
রাজশাহী বিভাগের উপগজলা পর্ যাগের মবিরসমূহ 

ক্র নং জজলা উপগজলা/  জপৌরসভা প্রবিষ্ঠাগনর নাম ইউবনেন/ ওোর্ য নং 

১ 

িগুড়া  িগুড়া সদর  

জমঘাোছা সাি যজনীন দুে যা মবির জমঘাোছা, রাজাপুর ইউবপ 

২ এরুবলো পালপাড়া সাি যজনীন দুে যা মবির এরুবলো 

৩ বনলাইন সাি যজনীন রাধাগোবিি মবির বনলাইন, এরুবলো 

৪ 

িগুড়া আদমবদঘী  

সান্তাহার িাজার সাি যজনীন দুে যা মবির সান্তাহার রাজার 

৫  ছাবিোনগ্রাম শ্রীশ্রী দুে যা  মবির  ছাবিোনগ্রাম আবিড়া 

৬ সান্তাহার শ্রীশ্রী জিনীমাধি আশ্রম সান্তাহার িাজার 

৭ 

িগুড়া  
ধুনট 

   

ধুনট সদর রাধাগোবিি মবির ধুনট 

৮ ধুনট সদর জপৌর শ্মশান ধুনট 

৯ েবজোিাড়ী শ্রীশ্রী কালাচাঁদ বিগ্রহ মবির জোপালনের 

১০ 

িগুড়া  দুপচাঁবচো  

মহাশ্মশান কালীিাবড় উপগজলা জকন্দ্রীে মবির দুপচাবচো 

১১ শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারােণ ও রামকৃষ্ণ মবির িাগলাড়া িাজার 

১২ পূি য জিাড়াই কালীিলা পূজা মবির পূি য জিড়াই 

১৩ 

িগুড়া  
োিিলী 

  

জাবমরিাবড়ো কালীিলা িাগরাোরী রাধাগোবিি মবির জাবমরিাবড়ো 

১৪ উত্তর নতুরপাড়া শ্রীশ্রী দুে যা মবির উত্তর নতুরপাড়া, জসানারাে  

১৫ 

িগুড়া  কাহালু  

জোবিি বজউ বিগ্রহ জকন্দ্রীে মবির কাহালু 

১৬ কাইট শ্রীশ্রী রাধাগোবিি মবির (িালপুকুর)  কাইট 

১৭ কাইট পূি যপাড়া শ্রীশ্রী হবর মবির কাইট 

১৮ 

িগুড়া  

নিীগ্রাম 

  

  

শ্রীশ্রী কালীমািা মবির মুরাদপুর দবিণ  বহন্দুপাড়া 

১৯ মাটিহাঁস জমাহন্তপাড়া দুে যা মবির মাটিহাঁস 

২০ ধুিার জমাহন্তপাড়া ভক্তিলা সাি যজনীন দুে যা মবির ধুিার 

২১ 

িগুড়া  সাবরোকাবি  

ফুলিাবড় সাি যজনীন শ্মশান মবির হাট ফুলিাবড় 

২২ সাবরোকাবি জপৌর শ্মশান সাবরোকাবি জপৌর এলাকা 

২৩ শ্রীশ্রী কালীমবির হাট ফুলিাবড় 

২৪ 

িগুড়া  জশরপুর  

মহাপীঠ শ্রীশ্রী ভিানী মািা মবির ভিানীপুর 

২৫ সীমািাবড় শ্রীশ্রী জোপাল বজউ ও কািযােনী জদিী বিগ্রহ মবির সীমািাবড় 

২৬ জে দুে যা মবির িাো 

২৭ 

িগুড়া  বশিেঞ্জ  

বশিেঞ্জ িানাইল জকন্দ্রীে মহাশ্মশান বশিেঞ্জ 

২৮ িানাইল িাগরাোরী বশি মবির িানাইল 

২৯ জধািাগিালা শ্রীশ্রী কািযােনী মািা মবির  জধািাগিালা 

৩০ জমাকামিলা সাি যজনীন দুে যা ও কালীমািা মবির জমাকামিলা 

৩১ িামুবনো সাি যজনীন দুে যা মবির িামুবনো ভাইগের পুকুর 

৩২ শ্রীশ্রী কালীমািা ও শীিলামািা মবির  জমাকামিলা 

৩৩ 

িগুড়া  

শাহজাহানপুর 

  

  

 জর্মাজানী পরানিড়ীো সাি যজনীন দুে যা মবির জর্মাজানী 

৩৪ শািরুল িড় বহন্দুপাড়া দুে যা মবির  শািরুল 

৩৫ শ্রী শ্রী কাবল মবির  মাদলা 

৩৬ 

িগুড়া  জসানািলা  

জসানািলা রামনারােণ বিহানী সাি যজনীন জকন্দ্রীে দুে যা মবির জসনািলা 

৩৭ জসানািলা জকন্দ্রীে মহাশ্মশান জসনািলা 

৩৮ মধ্য বদঘলকাবি রাধা জোবিি মবির মধ্য বদঘলকাবি 



ক্র নং জজলা উপগজলা/  জপৌরসভা প্রবিষ্ঠাগনর নাম ইউবনেন/ ওোর্ য নং 

৩৯ 

জেপুরহাট উপগজলা সদর  
জিল আমলা িাগরা বশিালে মবির জিল আমলা 

৪০ ইঁছুো বুড়া কালী মবির  মবলস্নকপুর 

৪১ 

জেপুরহাট আগেলপুর  

সাি যজনীন দুে যা মবির বিলকপুর, পূি য িাজার 

৪২ সাি যজনীন শ্রীশ্রী কালীমবির বিলকপুর, পূি য িাজার 

৪৩ 

চকরঘুনাথ অনন্তপুর বিপীন বিহারী সাি যজনীন দুে যা মবির চকরঘুনাথপুর 

৪৪ রাস কালী মবির  বিলকপুর  

৪৫ নলর্াঙ্গা সরকারপাড়া সাি যজনীন কালী মবির নলর্াঙ্গা সরকারপাড়া 

৪৬ পাটনধারা শ্রীশ্রী দুে যা মবির পাটনধারা, বিলকপুর  

৪৭ পাটনধারা শ্রীশ্রী রাধাগোবিি মবির পাটনধারা, বিলকপুর 

৪৮ 

জেপুরহাট কালাই  
িবলগ্রাম পবিমপাড়া সাি যজনীন দুে যা মবির িলাইগ্রাম, মাত্রাই 

৪৯ িাসুড়া কালীিলা বশি মবির িাসুড়া, উদেপুর 

৫০ 

জেপুরহাট জিিলাল  
জিিলাল সাি যজনীন কালী মবির জিিলাল জপৌরসভা 

৫১ উত্তরহাট শহর সাি যজনীন কালীমবির উত্তরহাট শহর, িড়িারা 

৫২ 

জেপুরহাট পাঁচবিবি 

পাঁচবিবি জকন্দ্রীে িাগরাোরী মবির পাঁচবিবি জপৌরসভা 

৫৩ শাগলাো িাগরাোরী কালী মবির শাগলাো িাজার, ধরঞ্জী 

৫৪ ছাবিোনী সাি যজনীন বশি মবির ছাবিোনী 

৫৫ 

নওোঁ নওোঁ সদর  

জালম সাি যজনীন জদি মবির জালম 

৫৬  শশলোবছ দুে যা-কালী মবির  শশলোবছ 

৫৭ বশিপুর রাধাগোবিি ইস্কন মবির বশিপুর 

৫৮ 

নওোঁ আত্রাই  

িািাইিাড়া মহাশ্মশান িািাইিাড়া 

৫৯ মুবনিলা মবির   পবিসর 

৬০ পাইকপাড়া সাি যজনীন জে কালীমািা মবির পাইকপাড়া 

৬১ 

নওোঁ িদলোবছ  

সাি যজনীন শ্রীশ্রী রাধাগোবিি নামহট্ট মবির বমজযাপুর 

৬২ জোসাই িািা মবির জারািীপুর, মথুরাপুর ইউবপ 

৬৩ আদাইপুর দুে যা মবির আদাইপুর 

৬৪ িালুভরা কামারপাড়া শ্রী দুে যা মবির িালুভরা 

৬৫ িালুভরা মুবিপাড়া শ্রী শ্রী কাবল ও বশিমবির  িালুভরা 

৬৬ ভান্ডারপুর আধাইপুর বুড়া কাবল মবির জকালা  

৬৭ 

নওোঁ ধামইরহাট  

বছবলমপুর িাগরাোরী সাি যজনীন দুে যা মবির বছবলমপুর 

৬৮  জকন্দ্রীে সাি যজনীন রাধাগোবিি মবির ধামইর হাট িাজার 

৬৯ পলাশিাবড় দুে যা মবির ধামইরহাট সদর 

৭০ 

নওোঁ মািা  

 শমনম িাজার সাি যজনীন পূজা মবির  শমনম িাজার 

৭১ শ্রীশ্রী রঘুনাথ বজউ মবির ঠাকুর মািা 

৭২ প্রসাদপুর রাধাগোবিি মবির  প্রসাদপুর, সদর 

৭৩ 

নওোঁ মহাগদিপুর  

শ্রীশ্রী বশি কালী মবির চক উজান, সদর 

৭৪ কুঞ্জিন বশিকালী মবির কুঞ্জিন 

৭৫ বশিেঞ্জ মদনগমাহন বমলন মবির বশিেঞ্জ 

৭৬ 

নওোঁ বনোমিপুর  

িামইন ভাটপাড়া (পুরািন) দুে যা মবির ভাটপাড়া 

৭৭ বশিপুর িাগরাোরী  দুে যা মবির বশিপুর, হাজীনের ইউবপ 

৭৮ িালাহহর সুকানবদঘী সাি যজনীন দুে যা মবির িালাহহর 
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৭৯ নওোঁ বনোমিপুর   আগঘার সাি যজনীন মহাশ্মশান ও কালীমািা মবির িালাগিার 

৮০ 

নওোঁ পত্নীিলা  

বশিপুর িাগরাোরী সাি যজনীন দুে যা মবির বশিপুর 

৮১ পুইো মধ্যপাড়া সাি যজনীন দুে যা মবির পুইো 

৮২ পত্নীিলা র্বত্নপত্নী সাি যজনীন দুে যা মবির র্বত্নপত্নী 

৮৩ 

নওোঁ জপারশা  

ভিানীপুর উত্তরপাড়া সাি যজনীন দুে যা মবির বশসাহাট 

৮৪ বনিপুর শ্রীশ্রী রাধাগোবিি মবির বনিপুর, উপগজলা সদর 

৮৫ কামারধা শ্রীশ্রী রাধাগোবিি মবির কামারধা,  ছাওর ইউবপ 

৮৬ 

নওোঁ রাণীনের  

জলহক জচৌধুরীপাড়া সাি যজনীন চণ্ডী মবির জলহক 

৮৭ কুঠবনো শ্রীশ্রী রাধাগোবিি মবির পারইল ইউবপ 

৮৮ কালীমািা মবির উপগজলা সদর 

৮৯ 

নওোঁ সাঁপাহার  

 জরাদগ্রাম দুে যা মবির  জরাদগ্রাম, জোোলা ইউবপ 

৯০ সাহাপাড়া দুে যা মবির সদর 

৯১ বিলনা শ্রীশ্রী দুে যা মবির বিলনা িাজার 

৯২ 

নাগটার  নাগটার সদর  

শ্রীশ্রী বসগেশ্বরী কালীমািা মবির জমাকরামপুর, দত্তপাড়া 

৯৩  জজগল পাড়া দুে যা মবির কানাইিাবল 

৯৪ কাফুবরো (নারােণ পাড়া) দুে যা মবির কাফুবরো 

৯৫ জবমদার জজ এন লাবহবড় কাবল ও দুে যা মবির  িাবুর হাট, কাফুবরো  

৯৬ চন্দ্রকলা সাি যজনীন দুে যামবির (হবরমবির) চন্দ্রকলা সদর 

৯৭ িড় হবরষপুর শ্রী শ্রী বশি মবির  িড় হবরষপুর ০৩নং ওোর্ য 

৯৮ 

নাগটার  িাোবিপাড়া  

োবলমপুর সাি যজনীন শ্রীশ্রী দুে যা মবির োবলমপুর 

৯৯ িাোবিপাড়া শ্মশানঘাট   িমালিলা 

১০০ দোরামপুর শ্মশানঘাট নিীকুজা (দোরামপুর) 

১০১ 

নাগটার  িড়াইগ্রাম  

শ্রীশ্রী দুে যামািা মবির পবিম বদোরপাড়া, িনগ্রাম 

১০২ শ্রীশ্রী দুে যামািা মবির হাগরাো কালীমািা মবির প্রাঙ্গন 

১০৩ শ্রীশ্রী দুে যামািা মবির  জজানাল িাজার  

১০৪ 

নাগটার  গুরুদাসপুর  

কালাকাির জকন্দ্রীে মহাশ্মশান ও কালী মবির কালাকির, খুিবজপুর ইউবপ 

১০৫ দুধোবড় শ্রীশ্রী রাধাগোবিি মবির হাট নাবজরপুর 

১০৬ শ্রীশ্রী রিাকালী মবির চাঁচহকড় কাচারীপাড়া 

১০৭ 

নাগটার  লালপুর  

শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারােণ সাি যজনীন জপৌর জকন্দ্রীে মবির  জোপালপুর  

১০৮ শ্রীশ্রী কালীমািা মবির বুধপাড়া 

১০৯ শ্রীশ্রী দুে যা মবির  চংধুপইল (পালপাড়া) 

১১০ 

নাগটার  বসংড়া  

বসধািালী শ্রীশ্রী বুড়া কালী মবির  বসধািালী, জশরগকাল ইউবপ 

১১১ হাবিোিহ জকন্দ্রীে কালী মবির হাবিোিহ িাজার 

১১২  জচৌগ্রাম মহাশ্মশান িড়গচৌগ্রাম 

১১৩ 

নাগটার  নলর্াঙ্গা  

বসংগড়শ্বরী কালী মবির হবরদািলসী, বিপ্রগিল ঘবড়ো  

১১৪ মদনগমাহন মবির পবিম মাধনের 

১১৫ ভূষণোছা সাি যজনীন শ্রীশ্রী কালী মবির ভূষণোছা 

১১৬ শ্রীশ্রী দুে যা মবির জেদীশপুর িাড়ীো, ব্রহ্মপুর 

১১৭ 

চাপাইনিািেঞ্জ চাপাই সদর  

 জজাড়ামঠ  বশি মবির হুজরাপুর 

১১৮ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বমশন স্কুল কগলজ জরাড় 

১১৯ পবিমপাড়া শ্রীশ্রী কালীমািা মবির পবিমপাড়া 



ক্র নং জজলা উপগজলা/  জপৌরসভা প্রবিষ্ঠাগনর নাম ইউবনেন/ ওোর্ য নং 

১২০ 

চাপাইনিািেঞ্জ জভালাহাট  

িাহাদুরেঞ্জ সাি যজনীন দুে যা মবির ১নং ইউবপ, িাহাদুরেঞ্জ 

১২১ মুশরীভূজা বহন্দুপাড়া দুে যা মবির দলদলী ইউবপ 

১২২ কানসাট মহাশ্মশান  বশিেঞ্জ 

১২৩ 

চাপাইনিািেঞ্জ জোমস্তাপুর  

 সাি যজনীন িাইশ পুতুল দুে যা মবির জচৌর্ালা (পুরািন িাজার) 

১২৪ শ্যামরাে মবলনী সংঘ মবির  রহনপুর 

১২৫ রহনপুর-মকরমপুর শ্মশান রহনপুর 

১২৬ শ্রীশ্রী চন্দ্রগমাহন সাি যজনীন দুে যা মবির িশনইল জমাহনপাড়া 

১২৭ 

চাপাইনিািেঞ্জ নাগচাল  

বসংগরাল সাি যজনীন শ্রীশ্রী দুে যা মবির মাধনপুর 

১২৮ নাগচাল িাজার জকন্দ্রীে শ্রীশ্রী দুে যা মবির নাগচাল িাজার 

১২৯ নাগচাল ১ নং শ্মশান  নাগচাল  

১৩০ রাজিাবড়হাট শ্রীশ্রী দুে যা মবির রাজিাবড়হাট 

১৩১ 

চাপাইনিািেঞ্জ বশিেঞ্জ  

জকন্দ্রীে রাধাগোবিি মবির উপগজলা সদর 

১৩২ জদওোনজাইেীর দুে যা মবির জদওোনজাইেীর 

১৩৩ িবিযপুর মহাশ্মশান িবিযপুর 

১৩৪ 

পািনা  পািনা সদর 

শ্রীশ্রী নরবসংহগদি বিগ্রহ মবির নিরেবল 

১৩৫ শ্রীশ্রী মহাশ্মশান সালোবড়ো  

১৩৬ শ্রীশ্রী িামা কালী মবির রাধানের 

১৩৭ 

পািনা আটঘবরো  

উপগজলা জকন্দ্রীে কালী মবির উপগজলা সদর 

১৩৮ আটঘবরো থানাপাড়া জকন্দ্রীে মবির উপগজলা সদর 

১৩৯ শ্রীশ্রী সাি যজনীন কালী মবির উপগজলা সদর 

১৪০ 

পািনা  জিড়া  

িাবলমনের িাগরাোরী কালী মবির নতুন বমরপুর 

১৪১ ভিানীপুর মদনগমাহন মবির মাসুমবিো িাজার 

১৪২  জিড়া জকন্দ্রীে মহাশ্মশান  উপগজলা সদর 

১৪৩ 

পািনা 

ভাঙ্গুরা 

  

  

ভাঙ্গুরা িাজার দুে যা মবির সদর 

১৪৪ বদলপাশা রাজিংশী কালী মবির বদলপাশা 

১৪৫ জোিলা শ্মশান পারভাঙ্গুরা 

১৪৬ 

পািনা চাটগমাহর 

বমজযাপুর শ্রীশ্রী কালীমািার মবির বমজযাপুর 

১৪৭ শ্রীশ্রী জেন্নাথ মবির  হাবন্ডোল িাজার 

১৪৮ চাটগমাহর মহাশ্মশান চাটগমাহর নতুন িাজার 

১৪৯ 

পািনা ফবরদপুর  

উপগজলা জকন্দ্রীে মহাশ্মশান িগনাোরী নের 

১৫০ কালার্াঙ্গা শ্রীশ্রী মহাশ্মশান ও কালী মবির িাদাল 

১৫১  জর্মরা মধ্যপাড়া শ্রীশ্রী দুে যা মবির  জর্মরা 

১৫২ 

পািনা ঈশ্বরদী  

হগরকৃষ্ণ সংঘ (মাতৃমবির) পবিম জটংরী 

১৫৩ 
শ্রীশ্রী বশিশবক্ত জর্ােমাো পুণ্যপীঠ মবির 

 জপৌর সুপার মাগকযট সংলগ্ন আম 

িাোন 

১৫৪ ঈশ্বরদী জপৌর শ্মশান  জপৌর এলাকা 

১৫৫ 

পািনা সাঁবথো  

শ্রীশ্রী বনিাই জেৌর সংঘ  জসানািলা 

১৫৬ নােগর্মরা দবিণ বহন্দুপাড়া িাগরাোরী কালী মবির নােগর্মরা 

১৫৭ সাঁবথো িাগরাোরী কালীিাবড় নাট মবির সাঁবথো 

১৫৮ জোলািাড়ী জিতুপাড়া িাগরাোরী কালী মবির  জোলািাড়ী 

১৫৯ পািনা সুজানের িাঘুলপুর সাি যজনীন শ্রীশ্রী কালীিাবড় মবির িাঘুলপুর, রানীনের 



ক্র নং জজলা উপগজলা/  জপৌরসভা প্রবিষ্ঠাগনর নাম ইউবনেন/ ওোর্ য নং 

১৬০ 

পািনা 
 সুজানের 

  

নাবজরেঞ্জ িাজার সাি যজনীন দুে যা মবির নাবজরেঞ্জ িাজার 

১৬১ সাি যজনীন িাঁবিিি-গপাড়ার্াঙ্গা মহাশ্মশান িাঁবিিি ইউবপ 

১৬২ 

রাজশাহী িাঘা  

নারােণপুর পালপাড়া দুে যা মবির নারােণপুর 

১৬৩ শ্রীমৎ কৃষ্ণ প্রসন্ন জিপা িািার আশ্রম আড়ানী িাজার 

১৬৪ জিনুপুড় সাি যজনীন শ্রীশ্রী দুে যা মবির জিনুপুর, িাউসা ইউবপ 

১৬৫ আড়ানী িাণী মবির বিবলপাড়া 

১৬৬ 

রাজশাহী িােমারা  

িাগহরপুর জোবিি মবির িাগহরপুর 

১৬৭ ভিানীেঞ্জ জকন্দ্রীে দুে যা মবির ভিানীেঞ্জ 

১৬৮ মচমই মহাশ্মশান কালী ও রাধা জোবিি মবির মচমই 

১৬৯ িাগহরপুর দুে যা মবির (রাজা কংস নারােন প্রবিবষ্ঠি) িােমারা 

১৭০ 

রাজশাহী চারঘাট  

শলুো জোচর  মহাশ্মশান  শলুো 

১৭১ চারঘাট জকন্দ্রীে কালী মবির চারঘাট 

১৭২ িাসুগদিপুর িােমারী কালী মবির িাসুগদিপুর 

১৭৩ 

রাজশাহী দুে যাপুর  

জকন্দ্রীে কালী মবির দুে যাপুর সদর 

১৭৪ জিলঘবরো দুে যা মবির জিল ঘবরো 

১৭৫ জে কৃষ্ণপুর দবিণপাড়া দুে যা মবির জে কৃষ্ণপুর 

১৭৬ 

রাজশাহী জোদাোড়ী  

জোদাোড়ী জকন্দ্রীে মবির সদর এলাকা 

১৭৭ রাজািাবড় হাট দুে যা মবির রাজািাবড় হাট 

১৭৮ জেবস রাধা জোবিি মবির জপ্রমিলী িমালিলা 

১৭৯ 

রাজশাহী 

  
জমাহনপুর  

র্াঙ্গাপাড়া শ্রী শ্রী দুে যামািা মবির র্াঙ্গাপাড়া 

১৮০ মগহষকুবন্ড শ্রী শ্রী দুে যামািা মবির  মগহষকুবন্ড 

১৮১ জমাহনপুর জকন্দ্রীে মবির সদর এলাকা 

১৮২ দ্যাবসগ্রাম সাি যজনীন দুে যা মবির দ্যাবসগ্রাম 

১৮৩ মবকমপুর সাি যজনীন দুে যা মবির মবকমপুর 

১৮৪ 

রাজশাহী পিা  

দারুশা দুে যা মবির দারুশা 

১৮৫ নওহাটা রাজ রাগজশ্বরী িাগরাোরী মবির নওহাটা 

১৮৬ সুর্য্যপুর কালী মবির সূর্য্যপুর 

১৮৭ 

রাজশাহী পুঠিো  

নওপাড়া  দুে যা মবির নওপাড়া 

১৮৮ পুঠিো শ্রীশ্রী জোবিি িাড়ী সাি যজনীন দুে যা মবির সদর এলাকা 

১৮৯ নাবিপাড়া সাি যজনীন দুে যা মবির নাবিপাড়া 

১৯০ রাজিাড়ী দুে যা মবির পুঠিো 

১৯১ জমজপাড়া সাি যজনীন দুে যা মবির পুঠিো 

১৯২ 

রাজশাহী িাগনার 

োংহাটি সাি যজনীন দুে যা মবির োংহাটি 

১৯৩ জদউল বদবঘপাড়া মবির জদউলবদবঘ পাড়া 

১৯৪ িাগনার জকন্দ্রীে সাি যজনীন দুে যা মবির িাগনার সদর 

১৯৫ 

বসরাজেঞ্জ বসরাজেঞ্জ সদর  
হবরণা কালী মবির হবরণা 

১৯৬ শ্রীশ্রী যুগোল বকগশার মবির দরো পবট্ট 

১৯৭ 

বসরাজেঞ্জ  জিলকুবচ  

পুরাগনা চিনোঁিী কালী মবির পুরাগনা চিনোিী 

১৯৮ নােোঁিী সাি যজনীন দুে যা মবির নােোঁিী 

১৯৯ মদনগমাহন জসিাসদন মবির িসুন্ধরা, চিনোিী 

২০০ োড়ামাসী মহাপ্রভুর আিড়া োড়ামাসী 



ক্র নং জজলা উপগজলা/  জপৌরসভা প্রবিষ্ঠাগনর নাম ইউবনেন/ ওোর্ য নং 

২০১ বসরাজেঞ্জ জিলকুবচ  মাইগজল রাধাগোবিি মবির মাইগজল 

২০২ বসরাজেঞ্জ  জচৌহালী শ্রীশ্রী রাধাগোবিি মবির িামারগ্রাম 

২০৩ 

বসরাজেঞ্জ কামারিি  
জামহিল সাি যজনীন জোবিি মবির  জামহিল 

২০৪ শ্রীশ্রী জোপাল রাে মবির ঝাউল 

২০৫ 

বসরাজেঞ্জ কাজীপুর  

জসানামুিী সাি যজনীন শ্মশানঘাট  জসানামুিী 

২০৬ ভানুর্াঙ্গা সাি যজনীন আটচালা ও শ্মশানঘাট ভানুর্াঙ্গা 

২০৭ হবরনাথপুর সাি যজনীন দুে যা মবির ও শ্মশানঘাট হবরনাথপুর 

২০৮ 

বসরাজেঞ্জ রােেঞ্জ  

শ্রীশ্রী বসগেশ্বরী মািা জকন্দ্রীে মবির কমগেক্স ঘুড়কা 

২০৯ আটঘবরো শ্রীশ্রী জলাকনাথ মবির আটঘবরো 

২১০ শ্রীশ্রী জোপাল বজউ বিগ্রহ নাট মবির রােেঞ্জ িাজার 

২১১ শ্রীশ্রী কালাচাঁদ বিগ্রহ মবির ব্রহ্মোছা 

২১২ শ্রীশ্রী ঈশ্বর জোপালবজউ ও শ্রীশ্রী ঈশ্বর লক্ষ্মী নারােণ বজউ মবির অর্জযনেড়, উটরা হাবজপুর 

২১৩ জকন্দ্রীে কালী মবির সলংো িাজার 

২১৪ শ্যাগমরেন শ্রীশ্রী দুে যা মবির শ্যাগমরেন, সলংো 

২১৫ ঘুরকা জকন্দ্রীে মহাশ্মশান ও কালী মবির ঘুরকা 

২১৬ 

বসরাজেঞ্জ শাহজাদপুর  
প্রাণনাথপুর িাগরাোরী কালী মবির প্রাণনাথপুর 

২১৭ দ্বাবরোপুর িাজার পাবিলহাটি কালী মবির দ্বাবরোপুর িাজার 

২১৮ 

বসরাজেঞ্জ িাড়াশ  

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুল চন্দ্র সৎসঙ্গ রামিল্লভপুর 

২১৯ শ্রীশ্রী রাধাগোবিি মবির সদর এলাকা 

২২০ শ্রীশ্রী রাধাগোবিি ও রাধাবিগনাদ বজউ মবির নওোঁ 

২২১ িাড়াশ ও িালম বশি মবির িাড়াশ সদর 

২২২ দুরগপপুল দুে যা মবির দুরগপপুল 

২২৩ 

বসরাজেঞ্জ উল্লাপাড়া  

িজ্রাপুর কালী মবির িজ্রাপুর 

২২৪ শ্রীশ্রী িলরাম বজউ মবির জঘাষোবি 

২২৫ পূি যগদলুো শ্রীশ্রী কালীমািা মবির পূি য জদলুো 

 


