
ক্রমিক জেলা উপজেলা পূোিণ্ডজপর নাি ও ঠিকানা টাকা

১ মকজ ারগঞ্জ পাকুমিয়া আশুমিয়া সার্ বেনীন পূো িণ্ডপ, পাকুমিয়া , মকজ ারগঞ্জ ২০০০

২ মকজ ারগঞ্জ পাকুমিয়া 
স্বন জিাদজকর র্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , পাকুমিয়া, 

মকজ ারগঞ্জ
২০০০

৩ মকজ ারগঞ্জ পাকুমিয়া মিেবাপুর কালী িমির , পাকুমিয়া, মকজ ারগঞ্জ ২০০০

৪ মকজ ারগঞ্জ সদর ছয়না জর্ৌলাই সার্ বেনীন পূে িণ্ডপ, সদর , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৫ মকজ ারগঞ্জ সদর প্রগমি সংঘ, র্মি  সদর , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৬ মকজ ারগঞ্জ পাকুমিয়া 
র্রাটিয়া পাগলা িািার আশ্রি পূো িণ্ডপ, পাকুমিয়া, 

মকজ ারগঞ্জ
২০০০

৭ মকজ ারগঞ্জ পাকুমিয়া কাগারচর সার্ বেনীন পূো িণ্ডপ, পাকুমিয়া, মকজ ারগঞ্জ ২০০০

৮ মকজ ারগঞ্জ পাকুমিয়া 
শ্রীশ্রী পাগলানাথ আশ্রি পূো িণ্ডপ, করাটিয়া, পাকুমিয়া, 

মকজ ারগঞ্জ
৩০০০

৯ মকজ ারগঞ্জ পাকুমিয়া িঠজ ালা র্াড়ী পূো িণ্ডপ, িঠজ ালা , পাকুমিয়া, মকজ ারগঞ্জ ২০০০

১০ মকজ ারগঞ্জ পাকুমিয়া 
শ্রীশ্রী দুগ বা িমির িামসক কমর্রাে র্াড়ী, খুজসমি, পাকুমিয়া, 

মকজ ারগঞ্জ
২০০০

১১ মকজ ারগঞ্জ পাকুমিয়া 
প্রহলাদ সাহার র্ামড় পূো িণ্ডপ, োংগামদয়া, পাকুমিয়া, 

মকজ ারগঞ্জ
২০০০

১২ মকজ ারগঞ্জ পাকুমিয়া ধি ব নারায়ণ সাহার র্াড়ী পূো িমির , পাকুমিয়া, মকজ ারগঞ্জ ২০০০

১৩ মকজ ারগঞ্জ পাকুমিয়া শ্রীশ্রী কালী িমির , পাকুমিয়া, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

১৪ মকজ ারগঞ্জ জহাজসনপুর
শ্রীশ্রী জগাপাল মেউর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ধনপুরা, 

জহাজসনপুর, মকজ ারগঞ্জ
৫০০০০

১৫ মকজ ারগঞ্জ অষ্টগ্রাি ইছাপুর িজহশ্বর দাজসর র্াড়ী পূো িণ্ডপ, অষ্টগ্রাি, মকজ াগঞ্জ ২০০০

১৬ মকজ ারগঞ্জ অষ্টগ্রাি
করিনগর সরকারী প্রাথমিক মর্দ্যালয় পূো িণ্ডপ, অষ্টগ্রাি, 

মকজ ারগঞ্জ
২০০০

  গণপ্রোিন্ত্রী র্াংলাজদ  সরকার 

  মহন্দু ধিীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধি ব মর্ষয়ক িন্ত্রণালয়

 ১/আই, পমরর্াগ,  াহর্াগ, ঢাকা

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর িাণ ও কল্যাণ িহমর্ল হজি  ারদীয়া দুগ বাপূো ২০১৭ উপলজযে প্রাপ্ত অনুদান  মর্িরজণর  িামলকা।



১৭ মকজ ারগঞ্জ অষ্টগ্রাি সার্ বেনীন যুর্ সংঘ পূো িণ্ডপ, অষ্টগ্রাি, মকজ ারগঞ্জ ২০০০

১৮ মকজ ারগঞ্জ অষ্টগ্রাি ভাটুরা োনকীদাজসর র্াড়ী পূো িণ্ডপ, অষ্টগ্রাি, মকজ ারগঞ্জ ২০০০

১৯ মকজ ারগঞ্জ অষ্টগ্রাি সাপান্ত আ ড়া  পূো িণ্ডপ, অষ্টগ্রাি, মকজ ারগঞ্জ ২০০০

২০ মকজ ারগঞ্জ অষ্টগ্রাি ইকরমদয়া দমযণ হাটি পূো িণ্ডপ, অষ্টগ্রাি, মকজ ারগঞ্জ ২০০০

২১ মকজ ারগঞ্জ অষ্টগ্রাি
ভাটিনগর সুজর  দাজসর র্াড়ী পূো িণ্ডপ, অষ্টগ্রাি, 

মকজ ারগঞ্জ
২০০০

২২ জ রপুর সদর 
শ্রীশ্রীভর্িরা কালী িমির , নয়ানী র্াোর, জ রপুর সদর , 

জ রপুর
৫০০০

২৩ জ রপুর সদর শ্রীশ্রী হমর িমির সদর , জ রপুর ৫০০০

২৪ জ রপুর সদর িাধর্পুর ক্লার্, িাধর্পুর, জ রপুর ৫০০০

২৫ জ রপুর সদর শুভাথ ব সংঘ, মুমির্াোর, জ রপুর ৫০০০

২৬ জনিজকানা পূর্ বধলা
শ্রীশ্রী রাধাজগামর্ি িমির, লশুকা কুমুদগঞ্জ র্াোর, শ্যািগঞ্জ 

, পূর্ বধলা, জনিজকানা
১০০০০

২৭ জনিজকানা কলিাকািা রািকৃষ্ণ আশ্রি,কলিাকািা, জনিজকানা ৫০০০

২৮ জনিজকানা িদন ছয়না সার্ বেনীন পূো িন্ডপ, ছয়না, িদন, জনিজকানা ৫০০০

২৯ জনিজকানা জ ালামকয়া
জ ালামকয়া দাসপাড়া সার্ বেনীন পূো িণ্ডপ, জ ালামকয়া, 

জনিজকানা
৫০০০

৩০ জনিজকানা কলিাকািা শ্রীশ্রী কালী িমির , কলিাকািা, জনিজকানা ৫০০০

৩১ জনিজকানা কলিাকািা শ্রীশ্রী েগন্নাথজদজর্র িমির, কলিাকািা , জনিজকানা ৫০০০

৩২ জনিজকানা সদর
েয়নগর কালী র্াড়ী ,মহসার্ নং- ২২৬৬/৫ েনিা ব্াংক 

 া া,
৫০০০

৩৩ জনিজকানা সদর
চল পূো কমর, মহসার্ নং-  ১১৮৪৮, র্াংলাজদ  কৃমষ ব্াংক, 

জনিজকানা
৫০০০

৩৪ জনিজকানা জকন্দুয়া জকন্দুয়া হমর সভা দুগ বা িমির , জকন্দুয়া, জনিজকানা ২০০০

৩৫ জনিজকানা জকন্দুয়া জকন্দুয়া  দুগ বা িমির , জকন্দুয়া , জনিজকানা ২০০০

৩৬ জনিজকানা জকন্দুয়া আেিপুর পূো িমির , আেিপুর, জনিজকানা ২০০০

৩৭ জনিজকানা জকন্দুয়া র্াগদা দাসপাড়া িমির , র্াগদা, জনিজকানা ২০০০

৩৮ জনিজকানা জকন্দুয়া সাজুয়া জদর্ িমির , সাজুয়া , জনিজকানা ২০০০

৩৯ জনিজকানা জকন্দুয়া ধনচাঁদপুর কালী িমির , ধনচাঁদপুর, জনিজকানা ২০০০

৪০ জনিজকানা জকন্দুয়া জুড়াইল রাধাজগামর্ি িমির , জনিজকানা ২০০০



৪১ জনিজকানা জকন্দুয়া সাইদপুর কালী র্াড়ী িমির , সাইদপুর, জনিজকানা ২০০০

৪২ জনিজকানা জকন্দুয়া জগায়াইল র্াড়ী র্ি বন পাড়া িমির , জগায়াইল র্ামড়, জনিজকানা ২০০০

৪৩ জনিজকানা জকন্দুয়া ফজিপুর কি বকারর্াড়ী িমির , ফজিপুর, জনিজকানা ২০০০

৪৪ জনিজকানা জকন্দুয়া জপ্রির্াড়ী জভৌমিক র্াড়ী িমির, জনিজকানা ২০০০

৪৫ জনিজকানা জকন্দুয়া কামলয়াজোড়া জচৌকুড়ী িমির , জনিজকানা ২০০০

৪৬ জনিজকানা জকন্দুয়া গন্ধা হজর কৃষ্ণ িমির , জনিজকানা ২০০০

৪৭ জনিজকানা জকন্দুয়া র্াসটি পূো িমির , জনিজকানা ২০০০

৪৮ জনিজকানা জকন্দুয়া রােীর্পুর পূো িমির , জনিজকানা ২০০০

৪৯ জনিজকানা জকন্দুয়া জভািরা পমিিপাড়া পূো িমির , জনিজকানা ২০০০

৫০ জনিজকানা জকন্দুয়া জনয়ামদ পূো িমির , জনিজকানা ২০০০

৫১ জনিজকানা জকন্দুয়া বর্য়ারহাটি র্াোর িমির , বর্য়ারহাটি, জনিজকানা ২০০০

৫২ জনিজকানা জকন্দুয়া বুধপা া দুগ বা িমির , জনিজকানা ২০০০

৫৩ জনিজকানা জকন্দুয়া আশুমদয়া পূো িমির , জনিজকানা ২০০০

৫৪ জনিজকানা জকন্দুয়া িািমলপাড়া পূো িমির , জনিজকানা ২০০০

৫৫ জনিজকানা জকন্দুয়া জিাোপুর জগাপীনাথ পাড়া পূো িমির , জনিজকানা ২০০০

৫৬ জনিজকানা জকন্দুয়া ভগর্িীপুর দুগ বা িমির , জনিজকানা ২০০০

৫৭ জনিজকানা জকন্দুয়া জনায়াপাড়া র্ি বন পাড়া দুগ বা িমির , জনিজকানা ২০০০

৫৮ জনিজকানা জকন্দুয়া ফ্রীি মিস্ত্রীর্াড়ী দুগ বা িমির , জনিজকানা ২০০০

৫৯ জনিজকানা জকন্দুয়া ডাক্তার পাড়া দুগ বা িমির , জনিজকানা ২০০০

৬০ জনিজকানা জকন্দুয়া পান্ধঢালা জগৌরর্াড়ী িমির , জনিজকানা ২০০০

৬১ জনিজকানা জকন্দুয়া র্জটর্ামড় গজটরগমি িমির , জনিজকানা ২০০০

৬২ জনিজকানা জিাহনগঞ্জ রািকৃষ্ণ িমির সংঘ, জিাহনগঞ্জ, জনিজকানা ৫০০০

৬৩ জনিজকানা জিাহনগঞ্জ পাটপমি পূো সংঘ, জিাহনগঞ্জ, জনিজকানা ৫০০০

৬৪ জনিজকানা জিাহনগঞ্জ জদওিান র্ালার্াড়ী যুর্সংঘ, জিাহনগঞ্জ, জনিজকানা ৫০০০

৬৫ জনিজকানা  ামলয়াজুরী
শ্রীশ্রী দুু গ বা পূো ( হমর িমির ) সরকার র্াড়ী,  ামলয়াজুরী, 

জনিজকানা
৫০০০

৬৬ জনিজকানা িদন
শ্রীশ্রী দুগ বাপুো ( হমর িমির ) জগামর্িপুর, কাইটাল, িদন , 

জনিজকানা
৫০০০

৬৭ জনিজকানা জিাহনগঞ্জ
শ্রীশ্রী দুগ বা পূো ( কালী িমির ) িাঘান মসয়াঘাট, জিাহনগঞ্জ, 

জনিজকানা
৫০০০

৬৮ জনিজকানা জিাহনগঞ্জ শ্রীশ্রী দুগ বাপূো ( রািকৃষ্ণ মি ন) জিাহনগঞ্জ, জনিজকানা ৫০০০



৬৯ জনিজকানা জকন্দুয়া ফজিপুর দুগ বািমির , ফতুপুর, জকন্দুয়া , জনিজকানা ৩৮০০০

৭০ পঞ্চগড় সদর পঞ্চগড় জকন্দ্রীয় দুগ বাপূো িণ্ডপ, সদর , পঞ্চগড় ৪০০০

৭১ পঞ্চগড় সদর জপৌর ালপাড়া পূো িণ্ডপ, সদর , পঞ্চগড় ২০০০

৭২ পঞ্চগড় সদর কাহারপাড়া সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, সদর , পঞ্চগড় ২০০০

৭৩ পঞ্চগড় সদর
েগদল র্াোর ( সদ বার পাড়া) সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, 

সদর , পঞ্চগড়
২০০০

৭৪ পঞ্চগড় সদর গজলহা র্াোর সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, সদর , পঞ্চগড় ২০০০

৭৫ পঞ্চগড় সদর অির ানা সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, সদর , পঞ্চগড় ২০০০

৭৬ পঞ্চগড় সদর রিনী র্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, সদর , পঞ্চগড় ২০০০

৭৭ পঞ্চগড় সদর ভূোরীপাড়া সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, সদর , পঞ্চগড় ২০০০

৭৮ পঞ্চগড় সদর আির্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, সদর , পঞ্চগড় ২০০০

৭৯ পঞ্চগড় সদর জিাহন র্াগান সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, সদর , পঞ্চগড় ২০০০

৮০ পঞ্চগড় সদর িালাদাি সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, সদর , পঞ্চগড় ২০০০

৮১ পঞ্চগড় সদর ধকরা হাট সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, সদর , পঞ্চগড় ২০০০

৮২ পঞ্চগড় সদর মচকন িাটি সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, সদর , পঞ্চগড় ২০০০

৮৩ পঞ্চগড় সদর আিলাহার সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, সদর , পঞ্চগড় ২০০০

৮৪ পঞ্চগড় আজটায়ারী
রারঘাটি পুকুরপাড় সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, আজটায়ারী, 

পঞ্চগড়
২০০০

৮৫ পঞ্চগড় আজটায়ারী
রজসয়া োমুরীপাড়া সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, আজটায়ারী, 

পঞ্চগড়
২০০০

৮৬ পঞ্চগড় আজটায়ারী
লক্ষ্মীদ্বার কালীিলা সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, আজটায়ারী, 

পঞ্চগড়
২০০০

৮৭ পঞ্চগড় আজটায়ারী ম কটিহারী সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, আজটায়ারী, পঞ্চগড় ২০০০

৮৮ পঞ্চগড় আজটায়ারী জিজহরপুর সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, আজটায়ারী, পঞ্চগড় ২০০০



৮৯ পঞ্চগড় আজটায়ারী পুরািন আজটায়ারী সার্ বেনীন পূো িন্ডপ, আজটায়ারী, পঞ্চগড় ২০০০

৯০ পঞ্চগড় আজটায়ারী পালপাড়া সার্ বেনীন পূো িন্ডপ, আজটায়ারী, পঞ্চগড় ২০০০

৯১ পঞ্চগড় আজটায়ারী মসপাইপাড়া সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, আজটায়ারী, পঞ্চগড় ২০০০

৯২ পঞ্চগড় জেঁতুমলয়া হাওয়াজোি সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, জেঁতুমলয়া, পঞ্চগড় ২০০০

৯৩ পঞ্চগড় জেঁতুমলয়া র্ড় দলুয়াগে সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, জেঁতুমলয়া, পঞ্চগড় ২০০০

৯৪ পঞ্চগড় জেঁতুমলয়া ভেনপুর র্াোর সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, জেঁতুমলয়া, পঞ্চগড় ২০০০

৯৫ পঞ্চগড় জেঁতুমলয়া জেঁতুমলয়া সদর সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, জেঁতুমলয়া, পঞ্চগড় ২০০০

৯৬ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ মিস্তাপাড়া দুগ বাপূো িণ্ডপ, জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

৯৭ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ র্লরািপুর ধাি দুগ বাপূো িণ্ডপ, জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

৯৮ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ ফুলর্াড়ী দুগ বাপূো িণ্ডপ, জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

৯৯ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ কালুপীর ভাঙ্গারপাড়া দুগ বাপূো িণ্ডপ, জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

১০০ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ জিলীপাড়া দুগ বাপূো িণ্ডপ, জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

১০১ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ কালীর্াড়ী দুগ বাপূো িণ্ডপ, জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

১০২ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ ছিম কারপুর গুয়ার্াড়ী দুগ বাপূো িন্ডপ, জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

১০৩ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ েগর্ন্ধু ঠাকুরর্াড়ী দুগ বাপূো িণ্ডপ, জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ৩০০০

১০৪ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ
জ লারাি ভুলাসন্তরা সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, জদর্ীগঞ্জ 

,পঞ্চগড়
২০০০

১০৫ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ ছমলিনগর দুগ বাপূো িণ্ডপ, জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

১০৬ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ জসানাহার র্াোর দুগ বাপূো িণ্ডপ, জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

১০৭ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ জসানাহার উজিজ র ডাঙ্গা দুগ বাপূো িন্ডপ, জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

১০৮ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ রািগঞ্জ মর্লাসী দাসপাড়া দুগ বাপূো িণ্ডপ, জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

১০৯ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ র্াবুরহাট দুগ বাপূো িণ্ডপ, জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

১১০ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ জটপ্রীগঞ্জ দুগ বাপূো িণ্ডপ, জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

১১১ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ কালীগঞ্জ সার্ বেনীন দুগ বা পূো িন্ডপ, জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০



১১২ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ জিৌিামর সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

১১৩ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ জর্ংহারী সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

১১৪ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ জসানাজপািা র্ামনয়া পাড়া দুগ বাপূো িণ্ডপ, জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

১১৫ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ
ডাডুয়াহাট সার্ বেনীন  ারদীয় দুগ বাপূো িণ্ডপ, জদর্ীগঞ্জ 

,পঞ্চগড়
২০০০

১১৬ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ জকাটভােনী দুগ বাপূো িমির, জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

১১৭ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ
জসনপাড়া আির্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, জদর্ীগঞ্জ 

,পঞ্চগড়
২০০০

১১৮ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ সাহাপাড়া র্জটািলী দুগ বািমির , জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

১১৯ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ সাহাপাড়া ভুর্জনশ্বরী দুগ বা িমির , জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

১২০ পঞ্চগড় জদর্ীগঞ্জ কালুপাঠা সার্ বেনীন দুগ বাপুো িমির , জদর্ীগঞ্জ ,পঞ্চগড় ২০০০

১২১ পঞ্চগড় জর্াদা কামলয়াগঞ্জ দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১২২ পঞ্চগড় জর্াদা নয়ানীবুরুে দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১২৩ পঞ্চগড় জর্াদা ধরধরা হাট দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১২৪ পঞ্চগড় জর্াদা িয়দানমদঘী র্াোর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ১০০০০

১২৫ পঞ্চগড় জর্াদা জভলা পুকুর দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১২৬ পঞ্চগড় জর্াদা ধকরাহাট সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১২৭ পঞ্চগড় জর্াদা মহন্দুপাড়া শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১২৮ পঞ্চগড় জর্াদা উৎকুড়া র্াোর দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১২৯ পঞ্চগড় জর্াদা
মিজশ্রািা িহামপট ধাি সার্ বেনীণ দুগ বা িমির (র্জদশ্বরী) জর্াদা 

, পঞ্চগড়
৫০০০

১৩০ পঞ্চগড় জর্াদা ফুটমকর্াড়ী দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১৩১ পঞ্চগড় জর্াদা র্ািনহাট দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১৩২ পঞ্চগড় জর্াদা  ামরো িাজড়য়া দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১৩৩ পঞ্চগড় জর্াদা েংলী পীর দাস পাড়া দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১৩৪ পঞ্চগড় জর্াদা কুিার পাড়া দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১৩৫ পঞ্চগড় জর্াদা িািীপাড়া দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১৩৬ পঞ্চগড় জর্াদা র্াগান র্াড়ী সার্ বেনীণ দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০



১৩৭ পঞ্চগড় জর্াদা র্ক ীগঞ্জ দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১৩৮ পঞ্চগড় জর্াদা কােীপাড়া দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১৩৯ পঞ্চগড় জর্াদা নয়ামদঘী দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১৪০ পঞ্চগড় জর্াদা জগামর্িগুরু দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১৪১ পঞ্চগড় জর্াদা ডাঙ্গা পাড়া দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ৪০০০

১৪২ পঞ্চগড় জর্াদা িীরগঞ্জ হাট দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১৪৩ পঞ্চগড় জর্াদা র্াকপুর নামপি পাড়া দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১৪৪ পঞ্চগড় জর্াদা পাঁচপীর র্াোর দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১৪৫ পঞ্চগড় জর্াদা জর্াদা জগামর্ি মেউ দুগ বা িমির , জর্াদা , পঞ্চগড় ২০০০

১৪৬ রংপুর সদর
জদজর্াত্তর রােরাজেশ্বরী িমির ধূিকাটিয়া, িামহগঞ্জ, সদর , 

রংপুর
১২০০০

১৪৭ রংপুর সদর
মডিলা রাোজদজর্াত্তর এজস্টট মডিলা , িামহগঞ্জ  সদর , 

রংপুর
২৫০০০

১৪৮ রংপুর সদর জস্ট ন কালীর্াড়ী িমির ,  সদর , রংপুর ১৫০০০

১৪৯ রংপুর সদর শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ েনমদন মেউ িমির ,  সদর , রংপুর ২০০০

১৫০ রংপুর সদর জগাসাইর্াড়ী দুগ বা িন্ডপ, িামহগঞ্জ,  সদর , রংপুর ৯০০০

১৫১ রংপুর সদর েগদী পুর র্টিলা দুগ বা িমির , ওয়াড ব-১০,  সদর , রংপুর ২৫০০

১৫২ রংপুর সদর
র্ালারর্াোর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ওয়াড ব-১১,  সদর , 

রংপুর
৫৫০০

১৫৩ রংপুর সদর পমিি জগামপনাথপুর  দুগ বািমির , ওয়াড ব-১২,  সদর , রংপুর ৫০০০

১৫৪ রংপুর সদর  ধাপ কািারপাড়া হমরিমির,  সদর , রংপুর ২০০০

১৫৫ রংপুর সদর চমি  হাোরী ম র্ িমির ,  সদর , রংপুর ১০০০০

১৫৬ রংপুর সদর
  ীিলা িমির মডিলা, কানুনজগাজটলা, িামহগঞ্জ,  সদর , 

রংপুর
২০০০

১৫৭ রংপুর সদর
হারাটি িধ্যপাড়া দুগ বাপূো  কমিটি, ৫ নং ওয়াড ব,  সদর , 

রংপুর
৯৫০০

১৫৮ রংপুর সদর
উত্তর অমভরাি  ারমদয়া দুগ বািমির , ২ নং ওয়াড ব,  সদর , 

রংপুর
৬৫০০

১৫৯ রংপুর সদর
 শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ দুগ বা িমির , আমেজুল্লা, িািপাট,  সদর 

, রংপুর
২০০০

১৬০ রংপুর সদর
পমিি র্কমচ কালীিলা দুগ বা িমির , িািপাট,  সদর , 

রংপুর
৩০০০

১৬১ রংপুর সদর
জদওয়ান টুমল সার্ বেনীন িািা িমির , জদওয়ান টুমল, 

িামহগঞ্জ,  সদর , রংপুর
২০০০



১৬২ রংপুর সদর
 শ্রী শ্রী জগামপনাথ জদর্ মর্গ্রহ িমির , জগালাগঞ্জ,  সদর , 

রংপুর
৫০০০

১৬৩ রংপুর সদর পাথ ব সারথী িমির , জসন্ট্রাল জরাড,  সদর , রংপুর ২০০০

১৬৪ রংপুর সদর
অজ াধ্যাপুর র্াবুরহাট সার্ বেনীন দুগ বািমির , রংপুর সদর , 

রংপুর
১৩০০০

১৬৫ রংপুর সদর
দমযণ িমিনপুর  পালপাড়া কালীর্াড়ী আশ্রি , িমিনপুর,  

সদর , রংপুর
১২৫০০

১৬৬ রংপুর সদর
লালচাদপুর সরদারপাড়া সার্ বেনীন হমরর্াসর,  জলয়া,  সদর 

, রংপুর
৮০০০

১৬৭ রংপুর সদর
পূর্ ব রমিরািপুর জ ামগপাড়া পূো িণ্ডপ, হমরজদর্পুর,  সদর , 

রংপুর
৭৫০০

১৬৮ রংপুর িারাগঞ্জ িারাগঞ্জ জকন্দ্রীয় দুগ বা িমির , িারাগঞ্জ, রংপুর ৩০০০

১৬৯ রংপুর িারাগঞ্জ র্রামি সাহাপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , িারাগঞ্জ, রংপুর ৪০০০

১৭০ রংপুর িারাগঞ্জ উমেয়া িধ্যপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , িারাগঞ্জ, রংপুর ৫০০০

১৭১ রংপুর র্দরগঞ্জ
কাচার্াড়ী ডাক্তারপাড়া দুগ বা কালীিমির , জলাহানী পাড়া , 

র্দরগঞ্জ, রংপুর
২০০০

১৭২ রংপুর র্দরগঞ্জ
মদলালপুর কািারপাড়া দুগ বা িমির , রাধানগর, র্দরগঞ্জ, 

রংপুর
২০০০

১৭৩ রংপুর র্দরগঞ্জ
ডাংগা পমিিকুিার পূো িণ্ডপ, জগাপীনাথপুর, র্দরগঞ্জ, 

রংপুর
২০০০

১৭৪ রংপুর র্দরগঞ্জ
দমযণ রািনাথাপুর নািা পাড়া আমদর্াসী র্াজরায়ারী দুগ বা 

িমির , র্দরগঞ্জ, রংপুর
২০০০

১৭৫ রংপুর র্দরগঞ্জ
জিাস্তফাপুর গুদািপাড়া র্াজরায়ারী কালীর্াড়ী িমির , 

দাজিাদরপুর , র্দরগঞ্জ, রংপুর
২০০০

১৭৬ রংপুর র্দরগঞ্জ
রাোরািপুর ডাংগাপাড়া  দুগ বা পূো িন্ডর্, িধুপুর, র্দরগঞ্জ, 

রংপুর
২০০০

১৭৭ রংপুর র্দরগঞ্জ নিনপুর পাটমনপাড়া পূোিণ্ডর্ , জগাপালপুর, র্দরগঞ্জ, রংপুর ২০০০

১৭৮ রংপুর র্দরগঞ্জ কুতুর্পুর মসঙ্গারা দুগ বািমির , কুতুর্পুর , র্দরগঞ্জ, রংপুর ২০০০

১৭৯ রংপুর র্দরগঞ্জ
সংকরপুর র্ড়াইর্াড়ী বিলযে র্াবুরপাড়া  র্াজরায়ারী দুগ বা 

িমির , কালুপাড়া , র্দরগঞ্জ, রংপুর
২০০০

১৮০ রংপুর র্দরগঞ্জ
বুেরুক হামেপুর িািীপাড়া পূো িণ্ডপ, মর্ষ্ণুপুর , র্দরগঞ্জ, 

রংপুর
২০০০



১৮১ রংপুর র্দরগঞ্জ চাদকুঠির ডাংগা  ীিলা দুগ বা িমির , র্দরগঞ্জ, রংপুর ২০০০

১৮২ রংপুর র্দরগঞ্জ
পামকহানা জরহারপাড়া দুগ বা িমির , জপৌরসভা, র্দরগঞ্জ, 

রংপুর
২০০০

১৮৩ রংপুর র্দরগঞ্জ
কাচার্াড়ী নামপিপাড়া দুগ বা কালীিমির, জলাহানীপাড়া , 

র্দরগঞ্জ,  রংপুর
২০০০

১৮৪ রংপুর  কাউমনয়া িমকপল র্াোর শ্রীশ্রী কালীিমির, কাউমনয়া, রংপুর ৪০০০

১৮৫ রংপুর  কাউমনয়া র্ািজনরহাট শ্রীশ্রী কালীর্াড়ী , কাউমনয়া, রংপুর ৪০০০

১৮৬ রংপুর  কাউমনয়া
দমযণ মনেপাড়া শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , র্ালাপাড়া , কাউমনয়া, 

রংপুর
৮০০০

১৮৭ রংপুর  কাউমনয়া র্াহীমগমল সার্ বেনীন কালী ও দুগ বা িমির , কাউমনয়া, রংপুর ৪০০০

১৮৮ রংপুর পীরগঞ্জ
পাহাড়পুর ( িজহন্দ্রর্াড়ী) সার্ বেনীন হমর ও দুগ বা িমির , 

পীরগঞ্জ, রংপুর
৩০০০

১৮৯ রংপুর পীরগঞ্জ র্াহাদুরপুর সার্ বেনীন কালী িমির ,  পীরগঞ্জ, রংপুর ২০০০

১৯০ রংপুর পীরগঞ্জ িাদারগঞ্জ সার্ বেনীন দুগ বািমির,  পীরগঞ্জ, রংপুর ২০০০

১৯১ রংপুর পীরগঞ্জ প্রোপাড়া পালপাড়া সার্ বেনীন দুগ বািমির,  পীরগঞ্জ, রংপুর ৩০০০

১৯২ রংপুর পীরগঞ্জ পীরগঞ্জ জকন্দ্রীয় সার্ বেনীন দুগ বািমির,  পীরগঞ্জ, রংপুর ৪০০০

১৯৩ রংপুর পীরগঞ্জ
চক কমরি ( কাম িপুর ) িরুণ সংঘ সার্ বেনীন  দুগ বািমির,  

পীরগঞ্জ, রংপুর
৪০০০

১৯৪ রংপুর পীরগঞ্জ কাঞ্চনপুর হমরর্াসর ,  পীরগঞ্জ, রংপুর ২০০০

১৯৫ রংপুর পীরগঞ্জ কামদরার্াদ রায়র্াড়ী কালী ও দুগ বািমির,  পীরগঞ্জ, রংপুর ২০০০

১৯৬ রংপুর পীরগঞ্জ জভণ্ডারর্াড়ী সার্ বেনীন পুরািন দুগ বািমির, পীরগঞ্জ, রংপুর ৩০০০

১৯৭ রংপুর পীরগঞ্জ আজিাদপুর আমদর্াসী পাড়া দুগ বা িমির ,  পীরগঞ্জ, রংপুর ২০০০

১৯৮ রংপুর িীঠাপুকুর   ঠির্াড়ী দুগ বাপূো িহাশ্ম ান, দুগ বাপুর, মিঠাপুকুর, রংপুর ২৫০০০

১৯৯ রংপুর িীঠাপুকুর
রমিয়া িধ্যযুমগপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , রমিয়া, 

মিঠাপুকুর, রংপুর
২০০০

২০০ রংপুর িীঠাপুকুর
নানকর রাধা িাধর্ মেউ মর্গ্রহ িমির , নানকর, মিঠাপুকুর, 

রংপুর
২০০০

২০১ রংপুর িীঠাপুকুর
ভাংমন ঠাকুরর্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বািমির , ভাংমন, মিঠাপুকুর, 

রংপুর
২০০০



২০২ রংপুর িীঠাপুকুর
মিলনপুর দমযণ পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মিলনপুর, 

মিঠাপুকুর, রংপুর
২০০০

২০৩ রংপুর িীঠাপুকুর
নানকর রাধািাধর্ মেউ িমির , র্ড় হ রিপুর , মিঠাপুকুর, 

রংপুর
২০০০

২০৪ রংপুর িীঠাপুকুর
রািরাজয়র পাড়া ( পমিি পাড়া ) সার্ বেনীন দুগ বািমির, র্ড় 

হ রিপুর, মিঠাপুকুর, রংপুর
২০০০

২০৫ রংপুর িীঠাপুকুর
বর্রািীর্ির সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মিেবাপুর, মিঠাপুকুর, 

রংপুর
২০০০

২০৬ রংপুর িীঠাপুকুর
রহিিপুর সার্ বেনীন দুগ বািমির , ইিাদপুর, মিঠাপুকুর, 

রংপুর
২০০০

২০৭ রংপুর িীঠাপুকুর মিঠাপুকুর, জকন্দ্রীয় দুগ বা িমির , মিঠাপুকুর, রংপুর ২০০০

২০৮ রংপুর পীরগাছা
মকছািি ছাওলা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ছাওলা , পীরগাছা , 

রংপুর
২০০০

২০৯ রংপুর পীরগাছা রাধাজগামর্ি িমির, িাম্ব লপুর, পীরগাছা , রংপুর ২০০০

২১০ রংপুর পীরগাছা
ভমক্তপ্রভা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ইটাকুিারী, পীরগাছা , 

রংপুর
২০০০

২১১ রংপুর পীরগাছা
নর্ চালুমনয়া কালী ও  ীিলা িমির, অন্নদানগর, পীরগাছা , 

রংপুর
২০০০

২১২ রংপুর পীরগাছা পাওিানাহাট সার্ বেনীন দুগ বািমির , পীরগাছা , রংপুর ২০০০

২১৩ রংপুর পীরগাছা অন্নদানগর িাতৃ িমির , পীরগাছা , রংপুর ৪০০০

২১৪ রংপুর পীরগাছা মকছািি মিমনয়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , পীরগাছা , রংপুর ২০০০

২১৫ রংপুর পীরগাছা ডাকুয়ার মদমঘ সার্ বেনীন দুগ বা িমির , পীরগাছা , রংপুর ২০০০

২১৬ রংপুর পীরগাছা
িংলা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , রাধাজগামর্ি িমির , পীরগাছা 

, রংপুর
২০০০

২১৭ রংপুর পীরগাছা
পমিি নর্মনদাস িাস্টারপাড়া দুগ বািমির , নর্মনদাস, 

গংগাচড়া, রংপুর
২০০০

২১৮ রংপুর পীরগাছা
পমিি  িান্দ্রাইন িহািায়া আশ্রি দুগ বা িমির ,  গংগাচড়া, 

রংপুর
২০০০

২১৯ রংপুর পীরগাছা গংগাচড়া উপজেলা জকন্দ্রীয় দুগ বা িমির ,  গংগাচড়া, রংপুর ৪০০০

২২০ রংপুর পীরগাছা
দমযণ  জকালজকাি িাষ্টার পাড়া দুগ বা িমির ,  গংগাচড়া, 

রংপুর
২০০০

২২১ রংপুর পীরগাছা
চিজনর হাট সার্ বেনীন দুগ বা িমির , আলদাদপুর ,  গংগাচড়া, 

রংপুর
২০০০



২২২ রংপুর পীরগাছা ধামুর পূর্ বপাড়া সার্ বেনীন দুগ বািমির ,  গংগাচড়া, রংপুর ৪০০০

২২৩ রংপুর পীরগাছা
উত্তর পানাপুকুর দাসপাড়া সার্ বেনীন দুগ বািমির , জর্িগাড়ী,  

গংগাচড়া, রংপুর
২০০০

২২৪ রংপুর পীরগাছা মকসািি হাবু হমরিমির, গেঘণ্টা,  গংগাচড়া, রংপুর ২০০০

২২৫ রংপুর পীরগাছা র্ড় রূপাই দুগ বা িমির , িজণ বয়া ,  গংগাচড়া, রংপুর ২০০০

২২৬ রংপুর পীরগাছা
পূর্ ব কচুয়া র্াবু পাড়া র্াজধর পাড় দুগ বা িমির , জনাহালী,  

গংগাচড়া, রংপুর
২০০০

২২৭ রংপুর সদর
র্ালাজকায়ার আরােী পুশুরাি ঠাকুরর্াড়ী শ্রীশ্রী দুগ বা ও হমর 

িমির , সদর , রংপুর
২০০০

২২৮ রংপুর র্দরগঞ্জ িনসা ও দুগ বা িমির , র্দরগঞ্জ জপৌরসভা, রংপুর ২০০০

২২৯ রংপুর পীরগঞ্জ
জেোমিডাঙ্গা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , োহাঙ্গীরার্াদ,  

পীরগঞ্জ, রংপুর
২০০০

২৩০ রংপুর পীরগাছা নর্মনিোনি জসর্াশ্রি , ইটাকুিারী, পীরগাছা , রংপুর ২০০০

২৩১ রংপুর পীরগাছা কুমড়পাড়া দুগ বা িমির , পীরগাছা , রংপুর ২০০০

২৩২ রংপুর পীরগাছা
িধুরাি সার্ বেনীন  দুগ বা ও রাধাজগামর্ি িমির , ইটাকুিারী, 

পীরগাছা , রংপুর
২০০০

২৩৩ নীলফািারী জডািার
উত্তর জগাসাইগঞ্জ দাসপাড়া  পূো িণ্ডপ, ১ নং জভাগডাবুরী , 

জডািার, নীলফািারী
২০০০

২৩৪ নীলফািারী জডািার
উত্তর জকিকীর্াড়ী হমরিমির ও দুগ বা িন্ডর্, ২ নং 

জকিকীর্াড়ী, জডািার, নীলফািারী
২০০০

২৩৫ নীলফািারী জডািার
পমিি চাি ানা জর্ািলগঞ্জ র্াোর দুগ বািন্ডপ, জডািার, 

নীলফািারী
২০০০

২৩৬ নীলফািারী জডািার
জগািানািী জচৌরঙ্গ র্াোর দুগ বা পূো িন্ডপ, জডািার, 

নীলফািারী
২০০০

২৩৭ নীলফািারী জডািার উত্তর জগািানািী িামিয়ালী পূো িন্ডপ, জডািার, নীলফািারী ২০০০

২৩৮ নীলফািারী জডািার
জগািানািী ম  ারঘাট র্াোর পূো িন্ডপ, জডািার, 

নীলফািারী
২০০০

২৩৯ নীলফািারী জডািার
মিরোগঞ্জ িাস্টারপাড়া নজরজ র র্াড়ী পূো িণ্ডপ, জডািার, 

নীলফািারী
২০০০

২৪০ নীলফািারী জডািার হলহমলয়া র্টিলী পূো িন্ডপ, জডািার, নীলফািারী ২০০০

২৪১ নীলফািারী জডািার
র্ামুমনয়া কাচারীহাট পূোিন্ডপ, র্ামুমনয়া র্াোর, জডািার, 

নীলফািারী
২০০০



২৪২ নীলফািারী জডািার অমধকারীপাড়া র্টিলী পূোিণ্ডপ, জডািার, নীলফািারী ২০০০

২৪৩ নীলফািারী জডািার  ািার র্ামুমনয়া র্টিলী দুগ বাপূো িণ্ডপ, জডািার, নীলফািারী ২০০০

২৪৪ নীলফািারী জডািার
পাঙ্গাপীল সাজহজর্র হাট সার্ বেনীন দুগ বািণ্ডপ, জডািার, 

নীলফািারী
২০০০

২৪৫ নীলফািারী জডািার
িাস্টারপাড়া সন্যাসীিলা সার্ বেনীন দুগ বািণ্ডপ, পাঙ্গা, 

িটুকপুর , জডািার, নীলফািারী
২০০০

২৪৬ নীলফািারী জডািার
পঃ জর্াড়াগাড়ী রােপাড়া সার্ বেনীণ দুগ বািন্ডপ, জর্াড়াগাড়ী, 

জডািার, নীলফািারী
২০০০

২৪৭ নীলফািারী জডািার
মনজিাে ানা র্াোর সার্ বেনীন দুগ বািণ্ডপ, জর্াড়াগাড়ী, 

জডািার, নীলফািারী
২০০০

২৪৮ নীলফািারী জডািার ম য়ালডাঙ্গী সার্ বেনীন দুগ বািণ্ডপ, জডািার, নীলফািারী ২০০০

২৪৯ নীলফািারী জডািার র্টিলী সার্ বেনীন দুগ বািণ্ডপ, জডািার, নীলফািারী ২০০০

২৫০ নীলফািারী জডািার
র্ড়র্ারুিা দমযণপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জডািার, 

নীলফািারী
২০০০

২৫১ নীলফািারী জডািার পূর্ ব জছাটরাউিা দুগ বা িমির , জডািার, নীলফািারী ২০০০

২৫২ নীলফািারী জডািার র্ড়গাছা র্াোর দুগ বািণ্ডপ, জসানারায়, জডািার, নীলফািারী ২০০০

২৫৩ নীলফািারী জডািার র্ড়গাছা িারািমন দুগ বা িণ্ডপ, জডািার, নীলফািারী ২০০০

২৫৪ নীলফািারী জডািার দলুয়া মচকারহাট দুগ বািণ্ডপ, জডািার, নীলফািারী ২০০০

২৫৫ নীলফািারী জডািার
 ালিারা ( লীলাহাটি) দুগ বািণ্ডপ, ১০ নং হমরনচড়া , জডািার, 

নীলফািারী
২০০০

২৫৬ নীলফািারী জডািার হংসরাে ধরনীগঞ্জ দুগ বািন্ডপ, জসানারায়, জডািার, নীলফািারী ২০০০

২৫৭ নীলফািারী জডািার
জ ারচাহাটি মনচার্াোর হংসরাে ধরনীগঞ্জ হাট দুগ বা িন্ডপ, 

জডািার, নীলফািারী
২০০০

২৫৮ নীলফািারী জডািার র্ন্ধু সংঘ , জডািার হাইস্কুল িাঠ , জডািার, নীলফািারী ২০০০

২৫৯ নীলফািারী জডািার
শ্রী সন্নোসী িমির  সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্ , জডািার, 

নীলফািারী
২০০০

২৬০ নীলফািারী মডিলা
ঠাকুরগঞ্জ র্াোর দুগ বা িণ্ডপ, পমিি ছািনাই, মডিলা, 

নীলফািারী
২০০০

২৬১ নীলফািারী মডিলা
জিল্লাপাড়া সার্ বেনীন পূো পুরািন দুগ বা িণ্ডপ, পমিি 

ছািনাই,  মডিলা, নীলফািারী
২০০০



২৬২ নীলফািারী মডিলা স্বারস্বি সংঘ দুগ বা িণ্ডপ,  গা গার্াড়ী,  মডিলা, নীলফািারী ২০০০

২৬৩ নীলফািারী মডিলা
 ালহাটী র্াোর সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ,  ালহাটী,  

মডিলা, নীলফািারী
২০০০

২৬৪ নীলফািারী মডিলা
দমযণ কুিারপাড়া অমধকারীর্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বা পূো িণ্ডপ, 

র্ালাপাড়া ,  মডিলা, নীলফািারী
২০০০

২৬৫ নীলফািারী মডিলা
জসানািমনর ডাঙ্গা সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, নাউিারা ,  

মডিলা, নীলফািারী
২০০০

২৬৬ নীলফািারী মডিলা
কামকনা হমরিমির সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ,  ামল  চাপাণী, 

 মডিলা, নীলফািারী
২০০০

২৬৭ নীলফািারী মডিলা
শ্রীশ্রী রািকৃষ্ণ হমরিমির ,  মল  চাপানী,  মডিলা, 

নীলফািারী
২০০০

২৬৮ নীলফািারী মডিলা
চাপাণী হাট সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, ঝুনাগাছ চাপানী,  

মডিলা, নীলফািারী
২০০০

২৬৯ নীলফািারী মডিলা
কাকরা র্াোর সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, ঝুনাগাছা চাপানী,  

মডিলা, নীলফািারী
২০০০

২৭০ নীলফািারী মডিলা
জসানাখুলী সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, ঝুনাগাছ চাপানী,  

মডিলা, নীলফািারী
২০০০

২৭১ নীলফািারী মডিলা র্াবুরহাট জকন্দ্রীয় দুগ বাপূো িণ্ডপ,  মডিলা, নীলফািারী ২০০০

২৭২ নীলফািারী মডিলা
গয়ার্াড়ী র্ড় হমরসভা দুগ বাপূো িণ্ডপ, গয়ার্াড়ী,  মডিলা, 

নীলফািারী
২০০০

২৭৩ নীলফািারী মডিলা
শুটির্াড়ী র্াোর সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, শুটির্াড়ী ,  

মডিলা, নীলফািারী
২০০০

২৭৪ নীলফািারী মডিলা
সদারহাট জদর্ীর ডাঙ্গা পুরািন দুগ বাপূো িন্ডপ,  মডিলা, 

নীলফািারী
২০০০

২৭৫ নীলফািারী মডিলা
িধ্য গয়ার্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, গয়ার্াড়ী,  মডিলা, 

নীলফািারী
২০০০

২৭৬ নীলফািারী মডিলা
মডিলা হাইস্কুল পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির ,  মডিলা, 

নীলফািারী
২০০০

২৭৭ নীলফািারী মডিলা
মডিলা আদ ব সার্ বেনীন দুগ বাপূো িমির ,  মডিলা, 

নীলফািারী
২০০০

২৭৮ নীলফািারী েলঢাকা
েলঢাকা জকন্দ্রীয় দুগ বা িমির , েলঢাকা র্াোর েলঢাকা, 

নীলফািারী
২০০০

২৭৯ নীলফািারী েলঢাকা
উপজেলা িাথাভাঙ্গা সার্ বেনীন  দুগ বা িমির , েলঢাকা, 

নীলফািারী
২০০০

২৮০ নীলফািারী মডিলা
সিীঘাট সার্ বেনীন দুগ বািণ্ডপ , সিী ঘাট ,  মডিলা, 

নীলফািারী
২০০০



২৮১ নীলফািারী েলঢাকা
র্ালাগ্রাির্াোর চমণ্ডহাটি িমির , র্ালাগ্রাি, েলঢাকা, 

নীলফািারী
২০০০

২৮২ নীলফািারী েলঢাকা
পমিি র্ালাগ্রাি োিিলা কালী িমির , র্ালাগ্রাি, 

েলঢাকা, নীলফািারী
৫০০০

২৮৩ নীলফািারী েলঢাকা
 ালর্ন ঢুকঢুমক হাট সার্ বেনীন দুগ বা িমির , র্ালাগ্রাি, 

েলঢাকা, নীলফািারী
২০০০

২৮৪ নীলফািারী েলঢাকা
িালুক জগালনা ভীজির ধাপ দুগ বা িন্ডপ, জগালনা েলঢাকা, 

নীলফািারী
২০০০

২৮৫ নীলফািারী েলঢাকা
িীরগঞ্জ হাট সার্ বেনীন জকন্দ্রীয়  পুরািন দুগ বা িন্ডপ, িীরগঞ্জ 

, েলঢাকা, নীলফািারী
২০০০

২৮৬ নীলফািারী েলঢাকা
রাের্াড়ী কণ বিয়ী জর্- সরকার প্রাঃ মর্ঃ সার্ বেনীন দুগ বাপূো  

ম মুলর্াড়ী, েলঢাকা, নীলফািারী
২০০০

২৮৭ নীলফািারী েলঢাকা
পমিি কাঠালী রজঙ্গর র্াোর দুগ বা িমির , শুমুলর্াড়ী , 

েলঢাকা, নীলফািারী
২০০০

২৮৮ নীলফািারী েলঢাকা
পমিি কাঠালী র্াবুপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , কাঠালী, 

েলঢাকা, নীলফািারী
২০০০

২৮৯ নীলফািারী েলঢাকা
হমর চন্দ্র পাঠ রজথর ডাঙ্গা দুগ বা িণ্ডপ, খুটািারা , েলঢাকা, 

নীলফািারী
২০০০

২৯০ নীলফািারী েলঢাকা বকিারী র্াোর দুগ বা িণ্ডপ, বকিারী , েলঢাকা, নীলফািারী ৫০০০

২৯১ নীলফািারী েলঢাকা
মসংমরয়া কালীর ডাঙ্গা দুগ বা িণ্ডপ, জ ৌলিারী, েলঢাকা, 

নীলফািারী
২০০০

২৯২ নীলফািারী বসয়দপুর শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , হামি ানা , বসয়দপুর , নীলফািারী ১২০০০

২৯৩ নীলফািারী বসয়দপুর প্রাথ বানা সংঘ,   হীদ মর্োিান জরাড, বসয়দপুর , নীলফািারী ১৪০০০

২৯৪ নীলফািারী বসয়দপুর শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ িমির , কুিল ,  বসয়দপুর , নীলফািারী ১৪০০০

২৯৫ নীলফািারী বসয়দপুর
মহন্দু কল্যাণ সমিমি জকন্দ্রীয় পূো িণ্ডপ,  বসয়দপুর , 

নীলফািারী
২০০০

২৯৬ নীলফািারী বসয়দপুর
র্াংগালীপুর মসটি জট্রডাস ব দুগ বাপূো িণ্ডপ,  বসয়দপুর , 

নীলফািারী
২০০০

২৯৭ নীলফািারী বসয়দপুর
হামুর হাট দুগ বািমির  ািা , িধুপুর ,  বসয়দপুর , 

নীলফািারী
২০০০

২৯৮ নীলফািারী বসয়দপুর
চামিয়ার ডাংগাপূো িণ্ডপ, জর্ািলাগাড়ী,  বসয়দপুর , 

নীলফািারী
২০০০

২৯৯ নীলফািারী বসয়দপুর
মনে র্াড়ী জেজল পাড়া পূো িন্ডপ, কািার পুকুর ,  বসয়দপুর 

, নীলফািারী
২০০০



৩০০ নীলফািারী বসয়দপুর
শ্রীশ্রী আ ব জসাগাশ্রি দুগ বা িমির পূো িণ্ডপ,  বসয়দপুর , 

নীলফািারী
২০০০

৩০১ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
নলঝুমড় পাড়া সহে জ াগাশ্রি , নলঝুমড় , মকজ ারগঞ্জ, 

নীলফািারী
৩০০০

৩০২ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ নর্গয়াধাি র্াহামগমল , মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী ৩০০০

৩০৩ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
জকল্লার্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বািমির , জকল্লার্াড়ী, মকজ ারগঞ্জ, 

নীলফািারী
২০০০

৩০৪ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
উপজেলা জকন্দ্রীয় সার্ বেনীন হমরিমির , মকজ ারগঞ্জ, 

নীলফািারী
৫০০০

৩০৫ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
র্ড়মভটা জকন্দ্রীয় সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মকজ ারগঞ্জ, 

নীলফািারী
২০০০

৩০৬ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
জিলার্র টুটুর্ারডাঙ্গা শ্রীশ্রী করুণািয়ী কালী িমির , 

মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী
৩০০০

৩০৭ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ জিলার্র উত্তরপাড়া হমরিমির , মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী ২০০০

৩০৮ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ চাঁদ ানা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী ২০০০

৩০৯ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
উত্তর র্ড় মভটা ডাঙ্গা পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , 

মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী
২০০০

৩১০ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
উত্তর র্ড়মভটা িয়নার ডাঙ্গা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , 

মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী
২০০০

৩১১ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ মর্ জক মর্ সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী ২০০০

৩১২ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
জিলার্র পমিিপাড়া র্টিলা ( সুকুিার িাস্টার পাড়া ) 

সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী
২০০০

৩১৩ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
জিলার্র র্াঘপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মকজ ারগঞ্জ, 

নীলফািারী
২০০০

৩১৪ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
জিলার্র  ামিনী জিম্বারপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , 

মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী
২০০০

৩১৫ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
জিলার্র পমিি পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মকজ ারগঞ্জ, 

নীলফািারী
২০০০

৩১৬ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
জিলার্র র্ড়র্ামড় সাররেনীন দুগ বা িমির , মকজ ারগঞ্জ, 

নীলফািারী
২০০০

৩১৭ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
টটুয়ার ডাঙ্গা অন্নপূণ বা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মকজ ারগঞ্জ, 

নীলফািারী
২০০০

৩১৮ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
জিলার্র িািাপাড়া ( িজনাদাস িাষ্টারপাড়া ) সার্ বেনীন দুগ বা 

িমির , মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী
২০০০



৩১৯ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
জিলার্র র্াবুপাড়া  সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মকজ ারগঞ্জ, 

নীলফািারী
২০০০

৩২০ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
জিলার্র সুজর  জিম্বার পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , 

মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী
২০০০

৩২১ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
দমযণ জিলার্র কৃপানাথ িাস্টাজরর পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা 

িমির , মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী
২০০০

৩২২ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
জিলার্র নালার পাড় কনক িাস্টার পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা 

িমির , মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী
২০০০

৩২৩ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
জিলার্র েগদীজ র পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , 

মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী
২০০০

৩২৪ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
জিলার্র ভজর্  প্রজফ জরর পারা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , 

মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী
২০০০

৩২৫ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
দমযণ র্ড়মভটা জুড়ার্ািা  ( নীলকান্ত) সার্ বেনীন দুগ বা িমির 

, মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী
২০০০

৩২৬ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
দমযণ র্ড়মভটা ডাঙ্গাপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , 

মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী
২০০০

৩২৭ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
দমযণ র্ড়মভটা নজগন র্াবুর পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , 

মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী
২০০০

৩২৮ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ
উত্তর র্ড়মভটা চড়কডাঙ্গা সার্ বেনীণ দুগ বা িমির , 

মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী
৫০০০

৩২৯ নীলফািারী মকজ ারগঞ্জ সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মছটরােীর্ , মকজ ারগঞ্জ, নীলফািারী ২০০০

৩৩০ নীলফািারী সদর
মকসািি দলুয়া দুগ বা ও হমর িমির , মকসািি, সদর , 

নীলফািারী
২০০০

৩৩১ নীলফািারী সদর দঃ চওড়ার্গদুলিলাহমর দুগ বা িমির , সদর , নীলফািারী ২০০০

৩৩২ নীলফািারী সদর পলা র্াড়ী জদর্ীরডাঙ্গা দুগ বা িমির , সদর , নীলফািারী ২০০০

৩৩৩ নীলফািারী সদর রািনগর হাট জকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , সদর , নীলফািারী ২০০০

৩৩৪ নীলফািারী সদর চাঁজদরহাট কজলেপাড়া শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , সদর , নীলফািারী ২০০০

৩৩৫ নীলফািারী সদর
সহজদর্ র্ড়গাছা জিম্বারপাড়া শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , সদর , 

নীলফািারী
২০০০

৩৩৬ নীলফািারী সদর
কাচারী র্াড়ী র্াবুর হাট দুগ বা পূো িণ্ডপ, র্াবুরহাট, সদর , 

নীলফািারী
২০০০

৩৩৭ নীলফািারী সদর কালীিলা র্াসটামি বনাল মর্ষ্ণু দুগ বা িমির , সদর , নীলফািারী ২০০০



৩৩৮ নীলফািারী সদর র্ড় এোলংিারী হমর ও দুগ বা িমির , সদর , নীলফািারী ২০০০

৩৩৯ নীলফািারী সদর
জিমন র্টিলা শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , জ াক ার্াড়ী, সদর , 

নীলফািারী
২০০০

৩৪০ নীলফািারী সদর
িহািায়া/েগৎেননী দুগ বা িমির , র্াবুপাড়া , সদর , 

নীলফািারী
২০০০

৩৪১ নীলফািারী সদর
িাছুয়া  পাড়া  জ াগিায়াকালী ও দুগ বা িমির , র্াবুপাড়া 

ু  সদর , নীলফািারী
২০০০

৩৪২ নীলফািারী সদর জদর্ীডাঙ্গা দুগ বা ও হমর িমির , সদর , নীলফািারী ২০০০

৩৪৩ নীলফািারী সদর
জকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী ম র্ িমির , কাজলক্টজরট চত্ত্বর, সদর , 

নীলফািারী
২০০০

৩৪৪ নীলফািারী সদর
নীলফািারী র্ড় র্াোর জকমন্দ্রয় দুগ বা িমির , র্ড় র্াোর, 

সদর , নীলফািারী
২০০০

৩৪৫ নীলফািারী সদর আনিিয়ী কালীর্াড়ী িমির , সদর , নীলফািারী ২০০০

৩৪৬ নীলফািারী সদর ডালপমি দুগ বা িমির , সদর , নীলফািারী ২০০০

৩৪৭ নীলফািারী সদর মিলনপমল্ল দুগ বা িমির , সদর , নীলফািারী ২০০০

৩৪৮ নীলফািারী সদর দঃ হাজড়য়া হমর ও দুগ বা িমির , সদর , নীলফািারী ২০০০

৩৪৯ নীলফািারী সদর
গুড়গুমড় সার্ বেনীন দুগ বা িমির , গুড়াগুমড় হাজড়য়া, সদর , 

নীলফািারী
২০০০

৩৫০ নীলফািারী সদর
পূর্ ব  জ াকাপাড়া শুটিপাড়া কোজনল পাড় দুগ বা িমির , সদর , 

নীলফািারী
২০০০

৩৫১ নীলফািারী সদর
উত্তর বকপাড়া শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , উত্তর বকপাড়া , কালীিলা, 

সদর , নীলফািারী
২০০০

৩৫২ নীলফািারী সদর উত্তর সুমিপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , সদর , নীলফািারী ২০০০

৩৫৩ নীলফািারী সদর
র্ািন পুকজরর পাড়া জর্ড়াকুটি সার্ বেনীন দুগ বা িমির , সদর , 

নীলফািারী
২০০০

৩৫৪ নীলফািারী সদর
র্াহালীপাড়া কাচারীর্াোর দুগ বািণ্ডপ,  রািনগর , সদর , 

নীলফািারী
২০০০

৩৫৫ নীলফািারী সদর
মসংদই কািারপাড়া শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , পঞ্চপুকুর সদর , 

নীলফািারী
২০০০

৩৫৬ নীলফািারী সদর শ্রীশ্রী দুু গ বা িমির , রথর্াোর রািকলা, সদর , নীলফািারী ২০০০

৩৫৭ নীলফািারী সদর জ াক া র্াড়ী শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , সদর , নীলফািারী ২০০০

৩৫৮ নীলফািারী সদর শ্রীশ্রী র্াসমন্ত িমির , পূর্ ব জ াক া র্াড়ী, নীলফািারী ২০০০



৩৫৯ নীলফািারী সদর
র্াড়াইপাড়া আনিিয়ী িহামিলন দুগ বািমির , সদর , 

নীলফািারী
২০০০

৩৬০ নীলফািারী সদর
পমিি কামনয়াল  ািা মিমস্ত্রপাড়া দুগ বা িমির , কালীিলা , 

সদর , নীলফািারী
২০০০

৩৬১ নীলফািারী সদর ইটাজ ালা কালীিলা দুগ বা িমির, সদর , নীলফািারী ২০০০

৩৬২ নীলফািারী সদর
দমযণ জদানদমড় বকপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , সদর , 

নীলফািারী
২০০০

৩৬৩ নীলফািারী সদর সুর্ণ ব খুলী িািাপাড়া দুগ বািমির , সদর , নীলফািারী ২০০০

৩৬৪ নীলফািারী সদর জদানদরী জনায়ালীডাঙ্গা দুগ বা িমির , সদর , নীলফািারী ২০০০

৩৬৫ নীলফািারী সদর
লক্ষ্মীচাপ আকালুগঞ্জ সার্ বেনীন দুগ বা িমির , লক্ষ্মীচাপ 

আকালুগঞ্জ, সদর , নীলফািারী
২০০০

৩৬৬ র্মর াল সদর
শ্রী শ্রী কামল িািার িির ,আঃ রর্ জসর সড়ক, সদর , 

র্মর াল
৫০০০

৩৬৭ র্মর াল সদর চাচ ব ওয়াড ব িমিও ,কাটপমি জরাড , সদর , র্মর াল ৫০০০

৩৬৮ র্মর াল সদর িদন জিাহন মেউর িািও , চকর্াোর, সদর , র্মর াল ৫০০০

৩৬৯ র্মর াল সদর রাধা জগামর্ি মেউর িমিও ,র্াোর জরাড, সদর , র্মর াল ৫০০০

৩৭০ র্মর াল সদর ভাটিকানা পূো িন্ডপ , ভাটি ান, সদর , র্মর াল ৫০০০

৩৭১ র্মর াল সদর
জলাকনাথ র্ার্ার িমিও, কাউমনয়া প্রধান সড়ক, সদর , 

র্মর াল
৫০০০

৩৭২ র্মর াল সদর
শ্রী শ্রী িনসা র্ামড় সার্ বেনীন দুগ বা িমিও, কাউমনয়া প্রধান 

সড়ক, সদর , র্মর াল
৫০০০

৩৭৩ র্মর াল সদর
জরাধা কৃষ্ণ ও িহািায়া িমিও, োনমকমসংহ জরাড, হমরে 

কজলানী, র্মর াল, সদর , র্মর াল
৫০০০

৩৭৪ র্মর াল সদর
শ্রী শ্রী জগৌমড়য় িঠ েয়শ্রী েীর্জসর্া, র্গুড়া জরাড, সদর , 

র্মর াল
৫০০০

৩৭৫ র্মর াল সদর
সার্ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা িমিও, ২৭নং নং ওয়াড, সদর , 

র্মর াল
৫০০০

৩৭৬ র্মর াল র্ানরীপাড়া
ইলুহার-িলুহার সমিমলি সার্ বেনীন দূগ বা িমিও ২নং 

ইলুহার, র্ানরীপাড়া , র্মর াল
৫০০০

৩৭৭ র্মর াল র্ানরীপাড়া
িসমেদর্াড়ী সার্ বেনীন রাধাকৃষ্ণ িমির, ৩নং বসয়দকাঠী, 

র্ানরীপাড়া , র্মর াল
৫০০০

৩৭৮ র্মর াল র্ানরীপাড়া
ডান্ডায়াট সার্ বেনীন দূগ বা িমিও, ৬নং র্াই ারী, র্ানরীপাড়া , 

র্মর াল
৫০০০



৩৭৯ র্মর াল র্ানরীপাড়া
ঠাকুরর্াড়ী সার্ বেনীন দূগ বা ,৬নং র্াই ারী, র্ানরীপাড়া , 

র্মর াল
৫০০০

৩৮০ র্মর াল র্ানরীপাড়া
শ্রী শ্রী রািকৃষ্ণ মি ন জসর্া সংঘ, ৭নং র্ানারীপাড়, 

র্ানরীপাড়া , র্মর াল
৫০০০

৩৮১ র্মর াল র্ানরীপাড়া
ব্রক্ষ্মনর্াড়ী সার্ বেনীন দূগ বা িমির (শ্রীকৃষ্ণ জসর্াশ্রি), 

বসয়দকাঠী, র্ানারীপাড়, র্ানরীপাড়া , র্মর াল
৫০০০

৩৮২ র্মর াল র্ানরীপাড়া
পমিি জিিলা সার্ বেনীন শ্রী শ্রী দূগ বা ও শ্রী শ্রী হমরিমির, 

উদয়কাঠী, র্ানারীপাড়া, র্ানরীপাড়া , র্মর াল
৫০০০

৩৮৩ র্মর াল জিজহমিগঞ্জ
শ্রী শ্রী কালী ও দুগ বা িমির, জসানামূম , জিজহমিগঞ্জ, 

জিজহমিগঞ্জ, র্মর াল
৫০০০

৩৮৪ র্মর াল জিজহমিগঞ্জ
শ্রী শ্রী জলাকনাথ সিার্ বেনীন দুগ বা িমির, চরজহাগলা 

জিজহমিগঞ্জ, জপৌরসভা।, জিজহমিগঞ্জ, র্মর াল
৫০০০

৩৮৫ র্মর াল জিজহমিগঞ্জ
চরজহাগলা শ্রী শ্রী মর্শ্ব কল্যান গীিাশ্রি, জিজহমিগঞ্জ, 

ইউমনয়ন, জিজহমিগঞ্জ, র্মর াল
৫০০০

৩৮৬ র্মর াল জিজহমিগঞ্জ
রাোপুর সার্ বেনীন দুগ বা িমির, উলামনয়া, জিজহমিগঞ্জ, 

জিজহমিগঞ্জ, র্মর াল
৫০০০

৩৮৭ র্মর াল জিজহমিগঞ্জ
কা ীপুর শ্রী শ্রী দুগ বা িমির, চানপুর, জিজহমিগঞ্জ, 

জিজহমিগঞ্জ, র্মর াল
৫০০০

৩৮৮ র্মর াল জিজহমিগঞ্জ
উদয়পুর জসানাপুর শ্রী শ্রী দুাগ বা িমির, লিা, জিজহমিগঞ্জ, 

জিজহমিগঞ্জ, র্মর াল
৫০০০

৩৮৯ র্মর াল র্াবুগঞ্জ
পমিি ভূজিরমদয়া িন্ডল র্াড়ী পূো িন্ডল, পঃ ভূজিরমদয়া, 

জকদারপুর, র্াবুগঞ্জ।, র্াবুগঞ্জ, র্মর াল
৫০০০

৩৯০ র্মর াল র্াবুগঞ্জ
জদজহরগমি স্বপন হাোরার র্াড়ী পূো িন্ডপ, জদজহরগমি, 

র্াবুগঞ্জ, র্মর াল।, র্াবুগঞ্জ, র্মর াল
৫০০০

৩৯১ র্মর াল র্াবুগঞ্জ
জকালচর গাইন র্াড়ী পূো িন্ডপ, জকালচর, চাঁদপা া 

মর্িানর্ির, র্মর াল, র্াবুগঞ্জ, র্মর াল
৫০০০

৩৯২ র্মর াল র্াবুগঞ্জ
র্ীরপা া েয়জদর্ হালদাজরর র্াড়ী পূো িন্ডপ, র্ীরপা া, 

িাধর্পা া, মর্িানর্ির, র্মর াল, র্াবুগঞ্জ, র্মর াল
৫০০০

৩৯৩ র্মর াল র্াবুগঞ্জ প্রিাপপুর পূো িন্ডর্, িাদর্পা া, র্াবুগঞ্জ, র্াবুগঞ্জ, র্মর াল ৪০০০

৩৯৪ র্মর াল মহেলা িাউিরা দূগ বা িমির, িাউিলা পমিি পাড়, মহেলা , র্মর াল ৫০০০

৩৯৫ র্মর াল মহেলা পমিি দূগ বা িমির, কামলকাপুর িধ্যপাড়া, মহেলা , র্মর াল ৫০০০



৩৯৬ র্মর াল মহেলা
আলীগঞ্জ শ্রী শ্রী দূগ বা ও কালী িমির, ধুলজ ালা, মহেলা , 

র্মর াল
৫০০০

৩৯৭ র্মর াল মুলাদী
জর্ইলী ব্রীে সার্ বেনীন দূগ বা িমির, মুলাদী জপৌরসভা ৩নং 

ওয়াড ব, মুলাদী, র্মর াল, মুলাদী, র্মর াল
৫০০০

৩৯৮ র্মর াল মুলাদী
চরকাজল া র্াড়ই র্াড়ী সার্েবনীন দূগ বা িমির, ৫নং 

চরকাজল া ইউমনয়ন, মুলাদী, র্মর াল, মুলাদী, র্মর াল
৫০০০

৩৯৯ র্মর াল সদর
দমযণ চর মহেলিলা দূগ বা িমির, চাঁদপুর র্ির থানা, সদর , 

র্মর াল
৫০০০

৪০০ র্মর াল সদর চন্দ্রজিাহন দূগ বা িমির, চন্দ্রজিাহন র্ির থানা, সদর , র্মর াল ৫০০০

৪০১ র্মর াল সদর
চরজিানাই দূগ বা িমির (হমর িমির), চরজিানাই িজডল থানা, 

সদর , র্মর াল
৫০০০

৪০২ র্মর াল সদর
 াজয়সত্মার্াদ দূগ বা িমির,  াজয়সত্মার্াদ কাউমনয়া থানা, 

সদর , র্মর াল
৫০০০

৪০৩ র্মর াল জগৌরনদী
উত্তর পাললদী মর্ন্দু দামস বর্রাগীর র্াড়ী পূো িন্ডপ, জগৌরনদী 

জপৌরসভ, জগৌরনদী , র্মর াল
৫০০০

৪০৪ র্মর াল জগৌরনদী
চরগাধািলী কি বকার র্াড়ী দূগ বা পূো িন্ডপ, জগৌরনদী 

জপৌরসভ, জগৌরনদী , র্মর াল
৫০০০

৪০৫ র্মর াল জগৌরনদী
জদানারকািী সরকারী প্রাথমিক মর্দ্যালয় পূো িন্ডপ, 

 াঞ্জপুর ইউমনয়ন, জগৌরনদী , র্মর াল
৫০০০

৪০৬ র্মর াল জগৌরনদী
ধুমড়য়াইল সিদ্দার পাড় সার্ বেনীন পূো িন্ডপ, র্াথী 

ইউমনয়ন, জগৌরনদী , র্মর াল
৫০০০

৪০৭ র্মর াল জগৌরনদী
পমিি  াওড়া সার্ বেনীন পূো িন্ডপ, চাঁদ ী ইউমনয়ন, 

জগৌরনদী , র্মর াল
৫০০০

৪০৮ র্মর াল জগৌরনদী
চর রিোনপুর কালীপদ িন্ডজলর র্াড়ী সাঃ দূঃ পূঃ িঃ, 

নলমচড়া ইউমনয়ন, জগৌরনদী , র্মর াল
৫০০০

৪০৯ র্মর াল জগৌরনদী
আধুনা জসজনরহাট দূগ বা পূো িন্ডপ, সমরকল ইউমনয়ন, 

জগৌরনদী , র্মর াল
৫০০০

৪১০ র্মর াল র্াজকরগঞ্জ

চরািমদ্দ র্ারম্নেীমর্ পাড়া র্ড়র্াড়ী সার্ বেনীন পূো িন্ডপ, 

১নং চরািমদ্দ ইউমনয়ন, র্াজকরগঞ্জ, র্মর াল।, র্াজকরগঞ্জ , 

র্মর াল

৫০০০

৪১১ র্মর াল র্াজকরগঞ্জ
কািার ামল র্াোর সার্ বেমনন পূো িন্ডপ, ৩নং দামড়য়াল 

ইউমনয়ন, র্াজকরগঞ্জ , র্মর াল
৫০০০

৪১২ র্মর াল র্াজকরগঞ্জ
৬নং ফমরদপুর ইউমনয়ন জকন্দ্রীয় সার্ বেনীন পূো িন্ডপ, ৬নং 

ফমরদপুর ইউমনয়ন, র্াজকরগঞ্জ , র্মর াল
৫০০০



৪১৩ র্মর াল র্াজকরগঞ্জ
র্াগমদয়া কাচারী র্াড়ীর সার্ বেনীন পূো িন্ডপ, ৯নং 

কলসকাঠী ইউমনয়ন, র্াজকরগঞ্জ , র্মর াল
৫০০০

৪১৪ র্মর াল র্াজকরগঞ্জ
দূগ বাপুর সার্ বেনীন পূো িন্ডপ, ১৩নং পাদ্রীম র্পুর ইউমনয়ন, 

র্াজকরগঞ্জ , র্মর াল
৫০০০

৪১৫ র্মর াল র্াজকরগঞ্জ
ভরপা া মু ােী র্াড়ী সার্ বেনীন পূো িন্ডপ, র্াজকরগঞ্জ 

জপৌরসভ, র্াজকরগঞ্জ , র্মর াল
৫০০০

৪১৬ র্মর াল আগগলিাড়া
উঃ র্াহাদুরপুর েগমদ  ভজক্তর র্াড়ী সার্ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা 

িমির, রামেহার, আগগলিাড়া , র্মর াল
৫০০০

৪১৭ র্মর াল আগগলিাড়া
রািানজির আঁক সার্ বেনীন দুগ বা িমির, রমেহার, 

আগগলিাড়া , র্মর াল
৫০০০

৪১৮ র্মর াল আগগলিাড়া
সরর্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বা িমির, র্াকাল, আগগলিাড়া , 

র্মর াল
৫০০০

৪১৯ র্মর াল আগগলিাড়া
জকাদালজধায়া পমিিপাড়া পাজন্ড র্াড়ী দুগ বা িমির, র্াকাল, 

আগগলিাড়া , র্মর াল
৫০০০

৪২০ র্মর াল আগগলিাড়া
ফুলস্নশ্রী িেিহল র্াড়ী দুগ বা িমির , র্াকাল, আগগলিাড়া , 

র্মর াল
৫০০০

৪২১ র্মর াল আগগলিাড়া
নামঘরপাড় িাধ্যমিক মর্দ্যালয় সার্ বেনীন দুগ বা িমির , 

র্াগধা, আগগলিাড়া , র্মর াল
৫০০০

৪২২ র্মর াল আগগলিাড়া
আগগলিাড়া জভগাই হালদার স্মৃমি র্াল্য আশ্রি, বগলা, 

আগগলিাড়া , র্মর াল
৫০০০

৪২৩ র্মর াল আগগলিাড়া
কালুরপাড় সার্ বেনীন দূগ বা িমির, বগল, আগগলিাড়া , 

র্মর াল
৫০০০

৪২৪ র্মর াল আগগলিাড়া
জিালস্নাপাড়া রাধাকৃষ্ণ সার্ বেনীন দূগ বা িমির, রত্নপুর, 

আগগলিাড়া , র্মর াল
৫০০০

৪২৫ র্মর াল আগগলিাড়া
র্ারপাইকা িাঃ মর্ঃ সংলগ্ন দূগ বা িমির, রত্নপুর, আগগলিাড়া 

, র্মর াল
৫০০০

৪২৬ র্মর াল উমেরপুর
উঃ সািলা প্রয়াি সংসদ হরনাথ র্াইজনর দীমঘরপার জসর্াশ্রি 

সার্ বেনীন দূগ বা পূো িমির, সািলা, উমেরপুর , র্মর াল
৫০০০

৪২৭ র্মর াল উমেরপুর
োির্াড়ী বর্দ্য র্াোর সার্ বেনীন দূগ বা পূো িমির, সািলা, 

উমেরপুর , র্মর াল
৫০০০

৪২৮ র্মর াল উমেরপুর
মর্ল গার্র্াড়ী সার্ বেনীন দূগ বা পূো িমির, েলস্না, উমেরপুর , 

র্মর াল
৫০০০

৪২৯ র্মর াল উমেরপুর
িারাম রা সঃ প্রাঃ মর্দ্যালয় সংলগ্ন সার্েবনীন দূগ বা পুো 

িমির, ওঁরা, উমেরপুর , র্মর াল
৫০০০

৪৩০ র্মর াল উমেরপুর
র্ািরাইল র্ির সার্ বেনীন দূগ বা পূো িমির, র্ািরাইল, 

উমেরপুর , র্মর াল
৫০০০



৪৩১ র্মর াল উমেরপুর
ম কারপুর র্ির সার্ বেনীন দূগ বা পূো িমির, ম কারপুর, 

উমেরপুর , র্মর াল
৫০০০

৪৩২ র্মর াল উমেরপুর
মনিোনমি সার্ বেনীন দূগ বা পূো িমির, গুঠিয়, উমেরপুর , 

র্মর াল
৫০০০

৪৩৩ র্মর াল উমেরপুর
শ্রী শ্রী দূগ বাকালী জলকনাথ সরস্বিী িমির, উমেরপুর, 

উমেরপুর , র্মর াল
৫০০০

৪৩৪ জভালা সদর 
ওজয়ষ্টবানপাড়া মিমহর লাল সাহা র্াসার দূগ বা পূো িন্ডপ, 

জভালা জপৌরসভা
৫০০০

৪৩৫ জভালা সদর 
ওজয়ষ্টবানপাড়া  িদল মর্কা  িাঠ প্রাঙ্গন দূগ বা পূো িন্ডপ, 

জভালা জপৌরসভা
৫০০০

৪৩৬ জভালা সদর 
দমযণ র্াপিা িহােজনর পুল সংলগ্ন দূগ বা পূো িন্ডপ, জভালা 

জপৌরসভা
৫০০০

৪৩৭ জভালা সদর ইমল া র্াোর দূগ বা পূো িন্ডপ, ইমল া, জভালা ৫০০০

৪৩৮ জভালা সদর আলগী িালী র্াড়ী দূগ বা পূো িন্ডপ, জভালা সদর ৫০০০

৪৩৯ জভালা সদর 
ডাঃ শ্রী ভর্দাকিত্ম  ীল র্াড়ী শ্রী শ্রী দূগ বা পূো িমিও, পূর্ ব 

ইমল া, জভালা সদর
৫০০০

৪৪০ জভালা জদৌলি ান চরসৃমষ্টিলা দূগ বা িমিও ,চরপািা, জদৌলি ান ৫০০০

৪৪১ জভালা জর্ারহানউমদ্দন জর্ারহানগঞ্জ র্াোর দূগ বা িমিও , জর্ারহানউমদ্দন, জভাল ৫০০০

৪৪২ জভালা িজুিমদ্দন ডাওরী র্াোর হমর িমিও , আড়ামলয়া, চাঁদপুর িজুিমদ্দন ৫০০০

৪৪৩ জভালা লালজিাহন
আশু দালাল র্াড়ী দূগ বা পূো িন্ডপ, অন্নদা প্রসাদ, লড বহামড বঞ্জ, 

লালজিাহন
৫০০০

৪৪৪ জভালা চরফো ন
শ্রী শ্রী রাধা গমর্ি িমি, ৭নং ওয়াড ব, এওয়ােপুর,   ীভূষণ 

থানা, চরফো ন
৫০০০

৪৪৫ জভালা িনপুরা
কলািলী মহন্দু আর্াসন দূগ বা পূো িন্ডপ, কলািলীর চর, 

িনপুরা, জভালা
৫০০০

৪৪৬ র্রগুনা সদর 
সার্ বেনীন আ ড়ার্াড়ী পূো িণ্ডপ, কাঠপমি সড়ক , র্রগুনা 

সদর
৬০০০

৪৪৭ র্রগুনা সদর ভূিিারা সার্ বেনীন  দুগ বা িমির , ভূিিারা , র্রগুনা সদর ৫০০০

৪৪৮ র্রগুনা সদর 
দমযণ িিািলী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , র্রগুণা সদর , 

র্রগুনা
৫০০০

৪৪৯ র্রগুনা িালিলী
িালিলী কালীর্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , িালিলী , 

র্রগুনা
৫০০০

৪৫০ র্রগুনা িালিলী
িহািানর্ গজণ  পাগল সার্ বেনীন দুগ বা িমির , িালিলী , 

র্রগুনা
৫০০০

৪৫১ র্রগুনা আিিলী 
পূর্ ব মচলা জগামর্ি িমির সংলগ্ন দুগ বা িমির , আিিলী , 

র্রগুনা
৫০০০



৪৫২ র্রগুনা আিিলী পািাকাটা সার্ বেনীন দুগ বা পূো িণ্ডপ, আিিলী, র্রগুনা ৫০০০

৪৫৩ র্রগুনা পাথরঘাটা সার্ বেনীন রাধাজগামর্ি িমির দুগ বা িণ্ডপ, পাথরঘাটা ,র্রগুনা ৫০০০

৪৫৪ র্রগুনা পাথরঘাটা 
সার্ বেনীন রাধা কৃষ্ণ জসর্া িমির দুগ বা িন্ডপ, পাথরঘাটা , 

র্রগুনা
৫০০০

৪৫৫ র্রগুনা জর্িাগী র্টিলা সার্ বেনীন দুগ বা ও কালী িমির , জর্িাগী , র্রগুনা ৫০০০

৪৫৬ র্রগুনা জর্িাগী সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ও কালী িমির , জর্িাগী র্রগুনা ৫০০০

৪৫৭ র্রগুনা র্ািনা 
বুকাবুমনয়া সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , র্কাবুমনয়া , র্ািনা 

, র্রগুনা
৫০০০

৪৫৮ র্রগুনা র্ািনা জ ালপটুয়া র্াোর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , র্ািনা , র্রগুনা ৫০০০

৪৫৯ পটুয়া াল সদর 
মহন্দু সিাে  সার্ বেনীন দুগ বা পূো িমির , পটুয়া ালী সদর , 

পটুয়া ালী
৫০০০

৪৬০ পটুয়া াল সদর 
নিকানাই সার্ বেনীন দুগ বা পূো িমির , পটুয়া াল সদর , 

পটুয়া াল
৫০০০

৪৬১ পটুয়া াল সদর 
লাউকাঠী হমর িমির জসর্াশ্রি সার্ বেনীন দুগ বা পূো িমির , 

পটুয়া াল সদর , পটুয়া াল
৫০০০

৪৬২ পটুয়া াল মিেবাগঞ্জ 
মকসিিপুর  সার্ বেনীন দুগ বা পূো িমির , মিেবাগঞ্জ, 

পটুয়া াল
৫০০০

৪৬৩ পটুয়া াল মিেবাগঞ্জ 
উত্তর সুমর্দ ালী র্টিলা শ্রীশ্রী দুগ বা পূো িমির , মিেবাগঞ্জ, 

পটুয়া াল
৫০০০

৪৬৪ পটুয়া াল দুিকী 
নমসর্ মসজনিাহল সংলগ্ন হমর িমির সার্ বেনীন দুগ বাপূো 

িমির , দুিকী, পটুয়া াল
৫০০০

৪৬৫ পটুয়া াল দুিকী 
দমযণ পাঙ্গাম য়া সাহা র্াড়ী শ্রীশ্রী দুগ বা পূো িমির , দুিকী, 

পটুয়া াল
৫০০০

৪৬৬ পটুয়া াল দুিকী 
দমযণ েমল া সার্ বেনীন রাধাজগামর্ি মর্গ্রহ সম্বমলি দুগ বা 

িমির  কিজেক্স, দুিকী, পটুয়া াল
৫০০০

৪৬৭ পটুয়া াল কলাপাড়া 
শ্রীশ্রী েগন্নাথ আ ড়ার্াড়ী সার্ বেনীণ দুগ বাপূো িমির , 

কলাপাড়া , পটুয়া াল
৫০০০

৪৬৮ পটুয়া াল কলাপাড়া 
কুয়াকাটা জকন্দ্রীয় রাধাজগামর্ি প্রাঙ্গজন সার্ বেনীণ দুগ বা পূো 

িণ্ডপ, কালাপাড়া, পটুয়া াল
৫০০০

৪৬৯ পটুয়া াল র্াউফল সার্ বেনীন কালী র্াড়ী িমির , র্াউফল , পটুয়া াল ৫০০০

৪৭০ পটুয়া াল র্াউফল
িাধর্পুর হাইস্কুল িাঠ দুগ বা পূো িমির , আদার্াড়ীয়া, 

র্াউফল , পটুয়া াল
৫০০০



৪৭১ পটুয়া াল র্াউফল
আিষ ালী দাস র্াড়ী দুগ বা পূো িমির , আদার্াড়ীয়া , 

পটুয়া াল
৫০০০

৪৭২ পটুয়া াল র্াউফল
কার ানা র্াোর জকালা নারায়ণ দাজসর র্াড়ী দুগ বা পূো 

িমির , র্াউফল , পটুয়া াল
৫০০০

৪৭৩ পটুয়া াল দ মিনা আলীপুরা দপ বন সাগর পূো িমির , দ মিনা , পটুয়া াল ৫০০০

৪৭৪ পটুয়া াল দ মিনা 
পমিি আলীপুরা মর্মধরায় সার্ বেনীণ দুগ বাপূো িমির , 

দ মিনা , পটুয়া াল
৫০০০

৪৭৫ পটুয়া াল গলামচপা কালীর্াড়ী সার্ বেনীণ দুগ বা পূো িমির , গলামচপা, পটুয়া াল ৫০০০

৪৭৬ পটুয়া াল গলামচপা কলাগামছয়া র্াোর দুগ বা পূো িমির , গলামচপা, পটুয়া াল ৫০০০

৪৭৭ পটুয়া াল রাঙ্গার্ালী
রাঙ্গার্ালী শ্রীশ্রী সার্ বেনীন কালীর্াড়ী দুগ বা পূো িমির , 

রাঙ্গার্ালী, পটুয়া াল
৬০০০

৪৭৮ িালকাঠী মর্নয়কাঠী
মর্নয়কাঠী সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , মর্নয়কাঠী র্াোর, 

িালকাঠী সদর , িালকাঠী
৪০০০

৪৭৯ িালকাঠী নর্গ্রাি
 িদল কাঠী সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির ,  িদল কাঠী, 

িালকাঠী
৫০০০

৪৮০ িালকাঠী সদর 
কা াঁমর পমি সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা পূো , কা াঁমর পমি, 

িালকাঠী
৪০০০

৪৮১ িালকাঠী সদর 
পালর্াড়ী িনসা িমির সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা পূো , পালর্াড়ী 

জরাড, িালকাঠী
৪০০০

৪৮২ িালকাঠী সদর রনিমি সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , রনিমি স্কুল, িালকাঠী ৪০০০

৪৮৩ িালকাঠী সদর 
ডুমুমরয়া  সার্ বেনীন শ্রীশ্রী  দুগ বা িমির , ডুমুমরয়া , ধি বরমযনী 

, িালকাঠী
৪০০০

৪৮৪ িালকাঠী সদর 
কুমনহামর হমরিমির  সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা পূো , কুমনহামর 

 ংকর  িাস্টারর্াড়ী, িালকাঠী
৪০০০

৪৮৫ িালকাঠী সদর 
পমিি মর্ন্নাপাড়া সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , গার্ ান, 

মর্ন্নাপাড়া , িালকাঠী
৪০০০

৪৮৬ িালকাঠী আওয়ালবুমনয়া
পমিি মছটমক সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা পূো , আওয়ালবুমনয়া, 

িালকাঠী
৪০০০

৪৮৭ িালকাঠী কাঠামলয়া
পমিি জচচরী পূর্ ব পাড়া সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা পূো , 

কাঠামলয়া, িালকাঠী
৪০০০

৪৮৮ িালকাঠী কাঠামলয়া
নর্ীন চাঁদ জসর্াশ্রি সার্ বেনীন  শ্রীশ্রী দুগ বা পূো , পমিি 

জচচরী, কাঠামলয়া, িালকাঠী
৪০০০

৪৮৯ িালকাঠী কাঠামলয়া
িালিলা র্াোর সার্ বেনীণ শ্রীশ্রী দুগ বা পূো , িালিলা 

র্াোর, আমুয়া , িালকাঠী
৪০০০



৪৯০ িালকাঠী কাঠামলয়া
মর্নাপামন র্াোর সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , জ ৌোমলয়া, 

কাঠামলয়া, িালকাঠী
৪০০০

৪৯১ িালকাঠী কাঠামলয়া
রািপুর জর্পারী র্াড়ী সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , 

কাঠামলয়া, িালকাঠী
৪০০০

৪৯২ িালকাঠী নলমছটি
পুরান র্াোর সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , নলমছটি র্ির , 

িালকাঠী
৪০০০

৪৯৩ িালকাঠী নলমছটি
কুিার  ালী সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা পূো , কুিার ালী , 

নলমছটি, িালকাঠী
৪০০০

৪৯৪ িালকাঠী রাোপুর
জলবুবুমনয়া র্াোর সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা পূো , জলবুবুমনয়া 

র্াোর, রাোপুর, িালকাঠী
৪০০০

৪৯৫ িালকাঠী রাোপুর
নারায়াণ কমর্রাে র্াড়ী সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা পূো , রাোপুর 

র্াোর, িালকাঠী
৪০০০

৪৯৬ মপজরােপুর জনছারার্াদ আচার্য্ব সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জনছারার্াদ , মপজরােপুর, ৫০০০

৪৯৭ মপজরােপুর জনছারার্াদ 
জসানারজঘাপ সার্ বেনীন দুগ বা িমির , র্লমদয়া , জনছারার্াদ, 

মপজরােপুর
৫০০০

৪৯৮ মপজরােপুর জনছারার্াদ 
জসাহাগদল সিদ্দরপাড়া সার্ বেনীন জগামর্ি ও দুগ বা িমির , 

জনছারার্াদ, মপজরােপুর
৫০০০

৪৯৯ মপজরােপুর জনছারার্াদ সুলিানপুর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জনছারার্াদ, মপজরােপুর ৫০০০

৫০০ মপজরােপুর জনছারার্াদ 
মেিাকাঠী সার্ বেনীণ দুগ বা িমির , কুমড়য়ানা, জনছারার্াদ, 

মপজরােপুর
৫০০০

৫০১ মপজরােপুর জনছারার্াদ 
ব্রাহ্মণকাঠী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , কুমড়য়ানা, জনছারার্াদ, 

মপজরােপুর
৫০০০

৫০২ মপজরােপুর জনছারার্াদ 
আরািকাঠী হালদার র্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , েলার্াড়ী 

, জনছারার্াদ, মপজরােপুর
১৫০০০

৫০৩ মপজরােপুর জনছারার্াদ 
িাদ্রািালকাঠী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ( িণ্ডল র্াড়ী , 

েলার্াড়ী, জনছারার্াদ, মপজরােপুর
৫০০০

৫০৪ মপজরােপুর জনছারার্াদ 
সিজদকাঠী র্াোর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জনছারার্াদ, 

মপজরােপুর
৫০০০

৫০৫ মপজরােপুর জনছারার্াদ 
 ামন্তহার সার্ বেনীন দুগ বা িমির , সুটিয়াকাঠী , জনছারার্াদ, 

মপজরােপুর
৫০০০

৫০৬ মপজরােপুর জনছারার্াদ 
সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , সুকামদিে িা-মর্ সংলগ্ন 

সাজরংকাঠী , জনছারার্াদ , মপজরােপুর
৫০০০

৫০৭ মপজরােপুর জনছারার্াদ 
বদহারী র্াোর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জনছারার্াদ , 

মপজরােপুর
৫০০০

৫০৮ মপজরােপুর জনছারার্াদ 
রুদ্রপুর র্াোর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , গুয়াজর া, জনছারর্াদ, 

মপজরােপুর
৫০০০



৫০৯ মপজরােপুর জনছারার্াদ উত্তরমভটা র্াড়ীয়া দুগ বা িমির , ভাণ্ডামরয়া, মপজরােপুর ৫০০০

৫১০ মপজরােপুর জনছারার্াদ পূর্ ব ভাণ্ডামরয়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ভাণ্ডামরয়া , মপজরােপুর ৫০০০

৫১১ মপজরােপুর িঠর্াড়ীয়া 
িদন জিাহন মেউ মর্গ্রহ আশ্রি দমযণ র্ির , িঠর্াড়ীয়া, 

মপজরােপুর
৫০০০

৫১২ মপজরােপুর িঠর্াড়ীয়া 
মিরু ামল জরাড এদর্র র্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ , 

িঠর্াড়ীয়া , মপজরােপুর
৫০০০

৫১৩ মপজরােপুর িঠর্াড়ীয়া 
ভামগরথপুর কালীিািা িমির , মিরু ালী িঠর্াড়ীয়া, 

মপজরােপুর
৫০০০

৫১৪ মপজরােপুর িঠর্াড়ীয়া 
নলবুমনয়া সার্ বেনীন িদন জিাহন আশ্রি দুগ বা পূো িণ্ডপ, 

িঠর্ামড়য়া, মপজরােপুর
৫০০০

৫১৫ মপজরােপুর িঠর্াড়ীয়া 
কুমিরিারা সুমধর জিম্বরর্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, 

িঠর্ামড়য়া, মপজরােপুর
৫০০০

৫১৬ মপজরােপুর িঠর্াড়ীয়া 
পূর্ ব কবুির ালী র্টিলা সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, 

গুমলসা ালী , িঠর্াড়ীয়া, মপজরােপুর
৫০০০

৫১৭ মপজরােপুর িঠর্াড়ীয়া 
র্ড় িাছুয়া র্াোর শ্রীশ্রী হমর িমির সার্ বেনীন দুগ বাপূো 

িণ্ডপ, িঠর্াড়ীয়া, মপজরােপুর
৫০০০

৫১৮ মপজরােপুর কাউ ালী শ্ম ান সংলগ্ন সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্ , কাউ ালী , মপজরােপুর ৫০০০

৫১৯ মপজরােপুর কাউ ালী জর্কুটিয়া সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্ , কাউকালী, মপজরােপুর ৫০০০

৫২০ মপজরােপুর কাউ ালী মিলন সঙ্ঘ সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্ , কাউ ালী, মপজরােপুর ৫০০০

৫২১ মপজরােপুর নামেরপুর 
উঃ র্ামনয়ারী কীত্তবন জ ালা সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , 

নামেরপুর, মপজরােপুর
৫০০০

৫২২ মপজরােপুর নামেরপুর 
মর্ল ডুমুমরয়া  সরকার পাড়া সার্ বেনীন শ্রীশ্রী  দুগ বা িমির , 

নামেরপুর , মপজরােপুর
৫০০০

৫২৩ মপজরােপুর নামেরপুর 
জঘাষকাঠী  িজনারঞ্জন মর্দ্যামনজকিন  সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা 

িমির , নামেরপুর, মপজরােপুর
৫০০০

৫২৪ মপজরােপুর নামেরপুর 
উঃ জঘাষ কাঠী রাজেন পাগল আশ্রি সার্ বেনীন  শ্রীশ্রী দুগ বা 

িমির , নামেরপুর, মপজরােপুর
১৪০০০

৫২৫ মপজরােপুর নামেরপুর 
রুমহিলাবুমনয়া সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , নামেরপুর, 

মপজরােপুর
৫০০০

৫২৬ মপজরােপুর নামেরপুর 
চর ালী শ্রীশ্রী কৃষ্ণ ভার্ামিি িমহলা সংঘ শ্রীশ্রী দুগ বা িমির 

,নামেরপুর , মপজরােপুর
৫০০০

৫২৭ মপজরােপুর নামেরপুর 
উঃ েয়পুর হমরিমির  সািজন সার্ বেনীন  শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , 

নামেরপুর, মপজরােপুর
৫০০০



৫২৮ মপজরােপুর সদর 
শ্রীশ্রী রাই রাসরাে জসর্াশ্রি  কৃষ্ণ নগর , মপজরােপুর সদর , 

মপজরােপুর
৫০০০

৫২৯ মপজরােপুর সদর 
 িালকাঠী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , পুমল  লাইন সংলগ্ন, 

মপজরােপুর সদর , মপজরােপুর
৫০০০

৫৩০ মপজরােপুর সদর 
ম কদার িমল্লক সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মপজরােপুর সদর , 

মপজরােপুর
৫০০০

৫৩১ মপজরােপুর সদর 
দমযণ গার্িলা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ম কদার িমল্লক , 

মপজরােপুর
৫০০০

৫৩২ মপজরােপুর সদর 
উঃ জপাড়জগালা  মনকরীর হাট সার্ বেনীন দুগ বা িমির , 

কদিিলা , মপজরােপুর
৫০০০

৫৩৩ মপজরােপুর সদর 
দুগ বাপুর কচুবুমনয়া গজণ  পাগল সার্ বেনীন জসর্াশ্রি ও দুগ বা 

িমির , মপজরােপুর সদর , মপজরােপুর
৫০০০

৫৩৪ মপজরােপুর সদর 
মুলাগ্রাি পূর্ বপালপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জটানা , 

মপজরােপুর
৫০০০

৫৩৫ মপজরােপুর সদর 
দাউদপুর চলপুখুমরয়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , কলা ালী , 

মপজরােপুর
৫০০০

৫৩৬ মপজরােপুর ইন্দুরকানী
শ্রীশ্রী রাই মকজ ার জসর্াশ্রি কি বকার পমি পাজররহাট  , 

ইন্দুরানী মপজরােপুর
৫০০০

৫৩৭ মপজরােপুর ইন্দুরকানী
জর া ালী সার্ বেনীন িাতৃ িমির , র্কুলিলা , পাত্তা ী , 

ইন্দুরকানী, মপজরােপুর
৫০০০

৫৩৮ মপজরােপুর ইন্দুরকানী
সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , চমণ্ডপুরহাট , র্ামলপাড়া , 

ইন্দুকানী , মপজরােপুর
৫০০০

৫৩৯ মকজ ারগঞ্জ কুমলয়ারচর শ্রী শ্রী কামির্াড়ী দুগ বা িমির, কুলয়ারচর ২,০০০.০০

৫৪০ মকজ ারগঞ্জ কুমলয়ারচর জদায়ামরয়া পালপাড়া দুগ বা িমির, কুমলয়ারচর ২,০০০.০০

৫৪১ মকজ ারগঞ্জ কুমলয়ারচর হামলরচর কাপনকাটিয়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির, কুমলয়ারচর ২,০০০.০০

৫৪২ মকজ ারগঞ্জ কুমলয়ারচর ছয়সুিী দাস পাড়া দুগ বা িমির, কুমলয়ারচর ২,০০০.০০

৫৪৩ মকজ ারগঞ্জ কুমলয়ারচর রাধা জগামর্ি িমির, কুমলয়ারচর ২,০০০.০০

৫৪৪ মকজ ারগঞ্জ সদর জ ালামকয়া দাসপাড়া পূো িন্ডপ, মকজ ারগঞ্জ সদর ৫,০০০.০০

৫৪৫ মকজ ারগঞ্জ সদর কামিয়ারচর কি বকার পাড়া পূো িন্ডপ, মকজ ারগঞ্জ ৫,০০০.০০

৫৪৬ মকজ ারগঞ্জ সদর এলংজুরী র্াঘাইয়াহাটি পূো িন্ডপ, মকজ ারগঞ্জ ৫,০০০.০০



৫৪৭ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর
িামসিপুর(দাসপাড়া) পূো উদ াপন কমিটি, সরার চর 

র্ামেিপুর মকজ ারগঞ্জ
৫,০০০.০০

৫৪৮ ঢাকা সদর রািকৃষ্ণ িঠ, ২৭ আর জক মি ন জরাড, ঢাকা ৩০,০০০.০০

৫৪৯ ঢাকা সদর শ্রীশ্রী ম র্ িমির, ৪৫  রৎগুপ্ত জরাড, ঢাকা ৩০,০০০.০০

৫৫০ ঢাকা শ্রীশ্রী র্রজদশ্বরী কালীিািা িমির ও শ্ম ান, রাোরর্াগ, ঢাকা ১৫,০০০.০০

৫৫১ ঢাকা সদর শ্রীশ্রী প্রণর্ িঠ, ১২ জক এি দাস জলন, টিকাটুলী, ঢাকা ১০,০০০.০০

৫৫২ িামনকগঞ্জ র্ামলয়াটি রািকৃষ্ণ মি ন জসর্াশ্রি, র্ামলয়াটি, িামনকগঞ্জ ১২,০০০.০০

৫৫৩ ঢাকা সদর রািকৃষ্ণ আশ্রি ও রািকৃষ্ণ মি ন,  জ ার ১২,০০০.০০

৫৫৪ নওগাঁ সদর নওগাঁ জসর্াশ্রি সংঘ, নওগাঁ ১০,০০০.০০

৫৫৫ রংপুর সদর রািকৃষ্ণ আশ্রি, িামহগঞর্ে, রংপুর ১০,০০০.০০

৫৫৬ জগাপালগঞ্জ কাম য়ানী চন্দ্রনাথ র্সু জসর্াশ্রি, রািমদয়া, কাম য়ানী, জগাপালগঞ্জ ১০,০০০

৫৫৭ মকজ ারগঞ্জ জ ালামকয়া জ ালামকয়া জসর্াশ্রি, জ ারামকয়া, মকজ ারগঞ্জ ১০,০০০.০০

৫৫৮ োিালপুর সমরষার্ামড় শ্রীশ্রী দুগ বা িমির, র্ারইপটল, সমরষার্ামড়, োিালপুর ১০,০০০.০০

৫৫৯ ঢাকা সদর
শ্রীশ্রী রাধার্ল্লভ মেউ মর্গ্রহ িমির, ১৩৮ েগন্নাথ সাহা জরাড, 

ঢাকা
১০,০০০.০০

৫৬০ টাঙ্গাইল সদর শ্রীশ্রী রািকৃষ্ণ িঠ ও আশ্রি, র্টিলা, টাঙ্গাইল ১০,০০০.০০

৫৬১ টাঙ্গাইল সদর শ্রীশ্রী কালীর্াড়ী, টাঙ্গাইল ১০,০০০.০০

৫৬২ টাঙ্গাইল সদর শ্রীশ্রী জছাট কালীর্াড়ী, টাঙ্গাইল ১০,০০০.০০

৫৬৩ টাঙ্গাইল সদর শ্রীশ্রী জগৌর মনিাই আশ্রি, োমুকী, মিেবাপুর, টাঙ্গাইল ১০,০০০.০০

৫৬৪ টাঙ্গাইল সদর োমুকী মিিালী সমিমি, মিেবাপুর, টাঙ্গাইল ১০,০০০.০০

৫৬৫ টাঙ্গাইল সদর োমুকী করজন ন র্জয়ে ক্লার্, মিেবাপুর, টাঙ্গাইল ১০,০০০.০০



৫৬৬ গামেপুর সদর মহন্দু কল্যাণ পমরষদ, কাম িপুর, গােীপুর ৫,০০০.০০

৫৬৭ ঢাকা সদর শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িণ্ডপ, জরলওজয় কজলানী, ঢাকা ৬,০০০.০০

৫৬৮ ঢাকা সদর ইয়ারাব্রহ্মা ম র্ িমির, মসটি কজলানী, দয়াগঞ্জ,  ঢাকা ৬,০০০.০০

৫৬৯ ঢাকা সদর শ্রীশ্রী ম র্ িমির, জিজলগু কজলানী, ১৪ আউটফল, ঢাকা ৬,০০০.০০

৫৭০ ঢাকা সদর জগণ্ডামরয়া র্ি বনপাড়া পঞ্চাজয়ি িমির, ঢাকা ৫,০০০.০০

৫৭১ ঢাকা সদর শ্রীশ্রী দুগ বা পূো কমিটি, ২৫ আগাসাজদক জরাড, ঢাকা ৬,০০০.০০

৫৭২ ঢাকা সদর সিাে কল্যাণ যুর্ সংঘ, গণকটুমল মসটি কজলানী, ঢাকা ৫,০০০.০০

৫৭৩ ঢাকা সদর হমরেন জসর্ক সমিমি, ২৫ আগাসাজদক জরাড, ঢাকা ৬,০০০.০০

৫৭৪ ঢাকা সদর
শ্রীশ্রী সা. দুগ বাপূো উদ াপন কমিটি, ওয়ারী মসটি কজলানী, 

ঢাকা
৬,০০০.০০

৫৭৫ ঢাকা সদর
শ্রীশ্রী রাি িমির, ওয়ারী জিজলগু মসটি কজলানী, দয়াগঞ্জ,  

ঢাকা
৬,০০০.০০

৫৭৬ ঢাকা সদর একিা জডা পূো কমিটি, জপাস্তজগালা,  ঢাকা ৬,০০০.০০

৫৭৭ ঢাকা সদর শ্রীশ্রী জগৌর বচিন্য িমির, প, ঋমষপাড়া, জুড়াইন,  ঢাকা ৫,০০০.০০

৫৭৮ ঢাকা সদর শ্রীশ্রী রািকৃষ্ণ জগাস্বািী মর্গ্রহ িমির, ৫৬ প.জুড়াইন, ঢাকা ৫,০০০.০০

৫৭৯ নড়াইল সদর রািকৃষ্ণ আশ্রি, নড়াইল ১০,০০০.০০

৫৮০ িাগুরা সদর শ্রীরািপুর সার্ বেনীন দুগ বা ও কালী িমির, িাগুরা সদর ১০,০০০.০০

৫৮১ িয়িনমসংহ িারাকািা সার্ বেনীন দুগ বা িমির, র্াথুদায়ী, িারাকািা, িয়িনমসংহ ১০,০০০.০০

৫৮২ ঢাকা সদর
র্সনা (সাজর্ক হাটি) সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন কমিটি, 

জছাট র্সনাপুর নর্ার্গঞ্জ, ঢাকা
১০,০০০.০০

৫৮৩ ঢাকা সদর র্সনা রাের্ং ী পাড়া সর্ বেনীন দুগ বা িমির,নর্ার্গঞ্জ, ঢাকা ১০,০০০.০০

৫৮৪ মকজ ারগঞ্জ সদর হমরেন যুর্ সংঘ, হমরেন পল্লী, মক ারগঞ্জ সদর ৫,০০০.০০



৫৮৫ মকজ ারগঞ্জ সদর িাতৃসংঘ দুগ বা িমির, কটিয়াদী র্াোর, মকজ ারগঞ্জ ৫,০০০.০০

৫৮৬ মকজ ারগঞ্জ সদর ফুটন্ত কমল যুর্ সংঘ, লক্ষ্মীগঞ্জ র্াোর, মকজ ারগঞ্জ ৫,০০০.০০

৫৮৭ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর
নাট িমির পমরচালনা কমিটি, মদঘীর পাড়, 

র্ামেিপুর,মকজ ারগঞ্জ
৫,০০০.০০

৫৮৮ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর জনায়াকামি ঋমষপাড়া দুগ বা িমির, র্ামেিপুর, মকজ ারগঞ্জ ৫,০০০.০০

৫৮৯ নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জ
স্বগীয় কালাচান সরকাজরর র্াড়ী সার্েনীন দুগ বা িমির, 

ভূলিা, রূপগঞ্জ
৫,০০০.০০

৫৯০ মদনােপুর জঘাড়াঘাট ওিিানপুর সার্ বেনীন দুগ বা িমির অঙ্গন, জঘাড়াঘাট,মদনােপুর ৫,০০০.০০

৫৯১ টাঙ্গাইল ধনর্াড়ী
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন  ারদীয়া দুজগ বাৎসর্, উ ামরয়ার্াড়ী, ধনর্াড়ী, 

টাঙ্গাইল
৫,০০০.০০

৫৯২ োিালপুর জদওয়ানগঞ্জ বকর্ বিেপাড়া সার্ বেনীন কামলিমির, জদওয়ানগঞ্জ, োিালপুর ১০,০০০.০০

৫৯৩ োিালপুর জদওয়ানগঞ্জ
ভর্সুর (দাস পাড়া) সার্ বেনীন দুগ বা 

িমির,জদওয়ানগঞ্জ,োিালপুর
৮,০০০.০০

৫৯৪ ঢাকা সদর জরলওজয় সার্ বেনীন পুো িমির  াহোহানপুর, ঢাকা ৫,০০০.০০

৫৯৫ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া
শ্রী শ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির, পজলাটানা, জকাটালীপাড়া, 

জগাপালগঞ্জ
৫,০০০

৫৯৬ টাঙ্গাইল সদর শ্রীশ্রী দুগ বা িমির, সহজদর্পুর, টাংগাইল ১০,০০০.০০

৫৯৭ টাঙ্গাইল সদর কাজলাহা দুগ বাপূো, কামলহামি, টাংগাইল ৮,০০০.০০

৫৯৮ নওগাঁ সদর কয়লার্াড়ী দুগ বািমির, িািা, নওগাঁ ৮,০০০.০০

৫৯৯ নাজটার সদর উপর র্াোর র্জঙ্গাজ্জল কালীিমির, নাজটার সদর । ৮,০০০.০০

৬০০ ঢাকা সদর জগৌর িমির , দয়াগঞ্জ , ঋমষপাড়া , ঢাকা ৫,০০০.০০

৬০১ টাঙ্গাইল নাগরপুর
নরদহী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , নরদহী , নাগরপুর , 

টাংগাইল ।
৬,০০০.০০

৬০২ িাগুরা শ্রীপুর র্ামলয়াঘাটা উত্তর পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির, শ্রীপুর , িাগুরা ৫,০০০.০০

৬০৩ চিগ্রাি জর্ায়াল ালী
ভার্নী ভর্ন িাতৃিমির দুজগ বাৎসর্,দমযণ কনজুরী, 

সাজরায়ািলী, জর্ায়াল ালী, চিগ্রাি।
৩০০০



৬০৪ চিগ্রাি জর্ায়াল ালী
শ্রী শ্রী রযাকালী র্াড়ী দুজগ বাৎসর্,ছনদন্ডী, সাজরায়ািলী, 

জর্ায়াল ালী, চিগ্রাি।
৩০০০

৬০৫ চিগ্রাি জর্ায়াল ালী
জপাপামদয়া সার্ বেনীন দূগ বার্াড়ী দুজগ বাৎসর্,ধজরর ঘাটা, 

জপাপামদয়া, জর্ায়াল ালী, চিগ্রাি।
৩০০০

৬০৬ চিগ্রাি জর্ায়াল ালী
প্রজ্ঞা পাঠাগার দুজগ বাৎসর্,পদ্মপুকুর পাড়, কানুনজগাপাড়া, 

আমুমচয়া।
৩০০০

৬০৭ চিগ্রাি জর্ায়াল ালী
জহারারর্াগ িাতৃ িমির পল্লী িঙ্গল সমিমি,সাজরায়ািলী, 

জর্ায়াল ালী, চিগ্রাি।
৩০০০

৬০৮ চিগ্রাি জর্ায়াল ালী
শ্রীশ্রী েগজদশ্বরী কালী র্াড়ী দূজগ বাৎসর্,জর্ায়াল ালী জপৌরসভা, 

চিগ্রাি।
৩০০০

৬০৯ চিগ্রাি জর্ায়াল ালী
পল্লী িঙ্গল যুর্ক সমিমি দূজগ বাৎসর্,জঘাষপাড়া, জর্ায়াল ালী, 

চিগ্রাি।
৩০০০

৬১০ চিগ্রাি জর্ায়াল ালী
পমিি ম িার্চর পল্লী উন্নয়ন সমিমি িাতৃিমির 

দুজগ বাৎসর্,সাজরায়ািলী, জর্ায়াল ালী
৩০০০

৬১১ চিগ্রাি জর্ায়াল ালী
পূর্ ব মর্দগ্রাি জগৌরাঙ্গর্াড়ী জসর্ক সংঘ 

দুজগ বাৎসর্,কানুনজগাপাড়া, জপাপামদয়া, জর্ায়াল ালী।
৩০০০

৬১২ চিগ্রাি জর্ায়াল ালী  ীলপাড়া দুগ বার্াড়ী দুজগ বাৎসর্,৯নং আমুমচয়া, জর্ায়াল ালী ৩০০০

৬১৩ চিগ্রাি জর্ায়াল ালী শ্রীশ্রী দুগ বার্ামড় দুজগ বাৎসর্,কধুরম ল, জর্ায়াল ালী ৩০০০

৬১৪ চিগ্রাি জর্ায়াল ালী
শ্রীশ্রী দ পূো িাতৃিমির     দুজগ বাৎসর্,পূর্ ব  াকপুরা, 

জর্ায়াল ালী
৩০০০

৬১৫ চিগ্রাি জর্ায়াল ালী নর্ারুন সামহিে পমরষদ দুজগ বাৎসর্,কানুনজগা পাড়া, আমুমচয়া ৩০০০

৬১৬ চিগ্রাি জর্ায়াল ালী
শ্রীশ্রী চন্ডী িীথ ব জিধসিমন আশ্রি দুজগ বাৎসর্,কড়লডাঙ্গা, 

জর্ায়াল ালী
৩০০০

৬১৭ চিগ্রাি জর্ায়াল ালী
 রণদ্বীপ হমরিমির সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্, রণদ্বীপ, 

জর্ায়াল ালী
৩০০০

৬১৮ চিগ্রাি পটিয়া শ্রীশ্রী জগৌরাঙ্গ মনজকিন দুজগ বাৎসর্,পটিয়া জপৌরসভা, ৩০০০

৬১৯ চিগ্রাি পটিয়া সবুে সংঘ দূগ বার্াড়ী দুজগ বাৎসর্,দমযণ ভূমষ ব, পটিয়া, ৩০০০

৬২০ চিগ্রাি পটিয়া
পটিয়া সদর কামলর্াড়ী দুজগ বাৎসর্,৩নং ওয়াড ব, পটিয়া 

জপৌরসভা, চিগ্রাি।
৩০০০

৬২১ চিগ্রাি পটিয়া
দ্বারক জপরজপরা শ্রী পল্লী িঙ্গল সমিমি দূজগ বাৎসর্,কাম য়াই , 

পটিয়া, চিগ্রাি।
৩০০০

৬২২ চিগ্রাি পটিয়া
জকমচয়াপাড়া কজল্লাল সাংস্কৃমিক সংঘ দূজগ বাৎসর্,দমযণ ভূমষ, 

পটিয়া।
৩০০০



৬২৩ চিগ্রাি পটিয়া ধলঘাট কোম্প  ারদীয়া দূজগ বাৎসর্,ধলঘাট, পটিয়া। ৩০০০

৬২৪ চিগ্রাি পটিয়া জকমল হর  ামন্ত মনজকিন দূজগ বাৎসর্,জকমল হর, পটিয়া। ৩০০০

৬২৫ চিগ্রাি পটিয়া
হামর্লাসদ্বীপ সিাে কল্যাণ সংসদ দূজগ বাৎসর্,হামর্লাসদ্বীপ, 

পটিয়া।
৩০০০

৬২৬ চিগ্রাি পটিয়া মুোফরার্াদ সার্ বেনীন দুগ বািমির দূজগ বাৎসর্, রনা, পটিয়া। ৩০০০

৬২৭ চিগ্রাি পটিয়া হাইদগাঁও অগ্রণী ক্লার্ দূজগ বাৎসর্,হাইদগাঁও, পটিয়া। ৩০০০

৬২৮ চিগ্রাি পটিয়া উত্তর জগামর্িারম ল রযা কালী র্াড়ী  দূজগ বাৎসর্,পটিয়া ৩০০০

৬২৯ চিগ্রাি পটিয়া
সুচক্রদন্ডী পল্লী িঙ্গল সমিমি দূজগ বাৎসর্,২নং পটিয়া 

জপৌরসভা, পটিয়া
৩০০০

৬৩০ চিগ্রাি পটিয়া
িধ্যি কামলয়াই  সার্ বেনীন দুগ বািমির 

দূজগ বাৎসর্,কামলয়াই , পটিয়া
৩০০০

৬৩১ চিগ্রাি পটিয়া শ্রীশ্রী মর্শ্ব িঙ্গল গীিাশ্রি দূজগ বাৎসর্,জকমল হর, পটিয়া ৩০০০

৬৩২ চিগ্রাি আজনায়ারা
আজনায়ারা রািকৃষ্ণ সারদা জসর্াশ্রি সার্ বেনীন দূগ বাপূো,৭নং 

আজনায়ারা ইউমপ, আজনায়ারা, চিগ্রাি।
৩০০০

৬৩৩ চিগ্রাি আজনায়ারা
র্মণকপাড়া সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্,র্াদল জচৌধুরীর র্ামড়, 

র্ার ি, আজনায়ারা, চিগ্রাি।
৩০০০

৬৩৪ চিগ্রাি আজনায়ারা
দ পূো র্াড়ী সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্,৭নং আজনায়ারা ইউমপ, 

আজনায়ারা, চিগ্রাি
৩০০০

৬৩৫ চিগ্রাি আজনায়ারা
স্বরস্বিী র্ামড় সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্,৭নং আজনায়ারা ইউমপ, 

আজনায়ারা, চিগ্রাি
৩০০০

৬৩৬ চিগ্রাি আজনায়ারা
জসর্াসংঘ সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্,৭নং আজনায়ারা ইউমপ, 

আজনায়ারা, চিগ্রাি
৩০০০

৬৩৭ চিগ্রাি আজনায়ারা
ঘনপুকুর সিােকল্যাণ সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্,৭নং আজনায়ারা 

ইউমপ, আজনায়ারা, চিগ্রাি
৩০০০

৬৩৮ চিগ্রাি আজনায়ারা
জর্ায়ালগাঁও উত্তর পাড়া সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্,৭নং আজনায়ারা 

ইউমপ, আজনায়ারা, চিগ্রাি
৩০০০

৬৩৯ চিগ্রাি চিনাই 
পমিি হারলা ঠাকুর রাণী র্াড়ী সার্ বেনীন দূগ বা িমির,৩নং 

ওয়াড ব, চিনাই  জপৌরসভা, চিগ্রাি।
৩০০০

৬৪০ চিগ্রাি চিনাই 
দমযণ কাঞ্চন নগর  ীল পাড়া সার্ বেনীন দূগ বা 

িমির,কাঞ্চানার্াদ, চিনাই , চিগ্রাি।
৩০০০



৬৪১ চিগ্রাি চিনাই 
সুমচয়া রািিমণ বর্দ্যর্াড়ী সার্ বেনীন দূগ বািমির,র্রকল, 

চিনাই , চিগ্রাি।
৩০০০

৬৪২ চিগ্রাি চিনাই 
উত্তর হাম িপুর ধর পাড়া সার্ বেনীন দুগ বািমির 

দুজগ বাৎসর্,উত্তর হাম িপুর, চিনাই 
৩০০০

৬৪৩ চিগ্রাি চিনাই 
র্রিা স্বমনভ বর জসতু র্ন্ধন সার্ বেনীন দুগ বািমির 

দুজগ বাৎসর্,র্রিা, চিনাই 
৩০০০

৬৪৪ চিগ্রাি চিনাই 
েনমপ্রয় সংঘ সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্,উত্তর িাইগািা 

ধািাইরকুল, র্রিা, চিনাই 
৩০০০

৬৪৫ চিগ্রাি চিনাই র্রিা পালপাড়া দুগ বািমির দুজগ বাৎসর্,র্রিা, চিনাই ৩০০০

৬৪৬ চিগ্রাি চিনাই রাধািমির দুজগ বাৎসর্,বর্লিলী, চিনাই ৩০০০

৬৪৭ চিগ্রাি চিনাই শ্রীশ্রী কৃষ্ণ িমির দুজগ বাৎসর্,সুমচয়া, চিনাই ৩০০০

৬৪৮ চিগ্রাি চিনাই পাঠানডন্ডী সার্ বেনীন দুগ বার্ামড় দুজগ বাৎসর্,সুমচয়া, চিনাই ৩০০০

৬৪৯ চিগ্রাি চিনাই 
শ্রীশ্রী িা িগজদশ্বরী জ্বালাকুিারী িমির দুজগ বাৎসর্,বর্লিলী, 

চিনাই 
৩০০০

৬৫০ চিগ্রাি সািকামনয়া
দমযজণশ্বরী কালীর্াড়ী সার্ বেনীন পূো িন্ডপ,, সািকামনয়া 

জপৌরসভা, চিগ্রাি,।
৩০০০

৬৫১ চিগ্রাি সািকামনয়া
দমযণ রািপুর জদর্পাড়া সার্ বেনীন পূো িন্ডপ,সািকামনয়া 

জপৌরসভা, চিগ্রাি।
৩০০০

৬৫২ চিগ্রাি সািকামনয়া
দমযণ ব্রাহ্মন জডঙ্গা সার্ বেনীন পূো িন্ডপ,চরিী, 

সািকামনয়া, চিগ্রাি।
৩০০০

৬৫৩ চিগ্রাি সািকামনয়া
ধমলমর্লা গীমরমসকদার পাড়া সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্,ধমলমর্লা, 

সািকামনয়া
৩০০০

৬৫৪ চিগ্রাি সািকামনয়া
শ্রীশ্রী জলাকনাথ িমির সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্,িধ্যি রািপুর, 

সািকামনয়া
৩০০০

৬৫৫ চিগ্রাি সািকামনয়া
জেঁওমচয়া সার্ বেনীন হমরিমির দুজগ বাৎসর্,জেঁওমচয়া, 

সািকামনয়া
৩০০০

৬৫৬ চিগ্রাি সািকামনয়া
র্াোমলয়া সার্ বেনীন রাধাকৃষ্ণ দুগ বািমির 

দুজগ বাৎসর্,র্াোমলয়া, সািকামনয়া
৩০০০

৬৫৭ চিগ্রাি সািকামনয়া
কাঞ্চনা পল্লী কল্যাণ সমিমি সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্,কাঞ্চনা, 

সািকামনয়া
৩০০০

৬৫৮ চিগ্রাি সািকামনয়া
ধি বপুর উত্তর জেজল পাড়া সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্,ধি বপুর, 

সািকামনয়া
৩০০০

৬৫৯ চিগ্রাি সািকামনয়া
র্াোমলয়া সার্ বেনীন দুগ বার্াড়ী দুজগ বাৎসর্,র্াোমলয়া, 

সািকামনয়া
৩০০০

৬৬০ চিগ্রাি সািকামনয়া ছদাহা বর্দ্য র্াড়ী সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্,ছদাহা, সািকামনয়া ৩০০০



৬৬১ চিগ্রাি সািকামনয়া
এওমচয়া শ্রীশ্রী ব্রহ্মিয়ী কালীর্াড়ী সার্ বেনীন পূো 

িন্ডপ,এওমচয়া, সািকামনয়া, চিগ্রাি।
৩০০০

৬৬২ চিগ্রাি সািকামনয়া
করইয়া নগর সুমনল িাস্টাজরর র্াড়ী  ারদীয় পূো 

িন্ডপ,,সািকামনয়া, চিগ্রাি।
৩০০০

৬৬৩ চিগ্রাি সািকামনয়া
িধ্য গারাংমগয়া  ীল পাড়া সার্ বেনীন পূো 

িন্ডপ,জসানাকামনয়া, সািকামনয়া, চিগ্রাি।
৩০০০

৬৬৪ চিগ্রাি সািকামনয়া ছদাহা উমকল পাড়া সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্,ছদাহা, সািকামনয়া ৩০০০

৬৬৫ চিগ্রাি জলাহাগাড়া
আধু নগর পাল পাড়া কালী িমির সার্ বেনীন দূগ বা 

উৎসর্,আধুনগর জলাহাগাড়া, চিগ্রাি।
৩০০০

৬৬৬ চিগ্রাি জলাহাগাড়া
আমিরার্াদ সু ছড়ী সার্ বেনীন কালী িমির 

দূজগ বাৎসর্,আমিরার্দ, জলাহাগাড়া, চিগ্রাি।
৩০০০

৬৬৭ চিগ্রাি জলাহাগাড়া
কলাউোন জচৌধুরী র্াড়ী সার্ বেনীন দূজগ বাৎসর্,কলাউোন, 

জলাহাগাড়, চিগ্রাি।
৩০০০

৬৬৮ চিগ্রাি জলাহাগাড়া
চরম্বা জচৌধুরী র্াড়ী লক্ষ্মীেনাদ্দবন িমির সার্ বেনীন 

দূজগ বাৎসর্,চরম্বা, জলাহাগাড়া, চিগ্রাি।
৩০০০

৬৬৯ চিগ্রাি জলাহাগাড়া
পদুয়া আঁধার িামনক পাল পাড়া হমর িমির সার্ বেনীন 

দূজগ বাৎসর্,পদুয়া, জলাহাগাড়া, চিগ্রাি।
৩০০০

৬৭০ চিগ্রাি জলাহাগাড়া
টংকার্িীরকুল হমরিমির সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্,আমিরার্াদ, 

জলাহাগাড়া
৩০০০

৬৭১ চিগ্রাি জলাহাগাড়া
জিমলমর্লা মসমি রী কামলিমির সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্,চরম্বা, 

জলাহাগাড়া
৩০০০

৬৭২ চিগ্রাি জলাহাগাড়া পদুয়া মহন্দু নয়াপাড়া সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্,পদুয়া, জলাহাগাড়া ৩০০০

৬৭৩ চিগ্রাি জলাহাগাড়া
রাধাকৃষ্ণ ও রযাকালী িমির সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্ 

,কলাউোন মনেিালুক, জলাহাগাড়া
৩০০০

৬৭৪ চিগ্রাি জলাহাগাড়া
শ্রীশ্রী দুগ বািমির দুজগ বাৎসর্,দমযণ তুলািলী র্মণক পাড়া, 

চরিী, সািকামনয়া
৩০০০

৬৭৫ চিগ্রাি জলাহাগাড়া
শ্রীশ্রী র্াজনশ্বরী র্াণী ও দুগ বািমির দুজগ বাৎসর্,দমযণ 

ব্রাহ্মণজডঙ্গা, সািকামনয়া
৩০০০

৬৭৬ চিগ্রাি র্াঁ  ালী
র্াণীগ্রাি েগন্নাথধাি সার্ বেনীন দূজগ বাৎসর্,সাধনপূর, 

র্া  ালী, চিগ্রাি।
৩০০০

৬৭৭ চিগ্রাি র্াঁ  ালী
সাধনপুর পল্লী িঙ্গল সমিমি দূজগ বাৎসর্,সাধনপুর, র্া  ালী, 

চিগ্রাি।
৩০০০

৬৭৮ চিগ্রাি র্াঁ  ালী
জকাকদন্ডী পূর্ালী সংঘ দুগ বা িমির,কালীপুর, র্াঁ  ালী, 

চিগ্রাি।
৩০০০

৬৭৯ চিগ্রাি র্াঁ  ালী রািকৃষ্ণ জসর্াশ্রি,েলমদ জপৌরসভা, ৩০০০

৬৮০ চিগ্রাি র্াঁ  ালী
নাজপাড়া জ জ রকীল কালী র্াড়ী সার্ বেনীন 

দূজগ বাৎসর্,নাজপাড়া, র্াঁ  ালী, চিগ্রাি।
৩০০০



৬৮১ চিগ্রাি র্াঁ  ালী পল্লী িঙ্গল যুর্ সংঘ দূজগ বাৎসর্,ম লকুপ, র্াঁ  ালী ৩০০০

৬৮২ চিগ্রাি র্াঁ  ালী সহ িরণী িহাশ্ম ান ম র্ধাি দূজগ বাৎসর্,উত্তর েলদী, র্াঁ  ালী ৩০০০

৬৮৩ চিগ্রাি র্াঁ  ালী অগদ্বিানি ঋমষ িঠ ও মি ন দূজগ বাৎসর্,েলদী, র্াঁ  ালী ৩০০০

৬৮৪ চিগ্রাি র্াঁ  ালী
দমযণ নাজপাড়া সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ্যাপন 

পমরষদ,নাজপাড়া, র্াঁ  ালী
৩০০০

৬৮৫ চিগ্রাি র্াঁ  ালী
শ্রীশ্রী  করুণািয়ী পূো উদ্যাপন পমরষদ,পমিি চাম্বল, 

র্াংলার্াোর, র্াঁ  ালী
৩০০০

৬৮৬ চিগ্রাি র্াঁ  ালী
কাথামরয়া সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ্যাপন পমরষদ,কাথামরয়া, 

র্াঁ  ালী
৩০০০

৬৮৭ চিগ্রাি র্াঁ  ালী জচচুমরয়া  ীলপাড়া পূো উদ্যাপন পমরষদ,বর্লছমড়, র্াঁ  ালী ৩০০০

৬৮৮ চিগ্রাি র্াঁ  ালী
পূর্ বপাড়া সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ্যাপন পমরষদ,র্াণীগ্রাি, 

র্াঁ  ালী
৩০০০

৬৮৯ চিগ্রাি র্াঁ  ালী শ্রীশ্রী িহািায়া পূো উদ াপন পমরষদ, র্াঁ  ালী , চিগ্রাি ৪০০০

৬৯০ রাঙ্গািাটি র্রকল শ্রীশ্রী হমর িমির দুজগ বাৎসর্ ,র্রকল র্াোর।, উপজেলা ২০০০

৬৯১ রাঙ্গািাটি র্রকল শ্রীশ্রী কালী িমির দুজগ বাৎসর্,মর্লাইছমড় র্াোর।, র্রকল ২০০০

৬৯২ রাঙ্গািাটি মর্লাইছমড় শ্রীশ্রী েগন্নাথ িমির দুজগ বাৎসর্,িাচালং।, মর্লাইছমড় ২০০০

৬৯৩ রাঙ্গািাটি র্াঘাইছমড় শ্রীশ্রী হমর িমির দুজগ বাৎসর্,িাইনীমু  র্াোর।, র্াঘাইছমড় ২০০০

৬৯৪ রাঙ্গািাটি লংগদু শ্রীশ্রী সার্ বেনীন িাতৃিমির দুজগ বাৎসর্,ব্রীক মফল্ড।, লংগদু ২০০০

৬৯৫ রাঙ্গািাটি কাপ্তাই
শ্রীশ্রী দমযজণ ^রী কালী িমির দুজগ বাৎসর্,র্াঙ্গাল হামলয়া।, 

কাপ্তাই
২০০০

৬৯৬ রাঙ্গািাটি রােস্থলী শ্রীশ্রী গীিা িমির দুজগ বাৎসর্ ,কাউ ালী সদর।, রােস্থলী ২০০০

৬৯৭ রাঙ্গািাটি কাউ ালী শ্রীশ্রী েগন্নাথ িমির দুজগ বাৎসর্,নামনয়ারচর সদর।, কাউ ালী ২০০০

৬৯৮ রাঙ্গািাটি নামনয়ারচর শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ িমির দুজগ বাৎসর্,জুরাছমড় সদর।, নামনয়ারচর ২০০০

৬৯৯ রাঙ্গািাটি জুরাছমড়
শ্রীশ্রী মর্ ̂ নাথ িমির দুজগ বাৎসর্,নতুন 

োমলয়াপাড়া,রাঙ্গািাটি সদর।, জুরাছমড়
২০০০



৭০০ কক্সর্াোর কক্সর্াোর সদর
সার্ বেনীন স্বরস্বিী র্াড়ী দূজগ বাৎসর্ কমিটি,  প্রধান সড়ক, 

কক্সর্াোর জপৌরসভা
২০০০

৭০১ কক্সর্াোর কক্সর্াোর সদর
সার্ বেনীন কামলর্াড়ী দূজগ বাৎসর্ কমিটি , প্রধান সড়ক, 

কক্সর্াোর জপৌরসভা
২০০০

৭০২ কক্সর্াোর কক্সর্াোর সদর
র্ঙ্গপাহাড় সার্ বেনীন দূজগ বাৎসর্ কমিটি, হাসপািাল সড়ক, 

কক্সর্াোর জপৌরসভা
২০০০

৭০৩ কক্সর্াোর কক্সর্াোর সদর
হমরেনপাড়া সার্ বেনীন দূজগ বাৎসর্ কমিটি, আইমর্মপ িাঠ, 

কক্সর্াোর জপৌরসভা
২০০০

৭০৪ কক্সর্াোর কক্সর্াোর সদর
ইন্দ্রজসন র্াড়ী সার্ বেনীন দূজগ বাৎসর্ কমিটি, জগালদীমঘর পাড়, 

কক্সর্াোর।
২০০০

৭০৫ কক্সর্াোর কক্সর্াোর সদর
জঘানারপাড়া সার্ বেনীন দূজগ বাৎসর্ কমিটি, কক্সর্াোর 

জপৌরসভা, কক্সর্াোর।
২০০০

৭০৬ কক্সর্াোর কক্সর্াোর সদর
োমদরাি পাহাড় সার্ বেনীন  দূজগ বাৎসর্ কমিটি,   ামদরাি 

পাহাড়, কক্সর্াোর জপৌরসভা
২০০০

৭০৭ কক্সর্াোর কক্সর্াোর সদর
মর্মেমর্ কোম্প িমল্লক পাড়া সার্ বেনীন দূজগ বাৎসর্ কমিটি, 

িমল্লক পাড়া, মর্মেমর্ কোম্প,  জপৌরসভা,
২০০০

৭০৮ কক্সর্াোর কক্সর্াোর সদর
ঘৃিপল্লী র্নরূপাপাড়া সার্ বেনীন দূজগ বাৎসর্ কমিটি, মর্মেমর্ 

কোম্প,  জপৌরসভা,
২০০০

৭০৯ কক্সর্াোর কক্সর্াোর সদর
লার্নী র্ীচ সার্ বেনীন দূজগ বাৎসর্ কমিটি, লার্ণী পজয়ন্ট, 

কক্সর্াোর জপৌরসভা
২০০০

৭১০ কক্সর্াোর কক্সর্াোর সদর
শুক্লাদা  পাড়া হমরিমির দুজগ বাৎসর্,  শুক্লাদা  পাড়া, ৫নং 

ওয়াড ব, কক্স: জপৌরসভা
২০০০

৭১১ কক্সর্াোর কক্সর্াোর সদর
শ্রী শ্রী দূগ বািমির সার্ বেনীন দূজগ বাৎসর্ কমিটি, উত্তর মহন্দু 

পাড়া,   খুরু কুল
২০০০

৭১২ কক্সর্াোর কক্সর্াোর সদর
নর্ িরুন সংঘ সার্ বেনীন দূজগ বাৎসর্  কমিটি  , রুদ্রপাড়া, 

খুরু কুল
২০০০

৭১৩ কক্সর্াোর কক্সর্াোর সদর
সরকারপাড়া  সার্ বেনীন দূজগ বাৎসর্ কমিটি, সরকারপাড়া, 

খুরু কুল
২০০০

৭১৪ কক্সর্াোর  সদর 
মপ.এি. ালী সার্ বেনীন দূজগ বাৎসর্ কমিটি, মহন্দু পাড়া, মপ.এি 

 ালী,  কক্সর্াোর সদর
২০০০

৭১৫ কক্সর্াোর  সদর  রুমলয়া সার্ বেনীন দূজগ বাৎসর্ কমিটি, মিলংো, কক্সর্াোর ২০০০

৭১৬ কক্সর্াোর  সদর সার্ বেনীন কালী িমির দূজগ বাৎসর্, জচৌফলদন্ডী, কক্সর্াোর ২০০০

৭১৭ কক্সর্াোর  সদর 
প্রগমি সংঘ সার্ বেনীন দূজগ বাৎসর্ কমিটি, উত্তর পালপাড়া, 

ঈদগাঁও
২০০০

৭১৮ কক্সর্াোর  সদর 
সার্ বেনীন জকন্দ্রীয় কালীর্াড়ী দূজগ বাৎসর্ কমিটি,  ঈদগাঁও 

র্াোর, কক্সর্াোর।
২০০০



৭১৯ কক্সর্াোর  সদর জর্ায়াল ালী েলদা  পাড়া সার্ বেনীন দূজগ বাৎসর্ , ইসলািার্াদ ২০০০

৭২০ কক্সর্াোর  সদর 
হমরপুর রােরাজেশ্বরী দুগ বািমির সার্ বেনীন দূজগ বাৎসর্  , 

  াংক আচাজর্য্বর র্ামড়, হমরপুর
২০০০

৭২১ কক্সর্াোর  সদর হমরপুর দ্বীপম  া সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্ , হমরপুর, ঈদগাঁও ২০০০

৭২২ কক্সর্াোর রামু শ্রী শ্রী রািকুট িীথ বধাি দুজগ বাৎসর্  , রাোরকুল, রাোরকুল ২০০০

৭২৩ কক্সর্াোর রামু রাোরকূল পালপাড়া দুজগ বাৎসর্  ,  রাোরকূল, রামু ২০০০

৭২৪ কক্সর্াোর রামু সার্ বেনীন জকন্দ্রীয় কালী িমির দুজগ বাৎসর্  , রামু জচৌমুহনী ২০০০

৭২৫ কক্সর্াোর রামু জিমুহনী সার্ বেনীন দূগ বািমির দুজগ বাৎসর্  , জিিহনী, রামু ২০০০

৭২৬ কক্সর্াোর রামু 
শ্রী শ্রী িদন জিাহন িমির দুজগ বাৎসর্    , জিরুংজলায়া, 

ফজি ারকূল
২০০০

৭২৭ কক্সর্াোর রামু শ্রী শ্রী কৃষ্ণ িমির দুজগ বাৎসর্  , জিিহনী, ফজি ারকূল, ২০০০

৭২৮ কক্সর্াোর রামু কাউয়ারজ াপ দূগ বা িমির দুজগ বাৎসর্  , কাউয়ারজ াপ, রামু ২০০০

৭২৯ কক্সর্াোর রামু
মিিার পাড়া সার্ বেনীন দুগ বািমির দুজগ বাৎসর্  , কচ্ছমপয়া, 

রামু
২০০০

৭৩০ কক্সর্াোর রামু শ্রী শ্রী িা িজগধশ্বরী িমির,  , হাসপািাল জগইট, রামু ২০০০

৭৩১ কক্সর্াোর রামু 
ঈদগড় র্াোর সার্ বেনীন শ্রীশ্রী কালীিমির দুজগ বাৎসর্  , 

ঈদগড়, রামু
২০০০

৭৩২ কক্সর্াোর উম য়া
উম য়া সদর দাজরাগার্াোর দূগ বািমির দূজগ বাৎসর্  , 

রাোপালং, উম য়া
২০০০

৭৩৩ কক্সর্াোর উম য়া কামসয়ার মর্ল মর্ষ্ণুিমির দূজগ বাৎসর্ , রাোপালং, উম য়া ২০০০

৭৩৪ কক্সর্াোর উম য়া
রুি া র্াোর হমর ওঁ ধ্যান িমির  দূজগ বাৎসর্   , হলমদয়া 

পালং, উম য়া
২০০০

৭৩৫ কক্সর্াোর উম য়া
হলমদয়াপালং  ি বা পাড়া দুগ বািমির দুজগ বাৎসর্, হলমদয়া 

পালং, উম য়া
২০০০

৭৩৬ কক্সর্াোর  জপকুয়া
জপকুয়া জকন্দ্রীয় দূগ বা িমির দূজগ বাৎসর্ কমিটি,  মর্শ্বাসপাড়া, 

জপকুয়া
২০০০

৭৩৭ কক্সর্াোর  জপকুয়া
জপকুয়া  সু ীল পাড়া একিা সংঘ দূজগ বাৎসর্ কমিটি,  

সু ীলপাড়া, জপকুয়া
২০০০



৭৩৮ কক্সর্াোর  জপকুয়া
র্ারর্ামকয়া উত্তর নাথপাড়া হমরিমির দুজগ বাৎসর্ কমিটি, 

র্ারর্ামকয়া, জপকুয়া
২০০০

৭৩৯ কক্সর্াোর জটকনাফ জকন্দ্রীয় মর্ষ্ণু িমির দূজগ বাৎসর্ কমিটি,  জটকনাফ জপৌরসভা ২০০০

৭৪০ কক্সর্াোর জটকনাফ হ্নীলা কালী িমির দূজগ বাৎসর্ কমিটি , হ্নীলা, জটকনাফ ২০০০

৭৪১ কক্সর্াোর জটকনাফ
নাটমুড়া পাড়া হমর িমির দূজগ বাৎসর্ কমিটি, নাটমুড়া, 

জটকনাফ
২০০০

৭৪২ কক্সর্াোর জটকনাফ
 ািলাপুর মর্ষ্ণু িমির দূজগ বাৎসর্ কমিটি,  ািলাপুর, 

জটকনাফ
২০০০

৭৪৩ কক্সর্াোর কুতুর্মদয়া
কুতুর্মদয়া জকন্দ্রীয় কামল িমির দূজগ বাৎসর্ কমিটি, র্ড়জঘাপ, 

কুতুর্মদয়া
২০০০

৭৪৪ কক্সর্াোর কুতুর্মদয়া র্াজনশ্বর কালী িমির দুজগ বাৎসর্, র্ড়জঘাপ, কুতুর্মদয়া ২০০০

৭৪৫ কক্সর্াোর কুতুর্মদয়া
সর্ বিঙ্গলা কামল িমির দূজগ বাৎসর্ কমিটি, পূর্ ব র্ড়জঘাপ, 

কুতুর্মদয়া
২০০০

৭৪৬ কক্সর্াোর কুতুর্মদয়া
জলি ী ালী সর্ বিঙ্গলা দূগ বা িমির দূজগ বাৎসর্ কমিটি, 

জলি ী ালী, কুতুর্মদয়া
২০০০

৭৪৭ কক্সর্াোর কুতুর্মদয়া
শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ নিধাি দুজগ বাৎসর্, আলী আকর্র জডইল, 

কুতুর্মদয়া
২০০০

৭৪৮ কক্সর্াোর কুতুর্মদয়া প্রদীপপাড়া সার্ বেনীন দূগ বা দুজগ বাৎসর্, উত্তর ধুরুং, কুতুর্মদয়া ২০০০

৭৪৯ কক্সর্াোর চকমরয়া
চকমরয়া জকন্দ্রীয় হমর িমির দূজগ বাৎসর্,  মচমরঙ্গা, চকমরয়া 

জপৌরসভা
২০০০

৭৫০ কক্সর্াোর চকমরয়া
চকমরয়া জকন্দ্রীয় কামল িমির দূজগ বাৎসর্ কমিটি,  ভরামুহুরী, 

চকমরয়া জপৌরএলাকা
২০০০

৭৫১ কক্সর্াোর চকমরয়া
র্াট ুা ালী েলদাসপাড়া দূগ বা িমির দূজগ বাৎসর্ কমিটি, 

র্াটা ালী, চকমরয়া জপৌরসভা
২০০০

৭৫২ কক্সর্াোর চকমরয়া
চকমরয়া জকন্দ্রীয় দূগ বা িমির দূজগ বাৎসর্ কমিটি, িরছঘাট, 

চকমরয়া জপৌরসভা,
২০০০

৭৫৩ কক্সর্াোর চকমরয়া
চকমরয়া জকন্দ্রীয় জযিপাল িমির দূজগ বাৎসর্ কমিটি, 

মদগরপান ালী, চকমরয়া জপৌরসভা,
২০০০

৭৫৪ কক্সর্াোর চকমরয়া
মনে পান ালী  ীল পাড়া হমর িমির দূজগ বাৎসর্ কমিটি, 

মদগরপান ালী, চকমরয়া জপৌরসভা,
২০০০

৭৫৫ কক্সর্াোর চকমরয়া
মদগরপান ালী কৃষ্ণ অগদ্বি হমর িমির দূজগ বাৎসর্ কমিটি, 

মদগরপান ালী, চকমরয়া জপৌরসভা,
২০০০

৭৫৬ কক্সর্াোর চকমরয়া
শ্রী শ্রী জকন্দ্রীয় ব্রহ্মিয়ী কামল িমির দূজগ বাৎসর্ কমিটি, 

ফামসয়া ালী, চকমরয়া
২০০০



৭৫৭ কক্সর্াোর চকমরয়া
ঘুমণয়া িধুিয়  শ্মান িমির দূগ বা িমির দূজগ বাৎসর্ কমিটি,  

ঘুমনয়া, চকমরয়া
২০০০

৭৫৮ কক্সর্াোর চকমরয়া হারর্াং পালপাড়া কালী িমির দূজগ বাৎসর্, হারর্াং, চকমরয়া ২০০০

৭৫৯ কক্সর্াোর চকমরয়া হারর্াং  ীলপাড়া চমন্ড িমির দূজগ বাৎসর্, হারর্াং, চকমরয়া ২০০০

৭৬০ কক্সর্াোর চকমরয়া
মর্মর্রম ল  ীলপাড়া সার্ বেনীন দূগ বা িমির দূজগ বাৎসর্ কমিটি,  

মর্মর্রম ল, পহরচাঁদা, র্রইিলী
২০০০

৭৬১ কক্সর্াোর চকমরয়া
ডুলাহাোরা কৃষ্ণ অগদ্বি হমর িমির দূজগ বাৎসর্ কমিটি, 

ডুলাহাোরা নতুন পাড়া
২০০০

৭৬২ কক্সর্াোর চকমরয়া
ডুলাহাোরা উত্তর সু ীলপাড়া দূগ বা িমির দূজগ বাৎসর্, 

ডুলহাোরা, চকমরয়া
২০০০

৭৬৩ কক্সর্াোর চকমরয়া
মরংভং ছমগর  াহকাটা দূগ বা িমির দুজগ বাৎসর্ , িালুিঘাট, 

চকমরয়া, কক্সর্াোর।
২০০০

৭৬৪ কক্সর্াোর িজহ  ালী আমদনাথ িমির দুজগ বাৎসর্, িজহ  ালী, কক্সর্াোর ২০০০

৭৬৫  াগড়াছমড় সদর শ্রীশ্রী ভূর্জন ̂ রী কালী িমির দুজগ বাৎসর্, আনিনগর ৪৭০০

৭৬৬  াগড়াছমড় সদর শ্রীশ্রী গীিা আশ্রি দুজগ বাৎসর্ ,  ামিত্মনগর,  াগড়াছমড় ৪৭০০

৭৬৭  াগড়াছমড় সদর শ্রীশ্রী রাধা িাধর্ িমির দুজগ বাৎসর্, ভাইজর্ানছড়া ৪৭০০

৭৬৮  াগড়াছমড় সদর ঠাকুরছড়া ম র্ িমির দুজগ বাৎসর্,  াগড়াছমড় ৪৭০০

৭৬৯  াগড়াছমড় সদর শ্রীশ্রী  দুরাি পাড়া দুজগ বাৎসর্,  দুরাি পাড়া ৪৭০০

৭৭০  াগড়াছমড় সদর থানাচন্দ্র পাড়া দুজগ বাৎসর্, জিতুলিলা ৪৭০০

৭৭১  াগড়াছমড় সদর শ্রীশ্রী বকর্াল্যপীঠ দুজগ বাৎসর্, ৪৭০০

৭৭২  াগড়াছমড় সদর শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ন িমির দুজগ বাৎসর্ ,  াগড়াছমড় র্াোর ৪৭০০

৭৭৩  াগড়াছমড় সদর শ্রীশ্রী অ ন্ড িন্ডলী িমির দুজগ বাৎসর্ ,  াগড়াপুর ৪৭০০

৭৭৪  াগড়াছমড় সদর শ্রীশ্রী েগন্নাথ িমির দুজগ বাৎসর্, র্াোর এলাকা ৪৭০০

৭৭৫  াগড়াছমড় মদঘীনালা র্াবুছড়া রাধািাধর্ িমির দুজগ বাৎসর্, র্াবুছড়া ৪৭০০

৭৭৬  াগড়াছমড় মদঘীনালা দীমঘনালা ম র্ িমির দুজগ বাৎসর্, দীমঘনালা র্াোর ৪৭০০

৭৭৭  াগড়াছমড় মদঘীনালা
জছাট জিরুং ভূিাজসন পাড়া দুজগ বাৎসর্, জছাট জিরম্নং ভূিাজসন 

পাড়া
৪৭০০

৭৭৮  াগড়াছমড় মদঘীনালা
িধ্য জর্ায়াল ালী রাধা িাধর্ িমির দুজগ বাৎসর্, িধ্য 

জর্ায়াল ালী
৪৭০০

৭৭৯  াগড়াছমড় মদঘীনালা রম ক নগর হমর িমির দুজগ বাৎসর্, রম ক নগর ৪৭০০

৭৮০  াগড়াছমড় পানছমড় শ্রীশ্রী জদর্ালয় িমির দুজগ বাৎসর্ , পানছমড় সদর ৪৭০০



৭৮১  াগড়াছমড় পানছমড় র্াউরাপাড়া জদর্ালয় িমির দুজগ বাৎসর্, র্াউরাপাড়া ৪৭০০

৭৮২  াগড়াছমড় পানছমড় জলাগাং র্াোর অষ্ট িঙ্গলা িমির দুজগ বাৎসর্, জলাগাং র্াোর ৪৭০০

৭৮৩  াগড়াছমড় পানছমড়
পুেগাং বর্ া  কুিার মিপুরা পাড়া দুজগ বাৎসর্, পুেগাং 

বর্ া  কুিার মিপুরা পাড়া
৪৭০০

৭৮৪  াগড়াছমড় পানছমড় জদর্ালয় িমির দুজগ বাৎসর্, জলাগাং র্াোর ৪৭০০

৭৮৫  াগড়াছমড় গুইিারা শ্রীশ্রী  চন্ডী িমির দুজগ বাৎসর্ , গুইিারা র্াোর ৪৭০০

৭৮৬  াগড়াছমড় িাটিরাঙ্গা শ্রীশ্রী রযাকালী িমির দুজগ বাৎসর্, িাটিরাঙ্গা সদর ৪৭০০

৭৮৭  াগড়াছমড় িাটিরাঙ্গা  ংকর িঠ ও গীিা আশ্রি দুজগ বাৎসর্, িাটিরাঙ্গা ৪৭০০

৭৮৮  াগড়াছমড় িাটিরাঙ্গা শ্রীশ্রী েগন্নাথ িমির দুজগ বাৎসর্, ডাক র্াংলা ৪৭০০

৭৮৯  াগড়াছমড় িামনকছমড় এক সিোপাড়া হমর িমির দুজগ বাৎসর্, এক সিোপাড়া ৪৮০০

৭৯০  াগড়াছমড় িহালছমড় শ্রীশ্রী দমযজণ ^রী কালীর্াড়ী দুজগ বাৎসর্, িহালছমড় সদর ৪৮০০

৭৯১  াগড়াছমড় রািগড় শ্রীশ্রী দমযজণ ^রী কালী িমির দুজগ বাৎসর্, রািগড় ৪৮০০

৭৯২  াগড়াছমড় িাটিরাঙ্গা শ্রীশ্রী েগন্নাথ িমির দুজগ বাৎসর্, লাইজপা কারর্ারী পাড়া ৪৮০০

৭৯৩ র্ািরর্ান লািা
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন হমরিমির দুজগ বাৎসর্  , আমেেনগর, লািা, 

র্ািরর্ান, লািা
৪০০০

৭৯৪ র্ািরর্ান আলীকদি
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন হমরিমির দুজগ বাৎসর্  , আলীকদি, 

র্ািরর্ান, আলীকদি
৪০০০

৭৯৫ র্ািরর্ান নাইযেংছমড়
জকন্দ্রীয় হমরিমির দুজগ বাৎসর্  , নাইযেংছমড় সদর, 

নাইযেংছমড়, র্ািরর্ান।, নাইযেংছমড়
৪০০০

৭৯৬ র্ািরর্ান লািা
েগন্নাথ ঋমষ আশ্রি দুজগ বাৎসর্  , পাগমলর আগা, 

ফাঁমসয়া ালী, লািা, র্ািরর্ান।, লািা
৪০০০

৭৯৭ র্ািরর্ান  লািা
জকন্দ্রীয় হমরিমির দুজগ বাৎসর্, লািা জপৌরসভা, র্ািরর্ান,  

লািা
৪০০০

৭৯৮ মকজ ারগঞ্জ সদর শ্রীশ্রী কালী র্াড়ী , জস্ট ন জরাড, সদর , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৭৯৯ মকজ ারগঞ্জ সদর শ্রীশ্রী মসজি রী কালী র্াড়ী,  জ াদল, সদর, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮০০ মকজ ারগঞ্জ সদর শ্রীশ্রী রািকৃষ্ণ আশ্রি , ই া াঁ জরাড, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮০১ মকজ ারগঞ্জ সদর শ্রীশ্রী সারস্বাি র্াণী িমির , আ ড়ার্াোর, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮০২ মকজ ারগঞ্জ সদর শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ মেউর িমির , র্মি , সদর, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০



৮০৩ মকজ ারগঞ্জ সদর শ্রীশ্রী ম র্ র্াড়ী, জ ালামকয়া, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮০৪ মকজ ারগঞ্জ সদর শ্রীশ্রী মর্জর্কানি পাঠাগার দুগ বা িণ্ডপ, নগুয়া, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮০৫ মকজ ারগঞ্জ সদর
মর্েয় সংঘ পূো িণ্ডপ, সাহাপাড়া , চরজ ালামকয়া, 

মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮০৬ মকজ ারগঞ্জ সদর  জগৌরাঙ্গ র্াোর পূো িণ্ডপ, জস্ট ন জরাড, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮০৭ মকজ ারগঞ্জ সদর শ্রীশ্রী জগৌর মনিাই আ ড়া , র্মি , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮০৮ মকজ ারগঞ্জ সদর প্রগমি সংঘ, র্মি , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮০৯ মকজ ারগঞ্জ সদর নতুন পল্লী সংঘ, র্মি , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮১০ মকজ ারগঞ্জ সদর আম বর্াদ সংঘ , র্মি , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮১১ মকজ ারগঞ্জ সদর অগ্রগািী সংঘ শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , সিাল, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮১২ মকজ ারগঞ্জ সদর জলাকনাথ যুর্ সংঘ,  সিাল, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮১৩ মকজ ারগঞ্জ মর্ন্নাটি র্ীজরন্দ্র সরকাজরর র্াড়ী পূো িন্ডপ, মর্ন্নাটি, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮১৪ মকজ ারগঞ্জ সদর
েননী সংঘ , সুকুিার সরকাজরর র্াড়ী , জচৌদ্দ ি, উত্তর 

পাড়া , মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮১৫ মকজ ারগঞ্জ সদর সুলিানপুর শ্রীশ্রী দুগ বা র্াড়ী, জদৌদ্দ ি, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮১৬ মকজ ারগঞ্জ সদর
স্বগীয় দীজন  ডাক্তাজরর র্াড়ী পূো িণ্ডপ,  জ াদল , 

মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮১৭ মকজ ারগঞ্জ সদর কমর্ চন্দ্রার্িীর  র্াড়ী পূো িণ্ডপ, িাইে াপন, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮১৮ মকজ ারগঞ্জ সদর
পুমথপাড়া সার্ বেনীন পূো িন্ডপ, পুমথপাড়া , জর্ৌলাই, 

মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮১৯ মকজ ারগঞ্জ সদর েয়শ্রী সংঘ সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বাপূো , নীলগঞ্জ, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮২০ মকজ ারগঞ্জ সদর
হমরেন জহলা সিাে কল্যাণ সংজঘর উজদ্যাজগ শ্রীশ্রী দুগ বা পূো 

, মর্ন্নাগাঁও, মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮২১ মকজ ারগঞ্জ মর্ন্নাটি কুিাগড় উত্তর পাড়া পূো িণ্ডপ, মর্ন্নাটি, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮২২ মকজ ারগঞ্জ মর্ন্নাটি হমরদাস র্ার্ামের আ ড়া পূো িণ্ডপ, মর্ন্নাটি, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮২৩ মকজ ারগঞ্জ সদর
জলাকনাথ সংঘ, শ্রীশ্রী জলাকনাথ র্ার্ার আশ্রি , কুিাগড়, 

মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮২৪ মকজ ারগঞ্জ সদর
জ ালামকয়া জসর্া আশ্রি  পূোরী সংঘ, নীলগঞ্জ জরাড, 

মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮২৫ মকজ ারগঞ্জ সদর চুমপনগর যুর্ সংঘ,  জচৌদ্দ ি, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০



৮২৬ মকজ ারগঞ্জ ইটনা র্াটি র্ামেিপুর যুর্ সংঘ, ভাটুয়াপাড়া , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮২৭ মকজ ারগঞ্জ সদর
িহানি সার্ বেনীন পূো িণ্ডপ, ভাটুয়াপাড়া , িমহনি , 

মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮২৮ মকজ ারগঞ্জ সদর
কামিয়াচর সার্ বেনীন পূো িণ্ডপ, কামিয়ারচর , িামরয়া, 

মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮২৯ মকজ ারগঞ্জ সদর
জর্িাহাটী শ্রীশ্রী দুগ বা পূো িণ্ডপ, জর্িাহাটি, নীলগঞ্জ র্াোর, 

মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৩০ মকজ ারগঞ্জ জ ালামকয়া জোড় পুকুরপাড়  রিপমি পূোিন্ডপ, জ ালামকয়া, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৩১ মকজ ারগঞ্জ সদর োগ্রি সংঘ, র্মি , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৩২ মকজ ারগঞ্জ মর্ন্নাটি শ্রীশ্রী কালী র্াড়ী , মর্ন্নাটি, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৩৩ মকজ ারগঞ্জ সদর মিিালী সংঘ, উত্তরপাড়া , জচৌদ্দ ি, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৩৪ মকজ ারগঞ্জ সদর র্কুলিলা পূোরী সংঘ, এমিি ানা জিাড় , নগুয়া, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৩৫ মকজ ারগঞ্জ সদর অমনক সংঘ, উত্তর পাড়া , জচৌদ্দ ি, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৩৬ মকজ ারগঞ্জ সদর শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , িমগষজর্ড় , দানাপাটুরী, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৩৭ মকজ ারগঞ্জ সদর
শ্রীশ্রী র্ং ীর্াদন আ ড়া শ্রীশ্রী দুগ বা পূো িন্ডপ, িাপামনয়া 

পাড়া , নগুয়া, মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৩৮ মকজ ারগঞ্জ সদর
র্াোরী পাড়া সার্ বেনীন পূো িণ্ডপ, মর্ের্ পাল িহা জয়র 

র্াড়ী , নীলগঞ্জ, মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৩৯ মকজ ারগঞ্জ ইটনা
পাগল  ংকর মেউর আ ড়া , ইটনা , পমিি গ্রাি, 

মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৪০ মকজ ারগঞ্জ ইটনা দা পাড়া দুগ বা িমির , ইটনা  পমিি গ্রাি , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৪১ মকজ ারগঞ্জ ইটনা ঋমষ পাড়া পূো িণ্ডপ,  িধ্যগ্রাি ইটনা , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৪২ মকজ ারগঞ্জ ইটনা ওয়ারজলস পাড়া পূো িণ্ডপ, পূর্ ব গ্রাি, ইটনা, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৪৩ মকজ ারগঞ্জ ইটনা জরনুর্াবুর  র্াড়ী পূো িণ্ডপ, পমিি গ্রাি , ইটনা, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৪৪ মকজ ারগঞ্জ মিঠািইন মিঠািইন কজলে পাড়া দুগ বা িমির , মিঠািইন, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৪৫ মকজ ারগঞ্জ মিঠািইন র্রহাটী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মিঠািইন, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৪৬ মকজ ারগঞ্জ মিঠািইন সরকার হাটি সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মিঠািইন, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০



৮৪৭ মকজ ারগঞ্জ মিঠািইন
কুমলয়াপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ঢামক চরপাড়া , 

মিঠািইন, মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৪৮ মকজ ারগঞ্জ মিঠািইন
ঢামকচর পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , কুমলয়াপাড়া , 

মিঠািইন, মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৪৯ মকজ ারগঞ্জ মিঠািইন
ঢামক রামের্পুর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ঢামক রামের্পুর, 

মিঠািইন, মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৫০ মকজ ারগঞ্জ মিঠািইন
ঢামক রাধাপুর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , চামদ রাধাপুর, 

মিঠািইন, মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৫১ মকজ ারগঞ্জ মিঠািইন
ঢামক র্াঘাহাটি সার্ বেনীন দুগ বা িমির , র্াঘাহাটী, মিঠািইন, 

মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৫২ মকজ ারগঞ্জ মিঠািইন িধ্যপুর মদমঘ সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মিঠািইন, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৫৩ মকজ ারগঞ্জ মিঠািইন
জকওয়ারজোড় বুরহাটি সার্ বেনীন দুগ বা িমির , 

জকওয়ারজোড, মিঠািইন, মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৫৪ মকজ ারগঞ্জ মিঠািইন
জকাওয়ারজোড় র্রহাটি সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মিঠািইন, 

মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৫৫ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর িরুণ সংঘ, পালপাড়া , র্ামেিপুর , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৫৬ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর চন্দ্রগ্রাি দুগ বা িমির ,  র্ামেিপুর , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৫৭ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর নানমিনা দুগ বা িমির , র্ামেিপুর , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৫৮ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর পালপাড়া দুগ বা িমির , র্ামেিপুর , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৫৯ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর
িা আনিিয়ী দুগ বা িমির , জিিরপমি, র্ামেিপুর , 

মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৬০ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর হমরসভা দুগ বা িমির , িিরাপুর, র্ামেিপুর , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৬১ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর িিরাপুর দুগ বা িমির , িিরাপুর, র্ামেিপুর , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৬২ মকজ ারগঞ্জ ইটনা এলানজুরী দুগ বা িণ্ডপ, ইটনা , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৬৩ মকজ ারগঞ্জ ইটনা িাতৃসংঘ,  রিপমি, ইটনা , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৬৪ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর মচিার কামি , মচিার কামি, র্ামেিপুর , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৬৫ মকজ ারগঞ্জ কটিয়াদী জঘাষপড়া, কটিয়ামদ, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৬৬ মকজ ারগঞ্জ কটিয়াদী নর্ োগরণ সংঘ, পমিি পাড়া ,  কটিয়ামদ, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৬৭ মকজ ারগঞ্জ কটিয়াদী মুমুরমদয়া সার্ বেনীন দুগ বা িন্ডপ,  কটিয়ামদ, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৬৮ মকজ ারগঞ্জ কটিয়াদী র্ি বনপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িণ্ডপ,  কটিয়ামদ, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৬৯ মকজ ারগঞ্জ িাড়াইল
 শ্রীশ্রী  ধলা সার্ বেনীন পূো িমির , ধলা (ন র্ড়র্াড়ী , 

িাড়াইল)  িাড়াইল, মকজ ারগঞ্জ
৫০০০



৮৭০ মকজ ারগঞ্জ িাড়াইল
শ্রীশ্রী নগরকুল সার্ বেনীন দুগ বাপূো , িাড়ামল, িাড়াইল, 

মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৭১ মকজ ারগঞ্জ িাড়াইল িালডাঙ্গা দুগ বা িমির , িাড়াইল, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৭২ মকজ ারগঞ্জ িাড়াইল শ্রী শ্রী িাড়াইল কালীর্াড়ী দুগ বা িমির , িাড়াইল, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৭৩ মকজ ারগঞ্জ িাড়াইল  শ্রীশ্রী জপাদ্দারপমি দুগ বা িমির , িাড়াইল, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৭৪ মকজ ারগঞ্জ িাড়াইল িাড়াইল র্াোর কাঠপমি দুগ বা িমির , িাড়াইল, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৭৫ মকজ ারগঞ্জ িাড়াইল শ্রীশ্রী রাধাজগামর্ি দুগ বা িমির , িাড়াইল, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৭৬ মকজ ারগঞ্জ িাড়াইল শ্রীশ্রী দামিহা দাস্পাড়া দুগ বািমির , িাড়াইল, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৭৭ মকজ ারগঞ্জ িাড়াইল দামিহা দুগ বা িমির , িাড়াইল, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৭৮ মকজ ারগঞ্জ িাড়াইল
 শ্রীশ্রী র্রুহা র্ি বন পাড়া পঞ্চিত্ত্ব দুগ বা িমির , িাড়াইল, 

মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৭৯ মকজ ারগঞ্জ িাড়াইল শ্রীশ্রী মহন্দুপাড়া পূো িণ্ডপ, মদগদাইড় , িাড়াইল, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৮০ মকজ ারগঞ্জ িাড়াইল োওয়ার দুগ বা িমির , িাড়াইল, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৮১ মকজ ারগঞ্জ িাড়াইল ভাওয়াল দুগ বািমির , িাড়াইল, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৮২ মকজ ারগঞ্জ িাড়াইল  শ্রীশ্রী ম মুল আটী দুগ বা িমির , িাড়াইল, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৮৩ মকজ ারগঞ্জ জহাজসনপুর শ্রীশ্রী কুজলশ্বরী  র্াড়ী জদর্ালয়, জহাজসনপুর, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৮৪ মকজ ারগঞ্জ জহাজসনপুর
 শ্রীশ্রী নরমসংহ মেউর আ ড়া , জহাজসনপুর র্াোর, 

জহাজসনপুর, মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৮৫ মকজ ারগঞ্জ জহাজসনপুর
জহাজসনপুর জকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী কালী িমির , জঢমকয়া, জহাজসনপুর, 

মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৮৬ মকজ ারগঞ্জ জহাজসনপুর ধনকুড়া সার্ বেনীণ দুগ বা িমির , জহাজসনপুর, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৮৭ মকজ ারগঞ্জ জহাজসনপুর কুমড়িারা দুগ বা িমির , জহাজসনপুর, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৮৮ মকজ ারগঞ্জ জহাজসনপুর লাগুহাটি সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জহাজসনপুর, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৮৯ মকজ ারগঞ্জ জহাজসনপুর জর্ায়ামলয়ার চর দুগ বা িমির , জহাজসনপুর, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৯০ মকজ ারগঞ্জ জহাজসনপুর
 শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির ( র্ি বন পাড়া ) গুদাি, 

জহাজসনপুর, মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৯১ মকজ ারগঞ্জ কমরিগঞ্জ
কমরিগঞ্জ জিাদক পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , কমরিগঞ্জ, 

মকজ ারগঞ্জ
৫০০০



৮৯২ মকজ ারগঞ্জ কমরিগঞ্জ
পূর্ ব নয়াকামি যুর্ সংঘ সার্ বেনীন দুগ বা িমির , কমরিগঞ্জ, 

মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৯৩ মকজ ারগঞ্জ কমরিগঞ্জ
কমরিগঞ্জ আশুমিয়া পাড়া থানা শ্ম ান সার্ বেনীন দুগ বা িণ্ডপ, 

কমরিগঞ্জ, মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৯৪ মকজ ারগঞ্জ কমরিগঞ্জ
ওোমদয়া রায় নগর স্বগীয় ডাক্তার মহিাংশু সরকাজরর র্াড়ী 

সার্ বেনীন দুগ বা িমির , কমরিগঞ্জ, মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৮৯৫ িয়িনমসংহ  িয়িনমসংহ
রািকৃষ্ণ আশ্রি ও রািকৃষ্ণ মি ন , ১৮২, রািকৃষ্ণ মি ন 

জরাড, িয়িনমসংহ
৫০০০

৮৯৬ িয়িনমসংহ  িয়িনমসংহ োলুপাড়া দুগ বা িমির ,  িয়িনমসংহ  সদর ,  িয়িনমসংহ ৫০০০

৮৯৭ িয়িনমসংহ  িয়িনমসংহ জর্গুণ র্াড়ী দুগ বা িমির ,  িয়িনমসংহ  সদর ,  িয়িনমসংহ ৫০০০

৮৯৮ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর পদ্মাশ্রী পূো িণ্ডপ,  র্ামেিপুর , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৮৯৯ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর শ্রীশ্রী জগাপীনাথ মেউর আ ড়া , র্ামেিপুর , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৯০০ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর শ্রীশ্রী িিাল িয়াল দুগ বা িমির ,  র্ামেিপুর , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৯০১ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর জদওয়ানেী র্াড়ী দুগ বা িমির ,  র্ামেিপুর , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৯০২ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর শ্রীশ্রী চমন্ড িমির ,  র্ামেিপুর , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৯০৩ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর িা সংঘ গমপনাথ মেউর আ ড়া ,  র্ামেিপুর , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৯০৪ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর শ্রীশ্রী ঝুলন র্াড়ী দুগ বা িমির ,  র্ামেিপুর , মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

৯০৫ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর
 ম জিাহন দাজসর র্াড়ী দুগ বা িমির ,  র্ামেিপুর , 

মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৯০৬ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর
জগামপনাথ মেউর আ ড়া ,  মক্ত সংঘ,  র্ামেিপুর , 

মকজ ারগঞ্জ
৫০০০

৯০৭ মকজ ারগঞ্জ সদর র্াবু জগাপাল রাজয়র র্াস ভর্নী , সদর , মকজ ারগঞ্জ ২০০০০

৯০৮ মকজ ারগঞ্জ সদর ম র্র্াড়ী পূো িন্ডপ, জ ালামকয়া, মকজ ারগঞ্জ ১০০০০

৯০৯ মকজ ারগঞ্জ সদর শ্রীশ্রী সার্ বেনীন পূো পমরষদ , সদর , মকজ ারগঞ্জ ১৫০০০

৯১০ িয়িনমসংহ সদর আ ব ধি ব জ্ঞান প্রদাময়নী সভা দূগ বার্াড়ী ১০০০০

৯১১ িয়িনমসংহ সদর র্ড়র্াোর পূো িন্ডপ ৫০০০



৯১২ িয়িনমসংহ সদর হমরেন পমলস্ন পূো িন্ডপ ৫০০০

৯১৩ িয়িনমসংহ সদর মিলন সংঘ পূো িন্ডপ ৫০০০

৯১৪ িয়িনমসংহ সদর িরম্নণ সংঘ পূো িন্ডপ ৫০০০

৯১৫ িয়িনমসংহ সদর পমন্ডির্াড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০

৯১৬ িয়িনমসংহ সদর ডাউল পমি পূো িন্ডপ ৫০০০

৯১৭ িয়িনমসংহ সদর মর্শ্বনাথ িমির পূো িন্ডপ ৫০০০

৯১৮ িয়িনমসংহ সদর শ্রী শ্রী িাতৃ িমির র্লা পুর পালপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯১৯ িয়িনমসংহ সদর প্রািঃ সংঘ পূো িন্ডপ ৫০০০

৯২০ িয়িনমসংহ সদর রর্ীন্দ্রনাথ মকজ ার সংঘ পূো িন্ডপ, নাটক ঘর জলন ৫০০০

৯২১ িয়িনমসংহ সদর আিলাপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯২২ িয়িনমসংহ সদর কাটা ালী পূো িন্ডপ ৫০০০

৯২৩ িয়িনমসংহ সদর আটারর্াড়ী মর্মল্ডং পূো িন্ডপ ৫০০০

৯২৪ িয়িনমসংহ সদর ভাতৃ সজিলন পূো িন্ডপ ৫০০০

৯২৫ িয়িনমসংহ সদর মনউ ভাতৃ সমিমি পূো িন্ডপ কর্র ানা ৫০০০

৯২৬ িয়িনমসংহ সদর মসজদ্বশ্বরী কামলিািা িমির পূো িন্ডপ ৫০০০

৯২৭ িয়িনমসংহ সদর ভাতৃ সংঘ পূো িন্ডপ ৫০০০

৯২৮ িয়িনমসংহ সদর জছাট র্াোর পূো িন্ডপ ৫০০০

৯২৯ িয়িনমসংহ সদর েয়কালীিািা িমির পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৩০ িয়িনমসংহ সদর মর্জর্কানি মর্দ্যালয় সংলগ্ন পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৩১ িয়িনমসংহ সদর মেলাপী পমি পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৩২ িয়িনমসংহ সদর জুর্লীঘাট পূো িন্ডপ রঘুনাথ মেওর িমির ৫০০০

৯৩৩ িয়িনমসংহ সদর জকওয়াট ালী র্ি বনপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৩৪ িয়িনমসংহ সদর লামহড়ী র্াড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৩৫ িয়িনমসংহ সদর শ্রী শ্রী দ ভুো র্াড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৩৬ িয়িনমসংহ সদর ওল্ড পুমলি ক্লার্ পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৩৭ িয়িনমসংহ সদর নর্মকজ ার পূো িন্ডপ, মড এন চক্রর্িী জরাড ৫০০০

৯৩৮ িয়িনমসংহ সদর মহন্দু কল্যাণ সমিমি পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৩৯ িয়িনমসংহ সদর র্ড়র্াোর িধ্যস্থল পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৪০ িয়িনমসংহ সদর স্বজদ ী সংলগ্ন পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৪১ িয়িনমসংহ সদর ব্রীে সংলগ্ন পুো িন্ডপ ৫০০০

৯৪২ িয়িনমসংহ সদর র্লা পুর আর্াসন পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৪৩ িয়িনমসংহ সদর নাইি ক্লার্ পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৪৪ িয়িনমসংহ সদর জুর্লীঘাট পূো িন্ডপ মহন্দু ধি ব ালা ৫০০০

৯৪৫ িয়িনমসংহ সদর জকওয়াট ালী জরলজকালনী পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৪৬ িয়িনমসংহ সদর  াদর্ লামহড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৪৭ িয়িনমসংহ সদর িয়িনমসংহ নর্ উজদ্যাগ সংঘ পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৪৮ িয়িনমসংহ সদর আউটার জস্টমডয়াি পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৪৯ িয়িনমসংহ সদর জদর্ষীিন্ডপ পুো কমিটি, ৪৫নং পুজরামহি পাড়া ৫০০০



৯৫০ িয়িনমসংহ সদর ম র্র্াড়ী পূো িন্ডপ ১০০০০

৯৫১ িয়িনমসংহ সদর র্লা পুর পালপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৫২ িয়িনমসংহ সদর অলকা নদী র্াংলা পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৫৩ িয়িনমসংহ সদর রাো মর্েয় মসং দুরদুমরয়া ব্রীেজিাড় পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৫৪ িয়িনমসংহ সদর সাজহর্ কাচারী মর্নপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৫৫ জলাকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রি , সদর , িয়িনমসংহ ৫০০০

৯৫৬ িয়িনমসংহ সদর মদ ারী সংঘ পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৫৭ িয়িনমসংহ সদর প্রর্িবক সংঘ পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৫৮ িয়িনমসংহ সদর কাটা ালী কামলিমির পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৫৯ িয়িনমসংহ সদর জকওয়াট ালী র্ি বণপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৬০
রািকৃষ্ণ আশ্রি ও রািকৃষ্ণ মি ন , ১৮২, রািকৃষ্ণ মি ন 

জরাড, িয়িনমসংহ
৫০০০০

৯৬১
 জ ািাধর্ ভাণ্ডার জছাট র্াোর পূো িন্ডপ , সদর , 

িয়িনমসংহ
৫০০০

৯৬২ িয়িনমসংহ সদর অঞ্জন সরকাজরর র্াড়ী পূো িন্ডপ, কালীর্াড়ী জরাড ৫০০০

৯৬৩ িয়িনমসংহ অষ্টধার অষ্টধার পালপাড়া সৎ সংঘ পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৬৪ িয়িনমসংহ সদর শ্রী শ্রী ম র্ ও কামলিািা পূো িন্ডপ, অষ্টধার র্াোর ৫০০০

৯৬৫ িয়িনমসংহ সদর ভুগলী সাহাপাড়া সার্ বেনীন পূো িন্ডপ  াহা পাড়া ৫০০০

৯৬৬ িয়িনমসংহ সদর কাউমনয়া িরফদার র্াড়ী সার্ বেনীন পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৬৭ িয়িনমসংহ কুমষ্টয়া মর্দ্যাগঞ্জ র্াোর সজিত্মাষ র্াবুর র্াসভর্ন পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৬৮ িয়িনমসংহ সদর মর্দ্যাগঞ্জ র্াোর ভূমি অমফস পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৬৯ িয়িনমসংহ সদর কুমষ্টয়া নদীর পাড় িামিপাড়া দূগ বা িািার পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৭০ িয়িনমসংহ সদর জকামকল পালপাড়া দূগ বািািার পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৭১ িয়িনমসংহ সদর জর্গুনর্াড়ী দাসর্াড়ী র্াবুল চন্দ্র এর র্াড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৭২ িয়িনমসংহ পরানগঞ্জ অমম্বকাগঞ্জ কজলে সংলগ্ন সাহাপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৭৩ িয়িনমসংহ সদর অমম্বকাগঞ্জ র্াোর িীর সাহাপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৭৪ িয়িনমসংহ সদর পরানগঞ্জ র্াোর ঋমষপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৭৫ িয়িনমসংহ মসরিা মসরিা র্সাকপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৭৬ িয়িনমসংহ সদর জকানাপাড়া র্সাকপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৭৭ িয়িনমসংহ চরঈশ্বরমদয়া চরকামলর্াড়ী মিলজগইট র্াোর দূগা িমির পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৭৮ িয়িনমসংহ সদর চরকালীর্াড়ী র্ি বনপাড়া দূগ বািমির পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৭৯ িয়িনমসংহ সদর চরঈশ্বরমদয়া ঋমষপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০



৯৮০ িয়িনমসংহ চরীশ্বরমদয়া  ম্ভ গঞ্জ র্াোর দূগ বার্াড়ী পূো িন্ডপ  ম্ভ গঞ্জ র্াোর সংলগ্ন ৫০০০

৯৮১ িয়িনমসংহ সদর রঘুরািপুর ঋমষপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৮২ িয়িনমসংহ সদর রঘুরািপুর িামিপাড়া ম র্িমির পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৮৩ িয়িনমসংহ সদর রঘুরািপুর িামিপাড়া জলাকনাথ র্ার্ার আশ্রি পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৮৪ িয়িনমসংহ সদর রঘুরািপুর নওর্াহার রাইস মিল পূো পন্ডপ ৫০০০

৯৮৫ িয়িনমসংহ সদর রঘুরািপুর জঘাষপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৮৬ িয়িনমসংহ সদর রঘুরািপুর সুিারপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৮৭ িয়িনমসংহ সদর রাঘর্পুর নাথপাড়া িমির পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৮৮ িয়িনমসংহ সদর িহেিপুর ঠাকুরপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৮৯ িয়িনমসংহ আকুয়া সার্ বেনীন পূো কমিটি নতুন আর্ামসক এলাকা, আকুয়া ৫০০০

৯৯০ িয়িনমসংহ  াগডহর জর্গুনর্াড়ী র্ি বনপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৯১ িয়িনমসংহ সদর জর্গুনর্াড়ী সাহাপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৯২ িয়িনমসংহ সদর জর্গুনর্াড়ী ঋমষপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৯৩ িয়িনমসংহ সদর  াগডহর পূর্ বপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৯৪ িয়িনমসংহ সদর চরজেল ানা র্ীন পাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৯৫ িয়িনমসংহ দুাপুমনয়া পাঁচকাহুমনয়া সাহাপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৯৬ িয়িনমসংহ সদর আেিিপুর পমিিপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৯৭ িয়িনমসংহ সদর ভাটিদাপুমনয়া নাথপাড়া (িধ্য) পূো িন্ডপ ৫০০০

৯৯৮ িয়িনমসংহ সদর
দাপুমনয়া নাথপাড়া ডাঃ নারায়ন চন্দ্র জদর্নাজথর র্াড়ী পূো 

িন্ডপ
৫০০০

৯৯৯ িয়িনমসংহ সদর কািলাজসন চরপাড়া সুিারর্াড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০

১০০০ িয়িনমসংহ সদর পাচকাহুমনয়া দত্তর্াড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০

১০০১ িয়িনমসংহ সদর জগাষ্টা পমিিপাড়া দাসর্াড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০

১০০২ িয়িনমসংহ ঘাগড়া, পাড়াইল ডামুিামির র্াড়ী পূো িমির ৫০০০

১০০৩ িয়িনমসংহ সদর চকনজু দমযণপাড় শ্রী িামনক চন্দ্র দাজসর র্াড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০

১০০৪ িয়িনমসংহ সদর চকনজু অভয় কমর্রাজের র্াড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০

১০০৫ িয়িনমসংহ ভার্ ালী পনঘাগড়া ঋমষপাড়া পূো িন্ডপ ৫০০০

১০০৬ িয়িনমসংহ সদর সুমিয়া  ালী পাল র্াড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০

১০০৭ িয়িনমসংহ সদর সুমিয়া ালী রমঞ্জি মিলক দাস র্াড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০

১০০৮ িয়িনমসংহ সদর সুমিয়া ালী জেজল র্াড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০

১০০৯ িয়িনমসংহ সদর সুমিয়া ালী সাহা র্াড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০

১০১০ িয়িনমসংহ সদর ভার্ ালী মর্িল জিাদক এর র্াড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০

১০১১ িয়িনমসংহ সদর ভার্ ালী জিাদক পাড়ার দূগ বা সরকাজরর র্াড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০

১০১২ িয়িনমসংহ সদর ভার্ ালী প্রণর্ কুিার জঘাজষর র্াড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০



১০১৩ িয়িনমসংহ সদর নারায়নপুর জগাপাল চন্দ্র জঘাজষর র্াড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০

১০১৪ িয়িনমসংহ সদর নারায়নপুর িপন জঘাজষর র্াড়ীজি পূো িন্ডপ ৫০০০

১০১৫ িয়িনমসংহ সদর জনহামলয়াকািা র্াদল চন্দ্র দাজসর র্াড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০

১০১৬ িয়িনমসংহ র্য়ড়া, সদর শ্রী শ্রী রাধা জগামর্ি িমির পূো িন্ডপ ৫০০০

১০১৭ িয়িনমসংহ সদর কাথা ালী পূো িন্ডপ জপৌরসভা ৫০০০

১০১৮ মকজ ারগঞ্জ ইটনা শ্রী মর্নয় র্াবু র্াড়ী পূো িন্ডপ ৫০০০

১০১৯ মকজ ারগঞ্জ মনকলী সূিধরপাড়া পূো িমির , দাসপাড়া, মনকলী, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

১০২০ মকজ ারগঞ্জ মনকলী দত্তপাড়া পূো িমির , মনকলী, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

১০২১ মকজ ারগঞ্জ মনকলী সাহাপাড়া পূো িমির , মনকলী, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

১০২২ মনকলী নর্ীনপুর পূো িমির , মনকলী, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

১০২৩ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর আ ড়ার্াড়ী দুগ বা িমির , র্ামেিপুর, মকজ ারগঞ্জ ৫০০০

১০২৪ ঢাকা লালর্াগ ঢাজকশ্বরী োিীয় িমির , অরফাজনে জরাড, লালর্াগ, ঢাকা ৫০০০০

১০২৫ জুগন্নাথ হল সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, েগন্নাথ হল , ঢাকা ৩০০০০

১০২৬ ঢাকা লালর্াগ

আমেিপুর সর্ বেনীন  ারদীয় দুজগ বাৎসর্ উদ াপন পমরষদ, 

আমেিপুর এজস্টট কমিউমনটি জসন্টার, লালর্াগ, মনউিাজকবট, 

ঢাকা-১২০৫

৩০০০০

১০২৭ োিালপুর জদওয়ানগঞ্জ
িামিপাড়া সার্ বেনীন শ্রীশ্রী কালী িমির , কামলকাপুর, 

জদওয়ানগঞ্জ, োিালপুর
৫০০০০

১০২৮ রাের্াড়ী র্ামলয়াকামি
সিেলস্কর র্াড়ী দুগ বা পূো , আড়কামি, র্ামলয়াকামি, 

রাের্াড়ী
১০০০০

১০২৯ োিালপুর সদর 
দাসপাড়া শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , সূিাপুর, মপয়ারপুর, োিালপুর 

সদর
১৫০০০

১০৩০ চাঁদপুর ফমরদগঞ্জ
সকমদরািপুর রাধাকৃষ্ণ িমির , সকমদরািপুর, চান্দ্রা, 

ফমরদগঞ্জ, চাঁদপুর
৫০০০

১০৩১ োিালপুর জদওয়ানগঞ্জ
জদওয়ানগঞ্জ সার্ বেনীন শ্রীশ্রী কালী িমির , জদওয়ানগঞ্জ, 

োিালপুর
২০০০০

১০৩২ চাঁদপুর ফমরদগঞ্জ
জর্হারীপুর শ্রীশ্রী কালী িমির , জর্হারীপুর (দাসপাড়া) চান্দ্রা, 

ফমরদগঞ্জ, চাঁদপুর
৫০০০

১০৩৩ চাঁদপুর ফমরদগঞ্জ
চান্দ্রা র্াোর শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ মেউর আ ড়া,  াঁড ামদয়া, 

চান্দ্রা, ফমরদগঞ্জ, চাঁদপুর
৫০০০

১০৩৪ চাঁদপুর ফমরদগঞ্জ
 াড় ামদয়া শ্রীশ্রী রাধাজগামর্ি িমির ,  াড় ামদয়া, চান্দ্রা, 

ফমরদগঞ্জ, চাঁদপুর
৫০০০

১০৩৫ চাঁদপুর ফমরদগঞ্জ জলাকনাথ িমির , কামচয়ারা , ফমরদগঞ্জ, ফমরদগঞ্জ, চাঁদপুর ৫০০০



১০৩৬ ঢাকা  াহর্াগ
শ্রীশ্রী রিনা কালী িমির ও শ্রীিা আনিিয়ী আশ্রি , 

িয়িনমসংহ জরাড, জসাহরাওয়াদী উদ্যান ,  াহর্াগ, ঢাকা
৩০০০০

১০৩৭ র্গুড়া জ রপুর েয় দুগ বা িমির ,  াগা,  ানপুর, জ রপুর, র্গুড়া ১০০০০

১০৩৮ গাইর্ান্ধা সুিরগঞ্জ িীরগঞ্জ  িহািায়া আশ্রি , সুিরগঞ্জ, গাইর্ান্ধা ১৫০০০

১০৩৯ মদনােপুর হামকিপুর
পমিি র্লরািপুর সার্ বেনীন দূগ বািমির, পমিি র্লরািপুর, 

হামকিপুর, মদনােপুর
২০০০০

১০৪০ মদনােপুর হামকিপুর
পুর্ ব র্লরািপুর সার্ বেনীন দূগ বািমির, র্লরািপুর, ডাঙ্গাপাড়া, 

মদনােপুর
১০০০০

১০৪১ মদনােপুর হামকিপুর
কাঁকড়াপামল সার্ বেনীন দুগ বািমির, কাঁকড়াপামল, জগায়ালদার, 

মদনােপুর
৩০০০০

১০৪২ মদনােপুর হামকিপুর
র্াগজদাড়  াহাপাড়া সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বািমির, র্াগজদাড়, 

 ািাউছনা, মদনােপুর
১০০০০

১০৪৩ মদনােপুর মর্রািপুর
 ালঘমরয়া পুরািন শ্রীশ্রী দুগ বািমির,  ালঘমরয়া, 

জর্পারীজটালা, মদনােপুর
১০০০০

১০৪৪ মদনােপুর মর্রািপুর
রানীনগর সার্ বেনীন দুগ বাওকালী িমির, রাণীনগর, রাণীনগর, 

মদনােপুর
১০০০০

১০৪৫ মদনােপুর মর্রািপুর
মর্রািপুর র্াজরায়ারী জকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী হমরিমির, 

পুরািনর্াোর, মর্রািপুর, মদনােপুর
২০০০০

১০৪৬ মদনােপুর মর্রািপুর
চরকাই  ারদীয়া শ্রীশ্রী দুগ বািমির, চরকাই উত্তরপাড়া, 

মর্রািপুর, মদনােপুর
১০০০০

১০৪৭ মদনােপুর হামকিপুর
চমন্ডপুর সার্ বেনীন দূগ বািমির, চমন্ডপুর, র্াংলা মহমল, 

মদনােপুর
১০০০০

১০৪৮ মদনােপুর হামকিপুর জগাহাড়া সার্ বেনীন দূগ বািমির, জগাহাড়া, হামকিপুর, মদনােপুর ২৫০০০

১০৪৯ মদনােপুর মর্রািপুর রািশ্বাপুর শ্রীশ্রী হমরিমির, রািশ্বাপুর, মুকিপুর, মদনােপুর ১০০০০

১০৫০ মদনােপুর মর্রািপুর শ্রীপুর সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বািমির, শ্রীপুর, শ্রীপুর, মদনােপুর ১০০০০

১০৫১ মদনােপুর মর্রািপুর মদওড় সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বািমির, মদওড়, মদওড়, মদনােপুর ১০০০০

১০৫২ মদনােপুর মর্রািপুর
কাটলা সার্ বেনীন শ্রীশ্রী রযা কামলিািা িমির, হমরহরপুর, 

কাটলাহাট, মদনােপুর
১০০০০

১০৫৩ মদনােপুর মর্রািপুর
মুকুিপুর সার্ বেনীন দুগ বািমির, মুকুিপুর, মুকুিপুর, 

মদনােপুর
১০০০০

১০৫৪ মদনােপুর মর্রল
জর্তুরার্াোর সার্ বেনীন দুগ বািমির, জর্তুরা, র্ালাির, 

মদনােপুর
১০০০০

১০৫৫ মদনােপুর মর্রল
মর্রল জরলজস্ট ন শ্রীশ্রী দুগ বািমির, জপৌরসভা মর্রল, মর্রল, 

মদনােপুর
৫০০০



১০৫৬ মদনােপুর মর্রল কালীয়াগঞ্জ দুগ বািমির, কালীয়াগঞ্জ, কি বপুর, মদনােপুর ২০০০

১০৫৭ মদনােপুর মর্রল িরঞ্জা িাঁমিপাড়া দুগ বািমির, িরঞ্জা, জিাঙ্গলপর, মদনােপুর ২০০০

১০৫৮ মদনােপুর  ানসািা
পাজকরহাট গরম্নহাটী সার্ বেনীন দুগ বাপুোিন্ডর্, পাজকরহাট, 

পাজকরহাট, মদনােপুর
২০০০

১০৫৯ মদনােপুর  ানসািা
 রগ ব নারায়ন ম র্ ও হমরিমির, আঙ্গারপাড়া, পাজকরহাট, 

মদনােপুর
৫০০০

১০৬০ মদনােপুর  ানসািা  ানসািা র্াোর দুগ বািন্ডর্,  ানসািা,  ানসািা, মদনােপুর ২০০০

১০৬১ মদনােপুর  ানসািা
রািকলা র্াোর পমিি দুগ বািন্ডর্, রািকলা,  ানসািা, 

মদনােপুর
২০০০

১০৬২ মদনােপুর  ানসািা মিিইনা পুো িন্ডর্, জগায়ালমদঘী, জগায়ালমদঘী, মদনােপুর ১০০০০

১০৬৩ মদনােপুর মচমনরর্ির
পমিি সাইিারা ফুটানীগঞ্জ হমরর্াসর ও িমির, পমিি 

সাইিারা, চরকডাঙ্গা, মদনােপুর
২০০০

১০৬৪ মদনােপুর মচমররর্ির
মচমররর্ির জকন্দ্রীয় উপজেলা চত্তর দুগ বাপুো িন্ডর্, 

মচমররর্ির, মচমররর্ির, মদনােপুর
২০০০

১০৬৫ মদনােপুর মচমররর্ির
সংগকর রার্ারডোি দুগ বাপুো িন্ডর্, সংগকর, বর্দ্যনারহাট, 

মদনােপুর
২০০০

১০৬৬ মদনােপুর মচমররর্ির
নানজদরাই নামপিপাড়া দুগ বাপুো িন্ডর্, সুম মনর, সুম মনর, 

মদনােপুর
২০০০

১০৬৭ মদনােপুর হামকিপুর
োংগই উত্তরপাড়া সার্ বেনীন দুগ বািমির, োংগই, োংগই, 

মদনােপুর
১০০০০

১০৬৮ মদনােপুর হামকিপুর
োংগই দমযণপাড়া সার্ বেনীন দুগ বািমির, োংগই, োংগই, 

মদনােপুর
২৫০০০

১০৬৯ মদনােপুর হামকিপুর মরকার্ী সার্ বেনীন দুগ বািমির, মরকার্ী, িনসাপুর, মদনােপুর ২০০০০

১০৭০ মদনােপুর হামকিপুর
 াহাোিপুর সার্ বেনীন দুগ বািািা িমির,  াহাোিপুর, 

িনসাপুর, মদনােপুর
১০০০০

১০৭১ মদনােপুর হামকিপুর
িংলাপাড়া র্ামলপুকুর সার্ বেনীন দুগ বািমির, িংলা, 

ডাঙ্গাপাড়া, মদনােপুর
২০০০০

১০৭২ মদনােপুর জঘাড়াঘাট
 ালজধায়া আদীর্াসী দুগ বািমির,  ালজধায়া, র্ড়গাড়ীহাট, 

মদনােপুর
২০০০

১০৭৩ মদনােপুর জঘাড়াঘাট
মর্মর্রমভটা জক ীগাড়ী আদীর্াসী দুগ বািমির , মর্মর্রমভটা, 

শ্যািগঞ্জ, মদনােপুর
২০০০

১০৭৪ মদনােপুর জঘাড়াঘাট
িালপাড়া পাহাড়ী বর্ির পাহারীজদর্ দুগ বািমির, িালপাড়া, 

শ্যািগঞ্জ, মদনােপুর
২০০০



১০৭৫ মদনােপুর জঘাড়াঘাট
 ীধলাগ্রাি অিত্মিারর্াড়ী িাহাজিা দুগ বািমির,  ীধলাগ্রাি, 

ওসিানপুর, মদনােপুর
২০০০

১০৭৬ মদনােপুর জঘাড়াঘাট সু রা আদীর্াসী দুগ বািমির, সু রা, ওসিানপুর, মদনােপুর ২০০০

১০৭৭ মদনােপুর জঘাড়াঘাট
জ াদাদপুর  ঋম পাড়া মিনাই িাষ্টাজরর দুগ বািন্ডর্, 

জ াদাদপুর , ওসিানপুর, মদনােপুর
২০০০

১০৭৮ মদনােপুর জঘাড়াঘাট
দমযণ ভণ বাপাড়া শ্রীশ্রী দুগ বািমির, ভণ বাপাড়া, জঘাড়াঘাট, 

মদনােপুর
৫০০০

১০৭৯ মদনােপুর কাহাজরাল সরঞ্জা  সার্ বেনীন দুগ বািমির, সরঞ্জা, জিাটুলীহাট, মদনােপুর ১০০০০

১০৮০ মদনােপুর কাহাজরাল
নয়ার্াদ র্টিলী সার্ বেনীন দুগ বািমির, নয়ার্াদ, কালীরহাট, 

মদনােপুর
২০০০

১০৮১ মদনােপুর কাহাজরাল
রসুলপুর ঘরভাঙ্গী দুগ বাপুো িন্ডর্, রসুলপুর, সাধুরর্াোর, 

মদনােপুর
২০০০

১০৮২ মদনােপুর কাহাজরাল
মচরাকুঠীপাড়া সার্ বেনীন দুগ বাপুো িমির, মচরাকুঠীপাড়া, 

কাহাজরাল, মদনােপুর
২০০০

১০৮৩ মদনােপুর কাহাজরাল
সুিরপুর মদপনগর িারম্নয়া দুগ বাপুো িন্ডর্, সুিরপুর, 

সুিরপুর, মদনােপুর
২০০০

১০৮৪ মদনােপুর কাহাজরাল
র্াইজ র র্াোর সার্ বেনীন দুগ বাপুো িন্ডর্, র্াইজ রর্াোর, 

পারগাঁ, মদনােপুর
২০০০

১০৮৫ মদনােপুর র্ীরগঞ্জ
আরাধী জচৌপুকুমরয়া জকানপাড়া সার্ বেনীন দুগ বাপুোিন্ডর্, 

আরাধী জচৌপুকুমরয়া, আরাধী জচৌপুকুমরয়া, মদনােপুর
২০০০

১০৮৬ মদনােপুর র্ীরগঞ্জ
জর্াচাপুকুর আদীর্াসী সার্ বেনীন দুগ বািন্ডর্, জর্াচাপুকুর, 

সাি ািার, মদনােপুর
২০০০

১০৮৭ মদনােপুর র্ীরগঞ্জ
মুকুিগাঁ নিগাঁও ঝুলঝুমল দুগ বািন্ডর্, মুকুিগাঁও, ভার্মক, 

মদনােপুর
২০০০

১০৮৮ মদনােপুর র্ীরগঞ্জ
র্লাকাপাড়া আমদর্াসী সার্ বেনীন দুগ বািন্ডর্, জপৌরসভা, 

র্ীরগঞ্জ, মদনােপুর
২০০০

১০৮৯ মদনােপুর র্ীরগঞ্জ
ব্রাÿণমভটা দুিদুমি দুগ বািন্ডর্, পলা র্াড়ী, পলা র্াড়ী, 

মদনােপুর
২০০০

১০৯০ মদনােপুর র্ীরগঞ্জ
পলা র্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বাপুো িন্ডর্, পলা র্াড়ী, পলা র্াড়ী, 

মদনােপুর
২০০০

১০৯১ মদনােপুর জর্াচাগঞ্জ অগ্রািী যুর্ সংঘ, জস্ট নপাড়া, জসিার্গঞ্জ, মদনােপুর ২০০০

১০৯২ মদনােপুর জর্াচাগঞ্জ উজ্জল যুর্ সংঘ দুগ বািমির, জর্াচাগঞ্জ, জর্াচাগঞ্জ, মদনােপুর ২০০০

১০৯৩ মদনােপুর জর্াচাগঞ্জ
জসিার্গঞ্জ র্াোর র্াজরায়ারী দুগ বািমির, জসিার্গঞ্জ, 

জসিার্গঞ্জ, মদনােপুর
২০০০



১০৯৪ মদনােপুর জর্াচাগঞ্জ জদওজঘাড়া দুগ বািমির, জদওজঘাড়া, কৃষ্ণপুর, মদনােপুর ২০০০

১০৯৫ মদনােপুর জর্াচাগঞ্জ ঠাকুরর্াড়ী দুগ বািমির, মিলজরাড, জসিার্গঞ্জ, মদনােপুর ২০০০

১০৯৬ মদনােপুর নর্ার্গঞ্জ
জর্ড়া িামলহা সার্ বেনীন দুগ বািমির, জর্ড়া িামলহা, 

 ালকমরয়া, মদনােপুর
২০০০

১০৯৭ মদনােপুর কাহাজরাল সাহাপুর সার্ বেনীন দুগ বািমির, সাহাপুর, বুমলয়া, মদনােপুর ২০০০

১০৯৮ মদনােপুর  ানসািা গাঢ়পাড়া সনািন সংঘ, গাঢ়পাড়া, পাজকরহাট, মদনােপুর ২৫০০০

১০৯৯ মদনােপুর পার্িীপুর
িাঁিীপাড়া ম র্দুগ বািমির, পুর্ বিাঁিীপাড়া, মর্লাইচন্ডী, 

মদনােপুর
২০০০

১১০০ মদনােপুর পার্িীপুর
র্াবুপাড়া ম র্দুগ বা পুো িন্ডর্, মসংগীিারী, র্াসুপাড়া, 

মদনােপুর
২০০০

১১০১ মদনােপুর পার্িীপুর মিন্ত্রীপাড়া দুগ বাপুো িন্ডর্, মিস্ত্রীপাড়া, মর্লাইচন্ডী, মদনােপুর ২০০০

১১০২ মদনােপুর পার্িীপুর
রাঘজর্ন্দ্রপুর পুরািনপাড়া দুগ বািন্ডর্, রাঘজর্ন্দ্রপুর, 

র্ড়পুকুমরয়া, মদনােপুর
২০০০

১১০৩ মদনােপুর পার্িীপুর ঘুঘুিারী দুগ বািমির, ঘুঘুিারী,  হীদহাট, মদনােপুর ৫০০০

১১০৪ মদনােপুর পার্িীপুর
মর্লাইচন্ডী জদর্নাথপাড়া দুগ বািমির, মর্লাইচন্ডী, মর্লাইচন্ডী, 

মদনােপুর
৩০০০

১১০৫ মদনােপুর পার্িীপুর
জিাসাহার পাড়া দুগ বাপুো িন্ডর্, মিলাইনদীরপাড়, পার্িীপুর, 

মদনােপুর
২০০০

১১০৬ মদনােপুর সদর
র্ড় গুড়জগালা দুগ বাপুো, র্ড় গুড়জগালা, র্ড় গুড়জগালা, 

মদনােপুর
২০০০

১১০৭ মদনােপুর সদর
এনাজয়িপুর হমরসভা দুগ বািমির, এনাজয়িপুর, এনাজয়িপুর, 

মদনােপুর
২০০০

১১০৮ মদনােপুর সদর
রায়সাজহর্র্াড়ী মিমস্ত্র সমিমি িমির, গজন িলা, গজন িলা, 

মদনােপুর
২০০০

১১০৯ মদনােপুর সদর যিীপাড়া দুগ বার্াড়ী িমির, যিীপাড়া, সদর, মদনােপুর ২০০০

১১১০ মদনােপুর সদর
র্ালুর্াড়ী হমরেন পলস্নী (জহলা সম্প্রদায়) দুগ বাপুো, র্ালুর্াড়ী 

হমরেন পলস্নী, র্ালুর্াড়ী, মদনােপুর
২০০০

১১১১ মদনােপুর সদর
র্ালুর্াড়ী হমরেন পলস্নী (র্াসজফার) দুগ বাপুো, র্ালুর্াড়ী 

হমরেন পলস্নী, র্ালুর্াড়ী, মদনােপুর
২০০০

১১১২ মদনােপুর সদর মনিকালী িমির দুগ বাপুো, র্ালুর্াড়ী, র্ালুর্াড়ী, মদনােপুর ২০০০



১১১৩ মদনােপুর সদর
চাউমলয়াপমি িমহষ িমদ বনী ম র্ িমির, চাউমলয়াপমি, 

মদনােপুর, মদনােপুর
২০০০

১১১৪ মদনােপুর সদর
পাহাড়পুর  সার্ বেনীন দুগ বা উৎসর্ পুো কমিটি, পাহাড়পুর, 

পাহাড়পুর, মদনােপুর
২০০০

১১১৫ মদনােপুর সদর কণ বাই র্াজরায়ারী দুগ বা িমির, কণ বাই, জচজহলগােী, মদনােপুর ২০০০

১১১৬ মদনােপুর সদর
উত্তর জগামরিপুর পুরািন ভাটা  দুগ বা পুো কমিটি, উত্তর 

জগামরিপুর, জচজহলগােী, মদনােপুর
২০০০

১১১৭ মদনােপুর সদর
আমদর্াসীপাড়া দূগ বাপুো িমির, আমদর্াসীপাড়া, সুিরপুর, 

মদনােপুর
২০০০

১১১৮ মদনােপুর সদর
আিইর সাহাপাড়া র্াজরায়ারী দুগ বাপুো কমিটি, আিইর 

সাহাপাড়া, সুিরপুর, মদনােপুর
২০০০

১১১৯ মদনােপুর সদর
িানমেরা  ারদীয় দুগ বা পূো কমিটি, িানমেরা, ফামেলপুর, 

মদনােপুর
২০০০

১১২০ মদনােপুর সদর
পূর্ বপারগাঁও মিজিামহনী দুগ বা পুো িন্ডপ, পূর্ বপারগাঁও, 

ফামেলপুর, মদনােপুর
২০০০

১১২১ মদনােপুর সদর
দমযণ ম র্পুর বুমড়র থান দুগ বা িমির, দমযণ ম র্পুর, 

জ  পুরা, মদনােপুর
২০০০

১১২২ মদনােপুর সদর
মকসিি িাধর্পুর আশ্রয়ন জকন্দ্র দুগ বা িমির, মকসিি 

িাধর্পুর, জ  পুরা, মদনােপুর
২০০০

১১২৩ মদনােপুর সদর  শঁরা র্াজরায়ারী দুগ বাপুো কমিটি,  শঁরা,  শঁরা, মদনােপুর ২০০০

১১২৪ মদনােপুর সদর
আম রা কালী িমির দুগ বাপুো কমিটি, আম রা,  শঁরা, 

মদনােপুর
২০০০

১১২৫ মদনােপুর সদর
চাকলাপাড়া সার্ বেনীন দুগ বাপূো কমিটি, চাকলাপাড়া, 

আউমলয়াপুর, মদনােপুর
২০০০

১১২৬ মদনােপুর সদর
বস দপুর িাঁিীপাড়া দুগ বাপূো িমির, বস দপুর িাঁিীপাড়া, 

আউমলয়াপুর, মদনােপুর
২০০০

১১২৭ মদনােপুর সদর
উত্তর কা ামরয়াপাড়া  ারদীয় দুগ বাপূো কমিটি, উত্তর 

কা ামরয়াপাড়া, উথরাইল, মদনােপুর
২০০০

১১২৮ মদনােপুর সদর
জগায়ালহাট  ারদীয় দুগ বাপূো কমিটি, জগায়ালহাট, উথরাইল, 

মদনােপুর
২০০০

১১২৯ মদনােপুর সদর
পুর্ ব িজহ পুর লÿুীিলা দুগ বাপূো কমিটি, পুর্ ব িজহ পুর, 

 ংকরপুর, মদনােপুর
২০০০

১১৩০ মদনােপুর সদর
র্নিাঁরা োমলয়াপাড়া সার্ বেনীন দুগ বাপূো কমিটি, র্নিাঁরা 

োমলয়াপাড়া,  ংকরপুর, মদনােপুর
২০০০



১১৩১ মদনােপুর সদর
সুিরা র্াজরায়ারী দুগ বাপূো কমিটি, সুিরা, আস্করপুর, 

মদনােপুর
২০০০

১১৩২ মদনােপুর সদর
কিলপুর দুগ বাপূো িমির কমিটি, কিলপুর, কিলপুর, 

মদনােপুর
২০০০

১১৩৩ মদনােপুর সদর
দানীহারী র্াজরায়ারী দুগ বাপূো কমিটি, দানীহারী, কিলপুর, 

মদনােপুর
২০০০

১১৩৪ মদনােপুর সদর
আইহাই র্াজরায়ারী দুগ বা পূো কমিটি, আইহাই, কিলপুর, 

মদনােপুর
২০০০

১১৩৫ মদনােপুর সদর
সুর্ড়া িািাপাড়া র্াজরায়ারী দুগ বাপূো কমিটি, সুর্ড়া 

িািাপাড়া, জচজহলগােী, মদনােপুর
২০০০

১১৩৬ মদনােপুর মর্রল
জিাসত্মফার্াদ শ্রীশ্রী সারদীয় দুগ বািমির, জিাসত্মফার্াদ, 

জিাসত্মফার্াদ, মদনােপুর
৫০০০

১১৩৭ মদনােপুর মর্রল ভান্ডারা সার্ বেনীন দুগ বািমির, ভান্ডারা, ভান্ডারা, মদনােপুর ২০০০

১১৩৮ মদনােপুর মর্রল
চাপাই ম র্পুর  সার্ বেনীন দুগ বািমির, চাপাই ম র্পুর, চাপাই 

ম র্পুর, মদনােপুর
২০০০

১১৩৯ মদনােপুর মর্রল
দমযণ র্হুলা সার্ বেনীন দুগ বািমির, দমযণ র্হুলা, র্হুলা, 

মদনােপুর
২০০০

১১৪০ মদনােপুর মর্রল
দমযণ জগামর্িপুর র্াজরায়ারী দুগ বািমির, দমযণ জগামর্িপুর, 

জগামর্িপুর, মদনােপুর
২০০০

১১৪১ মদনােপুর মর্রল
আমেিপুর বুমড়হাট সার্ বেনীন দুগ বািমির, আমেিপুর, 

আমেিপুর, মদনােপুর
২০০০

১১৪২ মদনােপুর মর্রল
িানপুর একাদ  সংঘ দুগ বািমির, িানপুর, িানপুর, 

মদনােপুর
২০০০

১১৪৩ মদনােপুর মর্রল
দমযণ িালকার শ্রীশ্রী দুগ বািমির, দমযণ িালকার, িালকার, 

মদনােপুর
২০০০

১১৪৪ মদনােপুর জর্াচাগঞ্জ র্াসুজদর্ িমির দুগ বািমির, জিলাগামছ, জসিার্গঞ্জ, মদনােপুর ৫০০০

১১৪৫ মদনােপুর জর্াচাগঞ্জ কড়ই দুগ বািমির, িম দাহাট, িম দাহাট, মদনােপুর ২০০০

১১৪৬ মদনােপুর সদর
িাম িপুর রায়পাড়া সর্ বেনীন দুগ বািমির , , মদনােপুর, 

মদনােপুর
২০০০০

১১৪৭ মদনােপুর র্ীরগঞ্জ
জদউমল রথর্াোর সার্ বেনীন দুগ বাপুো িন্ডর্, জদউমল 

রথর্াোর, জদউমল, মদনােপুর
২০০০

১১৪৮ মদনােপুর র্ীরগঞ্জ
এলাইগাঁও হমরর্াসর সর্ বেনীন দুগ বাপুো িন্ডর্, এলাইগাঁও, 

কমর্রােহাট, মদনােপুর
২০০০

১১৪৯ মদনােপুর র্ীরগঞ্জ
কুিারপাড়া সর্ বেনীন দুগ বাপুো িন্ডর্, কুিারপাড়া, র্ীরগঞ্জ, 

মদনােপুর
২০০০



১১৫০ মদনােপুর র্ীরগঞ্জ
মনেপাড়া িাড়পাড়া দুগ বাপুো িন্ডর্, মনেপাড়া িাড়পাড়া, 

কল্যাণীহাট, মদনােপুর
২০০০

১১৫১ মদনােপুর র্ীরগঞ্জ
 ম্ভ গাঁও ঠাকুরগাঁও দুগ বাপুো িন্ডর্,  ম্ভ গাঁও, কল্যাণীহাট, 

মদনােপুর
২০০০

১১৫২ মদনােপুর ফুলর্াড়ী
এলুয়ারী র্ানাহার দুগ বািমির, এলুয়ারী র্ানাহার, পামনকাটা, 

মদনােপুর
২০০০

১১৫৩ মদনােপুর ফুলর্াড়ী আলস্নামদপুর দুগ বািমির, আলস্নামদপুর, জিলার্াড়ী, মদনােপুর ২০০০

১১৫৪ মদনােপুর ফুলর্াড়ী রাঙ্গািাটি দুগ বািমির, রাঙ্গািাটি, জিলার্াড়ী, মদনােপুর ২০০০

১১৫৫ মদনােপুর ফুলর্াড়ী পুকুরী দুগ বািমির, পুকুরী, পুকুরী, মদনােপুর ২০০০

১১৫৬ মদনােপুর ফুলর্াড়ী রাজিশ্বরপুর দুগ বািমির, রাজিশ্বরপুর, পুকুরী, মদনােপুর ২০০০

১১৫৭ মদনােপুর ফুলর্াড়ী ফমরদপাদ দুগ বািমির, ফমরদপাদ, িামদলাহাট, মদনােপুর ২০০০

১১৫৮ মদনােপুর ফুলর্াড়ী িামদলাহাট রাি িমির, িামদলাহাট, িামদলাহাট, মদনােপুর ২০০০

১১৫৯ মদনােপুর ফুলর্াড়ী কমলপাড়া দুগ বািমির, কমলপাড়া, কু ালপুর, মদনােপুর ২০০০

১১৬০ মদনােপুর ফুলর্াড়ী আমদর্াসীপাড়া দুগ বািমির, েয়নগর, কু ালপুর, মদনােপুর ২০০০

১১৬১ মদনােপুর ফুলর্াড়ী লমযপুর দুগ বািমির, লমযপুর  ফুলর্াড়ী মদনােপুর ২০০০

১১৬২ মদনােপুর ফুলর্াড়ী  জয়রর্াড়ী দুগ বািমির,  জয়রর্াড়ী,লমযপুর , মদনােপুর ২০০০

১১৬৩ মদনােপুর ফুলর্াড়ী দাদপুর দুগ বাপুর িমির, দাদপুর , রাোরািপুর, মদনােপুর ২০০০

১১৬৪ মদনােপুর জঘাড়াঘাট র্ড়গমল সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জঘাড়াঘাট, মদনােপুর ৮০০০

১১৬৫ মসরােগঞ্জ সদর
কালীর্াড়ী জগামর্িিমির, কালীর্াড়ী, মসরােগঞ্জ, সদর, 

মসরােগঞ্জ
৫০০০

১১৬৬ মসরােগঞ্জ সদর
ধানর্ািী সার্ বেনীন ম র্িমির, ধানর্ানিী, মসরােগঞ্জ, সদর, 

মসরােগঞ্জ
৫০০০

১১৬৭ মসরােগঞ্জ জর্লকুমচ
গাড়ািাসী িহাপ্রভু আ ড়া দুগ বািমির, জর্ড়াসারম্নঘাড়ুয়া, 

জর্ককুমচ, জর্লকুমচ, মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৬৮ মসরােগঞ্জ জর্লকুমচ
পার ওনা দুগ বািমির, ধুকমরয়াজর্ড়া, ধুকমরয়াজর্ড়া, জর্লকুমচ, 

মসরােগঞ্জ
২০০০



১১৬৯ মসরােগঞ্জ জর্লকুমচ
চিনগািী সার্ বেনীন কালীর্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বাপুো িন্ডর্, 

চিনগািী, জর্লকুমচ, জর্লকুমচ, মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৭০ মসরােগঞ্জ জর্লকুমচ
র্ওড়া মিন্ত্রীপাড়া দুগ বাপুো িমির, জদৌলিপুর, জর্লকুমচ, 

জর্লকুমচ, মসরােগঞ্জ
৫০০০

১১৭১ মসরােগঞ্জ জর্লকুমচ
জসননগর পুর্ বপাড়া দুগ বাপুো িমির, জসননগর, জর্লকুমচ, 

জর্লকুমচ, মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৭২ মসরােগঞ্জ উলস্নাপাড়া
পূর্ ব সৃিী িাতৃিমির পুর্ বজদলুয়া, পুর্ বজদলুয়া, উলস্নাপাড়া, 

উলস্নাপাড়া, মসরােগঞ্জ
২৫০০০

১১৭৩ মসরােগঞ্জ উলস্নাপাড়া
িাতৃিমির জঘাষগাঁিী, জঘাষগাঁিী, জঘাষগাঁিী, উলস্নাপাড়া, 

মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৭৪ মসরােগঞ্জ উলস্নাপাড়া
ভর্ানীিমির উলস্নাপাড়া মিকড়া, মিকড়া, উলস্নাপাড়া, 

উলস্নাপাড়া, মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৭৫ মসরােগঞ্জ কািার ি
োিগিল কালীর্াড়ী জগামর্ি িমির, োিগিল, োিগিল, 

কািার ি, মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৭৬ মসরােগঞ্জ কািার ি
ভদ্রঘাট  াহাপাড়া দুগ বািমির, ভদ্রঘাট, ভদ্রঘাট, কািার ি, 

মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৭৭ মসরােগঞ্জ কািার ি
রায়জদৌলিপুর জগামর্ির্াড়ী দুগ বািমির, রায়জদৌলিপুর, 

রায়জদৌলিপুর, কািার ি, মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৭৮ মসরােগঞ্জ কািার ি
িাউল সর্ বেনীন দুগ বািমির, িাউল, িাউল, কািার ি, 

মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৭৯ মসরােগঞ্জ  াহাোদপুর
পুকুরপাড় েয়দুগ বা সংঘ িমির, পুকুরপাড়,  াহাোদপুর, 

 াহাোদপুর, মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৮০ মসরােগঞ্জ  াহাোদপুর
িমনরািপুর র্াোর কালী ও দুগ বািমির, িমনরািপুর, 

 াহাোদপুর,  াহাোদপুর, মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৮১ মসরােগঞ্জ  াহাোদপুর
র্াণীপাঠাগার দুগ বািমির,  াহাোদপুর,  াহাোদপুর, 

 াহাোদপুর, মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৮২ মসরােগঞ্জ  াহাোদপুর
র্ীনাপানী পাঠাগার দুগ বািমির,  াহাোদপুর,  াহাোদপুর, 

 াহাোদপুর, মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৮৩ মসরােগঞ্জ কামেপুর
জসানামু ী র্াোর ম  া স্মৃমি দুগ বািমির, জসানামু ী, 

জসানামু ী, কামেপুর, মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৮৪ মসরােগঞ্জ কামেপুর
গুমেয়া সার্ বেনীন দুগ বািমির, গুমেয়া, জসানামু ী, কামেপুর, 

মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৮৫ মসরােগঞ্জ কামেপুর
ভানুডাঙ্গা সার্ বেনীন দুগ বািমির দুগ বািমির, ভানুডাঙ্গা, 

জসানামু ী, কামেপুর, মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৮৬ মসরােগঞ্জ কামেপুর
গান্ধাইল সার্ বেনীন দুগ বািমির, গান্ধাইল, গান্ধাইল, কামেপুর, 

মসরােগঞ্জ
২০০০



১১৮৭ মসরােগঞ্জ কামেপুর
িারাকামি সার্ বেনীন নাট িমির, িারাকামি, িারাকামি, 

কামেপুর, মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৮৮ মসরােগঞ্জ কামেপুর
জিঘাই র্াজরায়ারী দুগ বা িমির, জিঘাই, জিঘাই, কামেপুর, 

মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৮৯ মসরােগঞ্জ কামেপুর
িাইের্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বািমির, িাইের্াড়ী, িাইের্াড়ী, 

কামেপুর, মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৯০ মসরােগঞ্জ সদর
জ জরর্াংলা দুগ বাপুো িন্ডর্, র্ড়র্াোর, মসরােগঞ্জ, সদর, 

মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৯১ মসরােগঞ্জ সদর
র্ামহরজ ালা জঘাষপাড়া দুগ বািমির, জঘাষপাড়া, মসরােগঞ্জ, 

সদর, মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৯২ মসরােগঞ্জ সদর
মিলজগট দুগ বাপুো িমির, রায়পুর, মসরােগঞ্জ, সদর, 

মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৯৩ মসরােগঞ্জ সদর
রাণীগ্রাি ঋম পাড়া দুগ বািমির, রাণীগ্রাি, মসরােগঞ্জ, সদর, 

মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৯৪ মসরােগঞ্জ সদর
শ্রীশ্রী রািকৃষ্ণ জসর্া সমিমি দুগ বাপুো িমির (নর্দ্বীপপুর), 

ধানর্ামি, কালীর্াড়ী, সদর, মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৯৫ মসরােগঞ্জ সদর
জস্ট নজরাড কালীর্াড়ী দুগ বািমির, জস্ট নজরাড়, কালীর্াড়ী, 

সদর, মসরােগঞ্জ
৫০০০

১১৯৬ মসরােগঞ্জ সদর
ধানর্ান্ধী মনিিলা দুগ বািমির, ধানর্ান্ধী , কালীর্াড়ী, সদর, 

মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৯৭ মসরােগঞ্জ সদর
িাসুিপুর সুইপার কজলানী দুগ বািমির, িাসুিপুর, কালীর্াড়ী, 

সদর, মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৯৮ মসরােগঞ্জ সদর
জগা ালা সুইপার কজলানী দুগ বািমির, জগা ালা, মসরােগঞ্জ, 

সদর, মসরােগঞ্জ
২০০০

১১৯৯ মসরােগঞ্জ সদর
চররায়পুর দুগ বািমির, চররায়পুর, মসরােগঞ্জ, সদর, 

মসরােগঞ্জ
২০০০

১২০০ মসরােগঞ্জ উল্লাপাড়া শ্রীশ্রী হমর িমির , পূর্ ব জদলুয়া, উল্লাপাড়া , মসরােগঞ্জ ২৫০০০

১২০১ মসরােগঞ্জ রায়গঞ্জ শ্রীশ্রী েয় দুগ বা িমির , িালিলা , রায়গঞ্জ, মসরােগঞ্জ ৭০০০

১২০২ মসরােগঞ্জ রায়গঞ্জ শ্রীশ্রী জগাপাল মেউর িমির , রায়গঞ্জ, মসরােগঞ্জ ৮০০০

১২০৩ মসরােগঞ্জ রায়গঞ্জ
ব্রহ্মগাছা কালাচাঁদ মর্গ্রহ শ্রীশ্রী কালী িমির , রায়গঞ্জ, 

মসরােগঞ্জ
২০০০

১২০৪ ঠাকুরগাঁও রাণী নগকল
শ্রীশ্রী চন্ডী িন্ডপ ভুকুরগাঁও, ভুকুরগাঁও, কািারপুকুর, 

রাণী নগকল, ঠাকুরগাঁও
১০০০০

১২০৫ ঠাকুরগাঁও রাণী নগকল
প্রয়াগপুর সার্ বেনীন দুগ বাপুো িমির, প্রয়াগপুর, জনকিরদ, 

রাণী নগকল, ঠাকুরগাঁও
২৫০০০



১২০৬ ঠাকুরগাঁও রাণী নগকল
কুমুু মরয়া সার্ বেনীন দুগ বাপুো িমির, কুিমরয়া, র্মলদ্বারা, 

রাণী নগকল, ঠাকুরগাঁও
২৫০০০

১২০৭ ঠাকুরগাঁও রাণী নগকল
নন্দুয়ার সার্ বেনীন দুগ বািমির, নন্দুয়ার, র্মলদ্বারা, 

রাণী নগকল, ঠাকুরগাঁও
২৫০০০

১২০৮ ঠাকুরগাঁও রাণী নগকল
৭ নং র্াজিার ইউমনয়ন সার্ বেনীন  ারদীয় দুগ বািমির , 

আটকড়া, জভলাই, রাণী নগকল, ঠাকুরগাঁও
২০০০০

১২০৯ ঠাকুরগাঁও রাণী নগকল
র্াংলাগড় সার্ বেনীন দুগ বাপুো িমির, র্াংলাগড়, র্াংলাগড়, 

রাণী নগকল, ঠাকুরগাঁও
১০০০০

১২১০ ঠাকুরগাঁও রাণী নগকল
মসদলী সার্ বেনীন দুগ বািমির, মসদলী, র্মলদ্বারা, রাণী নগকল, 

ঠাকুরগাঁও
১০০০০

১২১১ ঠাকুরগাঁও হমরপুর
জদর্রাে দুগ বা পুোিন্ডর্, জদর্রাে,  াদুরানীহাট, হমরপুর, 

ঠাকুরগাঁও
২০০০

১২১২ ঠাকুরগাঁও হমরপুর হমরপুরনাট িমির, হমরপুর, হমরপুর, হমরপুর, ঠাকুরগাঁও ২০০০

১২১৩ ঠাকুরগাঁও হমরপুর
রাোমদঘী দুগ বাপুো িন্ডর্, রাোমদঘী, র্নগাঁও, হমরপুর, 

ঠাকুরগাঁও
২০০০

১২১৪ ঠাকুরগাঁও হমরপুর
দাজিাল আদীর্াসী পাড়া দুগ বািন্ডর্, দাজিাল, জচৌরঙ্গীর্াোর, 

হমরপুর, ঠাকুরগাঁও
২০০০

১২১৫ ঠাকুরগাঁও হমরপুর
দাজিাল িামলপাড়া দুগ বা পূোিন্ডর্, দাজিাল, জচৌরঙ্গীর্াোর, 

হমরপুর, ঠাকুরগাঁও
২০০০

১২১৬ ঠাকুরগাঁও পীরগঞ্জ
পুর্ ব র্নর্াড়ী শ্রীশ্রী দুগ বািমির, র্নর্াড়ী, জভািরাদহ, পীরগঞ্জ, 

ঠাকুরগাঁও
২০০০

১২১৭ ঠাকুরগাঁও পীরগঞ্জ
একিা সংঘ শ্রীশ্রী দূগািমির, আর্মি উজ্জলজকাঠা, 

জভািরাদহ, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও
২০০০

১২১৮ ঠাকুরগাঁও পীরগঞ্জ
পীরগঞ্জ কমলযুগ শ্রী দুগ বািমির, কমলযুগ,  ার্রহাট, পীরগঞ্জ, 

ঠাকুরগাঁও
২০০০

১২১৯ ঠাকুরগাঁও পীরগঞ্জ
কালীয়াগঞ্জ শ্রীদুগ বািমির, উজ্জলজকাঠা, উজ্জলজকাঠা, 

পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও
২০০০

১২২০ ঠাকুরগাঁও পীরগঞ্জ
অষ্টপ্রহরহাট শ্রীশ্রী দুগ বািমির, দসত্মিপুর, নমসর্গঞ্জ, পীরগঞ্জ, 

ঠাকুরগাঁও
২০০০

১২২১ ঠাকুরগাঁও ঠাকুরগাঁও সদর
হলপাড়া দুগ বার্াড়ী িমির, হলপাড়া, ঠাকুরগাঁও, ঠাকুরগাঁও 

সদর, ঠাকুরগাঁও
২৫০০০

১২২২ ঠাকুরগাঁও পীরগঞ্জ
মর্ িাইল শ্রীশ্রী দুগ বািমির, কামিহার, কামিহার, পীরগঞ্জ, 

ঠাকুরগাঁও
২০০০০

১২২৩ ঠাকুরগাঁও র্ামলয়াডাঙ্গী
লামহড়ী পুর্ বকালীর্াড়ী দুগ বািমির, জছাটমসংমঙ্গয়া, লামহড়ী, 

র্ামলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও
২০০০

১২২৪ ঠাকুরগাঁও পীরগঞ্জ
জদাপাইল জর্লডাঙ্গী শ্রীশ্রী দুগ বািমির, জদাপাইল, বর্রচুনা, 

পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও
১৮০০০



১২২৫ ঠাকুরগাঁও পীরগঞ্জ
কুমুমরয়া স্কুল দুগ বা িমির, কুমুমরয়া, বর্রচুনা, পীরগঞ্জ, 

ঠাকুরগাঁও
৯০০০

১২২৬ ঠাকুরগাঁও পীরগঞ্জ
জলাহাগড়া শ্রীশ্রী দুগ বািমির, চাঁদপুর, জভািরাদহ, পীরগঞ্জ, 

ঠাকুরগাঁও
৯০০০

১২২৭ ঠাকুরগাঁও পীরগঞ্জ
চাঁদপুর আলিপুর শ্রীশ্রী দুগ বািমির, চাঁদপুর আলিপুর, 

উজ্জলজকাঠা, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও
৯০০০

১২২৮ ঠাকুরগাঁও রানী ংগকল
ঘুঘুদাড়া সার্ বেনীন দুগ বািমির, ঘুঘুদাড়া, রানী ংগকল, 

রানী ংগকল, ঠাকুরগাঁও
২০০০

১২২৯ ঠাকুরগাঁও রানী ংগকল
কজলেপাড়া দুগ বািমির, রানী ংগকল, রানী ংগকল, 

রানী ংগকল, ঠাকুরগাঁও
২০০০

১২৩০ ঠাকুরগাঁও রানী ংগকল
হাটজ ালা সার্ বেনীন দুগ বািমির, হাটজ ালা, রানী ংগকল, 

রানী ংগকল, ঠাকুরগাঁও
২০০০

১২৩১ ঠাকুরগাঁও রানী ংগকল
জগামর্িিমির সর্ বেনীন দুগ বািমির, রানী ংগকল, 

রানী ংগকল, রানী ংগকল, ঠাকুরগাঁও
২০০০

১২৩২ ঠাকুরগাঁও রানী ংগকল
িীফলিলা সার্ বেনীন দুগ বািমির, িীফলিলা, রানী ংগকল, 

রানী ংগকল, ঠাকুরগাঁও
২০০০

১২৩৩ ঠাকুরগাঁও র্ামলয়াডাঙ্গী
র্ামলয়াডাঙ্গী জকন্দ্রীয় দুওসুক পুকুরপাড় দুগ বািমির, 

র্ামলয়াডাঙ্গী, র্ামলয়াডাঙ্গী, র্ামলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও
২৫০০০

১২৩৪ ঠাকুরগাঁও র্ামলয়াডাঙ্গী
োউমনয়া র্সাকপাড়া কালীিমির, োউমনয়া র্সাকপাড়া, 

লামহড়ীহাট, র্ামলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও
১৯০০০

১২৩৫ ঠাকুরগাঁও র্ামলয়াডাঙ্গী
র্ামলয়াডাঙ্গী জকন্দ্রীয় পূো পমরক্রিা , র্ামলয়াডাঙ্গী , 

ঠাকুরগাঁও
২৪০০০

১২৩৬ ঠাকুরগাঁও সদর আশ্রি পাড়া দুগ বা িমির , আশ্রিপাড়া , সদর , ঠাকুরগাঁও ২৫০০০

১২৩৭ ঠাকুরগাঁও সদর কালীর্াড়ী দুগ বা িমির , সদর , ঠাকুরগাঁও ২৫০০০

১২৩৮ ঠাকুরগাঁও সদর ঠাকুরগাঁও জরাড দুগ বা িমির , সদর , ঠাকুরগাঁও ২৫০০০

১২৩৯ চিগ্রাি উদয়ন দুগ বা িমির , পূর্ ব নয়াপাড়া , রাউোন , চিগ্রাি ১০০০০

১২৪০ চিগ্রাি
সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , গুহ রমযি পাড়া , নয়াপাড়া ,  

রাউোন , চিগ্রাি
৭০০০

১২৪১ চিগ্রাি
সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , সূ বজসন পল্লী, নয়াপাড়া ,  

রাউোন , চিগ্রাি
৫০০০

১২৪২ চিগ্রাি
শ্রীশ্রী কল্পিরু সঙ্গ রাসিমির , পজথর হাট , নয়াপাড়া ,  

রাউোন , চিগ্রাি
৮০০০

১২৪৩ চিগ্রাি
পমিি গুেরা সার্ বেনীন শ্রী দুগ বা িমির , সরকার পাড়া , 

গুেরা ,  রাউোন , চিগ্রাি
১০০০০



১২৪৪ চিগ্রাি
িজুিদার পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , উত্তর সাজর্ক 

রাঙ্গুমনয়া, রাঙ্গুমনয়া, চিগ্রাি
৮০০০

১২৪৫ চিগ্রাি
উত্তর সাজর্ক রাঙ্গুমনয়া কি বকার পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িণ্ডপ, 

স্বমনভ বর রাঙ্গুমনয়া, রাঙ্গুমনয়া, চিগ্রাি
৮০০০

১২৪৬ চিগ্রাি
জদওয়ানেী পাড়া র্সন্তকুিার সার্ বেনীন  শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , 

দমযণ রাোনগর , জদওয়ানেী পাড়া , রাঙ্গুমনয়া, চিগ্রাি
৭০০০

১২৪৭ চিগ্রাি
লালানগর উঃ ম লজিাগল   ীল পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , 

লালনগর , উঃ ম লজিাগল, রাঙ্গুমনয়া, চিগ্রাি
৭০০০

১২৪৮ চিগ্রাি
উঃ ঘাটজচক সার্ বেনীন দুগ বা িমির , পারুয়া , রাঙ্গুমনয়া 

জপৌরসভা , রাঙ্গুমনয়া, চিগ্রাি
১০০০০

১২৪৯ চিগ্রাি
দঃ ম লজিাগল বর্কুন্ট ডাঃ র্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , 

জহাসনার্াদ, রাঙ্গুমনয়া, চিগ্রাি
৫০০০

১২৫০ চিগ্রাি
শ্রীশ্রী কৃষ্ণ িমির সার্ বেনীন দুগ বা িণ্ডপ, জেলাপাড়া , 

চন্দ্রজঘানা , রাঙ্গুমনয়া, চিগ্রাি
১০০০০

১২৫১ চিগ্রাি
শ্রীশ্রী দুগ বা িমির ও কালী িমির , ৭ নং ওয়াড ব, রাঙ্গুমনয়া 

জপৌরসভা , রাঙ্গুমনয়া, চিগ্রাি
১৫০০০

১২৫২ চিগ্রাি
উত্তর পারুয়া কামলিািা ঠাকুররাণী িমির , উত্তর পারুয়াি, 

রাঙ্গুমনয়া, চিগ্রাি
১২০০০

১২৫৩ চিগ্রাি শ্রীশ্রী র্ার্া জলাকনাথ িমির , কুলকুরিাই , রাঙ্গুমনয়া, চিগ্রাি ১০০০০

১২৫৪ চিগ্রাি
জধাপাঘাট শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ িমির , জধাপাঘাট, জকাদালা, 

রাঙ্গুমনয়া, চিগ্রাি
৬০০০

১২৫৫ চিগ্রাি
সাজহর্  ালী সার্ বেনীন  ারদীয়া দুজগ বাৎসর্ উঃ পমরষদ, 

মিরশ্বরাই চিগ্রাি
৮০০০

১২৫৬ চিগ্রাি শ্রীশ্রী েগন্নাথ র্াড়ী , আবুজিারার্, মিরশ্বরাই চিগ্রাি ৬০০০

১২৫৭ চিগ্রাি
িধ্যিায়ানী ঠাকুরর্াড়ী কালী িািা মর্গ্রহ র্ামড়, িায়ানী, 

মিরশ্বরাই চিগ্রাি
৬০০০

১২৫৮ চিগ্রাি
িধ্যি ওয়াজহদপুর কালী িমির , ওয়াজহদপুর, মিরশ্বরাই 

চিগ্রাি
৫০০০

১২৫৯ চিগ্রাি
শ্রীশ্রী েগিািী র্ামড় পূো িমির , দঃ পাহাড়িলী, 

ফজিয়ার্াদ, হাটহাোরী, চিগ্রাি
১০০০০

১২৬০ চিগ্রাি শ্রীশ্রী মনিাই র্াউল আজ রা,  ফটিক,  হাটহাোরী, চিগ্রাি ১০০০০

১২৬১ চিগ্রাি
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , পঃ ধলই, কাঠির হাট, 

হাটহাোরী, চিগ্রাি
১৫০০০



১২৬২ চিগ্রাি
ম রাি সার্ বেনীন শ্রীশ্রী জলাকনাথ জসর্াশ্রি, উঃ ম রাি, 

ফটিকছমড়
৫০০০

১২৬৩ চিগ্রাি
ম রাি সার্ বেনীন শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ িমির , নানুপুর, 

ফটিকছমড়, চিগ্রাি
৫০০০

১২৬৪ চিগ্রাি
ভূেপুর থানাপূো উদ াপন পমরষদ দুজগ বাৎসর্, কামেরহাট, 

ফটিকছমড়, চিগ্রাি
৬০০০

১২৬৫ চিগ্রাি
সামরকাইি সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, সামরকাইি, সন্ধীপ, 

চিগ্রাি
৭০০০

১২৬৬ চিগ্রাি
শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্লরাি িমির দুজগ বাৎসর্, সজন্তাষপুর, সন্দ্বীপ, 

চিগ্রাি
৭০০০

১২৬৭ চিগ্রাি
শ্রীশ্রী জলাকনাথ ব্রহ্মচারী জসর্াশ্রি, িধ্য িহাজদর্পুর , 

সীিাকুণ্ড, চিগ্রাি
৭০০০

১২৬৮ চিগ্রাি  ঙ্কর িঠ ও মি ন, িহাজদর্পুর, চন্দ্রানাথ, সীিাকুণ্ড, চিগ্রাি ৭০০০

১২৬৯ চিগ্রাি
রাোপুকুর জলইন জিামিন জরাড সার্ বেনীন পূো কমিটি, 

জিামিন জরাড, চিগ্রাি
১৩০০০

১২৭০ চিগ্রাি করুণািয়ী কালী র্াড়ী, চকর্াোর, চিগ্রাি ১২০০০

১২৭১ চিগ্রাি হাোরী র্াড়ী পূো িণ্ডপ, হাোরী জলইন, জকািয়ালী, চিগ্রাি ৫০০০

১২৭২ চিগ্রাি শ্রীশ্রী জগাপাল জসর্াশ্রি, কামের জদউমড় , জকািয়ালী, চিগ্রাি ১৩০০০

১২৭৩ চিগ্রাি
শ্রীশ্রী জলাকনাথ ব্রহ্মচারী িমির , নিনকানন , জকািয়ালী, 

চিগ্রাি
৭০০০

১২৭৪ চিগ্রাি
জে. এি. জসন এমলন পূো উদ াপন পমরষদ, রহিিগঞ্জ, 

োিাল  ান, জকািয়ালী, চিগ্রাি
৫০০০

১২৭৫ চিগ্রাি
শ্রীশ্রী নর্গ্রহ র্াড়ী পূো উদ াপন পমরষদ, লালমদমঘ পমিি 

পাড়া , চিগ্রাি
১০০০০

১২৭৬ চিগ্রাি
শ্রী কৃষ্ণায়ন রাধা জগামর্ি িমির , হাোরী জলইন , 

জকািয়ালী, চটিগ্রাি
১০০০০

১২৭৭ চিগ্রাি
সার্ বেনীণ  শ্রীশ্রী  রযাকালী  িমির, জধাপাপাড়া , 

আনির্াোর, র্ির , চিগ্রাি
১৩০০০

১২৭৮ চিগ্রাি
জদওয়াজনশ্বরী সার্ বেনীন কালী র্াড়ী, জদওয়ান হাট, ডর্লমুমরং 

, চিগ্রাি
১৫০০০

১২৭৯ চিগ্রাি শ্রীশ্রী দয়ািময় কালী র্াড়ী, নামেরপাড়া , পাঁচলাইস, চিগ্রাি ১০০০০

১২৮০ চিগ্রাি
র্াংলাজদ  পূো উদ াপন পমরষদও চিগ্রাি িহানগর  া া,  

জে. এি. জসন হল আর্দুস সাত্তার জরাড, জকািয়ালী, চিগ্রাি
১০০০০



১২৮১ চিগ্রাি
পূর্ ব িাদারর্াড়ী জেজল পাড়া পূো উদ াপন পমরষদ, সদর 

ঘাট , চিগ্রাি
১২০০০

১২৮২ চিগ্রাি সারস্বি কুটির দুগ বা িমির , দমযণ কািলী, চিগ্রাি ৭০০০

১২৮৩ চিগ্রাি সার্ বেনীন িা চমণ্ড িমির দুজগ বাৎসর্, র্াহার মসজঙ্গল,চািগাও ১৩০০০

১২৮৪ চিগ্রাি শ্রীশ্রী রযাকালী িমির , র্মলরহাট, র্াকামলয়া, চিগ্রাি ৭০০০

১২৮৫ চিগ্রাি
শ্রীশ্রী মনিোনি ধাি দুজগ বাৎসর্, অভয়মিি ঘাট জলইন, সদর 

ঘাট, চিগ্রাি
৫০০০

১২৮৬ চিগ্রাি
শ্রীশ্রী রািকৃষ্ণ জসর্াশ্রি পূো িণ্ডপ, আসকারর দীমঘর পঃ 

পাড় চিগ্রাি
৫০০০

১২৮৭ চিগ্রাি
শ্রীশ্রী জসর্া জ ালা িমির , জঘাষর্াড়ী জিাস্তফা হামকি কজলে 

জরাড, আকর্  াহ, চিগ্রাি
১০০০০

১২৮৮ চিগ্রাি
শ্রীশ্রী রযাকালী র্াড়ী, ই ান িহােন সড়ক, উত্তর কািালী, 

আকর্র াহ, চিগ্রাি
৫০০০

১২৮৯ চিগ্রাি শ্রীশ্রী সাধু িারাচরণ জসর্াশ্রি , এ.মস.দত্তজলইন , চিগ্রাি ১০০০০

১২৯০ চিগ্রাি শ্রীশ্রী জসর্াজ ালা ও বর্কণ্ঠ  ধাি িমির , উত্তর কািলী, চিগ্রাি ১৫০০০

১২৯১ চিগ্রাি
শ্রীশ্রী চজিশ্বরী কালী িমির , চজটশ্বরী, দাসপাড়া , জকািয়ালী, 

চিগ্রাি
৫০০০

১২৯২ চিগ্রাি
শ্রীশ্রী  ান্তজনশ্বরী িাতৃ িমির, হমর চন্দ্র মুনজদফ জলইন, 

পাথরঘাটা, চিগ্রাি
৫০০০

১২৯৩ চিগ্রাি
শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ  ালগ্রাি িমির , হমরেন পাড়া , জিামিন 

জরাড, জকািয়ালী, চিগ্রাি
৮০০০

১২৯৪ চিগ্রাি
শ্রীশ্রী েলাকুিার িাজয়র িমির , উঃ কািলী, কজণ বল হাট, 

আকর্র  াহ, চিগ্রাি
১২০০০

১২৯৫ চিগ্রাি
সার্ বেনীন শ্রীশ্রী কৃষ্ণ িমির, র্াস্ত্রহারা  জযিচর ,র্াকামলয়া, 

চিগ্রাি
১০০০০

১২৯৬ চিগ্রাি ইকর্াল জরাড পূো উদ াপন রমষদ, পাথরঘাটা, চিগ্রাি ১০০০০

১২৯৭ চিগ্রাি শ্রীশ্রী চণ্ডীিঙ্গল  িাতৃ িমির , জদওয়ানপুর, রাউোন, চিগ্রাি ১০০০০

১২৯৮ চিগ্রাি চরিাসমেদ্দা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মসিাকুণ্ড, চিগ্রাি ৩০০০

১২৯৯ চিগ্রাি শ্রীশ্রী রাধা রিন জসর্াশ্রি , রাঙ্গুমনয়া, চিগ্রাি ৭০০০

১৩০০ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া 
শ্রী রািকৃষ্ণ জসর্াশ্রি , পজলাটানা , ভাঙ্গারহাট, 

জকাটালীপাড়া , জগাপালগঞ্জ
১০০০০



১৩০১ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া 
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , লাজটঙ্গা, ভাঙ্গারহাট , 

জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩০২ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর
ঢালী নারায়ণ সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জর্দগ্রাি, মুকসুদপুর,  

জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩০৩ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া 
শ্রী েগদী  জিাহনচাঁদ জসর্া আশ্রি , বুড়ুয়া, কালীগঞ্জ, 

জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ
৫০০০

১৩০৪ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া 
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বাপূো , রঘুদারপাড়া, জকাটালীপাড়া , 

জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩০৫ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া 
 ীিলা  জ ালা সার্ বেনীন দুগ বাপূো , লাজটঙ্গা, জকাটালীপাড়া, 

জগাপালগঞ্জ
৫০০০

১৩০৬ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া 
শ্রী গজণ পাগল জসর্াশ্রি সার্ বেনীন দুগ বাপূো, পাড়জকানা, 

জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ
৫০০০

১৩০৭ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া শ্রীশ্রী দুগ বাপূো , বনয়ারর্াড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ ৫০০০

১৩০৮ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া 
শ্রীশ্রী দুগ বাপূো , হােরার্াড়ী, ভাংগারহাট, জকাটালীপাড়া, 

জগাপালগঞ্জ
৫০০০

১৩০৯ জগাপালগঞ্জ টুমঙ্গপাড়া 
িণ্ডলর্াড়ী শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , পাটগামি, টুঙ্গীপাড়া , 

জগাপালগঞ্জ
৫০০০

১৩১০ জগাপালগঞ্জ টুমঙ্গপাড়া শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , পাটগামি র্াোর, টুঙ্গীপাড়া , জগাপালগঞ্জ ৫০০০

১৩১১ জগাপালগঞ্জ সদর শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , চাপরাইল, জগাপালগঞ্জ সদর ৫০০০

১৩১২ জগাপালগঞ্জ সদর 
জকন্দ্রীয় কালীর্াড়ী দুগ বা িমির , জগাপালগঞ্জ সদর , 

জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩১৩ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া 
ভাঙ্গারহাট সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , ভাঙ্গারহাট, 

জকাটালীপাড়া , জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩১৪ জগাপালগঞ্জ সদর 
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , পাটজকলর্াড়ী, জগাপালগঞ্জ সদর 

, জগাপালগঞ্জ
৫০০০

১৩১৫ জগাপালগঞ্জ টুমঙ্গপাড়া 
সাহাপাড়া সার্ বেনীন কালীিমির , পাটগািী, টুঙ্গীপাড়া , 

জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩১৬ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া 
োঠিয়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , োঠিয়া জকাটালীপাড়া , 

জগাপালগঞ্জ
৫০০০

১৩১৭ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া 
সার্ বেনীন িনসা পূোিমির , পূর্ বলাজটঙ্গা, জকাটালীপাড়া , 

জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩১৮ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া 
ঘাগরর্াোর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ঘাগরর্াোর, 

জকাটালীপারা , জগাপালগঞ্জ
৫০০০

১৩১৯ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া 
সার্ বেনীন কালী ও দুগ বা িমির , ঘাগরকািা , জকাটালীপাড়া, 

জগাপালগঞ্জ
৫০০০

১৩২০ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া 
পিিপাড় সার্ বেনীন দুগ বা িমির , পমিিপাড়, 

জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ
৫০০০



১৩২২ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া 
সার্ বেনীন জগামর্ি িমির , পজলাটানা, জকাটালীপাড়া , 

জগাপালগঞ্জ
৫০০০

১৩২৩ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া 
পজলাটানা সার্ বেনীন কালী িমির , পজলাটানা , ভাঙ্গারহাট, 

জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ
৫০০০

১৩২৪ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর
ভক্তর্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , পদ্মকািা , চাওচা, 

মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ
৫০০০

১৩২৫ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর জছাট িারাইল ভক্তর্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মুকসুদপুর, ১০০০০

১৩২৬ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর
কৃষ্ণোমদয়া রঞ্জন িন্ডল এর র্াড়ী দুগ বা িমির , কৃষ্ণোমিয়া, 

মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩২৭ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর
ইন্দুহাটি ভক্তর্াড়ী দুগ বা িমির , ইন্দুহাটি, মুকসুদপুর, 

মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩২৮ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর
 ালকুলা মৃধার্াড়ী দুগ বা িমির , হালকুলা, মুকসুদপুর, 

জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩২৯ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর
ভাকুড়ী মর্শ্বাস র্াড়ী দুগ বা িমির , ভাকুমড়, মুকসুদপুর, 

জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩৩০ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর
 াগড়াডাঙ্গা িজুিদার র্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বা িমির, 

মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩৩১ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর
জগাপালপুর ভক্তর্ামড় দুগ বা িমির , জগাপালপুর , মুকসুদপুর, 

জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩৩২ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর
প্রভাকরদী মনজরাদ িাস্টার র্াড়ী দুগ বা িমির , প্রভাকরদী, 

মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩৩৩ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর
র্নগ্রাি র্াোর দুগ বা িমির , র্নগ্রাি র্াোর, মুকসুদপুর, 

জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩৩৪ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর
মদস্তাইল মর্শ্বাস র্াড়ী শ্রী শ্রী দুগ বা িমির , মদস্তাইল, 

মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩৩৫ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর
জগামর্িপুর হমরপদ মর্শ্বাজসর র্াড়ী দুগ বা িমির , জগামর্িপুর, 

মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩৩৬ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর
দুগ বাসুর উঃ  ীল র্াড়ী দুগ বা িমির , দুর্ বাসুর , মুকসুদপুর, 

জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩৩৭ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর
জরাির গ্রাি সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জভািরগ্রাি, মুকসুদপুর, 

জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩৩৮ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর
 াগড়াডাঙ্গা িহাশ্ম ান দুগ বা িমির ,  াগড়াডাঙ্গা, 

মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩৩৯ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর
িহারােপুর জগাসাইর্াড়ী দুগ বা িমির , িহারােপুর , 

মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩৪০ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর
র্াসুজদর্র্পুর অসীি দাজসর র্াড়ী দুগ বা িমির , র্াসুজদর্পুর, 

মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ
১০০০০



১৩৪১ জগাপালগঞ্জ মুকসুদপুর
র্াকাট সরকার র্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , র্াকট, 

মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩৪২ জগাপালগঞ্জ কাম য়ানী র্ামঘয়া ভূইঁয়া র্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , র্ামঘয়া, কাম য়ামন ১০০০০

১৩৪৩ জগাপালগঞ্জ কাম য়ানী
দমযণ র্ামঘয়া জকষ্ট সাধুর র্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , 

দমযণ র্ামঘয়া , কাম য়ানী, জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩৪৪ জগাপালগঞ্জ কাম য়ানী
অলক সরকার র্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জগড়াজ ালা , 

কাম য়ানী, জগাপালগঞ্জ
১০০০০

১৩৪৫ জগাপালগঞ্জ সদর 
িালা সার্ বেনীন র্াজরায়ারী িমির , সুনািলী, সদর , 

জগাপালগঞ্জ
৫০০০

১৩৪৬ জগাপালগঞ্জ কাম য়ানী
িমল্লকর্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মনোিকামি, কাম য়ানী, 

জগাপালগঞ্জ
৫০০০

১৩৪৭ জগাপালগঞ্জ কাম য়ানী জকানাপাড়া  দুগ বা িমির , জদর্াশুর, কাম য়ানী, জগাপালগঞ্জ ২০০০

১৩৪৮ জগাপালগঞ্জ কাম য়ানী
িামির্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জদর্াশুর, কাম য়ানী, 

জগাপালগঞ্জ
২০০০

১৩৪৯ জগাপালগঞ্জ কাম য়ানী জকানাপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , কাম য়ানী, জগাপালগঞ্জ ২০০০

১৩৫০ জগাপালগঞ্জ কাম য়ানী কাম য়ানী শ্ম ান িমির , কাম য়ানী, জগাপালগঞ্জ ২০০০

১৩৫১ জগাপালগঞ্জ কাম য়ানী
সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , িারাইল গুচ্ছগ্রাি, কাম য়ানী, 

জগাপালগঞ্জ
২০০০

১৩৫২ জগাপালগঞ্জ সদর মসংগার্াোর দুগ বা িমির , মসংগা , সদর , জগাপালগঞ্জ ২০০০

১৩৫৩ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া 
সার্ বেনীন দুগ বা িমির, পীড়ারর্াড়ী, জকাটালীপাড়া , 

জগাপালগঞ্জ
২০০০

১৩৫৪ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া সার্ বেনীন দুু গ বা িমির , মুশুমরয়া, জকাটালীপাড়া , জগাপালগঞ্জ ২০০০

১৩৫৫ জগাপালগঞ্জ জকাটালীপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জ ালদাহ, জকাটালীপাড়া , জগাপালগঞ্জ ২০০০

১৩৫৬ জগাপালগঞ্জ কাম য়ানী
ঠাকুরর্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ওড়াকামি, কাম য়ানী, 

জগাপালগঞ্জ
৫০০০

১৩৫৭ জগাপালগঞ্জ কাম য়ানী শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , রােপাট, কাম য়ানী, জগাপালগঞ্জ ২০০০

১৩৫৮ ফমরদপুর সদর 
 ামন্ত সংঘ সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জগায়ালচািট, শ্রীঅঙন, 

ফমরদপুর সদর , ফমরদপুর
২০০০০

১৩৫৯ ফমরদপুর সদর 
শ্রীঅঙ্গন দমযণ পল্লী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , শ্রীঅঙন, 

ফমরদপুর সদর , ফমরদপুর
৩০০০

১৩৬০ ফমরদপুর সদর 
জটপাজ ালা কালীর্াড়ী  সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ফমরদপুর 

সদর , ফমরদপুর
৩০০০



১৩৬১ ফমরদপুর সদর 
ব্রাহ্মণপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , শ্রীঅঙন, ফমরদপুর সদর 

, ফমরদপুর
৩০০০

১৩৬২ ফমরদপুর সদর 
পারচর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , পারচর , জকািরপুর, 

ফমরদপুর সদর , ফমরদপুর
৩০০০

১৩৬৩ ফমরদপুর সদর 
র্ামহরমদয়া পালপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা  িমির , জকািরপুর, 

ফমরদপুর সদর , ফমরদপুর
৩০০০

১৩৬৪ ফমরদপুর সদর 
র্ারনী র্টিলা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জকািরপুর, ফমরদপুর 

সদর , ফমরদপুর
৩০০০

১৩৬৫ ফমরদপুর সদর 
কানাইপুর পূর্ বপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , কানাইপুর, 

ফমরদপুর সদর , ফমরদপুর
৩০০০

১৩৬৬ ফমরদপুর সদর 
চমণ্ডপুর িামিপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ম র্রািপুর, 

ফমরদপুর সদর, ফমরদপুর
৩০০০

১৩৬৭ ফমরদপুর সদর 
 ধুলদী জরলজগট সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ম র্রািপুর, 

ফমরদপুর সদর ,ফমরদপুর
৩০০০

১৩৬৮ ফমরদপুর সদর 
রণকাইল িামিপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , রণকানাইল, 

ফমরদপুর সদর , ফমরদপুর
৩০০০

১৩৬৯ ফমরদপুর সদর 
মর্ন্দুপাড়া ফমরদার্াদ সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ফমরদপুর সদর 

, ফমরদপুর
৩০০০

১৩৭০ ফমরদপুর সদর র্ামলয়াঘাট সার্ বেনীন  দুগ বািমির , ফমরদপুর সদর, ফমরদপুর ৩০০০

১৩৭১ ফমরদপুর সদর 
কাফুড়া িামিপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , কাফুড়া , 

মুমির্াোর, ফমরদপুর সদর , ফমরদপুর
৩০০০

১৩৭২ ফমরদপুর সদর 
চাঁদপুর হালদার পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির,  ম র্রািপুর, 

ফমরদপুর সদর , ফমরদপুর
৩০০০

১৩৭৩ ফমরদপুর সদর 
লক্ষ্মীদাজ র হাট সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ম র্রািপুর, 

ফমরদপুর সদর , ফমরদপুর
৩০০০

১৩৭৪ ফমরদপুর চরভদ্রাসন 
 ীলডাঙ্গী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , চর অজ াধ্যা, চরভদ্রাসন , 

ফমরদপুর
৩০০০

১৩৭৫ ফমরদপুর সদরপুর 
সদরপুর র্াোর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , সদরপুর, ফমরদপুর 

সদর , ফমরদপুর
৩০০০

১৩৭৬ ফমরদপুর সদরপুর 
িধু িণ্ডজলর ডাঙ্গী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , কমর্রহাট, 

সদরপুর, ফমরদপুর
৩০০০

১৩৭৭ ফমরদপুর ভাংগা
িধ্যপাড়া হাসািমদয়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , িধ্যপাড়া  

হাসািমদয়া,  ভাংগা, ফমরদপুর
৩০০০

১৩৭৮ ফমরদপুর ভাংগা কাউলীজর্ড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ভাংগা, ফমরদপুর ৩০০০

১৩৭৯ ফমরদপুর আলফাডাঙ্গা
শ্রীশ্রী মর্ষ্ণু পাগজলর আশ্রি সার্ বেনীন দুগ বা িমির , 

আলফাডাঙ্গা , ফমরদপুর
৩০০০



১৩৮০ ফমরদপুর আলফাডাঙ্গা
উপজেলা জকমন্দ্রয় শ্রীশ্রী হমর িমির দুগ বাপূো িমির , 

আলফাডাঙ্গা , ফমরদপুর
৩০০০

১৩৮১ ফমরদপুর নগরকািা
িালিা র্াোর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , িালিা , নগরকািা , 

ফমরদপুর
৩০০০

১৩৮২ ফমরদপুর নগরকািা
নগরকািা র্াোর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , নগরকািা, 

ফমরদপুর
৩০০০

১৩৮৩ ফমরদপুর নগরকািা
িাণ্টুমদয়া র্াোর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , কাইচাইল, 

নগরকািা , ফমরদপুর
৩০০০

১৩৮৪ ফমরদপুর সালথা 
হমরণা উত্তর পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , হমরণা , 

িািারমদয়া, সালথা , ফমরদপুর
৩০০০

১৩৮৫ ফমরদপুর সালথা েগনদ্দী সার্ বেনীন দুগ বা িমির ,  দুনিী , সালথা , ফমরদপুর ৩০০০

১৩৮৬ ফমরদপুর সালথা 
গমি পাটপা া িাজলাপাড়া  সার্ বেনীন দুগ বা িমির ,  গমি 

পটিপা া, সালথার্াোর, সালথা , ফমরদপুর
৩০০০

১৩৮৭ ফমরদপুর সালথা 
আগুলমদয়া পমিি পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , আগুলমদয়া, 

সালথা , ফমরদপুর
৩০০০

১৩৮৮ ফমরদপুর জর্ায়ালিারী
িমহ ালা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জধাপাঘাটা , জর্ায়ালিারী, 

ফমরদপুর
৩০০০

১৩৮৯ ফমরদপুর জর্ায়ালিারী
পাইক হাটি সার্ বেনীন দুগ বা িমির , পাইক হাটি, জর্ায়ালিারী, 

ফমরদপুর
৩০০০

১৩৯০ ফমরদপুর জর্ায়ালিারী
লস্কর চর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জগায়াইল পাড়া , 

জর্ায়ালিারী, ফমরদপুর
৩০০০

১৩৯১ ফমরদপুর িধু ালী
সািরাই র্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , সািরাই র্াড়ী, 

িধু ালী, ফমরদপুর
৩০০০

১৩৯২ ফমরদপুর িধু ালী
লযণমদয়া আমদর্াসী  পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , 

লযণমদয়া, নওয়াপাড়া , িধু ালী, ফমরদপুর
৩০০০

১৩৯৩ ফমরদপুর িধু ালী
গােনা র্াোর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , গােনা, িধু ালী, 

ফমরদপুর
৩০০০

১৩৯৪ ফমরদপুর সদর 
িনসা সার্ বেনীন িনসা পূো িমির , চমণ্ডপুর, ম র্রািপুর, 

ফমরদপুর
১৫০০০

১৩৯৫ ফমরদপুর সদর শ্রীশ্রী সার্ বেনীন জগামর্ি পূো িমির , সদরজরাড, ফমরদপুর ২০০০০

১৩৯৬ ফমরদপুর সদর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , সদর জরাড, ফমরদপুর ১৫০০০

১৩৯৭ ফমরদপুর জর্ায়ালিারী শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , জর্ায়ালিারী, ফমরদপুর ৫০০০

১৩৯৮ ফমরদপুর জকািয়ালী
সার্ বেনীন দুগ বা িমির , রঘুদারপাড়া , জরাড, জকািয়ালী। 

ফমরদপুর
১৫০০০



১৩৯৯ ফমরদপুর ভাঙ্গা
ঈশ্বরদী নয়াকািা সার্ বেনীন শ্রীশ্রী কালী িমির , চদ্রার্াোর, 

ভাঙ্গা, ফমরদপুর
৫০০০

১৪০০ ফমরদপুর সদর রািকৃষ্ণ মি ন আশ্রি, সদর , ফমরদপুর ১০০০০

১৪০১  রীয়িপুর জগাসাইরহাট শ্রীশ্রী ম র্ িমির, উত্তর, হমরপমি, জগাসাইরহাট,  রীয়িপুর ৫০০০

১৪০২  রীয়িপুর জভদরগঞ্জ শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মিেবাপুর, জভদরগঞ্জ,  রীয়িপুর ৫০০০

১৪০৩  রীয়িপুর জভদরগঞ্জ
শ্রীশ্রী দুগ বা িাজয়র িমির , আজটরপাড়া , জভদরগঞ্জ, 

 রীয়িপুর
৭০০০

১৪০৪  রীয়িপুর ডামুড্ডা শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ভামুড্ডা জপৌরসভা,  রীয়িপুর ৫০০০

১৪০৫ িাদারীপুর কালমকমন
কদিপমি সার্ বেনীন দুগ বা িমির , নর্গ্রাি, কালমকমন, 

িাদারীপুর
১০০০০

১৪০৬ িাদারীপুর সদর শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , চরমুগুমরয়া, সদর , িাদারীপুর ৫০০০

১৪০৭ িাদারীপুর রাগের
প্রণর্িঠ সার্ বেনীন দুগ বা িমির , র্ামেিপুর, রাগের, 

িাদারীপুর
১০০০০

১৪০৮ িাদারীপুর সদর নজরাত্তি জসর্াশ্রি দুগ বাপূো , িস্তফাপুর , সদর , িাদারীপুর ৫০০০

১৪০৯ িাদারীপুর সদর দ কালী িমির , কলাগামছয়া, সদর , িাদারীপুর ৫০০০

১৪১০ িাদারীপুর কালমকমন শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির ,  ম কর, কালমকমন, িাদারীপুর ১৫০০০

১৪১১ িাদারীপুর রাগের
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , পমিি জচৌয়ারর্াড়ী, রাগের, 

িাদারীপুর
১০০০০

১৪১২ িাদারীপুর কালমকমন শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির ,  ম কর, কালমকমন, িাদারীপুর ৫০০০

১৪১৩ িাদারীপুর রাগের
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , সাইিানর্াড়ী, রাগের, 

িাদারীপুর
৫০০০

১৪১৪ িাদারীপুর রাগের শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , র্াথানর্াড়ী, রাগের, িাদারীপুর ৫০০০

১৪১৫ িাদারীপুর সদর সার্ বেনীন জগামর্ি িমির , জকািয়ালী, সদর , িাদারীপুর ২০০০০

১৪১৬ িাদারীপুর রাগের
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , পাখুল্লার্াোর, রাগের, 

িাদারীপুর
৫০০০

১৪১৭ িাদারীপুর ম র্চর শ্রীশ্রী রাধাজগামর্ি মেওর িমির , ম র্চর , িাদারীপুর ৫০০০

১৪১৮ িাদারীপুর রাগের
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , আিগ্রাি র্াোর, 

রাগের,িাদারীপুর
৫০০০

১৪১৯ িাদারীপুর ম র্চর মডমস জরাড পূো িমির , ম র্চর, িাদারীপুর ৫০০০



১৪২০ িাদারীপুর কালমকমন শ্রীশ্রী সার্ বেনীন িনসািমির , ডাসার, কালমকমন, িাদারীপুর ১৫০০০

১৪২১ িাদারীপুর কালমকমন
উত্তর চলর্ল  র্াগড়র্ামড় সার্ বেনীন দুগ বা িমির , চলর্ল, 

কালমকমন, িাদারীপুর
৫০০০

১৪২২ িাদারীপুর কালমকমন শ্রীশ্রী দুগ বা ও হমরিমির , রাজিরহাট, কালমকমন, িাদারীপুর ৫০০০

১৪২৩ িাদারীপুর রাগের শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জচৌয়ারর্াড়ী, রাগের, িাদারীপুর ২০০০

১৪২৪ নড়াইল কামলয়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির, পুরুমলয়া, কামলয়া, নড়াইল ২০০০

১৪২৫ নড়াইল কামলয়া 
জিাল্লাডাংগা িধ্যপাড়া সার্ বেনীন পূোিমির , কামলয়া, 

নড়াইল
২০০০

১৪২৬ নড়াইল কামলয়া 
শ্রীশ্রী জগামর্ি সার্ বেনীন পূো িমির , লাজটয়া, কামলয়া, 

জগাপালগঞ্জ
২০০০০

১৪২৭ নড়াইল কামলয়া 
উ ালা দমযণপাড়া সার্ বেনীন পূোিমির , জু ালা, কামলয়া, 

নড়াইল
২০০০

১৪২৮ নড়াইল জক র্পুর িাজলাপাড়া সার্ বেনীন দুগ বাপূো , জক র্পুর, নড়াইল ২০০০

১৪২৯ নড়াইল কামলয়া 
িনসা িমির ও সার্ বেনীন পূোিমির , রঘুদারপাড়া , 

কামলয়া , নড়াইল
২০০০০

১৪৩০ নড়াইল কামলয়া পাগলঠাকুজরর আশ্রি জদর্দুন , নড়াগািী, কামলয়া, নড়াইল ২০০০

১৪৩১ নড়াইল কামলয়া সার্ বেনীন দুু গ বা িমির পূর্ ব লাঠিয়া , কামলয়া , নড়াইল ২০০০০

১৪৩২ নড়াইল নড়াগামি িমহষপাড়া পূোিমির , িহােন, নড়াগমি, নড়াইল ২০০০

১৪৩৩ নড়াইল জলাহাগড়া 
হলদাহ দমযণ পাড়া সার্ বেনীন পূো িমির , হলদাহ, 

জলাহাগড়া , নড়াইল
২০০০

১৪৩৪ নড়াইল জলাহাগড়া 
জগাপালপুর সার্ বেনীন পূো িমির , জগাপালপুর , জলাহাগড়া , 

নড়াইল
২০০০

১৪৩৫ নড়াইল জলাহাগড়া 
কামলনগর িধ্যপাড়া সার্ বেনীন পূো িমির , কামলনগর, 

জলাহাগড়া , নড়াইল
২০০০

১৪৩৬ নড়াইল জলাহাগড়া 
কল্যাণপুর উত্তরপাড়া সার্ বেনীন পূো িমির , জলাহাগড়া , 

নড়াইল
২০০০

১৪৩৭ নড়াইল জলাহাগড়া 
লাহুমড়য়া রাের্ং ীপারা সার্ বেনীন পূো িমির , লাহুমড়য়া, 

জলাহাগড়া , নড়াইল
২০০০

১৪৩৮ নড়াইল জলাহাগড়া 
পালপাড়া কমর্জ ালা সার্ বেনীন পূো িমির , জলাহাগড়া , 

নড়াইল
২০০০



১৪৩৯ নড়াইল জলাহাগড়া 
রায়গ্রাি সরকারর্াড়ী সার্ বেনীন পূো িমির , রায়গ্রাি, 

জলাহাগড়া , নড়াইল
২০০০

১৪৪০ নড়াইল জলাহাগড়া 
নারানমদয়া দমযণপাড়া সার্ বেনীন পূো িমির , নারানমদয়া, 

জলাহাগড়া , নড়াইল
২০০০

১৪৪১ নড়াইল জলাহাগড়া 
কাউমড়জ ালা সার্ বেনীন পূো িমির , কাউমড়জ ালা , 

জলাহাগড়া , নড়াইল
২০০০

১৪৪২ নড়াইল জলাহাগড়া 
কািঠানা পূর্ বপাড়া সার্ বেনীন পূো িমির , জলাহাগড়া , 

নড়াইল
২০০০

১৪৪৩ নড়াইল জলাহাগড়া 
লুটিয়া দমযণপাড়া সার্ বেনীন পূো িমির , লুটিয়া, জলাহাগড়া 

, নড়াইল
২০০০

১৪৪৪ নড়াইল জলাহাগড়া 
মদঘমলয়া উত্তর পাড়া সার্ বেনীন চমণ্ড িমির , জলাহাগড়া , 

নড়াইল
২০০০

১৪৪৫ নড়াইল জলাহাগড়া 
িমল্লকপুর পমিম্পাড়া সার্ বেনীন পূো িমির , িমল্লকপুর, 

জলাহাগড়া , নড়াইল
২০০০

১৪৪৬ নড়াইল জলাহাগড়া 
উত্তরপাং ারচর কািারর্ামড় দুগ বা িমির , পাং ারচর , 

জলাহাগড়া , নড়াইল
২০০০

১৪৪৭ নড়াইল জলাহাগড়া 
চামলঘাটা সার্ বেনীন পূো িমির , চামলঘাট, জলাহাগড়া , 

নড়াইল
২০০০

১৪৪৮ নড়াইল জলাহাগড়া এজড়িা সার্ বেনীন দুগ বা িমির, জলাহাগড়া , নড়াইল ২০০০

১৪৪৯ নড়াইল জলাহাগড়া র্সুপটি সার্ বেনীন দুগ বা িমির , নসুপটি, জলাহাগড়া , নড়াইল ২০০০

১৪৫০ নড়াইল জলাহাগড়া কৃষ্ণপুর শ্রীশ্রী িহাপ্রভু িমির , কৃষ্ণপুর , জলাহাগড়া , নড়াইল ১০০০০

১৪৫১ নড়াইল জলাহাগড়া 
কচুর্াড়ীয়া আমদর্ামস দুগ বা িমির , কচুর্ামড়য়া , জলাহাগড়া , 

নড়াইল
২০০০

১৪৫২ নড়াইল জলাহাগড়া 
িাইটকুিড়া আশ্রয়ণ প্রকল্প দুগ বা িমির , িাইটকুিড়া , 

জলাহাগড়া , নড়াইল
২০০০

১৪৫৩ নড়াইল জলাহাগড়া 
জলাহাগড়া কজলেপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জলাহাগড়া , 

নড়াইল
২০০০

১৪৫৪ নড়াইল জলাহাগড়া জিাচড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জিাচড়া, জলাহাগড়া , নড়াইল ২০০০

১৪৫৫ নড়াইল জলাহাগড়া কুি ী সার্ বেনীন নয়নিারা দুগ বা িমির , জলাহাগড়া , নড়াইল ২০০০

১৪৫৬ নড়াইল জলাহাগড়া 
শ্রীশ্রী মসজিশ্বরী কালীর্াড়ী দুগ বা িমির , লক্ষ্মীপা া , 

জলাহাগড়া , নড়াইল
২০০০

১৪৫৭ নড়াইল জলাহাগড়া 
িাইগ্রাি সার্ বেনীন দুগ বা িমির , িাইগ্রাি, জলাহাগড়া , 

নড়াইল
২০০০



১৪৫৮ নড়াইল জলাহাগড়া র্ড়মদয়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , র্ড়মদয়া, জলাহাগড়া , নড়াইল ২০০০

১৪৫৯ নড়াইল জলাহাগড়া গাছর্াড়ীয়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জলাহাগড়া , নড়াইল ২০০০

১৪৬০ নড়াইল জলাহাগড়া কািঠানা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জলাহাগড়া , নড়াইল ২০০০

১৪৬১ নড়াইল জলাহাগড়া 
কুিারডাঙ্গা হাটজ ালা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জলাহাগড়া , 

নড়াইল
২০০০

১৪৬২ নড়াইল জলাহাগড়া 
ইিনা দমযণপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জলাহাগড়া , 

নড়াইল
২০০০

১৪৬৩ নড়াইল সদর 
র্াঁ মভটা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , র্াঁ মভটা , নড়াইল সদর , 

নড়াইল
২০০০

১৪৬৪ নড়াইল সদর 
 জছাট মুসমড়য়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির ,  নড়াইল সদর , 

নড়াইল
২০০০

১৪৬৫ নড়াইল সদর 
মুমলয়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মুমলয়া,  নড়াইল সদর , 

নড়াইল
২০০০

১৪৬৬ নড়াইল সদর 
মহেলাডাঙ্গা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মহেলাডাঙ্গা ,  নড়াইল 

সদর , নড়াইল
২০০০

১৪৬৭ নড়াইল সদর সািঘামরয়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির ,  নড়াইল সদর , নড়াইল ২০০০

১৪৬৮ নড়াইল সদর 
র্ড়কুলা দমযণপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির ,  নড়াইল সদর , 

নড়াইল
২০০০

১৪৬৯ নড়াইল সদর 
নড়াইল মদমঘরপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির ,  নড়াইল সদর , 

নড়াইল
২০০০

১৪৭০ নড়াইল সদর 
জহাগলাডাঙ্গা সাহাপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জহাগালডাঙ্গা 

,  নড়াইল সদর , নড়াইল
২০০০

১৪৭১ নারায়ণগঞ্জ সদর শ্রীশ্রী মসমি জগাপাল আ ড়া ,  ানপুর , নারায়ণগঞ্জ ৪০০০

১৪৭২ নারায়ণগঞ্জ সদর 
জগায়ালপাড়া নতুন সার্ বেনীন দুগ বাপূো কমিটি, মড. এন. 

জরাড, জগায়ালপাড়া , নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৪৭৩ নারায়ণগঞ্জ সদর 
শ্রীশ্রী ভগর্ানগঞ্জ দুগ বা িমির , ১৯৬ মর্, জক, জরাড, 

ভগর্ানগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৪৭৪ নারায়ণগঞ্জ সদর 
মিপুরমলঙ্গ িঠ দমরদ্র  ভাণ্ডার কালীর্াড়ী, ৮ নং লজয়ল 

ট্াংক জরাড, নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৪৭৫ নারায়ণগঞ্জ সদর 
শ্রীশ্রী রযাকালী িাজয়র িমির , ২ নং কাচারী গমল্ল, 

ঋমষপাড়া , নারায়ণগঞ্জ
৩০০০

১৪৭৬ নারায়ণগঞ্জ সদর 
নতুন পালপাড়া সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্ কমিটি-২ , নতুন 

পালপাড়া , নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৪৭৭ নারায়ণগঞ্জ সদর 
চাষাড়া পূো উদ াপন পমরষদ, চাষাড়া র্ালুর িাঠ, 

নারায়ণগঞ্জ
৪০০০



১৪৭৮ নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জ
শ্রীশ্রী কালী িমির র্ামনয়ামদ িমন ঋমষপাড়া , রূপগঞ্জ, 

নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৪৭৯ নারায়ণগঞ্জ সদর 
র্ং াল সার্ বেনীন দুগ বা পূো কমিটি, র্ং াল জরাড, মনিিলা , 

নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৪৮০ নারায়ণগঞ্জ সদর 
হমরেন সিাে জসর্া সংঘ, হমরেন মসটি কজলানী, টানর্াোর, 

নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৪৮১ নারায়ণগঞ্জ সদর 
শ্রীশ্রী ম র্  ও ম িলা িাজয়র িমির , নারায়ণগঞ্জ জরলওজয় 

জস্ট ন কজলানী, ৩৫ নং মসরােউজদ্দৌলা জরাড, নারায়ণগঞ্জ,
৪০০০

১৪৮২ নারায়ণগঞ্জ আড়াইহাোর 
শ্রীশ্রী কৃষ্ণ িমির , উলুকািী , জগাপালদী, আড়াইহাোর, 

নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৪৮৩ নারায়ণগঞ্জ র্ির শ্রীশ্রী রযাকালী িমির , সার্দী র্াোর, র্ির , নারায়ণগঞ্জ ৪০০০

১৪৮৪ নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা 
শ্রীশ্রী রযাকালী িমির , ঋমষপাড়া , জিঘনা জিল মডজপা, 

ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৪৮৫ নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা পূর্ ব চরগড়কুল দুগ বা িমির , র্ক্তার্লী, ফতুল্লা ,নারায়ণগঞ্জ ৪০০০

১৪৮৬ নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা 
শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ িমির পূো উদ াপন পমরষদ , র্াগড়জভাগ, 

ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৪৮৭ নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা 
শ্রীশ্রী রাধাজগামর্ি মেউর মর্গ্রহ িমির , ( কৃষ্ণ-কামল, পূো 

িণ্ডপ)  ীষ ব িহল, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৪৮৮ নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা 
শ্রীশ্রী সিে জগাপাল মেউ মর্গ্রহ িমির , িধ্যধি বগঞ্জ, এনাজয়ি 

নগর ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৪৮৯ নারায়ণগঞ্জ মসমিরগঞ্জ শ্রীশ্রী রািকানাই মেউর মর্গ্রহ িমির , মসমিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ৪০০০

১৪৯০ নারায়ণগঞ্জ মসমিরগঞ্জ

জগাদানাইল হাোরীর্াগ উঃ জেজল পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা 

িমির , জগাদনাইল, হাোরীর্াগ, উঃ জেজলপাড়া, এল এস মস 

মিলস, মসমিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

৪০০০

১৪৯১ নারায়ণগঞ্জ মসমিরগঞ্জ
শ্রীশ্রী হমরসভা িমির , মচত্তরঞ্জন কটন মিলস, মসমিরগঞ্জ, 

নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৪৯২ নারায়ণগঞ্জ মসমিরগঞ্জ
মনউ লক্ষ্মী নারায়ণ কটন মিলস পূো উদ াপন পমরষদ, 

জগাদানাইল, মসমিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৪৯৩ নারায়ণগঞ্জ মসমিরগঞ্জ
ইব্রাহীি জটক্সটাইল মিলস পূো িমির , জগাদানাইল, 

মসমিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৪৯৪ নারায়ণগঞ্জ মসমিরগঞ্জ শ্রীশ্রী  ীিলা িমির , জগাদানাইল, মসমিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ৪০০০



১৪৯৫ নারায়ণগঞ্জ র্ির 
একরািপুর জেজল পাড়া শ্রীশ্রী দুগ বা িমির পূো কমিটি, 

একরািপুর, র্ির , নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৪৯৬ নারায়ণগঞ্জ র্ির 
শ্রীশ্রী রযাকালী িমির , আড্ডা , শ্যািপুর , ধািঘড়, র্ির , 

নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৪৯৭ নারায়ণগঞ্জ র্ির 
শ্রীশ্রী রযাকালী িমির পঞ্চাজয়ি কমিটি, লাঙ্গলর্ি েহরপুর 

 মুমনঋমষপাড়া র্ারপাড়া র্ির , নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৪৯৮ নারায়ণগঞ্জ র্ির 
শ্রীশ্রী কৃষ্ণ ও ম র্ িমির , একরািপুর মসটি কজলানী , র্ির 

, নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৪৯৯ নারায়ণগঞ্জ র্ির 
শ্রীশ্রী পজর  সাধু িহাত্ম আশ্রি দুগ বা পূো িণ্ডপ, মিরকুমণ্ড, 

মর্মর্র জোড়া , র্ির , নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৫০০ নারায়ণগঞ্জ র্ির শ্রীশ্রী লাল মেউর আ ড়া , িদঙ্গঞ্জ , র্ির , নারায়ণগঞ্জ ৪০০০

১৫০১ নারায়ণগঞ্জ র্ির 
১ নং ঢাজকশ্বরী জদর্ িমির , ঢাজকশ্বরী মিলস, র্ির , 

নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৫০২ নারায়ণগঞ্জ জসানারগাঁও শ্রীশ্রী জগৌর মনিাই িমির , র্ড়নগর , জসানারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ ৪০০০

১৫০৩ নারায়ণগঞ্জ জসানারগাঁও
শ্রীশ্রী সম্ভ নাথ র্ার্ার িমির দুগ বাপূো কমিটি, ইসর্গঞ্জ, 

র্ড়নগর , জসানারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৫০৪ নারায়ণগঞ্জ জসানারগাঁও
র্াগমুছা িমনপাড়া শ্রীশ্রী দুগ বাপূো িণ্ডপ, জসানারগাঁও, 

নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৫০৫ নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জ কালীদুগ বাপূো উদ াপন কমিটি, ভুলিা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ৪০০০

১৫০৬ নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা 
এনাজয়িনগর ও র্াগড়জভাগ মহন্দু পঞ্চাজয়ি ঐকে পমরষদ্দ, 

এনাজয়িপুর, ফতুল্লা , নারায়ণগঞ্জ
৪০০০

১৫০৭ মুমিগঞ্জ শ্রীনগর 
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন রাোলক্ষ্মী নারায়ণ মেউর ও দুগ বা িমির , 

ভাগ্যকুল, শ্রীনগর , মুমিগঞ্জ
৫০০০

১৫০৮ মুমিগঞ্জ মসরােমদ ান
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন কালাচাঁদ  িদনজিাহন আ রা ও দুগ বা িমির 

, িাল ানগর , মসরােমদ ান, মুমিগঞ্জ
৫০০০

১৫০৯ মুমিগঞ্জ গোমরয়া শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুু গ বা িমির , নায়ানগর , গোমরয়া, মুমিগঞ্জ ৫০০০

১৫১০ মুমিগঞ্জ গোমরয়া
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন রযাকালী িমির , জহাজসমি, গোমরয়া, 

মুমিগঞ্জ
৫০০০

১৫১১ মুমিগঞ্জ মিরকামদি শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মিরকামদি সদর , মুমিগঞ্জ ৫০০০

১৫১২ মুমিগঞ্জ মিরকামদি শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মিরকামদি সদর , মুমিগঞ্জ ৫০০০

১৫১৩ মুমিগঞ্জ র্াংলার্াোর
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন জদর্ালয় ও দুগ বা িমির , জচঙ্গবুমনয়াকামি, 

র্াংলার্াোর, মুমিগঞ্জ
৫০০০



১৫১৪ মুমিগঞ্জ জলৌহেং শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , কলিার্াোর, জলৌহেং, মুমিগঞ্জ ৫০০০

১৫১৫ মুমিগঞ্জ গোমরয়া
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন রাধাকৃষ্ণ ও দুগ বা িমির , ভজর্রচর , 

গোমরয়া, মুমিগঞ্জ
৫০০০

১৫১৬ মুমিগঞ্জ গোমরয়া
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন িদনজিাহন আ ড়া ও দুগ বা িমির , 

গোমরয়া, মুমিগঞ্জ
৫০০০

১৫১৭ মুমিগঞ্জ টংগীর্াড়ী
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মসংহরনিন , টংগীর্াড়ী, 

মুমিগঞ্জ
৫০০০

১৫১৮ মুমিগঞ্জ টংগীর্াড়ী শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জর্িকা , টংগীর্াড়ী, মুমিগঞ্জ ৫০০০

১৫১৯ মুমিগঞ্জ টংগীর্াড়ী
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , চর ছটফটিয়া, জর্িকা, 

টংগীর্াড়ী, মুমিগঞ্জ
৫০০০

১৫২০ মুমিগঞ্জ টংগীর্াড়ী
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন রযাকালী ও দুগ বা িমির , আমড়য়াল , 

টংগীর্াড়ী, মুমিগঞ্জ
৫০০০

১৫২১ মুমিগঞ্জ টংগীর্াড়ী
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন পজর  িহাত্মা আশ্রি ও দুগ বা িমির , 

হাসাইল, টংগীর্াড়ী, মুমিগঞ্জ
৫০০০

১৫২২ মুমিগঞ্জ টংগীর্াড়ী শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , আব্দুল্লাপুর, টংগীর্াড়ী, মুিীর্াড়ী ৫০০০

১৫২৩ মুমিগঞ্জ টংগীর্াড়ী
জকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জঘাষপাড়া, টংগীর্াড়ী, 

মুিীগঞ্জ
৫০০০

১৫২৪ মুমিগঞ্জ জলৌহেং 
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন রযাকালী ও দুগ বা িমির , কনকসার 

দাসপাড়া , জলৌহেং, মুিীগঞ্জ
৫০০০

১৫২৫ মুমিগঞ্জ টংগীর্াড়ী
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , দুরার্িী , আউট াহী, টংর্াড়ী, 

মুমিগঞ্জ
৫০০০

১৫২৬ মুমিগঞ্জ টংগীর্াড়ী
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন রাধা জগামর্ি ও দুগ বা অমির , চাঠামিপাড়া , 

পাঁচগাও, টংগীর্াড়ী, মুমিগঞ্জ
৫০০০

১৫২৭ মুমিগঞ্জ টংগীর্াড়ী
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন রযাকালী ও দুগ বা িমির , পুরাপাড়া , 

টংগীর্াড়ী, মুমিগঞ্জ
৫০০০

১৫২৮ মুমিগঞ্জ সদর 
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন কমিটি, রনছ জকয়ার 

িমনপাড়া, মুমিগঞ্জ
৫০০০

১৫২৯ মুমিগঞ্জ শ্রীনগর শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , কন্টকপুর , শ্রীনগর , মুিীগঞ্জ ৫০০০

১৫৩০ মুমিগঞ্জ মিরকামদি
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন রাধাজিাহন মেউর ও দুগ বা িমির , নগর 

কসর্া, মিরকামদি জপৌরসভা, মুমিগঞ্জ
৫০০০

১৫৩১ মুমিগঞ্জ টংগীর্াড়ী
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মসজিশ্বরী র্াোর , টংগীর্াড়ী, 

মুিীগঞ্জ
৫০০০

১৫৩২ মুমিগঞ্জ টংগীর্াড়ী
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন রযাকালী ও দুগ বা িমির , র্ামলগাঁও ও 

িমনপাড়া , টংগীর্াড়ী, মুিীর্াড়ী
৫০০০



১৫৩৩ নরমসংদী ম র্পুর
মভটিমচনাদী  ারদীয় দুগ বা িমির , দুলারপুর , ম র্পুর , 

নরমসংদী
৫০০০

১৫৩৪ নরমসংদী জঘাড়া াল শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ িমির , ভাগদী, জঘাড়া াল , নরমসংদী ৫০০০

১৫৩৫ নরমসংদী িাধর্দী  ম লগাও রাধাজগামর্ি িমির , ম লগাও, নরমসংদী ৫০০০

১৫৩৬ নরমসংদী িাধর্দী
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্, পুরানচর , জিঘনার্াোর, িাধর্দী, 

নরমসংদী
৫০০০

১৫৩৭ নরমসংদী নুরালাপুর
আলগী শ্রীশ্রী রাধারানী আ ড়া  ধাি, আলগী, নুরালাপুর, 

নরমসংমদ
৫০০০

১৫৩৮ নরমসংদী রায়পুরা 
রায়পুরা উপজেলা জকন্দ্রীয় মহন্দু মিলন িমির , রায়পুরা , 

নরমসংমদ
৫০০০

১৫৩৯ নরমসংদী রায়পুরা শ্রীশ্রী কালী িমির , রায়পুরা , নরমসংদী ৫০০০

১৫৪০ নরমসংদী রায়পুরা 
শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , শ্রীরািপুর দমযণ র্ি বণপাড়া , রায়পুরা , 

নরমসংদী
৫০০০

১৫৪১ নরমসংদী িাধর্দী
আনিী পূর্ ব ঋমষপাড়া পূো উদ াপন কমিটি, ১২ নং ওয়াড ব 

িাধর্দী জপৌরসভা, িাধর্দী, নরমসংদী
৫০০০

১৫৪২ নরমসংদী িাধর্দী  জছাট  ীিলা িািার িমির , জছাট িাধর্দী নরমসংদী ৫০০০

১৫৪৩ নরমসংদী িাধর্দী
আনিী পমিি ঋমষপাড়া পূো উদ াপন কমিটি, ১০ নং 

ওয়াড ব িাধর্দী , িাধর্দী, নরমসংদী
৫০০০

১৫৪৪ নরমসংদী িাধর্দী
নওপাড়া সার্ বেনীন  ারদীয় দুগ বাপূো উদ াপন কমিটি, 

নওপাড়া , িাধর্দী, নরমসংদী
৫০০০

১৫৪৫ নরমসংদী িাধর্দী
শ্রীশ্রী মচনচণ্ডী িায়ার িমির , র্ালাপুর , পাইকারচর , 

িাধর্দী, নরমসংদী
৫০০০

১৫৪৬ নরমসংদী রায়পুরা 
শ্রীরািপুর র্ন্দু সংঘ দুগ বা পূো িন্ডপ, শ্রীরািপুর , রায়পুরা , 

নরমসংদী
৫০০০

১৫৪৭ নরমসংদী রায়পুরা শ্রী রািপুর র্ি বণপাড়া দুগ বাপূো িণ্ডপ, রায়পুরা , নরমসংদী ৫০০০

১৫৪৮ নরমসংদী রায়পুরা 
িাত্তাকািা মর্েয়পাজলর র্াড়ী, িাত্তাকািা, রায়পুরা , 

নরমসংদী
৬০০০

১৫৪৯ নরমসংদী রায়পুরা 
রায়পুরা পমিিপাড়া পমিিপাড়া দুগ বা পূো িন্ডপ, রায়পুরা 

পমিি পাড়া , রায়পুরা , নরমসংদী
৬০০০

১৫৫০ নরমসংদী রায়পুরা 
রায়পুরা থানা জকন্দ্রীয় মহন্দু মিলন িমির দুগ বা পূো িণ্ডপ, 

রায়পুরা পূর্ বপাড়া রায়পুরা , নরমসংদী
৬০০০



১৫৫১ নরমসংদী িজনারহদী শ্রীশ্রী রযাকালী িমির , কামচকাটা , িজনাহরমদ, নরমসংদী ৬০০০

১৫৫২ িয়িনমসংহ মুক্তাগাছা 
সর্ বেয়া সার্ বেনীন িরুণ সংঘ, রাজের জিাড়, জিােবাটি, 

মুক্তাগাছা, িয়িনমসংহ
৫০০০

১৫৫৩ িয়িনমসংহ মুক্তাগাছা 
সার্ বেনীন বিিী সংঘ কালীর্াড়ী পুকুরপাড় িমির , 

মুক্তাগাছা, িয়িনমসংহ
৫০০০

১৫৫৪ িয়িনমসংহ মুক্তাগাছা 
শ্রীশ্রী রাধাজগামর্ি মেউর িমির , িহারাে র্াোর, 

মুক্তাগাছা, িয়িনমসংহ
৫০০০

১৫৫৫ িয়িনমসংহ মুক্তাগাছা 
শ্রীশ্রী রাধাজগামর্ি িমির , ৫৬ প্রহরিাঠ, মুক্তাগাছা, 

িয়িনমসংহ
৫০০০

১৫৫৬ িয়িনমসংহ মুক্তাগাছা একিা সংঘ সার্ বেনীন জলংরা  র্াোর, মুক্তাগাছা, িয়িনমসংহ ৩০০০

১৫৫৭ িয়িনমসংহ মি াল শ্রীশ্রী হনুিানেীর িমির কালীর র্াোর, মি াল , িয়িনমসংহ ৫০০০

১৫৫৮ িয়িনমসংহ মি াল আহিদার্াদ দুগ বা িমির ,  মি াল , িয়িনমসংহ ৫০০০

১৫৫৯ িয়িনমসংহ মি াল মর্রািপুর মর্শ্বাস র্াড়ী পূো িণ্ডপ,  মি াল , িয়িনমসংহ ৩০০০

১৫৬০ িয়িনমসংহ মি াল রাতৃসংঘ দুগ বা িমির , হমররািপুর,  মি াল , িয়িনমসংহ ৩০০০

১৫৬১ িয়িনমসংহ ভালুকা
জগায়ারী নাথ পাড়া র্টিলা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ভালুকা ,  

 িয়িনমসংহ
৩০০০

১৫৬২ িয়িনমসংহ ভালুকা
র্গাোন সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জিদুয়ারী, ভালুকা ,   

িয়িনমসংহ
৫০০০

১৫৬৩ িয়িনমসংহ গফরগাঁও  হীড সদয় পাল স্মৃমি িমির , গফরগাঁও, িয়িনমসংহ ৩০০০

১৫৬৪ িয়িনমসংহ গফরগাঁও
দমযণ চামরপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা পূো িণ্ডপ,  গফরগাঁও, 

িয়িনমসংহ
৩০০০

১৫৬৫ িয়িনমসংহ ফুলপুর অষ্টিী লা সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, ফুলপুর, িয়িনমসংহ ৩০০০

১৫৬৬ িয়িনমসংহ ফুলপুর শ্রীশ্রী কালী িমির ডুিজকানা , ফুলপুর, িয়িনমসংহ ৩০০০

১৫৬৭ িয়িনমসংহ িারাকািা 
জকন্দ্রীয় কালী িমির দুগ বা পূো িণ্ডপ, িারাকািা, 

িয়িনমসংহ
৩০০০

১৫৬৮ িয়িনমসংহ িারাকািা  ামন্তনগর রাধা জগামর্ির িমির , িারাকািা , িয়িনমসংহ ৩০০০

১৫৬৯ িয়িনমসংহ িারাকািা 
িামলডাঙ্গা সরকার র্াড়ী সার্ বেনীন পূো িণ্ডপ, িারাকািা , 

িয়িনমসংহ
৫০০০

১৫৭০ িয়িনমসংহ জগৌরীপুর চকপাড়া পূো িণ্ডপ, জগৌরীপুর, িয়িনমসংহ ৩০০০

১৫৭১ িয়িনমসংহ জগৌরীপুর সরকার পাড়া পূো িণ্ডপ, জগৌরীপুর, িয়িনমসংহ ৩০০০



১৫৭২ িয়িনমসংহ জগৌরীপুর নৃমসংহ জদজর্র িমির কিলপুর, জগৌরীপুর, িয়িনমসংহ ৪০০০

১৫৭৩ িয়িনমসংহ জধার্াউড়া শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , কিলপুর, জধার্াঊড়া, িয়িনমসংহ ৩০০০

১৫৭৪ িয়িনমসংহ জধার্াউড়া 
জগাস্তর্লী ঠাকুরর্াড়ী সার্ বেনীন পূো িমির , মুমিরহাট, 

জধার্াউড়া, িয়িনমসংহ
৫০০০

১৫৭৫ িয়িনমসংহ জধার্াউড়া জডফুমলয়া পাড়া দুগ বা িমির , জধার্াউড়া, িয়িনমসংহ ৩০০০

১৫৭৬ িয়িনমসংহ নািাইল সাভার পাল পাড়া পূো িমির , নািাইল, িয়িনমসংহ ৩০০০

১৫৭৭ িয়িনমসংহ নািাইল
োঙ্গামলয়া কালীর্াড়ী পূো িমির ,  ারুয়া, নািাইল, 

িয়িনমসংহ
৫০০০

১৫৭৮ িয়িনমসংহ ঈশ্বরগঞ্জ করুণািয় কালীর্াড়ী পূো িমির , ঈশ্বরগঞ্জ ৩০০০

১৫৭৯ িয়িনমসংহ ঈশ্বরগঞ্জ নর্ারুন সংঘ কালী িমির , ঈশ্বরগঞ্জ, িয়িনমসংহ ৩০০০

১৫৮০ িয়িনমসংহ হালুয়াঘাট
ভািা নয়াপাড়া দমযণ কালীর্াড়ী িমির , হালুয়াঘাট, 

িয়িনমসংহ
৫০০০

১৫৮১ িয়িনমসংহ হালুয়াঘাট মর্লজডারা দাসপাড়া  পূো িণ্ডপ, হালুয়াঘাট, িয়িনমসংহ ৩০০০

১৫৮২ িয়িনমসংহ সদর 
রাঘর্পুর নাথপাড়া পূো িমির , িয়িনমসংহ  সদর , 

িয়িনমসংহ
৫০০০

১৫৮৩ িয়িনমসংহ ফুলর্াড়ীয়া রাঙ্গািাটিয়া দত্ত র্াড়ী পূো িমির , ফুলর্াড়ীয়া, িয়িনমসংহ ৩০০০

১৫৮৪ িয়িনমসংহ ফুলর্াড়ীয়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির ,  ফুলর্াড়ীয়া, িয়িনমসংহ ৩০০০

১৫৮৫ িয়িনমসংহ ফুলর্াড়ীয়া
চক রাধা কানাই পাল পাড়া দুগ বা িমির , ফুলর্ামড়য়া,  

ফুলর্াড়ীয়া, িয়িনমসংহ
৫০০০

১৫৮৬ িয়িনমসংহ ফুলর্াড়ীয়া িজহ পুর জগাপপাড়া পূো িমির ,  ফুলর্াড়ীয়া, িয়িনমসংহ ৫০০০

১৫৮৭ িয়িনমসংহ ফুলর্াড়ীয়া ফুলর্াড়ীয়া নাথপাড়া দুগ বা িমির ,  ফুলর্াড়ীয়া, িয়িনমসংহ ৩০০০

১৫৮৮ িয়িনমসংহ ফুলর্াড়ীয়া সূিধর র্াড়ী কালী িমির ,  ফুলর্াড়ীয়া, িয়িনমসংহ ৫০০০

১৫৮৯ িয়িনমসংহ ফুলর্াড়ীয়া
হাট কালীর্াড়ী দুগ বা িমির , ম র্গঞ্জ,  ফুলর্াড়ীয়া, 

িয়িনমসংহ
৫০০০

১৫৯০ িয়িনমসংহ ফুলর্াড়ীয়া কািামনয়া র্ন্যার্াড়ী দুগ বা িমির ,  ফুলর্াড়ীয়া, িয়িনমসংহ ৩০০০

১৫৯১ কুমিল্লা সদর কািোয়নী কালীর্াড়ী পূোজিাণ্ডপ, কামিরপাড়, কুমিল্লা ১০০০০

১৫৯২ কুমিল্লা সদর নরমসংহ িমির , ছামিপমি, সদর , কুমিল্লা ১০০০০



১৫৯৩ কুমিল্লা সদর ম র্িমির ,  ালধর, সদর , কুমিল্লা ৫০০০

১৫৯৪ কুমিল্লা সদর 
কালীয়াজুমড়  ীল র্াড়ী ম র্ িমির , কামলয়াজুমড়, সদর , 

কুমিল্লা
১০০০০

১৫৯৫ কুমিল্লা সদর শ্রীশ্রী রািকৃষ্ণ জসর্া আশ্রি , ঠাকুরপাড়া , সদর , কুমিল্লা ১০০০০

১৫৯৬ কুমিল্লা সদর দ পূো িমির , ছামিপমি, সদর , কুমিল্লা ১০০০০

১৫৯৭ কুমিল্লা সদর রাধাকৃষ্ণ িমির , আিড়ািমল, সদর , কুমিল্লা ৫০০০

১৫৯৮ কুমিল্লা সদর আড়াইওরা নিঃপাড়া পূোিণ্ডপ, সদর , কুমিল্লা ৫০০০

১৫৯৯ কুমিল্লা জদমর্দ্বার
সংচাইল সূিধর র্াড়ী পূোিণ্ডপ, সংচাইল, 

র্ড় ালঘর,জদমর্দ্বার , কুমিল্লা
৫০০০

১৬০০ কুমিল্লা জদমর্দ্বার
জিাহনপুর দমযণ পূর্ বপাড়া র্ীরর্াড়ী পূোিণ্ডপ, জিাহনপুর, 

জদমর্দ্বার , কুমিল্লা
৫০০০

১৬০১ কুমিল্লা মুরাদনগর শ্রীশ্রী জগৌড় মর্ষ্ণু মপ্রয়া িমির , মুরাদনগর , কুমিল্লা ৫০০০

১৬০২ কুমিল্লা মুরাদনগর গুনের জচৌধুরী র্ামড় েগন্নাথ িমির , মুরাদনগর , কুমিল্লা ৫০০০

১৬০৩ কুমিল্লা মুরাদনগর মুরাদনগর জপাদ্দারর্াড়ী দুগ বা িমির , মুরাদনগর , কুমিল্লা ৪০০০

১৬০৪ কুমিল্লা দাউকামি শ্রীশ্রী িনসা িমির, র্রকাটা , দাউকামি,  কুমিল্লা ৫০০০

১৬০৫ কুমিল্লা চামিনা 
মহন্দু যুর্ উন্নয়ন সংঘ, সার্ বেনীন দুগ বািমির , চামিনা , 

কুমিল্লা
৫০০০

১৬০৬ কুমিল্লা জহািনা ডুম্বরীয়া সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, ডুম্বরীয়া, জহািনা, কুমিল্লা ৪০০০

১৬০৭ কুমিল্লা জহািনা কাম িপুর সার্ বেনীন দুজগ বাৎসর্ , জহািনা , কুমিল্লা ৪০০০

১৬০৮ কুমিল্লা মুরাদনগর রািধনী মুড়া দুগ বা র্াড়ী , রািধনী , মুড়া , মুরাদনগর কুমিল্লা ৪০০০

১৬০৯ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া সদর ভাবুঘর ঋমষপাড়া িমির , ব্রাহ্মণর্ামড়য়া সদর, ব্রাহ্মণর্ামড়য়া ১০০০০

১৬১০ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া সদর 
সীিানগর কাম নগর িমির , ব্রাহ্মণর্ামড়য়া সদর , 

ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
১০০০০

১৬১১ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া সদর 
মর্রািপুর র্ধ বনর্াড়ী িমির , ব্রাহ্মণর্ামড়য়া সদর , 

ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
১০০০০

১৬১২ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া মর্েয়নগর চান্দুরা র্াোর িমির ,  চান্দুরা,  ব্রাহ্মণর্ামড়য়া ১০০০০

১৬১৩ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া মর্েয়নগর হরষপুর ঋমষপাড়া িমির , মর্েয়নগর ,  ব্রাহ্মণর্ামড়য়া ১০০০০

১৬১৪ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া সদর জলাকনাথ িমির , সুলিানপুর, সদর ,  ব্রাহ্মণর্ামড়য়া ১০০০০



১৬১৫ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া সদর 
কালগভরর্ র্াড়ী দুগ বাপূো কমিটি, জিড্ডা,  ব্রাহ্মণর্ামড়য়া সদর 

,  ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
১০০০০

১৬১৬ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া সদর 
রায় সাজহর্ দুগ বার্াড়ী কমিটি,  ব্রাহ্মণর্ামড়য়া সদর ,  

ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
১০০০০

১৬১৭ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া সদর ভাদুঘর র্ি বনপাড়া সার্ বেনীন কমিটি , ভাধুঘর ,  ব্রাহ্মণর্ামড়য়া ৫০০০

১৬১৮ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া সদর 
রাধািঠ আ ড়া  দুগ বা পূো কমিটি, িধ্যপাড়া ,  ব্রাহ্মণর্ামড়য়া 

সদর ,  ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
৫০০০

১৬১৯ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া সরাইল
  াহর্ােপুর সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন পমরষদ, সরাইল,  

ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
১০০০০

১৬২০ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া সরাইল
দাসপাড়া সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ,  াহর্ােপুর, সরাইল,  

ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
১০০০০

১৬২১ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া সরাইল
িলাইস উপটির্ামড় সার্ বেনীন দুগ বািণ্ডপ, িলাইস,  

ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
৫০০০

১৬২২ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া সরাইল
 শ্রী শ্রী রযাকালী দুগ বািমির , কালীকচ্ছ, সরাইল,  

ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
৫০০০

১৬২৩ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া সরাইল
শ্রীশ্রী আনিিয়ী কালীর্াড়ী দুগ বািমির , সরাইল,  

ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
৪০০০

১৬২৪ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া সরাইল
ডাঃ নজর  দাজসর র্ামড় সার্ বেনীন দুগ বা িমির , সরাইল,  

ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
৪০০০

১৬২৫ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া নামসরনগর 
হমরপদ সরকাজরর র্ামড় সার্ বেনীন দুগ বািণ্ডপ, মিলপাড়া, 

বুমড়স্বর, নামসরনগর ,  ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
৪০০০

১৬২৬ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া নামসরনগর 
িমুরঞ্জন দাজসর র্ামড় সার্ বেনীন দুগ বািন্ডপ, মদগার, 

নামসরনগর ,  ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
৪০০০

১৬২৭ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া নামসরনগর 
ঠাকুর ধন দাজসর র্ামড় সার্ বেনীন দুগ বািণ্ডপ, িাগামলয়া, 

ভলাকুট, নামসরনগর ,  ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
৪০০০

১৬২৮ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া নামসরনগর 
কটু জচৌধুরী র্ামড় সার্ বেনীন দুগ বািণ্ডপ, নামসরনগর ,  

ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
৪০০০

১৬২৯ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া নামসরনগর 
স্বপন সরকাজরর র্ামড় সার্ বেনীন দুগ বািণ্ডপ, নামসরনগর ,  

ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
৪০০০

১৬৩০ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া মর্েয়নগর 
িালিলা উত্তরপাড়া সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বািমির , মর্েয়নগর 

,  ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
১০০০০

১৬৩১ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া মর্েয়নগর 
মিেবাপুর শ্রীশ্রী রাধাজগামর্ি আশ্রি দুগ বািণ্ডপ, মর্েয়নগর ,  

ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
৪০০০

১৬৩২ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া মর্েয়নগর 
ম ঙ্গারর্মল উথামলয়াপাড়া সার্ বেনীন দুগ বািণ্ডপ, মর্েয়নগর ,  

ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
৪০০০

১৬৩৩ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া কসর্া শ্রীশ্রী ভগর্ান নাথ সাধু িয়ষয় আশ্রি, কসর্া,  ব্রাহ্মণর্ামড়য়া ১০০০০

১৬৩৪ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া কসর্া  ছাি র্ন্ধু ক্লার্, কসর্া,  ব্রাহ্মণর্ামড়য়া ৪০০০



১৬৩৫ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া আ াউড়া দাসপাড়া সার্ বেনীন দুু গ বা িমির , আ াউড়া,  ব্রাহ্মণর্ামড়য়া ৪০০০

১৬৩৬ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া আ াউড়া ভাটািাথা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , আ াউড়া,  ব্রাহ্মণর্ামড়য়া ৪০০০

১৬৩৭ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া নর্ীনগর 
জলাকনাথ আশ্রি সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ , পঞ্চর্টি, 

ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
৪০০০

১৬৩৮ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া নর্ীনগর 
জেজলপাড়া হমরসভা সার্ বেনীন দুগ বাপূো কমিটি , জেজলপাড়া 

, নর্ীনগর ,  ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
৪০০০

১৬৩৯ ব্রাহ্মণর্ামড়য়া নর্ীনগর 
কালীর্াড়ী দুগ বাপূো কমিটি, জিরকুটা , নর্ীনগর,  

ব্রাহ্মণর্ামড়য়া
৪০০০

১৬৪০ জনায়া ালী কমর্রহাট
শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ জগৌরমনিাই আশ্রি , অিরপুর, চাপরাম রহাট, 

কমর্রহাট, জনায়া ালী
৫০০০

১৬৪১ জনায়া ালী জকাম্পানীগঞ্জ দাজসরহাট ম র্ িমির , চরপার্ বিী, জকাম্পানীগঞ্জ, জনায়া ালী ৫০০০

১৬৪২ জনায়া ালী কমর্রহাট
শ্রীশ্রী দুগ বা িমির ( দমযণ আ ড়া) চাপরাম রহাট, কমর্রহাট, 

জনায়া ালী
৪০০০

১৬৪৩ জনায়া ালী কমর্রহাট
শ্রীশ্রী দুু গ বা িমির ( কি বকারর্াড়ী) চাপরাম র হাট, 

কমর্রহাট, জনায়া ালী
৪০০০

১৬৪৪ জনায়া ালী কমর্রহাট
িামলপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , িামলপাড়া , কালামুমি 

র্াোর, কমর্রহাট, জনায়া ালী
৪০০০

১৬৪৫ জনায়া ালী র্সুরহাট শ্রীশ্রী েগন্নাথ িমির কিজেক্স, র্সুরহাট, জনায়া ালী ৫০০০

১৬৪৬ জনায়া ালী র্সুরহাট
শ্রী কালী িমির , জসানািন সংঘ, কজলেপাড়া , র্সুরহাট, 

জনায়া ালী
৫০০০

১৬৪৭ জনায়া ালী জকাম্পানীগঞ্জ রাধাকৃষ্ণ জসর্াশ্রি, চর হাোরী, জকািাপানীগঞ্জ, জনায়া ালী ৪০০০

১৬৪৮ জনায়া ালী জকাম্পানীগঞ্জ
চর হাোরী েগন্নাথ র্াড়ী , চরহাোরী, জকাম্পানীগঞ্জ, 

জনায়া ালী
৪০০০

১৬৪৯ জনায়া ালী সুর্ণ বচর 
রাধারিন িমির , চর র্েলুল কমরি, ৬ নং চর আিান , 

সুর্ণ বচর , জনায়া ালী
৪০০০

১৬৫০ জনায়া ালী জসনর্াগ
শ্রীশ্রী মর্ষ্ণু িমির , স্বগীয় হমরনারায়ণ িাস্টারর্াড়ী ( 

ঠাকুরর্াড়ী) জসনর্াগ, জনায়া ালী
৫০০০

১৬৫১ জনায়া ালী জর্গিগঞ্জ
সর্ বেনীন শ্রীশ্রী  কালী র্াড়ী , রমফকপুর ১৩ নং রসুলপুর, 

জর্গিগঞ্জ, জনায়া ালী
৫০০০

১৬৫২ জনায়া ালী সদর সারদা সংঘ, িাইেদী িাস্টারপাড়া , সদর , জনায়া ালী ৪০০০

১৬৫৩ জনায়া ালী জর্গিগঞ্জ
শ্রীশ্রী চমণ্ডকা পূো িন্ডপ, শ্রীশ্রী শ্যািা কালী িমির , 

জপাড়ার্াড়ী কজলে জরাড, জর্গিগঞ্জ, জনায়া ালী
৫০০০



১৬৫৪ জনায়া ালী জর্গিগঞ্জ
আদ্য মক্ত সার্ বেনীন পূো কমিটি, মপ্রয়াল িাস্টার র্াড়ী 

একলা পুর র্াোর , পমিি, জর্গিগঞ্জ, জনায়া ালী
৫০০০

১৬৫৫ জনায়া ালী জচৌমুহনী
নর্দুগ বা পূো িন্ডপ, গ্রািীন টাওয়ার সংলগ্ন কজলে জরাড, 

জচৌমুহনী , জনায়া ালী
৪০০০

১৬৫৬ জনায়া ালী জচৌমুহনী
মর্েয়া দুগ বাপূো কমিটি, রাজিন্দ্র সাহা ঠাকুরর্াড়ী , 

নজরাত্তিপুর, জচৌমুহুনী, জনায়া ালী
৫০০০

১৬৫৭ জনায়া ালী হামিয়া
শ্রীশ্রী মনিাই জগৌর আশ্রি, চর আিান, রািচরণ র্াোর, 

হামিয়া, জনায়া ালী
৫০০০

১৬৫৮ জনায়া ালী সুর্ণ বচর 
পমন্ডি পাড়া সার্ বেনীন  ারদীয় দুগ বাউৎসর্ িণ্ডপ, ৭ নং পূর্ ব 

চর র্ারিা ইউমনয়ন, হামেপুর, সুর্ণ বচর , জনায়া ালী
৩০০০

১৬৫৯ জনায়া ালী সুর্ণ বচর 
জগৌরাঙ্গ িহাপ্রভুর িমির পূো িণ্ডপ, দমযণ চর িমহউমদ্দন, 

সুর্ণ বচর, জনায়া ালী
৩০০০

১৬৬০ জনায়া ালী জসনর্াগ
শ্রীশ্রী জসর্া ঠাকুরানী িমির পূো িন্ডপ, জসর্ার হাট 

পূোিণ্ডপ, জসনর্াগ, জনায়া ালী
৪০০০

১৬৬১ লক্ষ্মীপুর সদর 
শ্রীশ্রী সশ্যাি সুির মেউর আ ড়া , থানা জরাড, সদর , 

লক্ষ্মীপুর
৪০০০

১৬৬২ লক্ষ্মীপুর সদর 
শ্রীশ্রী আনিিয়ী কালী র্াড়ী , উমর্লী মদঘীর পাড়, সদর, 

লক্ষ্মীপুর
৪০০০

১৬৬৩ লক্ষ্মীপুর সদর 
মিয়নী মর্েয় স্মরণী দুগ বাপূো িন্ডপ,  া ারী পাড়া , সদর , 

লক্ষ্মীপুর
৪০০০

১৬৬৪ লক্ষ্মীপুর সদর 
জগামর্ি িহাপ্রভুর মেউ আ ড়া দুগ বাপূো িণ্ডপ, দালাল 

র্াোর, সদর, লক্ষ্মীপুর
৪০০০

১৬৬৫ লক্ষ্মীপুর সদর 
জগাপীনাথপুর িজুিদার র্াড়ী সার্ বেনীন পূো িণ্ডপ, 

হািছাদী, সদর , লক্ষ্মীপুর
৪০০০

১৬৬৬ লক্ষ্মীপুর সদর 
নিীগ্রাি দমযজণর চক্রর্িী র্াড়ী সার্ বেনীন পূো িণ্ডপ, সদর 

, নিীগ্রাি, লক্ষ্মীপুর
৪০০০

১৬৬৭ লক্ষ্মীপুর চন্দ্রগঞ্জ
জচৌপল্লী সার্ বেনীন দুগ বা পূো িণ্ডপ ( র্ারাই র্াড়ী) সদর , 

চন্দ্রগঞ্জ, সদর, লক্ষ্মীপুর
৪০০০

১৬৬৮ লক্ষ্মীপুর কিলনগর
শ্রীশ্রী মনিাই জগৌর জসর্াশ্রি দুগ বা িণ্ডপ, দমযণ পূর্ ব চর 

োঙ্গামলয়া, বর্ষ্ণর্ র্াড়ী) কিলনগর, লক্ষ্মীপুর
৪০০০

১৬৬৯ লক্ষ্মীপুর রায়গঞ্জ শ্রীশ্রী র্লজদর্ সংঘ রিনপুর, রািগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর ৪০০০

১৬৭০ লক্ষ্মীপুর রািগঞ্জ
আঙ্গার পাড়া শ্রীশ্রী সনািন হমরসভা পূো িণ্ডপ, 

আঙ্গারপাড়া , রািগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর
৪০০০

১৬৭১ লক্ষ্মীপুর রািগঞ্জ
চমণ্ডপুর মপ্রয় মনজকিন শ্রীশ্রী রািকৃষ্ণ আশ্রি পূোিণ্ডপ, 

চন্ডীপুর, রািগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর
৪০০০



১৬৭২ লক্ষ্মীপুর রািগমি
শ্রীশ্রী রািঠাকুর অঙ্গন, চর সীিা ১ নং ওয়াড ব, রািগমি, 

লক্ষ্মীপুর
৪০০০

১৬৭৩ লক্ষ্মীপুর রািগমি
শ্রীশ্রী বুড়াকিবায় আশ্রি , চর ডাক্তার , ২ নং ওয়াড ব, রািগমি, 

লক্ষ্মীপুর
৪০০০

১৬৭৪ লক্ষ্মীপুর রায়পুর
শ্রীশ্রী েগন্নাথ জদর্ মর্গ্রহ দুগ বাপূো িন্ডপ, , রায়পুর র্াোর, 

রায়পুর, লক্ষ্মীপুর
৪০০০

১৬৭৫ লক্ষ্মীপুর রায়পুর
শ্রীশ্রী িধুসূদন মেউর আ ড়া দুগ বাপূো িন্ডপ, রায়পুর, 

কোজম্পর হাট, লক্ষ্মীপুর
৪০০০

১৬৭৬ লক্ষ্মীপুর সদর 
শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ জদর্ মর্গ্রহ িমির , দালালর্াোর, সদর , 

লক্ষ্মীপুর
৮০০০

১৬৭৭ লক্ষ্মীপুর রায়পুর
শ্রীশ্রী িধুসূদন মেউর আ ড়া , কোজম্পর হাট, রায়পুর, 

লক্ষ্মীপুর
৫০০০

১৬৭৮ লক্ষ্মীপুর রায়পুর
স্বািী মর্জর্কানি স্মৃমি জসর্াশ্রি , রায়পুর , গাইয়ার চর 

কোজম্পরহাট, লক্ষ্মীপুর
৩০০০

১৬৭৯ লক্ষ্মীপুর রািগমি শ্রীশ্রী িহাপ্রভুর জসর্াশ্রি , আজলাকজেণ্ডার, রািগমি, লক্ষ্মীপুর ৪০০০

১৬৮০ লক্ষ্মীপুর রািগমি শ্রীশ্রী রাি ঠাকুর অঙ্গন, চরসীিা, রািগমি, লক্ষ্মীপুর ৪০০০

১৬৮১ মকজ ারগঞ্জ সদর শ্রীশ্রী কালী র্াড়ী , জস্ট ন জরাড , সদর , মকজ ারগঞ্জ ৩০০০

১৬৮২ মকজ ারগঞ্জ সদর 
শ্রীশ্রী মসজিশ্বরী কালী র্াড়ী, র্ামনয়ারকামি,  জ াদল, সদর , 

মকজ ারগঞ্জ
৩০০০

১৬৮৩ মকজ ারগঞ্জ সদর শ্রীশ্রী রািকৃষ্ণ আশ্রি, রথজ ালা, সদর , মকজ ারগঞ্জ ৩০০০

১৬৮৪ মকজ ারগঞ্জ সদর 
শ্রীশ্রী সারস্বি র্ানী িমির, শ্যািসুদন্র মেউর আ ড়া , 

আ ড়া র্াোর, সদর , মকজ ারগঞ্জ
৩০০০

১৬৮৫ মকজ ারগঞ্জ সদর 
শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ মেউর িমির , জিলা র্াোর , র্মি , 

সদর , মকজ ারগঞ্জ
৩০০০

১৬৮৬ মকজ ারগঞ্জ সদর শ্রীশ্রী ম র্ র্াড়ী , র্কুলিলা , সদর , মকজ ারগঞ্জ ৩০০০

১৬৮৭ মকজ ারগঞ্জ সদর 
শ্রীশ্রী মর্জর্কানি পাঠাগার দুগ বা িমির , নওয়া , সদর , 

মকজ ারগঞ্জ
৩০০০

১৬৮৮ মকজ ারগঞ্জ  জ ালামকয়া
মর্েয় সংঘ পূো িণ্ডপ, জগাপাল মেউর আ ড়া , সাহা পাড়া , 

জ ালামকয়া, মকজ ারগঞ্জ
৩০০০

১৬৮৯ মকজ ারগঞ্জ সদর জগৌরাঙ্গ র্াোর পূো িণ্ডপ, জস্ট ন জরাড, সদর , মকজ ারগঞ্জ ২০০০

১৬৯০ মকজ ারগঞ্জ সদর 
শ্রীশ্রী জগৌর মনিাই আ ড়া , নরসুির  সড়ক, র্মি , সদর , 

মকজ ারগঞ্জ
৩০০০

১৬৯১ মকজ ারগঞ্জ সদর অমনর্ বান সংঘ , নতুন পল্লী , সদর , মকজ ারগঞ্জ ৩০০০



১৬৯২ মকজ ারগঞ্জ মনকলী িালিী জদর্নাজথর র্ামড় দুগ ব িমির , মনকলী, মকজ ারগঞ্জ ৩০০০

১৬৯৩ মকজ ারগঞ্জ মনকলী নর্ীন পুর পূো িণ্ডপ, দাসপাড়া , মনকলী, মকজ ারগঞ্জ ৩০০০

১৬৯৪ মকজ ারগঞ্জ মনকলী গুরই নিশুদ্রপাড়া িমির , মনকলী, মকজ ারগঞ্জ ৩০০০

১৬৯৫ মকজ ারগঞ্জ বভরর্ শ্রীশ্রী কালী িমির , বভরর্ দমযণ  ঋমষপাড়া, মকজ ারগঞ্জ ৩০০০

১৬৯৬ মকজ ারগঞ্জ বভরর্ শ্রীশ্রী দুগ বা পূো িণ্ডপ, হমরেন কজলানী , বভরর্, মকজ ারগঞ্জ ৩০০০

১৬৯৭ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর মনিারকামি পূো িণ্ডপ, মনিারকামি, র্ামেিপুর, মকজ ারগঞ্জ ২০০০

১৬৯৮ মকজ ারগঞ্জ সদর প্রগমি সংঘ, র্মি  সদর , মকজ ারগঞ্জ ৩০০০

১৬৯৯ মকজ ারগঞ্জ সদর নতুন পল্লী সংঘ , নতুন , র্মি , মকজ ারগঞ্জ ৩০০০

১৭০০ মকজ ারগঞ্জ সদর আ ীর্ বাদ সংঘ, রািচরন, মূলজরাড, র্মি  সদর, মকজ ারগঞ্জ ৩০০০

১৭০১ মকজ ারগঞ্জ সদর 
র্ীজরন্দ্র সরকাজরর র্ামড় পূো িণ্ডপ, মনম্নাটি, সদর, 

মকজ ারগঞ্জ
২০০০

১৭০২ মকজ ারগঞ্জ সদর কমর্ চন্দ্রর্িীর র্ামড় পূো িণ্ডপ, সদর, মকজ ারগঞ্জ ২০০০

১৭০৩ মকজ ারগঞ্জ সদর 
পুমথপাড়া সার্ বেনীন পূো িণ্ডপ, পুমথপাড়া , জর্ালাই, সদর 

,মকজ ারগঞ্জ
২০০০

১৭০৪ মকজ ারগঞ্জ সদর 
জ ালামকয়া জসর্া আশ্রি পূোরী সংঘ, নীলগঞ্জ জরাড, সদর , 

মকজ ারগঞ্জ
৩০০০

১৭০৫ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর পদ্মশ্রী পূো িণ্ডপ, র্সন্তপুর, র্ামেিপুর, মকজ ারগঞ্জ ২০০০

১৭০৬ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর
িিালিলা শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , িয়ারািপুর, র্ামেিপুর, 

মকজ ারগঞ্জ
২০০০

১৭০৭ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর
ঋমষপাড়া  ামন্তর্াবুর নািার্াড়ী পূো িণ্ডপ, মদঘীরপাড়, 

র্ামেিপুর, মকজ ারগঞ্জ
২০০০

১৭০৮ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর
জনায়াগাঁও দুগ বা িমির , জনায়াগাঁও, পাটুলী, মদঘীরপাড়, 

র্ামেিপুর, মকজ ারগঞ্জ
২০০০

১৭০৯ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর
শ্রীশ্রী আ ব ধি ব িমির , দমযণ কিলাপুর, র্ামেিপুর, 

মকজ ারগঞ্জ
২০০০

১৭১০ মকজ ারগঞ্জ সদর োগ্রি সঙ্ঘ , জেলা দরসী জিাড, সদর , মকজ ারগঞ্জ ৩০০০

১৭১১ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর
হাপামনয়া মিমহর জভৌমিজকর র্াড়ী পূো িন্ডপ, হাপামনয়া, 

র্ামেিপুর, মকজ ারগঞ্জ
২০০০

১৭১২ মকজ ারগঞ্জ র্ামেিপুর
গামেরচর শ্রীশ্রী ম র্ িমির , পমিি গামেরচর , র্ামেরপুি, 

মকজ ারগঞ্জ
২০০০



১৭১৩ মকজ ারগঞ্জ কটিয়ামদ নর্ াগরন সংঘ, কটিয়াদী। মকজ ারগঞ্জ ২০০০

১৭১৪ মকজ ারগঞ্জ কটিয়ামদ
আদিপুর মসজিশ্বরী র্াড়ী দুগ বা িমির , িসূয়া , কটিয়ামদ, 

মকজ ারগঞ্জ
২০০০

১৭১৫ মকজ ারগঞ্জ কটিয়ামদ
জোয়ামরয়া র্ি বণপাড়া পূো িণ্ডপ, মুমুরমদয়া, কটিয়াদী, 

মকজ ারগঞ্জ
২০০০

১৭১৬ মকজ ারগঞ্জ কটিয়ামদ দীঘারপাড়া দুগ বা পূো িণ্ডপ, খুমুরমদয়া, কটিয়াদী, মকজ ারগঞ্জ ২০০০

১৭১৭ মকজ ারগঞ্জ কটিয়ামদ
প্রফুল্ল র্ি বজণর র্ামড় পূো জিাণ্ডপ, ধলামদয়া, কটিয়ামদ, 

মকজ ারগঞ্জ
২০০০

১৭১৮ মকজ ারগঞ্জ কুমলয়ারচর
িাইেপাড়া শ্রীশ্র*ঈ দুগ বা িমির , সালুয়া, কুমলয়ারচর, 

মকজ ারগঞ্জ
৩০০০

১৭১৯ মকজ ারগঞ্জ কুমলয়ারচর
রািদী িজনাহরপুর রমঞ্জি সূিধজরর র্াড়ী পুো িণ্ডপ, রািদী, 

কুমলয়ারচর , মকজ ারগঞ্জ
৩০০০

১৭২০ োিালপুর সদর
নামিনা সার্ বেনীন পূো িমির , নামিনা িধ্যর্াোর, 

োিালপুর
৩০০০

১৭২১ োিালপুর সদর হমরেন কজলানী দুগ বা িমির , র্জ্রাপুর, োিালপুর ৩০০০

১৭২২ োিালপুর সদর িাইনপুর দুগ বা িমির , িাইনপুর, োিালপুর ৩০০০

১৭২৩ োিালপুর সদর ঋমষপাড়া দুগ বা িমির , কাচারীপাড়া, র্টিলা, োিালপুর ৩০০০

১৭২৪ োিালপুর িাদারগঞ্জ সার্ বেনীন দুগ বা িমির , গাজর্রগ্রাি, িাদারগঞ্জ, োিালপুর ২০০০

১৭২৫ োিালপুর র্ক ীগঞ্জ
সাড়িারা দাসপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , র্ক ীগঞ্জ, 

োিালপুর
২০০০

১৭২৬ োিালপুর জিলািহ
জিলািহ র্ারইপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জিলািহ, 

োিালপুর
৩০০০

১৭২৭ োিালপুর সমরষার্াড়ী  িাজলাপাড়া উত্তরাপাড়া দুগ বা িমির , সমরষার্াড়ী, োিালপুর ২০০০

১৭২৮ োিালপুর সমরষার্াড়ী িাজলাপাড়া দুগ বা িমির , সমরষার্াড়ী, োিালপুর, ২০০০

১৭২৯ োিালপুর ইসলািপুর ইসলািপুর জগৌর মনিাই আশ্রি ( হমরসভা) োিালপুর ৪০০০

১৭৩০ োিালপুর ইসলািপুর
পালপাড়া ঠাকুরপাড়া ঠাকুরর্াড়ী দুগ বা িমির , মকংোল্লা, 

ইসলািপুর, োিালপুর
৪০০০

১৭৩১ োিালপুর জদওয়ানগঞ্জ যুর্ সংঘ দুগ বা উদ াপন কমিটি, জদওয়ানগঞ্জ, োিালপুর ৫০০০

১৭৩২ োিালপুর জদওয়ানগঞ্জ
কাঠার মর্ল সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , জদওয়ানগঞ্জ, 

োিালপুর
৭০০০

১৭৩৩ র্গুড়া সদর
দমযণ নাটাইপাড়া সার্ বেনীন পুরািন দুগ বা িমির , সদর , 

র্গুড়া
৩০০০



১৭৩৪ র্গুড়া আদিমদমঘ সান্তাহার র্াোর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , আদিমদমঘ, র্গুড়া ৩০০০

১৭৩৫ র্গুড়া  ম র্গঞ্জ র্ামুমনয়া র্াজরায়ারী দুগ বা িমির , ম র্গঞ্জ, র্গুড়া ১২০০০

১৭৩৬ র্গুড়া  ম র্গঞ্জ পরিানিপুর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ম র্গঞ্জ,  র্গুড়া ১২০০০

১৭৩৭ র্গুড়া  ম র্গঞ্জ
র্ানাইল র্াজরায়ারী ম র্ িমির , পরিানিপুর , ম র্গঞ্জ,  

র্গুড়া
৩০০০

১৭৩৮ র্গুড়া  ম র্গঞ্জ  ম র্গঞ্জ সদর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ম র্গঞ্জ,  র্গুড়া ১৫০০০

১৭৩৯ র্গুড়া  ম র্গঞ্জ র্ানাইল উত্তর পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ম র্গঞ্জ,  র্গুড়া ১০০০০

১৭৪০ র্গুড়া সদর জিঘদূি ক্লার্ পূো িন্ডপ, সদর,  র্গুড়া ২০০০

১৭৪১ র্গুড়া জ রপুর
শ্রীশ্রী জগাপাল মেউ ও কািোয়নী জদর্ী মর্গ্রহ িমির , 

জ রপুর,  র্গুড়া
২০০০

১৭৪২ র্গুড়া  াহোহানপুর 
জডিানোনী পরান র্ামড়য়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , 

 াহোহানপুর,  র্গুড়া
২০০০

১৭৪৩ র্গুড়া জসানািলা কানুপুর উত্তরপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জসানািলা,  র্গুড়া ২০০০

১৭৪৪ র্গুড়া ম র্গঞ্জ পাকুমরয়া সার্ বেনীন জদর্ িমির , ম র্গঞ্জ,  র্গুড়া ৫০০০

১৭৪৫ র্গুড়া ম র্গঞ্জ
জর্ড়ার্ালা জিাদক পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , ম র্গঞ্জ,  

র্গুড়া
৬০০০

১৭৪৬ র্গুড়া কাহালু কালাই পাল পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , কাহালু,  র্গুড়া ৫০০০

১৭৪৭ র্গুড়া ম র্গঞ্জ
সংসার দীমঘ িামহশ্ব পাড়া ( দঃ পাড়া ) দুগ বা িমির , 

ম র্গঞ্জ,  র্গুড়া
৫০০০

১৭৪৮ র্গুড়া গার্িমল
োমির র্ামড়য়া কামলিলা র্াজরায়ারী দুগ বা িমির,  গার্িমল,  

র্গুড়া
৪০০০

১৭৪৯ র্গুড়া দুপচাঁমচয়া জকউি কুড়াহার সার্ বেনীন দুগ বা কমিটি,  দুপচাঁমচয়া,  র্গুড়া ৬০০০

১৭৫০ র্গুড়া গার্িমল
শ্রীশ্রী দুগ বা িািা িমির , জনপালিলী পুরািন র্াোর, 

গার্িলী,  র্গুড়া
৬০০০

১৭৫১ র্গুড়া গার্িমল চামুরপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , গার্িলী,  র্গুড়া ৬০০০

১৭৫২ র্গুড়া জসানািলা কািলাহার সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জসানািলা,  র্গুড়া ৬০০০

১৭৫৩ র্গুড়া গার্িমল
রমহিার পাড়া র্াজরায়ারী দুগ বা িমির , রমহিার পাড়া , 

গার্িলী  র্গুড়া
৬০০০



১৭৫৪ র্গুড়া গার্িমল পমিি নতুন  পাড়া দুগ বা িমির , গার্িলী ,  র্গুড়া ৬০০০

১৭৫৫ র্গুড়া গার্িমল
উত্তর নতুন পাড়া সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , গার্িলী,  

র্গুড়া
৬০০০

১৭৫৬ র্গুড়া নমিগ্রাি িাটি হাঁস জিাহন্ত  পাড়া দুগ বা িমির , নমিগ্রাি,  র্গুড়া ৫০০০

১৭৫৭ র্গুড়া নমিগ্রাি  ধূিার ভক্তিলা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , নমিগ্রাি,  র্গুড়া ৪০০০

১৭৫৮ র্গুড়া ম র্গঞ্জ  জছাট নারায়ণপুর ( নাথ পাড়া) পূো িণ্ডপ, ম র্গঞ্জ,  র্গুড়া ৬০০০

১৭৫৯ র্গুড়া দুপচাঁমচয়া পূর্ ব জর্াড়াই কামলিলা পূো িমির , দুপচাঁমচয়া ,  র্গুড়া ৩০০০

১৭৬০ েয়পুরহাট সদর জকন্দ্রীয় র্াজরায়ারী িমির , সদর , েয়পুরহাট ৪০০০

১৭৬১ েয়পুরহাট সদর ইছুয়া বুড়া কালী িমির , িমল্লকপুর, সদর, েয়পুরহাট ১২০০০

১৭৬২ েয়পুরহাট সদর ইছুয়া গীিাঞ্জলী দুগ বা িমির , িমল্লকপুর, সদর , েয়পুরহাট ১২০০০

১৭৬৩ েয়পুরহাট কালাই
কালাই কি বকার পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , কালাই, 

েয়পুরহাট
৫০০০

১৭৬৪ েয়পুরহাট সদর
র্ারানসী সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , র্ারানমস, সদর, 

েয়পুরহাট
১০০০০

১৭৬৫ েয়পুরহাট কালাই
র্মলগ্রাি পমিি পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , িািাই, 

কালাই, েয়পুরহাট
৮০০০

১৭৬৬ েয়পুরহাট আজেলপুর
চকরঘুনাথ অনন্তপুর মর্মপন মর্হারী িমির, আজেলপুর, 

েয়পুরহাট
৭০০০

১৭৬৭ েয়পুরহাট আজেলপুর
কাম রা উত্তর পাল পাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , কাম রা, 

আজেলপুর, েয়পুরহাট
৬০০০

১৭৬৮ েয়পুরহাট আজেলপুর
োফরপুর পলা র্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বা িমির , োফরপুর, 

আজেলপুর, েয়পুরহাট
৬০০০

১৭৬৯ েয়পুরহাট আজেলপুর
পাঠানধারা সার্ বেনীন দুগ বা িমির , জিাহনপুর, আজেলপুর, 

েয়পুরহাট
১২০০০

১৭৭০ েয়পুরহাট আজেলপুর
মিলকপুর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , মিলকপুর, আজেলপুর, 

েয়পুরহাট
৫০০০

১৭৭১ েয়পুরহাট সদর
মিলন িমির , দাদরা েমন্ত গ্রাি ( জ তু পাড়া) দাদরা , সদর 

, েয়পুরহাট
৪০০০

১৭৭২ গাইর্ান্ধা পলা র্াড়ী
সাগুনা যমিয় পাড়া শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , কাম য়া গাড়ী, 

পলা র্াড়ী, গাইর্ান্ধা
৫০০০

১৭৭৩ গাইর্ান্ধা পলা র্াড়ী
কাম য়া র্াড়ী শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , কাম য়া র্াড়ী, পলা র্াড়ী, 

গাইর্ান্ধা
৪০০০



১৭৭৪ গাইর্ান্ধা পলা র্াড়ী সাগুনা শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , কাম য়া র্াড়ী, পলা র্াড়ী, গাইর্ান্ধা ৪০০০

১৭৭৫ গাইর্ান্ধা পলা র্াড়ী
ম মুল িলা শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , ম মুলিলা, কাম য়া গাড়ী, 

পলা র্ামড়, গাইর্ান্ধা
৪০০০

১৭৭৬ গাইর্ান্ধা পলা র্াড়ী ফমরদপুর শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , ফমরদপুর, পলা র্াড়ী, গাইর্ান্ধা ৪০০০

১৭৭৭ গাইর্ান্ধা সদর হাট দামরয়ারপুর িাতৃ িমির , দামরয়াপুর, সদর, গাইর্ান্ধা ৩০০০

১৭৭৮ গাইর্ান্ধা সুিরগঞ্জ
পূর্ ব িনিথ সার্ বেনীন দুগ বা িমির , র্ািনডাঙ্গা, সুিরগঞ্জ, 

গাইর্ান্ধা
১৫০০০

১৭৭৯ গাইর্ান্ধা সুিরগঞ্জ
রািধন কি বকার র্াড়ী সার্ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , 

সুিরগঞ্জ, গাইর্ান্ধা
১৫০০০

১৭৮০ গাইর্ান্ধা সুিরগঞ্জ র্ািন ডাঙ্গা জকন্দ্রীয় ম র্ িমির , িনিথ, সুিরগঞ্জ, গাইর্ান্ধা ১২০০০

১৭৮১ গাইর্ান্ধা সুিরগঞ্জ
পমিি ম র্রাি র্াজরায়ারী দুগ বা িমির , ফলগাছা, সুিরগঞ্জ, 

গাইর্ান্ধা
১৫০০০

১৭৮২ গাইর্ান্ধা সাদুল্যাপুর
কৃষ্ণপুর রমর্দাস পাড়া ম র্ ও দুগ বা িমির , কৃষ্ণপুর, 

ভািগ্রাি, সাদুল্যাপুর , গাইর্ান্ধা
৯০০০

১৭৮৩ গাইর্ান্ধা সদর নািনীক পূো কমিটি, িধ্যপাড়া , সদর, গাইর্ান্ধা ২০০০

১৭৮৪ গাইর্ান্ধা সদর
হাট লক্ষ্মীপুর কাচারীর্াোরস্থ দুগ বা িমির , জগামর্িপুর, হাট 

লক্ষ্মীপুর, সদর, গাইর্ান্ধা
৫০০০

১৭৮৫ গাইর্ান্ধা সদর জসানািনা ধি ব িমির , ধনকুঠি, হাটলক্ষ্মীপুর, সদর, গাইর্ান্ধা ৫০০০

১৭৮৬ গাইর্ান্ধা সুিরগঞ্জ
শ্রী অঙ্গন সার্ বেনীন দুগ বা িমির , পমিি বর্দ্যনাথ, ছাইিান 

িলা, সুিরগঞ্জ, গাইর্ান্ধা
৫০০০

১৭৮৭ গাইর্ান্ধা সদর জকািরপুর সার্ বেনীন দুগ বা িমির , তুলসীঘাট, সদর, গাইর্ান্ধা ৫০০০

১৭৮৮ গাইর্ান্ধা সাদুল্যাপুর
র্দলাগাড়ী সার্ বেনীন কালী ও দুগ বা িমির , র্দলাগাড়ী, 

স্যাদুল্যাপুর , গাইর্ান্ধা
৫০০০

১৭৮৯ গাইর্ান্ধা সুিরগঞ্জ
ইন্দ্রারপাড় সার্ বেনীন দুগ বা িমির , দমযণ জধাপাডাঙ্গা , নতুন 

র্াোর, সুিরগঞ্জ, গাইর্ান্ধা
৫০০০

১৭৯০ গাইর্ান্ধা জগামর্িগঞ্জ
সরদার হাট র্াজরায়ারী দুগ বা িমির, সরদার হাট , 

জগামর্িগঞ্জ, গাইর্ান্ধা
৪০০০

১৭৯১ গাইর্ান্ধা পলা র্াড়ী
 ািার নড়াইল রাধা জগামর্ি দুগ বা ও কালী িমির ,  ািার 

নড়াইল, জঢালভাঙ্গা, পলা র্াড়ী, গাইর্ান্ধা
৪০০০

১৭৯২ গাইর্ান্ধা সাদুল্যাপুর  দ্দবরুমহয়া পূর্ বপাড়া সার্ বেনীন গড় িণ্ডপ, সাদুল্যাপুর , গাইর্ান্ধা ৪০০০



১৭৯৩ মসজলট সদর সনািন যুর্ জফারাি , সদর , মসজলট ২৫০০০

১৭৯৪ মসজলট সদর সার্ বেনীন  ারদীয় দুজগ বাৎসর্ , োিিলা, মসজলট ২৫০০০

১৭৯৫ মসজলট িালিলা
মিনয়নী সার্ বেনীন পূো কমিটি , িাছু মদঘীর পাড়, িালিলা, 

মসজলট
২০০০০

১৭৯৬ মসজলট সদর 
িমণপুরী রাের্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন পমরষদ, 

িমনপুরী রাের্াড়ী, মসজলট
২০০০০

১৭৯৭ মসজলট সদর জিাপ ানা সার্ বেনীন  দুগ বা পূো কমিটি , মসজলট ২০০০০

১৭৯৮ মসজলট সদর বৃহত্তর লািার্াোর সার্ বেনীন পূো কমিটি, ম র্র্াড়ী, মসজলট ১০০০০

১৭৯৯ মসজলট সদর বচিালী সংঘ , দামড়য়াপাড়া , মসজলট ১০০০০

১৮০০ মসজলট সদর রািকৃষ্ণ মি ন আশ্রি, মসজলট ১০০০০

১৮০১ মসজলট সদর সার্ বেনীন পূো কমিটি, মিরার্াোর, মসজলট ১০০০০

১৮০২ মসজলট সদর ভাঙ্গাটিকর সার্ বেনীন পূো কমিটি, মসজলট ১০০০০

১৮০৩ মসজলট সদর 
মিমিিহল  সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন পমরষদ, 

জগায়াইনঘাট, মসজলট
১০০০০

১৮০৪ মসজলট মর্শ্বনাথ
সূ ব উদয় সনািন সংঘ পূো উদ াপন পমরষদ, িদনপুর, 

মর্শ্বনাথ, মসজলট
১০০০০

১৮০৫ মসজলট সদর রাইমেং স্টার পূো কমিটি কাষ্টঘর , মসজলট ৫০০০

১৮০৬ মসজলট সদর 
ব্রাহ্মণ াসন সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন পমরষদ, আ ামলয়া, 

মসজলট
৫০০০

১৮০৭ মসজলট সদর 
শ্রীশ্রী কালীর্াড়ী সার্ বেনীন  ারমদয় দুজগ বাৎসর্ পমরচালনা 

কমিটি, মসজলট
৫০০০

১৮০৮ মসজলট সদর  াপলা সংঘ কজরর পাড়া মসজলট ৫০০০

১৮০৯ মসজলট সদর বৃহত্তর র্াগার্াড়ী সার্ বেনীন শ্রীশ্রী  ারদীয়া দুগ বাপূো , মসজলট ৫০০০

১৮১০ মসজলট সদর 
চাজিলী র্াগ সার্ বেনীন পূো উদ াপন পমরষদ, ইসলািপুর, 

মসজলট
৫০০০

১৮১১ মসজলট সদর 
জদর্ী সংঘ সামর্ বেনীন পূো উদ াপন পমরষদ, োলালনগর, 

র্জটশ্বর, মসজলট
৫০০০

১৮১২ মসজলট মর্শ্বনাথ চিগ্রাি পূো উদ াপন পমরষদ, মর্শ্বনাথ, মসজলট ৫০০০

১৮১৩ মসজলট জফঞ্চুগঞ্জ
িমিরর্াড়ী সার্ বেনীন পূো কমিটি, মনে মঘলাছড়া, জফঞ্চুগঞ্জ, 

মসজলট
৫০০০

১৮১৪ মসজলট সদর িালনীছড়া চা র্াগান , মসজলট ৪০০০

১৮১৫ জিৌলভীর্াোর সদর শ্রীশ্রী নূিন কালীর্াড়ী , জিৌলভীর্াোর সদর, জিৌলভীর্াোর ৫০০০

১৮১৬ জিৌলভীর্াোর সদর শ্রীশ্রী রািকৃষ্ণ জসর্াশ্রি,  জিৌলভীর্াোর সদর, জিৌলভীর্াোর ৫০০০

১৮১৭ জিৌলভীর্াোর সদর 
শ্রীশ্রী দুগ বার্াড়ী পূোিণ্ডপ,  জিৌলভীর্াোর সদর, 

জিৌলভীর্াোর
৫০০০



১৮১৮ জিৌলভীর্াোর সদর সৎসঙ্গ পূোিণ্ডপ,  জিৌলভীর্াোর সদর, জিৌলভীর্াোর ৫০০০

১৮১৯ জিৌলভীর্াোর সদর 
শ্রীশ্রী শ্যািাসুির মেউর আ ড়া পূোিন্ডপ,  জিৌলভীর্াোর 

সদর, জিৌলভীর্াোর
৫০০০

১৮২০ জিৌলভীর্াোর সদর সুহৃদ সংঘ পূোিণ্ডপ,  জিৌলভীর্াোর সদর, জিৌলভীর্াোর ৫০০০

১৮২১ জিৌলভীর্াোর সদর দ ভূো পূোিণ্ডপ,  জিৌলভীর্াোর সদর, জিৌলভীর্াোর ৫০০০

১৮২২ জিৌলভীর্াোর সদর 
সার্ বেনীন শ্ম ান ঘাট পূোিণ্ডপ,  জিৌলভীর্াোর সদর, 

জিৌলভীর্াোর
৫০০০

১৮২৩ জিৌলভীর্াোর সদর 
মিনয়নী  ম র্র্াড়ী পূোিণ্ডপ,  জিৌলভীর্াোর সদর, 

জিৌলভীর্াোর
৫০০০

১৮২৪ জিৌলভীর্াোর সদর নর্রূপ সংঘ পূোিণ্ডপ,  জিৌলভীর্াোর সদর, জিৌলভীর্াোর ৫০০০

১৮২৫ জিৌলভীর্াোর সদর 
হমরেন যুর্সংঘ পূোিণ্ডপ,  জিৌলভীর্াোর সদর, 

জিৌলভীর্াোর
৫০০০

১৮২৬ জিৌলভীর্াোর সদর 
জগৌরী সংঘ সার্ বেনীন পূোিণ্ডপ,  জিৌলভীর্াোর সদর, 

জিৌলভীর্াোর
৫০০০

১৮২৭ জিৌলভীর্াোর সদর 
শ্রীশ্রী েয়দুগ বা যুর্সংঘ সার্ বেনীন পূোিণ্ডপ,  জিৌলভীর্াোর 

সদর, জিৌলভীর্াোর
৫০০০

১৮২৮ জিৌলভীর্াোর সদর 
জলাকনাথ সার্ বেনীন দুগ বা িমির,  জিৌলভীর্াোর সদর, 

জিৌলভীর্াোর
৫০০০

১৮২৯ জিৌলভীর্াোর সদর 
িাসকামি সার্ বেনীন দুগ বা িমির পূোিণ্ডপ,  জিৌলভীর্াোর 

সদর, জিৌলভীর্াোর
৫০০০

১৮৩০ জিৌলভীর্াোর সদর 
লািােগৎসী সার্ বেনীন পূোিণ্ডপ,  জিৌলভীর্াোর সদর, 

জিৌলভীর্াোর
৫০০০

১৮৩১ জিৌলভীর্াোর সদর 
আটিঘর সার্ বেনীন পূোিণ্ডপ,  জিৌলভীর্াোর সদর, 

জিৌলভীর্াোর
৫০০০

১৮৩২ জিৌলভীর্াোর সদর 
শ্রীশ্রী িঙ্গলচণ্ডীর্াোর সার্ বেনীন পূোিণ্ডপ,  জিৌলভীর্াোর 

সদর, জিৌলভীর্াোর
৫০০০

১৮৩৩ জিৌলভীর্াোর সদর 
জপ্রিনগর চা র্াগান সার্ বেনীন পূো িণ্ডপ,  জিৌলভীর্াোর 

সদর, জিৌলভীর্াোর
৫০০০

১৮৩৪ জিৌলভীর্াোর সদর 
জিৌলভা চা র্াগান সার্ বেনীন পূোিণ্ডপ,  জিৌলভীর্াোর 

সদর, জিৌলভীর্াোর
৫০০০

১৮৩৫ জিৌলভীর্াোর রােনগর অজন্তহমর সার্ বেনীন দুগ বািণ্ডপ, রােনগর, জিৌলভীর্াোর ৫০০০

১৮৩৬ জিৌলভীর্াোর রােনগর 
সার্ বেনীন দুগ বািণ্ডপ ম র্ িমির প্রাঙ্গন, রােনগর, 

জিৌলভীর্াোর
৫০০০



১৮৩৭ জিৌলভীর্াোর রােনগর 
শ্রীশ্রী রাে রাজেেশ্বরী সার্ বেনীন কালী র্াড়ী, রােনগর, 

জিৌলভীর্াোর
৫০০০

১৮৩৮ জিৌলভীর্াোর রােনগর কমরিপুর চা র্াগান দুগ বািণ্ডপ, রােনগর, জিৌলভীর্াোর ৫০০০

১৮৩৯ জিৌলভীর্াোর রােনগর রােনগর সার্ বেনীন দুগ বািণ্ডপ, রােনগর, জিৌলভীর্াোর ৫০০০

১৮৪০ জিৌলভীর্াোর রােনগর িামথউড়া চা র্াগান দুগ বািণ্ডপ, রােনগর, জিৌলভীর্াোর ৫০০০

১৮৪১ জিৌলভীর্াোর রােনগর রােনগর চা র্াগান দুগ বািণ্ডপ, রােনগর, জিৌলভীর্াোর ৫০০০

১৮৪২ জিৌলভীর্াোর রােনগর শ্রীশ্রী মর্ষ্ণূপদধাি দুগ বািণ্ডপ, রােনগর, জিৌলভীর্াোর ৫০০০

১৮৪৩ জিৌলভীর্াোর রােনগর 
শ্রীশ্রী ম র্ িমির  জদওয়ান মদঘীরপাড়, রােনগর, 

জিৌলভীর্াোর
৫০০০

১৮৪৪ জিৌলভীর্াোর রােনগর পাথমরয়া চা র্াগান দুগ বা িণ্ডপ, রােনগর, জিৌলভীর্াোর ৫০০০

১৮৪৫ জিৌলভীর্াোর রােনগর 
জদর্ীপুর সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন, রােনগর, 

জিৌলভীর্াোর
১৩০০০

১৮৪৬ জিৌলভীর্াোর কুলাউডা 
শ্রীশ্রী বচিন্য জগৌরাঙ্গ িহাপ্রভুর জদর্ালয়, িাগুরা , কুলাউডা , 

জিৌলভীর্াোর
১০০০০

১৮৪৭ জিৌলভীর্াোর কুলাউডা 
ভাটুৎগ্রাি চুগ বার্ামড় পূোিণ্ডপ, রাউৎগাঁও, কুলাউডা , 

জিৌলভীর্াোর
১০০০০

১৮৪৮ জিৌলভীর্াোর কুলাউডা িাইেগাঁও কালীর্াড়ী , ভাজটরা , কুলাউডা , জিৌলভীর্াোর ১০০০০

১৮৪৯ জিৌলভীর্াোর কুলাউডা 
সার্ বেনীন পূোিণ্ডপ ( সুনীল িাষ্টার র্াড়ী) র্ারইগ্রাি, 

হােীপুর, কুলাউডা , জিৌলভীর্াোর
১০০০০

১৮৫০ জিৌলভীর্াোর কুলাউডা 
র্রিচাল জগৌরাঙ্গ িহাপ্রভুর জসর্াশ্রি নিনগর, কুলাউডা , 

জিৌলভীর্াোর
১০০০০

১৮৫১ জিৌলভীর্াোর কুলাউডা 
চািলাপুর সার্ বেনীন পূো িণ্ডপ ,  রীপপুর, কুলাউডা , 

জিৌলভীর্াোর
১০০০০

১৮৫২ জিৌলভীর্াোর কিলগঞ্জ
সানফ্লাওয়ার সনািনী যুর্ সংঘ ,  র্জসরনগর, কিলগঞ্জ, , 

জিৌলভীর্াোর
১০০০০

১৮৫৩ জিৌলভীর্াোর কিলগঞ্জ
মক্লর্ডন চা র্াগান পূো িণ্ডপ, আলীনগর ,  কিলগঞ্জ, , 

জিৌলভীর্াোর
১০০০০

১৮৫৪ জিৌলভীর্াোর কুলাউডা গােীপুর চা র্াগান িমির , কুলাউডা , জিৌলভীর্াোর ১০০০০

১৮৫৫ জিৌলভীর্াোর কিলগঞ্জ
আলীনগর চা র্াগান পূো িণ্ডপ, আলীনগর,  কিলগঞ্জ, , 

জিৌলভীর্াোর
১০০০০



১৮৫৬ জিৌলভীর্াোর কুলাউডা 
পালগ্রাি িহাপ্রভুর আশ্রি পালগ্রাি, রাউৎগ্রাি, কুলাউডা , 

জিৌলভীর্াোর
১০০০০

১৮৫৭ জিৌলভীর্াোর কুলাউডা কালীর্ামড় িমির , পৃমথিপা া, কুলাউডা , জিৌলভীর্াোর ১০০০০

১৮৫৮ জিৌলভীর্াোর কুলাউডা 
নলডরী কালীর্াড়ী পূো িণ্ডপ, কি বধা , কুলাউডা , 

জিৌলভীর্াোর
১০০০০

১৮৫৯ জিৌলভীর্াোর কুলাউডা 
লংলা চা র্াগান পূো িণ্ডপ, মঢলাগাঁও, কুলাউডা , 

জিৌলভীর্াোর
১০০০০

১৮৬০ জিৌলভীর্াোর কিলগঞ্জ
সার্ বেনীন ম র্ র্াড়ী পূর্ বকালারায় মর্ল , ইসলািপুর, 

কিলগঞ্জ, জিৌলভীর্াোর
১০০০০

১৮৬১ জিৌলভীর্াোর শ্রীিঙ্গল
ইছািমি চা র্াগান সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন পমরষদ , 

শ্রীিঙ্গল, জিৌলভীর্াোর
২০০০০

১৮৬২ জিৌলভীর্াোর শ্রীিঙ্গল
ভাড়াউড়া চা র্াগান শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন 

পমরষদ, , শ্রীিঙ্গল, জিৌলভীর্াোর
২০০০০

১৮৬৩ জিৌলভীর্াোর শ্রীিঙ্গল
ফুলছমড় চা র্াগান শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন 

পমরষদ, শ্রীিঙ্গল, জিৌলভীর্াোর
২০০০০

১৮৬৪ জিৌলভীর্াোর শ্রীিঙ্গল
দমযণ ভাড়াউড়া সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন পমরষদ, 

শ্রীিঙ্গল, জিৌলভীর্াোর
২০০০০

১৮৬৫ জিৌলভীর্াোর শ্রীিঙ্গল ইছািমি চা র্াগান ভীি ী , ভূনর্ীর, শ্রীিঙ্গল, জিৌলভীর্াোর ২০০০০

১৮৬৬ জিৌলভীর্াোর শ্রীিঙ্গল
জক্লাজনল চা র্াগান সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন পমরষদ, 

শ্রীিঙ্গল, জিৌলভীর্াোর
২০০০০

১৮৬৭ হমর্গঞ্জ সদর 
উজিদনগর পমিিহাটি দুগ বাপূো , উজিদনগর পমিিহাটি, 

হমর্গঞ্জ
৫০০০

১৮৬৮ হমর্গঞ্জ সদর মিসন্ধো সংসদ,   রাব্দা , হমর্গঞ্জ ৫০০০

১৮৬৯ হমর্গঞ্জ সদর কালীগাছািলা দুগ বা পূো কমিটি, কালীগাছিলা, হমর্গঞ্জ ৫০০০

১৮৭০ হমর্গঞ্জ সদর উন্ধুিহল সংসদ, গামনংপাকব, সদর, হমর্গঞ্জ ৫০০০

১৮৭১ হমর্গঞ্জ সদর জদর্ীধ্যানী দুগ বাপূো কমিটি, র্ামণমেেক এলাকা, হমর্গঞ্জ ৫০০০

১৮৭২ হমর্গঞ্জ সদর রািকৃষ্ণ মি ন দুগ বাপূো কমিটি, রািকৃষ্ণ মি ন, হমর্গঞ্জ ৫০০০

১৮৭৩ হমর্গঞ্জ সদর অপরামেি সংসদ, ডাকঘর এলাকা, সদর , হমর্গঞ্জ ৫০০০

১৮৭৪ হমর্গঞ্জ সদর দুেবয় সংসদ , ঘাটিয়া র্াোর, সদর , হমর্গঞ্জ ৫০০০

১৮৭৫ হমর্গঞ্জ সদর িহাজদর্ী সংসদ , মপটি আই জরাড, সদর , হমর্গঞ্জ ৫০০০

১৮৭৬ হমর্গঞ্জ সদর 
জগাপীনাথ মেউড় আ ড়া  দুগ বাপূো কমিটি, জঘাষপাড়া , 

হমর্গঞ্জ
৫০০০



১৮৭৭ হমর্গঞ্জ সদর 
নামেরপুর উমকল র্াড়ী সার্ বেনীন  ারদীয়া দুগ বাপূো িণ্ডপ, 

হমর্গঞ্জ
৫০০০

১৮৭৮ হমর্গঞ্জ সদর 
উচাইল জদৌলিপুর সার্ বেনীন  ারদীয় দুগ বা পূো িণ্ডপ, সদর 

, হমর্গঞ্জ
৫০০০

১৮৭৯ হমর্গঞ্জ সদর গঙ্গানগর ঐমিহে সংঘ সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, হমর্গঞ্জ ৬০০০

১৮৮০ হমর্গঞ্জ র্াহুর্ল সার্ বেনীন দুগ বা িমির কমিটি, গাংধার, র্াহুর্ল, হমর্গঞ্জ ১০০০০

১৮৮১ হমর্গঞ্জ িাধর্পুর সার্ বেনীন দুগ বািমির কমিটি, সুমর্দপুর, িাধর্পুর, হমর্গঞ্জ ৫০০০

১৮৮২ হমর্গঞ্জ নর্ীগঞ্জ
ইিাি চা র্াগান সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন পমরষদ, 

নর্ীনগঞ্জ, হমর্গঞ্জ
২০০০০

১৮৮৩ হমর্গঞ্জ নর্ীগঞ্জ
র্াওয়ানী চা র্াগান সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন পমরষদ, 

নর্ীনগঞ্জ, হমর্গঞ্জ
২০০০০

১৮৮৪ হমর্গঞ্জ র্াহুর্ল 
কানাইছড় চা র্াগান সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন পমরষদ, 

র্াহুর্ল, হমর্গঞ্জ
২০০০০

১৮৮৫ হমর্গঞ্জ র্াহুর্ল 
আিিলী চা র্াগান সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন পমরষদ, 

র্াহুর্ল , হমর্গঞ্জ
২০০০০

১৮৮৬ হমর্গঞ্জ র্াহুর্ল 
 ীিলাছড়া চা র্াগান সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন পমরষদ, 

র্াহুর্ল, হমর্গঞ্জ
২০০০০

১৮৮৭ হমর্গঞ্জ র্াহুর্ল 
িণ্ডলকাপন সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন পমরষদ, র্াহুর্ল, 

হমর্গঞ্জ
২০০০০

১৮৮৮ হমর্গঞ্জ র্ামনয়াচং শ্রীশ্রী দুু গ বািমির , িধুপুর, র্ামনয়াচং, হমর্গঞ্জ ২০০০০

১৮৮৯ হমর্গঞ্জ র্াহুর্ল 
শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুগ বা িমির কমিটি , র্াড়ীকামি, জসমলিনগর 

, র্াহুর্ল , হমর্গঞ্জ
২০০০০

১৮৯০ হমর্গঞ্জ র্ামনয়াচং
শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , েয়পুর আশ্রি , েয়পুর, র্ামনয়াচং, 

হমর্গঞ্জ
২০০০০

১৮৯১ হমর্গঞ্জ র্ামনয়াচং শ্রীশ্রী দুগ বা িমির , র্সন্তপুর, র্ামনয়াচং, হমর্গঞ্জ ২০০০০

১৮৯২ হমর্গঞ্জ িাধর্পুর শ্রীশ্রী সার্ বেনীন দুু গ বা িমির কমিটি, বুল্লা, িাধর্পুর, হমর্গঞ্জ ২০০০০

১৮৯৩ হমর্গঞ্জ র্ামনয়াচং
র্সন্তপুর  (র্ড়পাড়া ) পূো কমিটি, র্সন্তপুর, র্ামনয়াচং, 

হমর্গঞ্জ
২০০০০

১৮৯৪ হমর্গঞ্জ র্ামনয়াচং শ্রীশ্রী দুগ বা িমির মদঘীরপার ইকরাি র্ামনয়াচং, হমর্গঞ্জ ২০০০০

১৮৯৫ হমর্গঞ্জ িাধর্পুর ধি বঘর সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন কমিটি, িাধর্পুর, হমর্গঞ্জ ২০০০০

১৮৯৬ সুনািগঞ্জ োিালগঞ্জ
সাচনা সার্ বেনীন মিলন যুর্ সংঘ দুগ বাপূো িণ্ডপ, সাচনা, 

োিালগঞ্জ, সুনািগঞ্জ
২০০০০



১৮৯৭ সুনািগঞ্জ োিালগঞ্জ
সাচনা দমযণ পাড়া সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, সাচনা, 

োিালগঞ্জ উত্তর, সুনািগঞ্জ
২০০০০

১৮৯৮ সুনািগঞ্জ োিালগঞ্জ
রািপুর সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, রািপুর, োিালগঞ্জ উত্তর 

, সুনািগঞ্জ
২০০০০

১৮৯৯ সুনািগঞ্জ োিালগঞ্জ
দুু গ বাপুর সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপ, জর্জহলী, োিালগঞ্জ, 

সুনািগঞ্জ
২০০০০

১৯০০ সুনািগঞ্জ োিালগঞ্জ
জগাপালপুর সার্ বেনীন দুগ বাপূো িণ্ডপি জগাপালপুর জর্জহলী, 

োিালগঞ্জ, সুনািগঞ্জ
২০০০০

১৯০১ সুনািগঞ্জ োিালগঞ্জ
সার্ বেনীন চাঁনপুর সিাে কল্যাণ দুগ বাপূো িণ্ডপি চাঁনপুর, 

সচনা র্াোর, োিালগঞ্জ, সুনািগঞ্জ
২০০০০

১৯০২ সুনািগঞ্জ োিালগঞ্জ
সাচনা র্াোর সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন পমরষদ, 

োিালগঞ্জ, সুনািগঞ্জ
২০০০০

১৯০৩ সুনািগঞ্জ মর্শ্বম্ভরপুর
কচু ালী সার্ বেনীন দুগ বাপূো উদ াপন পমরষদ, কচু ালী, 

মর্শ্বম্ভরপুর,। স নািগঞ ে
২০০০০

১৯০৪ সুনািগঞ্জ সদর 
সার্ বেনীন জকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী দুগ বা র্াড়ীিমির , হাছননগর , 

সুনািগঞ্জ
২০০০০

১৯০৫ সুনািগঞ্জ সদর রািকৃষ্ণ মি ন , জঘালঘর, সুনািগঞ্জ ২০০০০

১৯০৬ সুনািগঞ্জ সদর েগন্নাথপুর পূো কমিটি, সুনািগঞ্জ ২০০০০

১৯০৭ সুনািগঞ্জ সদর ইব্রামহিপুর িরুণ সংঘ পূো কমিটি, ইব্রাহীি, সুনািগঞ্জ ২০০০০

১৯০৮ সুনািগঞ্জ সদর উমকল্পাড়া সার্ বেনীন দুগ বাপূো কমিটি, সুনািগঞ্জ ২০০০০

১৯০৯ সুনািগঞ্জ সদর 
রায়পাড়া ও জসািাপাড়া সার্ বেনীন দুগ বা িমির , সদর , 

সুনািগঞ্জ
১০০০০

১৯১০ সুনািগঞ্জ মদরাই র্াউসী পূর্ ব হাটি দুগ বা পূো কমিটি, মদরাই, সুনািগঞ্জ ২০০০০

১৯১১ সুনািগঞ্জ মদরাই
পূর্ ব মদরাই দুগ বা িমির ,  হজরন্দ্র পাজলর র্াড়ী )মদরাই, 

সুনািগঞ্জ
২০০০০

১৯১২ সুনািগঞ্জ মদরাই
উত্তর চািপুর ( িজধ্যর হাটি) শ্রীশ্রী দুগ বাপূো  পমরচালনা 

কমিটি, মদরাই, সুনািগঞ্জ
২০০০০

১৯১৩ সুনািগঞ্জ মদরাই
চািপুর  ( পমিি হাটি ) শ্রীশ্রী দুগ বা পূো পমরচালনা কমিটি, 

মদরাই, সুনািগঞ্জ
২০০০০

১৯১৪ সুনািগঞ্জ মদরাই
চািপুর ( র্ড়হাটি ) শ্রীশ্রী দুগ বাপূো পমরচালনা কমিটি, 

মদরাই, সুনািগঞ্জ
২০০০০

১৯১৫ সুনািগঞ্জ মদরাই র্াউসী উত্তর হাটি দুগ বা পূো কমিটি, মদরাই, সুনািগঞ্জ ১১০০০

১৯১৬ ঢাকা িহানগর
শ্রীশ্রী ম র্িমির কমিটি, গার্িলী জর্মরর্াধমসটিকজলানী  

(জিলুগু জলন) মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
৩০০০



১৯১৭ ঢাকা িহানগর
র্ড় জর্রাইদ িধ্য ঋমষপাড়া পঞ্চাজয়ি কমিটি, র্ড়জর্রাইদ, 

র্াড্ডা, ঢাকা-১২১২।
৩০০০

১৯১৮ ঢাকা িহানগর
পরজিশ্বর ভগর্ান শ্রীকৃষ্ণ িমির, মপ.ডমর্-উ.মড জিজলগু 

কজলানী, জ জরর্াংলানগর, ঢাকা-১২০৭
৩০০০

১৯১৯ ঢাকা িহানগর
শ্রীশ্রী িা রযাকালী িমির কমিটি, ৩০৮/১, রাজয়রর্াোর, 

পুলপাড়, ঋমষপাড়া, ঢাকা-১২০৯
৩০০০

১৯২০ ঢাকা িহানগর
সনািন সিাে কল্যাণ সংঘ (সসকস) , ৮৭-৯২, 

ফাি বমভউসুপারিাজকবট, ফাি বজগট, জিেগাঁও, ঢাকা।
৩০০০

১৯২১ ঢাকা িহানগর
শ্রীশ্রী কালীিমির, পুলপাড়, পালপঞ্চায়িী, ৩২১, োফরার্াদ, 

রাজয়রর্াোর, ঢাকা
৩০০০

১৯২২ ঢাকা িহানগর
শ্রীশ্রীসার্ বেনীন দুগ বািমির, মস,এ,এ,মর্আর্ামসকএলাকা, 

কুমি বজটালা, কাওলার, ঢাকা।
৩০০০

১৯২৩ ঢাকা িহানগর
১৭ নংওয়াড ব মহন্দু কল্যাণ পমরষদ , জোয়ারসাহারা র্াোর, 

থানা- ভাটারা, ঢাকা-১২২৯।
৩০০০

১৯২৪ ঢাকা িহানগর
শ্রীশ্রী িহাপ্রভু আ ড়া িমির , ১১১/১, জ জরর্াংলা জরাড, 

রাজয়রর্াোর, ঢাকা।
৩০০০

১৯২৫ ঢাকা িহানগর

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ িমির, ড়ীনং- ০৯, জরাড-১৫, র্স্নক-এল, 

জসক্টর-০৩, েহুরম্নলইসলািমসটি, আফিার্নগর, র্াড্ডা, 

ঢাকা।

৩০০০

১৯২৬ ঢাকা িহানগর
ম লজযি সনািন জসর্াসংঘ, মি স্টার ফামন বচারিাট ব  ঢাকা-

১২২৯।
৩০০০

১৯২৭ ঢাকা িহানগর
 জলকমসটিকনকড ব পূো উদ্যাপনকমিটি, নািাপাড়া, ম লজযি 

 ঢাকা-১২২৯।
৩০০০

১৯২৮ ঢাকা িহানগর
উত্তর কাল ী সার্ বেনীন দুগ বািমির , উত্তরকাল ী (মহন্দুপাড়া), 

মিরপুর-১২, পলস্নর্ী, ঢাকা-১২১৬।
৩০০০

১৯২৯ ঢাকা িহানগর
িহা ালী দমযণ পাড়াপূো উদ্যাপনপমরষদ , ক-৮৮ 

িহা ালী, র্নানী, ঢাকা।
৩০০০

১৯৩০ ঢাকা িহানগর
শ্রীশ্রীসার্ বেনীন দুগ বািমির, জিরম্নল, সািারকুল, র্াড্ডা, ঢাকা-

১২১২।
৩০০০

১৯৩১ ঢাকা িহানগর  জিাহনা সািামেক সংঘ, ঢাকা। , জিেগাঁও, ঢাকা। ৩০০০

১৯৩২ ঢাকা িহানগর

িহা ালী সার্ বেনীন শ্রীশ্রী  রযা কালীিমির, দুগ বািমির, 

জলাকনাথ িমির ও রাধাজগামর্ি িমির কমিটিিহা ালী, 

র্নানী, ঢাকা।

৩০০০



১৯৩৩ ঢাকা িহানগর
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ িমির ,জগাড়ানচটর্াড়ী, জর্রীর্াঁধ, সুইটজগট, 

রূপনগর, ঢাকা।
৩০০০

১৯৩৪ ঢাকা িহানগর
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও দুগ বািমির ,আইমপ এইচ, িহা ালী, র্নানী, 

ঢাকা।
৩০০০

১৯৩৫ ঢাকা িহানগর
মর্ আরমপ সার্ বেবনীন পূোিমির , ৩ নং ধািাল জকাট ব, 

ভাষানজটক থানা, ঢাকা।
৩০০০

১৯৩৬ ঢাকা িহানগর
শ্রীশ্রী জগৌরাঙ্গ িহাপ্রভুর িমির , ৪৯৯, পমিি রািপুরা, 

উলন দাসপাড়া, ঢাকা।
৩০০০

১৯৩৭ ঢাকা িহানগর
শ্রীশ্রীম র্িমির কমিটি , ৮০ নংমেগািলা, ধানিমন্ড, ঢাকা-

১২০৯।
৩০০০

১৯৩৮ ঢাকা িহানগর
শ্রীশ্রী িহাজদর্ আশ্রি ও কালীিমির , জিরুল মনিিলা, 

র্াড্ডা, শুল ান-ঢাকা-১২১২
৩০০০

১৯৩৯ ঢাকা িহানগর
কালাচাঁদপুরমহন্দু ঐকে সিাে, ওয়াড ব নং- ১৮, কালাচাঁদপুর, 

গুল ান-২, ঢাকা-১২১২।
৭০০০

১৯৪০ ঢাকা িহানগর রািকৃষ্ণ ধি ব সভা , আির্াগান, গ্রীন জরাড, ঢাকা-১২১৫। ৩০০০

১৯৪১ ঢাকা িহানগর
আই,মড, হাসপািাল সার্ বেনীন পূোিমির , িহা ালী 

(সািিলা) র্নানী, ঢাকা।
৩০০০

১৯৪২ ঢাকা িহানগর মিরপুর জকন্দ্রীয় িমির , জসক ন-২, মিরপুর, ঢাকা। ৩০০০

১৯৪৩ ঢাকা িহানগর
র্ড় জর্ড়াইদ পমিিপাড়া দুগ বাপূো উদ াপন কমিটি, র্ড় 

জর্ড়াইদ পমিিপাড়া, থানা- র্াড্ডা, ঢাকা-১২১২।
৩০০০

১৯৪৪ ঢাকা িহানগর ডুিনীকালীিমির ডুিনী,  িলনা,-ম লজযি , ঢাকা। ৩০০০

১৯৪৫ ঢাকা িহানগর
িাফামলয়া সার্ বেনীন দুগ বািমির ও শ্ম ান জ ালাকমিটি, 

ঢাকা িহানগরউত্তর, িাফামলয়া, তুরাগ, ঢাকা।
৩০০০

১৯৪৬ ঢাকা িহানগর
শ্রীশ্রীসার্ বেনীনিান্দুরা দুগ বাপূো ও িমির কমিটি, ঢাকা 

িহানগর উত্তর, িান্দুরা, তুরাগ, ঢাকা।
৩০০০

১৯৪৭ ঢাকা িহানগর
শ্রীশ্রী জগৌর মনিাই িমির , চাকুমল, মিরপুর জসনামনর্াস, 

মিরপুর-১২, পল্লর্ী , ঢাকা।
৩০০০

১৯৪৮ ঢাকা িহানগর
র্াঁ র্ামড় সার্ বেনীন িমির , ৩৮/মে, র্াঁ র্ামড় জরাড, 

জিাহািদপুর, ঢাকা-১২০৭।
৩০০০

১৯৪৯ ঢাকা িহানগর
র্াঁ র্ামড় সার্ বেনীন পূো কমিটি, ১৬/ই, র্াঁ র্াড়ী 

জরাডপূোিন্ডপ, জিাহািদপুর, ঢাকা-১২০৭।
৩০০০

১৯৫০ ঢাকা িহানগর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ িমির, জিেগাঁও, ঢাকা। ৩০০০



১৯৫১ ঢাকা িহানগর কাঁঠালমদয়া শ্রীশ্রী দুগ বািমির , কাঁঠালমদয়া, ভাটারা, ঢাকা। ৩০০০

১৯৫২ ঢাকা িহানগর
ভাটারা সার্ বেনীন  ারদীয় দুজগ বাৎসর্ উদ াপন কমিটি, 

ভাটারা, শুল ান, ঢাকা।
৩০০০

১৯৫৩ ঢাকা িহানগর
শ্রীশ্রীরাধাজগামর্ি িমির , পূর্ বর্ড্ডাপাঁচিলার জিাড়, গুল ান, 

র্াড্ডা, ঢাকা।
৩০০০

১৯৫৪ ঢাকা িহানগর শ্রীশ্রী দুগ বািমির, ৫৩, োফরার্াদ, রাজয়রর্াোর, ঢাকা। ৩০০০

১৯৫৫ ঢাকা িহানগর
শ্রীশ্রী দুগ বািন্ডপ, ৩০৫ নংোফরার্াদ, পুলপাড়, ঋমষপাড়া, 

রাজয়রর্াোর, জিাহািদপুর, ঢাকা।
৩০০০

১৯৫৬ ঢাকা িহানগর
জটমুর জিাড় সার্ বেনীন পূো কমিটি, সািিলা জটমুর জিাড়, 

িহা ালী, র্নানী, ঢাকা
৩০০০

১৯৫৭ ঢাকা িহানগর
শ্রীসার্ বেনীনচাকুলীপূো ও িমির কমিটি, ১২ নং 

চাকুলীমিরপুর,পল্লর্ী ,  ঢাকা।
৩০০০

১৯৫৮ ঢাকা িহানগর
সনািন সিাে কল্যাণ সংঘ, েয় জহামিওহল, িধ্যর্াোর, 

ম লজযি  র্টিলা, ঢাকা-১২২৯।
৩০০০

১৯৫৯ ঢাকা িহানগর  বিনারজটকম র্ দূগ বািমির , বিনারজটক, উত্তর ান, ঢাকা। ৩০০০

১৯৬০ ঢাকা িহানগর শ্রীশ্রী লযী িমির , ২৪৪, র্মছলা, থানা- হাোরীর্াগ, ঢাকা। ৩০০০

১৯৬১ গােীপুর সদর 
র্ানী অচ বনা সংসদ আজয়ামেি দুগ বাপূোিন্ডপ, ডুজয়ট, 

গােীপুর।
৪০০০

১৯৬২ গােীপুর সদর কাম িপুর আশ্রায়ন প্রকল্প সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ। ৪০০০

১৯৬৩ গােীপুর সদর 
র্াংলাজদ  ধানগজর্ষণা ইিটিটিউটটিনজসড সার্ বেনীন ব 

দুগ বাপূো িন্ডপ, েয়জদর্পুর।
৪০০০

১৯৬৪ গােীপুর সদর 
ভাওয়াল মিেবাপুর শ্রীশ্রী রাজধশ্যাি যুর্কল্যান সংঘ 

আজয়ামেি দুগ বাপূো িন্ডপ।
৪০০০

১৯৬৫ গােীপুর সদর শ্রীশ্রী েগন্নাথজদজর্র মর্গ্রহ িমির, উধুর, গােীপুর। ৪০০০

১৯৬৬ গােীপুর সদর 
টংগী আিিলী হমরোন কল্যান সমিমি সার্ বেনীন দুগ বাপূো 

িন্ডপ।
৪০০০

১৯৬৭ গােীপুর সদর লস্করচালা সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, কাম িপুর। ৪০০০

১৯৬৮ গােীপুর সদর িরকুন জসর্াসংঘ সার্ বেনীন দুগ বাপূোিন্ডপ। ৪০০০

১৯৬৯ গােীপুর সদর সারাইয়া সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, র্ামরয়া। ৪০০০

১৯৭০ গােীপুর সদর েয়জদর্র্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, সদর। ৪০০০

১৯৭১ গােীপুর সদর 
ইজন্দ্রশ্বর ম র্ িমির ও শ্ম ান অঙ্গন সার্ বেনীন দুগ বা িমির , 

েয়জদর্পুর , গােীপুর
৮০০০



১৯৭২ গােীপুর সদর ধনপুর কামল র্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বাপূোিন্ডপ, জিাক্তারপুর। ৪০০০

১৯৭৩ গােীপুর সদর  জকৌচান শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ সার্ বেনীন দুগ বাপূোিন্ডপ, র্ক্তারপুর। ৪০০০

১৯৭৪ গােীপুর সদর  জদওিলা পাল র্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বাপূোিন্ডপ, োঙ্গামলয়া। ৪০০০

১৯৭৫ গােীপুর সদর সাহাপাড়া সার্ বেনীন দুগ বাপূোিন্ডপ, নগরী। ৪০০০

১৯৭৬ গােীপুর সদর কাপাইস সূিধরর্াড়ী সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, োিালপুর। ৪০০০

১৯৭৭ গােীপুর সদর শ্রীশ্রী রাধাজগামর্ি  িমির, জ াদামদয়া। ৪০০০

১৯৭৮ গােীপুর সদর মসংগুয়া রমর্দাসপাড়া সার্ বেনীন দুগ বাপূোিন্ডপ, র্ামরিার্। ৪০০০

১৯৭৯ গােীপুর সদর িরগাঁও িমনদাস পাড়া সার্ বেনীন দুগ বাপূোিন্ডপ, কমড়হািা। ৪০০০

১৯৮০ গােীপুর সদর কমড়হািা র্াস্ত্ত্তিলা সার্ বেনীন দুগ বাপূোিন্ডপ। ৪০০০

১৯৮১ গােীপুর সদর িরগাঁও িমনদাসপাড়া  সার্ বেনীন দুগ বাপূোিন্ডপ। ৪০০০

১৯৮২ গােীপুর সদর দসুে  নারায়নপুর নাথপাড়া  সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ। ৪০০০

১৯৮৩ গােীপুর সদর রাের্াড়ী র্াোর জকন্দ্রীয় দুগ বািমির, রাোর্াড়ী, শ্রীপুর। ৪০০০

১৯৮৪ গােীপুর সদর 
 জলাহাগাছা  াসপাড়া আমদ সার্ বেনীন দুগ বাপূোিন্ডপ, 

জলাহাগাছ।
৪০০০

১৯৮৫ গােীপুর সদর গাড়ারন সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, র্রিী। ৪০০০

১৯৮৬ গােীপুর সদর কাউরাইদ র্াোর সার্ বেনীন দুগ বাপূোিন্ডপ, কাউইদ। ৪০০০

১৯৮৭ ঢাকা ঢাকা জেলা নামলয়াজটমক  সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, রাোর্াড়ী। ৪০০০

১৯৮৮ ঢাকা ঢাকা জেলা লক্ষ্মীপুর পূর্ বপাড়া সার্ বেনীন দুগ বািমির, রাোর্াড়ী। ৪০০০

১৯৮৯ ঢাকা ঢাকা জেলা  জকন্দ্রীয়রাধা জগামর্ি ও জলাকনাথ িমির, সমফপুর, জিৌচাক। ৪০০০

১৯৯০ ঢাকা ঢাকা জেলা আিদাইর সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, িধ্যপালপাড়া। ৪০০০

১৯৯১ ঢাকা ঢাকা জেলা ধুমলগড়া সার্ বেনীন দুগ বাপূোিন্ডপ, চাঁপাইর। ৪০০০

১৯৯২ ঢাকা ঢাকা জেলা 
আিারিামনক ভূমিহীন পাড়া সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, 

জিৌচাক।
৪০০০

১৯৯৩ ঢাকা ঢাকা জেলা মসন্দুরী সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, আটার্হ। ৪০০০

১৯৯৪ ঢাকা ঢাকা জেলা কামলয়াগকরপালপাড়াসার্ বেনীন দুগ বাপূোিন্ডপ, জপৌরসভা। ৪০০০



১৯৯৫ ঢাকা ঢাকা জেলা কাঠালিলী সার্ বেনীন দুগ বাপূো িন্ডপ, (সম্ভ চাঁদ), সূিাপুর। ৪০০০

১৯৯৬ ঢাকা ঢাকা জেলা র্ড়দল সার্ বেনীন দুগ বাপূোিন্ডপ। ৪০০০

১৯৯৭ ঢাকা ঢাকা জেলা মহন্দু কল্যান পমরষদ, কাম িপুর, গােীপুরসদর। ৮০০০

১৯৯৮ ঢাকা ঢাকা জেলা শ্রীশ্রী জলাকনাথ জসর্াশ্রি, কাম িপুর, গােীপুর। ৮০০০

১৯৯৯ ঢাকা ঢাকা জেলা নামিয়া সাঙ্গুন সার্ বেনীন দুগ বািমির, শ্রীপুর, গােীপুর। ৮০০০

২০০০ ঢাকা ঢাকা জেলা 
সাজহর্ার্াদ সার্ বেনীনশ্রীশ্রীরাধা জগামর্ি িমির, কামলয়াগকর, 

গােীপুর।
৪০০০

২০০১ ঢাকা ঢাকা জেলা শ্রীশ্রীেয় দুগ বািমির, বকজুরী, কাম িপুর, গােীপুর। ৬০০০

২০০২ ঢাকা ঢাকা জেলা শ্রীশ্রী জলাকনাথ ব্রক্ষ্মচারী আশ্রি, কাপাম য়া, গােীপুর। ৪০০০

২০০৩ ঢাকা ঢাকা জেলা 
শ্রীশ্রী রাধাচরণ বর্রাগী মেউর আ ড়া ও শ্রীশ্রী জলাকনাথ জসর্া 

আশ্রি , গােীপুর
৪০০০

২০০৪ ঢাকা ঢাকা জেলা ভাওয়াল োিালপুর কালীর্াড়ী, কামলগঞ্জ, গােীপুর। ৪০০০

২০০৫ ঢাকা ঢাকা জেলা  রগিল শ্রীশ্রী দুগ বািমির,  রগিল, টঙ্গী, গােীপুর। ১০০০০

২০০৬ ঢাকা ঢাকা জেলা 
শ্রীশ্রী জগামর্ি িমির সার্ বেনীন দুগ বাপূো কমিটি, কামলগঞ্জ, 

গােীপুর।
৫০০০

২০০৭ ঢাকা ঢাকা জেলা শ্রীশ্রী দূগ বািমির, পঞ্চগ্রাি জকালামিয়া, জকরানীগঞ্জ। ৩৫০০

২০০৮ ঢাকা ঢাকা জেলা শ্রীশ্রী দুগ বািমির, হাোরীর্াগ, কুন্ডা-০৫, জকরানীগঞ্জ। ৩৫০০

২০০৯ ঢাকা ঢাকা জেলা শ্রীশ্রী দুগ বািমির, র্াগঘর, জকরানীগঞ্জ। ৩৫০০

২০১০ ঢাকা ঢাকা জেলা 
আটিগ্রািপঞ্চাজয়ি দুগ বািমির, আটিগ্রাি, রমযিপাড়া, 

জকরানীগঞ্জ।
৩৫০০

২০১১ ঢাকা ঢাকা জেলা শ্রীশ্রী দুগ বািমির, ম কারীজটালা, জকরানীগঞ্জ। ৩৫০০

২০১২ ঢাকা ঢাকা জেলা  জ ালস্নাসার্ বেনীন দুগ বািমির, জ ালস্না, নর্ার্গঞ্জ, ঢাকা। ৩৫০০

২০১৩ ঢাকা ঢাকা জেলা 
শ্রীশ্রীসার্ বেনীন দুগ বািমির, র্ড়নর্ার্গঞ্জ, জগামর্িপুর, 

নর্ার্গঞ্জ।
৩৫০০

২০১৪ ঢাকা ঢাকা জেলা র্ািবাপাড়াশ্রীশ্রী দুগ বািমির, র্ািবাপাড়া, নর্ার্গঞ্জ, ঢাকা। ৩৫০০

২০১৫ ঢাকা ঢাকা জেলা শ্রীশ্রীিারযাকালীিমির , জ ালস্নার্টজিালা, নর্ার্গঞ্জ। ৩৫০০

২০১৬ ঢাকা ঢাকা জেলা আেগড়াশ্রীশ্রীসার্ বেনীন দুগ বািমির, দমযণ জ ালস্না, নর্ার্গঞ্জ। ৩৫০০



২০১৭ ঢাকা ঢাকা জেলা 
পমিিপামিলিাপকালী ও দুগ বািমির, পমিিপামিল িাপ, 

নর্ার্গঞ্জ।
৩৫০০

২০১৮ ঢাকা ঢাকা জেলা শ্রীশ্রী দুগ বািমির, রম্নসত্মিপুর, আশুমলয়া, সাভার। ৩৫০০

২০১৯ ঢাকা ঢাকা জেলা 
শ্রীশ্রীষড়ভূেিহাপ্রভুরিমির, র্ড়আ ড়াসাভারপালপাড়া 

জপৌরসভা, সাভার।
৩৫০০

২০২০ ঢাকা ঢাকা জেলা 
শ্রীশ্রীপ্রভুেগৎর্ন্ধুিমির, আড়াপাড়া, (েমিদারর্ামড়) সাভার 

জপৌরসভা।
৩৫০০

২০২১ ঢাকা ঢাকা জেলা নয়াপাড়াসার্ বেনীন দুগ বািমির, নয়াপাড়া, জিতুলিড়া, সাভার। ৩৫০০

২০২২ ঢাকা ঢাকা জেলা 
 জরায়াইলমুিীপাড়া দুগ বািমির কমিটি, জরায়াইল, ধািরাই, 

ঢাকা।
৩৫০০

২০২৩ ঢাকা ঢাকা জেলা 
শ্রীশ্রীরািিমির , গণকটুলীমসটিকজলানী, হাোরীর্াগ, ঢাকা-

১২০৫।
৩৫০০

২০২৪ ঢাকা ঢাকা জেলা 
সিােকল্যাণযুর্সংঘ, ৭/১ গনকটুলী, মসটিকজলানী, 

হাোরীর্াগ, ঢাকা।
৩৫০০

২০২৫ ঢাকা ঢাকা জেলা 
শ্রীশ্রী ারদীয় দুগ বািমির, পূর্ ব কাজয়িপাড়া, জপৌরসভা, 

ধািরাই, ঢাকা।
৩৫০০

২০২৬ ঢাকা ঢাকা জেলা 
দমধঘাটার্টিলাশ্রীশ্রীকালীিমির, দমধঘাটা, জরায়াইল, 

ধািরাই, ঢাকা।
৩৫০০

২০২৭ ঢাকা ঢাকা জেলা 
 জগাপালপুরশ্রীশ্রীকালীিমির কমিটি, জগায়ালপুর, েলসীন, 

ধািরাই, ঢাকা।
৩৫০০

২০২৮ ঢাকা ঢাকা জেলা শ্রীশ্রীকালীিমির, ধািরাই দমযণ পাড়া, ধািরাই, ঢাকা। ৩৫০০

২০২৯ ঢাকা ঢাকা জেলা 
জটাজপরর্াড়ীসার্ বেনীনকালীিমির, জটাজপরর্াড়ী, ধািরাই, 

ঢাকা।
৩৫০০

২০৩০ ঢাকা ঢাকা জেলা শ্রীশ্রী দুগ বািমির, িামিপাড়া, মসমুমলয়া, আশুমলয়া, ঢাকা। ৩৫০০

২০৩১ ঢাকা ঢাকা জেলা দাউদপুরশ্রীশ্রীসার্ বেনীন দুগ বািমির, দাউদপুর, নর্ার্গঞ্জ। ৩৫০০

২০৩২ ঢাকা ঢাকা জেলা শ্রীশ্রী দুগ বািমির, বর্ন্যা, ধািরাই, ঢাকা। ৩৫০০

২০৩৩ ঢাকা ঢাকা জেলা র্ক্সনগররাের্ং ীপাড়াসার্ বেনীন দুগ বািমির , নর্ার্গঞ্জ, ঢাকা। ৩৫০০

২০৩৪ ঢাকা ঢাকা জেলা শ্রীশ্রীসার্ বেনীন দুগ বািমির, জটাঙ্গার্াড়ী, আশুমলয়া, ঢাকা। ৩৫০০

২০৩৫ ঢাকা ঢাকা জেলা মর্রম্নমলয়াউত্তরপাড়াসার্ বেনীনপূোিমির, মর্রম্নমলয়া, সাভার। ৩৫০০

২০৩৬ ঢাকা ঢাকা জেলা 
র্ীণাপামনসার্ বেনীন দুগ বািমির, দমধঘাটা, জরায়াইল, ধািরাই, 

ঢাকা।
৩৫০০



২০৩৭ ঢাকা ঢাকা জেলা 
র্ক্সনগর (সাজর্কহাটি) সার্ বেনীন দুগ বাপূোউদ াপনকমিটি, 

নর্ার্গঞ্জ, ঢাকা।
৩৫০০

২০৩৮ ঢাকা ঢাকা জেলা 
র্ড়র্কসনগর  (জচৌহাটি) সার্ বেনীন দুগ বাপূোউদ াপনকমিটি, 

নর্ার্গঞ্জ, ঢাকা।
৩৫০০

২০৩৯ ঢাকা ঢাকা জেলা শ্রীশ্রীসার্ বেনীন দুগ বািমির, হাোরীর্াগ, জকরানীগঞ্জ, ঢাকা। ৩৫০০

২০৪০ ঢাকা ঢাকা জেলা শ্রীশ্রী দুগ বািমির, ব্রাহ্মনপাড়া, জকরানীগঞ্জ, ঢাকা। ৩৫০০

২০৪১ ঢাকা ঢাকা জেলা শ্রীশ্রীসার্ বেনীন দুগ বািমির, আটির্াোর, জকরানীগঞ্জ, ঢাকা। ৩৫০০

২০৪২ ঢাকা ঢাকা জেলা শ্রীশ্রী জগৌরমনিাইমর্গ্রহিমির, আটির্াোর, জকরানীগঞ্জ, ঢাকা। ৩৫০০

২০৪৩ ঢাকা ঢাকা জেলা 
শ্রীশ্রীসার্ বেনীন ারদীয়া দুগ বািমির, দাউদপুর, নর্ার্গঞ্জ, 

ঢাকা।
৬০০০

২০৪৪ ঢাকা ঢাকা জেলা 
জকন্দ্রীয়সার্ বেনীন দুগ বািমির (নাটিমির), জদাহার জপৌরসভা, 

ঢাকা।
৪৫০০

২০৪৫ ঢাকা ঢাকা জেলা 
লটাজ ালা-চরেয়পাড়াসার্ বেনীন দুগ বািমির, জদাহার 

জপৌরসভা, ঢাকা।
৪৫০০

২০৪৬ ঢাকা ঢাকা জেলা 
লটাজ ালা-চরেয়পাড়া জগাসাইর্ামড়সার্ বেনীন দুগ বািমির , 

জদাহার জপৌরসভা, ঢাকা।
৪৫০০

২০৪৭ ঢাকা ঢাকা জেলা 
লটাজ ালা (গাছিলা) সার্ বেনীন দুগ বািমির, জদাহার 

জপৌরসভা, ঢাকা।
৪৫০০

২০৪৮ ঢাকা ঢাকা জেলা 
লটাজ ালা (মর্জলরপাড়) সার্ বেনীন দুগ বািমির, জদাহার 

জপৌরসভা, ঢাকা।
৩৫০০

২০৪৯ ঢাকা ঢাকা জেলা 
েয়পাড়া (র্মনকপাড়া), সার্ বেনীন দুগ বািমির, জদাহার 

জপৌরসভা, ঢাকা।
৩৫০০

২০৫০ ঢাকা ঢাকা জেলা 
েয়পাড়াপূর্ ব র্াোর (মিমস্ত্র পাড়া) দুগ বািমির, জদাহার 

জপৌরসভা, ঢাকা।
৩৫০০

২০৫১ ঢাকা ঢাকা জেলা 
দমযণ েয়পাড়াসার্ বেনীন দুগ বািমির, জদাহার জপৌরসভা, 

ঢাকা।
৩৫০০

২০৫২ ঢাকা ঢাকা জেলা 
েয়পাড়াহমরসভাসার্ বেনীন দুগ বািমির, জদাহার জপৌরসভা, 

ঢাকা।
৩৫০০

২০৫৩ ঢাকা ঢাকা জেলা সুিারপাড়াসার্ বেনীন দুগ বািমির, জদাহার জপৌরসভা, ঢাকা। ৩৫০০

২০৫৪ ঢাকা ঢাকা জেলা 
েগৎেননীঅচ বনাসংঘ ( ালপাড়-জর্ৌর্াোর), জদাহার 

জপৌরসভা, ঢাকা।
৩৫০০

২০৫৫ ঢাকা ঢাকা জেলা র্ানীঅচ বনাসংঘ, জদাহার জপৌরসভা, ঢাকা। ৩৫০০

২০৫৬ ঢাকা ঢাকা জেলা 
রাইপাড়া (মিমস্ত্র র্াড়ী) সার্ বেনীন দুগ বািমিত্মর, 

রাইপাড়াইউমনয়ন, জদাহার।
৩৫০০



২০৫৭ ঢাকা ঢাকা জেলা 
পালািগঞ্জ (অকাল জর্াধন) সার্ বেনীন দুগ বািমির, 

রাইপাড়াইউমনয়ন, জদাহার।
৩৫০০

২০৫৮ ঢাকা ঢাকা জেলা 
রাইপাড়া  (জগাস্বািীর্ামড়) সার্ বেনীন দুগ বািমির, 

রাইপাড়াইউমনয়ন, জদাহার।
৩৫০০

২০৫৯ ঢাকা ঢাকা জেলা 
ইকরা ী (পালপাড়া) সার্ বেনীন দুগ বািমির, রাইপাড়াইউমনয়ন, 

জদাহার।
৩৫০০

২০৬০ ঢাকা ঢাকা জেলা ইকরা ীসার্ বেনীন দুগ বািমির , রাইপাড়াইউমনয়ন, জদাহার। ৩৫০০

২০৬১ ঢাকা ঢাকা জেলা আউমলয়ার্াদ সার্ বেনীন দুগ বািমির, কুসুিহাটিইউমপ, জদাহার। ৩৫০০

২০৬২ ঢাকা ঢাকা জেলা 
আউমলয়ার্াদ পঞ্চাজয়িসার্ বেনীন দুগ বািমির, কুসুিহাটিইউমপ, 

জদাহার।
৩৫০০

২০৬৩ ঢাকা ঢাকা জেলা 
কামিবকপুর (িধ্যপাড়া) সার্ বেনীন দুগ বািমির, 

কুসুিহাটিইউমপ, জদাহার।
৩৫০০

২০৬৪ ঢাকা ঢাকা জেলা কামিবকপুরসার্ বেনীন দুগ বািমির, কুসুিহাটিইউমপ, জদাহার। ৩৫০০

২০৬৫ ঢাকা ঢাকা জেলা 
কামিবকপুর (পূর্ বপাড়া) সার্ বেনীন দুগ বািমির, কুসুিহাটিইউমপ, 

জদাহার।
৩৫০০

২০৬৬ ঢাকা ঢাকা জেলা 
শ্রীকৃষ্ণপুরম র্চরণসন্নাসীর্ামড় দুগ বািমির, িাহমুদপুরইউমপ, 

জদাহার
৩৫০০

২০৬৭ ঢাকা ঢাকা জেলা 
শ্রীকৃষ্ণপুরনর্ীনসার্ বেনীন দুগ বািমির, িাহমুদপুরইউমপ, 

জদাহার
৩৫০০

২০৬৮ ঢাকা ঢাকা জেলা 
শ্রীকৃষ্ণপুর (সন্নোসীর্াড়ী) সার্ বেনীন দুগ বািমির, 

িাহমুদপুরইউমপ, জদাহার
৩৫০০

২০৬৯ ঢাকা ঢাকা জেলা দমযণ র্াহ্রাসার্ বেনীন দুগ বািমির, নয়ার্ামড়ইউমনয়ন, জদাহার। ৩৫০০

২০৭০ ঢাকা ঢাকা জেলা িামলকািা সার্ বেনীন দুগ বািমির, নামর াইউমনয়ন, জদাহার। ৩৫০০

২০৭১ ঢাকা ঢাকা জেলা  জিঘুলাসার্ বেনীন দুগ বািমির, নামর াইউমনয়ন, জদাহার। ৩৫০০

২০৭২ ঢাকা ঢাকা জেলা 
 জিঘুলা (দাসপাড়া) সার্ বেনীন দুগ বািমির, নামর াইউমনয়ন, 

জদাহার।
৩৫০০

২০৭৩ ঢাকা ঢাকা জেলা 
নামর া নর্ োগরণসার্ বেনীন দুগ বািমির , নামর াইউমনয়ন, 

জদাহার।
৩৫০০

২০৭৪ ঢাকা ঢাকা জেলা নামর াসার্ বেনীন দুগ বািমির, নামর াইউমনয়ন, জদাহার। ৩৫০০

২০৭৫ ঢাকা ঢাকা জেলা মুকসুদপুরসার্ বেনীন দুগ বািমির, মুকসুদপুরইউমনয়ন, জদাহার। ৩৫০০



২০৭৬ ঢাকা ঢাকা জেলা  জর্থুয়াসার্ বেনীন দুগ বািমির, মুকসুদপুরইউমনয়ন, জদাহার। ৩৫০০

২০৭৭ ঢাকা ঢাকা জেলা 
মুকসুদপুর মড়য়া ালপাড় জর্ৌি র্ামড়সার্ বেনীন দুগ বািমির , 

মুকসুদপুরইউমনয়ন, জদাহার।
৩৫০০


