫ েয় িা দুর্ গা সংসদ, চশেপুে, বগুড়া চশেপুে ১২২০৫০৬            4,000  

২৯০৬ ফুলতলা সা. দুর্ গা িমিে, চশেপুে, বগুড়া চশেপুে ১২২০৫০৭            4,000  

২৯০৭ সাহাপাড়া বড়বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সামেয়াকামি, বগুড়া সামেয়াকামি ১২২০৫০৮            4,000  

২৯০৮ উত্তে সাহাপাড়া মতনিাো পূো িমিে, সামেয়াকামি, বগুড়া সামেয়াকামি ১২২০৫০৯            4,000  

২৯০৯ িামলপাড়া সা. িমিে, সামেয়াকামি, বগুড়া সামেয়াকামি ১২২০৫১০            4,000  

২৯১০ বানাইল চকন্দ্রীয় সা. মশব িমিে, মশবর্ঞ্জ, বগুড়া মশবর্ঞ্জ ১২২০৫১১            4,000  

২৯১১ চবড়াবালা সা. দুর্ গা িমিে, মশবর্ঞ্জ, বগুড়া মশবর্ঞ্জ ১২২০৫১২            4,000  

২৯১২ মসহালী উত্তে মহন্দুপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মশবর্ঞ্জ, বগুড়া মশবর্ঞ্জ ১২২০৫১৩            4,000  

২৯১৩ লক্ষীরকালা সা. দুর্ গা িমিে (ঠাকুেবাড়ী), মশবর্ঞ্জ, বগুড়া মশবর্ঞ্জ ১২২০৫১৪            4,000  

২৯১৪ েহবল হমেতলা সা. দুর্ গা িমিে, মশবর্ঞ্জ, বগুড়া মশবর্ঞ্জ ১২২০৫১৫            4,000  

২৯১৫ কুমককালীদাস উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মশবর্ঞ্জ, বগুড়া মশবর্ঞ্জ ১২২০৫১৬            4,000  

২৯১৬ বড় নাোয়নপুে দ.পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মশবর্ঞ্জ, বগুড়া মশবর্ঞ্জ ১২২০৫১৭            4,000  

২৯১৭ কালাই পালপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কাহালু, বগুড়া কাহালু ১২২০৫১৮            4,000  

২৯১৮ িামলর্ািা সা. দুর্ গা িমিে, কাহালু, বগুড়া কাহালু ১২২০৫১৯            4,000  



২৯১৯ দুর্ গাপুে সা. দুর্ গা িমিে, কাহালু, বগুড়া কাহালু ১২২০৫২০            4,000  

২৯২০ খামড়য়া মনমশিো সা. দুর্ গা িমিে, কাহালু, বগুড়া কাহালু ১২২০৫২১            4,000  

২৯২১ িহাশ্মশান কালীবাড়ী পূো িন্ডপ, দুপোঁমেয়া, বগুড়া দুপোঁমেয়া ১২২০৫২২            4,000  

২৯২২ কালীতলা পূো িন্ডপ, দুপোঁমেয়া, বগুড়া দুপোঁমেয়া ১২২০৫২৩            4,000  

২৯২৩ তারলাড়া বাোে পূো িন্ডপ, দুপোঁমেয়া, বগুড়া দুপোঁমেয়া ১২২০৫২৪            4,000  

২৯২৪ আশুঞ্জা মহন্দুপাড়া পূো িন্ডপ, দুপোঁমেয়া, বগুড়া দুপোঁমেয়া ১২২০৫২৫            4,000  

২৯২৫ আদিদীমঘ (েড়কতলা) সা. দুর্ গা িমিে, আদিদীমঘ, বগুড়া আদিদীমঘ ১২২০৫২৬            4,000  

২৯২৬ সান্তাহাে তাোপুে সা. দুর্ গা িমিে, আদিদীমঘ, বগুড়া আদিদীমঘ ১২২০৫২৭            4,000  

২৯২৭ আিবামড়য়া সা. দুর্ গা িমিে, আদিদীমঘ, বগুড়া আদিদীমঘ ১২২০৫২৮            4,000  

২৯২৮ ধুিাে ভক্ততলা সা. দুর্ গা পূো িমিে, নিীগ্রাি, বগুড়া নিীগ্রাি ১২২০৫২৯            4,000  

২৯২৯ দাসগ্রাি বারোয়ােী দুর্ গা পূো িমিে, নিীগ্রাি, বগুড়া নিীগ্রাি ১২২০৫৩০            4,000  

২৯৩০ কল্যাি নর্ে ববষ্ণবপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, নিীগ্রাি, বগুড়া নিীগ্রাি ১২২০৫৩১            4,000  

২৯৩১ কামলকাপুে বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, নিীগ্রাি, বগুড়া নিীগ্রাি ১২২০৫৩২            4,000  

২৯৩২ নিীগ্রাি করলেপাড়া সা. োধারর্ামবি দুর্ গা িমিে, নিীগ্রাি, বগুড়া নিীগ্রাি ১২২০৫৩৩            4,000  

২৯৩৩ চশরে বাংলা ঐকয পূো কমিটি, চখয়াঘাট, মসোের্ঞ্জ সদে ১২২০৫৩৪         10,000  

২৯৩৪ ের্ৎিয়ী সা. িমিে, চষ্টমডয়াি চোড, মসোের্ঞ্জ সদে ১২২০৫৩৫         10,000  

২৯৩৫ বামহেরর্ালা চঘািপাড়া িমিে, মসোের্ঞ্জ সদে ১২২০৫৩৬         10,000  

২৯৩৬ চততুলতলা সা. পূো িমিে, েলিা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৫৩৭            3,000  

২৯৩৭ চততুলতলা উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, েলিা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৫৩৮            3,000  

২৯৩৮ সামেবুমনয়া িধ্যপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, েলিা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৫৩৯            3,000  

২৯৩৯ সামেবুমনয়া স্কুল িমিে সা. পূো, েলিা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৫৪০            3,000  

২৯৪০ েো র্ািতলা সা. িমিে, েলিা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৫৪১            3,000  

২৯৪১ ঝড়ভাঙ্গা র্ািতলা সা. িমিে, েলিা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৫৪২            3,000  

২৯৪২ োরঙ্গিােী র্ািতলা সা. িমিে, েলিা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৫৪৩            3,000  

২৯৪৩ েক্রাখালী বাংলারদশ চসবাশ্রি সা. দুর্ গা িমিে, েলিা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৫৪৪            3,000  

২৯৪৪ েক্রাখালী িমল্লরকে চিাড় সা. দুর্ গা িমিে, েলিা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৫৪৫            3,000  

২৯৪৫ েলিা কুচুবুমনয়া সা. দুর্ গা িমিে, েলিা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৫৪৬            3,000  

২৯৪৬ েলিা চখয়াঘাট োধারর্ামবি সা. দুর্ গা িমিে, েলিা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৫৪৭            3,000  

২৯৪৭ দাউমনয়াফাদ সা. দুর্ গা িমিে, েলিা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৫৪৮            3,000  

২৯৪৮ মনেখািাে ঠিকোবাঁধ সা. দুর্ গা িমিে, েলিা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৫৪৯            3,000  

২৯৪৯ চহার্লাডাঙ্গা সা. দুর্ গা িমিে, েলিা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৫৫০            3,000  

২৯৫০ উরিদনর্ে িমিেহাটি দুর্ গা পূো কমিটি, উরিদনর্ে, সদে, হমবর্ঞ্জ সদে ১২২০৫৫১            3,000  

২৯৫১ বর্লাবাোে দুর্ গা পূো কমিটি, বর্লাবাোে, সদে, হমবর্ঞ্জ সদে ১২২০৫৫২            3,000  

২৯৫২ ঘাটিয়া যুব সংঘ, ঘাটিয়া, সদে, হমবর্ঞ্জ সদে ১২২০৫৫৩            3,000  

২৯৫৩ উদয়ন সংসদ, চনায়াহাটি, সদে, হমবর্ঞ্জ সদে ১২২০৫৫৪            3,000  

২৯৫৪ িহাশমক্ত পূো কমিটি, র্ামন গংপাকগ, সদে, হমবর্ঞ্জ সদে ১২২০৫৫৫            3,000  

২৯৫৫ বসুধা সংসদ, চনায়াহাটি, সদে, হমবর্ঞ্জ সদে ১২২০৫৫৬            3,000  

২৯৫৬ োগ্রত পূো কমিটি, র্ামন গংপাকগ, কালীর্ািতলা, সদে, হমবর্ঞ্জ সদে ১২২০৫৫৭            3,000  

২৯৫৭ চর্াপীনাে মেউড় আখড়া, চর্াপীনােপুে, মেড়াকামি, সদে, হমবর্ঞ্জ সদে ১২২০৫৫৮            3,000  

২৯৫৮ চেৌধুেীবাোে সা. পূো কমিটি, চেৌধুেীবাোে, সদে, হমবর্ঞ্জ সদে ১২২০৫৫৯            3,000  

২৯৫৯ চর্াসাইনর্ে সা. দুর্ গা পূো কমিটি, চর্াসাইনর্ে, সদে, হমবর্ঞ্জ সদে ১২২০৫৬০            3,000  

২৯৬০ চিৌোক দুর্ গা পূো কমিটি, কালীবামড় চোড, সদে, হমবর্ঞ্জ সদে ১২২০৫৬১            3,000  

২৯৬১ পুোতন হাসপাতাল সড়ক, িাস্টাে চকায়াট গাে, মুসমলি চকায়াট গাে দুর্ গা পূো 

কমিটি, পুোতন হাসপাতাল সড়ক, সদে, হমবর্ঞ্জ 

সদে ১২২০৫৬২            3,000  



২৯৬২ শ্রীশ্রী চর্াপীনাে মেউড় আখড়া কমিটি, চঘািপাড়া, সদে, হমবর্ঞ্জ সদে ১২২০৫৬৩            3,000  

২৯৬৩ মত্রনয়নী সংসদ, ফায়াে সামভ গস চোড, সদে, হমবর্ঞ্জ সদে ১২২০৫৬৪            3,000  

২৯৬৪ চেৌেঙ্গী সংঘ, ফায়াে সামভ গস চোড, সদে, হমবর্ঞ্জ সদে ১২২০৫৬৫            5,000  

২৯৬৫ েয়া পূো কমিটি, চঘািপাড়া, সদে, হমবর্ঞ্জ সদে ১২২০৫৬৬            3,000  

২৯৬৬ িরহশ্বেী সংঘ, েমবদাসপাড়া, সদে, হমবর্ঞ্জ সদে ১২২০৫৬৭            3,000  

২৯৬৭ চলাকড়া যুর্ল োরয়ে বাড়ী সা. শােদীয় দুর্ গা পূো, চলাকড়া, সদে, হমবর্ঞ্জ সদে ১২২০৫৬৮            4,000  

২৯৬৮ চলাকড়া িাস্টাে বাড়ী িহািায়া সংসদ (১) সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, 

চলাকড়া, সদে, হমবর্ঞ্জ 

সদে ১২২০৫৬৯            3,000  

২৯৬৯ চর্ায়ালনর্ে সুরেশ দারসে বাড়ী িহািায়া সংসদ (২) সা. শােদীয় দুর্ গা 

পূো িন্ডপ, চর্ায়ালনর্ে, চলাকড়া, সদে, হমবর্ঞ্জ 

সদে ১২২০৫৭০            3,000  

২৯৭০ ধল বািকামি উদীয়িান যুব সংঘ সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, ধল 

বািকামি, চলাকড়া, সদে, হমবর্ঞ্জ 

সদে ১২২০৫৭১            3,000  

২৯৭১ িমল্লক বাড়ী সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, মেমে, সদে, হমবর্ঞ্জ সদে ১২২০৫৭২            4,000  

২৯৭২ পাঁেপামড়য়া সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, পাঁেপামড়য়া, পইল, সদে, হমবর্ঞ্জ সদে ১২২০৫৭৩            3,000  

২৯৭৩ স্বর্ীয় সুরেন্দ্র চিাহন বমিরকে বাড়ী পইল সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, 

পইল, সদে, হমবর্ঞ্জ 

সদে ১২২০৫৭৪            4,000  

২৯৭৪ চতকতয়া কৃষ্ণকালী িমিে িাঙ্গন সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, চতকতয়া, 

চর্াপায়, সদে, হমবর্ঞ্জ 

সদে ১২২০৫৭৫            3,000  

২৯৭৫ পমিি োঁনপুে সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, োঁনপুে, োমেউড়া, সদে,  সদে ১২২০৫৭৬            3,000  

২৯৭৬ বভেবী সংঘ পাইকপাড়া েতনপুে সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, 

পাইকপাড়া, মনোিপুে, সদে, হমবর্ঞ্ে 

সদে ১২২০৫৭৭            3,000  

২৯৭৭ আদ্যপাশা উদয়ন সংসদ সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, আদ্যপাশা, 

লস্কেপুে, সদে, হমবর্ঞ্জ 

সদে ১২২০৫৭৮            5,000  

২৯৭৮ চদবিাতা সংঘ লস্কেপুে সা. শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, লস্কেপুে, সদে,  সদে ১২২০৫৭৯            3,000  

২৯৭৯ িদন চিাহন মেউে আখড়া, পূব গবড়েে, শারয়স্তার্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ শারয়স্তার্ঞ্জ ১২২০৫৮০            5,000  

২৯৮০ িাতৃিায়া যুব সংঘ, দমক্ষন চলঞ্জাপাড়া, শারয়স্তার্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ শারয়স্তার্ঞ্জ ১২২০৫৮১            3,000  

২৯৮১ অন্তেঙ্গ সংসদ (আশা স’মিল), পুোন বাোে, শারয়স্তার্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ শারয়স্তার্ঞ্জ ১২২০৫৮২            5,000  

২৯৮২ শারয়স্তার্ঞ্জ সা. পূো িন্ডপ, ের্ন্নােপুে, শারয়স্তার্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ শারয়স্তার্ঞ্জ ১২২০৫৮৩            5,000  

২৯৮৩ লামদয়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, লামদয়া, শারয়স্তার্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ শারয়স্তার্ঞ্জ ১২২০৫৮৪            5,000  

২৯৮৪ পমিি েেহামুয়া সা. পূো িন্ডপ, েেহামুয়া, শারয়স্তার্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ শারয়স্তার্ঞ্জ ১২২০৫৮৫            3,000  

২৯৮৫ কােীের্াঁও সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, কােীের্াঁও, শারয়স্তার্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ শারয়স্তার্ঞ্জ ১২২০৫৮৬            5,000  

২৯৮৬ পুোসুিা বলোি যুব সংঘ সা. পূো িন্ডপ, পুোসুিা, সুতাং, শারয়স্তার্ঞ্জ,  শারয়স্তার্ঞ্জ ১২২০৫৮৭            3,000  

২৯৮৭ সুোবই পালপাড়া সা. পূো িন্ডপ, সুোবই, নূেপুে, শারয়স্তার্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ শারয়স্তার্ঞ্জ ১২২০৫৮৮            3,000  

২৯৮৮ বশলজুড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বশলজুড়া, ব্রাহ্মিরডাো, শারয়স্তার্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ শারয়স্তার্ঞ্জ ১২২০৫৮৯            3,000  

২৯৮৯ সনাতনী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সুেীউো, ব্রাহ্মিরডাো, শারয়স্তার্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ শারয়স্তার্ঞ্জ ১২২০৫৯০            3,000  

২৯৯০ উলুহে শামন্তমিয় সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, উলুহে, ব্রাহ্মিরডাো, শারয়স্তার্ঞ্জ,  শারয়স্তার্ঞ্জ ১২২০৫৯১            4,000  

২৯৯১ িাতৃিায়া যুব সংঘ সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ (রুমক্ষনী সেকারেে বাড়ী), 

ব্রাহ্মিরডাো, শারয়স্তার্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ 

শারয়স্তার্ঞ্জ ১২২০৫৯২            3,000  

২৯৯২ সিােকল্যাি যুব সংঘ সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ (ধনঞ্জয় সূত্রধে বাবুে বাড়ী), 

ব্রাহ্মিরডাো, শারয়স্তার্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ 

শারয়স্তার্ঞ্জ ১২২০৫৯৩            3,000  

২৯৯৩ বাসুরদব বাড়ী পূো িন্ডপ, হাতুন্ডা, চুনারুঘাট, হমবর্ঞ্জ চুনারুঘাট ১২২০৫৯৪            5,000  

২৯৯৪ মকরশাে সংঘ পূো িন্ডপ, হাতুন্ডা, চুনারুঘাট, হমবর্ঞ্জ চুনারুঘাট ১২২০৫৯৫            3,000  

২৯৯৫ েয়িা কল্যাি সংঘ, পমিি বড়াইল, চুনারুঘাট, হমবর্ঞ্জ চুনারুঘাট ১২২০৫৯৬            3,000  

২৯৯৬ ইকেতলী পূো কমিটি, ইকেতলী আহম্মদবাদ, চুনারুঘাট, হমবর্ঞ্জ চুনারুঘাট ১২২০৫৯৭            3,000  

২৯৯৭ মবশর্াঁও িমনপুেী যুব ঐকয পূো কমিটি, িয়শ্রী, আহম্মদবাদ, চুনারুঘাট,  চুনারুঘাট ১২২০৫৯৮            4,000  



২৯৯৮ োগ্রত যুব সংঘ,  ারড়েরকানা, চদওের্াি, চুনারুঘাট, হমবর্ঞ্জ চুনারুঘাট ১২২০৫৯৯            3,000  

২৯৯৯ চবর্িখান (ফাঁড়ী োিপুে বার্ান) পূো িন্ডপ, চবর্িখান, চদওের্াি, 

চুনারুঘাট, হমবর্ঞ্জ 

চুনারুঘাট ১২২০৬০০            3,000  

৩০০০ িয়ঘমেয়া সা. দুর্ গা িমিে, েলিা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬০১            3,000  

৩০০১ গুপ্তিােী দাওমনয়াফাদ সা. দুর্ গা িমিে, েলিা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬০২            3,000  

৩০০২ ফুলতলা নেনাোয়ন চসবা আশ্রি সা. পূো িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬০৩            3,000  

৩০০৩ মকসিত ফুলতলা শ্রীশ্রী ের্ৎিাতা সা. পূো িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬০৪            3,000  

৩০০৪ বসুোবাদ বাদািতলা বাোে সা. দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬০৫            3,000  

৩০০৫ িাইলিাো সা. পূো িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬০৬            3,000  

৩০০৬ পােবটিয়াঘাটা িাঃ বামলকা মবঃ সা. পূো িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬০৭            3,000  

৩০০৭ পােবটিয়াঘাটা উ. পাড়া কৃষ্ণ পার্রলে আশ্রি সা. পূো িমিে, বটিয়াঘাটা,  বটিয়াঘাটা ১২২০৬০৮            3,000  

৩০০৮ বাগুলাডাঙ্গা সেকােী িাঃ মবঃ সা. পূো িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬০৯            3,000  

৩০০৯ েক বশলিােী দ.পাড়া সা. পূো িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬১০            3,000  

৩০১০ খলসীবুমনয়া পূব গপাড়া র্ািতলা সা. দুর্ গা পূো িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬১১            3,000  

৩০১১ চহার্লবুমনয়া ি.পাড়া সা. পূো িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬১২            3,000  

৩০১২ বটিয়াঘাটা বাোে (হাটবাটি) সা. পূো িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬১৩            3,000  

৩০১৩ হাটবাটি সৎ সংঘ িঠ সা. পূো িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬১৪            3,000  

৩০১৪ উমিপন যুব সংঘ সা. দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬১৫            3,000  

৩০১৫ হাটবাটি দ. পমিিপাড়া সা. পূো িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬১৬            3,000  

৩০১৬ চদবীতলা ঠাকুেমভটাে সা. দুর্ গা িমিে, কামতয়ানাংলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬১৭            3,000  

৩০১৭ চদবীতলা সা. দুর্ গা িমিে, কামতয়ানাংলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬১৮            3,000  

৩০১৮ আিতলা সা. দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬১৯            3,000  

৩০১৯ র্ঙ্গাোিপুে পূব গপাড়া দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬২০            3,000  

৩০২০ িমশয়ােডাঙ্গা সা. দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬২১            3,000  

৩০২১ বেনপাড়া চফেীঘাট সা. দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬২২            3,000  

৩০২২ র্মেয়ােডাঙ্গা কামলতলা পূো িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬২৩            3,000  

৩০২৩ ভর্বতীপুে দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬২৪            3,000  

৩০২৪ বােঘামেয়া বাোে দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬২৫            3,000  

৩০২৫ বােঘামেয়া সমু্ভনর্ে দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬২৬            3,000  

৩০২৬ চকাদলা হি গানি দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬২৭            3,000  

৩০২৭ সুিে িহল দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬২৮            3,000  

৩০২৮ সুখদাড়া তুলসী িারয়ে আশ্রি দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬২৯            3,000  

৩০২৯ সুখদাড়া েেরখালা দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬৩০            3,000  

৩০৩০ বুনাোবাদ সা. দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬৩১            3,000  

৩০৩১ ভর্বতীপুে শীতলারতালা দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬৩২            3,000  

৩০৩২ ভান্ডােরকাট সা. দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬৩৩            3,000  

৩০৩৩ লক্ষ্মীরখালা পোিামনক সা. দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬৩৪            3,000  

৩০৩৪ লক্ষ্মীরখালা মদমঘেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬৩৫            3,000  

৩০৩৫ োিািােী সা. দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬৩৬            3,000  

৩০৩৬ পূব গ হামলয়া বাোে সা. দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬৩৭            3,000  

৩০৩৭ োমলয়াপাড়া সা. িাতৃিঙ্গল িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬৩৮            3,000  

৩০৩৮ মবোট িধ্যপাড়া িহািায়া সা. দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬৩৯            3,000  

৩০৩৯ টামলয়ারিাো চঘািপাড়া দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬৪০            3,000  

৩০৪০ তলাপাড়া সা. র্ািতলা উত্তেপাড়া দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬৪১            3,000  

৩০৪১ নাোয়নপুে সা. দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬৪২            3,000  



৩০৪২ শ্যাির্ঞ্জ সা. দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬৪৩            3,000  

৩০৪৩ েয়পুে বাোে সা. দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬৪৪            3,000  

৩০৪৪ আমিেপুে বাোে সা. দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২০৬৪৫            3,000  

৩০৪৫ বাজুয়া চবরড়েখাল সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ১২২০৬৪৬            2,000  

৩০৪৬ পূব গ বাজুয়া িধ্যপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ১২২০৬৪৭            2,000  

৩০৪৭ কাকড়াবুমনয়া সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ১২২০৬৪৮            2,000  

৩০৪৮ আিতলা বানীশান্তা সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ১২২০৬৪৯            2,000  

৩০৪৯ বামনশান্তা বাোে সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ১২২০৬৫০            2,000  

৩০৫০ কাউয়ামততা (ফাঁমড়, পােকুল ো বার্ান), চুনারুঘাট, হমবর্ঞ্জ চুনারুঘাট ১২২০৬৫১            4,000  

৩০৫১ িরঙ্গামলয়া কারলঙ্গা, চুনারুঘাট, হমবর্ঞ্জ চুনারুঘাট ১২২০৬৫২            4,000  

৩০৫২ শ্রীশ্রী োধা চর্ামবি িমিে, চুনারুঘাট, হমবর্ঞ্জ চুনারুঘাট ১২২০৬৫৩            3,000  

৩০৫৩ মহন্দু যুব কল্যান সংঘ, উত্তে মিোশী, চুনারুঘাট, হমবর্ঞ্জ চুনারুঘাট ১২২০৬৫৪            3,000  

৩০৫৪ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, রূপসপুে, চুনারুঘাট, হমবর্ঞ্জ চুনারুঘাট ১২২০৬৫৫            3,000  

৩০৫৫ োধানর্ে ১নং দুর্ গা িমিে, োধানর্ে, লাখাই, হমবর্ঞ্জ লাখাই ১২২০৬৫৬            3,000  

৩০৫৬ র্দাইনর্ে মনদান দারসে বাড়ী দুর্ গা িমিে, লাখাই, হমবর্ঞ্জ লাখাই ১২২০৬৫৭            4,000  

৩০৫৭ গুপ্তহাটি দুর্ গা িমিে, লাখাই, হমবর্ঞ্জ লাখাই ১২২০৬৫৮            3,000  

৩০৫৮ বীরেন্দ্র েক্রবত্তীে বাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, লাখাই, হমবর্ঞ্জ লাখাই ১২২০৬৫৯            4,000  

৩০৫৯ চদরবশ পারলে বাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, লাখাই, হমবর্ঞ্জ লাখাই ১২২০৬৬০            3,000  

৩০৬০ ধি গপুে দুর্ গা িমিে, লাখাই, হমবর্ঞ্জ লাখাই ১২২০৬৬১            3,000  

৩০৬১ বাকি ঋমিপাড়া দুর্ গা িমিে, লাখাই, হমবর্ঞ্জ লাখাই ১২২০৬৬২            3,000  

৩০৬২ ভামদকাো োয়হাটি দুর্ গা িমিে, লাখাই, হমবর্ঞ্জ লাখাই ১২২০৬৬৩            4,000  

৩০৬৩ বাকি সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, লাখাই, হমবর্ঞ্জ লাখাই ১২২০৬৬৪            3,000  

৩০৬৪ োমিশাল দাসপাড়া দুর্ গা িমিে, লাখাই, হমবর্ঞ্জ লাখাই ১২২০৬৬৫            3,000  

৩০৬৫ ফুলকতল দুর্ গা িমিে, লাখাই, হমবর্ঞ্জ লাখাই ১২২০৬৬৬            3,000  

৩০৬৬ ঈশ্বেী ঠাকুোনী দুর্ গা িমিে, লাখাই, হমবর্ঞ্জ লাখাই ১২২০৬৬৭            3,000  

৩০৬৭ িাদনা দুর্ গা িমিে, লাখাই, হমবর্ঞ্জ লাখাই ১২২০৬৬৮            3,000  

৩০৬৮ উত্তে স্নানঘাট শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা পূো উন্নয়ন কমিটি, হমবর্ঞ্জ  বাহুবল ১২২০৬৬৯            3,000  

৩০৬৯ উত্তে (১) শ্রীশ্রী শােদীয় সা. দুর্ গা পূো উন্নয়ন কমিটি, স্নানঘাট, হমবর্ঞ্জ বাহুবল ১২২০৬৭০            3,000  

৩০৭০ র্াংধাে সা. দুর্ গা পূো কমিটি, বাহুবল, হমবর্ঞ্জ বাহুবল ১২২০৬৭১            3,000  

৩০৭১ সুখেে দুর্ গা পূো কমিটি, সুখেে, বাহুবল, হমবর্ঞ্জ বাহুবল ১২২০৬৭২            3,000  

৩০৭২ খমেয়া পূো কমিটি, খমেয়া, বাহুবল, হমবর্ঞ্জ বাহুবল ১২২০৬৭৩            3,000  

৩০৭৩ শ্রীশ্রী সা. দুরর্ গাৎসব পঞ্চারয়ত বামড়, বাহুবল, হমবর্ঞ্জ বাহুবল ১২২০৬৭৪            5,000  

৩০৭৪ শ্রীশ্রী িহািায়া সংঘ, করেের্াঁও, হমবর্ঞ্জ বাহুবল ১২২০৬৭৫            4,000  

৩০৭৫ েঘুরেৌধুেী পাড়া োি পেীক্ষা েমবদারসে বামড় সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, 

বামনয়ােং, হমবর্ঞ্জ 

বামনয়ােং ১২২০৬৭৬            4,000  

৩০৭৬ মবেঙ্গল চর্ায়ালহাটি সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, হমবর্ঞ্জ বামনয়ােং ১২২০৬৭৭            4,000  

৩০৭৭ শ্রীশ্রী িহারদববাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, িাধবপুে, হমবর্ঞ্জ িাধবপুে ১২২০৬৭৮            4,000  

৩০৭৮ সা. দুর্ গা িমিে, চর্াপালপুে, িাধবপুে, হমবর্ঞ্জ িাধবপুে ১২২০৬৭৯            4,000  

৩০৭৯ োিকৃষ্ণ চসবাশ্রি, আেমিেীর্ঞ্জ সদে, আেমিেীর্ঞ্জ আেমিেীর্ঞ্জ ১২২০৬৮০            4,000  

৩০৮০ শ্যািানি আশ্রি সা. পূো কমিটি, বদেপুে, আেমিেীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ আেমিেীর্ঞ্জ ১২২০৬৮১            4,000  

৩০৮১ পাহাড়পুে োিকৃষ্ণ আশ্রি, আেমিেীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ আেমিেীর্ঞ্জ ১২২০৬৮২            4,000  

৩০৮২ কুরিদপুে সা. পূো কমিটি, কুরিদপুে, আেমিেীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ আেমিেীর্ঞ্জ ১২২০৬৮৩            3,000  

৩০৮৩ েয়দুর্ গা যুব সংঘ, র্য়াহমে, নবীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ নবীর্ঞ্জ ১২২০৬৮৪            3,000  

৩০৮৪ পূব গ মতমিেপুে সা. পূো িন্ডপ, নবীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ নবীর্ঞ্জ ১২২০৬৮৫            3,000  



৩০৮৫ সা. পূো িন্ডপ, ের্ন্নােপুে, নবীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ নবীর্ঞ্জ ১২২০৬৮৬            3,000  

৩০৮৬ ইিেপুে সা. পূো িন্ডপ, নবীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ নবীর্ঞ্জ ১২২০৬৮৭            3,000  

৩০৮৭ র্ামলিপুে সা. পূো িন্ডপ, র্ামলিপুে, নবীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ নবীর্ঞ্জ ১২২০৬৮৮            3,000  

৩০৮৮ আউশকামি দুর্ গা পূো িন্ডপ, নবীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ নবীর্ঞ্জ ১২২০৬৮৯            3,000  

৩০৮৯ হামলতলা সা. পূো িন্ডপ, নবীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ নবীর্ঞ্জ ১২২০৬৯০            3,000  

৩০৯০ শ্রীশ্রী হমেবল ঠাকুে িমিে দুর্ গা পূো িন্ডপ, নবীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ নবীর্ঞ্জ ১২২০৬৯১            3,000  

৩০৯১ শ্রীশ্রী িহাশ্মশানঘাট দুর্ গা িমিে, নবীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ নবীর্ঞ্জ ১২২০৬৯২            3,000  

৩০৯২ নবোর্েন সংঘ পূো িন্ডপ, আমদতযপুে, হমবর্ঞ্জ নবীর্ঞ্জ ১২২০৬৯৩            3,000  

৩০৯৩ োখাল ঠাকুে র্ািতলা দুর্ গা পূো িন্ডপ, খমড়য়া, নবীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ নবীর্ঞ্জ ১২২০৬৯৪            3,000  

৩০৯৪ ইিাি ো বার্ান সা. পূো িন্ডপ, নবীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ নবীর্ঞ্জ ১২২০৬৯৫            3,000  

৩০৯৫ সা. মবসর্াঁও িমনপুেী যুব ঐকয পূো কমিটি, োেঘাট, হমবর্ঞ্জ চুনারুঘাট ১২২০৬৯৬            3,000  

৩০৯৬ মিলন িমিে শােদীয় দুর্ গা পূো, দ. চবজুড়া, িাধবপুে, হমবর্ঞ্জ িাধবপুে ১২২০৬৯৭            5,000  

৩০৯৭ র্ীতাঞ্জলী সংসদ, চলঞ্জাপাড়া, শারয়স্তার্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ শারয়স্তার্ঞ্জ ১২২০৬৯৮            3,000  

৩০৯৮ আলাপুে সা. দুর্ গা িমিে, শারয়স্তার্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ শারয়স্তার্ঞ্জ ১২২০৬৯৯            3,000  

৩০৯৯ িাতৃসংঘ সা. পূো কমিটি, িরনাহেপুে, হমবর্ঞ্জ িরনাহেপুে ১২২০৭০০            4,000  

৩১০০ বািমনয়া ফুলবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭০১            8,000  

৩১০১ দঃ কুিােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭০২            8,000  

৩১০২ দঃ সুিে খাতা সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭০৩            8,000  

৩১০৩ মুসা সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭০৪            8,000  

৩১০৪ চভড়রভড়ী সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭০৫            8,000  

৩১০৫ র্ােগ্রাি ধাইোনপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭০৬            8,000  

৩১০৬ উঃ কালীকাপুে িাষ্টােপাড়া দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭০৭            8,000  

৩১০৭ িাষ্টােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭০৮            5,000  

৩১০৮ র্ো সা. বড় হমে সভা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭০৯            5,000  

৩১০৯ আোেী হলকমল হমে িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭১০            3,000  

৩১১০ মিলনপমল্ল সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭১১            5,000  

৩১১১ বড়মভটা বাোে চকন্দ্রীয় কালী িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭১২            5,000  

৩১১২ দুর্ গা িমিে বকপাড়া, নীলফািােী  ১২২০৭১৩            2,000  

৩১১৩ মডিলা র্ীতাশ্রি দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭১৪            7,000  

৩১১৪ োিডাঙ্গা চেরলপাড়া দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭১৫            7,000  

৩১১৫ িধ্যি সুিে খাতা শামন্তে বাোে সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭১৬            7,000  

৩১১৬ বাবুপাড়া সা. হমে িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭১৭            7,000  

৩১১৭ মনরিাে োনা সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭১৮            2,000  

৩১১৮ পূব গ চখাকসা বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭১৯            2,000  

৩১১৯ েড়াই চখালা বাবু পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭২০            2,000  

৩১২০ বালাপাড়া সংর্ঠন চদবী িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭২১            2,000  

৩১২১ ককই বড়র্ািা সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭২২            2,000  

৩১২২ গুড়গুড়ী ঝাড়পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭২৩            2,000  

৩১২৩ দ. মসরদ্ধশ্বেী বামনয়া পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭২৪            3,000  

৩১২৪ মসরদ্ধশ্বেী বামনয়া পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭২৫            3,000  

৩১২৫ িাছুয়া পাড়া চোকিাো কালী িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭২৬            5,000  

৩১২৬ িাহীর্ঞ্জ িা কালী িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭২৭            5,000  

৩১২৭ তালুক বদী সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭২৮            3,000  

৩১২৮ বকিােী োনাপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭২৯            3,000  



৩১২৯ িালটােী সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭৩০            8,000  

৩১৩০ ডাক্তােবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭৩১            2,000  

৩১৩১ োপড়া ডাঙ্গাপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭৩২            2,000  

৩১৩২ োপড়া কাোেী বকপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭৩৩            2,000  

৩১৩৩ ব্রাহ্মিপাড়া বড়বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭৩৪            2,000  

৩১৩৪ চডািাে চকন্দ্রীয় হমেসভা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭৩৫            5,000  

৩১৩৫ চশৌলিােী চকন্দ্রীয় দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭৩৬            2,000  

৩১৩৬ মসংমড়য়া চর্াপারলে স্কুল সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭৩৭            2,000  

৩১৩৭ মসংমড়য়া মবশ্বাস পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭৩৮            2,000  

৩১৩৮ মসংমড়য়া কালীেডাঙ্গা সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭৩৯            2,000  

৩১৩৯ মসংমড়য়া পমিি োকলা পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭৪০            2,000  

৩১৪০ চসন বাড়ী কালী িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭৪১            8,000  

৩১৪১ পমিি বানগ্রাি চডালডমপে পাড় সা. দুর্ গা িমিে, নীলফািােী  ১২২০৭৪২            2,000  

৩১৪২ হমেসভা িমিে ও কালী িমিে, চিৌোডাঙ্গা, চডািাে, নীলফািােী  ১২২০৭৪৩            5,000  

৩১৪৩ সীিান্ত বি গন পাড়া চদব িমিে, কুমড়গ্রাি  ১২২০৭৪৪         10,000  

৩১৪৪ েমকদােটােী সা. দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি  ১২২০৭৪৫         10,000  

৩১৪৫ দঃ বড়মভটা ডাবােপাড় সা. দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি  ১২২০৭৪৬         10,000  

৩১৪৬ পূব গ বড়মভটা বশমল্লধাো সা. দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি  ১২২০৭৪৭         10,000  

৩১৪৭ পূব গ বড়মভটা সা. দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি  ১২২০৭৪৮         10,000  

৩১৪৮ চসন বাড়ী দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি  ১২২০৭৪৯         10,000  

৩১৪৯ নাওডাঙ্গা পুরলে পাে সা. দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি  ১২২০৭৫০         10,000  

৩১৫০ েেনােেে কািালপুে সা. দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, মদোই, সুনাির্ঞ্জ মদোই ১২২০৭৫১            5,000  

৩১৫১ ভাই ভাই সা. িমিে, তমকরিাল্লা সড়ক, গুহলক্ষীপুে, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৭৫২         10,000  

৩১৫২ সমেিা চসনবাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, সমেিা, চিিটিয়া, পাংশা, োেবাড়ী পাংশা ১২২০৭৫৩            5,000  

৩১৫৩ মসরদ্ধশ্বেী সা. পূো পমেিদ, শ্রীশ্রী মসরদ্ধশ্বেী কালী িমিে, ১১ মসরদ্ধশ্বেী 

চলন, েিনা, ঢাকা-১২১৭ 

িহানর্ে ১২২০৭৫৪         25,000  

৩১৫৪ পাইকপাড়া সেকামে মড-টাইপ চকায়াট গাস গ পূো উদ াপন পমেিদ, মিেপুে,  িহানর্ে ১২২০৭৫৫            5,000  

৩১৫৫ কাঁঠালমদয়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, কাঁঠালমদয়া, ভাটাো, ঢাকা- ১২১২ িহানর্ে ১২২০৭৫৬            5,000  

৩১৫৬ নেদহী সা. দুর্ গা িমিে, র্য়হাটা, নার্েপুে, টাঙ্গাইল নার্েপুে ১২২০৭৫৭            5,000  

৩১৫৭ মহন্দু কল্যাি পমেিদ, কামশিপুে, র্ােীপুে কামশিপুে ১২২০৭৫৮            5,000  

৩১৫৮ শ্রী োিকৃষ্ণ চসবা আশ্রি, পরলাটানা, ভাঙ্গােহাট, চকাটালীপাড়া,  চকাটালীপাড়া ১২২০৭৫৯            5,000  

৩১৫৯ শুক চসবা আশ্রি, খার্বাড়ী, োিশীল, চকাটালীপাড়া, চর্াপালর্ঞ্জ চকাটালীপাড়া ১২২০৭৬০            5,000  

৩১৬০ খার্বাড়ী প.পাড়া হালদাে ভবন সা. দুর্ গা িমিে, খার্বাড়ী, োিশীল, 

চকাটালীপাড়া, চর্াপালর্ঞ্জ 

চকাটালীপাড়া ১২২০৭৬১            5,000  

৩১৬১ পূব গ লখন্ডা মৃধা ভবন সা. দুর্ গা িমিে, লখন্ডা, ভাঙ্গােহাট, চকাটালীপাড়া,  চকাটালীপাড়া ১২২০৭৬২            5,000  

৩১৬২ চদবগ্রাি সা. দুর্ গা িমিে, চদবগ্রাি, চকাটালীপাড়া, চর্াপালর্ঞ্জ চকাটালীপাড়া ১২২০৭৬৩            5,000  

৩১৬৩ িধ্যি মবেয়পুে (পূব গপাড়া) নি:পাড়া পূো িন্ডপ, সদে দ., কুমিল্লা সদে দ. ১২২০৭৬৪            4,000  

৩১৬৪ চটগুমেয়াপাড়া লক্ষি পারলে বাড়ী পূো িন্ডপ, বােপাড়া, সদে দ., কুমিল্লা সদে দ. ১২২০৭৬৫            4,000  

৩১৬৫ উত্তে মবেয়পুে মুমদবাড়ী পূো িন্ডপ, সদে দ., কুমিল্লা সদে দ. ১২২০৭৬৬            4,000  

৩১৬৬ নাওড়া দাসপাড়া পূো িন্ডপ, বার্িাো, লালিাই, কুমিল্লা লালিাই ১২২০৭৬৭            4,000  

৩১৬৭ বার্িাো মসরদ্ধশ্বেী কালী বাড়ী পূো িন্ডপ, লালিাই, কুমিল্লা লালিাই ১২২০৭৬৮            4,000  

৩১৬৮ োনীরেৌ শ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, লালিাই, কুমিল্লা লালিাই ১২২০৭৬৯            4,000  

৩১৬৯ পাইকপাড়া কালী িমিে িাঙ্গন পূো িন্ডপ, শুভপুে, চেৌিগ্রাি, কুমিল্লা চেৌিগ্রাি ১২২০৭৭০            4,000  

৩১৭০ চেৌিগ্রাি বাোে পূো িন্ডপ, চেৌিগ্রাি, কুমিল্লা চেৌিগ্রাি ১২২০৭৭১            4,000  

৩১৭১ বেকদন কি গকােবাড়ী পূো িন্ডপ, ের্ন্নােমদঘী, চেৌিগ্রাি, কুমিল্লা চেৌিগ্রাি ১২২০৭৭২            4,000  



৩১৭২ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা পূো, চহশাখাল, নাঙ্গলরকাট, কুমিল্লা নাঙ্গলরকাট ১২২০৭৭৩            4,000  

৩১৭৩ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা পূো, চিটঘে (উত্তে), আো, নাঙ্গলরকাট, কুমিল্লা নাঙ্গলরকাট ১২২০৭৭৪            4,000  

৩১৭৪ মবশ্বম্বে িমিে, দ. লাকসাি, সাহাপাড়া, লাকসাি, কুমিল্লা লাকসাি ১২২০৭৭৫            4,000  

৩১৭৫ পমিির্াঁও (সাহাপাড়া), লাকসাি, কুমিল্লা লাকসাি ১২২০৭৭৬            4,000  

৩১৭৬ শ্রীশ্রী কালী বাড়ী, পূব গ লাকসাি, লাকসাি, কুমিল্লা লাকসাি ১২২০৭৭৭            4,000  

৩১৭৭ শ্রীশ্রী োে োরেশ্বেী িমিে, লাকসাি, কুমিল্লা লাকসাি ১২২০৭৭৮            4,000  

৩১৭৮ চর্ৌে মনতাই চসবাশ্রি, চুমুমেয়া, ৫নং মুদাফের্ঞ্জ, লাকসাি, কুমিল্লা লাকসাি ১২২০৭৭৯            4,000  

৩১৭৯ চিাট উত্তে হাওলা, পূো সা. পূো িন্ডপ, িরনাহের্ঞ্জ, কুমিল্লা িরনাহের্ঞ্জ ১২২০৭৮০            4,000  

৩১৮০ নাওতলা োধাকৃষ্ণ চসবাশ্রি, হািনাবাদ, িরনাহের্ঞ্জ, কুমিল্লা িরনাহের্ঞ্জ ১২২০৭৮১            4,000  

৩১৮১ নেমসংহ চদব ও ের্ন্নাে চদব সা. পূো িন্ডপ, বরুড়া, কুমিল্লা বরুড়া ১২২০৭৮২            4,000  

৩১৮২ কারশড্ডা কালী বাড়ী সা. পূো িন্ডপ, কারশড্ডা, বরুড়া, কুমিল্লা বরুড়া ১২২০৭৮৩            4,000  

৩১৮৩ োোপুে িজুিদােবাড়ী পূো িন্ডপ, োোপুে, আর্ানর্ে, বরুড়া, কুমিল্লা বরুড়া ১২২০৭৮৪            4,000  

৩১৮৪ সুমেরো সা. পূো িন্ডপ, সুমেরো, চখাসবাস (দ.), বরুড়া, কুমিল্লা বরুড়া ১২২০৭৮৫            4,000  

৩১৮৫ পূব নাোয়নপুে ভর্বতী চসবাশ্রি সা. পূো িন্ডপ, শীলমুড়ী, বরুড়া, কুমিল্লা বরুড়া ১২২০৭৮৬            4,000  

৩১৮৬ তাো বামড়য়া সা. পূো িন্ডপ, র্ামলিপুে, বরুড়া, কুমিল্লা বরুড়া ১২২০৭৮৭            4,000  

৩১৮৭ লক্ষ্মীপুে ের্ন্নােবাড়ী সা. পূো িন্ডপ, লক্ষ্মীপুে, বরুড়া, কুমিল্লা বরুড়া ১২২০৭৮৮            4,000  

৩১৮৮ শ্রীশ্রী িা িনসা বাড়ী পূো িন্ডপ, বড়রকাটা, মবরটশ্বে, দাউদকামি, কুমিল্লা দাউদকামি ১২২০৭৮৯            4,000  

৩১৮৯ সা. পূো িন্ডপ (েন্দ্র চশখেদী), মবরটশ্বে, দাউদকামি, কুমিল্লা দাউদকামি ১২২০৭৯০            4,000  

৩১৯০ শ্রীশ্রী িহািায়া পূো িন্ডপ, সুিলপুে, দাউদকামি, কুমিল্লা দাউদকামি ১২২০৭৯১            4,000  

৩১৯১ উত্তে বাড়ী পূো িন্ডপ, চদৌলতপুে, দাউদকামি, কুমিল্লা দাউদকামি ১২২০৭৯২            4,000  

৩১৯২ মশমকের্াঁও িহািায়া পূো িন্ডপ, চিঘনা, কুমিল্লা চিঘনা ১২২০৭৯৩            4,000  

৩১৯৩ দুর্ গাপুে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িন্ডপ, চিঘনা, কুমিল্লা চিঘনা ১২২০৭৯৪            4,000  

৩১৯৪ হমেিপুে সা. পূো িন্ডপ, ১নং সাতানী, মততাস, কুমিল্লা মততাস ১২২০৭৯৫            4,000  

৩১৯৫ িামিিপুে নি:পাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, মততাস, কুমিল্লা মততাস ১২২০৭৯৬            4,000  

৩১৯৬ িমেবপুে নি:পাড়া োরেন্দ্র সাধুবাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, মততাস, কুমিল্লা মততাস ১২২০৭৯৭            4,000  

৩১৯৭ ভঙ্গােেে নাোয়ি হালদারেে বাড়ী পূো িন্ডপ, চহািনা, কুমিল্লা চহািনা ১২২০৭৯৮            4,000  

৩১৯৮ চহািনা উত্তেপাড়া চসবা সংঘ সা. পুো িন্ডপ, চহািনা, কুমিল্লা চহািনা ১২২০৭৯৯            4,000  

৩১৯৯ েমন্ডপুে োিকৃষ্ণ চসবাশ্রি সা. দুর্ গা িমিে, দুলালপুে, চহািনা, কুমিল্লা চহািনা ১২২০৮০০            4,000  

৩২০০ শ্রীশ্রী দরশাভূো মবগ্রহ বাড়ী, োঙ্গুমনয়া, েট্টগ্রাি োঙ্গুমনয়া ১২২০৮০১            5,000  

৩২০১ লালানর্ে সা. দুর্ গা িমিে, োঙ্গুমনয়া, েট্টগ্রাি োঙ্গুমনয়া ১২২০৮০২            5,000  

৩২০২ একতা সা. িাতৃ িমিে, োউোন, েট্টগ্রাি োউোন ১২২০৮০৩            5,000  

৩২০৩ বাড়াবকুন্ড িাতৃ িমিে সা. পূো িমিে, সীতাকুন্ড, েট্টগ্রাি সীতাকুন্ড ১২২০৮০৪            5,000  

৩২০৪ শ্রীশ্রী েক্ষা কালী িমিে পূো িন্ডপ, চসনবার্, চনায়াখালী চসনবার্ ১২২০৮০৫            3,000  

৩২০৫ চদবী মসংহপুে শ্রীশ্রী ভর্বতী সংঘ পূো িন্ডপ, চনায়াখালী চসনবার্ ১২২০৮০৬            2,000  

৩২০৬ শ্রীশ্রী ের্ন্নাে িমিে কিরেক্স, বামুেহাট, চকাম্পানীর্ঞ্জ, চনায়াখালী চকাম্পানীর্ঞ্জ ১২২০৮০৭            3,000  

৩২০৭ চ ার্ীমদয়া শ্রীশ্রী েয়কালী বাড়ী, চকাম্পানীর্ঞ্জ, চনায়াখালী চকাম্পানীর্ঞ্জ ১২২০৮০৮            3,000  

৩২০৮ বৃিাবন িহােন বাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চকাম্পানীর্ঞ্জ, চনায়াখালী চকাম্পানীর্ঞ্জ ১২২০৮০৯            3,000  

৩২০৯ শ্রীশ্রী সা. কালী িমিে পূো িন্ডপ, কমবেহাট, চনায়াখালী কমবেহাট ১২২০৮১০            3,000  

৩২১০ শ্রীশ্রী ধামেকা িসন্ন চভৌমিক পূো িন্ডপ, কমবেহাট, চনায়াখালী কমবেহাট ১২২০৮১১            3,000  

৩২১১ মশব কালী িমিে পূো িন্ডপ, কমবেহাট, চনায়াখালী কমবেহাট ১২২০৮১২            3,000  

৩২১২ েয় েন্দ্র চঘাি বাড়ী পূো িন্ডপ, কমবেহাট, চনায়াখালী কমবেহাট ১২২০৮১৩            3,000  

৩২১৩ িালী বাড়ী সা. পূো িন্ডপ, কমবেহাট, চনায়াখালী কমবেহাট ১২২০৮১৪            3,000  

৩২১৪ শ্রীশ্রী অধেোঁদ চর্াস্বািী আশ্রি পূো িন্ডপ, কমবেহাট, চনায়াখালী কমবেহাট ১২২০৮১৫            3,000  

৩২১৫ োিকৃষ্ণ িমিে পূো িন্ডপ, সুবি গেে, চনায়াখালী সুবি গেে ১২২০৮১৬            3,000  

৩২১৬ শ্রীশ্রী চর্ৌোঙ্গ িহািভু পূো িন্ডপ, িমহউমিন বাোে, সুবি গেে, চনায়াখালী সুবি গেে ১২২০৮১৭            3,000  



৩২১৭ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ পূো িন্ডপ, েে আিান উল্লযাহ, সুবি গেে, চনায়াখালী সুবি গেে ১২২০৮১৮            3,000  

৩২১৮ শ্রীশ্রী হমে িমিে পূো িন্ডপ, েে আিান উল্লযাহ, সুবি গেে, চনায়াখালী সুবি গেে ১২২০৮১৯            3,000  

৩২১৯ কালী চিাহন িহােন বাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িন্ডপ, চনায়াখালী হামতয়া ১২২০৮২০            3,000  

৩২২০ সা. স্বরুপ পমন্ডত বাড়ী শ্রীশ্রী পূো িন্ডপ, হামতয়া, চনায়াখালী হামতয়া ১২২০৮২১            3,000  

৩২২১ তিেমি বাোে কালী িমিে পূো িন্ডপ, হামতয়া, চনায়াখালী হামতয়া ১২২০৮২২            3,000  

৩২২২ উত্তে চবজুর্ামলয়া সা. শ্রীশ্রী হমেদাস বাবােীে চসবাশ্রি, চনায়াখালী হামতয়া ১২২০৮২৩            3,000  

৩২২৩ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ পূো িন্ডপ, স্বপন িারকগট, েে আিান উল্লযাহ, সুবি গেে,  সুবি গেে ১২২০৮২৪            3,000  

৩২২৪ স্বর্ীয় মবমপন মবহােী িাস্টাে বাড়ী শ্রীশ্রী পূো িন্ডপ, হামতয়া, চনায়াখালী হামতয়া ১২২০৮২৫            3,000  

৩২২৫ সার্মেকা বাোে সা. শ্রীশ্রী কালী িমিে পূো িন্ডপ, বুমড়েেে, হামতয়া,  হামতয়া ১২২০৮২৬            3,000  

৩২২৬ শ্রীশ্রী কালী িমিে সনাতন সংঘ পূো িন্ডপ, চকাম্পানীর্ঞ্জ, চনায়াখালী চকাম্পানীর্ঞ্জ ১২২০৮২৭            2,000  

৩২২৭ দমক্ষরিশ্বেী কালী বাড়ী পূো িন্ডপ, চকাম্পানীর্ঞ্জ, চনায়াখালী চকাম্পানীর্ঞ্জ ১২২০৮২৮            3,000  

৩২২৮ শামন্ত কালী বাড়ী পূো িন্ডপ, মসোেপুে, চকাম্পানীর্ঞ্জ, চনায়াখালী চকাম্পানীর্ঞ্জ ১২২০৮২৯            2,000  

৩২২৯ েেহাোেী ের্ন্নােবাড়ী পূো িন্ডপ, চকাম্পানীর্ঞ্জ, চনায়াখালী চকাম্পানীর্ঞ্জ ১২২০৮৩০            3,000  

৩২৩০ োধাকৃষ্ণ চসবাশ্রি পূো িন্ডপ, চকাম্পানীর্ঞ্জ, চনায়াখালী চকাম্পানীর্ঞ্জ ১২২০৮৩১            3,000  

৩২৩১ কদিতলা পূো িমিে, চকাম্পানীর্ঞ্জ, চনায়াখালী চকাম্পানীর্ঞ্জ ১২২০৮৩২            2,000  

৩২৩২ দারসেহাট মশব িমিে পূো িন্ডপ, চকাম্পানীর্ঞ্জ, চনায়াখালী চকাম্পানীর্ঞ্জ ১২২০৮৩৩            2,000  

৩২৩৩ মুিাপুে কালীবাড়ী পূো িন্ডপ, চকাম্পানীর্ঞ্জ, চনায়াখালী চকাম্পানীর্ঞ্জ ১২২০৮৩৪            3,000  

৩২৩৪ নেমসংহ চদবালয় পূো িন্ডপ, চকাম্পানীর্ঞ্জ, চনায়াখালী চকাম্পানীর্ঞ্জ ১২২০৮৩৫            3,000  

৩২৩৫ োিকৃষ্ণ চসবাশ্রি পূো িন্ডপ, চকাম্পানীর্ঞ্জ, চনায়াখালী চকাম্পানীর্ঞ্জ ১২২০৮৩৬            3,000  

৩২৩৬ শ্রীশ্রী দ. নরোত্তিপুেশ্বেী কালী বাড়ী পূো িন্ডপ,  কমবেহাট ১২২০৮৩৭            3,000  

৩২৩৭ পমিি দোপ নর্ে েক্ষাকালী পূো িন্ডপ, কমবেহাট, চনায়াখালী কমবেহাট ১২২০৮৩৮            3,000  

৩২৩৮ মিেগানর্ে ধেবাড়ী পূো িন্ডপ, কমবেহাট, চনায়াখালী কমবেহাট ১২২০৮৩৯            3,000  

৩২৩৯ শ্রীশ্রী মনতাই চর্ৌে আশ্রি পূো িন্ডপ, কমবেহাট, চনায়াখালী কমবেহাট ১২২০৮৪০            3,000  

৩২৪০ শ্রীশ্রী ভর্বতী িসন্ন পূো িন্ডপ, কমবেহাট, চনায়াখালী কমবেহাট ১২২০৮৪১            2,000  

৩২৪১ োিকৃষ্ণ িমিে পূো িন্ডপ, বাটইয়া, কমবেহাট, চনায়াখালী কমবেহাট ১২২০৮৪২            3,000  

৩২৪২ ইন্দ্র কুিাে িজুিদাে বাড়ী পূো িন্ডপ, কমবেহাট, চনায়াখালী কমবেহাট ১২২০৮৪৩            3,000  

৩২৪৩ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ মনতাই আশ্রি পূো িন্ডপ, কমবেহাট, চনায়াখালী কমবেহাট ১২২০৮৪৪            3,000  

৩২৪৪ অিেপুে কালী বাড়ী পূো িন্ডপ, কমবেহাট, চনায়াখালী কমবেহাট ১২২০৮৪৫            2,000  

৩২৪৫ িরহন্দ্র তিমলদাে বাড়ী পূো িন্ডপ, চঘািবার্, কমবেহাট, চনায়াখালী কমবেহাট ১২২০৮৪৬            2,000  

৩২৪৬ চ ার্েীবন আোযগ বাড়ী পূো িন্ডপ, কমবেহাট, চনায়াখালী কমবেহাট ১২২০৮৪৭            2,000  

৩২৪৭ োধাকৃষ্ণ চসবাশ্রি পূো িন্ডপ, িধ্যি মুিাে, চকাম্পানীর্ঞ্জ, চনায়াখালী চকাম্পানীর্ঞ্জ ১২২০৮৪৮            3,000  

৩২৪৮ োধাকৃষ্ণ িমিে পূো িন্ডপ, োিদী, কমবেহাট, চনায়াখালী কমবেহাট ১২২০৮৪৯            3,000  

৩২৪৯ চনায়াখালী চদবালয় সা. পূো িমিে, িাইেদী, চনায়াখালী িাইেদী ১২২০৮৫০            5,000  

৩২৫০ োঁদপুে িামঝপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৮৫১            3,000  

৩২৫১ চর্ায়ারলেটিলা স্বরদশ মবশ্বারসে পাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে,  সদে ১২২০৮৫২            2,500  

৩২৫২ বামলয়াঘাট পমবত্র োরয়ে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৮৫৩            3,000  

৩২৫৩ বামলয়াঘাট িভাত িাস্টারেে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৮৫৪            2,500  

৩২৫৪ ধুলদী িামঝপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৮৫৫            3,000  

৩২৫৫ ফুলবাড়ীয়া িারলাপাড়া সুনীল িারলাে বাড়ী সংলগ্ন সা. দুর্ গা পূো িমিে,  সদে ১২২০৮৫৬            2,500  

৩২৫৬ পমিি খাবাসপুে সা. দুর্ গা িমিে, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৮৫৭            3,000  

৩২৫৭ দীর্নর্ে সাহাপাো সা. দুর্ গা িমিে, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৮৫৮            3,000  

৩২৫৮ সাইবামড়য়া মশব িমিে, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৮৫৯            2,500  

৩২৫৯ েমন্ডপুে সেকােপাড়া সা. কালী িমিে, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৮৬০            3,000  

৩২৬০ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী িারয়ে িমিে, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৮৬১            2,500  

৩২৬১ ধুলদী বাোে সা. দুর্ গা িমিে, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৮৬২            2,500  



৩২৬২ কানাইপুে সা. দুর্ গা িমিে, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৮৬৩            3,000  

৩২৬৩ চর্েদা সা. দুর্ গা িমিে, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৮৬৪            5,000  

৩২৬৪ কানাইপুে বাোে সা. দুর্ গা িমিে, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৮৬৫            2,500  

৩২৬৫ কানাইপুে সাহাপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৮৬৬            3,000  

৩২৬৬ বান্ধবপল্লী সা. পূো উদ াপন কমিটি, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৮৬৭            4,000  

৩২৬৭ শামন্ত সংঘ সা. পূো উদ াপন কমিটি, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৮৬৮            4,000  

৩২৬৮ ধুলদী চর্ট সা. দুর্ গা পূো কমিটি, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৮৬৯            4,000  

৩২৬৯ চিৌসুিী ক্লাব পূো িন্ডপ, চহারটল লাক্সােী  সংলগ্ন, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৮৭০            3,000  

৩২৭০ ভাই ভাই সা. িমিে, গুহলক্ষ্মীপুে, সদে, ফমেদপুে সদে ১২২০৮৭১            3,000  

৩২৭১ নর্েকািা বাোে চকন্দ্রীয় সা. দুর্ গা িমিে, নর্েকািা, ফমেদপুে নর্েকািা ১২২০৮৭২            3,000  

৩২৭২ র্াংের্মদয়া সা. দুর্ গা িমিে, নর্েকািা, ফমেদপুে নর্েকািা ১২২০৮৭৩            2,500  

৩২৭৩ কেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নর্েকািা, ফমেদপুে নর্েকািা ১২২০৮৭৪            2,500  

৩২৭৪ তালিা মত্ররবদী বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, নর্েকািা, ফমেদপুে নর্েকািা ১২২০৮৭৫            3,000  

৩২৭৫ কাঠিয়া কালীবামড় সা. দুর্ গা িমিে, নর্েকািা, ফমেদপুে নর্েকািা ১২২০৮৭৬            2,500  

৩২৭৬ কৃষ্ণােডাঙ্গী সা. দুর্ গা িমিে, নর্েকািা, ফমেদপুে নর্েকািা ১২২০৮৭৭            3,000  

৩২৭৭ চিাট কুিােমদয়া সা. দুর্ গা িমিে, নর্েকািা, ফমেদপুে নর্েকািা ১২২০৮৭৮            3,000  

৩২৭৮ তালিা শ্রীশ্রী েয়দুর্ গা সা. িমিে, নর্েকািা, ফমেদপুে নর্েকািা ১২২০৮৭৯            3,000  

৩২৭৯ িধ্যপাড়া হাসািমদয়া সা. দুর্ গা িমিে, ভাঙ্গা, ফমেদপুে ভাঙ্গা ১২২০৮৮০            3,000  

৩২৮০ ভাঙ্গা টাউন কালীবামড় সা. দুর্ গা িমিে, ভাঙ্গা, ফমেদপুে ভাঙ্গা ১২২০৮৮১            2,500  

৩২৮১ তুোেপুে বাোে সা. দুর্ গা িমিে, ভাঙ্গা, ফমেদপুে ভাঙ্গা ১২২০৮৮২            3,000  

৩২৮২ উোবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, ভাঙ্গা, ফমেদপুে ভাঙ্গা ১২২০৮৮৩            2,500  

৩২৮৩ চুমুেদী িন্ডলবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, ভাঙ্গা, ফমেদপুে ভাঙ্গা ১২২০৮৮৪            3,000  

৩২৮৪ োিী উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, ভাঙ্গা, ফমেদপুে ভাঙ্গা ১২২০৮৮৫            2,500  

৩২৮৫ সদেদী সা. দুর্ গা িমিে, ভাঙ্গা, ফমেদপুে ভাঙ্গা ১২২০৮৮৬            3,000  

৩২৮৬ উপরেলা চকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী হমে িমিে পূো িন্ডপ, আলফাডাঙ্গা, ফমেদপুে আলফাডাঙ্গা ১২২০৮৮৭            3,000  

৩২৮৭ শ্রী মবষ্ণু পার্রলে আশ্রি পূো িন্ডপ, আলফাডাঙ্গা, ফমেদপুে আলফাডাঙ্গা ১২২০৮৮৮            2,500  

৩২৮৮ শ্রীশ্রী দারিাদে আখড়া পূো িন্ডপ, আলফাডাঙ্গা, ফমেদপুে আলফাডাঙ্গা ১২২০৮৮৯            3,000  

৩২৮৯ টিকেপাড়া সা. পূো িন্ডপ, আলফাডাঙ্গা, ফমেদপুে আলফাডাঙ্গা ১২২০৮৯০            2,500  

৩২৯০ মশেগ্রাি সা. চর্ৌে মর্মেধােী পূো িন্ডপ, আলফাডাঙ্গা, ফমেদপুে আলফাডাঙ্গা ১২২০৮৯১            3,000  

৩২৯১ আগুলমদয়া তানু মবশ্বারসে বামড় সা. দুর্ গা িমিে, সালো, ফমেদপুে সালো ১২২০৮৯২         10,000  

৩২৯২ সালো উপরেলা চকন্দ্রীয় সা. দুর্ গা িমিে, সালো, ফমেদপুে  সালো ১২২০৮৯৩            3,000  

৩২৯৩ খিগ লক্ষ্মিমদয়া কানাইলারলে বামড় সা. দুর্ গা িমিে, সালো, ফমেদপুে সালো ১২২০৮৯৪            3,000  

৩২৯৪ দুর্ গাপুে ধীরেন্দ্র নাে মিস্ত্রীে বামড় সা. দুর্ গা িমিে, সালো, ফমেদপুে সালো ১২২০৮৯৫            2,500  

৩২৯৫ কার্দী সা. দুর্ গা িমিে, সালো, ফমেদপুে সালো ১২২০৮৯৬            3,000  

৩২৯৬ বাউশখালী োধারর্ামবি চসবাশ্রি সা. দুর্ গা িমিে, সালো, ফমেদপুে সালো ১২২০৮৯৭            3,000  

৩২৯৭ সালো পূব গপাড়া সা. েক্ষােন্ডী িমিে, সালো, ফমেদপুে সালো ১২২০৮৯৮            2,500  

৩২৯৮ খিেফুকো সা. িমিে, সালো, ফমেদপুে সালো ১২২০৮৯৯            3,000  

৩২৯৯ েেব্রাহ্মিদী সা. কালী িমিে, সালো, ফমেদপুে সালো ১২২০৯০০            2,500  

৩৩০০ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, হমেনর্ে চিাহন িন্ডরলে বাড়ী, কদিবাড়ী, োকেে,  োকেে ১২২০৯০১            3,000  

৩৩০১ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, আড়ুয়াকামি মবিল িন্ডরলে বাড়ী, োকেে, 

কদিবাড়ী, িাদােীপুে 

োকেে ১২২০৯০২            3,000  

৩৩০২ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, বড়রখালা িেমুদাে বাড়ী, কদিবাড়ী, োকেে,  োকেে ১২২০৯০৩            3,000  

৩৩০৩ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, হমেনর্ে চসবাশ্রি, কদিবাড়ী, োকেে, িাদােীপুে োকেে ১২২০৯০৪            3,000  

৩৩০৪ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, কদিবাড়ী মদমঘেপাড় র্রিশপার্ল চসবা আশ্রি, 

োকেে, িাদােীপুে 

োকেে ১২২০৯০৫            3,000  



৩৩০৫ চপৌেসভা অমনল ডা: এে বাড়ীে শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, কালমকমন,  কালমকমন ১২২০৯০৬            3,000  

৩৩০৬ পালপাড়া অমনল িাষ্টারেে বাড়ী, কালমকমন, িাদােীপুে কালমকমন ১২২০৯০৭            2,000  

৩৩০৭ জুের্াঁওহাট সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, কালমকমন, িাদােীপুে কালমকমন ১২২০৯০৮            2,000  

৩৩০৮ খমলসাডুমব চলাকনাে বাবা খমলসাডুমব শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, কালমকমন,  কালমকমন ১২২০৯০৯            2,000  

৩৩০৯ আমলনর্ে ফামসয়াতলা িন্ডলবাড়ী সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, কালমকমন,  কালমকমন ১২২০৯১০            2,000  

৩৩১০ মসমডখানা েনরদৌলতখানা বামলকা মবদ্যালয় সা. দুর্ গা িমিে, কালমকমন,  কালমকমন ১২২০৯১১            4,000  

৩৩১১ মশকােিঙ্গল েেফরতবাহাদুে বাবুে বাড়ীে সা. দুর্ গা িমিে, কালমকমন,  কালমকমন ১২২০৯১২            2,000  

৩৩১২ েিোনপুে উ. েিোনপুে ভক্তবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, কালমকমন, িাদােীপুে কালমকমন ১২২০৯১৩            2,000  

৩৩১৩ নবগ্রাি সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, কালমকমন, িাদােীপুে কালমকমন ১২২০৯১৪            2,000  

৩৩১৪ উঃ েলবল বাকড় বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, কালমকমন, িাদােীপুে কালমকমন ১২২০৯১৫            3,000  

৩৩১৫ দঃ েলবল দুর্ গা িমিে, কালমকমন, িাদােীপুে কালমকমন ১২২০৯১৬            3,000  

৩৩১৬ শমশকে বাোে সা. দুর্ গা িমিে, কালমকমন, িাদােীপুে কালমকমন ১২২০৯১৭            3,000  

৩৩১৭ ডাসাে ধামুসা সঃ িােমিক মবদ্যালয় সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, কালমকমন,  কালমকমন ১২২০৯১৮            2,000  

৩৩১৮ আইসাে পূব গপাড়া কে বাড়ী দুর্ গা িমিে, কালমকমন, িাদােীপুে কালমকমন ১২২০৯১৯            2,000  

৩৩১৯ বামলগ্রাি ঘুমঙ্গয়াকুল কামল বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, কালমকমন, িাদােীপুে কালমকমন ১২২০৯২০            2,000  

৩৩২০ সনিািী কামল বাড়ী দুর্ গা িমিে, কালমকমন, িাদােীপুে কালমকমন ১২২০৯২১            2,000  

৩৩২১ শ্রীশ্রী চলাকনাে বাবা চসবা িমিে, কালমকমন, িাদােীপুে কালমকমন ১২২০৯২২            3,000  

৩৩২২ চপৌেসভা সা: শ্রীশ্রী োধা চর্ামবি মেউে ও দুর্ গা পূো িমিে,  মশবেে ১২২০৯২৩            2,000  

৩৩২৩ শ্রীশ্রী িা কালী ও দুর্ গা পূো িন্ডপ, কালমকমন, িাদােীপুে কালমকমন ১২২০৯২৪            2,000  

৩৩২৪ বাবু বামড় শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, মশবেে, িাদােীপুে মশবেে ১২২০৯২৫            2,000  

৩৩২৫ েেগুয়াতলা শ্যািদারসে বামড়ে শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, মশবেে, িাদােীপুে মশবেে ১২২০৯২৬            2,000  

৩৩২৬ িাদবরেে েে শ্রীশ্রী হমেসভা দুর্ গা পূো িন্ডপ, মশবেে, িাদােীপুে মশবেে ১২২০৯২৭            2,000  

৩৩২৭ দত্তপাড়া আ গদত্তপাড়া পলান শীরলে বামড় শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, মশবেে,  মশবেে ১২২০৯২৮            2,000  

৩৩২৮ আ গদত্ত পাড়া উত্তেপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, মশবেে, িাদােীপুে মশবেে ১২২০৯২৯            2,000  

৩৩২৯ ভোশন চক্রাকেে মখমতশ সেকারেে বাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, মশবেে,  মশবেে ১২২০৯৩০            2,000  

৩৩৩০ উরিদপুে কাঁমেঘাটা িহািভুে আখড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, মশবেে,  মশবেে ১২২০৯৩১            2,000  

৩৩৩১ শ্রীশ্রী মসরদ্ধশ্বেী দুর্ গা পূো িন্ডপ, মশবেে, িাদােীপুে মশবেে ১২২০৯৩২            2,000  

৩৩৩২ সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, েেগুয়াতলা, মশবেে, িাদােীপুে মশবেে ১২২০৯৩৩            2,000  

৩৩৩৩ সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, েেগুয়াতলা, মশবেে, িাদােীপুে মশবেে ১২২০৯৩৪            2,000  

৩৩৩৪ সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, মশবেে, িাদােীপুে মশবেে ১২২০৯৩৫            2,000  

৩৩৩৫ চবায়ালিােী বাোে সা. শ্রীশ্রী েক্ষােন্ডী িমিে, চবায়ালিােী, ফমেদপুে চবায়ালিােী ১২২০৯৩৬            3,000  

৩৩৩৬ কািােগ্রাি-আিগ্রাি আখড়াবাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চবায়ালিােী, ফমেদপুে চবায়ালিােী ১২২০৯৩৭            3,000  

৩৩৩৭ বড়বাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চবায়ালিােী, ফমেদপুে চবায়ালিােী ১২২০৯৩৮            2,500  

৩৩৩৮ চিাট কািােগ্রাি-আিগ্রাি শ্রীশ্রী শীতলা িমিে, চবায়ালিােী, ফমেদপুে চবায়ালিােী ১২২০৯৩৯            3,000  

৩৩৩৯ সেকামে করলে চোড শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চিাট কািােগ্রাি, ফমেদপুে চবায়ালিােী ১২২০৯৪০            2,500  

৩৩৪০ বািনর্াতী শ্রীশ্রী সা. েক্ষােন্ডী িমিে, চবায়ালিােী, ফমেদপুে চবায়ালিােী ১২২০৯৪১            2,500  

৩৩৪১ আড়ুয়াকামি সা. দুর্ গা িমিে, চবায়ালিােী, ফমেদপুে চবায়ালিােী ১২২০৯৪২            3,000  

৩৩৪২ রূপাপাত পার্রলে আশ্রি, চবায়ালিােী, ফমেদপুে চবায়ালিােী ১২২০৯৪৩            2,500  

৩৩৪৩ চপায়াইল সা. েক্ষােন্ডী িমিে, চবায়ালিােী, ফমেদপুে চবায়ালিােী ১২২০৯৪৪            3,000  

৩৩৪৪ সুতামলয়া উত্তেপাড়া িহািারয়ে িমিে, চবায়ালিােী, ফমেদপুে চবায়ালিােী ১২২০৯৪৫            2,500  

৩৩৪৫ োিমদয়া ভাটিপাড়া দুর্ গা িমিে, বামলয়াকামি, োেবাড়ী বামলয়াকামি ১২২০৯৪৬            5,000  

৩৩৪৬ চততুমলয়া সা. দুর্ গা িমিে, বামলয়াকামি, োেবাড়ী বামলয়াকামি ১২২০৯৪৭            5,000  

৩৩৪৭ চসানাপুে সা. দুর্ গা িমিে, বামলয়াকামি, োেবাড়ী বামলয়াকামি ১২২০৯৪৮            5,000  

৩৩৪৮ নারুয়া হাট মবলধামু সা. দুর্ গা িমিে, বামলয়াকামি, োেবাড়ী বামলয়াকামি ১২২০৯৪৯            5,000  

৩৩৪৯ পূব গ চিৌকুড়ী আমদবাসীপাড়া দুর্ গা িমিে, বামলয়াকামি, োেবাড়ী বামলয়াকামি ১২২০৯৫০            5,000  



৩৩৫০ োধারর্ামবি িমিে, বাঘিাো (িাগুে উন্ডা), পাইকপাড়া, চুনারুঘাট, হমবর্ঞ্জ চুনারুঘাট ১২২০৯৫১            4,000  

৩৩৫১ পহে পূো িন্ডপ, মত্রপুো বমস্ত সাতিমড়, পাইকপাড়া, চুনারুঘাট, হমবর্ঞ্জ চুনারুঘাট ১২২০৯৫২            3,000  

৩৩৫২ পঞ্চাশ দুর্ গা িমিে, পঞ্চাশ, শানখলা, চুনারুঘাট, হমবর্ঞ্জ চুনারুঘাট ১২২০৯৫৩            5,000  

৩৩৫৩ লালোি ো বার্ান পূো িন্ডপ, লালোি, শানখলা, চুনারুঘাট, হমবর্ঞ্ে চুনারুঘাট ১২২০৯৫৪            4,000  

৩৩৫৪ র্ীতাঞ্জলী যুব সংঘ পূো িন্ডপ, োজ্জাকপুে, উবাহাটা, চুনারুঘাট, হমবর্ঞ্জ চুনারুঘাট ১২২০৯৫৫            3,000  

৩৩৫৫ সাটিয়াজুেী সা. পূো িন্ডপ, সাটিয়াজুেী, চুনারুঘাট, হমবর্ঞ্জ চুনারুঘাট ১২২০৯৫৬            3,000  

৩৩৫৬ োমহদপুে সা. দুর্ গা িন্ডপ, চিৌলভীবাোে চুনারুঘাট ১২২০৯৫৭            3,500  

৩৩৫৭ খমেয়া পূো কমিটি, বাহুবল, হমবর্ঞ্জ বাহুবল ১২২০৯৫৮            3,000  

৩৩৫৮ োমেয়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বাহুবল, হমবর্ঞ্জ বাহুবল ১২২০৯৫৯            3,000  

৩৩৫৯ শ্রীশ্রী সা. শােদীয় দুরর্ গাৎসব, বাহুবল, হমবর্ঞ্জ বাহুবল ১২২০৯৬০            3,000  

৩৩৬০ লািাতাসী শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা পূো কমিটি, বাহুবল, হমবর্ঞ্জ বাহুবল ১২২০৯৬১            3,000  

৩৩৬১ তুরঙ্গশ্বে েে বাড়ী সা. পূো কমিটি, বাহুবল, হমবর্ঞ্জ বাহুবল ১২২০৯৬২            3,000  

৩৩৬২ সনাতন সংঘ স্বি গরেখ, বাহুবল, হমবর্ঞ্জ বাহুবল ১২২০৯৬৩            3,000  

৩৩৬৩ েমশদপুে দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, বাহুবল, হমবর্ঞ্জ বাহুবল ১২২০৯৬৪            3,000  

৩৩৬৪ মেমেেরকাট সা. দুর্ গা পূো িমিে, বাহুবল, হমবর্ঞ্জ বাহুবল ১২২০৯৬৫            3,000  

৩৩৬৫ নবারুন যুব সংঘ, বাহুবল, হমবর্ঞ্জ বাহুবল ১২২০৯৬৬            3,000  

৩৩৬৬ পূব গ দত্তপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বামনয়ােং, হমবর্ঞ্জ বামনয়ােং ১২২০৯৬৭            3,000  

৩৩৬৭ কালীবাড়ী িমিে, আমিেখানী, বামনয়ােং, হমবর্ঞ্জ বামনয়ােং ১২২০৯৬৮            3,000  

৩৩৬৮ বুরুেপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বামনয়ােং, হমবর্ঞ্জ বামনয়ােং ১২২০৯৬৯            3,000  

৩৩৬৯ খুড়ানর্ে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বামনয়ােং, হমবর্ঞ্জ বামনয়ােং ১২২০৯৭০            3,000  

৩৩৭০ নাগুড়া িাইঝহাটি সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বামনয়ােং, হমবর্ঞ্জ বামনয়ােং ১২২০৯৭১            3,000  

৩৩৭১ সুনারুঘাট কৃষ্ণনর্ে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বামনয়ােং, হমবর্ঞ্জ বামনয়ােং ১২২০৯৭২            3,000  

৩৩৭২ সনাতন সংঘ সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, চতোউমতয়া, বামনয়ােং বামনয়ােং ১২২০৯৭৩            3,000  

৩৩৭৩ চর্াড়াখালী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বামনয়ােং, হমবর্ঞ্জ বামনয়ােং ১২২০৯৭৪            3,000  

৩৩৭৪ োোনর্ে িধ্যহাটি সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বামনয়ােং, হমবর্ঞ্জ বামনয়ােং ১২২০৯৭৫            3,000  

৩৩৭৫ নীলহাটি কামিপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বামনয়ােং, হমবর্ঞ্জ বামনয়ােং ১২২০৯৭৬            3,000  

৩৩৭৬ আলিনর্ে সা. দুর্ গা িমিে, বামনয়ােং, হমবর্ঞ্জ বামনয়ােং ১২২০৯৭৭            3,000  

৩৩৭৭ যুব সংঘ সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, পূব গ িালাকােপাড়া, িাধবপুে, হমবর্ঞ্জ িাধবপুে ১২২০৯৭৮            3,000  

৩৩৭৮ শ্রীশ্রী কালী িমিে, িাধবপুে, হমবর্ঞ্জ িাধবপুে ১২২০৯৭৯            3,000  

৩৩৭৯ নবারুন সংঘ সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, িাধবপুে, হমবর্ঞ্জ িাধবপুে ১২২০৯৮০            3,000  

৩৩৮০ শ্রীশ্রী চেৌিকালী িমিে, র্ঙ্গানর্ে, িাধবপুে, হমবর্ঞ্জ িাধবপুে ১২২০৯৮১            3,000  

৩৩৮১ সা. দুর্ গা িন্ডপ মবমেমব কযাম্প, িাধবপুে, হমবর্ঞ্জ িাধবপুে ১২২০৯৮২            3,000  

৩৩৮২ সা. দুর্ গা িমিে, দুর্ গাপুে উত্তেপাড়া, িাধবপুে, হমবর্ঞ্জ িাধবপুে ১২২০৯৮৩            3,000  

৩৩৮৩ সা. পূো িন্ডপ, আমিউড়া, িাধবপুে, হমবর্ঞ্জ িাধবপুে ১২২০৯৮৪            3,000  

৩৩৮৪ মশববাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, িাধবপুে, হমবর্ঞ্জ িাধবপুে ১২২০৯৮৫            3,000  

৩৩৮৫ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, চতমলয়াপাড়া, িাধবপুে, হমবর্ঞ্জ িাধবপুে ১২২০৯৮৬            3,000  

৩৩৮৬ অপূব গ কি গকারেে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, িাধবপুে, হমবর্ঞ্জ িাধবপুে ১২২০৯৮৭            3,000  

৩৩৮৭ চর্ারপশ িাস্টারেে বামড় সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, িাধবপুে, হমবর্ঞ্জ িাধবপুে ১২২০৯৮৮            3,000  

৩৩৮৮ চনায়াপাড়া ো বার্ান সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, িাধবপুে, হমবর্ঞ্জ িাধবপুে ১২২০৯৮৯            3,000  

৩৩৮৯ সা. দুর্ গা িমিে, িামতয়াইন, িাধবপুে, হমবর্ঞ্জ িাধবপুে ১২২০৯৯০            3,000  

৩৩৯০ আেমিেীর্ঞ্জ বাোে সা. পূো কমিটি, হমবর্ঞ্জ আেমিেীর্ঞ্জ ১২২০৯৯১            3,000  

৩৩৯১ ির্মত যুব সংঘ, সদে, আেমিেীর্ঞ্জ আেমিেীর্ঞ্জ ১২২০৯৯২            3,000  

৩৩৯২ ফরতপুে সা. পূো কমিটি, আেমিেীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ আেমিেীর্ঞ্জ ১২২০৯৯৩            3,000  

৩৩৯৩ শুমক্রবাড়ী সা. পূো কমিটি, আেমিেীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ আেমিেীর্ঞ্জ ১২২০৯৯৪            3,000  



৩৩৯৪ পমিিবার্ সা. পূো কমিটি, পাইেল, আেমিেীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ আেমিেীর্ঞ্জ ১২২০৯৯৫            3,000  

৩৩৯৫ বদেপুে সা. পূো কমিটি, আেমিেীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ আেমিেীর্ঞ্জ ১২২০৯৯৬            3,000  

৩৩৯৬ উত্তেহাটি যুব সংঘ সা. পূো কমিটি, আেমিেীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ আেমিেীর্ঞ্জ ১২২০৯৯৭            3,000  

৩৩৯৭ সুনািপুে সা. পূো কমিটি, আেমিেীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ আেমিেীর্ঞ্জ ১২২০৯৯৮            3,000  

৩৩৯৮ পাহাড়পুে বাোে সা. পূো কমিটি, আেমিেীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ আেমিেীর্ঞ্জ ১২২০৯৯৯            3,000  

৩৩৯৯ পাহাড়পুে বাোে টামি গনাল ব্যবসায়ী সংঘ, আেমিেীর্ঞ্জ, হমবর্ঞ্জ আেমিেীর্ঞ্জ ১২২১০০০            3,000  

৩৪০০ ফমেদাবাদ চলকপাড় পূো িন্ডপ, চপৌে এলাকা, ফমেদপুে চপৌে এলাকা ১২২১০০১            3,000  

৩৪০১ আলীপুে বান্ধব পল্লী সা. পূো িন্ডপ, চপৌে এলাকা, ফমেদপুে চপৌে এলাকা ১২২১০০২            3,000  

৩৪০২ শি গাপাড়া সা. পূো িন্ডপ, চপৌে এলাকা, ফমেদপুে চপৌে এলাকা ১২২১০০৩            3,000  

৩৪০৩ ফমেদপুে চপৌে সা. মবসেগনঘাট পূো িন্ডপ, চপৌে এলাকা, ফমেদপুে চপৌে এলাকা ১২২১০০৪            3,000  

৩৪০৪ েমবদাস পল্লী সা. পূো িন্ডপ, চপৌে এলাকা, ফমেদপুে চপৌে এলাকা ১২২১০০৫            3,000  

৩৪০৫ বামহেমদয়া পালপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, চপৌে এলাকা, ফমেদপুে চপৌে এলাকা ১২২১০০৬            3,000  

৩৪০৬ েেভোসন বাোে সা. িমিে, েেভোসন, ফমেদপুে েেভোসন ১২২১০০৭            3,000  

৩৪০৭ েেসুলতানপুে কপালীপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, েেভোসন, ফমেদপুে েেভোসন ১২২১০০৮            2,500  

৩৪০৮ কািােডাঙ্গী সা. িমিে, েেভোসন, ফমেদপুে েেভোসন ১২২১০০৯            3,000  

৩৪০৯ েেঅর াধ্যা শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে,  েেভোসন, ফমেদপুে েেভোসন ১২২১০১০            3,000  

৩৪১০ েেহােীর্ঞ্জ মবন্দু ডাঙ্গী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, েেভোসন, ফমেদপুে েেভোসন ১২২১০১১            3,000  

৩৪১১ সদেপুে বাোে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদেপুে, ফমেদপুে সদেপুে ১২২১০১২            3,000  

৩৪১২ িধুিন্ডরলে ডাঙ্গী পলাশ চিম্বারেে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদেপুে,  সদেপুে ১২২১০১৩            2,500  

৩৪১৩ চিিানি আশ্রি সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদেপুে, ফমেদপুে সদেপুে ১২২১০১৪            3,000  

৩৪১৪ হাটিঘাটা শ্যািোয় মবগ্রহ দুর্ গা িমিে, িধুখালী িধুখালী ১২২১০১৫            3,000  

৩৪১৫ িাঝকািী সা. দুর্ গা িমিে, িধুখালী, ফমেদপুে িধুখালী ১২২১০১৬            2,500  

৩৪১৬ পুোন সা. দুর্ গা িমিে, িধুখালী, ফমেদপুে িধুখালী ১২২১০১৭            2,500  

৩৪১৭ োেধেপুে সা. দুর্ গা িমিে, িধুখালী, ফমেদপুে িধুখালী ১২২১০১৮            3,000  

৩৪১৮ লক্ষিমদয়া আমদবাসী সা. দুর্ গা িমিে, িধুখালী, ফমেদপুে িধুখালী ১২২১০১৯            3,000  

৩৪১৯ কািালমদয়া সা. দুর্ গা িমিে, িধুখালী, ফমেদপুে িধুখালী ১২২১০২০            2,500  

৩৪২০ বার্াট দ. দাসপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, িধুখালী, ফমেদপুে িধুখালী ১২২১০২১            3,000  

৩৪২১ চবরলশ্বে িামঝপাড়া সা. কালী িমিে, িধুখালী, ফমেদপুে িধুখালী ১২২১০২২            2,500  

৩৪২২ আউমলয়া চর্াস্বািী আশ্রি, িধুখালী, ফমেদপুে িধুখালী ১২২১০২৩            3,000  

৩৪২৩ পাঁে চকাড়কদী উত্তেপাড়া সা. কালী িমিে, িধুখালী, ফমেদপুে িধুখালী ১২২১০২৪            2,500  

৩৪২৪ োিালপুে আরলাকমদয়া শাহাপাড়া দুর্ গা িমিে, বামলয়াকামি, োেবাড়ী বামলয়াকামি ১২২১০২৫            5,000  

৩৪২৫ োিালপুে সন্ধযা সুমেত িন্ডরলে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, োেবাড়ী বামলয়াকামি ১২২১০২৬            5,000  

৩৪২৬ েঙ্গল বহে সাধুখালী িন্ডলবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, োেবাড়ী বামলয়াকামি ১২২১০২৭            5,000  

৩৪২৭ খরুমলয়া সা. দুরর্ গাৎসব কমিটি (সুবল দারসে বাড়ী), মঝলংো, সদে,  সদে ১২২১০২৮            3,000  

৩৪২৮ মপ. এি. খালী সা. দুরর্ গাৎসব কমিটি (মহন্দুপাড়া), মপ. এি. খালী, সদে,  সদে ১২২১০২৯            3,000  

৩৪২৯ সা. হমে িমিে দুরর্ গাৎসব কমিটি (আশ্রয়ন িকল্প), ভারুয়াখালী, সদে,  সদে ১২২১০৩০            3,000  

৩৪৩০ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে সা. দুরর্ গাৎসব কমিটি (ভবন কামন্ত চদব বাড়ী), খুরুশকুল,  সদে ১২২১০৩১            3,000  

৩৪৩১ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে সা. দুরর্ গাৎসব কমিটি (ির্রদশ্বেী িমিরেে উত্তে পারশ্বগ) 

(দ. মহন্দুপাড়া), খুরুশকুল, সদে, কক্সবাোে 

সদে ১২২১০৩২            3,000  

৩৪৩২ আনিিয়ী কালী বাড়ী দুরর্ গাৎসব কমিটি (দ. মহন্দুপাড়া), খুরুশকুল, সদে,  সদে ১২২১০৩৩            3,000  

৩৪৩৩ সেকােপাড়া সা. দুরর্ গাৎসব কমিটি (সেকােপাড়া), সদে, কক্সবাোে সদে ১২২১০৩৪            3,000  

৩৪৩৪ নব তরুন সংঘ সা. দুরর্ গাৎসব কমিটি (উত্তে রুেপাড়া), খুরুশকুল, সদে,  সদে ১২২১০৩৫            3,000  

৩৪৩৫ সা. চকন্দ্রীয় কালীবাড়ী দুরর্ গাৎসব কমিটি (ঈদর্াঁও বাোে), োলালাবাদ,  সদে ১২২১০৩৬            4,000  

৩৪৩৬ চবায়ালখালী িফুল্ল েলদারসে বাড়ী দুরর্ গাৎসব কমিটি, ইসলািাবাদ, সদে,  সদে ১২২১০৩৭            3,000  

৩৪৩৭ সা. সেস্বতী বাড়ী দুরর্ গাৎসব কমিটি, সদে, কক্সবাোে সদে ১২২১০৩৮            4,000  



৩৪৩৮ বঙ্গপাহাড় সা. দুরর্ গাৎসব কমিটি, সদে, কক্সবাোে সদে ১২২১০৩৯            4,000  

৩৪৩৯ হমেেনপাড়া সা. দুরর্ গাৎসব কমিটি, সদে, কক্সবাোে সদে ১২২১০৪০            4,000  

৩৪৪০ ইন্দ্ররসনবাড়ী সা. দুরর্ গাৎসব কমিটি, সদে, কক্সবাোে সদে ১২২১০৪১            4,000  

৩৪৪১ চঘানােপাড়া সা. দুরর্ গাৎসব কমিটি, সদে, কক্সবাোে সদে ১২২১০৪২            4,000  

৩৪৪২ োমু সা. চকন্দ্রীয় কালী িমিে, ফরতখাঁেকুল, চেৌমুহনী, োমু, কক্সবাোে োমু ১২২১০৪৩            5,000  

৩৪৪৩ শ্রীশ্রী িা ির্রদশ্বেী িমিে, হাসপাতাল চর্ইট, োমু, কক্সবাোে োমু ১২২১০৪৪            3,000  

৩৪৪৪ শ্রীশ্রী িদন চিাহন িমিে, চিরুংরলায়া, োমু, কক্সবাোে োমু ১২২১০৪৫            5,000  

৩৪৪৫ স্বেস্বতী িমিে দুর্ গা িমিে, মততােপাড়া, োমু, কক্সবাোে োমু ১২২১০৪৬            3,000  

৩৪৪৬ ঈদর্ড় বাোে সা. শ্রীশ্রী কালী িমিে, োমু, কক্সবাোে োমু ১২২১০৪৭            3,000  

৩৪৪৭ শ্রীশ্রী োিকুট তীে গধাি, োোেকুল, োমু, কক্সবাোে োমু ১২২১০৪৮            3,000  

৩৪৪৮ োোেকুল পালপাড়া দুর্ গা িমিে, (ভুলু পারলে বাড়ী), োোেকুল, োমু,  োমু ১২২১০৪৯            3,000  

৩৪৪৯ েকমেয়া চকন্দ্রীয় হমে িমিে দুরর্ গাৎসব কমিটি, েকমেয়া, কক্সবাোে েকমেয়া ১২২১০৫০            3,000  

৩৪৫০ মবরনাদপুে মবরবকানি পল্লী সা. দুর্ গা িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৫১            2,000  

৩৪৫১ লক্ষ্মীরকাল হমেসভা দুর্ গা িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৫২            2,000  

৩৪৫২ সজ্জনকািা টিএন্ডটি পাড়া দুর্ গা িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৫৩            2,000  

৩৪৫৩ মবরনাদপুে পুমলশ ফাঁমড়সংলগ্ন দুর্ গা িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৫৪            2,000  

৩৪৫৪ ড্রাই-আইস ফযাক্টেী সা. দুর্ গা িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৫৫            2,000  

৩৪৫৫ চলাকনাে কুঠিবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৫৬            2,000  

৩৪৫৬ বামঘয়া মদলীপ দারসে বাড়ী সা. পূো িন্ডপ, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৫৭            2,000  

৩৪৫৭ সুলতানপুে সা. দুর্ গা িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৫৮            2,000  

৩৪৫৮ েিনী বাসস্টযান্ড সা. দুর্ গা িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৫৯            2,000  

৩৪৫৯ হাটবাড়ীয়া হালদােপাড়া সা. পূো িন্ডপ, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৬০            2,000  

৩৪৬০ র্ঙ্গা িসাদপুে পূব গপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৬১            2,000  

৩৪৬১ লক্ষ্মীরকাল পালপাড়া িাতৃশমক্ত দুর্ গা িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৬২            2,000  

৩৪৬২ চখালাবামড়য়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৬৩            2,000  

৩৪৬৩ বোট কালীবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৬৪            2,000  

৩৪৬৪ খানখানাপুে কুন্ডুপাড়া সা. পূো িন্ডপ, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৬৫            2,000  

৩৪৬৫ চবেরকালা দাসপাড়া সা. পূো িন্ডপ, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৬৬            2,000  

৩৪৬৬ চবেরকালা মসকদােবাড়ী পূো িন্ডপ, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৬৭            2,000  

৩৪৬৭ মবরনাদপুে ভােনোলা সা. শীতলা কালী িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৬৮            2,000  

৩৪৬৮ োেবাড়ী পাটবাোে সা. পূো িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৬৯            2,000  

৩৪৬৯ োিকৃষ্ণ পল্লী সা. পূো িমিে, চর্ায়ালি, োেবাড়ী চর্ায়ালি ১২২১০৭০            2,000  

৩৪৭০ সুখরদব িন্ডরলে বাড়ী সা. পূো িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৭১            2,000  

৩৪৭১ তাোপদ িন্ডরলে বাড়ী সা. পূো িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৭২            2,000  

৩৪৭২ কানাই চঘারিে বাড়ী সা. পূো িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৭৩            2,000  

৩৪৭৩ সুমনল পার্রলে বাড়ী সা. পূো িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৭৪            2,000  

৩৪৭৪ ভূরর্ল েমবদাস পাড়া যুব উন্নয়ন সমিমত সা. পূো িমিে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৭৫            2,000  

৩৪৭৫ কাটাখালী িহারদব ফমকরেে বাড়ী দুর্ গা পূো িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৭৬            2,000  

৩৪৭৬ কাশীনারেে বাড়ী সা. পূো িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৭৭            2,000  

৩৪৭৭ অরশাক মবশ্বারসে বাড়ী পূো িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৭৮            2,000  

৩৪৭৮ িভাতী সা. পূো িমিে, চর্ায়ালি, োেবাড়ী চর্ায়ালি ১২২১০৭৯            2,000  

৩৪৭৯ বাংলা পাড়া পূো িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৮০            3,000  

৩৪৮০ িামলপাড়া সা. পূো িমিে, িামলপাড়া সদে ১২২১০৮১            3,000  

৩৪৮১ হাবাসপুে চসবাশ্রি সা. পূো িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৮২            3,000  



৩৪৮২ বাবুপাড়া ভট্টাো গপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৮৩            3,000  

৩৪৮৩ আমদবাসীপাড়া হাট বনগ্রাি পূো িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৮৪            3,000  

৩৪৮৪ বৃমত্তডাঙ্গা পূো িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৮৫            2,500  

৩৪৮৫ সুবি গরখালা পূো িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৮৬            2,500  

৩৪৮৬ পাট কুন্ডু বাড়ী সা. পূো িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৮৭            2,500  

৩৪৮৭ ধুমলঘাট সা. দুর্ গা িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৮৮            2,500  

৩৪৮৮  শাই সা. দুর্ গা িমিে, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৮৯            2,500  

৩৪৮৯ চসনবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সমেক্ষা, সদে, োেবাড়ী সদে ১২২১০৯০            3,000  

৩৪৯০ শ্রী িদন চিাহন মেউ পূো িমিে, কালুখালী, োেবাড়ী কালুখালী ১২২১০৯১            2,000  

৩৪৯১ েতনমদয়া বাোে পূো িমিে, কালুখালী, োেবাড়ী কালুখালী ১২২১০৯২            2,000  

৩৪৯২ েতনমদয়া গ্রাি সা. পূো িমিে, কালুখালী, োেবাড়ী কালুখালী ১২২১০৯৩            2,000  

৩৪৯৩ কামশনােপুে সা. কামতগনী পূো িমিে, কালুখালী, োেবাড়ী কালুখালী ১২২১০৯৪            2,000  

৩৪৯৪ কামলকাপুে সা. পূো িমিে, কালুখালী, োেবাড়ী কালুখালী ১২২১০৯৫            2,000  

৩৪৯৫ হাটগ্রাি িধ্যপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, কালুখাল, োেবাড়ী কালুখালী ১২২১০৯৬            2,000  

৩৪৯৬ চিাহনপুে অমনল সেকারেে বাড়ী সা. পূো িমিে,  কালুখালী ১২২১০৯৭            2,000  

৩৪৯৭ দামুকমদয়া পূো িমিে, কালুখালী, োেবাড়ী কালুখালী ১২২১০৯৮            2,000  

৩৪৯৮ েিন মৃর্ী সা. পূো িমিে, কালুখালী, োেবাড়ী কালুখালী ১২২১০৯৯            2,000  

৩৪৯৯ বানোনা িদীপ চঘারিে বাড়ী, কালুখালী, োেবাড়ী কালুখালী ১২২১১০০            2,000  

৩৫০০ চশরখেহাট বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১১০১            2,000  

৩৫০১ চিাস্তফাপুে সেকাে পাড়া দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১১০২            2,000  

৩৫০২ চিাস্তফাপুে গুদািপাড়া কালীবাড়ী বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্ে,  বদের্ঞ্জ ১২২১১০৩            2,000  

৩৫০৩ চিাস্তফাপুে গুদািপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১১০৪            2,000  

৩৫০৪ চিাস্তফাপুে চেরলপাড়া দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১১০৫            2,000  

৩৫০৫ চিাস্তফাপুে দ. বশলােপাড়া দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১১০৬            2,000  

৩৫০৬ উত্তে আিরুলবাড়ী কািােপাড়া দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১১০৭            2,000  

৩৫০৭ চিাস্তফাপুে উত্তে বশলােপাড়া দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১১০৮            5,000  

৩৫০৮ তালুক দারিাদেপুে পমিি দাসপাড়া দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১১০৯            2,000  

৩৫০৯ তালুক দারিাদেপুে পূব গ দাসপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১১১০            2,000  

৩৫১০ দারিাদেপুে পূব গ ভাড়াে দহ দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১১১১            2,000  

৩৫১১ তালুক দ. বািনপাড়া দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১১১২            2,000  

৩৫১২ তালুক দারিাদেপুে বৃিাপাড়া দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১১১৩            2,000  

৩৫১৩ তালুক দারিাদেপুে োকলাপাড়া দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১১১৪            2,000  

৩৫১৪ তালুক দারিাদেপুে বর্দানপাড়া দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১১১৫            2,000  

৩৫১৫ ভীিপুে চসনপাড়া সা. দুর্ গা িন্ডপ-১, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১১৬            2,000  

৩৫১৬ ভীিপুে চসনপাড়া সা. দুর্ গা িন্ডপ-২, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১১৭            2,000  

৩৫১৭ কুশ গা পুোতন চেৌপেী সা. দুর্ গা িমিে, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১১৮            2,000  

৩৫১৮ কুশ গা চশরখেেক দুর্ গা িমিে, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১১৯            2,000  

৩৫১৯ েমহিাপুে োকলা দুর্ গা িমিে, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১২০            2,000  

৩৫২০ উত্তে েমহিাপুে সেকােপাড়া দুর্ গা িমিে, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১২১            2,000  

৩৫২১ তাোর্ঞ্জ চকন্দ্রীয় দুর্ গা িমিে, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১২২            5,000  

৩৫২২ ব্রাক চিাড় দুর্ গা িমিে, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১২৩            2,000  

৩৫২৩ অনন্তপুে সা. দুর্ গা িমিে, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১২৪            2,000  

৩৫২৪ মবষ্ণুপুে কািােপাড়া দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১২৫            2,000  

৩৫২৫ পূব গ পলাশবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১২৬            2,000  



৩৫২৬ পলাশবাড়ী কািোঙ্গাে তল সা. দুর্ গা িমিে, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১২৭            2,000  

৩৫২৭ কােনা খািােপাড়া সা. দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১২৮            2,000  

৩৫২৮ চদাহাোেী বাড়াইপাড়া সা. দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১২৯            2,000  

৩৫২৯ উত্তে হােীপুে বাড়াইপাড়া সা. দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১৩০            2,000  

৩৫৩০ দ. হােীপুে বাছুেবািা সা. দুর্ গা িমিে, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১৩১            2,000  

৩৫৩১ দ. হােীপুে বালাপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১৩২            2,000  

৩৫৩২ ইকেোলী বালাপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১৩৩            2,000  

৩৫৩৩ ইকেোলী শাহপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১৩৪            2,000  

৩৫৩৪ ইকেোলী কািােপাড়া সা. দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১৩৫            2,000  

৩৫৩৫ ইকেোলী কািােপাড়া পুোতন সা. দুর্ গা িন্ডপ, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১৩৬            2,000  

৩৫৩৬ কােনা উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১৩৭            2,000  

৩৫৩৭ উত্তে হােীপুে বািনমদঘী দুর্ গা িমিে, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১৩৮            5,000  

৩৫৩৮ উত্তে হােীপুে সেদােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, তাোর্ঞ্জ, েংপুে তাোর্ঞ্জ ১২২১১৩৯            5,000  

৩৫৩৯ শ্রীশ্রী বটতলা োধারর্ামবি আশ্রি দুর্ গা িন্ডপ, পাটগ্রাি, লালিমনেহাট  পাটগ্রাি ১২২১১৪০            3,000  

৩৫৪০ েসুলপুে বাড়ী কুমড়েডাঙ্গা দুর্ গা ও োধারর্ামবি িমিে, পাটগ্রাি, 

লালিমনেহাট  

পাটগ্রাি ১২২১১৪১            4,000  

৩৫৪১ আরশায়ােপাড়া হমে িমিে দুর্ গা িন্ডপ, পাটগ্রাি, লালিমনেহাট  পাটগ্রাি ১২২১১৪২            4,000  

৩৫৪২ ইসলািনর্ে ১নং সাধুপাড়া সা. হমে িমিরেে দুর্ গা িন্ডপ, পাটগ্রাি, 

লালিমনেহাট  

পাটগ্রাি ১২২১১৪৩            4,000  

৩৫৪৩ কালীেডাঙ্গা গুরুপাড়া সা. শ্রীশ্রী হমে িমিরেে দুর্ গা িন্ডপ, পাটগ্রাি, 

লালিমনেহাট  

পাটগ্রাি ১২২১১৪৪            4,000  

৩৫৪৪ শ্রীশ্রী ের্ন্নােপাট হমে িমিরেে দুর্ গা িন্ডপ, পাটগ্রাি, লালিমনেহাট  পাটগ্রাি ১২২১১৪৫            4,000  

৩৫৪৫ ডাংর্ার্ািা দুর্ গা িমিে, পাটগ্রাি, লালিমনেহাট   পাটগ্রাি ১২২১১৪৬            5,000  

৩৫৪৬ পমক্তহানা সাধুে আশ্রি িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১১৪৭            2,000  

৩৫৪৭ শ্রীশ্রী বৃরদ্ধশ্বেী বুমড় িাতাে িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১১৪৮            2,000  

৩৫৪৮ শ্রীশ্রী চসানা কালী িাতা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১১৪৯            2,000  

৩৫৪৯ মবেয় িঠ িা কালী িমিে, চর্ািস্তাপাড়া, েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১১৫০            3,000  

৩৫৫০ চর্ৌেী শংকে চর্াপাল চিািমহটি, সদে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৫১         10,000  

৩৫৫১ কালীবাড়ী দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৫২         10,000  

৩৫৫২ োধারর্ামবি দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৫৩         10,000  

৩৫৫৩ োধারর্ামবি িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৫৪         10,000  

৩৫৫৪ কািােীবাোে দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৫৫         10,000  

৩৫৫৫ আদশ গপাড়া দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৫৬            2,000  

৩৫৫৬ বটতলা দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৫৭            2,000  

৩৫৫৭ োয়পাড়া দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৫৮            2,000  

৩৫৫৮ সাপটানা দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৫৯            2,000  

৩৫৫৯ দুোকটি বাোে দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৬০            2,000  

৩৫৬০ কুলাঘাট বাোে দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৬১            2,000  

৩৫৬১ দ. সারকায়া দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৬২            2,000  

৩৫৬২ রুেোি কালীেপাট দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৬৩            2,000  

৩৫৬৩ পমিি মশবোি দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৬৪            2,000  

৩৫৬৪ আোেী চোঙ্গাদ্বাো দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৬৫            2,000  

৩৫৬৫ মতস্তা দাসপাড়া দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৬৬            2,000  

৩৫৬৬ েমতপুে ১নং ওয়াড গ দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৬৭            2,000  

৩৫৬৭ মতস্তা িাঝাপাড়া দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৬৮            2,000  



৩৫৬৮ েমতধে চসবা সমিমত দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৬৯            3,000  

৩৫৬৯ সুবােবাড়ী নারয়কপাড়া দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৭০            3,000  

৩৫৭০ োেপুে িাোইবহাট দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৭১            3,000  

৩৫৭১ বৃরদ্ধশ্বেী োধারর্ামবি দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৭২            3,000  

৩৫৭২ িকড়া ঢঢর্াি দুর্ গা িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৭৩            3,000  

৩৫৭৩ মশব দুর্ গা ও হমে িমিে, লালিমনেহাট সদে ১২২১১৭৪            3,000  

৩৫৭৪ োধারর্ামবি কালী িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১১৭৫            3,000  

৩৫৭৫ চভলাবাড়ী হাটরখালা দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১১৭৬            3,000  

৩৫৭৬ ফমলিােী দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১১৭৭            3,000  

৩৫৭৭ েিনপাট দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১১৭৮            3,000  

৩৫৭৮ মুমুে বদলরোড় দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১১৭৯            3,000  

৩৫৭৯ কারন্তশ্বেপাড়া দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১১৮০            3,000  

৩৫৮০ বদলরোড় চদবােত্ন দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১১৮১            3,000  

৩৫৮১ োিসীতা আশ্রি, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১১৮২            3,000  

৩৫৮২ মকং বড়াইবাড়ী দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১১৮৩            3,000  

৩৫৮৩ তােহাট  কালী বাড়ী, তােহাট, িহানর্ে, েংপুে িহানর্ে ১২২১১৮৪            3,000  

৩৫৮৪ চদওয়াল টুমল কালী িাতা িমিে, িমহর্ঞ্জ, েংপুে িহানর্ে ১২২১১৮৫            3,000  

৩৫৮৫ শ্রীশ্রী চদবত্তে োে োরেশ্বেী , িমহর্ঞ্জ, েংপুে িহানর্ে ১২২১১৮৬            3,000  

৩৫৮৬ বালাে বাোে সা. পূো িমিে, েংপুে িহানর্ে ১২২১১৮৭            3,000  

৩৫৮৭ চকানাপাড়া দুর্ গা িমিে, েংপুে িহানর্ে ১২২১১৮৮            3,000  

৩৫৮৮ শ্রীশ্রী তরপাবন দুর্ গা িমিে, হাোর্াি, েংপুে িহানর্ে ১২২১১৮৯            3,000  

৩৫৮৯ মুলারটাল সা. দুর্ গা িমিে, িহানর্ে, েংপুে িহানর্ে ১২২১১৯০            3,000  

৩৫৯০ সাতর্াড়া সা. হমে ও দুর্ গা িমিে, েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১১৯১            3,000  

৩৫৯১ যুর্ীপাড়া পূো কমিটি,  েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১১৯২            3,000  

৩৫৯২ সাতর্াড়া েেকবাড়ী পূব গপাে পূো কমিটি,  েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১১৯৩            3,000  

৩৫৯৩ উজ্জল সমিমত,  েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১১৯৪            3,000  

৩৫৯৪ িদন চিাহন ঠাকুে সমিমত,  েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১১৯৫            3,000  

৩৫৯৫ লালবার্ বালাপাড়া পূো কমিটি,  েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১১৯৬            3,000  

৩৫৯৬ পমক্ষফািা ভমক্ত িভা োধা চর্ামবি িমিে,  েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১১৯৭            3,000  

৩৫৯৭ হাোটি িধ্যপাড়া দুর্ গা িমিে,  েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১১৯৮            3,000  

৩৫৯৮ শালবন মিমস্তপাড়া মশবনাে দুর্ গা িমিে,  েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১১৯৯            3,000  

৩৫৯৯ শ্রীশ্রী বুমড়িা িমিে পূো কমিটি আিাশু কুকরুল পূব গপাড়া,  েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১২০০            3,000  

৩৬০০ বদের্ঞ্জ বারোয়ােী কালী িমিে, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১২০১            5,000  

৩৬০১ চর্ারপশ্বে বারোয়ােী কালী িমিে, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১২০২            3,000  

৩৬০২ বালুয়াভাটা বারোয়ােী কালী িমিে, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১২০৩            2,000  

৩৬০৩ োদকুঠিে ডাঙ্গা দুর্ গা িমিে, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১২০৪            2,000  

৩৬০৪ শাহাপুে িাঠ দুর্ গা িমিে, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১২০৫            2,000  

৩৬০৫ বালুয়াভাটা মনহাে দুর্ গা িমিে, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১২০৬            2,000  

৩৬০৬ শ্মশান দুর্ গা িমিে, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১২০৭            2,000  

৩৬০৭ োদকুঠিে ডাঙ্গা দুর্ গা িমিে, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১২০৮            2,000  

৩৬০৮ চ ার্ীপাড়া দুর্ গা িমিে, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১২০৯            2,000  

৩৬০৯ ডাঙ্গাপাড়া শ্মশান িমিে, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১২১০            2,000  

৩৬১০ পমকহানা চবহােপাড়া দুর্ গা িমিে, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১২১১            2,000  

৩৬১১ ভাদাই দ.পাড়া দুর্ গা িমিে, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১২১২            2,000  



৩৬১২ স্বি গিমত মশবাশ্রি, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১২১৩            2,000  

৩৬১৩ শ্রীশ্রী সদগুরু িমিে, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১২১৪            2,000  

৩৬১৪ আমদতিােী মহন্দু কল্যাি, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২১৫            2,000  

৩৬১৫ ভাদাই োি নাোয়ন দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২১৬            2,000  

৩৬১৬ নামুড়ীেহাট দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২১৭            2,000  

৩৬১৭ বড়াইবাড়ী ভর্বতী দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২১৮            2,000  

৩৬১৮ চদওরডাবা হমেবাসে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২১৯            2,000  

৩৬১৯ বড়াইবাড়ী বনচুকী দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২২০            2,000  

৩৬২০ িমহিারোখা বড়াইবাড়ী দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২২১            2,000  

৩৬২১ চভালােমদঘী সা. দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২২২            2,000  

৩৬২২ িমহিা শহে দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২২৩            2,000  

৩৬২৩ কালীর্ঞ্জ সা. দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২২৪            2,000  

৩৬২৪ শ্রীশ্রী মনর্ািানি আশ্রি, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২২৫            2,000  

৩৬২৫ তুিভান্ডাে েমিদাে দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২২৬            2,000  

৩৬২৬ চসানােহাট পূো িন্ডপ, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২২৭            2,000  

৩৬২৭ দুহলী সা. দুর্ গা িন্ডপ, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২২৮            2,000  

৩৬২৮ বলাইেহাট সা. দুর্ গা িন্ডপ, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২২৯            2,000  

৩৬২৯ িালর্াড়া সা. দুর্ গা িন্ডপ, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২৩০            2,000  

৩৬৩০ চততুমলয়া কািােী দুর্ গা িন্ডপ, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২৩১            2,000  

৩৬৩১ মশয়াল চখাওয়া দুর্ গা িন্ডপ, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২৩২            2,000  

৩৬৩২ বাোোন সা. দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২৩৩            2,000  

৩৬৩৩ র্রিশপুে সা. দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২৩৪            2,000  

৩৬৩৪ চর্াড়ল পাইকােটােী দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২৩৫            2,000  

৩৬৩৫ চর্াদাোি সা. দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২৩৬            2,000  

৩৬৩৬ দলগ্রাি মপরেেহাট দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২৩৭            3,000  

৩৬৩৭ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২৩৮            3,000  

৩৬৩৮ চদালাপাড়া ফুরলশ্বেী দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২৩৯            3,000  

৩৬৩৯ িধ্য বাড়াইপাড়া দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২৪০            3,000  

৩৬৪০ চর্ন্ডুকুমড় পূব গপাড়া দুর্ গা িমিে, আমদতিােী, লালিমনেহাট আমদতিােী ১২২১২৪১            3,000  

৩৬৪১ পূব গ চবেগ্রাি দুর্ গা িমিে, হামতবান্ধা, লালিমনেহাট হাতীবান্ধা ১২২১২৪২            3,000  

৩৬৪২ দ. পারুমলয়া দুর্ গা িমিে, হামতবান্ধা, লালিমনেহাট হাতীবান্ধা ১২২১২৪৩            3,000  

৩৬৪৩ চদবীেপাঠ দুর্ গা িমিে, হামতবান্ধা, লালিমনেহাট হাতীবান্ধা ১২২১২৪৪            3,000  

৩৬৪৪ দই খাওয়া দুর্ গা িমিে, হামতবান্ধা, লালিমনেহাট হাতীবান্ধা ১২২১২৪৫            3,000  

৩৬৪৫ র্াওচুলকা দুর্ গা িমিে, হামতবান্ধা, লালিমনেহাট হাতীবান্ধা ১২২১২৪৬            3,000  

৩৬৪৬ দ. চর্াতািােী দুর্ গা িমিে, হামতবান্ধা, লালিমনেহাট হাতীবান্ধা ১২২১২৪৭            3,000  

৩৬৪৭ িধ্য কাদিা দুর্ গা িমিে, হামতবান্ধা, লালিমনেহাট হাতীবান্ধা ১২২১২৪৮            3,000  

৩৬৪৮ চকন্দ্রীয় িমিে, হামতবান্ধা, লালিমনেহাট হাতীবান্ধা ১২২১২৪৯            3,000  

৩৬৪৯ পমিি নওদাবাস শ্রীশ্রী োরধশ্যাি িমিে, হামতবান্ধা, লালিমনেহাট হাতীবান্ধা ১২২১২৫০            3,000  

৩৬৫০ পূব গ পামন িাি কুটি সা. দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৫১         10,000  

৩৬৫১ পমিি ধেপুে সেকােটােী সা. দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৫২         10,000  

৩৬৫২ োরনশ্বও চসবাশ্রি কালী ও দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৫৩         10,000  

৩৬৫৩ িধ্য সুরখমত বকয়াপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৫৪         10,000  

৩৬৫৪ চোশন মশমুলবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৫৫         10,000  

৩৬৫৫ দ. বড়মভটা সা. দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৫৬            8,000  



৩৬৫৬ কালীে পাঠ দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৫৭         10,000  

৩৬৫৭ ববশ্যপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৫৮         10,000  

৩৬৫৮ শ্রীশ্রী র্মবি মেও িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৫৯            5,000  

৩৬৫৯ দলদলীয়া সেকােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৬০            2,000  

৩৬৬০ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৬১            2,000  

৩৬৬১ চবলর্াো বকুল তলা দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৬২            2,000  

৩৬৬২ চপািােপাড়া দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৬৩            2,000  

৩৬৬৩ কি গকােপাড়া দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৬৪            2,000  

৩৬৬৪ আন্ধামেয়া সা. দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৬৫            2,000  

৩৬৬৫ ফুলবাড়ী চকন্দ্রীয় িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৬৬            2,000  

৩৬৬৬ হমেপাঠ সা. দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৬৭            2,000  

৩৬৬৭ চোড়র্াি নবদাসপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৬৮            2,000  

৩৬৬৮ চেৌিােী সা. কালী ও শশ্মান িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৬৯            2,000  

৩৬৬৯ উমলপুে িহািায়া িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৭০            2,000  

৩৬৭০ চভার্দাহ বাোে কালী িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৭১            2,000  

৩৬৭১ দাসপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৭৩            5,000  

৩৬৭২ চসনবাড়ী কালী িমিে, কুমড়গ্রাি কুমড়গ্রাি ১২২১২৭৪            5,000  

৩৬৭৩ বলোি হাট সা. দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৭৫           6,000  

৩৬৭৪ চতপুকুমেয়া সা. শ্রীশ্রী মবষ্ণু িমিে ও দুর্ গা পূো িন্ডপ, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৭৬           6,000  

৩৬৭৫ বকশীর্ঞ্জ শ্রীশ্রী মবষ্ণু িমিে ও দুর্ গা পূো িন্ডপ, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৭৮         10,000  

৩৬৭৬ োরিশ্বেী ও মত্রশুমলয়া দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড়  পঞ্চর্ড় ১২২১২৭৯           6,000  

৩৬৭৭ চেৌধুেীর্ঞ্জ সা. দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৮০           6,000  

৩৬৭৮ চদবীডুবা সা. দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৮১           6,000  

৩৬৭৯ চসনবাড়ী দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৮২         10,000  

৩৬৮০ শ্রীশ্রী সীতানাে িহারক্ষত্র ধাি, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৮৩           6,000  

৩৬৮১ শ্রীশ্রী েরর্াবন্ধু ঠাকুে বামড়, পঞর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৮৪           6,000  

৩৬৮২ পঞ্চর্ড় সা. দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৮৫           6,000  

৩৬৮৩ র্রহলা বাোে সা. দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৮৬           6,000  

৩৬৮৪ িালদাি সা. দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৮৭           6,000  

৩৬৮৫ চিৌিােী সা. দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৮৮         10,000  

৩৬৮৬ খামেো ভাোমন দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৮৯         10,000  

৩৬৮৭ শ্রীশ্রী চর্ামবি মেও িমিে, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৯০         10,000  

৩৬৮৮ কালীর্ঞ্জ দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৯১         10,000  

৩৬৮৯ লমক্ষেহাট ববমদক িমিে, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৯২            8,000  

৩৬৯০ নীলাে চিলা শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড় পঞ্ের্ড় ১২২১২৯৩            8,000  

৩৬৯১ সারকায়া সা. দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৯৪           6,000  

৩৬৯২ র্লামন্ড চেম্বাঙ্গী সা. কালী ও দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৯৫            5,000  

৩৬৯৩ ডাক্টাে বামড় সা. কালী িমিে ও দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৯৬         10,000  

৩৬৯৪ নতুন হাট শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৯৭            3,000  

৩৬৯৫ চর্ায়ালঝাড় বাোে সা. দুর্ গা িন্ডপ, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৯৮            3,000  

৩৬৯৬ েতনীবাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১২৯৯            3,000  

৩৬৯৭ কালীতলা পূো সা. দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড় পঞ্চর্ড় ১২২১৩০০            3,000  

৩৬৯৮ বালারকায়াে আোমে পশুোি ঠাকুেবাড়ী শ্রীশ্রী হমে ও দুর্ গা িমিে, েংপুে  িহানর্ে ১২২১৩০১            3,000  

৩৬৯৯ হাোটি হমেবাসে দুর্ গা পূো কমিটি, েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১৩০২            3,000  



৩৭০০ িনাদে হমে িমিে িাঙ্গন শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো কমিটি, েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১৩০৩            3,000  

৩৭০১ বাংলারদশ হমেেন যুব উন্নয়ন সমিমত, েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১৩০৪            3,000  

৩৭০২ শ্রীশ্রী কান্ত স্মৃমত হমেেন পূো কমিটি, েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১৩০৫            3,000  

৩৭০৩ হমেেন সমিমত সাতিাো, েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১৩০৬            3,000  

৩৭০৪ চষ্টশন কালীবাড়ী পূো কমিটি, েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১৩০৭            3,000  

৩৭০৫ দাসপাড়া পূো কমিটি, েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১৩০৮            3,000  

৩৭০৬ িহব্বত খাঁ শ্রীশ্রী েন্ডী িমিে কমিটি, েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১৩০৯            3,000  

৩৭০৭ ধাপ হমেসভা পূো কমিটি, েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১৩১০            3,000  

৩৭০৮ হােোহাটি ক্ষমত্রয়পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১৩১১            2,000  

৩৭০৯ চকশবপুে চবহাোপাড়া পূো িন্ডব, েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১৩১২            2,000  

৩৭১০ োনমক তাঁতীপাড়া পূো িন্ডপ, েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১৩১৩            2,000  

৩৭১১ লালোঁদপুে চকাদাল চধায়া সা. দুর্ গা িমিে, েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১৩১৪            2,000  

৩৭১২ পূব গ খরলয়া ঠাকুেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১৩১৫            2,000  

৩৭১৩ পূব গ ফরতপুে নামপতপাড়া দুর্ গা িমিে, েংপুে িহানর্ে িহানর্ে ১২২১৩১৬            2,000  

৩৭১৪ শ্রীশ্রী কালীবামড় িমিে, মভ. এইড. চোড, র্াইবান্ধা চপৌেসভা ১২২১৩১৭            5,000  

৩৭১৫ োিকৃষ্ণ আশ্রি, শেীন োকী সড়ক, র্াইবান্ধা চপৌেসভা ১২২১৩১৮            3,000  

৩৭১৬ সীতাোি মশব িমিে, ব্রীে ব্রীে চোড, র্াইবান্ধা চপৌেসভা ১২২১৩১৯            3,000  

৩৭১৭ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ব্রীে চোড, র্াইবান্ধা চপৌেসভা ১২২১৩২০            3,000  

৩৭১৮ সনাতন সংঘ, করলেপাড়া, র্াইবান্ধা চপৌেসভা ১২২১৩২১            3,000  

৩৭১৯ শ্রীশ্রী শমন িমিে, চোড, র্াইবান্ধা চপৌেসভা ১২২১৩২২            5,000  

৩৭২০ কািােোমন দুর্ গা িমিে, চর্াঘাট, কািােোমন, র্াইবান্ধা সদে ১২২১৩২৩            3,000  

৩৭২১ হাট দামড়য়াপুে শ্রীশ্রী িাতৃ িমিে, ঘারর্ায়া, র্াইবান্ধা সদে ১২২১৩২৪            3,000  

৩৭২২ ভরক্তে ধূলী সা. দুর্ গা িমিে, নাোয়িপুে, বল্লিঝাড়, র্াইবান্ধা সদে ১২২১৩২৫            3,000  

৩৭২৩ ের্ন্নাে িমিে, ভর্বানপুে,  োিেন্দ্রপুে, র্াইবান্ধা সদে ১২২১৩২৬            2,000  

৩৭২৪ িামঝপাড়া শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা িমিে, পমিি কুপতলা দাসপাড়া, র্াইবান্ধা সদে ১২২১৩২৭            2,000  

৩৭২৫ হাসানপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, ধারপেহাট বিে, র্াইবান্ধা সাদুল্লাপুে ১২২১৩২৮            2,000  

৩৭২৬ েরয়নপুে সাহাপাড়া ভেকালীপাড়া, র্াইবান্ধা সাদুল্লাপুে ১২২১৩২৯            2,000  

৩৭২৭ খািাে বাকেী সা. দুর্ গা িমিে, কািােপাড়া, র্াইবান্ধা সাদুল্লাপুে ১২২১৩৩০            2,000  

৩৭২৮ তালুক হমেদাস সা. দুর্ গা িমিে, চখািগ চকািেপুে,  র্াইবান্ধা সাদুল্লাপুে ১২২১৩৩১            2,000  

৩৭২৯ িরহশপুে সব গিঙ্গলা সা. দুর্ গা িমিে, ফমেদপুে, র্াইবান্ধা সাদুল্লাপুে ১২২১৩৩২            2,000  

৩৭৩০ ঝাড়াবি গা বটতলা কালীবামড় চসবা সংঘ িমিে, সাঘাটা, র্াইবান্ধা সাঘাটা ১২২১৩৩৩            2,000  

৩৭৩১ চবানােপাড়া চকন্দ্রীয় িমিে, র্াইবান্ধা সাঘাটা ১২২১৩৩৪            2,000  

৩৭৩২ উল্লযাবাোে সা. দুর্ গা িমিে, ভেতখালী, র্াইবান্ধা সাঘাটা ১২২১৩৩৫            2,000  

৩৭৩৩ জুিােবামড় চকন্দ্রীয় িমিে, সাঘাটা, র্াইবান্ধা সাঘাটা ১২২১৩৩৬            2,000  

৩৭৩৪ উপরেলা চকন্দ্রীয় সা. দুর্ গা িমিে, সুিের্ঞ্জ, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২১৩৩৭            2,000  

৩৭৩৫ দাসপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সুিের্ঞ্জ, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২১৩৩৮            2,000  

৩৭৩৬ বািনডাঙ্গা মশব িমিে, বািনডাঙ্গা, সুিের্ঞ্জ, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২১৩৩৯            2,000  

৩৭৩৭ হুড়াভায়াখাঁ ডা: মবশ্বমেৎ বি গি বামড় দুর্ গা িমিে, সুিের্ঞ্জ, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২১৩৪০            2,000  

৩৭৩৮ করলেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, ০৮ নং ওয়াড গ, সুিের্ঞ্জ, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২১৩৪১            2,000  

৩৭৩৯ পমিি েতনপুে সা. দুর্ গা িমিে, দ. উমড়য়া, ফুলিমড়, র্াইবান্ধা ফুলিমড় ১২২১৩৪২            2,000  

৩৭৪০ পমিি িালুয়া োনা পাড়া শীতলী িমিে, উদাখালী ইউমপ, র্াইবান্ধা ফুলিমড় ১২২১৩৪৩            2,000  

৩৭৪১ নীরলে ভীটা সা. দুর্ গা িমিে, উত্তে কাঠুে উদাখালী, ফুলিমড়, র্াইবান্ধা ফুলিমড় ১২২১৩৪৪            2,000  

৩৭৪২ কালীবামড় চকন্দ্রীয় িমিে, পলাশবাড়ী, র্াইবান্ধা পলাশবাড়ী ১২২১৩৪৫         10,000  

৩৭৪৩ কেরতায়া পাড়া কালী িমিে, র্াইবান্ধা পলাশবাড়ী ১২২১৩৪৬            5,000  



৩৭৪৪ কামশয়াবাড়ী শ্রীশ্রী িায়ািমন চকন্দ্রীয় কামল িমিে, পলাশবাড়ী, র্াইবান্ধা পলাশবাড়ী ১২২১৩৪৭         10,000  

৩৭৪৫ িহমদপুে চকন্দ্রীয় কালী িমিে, র্াইবান্ধা পলাশবাড়ী ১২২১৩৪৮            2,000  

৩৭৪৬ িাইতানতলা শ্রী অঙ্গন সা. দুর্ গা িমিে, সুিের্ঞ্জ, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২১৩৪৯            5,000  

৩৭৪৭ িমহপুে চসানাতলা সংঘ সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সাদুল্লাপুে, র্াইবান্ধা সাদুল্লাপুে ১২২১৩৫০            5,000  

৩৭৪৮ দুর্ গাপুে দুর্ গা িমিে, ৫নং িহমদপুে ইউমপ, পলাশবাড়ী, র্াইবান্ধা পলাশবাড়ী ১২২১৩৫১            2,000  

৩৭৪৯ চকাোশহে কালীতলা সা. দুর্ গা িমিে, হমেতলা, চর্ামবির্ঞ্জ, র্াইবান্ধা চর্ামবির্ঞ্জ ১২২১৩৫২            2,000  

৩৭৫০ োঁদপাড়া (বুমড়তলা) সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, চর্ামবির্ঞ্জ, র্াইবান্ধা চর্ামবির্ঞ্জ ১২২১৩৫৩            2,000  

৩৭৫১ বাসুরদববাড়ী দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, চর্ামবির্ঞ্জ, র্াইবান্ধা চর্ামবির্ঞ্জ ১২২১৩৫৪            2,000  

৩৭৫২ চকন্দ্রীয় দুর্ গা িমিে, চর্ালাপবার্, চর্ামবির্ঞ্জ, র্াইবান্ধা চর্ামবির্ঞ্জ ১২২১৩৫৫            2,000  

৩৭৫৩ কুঠিবাড়ী কুঠিশ্বেী সা. দুর্ গা িমিে, কুঠিবাড়ী, চর্ামবির্ঞ্জ, র্াইবান্ধা চর্ামবির্ঞ্জ ১২২১৩৫৬            2,000  

৩৭৫৪ সাদুল্লাপুে চকন্দ্রীয় বারোয়ােী দুর্ গা পূো িন্ডপ, র্াইবান্ধা সাদুল্লাপুে ১২২১৩৫৭            5,000  

৩৭৫৫ শ্রীশ্রী ২নং খমলফা পমট্ট ও িারড়ায়ােী পমি পূো িমিে, মুমেবসড়ক,  চপৌেসভা ১২২১৩৫৮            5,000  

৩৭৫৬ শ্রীশ্রী সা. কালী িাতা িমিে, চর্াশালা, মসোের্ঞ্জ চপৌেসভা ১২২১৩৫৯            5,000  

৩৭৫৭ শ্রীশ্রী সা. কালীিাতা িমিে, বামহেরর্ালা চঘািপাড়া, মসোের্ঞ্জ চপৌেসভা ১২২১৩৬০            5,000  

৩৭৫৮ শ্রীশ্রী সা. পূো িমিে, মসোের্ঞ্জ চপৌেসভা ১২২১৩৬১            5,000  

৩৭৫৯ শ্রীশ্রী সা. পূো িমিে, বামহেরর্ালা মশংপাড়া, মসোের্ঞ্জ চপৌেসভা ১২২১৩৬২            5,000  

৩৭৬০ শ্রীশ্রী সা. পূো িমিে, হমেেন করলানী িাহমুদপুে, মসোের্ঞ্জ চপৌেসভা ১২২১৩৬৩            5,000  

৩৭৬১ শ্রীশ্রী সা. পূো িন্ডপ, মুক্তােপাড়া, মসোের্ঞ্জ চপৌেসভা ১২২১৩৬৪            5,000  

৩৭৬২ শ্রীশ্রী সা. ের্ৎিয়ী দুর্ গা িমিে, চস্টমডয়াি চোড, মসোের্ঞ্জ চপৌেসভা ১২২১৩৬৫         10,000  

৩৭৬৩ শ্রীশ্রী সা. শীব িমিে পূো িমিে, করলে চোড, মসোের্ঞ্জ চপৌেসভা ১২২১৩৬৬            5,000  

৩৭৬৪ োিকৃষ্ণ চসবা সংঘ, ধানবামন্ধ, মসোের্ঞ্জ চপৌেসভা ১২২১৩৬৭            5,000  

৩৭৬৫ শ্রীশ্রী সা. ধলডব পূো িমিে, বার্বাটি, মসোের্ঞ্জ চপৌেসভা ১২২১৩৬৮            5,000  

৩৭৬৬ োমিেতা িধ্যপাড়া দুর্ গা িমিে, শাহোদপুে, মসোের্ঞ্জ শাহোদপুে ১২২১৩৬৯            5,000  

৩৭৬৭ শ্রীশ্রী চর্ৌে মনতাই চসবা সংঘ আশ্রি, শাহোদপুে, মসোের্ঞ্জ শাহোদপুে ১২২১৩৭০            5,000  

৩৭৬৮ চঘাির্াঁতী আমদ িায়া িমিে, উল্লাপাড়া, মসোের্ঞ্জ উল্লাপাড়া ১২২১৩৭১            5,000  

৩৭৬৯ চসানামুখী বাোে সা. িমিে, উল্লাপাড়া, মসোের্ঞ্জ উল্লাপাড়া ১২২১৩৭২            5,000  

৩৭৭০ শ্রীশ্রী িদন চিাহন চসবা সধন, চবলকুমে, মসোের্ঞ্জ চবলকুমে ১২২১৩৭৩            5,000  

৩৭৭১ চঘািপাড়া দুর্ গা িমিে, তাড়াশ, মসোের্ঞ্জ তাড়াশ ১২২১৩৭৪            5,000  

৩৭৭২ শ্রীশ্রী েয়দুর্ গা িমিরে মনির্ামি, োয়র্ঞ্জ, মসোের্ঞ্জ োয়র্ঞ্জ ১২২১৩৭৫            5,000  

৩৭৭৩ োিকতল চলাকনাে িমিে, কািােখি, মসোের্ঞ্জ কািােখি ১২২১৩৭৬            5,000  

৩৭৭৪ কািােখি িহাশ্বশ্মান, কািােখি, মসোের্ঞ্জ কািােখি ১২২১৩৭৭            5,000  

৩৭৭৫ বরুয়া চঘািপাড়া িমিে, চবলকুমে, মসোের্ঞ্জ চবলকুমে ১২২১৩৭৮            5,000  

৩৭৭৬ কািােপাড়া চঘািপাড়া িমিে, চবলকুমে, মসোের্ঞ্জ চবলকুমে ১২২১৩৭৯            5,000  

৩৭৭৭ চশালাকুমড় উত্তেপাড়া দুর্ গা িমিে, চবলকুমে, মসোের্ঞ্জ চবলকুমে ১২২১৩৮০            5,000  

৩৭৭৮ সালদাে মিমস্ত্রেপাড়া কামল িমিে, চবলকুমে, মসোের্ঞ্জ চবলকুমে ১২২১৩৮১            5,000  

৩৭৭৯ চবমতল িামঝপাড়া দুর্ গা িমিে, চবলকুমে, মসোের্ঞ্জ চবলকুমে ১২২১৩৮২            5,000  

৩৭৮০ চশালাকুমড় উত্তেপাড়া নাোয়রনে দুর্ গা িমিে, চবলকুমে, মসোের্ঞ্জ চবলকুমে ১২২১৩৮৩            5,000  

৩৭৮১ বাোে চস্টশন কামলিাতা িমিে, কয়লাপমট্ট, সদে, মসোের্ঞ্জ সদে ১২২১৩৮৪         10,000  

৩৭৮২ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পাঙ্গাসী, োয়র্ঞ্জ, মসোের্ঞ্জ োয়র্ঞ্জ ১২২১৩৮৫            5,000  

৩৭৮৩ মব এল করলে চোড মশব িমিে পূো কমিটি, মব এল চোড, মসোের্ঞ্জ সদে ১২২১৩৮৬            5,000  

৩৭৮৪ োয় চদৌলতপুে, উ:পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কািােখি, মসোের্ঞ্জ কািােখি ১২২১৩৮৭            5,000  

৩৭৮৫ ঝাওল সা. দুর্ গা িমিে, দ. কািােখি, মসোের্ঞ্জ কািােখি ১২২১৩৮৮            5,000  

৩৭৮৬ ভেঘাট সাহাপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কািােখি, মসোের্ঞ্জ কািােখি ১২২১৩৮৯            5,000  

৩৭৮৭ োিকতল কালীবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, কািােখি, মসোের্ঞ্জ কািােখি ১২২১৩৯০            5,000  



৩৭৮৮ চর্াপালপুে সা. দুর্ গা িমিে, কািােখি, মসোের্ঞ্জ কািােখি ১২২১৩৯১            5,000  

৩৭৮৯ সা. দুর্ গা িমিে, বনবাড়ীয়া, সদে, মসোের্ঞ্জ সদে ১২২১৩৯২            5,000  

৩৭৯০ শ্রীশ্রী োধািাধব িমিে, েেোয়পুে, মসোের্ঞ্জ সদে ১২২১৩৯৩            5,000  

৩৭৯১ শাহবােপুে ডাক্তােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, েংপুে সদে ১২২১৩৯৪            3,000  

৩৭৯২ উমেেপুে দাসপাড়া সা. োধা চর্ামবি মর্মেধােী িমিে পীের্ঞ্জ ১২২১৩৯৫            2,000  

৩৭৯৩ েমতয়া চ ার্ীপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মিঠাপুকুে, েংপুে মিঠাপুকুে ১২২১৩৯৬            2,000  

৩৭৯৪ মনেপাড়া চদবেন্দ্র সা. দুর্ গা িমিে, কাউমনয়া, েংপুে কাউমনয়া ১২২১৩৯৭            2,000  

৩৭৯৫ র্ঙ্গা নাোয়ন সা. মশব ও দুর্ গা িমিে, কাউমনয়া, েংপুে চর্ামবির্ঞ্জ ১২২১৩৯৮            2,000  

৩৭৯৬ বুেবুক বার্বাে োনপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, কালুপাড়া, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৩৯৯            2,000  

৩৭৯৭ দ. বাউেমন্ড মখয়ােপাড়া দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৪০০            2,000  

৩৭৯৮ অমম্বকানর্ে সা. পূো িন্ডপ, গুপ্তংক, চনায়াখালী সদে ১২২১৪০১            3,000  

৩৭৯৯ িালঞ্চ সংঘ সা. পূো িন্ডপ, িাইেদী, চনায়াখালী সদে ১২২১৪০২            4,000  

৩৮০০ শােদা সংঘ সা. পূো িন্ডপ, িাইেদী বাোে, চনায়াখালী সদে ১২২১৪০৩            3,000  

৩৮০১ সা. চদব িমিে পূো িন্ডপ, িাইেদী, চনায়াখালী সদে ১২২১৪০৪            3,000  

৩৮০২ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ চসবাশ্রি, চেৌমুহনী বাোে, চনায়াখালী সদে ১২২১৪০৫            3,000  

৩৮০৩ চসানাপুে িহাশ্মশান সা. পূো িমিে, চনায়াখালী সদে ১২২১৪০৬            3,000  

৩৮০৪ পাব গতী পূো িন্ডপ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ চসবাশ্রি, লক্ষী নাোয়নপুে, চনায়াখালী সদে ১২২১৪০৭            3,000  

৩৮০৫ অপরূপা সংঘ শােদীয় দুরর্ গাৎসব পূো িন্ডপ, উমকলপাড়া, চনায়াখালী সদে ১২২১৪০৮            3,000  

৩৮০৬ মত্র-নয়নী পূো িন্ডপ, চেৌমুহনী, চনায়াখালী সদে ১২২১৪০৯            2,000  

৩৮০৭ মবেয়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, চেৌমুহনী, চনায়াখালী সদে ১২২১৪১০            2,000  

৩৮০৮ িহািায়া শ্রীশ্রী শােদীয় দুরর্ গাৎসব, চেৌমুহনী, চনায়াখালী সদে ১২২১৪১১            2,000  

৩৮০৯ মত্রগুনা পূো কমিটি, চেৌমুহনী, চনায়াখালী সদে ১২২১৪১২            2,000  

৩৮১০ শ্রীশ্রী েমন্ডকা পূো িন্ডপ, চেৌমুহনী, চনায়াখালী সদে ১২২১৪১৩            2,000  

৩৮১১ আদ্যশমক্ত সা. পূো িন্ডপ, একলাশপুে, চনায়াখালী চবর্ির্ঞ্জ ১২২১৪১৪            3,000  

৩৮১২ োের্ঞ্জ আনিিয়ী পূো িন্ডপ, চবর্ির্ঞ্জ, চনায়াখালী চবর্ির্ঞ্জ ১২২১৪১৫            2,000  

৩৮১৩ সা. আনিিয়ী পূো িন্ডপ, োের্ঞ্জ, চবর্ির্ঞ্জ চবর্ির্ঞ্জ ১২২১৪১৬            3,000  

৩৮১৪ শ্রীশ্রী চর্ৌে মনতাই চসবাশ্রি, োটমখল, চনায়াখালী োটমখল ১২২১৪১৭            3,000  

৩৮১৫ মখলপাড়া কালী িমিে, োটমখল, চনায়াখালী োটমখল ১২২১৪১৮            3,000  

৩৮১৬ শ্রীশ্রী বাোহী চদবীে িমিে, চসানাইমুমড়, চনায়াখালী চসানাইমুমড় ১২২১৪১৯            3,000  

৩৮১৭ কুিােঘমেয়া দুর্ গা িমিে, চসানাইমুমড়, চনায়াখালী চসানাইমুমড় ১২২১৪২০            3,000  

৩৮১৮ বেো শ্রীশ্রী েক্ষা কালী িমিে, চসানাইমুমড়, চনায়াখালী চসানাইমুমড় ১২২১৪২১            3,000  

৩৮১৯ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি চসবাশ্রি, চদবপুে, চনায়াখালী চসানাইমুমড় ১২২১৪২২            3,000  

৩৮২০ োঁদপুে সা. পূো িন্ডপ, চসনবার্, চনায়াখালী চসানাইমুমড় ১২২১৪২৩            3,000  

৩৮২১ চসনবার্ বাোে সা. পূো িন্ডপ, চনায়াখালী চসানাইমুমড় ১২২১৪২৪            2,000  

৩৮২২ চসবােহাট বাোে শ্রীশ্রী চসবা ঠাকুোনী িমিে, চসনবার্, চনায়াখালী চসানাইমুমড় ১২২১৪২৫            3,000  

৩৮২৩ পূব গপাড়া সূ গ তরুন সংঘ সা. দুর্ গা িমিে, মঘওে, িামনকর্ঞ্জ মঘওে ১২২১৪২৬            3,000  

৩৮২৪ আন্ধাে িামনক সা. দুর্ গা িমিে, সদে, িামনকর্ঞ্জ সদে ১২২১৪২৭            3,000  

৩৮২৫ শ্রীশ্রী সা. েক্ষাকালী ও দুর্ গা িমিে, মূলেে, টঙ্গীবাড়ী টঙ্গীবাড়ী ১২২১৪২৮            3,000  

৩৮২৬ শ্রীশ্রী সা. েক্ষাকালী ও দুর্ গা িমিে, আমড়য়ল, টঙ্গীবাড়ী, মুমন্সর্ঞ্জ টঙ্গীবাড়ী ১২২১৪২৯            3,000  

৩৮২৭ শ্রীশ্রী োেলক্ষ্মী নাোয়ন ও দুর্ গা িমিে পমেোলনা কমিটি, শ্রীনর্ে, মুমন্সর্ঞ্জ শ্রীনর্ে ১২২১৪৩০            5,000  

৩৮২৮ শ্যািমসমদ্ধ সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, শ্রীনর্ে, মুমন্সর্ঞ্জ শ্রীনর্ে ১২২১৪৩১            3,000  

৩৮২৯ খান্দ্রীো সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, শ্রীনর্ে, মুমন্সর্ঞ্জ শ্রীনর্ে ১২২১৪৩২            4,000  

৩৮৩০ কািাের্াঁও হমেমভমত্ত দুর্ গা িমিে সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, শ্রীনর্ে,  শ্রীনর্ে ১২২১৪৩৩            3,000  

৩৮৩১ টিকাদােবাড়ী শীতলা িমিে সা. দুর্ গা পূো কমিটি, শ্রীনর্ে, মুমন্সর্ঞ্জ শ্রীনর্ে ১২২১৪৩৪            3,000  



৩৮৩২ শ্রীশ্রী োিকৃষ্ণ মিশন চসবাশ্রি ও দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি,  শ্রীনর্ে ১২২১৪৩৫            4,000  

৩৮৩৩ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, আটপাড়া, শ্রীনর্ে, মুমন্সর্ঞ্জ শ্রীনর্ে ১২২১৪৩৬            2,000  

৩৮৩৪ উত্তে বশলিােী উত্তেপাড়া চঘালা ও েয়কালী সা. দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা,  বটিয়াঘাটা ১২২১৪৩৭            3,000  

৩৮৩৫ বকয়াবাোে মিলন িাতৃ িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২১৪৩৮            3,000  

৩৮৩৬ উত্তে বশলিােী সা. ঠাকুেতলা দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২১৪৩৯            3,000  

৩৮৩৭ পুটিিােী সা. পূো িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২১৪৪০            3,000  

৩৮৩৮ শ্রীশ্রী বুড়া কালী িাতাে পূো িন্ডপ, কালীতলা, নওর্াঁ সদে ১২২১৪৪১            5,000  

৩৮৩৯ শ্রীশ্রী আনিিয়ী কালী িমিে, মশব িমিে, নওর্াঁ সদে ১২২১৪৪২            5,000  

৩৮৪০ চসবাশ্রি সংঘ পূো িন্ডপ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২১৪৪৩         10,000  

৩৮৪১ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি পূো িন্ডপ, নুমনয়াপাড়া, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২১৪৪৪            2,000  

৩৮৪২ ফাইভস্টাে ক্লাব পূো িন্ডপ, চঘািপাড়া, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২১৪৪৫            4,000  

৩৮৪৩ দুর্ গাপুে সা. পূো িন্ডপ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২১৪৪৬            2,000  

৩৮৪৪ নওর্াঁ কারলক্টরেট পূো িন্ডপ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২১৪৪৭         10,000  

৩৮৪৫ মশবপুেহাট উত্তেপাড়া পূো িন্ডপ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২১৪৪৮            5,000  

৩৮৪৬ মশবপুেহাট দ.পাড়া পূো িন্ডপ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২১৪৪৯            2,000  

৩৮৪৭ পাে নওর্াঁ সা. পূো িন্ডপ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২১৪৫০            2,000  

৩৮৪৮ মর্মেধােী দুর্ গা িমিে, পলাশবাড়ী, র্াইবান্ধা পলাশবাড়ী ১২২১৪৫১            3,000  

৩৮৪৯ িরহিপুে উত্তেপাড়া দুর্ গা িমিে, পলাশবাড়ী, র্াইবান্ধা পলাশবাড়ী ১২২১৪৫২            3,000  

৩৮৫০ িরহিপুে ভরবশ িাষ্টারেে বাড়ীে দুর্ গা িমিে, পলাশবাড়ী, র্াইবান্ধা পলাশবাড়ী ১২২১৪৫৩            3,000  

৩৮৫১ ের্েোমন দুর্ গা িমিে, পলাশবাড়ী, র্াইবান্ধা পলাশবাড়ী ১২২১৪৫৪            3,000  

৩৮৫২ মশমুমলয়া দুর্ গা িমিে, পলাশবাড়ী, র্াইবান্ধা পলাশবাড়ী ১২২১৪৫৫            3,000  

৩৮৫৩ োঙ্গািাটি িধ্যপাড়া দুর্ গা িমিে, পলাশবাড়ী, র্াইবান্ধা পলাশবাড়ী ১২২১৪৫৬            3,000  

৩৮৫৪ োঙ্গািাটি পূব গপাড়া দুর্ গা িমিে, পলাশবাড়ী, র্াইবান্ধা পলাশবাড়ী ১২২১৪৫৭            3,000  

৩৮৫৫ গৃধােীপুে িাঃ পাড়া হমেেন দুর্ গা িমিে, পলাশবাড়ী, র্াইবান্ধা পলাশবাড়ী ১২২১৪৫৮            3,000  

৩৮৫৬ বড় মশমুলতলী সাহাপাড়া দুর্ গা িমিে, মকরশাের্াড়ী মকরশাের্াড়ী ১২২১৪৫৯            3,000  

৩৮৫৭ সগুনা ক্ষমত্রয়পাড়া দুর্ গা িমিে, মকরশাের্াড়ী মকরশাের্াড়ী ১২২১৪৬০            3,000  

৩৮৫৮ র্রিশপুে েমবদাসপাড়া দুর্ গা িমিে, মকরশাের্াড়ী মকরশাের্াড়ী ১২২১৪৬১            3,000  

৩৮৫৯ পমিি োিেন্দ্রপুে চিঘাে চিাড় স্বর্ীয় নটবে িন্ডল দুর্ গা িমিে, 

মকরশাের্াড়ী 

মকরশাের্াড়ী ১২২১৪৬২            3,000  

৩৮৬০ বড় মশমুলতলা িধ্যপাড়া দুর্ গা িমিে, মকরশাের্াড়ী মকরশাের্াড়ী ১২২১৪৬৩            3,000  

৩৮৬১ বড় দাউদপুে উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ১নং েসুলপুে, সাদুল্লাপুে সাদুল্লাপুে ১২২১৪৬৪            3,000  

৩৮৬২ বড় দাউদপুে িন্ডলপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ১নং েসুলপুে সাদুল্লাপুে ১২২১৪৬৫            3,000  

৩৮৬৩ পূব গ শ্রীোিপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ২নং নলডাঙ্গা সাদুল্লাপুে ১২২১৪৬৬            3,000  

৩৮৬৪ নলডাঙ্গা কাোেী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ২নং নলডাঙ্গা সাদুল্লাপুে ১২২১৪৬৭            3,000  

৩৮৬৫ নলডাঙ্গা কামলবাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ২নং নলডাঙ্গা সাদুল্লাপুে ১২২১৪৬৮            3,000  

৩৮৬৬ িমহপুে সনাতন সংঘ সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ৭নং ইমদলপুে সাদুল্লাপুে ১২২১৪৬৯            5,000  

৩৮৬৭ সাদুল্লাপুে চকন্দ্রীয় বারোয়ােী দুর্ গা পূো িন্ডপ, ৯নং বনগ্রাি সাদুল্লাপুে ১২২১৪৭০            5,000  

৩৮৬৮ হমবল্লাপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ৯নং বনগ্রাি সাদুল্লাপুে ১২২১৪৭১            3,000  

৩৮৬৯ হমবল্লাপুে পূব গপাড়া েরিরনে বাড়ী, ৯নং বনগ্রাি সাদুল্লাপুে ১২২১৪৭২            3,000  

৩৮৭০ হমবল্লাপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ৯নং বনগ্রাি সাদুল্লাপুে ১২২১৪৭৩            3,000  

৩৮৭১ সুলবাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ১১নং চখািগরকািেপুে সাদুল্লাপুে ১২২১৪৭৪            3,000  

৩৮৭২ পমিি ফুলবাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ১১নং চখািগরকািেপুে সাদুল্লাপুে ১২২১৪৭৫            3,000  

৩৮৭৩ ফুলবাড়ী িমহন্দ্রনাে সেকারেে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ১১নং 

চখািগরকািেপুে 

সাদুল্লাপুে ১২২১৪৭৬            3,000  



৩৮৭৪ চিাট চদৌলতপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ১১নং চখািগরকািেপুে সাদুল্লাপুে ১২২১৪৭৭            3,000  

৩৮৭৫ ধনকুঠি সনাতন সা. দুর্ গা িমিে, লক্ষ্মীপুে, র্াইবান্ধা সদে ১২২১৪৭৮            5,000  

৩৮৭৬ েেবাোে সা. দুর্ গা িমিে, চখালাহাটী, র্াইবান্ধা সদে ১২২১৪৭৯            5,000  

৩৮৭৭ চদবনােপাড়া দুর্ গা িমিে, সুিের্ঞ্জ, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২১৪৮০            5,000  

৩৮৭৮ িাইতানতলা শ্রী অঙ্গন সা. দুর্ গা িমিে, চসানাোয়, সুিের্ঞ্জ সুিের্ঞ্জ ১২২১৪৮১            5,000  

৩৮৭৯ দলদমলয়া বটতলা সা. দুর্ গা িমিে, ১০নং চবানােপাড়া সাঘাটা ১২২১৪৮২            5,000  

৩৮৮০ আিরুল বাড়ী বামনয়াপাড়া দুর্ গা িমিে, দারিাদেপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৪৮৩            2,000  

৩৮৮১ আিরুল বাড়ী শাখােীপাড়া দুর্ গা িমিে, দারিাদেপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৪৮৪            2,000  

৩৮৮২ আিরুল বাড়ী িাষ্টােপাড়া দুর্ গা িমিে, দারিাদেপুে বদের্ঞ্ে ১২২১৪৮৫            2,000  

৩৮৮৩ পমিি শাহাপুে দুর্ গা িমিে, দারিাদেপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৪৮৬            3,000  

৩৮৮৪ সরন্তািপুে পূব গ বকশীপাড়া দুর্ গা িমিে, িধুপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৪৮৭            3,000  

৩৮৮৫ সরন্তািপুে ডাঙ্গাপাড়া দুর্ গা িমিে, িধুপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৪৮৮            3,000  

৩৮৮৬ শঠিবাড়ী পুোতন বিে সা. দুর্ গা িমিে মিঠাপুকুে ১২২১৪৮৯            3,000  

৩৮৮৭ সরন্তািপুে ববোর্ীপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, িধুপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৪৯০            2,000  

৩৮৮৮ োিোরয়ে পাড়া সা. িমিে, ১৫নং বড়হ েতপুে ইউমনয়ন মিঠাপুকুে ১২২১৪৯১            2,000  

৩৮৮৯ োোোিপুে পাকাে িাো ডাঙ্গাপাড়া দুর্ গা িমিে, িধুপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৪৯২            2,000  

৩৮৯০ োোোিপুে চর্াবের্াড়ী বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, িধুপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৪৯৩            2,000  

৩৮৯১ িধুপুে সেদােপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, িধুপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৪৯৪            2,000  

৩৮৯২ নাটাোি মহন্দুপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কুতুবপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৪৯৫            3,000  

৩৮৯৩ মকসিত ঘাটামবল সাহাপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, োিনােপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৪৯৬            3,000  

৩৮৯৪ ঘাটামবল বািনপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, োিনােপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৪৯৭            2,000  

৩৮৯৫ খামলশা হােীপুে পানাতীপাড়া দুর্ গা িমিে, োিনােপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৪৯৮            2,000  

৩৮৯৬ ঘাটামবল চর্ারয়িাপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, োিনােপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৪৯৯            2,000  

৩৮৯৭ মকসিত ঘাটামবল িন্ডলপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, োিনােপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৫০০            2,000  

৩৮৯৮ চখজুমেয়া মবনাপামন সা. দুর্ গা পূো িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ১২২১৫০১            2,000  

৩৮৯৯ সা. শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা পূো, বাশপাড়া, চফনী সদে ১২২১৫০২            5,000  

৩৯০০ েয়কালী িমিে সা. শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা পূো, চফনী সদে ১২২১৫০৩            5,000  

৩৯০১ বাোহীপুে (িজুিদােবাড়ী) সা. শােদীয় দুর্ গা পূো, চফনী সদে ১২২১৫০৪            5,000  

৩৯০২ উত্তে োঁদপুে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চফনী সদে ১২২১৫০৫            5,000  

৩৯০৩ োিপুে সা. শ্রীশ্রী শীতলা কালী িমিে, চলমুয়া, চফনী সদে ১২২১৫০৬            5,000  

৩৯০৪ শ্রীশ্রী হমেঠাকুে চসবাশ্রি, চিাল্লাে তামকয়া, বামলর্াঁও, চফনী সদে ১২২১৫০৭            5,000  

৩৯০৫ তুলা বামড়য়া োিকৃষ্ণ চসবাশ্রি, কালীদহ, চফনী সদে ১২২১৫০৮            5,000  

৩৯০৬ তুলাবাড়ীয়া হাইস্কুল শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো কমিটি, কালীদহ, চফনী সদে ১২২১৫০৯            5,000  

৩৯০৭ ধমলয়া সা. দুর্ গা িমিে, চফনী সদে ১২২১৫১০            5,000  

৩৯০৮ কুঠিে কালীবাড়ী সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চসানার্ােী, চফনী চসানার্ােী ১২২১৫১২            5,000  

৩৯০৯ আমকলপুে সা. শ্রীশ্রী েক্ষাকালী বাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, চসানার্ােী,  চসানার্ােী ১২২১৫১৩            5,000  

৩৯১০ চসরনেখীল েক্ষাকালী বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, চসানার্ােী, চফনী চসানার্ােী ১২২১৫১৪            5,000  

৩৯১১ োিকৃষ্ণ চসবাশ্রি কালীবাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, চসানার্ােী, চফনী  চসানার্ােী ১২২১৫১৫            5,000  

৩৯১২ েেরসানাপুে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, চসানার্ােী, চফনী চসানার্ােী ১২২১৫১৬            5,000  

৩৯১৩ দার্নভূইয়া চকন্দ্রীয় দুর্ গা িমিে কিরেক্স সাঃ শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা পূো,  দার্নভূইয়া ১২২১৫১৭            5,000  

৩৯১৪ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ চসবাশ্রি, িার্লনাইয়া, চফনী িার্লনাইয়া ১২২১৫১৮            5,000  

৩৯১৫ শ্রীশ্রী ইচ্ছািয়ী িমিে, িার্লনাইয়া, চফনী িার্লনাইয়া ১২২১৫১৯            5,000  

৩৯১৬ শ্রীশ্রী চভালানাে চসবাশ্রি, শ্রীপুে, ফুলর্ােী ফুলর্ােী ১২২১৫২০            5,000  

৩৯১৭ চলাকনাে চসবাশ্রি সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো, মকসিত মবেয়পুে, ফুলর্ােী, চফনী ফুলর্ােী ১২২১৫২১            5,000  



৩৯১৮ শ্রীশ্রী িাতঙ্গী চদবীে িমিে, পেশুোি, চফনী পেশুোি ১২২১৫২২            5,000  

৩৯১৯ শ্রীশ্রী িহািভুে আশ্রি সা. শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা পূো, চফনী সদে ১২২১৫২৩            5,000  

৩৯২০ সা. শ্রীশ্রী কালীবাড়ী পূো িন্ডপ, দুধমুখা, চফনী সদে ১২২১৫২৪            5,000  

৩৯২১ অমখল ডাক্তাে বাড়ী দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, ফুলর্ােী, চফনী ফুলর্ােী ১২২১৫২৫           6,000  

৩৯২২ চর্ালাবাড়ী বাকড় বাড়ী দুর্ গা িমিে, চর্ালাবাড়ী, কদিবাড়ী, োকেে,  োকেে ১২২১৫২৬           6,000  

৩৯২৩ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী িমিে সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, সদে, মুু্মন্সর্ঞ্জ সদে ১২২১৫২৭            3,000  

৩৯২৪ শ্রীশ্রী সুধাোি বাউরলে আশ্রি সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, সদে,  সদে ১২২১৫২৮            3,000  

৩৯২৫ নয়ানর্ে দুর্ গা িমিে সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, র্োমেয়া, মুমন্সর্ঞ্জ র্োমেয়া ১২২১৫২৯            3,000  

৩৯২৬ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, র্োমেয়া, মুমন্সর্ঞ্জ র্োমেয়া ১২২১৫৩০            3,000  

৩৯২৭ মশমুমলয়া চর্াপারলে আখড়া সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, চলৌহেং,  চলৌহেং ১২২১৫৩১            4,000  

৩৯২৮ ঝাউটিয়া েেরখালা সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, চলৌহেং, মুমন্সর্ঞ্জ চলৌহেং ১২২১৫৩২            4,000  

৩৯২৯ চবের্াঁও ভােত ফমকে চসবাশ্রি, চলৌহেং, মুমন্সর্ঞ্জ চলৌহেং ১২২১৫৩৩            4,000  

৩৯৩০ মিেগাকািা বাউরলে আখড়া শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, 

মসোের্ঞ্জ, মুমন্সর্ঞ্জ 

মসোের্ঞ্জ ১২২১৫৩৪            4,000  

৩৯৩১ চশালপুে চেরলপাড়া সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, মসোেমদখান,  মসোেমদখান ১২২১৫৩৫            3,000  

৩৯৩২ কালসুে সা. দুর্ গা িমিে সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, মসোেমদখান,  মসোেমদখান ১২২১৫৩৬            3,000  

৩৯৩৩ নয়ানর্ে সা. দুর্ গা িমিে, মসোেমদখান, মুমন্সর্ঞ্জ মসোেমদখান ১২২১৫৩৭            4,000  

৩৯৩৪ হােীর্াঁও বটতলা দুর্ গা িমিে সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, 

মসোেমদখান, মুমন্সর্ঞ্জ 

মসোেমদখান ১২২১৫৩৮            3,000  

৩৯৩৫ িালখাননর্ে কালাোদ িমিে সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, 

মসোেমদখান, মুমন্সর্ঞ্জ 

মসোেমদখান ১২২১৫৩৯            3,000  

৩৯৩৬ শ্রীশ্রী চকন্দ্রীয় মশব দুর্ গা িমিে সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, টঙ্গীবাড়ী,  টঙ্গীবাড়ী ১২২১৫৪০            5,000  

৩৯৩৭ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, চঘািপাড়া, মুমন্সর্ঞ্জ টঙ্গীবাড়ী ১২২১৫৪১            5,000  

৩৯৩৮ শ্রীশ্রী সা. েক্ষাকালী ও দুর্ গা িমিে উদ াপন কমিটি, পুোপাড়া, মুমন্সর্ঞ্জ টঙ্গীবাড়ী ১২২১৫৪২            4,000  

৩৯৩৯ চবতকাবাোে দুর্ গা িমিে সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, টঙ্গীবাড়ী,  টঙ্গীবাড়ী ১২২১৫৪৩            3,000  

৩৯৪০ সা. দুর্ গা িমিে সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, পাইকপাড়া, টঙ্গীবাড়ী,  টঙ্গীবাড়ী ১২২১৫৪৪            3,000  

৩৯৪১ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, অমড়য়ন, টঙ্গীবাড়ী, মুমন্সর্ঞ্জ টঙ্গীবাড়ী ১২২১৫৪৫            3,000  

৩৯৪২ আব্দুল্লাপুে ০২নং স্কুল দাসপাড়া সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, টঙ্গীবাড়ী,  টঙ্গীবাড়ী ১২২১৫৪৬            4,000  

৩৯৪৩ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, মসরদ্ধশ্বেী বাোে, টঙ্গীবাড়ী, মুমন্সর্ঞ্জ টঙ্গীবাড়ী ১২২১৫৪৭            4,000  

৩৯৪৪ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, ধািােন, টঙ্গীবাড়ী টঙ্গীবাড়ী ১২২১৫৪৮            3,000  

৩৯৪৫ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, মসংরহে নিন, টঙ্গীবাড়ী,  টঙ্গীবাড়ী ১২২১৫৪৯            3,000  

৩৯৪৬ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে েেিটফটিয়া, হালদােপাড়া, টঙ্গীবাড়ী, মুমন্সর্ঞ্জ  টঙ্গীবাড়ী ১২২১৫৫০            3,000  

৩৯৪৭ শ্রীশ্রী বারোয়ােী কালী িমিে, দাপুমনয়া, পাবনা সদে ১২২১৫৫১            2,000  

৩৯৪৮ শ্রীশ্রী কালাোঁদ বাবা আখোতলা িমিে, দাপুমনয়া, পাবনা সদে ১২২১৫৫২            2,000  

৩৯৪৯ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী িাতা িমিে, চহিারয়তপুে, পাবনা সদে ১২২১৫৫৩            2,000  

৩৯৫০ আতাইকািা আমদবাসী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, আতাইকািা, পাবনা সদে ১২২১৫৫৪            2,000  

৩৯৫১ শ্রীশ্রী শ্যাি সুিে োধা চর্ামবি মবগ্রহ িমিে, চদার্ািী, পাবনা সদে ১২২১৫৫৫            2,000  

৩৯৫২ চবৌবাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, আতাইকুলা, পাবনা সদে ১২২১৫৫৬            2,000  

৩৯৫৩ শ্রীশ্রী বারোয়ােী কালী িমিে, র্রয়শপুে, পাবনা সদে ১২২১৫৫৭            2,000  

৩৯৫৪ মবশামলখা বারয়ােী কালীবাড়ী দুর্ গা পূো, চোড, পাবনা চবড়া ১২২১৫৫৮            2,000  

৩৯৫৫ পায়না কালীবাড়ী সােদীয় কালী িমিে, চবড়া, পাবনা চবড়া ১২২১৫৫৯            2,000  

৩৯৫৬ চবড়া গুেহাট দমক্ষিা কালী বাড়ী আমঙ্গনা শােদীয় দুর্ গা পূো, পাবনা চবড়া ১২২১৫৬০            2,000  

৩৯৫৭ ের্ন্নােপুে বারোয়ােী কালী িমিে শােদীয় দুর্ গা পূো, পাবনা চবড়া ১২২১৫৬১            2,000  

৩৯৫৮ চসানাপদ্ম বাবু সিীে কুিাে োরয়ে বাড়ী সােদীয় দুর্ গা পূো, পাবনা চবড়া ১২২১৫৬২            2,000  

৩৯৫৯ খাদিড়া বারোয়ােী কালী বাড়ী শােদীয় দুর্ গা পূো, চবড়া, পাবনা চবড়া ১২২১৫৬৩            2,000  

৩৯৬০ শীতলী ও দুর্ গা িমিে, সুোনর্ে, পাবনা সুোনর্ে ১২২১৫৬৪            2,000  



৩৯৬১ সুোনর্ে পূব গপাড়া নতুন কালী ও দুর্ গা িমিে, সুোনর্ে, পাবনা সুোনর্ে ১২২১৫৬৫            2,000  

৩৯৬২ সুোনর্ে পূব গপাড়া দুর্ গা িমিে, সুোনর্ে, পাবনা সুোনর্ে ১২২১৫৬৬            2,000  

৩৯৬৩ দুর্ গাপুে অিে কি গকারেে বাড়ীে উপে বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, সুোনর্ে,  সুোনর্ে ১২২১৫৬৭            2,000  

৩৯৬৪ কুমড়পাড়া শ্রীশ্রী সনাতন সংঘ দুর্ গা িমিে, সুোনর্ে, পাবনা সুোনর্ে ১২২১৫৬৮            2,000  

৩৯৬৫ মেনাখড়া বারোয়ােী কালী ও দুর্ গা িমিে, সুোনর্ে, পাবনা সুোনর্ে ১২২১৫৬৯            2,000  

৩৯৬৬ চোড়পুকুমেয়া বারোয়ী দুর্ গা কালী িমিে, সুোনর্ে, পাবনা সুোনর্ে ১২২১৫৭০            2,000  

৩৯৬৭ শ্রীশ্রী মশবশমক্ত চ ার্িায়া পূি গপীঠ িমিে, চিলােন, ঈশ্বেদী, পাবনা ঈশ্বেদী ১২২১৫৭১            2,000  

৩৯৬৮ সাঁড়াঘাটপাড়া (বািন পূো) শ্রীশ্রী কালী িমিে, ঈশ্বেদী, পাবনা ঈশ্বেদী ১২২১৫৭২            2,000  

৩৯৬৯ েমহিপুে (সাহাপুে) র্ড়র্মড় বটতলা শ্রীশ্রী দুর্ড়া িমিে, ঈশ্বেদী, পাবনা ঈশ্বেদী ১২২১৫৭৩            2,000  

৩৯৭০ পমতোেপুে শ্রীশ্রী মশবকালী িমিে, মুলাডুমল ঈশ্বেদী, পাবনা ঈশ্বেদী ১২২১৫৭৪            2,000  

৩৯৭১ মখমদেপুে ডাঙ্গাপাড়া মশব িমিে, আটঘমেয়া, পাবনা আটঘমেয়া ১২২১৫৭৫            2,000  

৩৯৭২ বাোিাো দুর্ গা িমিে, োঁদভা, আটঘমেয়া, পাবনা আটঘমেয়া ১২২১৫৭৬            2,000  

৩৯৭৩ লক্ষ্মীপুে মনিতলা দুর্ গা িমিে, আটঘমেয়া, পাবনা আটঘমেয়া ১২২১৫৭৭            2,000  

৩৯৭৪ শ্রীপুে হালদােপাড়া িমিে, শ্রীপুে, লক্ষ্মীপুে, আটঘমেয়া, পাবনা আটঘমেয়া ১২২১৫৭৮            2,000  

৩৯৭৫ বালুেে শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, োটরিাহে, পাবনা োটরিাহে ১২২১৫৭৯            2,000  

৩৯৭৬ কেরকালা দমক্ষরিশ্বে শ্রীশ্রী কামল িািা িমিে, োটরিাহে, পাবনা োটরিাহে ১২২১৫৮০            2,000  

৩৯৭৭ মশবোিপুে শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, োটরিাহে, পাবনা োটরিাহে ১২২১৫৮১            2,000  

৩৯৭৮ হমেপুে চুি গকােপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, োটরিাহে, পাবনা োটরিাহে ১২২১৫৮২            2,000  

৩৯৭৯ চবােে শ্রীশ্রী কামল িমিে, োটরিাহে, পাবনা োটরিাহে ১২২১৫৮৩            2,000  

৩৯৮০ রূপসী দুর্ গা িমিে, ভাঙ্গুড়া, পাবনা ভাঙ্গুো ১২২১৫৮৪            2,000  

৩৯৮১ কেতকামি দুর্ গা িমিে, ভাঙ্গুো, পাবনা ভাঙ্গুো ১২২১৫৮৫            2,000  

৩৯৮২ খানিমেে বৃদ্ধািমেে দুর্ গা িমিে, ভাঙ্গুো, পাবনা ভাঙ্গুো ১২২১৫৮৬            2,000  

৩৯৮৩ শ্রীশ্রী কালীিাতা িমিে, ঋমিপাড়া, ফমেদপুে, পাবনা ফমেদপুে ১২২১৫৮৭            2,000  

৩৯৮৪ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চর্াপাল নর্ে পূব গপাড়া, ফমেদপুে, পাবনা ফমেদপুে ১২২১৫৮৮            2,000  

৩৯৮৫ শ্রীশ্রী সমু্ভোঁদ িমিে, ফমেদপুে, পাবনা ফমেদপুে ১২২১৫৮৯            2,000  

৩৯৮৬ শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িমিে, ফমেদপুে, পাবনা ফমেদপুে ১২২১৫৯০            2,000  

৩৯৮৭ কেিো মনমশপাড়া কালীবাড়ী বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, সাঁমেয়া, পাবনা সাঁমেয়া ১২২১৫৯১            2,000  

৩৯৮৮ বড়বাড়ী বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, সাঁমেয়া, পাবনা সাঁমেয়া ১২২১৫৯২            2,000  

৩৯৮৯ ধলাউমড় দাসপাড়া দুর্ গা িমিে, সাঁমেয়া, পাবনা সাঁমেয়া ১২২১৫৯৩            2,000  

৩৯৯০ পার্লা হালদােপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, সাঁমেয়া, পাবনা সাঁমেয়া ১২২১৫৯৪            2,000  

৩৯৯১ িােপুে েয়কালী বাড়ী দুর্ গা িমিে, সাঁমেয়া, পাবনা সাঁমেয়া ১২২১৫৯৫            2,000  

৩৯৯২ ভুলবাড়ীয়া পালপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, সাঁমেয়া, পাবনা সাঁমেয়া ১২২১৫৯৬            2,000  

৩৯৯৩ নার্রডিো বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, সাঁমেয়া, পাবনা সাঁমেয়া ১২২১৫৯৭            2,000  

৩৯৯৪ দাসপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সুিের্ঞ্জ, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২১৫৯৮            2,000  

৩৯৯৫ পূব গ চদবনােপাড়া দুর্ গা িমিে, সুিের্ঞ্জ, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২১৫৯৯            2,000  

৩৯৯৬ চদওরডাবা অমনল িাস্টারেে বাড়ী দুর্ গা িমিে, বািনডাঙ্গা, র্াইবান্ধা সুিের্ঞ্জ ১২২১৬০০            2,000  

৩৯৯৭ বলোিপুে নলপুকুেী দুর্ গা িন্ডপ, পঞ্চর্ড়  ১২২১৬০১            3,000  

৩৯৯৮ দাসপাড়া সা. কালী ও দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড়  ১২২১৬০২         10,000  

৩৯৯৯ দ.পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড়  ১২২১৬০৩         10,000  

৪০০০ আরটায়ােী সদে সা. দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড়  ১২২১৬০৪            3,000  

৪০০১ িাষ্টােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড়  ১২২১৬০৫            3,000  

৪০০২ চবলতলীপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড়  ১২২১৬০৬         10,000  

৪০০৩ পঃ চিঃ সা. কালী ও দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড়  ১২২১৬০৭         10,000  

৪০০৪ র্াঃ িাঝাপাড়া মবষ্ণু ও দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড়  ১২২১৬০৮            4,000  



৪০০৫ ধনীপাড়া সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পঞ্চর্ড়  ১২২১৬০৯            4,000  

৪০০৬ শংকেপুে হমেরবালাে পাড়া দুর্ গা িমিে, কালুপাড়া, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬১০            2,000  

৪০০৭ ববোিপুে নিসুে পাড়া দুর্ গা িমিে, কালুপাড়া, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬১১            2,000  

৪০০৮ শংকেপুে েন্দ্রপাড়া দুর্ গা িমিে, কালুপাড়া, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬১২            2,000  

৪০০৯ শংকেপুে িামঝপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬১৩            2,000  

৪০১০ শংকেপুে বড়াইবাড়ী বতল্যক্ষ বাবুে পাড়া পূো িন্ডপ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬১৪            2,000  

৪০১১ শংকেপুে বড়াইবাড়ী েন্দ্রপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, কালুপাড়া, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬১৫            2,000  

৪০১২ িহদীপুে পমিি মহন্দুপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬১৬            2,000  

৪০১৩ কাঁোবাড়ী ডাক্তােপাড়া দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬১৭            2,000  

৪০১৪ মদলালপুে কাোেীপাড়া দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬১৮            2,000  

৪০১৫ মদলালপুে পূব গ কুঠিে পাড়া দুর্ গা িমিে, োধানর্ে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬১৯            2,000  

৪০১৬ মদলালপুে ব্রাহ্মিপাড়া দুর্ গা িমিে, োধানর্ে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬২০            2,000  

৪০১৭ মদলালপুে পমিি সেকােপাড়া দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬২১            2,000  

৪০১৮ মদলালপুে সেকােপাড়া দুর্ গা িমিে, োধানর্ে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬২২            2,000  

৪০১৯ পাঠানপাড়া মহন্দুপাড়া দুর্ গা িমিে, োধানর্ে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬২৩            2,000  

৪০২০ মদলালপুে চধালাইঘাট সাদুেপাড়া দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬২৪            2,000  

৪০২১ কাোেীপাড়া পূব গ দুর্ গা পূো িন্ডপ, চর্াপীনােপুে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬২৫            2,000  

৪০২২ কাোেীপাড়া পমিি দুর্ গা পূো িন্ডপ, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬২৬            2,000  

৪০২৩ দ. োিনােপুে কালীবাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, োিনােপুে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬২৭            2,000  

৪০২৪ ঘাটামবল চর্ারয়িাপাড়া দুর্ গা িমিে (উ-২), োিনােপুে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬২৮            2,000  

৪০২৫ দঃ োিনােপুে নািাপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬২৯            2,000  

৪০২৬ দ. োিনােপুে বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬৩০            2,000  

৪০২৭ দঃ োিনােপুে নািাপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬৩১            2,000  

৪০২৮ দ. োিনােপুে নািাপাড়া দুর্ গা িমিে, োিনােপুে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬৩২            2,000  

৪০২৯ ঘাটামবল চর্ারয়িাপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬৩৩            2,000  

৪০৩০ চদায়ানী হােীপুে পাইকপাড়া দুর্ গা িমিে, োিনােপুে, বদের্ঞ্জ, েংপুে বদের্ঞ্জ ১২২১৬৩৪            2,000  

৪০৩১ চেংিােী চঘানটােী দুর্ গা িমিে, র্ঙ্গােড়া, েংপুে র্ঙ্গােড়া ১২২১৬৩৫            2,000  

৪০৩২ র্ঙ্গােড়া বাোে হমেেন দুর্ গা িমিে, র্ঙ্গােড়া, েংপুে র্ঙ্গােড়া ১২২১৬৩৬            2,000  

৪০৩৩ উত্তে চকালরকাি বাড়াইপাড়া দুর্ গা িমিে, র্ঙ্গােড়া, েংপুে র্ঙ্গােড়া ১২২১৬৩৭            2,000  

৪০৩৪ আলিমবমধতে উত্তে বাড়াইপাড়া দুর্ গা িমিে, র্ঙ্গােড়া, েংপুে র্ঙ্গােড়া ১২২১৬৩৮            2,000  

৪০৩৫ দ. চিাকরসদপুে সেকােপাড়া (বানুয়া) বারোয়ােী পূো িন্ডপ, বদের্ঞ্জ,  বদের্ঞ্জ ১২২১৬৩৯            2,000  

৪০৩৬ পীের্ঞ্জ চকন্দ্রীয় সা. দুর্ গা িমিে, পীের্ঞ্জ, েংপুে পীের্ঞ্জ ১২২১৬৪০            2,000  

৪০৩৭ পীের্ঞ্জ চকন্দ্রীয় হমেবাসে, পীের্ঞ্জ, েংপুে পীের্ঞ্জ ১২২১৬৪১            2,000  

৪০৩৮ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, ওসিানপুে ববোর্ীপাড়া, পীের্ঞ্জ, েংপুে পীের্ঞ্জ ১২২১৬৪২            2,000  

৪০৩৯ িোপাড়া পালপাড়া সা. কালী িমিে, পীের্ঞ্জ, েংপুে পীের্ঞ্জ ১২২১৬৪৩            2,000  

৪০৪০ িা ভবানী িমিে, ভবানীপুে, মিঠাপুকুে, েংপুে মিঠাপুকুে ১২২১৬৪৪            2,000  

৪০৪১ তুলশীপুে সা. দুর্ গা িমিে, মিঠাপুকুে, েংপুে মিঠাপুকুে ১২২১৬৪৫            2,000  

৪০৪২ মিঠাপুকুে উপরেলা চকন্দ্রীয় কালীবাড়ী িমিে, মিঠাপুকুে, েংপুে মিঠাপুকুে ১২২১৬৪৬            2,000  

৪০৪৩ কৃষ্ণপুে বকুলতলা সা. িমিে, মিঠাপুকুে, েংপুে মিঠাপুকুে ১২২১৬৪৭            2,000  

৪০৪৪ কামি পালপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, পীের্ািা, েংপুে পীের্ািা ১২২১৬৪৮            2,000  

৪০৪৫ পূব গ ব্রাহ্মনী কুন্ডা বালােে সা. দুর্ গা িমিে, পীের্ািা, েংপুে পীের্ািা ১২২১৬৪৯            2,000  

৪০৪৬ চদউমত পূব গ িাদকপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, পীের্ািা, েংপুে পীের্ািা ১২২১৬৫০            2,000  

৪০৪৭ উত্তে সুমেখাল সনাতন সংঘ দুর্ গা পূো, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৫১            3,500  

৪০৪৮ শ্রীশ্রী দুর্ গা সংঘ পূো িন্ডপ, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৫২            3,500  



৪০৪৯ উদয়ন যুব সংঘ সা. দুর্ গা িন্ডপ, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৫৩            3,500  

৪০৫০ পূো উদ াপন পমেিদ আনি যুব সংঘ, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৫৪            3,500  

৪০৫১ শ্রীশ্রী মবষ্ণুপদ ধাি দুর্ গা িন্ডপ, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৫৫            4,500  

৪০৫২ েক মবশালী শ্রীশ্রী কামলবাড়ী সা. দুর্ গা িন্ডপ, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৫৬            3,500  

৪০৫৩ কুদালীপাড়া দুর্ গা িন্ডপ, কুদালীপাড়া, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৫৭            3,500  

৪০৫৪ োতািড়ল ো বার্ান দুর্ গা িন্ডপ, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৫৮            3,500  

৪০৫৫ লাহােপুে ো বার্ান দুর্ গা িন্ডপ, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৫৯            3,500  

৪০৫৬ চলাকনাে সংঘ দুর্ গা িন্ডপ, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৬০            3,500  

৪০৫৭ চর্াপীনর্ে পূো িন্ডপ, কিলর্ঞ্জ, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৬১            3,500  

৪০৫৮ শ্রীশ্রী দুর্ গা বাড়ী পূো িন্ডপ, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৬২            3,500  

৪০৫৯ ইিবপুে সা. দুর্ গা পূো কমিটি, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৬৩            3,500  

৪০৬০ সা. দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, শ্রীশ্রী চলাকনাে ব্রহ্মোেী িমিে, শ্রীঙ্গল, 

চিৌলভীবাোে 

সদে ১২২১৬৬৪            3,500  

৪০৬১ মবিািমন পূো কমিটি, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৬৫            3,500  

৪০৬২ সাইফ ো বার্ান সা. দুর্ গা পূো কমিটি, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৬৬            3,500  

৪০৬৩ িাত্রাবট সা. দুর্ গা পূো কমিটি, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৬৭            3,500  

৪০৬৪ মদনােপুে ো বার্ান দুর্ গা পূো কমিটি, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৬৮            3,500  

৪০৬৫ ভূনবীে পালপাড়া দুর্ গা বাড়ী, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৬৯            3,500  

৪০৬৬ সাইটুলা সা. দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৭০            3,500  

৪০৬৭ মিিাইলত সা. দুর্ গা পূো কমিটি, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৭১            3,500  

৪০৬৮ বরুনা সা. দুর্ গা িমিে, বরুনা, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৭২            3,500  

৪০৬৯ িনাের্াঁও সা. দুর্ গা িমিে, িনাের্াঁও, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৭৩            3,500  

৪০৭০ টিকমেয়া যুব সংঘ সা. দুর্ গা পূো কমিটি, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৭৪            3,500  

৪০৭১ টিকমেয়া মত্রনয়নী সা. দুর্ গা পূো কমিটি, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৭৫            3,500  

৪০৭২ মবদ্যামবল ো বার্ান সা. দুর্ গা পূো কমিটি, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৭৬            3,500  

৪০৭৩ উদনািড়া ো বার্ান সা. দুর্ গা পূো কমিটি, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৭৭            3,500  

৪০৭৪ কামকয়ািড়া ো বার্ান দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৭৮            3,500  

৪০৭৫ চসানািড়া ো বার্ান দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৭৯            3,500  

৪০৭৬ র্ান্ধীিড়া ো বার্ান দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৮০            3,500  

৪০৭৭ িঙ্গলেন্ডী িমিে সা. দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৬৮১            3,500  

৪০৭৮ শ্রীশ্রী িহািভুে আখড়া সা. পূো িন্ডপ, কুলাউড়া, চিৌলভীবাোে কুলাউড়া ১২২১৬৮২            3,500  

৪০৭৯ িনোে শ্রীশ্রী মশব বাড়ী দুর্ গা িন্ডপ, কুলাউড়া, চিৌলভীবাোে কুলাউড়া ১২২১৬৮৩            3,500  

৪০৮০ পান্নাকামি ো বার্ান পূো িন্ডপ, কুলাউড়া, চিৌলভীবাোে কুলাউড়া ১২২১৬৮৪            3,500  

৪০৮১ সনাতনী যুব সংঘ টিলার্াঁও বাোে পূো, কুলাউড়া, চিৌলভীবাোে কুলাউড়া ১২২১৬৮৫            3,500  

৪০৮২ শ্রীশ্রী ের্ৎেনীন পূো িন্ডপ, কুলাউড়া, চিৌলভীবাোে কুলাউড়া ১২২১৬৮৬            3,500  

৪০৮৩ কাউকাপন বাোে ব্যবসায়ী সনাতন সংঘ, কুলাউড়া, চিৌলভীবাোে কুলাউড়া ১২২১৬৮৭            3,500  

৪০৮৪ দত্তগ্রাি সিাে উন্নয়ন শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িন্ডপ,  কুলাউড়া ১২২১৬৮৮            3,500  

৪০৮৫ মদনবন্ধু চদবালয় পূো িন্ডপ, কুলাউড়া, চিৌলভীবাোে কুলাউড়া ১২২১৬৮৯            3,500  

৪০৮৬ মশব িমিে সা. পূো িন্ডপ, কুলাউড়া, চিৌলভীবাোে কুলাউড়া ১২২১৬৯০            3,500  

৪০৮৭ চর্ৌোঙ্গ িহািভুে চদবালয়, কুলাউড়া, চিৌলভীবাোে কুলাউড়া ১২২১৬৯১            3,500  

৪০৮৮ বেতালী সংঘ পূো িন্ডপ, কুলাউড়া, চিৌলভীবাোে কুলাউড়া ১২২১৬৯২            3,500  

৪০৮৯ সনাতন মশশু মকরশাে নব সংঘ পূো িন্ডপ, কুলাউড়া, চিৌলভীবাোে কুলাউড়া ১২২১৬৯৩            3,500  

৪০৯০ শ্রী দুর্ গা যুব সংঘ পূো িন্ডপ, কুলাউড়া, চিৌলভীবাোে কুলাউড়া ১২২১৬৯৪            3,500  

৪০৯১ হমেেন যুব সংঘ পূো িন্ডপ, কুলাউড়া, চিৌলভীবাোে কুলাউড়া ১২২১৬৯৫            3,500  



৪০৯২ োমঙ্গোই কালী কাল বভেব পূো িন্ডপ, জুড়ী, চিৌলভীবাোে জুড়ী ১২২১৬৯৬            3,500  

৪০৯৩ বভেবর্ঞ্জ বাোে পূো িন্ডপ, জুড়ী, চিৌলভীবাোে জুড়ী ১২২১৬৯৭            3,500  

৪০৯৪ দ. সার্েনাল পূো িন্ডপ, জুড়ী, চিৌলভীবাোে জুড়ী ১২২১৬৯৮            3,500  

৪০৯৫ দ. সার্েনাল দুর্ গাবাড়ী পূো িন্ডপ, জুড়ী, চিৌলভীবাোে জুড়ী ১২২১৬৯৯            3,500  

৪০৯৬ চসাহার্ীেপাে পূো িন্ডপ, জুড়ী, চিৌলভীবাোে জুড়ী ১২২১৭০০            3,500  

৪০৯৭ েকমেয়া চকন্দ্রীয় কামল িমিে দুরর্ গাৎসব কমিটি, েকমেয়া, কক্সবাোে েকমেয়া ১২২১৭০১            3,000  

৪০৯৮ বাটাখালী েলদাসপাড়া দুর্ গা িমিে দুরর্ গাৎসব কমিটি, েকমেয়া, কক্সবাোে েকমেয়া ১২২১৭০২            3,000  

৪০৯৯ েকমেয়া চকন্দ্রীয় দুর্ গা িমিে দুরর্ গাৎসব কমিটি, েকমেয়া, কক্সবাোে েকমেয়া ১২২১৭০৩            3,000  

৪১০০ বাটাখালী চকন্দ্রীয় হমে িমিে, েকমেয়া, কক্সবাোে েকমেয়া ১২২১৭০৪            3,000  

৪১০১ েকমেয়া চকন্দ্রীয় চক্ষত্রপাল িমিে দুরর্ গাৎসব কমিটি, েকমেয়া, কক্সবাোে েকমেয়া ১২২১৭০৫            3,000  

৪১০২ মনে পানখালী শীলপাড়া হমে িমিে দুরর্ গাৎসব কমিটি, েকমেয়া, 

কক্সবাোে 

েকমেয়া ১২২১৭০৬            3,000  

৪১০৩ মদর্েপানখালী কৃষ্ণ অকদ্বত হমে িমিে দুরর্ গাৎসব কমিটি, েকমেয়া, 

কক্সবাোে 

েকমেয়া ১২২১৭০৭            3,000  

৪১০৪ মদর্েপানখালী ধেপাড়া সা. হমে িমিে দুরর্ গাৎসব কমিটি, েকমেয়া, 

কক্সবাোে 

েকমেয়া ১২২১৭০৮            3,000  

৪১০৫ শ্রীশ্রী চকন্দ্রীয় ব্রহ্মিয়ী কামল িমিে দুরর্ গাৎসব কমিটি, েকমেয়া, কক্সবাোে েকমেয়া ১২২১৭০৯            3,000  

৪১০৬ চপকুয়া চকন্দ্রীয় দুর্ গা িমিে দুরর্ গাৎসব কমিটি, মবশ্বাসপাড়া, চপকুয়া, 

কক্সবাোে 

চপকুয়া ১২২১৭১০            3,000  

৪১০৭ চপকুয়া সুশীলপাড়া একতা সংঘ দুরর্ গাৎসব কমিটি, সুশীলপাড়া, চপকুয়া, 

কক্সবাোে 

চপকুয়া ১২২১৭১১            3,000  

৪১০৮ বােবামকয়া চলাকনাে িমিে দুরর্ গাৎসব কমিটি, বােবামকয়া, চপকুয়া, 

কক্সবাোে 

চপকুয়া ১২২১৭১২            3,000  

৪১০৯ কুতুবমদয়া চকন্দ্রীয় কামল িমিে দুরর্ গাৎসব কমিটি, কুতুবমদয়া, কক্সবাোে কুতুবমদয়া ১২২১৭১৩            3,000  

৪১১০ বারনশ্বে কালী িমিে, কুতুবমদয়া, কক্সবাোে কুতুবমদয়া ১২২১৭১৪            3,000  

৪১১১ সব গিঙ্গলা কামল িমিে দুরর্ গাৎসব কমিটি, কুতুবমদয়া, কক্সবাোে কুতুবমদয়া ১২২১৭১৫            3,000  

৪১১২ মবিল নারেে হমে িমিে দুরর্ গাৎসব কমিটি, কুতুবমদয়া, কক্সবাোে কুতুবমদয়া ১২২১৭১৬            3,000  

৪১১৩ ভবানী িহােরনে দুর্ গা িমিে দুরর্ গাৎসব কমিটি, কুতুবমদয়া, কক্সবাোে কুতুবমদয়া ১২২১৭১৭            3,000  

৪১১৪ শ্রীশ্রী আমদনাে িমিে, িরহশখালী, কক্সবাোে িরহশখালী ১২২১৭১৮            5,000  

৪১১৫ চদায়ােকাপুেী সা. দুর্ গা িমিে, সদে, েয়পুেহাট সদে ১২২১৭১৯            3,000  

৪১১৬ পমিি শামন্তনর্ে বাবুপাড়া আমদবাসী সা. দুর্ গা িমিে, সদে, েয়পুেহাট সদে ১২২১৭২০            3,000  

৪১১৭ েকরর্াপাল আমদবাসী (স্বি গিমিে) সা. দুর্ গা িমিে, সদে, েয়পুেহাট সদে ১২২১৭২১            3,000  

৪১১৮ চেলবমস্ত (চেলরর্ট) হমেেন সা. দুর্ গা িমিে, সদে, েয়পুেহাট সদে ১২২১৭২২            3,000  

৪১১৯ মেমনকল হমেেন করলানী সা. দুর্ গা িমিে, সদে, েয়পুেহাট সদে ১২২১৭২৩            3,000  

৪১২০ উত্তে চপঁচুমলয়া আমদবাসী সা. দুর্ গা িমিে, সদে, েয়পুেহাট সদে ১২২১৭২৪            3,000  

৪১২১ পলাশতলা আমদবাসীপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, েয়পুেহাট সদে ১২২১৭২৫            3,000  

৪১২২ িধ্যপালী সা. দুর্ গা িমিে, সদে, েয়পুেহাট সদে ১২২১৭২৬            3,000  

৪১২৩ পূব গ পাইকে দামেয়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, েয়পুেহাট সদে ১২২১৭২৭            3,000  

৪১২৪ চবলআিলা আমদবাসীপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, েয়পুেহাট সদে ১২২১৭২৮            3,000  

৪১২৫ িহুরুল িধানপাড়া আমদবাসী সা. দুর্ গা িমিে, সদে, েয়পুেহাট সদে ১২২১৭২৯            3,000  

৪১২৬ ঐমতহামসক চতঘেরিলা িাঠ মবষ্ণু িমিে, সদে, েয়পুেহাট সদে ১২২১৭৩০            3,000  

৪১২৭ মনমত্তপাড়া িাহারতাপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, েয়পুেহাট সদে ১২২১৭৩১            3,000  

৪১২৮ তুলাট সা. দুর্ গা িমিে, সদে, েয়পুেহাট সদে ১২২১৭৩২            3,000  

৪১২৯ দ. চর্াপালপুে আমদবাসী সা. দুর্ গা িমিে, পাঁেমবমব, েয়পুেহাট পাঁেমবমব ১২২১৭৩৩            3,000  

৪১৩০ পূব গ বামলঘাটা সা. দুর্ গা িমিে, পাঁেমবমব, েয়পুেহাট পাঁেমবমব ১২২১৭৩৪            3,000  

৪১৩১ শ্রীশ্রী িা িাউেীতলা কালী িমিে (দিদিা), পাঁেমবমব, েয়পুেহাট পাঁেমবমব ১২২১৭৩৫            3,000  



৪১৩২ ঘাঙ্গাইে হাটরখালা সা. দুর্ গা িমিে, পাঁেমবমব, েয়পুেহাট পাঁেমবমব ১২২১৭৩৬            3,000  

৪১৩৩ পূব গ েছুলপুে আমদবাসীপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, পাঁেমবমব, েয়পুেহাট পাঁেমবমব ১২২১৭৩৭            3,000  

৪১৩৪ দ. কলিেপুে মুন্ডাপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, পাঁেমবমব, েয়পুেহাট পাঁেমবমব ১২২১৭৩৮            3,000  

৪১৩৫ আওলাই সা. দুর্ গা িমিে, পাঁেমবমব, েয়পুেহাট পাঁেমবমব ১২২১৭৩৯            3,000  

৪১৩৬ খািােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, পাঁেমবমব, েয়পুেহাট পাঁেমবমব ১২২১৭৪০            3,000  

৪১৩৭ কাশপুে কাঠালপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, পাঁেমবমব, েয়পুেহাট পাঁেমবমব ১২২১৭৪১            3,000  

৪১৩৮ চকশবপুে িাল্লাপাড়া িমিে, আরক্কলপুে, েয়পুেহাট আরক্কলপুে ১২২১৭৪২            3,000  

৪১৩৯ চসানামুখী মশব িমিে, আরক্কলপুে, েয়পুেহাট আরক্কলপুে ১২২১৭৪৩            3,000  

৪১৪০ কামশো িামলপাড়া কালী িমিে, আরক্কলপুে, েয়পুেহাট আরক্কলপুে ১২২১৭৪৪            3,000  

৪১৪১ িামনকপুে িমিে, আরক্কলপুে, েয়পুেহাট আরক্কলপুে ১২২১৭৪৫            3,000  

৪১৪২ বমলগ্রাি আমদবাসীপাড়া সা. পূো িমিে, কালাই, েয়পুেহাট কালাই ১২২১৭৪৬            3,000  

৪১৪৩ িাত্রাই সা. পূো িমিে, কালাই, েয়পুেহাট কালাই ১২২১৭৪৭            3,000  

৪১৪৪ বাইগুনী সা. পূো িমিে, কালাই, েয়পুেহাট কালাই ১২২১৭৪৮            3,000  

৪১৪৫ বুড়ইল িালীপাড়া সা. পূো িমিে, কালাই, েয়পুেহাট কালাই ১২২১৭৪৯            3,000  

৪১৪৬ ফমকেপাড়া িমিে, চক্ষতলাল, েয়পুেহাট চক্ষতলাল ১২২১৭৫০            3,000  

৪১৪৭ শ্রীশ্রী দুর্ গা বাড়ী পূো িন্ডপ, চপৌেসভা, চিৌলভীবাোে চপৌেসভা ১২২১৭৫১            3,500  

৪১৪৮ শ্রীশ্রী নতুন কালী, চেৌমুহনী, চিৌলভীবাোে চপৌেসভা ১২২১৭৫২            3,500  

৪১৪৯ োিকৃষ্ণ চসবা সমিমত, োিকৃষ্ণ মিশন চোড, চিৌলভীবাোে চপৌেসভা ১২২১৭৫৩            3,500  

৪১৫০ শ্রীশ্রী শ্যাি সুিে মেউে আখড়া, বসয়ােপুে স্কুল চোড, চিৌলভীবাোে চপৌেসভা ১২২১৭৫৪            3,500  

৪১৫১ সুহৃদ সংঘ, িধ্যপাড়া চিৌলভীবাোে চপৌেসভা ১২২১৭৫৫            3,500  

৪১৫২ আবাহন পূো িন্ডপ, ফরেস্ট অমফস চোড, চিৌলভীবাোে চপৌেসভা ১২২১৭৫৬            3,500  

৪১৫৩ মত্রনয়নী মশব বাড়ী, চপৌেসভা, চিৌলভীবাোে চপৌেসভা ১২২১৭৫৭            3,500  

৪১৫৪ শ্রীশ্রী দশভুো পূো িন্ডপ, চপৌেসভা, চিৌলভীবাোে চপৌেসভা ১২২১৭৫৮            3,500  

৪১৫৫ হমেেন যুব সংঘ, চপৌেসভা, চিৌলভীবাোে চপৌেসভা ১২২১৭৫৯            3,500  

৪১৫৬ িরহশ্বেী পূো উদ াপন পমেিদ, চপৌেসভা, চিৌলভীবাোে চপৌেসভা ১২২১৭৬০            3,500  

৪১৫৭ কিলর্ঞ্জ চকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী দুর্ গা বামড়, চিৌলভীবাোে কিলর্ঞ্জ ১২২১৭৬১            3,500  

৪১৫৮ নিেতপুে সা. পূো িন্ডপ, কিলর্ঞ্জ, চিৌলভীবাোে কিলর্ঞ্জ ১২২১৭৬২            3,500  

৪১৫৯ কুিড়াকাপন সা. দুর্ গা িমিে, চিৌলভীবাোে কিলর্ঞ্জ ১২২১৭৬৩            3,500  

৪১৬০ শিরশেনর্ে সা. কালীবাড়ী পূো িন্ডপ, কিলর্ঞ্জ, চিৌলভীবাোে কিলর্ঞ্জ ১২২১৭৬৪            3,500  

৪১৬১ কামনহাটি ো বার্ান পূো িন্ডপ, কিলর্ঞ্জ, চিৌলভীবাোে কিলর্ঞ্জ ১২২১৭৬৫            3,500  

৪১৬২ োিপাশা সা. দুর্ গা বাড়ী, কিলর্ঞ্জ, চিৌলভীবাোে কিলর্ঞ্জ ১২২১৭৬৬            3,500  

৪১৬৩ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নাোয়ন িমিে, কিলর্ঞ্জ, চিৌলভীবাোে কিলর্ঞ্জ ১২২১৭৬৭            3,500  

৪১৬৪ নবারুন সংঘ সা. পূো কমিটি, কিলর্ঞ্জ, চিৌলভীবাোে কিলর্ঞ্জ ১২২১৭৬৮            3,500  

৪১৬৫ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ িন্ডপ সা. পূো কমিটি, কিলর্ঞ্জ, চিৌলভীবাোে কিলর্ঞ্জ ১২২১৭৬৯            3,500  

৪১৬৬ সা. মশব িমিে ও দুর্ গা িমিে, কিলর্ঞ্জ, চিৌলভীবাোে কিলর্ঞ্জ ১২২১৭৭০            3,500  

৪১৬৭ সা. মশব বাড়ী পূো কমিটি, কিলর্ঞ্জ, চিৌলভীবাোে কিলর্ঞ্জ ১২২১৭৭১            3,500  

৪১৬৮ র্কুল মসংরহের্াঁও সা. পূো উদ াপন পমেিদ, কিলর্ঞ্জ, চিৌলভীবাোে কিলর্ঞ্জ ১২২১৭৭২            3,500  

৪১৬৯ চহারিেোন িঙ্গলপুে ভান্ডােীর্াঁও পমেিদ, মতলকপুে, চিৌলভীবাোে কিলর্ঞ্জ ১২২১৭৭৩            3,500  

৪১৭০ ভান্ডােীর্াঁও (বড়বাড়ী) সা. পূো িন্ডপ, কিলর্ঞ্জ, চিৌলভীবাোে কিলর্ঞ্জ ১২২১৭৭৪            3,500  

৪১৭১ কিলর্ঞ্জ চকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী দুর্ গা বাড়ী, চিৌলভীবাোে কিলর্ঞ্জ ১২২১৭৭৫            3,500  

৪১৭২ অগ্নীবীিা সংঘ, আোিবার্, শ্রীিঙ্গল, চিৌলভীবাোে শ্রীিঙ্গল ১২২১৭৭৬            3,500  

৪১৭৩ শ্রীশ্রী িঙ্গরলশ্বেী কালী বাড়ী, শ্রীিঙ্গল, চিৌলভীবাোে শ্রীিঙ্গল ১২২১৭৭৭            3,500  

৪১৭৪ সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীিঙ্গল, চিৌলভীবাোে শ্রীিঙ্গল ১২২১৭৭৮            3,500  

৪১৭৫ সাওতালপাড়া সা. দুর্ গা পূো কমিটি, মবোইিপুে, চিৌলভীবাোে শ্রীিঙ্গল ১২২১৭৭৯            3,500  



৪১৭৬ রুস্তিপুে সা. দুর্ গা পূো কমিটি, পূব গবাড়ী, শ্রীিঙ্গল, চিৌলভীবাোে শ্রীিঙ্গল ১২২১৭৮০            3,500  

৪১৭৭ কমেিপুে সা. দুর্ গা িন্ডপ, শ্রীিঙ্গল, চিৌলভীবাোে শ্রীিঙ্গল ১২২১৭৮১            3,500  

৪১৭৮ উত্তে টিকমেয়া োধািাধব মেউে আখড়া সা. দুর্ গা পূো কমিটি, শ্রীিঙ্গল, 

চিৌলভীবাোে 

শ্রীিঙ্গল ১২২১৭৮২            3,500  

৪১৭৯ অপরূপা সনাতন সংঘ সা. দুর্ গা িন্ডপ, োেনর্ে, চিৌলভীবাোে োেনর্ে ১২২১৭৮৩            3,500  

৪১৮০ শ্রীশ্রী োেোরেযশ্বেী সা. কালী বাড়ী, োেনর্ে, চিৌলভীবাোে োেনর্ে ১২২১৭৮৪            3,500  

৪১৮১ বানী সংঘ দুর্ গা িন্ডপ, োেনর্ে, চিৌলভীবাোে োেনর্ে ১২২১৭৮৫            3,500  

৪১৮২ শ্রীশ্রী পার্ল ঠাকুরেে আখড়া, োেনর্ে, চিৌলভীবাোে োেনর্ে ১২২১৭৮৬            3,500  

৪১৮৩ মুোলী শ্রীশ্রী দুর্ গা বাড়ী, োেনর্ে, চিৌলভীবাোে োেনর্ে ১২২১৭৮৭            3,500  

৪১৮৪ র্য়ঘড় সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, োেনর্ে, চিৌলভীবাোে োেনর্ে ১২২১৭৮৮            3,500  

৪১৮৫ দ. দাসপাড়া েয় দুর্ গা িাতৃ সংঘ, োেনর্ে, চিৌলভীবাোে োেনর্ে ১২২১৭৮৯            3,500  

৪১৮৬ সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, োেনর্ে, চিৌলভীবাোে োেনর্ে ১২২১৭৯০            3,500  

৪১৮৭ শ্রীশ্রী সব গিঙ্গলা বাড়ী দুর্ গা িন্ডপ, োেনর্ে, চিৌলভীবাোে োেনর্ে ১২২১৭৯১            3,500  

৪১৮৮ শ্রীশ্রী মশব িমিে, চদওয়ান মদমঘেপাড়, োেনর্ে, চিৌলভীবাোে োেনর্ে ১২২১৭৯২            3,500  

৪১৮৯ শ্রীশ্রী বভেবেলী দুর্ গা িন্ডপ, োেনর্ে, চিৌলভীবাোে োেনর্ে ১২২১৭৯৩            3,500  

৪১৯০ শ্রীশ্রী দুর্ গা ও শ্রীশ্রী কৃষ্ণ িমিে, োেনর্ে, চিৌলভীবাোে োেনর্ে ১২২১৭৯৪            3,500  

৪১৯১ হামড়য়াো সা. শ্রীশ্রী বভেবেলী, োেনর্ে, চিৌলভীবাোে োেনর্ে ১২২১৭৯৫            3,500  

৪১৯২ চর্ৌোঙ্গা িহািভুে িমিে, বেিোলা, কুলাউড়া, চিৌলভীবাোে কুলাউড়া ১২২১৭৯৬            3,500  

৪১৯৩ কারড়ো বড়দল সা. দুর্ গা িমিে, কুলাউড়া, চিৌলভীবাোে কুলাউড়া ১২২১৭৯৭            3,500  

৪১৯৪ শ্রীশ্রী কালীবাড়ী উন্নয়ন সংঘ, কুলাউড়া, চিৌলভীবাোে কুলাউড়া ১২২১৭৯৮            3,500  

৪১৯৫ োর্েনী সনাতন যুব সংঘ পূো িন্ডপ, কুলাউড়া, চিৌলভীবাোে কুলাউড়া ১২২১৭৯৯            3,500  

৪১৯৬ শ্রীশ্রী কালীবাড়ী পূো িন্ডপ, কুলাউড়া, চিৌলভীবাোে কুলাউড়া ১২২১৮০০            3,500  

৪১৯৭ তামু্বলপুে নটাবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, পীের্ািা, েংপুে পীের্ািা ১২২১৮০১            2,000  

৪১৯৮ তমকপল বাোে শ্রীশ্রী কামল িমিে, কাউমনয়া, েংপুে কাউমনয়া ১২২১৮০২            2,000  

৪১৯৯ তফমশডাঙ্গা মশব ও দুর্ গা িমিে, কাউমনয়া, েংপুে কাউমনয়া ১২২১৮০৩            2,000  

৪২০০ বকুলতলা শ্রীশ্রী কামল ও দুর্ গা িমিে, কাউমনয়া, েংপুে কাউমনয়া ১২২১৮০৪            2,000  

৪২০১ শ্রীশ্রী কৃষ্ি ও সা. দুর্ গা িমিে, কাউমনয়া, েংপুে কাউমনয়া ১২২১৮০৫            2,000  

৪২০২ সার্েনাল ো বার্ান পূো িন্ডপ, জুড়ী, চিৌলভীবাোে জুড়ী ১২২১৮০৬            3,500  

৪২০৩ বাজুমসংর্াঁও পুো িন্ডপ, জুড়ী, চিৌলভীবাোে জুড়ী ১২২১৮০৭            3,500  

৪২০৪ মশলঘাট ো বার্ান পুো িন্ডপ, জুড়ী, চিৌলভীবাোে জুড়ী ১২২১৮০৮            3,500  

৪২০৫ কালািড়া দুর্ গা িমিে, জুড়ী, চিৌলভীবাোে জুড়ী ১২২১৮০৯            3,500  

৪২০৬ পাকুয়া োনখােবাড়ী দুর্ গা িন্ডপ, বড়রলখা, চিৌলভীবাোে  জুড়ী ১২২১৮১০            3,500  

৪২০৭ ভাড্িা দুর্ গা পূো িন্ডপ, বড়রলখা, চিৌলভীবাোে  জুড়ী ১২২১৮১১            3,500  

৪২০৮ বানরেে েক দুর্ গা িমিে, বড়রলখা, চিৌলভীবাোে  জুড়ী ১২২১৮১২            3,500  

৪২০৯ শ্রীশ্রী বনদুর্ গা িন্ডপ, বড়রলখা, চিৌলভীবাোে  জুড়ী ১২২১৮১৩            3,500  

৪২১০ দ.ভার্ সা. চদবস্থলী, বড়রলখা, চিৌলভীবাোে  জুড়ী ১২২১৮১৪            3,500  

৪২১১ মনউ সিনভার্ ো বার্ান দুর্ গা িমিে, বড়রলখা, চিৌলভীবাোে  জুড়ী ১২২১৮১৫            3,500  

৪২১২ শ্রীশ্রী িহািভুে আখড়া, বড়রলখা, চিৌলভীবাোে  জুড়ী ১২২১৮১৬            3,500  

৪২১৩ চশেপুে সা. পূো িন্ডপ, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮১৭            3,500  

৪২১৪ স্বি গালী সংঘ পূো িন্ডপ, চশেপুে, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮১৮            3,500  

৪২১৫ ঠাকুেবাড়ী সা. পূো িন্ডপ, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮১৯            3,500  

৪২১৬ শ্রীধেপুে সা. পূো িন্ডপ, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮২০            3,500  

৪২১৭ সা. পূো িন্ডপ, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮২১            3,500  

৪২১৮ সনাতনী যুব সংঘ পূো িন্ডপ, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮২২            3,500  



৪২১৯ পালকাপন সা. দুর্ গা িমিে, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮২৩            3,500  

৪২২০ বীের্াঁও সা. পূো িন্ডপ, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮২৪            3,500  

৪২২১ বমেদাস পূো িন্ডপ, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮২৫            3,500  

৪২২২ চ ার্িায়া পূো িন্ডপ, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮২৬            3,500  

৪২২৩ বড়বাড়ী পূো িন্ডপ, বড়বাড়ী, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮২৭            3,500  

৪২২৪ একতা যুব সংঘ সা. পূো িন্ডপ, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮২৮            3,500  

৪২২৫ সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা বাড়ী পূো িন্ডপ, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮২৯            3,500  

৪২২৬ শ্রীশ্রী েয়দুর্ গা যুব সংঘ পূো িন্ডপ, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮৩০            3,500  

৪২২৭ বমবদাস পূো িন্ডপ, নামেোবাদ, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮৩১            3,500  

৪২২৮ শমক্ত সংঘ সা. পূো িন্ডপ, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮৩২            3,500  

৪২২৯ দাশোইল সা. পূো িন্ডপ, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮৩৩            3,500  

৪২৩০ আমনরকলীবুদা সা. পূো িন্ডপ, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮৩৪            3,500  

৪২৩১ সা. দুর্ গা িমিে, মিশন চোড, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮৩৫            3,500  

৪২৩২ দ. ভাড়াউড়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, চিৌলভীবাোে সদে ১২২১৮৩৬            3,500  

৪২৩৩ শ্রীশ্রী সা. চকন্দ্রীয় দুরর্ গাৎসব উদ াপন পমেিদ, োোেিাঠ, বািেবান সদে ১২২১৮৩৭            3,000  

৪২৩৪ শ্রীশ্রী সা. চকন্দ্রীয় দুর্ গা িমিে, বািেবান বাোে, বািেবান সদে ১২২১৮৩৮            3,000  

৪২৩৫ শ্রীশ্রী সা. দুরর্ গাৎসব উদ াপন পমেিদ, বালাঘাটা, বািেবান সদে ১২২১৮৩৯            3,000  

৪২৩৬ শ্রীশ্রী সা. দুরর্ গাৎসব উদ াপন পমেিদ, বালাঘাটা, বািেবান সদে ১২২১৮৪০            3,000  

৪২৩৭ শ্রীশ্রী সা. দুরর্ গাৎসব উদ াপন পমেিদ, চিম্বােপাড়া, বািেবান সদে ১২২১৮৪১            3,000  

৪২৩৮ শ্রীশ্রী সা. হমে িমিে দুরর্ গাৎসব উদ াপন পমেিদ, হারফেরঘানা, বািেবান সদে ১২২১৮৪২            3,000  

৪২৩৯ শ্রীশ্রী সা. দুরর্ গাৎসব উদ াপন পমেিদ, সুয়ালক, বািেবান সদে ১২২১৮৪৩            3,000  

৪২৪০ শ্রীশ্রী সা. দুরর্ গাৎসব উদ াপন পমেিদ, চেইো, বািেবান সদে ১২২১৮৪৪            2,000  

৪২৪১ টংপাড়া িহন্তী িমিে, আিনুো, মঝমলি, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ সদে ১২২১৮৪৫            3,000  

৪২৪২ েে বাসুরদবপুে দুর্ গা িমিে, েে অনুপনর্ে, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ সদে ১২২১৮৪৬            3,000  

৪২৪৩ োিেন্দ্রপুেহাট দুর্ গা িমিে, োিীহাটি ইউ.মপ, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ সদে ১২২১৮৪৭            3,000  

৪২৪৪ চর্ামহলবামড় দুর্ গা পূো িন্ডপ, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ সদে ১২২১৮৪৮            3,000  

৪২৪৫ মপয়াোপুে দুর্ গা িমিে, বামলয়াডাঙ্গা, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ সদে ১২২১৮৪৯            3,000  

৪২৪৬ পলশা দুর্ গা পূো িন্ডপ, বামলয়াডাঙ্গা, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ সদে ১২২১৮৫০            3,000  

৪২৪৭ শ্রীশ্রী আনিিয়ী কালী বাড়ী পূো িন্ডপ সা. দুর্ গা পূো পমেোলনা পমেিদ, 

িামনকর্ঞ্জ সদে 

সদে ১২২১৮৫১           6,000  

৪২৪৮ পূব গ দাশড়া েলােল ক্লাব সা. দুর্ গা িমিে, িামনকর্ঞ্জ সদে সদে ১২২১৮৫২           6,000  

৪২৪৯ পূব গ দাশড়া শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে পমেোলনা পমেিদ সহর ামর্তায় 

নবোর্েন সংসদ, িামনকর্ঞ্জ সদে 

সদে ১২২১৮৫৩           6,000  

৪২৫০ শ্রীশ্রী মশব ও মসরদ্ধশ্বেী দুর্ গা িমিে পমেোলনা পমেিদ, িামনকর্ঞ্জ সদে সদে ১২২১৮৫৪            5,000  

৪২৫১ মহজুলী উত্তেপাড়া দুর্ গা িমিে, মহজুলী, িামনকর্ঞ্জ সদে সদে ১২২১৮৫৫            3,000  

৪২৫২ কালীরখালা শ্রীশ্রী কালী িমিে, িামনকর্ঞ্জ সদে সদে ১২২১৮৫৬            3,000  

৪২৫৩ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী িন্ডপ, িামনকর্ঞ্জ বাোে, িামনকর্ঞ্জ সদে সদে ১২২১৮৫৭            3,000  

৪২৫৪ র্ঙ্গাঁধে পমট্ট সা. দুর্ গা িন্ডপ, িামনকর্ঞ্জ সদে সদে ১২২১৮৫৮            4,000  

৪২৫৫ চবউো ঘাট সা. দুর্ গা িমিে, িামনকর্ঞ্জ সদে সদে ১২২১৮৫৯            3,000  

৪২৫৬ চবমতলা (বাঙ্গুূঁো) সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, িামনকর্ঞ্জ সদে ১২২১৮৬০            3,000  

৪২৫৭ মিতো শ্রীশ্রী হমেকালী িমিে, সদে, িামনকর্ঞ্জ সদে ১২২১৮৬১            3,000  

৪২৫৮ আন্ধােিামনক সা. দুর্ গা িমিে, সদে, িামনকর্ঞ্জ সদে ১২২১৮৬২            3,000  

৪২৫৯ োয়পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, িামনকর্ঞ্জ সদে ১২২১৮৬৩            3,000  

৪২৬০ চবড়ঘাট সা. দুর্ গা িমিে, নবগ্রাি, িামনকর্ঞ্জ সদে ১২২১৮৬৪            3,000  



৪২৬১ েে চকাশুন্ডা সা. দুর্ গা িমিে, সদে, িামনকর্ঞ্জ সদে ১২২১৮৬৫            5,000  

৪২৬২ এর্ােশ্রী সা. দুর্ গা ও কালী িমিে, বকতো, িামনকর্ঞ্জ সদে ১২২১৮৬৬            3,000  

৪২৬৩ বরুন্ডী বাোে সা. দুর্ গা িমিে, সদে, িামনকর্ঞ্জ সদে ১২২১৮৬৭            3,000  

৪২৬৪ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, বাহােীে েে, সদে, িামনকর্ঞ্জ সদে ১২২১৮৬৮            3,000  

৪২৬৫ চকমিেপুে সা. দুর্ গা িমিে, চদৌলতপুে, িামনকর্ঞ্জ চদৌলতপুে ১২২১৮৬৯            3,000  

৪২৬৬ ধািশ্বে র্য়ানাে সা. দুর্ গা িমিে, চদৌলতপুে, িামনকর্ঞ্জ চদৌলতপুে ১২২১৮৭০            3,000  

৪২৬৭ িান্ধেতা পূব গপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, চদৌলতপুে, িামনকর্ঞ্জ চদৌলতপুে ১২২১৮৭১            3,000  

৪২৬৮ চকন্দ্রীয় চবদান্ত িঠ সা. দুর্ গা িমিে, চদৌলতপুে, িামনকর্ঞ্জ চদৌলতপুে ১২২১৮৭২            3,000  

৪২৬৯ সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, উত্তে োিলা, োেবংশীপাড়া, মসংর্াইে, িামনকর্ঞ্জ মসংর্াইে ১২২১৮৭৩            3,000  

৪২৭০ মবরনাদপুে ঋমিপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, মসংর্াইে, িামনকর্ঞ্জ মসংর্াইে ১২২১৮৭৪            3,000  

৪২৭১ বায়ো কালীরখালা পূো িন্ডপ, মসংর্াইে, িামনকর্ঞ্জ মসংর্াইে ১২২১৮৭৫            3,000  

৪২৭২ সুদক্ষীো ঋমিপাড়া পূো িন্ডপ, মসংর্াইে, িামনকর্ঞ্জ মসংর্াইে ১২২১৮৭৬            3,000  

৪২৭৩ তো মশল্পহাট সা. দুর্ গা িমিে, মঘওে, িামনকর্ঞ্জ মঘওে ১২২১৮৭৭            4,000  

৪২৭৪ তো সিবায় সমিমত সা. দুর্ গা িমিে, মঘওে, িামনকর্ঞ্জ মঘওে ১২২১৮৭৮            3,000  

৪২৭৫ আনিবাোে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, মঘওে, িামনকর্ঞ্জ মঘওে ১২২১৮৭৯            3,000  

৪২৭৬ োবো বাোে সা. দুর্ গা িমিে, মঘওে, িামনকর্ঞ্জ মঘওে ১২২১৮৮০           6,000  

৪২৭৭ হের্ে নি:পাড়া বারোয়ােী শ্রীশ্রী কালী িমিে দুর্ গা পূো পমেোলনা 

পমেিদ, সাটুমেয়া, িামনকর্ঞ্জ 

সাটুমেয়া ১২২১৮৮১            3,000  

৪২৭৮ ধানরকাড়া েমিদােবাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সাটুমেয়া, িামনকর্ঞ্জ সাটুমেয়া ১২২১৮৮২            3,000  

৪২৭৯ বামলয়াটি েমিদােবাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সাটুমেয়া, িামনকর্ঞ্জ সাটুমেয়া ১২২১৮৮৩            4,000  

৪২৮০ মতমল্ল হমেসভা সা. দুর্ গা িমিে, সাটুমেয়া, িামনকর্ঞ্জ সাটুমেয়া ১২২১৮৮৪            3,000  

৪২৮১ বামলয়াটি োিকৃষ্ণ মিশন চসবাশ্রি, সাটুমেয়া, িামনকর্ঞ্জ সাটুমেয়া ১২২১৮৮৫            4,000  

৪২৮২ ইিািমত নদী সংলগ্ন চর্াপালপুে শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে পমেোলনা পমেিদ, 

হমেোিপুে, িামনকর্ঞ্ে 

হমেোিপুে ১২২১৮৮৬            3,000  

৪২৮৩ চর্াপীনােপুে নারু হালদারেে বাড়ী দুর্ গা িমিে, হমেোিপুে, িামনকর্ঞ্জ হমেোিপুে ১২২১৮৮৭            3,000  

৪২৮৪ উপরেলা সদে দুর্ গা িমিে পমেোলনা পমেিদ (পমবত্রশাখােী), হমেোিপুে,  হমেোিপুে ১২২১৮৮৮            3,000  

৪২৮৫ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে কান্টাপাড়া দ. োঁদপুে, হমেোিপুে, িামনকর্ঞ্জ হমেোিপুে ১২২১৮৮৯            3,000  

৪২৮৬ চর্াপীনাে উত্তেপাড়া বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, হমেোিপুে, িামনকর্ঞ্জ হমেোিপুে ১২২১৮৯০            3,000  

৪২৮৭ চলিড়ার্ঞ্জ সা. দুর্ গা িমিে, আন্ধােিামনক, হমেোিপুে, িামনকর্ঞ্জ হমেোিপুে ১২২১৮৯১            3,000  

৪২৮৮ িহারদবপুে উত্তেপাড়া কালীবাড়ী ও দুর্ গা িমিে, মশবালয়, িামনকর্ঞ্জ মশবালয় ১২২১৮৯২            5,000  

৪২৮৯ োনীনর্ে সা. দুর্ গা িমিে, মশবালয়, িামনকর্ঞ্জ মশবালয় ১২২১৮৯৩            5,000  

৪২৯০ নয়াবাড়ী সা. দুরর্ গাৎসব, মশবালয়, িামনকর্ঞ্জ মশবালয় ১২২১৮৯৪            3,000  

৪২৯১ িাইটঘে মশলপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, মশবালয়, িামনকর্ঞ্জ মশবালয় ১২২১৮৯৫            3,000  

৪২৯২ মশবালয় বাোে সা. দুর্ গা িমিে, মশবালয়, িামনকর্ঞ্জ মশবালয় ১২২১৮৯৬            3,000  

৪২৯৩ শ্রীশ্রী িহাদুর্ গা িমিে, কৃষ্ণপুে, মশবালয়, িামনকর্ঞ্জ মশবালয় ১২২১৮৯৭            3,000  

৪২৯৪ পাড়াগ্রাি শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, মশমুমলয়া, মশবালয়, িামনকর্ঞ্জ মশবালয় ১২২১৮৯৮            3,000  

৪২৯৫ উেলী বাোে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, মশবালয়, িামনকর্ঞ্জ মশবালয় ১২২১৮৯৯            3,000  

৪২৯৬ োয়পুে সা. দুর্ গা িমিে, মশমুমলয়া, মশবালয়, িামনকর্ঞ্জ মশবালয় ১২২১৯০০            3,000  

৪২৯৭ খাড়খামদয়া শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, ফমেদর্ঞ্জ, োঁদপুে ফমেদর্ঞ্জ ১২২১৯০১            3,000  

৪২৯৮ িদরনের্াঁও শ্রীশ্রী োধারর্ামবি মেউে আখড়া, ফমেদপুে, োঁদপুে ফমেদপুে ১২২১৯০২            3,000  

৪২৯৯ লক্ষ্মী নাোয়ন িমিে, উঃ সকদী োিপুে, ফমেদর্ঞ্জ, োঁদপুে ফমেদর্ঞ্জ ১২২১৯০৩            3,000  

৪৩০০ চবহােীপুে শ্রীশ্রী কালী িমিে, দাসপাড়া, ফমেদর্ঞ্জ, োঁদপুে ফমেদর্ঞ্জ ১২২১৯০৪            3,000  

৪৩০১ খাড়খামদয়া শ্রীশ্রী হমে িমিে, ফমেদর্ঞ্জ, োঁদপুে ফমেদর্ঞ্জ ১২২১৯০৫            3,000  

৪৩০২ চলাকনাে িমিে, কামেয়াো, ফমেদর্ঞ্জ, োঁদপুে ফমেদর্ঞ্জ ১২২১৯০৬            3,000  



৪৩০৩ শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা িমিে, সাোে, চঘািবাড়ী, কচুয়া, োঁদপুে কচুয়া ১২২১৯০৭            3,000  

৪৩০৪ শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা িমিে, বারয়ক কালী বাড়ী, কচুয়া, োঁদপুে কচুয়া ১২২১৯০৮            3,000  

৪৩০৫ শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা িমিে, কচুয়া, োঁদপুে কচুয়া ১২২১৯০৯            3,000  

৪৩০৬ শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা িমিে, িামঝর্ািা, কচুয়া, োঁদপুে কচুয়া ১২২১৯১০            3,000  

৪৩০৭ শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা িমিে, মতলমকয়া মভটি, কচুয়া, োঁদপুে কচুয়া ১২২১৯১১            3,000  

৪৩০৮ শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা িমিে, আমলয়াে ব্যােবাড়ী, কচুয়া, োঁদপুে কচুয়া ১২২১৯১২            3,000  

৪৩০৯ শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা িমিে, ঘার্ড়া আখড়া বাড়ী, কচুয়া, োঁদপুে কচুয়া ১২২১৯১৩            3,000  

৪৩১০ শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা িমিে, আয়িা চর্াসাই বাড়ী, কচুয়া, োঁদপুে কচুয়া ১২২১৯১৪            3,000  

৪৩১১ শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা িমিে, োমঙ্গনা, কচুয়া, োঁদপুে কচুয়া ১২২১৯১৫            3,000  

৪৩১২ শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা িমিে, কড়ইয়া, কচুয়া, োঁদপুে কচুয়া ১২২১৯১৬            3,000  

৪৩১৩ শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা িমিে, িামিিপুে, কচুয়া, োঁদপুে কচুয়া ১২২১৯১৭            3,000  

৪৩১৪ পালবাড়ী পূো িন্ডপ, ঘুঘুেেে, শাহোমস্ত, োঁদপুে কচুয়া ১২২১৯১৮            3,000  

৪৩১৫ নুমনয়া দত্তবাড়ী পূো িন্ডপ, নুমনয়া, শাহোমস্ত, োঁদপুে কচুয়া ১২২১৯১৯            3,000  

৪৩১৬ কুলশী ঠাকুেবাড়ী পূো িন্ডপ, কুলশী, শাহোমস্ত, োঁদপুে কচুয়া ১২২১৯২০            3,000  

৪৩১৭ চঘািপাড়া পূো িন্ডপ, চঘািপাড়া, শাহোমস্ত, োঁদপুে কচুয়া ১২২১৯২১            3,000  

৪৩১৮ চেৌধুেীবাড়ী, বলাখাল, হােীর্ঞ্জ, োঁদপুে কচুয়া ১২২১৯২২            3,000  

৪৩১৯ শীলবাড়ী, বলাখাল, হােীর্ঞ্জ, োঁদপুে হােীর্ঞ্জ ১২২১৯২৩            3,000  

৪৩২০ নদীদাস বাড়ী, বলাখাল, হােীর্ঞ্জ, োঁদপুে হােীর্ঞ্জ ১২২১৯২৪            3,000  

৪৩২১ োোপুে োিেন্দ্র চদবনােবাড়ী, হােীর্ঞ্জ, োঁদপুে হােীর্ঞ্জ ১২২১৯২৫            3,000  

৪৩২২ চেৌধুেীবাড়ী, োিপুে, হােীর্ঞ্জ, োঁদপুে হােীর্ঞ্জ ১২২১৯২৬            3,000  

৪৩২৩ ঠাকুেবাড়ী, বড়কুল, হােীর্ঞ্জ, োঁদপুে হােীর্ঞ্জ ১২২১৯২৭            3,000  

৪৩২৪ বামকলা িাখনলাল িন্ডল বাড়ী, হােীর্ঞ্জ, োঁদপুে হােীর্ঞ্জ ১২২১৯২৮            3,000  

৪৩২৫ চর্ৌে মনতাই চসবাশ্রি, র্ঙ্গানর্ে, হাটিলা, হােীর্ঞ্জ, োঁদপুে হােীর্ঞ্জ ১২২১৯২৯            3,000  

৪৩২৬ শ্রীশ্রী ের্ন্নাে চদরবে িন্ডল, িতলব দ., োঁদপুে হােীর্ঞ্জ ১২২১৯৩০            3,000  

৪৩২৭ স্বর্ীয় নরর্ন্দ্র সাহাে বাড়ী, কলাদী, িতলব দ., োঁদপুে িতলব দ. ১২২১৯৩১            3,000  

৪৩২৮ চবায়ামলয়া শ্রীশ্রী হমেসভা, চবায়ামলয়া, িতলব দ., োঁদপুে িতলব দ. ১২২১৯৩২            3,000  

৪৩২৯ স্বর্ীয় মহিাংশু েক্রবতীে বাড়ী, চবায়ামলয়া, িতলব দ., োঁদপুে িতলব দ. ১২২১৯৩৩            3,000  

৪৩৩০ চবায়ামলয়া বাোে, িতলব চপৌেসভা, োঁদপুে িতলব দ. ১২২১৯৩৪            3,000  

৪৩৩১ িাধব ঠাকুরেে বাড়ী, উত্তেমদঘলদী, িতলব চপৌেসভা, োঁদপুে িতলব দ. ১২২১৯৩৫            3,000  

৪৩৩২ দশেে চসরনে বাড়ী, িতলব দ., োঁদপুে িতলব দ. ১২২১৯৩৬            3,000  

৪৩৩৩ কাশী কীত্তগনীয়াে বাড়ী, লািেেী, িতলব, োঁদপুে িতলব দ. ১২২১৯৩৭            3,000  

৪৩৩৪ সুমনল দারসে বাড়ী, নারয়ের্াঁও, িতলব, োঁদপুে িতলব দ. ১২২১৯৩৮            3,000  

৪৩৩৫ শ্রী শ্যািা েেন সেকারেে বাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, োঁদপুে িতলব উত্তে ১২২১৯৩৯            3,000  

৪৩৩৬ শ্রী িাি কৃষ্ণ দারসে বাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, োঁদপুে িতলব উত্তে ১২২১৯৪০            3,000  

৪৩৩৭ স্বর্ীয় েীবন চঘারিে বাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, োঁদপুে িতলব উত্তে ১২২১৯৪১            3,000  

৪৩৩৮ র্েো িনেঞ্জন বমিরকে বাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, র্েো বাোে, োঁদপুে িতলব উত্তে ১২২১৯৪২            3,000  

৪৩৩৯ শ্রী হেরর্ৌে শ্মশান দুর্ গা িমিে, খাগুমেয়া, িতলব দ:, োঁদপুে িতলব উত্তে ১২২১৯৪৩            3,000  

৪৩৪০ শ্রী েলধে দারসে শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, মততােকামি, িতলব, োঁদপুে িতলব উত্তে ১২২১৯৪৪            3,000  

৪৩৪১ শ্রী অমৃত লাল নারর্ে বাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, নার্পাড়া, িতলব উ:, োঁদপুে িতলব উত্তে ১২২১৯৪৫            3,000  

৪৩৪২ মততােকামি চঘািবাড়ী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চঘািবাড়ী, িতলব, োঁদপুে িতলব উত্তে ১২২১৯৪৬            3,000  

৪৩৪৩ কিলাপুে দুর্ গা চদবী িমিে, হাইিেে, োঁদপুে িতলব উত্তে ১২২১৯৪৭            3,000  

৪৩৪৪ শ্রীশ্রী চর্ৌে মনতাই িমিে, দ: েেকভেবী, হাইিেে, োঁদপুে িতলব উত্তে ১২২১৯৪৮            3,000  

৪৩৪৫ শ্রীশ্রী হমেোঁদ ঠাকুে িমিে, উ: েেকভেবী, হাইিেে, োঁদপুে িতলব উত্তে ১২২১৯৪৯            3,000  

৪৩৪৬ িেিদাে বাড়ী পূো িন্ডপ, সদে, োঁদপুে সদে ১২২১৯৫০            3,000  



৪৩৪৭ েয়রদবপুে বাড়ী দুর্ গা িমিে, কালীর্ঞ্জ, র্ােীপুে কালীর্ঞ্জ ১২২১৯৫১            8,000  

৪৩৪৮ িনসা তলা দুর্ গা িমিে, কালীর্ঞ্জ, র্ােীপুে কালীর্ঞ্জ ১২২১৯৫২            3,000  

৪৩৪৯ দ. বার্ দুর্ গা িমিে, কালীর্ঞ্জ, র্ােীপুে কালীর্ঞ্জ ১২২১৯৫৩            3,000  

৪৩৫০ বাশাইল চলাকনাে দুর্ গা িমিে, কালীর্ঞ্জ, র্ােীপুে কালীর্ঞ্জ ১২২১৯৫৪            3,000  

৪৩৫১ চুপাইে দুর্ গা িমিে, কালীর্ঞ্জ, র্ােীপুে কালীর্ঞ্জ ১২২১৯৫৫            3,000  

৪৩৫২ বড়রভালা দুর্ গা িমিে, কালীর্ঞ্জ, র্ােীপুে কালীর্ঞ্জ ১২২১৯৫৬            3,000  

৪৩৫৩ েয়োিরদব দুর্ গা িমিে-২, কালীর্ঞ্জ, র্ােীপুে কালীর্ঞ্জ ১২২১৯৫৭            3,000  

৪৩৫৪ চকাোন শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ দুর্ গা, কালীর্ঞ্জ, র্ােীপুে কালীর্ঞ্জ ১২২১৯৫৮            3,000  

৪৩৫৫ ব্রাহ্মির্াঁও সা. শ্রীশ্রী িা শ্মশান কালী িমিে, কালীর্ঞ্জ, র্ােীপুে কালীর্ঞ্জ ১২২১৯৫৯            3,000  

৪৩৫৬ ধনপুে কামলবাড়ী দুর্ গা িমিে, কালীর্ঞ্জ, র্ােীপুে কালীর্ঞ্জ ১২২১৯৬০            3,000  

৪৩৫৭ নািা োরবাো দুর্ গা িমিে, কালীর্ঞ্জ, র্ােীপুে কালীর্ঞ্জ ১২২১৯৬১            3,000  

৪৩৫৮ বড়র্াঁও বাোে দুর্ গা িমিে, কালীর্ঞ্জ, র্ােীপুে কালীর্ঞ্জ ১২২১৯৬২            3,000  

৪৩৫৯ র্ারয়ন বাড়ী দুর্ গা িমিে, কালীর্ঞ্জ, র্ােীপুে কালীর্ঞ্জ ১২২১৯৬৩            3,000  

৪৩৬০ শ্রীকৃষ্ি সংঘ চকন্দ্রীয় িমিে, কালীর্ঞ্জ, র্ােীপুে কালীর্ঞ্জ ১২২১৯৬৪            3,000  

৪৩৬১ আঞ্জাব শ্রীশ্রী েয়কালী দুর্ গা পূো িমিে, কাপামসয়া, র্ােীপুে কাপামসয়া ১২২১৯৬৫            3,000  

৪৩৬২ কমড়হাতা বাশতলা দুর্ গা পূো িমিে, কাপামসয়া, র্ােীপুে কাপামসয়া ১২২১৯৬৬            3,000  

৪৩৬৩ কমড়হাতা নািাপাড়া সূত্রধেপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, কাপামসয়া, র্ােীপুে কাপামসয়া ১২২১৯৬৭            3,000  

৪৩৬৪ আঞ্জাব শ্রীশ্রী হমে দুর্ গা পূো িমিে, কাপামসয়া, র্ােীপুে কাপামসয়া ১২২১৯৬৮            3,000  

৪৩৬৫ দ.র্াঁও দাসপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, কাপামসয়া, র্ােীপুে কাপামসয়া ১২২১৯৬৯            3,000  

৪৩৬৬ মখবাটি হমে িমিে দুর্ গা পূো িমিে, কাপামসয়া, র্ােীপুে কাপামসয়া ১২২১৯৭০            3,000  

৪৩৬৭ মসংগুয়া েমবদাসপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, কাপামসয়া, র্ােীপুে কাপামসয়া ১২২১৯৭১            3,000  

৪৩৬৮ নেমসংহপুে েমবদাসপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, কাপামসয়া, র্ােীপুে কাপামসয়া ১২২১৯৭২            3,000  

৪৩৬৯ পূব গ োেো চেল লাইন সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, কামলয়াককে, র্ােীপুে কামলয়াককে ১২২১৯৭৩            3,000  

৪৩৭০ চটংলা বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, কামলয়াককে, র্ােীপুে কামলয়াককে ১২২১৯৭৪            3,000  

৪৩৭১ বাশককল সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, কামলয়াককে, র্ােীপুে কামলয়াককে ১২২১৯৭৫            3,000  

৪৩৭২ খমলশাোনী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, কামলয়াককে, র্ােীপুে কামলয়াককে ১২২১৯৭৬            3,000  

৪৩৭৩ ো বার্ান চভৌমিকপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, কামলয়াককে, র্ােীপুে কামলয়াককে ১২২১৯৭৭            3,000  

৪৩৭৪ বড়দল সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, কামলয়াককে, র্ােীপুে কামলয়াককে ১২২১৯৭৮            3,000  

৪৩৭৫ বমলয়ামদ চুনামতপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, কামলয়াককে, র্ােীপুে কামলয়াককে ১২২১৯৭৯            3,000  

৪৩৭৬ সূত্রাপুে বড়দল সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, কামলয়াককে, র্ােীপুে কামলয়াককে ১২২১৯৮০            3,000  

৪৩৭৭ ডুবাইল িামঝপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, কামলয়াককে, র্ােীপুে কামলয়াককে ১২২১৯৮১            3,000  

৪৩৭৮ চশওড়াতলী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, কামলয়াককে, র্ােীপুে কামলয়াককে ১২২১৯৮২         10,000  

৪৩৭৯ কামিপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, কামলয়াককে, র্ােীপুে কামলয়াককে ১২২১৯৮৩            3,000  

৪৩৮০ দুর্ গাপুে উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, কামলয়াককে, র্ােীপুে কামলয়াককে ১২২১৯৮৪            3,000  

৪৩৮১ শ্রীশ্রী ইরন্দ্রশ্বে মশব িমিে ও িহাশ্মশান, র্ােীপুে সদে, র্ােীপুে সদে ১২২১৯৮৫         10,000  

৪৩৮২ ভুরুমলয়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, র্ােীপুে সদে ১২২১৯৮৬            3,000  

৪৩৮৩ েতে নয়াপাড়া শ্রীশ্রী িা িমিে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, র্ােীপুে সদে ১২২১৯৮৭            3,000  

৪৩৮৪ শ্রীশ্রী কেিািয়ী িমিে, সদে, র্ােীপুে সদে ১২২১৯৮৮            3,000  

৪৩৮৫ িকমলয়া শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, সদে, র্ােীপুে সদে ১২২১৯৮৯            3,000  

৪৩৮৬ পূবাইল বাোে সা. দুর্ গা িমিে, সদে, র্ােীপুে সদে ১২২১৯৯০            3,000  

৪৩৮৭ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, র্ােীপুে সদে ১২২১৯৯১            3,000  

৪৩৮৮ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, সদে, র্ােীপুে সদে ১২২১৯৯২            3,000  

৪৩৮৯ অগ্রর্ািী যুব সংঘ সা. দুর্ গা িমিে, সদে, র্ােীপুে সদে ১২২১৯৯৩            3,000  

৪৩৯০ ভবানীপুে সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, র্ােীপুে সদে ১২২১৯৯৪            3,000  



৪৩৯১ ওঝােপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সদে, র্ােীপুে সদে ১২২১৯৯৫            3,000  

৪৩৯২ মুমদপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, র্ােীপুে সদে ১২২১৯৯৬            3,000  

৪৩৯৩ সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সদে, র্ােীপুে সদে ১২২১৯৯৭            3,000  

৪৩৯৪ শ্রীশ্রী চসবাশ্রি সংঘ, সদে, র্ােীপুে সদে ১২২১৯৯৮            3,000  

৪৩৯৫ খেকতল শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সদে, র্ােীপুে সদে ১২২১৯৯৯            3,000  

৪৩৯৬ চকানাবাড়ী আিবার্ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি চকন্দ্রীয় িমিে, সদে, র্ােীপুে সদে ১২২২০০০            3,000  

৪৩৯৭ শাখারুঞ্জ িমিে, চক্ষতলাল, েয়পুেহাট চক্ষতলাল ১২২২০০১            3,000  

৪৩৯৮ িালীপাড়া িমিে, চক্ষতলাল, েয়পুেহাট চক্ষতলাল ১২২২০০২            3,000  

৪৩৯৯ মিেগাপুে িমিে, চক্ষতলাল, েয়পুেহাট চক্ষতলাল ১২২২০০৩            3,000  

৪৪০০ চপৌলুঞ্জ িমিে, চক্ষতলাল, েয়পুেহাট চক্ষতলাল ১২২২০০৪            3,000  

৪৪০১ মেয়াপুে চঘানাপাড়া িমিে, চক্ষতলাল, েয়পুেহাট চক্ষতলাল ১২২২০০৫            3,000  

৪৪০২ শ্রীশ্রী েরয়েরটক দুর্ গা িমিে, র্ােীপুে িহানর্ে, র্ােীপুে সদে ১২২২০০৬            3,000  

৪৪০৩ শ্রীশ্রী চর্ৌোঙ্গ িমিে শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে ও শ্রীশ্রী চলাকনাে ব্রহ্মোেী আশ্রি,  সদে ১২২২০০৭         10,000  

৪৪০৪ সুোবামড় আশ্রায়ন িকল্প, সদে, র্ােীপুে সদে ১২২২০০৮            3,000  

৪৪০৫ বকজুমে উত্তেপাড়া পূো িমিে, সদে, র্ােীপুে সদে ১২২২০০৯            3,000  

৪৪০৬ ফাউর্ান বাোে সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, র্ােীপুে শ্রীপুে ১২২২০১০            3,000  

৪৪০৭ কাওোইদ বাোে সা. দুর্ গা পূো িমিে, শ্রীপুে, র্ােীপুে শ্রীপুে ১২২২০১১            5,000  

৪৪০৮ চসানাে বটতলা সা. দুর্ গা পূো িমিে, শ্রীপুে, র্ােীপুে শ্রীপুে ১২২২০১২            3,000  

৪৪০৯ ধািালই অমনল দারসে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, শ্রীপুে, র্ােীপুে শ্রীপুে ১২২২০১৩            5,000  

৪৪১০ েয় নাোয়নপুে সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, র্ােীপুে শ্রীপুে ১২২২০১৪            3,000  

৪৪১১ লক্ষীপুে দ. পূব গ পাড়া আমদ সা. দুর্ গা পূো িমিে, শ্রীপুে, র্ােীপুে শ্রীপুে ১২২২০১৫            3,000  

৪৪১২ বড়োলা সা. দুর্ গা পূো িমিে, শ্রীপুে, র্ােীপুে শ্রীপুে ১২২২০১৬            3,000  

৪৪১৩ মেনা শুখামনয়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, শ্রীপুে, র্ােীপুে শ্রীপুে ১২২২০১৭            3,000  

৪৪১৪ দ. ধনুয়া দুর্ গা পূো িমিে, শ্রীপুে, র্ােীপুে শ্রীপুে ১২২২০১৮            3,000  

৪৪১৫ শ্রীশ্রী লক্ষী নাোয়ন আখড়া সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, র্ােীপুে শ্রীপুে ১২২২০১৯            3,000  

৪৪১৬ বেিী বাোে পালাবাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, শ্রীপুে, র্ােীপুে শ্রীপুে ১২২২০২০            3,000  

৪৪১৭ শ্রীপুে চপৌঃ সা. দুর্ গা পূো িমিে, শ্রীপুে, র্ােীপুে শ্রীপুে ১২২২০২১            3,000  

৪৪১৮ িাওনা বাোে সা. দুর্ গা িমিে পূো িমিে, শ্রীপুে, র্ােীপুে শ্রীপুে ১২২২০২২            3,000  

৪৪১৯ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ েন্দ্র মঝউে িমিে, শ্রীপুে, র্ােীপুে শ্রীপুে ১২২২০২৩            3,000  

৪৪২০ শ্রীশ্রী েয়িাতা দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, র্ােীপুে শ্রীপুে ১২২২০২৪            5,000  

৪৪২১ িাধবপুে মহন্দু োর্েি িমিে, শ্রীপুে, র্ােীপুে শ্রীপুে ১২২২০২৫            5,000  

৪৪২২ শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, নতুন বাোে, সদে, োঁদপুে সদে ১২২২০২৬            3,000  

৪৪২৩ িহাবীে িমিে দুর্ গা পূো কমিটি, নতুন বাোে, সদে, োঁদপুে সদে ১২২২০২৭            3,000  

৪৪২৪ িদন চিাহন োরয়ে বাড়ী দুর্ গা উৎসব, সদে, োঁদপুে সদে ১২২২০২৮            3,000  

৪৪২৫ মনতাইর্ঞ্জ পূো িন্ডপ, পুোন বাোে, সদে, োঁদপুে সদে ১২২২০২৯            3,000  

৪৪২৬ চঘািপাড়া পূো িন্ডপ, পুোন বাোে, সদে, োঁদপুে সদে ১২২২০৩০            3,000  

৪৪২৭ সা. পূো কমিটি, হমেেন পল্লী, পুোন বাোে, সদে, োঁদপুে সদে ১২২২০৩১            3,000  

৪৪২৮ সা. পূো িন্ডপ, চিৌশাল বাড়ী, পুোন বাোে, সদে, োঁদপুে সদে ১২২২০৩২            3,000  

৪৪২৯ শ্রীশ্রী পালরর্ালা কালী িমিে, পুোন বাোে, সদে, োঁদপুে সদে ১২২২০৩৩            3,000  

৪৪৩০ সা. দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, বাবুেহাট, োঁদপুে সদে ১২২২০৩৪            3,000  

৪৪৩১ শ্রী শােদীয়া পূো িন্ডপ, দারিাদেদী, িরনাহেখাদী, োঁদপুে সদে ১২২২০৩৫            3,000  

৪৪৩২ উত্তে েেবামকল সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, োঁদপুে সদে ১২২২০৩৬            3,000  

৪৪৩৩ শ্রীশ্রী নাোয়ন মেউে আখড়া, েন্দ্রাবাোে, ফমেদর্ঞ্জ, োঁদপুে ফমেদর্ঞ্জ ১২২২০৩৭            3,000  

৪৪৩৪ গুমি সা. দুরর্ গাৎসব, ফমেদর্ঞ্জ, োঁদপুে ফমেদর্ঞ্জ ১২২২০৩৮            3,000  



৪৪৩৫ আষ্টা সা. দুরর্ গাৎসব, আষ্টা, ফমেদর্ঞ্জ, োঁদপুে ফমেদর্ঞ্জ ১২২২০৩৯            3,000  

৪৪৩৬ তাম্রশাসন সা. দুরর্ গাৎসব, সুমবদপুে, ফমেদর্ঞ্জ, োঁদপুে ফমেদর্ঞ্জ ১২২২০৪০            3,000  

৪৪৩৭ শ্রী কামলয়া ববোতেী সা. দুরর্ গাৎসব হমেসভা, ফমেদর্ঞ্জ, োঁদপুে ফমেদর্ঞ্জ ১২২২০৪১            3,000  

৪৪৩৮ খাড়খামদয়া সা. শ্রীশ্রী শােদীয় দুরর্ গাৎসব, ফমেদর্ঞ্জ, োঁদপুে ফমেদর্ঞ্জ ১২২২০৪২            3,000  

৪৪৩৯ কািােকুমড় সা. দুর্ গা িমিে, িািা, নওর্াঁ িািা ১২২২০৪৩            2,000  

৪৪৪০ চর্ামবিপুে সা. দুর্ গা িমিে, িািা, নওর্াঁ িািা ১২২২০৪৪            2,000  

৪৪৪১ মবলদুবলা সা. দুর্ গা িমিে, িািা, নওর্াঁ িািা ১২২২০৪৫            2,000  

৪৪৪২ িসাদপুে োধারর্ামবি মেউ িমিে, িািা, নওর্াঁ িািা ১২২২০৪৬            2,000  

৪৪৪৩ চোতবাোে পালপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, িািা, নওর্াঁ িািা ১২২২০৪৭            2,000  

৪৪৪৪ োয়পুে পূব গপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, িািা, নওর্াঁ িািা ১২২২০৪৮            2,000  

৪৪৪৫ কামলসফা আমদবাসীপাড়া দুর্ গা িমিে, িািা, নওর্াঁ িািা ১২২২০৪৯            5,000  

৪৪৪৬ ভালাইল আমদবাসী সা. দুর্ গা িমিে, িািা, নওর্াঁ িািা ১২২২০৫০            5,000  

৪৪৪৭ লস্কেপুে শুটিকালীতলা পূো িন্ডপ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৫১            2,000  

৪৪৪৮ শুভ সংঘ বারোয়ামে পূো িমিে, সদে, নওর্াঁ  সদে ১২২২০৫২            2,000  

৪৪৪৯ সুলতানপুে িারঠেঘাট পূো িন্ডপ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৫৩            2,000  

৪৪৫০ ভরবন্দ্রনাে পূো িন্ডপ, সুলতানপুে, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৫৪            2,000  

৪৪৫১ দশভূো পূো িন্ডপ, দ. হঠাৎপাড়া, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৫৫            2,000  

৪৪৫২ হমেেন পল্লী কালী িমিে পূো িন্ডপ, মুের্ীহাটী, নওর্াঁ সদে ১২২২০৫৭            5,000  

৪৪৫৩ চকশবপুে মহন্দুপাড়া পূো িন্ডপ, বি গাইল, নওর্াঁ সদে ১২২২০৫৮            2,000  

৪৪৫৪ চর্ামবিপুে মহন্দুপাড়া পূো িন্ডপ, বি গাইল, নওর্াঁ সদে ১২২২০৫৯            2,000  

৪৪৫৫ চকাের্াড়ী পূো িন্ডপ, কীমতগপুে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৬০            2,000  

৪৪৫৬ শালুকান সা. দুর্ গা িমিে, কীমতগপুে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৬১            2,000  

৪৪৫৭ মুোদপুে ভারটাপাড়া পূো িন্ডপ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৬২            2,000  

৪৪৫৮ হমেহেপুে উত্তেপাড়া পূো িন্ডপ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৬৩            2,000  

৪৪৫৯ োধারর্ামবি মেউ  িমিে, দুবলহাটি, নওর্াঁ সদে ১২২২০৬৪            2,000  

৪৪৬০ িালঞ্চ পূো িন্ডপ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৬৫            2,000  

৪৪৬১ মপরোেপুে িধ্যপাড়া মহন্দুপাড়া দুর্ গা িমিে, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৬৬            2,000  

৪৪৬২ নতুন সাহাপুে পূো িন্ডপ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৬৭            2,000  

৪৪৬৩ কাটখইে পূো িন্ডপ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৬৮            2,000  

৪৪৬৪ েড়ইরকালা িন্ডলপাড়া পূো িন্ডপ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৬৯            2,000  

৪৪৬৫ মশমুমলয়া ের্বন্ধু সনাতন সংঘ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৭০            2,000  

৪৪৬৬ মশমুমলয়া দ. মহন্দুপাড়া সা. শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৭১            2,000  

৪৪৬৭ ফাোদপুে পমিিপাড়া পূো িন্ডপ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৭২            2,000  

৪৪৬৮ বমলহাে োেবাড়ী পূো িন্ডপ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৭৩            5,000  

৪৪৬৯ কুিড়ইল চঘািপাড়া পূো িন্ডপ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৭৪            2,000  

৪৪৭০ ঋমিপাড়া দুর্ গা িমিে পূো িন্ডপ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৭৫            5,000  

৪৪৭১ বশলর্ািী িধ্যপাড়া বারোয়ােী পূো িন্ডব, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৭৬            2,000  

৪৪৭২ োিোয়পুে ঋমিপাড়া পূো িন্ডপ, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৭৭            2,000  

৪৪৭৩ পালপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, নওর্াঁ সদে ১২২২০৭৮            2,000  

৪৪৭৪ আনিিার্ গ অনাে আশ্রি দুর্ গা িমিে, বাদলর্ািী, নওর্াঁ বদলর্ািী ১২২২০৭৯            2,000  

৪৪৭৫ দাউদপুেহাট দুর্ গা িমিে, বদলর্ািী, নওর্াঁ বদলর্ািী ১২২২০৮০            2,000  

৪৪৭৬ িাটর্ািী দুর্ গা িমিে, বদলর্ািী, নওর্াঁ বদলর্ািী ১২২২০৮১            2,000  

৪৪৭৭ কাষ্টর্াড়ী িধ্যপাড়া দুর্ গা িমিে, বদলর্ািী, নওর্াঁ বদলর্ািী ১২২২০৮২            2,000  

৪৪৭৮ িথুোপুে পমিিপাড়া দুর্ গা িমিে, বদলর্ািী, নওর্াঁ বদলর্ািী ১২২২০৮৩            2,000  



৪৪৭৯ চদৌলতপুে পূব গপাড়া দুর্ গা িমিে, বদলর্ািী, নওর্াঁ বদলর্ািী ১২২২০৮৪            2,000  

৪৪৮০ কটকবাড়ী দ.পাড়া দুর্ গা িমিে, বদলর্ািী, নওর্াঁ বদলর্ািী ১২২২০৮৫            2,000  

৪৪৮১ দ. িাধবপাড়া/চসনপাড়া দুর্ গা িমিে, বদলর্ািী, নওর্াঁ বদলর্ািী ১২২২০৮৬            2,000  

৪৪৮২ েক আলি দুর্ গা িমিে, বদলর্ািী, নওর্াঁ বদলর্ািী ১২২২০৮৭            2,000  

৪৪৮৩ খাদাইল আমদবাসীপাড়া দুর্ গা িমিে, বদলর্ািী, নওর্াঁ বদলর্ািী ১২২২০৮৮            5,000  

৪৪৮৪ পমিি বালুভো চদবনােপাড়া দুর্ গা িমিে, বদলর্ািী, নওর্াঁ বদলর্ািী ১২২২০৮৯            2,000  

৪৪৮৫ বদলর্ািী চকন্দ্রীয় দুর্ গা িমিে, নওর্াঁ বদলর্ািী ১২২২০৯০            2,000  

৪৪৮৬ বদলর্ািী উপরেলা চকন্দ্রীয় িমিে ও আশ্রি, নওর্াঁ বদলর্ািী ১২২২০৯১         10,000  

৪৪৮৭ হমেপুে শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, োনীনর্ে, নওর্াঁ োনীনর্ে ১২২২০৯২            2,000  

৪৪৮৮ কুোইল চর্ামবি িমিে, োনীনর্ে, নওর্াঁ োনীনর্ে ১২২২০৯৩            2,000  

৪৪৮৯ োনীনর্েহাট কালীবাড়ী চকন্দ্রীয় িমিে, নওর্াঁ োনীনর্ে ১২২২০৯৪            3,000  

৪৪৯০ কেেগ্রাি দুর্ গা িমিে, খানপুকুে, োনীনর্ে, নওর্াঁ োনীনর্ে ১২২২০৯৫            2,000  

৪৪৯১ ভান্ডােগ্রাি সা. দুর্ গা িমিে, োনীনর্ে, নওর্াঁ োনীনর্ে ১২২২০৯৬            2,000  

৪৪৯২ কাটোশইন শ্রীশ্রী চর্ৌে চর্ামবি িমিে, োনীনর্ে, নওর্াঁ োনীনর্ে ১২২২০৯৭            2,000  

৪৪৯৩ হমেেন পল্লী পূো িন্ডপ, িািবাোে সংলগ্ন, সদে, নওর্াঁ োনীনর্ে ১২২২০৯৮            5,000  

৪৪৯৪ হাটনর্ে দুর্ গা িমিে, ধািইেহাট, নওর্াঁ োনীনর্ে ১২২২০৯৯            5,000  

৪৪৯৫ লক্ষ্মীতাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মনয়ািতপুে, নওর্াঁ োনীনর্ে ১২২২১০০            5,000  

৪৪৯৬ শ্রীশ্রী ঋমিপাড়া দুর্ গা িমিে, িািা, নওর্াঁ িািা ১২২২১০১            5,000  

৪৪৯৭ কুসুম্বা মদঘীেপাড় সা. দুর্ গা িমিে, িািা, নওর্াঁ িািা ১২২২১০২            5,000  

৪৪৯৮ খুমদয়াডাঙ্গা হালদােপাড়া শীতলীিাতা িমিে, িািা, নওর্াঁ িািা ১২২২১০৩            5,000  

৪৪৯৯ মতলাবাদুেী সা. দুর্ গা িমিে, আত্রাই, নওর্াঁ আত্রাই ১২২২১০৪            2,000  

৪৫০০ িরনায়ামে ঋমিপাড়া োধারর্ামবি িমিে, আত্রাই, নওর্াঁ আত্রাই ১২২২১০৫            2,000  

৪৫০১ বািাইখাড়া সা. দুর্ গা িমিে, আত্রাই, নওর্াঁ আত্রাই ১২২২১০৬            5,000  

৪৫০২ ব্রেপুে দুর্ গা িমিে, আত্রাই, নওর্াঁ আত্রাই ১২২২১০৭            2,000  

৪৫০৩ চবলী ব্রাদাস গ পূো িন্ডপ, আত্রাই, নওর্াঁ আত্রাই ১২২২১০৮            2,000  

৪৫০৪ েকহমেবল্লভ িন্ডলপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, িহারদবপুে, নওর্াঁ িহারদবপুে ১২২২১০৯            2,000  

৪৫০৫ ধরঞ্জইল সা. পূো িমিে, িহারদবপুে, নওর্াঁ িহারদবপুে ১২২২১১০            5,000  

৪৫০৬ ইিাপুে পমিিপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, িহারদবপুে, নওর্াঁ িহারদবপুে ১২২২১১১            2,000  

৪৫০৭ র্াহুলী সা. দুর্ গা িমিে, িহারদবপুে, নওর্াঁ িহারদবপুে ১২২২১১২            2,000  

৪৫০৮ কন গপুে সা. দুর্ গা িমিে, িহারদবপুে, নওর্াঁ িহারদবপুে ১২২২১১৩            2,000  

৪৫০৯ ইটামল সা. দুর্ গা িমিে, িহারদবপুে, নওর্াঁ িহারদবপুে ১২২২১১৪            2,000  

৪৫১০ সুলতানপুে সা. দুর্ গা িমিে, িহারদবপুে, নওর্াঁ িহারদবপুে ১২২২১১৫            2,000  

৪৫১১ দুর্ গাপুে সা. দুর্ গা িমিে, িহারদবপুে, নওর্াঁ িহারদবপুে ১২২২১১৬            2,000  

৪৫১২ িধ্য চঘািপাড়া দুর্ গা িমিে, িহারদবপুে, নওর্াঁ িহারদবপুে ১২২২১১৭            5,000  

৪৫১৩ ফামেলপুে কি গকােপাড়া দুর্ গা িমিে, িহারদবপুে, নওর্াঁ িহারদবপুে ১২২২১১৮            5,000  

৪৫১৪ নামেে পমলপাড়া শ্রীশ্রী কালী িমিে, পত্নীতলা, নওর্াঁ পত্নীতলা ১২২২১১৯            2,000  

৪৫১৫ েকমনেখীন শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পত্নীতলা, নওর্াঁ পত্নীতলা ১২২২১২০            2,000  

৪৫১৬ পূব গ পাটীেড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পত্নীতলা, নওর্াঁ পত্নীতলা ১২২২১২১            2,000  

৪৫১৭ পুইয়া দ.পাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পত্নীতলা, নওর্াঁ পত্নীতলা ১২২২১২২            2,000  

৪৫১৮ ওয়ামে উত্তেপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পত্নীতলা, নওর্াঁ পত্নীতলা ১২২২১২৩            2,000  

৪৫১৯ মবমেমঞ্চ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পত্নীতলা, নওর্াঁ পত্নীতলা ১২২২১২৪            2,000  

৪৫২০ পাটি আিলাই শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পত্নীতলা, নওর্াঁ পত্নীতলা ১২২২১২৫            2,000  

৪৫২১ উত্তে োিপুে দুর্ গা িমিে, পত্নীতলা, নওর্াঁ পত্নীতলা ১২২২১২৬            5,000  

৪৫২২ কুটইল হাট দুর্ গা িমিে, পত্নীতলা, নওর্াঁ পত্নীতলা ১২২২১২৭            5,000  



৪৫২৩ বাকেই দুর্ গা িমিে, পত্নীতলা, নওর্াঁ পত্নীতলা ১২২২১২৮            5,000  

৪৫২৪ িাসুদপুে দ.পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, নামেেপুে, পত্নীতলা, নওর্াঁ পত্নীতলা ১২২২১২৯            2,000  

৪৫২৫ শ্রীশ্রী মশবকালী িমিে, নামেেপুে, পত্নীতলা, নওর্াঁ পত্নীতলা ১২২২১৩০            2,000  

৪৫২৬ পোকান্ত সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ধািেইহাট, নওর্াঁ ধামিইেহাট ১২২২১৩১            2,000  

৪৫২৭ চখলনা উদয়শ্রী নওর্াঁপাড়া দুর্ গা িমিে, ধািইেহাট, নওর্াঁ ধামিইেহাট ১২২২১৩২            2,000  

৪৫২৮ ইসবপুে দুর্ গা িমিে, ধািইেহাট, নওর্াঁ ধামিইেহাট ১২২২১৩৩            2,000  

৪৫২৯ েক হমেহেপুে দুর্ গা িমিে, ধািইেহাট, নওর্াঁ ধামিইেহাট ১২২২১৩৪            5,000  

৪৫৩০ বড় ঘাগুটিয়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বড় ঘাগুটিয়া, িধু ডাক্তারেে বামড়, 

চহািনা, কুমিল্লা 

চহািনা ১২২২১৩৫            4,000  

৪৫৩১ কাশীপুে িদীপ কুিাে দারসে বাড়ী, সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, কাশীপুে, 

চহািনা, কুমিল্লা 

চহািনা ১২২২১৩৬            4,000  

৪৫৩২ শ্রীশ্রী বেরদশ্বেী কালী িমিে, ১নং শ্রীকাইল, মুোদনর্ে, কুমিল্লা মুোদনর্ে ১২২২১৩৭            4,000  

৪৫৩৩ োধাকৃষ্ণ িমিে, চিটংঘে, ২নং আকুবপুে, মুোদনর্ে, কুমিল্লা মুোদনর্ে ১২২২১৩৮            4,000  

৪৫৩৪ কালীবামড় সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, ইসলািপুে (আমিরকাট), মুোদনর্ে,  মুোদনর্ে ১২২২১৩৯            4,000  

৪৫৩৫ সা. কালী িমিে, চকােবানপুে, ৪নং পূঃকধইে, মুোদনর্ে, কুমিল্লা মুোদনর্ে ১২২২১৪০            4,000  

৪৫৩৬ েক্ষাকালী িমিে, ৫নং পূংকধইে, মুোদনর্ে, কুমিল্লা মুোদনর্ে ১২২২১৪১            4,000  

৪৫৩৭ োধারর্ামবি িমিে িাঙ্গন, ধনপমতরখালা, ৭নং বাংঘো, মুোদনর্ে,  মুোদনর্ে ১২২২১৪২            4,000  

৪৫৩৮ সনাতন োরয়ে বাড়ী, কািাল্লা, ৯নং কািাল্লা, মুোদনর্ে, কুমিল্লা মুোদনর্ে ১২২২১৪৩            4,000  

৪৫৩৯ চলাকনাে আশ্রি, বাখোবাদ উত্তে, ১২নং োিেন্দ্রপুে, মুোদনর্ে, কুমিল্লা মুোদনর্ে ১২২২১৪৪            4,000  

৪৫৪০ উত্তেপাড়া নােবাড়ী, নর্েপাড়, ১৪নং নবীপুে, মুোদনর্ে, কুমিল্লা মুোদনর্ে ১২২২১৪৫            4,000  

৪৫৪১ বুড়ািা কালী বাড়ী, িামলয়া কামি, ১৮নং িামলয়া কামি, মুোদনর্ে,  মুোদনর্ে ১২২২১৪৬            4,000  

৪৫৪২ চকিতুলী দ.পাড়া, চেরলবাড়ী, ১৯নং দারোো, মুোদনর্ে, কুমিল্লা মুোদনর্ে ১২২২১৪৭            4,000  

৪৫৪৩ র্ান্দ্রা শীলবাড়ী, ২১নং বাবুটি পাড়া, মুোদনর্ে, কুমিল্লা মুোদনর্ে ১২২২১৪৮            4,000  

৪৫৪৪ েসুলপুে নয়াকামি, ৩নং েসুলপুে, চদমবদ্বাে, কুমিল্লা চদমবদ্বাে ১২২২১৪৯            4,000  

৪৫৪৫ শ্রীশ্রী চকন্দ্রীয় কালী বাড়ী, চদমবদ্বাে , কুমিল্লা চদমবদ্বাে ১২২২১৫০            4,000  

৪৫৪৬ তাঁতী বাোে পূো কমিটি, ১৭, বাঁশী েন্দ্র চসন চপািাে স্ট্রীট (তাঁতী বাোে),  িহানর্ে ১২২২১৫১            5,000  

৪৫৪৭ িহািায়া বিত্রী সংসদ, ১৩৫/৫/৯/১, আহম্মদবার্, ২য় র্মল, বাসারবা, 

সবুেবার্, ঢাকা-১২১৪ 

িহানর্ে ১২২২১৫২            5,000  

৪৫৪৮ চটমুে চিাড় সা. পূো কমিটি, সাততলা চটমুে চিাড়, িহাখালী, বনানী,  িহানর্ে ১২২২১৫৩            3,000  

৪৫৪৯ অরুমনিা েনকল্যাি চদবালয়, দুর্ গা িমিে পূো কমিটি, মহন্দুপাড়া, এমেমব 

করলানী, িমতমঝল, ঢাকা- ১০০০ 

িহানর্ে ১২২২১৫৪            5,000  

৪৫৫০ চকন্দ্রীয় িমিে, ৪/১/এ, ব্লক-মড, চসকশন- ১৪, কাফরুল, মিেপুে, ঢাকা-  িহানর্ে ১২২২১৫৫            5,000  

৪৫৫১ শ্রীশ্রী ওঁ চদব পঞ্চানন মশব িমিে, মব.মস.মস. চোড, ঠাঁটােী বাোে 

(বটতলা), ঢাকা- ১২০৩ 

িহানর্ে ১২২২১৫৬            3,000  

৪৫৫২ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা পূো কমিটি, ৫নং ভেহেী সাহা স্ট্রীট, ওয়ােী, ঢাকা িহানর্ে ১২২২১৫৭            3,000  

৪৫৫৩ দ. চিশুমন্ড পূো কমিটি, ৪ ভেহমে সাহা স্ট্রীট, ওয়ােী, ঢাকা- ১২০৩ িহানর্ে ১২২২১৫৮            3,000  

৪৫৫৪ শ্রীশ্রী িা ভর্বতী দুর্ গা িমিে, ৮৬ মব. মস. মস. চোড, ঠাঁটােী বাোে, ঢাকা-  িহানর্ে ১২২২১৫৯            3,000  

৪৫৫৫ ইদােকামি শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ িমিে ও শ্মশান কালী িমিে, ইদােকামি, 

মখলর্াঁও, ঢাকা 

িহানর্ে ১২২২১৬০            3,000  

৪৫৫৬ সা. শ্রীশ্রী িালীপাড়া দুর্ গা িমিে, িামলপাড়া, কমবেহাট, চনায়াখালী কমবেহাট ১২২২১৬১            5,000  

৪৫৫৭ িহাতীে গ লাঙ্গলবি স্নান উৎসব চসবা চকন্দ্র সিন্বয় চকন্দ্রীয় িমিে, 

নাোয়নর্ঞ্জ 

 ১২২২১৬২            5,000  

৪৫৫৮ চদবীতলা শ্রীশ্রী কামলবামড় (ঠাকুেমভটা) সা. দুর্ গা িমিে, চদবীতলা, 

বয়ােভাঙ্গা, বটিয়াঘাটা, খুলনা 

বটিয়াঘাটা ১২২২১৬৩            5,000  

৪৫৫৯ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, তাোমশো, ওটো, উমেেপুে, বমেশাল উমেেপুে ১২২২১৬৪            3,000  

৪৫৬০ শ্রীশ্রী মশব িমিে, ৪৫/৪৫/২, শেৎগুপ্ত চোড, দয়ার্ঞ্জ চিাড়, চর্ন্ডামেয়া,  িহানর্ে ১২২২১৬৫         10,000  

৪৫৬১ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে চকানারখালা, চকানারখালা, দ. চকোনীর্ঞ্জ, ঢাকা চকোনীর্ঞ্জ ১২২২১৬৬            5,000  



৪৫৬২ নববািী পূো কমিটি, ৯ শাঁখােী বাোে, ঢাকা- ১১০০ িহানর্ে ১২২২১৬৭            5,000  

৪৫৬৩ সনাতন সিাে কল্যাি সংঘ (সসকস), ফাি গরর্ট, চতের্াঁও, ঢাকা- ১২১৫ িহানর্ে ১২২২১৬৮            5,000  

৪৫৬৪ আর্াের্াঁও তালতলা সা. পূো িমিে, তালতলা সেকামে করলানী 

(বাসস্টযান্ড সংলগ্ন), চশরে বাংলা নর্ে, ঢাকা- ১২০৭ 

িহানর্ে ১২২২১৬৯            5,000  

৪৫৬৫ চদব িমিে, ৭, মতলপাপাড়া, মখলর্াঁও, ঢাকা- ১২১৯ িহানর্ে ১২২২১৭০            5,000  

৪৫৬৬ শ্রীশ্রী োধাবল্লভ মেউ মবগ্রহ িমিে, ১৩৮, ের্ন্নাে সাহা চোড, লালবার্,  িহানর্ে ১২২২১৭১            5,000  

৪৫৬৭ শ্রীশ্রী মশবোি িমিে, ২২/২৩, দয়ার্ঞ্জ নতুন সড়ক, ওয়ােী মসটি করলানী,  িহানর্ে ১২২২১৭২            5,000  

৪৫৬৮ শ্রীশ্রী শমন িমিে, শমন আখড়া, দমনয়া, কদিতলী, ঢাকা- ১২৩৬ িহানর্ে ১২২২১৭৩            5,000  

৪৫৬৯ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, পূব গ বাড্ডা পাঁে তলাে চিাড়, বাড্ডা, গুলশান,  িহানর্ে ১২২২১৭৪            5,000  

৪৫৭০ তরুি সংসদ, ৫১/২, বনগ্রাি চোড, ঢাকা- ১২০৩ িহানর্ে ১২২২১৭৫            3,000  

৪৫৭১ ওয়ােী সা. পূো উদ াপন কমিটি, ৬/৪, েন্দ্র চিাহন বসাক স্ট্রীট, ওয়ােী,  িহানর্ে ১২২২১৭৬            3,000  

৪৫৭২ সারুমলয়া সা. পূো উদ াপন কমিটি, সারুমলয়া, চডিো, ঢাকা-১৩৬১  িহানর্ে ১২২২১৭৭            3,000  

৪৫৭৩ সুপােসাইন, ২০নং আে. এস. চোড, সূত্রাপুে, ঢাকা- ১১০০ িহানর্ে ১২২২১৭৮            3,000  

৪৫৭৪ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ৪০/৩, োমস্টস লালরিাহন দাস চলন, কুলুরটালা, সূত্রাপুে,  িহানর্ে ১২২২১৭৯            3,000  

৪৫৭৫ নব মদর্ন্ত পূো কমিটি, ২৪, িদন চিাহন সাহা চলন, সূত্রাপুে, ঢাকা- ১১০০ িহানর্ে ১২২২১৮০            3,000  

৪৫৭৬ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, চদউন, মবরুমলয়া, সাভাে, ঢাকা িহানর্ে ১২২২১৮১            3,000  

৪৫৭৭ সমম্মলনী, ২৭, মব. চক. দাস চোড, ফোশর্ঞ্জ, সূত্রাপুে, ঢাকা- ১১০০ িহানর্ে ১২২২১৮২            3,000  

৪৫৭৮ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, নতুন কদিতলী বড়ইতলা, কদিতলী, ঢাকা- ১২০৪ িহানর্ে ১২২২১৮৩            3,000  

৪৫৭৯ চবকী র্াড়াইল সা. শােদীয় দুর্ গা িমিে (পূব গপাড়া), চবকী র্াড়াইল 

(পূব গপাড়া), চটারপাোডী, ধািোই,ঢাকা 

ধািোই ১২২২১৮৪            3,000  

৪৫৮০ দ. পঞ্চাশ সা. দুর্ গা িমিে,  াদবপুে, ধািোই, ঢাকা ধািোই ১২২২১৮৫            3,000  

৪৫৮১ মখলরক্ষত সনাতন চসবা সংঘ, মখলরক্ষত খাঁ-পাড়া, মখলরক্ষত, ঢাকা- ১২২৯ িহানর্ে ১২২২১৮৬            3,000  

৪৫৮২ সবুে স্বপন সংঘ, ১৭ চক. মে. গুপ্ত চলন, লক্ষ্মীবাোে, ঢাকা- ১১০০ িহানর্ে ১২২২১৮৭            3,000  

৪৫৮৩ চহরিন্দ্র নবীন সংঘ, ৪৮নং চহরিন্দ্র দাস চোড, সূত্রাপুে, ঢাকা- ১১০০ ধািোই ১২২২১৮৮            3,000  

৪৫৮৪ চোয়াইল মুন্সীপাড়া দুর্ গা িমিে উন্নয়ন কমিটি, চোয়াইল, ধািোই, ঢাকা িহানর্ে ১২২২১৮৯            3,000  

৪৫৮৫ শ্রীশ্রী যুত িদন চর্াপাল মেউ মবগ্রহ ঠাকুে িমিে, ৯৫-৯৬ হৃমিরকশ দাস 

চোড, সূত্রাপুে, ঢাকা- ১১০০ 

িহানর্ে ১২২২১৯০            3,000  

৪৫৮৬ আযগ সংঘ সা. পূো কমিটি, ৮/২ রূপোঁন চলন, সূত্রাপুে, ঢাকা- ১১০০ িহানর্ে ১২২২১৯১            3,000  

৪৫৮৭ মহন্দু কল্যাি পমেিদ, ১৭নং ওয়াড গ, চোয়াে সাহাো, ক-১৯৩, কুমড়ে 

চিম্বাে বাড়ী, ভাটাো, ঢাকা- ১২২৯ 

িহানর্ে ১২২২১৯২            3,000  

৪৫৮৮ ধউে পূব গপাড়া সা. পূো িমিে, ধউে, তুোর্, ঢাকা- ১২৩০ িহানর্ে ১২২২১৯৩            3,000  

৪৫৮৯ ধউে চঘািপাড়া পূো িমিে, ধউে, তুোর্, ঢাকা- ১২৩১ িহানর্ে ১২২২১৯৪            3,000  

৪৫৯০ হাোেী-পোেী-বাোেী যুব সংঘ, বািনরটক (চিালহাটি), তুোর্, ঢাকা-  চকোনীর্ঞ্জ ১২২২১৯৫            3,000  

৪৫৯১ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, হাোেীবার্, চদারলশ্বে, চকোনীর্ঞ্জ, ঢাকা ধািোই ১২২২১৯৬            3,000  

৪৫৯২ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, বড়ভাকুমলয়া, চেৌহাট, ধািোই, ঢাকা ধািোই ১২২২১৯৭            3,000  

৪৫৯৩ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, চেৌহাট, ধািোই, ঢাকা ধািোই ১২২২১৯৮            3,000  

৪৫৯৪ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী- নাোয়ন চসবা সংঘ, কালী েেি সাহা চোড (মিলব্যোক), 

সূত্রাপুে, ঢাকা- ১২০৪ 

িহানর্ে ১২২২১৯৯            3,000  

৪৫৯৫ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, জুোইন, ফমেদাবাদ, কদিতলী, ঢাকা িহানর্ে ১২২২২০০            3,000  

৪৫৯৬ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, দ. বাড্ডা, বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা িহানর্ে ১২২২২০১            3,000  

৪৫৯৭ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, অক্ষয় দাস চলন, ফমেদাবাদ, সূত্রাপুে, ঢাকা িহানর্ে ১২২২২০২            3,000  

৪৫৯৮ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, মবলাসপুে, চদাহাে, ঢাকা চদাহাে ১২২২২০৩            3,000  

৪৫৯৯ পাইিাইল সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পাইিাইল, মশমুমলয়া, আশুমলয়া, সাভাে,  সাভাে ১২২২২০৪            3,000  

৪৬০০ শ্রীশ্রী চর্ৌোঙ্গ িহািভুে িমিে, ৪৯৯, পমিি োিপুো, উলন, দাসপাড়া,  িহানর্ে ১২২২২০৫            3,000  

৪৬০১ কৃষ্ণনর্ে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, কৃষ্ণনর্ে (িামঝপাড়া), োেফুলবামড়য়া, 

সাভাে, ঢাকা- ১৩৪৭ 

সাভাে ১২২২২০৬            3,000  



৪৬০২ রুমহতপুে বাোেপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, রুমহতপুে, চকোনীর্ঞ্জ, ঢাকা চকোনীর্ঞ্জ ১২২২২০৭            3,000  

৪৬০৩ উত্তে কালশী সা. দুর্ গা িমিে, উত্তে কালশী (মহন্দুপাড়া), মিেপুে- ১২, 

পল্লবী, ঢাকা- ১২১৬ 

িহানর্ে ১২২২২০৮            3,000  

৪৬০৪ োি লক্ষি মেউ িমিে শংকে সাধুে আশ্রি, জুোইন, কদিতলী, ঢাকা-  িহানর্ে ১২২২২০৯            3,000  

৪৬০৫ শ্রীশ্রী পাঁেরখালা কালী িমিে, পাঁেরখালা, সাতােকুল, বাড্ডা, ঢাকা- ১২১২ িহানর্ে ১২২২২১০            3,000  

৪৬০৬ স্বর্ীয় োন চিাহন িারুল সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, িারুল, আলুব্দী নতুন বাড্ডা, 

মিেপুে- ১২, পল্লবী, ঢাকা- ১২১৬ 

িহানর্ে ১২২২২১১            3,000  

৪৬০৭ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, মসমভল এমভরয়শন আবামসক এলাকা (ঈশ গাল 

করলানী), চিাল্লােরটক, মবিান বিে, ঢাকা- ১২২৯ 

িহানর্ে ১২২২২১২            3,000  

৪৬০৮ নেমসংহ মেউে িমিে পূো পমেিদ, ৯, শ্যািা িসাদ োয় চেৌধুেী চলন, 

লক্ষ্মীবাোে, ঢাকা- ১১০০ 

িহানর্ে ১২২২২১৩            3,000  

৪৬০৯ বামনয়ানর্ে (দািপাড়া) সা. পুো কমিটি, ৩৯/১, বামনয়ানর্ে, (দািপাড়া), 

সূত্রাপুে, ঢাকা- ১১০০ 

িহানর্ে ১২২২২১৪            3,000  

৪৬১০ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে পমেোলনা কমিটি, ১১৯নং ভার্লপুে চলন, হাোেীবার্,  িহানর্ে ১২২২২১৫            3,000  

৪৬১১ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, ৪নং চোড, দ. বামেধাো, পূব গ বাড্ডা (পাঁে তলাে 

চিাড়), গুলশান, ঢাকা- ১২১২ 

িহানর্ে ১২২২২১৬            3,000  

৪৬১২ শ্রীশ্রী মশব িমিে, ১৪নং আউটফল, ধলপুে,  াত্রাবাড়ী, ঢাক- ১২০৩ িহানর্ে ১২২২২১৭            3,000  

৪৬১৩ আই. মড. হাসপাতাল সা. পূো িমিে, িহাখালী (সাততলা), বনানী, ঢাকা িহানর্ে ১২২২২১৮            3,000  

৪৬১৪ শ্রীশ্রী কালী িাতা িমিে পঞ্চারয়ত কমিটি, পূব গ বক্সনর্ে (ঋমিপাড়া), 

সারুমলয়া, চডিো, ঢাকা 

িহানর্ে ১২২২২১৯            3,000  

৪৬১৫ শ্রীশ্রী কালীঘারটে মশব িমিে, ৯৫, আে. এি. দাস চোড, সূত্রাপুে, ঢাকা-  িহানর্ে ১২২২২২০            3,000  

৪৬১৬ কালাোঁদপুে মহন্দু ঐকয সিাে, কালাোঁদপুে, গুলশান-২, ঢাকা- ১২১২ িহানর্ে ১২২২২২১            3,000  

৪৬১৭ শ্রীশ্রী  মুনািাঈ আশ্রি ও িমিে, ৮২, ঢালকানর্ে চলন, চর্ন্ডামেয়া, ঢাকা-  িহানর্ে ১২২২২২২            3,000  

৪৬১৮ মবরবকানি চসবা সংঘ, ১০, কালীেেি সাহা চোড, চর্ন্ডামেয়া, ঢাকা- ১২০৪ িহানর্ে ১২২২২২৩            3,000  

৪৬১৯ মসমভল এমভরয়শন সা. দুর্ গা িমিে, মসমভল এমভরয়শন আবামসক এলাকা, 

মবিানবিে, কাওলাে, ঢাকা- ১২২৯ 

িহানর্ে ১২২২২২৪            3,000  

৪৬২০ চর্ৌে িমিে, ৪০, িমনে চহারসন চলন, নামেিা (ঋমিপাড়া), চর্ন্ডামেয়া,  িহানর্ে ১২২২২২৫            3,000  

৪৬২১ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি মেউ িমিে, ৪নং নবীন েন্দ্র চর্াস্বািী চোড, ফমেদাবাদ,  িহানর্ে ১২২২২২৬            3,000  

৪৬২২ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, ১৬/এ, শাহসারহব চলন, নামেিা, ঢাকা- ১১০০ িহানর্ে ১২২২২২৭            3,000  

৪৬২৩ কামেেবার্ িমনঋমি সম্প্রদায় পঞ্চারয়ত কমিটি, ২৭ নং কামেেবার্, কালী 

িমিে, ঢাকা- ১২০৩ 

িহানর্ে ১২২২২২৮            3,000  

৪৬২৪ শ্রীশ্রী মশব িমিে (মনিতলা), ২৪০/এ, সুলতানর্ঞ্জ চোড, মনিতলা, 

হাোেীবার্, ঢাকা- ১২০৯ 

িহানর্ে ১২২২২২৯            3,000  

৪৬২৫ শ্রীশ্রী কালী িমিে, ৭৫/২, চশরে বাংলা চোড, োরয়ে বাোে, হাোেীবার্,  িহানর্ে ১২২২২৩০            3,000  

৪৬২৬ বিনােরটক মশব দুর্ গা িমিে, বিনােরটক, উত্তেখান, ঢাকা িহানর্ে ১২২২২৩১            3,000  

৪৬২৭ হৃমিরকশ দাস চোড পূো কমিটি, ১২২, হৃমিরকশ দাস চোড, একোিপুে, 

ঢাকা 

িহানর্ে ১২২২২৩২            3,000  

৪৬২৮ শ্রীশ্রী চর্ৌে িমিে, োমুে ঋমিপাড়া, চহিারয়তপুে, সাভাে, ঢাকা িহানর্ে ১২২২২৩৩            3,000  

৪৬২৯ শ্রীশ্রী োধািাধব ও শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ২৬০, লালবার্ চোড, ঢাকা িহানর্ে ১২২২২৩৪            3,000  

৪৬৩০ শ্রীশ্রী চর্ৌে হমে নাট িমিে, কালী িমিে ও দুর্ গা িমিে, োলসা, ধািোই, 

ঢাকা 

ধািোই ১২২২২৩৫            3,000  

৪৬৩১ বড়বাোে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, বড়বাোে, ধািোই, ঢাকা িহানর্ে ১২২২২৩৬            3,000  

৪৬৩২ র্ন্ধ বমিক বান্ধব সমিমত, ১০নং, োধাশ্যাি সাহা ষ্ট্রীট, উত্তে বিশুন্ডী, ঢাকা- 

১১০০ 

িহানর্ে ১২২২২৩৭            3,000  

৪৬৩৩ নবাবর্ঞ্জ মশব িমিে, ৬৬, নীলাম্বে সাহা চোড, হাোেীবার্, ঢাকা িহানর্ে ১২২২২৩৮            3,000  

৪৬৩৪ িান্ডা মহন্দু পঞ্চারয়ত দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, মুর্দা, ঢাকা- ১২১৪ িহানর্ে ১২২২২৩৯            3,000  

৪৬৩৫ পেরিশ্বে ভর্বান শ্রীকৃষ্ণ িমিে, মপ. ডমব্লউ. চতরলগু সুইপাে করলানী (পঙ্গু 

হাসপাতাল পূব গপাশ্বগ), চশরে বাংলা নর্ে, ঢাকা- ১২০৭ 

িহানর্ে ১২২২২৪০            3,000  



৪৬৩৬ পূো উদ াপন কমিটি, ৭/১, র্নকটুলী মসটি করলানী, হাোেীবার্, ঢাকা- 

১২০৫ 

িহানর্ে ১২২২২৪১            3,000  

৪৬৩৭ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, নাইোদী, মবরুমলয়া, সাভাে, ঢাকা সাভাে ১২২২২৪২            3,000  

৪৬৩৮ শ্রীশ্রী মবিাপামি িমিে, দমধঘাটা, চোয়াইল, ধািোই, ঢাকা ধািোই ১২২২২৪৩            3,000  

৪৬৩৯ কাকাব উত্তে ঋমিপাড়া দুর্ গা িমিে, কাকাব উত্তে ঋমিপাড়া, মবরুমলয়া, 

সাভাে, ঢাকা 

সাভাে ১২২২২৪৪            3,000  

৪৬৪০ দমধঘাটা বটতলা শ্রীশ্রী কালী িমিে, দমধঘাটা, চোয়াইল, ধািোই, ঢাকা  ধািোই ১২২২২৪৫            3,000  

৪৬৪১ মবরুমলয়া উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মবরুমলয়া, সাভাে, ঢাকা ধািোই ১২২২২৪৬            3,000  

৪৬৪২ চদৌলতপুে সা. কালী িমিে, চদৌলতপুে, িাশাইল, নবাবর্ঞ্জ, ঢাকা- ১৩২০ ধািোই ১২২২২৪৭            3,000  

৪৬৪৩ শ্রীশ্রী কালীিাতা িমিে, ৬৪৪, পূব গ জুোইন, কদিতলী, ঢাকা- ১২০৪ ধািোই ১২২২২৪৮            3,000  

৪৬৪৪ একতা চডাি সিাে যুব পূো কমিটি, চপাস্তরর্ালা শ্মশানঘাট, চডািবামড়, 

শ্যািপুে, ঢাকা- ১২০৪ 

ধািোই ১২২২২৪৯            3,000  

৪৬৪৫ শ্রীশ্রী মশব িমিে, মশববাড়ী আ/এ, ঢাকা মবশ্বমবদ্যালয়, ঢাকা ধািোই ১২২২২৫০            3,000  

৪৬৪৬ হমেেন চসবক সমিমত, ২৫, আর্াসারদক চোড, মিেন মেল্লা মসটি করলানী,  িহানর্ে ১২২২২৫১            3,000  

৪৬৪৭ শ্রীশ্রী কামল িমিে দ. োমুে ঋমিপাড়া, দ. োমুে ঋমিপাড়া, চহিারয়তপুে, 

সাভাে, ঢাকা 

সাভাে ১২২২২৫২            3,000  

৪৬৪৮ কুশুো সাহাপাড়া দুর্ গা িমিে, কুশুো, চটারপেবাড়ী, ধািোই, ঢাকা ধািোই ১২২২২৫৩            3,000  

৪৬৪৯ শ্রীশ্রী সা. শ্মশান কালীিাতা িমিে, চখালাবাড়ী, িঙ্গলবাড়ী, ধািোই, ঢাকা ধািোই ১২২২২৫৪            3,000  

৪৬৫০ চবলীশ্বে বড়নর্ে সা. দুর্ গা িমিে, চবলীশ্বে, ধািোই, ঢাকা ধািোই ১২২২২৫৫            3,000  

৪৬৫১ দ.পাড়া সা. কালী িমিে, দ.পাড়া, ধািোই, ঢাকা ধািোই ১২২২২৫৬            3,000  

৪৬৫২ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ববন্যা, ধািোই, ঢাকা ধািোই ১২২২২৫৭            3,000  

৪৬৫৩ মশমুমলয়া িধ্যপাড়া দুর্ গা িমিে কমিটি, মশমুমলয়া, সাভাে, ঢাকা সাভাে ১২২২২৫৮            3,000  

৪৬৫৪ মুকসুদপুে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, মুকসুদপুে-১৩৩৩, চদাহাে, ঢাকা চদাহাে ১২২২২৫৯            3,000  

৪৬৫৫ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, ২২/২৩, দয়ার্ঞ্জ চোড, ওয়ােী মসটি 

করলানী, ঢাকা 

িহানর্ে ১২২২২৬০            3,000  

৪৬৫৬ মবটিমসএল সা. পূো উদ াপন পমেিদ, কড়াইল, বনানী, ঢাকা- ১২১৩ িহানর্ে ১২২২২৬১            3,000  

৪৬৫৭ শাহীনবার্ সা. পূো উদ াপন পমেিদ, শাহীনবার্, চতের্াঁও, ঢাকা- ১২১৫ িহানর্ে ১২২২২৬২            3,000  

৪৬৫৮ সবুেবার্ সা. দুর্ গা পূো উদ াপন পমেিদ, ১২৭/৫, আহম্মদবার্, সবুেবার্,  িহানর্ে ১২২২২৬৩            3,000  

৪৬৫৯ বািী অে গনা সংসদ, ডুরয়ট, মশমুলতলী চোড, র্ােীপুে- ১৭০৭ সদে ১২২২২৬৪            5,000  

৪৬৬০ শ্রীশ্রী িা কালী িমিে, পমিি চধালাইেপাে, শ্যািপুে, ঢাকা- ১২০৪ িহানর্ে ১২২২২৬৫            3,000  

৪৬৬১ শ্রীশ্রী েমন্দ্রিা পূো িন্ডপ, ২৬৬, লালবার্ চোড, লালবার্, ঢাকা- ১২১১ িহানর্ে ১২২২২৬৬            3,000  

৪৬৬২ শ্রীশ্রী সা. িান্দুো দুর্ গা পূো ও িমিে কমিটি, িান্দুো, তুোর্, ঢাকা- ১২৩০ িহানর্ে ১২২২২৬৭            3,000  

৪৬৬৩ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, চিরুল, সাতােকুল, বাড্ডা, ঢাকা- ১২১২ িহানর্ে ১২২২২৬৮            3,000  

৪৬৬৪ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, ৪৯নং ভার্লপুে চলন, হাোেীবার্, ঢাকা িহানর্ে ১২২২২৬৯            3,000  

৪৬৬৫ শ্রীশ্রী কালী িমিে উন্নয়ন কমিটি, ৩২নং নর্ে চবলতলী চলন, লালবার্,  িহানর্ে ১২২২২৭০            3,000  

৪৬৬৬ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে (ডর্াইে), ডর্াইে (বটতলা), সারুমলয়া, চডিো, ঢাকা-  িহানর্ে ১২২২২৭১            3,000  

৪৬৬৭ অচুযত পূো উদ াপন কমিটি, করয়তপাড়া, চডিো, ঢাকা িহানর্ে ১২২২২৭২            3,000  

৪৬৬৮ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী িাতা মবগ্রহ (কালী িমিে), ২২, দয়ার্ঞ্জ, চেরলপাড়া, ঢাকা িহানর্ে ১২২২২৭৩            3,000  

৪৬৬৯ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িন্ডপ, চেলওরয় করলানী, দ. কিলাপুে (গুপীবার্ চেলরর্ট 

সংলগ্ন), ঢাকা- ১২০৩  

িহানর্ে ১২২২২৭৪            3,000  

৪৬৭০ শ্রীশ্রী মের্াতলা মশব িমিে কমিটি, ৮০নং মের্াতলা, হাোেীবার্, ঢাকা-  িহানর্ে ১২২২২৭৫            3,000  

৪৬৭১ িাউিাইদ স্বপ্ননীল মহন্দু চসবা সংঘ, িাউিাইদ, উোিপুে, উত্তেখান, ঢাকা-  িহানর্ে ১২২২২৭৬            3,000  

৪৬৭২ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, আউকপাড়া, বড় আশুমলয়া, সাভাে, ঢাকা সাভাে ১২২২২৭৭            3,000  

৪৬৭৩ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, সাভাে, সাভাে চপৌেসভা, ঢাকা সাভাে ১২২২২৭৮            3,000  

৪৬৭৪ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, িমেদপুে, সাভাে, সাভাে চপৌেসভা, ঢাকা সাভাে ১২২২২৭৯            3,000  

৪৬৭৫ শ্রীশ্রী োিকৃষ্ণ চর্াস্বািী (মর্মেধােী মবগ্রহ) আখড়া ও িমিে, ৫৬নং পমিি 

জুোইন (আই.মে. চর্ইট), ফমেদাবাদ, শ্যািপুে, ঢাকা- ১৩৩১ 

িহানর্ে ১২২২২৮০            3,000  



৪৬৭৬ নব দুর্ গা পূো কমিটি, শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা পূো, ১৮ োমধকা চিাহন বসাক চলন, 

(ঝুলন বাড়ী), ঢাকা- ১১০০ 

িহানর্ে ১২২২২৮১            3,000  

৪৬৭৭ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী কান্ত সাধুে দুর্ গা িমিে, ৩৪নং কােীেবার্ (ঋমিপাড়া), ওয়ােী, 

 াত্রাবাড়ী, ঢাকা- ১২০৩ 

িহানর্ে ১২২২২৮২            3,000  

৪৬৭৮ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে কমিটি, ৩৭নং োমধকা চিাহন বসাক চলন, 

চকাতয়ালী, ঢাকা- ১১০০ 

িহানর্ে ১২২২২৮৩            3,000  

৪৬৭৯ িালাকােরটালা সা. পূো কমিটি, ২৪ িালাকােরটালা চলন, সূত্রাপুে, ঢাকা িহানর্ে ১২২২২৮৪            3,000  

৪৬৮০ িালাকােরটালা আমবভগাব সা. পূো কমিটি, ২৬নং িালাকােরটালা চলন, 

সূত্রাপুে, ঢাকা- ১১০০ 

িহানর্ে ১২২২২৮৫            3,000  

৪৬৮১ মখলরক্ষত সনাতন সিাে কল্যাি সংঘ সা. পূো উদ াপন পমেিদ, েয় 

চহামিও হল, িধ্যবাোে, মখলরক্ষত, ঢাকা- ১২২৯ 

িহানর্ে ১২২২২৮৬            3,000  

৪৬৮২ চিকাইল শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চিকাইল, শাক্তা, চকোনীর্ঞ্জ, ঢাকা চকোনীর্ঞ্জ ১২২২২৮৭            3,000  

৪৬৮৩ শ্রীশ্রী োধািীমত মেউ িমিে, চপাস্তরর্ালা শ্মশানঘাট, ঢাকা- ১২০৪ িহানর্ে ১২২২২৮৮            3,000  

৪৬৮৪ শ্রীশ্রী মশব িমিে কমিটি, র্াবতলী চবমেবাধ মসটি করলানী, (মহন্দুপাড়া), 

মিেপুে, ঢাকা- ১২১৬ 

িহানর্ে ১২২২২৮৯            3,000  

৪৬৮৫ চবোইদ িধ্য ঋমিপাড়া পঞ্চারয়ত কমিটি, ৪২নং ওয়াড গ, চবোইদ, বাড্ডা,  িহানর্ে ১২২২২৯০            3,000  

৪৬৮৬ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ িমিে, আফতাব নর্ে, বাড্ডা, ঢাকা- ১২১২ িহানর্ে ১২২২২৯১            3,000  

৪৬৮৭ শ্রীশ্রী োিানি সািামেক িমিে (ঠাকুেবাড়ী), ২৫নং আর্াসারদক চোড, 

মসটি করলানী, ঢাকা- ১১০০ 

িহানর্ে ১২২২২৯২            3,000  

৪৬৮৮ শ্রীশ্রী কালী ও দুর্ গা িমিে, বার্বাড়ী, দ. ঋমিপাড়া, মিেপুে, ঢাকা-১২১৬ িহানর্ে ১২২২২৯৩            3,000  

৪৬৮৯ শ্রীশ্রী কালী িমিে চসবা সংঘ, আনিনর্ে, ঋমিপাড়া, দারুস সালাি, 

মিেপুে, ঢাকা- ১২১৬ 

িহানর্ে ১২২২২৯৪            3,000  

৪৬৯০ শ্রীশ্রী চর্ৌে বেতন্য িমিে পূো উন্নয়ন কমিটি, পূব গ জুোইন (পমিি 

ঋমিপাড়া), কদিতলী, ঢাকা- ১২০৪ 

িহানর্ে ১২২২২৯৫            3,000  

৪৬৯১ ধউে ঋমিপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, ধউে, তুোর্, ঢাকা- ১২৩০ িহানর্ে ১২২২২৯৬            3,000  

৪৬৯২ শ্রীশ্রী ইরয়ো ব্রাহ্মারহন্দ্রা মশব িমিে, চতরলগু চলন, দয়ার্ঞ্জ চোড, ওয়ােী,  িহানর্ে ১২২২২৯৭            3,000  

৪৬৯৩ শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো কমিটি চদবী েেরিে উরদ্যারর্, ২৫ আর্াসারদক চোড, মসটি 

করলানী, ঢাকা- ১১০০ 

িহানর্ে ১২২২২৯৮            3,000  

৪৬৯৪ শ্রীশ্রী েক্ষাকালী িাতা ও অন্যান্য মবগ্রহ িমিে, চুনকুটিয়া কালীবাড়ী, 

শুভাট্া, দ. চকোনীর্ঞ্জ, ঢাকা- ১৩১০ 

চকোনীর্ঞ্জ ১২২২২৯৯            5,000  

৪৬৯৫ হমেিধো শ্রীশ্রী চলাকনাে ব্রহ্মোেী বাবাে আশ্রি দুর্ গা পুো িমিে, ৬নং 

িয়নািমত, বুমড়েং, কুমিল্লা 

বুমড়েং ১২২২৩০০            4,000  

৪৬৯৬ িমহোইল দত্তবাড়ী দ.পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, োমিনা, কুমিল্লা োমিনা ১২২২৩০১            4,000  

৪৬৯৭ হােং হলধেকে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, োমিনা, কুমিল্লা োমিনা ১২২২৩০২            4,000  

৪৬৯৮ নাোঁরো সা. দুর্ গা িমিে, োমিনা, কুমিল্লা োমিনা ১২২২৩০৩            4,000  

৪৬৯৯ চভািেকামি সা. দুর্ গা িমিে, োমিনা, কুমিল্লা োমিনা ১২২২৩০৪            4,000  

৪৭০০ আওধাতা দ.পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, োমিনা, কুমিল্লা োমিনা ১২২২৩০৫            4,000  

৪৭০১ কাদুটি বরিোবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, োমিনা, কুমিল্লা োমিনা ১২২২৩০৬            4,000  

৪৭০২ ডাঃ েিনী চিাহন চর্াস্বািীে বাড়ীে সা. দুর্ গা িন্ডপ, োমিনা, কুমিল্লা োমিনা ১২২২৩০৭            4,000  

৪৭০৩ োিেন্দ্রপুে স্বর্ীয় িনসা দরত্তে বাড়ী, সা. দুর্ গা িমিে, োমিনা, কুমিল্লা োমিনা ১২২২৩০৮            4,000  

৪৭০৪ শ্রীশ্রী হমেেন র্ঙ্গািাতাে িমিে, চস্টশন চোড, সদে, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ সদে ১২২২৩০৯            3,000  

৪৭০৫ শ্রীশ্রী অমম্বকা িাতা দুর্ গা িমিে, সুইপাে করলানী (১ি চর্ট), সদে,  সদে ১২২২৩১০            4,000  

৪৭০৬ হমেেন শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, সুইপাে করলানী (২য় চর্ট), সদে,  সদে ১২২২৩১১            4,000  

৪৭০৭ োঁপাইনবাবর্ঞ্জ সা. পূো কমিটি, স্কুল করলে চোড, সদে, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ সদে ১২২২৩১২            3,000  

৪৭০৮ হমেপুে ধািতলা দুর্ গা িমিে, হমেপুে, সদে, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ সদে ১২২২৩১৩            3,000  

৪৭০৯ হালদােপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, বােঘমেয়া, সদে, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ সদে ১২২২৩১৪            3,000  

৪৭১০ বরেিা দুর্ গা িমিে, নারোল, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ নারোল ১২২২৩১৫            3,000  

৪৭১১ মসংরোইল দুর্ গা িমিে, নারোল, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ নারোল ১২২২৩১৬            3,000  



৪৭১২ চসানাইেন্ডী দুর্ গা িমিে, নারোল, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ নারোল ১২২২৩১৭            3,000  

৪৭১৩ আিরোয়ান দুর্ গা িমিে, নারোল, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ নারোল ১২২২৩১৮            3,000  

৪৭১৪ বাহাদুের্ঞ্ে সা. দুর্ গা িমিে, বাহাদুের্ঞ্জ, চভালাহাট, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ চভালাহাট ১২২২৩১৯            3,000  

৪৭১৫ নারিামুশেীরভাো মবন্দুপাড়া দুর্ গা িমিে, মুশেীভূো, চভালাহাট,  চভালাহাট ১২২২৩২০            3,000  

৪৭১৬ িনাকিা আমদ মিস্ত্রীপাড়া দুর্ গা িমিে, মশবর্ঞ্জ, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ মশবর্ঞ্জ ১২২২৩২১            3,000  

৪৭১৭ লিিানপুে েনািগনপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মশবর্ঞ্জ, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ মশবর্ঞ্জ ১২২২৩২২            3,000  

৪৭১৮ পুকুমেয়া মবলবাড়ী দুর্ গা পূো িমিে, মশবর্ঞ্জ, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ মশবর্ঞ্জ ১২২২৩২৩            3,000  

৪৭১৯ চঘাড়াপামখয়া (কামলনর্ে) দুর্ গা পূো িমিে, (নাইমুল চেয়ােম্যারনে বামড়ে 

মনকট), মশবর্ঞ্জ, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ 

মশবর্ঞ্জ ১২২২৩২৪            3,000  

৪৭২০ শুমড়পাড়া দুর্ গা পূো িমিে, মশবর্ঞ্জ, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ মশবর্ঞ্জ ১২২২৩২৫            3,000  

৪৭২১ মশবর্ঞ্জ চকন্দ্রীয় োধা চর্ামবি িমিে, মশবর্ঞ্জ, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ মশবর্ঞ্জ ১২২২৩২৬            3,000  

৪৭২২ চশখপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, চর্ািস্তাপুে, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ মশবর্ঞ্জ ১২২২৩২৭            3,000  

৪৭২৩ আনােপুে চোড়াল চিাড় দুর্ গা িমিে, চর্ািস্তাপুে, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ মশবর্ঞ্জ ১২২২৩২৮            3,000  

৪৭২৪ িাদাপুে (চবলখমড়য়া) দুর্ গা িমিে, চর্ািস্তাপুে, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ মশবর্ঞ্জ ১২২২৩২৯            3,000  

৪৭২৫ শুক্রবাড়ী দুর্ গা িমিে, চর্ািস্তাপুে, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ মশবর্ঞ্জ ১২২২৩৩০            3,000  

৪৭২৬ চবর্পুে শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, চর্ািস্তাপুে, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ মশবর্ঞ্জ ১২২২৩৩১            3,000  

৪৭২৭ বসনইল (চটািপাড়া) দুর্ গা িমিে, চর্ািস্তাপুে, োঁপাইনবাবর্ঞ্জ মশবর্ঞ্জ ১২২২৩৩২            3,000  

৪৭২৮ শ্রীোিকৃষ্ণ িঠ ও আশ্রি, বটতলা, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৩৩৩            3,000  

৪৭২৯ চবড়ারডািা ইসলািবার্ পূো িন্ডপ, ৪নং ওয়াড গ, চবড়ারডািা, ইসলািবার্, 

সদে, টাঙ্গাইল 

সদে ১২২২৩৩৪            2,000  

৪৭৩০ মবন্যাকফে বাোে বড় কামল িমিে, মবল বাথুয়াোনী, মবন্যাকফে বােে, 

সদে, টাঙ্গাইল 

সদে ১২২২৩৩৫            3,000  

৪৭৩১ অরলায়া শীলপাড়া সা. দুরর্ গাৎসব, অরলায়া, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৩৩৬            2,000  

৪৭৩২ শ্রীশ্রী চিাট কালীবাড়ী টাঙ্গাইল উন্নয়ন ফান্ড, আকুে টাকুে পাড়া, সদে,  সদে ১২২২৩৩৭            5,000  

৪৭৩৩ শ্রীশ্রী চদওলা সা. কালী িমিে, চদওলা, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৩৩৮            3,000  

৪৭৩৪ ফরতপুে ঋমিপাড়া কালী িমিে, মবন্যাকফল, দাইন্যা, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৩৩৯            2,000  

৪৭৩৫ োিেন্দ্র চর্ৌড় দুর্ গা িমিে, িয়আনী বাোে, পাঁে োস্তাে চিাড়, সদে,  সদে ১২২২৩৪০            4,000  

৪৭৩৬ বামেতপুে বসাবপাড়া কালী িমিে, বামেতপুে, িীরেে চবতকা, সদে,  সদে ১২২২৩৪১            3,000  

৪৭৩৭ চেমেমষ্ট্রপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, চেমেমষ্ট্রপাড়া, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৩৪২            3,000  

৪৭৩৮ পাঁে কাহমনয়া দুরর্ গশ্বেী যুব সংঘ, পাঁে কাহমনয়া, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৩৪৩            2,000  

৪৭৩৯ তালতলা পূো উদ াপন পমেিদ, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৩৪৪            5,000  

৪৭৪০ বড় চবলতা দ.পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৩৪৫            3,000  

৪৭৪১ চবড়াই সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চবড়াই, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৩৪৬            3,000  

৪৭৪২ আদালতপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, আদালতপাড়া, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৩৪৭            5,000  

৪৭৪৩ দাইন্যা চেৌধুেী কি গকােপাড়া দুর্ গা িমিে, (বড়বাড়ী), সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৩৪৮            2,000  

৪৭৪৪ চর্াপালপুে বামঘল দাসপাড়া সা. পূো িন্ডপ, বামঘল, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৩৪৯            2,000  

৪৭৪৫ আকুে টাকুেপাড়া সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, চেলা সদে চোড, আকুে 

টাকুেপাড়া, টাঙ্গাইল 

সদে ১২২২৩৫০            2,000  

৪৭৪৬ শ্রীশ্রী শ্যািা সংঘ, শীলবাড়ী, সাটিেপাড়া, নবাববাড়ী, নেমসংদী সদে ১২২২৩৫১            3,000  

৪৭৪৭ ব্রাহ্মিবাড়ী চঘািপাড়া সা. দুরর্ গাৎসব, নেমসংদী সদে সদে ১২২২৩৫২            2,500  

৪৭৪৮ বীেপুে দাসপাড়া সা. দুরর্ গাৎসব, সদে, নেমসংদী সদে ১২২২৩৫৩            2,500  

৪৭৪৯ িমহিাশুড়া সা. দুরর্ গাৎসব, সদে, নেমসংদী সদে ১২২২৩৫৪            2,500  

৪৭৫০ িামঝপাড়া েয় িা সংসদ হােীপুে ইউ. মপ., নেমসংদী সদে ১২২২৩৫৫            2,500  

৪৭৫১ বদুয়েেে মহন্দুপাড়া সা. দুরর্ গাৎসব, হােীপুে ইউ.মপ., সদে, নেমসংদী সদে ১২২২৩৫৬            2,500  

৪৭৫২ চঘাড়ামদয়া পূব গপাড়া সা. দুরর্ গাৎসব, সদে, নেমসংদী সদে ১২২২৩৫৭            2,500  

৪৭৫৩ চঘাড়ামদয়া ঋমিপাড়া সা. দুরর্ গাৎসব, মেমনশপুে ইউ.মপ., সদে, নেমসংদী সদে ১২২২৩৫৮            2,500  



৪৭৫৪ চসানাতলা সা. দুরর্ গাৎসব, মেমনশপুে ইউ.মপ., সদে, নেমসংদী সদে ১২২২৩৫৯            2,500  

৪৭৫৫ মখমদেপুে ঋমিপাড়া সা. দুরর্ গাৎসব, শীলািামি, সদে, নেমসংদী সদে ১২২২৩৬০            2,500  

৪৭৫৬ দ. শীল িমিে সা. দুরর্ গাৎসব, শীলিামি, সদে, নেমসংদী সদে ১২২২৩৬১            2,500  

৪৭৫৭ পাঁেরদানা দাসপাড়া সা. দুরর্ গাৎসব, চিরহেপাড়া, সদে, নেমসংদী সদে ১২২২৩৬২            2,500  

৪৭৫৮ পাঁেরদানা পালবাড়ী সা. দুরর্ গাৎসব, চিরহেপাড়া, সদে, নেমসংদী সদে ১২২২৩৬৩            2,500  

৪৭৫৯ িথুো শীলবাড়ী সা. দুরর্ গাৎসব, সদে, নেমসংদী সদে ১২২২৩৬৪            2,500  

৪৭৬০ নবােন সংঘ সা. দুরর্ গাৎসব, চটকপাড়া, সদে, নেমসংদী সদে ১২২২৩৬৫            2,500  

৪৭৬১ আিন্দ্রী ঋমিপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, িাধবদী চপৌেসভা, নেমসংদী পলাশ ১২২২৩৬৬            2,500  

৪৭৬২ নয়ন সূত্রধে বাড়ী পূো িন্ডপ, আতুলাপাড়া, পলাশ, নেমসংদী পলাশ ১২২২৩৬৭            2,500  

৪৭৬৩ েবান উচ্চ মবদ্যালয় দুর্ গা পূো িন্ডপ, োবান, পলাশ, নেমসংদী পলাশ ১২২২৩৬৮            2,500  

৪৭৬৪ অমহদ দাসবামড় খাসহাওয়া দুর্ গা পূো, র্োমেয়া, পলাশ, নেমসংদী পলাশ ১২২২৩৬৯            2,500  

৪৭৬৫ েেি মসন্দুে উত্তেপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, েেমসন্দুে, পলাশ, নেমসংদী পলাশ ১২২২৩৭০            2,500  

৪৭৬৬ শ্রীশ্রী আনিিয়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, েেমসন্দুে বাোে, পলাশ, নেমসংদী পলাশ ১২২২৩৭১            2,500  

৪৭৬৭ কাউয়ামদ শ্রীশ্রী েন্ডী দুর্ গা পূো িমিে, কাউয়ামদ, পলাশ, নেমসংদী  পলাশ ১২২২৩৭২            2,500  

৪৭৬৮ চলাহােকািা দুর্ গা পূো িন্ডপ, চলাহােকািা, পলাশ, নেমসংদী পলাশ ১২২২৩৭৩            2,500  

৪৭৬৯ িঙ্গল চেৌহান দুর্ গা পূো িন্ডপ, েেমসন্দুে গুদাোঘাট, পলাশ, নেমসংদী পলাশ ১২২২৩৭৪            2,500  

৪৭৭০ মভমেিা দুর্ গা পূো িমিে, ডাংর্ামভমেিা, পলাশ, নেমসংদী পলাশ ১২২২৩৭৫            2,500  

৪৭৭১ শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, ঘার্ড়া, পলাশ, নেমসংদী পলাশ ১২২২৩৭৬            2,500  

৪৭৭২ োহাব শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ িমিে, োহাব, পলাশ, নেমসংদী পলাশ ১২২২৩৭৭            2,500  

৪৭৭৩ োিপুো পূব গপাড়া চকন্দ্রীয় মহন্দু মিলন িমিে, োিপুো, নেমসংদী োয়পুো ১২২২৩৭৮            2,500  

৪৭৭৪ োয়পুো বাোে কালী িমিে দুর্ গা পূো িন্ডপ, োয়পুো চপৌেসভা, নেমসংদী োয়পুো ১২২২৩৭৯            2,500  

৪৭৭৫ োয়পুো পমিিপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, োয়পুো চপৌেসভা, নেমসংদী োয়পুো ১২২২৩৮০            2,500  

৪৭৭৬ বটতলাহাটী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, োয়পুো চপৌেসভা, নেমসংদী োয়পুো ১২২২৩৮১            2,500  

৪৭৭৭ আলর্ীবানীকান্ত দাসবাড়ী সা. দুর্ গা পূো, োয়পুো চপৌেসভা, নেমসংদী োয়পুো ১২২২৩৮২            2,500  

৪৭৭৮ মপমেেকামি ঠাকুেবাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, মিেগাপুে, োয়পুো, নেমসংদী োয়পুো ১২২২৩৮৩            2,500  

৪৭৭৯ হাসনাবাদ িধ্যপাড়া নীলরিাহন বাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, আমিের্ঞ্জ, োয়পুো,  োয়পুো ১২২২৩৮৪            2,500  

৪৭৮০ আমদয়াবাদ চিাহন কামশে বাড়ীে দুর্ গা িমিে, আমদয়াবাদ, োয়পুো,  োয়পুো ১২২২৩৮৫            2,500  

৪৭৮১ সুধীে বি গরনে বাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, িেোল, োয়পুো, নেমসংদী োয়পুো ১২২২৩৮৬            2,500  

৪৭৮২ োধানর্ে শ্রীশ্রী কালীবাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, োধানর্ে, োয়পুো, নেমসংদী োয়পুো ১২২২৩৮৭            2,500  

৪৭৮৩ মপমেেকামি বাোে মসরদ্ধশ্বেী দুর্ গা পূো িন্ডপ, মিেগাপুে, োয়পুো,  োয়পুো ১২২২৩৮৮            2,500  

৪৭৮৪ শ্রীমনমধ শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, শ্রীমনমধ, োয়পুো, নেমসংদী োয়পুো ১২২২৩৮৯            2,500  

৪৭৮৫ হমেরিাহন পালবামড় দুর্ গা পূো িন্ডপ, োয়পুো, নেমসংদী োয়পুো ১২২২৩৯০            2,500  

৪৭৮৬ োয়পুে োঁদরিাহন দাস এে বাড়ীে দুর্ গা িন্ডপ, হমেপুে, োয়পুো, নেমসংদী োয়পুো ১২২২৩৯১            2,500  

৪৭৮৭ িেোল চিাদকবাড়ী সা. পূো িন্ডপ, োয়পুো, নেমসংদী োয়পুো ১২২২৩৯২            2,500  

৪৭৮৮ লাখপুে বি গনপাড়া পূো িন্ডপ, দুলালপুে, মশবপুে, নেমসংদী মশবপুে ১২২২৩৯৩            2,500  

৪৭৮৯ দুলালপুে হমে িমিে পূো িন্ডপ, দুলালপুে, মশবপুে, নেমসংদী মশবপুে ১২২২৩৯৪            2,500  

৪৭৯০ পালপাড়া িহািায়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, পুটিয়া, মশবপুে, নেমসংদী মশবপুে ১২২২৩৯৫            2,500  

৪৭৯১ পুটিয়া িামঝবাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, পুটিয়া, মশবপুে, নেমসংদী মশবপুে ১২২২৩৯৬            2,500  

৪৭৯২ দরত্তের্াঁও মভটিপাড়া োধাকৃষ্ণ িমিে পূো িন্ডপ, মশবপুে, নেমসংদী মশবপুে ১২২২৩৯৭            2,500  

৪৭৯৩ বাকড়র্াঁ কালী িমিে পূো িন্ডপ, েক্রধা, মশবপুে, নেমসংদী মশবপুে ১২২২৩৯৮            2,500  

৪৭৯৪ বার্পাড়া োরু িাষ্টােবাড়ী পূো িন্ডপ, মশবপুে, নেমসংদী মশবপুে ১২২২৩৯৯            2,500  

৪৭৯৫ কািোব ঋমিপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, েয়নর্ে, মশবপুে, নেমসংদী মশবপুে ১২২২৪০০            2,500  

৪৭৯৬ োকতা সা. দুর্ গা পূো কমিটি, োকতা, চেৌধুেী িালঞ্চ, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৪০১            2,000  

৪৭৯৭ মত্রনয়নী পূো উদ াপন পমেিদ, কামলপুে, মদঘুমলয়া, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৪০২            3,000  

৪৭৯৮ চিাট বাসামলয়া পালপাড়া দুর্ গা িমিে, চিাট বাসামলয়া, বাসামলয়া, সদে,  সদে ১২২২৪০৩            3,000  



৪৭৯৯ রুপি হমেেন দুর্ গা িমিে, কািাপাড়া হমেেন করলানী, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৪০৪            3,000  

৪৮০০ েমবদাসপাড়া পূো উদ াপন ও যুব কমিটি, কািাপাড়া চবমবস্টযান্ড, সদে,  সদে ১২২২৪০৫            3,000  

৪৮০১ োনাপাড়া হমেেন করলানী সা. দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, োনাপাড়া, 

সদে, টাঙ্গাইল 

সদে ১২২২৪০৬            3,000  

৪৮০২ র্াড়াইল পূো উদ াপন কমিটি, র্াড়াইল, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৪০৭            3,000  

৪৮০৩ চবড়াই বামেতপুে কামেপুে শ্রীশ্রী কামল িমিে, চবড়াই, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৪০৮            3,000  

৪৮০৪ শ্রীশ্রী কালী িমিে, বেটিয়া িয়িনমসংহ চোড, পুোতন বাস স্টযান্ড, সদে,  সদে ১২২২৪০৯            5,000  

৪৮০৫ অরলায়া দ. শাঁখােী পাড়া যুব সংঘ উরদ্যারর্ সা. দুরর্ গাৎসব, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৪১০            3,000  

৪৮০৬ অরলায়া ভবানী শাঁখােীপাড়া সা. দুরর্ গাৎসব, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৪১১            2,000  

৪৮০৭ আমদ টাঙ্গাইল দাসপাড়া পূো িন্ডপ কমিটি, আমদ টাঙ্গাইল, সদে,  সদে ১২২২৪১২            2,000  

৪৮০৮ সরন্তাি অরলায়া ভবানী িয়আনী ঋমিপাড়া, অরলায়া, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৪১৩            2,000  

৪৮০৯ সরন্তাি পাঁেআনী ঋমিপাড়া কালী িমিে, সরন্তাি, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৪১৪            2,000  

৪৮১০ চকন্দুয়া চপাড়াবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, চকন্দুয়া (চপাড়াবাড়ী), সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৪১৫            5,000  

৪৮১১ োি চর্াপাল মবগ্রহ আশ্রি, কামলপুে, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৪১৬            5,000  

৪৮১২ শ্রীশ্রী কামল িমিে, সাহাপাড়া, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৪১৭            3,000  

৪৮১৩ মবশ্বাস চবতকা সূত্রধেপাড়া সা. শ্রীশ্রী কালী িমিে, মবশ্বাস চবতকা, সদে,  সদে ১২২২৪১৮            2,000  

৪৮১৪ সারুটিয়া বাকালীপাড়া পূো িন্ডপ, সারুটিয়া বাকালীপাড়া, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৪১৯            2,000  

৪৮১৫ কাঠুয়া চ ার্ানী ডা: িরহন্দ্র নাে চসবাশ্রি, কাঠুয়া চ ার্ানী, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৪২০            2,000  

৪৮১৬ আমদ টাঙ্গাইল বসাকপাড়া পূো িন্ডপ, আমদ টাঙ্গাইল, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৪২১            3,000  

৪৮১৭ প্যাড়াডাইসপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, প্যাড়াডাইসপাড়া, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৪২২            3,000  

৪৮১৮ পনমভউ সা. দুর্ গা িমিে, পূব গ আদালত পাড়া, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৪২৩         10,000  

৪৮১৯ শ্রীশ্রী কালী বাড়ী, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৪২৪         10,000  

৪৮২০ বামেতপুে সাহাপাড়া দুর্ গা িমিে, বামেতপুে, সদে, টাঙ্গাইল সদে ১২২২৪২৫         10,000  

৪৮২১ পূব গ ভূঞাপুে শােদীয় দুর্ গা উৎসব, ভূঞাপুে চপৌেসভা, টাঙ্গাইল ভূঞাপুে ১২২২৪২৬            3,000  

৪৮২২ পমলশা শােদীয় দুর্ গা উৎসব, ভূঞাপুে চপৌেসভা, টাঙ্গাইল ভূঞাপুে ১২২২৪২৭            3,000  

৪৮২৩ ফলদা েিীপুে শােদীয় দুর্ গা িমিে, ফলদা, ভূঞাপুে, টাঙ্গাইল ভূঞাপুে ১২২২৪২৮            3,000  

৪৮২৪ ভূঞাপুে পাটনীপাড়া চকন্দ্রীয় নাট িমিে দুরর্ গাৎসব কমিটি, পাটনীপাড়া, 

ভূঞাপুে, টাঙ্গাইল 

ভূঞাপুে ১২২২৪২৯            3,000  

৪৮২৫ নেদহী সা. দুর্ গা িমিে, নেদহী, র্য়হাটা, নার্েপুে, টাঙ্গাইল নার্েপুে ১২২২৪৩০         10,000  

৪৮২৬ নার্েপুে চকন্দ্রীয় দুর্ গা িমিে, চেৌধুেীবাড়ী, নার্েপুে, টাঙ্গাইল নার্েপুে ১২২২৪৩১            3,000  

৪৮২৭ ধলরোপা দুর্ গা িমিে, ধলরোপা, ভাো, নার্েপুে, টাঙ্গাইল নার্েপুে ১২২২৪৩২            5,000  

৪৮২৮ সা. দুর্ গা িমিে, মবহালী খািাে, ভাো, নার্েপুে, টাঙ্গাইল নার্েপুে ১২২২৪৩৩            3,000  

৪৮২৯ র্য়হাটা চকন্দ্রীয় কামল িমিে, র্য়হাটা, নার্েপুে, টাঙ্গাইল নার্েপুে ১২২২৪৩৪            3,000  

৪৮৩০ র্য়হাটা োেবংশী কামল িমিে সিবায় সমিমত, র্য়হাটা, নার্েপুে,  নার্েপুে ১২২২৪৩৫            3,000  

৪৮৩১ ডহে পাচুমেয়া পূব গপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, ডহে পাচুমেয়া, ধুবমেয়া, নার্েপুে,  নার্েপুে ১২২২৪৩৬            3,000  

৪৮৩২ র্াংর্াে িাগুমেয়া েক র্দাধে ঠাকুেবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, েক র্দাধে, 

ধুবমেয়া, নার্েপুে, টাঙ্গাইল 

নার্েপুে ১২২২৪৩৭            3,000  

৪৮৩৩ হমেভক্তপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, হমেভক্ত পাড়া, নার্েপুে, টাঙ্গাইল নার্েপুে ১২২২৪৩৮            3,000  

৪৮৩৪ ভূিন্ডী সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ভূিন্ডী, মিেগাপুে, টাঙ্গাইল মিেগাপুে ১২২২৪৩৯            3,000  

৪৮৩৫ শ্রীশ্রী সা. কালী িমিে, আন্ধো, মিেগাপুে, টাঙ্গাইল মিেগাপুে ১২২২৪৪০            3,000  

৪৮৩৬ চপাষ্ট কামুেী পূব গ িন্ডলপাড়া িমিে, চপাষ্টকামুেী, মিেগাপুে, টাঙ্গাইল মিেগাপুে ১২২২৪৪১            3,000  

৪৮৩৭ বার্োন সা. পূো িন্ডপ, বার্োন, ভাতগ্রাি,  মিেগাপুে, টাঙ্গাইল মিেগাপুে ১২২২৪৪২            3,000  

৪৮৩৮ চদওোনী সা. িহাশ্মশান আশ্রি িমিে, চদওোনী, মিেগাপুে, টাঙ্গাইল মিেগাপুে ১২২২৪৪৩            3,000  

৪৮৩৯ িহািায়া সা. পূো িন্ডব (েিদা নাট িমিে), মিেগাপুে, টাঙ্গাইল মিেগাপুে ১২২২৪৪৪            3,000  

৪৮৪০ চর্াড়াই র্ন্ধব্যগপাড়া সেকাে লক্ষীকান্ত দুর্ গা ও োধারর্ামবি িমিে, চর্াড়াই, 

মিেগাপুে, টাঙ্গাইল 

মিেগাপুে ১২২২৪৪৫            3,000  



৪৮৪১ শামন্ত িাতা চসবা সংঘ, চর্াড়াই পালপাড়া, চর্াড়াই, মিেগাপুে, টাঙ্গাইল মিেগাপুে ১২২২৪৪৬            3,000  

৪৮৪২ চতঘুেী চকশব মশব িমিে, িরহড়া, মিেগাপুে, টাঙ্গাইল মিেগাপুে ১২২২৪৪৭            3,000  

৪৮৪৩ েেপাড়া কালী িমিে, েেপাড়া, কামলহামত, টাঙ্গাইল কামলহামত ১২২২৪৪৮            3,000  

৪৮৪৪ চপৌলী ভাসানীনর্ে সা. দুর্ গা িমিে, চপৌলী, ভাসানীনর্ে, কামলহামত,  কামলহামত ১২২২৪৪৯            3,000  

৪৮৪৫ চধাপাবাড়ী নদীেঘাট দুর্ গা িমিে, কামলহামত, টাঙ্গাইল কামলহামত ১২২২৪৫০            3,000  

৪৮৪৬ কামলহামত ঋমিপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কামলহামত, টাঙ্গাইল কামলহামত ১২২২৪৫১            3,000  

৪৮৪৭ পাটিতাপাড়া সা. কালী িমিে, পাটিতাপাড়া, কামলহামত, টাঙ্গাইল কামলহামত ১২২২৪৫২            3,000  

৪৮৪৮ র্ািকুমুল্লী শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, র্াি কুমুল্লী, এলামসন, চদলদুয়াে, টাঙ্গাইল চদলদুয়াে ১২২২৪৫৩            3,000  

৪৮৪৯ মসংহোর্ী পমিি চদ পাড়া কালী িমিে, মসংহোর্ী, চদলদুয়াে, টাঙ্গাইল চদলদুয়াে ১২২২৪৫৪            3,000  

৪৮৫০ চদওোন িধ্যপাড়া সা. পূো উদ াপন কমিটি, পােোইল, চদলদুয়াে,  চদলদুয়াে ১২২২৪৫৫            3,000  

৪৮৫১ সা. পূো উদ াপন কমিটি, পােোইল কৃষ্ণনর্ে োেবংশী পূব গপাড়া, 

পােোইল, চদলদুয়াে, টাঙ্গাইল 

চদলদুয়াে ১২২২৪৫৬            3,000  

৪৮৫২ শ্রীশ্রী চলাকনাে িমিে, মহংর্ানর্ে কািান্নাপাড়া, চদলদুয়াে, টাঙ্গাইল চদলদুয়াে ১২২২৪৫৭            3,000  

৪৮৫৩ এলামসন পালপাড়া কাঞ্চুপারলে বাড়ী পূো িন্ডপ, এলামসন, চদলদুয়াে,  চদলদুয়াে ১২২২৪৫৮            3,000  

৪৮৫৪ কামলদাস পমিিপাড়া োধারর্ামবি চকন্দ্রীয় নাট িমিে, সমখপুে, টাঙ্গাইল সমখপুে ১২২২৪৫৯            3,000  

৪৮৫৫ বাইটকা মশব িমিে, তক্তােোলা, সমখপুে, টাঙ্গাইল  সমখপুে ১২২২৪৬০            3,000  

৪৮৫৬ শ্রীশ্রী হমে িমিে, কাঙ্গালীরিও, সমখপুে, টাঙ্গাইল সমখপুে ১২২২৪৬১            3,000  

৪৮৫৭ তক্তােোলা কািােপাড়া েয়দুর্ গা সা. িমিে, তক্তােোলা, সমখপুে,  সমখপুে ১২২২৪৬২            3,000  

৪৮৫৮ সমখপুে উপরেলা সা. চকন্দ্রীয় িমিে, সমখপুে, টাঙ্গাইল সমখপুে ১২২২৪৬৩            3,000  

৪৮৫৯ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি চসবাশ্রি, তক্তােোলা, সমখপুে, টাঙ্গাইল সমখপুে ১২২২৪৬৪            3,000  

৪৮৬০ িটো পূব গপাড়া শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, িটো, কেটিয়া, বাসাইল, 

টাঙ্গাইল 

বাসাইল ১২২২৪৬৫            3,000  

৪৮৬১ শ্রীশ্রী আদশ গ কালী িমিে, কাউলোনী (চবাড গ বাোে), কাউলোনী, 

বাসাইল, টাঙ্গাইল 

বাসাইল ১২২২৪৬৬            3,000  

৪৮৬২ নাকামিি পমিিপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, নাকামিি, কামশল, বাসাইল,  বাসাইল ১২২২৪৬৭            3,000  

৪৮৬৩ সা. পূো িমিে, পালপাড়া, বাসাইল, টাঙ্গাইল বাসাইল ১২২২৪৬৮            3,000  

৪৮৬৪ শ্রীশ্রী কামল িাতাে অঙ্গন, কোমতপাড়া, হাবলা, বাসাইল, টাঙ্গাইল বাসাইল ১২২২৪৬৯            3,000  

৪৮৬৫ শ্রীশ্রী োধারর্ামবি চসবাশ্রি, মসংর্াটা, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল ধনবাড়ী ১২২২৪৭০            3,000  

৪৮৬৬ নারেেপাড়া সা. কালী ও দুর্ গা িমিে, নারেেপাড়া, বামনয়াোন, ধনবাড়ী,  ধনবাড়ী ১২২২৪৭১            3,000  

৪৮৬৭ বাঁশ মনরয়ার্ী সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, বাঁশ মনরয়ার্ী, বীেতাো ধনবাড়ী ১২২২৪৭২            3,000  

৪৮৬৮ সা. হমে িমিে, ধলাপাড়া, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল ঘাটাইল ১২২২৪৭৩            3,000  

৪৮৬৯ শ্রীশ্রী সা. হমে িমিে, ধলাপাড়া, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল ঘাটাইল ১২২২৪৭৪            3,000  

৪৮৭০ ঘাটাইল বাোে কালী িমিে পূো িন্ডপ কমিটি, ঘাটাইল বাোে, ঘাটাইল,  ঘাটাইল ১২২২৪৭৫            3,000  

৪৮৭১ আমিপুে োিালপুে কুমলয়া সা. দুর্ গা িমিে, োিালপুে, কমেিপুে, 

ঘাটাইল, টাঙ্গাইল 

ঘাটাইল ১২২২৪৭৬            3,000  

৪৮৭২ েলিত্র িধুপুে, েলিত্র, িধুপুে, টাঙ্গাইল িধুপুে ১২২২৪৭৭            3,000  

৪৮৭৩ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পীের্ািা, িধুপুে, টাঙ্গাইল িধুপুে ১২২২৪৭৮            3,000  

৪৮৭৪ িধুপুে সা. পূো িন্ডপ, িধুপুে, টাঙ্গাইল িধুপুে ১২২২৪৭৯            3,000  

৪৮৭৫ চটকীপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, চটকীপাড়া, িধুপুে, টাঙ্গাইল িধুপুে ১২২২৪৮০            3,000  

৪৮৭৬ চক্ষত্র বাগুয়া সা. পূো িমিে, চক্ষত্র বাগুয়া, চর্ালাবাড়ী, িধুপুে, টাঙ্গাইল িধুপুে ১২২২৪৮১            3,000  

৪৮৭৭ নিনপুে চর্াপালপুে শ্রীশ্রী আনিিয়ী চদব িমিে দুর্ গা িন্ডপ, উত্তে 

চর্াপালপুে, চর্াপালপুে, টাঙ্গাইল 

চর্াপালপুে ১২২২৪৮২            3,000  

৪৮৭৮ ের্ন্নােবাড়ী দুর্ গা পূো উদ াপন কমিটি, ের্ন্নােবাড়ী, নর্দা মশিলা, 

চর্াপালপুে, টাঙ্গাইল 

চর্াপালপুে ১২২২৪৮৩            3,000  

৪৮৭৯ সূতী পূব গপাড়া শীলবাড়ী দুর্ গা িন্ডপ, সূতী পূব গপাড়া, সূতী, চর্াপালপুে,  চর্াপালপুে ১২২২৪৮৪            3,000  

৪৮৮০ চকানাবাড়ী শ্মশান িঠ ও কালী িমিে দুর্ গা িন্ডপ, চকানাবাড়ী, চর্াপালপুে,  চর্াপালপুে ১২২২৪৮৫            3,000  



৪৮৮১ পাকুটিয়া দুর্ গা িমিে, পাকুটিয়া, ঝাওয়াইল, চর্াপালপুে, টাঙ্গাইল চর্াপালপুে ১২২২৪৮৬            3,000  

৪৮৮২ শ্রীশ্রী ঠাকুে োিেন্দ্র চদরবে চসবা িমিে, ভবানীর্ঞ্জ, লক্ষ্মীপুে সদে ১২২২৪৮৭            5,000  

৪৮৮৩ ধি গপুে দুর্ গা পূো িন্ডপ, লক্ষ্মীপুে সদে ১২২২৪৮৮            5,000  

৪৮৮৪ শ্রীশ্রী হমে নাোয়ন চসবাশ্রি দুর্ গা পূো িন্ডপ, লক্ষ্মীপুে সদে ১২২২৪৮৯            5,000  

৪৮৮৫ মনতযানি পালবাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, মবেয়নর্ে, লক্ষ্মীপুে সদে ১২২২৪৯০            5,000  

৪৮৮৬ নিীগ্রাি দমক্ষরিে েক্রবত্তী বাড়ী সা. পূো িন্ডপ, েন্দ্রর্ঞ্জ, লক্ষ্মীপুে সদে ১২২২৪৯১            4,000  

৪৮৮৭ দীমঘে পূব গপাড় েয় দুর্ গা িন্ডপ, েন্দ্রর্ঞ্জ, লক্ষ্মীপুে সদে ১২২২৪৯২            5,000  

৪৮৮৮ পালপমট্ট দুর্ গা পূো িন্ডপ, েন্দ্রর্ঞ্জ, লক্ষ্মীপুে সদে ১২২২৪৯৩            4,000  

৪৮৮৯ শ্রীশ্রী হমে নাোয়ন চসবাশ্রি, হামেেহাট, লক্ষ্মীপুে সদে ১২২২৪৯৪            5,000  

৪৮৯০ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ চসবাশ্রি দুর্ গা পূো িন্ডপ, োয়পুে, লক্ষ্মীপুে োয়পুে ১২২২৪৯৫            5,000  

৪৮৯১ শ্রীশ্রী সা. চর্াপাল মর্মেধােী দুর্ গা পূো িন্ডপ, োয়পুে, লক্ষ্মীপুে োয়পুে ১২২২৪৯৬            5,000  

৪৮৯২ শ্রীশ্রী বুড়াকতগাে আশ্রি, োির্মত, লক্ষ্মীপুে োির্মত ১২২২৪৯৭            5,000  

৪৮৯৩ সাহাপাড়া সা. শ্রীশ্রী শােদীয়া দুরর্ গাৎসব, োির্মত, লক্ষ্মীপুে োির্মত ১২২২৪৯৮            4,000  

৪৮৯৪ শ্রীশ্রী চর্াপাল িমিে চসবাশ্রি, োির্মত, লক্ষ্মীপুে োির্মত ১২২২৪৯৯            5,000  

৪৮৯৫ শ্রীশ্রী িহািভু আশ্রি সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, েঘুনােপুে, োির্মত, লক্ষ্মীপুে োির্মত ১২২২৫০০            2,000  

৪৮৯৬ শ্রীশ্রী সা. শােদীয়া দুরর্ গাৎসব, দ. টুিেে, োির্মত, লক্ষ্মীপুে োির্মত ১২২২৫০১            5,000  

৪৮৯৭ চনায়ার্াঁও িালাকাে বাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, োির্ঞ্জ, লক্ষ্মীপুে োির্ঞ্জ ১২২২৫০২            5,000  

৪৮৯৮ োিেেি চদ বাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, োির্ঞ্জ, লক্ষ্মীপুে োির্ঞ্জ ১২২২৫০৩            4,000  

৪৮৯৯ র্ােীপুে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, োির্ঞ্জ, লক্ষ্মীপুে োির্ঞ্জ ১২২২৫০৪            4,000  

৪৯০০ শ্রীশ্রী আনিিয়ী আশ্রি, িয়িনমসংহ োির্ঞ্জ ১২২২৫০৫            5,000  

৪৯০১ ভাতৃসংঘ পূো িমিে, িয়িনমসংহ োির্ঞ্জ ১২২২৫০৬            5,000  

৪৯০২ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, শমু্ভর্ঞ্জ বাোে, িয়িনমসংহ োির্ঞ্জ ১২২২৫০৭            5,000  

৪৯০৩ বৃ-চদবস্থান দুর্ গা িমিে, িয়িনমসংহ োির্ঞ্জ ১২২২৫০৮            5,000  

৪৯০৪ োেঘাট দুর্ গা িমিে, মুক্তার্ািা, িয়িনমসংহ মুক্তার্ািা ১২২২৫০৯            3,000  

৪৯০৫ চর্ৌোঙ্গ িমিে, আটানী বাোে, মুক্তার্ািা, িয়িনমসংহ মুক্তার্ািা ১২২২৫১০            3,000  

৪৯০৬ শ্রীশ্রী মসরদ্ধশ্বেী কালী বাড়ী, িয়িনমসংহ মুক্তার্ািা ১২২২৫১১            4,000  

৪৯০৭ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নাোয়ন িমিে, িাদাের্ঞ্জ, োিালপুে িাদাের্ঞ্জ ১২২২৫১২            4,000  

৪৯০৮ শ্রীশ্রী েীঁ দয়ািয়ী িমিে পমেোলনা পমেিদ, োিালপুে িাদাের্ঞ্জ ১২২২৫১৩            5,000  

৪৯০৯ কৃষ্ণ ও কালী িমিে, োিনর্ে বাোে, সমেিাবাড়ী, োিালপুে সমেিাবাড়ী ১২২২৫১৪            4,000  

৪৯১০ শ্রী চর্াপাল মবগ্রহ িমিে, োপােরকানা, সমেিাবাড়ী, োিালপুে সমেিাবাড়ী ১২২২৫১৫            4,000  

৪৯১১ চেল করলানী চর্ৌোঙ্গ িমিে, সমেিাবাড়ী, োিালপুে সমেিাবাড়ী ১২২২৫১৬            4,000  

৪৯১২ চর্ৌে মনতাই আশ্রি (হমেসভা), ইসলািপুে, োিালপুে ইসলািপুে ১২২২৫১৭            5,000  

৪৯১৩ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ ও দুর্ গা িমিে, আই. মপ. এইে., িহাখালী, বনানী, ঢাকা-  িহানর্ে ১২২২৫১৮            3,000  

৪৯১৪ দ. বতরয়বপুে দ.পাড়া সা. শ্রীশ্রী িহািায়া িমিে, শোফপুে, ডুমুমেয়া,  ডুমুমেয়া ১২২২৫১৯            2,000  

৪৯১৫ বৃমত্ত ভুলবামড়য়া সা. দুর্ গা িমিে, শোফপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫২০            2,000  

৪৯১৬ চসনপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, শোফপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫২১            2,000  

৪৯১৭ সাহস েয়কালী সা. পূো িমিে, সাহস, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫২২            2,000  

৪৯১৮ সাহস চকন্দ্রীয় সনাতন ধি গসভা িমিে, সাহস, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫২৩            2,000  

৪৯১৯ েটেটিয়া সা. পূো িমিে, সাহস, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫২৪            2,000  

৪৯২০ উলা েোইল সা. দুর্ গা িমিে, ভান্ডােপাড়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫২৫            2,000  

৪৯২১ চপমড়খামল ও. আে. মপ. এস. আশ্রি িাতৃ িমিে, ভান্ডােপাড়া, ডুমুমেয়া,  ডুমুমেয়া ১২২২৫২৬            2,000  

৪৯২২ কাঞ্চননর্ে সা. দুর্ গা িমিে, ভান্ডােপাড়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫২৭            2,000  

৪৯২৩ চতমলখালী সা. দুর্ গা িমিে, ভান্ডােপাড়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫২৮            2,000  

৪৯২৪ োবড়া পল্লী োর্েিী সা. দুর্ গা িমিে, ভান্ডােপাড়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫২৯            2,000  



৪৯২৫ বািা সা. দুর্ গা িমিে, ভান্ডােপাড়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৩০            2,000  

৪৯২৬ ডুমুমেয়া চকন্দ্রীয় কালীবাড়ী সা. িমিে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৩১            2,000  

৪৯২৭ সামেয়াড়া আোেী ডুমুমেয়া সা. পূো িমিে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৩২            2,000  

৪৯২৮ ডুমুমেয়া আইতলা সা. পূো িমিে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৩৩            2,000  

৪৯২৯ হােীডাঙ্গা সা. পূো িমিে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৩৪            2,000  

৪৯৩০ চর্ালনা উঃপাড়া সা. পূো িমিে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৩৫            2,000  

৪৯৩১ উঃ সামেয়াড়া সা. পূো িমিে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৩৬            2,000  

৪৯৩২ খমড়য়া মিঝগাপুে িঠ ও বৃদ্ধাশ্রি পূো িমিে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৩৭            2,000  

৪৯৩৩ বটরবড়া সা. িাতৃ িমিে, েংপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৩৮            2,000  

৪৯৩৪ েংপুে কামলবামড় সা. িাতৃ িমিে, েংপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৩৯            2,000  

৪৯৩৫ েংপুে কল্যািী সংঘ সা. িাতৃ িমিে, েংপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৪০            2,000  

৪৯৩৬ েংপুে র্ােীতলা সা. িাতৃ িমিে, েংপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৪১            2,000  

৪৯৩৭ েংপুে কালীতলা সা. িাতৃ িমিে, েংপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৪২            2,000  

৪৯৩৮ েংপুে মশমুলতলা সা. িাতৃ িমিে, েংপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৪৩            2,000  

৪৯৩৯ শলুয়া বাোে সা. িাতৃ িমিে, েংপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৪৪            2,000  

৪৯৪০ চঘানা িাদােডাঙ্গা সা. িাতৃ িমিে, েংপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৪৫            2,000  

৪৯৪১ কুলটি সা. দুর্ গা িমিে, গুটুমদয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৪৬            2,000  

৪৯৪২ মেরলেডাঙ্গা সা. দুর্ গা িমিে, গুটুমদয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৪৭            2,000  

৪৯৪৩ গুটুমদয়া িঠ ও শ্মশান সা. দুর্ গা িমিে, গুটুমদয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৪৮            2,000  

৪৯৪৪ খািােবাটি দ.পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, গুটুমদয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৪৯            2,000  

৪৯৪৫ লতা শীতলাতলা সা. দুর্ গা িমিে, গুটুমদয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৫৫০            2,000  

৪৯৪৬ সূত্রধেপাড়া পূো িন্ডপ,  রশাে, মশবপুে, নেমসংদী মশবপুে ১২২২৫৫১            2,500  

৪৯৪৭ মভটি বকনকুট পূো িন্ডপ,  রশাে, মশবপুে, নেমসংদী মশবপুে ১২২২৫৫২            2,500  

৪৯৪৮ শািপুে দুর্ গা পূো িন্ডপ, আয়ুবপুে, মশবপুে, নেমসংদী মশবপুে ১২২২৫৫৩            2,500  

৪৯৪৯ মশবপুে োনা সা. ভক্ত সংরঘে পূো িন্ডপ, বামনয়াদী, নেমসংদী িরনাহেদী ১২২২৫৫৪            2,500  

৪৯৫০ অজুগনেে েমবদাসপাড়া পূো িন্ডপ, েিনবাড়ী, িরনাহেদী, নেমসংদী িরনাহেদী ১২২২৫৫৫            2,500  

৪৯৫১ হমে নাোয়নপুে বি গনপাড়া সা. পূো িন্ডপ, চদৌলতপুে, িরনাহেদী,  িরনাহেদী ১২২২৫৫৬            2,500  

৪৯৫২ চকারেেেে ঋমিপাড়া সা. পূো িন্ডপ, িরনাহেদী, নেমসংদী িরনাহেদী ১২২২৫৫৭            2,500  

৪৯৫৩ বামঘবামড় সা. পূো িন্ডপ, চদৌলতমশয়া, িরনাহেদী, নেমসংদী িরনাহেদী ১২২২৫৫৮            2,500  

৪৯৫৪ সাহাপাড়া শ্রীশ্রী েয়কালী সা. পূো িন্ডপ, কামেকাটা, িরনাহেদী, নেমসংদী িরনাহেদী ১২২২৫৫৯            2,500  

৪৯৫৫ িাধুশালা ঋমিপাড়া পঞ্চারয়ত পূো িন্ডপ, কামেকাটা, িরনাহেদী, নেমসংদী িরনাহেদী ১২২২৫৬০            2,500  

৪৯৫৬ োলকেে শ্রীশ্রী গুরু আশ্রি পূো িন্ডপ, কামেকাটা, িরনাহেদী, নেমসংদী িরনাহেদী ১২২২৫৬১            2,500  

৪৯৫৭ নরেন্দ্রপুে সূত্রধেপাড়া পূো িন্ডপ, কামেকাটা, িরনাহেদী, নেমসংদী িরনাহেদী ১২২২৫৬২            2,500  

৪৯৫৮ বসয়রদের্াঁও সা. পূো িন্ডপ, বসয়রদের্াঁও, িরনাহেদী, নেমসংদী িরনাহেদী ১২২২৫৬৩            2,500  

৪৯৫৯ টংর্ীে চটক চ ারর্শ সেকাে বাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, পাটুলী ইউ.মপ., 

চবলাব, নেমসংদী 

চবলাব ১২২২৫৬৪            2,500  

৪৯৬০ পাটুলী চিাদকপাড়া সা. পূো িন্ডপ, পাটুলী ইউ.মপ., চবলাব, নেমসংদী চবলাব ১২২২৫৬৫            2,500  

৪৯৬১ িমেোকািা চ ারর্শ েন্দ্র সাধুে বাড়ী দুর্ গা পূো িন্ডপ, চবলাব, নেমসংদী চবলাব ১২২২৫৬৬            2,500  

৪৯৬২ উমেলাব সূত্রধেপাড়া দুর্ গা পূো িন্ডপ, েেউমেলা ইউ.মপ., চবলাব,  চবলাব ১২২২৫৬৭            2,500  

৪৯৬৩ েেকাশীি নর্ে দুর্ গা পূো িন্ডপ, মবন্নবাইদ ইউ.মপ., চবলাব, নেমসংদী চবলাব ১২২২৫৬৮            2,500  

৪৯৬৪ শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, চকশবপুে, মনকলী, মকরশাের্ঞ্জ মনকলী ১২২২৫৬৯            5,000  

৪৯৬৫ চদইল্লা পমিিপাড়া বুড়াবুমড় চসবা আশ্রি ও দুর্ গা িমিে কমিটি, চডিো,  িহানর্ে ১২২২৫৭০            3,000  

৪৯৬৬ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ িমিে, চর্াড়ানবাড়ী, রূপনর্ে, ঢাকা িহানর্ে ১২২২৫৭১            3,000  

৪৯৬৭ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ৫৩, োফোবাদ, োরয়ে বাোে, ঢাকা িহানর্ে ১২২২৫৭২            3,000  

৪৯৬৮ চর্ৌতি িমিে, ২৬, আে. এি. দাস চোড, সূত্রাপুে, ঢাকা িহানর্ে ১২২২৫৭৩            3,000  



৪৯৬৯ হমেোিপুে সা. শ্মশানঘাট, হমেোিপুে, দারুস সালাি, ঢাকা িহানর্ে ১২২২৫৭৪            3,000  

৪৯৭০ দ. োরিে কািা পমিি ঋমিপাড়া শ্রীশ্রী েক্ষাকালী ও দুর্ গা িমিে, 

চকোনীর্ঞ্জ, ঢাকা 

চকোনীর্ঞ্জ ১২২২৫৭৫            3,000  

৪৯৭১ শ্রীশ্রী দুর্ গা িন্ডপ, ৩০৫নং োফোবাদ, পুলপাড়া ঋমিপাড়া, োরয়ে বাোে,  িহানর্ে ১২২২৫৭৬            3,000  

৪৯৭২ শ্রীশ্রী িা েক্ষাকালী িমিে কমিটি, ৩০৮/১, োরয়ে বাোে, পুলপাড়, 

ঋমিপাড়া, ঢাকা 

িহানর্ে ১২২২৫৭৭            3,000  

৪৯৭৩ সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা ও কালী িমিে, ১নং লালরিাহন চপািাে চলন, শ্যািপুে,  িহানর্ে ১২২২৫৭৮            3,000  

৪৯৭৪ বসয়রদের্াঁও দুর্ গা িন্ডপ, এক দুয়ামেয়া, িরনাহেদী, নেমসংদী িরনাহেদী ১২২২৫৭৯            2,500  

৪৯৭৫ কালী িমিে সংেক্ষন ও পূো কমিটি, চদউল্যা পূব গপাড়া, চডিো, ঢাকা িহানর্ে ১২২২৫৮০            3,000  

৪৯৭৬ উদীয়িান সূযগ সংঘ, ৭২ তাঁতীবাোে, ঢাকা িহানর্ে ১২২২৫৮১            3,000  

৪৯৭৭ টুমপপাড়া খািােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কুন্ডুপাড়া, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ১২২২৫৮২            4,000  

৪৯৭৮ বালাপাড়া োয়বাোে চকমন্দ্রয় সা. দুর্ গা িমিে, েলঢাকা, নীলফািােী েলঢাকা ১২২২৫৮৩            4,700  

৪৯৭৯ চর্ায়ালদহ সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ১২২২৬০১            2,000  

৪৯৮০ র্ঙ্গাোিখালী নরেন িন্ডরলে বাড়ী দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ১২২২৬০২            2,000  

৪৯৮১ কামদেপাড়া োধাকান্ত মেউ সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ১২২২৬০৩            2,000  

৪৯৮২ চদাোননর্ে কালীপদ িন্ডরলে বাড়ী দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ১২২২৬০৪            2,000  

৪৯৮৩ িাটিকাটা মশমেি িন্ডরলে বাড়ী দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ১২২২৬০৫            2,000  

৪৯৮৪ কােলী িামঝপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ১২২২৬০৬            2,000  

৪৯৮৫ চসানাইকুন্ডী োকী বামড় সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ১২২২৬০৭            2,000  

৪৯৮৬ তাোউমেয়াল আমদবাসী সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ১২২২৬০৮            2,000  

৪৯৮৭ বোমলদহা উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ১২২২৬০৯            2,000  

৪৯৮৮ হােোতলা শংকে চবদান্ত িঠ ও মিশন সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ১২২২৬১০            5,000  

৪৯৮৯ শ্রীপুেহুদা চর্ৌে েন্দ্র মবশ্বারসে বামড় সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ১২২২৬১১            2,000  

৪৯৯০ চেযাৎশ্রীপুে িামনক েন্দ্র িন্ডরলে বামড় সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ১২২২৬১২            2,000  

৪৯৯১ বোমলদহা ঋমিপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ১২২২৬১৩            2,000  

৪৯৯২ মসংড়া সা. দুর্ গা িমিে, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬১৪            2,000  

৪৯৯৩ মতলখমড় সা. দুর্ গা িমিে, মতলখমড়, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬১৫            2,000  

৪৯৯৪ সব গসাংদা দুর্ গা িমিে, সব গসাংদা, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬১৬            2,000  

৪৯৯৫ বটতলা িাতৃ িমিে, তালখমড়, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬১৭            2,000  

৪৯৯৬ হামেিপুে িাতৃ িমিে, হামেিপুে, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬১৮            2,000  

৪৯৯৭ িন্ডলবাড়ী দুর্ গা িমিে, বামহেিমল্লকা, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬১৯            2,000  

৪৯৯৮ পুোতন কালী িমিে, চুমকনর্ে, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬২০            2,000  

৪৯৯৯ র্ঙ্গােঘাট দুর্ গা িমিে, চুমকনর্ে, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬২১            2,000  

৫০০০ আড়পাড়া কালী িমিে, আড়পাড়া, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬২২            2,000  

৫০০১ পােশ ঠাকুে আশ্রি দুর্ গা িমিে, আড়পাড়া, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬২৩            2,000  

৫০০২ চপাড়ার্ামি সা. দুর্ গা িমিে, চপাড়ার্ামি, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬২৪            2,000  

৫০০৩ িন্ডলবাড়ী দুর্ গা িমিে, কৃষ্ণপুে, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬২৫            2,000  

৫০০৪ বেইোো কালী িমিে, বেইোো, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬২৬            2,000  

৫০০৫ ইউমনয়ন চকন্দ্রীয় িমিে, শতখালী, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬২৭            2,000  

৫০০৬ সনাতন ধি গ সংঘ কালী বামড়, উঃ শরুশুনা, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬২৮            2,000  

৫০০৭ নেপমত সা. দুর্ গা িমিে, নেপমত, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬২৯            2,000  

৫০০৮ গুসাইবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, বাউমলয়া, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬৩০            2,000  

৫০০৯ োয়বাড়ী পূো িমিে, বাউমলয়া, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬৩১            2,000  

৫০১০ সমিমত চখালা দুর্ গা িমিে, কুয়াতপুে, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬৩২            2,000  

৫০১১ র্ােীয়াের্াতী পূো িমিে, র্ােীয়াের্াতী, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬৩৩            2,000  



৫০১২ কুন্ডুবাড়ী পূো িমিে, চদশমুখপাড়া, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬৩৪            2,000  

৫০১৩ কদিতলা দুর্ গা িমিে, িাবড়ী, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬৩৫            2,000  

৫০১৪ িজুিদাে বাড়ী দুর্ গা িমিে, হাটবাড়ীয়া, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬৩৬            2,000  

৫০১৫ মনমশনােতলা দুর্ গা িমিে, র্ঙ্গাোিপুে, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬৩৭            2,000  

৫০১৬ দ.পাড়া পূো িমিে, পুলুি, শামলখা, িাগুো শামলখা ১২২২৬৩৮            2,000  

৫০১৭ বহলবাড়ীয়া দুর্ গা পূো িমিে, িহম্মদপুে, িাগুো িহম্মদপুে ১২২২৬৩৯            2,000  

৫০১৮ কুমলপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, িহম্মদপুে, িাগুো িহম্মদপুে ১২২২৬৪০            2,000  

৫০১৯ েেরসলািতপুে সা. দুর্ গা পূো িমিে, িহম্মদপুে, িাগুো িহম্মদপুে ১২২২৬৪১            2,000  

৫০২০ ছুনদাহ সা. দুর্ গা পূো িমিে, িহম্মদপুে, িাগুো িহম্মদপুে ১২২২৬৪২            2,000  

৫০২১ ধুলরোড়া িামঝপাড়া দুর্ গা পূো িমিে, িহম্মদপুে, িাগুো িহম্মদপুে ১২২২৬৪৩            2,000  

৫০২২ ঘুমল্লয়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, িহম্মদপুে, িাগুো িহম্মদপুে ১২২২৬৪৪            2,000  

৫০২৩ মবরনাদপুে সেকােপাড়া মেত্তেঞ্জন দুর্ গা পূো িমিে, িহম্মদপুে, িাগুো িহম্মদপুে ১২২২৬৪৫            2,000  

৫০২৪ খাদুনা সা. দুর্ গা পূো িমিে, িহম্মদপুে, িাগুো িহম্মদপুে ১২২২৬৪৬            2,000  

৫০২৫ নার্ড়া বাোে সা. দুর্ গা িমিে, িহম্মদপুে, িাগুো িহম্মদপুে ১২২২৬৪৭            2,000  

৫০২৬ কুিরুল িন্ডলবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, িহম্মদপুে, িাগুো িহম্মদপুে ১২২২৬৪৮            2,000  

৫০২৭ দীঘা সা. দুর্ গা িমিে, িহম্মদপুে, িাগুো িহম্মদপুে ১২২২৬৪৯            2,000  

৫০২৮ চিাট নাওডাঙ্গা োধারর্ামবি চসবাশ্রি সা. দুর্ গা পূো িমিে, িহম্মদপুে,  িহম্মদপুে ১২২২৬৫০            2,000  

৫০২৯ োেপাট উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, িহম্মদপুে, িাগুো িহম্মদপুে ১২২২৬৫১            2,000  

৫০৩০ োহার্পুে িধ্যপাড়া বেতন্য মবশ্বারসে বামড়ে সা. দুর্ গা পূো িমিে, 

িহম্মদপুে, িাগুো 

িহম্মদপুে ১২২২৬৫২            2,000  

৫০৩১ লক্ষ্মীপুে োয়বাড়ী দুর্ গা পূো িমিে, িহম্মদপুে, িাগুো িহম্মদপুে ১২২২৬৫৩            2,000  

৫০৩২ কানাইনর্ে োধারর্ামবি সা. দুর্ গা পূো িমিে, িহম্মদপুে, িাগুো িহম্মদপুে ১২২২৬৫৪            2,000  

৫০৩৩ িহম্মদপুে মশব বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, িহম্মদপুে, িাগুো িহম্মদপুে ১২২২৬৫৫            2,000  

৫০৩৪ িধুপুে পালবাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, িহম্মদপুে, িাগুো িহম্মদপুে ১২২২৬৫৬            2,000  

৫০৩৫ পলাশবাড়ীয়া িমতলাল চেৌমকদারেে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, িহম্মদপুে,  িহম্মদপুে ১২২২৬৫৭            2,000  

৫০৩৬ িধুপুে মনমখল সিািাে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, িহম্মদপুে, িাগুো িহম্মদপুে ১২২২৬৫৮            2,000  

৫০৩৭ চেঁচুড়ী সাহাপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, ধািামলয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৫৯            2,000  

৫০৩৮ দহাকুলা সা. দুর্ গা িমিে, ধািামলয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৬০            2,000  

৫০৩৯ ধািামলয়া-পাকুমড়য়া কুন্ডুপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, ধািামলয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৬১            2,000  

৫০৪০ মুোেঘুটা সা. দুর্ গা িমিে, ধািামলয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৬২            2,000  

৫০৪১ চকািোইল সা. পূো িমিে, েঘুনােপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৬৩            2,000  

৫০৪২ েঘুনােপুে সা. পূো িমিে, েঘুনােপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৬৪            2,000  

৫০৪৩ কৃষ্ণনর্ে মনিতলা সা. পূো িমিে, েঘুনােপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৬৫            2,000  

৫০৪৪ কৃষ্ণনর্ে িহািায়া িাতৃ িমিে, েঘুনােপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৬৬            2,000  

৫০৪৫ আন্দুমলয়া সা. পূো িমিে, েঘুনােপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৬৭            2,000  

৫০৪৬ রূপোিপুে চদলতলা সা. দুর্ গা িমিে, েঘুনােপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৬৮            2,000  

৫০৪৭ র্রেন্দ্রপুে বাস্তুতলা, েঘুনােপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৬৯            2,000  

৫০৪৮ িাধবকাটী পঃপাে সা. পূো িমিে, েঘুনােপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৭০            2,000  

৫০৪৯ চশালর্ামতয়া হরদোিতলা সা. পূো িমিে, রুদাঘো, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৭১            2,000  

৫০৫০ চশালর্ামতয়া সাহা কুন্ডুপাড়া পূো িমিে, রুদাঘো, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৭২            2,000  

৫০৫১ েরহড়া সা. পূো িমিে, রুদাঘো, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৭৩            2,000  

৫০৫২ মিকামশমিল চদলমভটা সা. পূো িমিে, রুদাঘো, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৭৪            2,000  

৫০৫৩ িধুগ্রাি সাহাপাড়া সা. পূো িমিে, রুদাঘো, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৭৫            2,000  

৫০৫৪ খমি গয়া বাোে সা. চকন্দ্রীয় পূো িমিে, খমি গয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৭৬            2,000  

৫০৫৫ খমি গয়া িাইিামে স্কুল সংলগ্ন সা. দুর্ গা িমিে, খমি গয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৭৭            2,000  



৫০৫৬ আঙ্গােদহা দ. দাসপাড়া সা. পূো িমিে, খমি গয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৭৮            2,000  

৫০৫৭ বামুমিয়া কামলতলা সা. দুর্ গা পূো িমিে, খমি গয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৭৯            2,000  

৫০৫৮ খমি গয়া ভোমদয়া দাসপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, খমি গয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৮০            2,000  

৫০৫৯ িালমতয়া চদশীিাতা র্ািতলা োধারর্ামবি িমিে, আটমলয়া, ডুমুমেয়া,  ডুমুমেয়া ১২২২৬৮১            2,000  

৫০৬০ চুকনর্ে তন্তবাই (তাতীপাড়া) পূো িমিে, আটমলয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৮২            2,000  

৫০৬১ চর্ামবিকাটি সা. পূো িমিে, আটমলয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৮৩            2,000  

৫০৬২ কাঁঠালতলা বাোে িাতৃ িমিে, আটমলয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৮৪            2,000  

৫০৬৩ িালমতয়া চঘািপাড়া বটতলা পূো িমিে, আটমলয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৮৫            2,000  

৫০৬৪ বোমতয়া স্কুল িাঠ সা. পূো িমিে, আটমলয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৮৬            2,000  

৫০৬৫ িঠবামড়য়া সা. পূো িমিে, আটমলয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৮৭            2,000  

৫০৬৬ মপ. এি. সুিেবুমনয়া সা. পূো িমিে, আটমলয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৮৮            2,000  

৫০৬৭ চোস্তিপুে সা. পূো িমিে, আটমলয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৮৯            2,000  

৫০৬৮ বোমতয়া দাসপাড়া সা. পূো িমিে, আটমলয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৯০            2,000  

৫০৬৯ আঠােিাইল বাোে সা. পূো িমিে, িাগুোরঘানা, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৯১            2,000  

৫০৭০ েমন্ডপুে চঘািপাড়া পূো িমিে, িাগুোরঘানা, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৯২            2,000  

৫০৭১ চবতাগ্রাি নেমনয়া দাসপাড়া পূো িমিে, িাগুোরঘানা, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৯৩            2,000  

৫০৭২ িাগুোরঘানা োেবংশী পাড়া, িাগুোরঘানা, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৯৪            2,000  

৫০৭৩ পমিি চশাভনা দাসপাড়া সা. পূো িমিে, চশাভনা, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৯৫            2,000  

৫০৭৪ চশাভনা চর্াডাউন সা. পূো িমিে, চশাভনা, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৯৬            2,000  

৫০৭৫ চশাভনা র্াবতলা সা. পূো িমিে, চশাভনা, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৯৭            2,000  

৫০৭৬ িাদােতলা বাোে সা. পূো িমিে, চশাভনা, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৯৮            2,000  

৫০৭৭ বাদুের্ািা সা. পূো িমিে, চশাভনা, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৬৯৯            2,000  

৫০৭৮ দ. কামলকাপুে পূব গপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, চশাভনা, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭০০            2,000  

৫০৭৯ লাইন মবলপাবলা সা. দুর্ গা িমিে, গুটুমদয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭০১            2,000  

৫০৮০ গুটুমদয়া পমিিপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, গুটুমদয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭০২            2,000  

৫০৮১ কাঞ্চননর্ে সা. দুর্ গা িমিে, িাগুেখালী, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭০৩            2,000  

৫০৮২ খার্ড়াবুমনয়া সা. দুর্ গা িমিে, িাগুেখালী, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭০৪            2,000  

৫০৮৩ আলাদীপুে সা. দুর্ গা িমিে, িাগুেখালী, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭০৫            2,000  

৫০৮৪ ববঠাহাো আধােিামনক বাোে সা. দুর্ গা িমিে, িাগুেখালী, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭০৬            2,000  

৫০৮৫ দারিাদে সাহাপাড়া শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, দারিাদে, ফুলতলা, খুলনা ফুলতলা ১২২২৭০৭            3,000  

৫০৮৬ দারিাদে সনাতন সংঘ (র্ািতলা পূো িমিে), দারিাদে, ফুলতলা, খুলনা ফুলতলা ১২২২৭০৮            3,000  

৫০৮৭ দারিাদে পমিি পাড়া বভেব পূো িমিে, দারিাদে, ফুলতলা, খুলনা ফুলতলা ১২২২৭০৯            3,000  

৫০৮৮ বামনয়াপুকুে-পটিয়াবািা সা. পূো িমিে, দারিাদে, ফুলতলা, খুলনা ফুলতলা ১২২২৭১০            3,000  

৫০৮৯ বশুোবাদ সা. হমেশীতলা পূো িমিে, দারিাদে, ফুলতলা, খুলনা ফুলতলা ১২২২৭১১            3,000  

৫০৯০ িটবাড়ী চর্াপাল কৃষ্ণ কালাোঁদ িমিে, দারিাদে, ফুলতলা, খুলনা ফুলতলা ১২২২৭১২            3,000  

৫০৯১ দ.মডমহ চবলতলা সা. পূো িমিে (লমলত কুন্ডুে বাড়ী), তেতীবপুে, 

ফুলতলা, খুলনা 

ফুলতলা ১২২২৭১৩            3,000  

৫০৯২ পটিয়াবািা দ.পাড়া সা. পূো িমিে, পটিয়াবািা, োমিোহাট, ফুলতলা,  ফুলতলা ১২২২৭১৪            3,000  

৫০৯৩ োমিো বাোে িাতৃ চসবা চকন্দ্রীয় পূো িমিে, োমিোহাট, ফুলতলা,  ফুলতলা ১২২২৭১৫            3,000  

৫০৯৪ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, োলনা চপৌেসভা, খুলনা সদে ১২২২৭১৬         10,000  

৫০৯৫ িমশয়ােডাঙ্গা সা. দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২২৭১৭            5,000  

৫০৯৬ িমতহাে সনাতন ধি গ সংঘ, কােলা, িমতহাে, োেশাহী সদে ১২২২৭১৮         10,000  

৫০৯৭ মশমুমলয়া চর্াপারলে আখড়া দুর্ গা িমিে, চলৌহেং, মুমন্সর্ঞ্জ চলৌহেং ১২২২৭১৯         10,000  

৫০৯৮ ঝালকাটি কীমত্তপাশা আোযগবাড়ী দুর্ গা ও কালী িমিে, সদে, ঝালকাটি সদে ১২২২৭২০         10,000  

৫০৯৯ দারিাদে সনাতন সংঘ র্ািতলা পূো িমিে, দারিাদে, ফুলতলা, খুলনা ফুলতলা ১২২২৭২১           6,000  



৫১০০ দারিাদে সাহাপাড়া শ্রীশ্রী োধারর্ামবি পূো িমিে, ফুলতলা, খুলনা ফুলতলা ১২২২৭২২            5,000  

৫১০১ দারিাদে পমিিপাড়া বভেব পূো িমিে, দারিাদে, ফুলতলা, খুলনা ফুলতলা ১২২২৭২৩            5,000  

৫১০২ বামনয়াপুকুে-পটিয়াবািা সা. পূো িমিে, দারিাদে, ফুলতলা, খুলনা ফুলতলা ১২২২৭২৪            5,000  

৫১০৩ বসুোবাদ সা. হমে শীতলা পূো িমিে, দারিাদে, ফুলতলা, খুলনা ফুলতলা ১২২২৭২৫            5,000  

৫১০৪ দ.মডমহ চবলতলা পূো িন্ডপ (লমলত কুন্ডুে বাড়ী), ফুলতলা, খুলনা ফুলতলা ১২২২৭২৬           6,000  

৫১০৫ িঠবাড়ী কালাোঁদ পূো িমিে, ফুলতলা, খুলনা ফুলতলা ১২২২৭২৭           6,000  

৫১০৬ োমিো বাোে িাতৃ চসবা চকন্দ্রীয় পূো িমিে, োমিো, ফুলতলা, খুলনা ফুলতলা ১২২২৭২৮           6,000  

৫১০৭ পটিয়াবািা দ.পাড়া সা. পূো িমিে, োমিো, ফুলতলা, খুলনা ফুলতলা ১২২২৭২৯           6,000  

৫১০৮ চেচুমড় সাহাপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, ধািমলয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৩০            4,000  

৫১০৯ চদাহারখালা সা. দুর্ গা িমিে, ধািমলয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৩১            4,000  

৫১১০ িাধবকাটী পমিিপাড়া সা. িাতৃ িমিে, েঘুনােপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৩২            5,000  

৫১১১ কৃষ্ণনর্ে িা করুনািয়ী সা. দুর্ গা িমিে, েঘুনােপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৩৩            4,000  

৫১১২ রূপোিপুে পমিিপাে সা. িাতৃ িমিে, েঘুনােপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৩৪            4,000  

৫১১৩ চশালর্ামতয়া সাহা কুন্ডুপাড়া সা. িাতৃ িমিে, রুদাঘো, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৩৫            4,000  

৫১১৪ িধুগ্রাি দ.পাড়া সা. িাতৃ িমিে, রুদাঘো, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৩৬            4,000  

৫১১৫ রুদাঘো বকুলতলা সা. পূো িমিে, রুদাঘো, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৩৭            4,000  

৫১১৬ মুোেঘুটা পূব গপাড়া সা. িাতৃ িমিে, েংপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৩৮            4,000  

৫১১৭ শলুয়া মনিতলা সা. িাতৃ িমিে, েংপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৩৯            4,000  

৫১১৮ েংপুে মশমুলতলা সা. িাতৃ িমিে, েংপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৪০            4,000  

৫১১৯ আঙ্গােদহা পূব গ দাসপাড়া সা. িাতৃ িমিে, খমি গয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৪১            4,000  

৫১২০ খমি গয়া সা. িাঃ মবদ্যাঃ সংলগ্ন পূো িমিে, খমি গয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৪২            5,000  

৫১২১ িঠবাড়ী সা. পূো িমিে, আটমলয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৪৩            4,000  

৫১২২ িালমতয়া চদশীিাতা র্ািতলা পূো িমিে, আটমলয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৪৪            4,000  

৫১২৩ নেমনয়া সা. দুর্ গা িমিে, আটমলয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৪৫            4,000  

৫১২৪ চবতাগ্রাি নেমনয়া সা. পূো িমিে, িাগুেরঘানা, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৪৬            4,000  

৫১২৫ আঠােিাইল বাোে সা. পূো িমিে, িাগুোরঘানা, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৪৭            4,000  

৫১২৬ িাদােতলা বাোে সা. পূো িমিে, চশাভনা, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৪৮            4,000  

৫১২৭ বাদুের্ািা সা. পূো িমিে, চশাভনা, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৪৯            4,000  

৫১২৮ দ. মেংড়া এন.মস.আে. সা. পূো িমিে, চশাভনা, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৫০            4,000  

৫১২৯ দ. বতয়বপুে দ.পাড়া সা. পূো িমিে, শোফপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৫১            4,000  

৫১৩০ শোফপুে দত্তডাঙ্গা সা. দুর্ গা িমিে, শোফপুে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৫২            4,000  

৫১৩১ সাহস চকন্দ্রীয় সনাতন ধি গসভা িমিে, সাহস, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৫৩            4,000  

৫১৩২ সাহস কুিােঘাটা কুন্ডুপাড়া সা. পূো িমিে, সাহস, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৫৪            4,000  

৫১৩৩ উলা েোইল সা. পূো িমিে, ভান্ডােপাড়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৫৫            4,000  

৫১৩৪ বািা সা. পূো িমিে, ভান্ডােপাড়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৫৬            4,000  

৫১৩৫ চতলীখালী সা. পূো িমিে, ভান্ডােপাড়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৫৭            4,000  

৫১৩৬ ডুমুমেয়া চকন্দ্রীয় কামলবাড়ী ও িঠ সা. দুর্ গা িমিে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৫৮            4,000  

৫১৩৭ সামেয়াড়া আোেী ডুমুমেয়া সা. পূো িমিে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৫৯            4,000  

৫১৩৮ খমড়য়া মিেগাপুে িঠ ও বৃদ্ধাশ্রি সা. পূো িমিে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৬০            4,000  

৫১৩৯ গুটুমদয়া িঠ ও শ্মশান সা. পূো িমিে, গুটুমদয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৬১            4,000  

৫১৪০ কুলটি সা. পূো িমিে, গুটুমদয়া, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৬২            4,000  

৫১৪১ গুটুমদয়া পমিিপাড়া সা. পূো িমিে, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৬৩            4,000  

৫১৪২ লাঙ্গল চিাড়া সা. দুর্ গা িমিে, িাগুেখালী, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৬৪            4,000  

৫১৪৩ আলাদীপুে সা. পূো িমিে, িাগুেখালী, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৬৫            4,000  

৫১৪৪ চহতালবুমনয়া সা. দুর্ গা িমিে, িাগুেখালী, ডুমুমেয়া, খুলনা ডুমুমেয়া ১২২২৭৬৬            4,000  



৫১৪৫ বার্িাো সা. দুর্ গা িমিে, র্ামেেহাট, মদঘমলয়া, খুলনা মদঘমলয়া ১২২২৭৬৭            5,000  

৫১৪৬ কৃপানাি িমিে চখলাোনী পাল দুর্ গা িমিে, আিতলা, চনত্ররকানা সদে ১২২২৭৬৮            5,000  

৫১৪৭ মবষ্ণু িমিে সা. দুরর্ গাৎসব কমিটি, সদে, কক্সবাোে সদে ১২২২৭৬৯            5,000  

৫১৪৮ পূব গ উিখালী ধেপাড়া মবষ্ণু িমিে, দঃ মিঠািমড়, োমু, কক্সবাোে োমু ১২২২৭৭০            5,000  

৫১৪৯ ঘৃতপল্লী বনরূপা সা. দুরর্ গাৎসব কমিটি, চপৌে এলাকা, কক্সবাোে সদে ১২২২৭৭১            5,000  

৫১৫০ সা. হমে িমিে, শুক্লদাসপাড়া, চপৌে এলাকা, কক্সবাোে সদে ১২২২৭৭২            5,000  

৫১৫১ দারোর্া বাোে দুর্ গা িমিে, উমখয়া, কক্সবাোে উমখয়া ১২২২৭৭৩            5,000  

৫১৫২ সা. োধারর্ামবি চসবা িমিে, চেয়ােীরখালা, চটকনাফ, কক্সবাোে চটকনাফ ১২২২৭৭৪            5,000  

৫১৫৩ আনিিয়ী চসবাশ্রি, করলে চোড, েংপুে সদে ১২২২৭৭৫            5,000  

৫১৫৪ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ িমিে দুর্ গা িন্ডপ, হাটহাোেী, েট্টগ্রাি হাটহাোেী ১২২২৭৭৬            5,000  

৫১৫৫ সাদুোেে িামঝ বামড়ে দেো িাঙ্গন দুর্ গা িমিে, সদে, চভালা সদে ১২২২৭৭৭         10,000  

৫১৫৬ চদাপাটিয়া কালী িমিে, মিেগাপুে, টাঙ্গাইল মিেগাপুে ১২২২৭৭৮            5,000  

৫১৫৭ দ. কাঠালমবল সা. দুর্ গা পূো িমিে, চদওয়ানর্ঞ্জ, োিালপুে চদওয়ানর্ঞ্জ ১২২২৭৭৯            5,000  

৫১৫৮ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা পূো কমিটি, েেডাক্তাে, োির্মত, লক্ষ্মীপুে োির্মত ১২২২৭৮০            5,000  

৫১৫৯ ইোপুে পমিিপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, িহারদবপুে, নওর্াঁ িহারদবপুে ১২২২৭৮১            5,000  

৫১৬০ সা. দুর্ গা িমিে, বড় সাঐল, কলি, মসংড়া, নারটাে মসংড়া ১২২২৭৮২            5,000  

৫১৬১ বমেশাট োেবংশীপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, শ্রীপুে, িাগুো শ্রীপুে ১২২২৭৮৩            5,000  

৫১৬২ সরোের্ঞ্জ কািােীপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, চুয়াডাঙ্গা সদে ১২২২৭৮৪            5,000  

৫১৬৩ মত্ররিামহনী সা. িমিে, সদে, িাগুো সদে ১২২২৭৮৫            5,000  

৫১৬৪ সা. শ্রীকৃষ্ণ চসবাশ্রি, বানােীপাড়া,  রশাে সদে ১২২২৭৮৬            5,000  

৫১৬৫ িহারদবপুু্ে উত্তেপাড়া কালী িমিে ও দুর্ গা িমিে, মশবালয়, িামনকর্ঞ্জ মশবালয় ১২২২৭৮৭            5,000  

৫১৬৬ শশীকে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, কালমকমন, িাদােীপুে কালমকমন ১২২২৭৮৮            5,000  

৫১৬৭ শ্রীশ্রী চলাকনাে ব্রহ্মোেী বাবাে আশ্রি ও িমিে, ভান্ডামেয়া, মপরোেপুে ভান্ডামেয়া ১২২২৭৮৯            5,000  

৫১৬৮ শ্রীশ্রী কালাোদ ঠাকুে িমিে, পাতােহাট বিে, চিরহমির্ঞ্জ, বমেশাল চিরহমির্ঞ্জ ১২২২৭৯০            5,000  

৫১৬৯ সাধু নার্ িহাশয় আশ্রি, চদওরভার্, নাোয়নর্ঞ্জ সদে ১২২২৭৯১            5,000  

৫১৭০ পূব গ মিরলামনয়া সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা ও কালী িমিে, িনুয়া, চফনী সদে ১২২২৭৯২            5,000  

৫১৭১ শ্রীশ্রী ের্ন্নাে মেউে িমিে, পাতােহাট, চিরহমির্ঞ্জ, বমেশাল চিরহমির্ঞ্জ ১২২২৭৯৩            5,000  

৫১৭২ উত্তে মদঘলদী িাধব ঠাকুরেে বাড়ীে (েনমেৎ েক্রবতী) দুর্ গা িমিে, িতলব 

দ., োঁদপুে 

িতলব দ. ১২২২৭৯৪            5,000  

৫১৭৩ সা. পীড়ােবামড় চকন্দ্রীয় দুর্ গা িমিে, চকাটালীপাড়া, চর্াপালর্ঞ্জ চকাটালীপাড়া ১২২২৭৯৫            5,000  

৫১৭৪ েয়দুর্ গা িমিে, চশেপুে, বগুড়া চশেপুে ১২২২৭৯৬            5,000  

৫১৭৫ মপপড়ােডাঙ্গা সা. িাতৃ িমিে, মেতলিামে, বারর্েহাট মেতলিামে ১২২২৭৯৭            5,000  

৫১৭৬ বােহাইদ বাোে বাোে শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, পুবাইল, র্ােীপুে পূবাইল ১২২২৭৯৮            5,000  

৫১৭৭ পুঠিয়া োেআনী দুর্ গা িমিে, পুঠিয়া, োেশাহী পুঠিয়া ১২২২৭৯৯            5,000  

৫১৭৮ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ িমিে, চর্াড়ান, েটবাড়ী, ঢাকা িহানর্ে ১২২২৮০০            5,000  

৫১৭৯ খুলনা বড় বাোে পূো কমিটি, চডল্টাঘাট, খুলনা সদে ১২২২৮০১            3,000  

৫১৮০ আমদ কামলবাড়ী পাড়া সা. পূো িমিে, কালীবাড়ী চোড, খুলনা সদে ১২২২৮০২            3,000  

৫১৮১ পমিি হাসপাতাল পাড়া পূো কমিটি, সদে চোড, খুলনা সদে ১২২২৮০৩            3,000  

৫১৮২ শ্রীশ্রী কামলবাড়ী কয়লাঘাটা দুর্ গা পূো কমিটি, সাউে চসন্ট্রাল চোড, খুলনা সদে ১২২২৮০৪            3,000  

৫১৮৩ পুমলশ লাইন পমিি র্মল পূো কমিটি, হমেেন করলানী, খুলনা সদে ১২২২৮০৫            3,000  

৫১৮৪ আযগ ধি গসভা িমিে কমিটি, সদে, খুলনা সদে ১২২২৮০৬            3,000  

৫১৮৫ সারহরবে কবেখানা পূো কমিটি, মসরিমি চোড, সদে, খুলনা সদে ১২২২৮০৭            3,000  

৫১৮৬ তালতলা আযগ িমিে দুর্ গা পূো কমিটি, তালরতলা চোড, সদে, খুলনা সদে ১২২২৮০৮            3,000  



৫১৮৭ শ্রীশ্রী শীতলাবাড়ী দুর্ গা পূো পমেোলনা কমিটি, চদালরখালা চোড, সদে, 

খুলনা 

সদে ১২২২৮০৯            3,000  

৫১৮৮ চদালরখালা সা. পূো কমিটি, চদালরখালা চোড, সদে, খুলনা সদে ১২২২৮১০            3,000  

৫১৮৯ টুটপাড়া র্ািতলা পূো কমিটি, সদে, খুলনা সদে ১২২২৮১১            3,000  

৫১৯০ রূপসা িহাশ্মশান ও শ্মশান কামল িমিে কমিটি, রূপসা, খুলনা সদে ১২২২৮১২            3,000  

৫১৯১ চিাট বয়ো কালীবাড়ী সা. পূো কমিটি, চিাট বয়ো, খুলনা সদে ১২২২৮১৩            3,000  

৫১৯২ শ্রীশ্রী হমেেন পূো িমিে, চসানাডাঙ্গা, িয়লারপাতা, খুলনা সদে ১২২২৮১৪            3,000  

৫১৯৩ ঋমিপাড়া সা. পূো িমিে, বানের্ামত, খুলনা সদে ১২২২৮১৫            3,000  

৫১৯৪ বামনয়াখািাে বানের্ামত সা. পূো িমিে, বানের্ামত, খুলনা সদে ১২২২৮১৬            5,000  

৫১৯৫ চদৌলতপুে ঋমিপাড়া সা. পূো িমিে, খুলনা সদে ১২২২৮১৭            3,000  

৫১৯৬ িরহশ্বেপাশা ঋমিপাড়া সা. পূো িমিে, চদৌলতপুে, খুলনা সদে ১২২২৮১৮            3,000  

৫১৯৭ চহার্লাডাঙ্গা সা. পূো িমিে কমিটি, হমেিটানা, খুলনা সদে ১২২২৮১৯            3,000  

৫১৯৮ মনেখািাে পমিিপাড়া সা. পূো িমিে, লবিেো, খুলনা সদে ১২২২৮২০            3,000  

৫১৯৯ শলুয়া বাোে সা. পূো িমিে, আড়ংঘাট, খুলনা সদে ১২২২৮২১            3,000  

৫২০০ িামঝের্াতী োেবংশীপাড়া সা. পূো িমিে, মদঘমলয়া, খুলনা মদঘমলয়া ১২২২৮২২            2,000  

৫২০১ খুলনা চসবাশ্রি পূো িমিে, আইের্াতী, রূপসা, খুলনা রূপসা ১২২২৮২৩         10,000  

৫২০২ মপঠারভার্ কালীবাড়ী সা. পূো িমিে, রূপসা, খুলনা রূপসা ১২২২৮২৪            5,000  

৫২০৩ আমিেপুে সা. পূো িমিে, পাইকর্ািা, খুলনা পাইকর্ািা ১২২২৮২৫            3,000  

৫২০৪ বামনয়াখালী সা. দুর্ গা পূো িমিে, কয়ো, খুলনা কয়ো ১২২২৮২৬            3,000  

৫২০৫ পূব গ হড্ডা িাঃ মবঃ সা. দুর্ গা পূো িমিে, কয়ো, খুলনা কয়ো ১২২২৮২৭            3,000  

৫২০৬ দ. হড্ডা সা. দুর্ গা পূো িমিে, কয়ো, খুলনা কয়ো ১২২২৮২৮            3,000  

৫২০৭ ভার্বা দ.পাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, কয়ো, খুলনা কয়ো ১২২২৮২৯            3,000  

৫২০৮ চোড়ামশং সা. দুর্ গা পূো িমিে, কয়ো, খুলনা কয়ো ১২২২৮৩০            3,000  

৫২০৯ শ্রীশ্রী চর্াপীনাে মেউে িমিে, সদে, কুমষ্টয়া সদে ১২২২৮৩১            2,000  

৫২১০ মিললাইন সা. পূো িমিে, সদে, কুমষ্টয়া সদে ১২২২৮৩২            2,000  

৫২১১ ফুলবার্ান আশ্রি, মিললাইন, কুমষ্টয়া সদে ১২২২৮৩৩            2,000  

৫২১২ চধাপাপাড়া সা. পূো িমিে, ইউসুফ আলী খান সড়ক, কুমষ্টয়া সদে ১২২২৮৩৪            2,000  

৫২১৩ মিলপাড়া সা. পূো িমিে, সদে, কুমষ্টয়া সদে ১২২২৮৩৫            2,000  

৫২১৪ উত্তে লামহনী সা. পূো িমিে, সদে, কুমষ্টয়া সদে ১২২২৮৩৬            2,000  

৫২১৫ হমেেন বেতন্য পলন্টী সংঘ, আমেজুে েহিান সড়ক, সদে, কুমষ্টয়া সদে ১২২২৮৩৭            2,000  

৫২১৬ আিলাপাড়া সা. পূো িমিে, সদে, কুমষ্টয়া সদে ১২২২৮৩৮            2,000  

৫২১৭ দাসপাড়া সা. পূো িমিে, বােখাদা, কুমষ্টয়া সদে ১২২২৮৩৯            2,000  

৫২১৮ জুমর্য়া দাসপাড়া মশব িমিে, জুমর্য়া, বােখাদা, কুমষ্টয়া সদে ১২২২৮৪০            2,000  

৫২১৯ চেৌড়হাস সা. কালী িমিে, িেিপুে, কুমষ্টয়া সদে ১২২২৮৪১            2,000  

৫২২০ মসরদ্ধশ্বেী িারয়ে বাড়ী পূো কমিটি, উমদবাড়ী, িেিপুে, কুমষ্টয়া সদে ১২২২৮৪২            2,000  

৫২২১ লামহনী সা. েক্ষাকালী িমিে, কি গকােপাড়া, কুমষ্টয়া সদে ১২২২৮৪৩            2,000  

৫২২২ আলািপুে দাসপাড়া পূো িমিে, কুমষ্টয়া সদে ১২২২৮৪৪            2,000  

৫২২৩ পটিকাবাড়ী দুর্ গা িমিে, সদে, কুমষ্টয়া সদে ১২২২৮৪৫            2,000  

৫২২৪ দুব গাোো সা. পুো িমিে, সদে, কুমষ্টয়া সদে ১২২২৮৪৬            2,000  

৫২২৫ আল্লােদর্ গা শ্রীশ্রী সা. িাতৃ িমিে, চদৌলতপুে, কুমষ্টয়া চদৌলতপুে ১২২২৮৪৭            2,000  

৫২২৬ িািপুে দাসপাড়া সা. িাতৃ িমিে, চদৌলতপুে, কুমষ্টয়া চদৌলতপুে ১২২২৮৪৮            2,000  

৫২২৭ িথুোপুে দাসপাড়া দুর্ গা িমিে, চদৌলতপুে, কুমষ্টয়া চদৌলতপুে ১২২২৮৪৯            2,000  

৫২২৮ আশ্রয়নবাসী সা. পূো িমিে, মিেপুে চপৌেসভা, কুমষ্টয়া মিেপুে ১২২২৮৫০            2,000  

৫২২৯ একতােপুে দাসপাড়া সা. পূো িমিে, মিেপুে, কুমষ্টয়া মিেপুে ১২২২৮৫১            2,000  



৫২৩০ শ্রীশ্রী পূি গ িাতােী কালীবাড়ী, কুিােখালী, কুমষ্টয়া কুিােখালী ১২২২৮৫২            2,000  

৫২৩১ কুন্ডুপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, কুিােখালী, কুমষ্টয়া কুিােখালী ১২২২৮৫৩            2,000  

৫২৩২ শ্রীশ্রী কল্যািিয়ী সা. হমেেন িমিে, কুিােখালী, কুমষ্টয়া কুিােখালী ১২২২৮৫৪            2,000  

৫২৩৩ কয়া পালপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কুিােখালী, কুমষ্টয়া কুিােখালী ১২২২৮৫৫            2,000  

৫২৩৪ মশলাইদহ চর্াপীনাে মবগ্রহ দুর্ গা িমিে, কুিােখালী, কুমষ্টয়া কুিােখালী ১২২২৮৫৬            2,000  

৫২৩৫ মশলাইদহ কল্যািপুে দাসপাড়া দুর্ গা িমিে, কুিােখালী, কুমষ্টয়া কুিােখালী ১২২২৮৫৭            2,000  

৫২৩৬ ধি গপাড়া বারোয়ােী মনতযানি দুর্ গা িমিে, কুিােখালী, কুমষ্টয়া কুিােখালী ১২২২৮৫৮            2,000  

৫২৩৭ চখাকসা চকন্দ্রীয় পূো িমিে, চপৌেসভা, কুমষ্টয়া চখাকসা ১২২২৮৫৯            2,000  

৫২৩৮ চখাকসা করলেপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, চপৌেসভা, কুমষ্টয়া চখাকসা ১২২২৮৬০            2,000  

৫২৩৯ ঈশ্বেদী সা. দুর্ গা পূো িমিে, চখাকসা, কুমষ্টয়া চখাকসা ১২২২৮৬১            2,000  

৫২৪০ ঈশ্বেদী দ.পাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, চখাকসা, কুমষ্টয়া চখাকসা ১২২২৮৬২            2,000  

৫২৪১ পদ্মমবলা সা. দুর্ গা পূো িমিে, চখাকসা, কুমষ্টয়া চখাকসা ১২২২৮৬৩            2,000  

৫২৪২ আিলাবাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, চখাকসা, কুমষ্টয়া চখাকসা ১২২২৮৬৪            2,000  

৫২৪৩ েঘুনােপুে সা. দুর্ গা পূো িমিে, চখাকসা, কুমষ্টয়া চখাকসা ১২২২৮৬৫            2,000  

৫২৪৪ চখািগ সাধুয়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, চখাকসা, কুমষ্টয়া চখাকসা ১২২২৮৬৭            5,000  

৫২৪৫ কমবেপুে সা. দুর্ গা িমিে, বশলকুপা, মঝনাইদহ বশলকুপা ১২২২৮৬৮            5,000  

৫২৪৬ দ. োকলাপাড়া চখািগ মঝনাইদহ সা. দুর্ গা িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৮৬৯            5,000  

৫২৪৭ োকলাপাড়া নবর্ঙ্গা সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৮৭০            3,000  

৫২৪৮ পমন্ডতপুে (িধ্যপাড়া) কালীতলা সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৮৭১            3,000  

৫২৪৯ হািদহ কালীতলা দুর্ গা িমিে, হািদহ, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৮৭২            3,000  

৫২৫০ িাটবামড়য়া শ্রীশ্রী বড়িঠ কালী িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৮৭৩            3,000  

৫২৫১ চলৌহেংর্া সা. দুর্ গা পুো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৮৭৪            3,000  

৫২৫২ নলডাঙ্গা মসরদ্ধশ্বেী সা. দুর্ গা পুো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৮৭৫            3,000  

৫২৫৩ টিকােীবাোে সা. দুর্ গা পুো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৮৭৬            3,000  

৫২৫৪ মঝেড় িরধ্যপাড়া সা. দুর্ গা পুো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৮৭৭            3,000  

৫২৫৫ মুনুমড়য়া সা. দুর্ গা পুো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৮৭৮            3,000  

৫২৫৬ হমেশংকেপুে সা. সদ গােপাড়া পুো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৮৭৯            3,000  

৫২৫৭ ববডাঙ্গা আমদবাসীপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৮৮০            5,000  

৫২৫৮ কামলর্ঞ্জ সা. কালীবাড়ী িমিে, কামলর্ঞ্জ, মঝনাইদহ কালীর্ঞ্জ ১২২২৮৮১            3,000  

৫২৫৯ মনমিন্তপুে দাসপাড়া সা. িমিে, কামলর্ঞ্জ, মঝনাইদহ কালীর্ঞ্জ ১২২২৮৮২            3,000  

৫২৬০ আড়পাড়া িািামিকপাড়া সা. িমিে, কামলর্ঞ্জ, মঝনাইদহ কালীর্ঞ্জ ১২২২৮৮৩            3,000  

৫২৬১ ফয়লা দাসপাড়া সা. িমিে, কামলর্ঞ্জ, মঝনাইদহ কালীর্ঞ্জ ১২২২৮৮৪            3,000  

৫২৬২ োেড়া সাহাপাড়া িারলাপাড়া সাহা িমিে, কামলর্ঞ্জ, মঝনাইদহ কালীর্ঞ্জ ১২২২৮৮৫            3,000  

৫২৬৩ বােইপাড়া োরশশ্বেী সা. পূো িমিে, কামলর্ঞ্জ, মঝনাইদহ কালীর্ঞ্জ ১২২২৮৮৬            3,000  

৫২৬৪ চবেপাড়া মদমঘেপাড় সা. কালী িমিে, কামলর্ঞ্জ, মঝনাইদহ কালীর্ঞ্জ ১২২২৮৮৭            3,000  

৫২৬৫ চঘাপপাড়া সা. িমিে, কামলর্ঞ্জ, মঝনাইদহ কালীর্ঞ্জ ১২২২৮৮৮            3,000  

৫২৬৬ শলুয়া দ.পাড়া সা. পূো িমিে, কামলর্ঞ্জ, মঝনাইদহ কালীর্ঞ্জ ১২২২৮৮৯            3,000  

৫২৬৭ কালুখালী বাোে সা. দুর্ গা িমিে, কালীর্ঞ্জ, মঝনাইদহ কালীর্ঞ্জ ১২২২৮৯০            3,000  

৫২৬৮ চুকাইতলা সা. দুর্ গা িমিে, কামলর্ঞ্জ, মঝনাইদহ কালীর্ঞ্জ ১২২২৮৯১            3,000  

৫২৬৯ দাশবাইসা সা. দুর্ গা িমিে, কামলর্ঞ্জ, মঝনাইদহ কালীর্ঞ্জ ১২২২৮৯২            3,000  

৫২৭০ ভবানীপুে চঘািপাড়া হমেতলা িমিে, চকাটোঁদপুে, মঝনাইদহ চকাটোঁদপুে ১২২২৮৯৩            3,000  

৫২৭১ সরলিানপুে দাসপাড়া িমিে, চকাটোঁদপুে, মঝনাইদহ চকাটোঁদপুে ১২২২৮৯৪            3,000  

৫২৭২ সরলিানপুে ের্ন্নােরদব িমিে, চকাটোঁদপুে, মঝনাইদহ চকাটোঁদপুে ১২২২৮৯৫            3,000  

৫২৭৩ োিেন্দ্রপুে সা. পূো িমিে, চকাটোঁদপুে, মঝনাইদহ চকাটোঁদপুে ১২২২৮৯৬            3,000  



৫২৭৪ ঘানা চঘািপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, চকাটোঁদপুে, মঝনাইদহ চকাটোঁদপুে ১২২২৮৯৭            3,000  

৫২৭৫ মসমঙ্গয়া হালদােপাড়া পূো িমিে, চকাটোঁদপুে, মঝনাইদহ চকাটোঁদপুে ১২২২৮৯৮            3,000  

৫২৭৬ কার্িােী চখয়াঘাটপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, চকাটোঁদপুে, মঝনাইদহ চকাটোঁদপুে ১২২২৮৯৯            3,000  

৫২৭৭ চকাটোঁদপুে মব্রেঘাট হমেতলা িমিে, চকাটোঁদপুে, মঝনাইদহ চকাটোঁদপুে ১২২২৯০০            3,000  

৫২৭৮ েয়মদয়া উত্তে হালদােপাড়া সা. কালী িমিে, চকাটোঁদপুে, মঝনাইদহ চকাটোঁদপুে ১২২২৯০১            3,000  

৫২৭৯ ত্রীরবনী সা. দুর্ গা িমিে, বশলকুপা, মঝনাইদহ বশলকুপা ১২২২৯০২            3,000  

৫২৮০ নর্েপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, বশলকুপা, মঝনাইদহ বশলকুপা ১২২২৯০৩            3,000  

৫২৮১ িামলমেয়া (লাঙ্গলবাঁধ) সা. দুর্ গা িমিে, বশলকুপা, মঝনাইদহ বশলকুপা ১২২২৯০৪            3,000  

৫২৮২ োিরর্াপাল িমিে, িজুিদােপাড়া, বশলকুপা, মঝনাইদহ বশলকুপা ১২২২৯০৫            3,000  

৫২৮৩ চকািলনর্ে সা. দুর্ গা িমিে, বশলকুপা, মঝনাইদহ বশলকুপা ১২২২৯০৬            3,000  

৫২৮৪ খালফমলয়া সা. দুর্ গা িমিে, বশলকুপা, মঝনাইদহ বশলকুপা ১২২২৯০৭            3,000  

৫২৮৫ িাধবপুে িধ্যপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, বশলকুপা, মঝনাইদহ বশলকুপা ১২২২৯০৮            3,000  

৫২৮৬ ঠাকুে িামলমেয়া মবশ্বাসপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, বশলকুপা, মঝনাইদহ বশলকুপা ১২২২৯০৯            3,000  

৫২৮৭ স্বরুনর্ে সা. দুর্ গা িমিে, বশলকুপা, মঝনাইদহ বশলকুপা ১২২২৯১০            3,000  

৫২৮৮ নামর্োটি মসরদ্ধশ্বেী সা. পূো িমিে, বশলকুপা, মঝনাইদহ বশলকুপা ১২২২৯১১            3,000  

৫২৮৯ যুর্নী উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, বশলকুপা, মঝনাইদহ বশলকুপা ১২২২৯১২            3,000  

৫২৯০ ভাটই োধারর্ামবি সা. দুর্ গা িমিে, বশলকুপা, মঝনাইদহ বশলকুপা ১২২২৯১৩            3,000  

৫২৯১ চবড়াডাউটিয়া সা. দুর্ গা িমিে, বশলকুপা, মঝনাইদহ বশলকুপা ১২২২৯১৪            3,000  

৫২৯২ চেঁতুমলয়া সা. উত্তেপাড়া দুর্ গা িমিে, বশলকুপা, মঝনাইদহ বশলকুপা ১২২২৯১৫            3,000  

৫২৯৩ কািামেয়া সা. পূো িমিে, বশলকুপা, মঝনাইদহ বশলকুপা ১২২২৯১৬            3,000  

৫২৯৪ নিীের্াতী সা. দুর্ গা িমিে, বশলকুপা, মঝনাইদহ বশলকুপা ১২২২৯১৭            3,000  

৫২৯৫ শ্রীপাঠ োধাবল্লভ পাটবাড়ী দুর্ গা িমিে, িরহশপুে, মঝনাইদহ িরহশপুে ১২২২৯১৮            3,000  

৫২৯৬ বাোনর্ামি সা. কালী িমিে, িরহশপুে, মঝনাইদহ িরহশপুে ১২২২৯১৯            3,000  

৫২৯৭ বেোপুে সা. দুর্ গা পূো িমিে, িরহশপুে, মঝনাইদহ িরহশপুে ১২২২৯২০            3,000  

৫২৯৮ পুরুিেপুে হালদােপাড়া দুর্ গা িমিে, িরহশপুে, মঝনাইদহ িরহশপুে ১২২২৯২১            3,000  

৫২৯৯ চর্াপালপুে দাসপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, িরহশপুে, মঝনাইদহ িরহশপুে ১২২২৯২২            3,000  

৫৩০০ কামশপুে চঘািপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, িরহশপুে, মঝনাইদহ িরহশপুে ১২২২৯২৩            3,000  

৫৩০১ মেেমলয়াপাড়া বারোয়ােী পূো িমিে, হমেিাকুন্ড, মঝনাইদহ হমেিাকুন্ড ১২২২৯২৪            3,000  

৫৩০২ বড়বামড় সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, হমেিাকুন্ড, মঝনাইদহ  হমেিাকুন্ড ১২২২৯২৫            3,000  

৫৩০৩ মঝনাইদহ চকন্দ্রীয় বারোয়ােী দুর্ গা পূো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৯২৬            3,000  

৫৩০৪ ব্যাপােীপাড়া দুর্ গা পূো সা. িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৯২৭            3,000  

৫৩০৫ পুোতন হাটরখালা সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৯২৮            3,000  

৫৩০৬ োকলা দাসপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৯২৯            3,000  

৫৩০৭ োকলা হমেেন করলানী সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৯৩০            3,000  

৫৩০৮ চভন্নাতলা সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৯৩১            3,000  

৫৩০৯ আবাবপুে িামঝপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৯৩২            3,000  

৫৩১০ িাটবামড়য়া োধারর্ামবি সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৯৩৩            3,000  

৫৩১১ িাটবাড়ীয়া িঠ িমিে সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৯৩৪            3,000  

৫৩১২ চর্াকুল েন্দ্র িমিে কৃষ্ণনর্েপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৯৩৫            3,000  

৫৩১৩ পবহাটী বাবুপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৯৩৬            3,000  

৫৩১৪ পবহাটী চঘািপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৯৩৭            3,000  

৫৩১৫ োকলাপাড়া নবর্ঙ্গা সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৯৩৮            3,000  

৫৩১৬ কাঠালবার্ান সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৯৩৯            3,000  

৫৩১৭ খাজুো সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৯৪০            3,000  



৫৩১৮ োকলাপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৯৪১            3,000  

৫৩১৯ োধাকুঞ্জ চসবাশ্রি সা. দুর্ গা পূো িমিে, সদে, মঝনাইদহ সদে ১২২২৯৪২            3,000  

৫৩২০ হাসনহাটি সা. োধারর্ামবি ও দুর্ গা িমিে, সদে, চুয়াডাঙ্গা সদে ১২২২৯৪৩            5,000  

৫৩২১ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, বড় বাোে, সদে, চুয়াডাঙ্গা সদে ১২২২৯৪৪            2,000  

৫৩২২ শ্রীশ্রী সতযানাোয়ন িমিে, চফমে ঘাট চোড, চুয়াডাঙ্গা সদে ১২২২৯৪৫            2,000  

৫৩২৩ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা উৎসব ও কালী িমিে, িারলাপাড়া, চুয়াডাঙ্গা সদে ১২২২৯৪৬            2,000  

৫৩২৪ কুলোো বারোয়ােী দুর্ গা িমিে, কুলোো, দাসপাড়া, চুয়াডাঙ্গা সদে ১২২২৯৪৭            2,000  

৫৩২৫ আলুকমদয়া দাসপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, চুয়াডাঙ্গা সদে ১২২২৯৪৮            2,000  

৫৩২৬ চবায়ালিােী সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা ও কালী িমিে, চিামিনপুে, সদে, চুয়াডাঙ্গা সদে ১২২২৯৪৯            2,000  

৫৩২৭ সােদীয় দুর্ গা পূো িন্ডপ মসরদ্ধশ্বেী কালী িমিে, েীবননর্ে, চুয়াডাঙ্গা েীবননর্ে ১২২২৯৫০            2,000  

৫৩২৮ চসরনেহুদা দাসপাড়া পূো িন্ডপ, উেলী, েীবননর্ে, চুয়াডাঙ্গা েীবননর্ে ১২২২৯৫১            2,000  

৫৩২৯ মশয়ালিােী মখমতশ িন্ডল সা. পূো িন্ডপ, উেলী, েীবননর্ে, চুয়াডাঙ্গা েীবননর্ে ১২২২৯৫২            2,000  

৫৩৩০ মসংনর্ে হালদােপাড়া পূো িন্ডপ, উেলী, েীবননর্ে, চুয়াডাঙ্গা েীবননর্ে ১২২২৯৫৩            2,000  

৫৩৩১ েেতলা শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, েেতলা, আলিডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা আলিডাঙ্গা ১২২২৯৫৪            2,000  

৫৩৩২ করলেপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, করলেপাড়া, আলিডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা আলিডাঙ্গা ১২২২৯৫৫            2,000  

৫৩৩৩ চষ্টশনপাড়া শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চষ্টশনপাড়া, আলিডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা আলিডাঙ্গা ১২২২৯৫৬            2,000  

৫৩৩৪ পুোতন বাসস্টযান্ড শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, পুোতন বাসস্টযান্ড, আলিডাঙ্গা, 

চুয়াডাঙ্গা 

আলিডাঙ্গা ১২২২৯৫৭            2,000  

৫৩৩৫ আিতলা হমেেনপাড়া পূো িন্ডপ, দশ গনা চপৌেসভা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদা ১২২২৯৫৮            2,000  

৫৩৩৬ দশ গনা পুোতন বাোে পূো িন্ডপ, দশ গনা চপৌেসভা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদা ১২২২৯৫৯            2,000  

৫৩৩৭ বোশুলা সা. পূো কমিটি, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৬০            4,600  

৫৩৩৮ চকন্দ্রীয় টাউন কালীবাড়ী, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৬১            4,600  

৫৩৩৯ িমহিরখালা সা. পূো কমিটি, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৬২            4,600  

৫৩৪০ আলাদতপুে ভওয়াখালী েরেেঘাট পূো িমিে, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৬৩            4,600  

৫৩৪১ মিতালী সংঘ, ভওয়াখালী, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৬৪            4,600  

৫৩৪২ শীতলাতলা সা. পূো িমিে, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৬৫            4,600  

৫৩৪৩ দ. নড়াইল হঠাৎপাড়া িমিে, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৬৬            4,600  

৫৩৪৪ শ্রীশ্রী সব গ িংর্লা কালীবাড়ী, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৬৭            4,600  

৫৩৪৫ উমেেপুে উত্তেপাড়া সা. পূো িমিে, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৬৮            4,600  

৫৩৪৬ সাধুখালী সা. পূো িমিে, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৬৯            4,600  

৫৩৪৭ কিলাপুে িধ্যপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৭০            4,600  

৫৩৪৮ চদবরভার্ োধােিন স্মৃমত তীে গ িমিে, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৭১            4,600  

৫৩৪৯ শ্রীশ্রী োিকৃষ্ণ আশ্রি এযান্ড মিশন, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৭২            4,600  

৫৩৫০ হামড়য়াখালী িহাশ্মশান কমিটি, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৭৩            4,600  

৫৩৫১ সনাতন িমিে ও িহাশ্মশান, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৭৪            4,600  

৫৩৫২ চর্াবো পূব গপাড়া কালী িমিে (সাহাপাড়া), সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৭৫            4,600  

৫৩৫৩ আড়পাড়া দ.পাড়া দুর্ গা িমিে, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৭৬            4,600  

৫৩৫৪ োিসনাতন সা. পূো িমিে, আর্মদয়ােেে, সদে, নড়াইল  সদে ১২২২৯৭৭            4,600  

৫৩৫৫ দুব গাজুড়ী িধ্যপাড়া সা. পূো িমিে, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৭৮            4,600  

৫৩৫৬ আর্মদয়া বাোে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৭৯            4,600  

৫৩৫৭ েমন্ডবেপুে সা. িমিে, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৮০            4,600  

৫৩৫৮ তুলাোিপুে েেপাড়া সা. পূো িমিে, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৮১            4,600  

৫৩৫৯ বশলপুে িধ্যপাড়া সা. পূো িমিে, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৮২            4,600  

৫৩৬০ বনখমলশাখালী িালাকােবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, সদে, নড়াইল সদে ১২২২৯৮৩            4,600  



৫৩৬১ চলাহার্ড়া চকন্দ্রীয় পূো িমিে, চলাহার্ড়া, নড়াইল চলাহার্ড়া ১২২২৯৮৪            4,600  

৫৩৬২ চলাহার্ড়া চপািােপাড়া সা. পূো িমিে, চলাহার্ড়া, নড়াইল চলাহার্ড়া ১২২২৯৮৫            4,600  

৫৩৬৩ মসরদ্ধশ্বেী কালীবাড়ী দুর্ গা িমিে, চলাহার্ড়া, নড়াইল চলাহার্ড়া ১২২২৯৮৬            4,600  

৫৩৬৪ িাতড়া নাি ঞ্জ চখালা পূো িমিে, চলাহার্ড়া, নড়াইল চলাহার্ড়া ১২২২৯৮৭            4,600  

৫৩৬৫ েয়পুে চর্াসাইবাড়ী পূো িমিে, চলাহার্ড়া, নড়াইল চলাহার্ড়া ১২২২৯৮৮            4,600  

৫৩৬৬ েয়পুে পেশিমন িহাশ্মশান সা. পূো িমিে, চলাহার্ড়া, নড়াইল চলাহার্ড়া ১২২২৯৮৯            4,600  

৫৩৬৭ িন্ডলবার্ বাোে সা. দুর্ গা িমিে, চলাহার্ড়া, নড়াইল চলাহার্ড়া ১২২২৯৯০            4,600  

৫৩৬৮ িমল্লকপুে কালীবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, চলাহার্ড়া, নড়াইল চলাহার্ড়া ১২২২৯৯১            4,600  

৫৩৬৯ বড় কামলয়া সা. পূো িন্ডপ, কামলয়া, নড়াইল কামলয়া ১২২২৯৯২            4,600  

৫৩৭০ কামলয়া বরয়ে ক্লাব সা. পূো িন্ডপ, কামলয়া, নড়াইল কামলয়া ১২২২৯৯৩            4,600  

৫৩৭১ কামলয়া হমে বাসে সা. পূো িন্ডপ, কামলয়া, নড়াইল কামলয়া ১২২২৯৯৪            4,600  

৫৩৭২ চবিা সা. পূো িন্ডপ, কামলয়া, নড়াইল কামলয়া ১২২২৯৯৫            4,600  

৫৩৭৩ োচুড়ী বাোে সা. পূো িন্ডপ, কামলয়া, নড়াইল কামলয়া ১২২২৯৯৬            4,600  

৫৩৭৪ চোকােেে িন্ডলপাড়া সা. পূো িন্ডপ, কামলয়া, নড়াইল কামলয়া ১২২২৯৯৭            4,600  

৫৩৭৫ সমেফপুে উত্তেপাড়া সা. পূো িন্ডপ, কামলয়া, নড়াইল কামলয়া ১২২২৯৯৮            4,600  

৫৩৭৬ সুক্তগ্রাি িধ্যপাড়া সা. পূো িমিে, কামলয়া, নড়াইল কামলয়া ১২২২৯৯৯            4,600  

৫৩৭৭ সুক্তগ্রাি দঃ পাড়া  সা. পূো িমিে, কামলয়া, নড়াইল কামলয়া ১২২৩০০০            2,000  

৫৩৭৮ র্ঙ্গাোিপুে সা. দুর্ গা িমিে, বটিয়াঘাটা, খুলনা বটিয়াঘাটা ১২২৩০০১            5,000  

৫৩৭৯ বটবুমনয়া সা. দুর্ গা িমিে, দারকাপ, খুলনা দারকাপ ১২২৩০০২            5,000  

৫৩৮০ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, চেৌেঙ্গী, কুিােখালী, কুমষ্টয়া কুিােখালী ১২২৩০০৩            5,000  

৫৩৮১ সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, দ.পাড়া, চর্াপালর্ঞ্জ সদে ১২২৩০০৪            5,000  

৫৩৮২ মব.আে.মপ. সা. পূো িমিে, ধািালরকাট, ভািানরটক, ঢাকা িহানর্ে ১২২৩০০৫            5,000  

৫৩৮৩ মডয়াবাড়ী সা. পূো িমিে, তুোর্, ঢাকা িহানর্ে ১২২৩০০৬            5,000  

৫৩৮৪ োগ্রত সংঘ, িহাখালী, ঢাকা িহানর্ে ১২২৩০০৭            5,000  

৫৩৮৫ শ্রীশ্রী োিকৃষ্ণ চসবাশ্রি, সোইল, ব্রাহ্মিবামড়য়া সোইল ১২২৩০০৮            5,000  

৫৩৮৬ েমবদাসপাড়া শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, কালীর্ঞ্জ, ঢাকা িহানর্ে ১২২৩০০৯            5,000  

৫৩৮৭ োঘবপুে সা. োধারর্ামবি চসবাশ্রি, বাঘােপাড়া,  রশাে বাঘােপাড়া ১২২৩০১০            5,000  

৫৩৮৮ শ্রীশ্রী কালী মবগ্রহ িমিে, ধািোই, ঢাকা ধািোই ১২২৩০১১            5,000  

৫৩৮৯ শ্রীশ্রী সা. দুর্ গা িমিে, নমেয়াবাদ (শীলবামড়), োমিনা, কুমিল্লা োমিনা ১২২৩০১২            5,000  

৫৩৯০ পদ্মশ্রী োরিে হাটী শ্রীশ্রী কালী িমিে, িদন, চনত্ররকানা িদন ১২২৩০১৩            5,000  

৫৩৯১ হমেসভা সা. দুর্ গা িমিে, চপৌেসভা, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০১৪            2,000  

৫৩৯২ হামড়খালী সা. দুর্ গা িমিে, চপৌেসভা, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০১৫            2,000  

৫৩৯৩ শ্রীশ্রী োিকৃষ্ণ আশ্রি, চপৌেসভা, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০১৬            2,000  

৫৩৯৪ নারর্ে বাোে সা. দুর্ গা িমিে, চপৌেসভা, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০১৭            2,000  

৫৩৯৫ োরধশ্যাি সা. দুর্ গা িমিে, চপৌেসভা, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০১৮            2,000  

৫৩৯৬ সাহাপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, চপৌেসভা, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০১৯            2,000  

৫৩৯৭ বাসাবাটি সা. দুর্ গা িমিে, চপৌেসভা, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০২০            2,000  

৫৩৯৮ চসানাতলা সা. দুর্ গা িমিে, চপৌেসভা, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০২১            2,000  

৫৩৯৯ বার্িাো সা. দুর্ গা িমিে, কাড়াপাড়া, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০২২            2,000  

৫৪০০ চকান্ডলা েঘুনােপুে সা. দুর্ গা িমিে, চবিেতা, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০২৩            2,000  

৫৪০১ খাড়াসম্বল সা. দুর্ গা িমিে, চবিেতা, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০২৪            2,000  

৫৪০২ ফরতপুে পমিিপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, চবিেতা, বারর্েহাট সদে ১২২৩০২৫            2,000  

৫৪০৩ কুমলয়াদাইড় সা. দুর্ গা িমিে, মবষ্ণপুে, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০২৬            2,000  

৫৪০৪ চকাড়ািাো উত্তেপাড়া তালপমট্ট সা. দুর্ গা িমিে, মবষ্ণপুে, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০২৭            2,000  



৫৪০৫ কু-চকাড়ািাো চেরলঘাট সা. দুর্ গা িমিে, মবষ্ণপুে, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০২৮            2,000  

৫৪০৬ োঁপােকুল সা. দুর্ গা িমিে, মবষ্ণপুে, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০২৯            2,000  

৫৪০৭ চিাট মসংর্া সা. দুর্ গা িমিে, মবষ্ণপুে, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০৩০            2,000  

৫৪০৮ খামলশপুে পমিিপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মবষ্ণপুে, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০৩১            2,000  

৫৪০৯ সাহসপুে পমিিপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মবষ্ণপুে, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০৩২            2,000  

৫৪১০ সাহসপুে পূব গপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মবষ্ণপুে, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০৩৩            2,000  

৫৪১১ হামলশহে িরধ্যপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মবষ্ণপুে, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০৩৪            2,000  

৫৪১২ হামলশহে সা. শ্রীশ্রী হমেোদ িমিে, মবষ্ণপুে, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০৩৫            2,000  

৫৪১৩ মকসিত হামলশহে পূব গপাড়া (োেবংশীপাড়া) সা. দুর্ গা িমিে, মবষ্ণপুে, 

সদে, বারর্েহাট 

সদে ১২২৩০৩৬            2,000  

৫৪১৪ নর্ে িান্দ্রা উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মবষ্ণপুে, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০৩৭            2,000  

৫৪১৫ সারোখালী সা. দুর্ গা িমিে, মবষ্ণপুে, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০৩৮            2,000  

৫৪১৬ মবষ্ণুপুে কি গকােপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মবষ্ণপুে, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০৩৯            2,000  

৫৪১৭ কু-মবষ্ণপুে মবহােীপাড়া োসরখালা সা. দুর্ গা িমিে, মবষ্ণপুে, সদে, 

বারর্েহাট 

সদে ১২২৩০৪০            2,000  

৫৪১৮ মবষ্ণপুে পামনঘাট কালীবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, মবষ্ণপুে, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০৪১            2,000  

৫৪১৯ খামলশপুে হাই স্কুল সা. দুর্ গা িমিে, মবষ্ণপুে, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০৪২            2,000  

৫৪২০ মেমন্তেরখাে কমবরখালা দুর্ গা িমিে, বারুইপাড়া, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০৪৩            2,000  

৫৪২১ কামতগকমদয়া সা. দুর্ গা িমিে, বারুইপাড়া, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০৪৪            2,000  

৫৪২২ েঘুনােপুে সা. দুর্ গা িমিে,  াত্রাপুে, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০৪৫            2,000  

৫৪২৩ বাোকপুে বাোে সা. দুর্ গা িমিে, িাটর্মু্বে, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০৪৬            2,000  

৫৪২৪ দ. খানপুে কামলবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, খানপুে, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০৪৭            2,000  

৫৪২৫ সুর্মন্ধ সাহাপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, োখালর্ামি, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০৪৮            2,000  

৫৪২৬ সুর্মন্ধ পালপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, োখালর্ামি, সদে, বারর্েহাট সদে ১২২৩০৪৯            2,000  

৫৪২৭ িাছুয়ােকুল বসু বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, বড়বামড়য়া, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৫০            2,000  

৫৪২৮ মেলনী সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৫১            2,000  

৫৪২৯ লক্ষীপুে সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৫২            2,000  

৫৪৩০ হামড়য়ােরঘাপ আরিমদনাে বাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৫৩            2,000  

৫৪৩১ খার্ড়াবুমনয়া সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৫৪            2,000  

৫৪৩২ বশলদাহ িরধ্যপাড়া িালাকাে বাড়ী দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৫৫            2,000  

৫৪৩৩ বশলদাহ বাংলাবাোে চিাড় সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৫৬            2,000  

৫৪৩৪ োেনর্ে সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৫৭            2,000  

৫৪৩৫ পোনপুে পূব গপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৫৮            2,000  

৫৪৩৬ হাসাবুমনয়া কাটাখালী সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৫৯            2,000  

৫৪৩৭ পোনপুে পমিিপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৬০            2,000  

৫৪৩৮ শামন্তপুে মুমনপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৬১            2,000  

৫৪৩৯ কুড়ালতলা উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৬২            2,000  

৫৪৪০ বড়বাকা সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৬৩            2,000  

৫৪৪১ কুেিমন ওয়াপদা েনমেত মবশ্বাস বাড়ীে পারশ সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, 

বারর্েহাট 

মেতলিােী ১২২৩০৬৪            2,000  

৫৪৪২ আরুমলয়া ঝালডাঙ্গা সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৬৫            2,000  

৫৪৪৩ শ্রীোিপুে িধ্যপাড়া কামলপদ মবশ্বারসে বাড়ীে পারশ সা. দুর্ গা িমিে, 

মেতলিােী, বারর্েহাট 

মেতলিােী ১২২৩০৬৬            2,000  

৫৪৪৪ পাড়ডুমুমেয়া সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৬৭            2,000  

৫৪৪৫ ডুমুমেয়া সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৬৮            2,000  



৫৪৪৬ কালমশো িধ্যপাড়া সিাে পুনঃ র্ঠন সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, 

বারর্েহাট 

মেতলিােী ১২২৩০৬৯            2,000  

৫৪৪৭ চভন্নাবাড়ী চিারড় সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৭০            2,000  

৫৪৪৮ মখমলর্াতী সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৭১            2,000  

৫৪৪৯ োয়গ্রাি পমিিপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৭২            2,000  

৫৪৫০ োয়গ্রাি িধ্যপাড়া িায়িােী স্কুল সংলগ্ন দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৭৩            2,000  

৫৪৫১ সুড়ুর্াতী সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৭৪            2,000  

৫৪৫২ চেৌিহাোেী োেবংশ পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৭৫            2,000  

৫৪৫৩ সারবাখালী ক্লাব সংলগ্ন সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট] মেতলিােী ১২২৩০৭৬            2,000  

৫৪৫৪ ডাকামতয়া উত্তেপাড়া ববদ্যনাে সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৭৭            2,000  

৫৪৫৫ র্েীবপুে িধ্যপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৭৮            2,000  

৫৪৫৬ খড়িখালী শ্রীশ্রী হমেসভা চসবাশ্রি সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৭৯            2,000  

৫৪৫৭ খড়িখালী শীতলাতলা চদবালয় সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৮০            2,000  

৫৪৫৮ েেবামনয়ােী পমিিপাড়া িিপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৮১            2,000  

৫৪৫৯ েেবামনয়ােী উত্তেপাড়া চটরকেবাোে সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, 

বারর্েহাট 

মেতলিােী ১২২৩০৮২            2,000  

৫৪৬০ েেবামনয়ােী বাওয়ালীপাড়া সঃিাঃমবঃ দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৮৩            2,000  

৫৪৬১ অরশাকনর্ে সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৮৪            2,000  

৫৪৬২ েেবামনয়ােী পমিিপাড়া েমন্ডমভটা সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৮৫            2,000  

৫৪৬৩ উত্তে খমলশাখালী সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৮৬            2,000  

৫৪৬৪ সরন্তািপুে অম্বমেশ িজুিদারেে বাড়ীে মনকট সাঃ দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, 

বারর্েহাট 

মেতলিােী ১২২৩০৮৭            2,000  

৫৪৬৫ বাবুয়ানা িাঃ মবঃ সংলগ্ন সা. দুর্ গা িমিে, মেতলিােী, বারর্েহাট মেতলিােী ১২২৩০৮৮            2,000  

৫৪৬৬ চবতার্া চিািতলা সা. দুর্ গা িমিে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩০৮৯            2,000  

৫৪৬৭ মবঘাই সা. দুর্ গা িমিে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩০৯০            2,000  

৫৪৬৮ খাজুো ঋমিপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩০৯১            2,000  

৫৪৬৯ কাটাখালী িাতৃধাি সা. দুর্ গা িমিে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩০৯২            2,000  

৫৪৭০ মপলেংর্ বলাই চঘারিে চিারড় সা. দুর্ গা িমিে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩০৯৩            2,000  

৫৪৭১ আট্টমক শীতলতলা সা. দুর্ গা িমিে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩০৯৪            2,000  

৫৪৭২ মসংর্াতী সা. দুর্ গা িমিে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩০৯৫            2,000  

৫৪৭৩ পমিি বামহেমদয়া সা. দুর্ গা িমিে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩০৯৬            2,000  

৫৪৭৪ নলধা বাড়ইডাংর্া সা. দুর্ গা িমিে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩০৯৭            2,000  

৫৪৭৫ নলধা ব্রাহ্মিডাংর্া উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩০৯৮            2,000  

৫৪৭৬ কারোমল সা. দুর্ গা িমিে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩০৯৯            2,000  

৫৪৭৭ কাঠাবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩১০০            2,000  

৫৪৭৮ কলকমলয়া দ্বাদশ পল্লী সা. দুর্ গা িমিে, মুলঘে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩১০১            2,000  

৫৪৭৯ শ্রী হে মবলাশ সা. দুর্ গা িমিে, মুলঘে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩১০২            2,000  

৫৪৮০ গুড়গুমড়য়া দ.পাড়া সা. দুর্ গা িমিে, মুলঘে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩১০৩            2,000  

৫৪৮১ গুড়গুমড়য়া উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩১০৪            2,000  

৫৪৮২ চর্ায়াল বামড় সা. দুর্ গা িমিে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩১০৫            2,000  

৫৪৮৩ পুটিয়া সা. দুর্ গা িমিে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩১০৬            2,000  

৫৪৮৪ কলকমলয়া িধ্যপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩১০৭            2,000  

৫৪৮৫ ঘনশ্যািপুে িধ্যপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩১০৮            2,000  

৫৪৮৬ ঘরনেশ্যািপুে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩১০৯            2,000  

৫৪৮৭ চতকাটিয়া চঘািবামড় সা. দুর্ গা িমিে, ফমকেহাট, বারর্েহাট ফমকেহাট ১২২৩১১০            2,000  



৫৪৮৮ চিাল্লােকুল পূব গপাড়া স্বর্ীয় অনন্ত শামন্ত লতা স্মৃমত সংসদ সা. দুর্ গা পূো 

িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট 

চিাল্লাহাট ১২২৩১১১            2,000  

৫৪৮৯ চিাল্লােকুল উত্তেপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট চিাল্লাহাট ১২২৩১১২            2,000  

৫৪৯০ চঘাড়াদাইড় পূব গপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট চিাল্লাহাট ১২২৩১১৩            2,000  

৫৪৯১ চঘাড়াদাইড় পমিিপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট চিাল্লাহাট ১২২৩১১৪            2,000  

৫৪৯২ ব্রাহ্মিডাঙ্গা পঃপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট চিাল্লাহাট ১২২৩১১৫            2,000  

৫৪৯৩ ডাবো িধ্যপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট চিাল্লাহাট ১২২৩১১৬            2,000  

৫৪৯৪ ডাবো দ.পাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট চিাল্লাহাট ১২২৩১১৭            2,000  

৫৪৯৫ র্াংনী সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট চিাল্লাহাট ১২২৩১১৮            2,000  

৫৪৯৬ েেকুমলয়া উঃ পাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট চিাল্লাহাট ১২২৩১১৯            2,000  

৫৪৯৭ োকদাহ সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট চিাল্লাহাট ১২২৩১২০            2,000  

৫৪৯৮ উত্তে িাটিয়াের্াতী সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট চিাল্লাহাট ১২২৩১২১            2,000  

৫৪৯৯ কাকড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট চিাল্লাহাট ১২২৩১২২            2,000  

৫৫০০ শুমড়র্াতী সেকােী পুকুে সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট চিাল্লাহাট ১২২৩১২৩            2,000  

৫৫০১ মদ্বর্ংঙ্গা পমেরতাি পারলে বাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাল্লাহাট, 

বারর্েহাট 

চিাল্লাহাট ১২২৩১২৪            2,000  

৫৫০২ োউলটুেী সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট চিাল্লাহাট ১২২৩১২৫            2,000  

৫৫০৩ োঙ্গািাটিয়া িন্ডলবাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট চিাল্লাহাট ১২২৩১২৬            2,000  

৫৫০৪ ব্রাহ্মিডাংর্া শ্রীশ্রী েক্ষাকালী দুর্ গা পূো সা. দুর্ গা িমিে, চিাল্লাহাট, 

বারর্েহাট 

চিাল্লাহাট ১২২৩১২৭            2,000  

৫৫০৫ শ্রীশ্রী োই েসোে চসবাশ্রি সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট চিাল্লাহাট ১২২৩১২৮            2,000  

৫৫০৬ কািােগ্রাি সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট চিাল্লাহাট ১২২৩১২৯            2,000  

৫৫০৭ ভান্ডােরখালা পূু্ব গপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট চিাল্লাহাট ১২২৩১৩০            2,000  

৫৫০৮ দ. আিবাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট চিাল্লাহাট ১২২৩১৩১            2,000  

৫৫০৯ শ্রীশ্রী হমেমবলাস বাবাে ধাি ও িমিে, চিাল্লাহাট, বারর্েহাট চিাল্লাহাট ১২২৩১৩২            2,000  

৫৫১০ মবশােরখালা সা. দুর্ গা পূো িমিে, কচুয়া, বারর্েহাট কচুয়া ১২২৩১৩৩            2,000  

৫৫১১ উত্তে মবশােরখালা সা. দুর্ গা িমিে, কচুয়া, বারর্েহাট কচুয়া ১২২৩১৩৪            2,000  

৫৫১২ পমিি মবশােরখালা (র্োমলয়া) সা. পূো িমিে, কচুয়া, বারর্েহাট কচুয়া ১২২৩১৩৫            2,000  

৫৫১৩ চোবাই সা. দুর্ গা িমিে, কচুয়া, বারর্েহাট কচুয়া ১২২৩১৩৬            2,000  

৫৫১৪ শানপুকুমেয়া সা. দুর্ গা িমিে, কচুয়া, বারর্েহাট কচুয়া ১২২৩১৩৭            2,000  

৫৫১৫ বড় আন্ধাে িামনক সা. দুর্ গা িমিে, কচুয়া, বারর্েহাট কচুয়া ১২২৩১৩৮            2,000  

৫৫১৬ পমিি কাঠামলয়া সা. দুর্ গা িমিে, কচুয়া, বারর্েহাট কচুয়া ১২২৩১৩৯            2,000  

৫৫১৭ কচুয়া বাোে সা. দুর্ গা িমিে, কচুয়া, বারর্েহাট কচুয়া ১২২৩১৪০            2,000  

৫৫১৮ পূব গ বােইখালী সাহাপাড়া দুর্ গা িমিে, কচুয়া, বারর্েহাট কচুয়া ১২২৩১৪১            2,000  

৫৫১৯ মবশখালী সা. দুর্ গা িমিে, কচুয়া, বারর্েহাট কচুয়া ১২২৩১৪২            2,000  

৫৫২০ খমলশাখালী সা. দুর্ গা িমিে, কচুয়া, বারর্েহাট কচুয়া ১২২৩১৪৩            2,000  

৫৫২১ ভান্ডােরখালা সা. দুর্ গা িমিে, কচুয়া, বারর্েহাট কচুয়া ১২২৩১৪৪            2,000  

৫৫২২ িসনী সা. দুর্ গা িমিে, কচুয়া, বারর্েহাট কচুয়া ১২২৩১৪৫            2,000  

৫৫২৩ বাধাল বাোে সা. দুর্ গা িমিে, কচুয়া, বারর্েহাট কচুয়া ১২২৩১৪৬            2,000  

৫৫২৪ পানবাড়ীয়া চসনপাড়া সা. দুর্ গা িমিে, কচুয়া, বারর্েহাট কচুয়া ১২২৩১৪৭            2,000  

৫৫২৫ আিড়ার্ামিয়া সা. শ্রীশ্রী চর্ামবি িমিে, শেিরখালা, বারর্েহাট শেিরখালা ১২২৩১৪৮            2,000  

৫৫২৬ েমতয়া োোপুে সা. মশব িমিে, শেিরখালা, বারর্েহাট শেিরখালা ১২২৩১৪৯            2,000  

৫৫২৭ ধানসার্ে শ্রীশ্রী চর্ামবি িমিে চসবাশ্রি সংঘ, শেিরখালা, বারর্েহাট শেিরখালা ১২২৩১৫০            2,000  

৫৫২৮ আিড়ার্ামিয়া (মসংবাড়ী) সা. দুর্ গা ও কালী িমিে, শেিরখালা, বারর্েহাট শেিরখালা ১২২৩১৫১            2,000  

৫৫২৯ োরয়িা বাোে সা. চকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী কামল িমিে, শেিরখালা, বারর্েহাট শেিরখালা ১২২৩১৫২            2,000  



৫৫৩০ উত্তে কদিতলা বালাবাড়ী সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িমিে, শেিরখালা, 

বারর্েহাট 

শেিরখালা ১২২৩১৫৩            2,000  

৫৫৩১ োরেশ্বে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িমিে, শেিরখালা, বারর্েহাট শেিরখালা ১২২৩১৫৪            2,000  

৫৫৩২ পষ্ণগ্রাি সমম্মমলত সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িমিে, শেিরখালা, বারর্েহাট শেিরখালা ১২২৩১৫৫            2,000  

৫৫৩৩ োরয়িা তাফােবাড়ী সা. শ্রীশ্রী কামল িমিে, শেিরখালা, বারর্েহাট শেিরখালা ১২২৩১৫৬            2,000  

৫৫৩৪ দ. তাফালবাড়ী পমিিপাড়া চর্ামবি িমিে, শেিরখালা, বারর্েহাট শেিরখালা ১২২৩১৫৭            2,000  

৫৫৩৫ সা. শ্রীশ্রী হমেসভা পূো িন্ডপ, চিারড়লর্ঞ্জ, বারর্েহাট চিারড়লর্ঞ্জ ১২২৩১৫৮            2,000  

৫৫৩৬ িধ্য মিস্ত্রীডাংর্া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, চিারড়লর্ঞ্জ, বারর্েহাট চিারড়লর্ঞ্জ ১২২৩১৫৯            2,000  

৫৫৩৭ খােইখালী সা. দুর্ গা িমিে ও  মতন্দ্রনাে স্মৃমত পূো িন্ডপ, চিারড়লর্ঞ্জ, 

বারর্েহাট 

চিারড়লর্ঞ্জ ১২২৩১৬০            2,000  

৫৫৩৮ চসানাখালী সা. দুর্ গা িমিে, চিারড়লর্ঞ্জ, বারর্েহাট চিারড়লর্ঞ্জ ১২২৩১৬১            2,000  

৫৫৩৯ আলতী ব্রেবামড়য়া সাহাপাড়া সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, চিারড়লর্ঞ্জ, বারর্েহাট চিারড়লর্ঞ্জ ১২২৩১৬২            2,000  

৫৫৪০ োিেন্দ্রপুে বাোে সা. পূো িন্ডপ, চিারড়লর্ঞ্জ, বারর্েহাট চিারড়লর্ঞ্জ ১২২৩১৬৩            2,000  

৫৫৪১ পূব গ েমন্ডপুে সাব গেনী শ্রীশ্রী োধারর্ামবি চসবাশ্রি, চিারড়লর্ঞ্জ, বারর্েহাট চিারড়লর্ঞ্জ ১২২৩১৬৪            2,000  

৫৫৪২ মিতালী সংঘ সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, চিারড়লর্ঞ্জ, বারর্েহাট চিারড়লর্ঞ্জ ১২২৩১৬৫            2,000  

৫৫৪৩ চহার্লাপাশা সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চিারড়লর্ঞ্জ, বারর্েহাট চিারড়লর্ঞ্জ ১২২৩১৬৬            2,000  

৫৫৪৪ চর্ামবিপুে সা. দুর্ গা পুো িন্ডপ, চিারড়লর্ঞ্জ, বারর্েহাট চিারড়লর্ঞ্জ ১২২৩১৬৭            2,000  

৫৫৪৫ বনগ্রাি পুোতন বাোে সা. দুর্ গা পূো িন্ডপ, চিারড়লর্ঞ্জ, বারর্েহাট চিারড়লর্ঞ্জ ১২২৩১৬৮            2,000  

৫৫৪৬ পুটিয়া শীতলা বাড়ী সা. দুর্ গা পূো, চিারড়লর্ঞ্জ, বারর্েহাট চিারড়লর্ঞ্জ ১২২৩১৬৯            2,000  

৫৫৪৭ বহেবুমনয়া ববমদক আশ্রি দুর্ গা পূো িন্ডপ, চিারড়লর্ঞ্জ, বারর্েহাট চিারড়লর্ঞ্জ ১২২৩১৭০            2,000  

৫৫৪৮ চডওয়াতলা বাোে সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা পূো িন্ডপ, চিারড়লর্ঞ্জ, বারর্েহাট চিারড়লর্ঞ্জ ১২২৩১৭১            2,000  

৫৫৪৯ পঞ্চগ্রাি সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, চিারড়লর্ঞ্জ, বারর্েহাট চিারড়লর্ঞ্জ ১২২৩১৭২            2,000  

৫৫৫০ সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িাতা িমিে পাথুমেয়া কালীবাড়ী, চিারড়লর্ঞ্জ, বারর্েহাট চিারড়লর্ঞ্জ ১২২৩১৭৩            2,000  

৫৫৫১ পমিি আমুেবুমনয়া সা. শ্রীশ্রী হমে িমিে, চিারড়লর্ঞ্জ, বারর্েহাট চিারড়লর্ঞ্জ ১২২৩১৭৪            2,000  

৫৫৫২ হমেনধো সা. শ্রীশ্রী োধারর্ামবি িমিে, চিারড়লর্ঞ্জ, বারর্েহাট চিারড়লর্ঞ্জ ১২২৩১৭৫            2,000  

৫৫৫৩ চর্ৌেম্ভা বাোে সা. দুর্ গা পূো িমিে, োিপাল, বারর্েহাট োিপাল ১২২৩১৭৬            2,000  

৫৫৫৪ ফলয়াহাট সা. শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, োিপাল, বারর্েহাট োিপাল ১২২৩১৭৭            2,000  

৫৫৫৫ সগুনা সা. পূো িমিে, োিপাল, বারর্েহাট োিপাল ১২২৩১৭৮            2,000  

৫৫৫৬ োিপাল সা. পূো িমিে, োিপাল, বারর্েহাট োিপাল ১২২৩১৭৯            2,000  

৫৫৫৭ ওড়াবুমনয়া সা. পূো িমিে, োিপাল, বারর্েহাট োিপাল ১২২৩১৮০            2,000  

৫৫৫৮ োিপাল সা. তাোশংকে দুর্ গা িমিে, োিপাল, বারর্েহাট োিপাল ১২২৩১৮১            2,000  

৫৫৫৯ উত্তে মপপুল বুমনয়া সা. পূো িমিে, োিপাল, বারর্েহাট োিপাল ১২২৩১৮২            2,000  

৫৫৬০ েকরর্ানা সা. পূো িমিে, োিপাল, বারর্েহাট োিপাল ১২২৩১৮৩            2,000  

৫৫৬১ চর্ানারবলাই সা. পূো িমিে, োিপাল, বারর্েহাট োিপাল ১২২৩১৮৪            2,000  

৫৫৬২ ঝলিমলয়া মদঘীেপাড় সা. দুর্ গা পূো িমিে, োিপাল, বারর্েহাট োিপাল ১২২৩১৮৫            2,000  

৫৫৬৩ চভকটিােী সা. পূো িমিে, োিপাল, বারর্েহাট োিপাল ১২২৩১৮৬            2,000  

৫৫৬৪ চপমড়খালী সা. পূো িমিে, োিপাল, বারর্েহাট োিপাল ১২২৩১৮৭            2,000  

৫৫৬৫ মেয়ালিােী কামলকাবাড়ী সা. দুর্ গা িমিে, োিপাল, বারর্েহাট োিপাল ১২২৩১৮৮            2,000  

৫৫৬৬ বড় সন্যাসী িমেেবুমনয়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, োিপাল, বারর্েহাট োিপাল ১২২৩১৮৯            2,000  

৫৫৬৭ বড়মদয়া সা. দুর্ গা িমিে, োিপাল, বারর্েহাট োিপাল ১২২৩১৯০            2,000  

৫৫৬৮ চিাংলা উপরেলা চকন্দ্রীয় িমিে, চিাংলা, বারর্েহাট চিাংলা ১২২৩১৯১            2,000  

৫৫৬৯ িাকড়রঢান সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাংলা, বারর্েহাট চিাংলা ১২২৩১৯২            2,000  

৫৫৭০ চসানাপমি সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাংলা, বারর্েহাট চিাংলা ১২২৩১৯৩            2,000  

৫৫৭১ কামলকাবাড়ী সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাংলা, বারর্েহাট চিাংলা ১২২৩১৯৪            2,000  

৫৫৭২ ভাটাোবাদ পূব গপাড়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাংলা, বারর্েহাট চিাংলা ১২২৩১৯৫            2,000  



৫৫৭৩ ববোর্ীখালী বহুমুখী সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাংলা, বারর্েহাট চিাংলা ১২২৩১৯৬            2,000  

৫৫৭৪ সানবািা সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাংলা, বারর্েহাট চিাংলা ১২২৩১৯৭            2,000  

৫৫৭৫ েয়খাঁ মিমস্ট পুকুেপাড় সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাংলা, বারর্েহাট চিাংলা ১২২৩১৯৮            2,000  

৫৫৭৬ মনতাখালী সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাংলা, বারর্েহাট চিাংলা ১২২৩১৯৯            2,000  

৫৫৭৭ দ. হলমদবুমনয়া সা. দুর্ গা পূো িমিে, চিাংলা, বারর্েহাট চিাংলা ১২২৩২০০            2,000  

৫৫৭৮ শ্রীশ্রী দুর্ গা িমিে, ৫৩, োফোবাদ, োরয়ে বাোে, ঢাকা িহানর্ে ১২২৩২০১            5,000  

৫৫৭৯ শ্রীশ্রী শােদীয় দুর্ গা িমিে, হুর্লা (কমবোেবাড়ী), মডিদুল, বরুড়া, কুমিল্লা বরুড়া ১২২৩২০২            5,000  

৫৫৮০ উত্তে পচুয়াপাড়া সা. শ্রীশ্রী কালীিাতা িমিে, মডমস অমফস সংলগ্ন, নারটাে সদে ১২২৩২০৩            5,000  

 


