
ঢাকা বিভাগ: উপজেলা পর্ যাজের মবিরসমূহ  

ক্রনং জেলা উপজেলা/  জপৌরসভা প্রবিষ্ঠাজনর নাম ইউবনেন/ ওোর্ য নং 

১ 

ঢাকা 

জকরাণীগঞ্জ 

  

  

  

িরঙ্গিলা স্বপ্নবিলাসী জেি মবির িরঙ্গিলা 

২ আিাশুর বুড়াবুবড় মাজের মবির আিাশুর 

৩ খাগাইল মহাশ্মশান কালীমািা মবির খাগাইল, ইউবপ ব্রাহ্মণবকত্তা 

৪ শ্রী শ্রী রামকানাই মবির  পূি যবে জিঘবরো 

৫ 

ঢাকা 

নওোিগঞ্জ 

  

  

িান্দুরা সাি যেনীন দুগ যা মবির িান্দুরা 

৬ রামনগর কালাচাজের মবির রামনগর 

৭ ব্রাহ্মণগাঁও জলাকনাথ মবির েেকৃষ্ণপুর 

৮ ঢাকা ধামরাই 

  

  

 জ াজপর িাবড় সাি যেনীন কালী মবির  জ াজপর িাবড় 

৯  জরাোইল মুন্সীপাড়া দুগ যা মবির  জরাোইল 

১০  জচৌহা  পালপাড়া দুগ যা মবির  জচৌহা  

১১ 

ঢাকা 

জোহার 

  

  

  

অরঙ্গিাে হালোরপাড়া কালী মবির অরঙ্গিাে 

১২ েেপাড়া হবরসভা মবির জগালািাবড় 

১৩ েবিন েেপাড়া শ্রী শ্রী দুগ যা ও কাবল মবির  েবিণ েেপাড়া 

১৪ মুকসুেপুর সাি যেনীন দুগ যা মবির মুকসুেপুর 

১৫ 

ঢাকা 

সাভার 

  

  

শ্রীশ্রী জগাপীনাথ বেউর মবির সাভার েবিণ পাড়া 

১৬ শ্রীশ্রী জগাপাল আখড়া সাভার জঘাষপাড়া 

১৭ সাভার কবিরােপাড়া সাি যেনীন িড় মবির সাভার কবিরােপাড়া 

১৮ ফবরেপুর  সের 

  

  

  

  

িাকচর ি িলা কালী মবির মাচচর ইউবপ 

১৯ লক্ষ্মীোজসর হা  সাি যেনীন পূো মবির ঈশান জগাপালপুর 

২০ সাহাপাড়া সাি যেনীন দুগ যা মবির কানাইপুর 

২১ কৃষ্ণনগর স্কুল প্রাঙ্গন সাি যেনীন দুগ যা মবির কৃষ্ণনগর 

২২ ভাই ভাই সাি যেনীন মবির গুহলিীপুর 

২৩ 

ফবরেপুর 

জিাোলমারী 

  

  

  

  

জধাপাপাড়া কুমুে রঞ্জন সাি যেনীন শ্মশান  জিাোলমারী 

২৪ শ্রীশ্রী রাধাজগাবিি বেউর বনিয জসিাঙ্গন কামারগ্রাম ও আমগ্রাম 

২৫ শ্রীনগর শ্মশান  শ্রীনগর 

২৬ শ্রীশ্রী কালী মবির শ্রীনগর িাোরপাড়া 

২৭ ধুলপুকুবরো সাি যেনীন কালী মবির ধুলপুকুবরো 

২৮ 

ফবরেপুর 

মধুখাবল 

  

মধুখালী মহাশ্মশান বচবনকল 

২৯ শ্রীশ্রী িািা সাি যেনীন জলাকনাথ মবির   



ক্রনং জেলা উপজেলা/  জপৌরসভা প্রবিষ্ঠাজনর নাম ইউবনেন/ ওোর্ য নং 

৩০ ফবরেপুর মধুখাবল  শ্রীশ্রী প্রভু েগদ্বন্ধু অঙ্গন েগন্নাথবে 

৩১ 

ফবরেপুর 

আলফার্াঙ্গা 

  

  

জিলিােনা সাি যেনীন দুগ যা মবির  জিলিােনা 

৩২ েরম্ননা সাি যেনীন দুগ যা মবির েরম্ননা 

৩৩  গর িির সাি যেনীন দুগ যা মবির  গরিির 

৩৪ 

ফবরেপুর 

ভাঙ্গা 

  

  

ঈশ্বরেী নোকািা সাি যেনীন শ্রীশ্রী কালী মবির পুবলো (নোকািা)  

৩৫ চন্ডীোসী মধ্যপাড়া সাি যেনীন দুগ যা মবির চন্ডীোসী মধ্যপাড়া 

৩৬ নুরপুর সাি যেনীন দুগ যা মবির নুরপুর 

৩৭ 

ফবরেপুর 

সেরপুর 

  

  

  

চরচাঁেপুর িালার্াঙ্গী সাি যেনীন দুগ যা মবির  চরচাঁেপুর  

৩৮ কৃষ্ণপুর মাজলাপাড়া সাি যেনীন দুগ যা পূো মন্ডপ কৃষ্ণপুর  

৩৯ আ রশী কালীজখালা সাি যেনীন দুগ যা পূোমন্ডপ আ রবশ 

৪০ কুষ্ণার র্াঙ্গী সাি যেনীন দুগ যা মবির   

৪১ 

ফবরেপুর 

সালথা 

  

  

ফুলিাবড়ো আনি আশ্রম সাি যেনীন দুগ যা মবির ফুলিাবড়ো হা  

৪২ সালথািাোর পবিমপাড়া মহাশ্মশান সের 

৪৩ উপজেলা জকন্দ্রীে সাি যেনীন দুগ যা মবির সের 

৪৪ 

ফবরেপুর 

নগরকািা 

  

  

নগরকািা িাোর জকন্দ্রীে দুগ যা মবির সের 

৪৫ িালনা িাোর সাি যেনীন পূো মবির িালনা িাোর 

৪৬ েেপুর সাি যেনীন দুগ যা মবির েেপুর 

৪৭ 

ফবরেপুর 

চরভদ্রাসন 

  

  

চরভদ্রাসন িাোর দুগ যাপূো মন্ডপ সের 

৪৮ চরসুলিানপুর কাপালীপাড়া দুগ যা পূো মন্ডপ চরসুলিানপুর 

৪৯ কামারর্াঙ্গী মহাশ্মশান  কামারর্াঙ্গী 

৫০ 

গােীপুর 

কাবলোককর 

  

  

সূত্রাপুর মহাশ্মশান ঘা  সূত্রাপুর 

৫১ েোমে আশ্রম চাপাইর 

৫২ পঞ্চবুটিিলা জকন্দ্রীে মবির  জিাোলী 

৫৩ গােীপুর কালীগঞ্জ 

  

  

  

শ্রীশ্রী েেকালী ও রাধাজগাবিি মবির ভাইোসূিী, জসাম নতুন িাোর 

৫৪ ছাবিোন  মহাশ্মশান ঘা  ছাবিোনী 

৫৫ শ্রীশ্রী রাধাচরণ বিরাগী বেউর আখড়া ও শ্রীশ্রী জলাকনাথ জসিাশ্রম   

৫৬ চক োমালপুর মহাশ্মশান ঘা  চক োমালপুর 

৫৭ 

গােীপুর 

কাপাবসো 

  

  

শ্রীশ্রী রিাকালী মবির কাপাবসো িাোর 

৫৮ প্রধানিাবড় সাি যেনীন শ্রীকৃষ্ণ মবির কাপাবসো 

৫৯ ধানবেো কালীিাবড় মবির ধানবেো 

৬০ গােীপুর কাপাবসো  সাি যেনীন শ্রীশ্রী দুগ যা মবির চাঁেপুর, ভাওোল চাঁেপুর ইউবপ 
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৬১ 

গােীপুর 

শ্রীপুর 

  

  

 শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারােণ বেউর মবির িরমী িাোর 

৬২ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মবির িাঁশজকাপা, বভটিপাড়া, 

প্রহ্লােপুর 

৬৩ শ্রীশ্রী রাধাজগাবিি  রাোিাবড়,িড়চালা 

৬৪ জগাপালগঞ্জ  সের 

  

জকন্দ্রীে মবির িঙ্গিন্ধু জশখ মুবেি বিজ্ঞান ও 

প্রযুবি বিশ্ববিদ্যালে 

৬৫ পা জকলিাবড় সাি যেনীন কালী মবির সাহাপুর 

৬৬ 

জগাপালগঞ্জ 

কাবশোবন 

  

  

ওড়াকাবি ঠাকুরিাবড় হবর মবির ওড়াকাবি 

৬৭ রামবেো চন্দ্রনাথ িসু জসিাশ্রম রামবেো কজলে 

৬৮ বসংগা সাি যেনীন হবর মবির বসংগা 

৬৯ 

জগাপালগঞ্জ 

জকা াবলপাড়া 

  

  

  

  

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ জসিা আশ্রম পজলা ানা, ভাঙ্গারহা  

৭০ বেঘলীো িড় কালী মবির বেঘলীো, রাধাগঞ্জ 

৭১ শ্রীশ্রী েগেীশ জমাহনচাঁে জসিাশ্রম িড়ুো, কালীগঞ্জ, কলািাড়ী 

৭২ শ্রীশ্রী জগাবিি মবির পূি য লাজ ঙ্গা 

৭৩ শুকজেি জসিাশ্রম মান্দ্রা, রাধাগঞ্জ িাোর 

৭৪ 

জগাপালগঞ্জ 

টুবঙ্গপাড়া 

  

  

টুবঙ্গপাড়া (িালার্াঙ্গা) সাি যেনীন দুগ যা মবির টুবঙ্গপাড়া 

৭৫ জোোবরো সাি যেনীন দুগ যা মবির জোোবরো 

৭৬ পা গািী পূি যপাড়া সাি যেনীন কালী মবির পা গািী 

৭৭ 

মাোরীপুর 

 সের 

  

  

শ্রীশ্রী প্রণি মঠ কলাগাবছো 

৭৮ েবিণ  কুলপদ্বী সাি যেনীন কালী মবির কুলপদ্বী 

৭৯ জচৌহদ্দী সাি যেনীন শ্মশানঘা  কালী মবির  জচৌহদ্দী, েত্তজকন্দুো 

৮০ 

মাোরীপুর 

কালবকবন 

  

  

িাগমারা সাি যেনীন জগাবিি মবির  শবশকর  

৮১ িাইনিাবড় সাি যেনীন শ্রীশ্রী কালী মবির রমোনপুর 

৮২ শ্রীশ্রী হবর েন্মাষ্টমী মবির ঘুবঙ্গোরকুল, িীরজমাহন 

৮৩ 

মাোরীপুর 

রাকের 

  

  

শ্রীশ্রী জগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জসিাশ্রম রাকের সাহাপাড়া 

৮৪ েে জগৌর বিষ্ণুবপ্রো জসিাশ্রম জচৌরাশী, িাবেিপুর  

৮৫ হবরপুর-গুরুচাঁে সাি যেনীন জসিাশ্রম হবরনগর, জপা: কেমিাবড় 

৮৬ 

মাোরীপুর 
বশিচর 

  

শ্যামাইল সূর্ যকাবি কালী মবির শ্যামাইল, িরহামগঞ্জ 

৮৭ সাি যেনীন শ্রীশ্রী কালীমািা ও শ্রীশ্রী শীিলা মািার মবির পাঁচ্চর কুন্ডুপাড়া 

৮৮ 

মাবনকগঞ্জ 

 সের 

  

  

শ্রীশ্রী বশিবসজেশ্বী মবির বহজুলী 

৮৯ শ্রীশ্রী জলাকনাথ মবির পূি য শানিািা, ভাড়াবরো 

৯০ শ্রীশ্রী দুগ যা মবির িজড়া িবড়োল (ঋবষপাড়া) 
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৯১ মাবনকগঞ্জ সের  খগড়াপুবর স্বগীো কােলী মন্ডল স্মৃবি সাি যেনীন কাবল মবির  মূলোন, সের 

৯২ 

মাবনকগঞ্জ 

জেৌলিপুর 

  

  

শ্রীশ্রী কালী মবির সের এলাকা 

৯৩ শ্রীশ্রী কালী মবির বিষমপুর, খলসী 

৯৪ শ্রীশ্রী হবরসভা ও শ্রীশ্রী কালী মবির চকবমরপুর 

৯৫ 

মাবনকগঞ্জ 

বঘওর 

  

  

  

শ্রীশ্রী েগন্নাথ মবির  জচৌিাবড়ো 

৯৬ শ্রীশ্রী দুগ যা মবির চর কুশুন্ডা, িাবলোজখাড়া ইউবপ 

৯৭ শ্রীশ্রী কালীিাড়ী না  মবির বঘওর 

৯৮ কলিািাোর সাি যেনীন দুগ যা মবির কলিা িাোর 

৯৯ 

মাবনকগঞ্জ 

হবররামপুর 

  

  

শ্রীশ্রী দুগ যা মবির উপজেলা সের 

১০০ শ্রীশ্রী রাধাজগাবিি মবির কাণ্ঠপাড়া, ে. চাঁেপুর 

১০১ শ্রীশ্রী মহাপ্রভূর আখড়া মাবনকনগর,রামকৃষ্ণপুর 

১০২ 

মাবনকগঞ্জ 

সাটুবরো 

  

  

  

শ্রীশ্রী গোই জগৌরাঙ্গ জগৌড়ীে মঠ িাবলোটি 

১০৩ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বমশন ও জসিাশ্রম িাবলোটি 

১০৪ সাি যেনীন শ্মশান কালী মবির রাধানগর 

১০৫ শ্রীশ্রী দুগ যা মবির িাবলোটি েবমোর িাড়ী 

১০৬ 

মাবনকগঞ্জ 

বশিালে 

  

  

  

  

  

সাি যেনীন রাে রাজেশ্বর দুগ যা মবির  উত্তর মহাজেিপুর 

১০৭ মহাজেিপুর িাোর সাি যেনীন পূো মবির  মহাজেিপুর 

১০৮ শ্রীশ্রী দুগ যা মবির বশিালে িাোর 

১০৯ মহাজেিপুর মহামৃতুযঞ্জে মবির  মহাজেিপুর 

১১০ শ্রীশ্রী রাধাজগাবিি বেউ মবির জিওিা েবমোর িাড়ী 

১১১ শ্রীশ্রী কালী মবির  জ পড়া 

১১২ 

মাবনকগঞ্জ 

বশংগাইর 

  

  

শ্রীশ্রী কালী মবির আঙ্গাবরো, জপৌর এলাকা 

১১৩ শ্রীশ্রী বশি মবির (বসবেিাড়ী) শাহরাইল 

১১৪ শ্রীশ্রী  কালী মবির চাবরগ্রাম(মাবিপাড়া) 

১১৫ 

বকজশারগঞ্জ 

বকজশারগঞ্জ সের 

  

  

  

  

শ্রীশ্রী জগৌর বনিাই জগাপীনাথ বেউর আখড়া িবত্রশ 

১১৬ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম রথজখালা 

১১৭ শ্রীশ্রী শ্যামসুির লিীনারােণ বেউর আখড়া সজের 

১১৮ শ্রীশ্রী বশি িাবড় মবির নীলগঞ্জ 

১১৯ শ্রীশ্রী দুগ যািাবড় মবির জচৌদ্দশ,সুলিানপুর 

১২০ রবিোস মহাশ্মশান সমাবধস্থল র্জশােল মধ্যপাড়া 
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১২১ 

বকজশারগঞ্জ 

িাবেিপুর 

  

  

  

  

  

  

  

শ্রী জগাপাল বেউর আখড়া উত্তর মীরাপুর, সরারচর 

১২২ শ্রীশ্রী জলাকনাথ মবির পালপাড়া, বহলবচো 

১২৩ শ্রীশ্রী জলাকনাথ মানিকল্যাণ সংঘ িমালিলা, িাবেিপুর িাোর 

১২৪ বহলবচো শ্মশানঘা  ও কালী মবির বহলবচো 

১২৫ বপবরচপুর শ্মশানঘা  ও কালী মবির বপবরচপুর 

১২৬ োসপাড়া শ্রীশ্রী কালীমািা মবির মাবছমপুর, সরারচর 

১২৭ শ্রীশ্রী জগাপীনাথ বেউর আখড়া পাগলার চর, জপৌরসভা এলাকা 

১২৮ 
শ্রীশ্রী নরবসংহ আখড়া 

সািানী, ৯নং ওোর্ য, 

বেবঘরপাড় 

১২৯ 

বকজশারগঞ্জ 

পাকুবিো 

  

  

শ্রীশ্রী িংশীোস িািােী মহারাজের আশ্রম মবেেপুর  

১৩০ শ্রীশ্রী  কালী মবির বমেযাপুর 

১৩১ শ্রীশ্রী পাগলনাথ আশ্রম িরাটিো 

১৩২ 

বকজশারগঞ্জ 

বনকলী 

  

  

  

শ্রীশ্রী জলাকনাথ মবির গুরই 

১৩৩ বনকলী জকন্দ্রীে হবরসভা িড়হাটি 

১৩৪ োমপাড়া সূত্রধরপাড়া সাি যেনীন পূো মবির োমপাড়া 

১৩৫ শ্রী শ্রী পাড়া িাবেিপুর শ্মশানঘা  পাড়া িাবেিপুর, গুরুই ইউবপ 

১৩৬ 

বকজশারগঞ্জ 

িারাইল 

  

  

শ্রীশ্রী কালী বমির িাড়াইল 

১৩৭ শ্রীশ্রী পঞ্চিত্ত্ব মবির িরিা িম যনপাড়া 

১৩৮ ধম যোস িািাবের আখড়া কামারপাড়া 

১৩৯ 

বকজশারগঞ্জ 

বমঠামইন 

  

  

  

শ্রীশ্রী হবরজসিা আশ্রম বমঠামইন 

১৪০ জগাির আখড়া ঘাগড়া 

১৪১ বমঠামইন মহাশ্মশানঘা  সের এলাকা 

১৪২ বেল্লী আখড়া কা খাল 

১৪৩ 

বকজশারগঞ্জ 

কুবলোরচর 

  

  

শ্রীশ্রী হবরজিাল ঠাকুজরর আখড়া আগরপুর 

১৪৪ আলীরচর কাপাশাটিো শ্রীশ্রী জগাবিি মবির ওসমানপুর ইউবপ 

১৪৫ ছেসূবি কাবিযক ধর সাি যেনীন শ্মশানঘা  ছেসূবি 

১৪৬ 

বকজশারগঞ্জ 

কটিোবে 

  

  

পাগলা শংকর আশ্রম র্াংজগরগাও, করগাঁও 

১৪৭ মামুেপুর হবরসভা মবির মামুেপুর, করগাঁও 

১৪৮ শ্রী শ্রী ব্রেধান িািােীর আখড়া রামবে, জিিাল 

১৪৯ বকজশারগঞ্জ কবরমগঞ্জ জমােকপাড়া শ্রীশ্রী রাধাজগাবিি মবির সের এলাকা 

১৫০ বকজশারগঞ্জ  কবরমগঞ্জ িম যণপাড়া  শ্রীশ্রী দুগ যা মবির নোকাবি, িম যনপাড়া 
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১৫১   বনোমিপুর নাবহরােপাড়া ঋবষিাবড় কালী মবির সের এলাকা 

১৫২ 

বকজশারগঞ্জ 

ই না 

  

  

  

  

শ্রীশ্রী পাগল শংকর আখড়া পবিমগ্রাম 

১৫৩ শ্রীশ্রী রাধাজগাবিি বেউড় আখড়া পূি যগাম 

১৫৪ শ্রীশ্রী মহাশ্মশানঘা  পবিমগ্রাম 

১৫৫ োসপাড়া শ্রীশ্রী  দুগ যা ও কালী মবির পবিমগ্রাম 

১৫৬ ঋবষপাড়া সাি যেনীন দুগ যা মবির মধ্যগ্রাম 

১৫৭ 

বকজশারগঞ্জ 

অষ্টগ্রাম 

  

  

  

শ্রীশ্রী ব্রহ্মাণী মবির মসবেে োম, কস্ত্ত্তলী 

১৫৮ শ্রীশ্রী নরবসংহ জেজির আখড়া পূি য অষ্টগ্রাম 

১৫৯ িাঙ্গালপাড়া শ্রীশ্রী জগৌরবনিাই মবির জচৌদ্দমােল 

১৬০ শ্রীশ্রী কালীিাবড় আশ্রম সের এলাকা 

১৬১ 

বকজশারগঞ্জ 

বভরি 

  

  

শ্রীশ্রী দুগ যা মবির 
েবিণ  ঋবষপাড়া,  বভরি 

িাোর 

১৬২ শ্রীশ্রী রাধাজগাবিি মবির চন্ডীজিড় (বহন্দুপাড়া) 

১৬৩ শ্রীশ্রী কালীমািা মবির ছাবিোনিলা  

১৬৪ 

বকজশারগঞ্জ 

জহাজসনপুর 

  

  

  

শ্রীশ্রী কুজলশ্বী িাবড় জেিালে পূি য দ্বীজপশ্বর 

১৬৫ শ্রীশ্রী জগাপাল বেউর সাি যেনীন শ্রীশ্রী দুগ যা মবির ধনকুড়া 

১৬৬ শ্রীশ্রী  নরবসংহ বেউর আখড়া সের এলাকা 

১৬৭ শ্রীশ্রী কুজলশ্বরী িাবড় শ্মশান ঘা  দ্বীজপশ্বর 

১৬৮ 

মুবন্সগঞ্জ 

মুবন্সগঞ্জ সের 

  

  

শ্রীশ্রী সাি যেনীন জেিালে ও দুগ যা মবির 
জচঙ্গাবুবনোকাবি, 

িাংলািাোর 

১৬৯ শ্রীশ্রী রাধাজগাবিি জেিালে মবির পঞ্চসার,  

১৭০ শ্রীশ্রী সাি যেনীন বশি মবির সুোপাড়া িজ্রজর্াবগনী 

১৭১ 

মুবন্সগঞ্জ 

গোবরো 

  

  

শ্রীশ্রী সাি যেনীন রাধাকৃষ্ণ মবির ভজিরচর, গোবরো 

১৭২ শ্রীশ্রী সাি যেনীন মেন জমাহন আখড়া গোবরো সের 

১৭৩ শ্রীশ্রী সাি যেনীন রিাকালী মবির  জিাড়ারচর, িাউবসো 

১৭৪ 

মুবন্সগঞ্জ 

জলৌহেং 

  

  

শ্রীশ্রী সাি যেনীন রিাকালী ও দুগ যা মবির কনকসার, মাজলাপাড়া 

১৭৫ জগাোলী মান্দ্রা মবনপাড়া কালী মবির হলবেো ইউবপ 

১৭৬ সাি যেনীন শ্মশানঘা  ও কালী মবির কলমা োসপাড়া 

১৭৭ 

মুবন্সগঞ্জ 

বসরােবেখান 

  

শ্রীশ্রী সাি যেনীন বশি মবির মারখানগর 

১৭৮ শ্রীশ্রী রাধাজগাবিি মবির সজিাষপাড়া, জঘাষপাড়া 

১৭৯ মুবন্সগঞ্জ বসরােবেখান  শ্রীশ্রী সাি যেনীন রিাকালী মবির কুসুমপুর 
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১৮০ 

মুবন্সগঞ্জ 

শ্রীনগর 

  

  

শ্রীশ্রী সাি যেনীন িাসুজেি মবির িাগড়া 

১৮১ শ্রীশ্রী সাি যেনীন বশি মঠ শ্যামবসবে 

১৮২ শ্রীশ্রী সাি যেনীন রিাকালী ও দুগ যা মবির পাজলরিাড়ী, হাসাড়া 

১৮৩ মুবন্সগঞ্জ  ঙ্গীিাবড় 

  

  

শ্রীশ্রী সাি যেনীন রাধাকৃষ্ণ বেউর বনজকিন মবির ধামারন 

১৮৪ শ্রীশ্রী সাি যেনীন পজরশ মাহাত্ম আশ্রম ও দুগ যা মবির হাসাইল 

১৮৫ শ্রীশ্রী সাি যেনীন বশি মবির আবড়েল োসপাড়া 

১৮৬ 

রােিাবড় 

রােিাবড় সের 

  

  

খানখানাপুর মহাশ্মশান খানখানাপুর 

১৮৭ োেশী িাজরাোরী মাতৃমবির োেশী 

১৮৮ নিগ্রাম িাোর সাি যেনীন দুগ যা মবির নিগ্রাম িাোর 

১৮৯ 

রােিাবড় 

িাবলোকাবি 

  

  

  

  

  

োমালপুর ইউবপ সাি যেনীন মহাশ্মশান োমালপুর িাোর 

১৯০ রামবেো সাি যেনীন ভাঠুপাড়া মবির রামবেো 

১৯১ পাটুবরো সাি যেনীন দুগ যা মবির পাটুবরো, আরকাবি 

১৯২ েংগল সাি যেনীন দুগ যা ও না  মবির েংগল 

১৯৩ জসানাইকুবড় মধ্যপাড়া িালা মবির জসানাইকুবড় 

১৯৪ পারুবলো উত্তরপাড়া সাি যেনীন দুগ যা মবির পারুবলো 

১৯৫ 

রােিাবড় 

জগাোলিঘা  

  

  

জগাোলি িাোর সাি যেনীন কালী মবির  জগাোলি 

১৯৬ জগাোলি মহাশ্মশান  জগাোলি 

১৯৭ জগাোলি িালক সবমবি পূো মবির  জগাোলি 

১৯৮ 

রােিাবড় 

পাংশা 

  

  

পাংশা আবে মহাশ্মশান উপজেলা সের 

১৯৯ হািাসপুর সাি যেনীন জকন্দ্রীে কালী মবির হািাসপুর 

২০০ 
পাংশা ভাই ভাই সংঘ জরলজগ  সাি যেনীন দুগ যা মবির পাংশা 

২০১ 

রােিাবড় 

কালুখাবল 

  

  

 জিাোবলো শ্মশান কালী মবির  জিাোবলো 

২০২ শ্রী মেনজমাহন বেউর মবির রিনবেো 

২০৩ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মবির মৃগী 

২০৪ 

নারােণগঞ্জ 

 সের 

  

  

শ্রীশ্রী সাধু নাগ মহাশে আশ্রম নাগিাড়ী, জেওজভাগ 

২০৫ শ্রীশ্রী জগাপাল বেউর আখড়া  ানিাোর 

২০৬ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মবির িাকড়জভাগ, ফতুল্লা 

২০৭ 

নারােণগঞ্জ 

আড়াইহাোর 

  

শ্রীশ্রী কৃষ্ণ মবির উলুকািী, জগাপালেী 

২০৮ শ্রীশ্রী েগন্নাথ ও বশি মবির ধম যকুঞ্জ, সোসেী, জগাপালেী 

২০৯ নারােণগঞ্জ আড়াইহাোর  িাবলোপাড়া জগাপীনাথ বেউর আখড়া িাবলোপাড়া 
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২১০ 

নারােণগঞ্জ 

জসানারগাঁও 

  

  

  

  

শ্রীশ্রী জগৌর বনিাই মবির িড়নগর 

২১১ শ্রীশ্রী জলাকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম িারেী 

২১২ শ্রীশ্রী সুরৎনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম উদ্দমগঞ্জ িাোর 

২১৩ শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মবির  নোপুর, জসানারগাঁও 

২১৪  িারেী বিরল মবনপাড়া কাবলমবির  জসানারগাঁও 

২১৫ 

নারােণগঞ্জ 

িির 

  

  

শ্রীশ্রী লালবেউড় আখড়া মেনগঞ্জ 

২১৬ শ্রীশ্রী রিা কালী মবির সািেী 

২১৭ শ্রীশ্রী পজরশ মহাত্ম আশ্রম দুগ যা পূো মন্ডপ বিবির জোড়া, বমরকুণ্ডী 

২১৮ 

নারােণগঞ্জ রূপগঞ্জ   

শ্রীশ্রী রাধাজগাবিি মবির (ইসকন) বিংরাভ 

২১৯ শ্রীশ্রী আনিমেী কালী মবির মুড়াপাড়া 

২২০ শ্রীশ্রী জগাপাল বেউর মবির জগাোকািাইল 

২২১ শ্রীশ্রী বগবরধারী বেউর আখড়া মুড়াপাড়া, রূপগঞ্জ 

২২২ শবরেিপুর শবরেিপুর সের  শ্রীশ্রী রাধাজগাবিি মবির চর জসানামুখী (েবিণ  গ্রাম), 

রম্নদ্রকর ইউবপ 

২২৩ রাধামাধি মবির বুবড়রহা  িাোর 

২২৪ শ্রীশ্রী েগন্নাথ মবির মধ্যপাড়া, মজনাহর িাোর 

২২৫ 

শ্রী শ্রী হবরঠাকুজরর আবঙ্গনা  
েবিণ মধ্যপাড়া, মজনাহর 

িাোর 

২২৬ 

শবরেিপুর 

জভেরগঞ্জ 

  

  

শ্রীশ্রী রাধাকৃজষ্ণর রাসলীলা মবির আজ রপাড়া 

২২৭ পাপরাইল কালী মবির পাপরাইল, ছেগাও 

২২৮ শ্রীশ্রী বেগম্বরী মািা ঠাকুরাণীর মবির মবহষার 

২২৯ 

শবরেিপুর 

র্ামুর্যা 

  

  

শ্রীশ্রী সাি যেনীন কালী মবির েবিণ  র্ামুর্যা 

২৩০ 
চর মালাগাও িাড়ইকাবি সাি যেনীন দুগ যা মন্ডপ চর মালাগাও 

২৩১  বপিকাটি সাি যেনীন দুগ যা মবির  বপিকাটি 

২৩২ 

শবরেিপুর 

জগাসাইরহা  

  

  

চরজুবশরগাও কালী মবির চরজুবশর গাও 

২৩৩ জুবশরগাও সাি যেনীন দুগ যা/কালী মবির জুবশরগাও 

২৩৪ ধীরপুর সাি যেনীন দুগ যা মবির ধীরপুর 

২৩৫ 

শবরেিপুর 
নবড়ো 

  

রামকৃষ্ণ জসিাকুঞ্জ 
িাকড়পাড়া, পালপাড়া, ঘবরষাড় 

িাোর 

২৩৬ 
সিযনারােণ জসিা মবির 

বর্ঙ্গামাবনক, রামঠাকুজরর 

িাবড় 

২৩৭ শবরেিপুর োবেরা োবেরা িাোর দুগ যা মবির  োবেরা িাোর  
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২৩৮   শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মবির রাবরপাড়া 

২৩৯ নরবসংেী  নরবসংেী সের 

  

  

  

শ্রীশ্রী মূলপাড়া শ্মশান খলা মূলপাড়া 

২৪০ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম কেমিলা, পুরাণচর 

২৪১ শ্রীশ্রী জগাপীনাথ বেউর আশ্রম সের 

২৪২ বচন চন্ডী মবির িালাপুর ,পাইকারচর 

২৪৩ 

নরবসংেী  

জিলাজিা 

  

  

শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মবির চকমজখালা 

২৪৪ জিলাি িাোর কালী মবির জিলাি  

২৪৫ জগাবিিপুর োলালািাে জসিা সংঘ দুগ যা মবির জিলাি 

২৪৬ 

নরবসংেী  

মজনাহরবে 

  

  

শ্রীশ্রী পাগলনাথ আশ্রম মজনাহরেী 

২৪৭ চালাকচর জগাপাল বেউর আখড়া চালাকচর 

২৪৮ কাবিযকা া সািাপাড়া দুগ যা মবির কাবিযকা া 

২৪৯ 

নরবসংেী  

পলাশ 

  

  

  

বেনারেী  শ্রীশ্রী কালী মবির  বেনারেী ইউবপ 

২৫০ শ্রীশ্রী দুগ যা মবির সের 

২৫১ িাগােী শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মবির জঘাড়াশাল 

২৫২ পলাশ িারােীোপাড়া সাি যেনীন দুগ যা মবির পলাশ 

২৫৩ 

নরবসংেী  

রােপুরা 

  

  

  

শ্রীরামপুর সাি যেনীন বহন্দু বমলন মবির শ্রীরামপুর 

২৫৪ রােপুরা জকন্দ্রীে বহন্দু বমলন মবির সের 

২৫৫ বপবরেকাবি বসজেশ্বরী মবির বপবরেকাবি 

২৫৬ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ মবির শ্রীবনবধ 

২৫৭ 

নরবসংেী  বশিপুর 

পটিো কালী মবির  জঘাসাইিাবড় 

২৫৮ শ্রীশ্রী জগাপীনাথ বেউর আখড়া জর্াশড় 

২৫৯ 

বশিপুর থানা সাি যেনীন ভিসংজঘর কৃষ্ণ মবির 

চক্রো 

২৬০ 

 াঙ্গাইল 

 াংগাইল সের 

  

  

শ্রীশ্রী জলাকনাথ মবির ও আশ্রম কালীপুর 

২৬১ শ্রীশ্রী মহামাো কালী মবির ও বশি মবির আজলাো েবমোর িাবড় 

২৬২ শ্রীশ্রী কালাচাে বিগ্রজহর শ্রী অঙ্গন (আখড়া) কজরাটিো 

২৬৩ 

 াঙ্গাইল 

িাসাইল 

  

  

সাি যেনীন পূো মবির পালপাড়া, সের 

২৬৪ 

শ্রীশ্রী কালীমািার মবির  
নাকাবছমপূি যপাড়া, কাবশল 

ইউবপ 

২৬৫ 

মহাশ্মশান ঘা  
করাবিপাড়া (সূত্রধরপাড়), 

ঘািলা ইউবপ 

২৬৬  াঙ্গাইল ভূঞাপুর ভূঞাপুর িাোর জকন্দ্রীে কালী মবির সের 
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২৬৭   

  

িামনহা  দুগ যা মবির িামনহা  

২৬৮ বনকরাইল োসপাড়া শ্মশান ঘা  বনকরাইল 

২৬৯ 

 াঙ্গাইল 

জেলদুোর 

  

  

বহন্দু সৎকার সবমবি চন্ডী শ্মশান পাথরাইল 

২৭০ স্বল্প গুণটিো েেমা কালী মবির স্বল্প গুণটিো,  

২৭১ জেলদুোর রােিংশীপাড়া শ্রীশ্রী কালী মবির সের 

২৭২ 

 াঙ্গাইল 

ঘা াইল 

  

সৎসঙ্গ িাংলাজেশ বর্-পাকুটিো 

২৭৩ সাি যেনীন হবর মবির ঘা াইল 

২৭৪ 

 াঙ্গাইল 

জগাপালপুর 

  

  

 েবড়সো শ্মশান কালীমবির েবড়সো 

২৭৫ জকানািাড়ী শ্মশান ঘা  ও বশি মবির  জকানািাড়ী,   

২৭৬ নিনপুর জগাপালপুর আনিমেী জেি মবির উপজেলা সের 

২৭৭ 

 াঙ্গাইল 

কাবলহািী 

  

  

শ্রীমান বনিযানি ও জগৌরাঙ্গ মবির মগড়া 

২৭৮ কাবলহািী জকন্দ্রীে েেকালী মবির কাবলহািী 

২৭৯ মহানি সাি যেনীন কালী মবির পূি যাশুন্ডা 

২৮০ 

 াঙ্গাইল 

মধুপুর 

  

  

  

েলছত্র হবরসভা মবির েলছত্র 

২৮১ শ্রীশ্রী রাধাজগাবিি মবির জিকারজকানা 

২৮২ শ্রীশ্রী মেনজগাপাল জেজিাত্তর জে  ও মবির   

২৮২ শ্রী শ্রী মন জমাহন আশ্রম  পীরগাছা, জশালাকুবড় 

২৮৩ 

 াঙ্গাইল 

বমেযাপুর 

  

  

বসংজুরী কালী মবির ভািগ্রাম 

২৮৪ জগৌর বনিাই আশ্রম োমুকী  

২৮৫ শ্রীশ্রী জলাকনাথ িািার আশ্রম ও মবির আন্ধরা 

২৮৬ 

 াঙ্গাইল 

নাগরপুর 

  

  

লক্ষ্মীবেো সাি যেনীন কালী মবির লক্ষ্মীবেো 

২৮৭ শ্রীশ্রী শীিলা মবির র্হর পাচুবরো,ধুিবড়ো 

২৮৮ নরেহী কালী মবির নরেহী 

২৮৯ 

 াঙ্গাইল 

সবখপুর 

  

  

সবখপুর উপজেলা জকন্দ্রীে মবির সবখপুর 

২৯০ িরচওনা সাি যেনীন দুগ যা মবির িরচওনা 

২৯১ িিারচালা রাধাজগাবিি জসিাশ্রম িিারচালা 

২৯২ 

 াঙ্গাইল 

ধনিাবড় 

  

  

সাি যেনীন েগন্নাথ মবির েোরামিাবড়, জধাপাখাবল ইউবপ 

২৯৩ ধনিাবড় জপৌর মহাশ্মশান ও মবির বসংগা া , ধনিাবড় জপৌরসভা 

২৯৪ সাি যেনীন শ্রীশ্রী রাধাজগাবিি মবির ইসলামপুর, র্দুনাথপুর ইউবপ 

 


