
জেলা পর্ যায়ের মন্দিরসমূহ 

ক্রঃ নং জেলা উপয়েলা/  জপৌরসভা প্রন্দিষ্ঠায়নর নাম ইউন্দনেন/ ওোর্ য নং 

১ ফন্দরদপুর  জপৌরসভা হন্দরসভা মন্দির   

২ ফন্দরদপুর   দন্দিণ  কালীবান্দি মন্দির   

৩ ফন্দরদপুর   পািচর সাব যেনীন দুর্ যা মন্দির   

৪ ফন্দরদপুর   জেপায় ালা সাব যেনীন  শ্রীশ্রী কালী মন্দির জেপায় ালা, মান্দিপািা 

৫ ফন্দরদপুর   রামকৃষ্ণ ন্দমশন   

৬ জর্াপালর্ঞ্জ জপৌরসভা সাব যেনীন জকন্দ্রীে কালী মন্দির কালীবান্দি জরার্ 

৭ জর্াপালর্ঞ্জ   জর্াপালর্ঞ্জ জপৌর মহাশ্মশান জপৌর এলাকা 

৮ মাদারীপুর জপৌরসভা শ্রীশ্রী রাধায়র্ান্দবি মন্দির তুরান বাোর  

৯ মাদারীপুর   শ্রীশ্রী সাব যেনীন দুর্ যা মন্দির  কুলপদ্বী 

১০ মাদারীপুর   সবুেবার্ মহাশ্মশান  জপৌর এলাকা 

১১ 

মান্দনকর্ঞ্জ জপৌরসভা শ্রীশ্রী আনিমেী কালীবািী  

শহীদ রন্দফক সিক, জপৌর 

এলাকা 

১২ মান্দনকর্ঞ্জ   শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ ন্দেউ মন্দির (ইসকন) অভো  কালীবান্দি, পূব য দাশিা 

১৩ মান্দনকর্ঞ্জ   শ্রীশ্রী কালী মন্দির (কালীয় ালা) পূব য দাশিা 

১৪ ন্দকয়শারর্ঞ্জ  জপৌরসভা বন্দিশ শ্মশান ঘাে আমন্দলিলা 

১৫ ন্দকয়শারর্ঞ্জ   শ্যামসুির আ িা জেশন জরাি 

১৬ ন্দকয়শারর্ঞ্জ   শ্রীশ্রী কালীবান্দি সদর 

১৭ মুন্দির্ঞ্জ  জপৌরসভা শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারােণ ন্দেউর মন্দির ইদ্রাকপুর 

১৮ মুন্দির্ঞ্জ   শ্রীশ্রী েেকালী মািা মন্দির সদর জরার্ 

১৯ মুন্দির্ঞ্জ   শ্রীশ্রী ের্দ্বািী মন্দির মুিীর্ঞ্জ 

২০ রােবান্দি জপৌরসভা ন্দবয়নাদপুর শ্রীশ্রী সাব যেনীন শীিলা মন্দির ন্দবয়নাদপুর 

২১ রােবান্দি   শ্রীশ্রী রাধায়র্ান্দবি ন্দেউর মন্দির ন্দবয়নাদপুর 

২২ রােবান্দি   রােবািী জকন্দ্রীে মহাশ্মশান চর লক্ষ্মীপুর 

২৩ শন্দরেিপুর  জপৌরসভা মধ্যপািা সাব যেনীন  দুর্ যা মন্দির   জপৌর এলাকা 

২৪ শন্দরেিপুর   শন্দরেিপুর জপৌর মহাশ্মশান জপৌর এলাকা 

২৫ নরন্দসংদী  জপৌরসভা শ্রীশ্রী মদনয়মাহন ন্দবগ্রহ মন্দির পন্দিম ব্রাহ্মিী, জপৌর এলাকা 

২৬ নরন্দসংদী    শ্রীশ্রী ন্দচন্দনশপুর কালীবান্দি উন্নন্দি ন্দবধােনী সন্দমন্দি ন্দচন্দনশপুর 

২৭ নরন্দসংদী    শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির আনিী, মাধবদী 

২৮ নরন্দসংদী    বীরপুর সভাব্রিী শ্রীশ্রী দুর্ যা মন্দির বীরপুর দাসপািা 



ক্রঃ নং জেলা উপয়েলা/  জপৌরসভা প্রন্দিষ্ঠায়নর নাম ইউন্দনেন/ ওোর্ য নং 

২৯ োঙ্গাইল জপৌরসভা বান্দেিপুর বসাকপািা কালী মন্দির  জেলা সদর 

৩০ োঙ্গাইল   শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ ও  আশ্রম বেিলা  

৩১ োঙ্গাইল   শ্রীশ্রী কালীবািী আদালিপািা, কালীবান্দি জরার্ 

৩২ োমালপুর  জপৌরসভা মহাশ্মশান ঘাে োমালপুর জফরীঘাে, সদর এলাকা 

৩৩ োমালপুর    শ্রীশ্রী  কালীবািী পূো মন্ডপ সদর এলাকা 

৩৪ োমালপুর    রানীর্ঞ্জবাোর  সাব যেনীন পূো মন্দির  সদর এলাকা 

৩৫ োমালপুর    ঠাকুরবািী রাধায়মাহন ন্দেউর মন্দির  দোমেী পািা 

৩৬ োমালপুর    পালপািা কান্দল মন্দির    

৩৭  জনিয়কানা জপৌরসভা শ্রীশ্রী কালী বান্দি মন্দির সািপাই 

৩৮  জনিয়কানা   নরন্দসংহ ন্দেউি আ িা সদর,  

৩৯  জনিয়কানা   রামকৃষ্ণ ন্দমশন রামকৃষ্ণ ন্দমশন জরার্, সািপাই 

৪০  জনিয়কানা   সৎসঙ্গ প্রার্ যনা মন্দির উন্দকল পািা 

৪১  জনিয়কানা   রানীপুর সাহাপুর পূো মন্দির    

৪২ জশরপুর জপৌরসভা শ্রীশ্রী মহাশ্মশান মন্দির সদর 

৪৩ জশরপুর   শ্রীশ্রী নরন্দসংহ ন্দেউ মন্দির গৃদ্দা নারােণপুর 

৪৪ জশরপুর   শ্রীশ্রী কালীমািা মন্দির রঘুনার্ বাোর 

৪৫ 

বরগুণা জপৌরসভা 

শ্রীশ্রী কিাইিলা কালী বািী সাব যেনীন দুর্ যা 

মন্দির 

কিাইিলা 

৪৬ বরগুণা   শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম দন্দিণ  মানসিলী 

৪৭ বরগুণা   শ্রীশ্রী নবলক্ষ্মী নবীনচাঁদ যুর্ল জসবাশ্রম দ. জহউলীবুন্দনো 

৪৮ 
পটুো ালী জপৌরসভা শ্রীশ্রী মদন জমাহন ন্দেউর মন্দির আ িাবািী, পুরান বাোর 

৪৯     শ্রীশ্রী রাধামাধব (ইসকন) মন্দির জুন্দবলী সিক 

৫০     সাব যেনীন েে িাঁরা মন্দির  ও শীিলায় ালা জুন্দবলী স্কুল সিক 

৫১ িালকাঠী জপৌরসভা শ্রীশ্রী হন্দরচাঁদ গুরুচাঁদ  জেলা জকন্দ্রীে মন্দির গুরুধাম, পূব য চাঁদকাঠী 

৫২ 

িালকাঠী   
শ্রীশ্রী মদন জমাহন ঠাকুর (ন্দবগ্রহ) জদয়বাত্তর আ িা 

ও রামকৃষ্ণ জসবাশ্রম 
জপাষ্ট অন্দফস জরার্ 

৫৩ িালকাঠী   সাব যেনীন শ্রীশ্রী পাবন্দলক হন্দরসভা রীর্ জরার্ 

৫৪ ন্দপয়রােপুর জপৌরসভা রায়েরকাঠি শ্রীশ্রী কালী মন্দির রায়েরকাঠী 

৫৫ ন্দপয়রােপুর   ন্দপয়রােপুর মহাশ্মশান ঘাে উপয়েলা সিক 

৫৬ ন্দপয়রােপুর   শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম খুমুন্দরো 



ক্রঃ নং জেলা উপয়েলা/  জপৌরসভা প্রন্দিষ্ঠায়নর নাম ইউন্দনেন/ ওোর্ য নং 

৫৭   জভালা জপৌরসভা শ্রীশ্রী দুর্ যা মািার মন্দির বাপ্তা শন্দি সংঘ 

৫৮ 

  জভালা   
শ্রীশ্রী মদন জমাহন ঠাকুর ন্দেউর মন্দির, জেলা 

জকন্দ্রীে মন্দির 
  

৫৯   জভালা   শ্রীশ্রী করুণামেী কালীমািার মন্দির  কালীবান্দি জরার্, ৩নং ওোর্ য 

৬০ বািরবান  জপৌরসভা শ্রীশ্রী রিাকালী মন্দির ১নং ওোর্ য, জপৌর এলাকা 

৬১ বািরবান   শ্রীশ্রী জলাকনার্ জসবাশ্রম ৩নং ওোর্ য, পানন্দিয় ালা 

৬২ বািরবান   শ্রীশ্রী ন্দশব মন্দির  ৬নং ওোর্ য, সনািনী পািা 

৬৩ 
ব্রাহ্মণবান্দিো জপৌরসভা শ্রীশ্রী রাধামাধব মন্দির মধ্যপািা  

৬৪ ব্রাহ্মণবান্দিো   সৎসংঘ ন্দবহার পন্দিম জমড্ডা  

৬৫ ব্রাহ্মণবান্দিো   শ্রীশ্রী শন্দনর মন্দির কালান্দশপািা 

৬৬ ব্রাহ্মণবান্দিো   শ্রীশ্রী আনিমেী কালীবান্দি হালদারপািা 

৬৭ চাঁদপুর  জপৌরসভা শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ৬৫২ ন্দমশন জরার্ 

৬৮ চাঁদপুর    শ্রীশ্রী জর্াপাল ন্দেউর আ িা নতুন বাোর 

৬৯ 

চাঁদপুর    শ্রীশ্রী  দুর্ যা মন্দির 
হন্দরেন কয়লানী, জমকযাটিে 

জরার্, পুরািন বাোর 

৭০ কক্সবাোর  জপৌরসভা শ্রীশ্রী সাব যেনীন হন্দর মন্দির ৯নং ওোর্ য, জপৌর এলাকা 

৭১ কক্সবাোর   শংকর মঠ ও ন্দমশন ৮নং ওোর্ য, জপৌর্ এলাকা 

৭২ কক্সবাোর   শ্রীশ্রী কৃষ্ণানি ধাম ৮নং ওোর্ য, জপৌর এলাকা 

৭৩ কক্সবাোর   ব্রাহ্ম মন্দির প্রধান সিক, জপৌর এলাকা 

৭৪ কক্সবাোর   কক্সবাোর জকন্দ্রীে মহাশ্মশান ৩নং ওোর্ য, জপৌর এলাকা 

৭৫ জফনী  জপৌরসভা রামকৃষ্ণ জসবাশ্রম  তুলাবািীো 

৭৬ জফনী   জফনী জপৌর মহাশ্মশান ন্দশব-কালী মন্দির  পূব য উন্দকলপািা 

৭৭ জফনী   শ্রীশ্রী রিাকালী মন্দির  হকন্দদ,বান্দলর্াও ইউন্দপ 

৭৮ 

 ার্িািন্দি  জপৌরসভা শ্রীশ্রী শংকর মঠ পার্ যসারর্ী আশ্রম 
মন্দহলা কয়লে সিক, সদর 

এলাকা 

৭৯  ার্িািন্দি   শ্রীশ্রী শ্যামা কালী মন্দির শালবন, এন্দর্ন্দস ন্দহল 

৮০  ার্িািন্দি   শ্রীশ্রী সাব যেনীন ের্ন্নার্ মন্দির ২নং প্রকল্প পান্থবাস 

৮১ লক্ষ্মীপুর জপৌরসভা শ্রীশ্রী শ্যামসুির ন্দেউ আ িা ৫নং ওোর্ য, র্ানা জরাি 

৮২ লক্ষ্মীপুর   শ্রীশ্রী আনিমেী কালী বান্দি ৬নং ওোর্ য, জুবন্দল ন্দদঘীর পাি 

৮৩ 

লক্ষ্মীপুর   শ্রীশ্রী বঙ্গুন্দবহারী ন্দেউ আ িা 
৯নং ওোর্ য, উত্তর হামিান্দদ 

ইউন্দপ 

৮৪ লক্ষ্মীপুর   শ্রীশ্রী রিাকালী মন্দির ৫নং ওোর্ য, শাঁ ািী পািা 



ক্রঃ নং জেলা উপয়েলা/  জপৌরসভা প্রন্দিষ্ঠায়নর নাম ইউন্দনেন/ ওোর্ য নং 

৮৫ 

 জনাো ালী জপৌরসভা শ্রীশ্রী জর্াপাল ন্দেউর মন্দির  
সায়বক ভুলুো জেে, মাইেদী 

বাোর 

৮৬  জনাো ালী   বলাই চাঁদ জর্াস্বামীর আ িা ন্দবয়নাদপুর, সদর 

৮৭ রাঙ্গামাটি  জপৌরসভা শ্রীশ্রী রাধা রাসন্দবহারী মন্দির ১০২ রাঙ্গামাটি সদর 

৮৮ রাঙ্গামাটি   শ্রীশ্রী রাম মন্দির ১০২ রাঙ্গাপান্দন, জভদয়ভদী 

৮৯ রাঙ্গামাটি   শ্রীশ্রী নারােণ মন্দির পুরািন বাস জেশন, জপৌর কলন্দন 

৯০ বায়র্রহাে জপৌরসভা বাসাবাটি পালপািা সাব যেনীন পূো মন্দির বাসাবাটি পালপািা 

৯১ বায়র্রহাে   শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম  ন্দপন্দস কয়লে জরার্ 

৯২ বায়র্রহাে   শ্রীশ্রী র্য়ঞ্জশ্বরী কালীমািা মন্দির মুন্দনর্ঞ্জ, জপৌর এলাকা 

৯৩ চুোর্াঙ্গা জপৌরসভা আয়লাকন্দদো দাসপািা সাব যেনীন দুর্ যা মন্দির আয়লাকন্দদো 

৯৪ চুোর্াঙ্গা   জিঘন্দর সাব যেনীন নাে মন্দির জিঘন্দর 

৯৫ র্য়শার জপৌরসভা শ্রীশ্রী দশমহান্দবদ্যা পূো মন্দির চাচিা 

৯৬ র্য়শার    াজুরা জলবুলিা জিেয়রাল র্য়হরপুর পূোমন্দির  াজুরা, জলবুিলা 

৯৭ র্য়শার   মান্দহন্দদো পূব যপািা সাব যেনীন কালীমন্দির মান্দহন্দদো, রুদ্রপুর 

৯৮ ন্দিনাইদহ  জপৌরসভা কাঁঠালবার্ান মন্দির ৫নং ওোর্ য, জপৌর এলাকা 

৯৯ ন্দিনাইদহ   ষাইেবান্দিো নােমন্দির ষাইেবান্দিো, জপৌর এলাকা 

১০০ ন্দিনাইদহ   হামদ কালী মন্দির ৪নং ওোর্ য, জপৌর এলাকা 

১০১ কুন্দষ্টো জপৌরসভা র্ানাপািা সাব যেনীন পূো মন্দির জপৌর এলাকা 

১০২ কুন্দষ্টো   আন্তেযান্দিক কৃষ্ণ ভাবনামৃি সংঘ (ইসকন) জপৌর এলাকা 

১০৩ 

কুন্দষ্টো   ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র  সৎসংঘ মন্দির 
শশীভূষণ প্রামান্দণক সিক, 

কুন্দষ্টো 

১০৪ জময়হরপুর জপৌরসভা বামণপািা-দাসপািা কালী মন্দির জপৌর এলাকা 

১০৫ জময়হরপুর   শ্রীশ্রী বলরাম হন্দরর মন্দির জপৌর এলাকা 

১০৬ জময়হরপুর   জপৌর শ্মশানঘাে জপৌর এলাকা 

১০৭ মাগুরা জপৌরসভা সািয়দাহা জলংো বাবার মন্দির জপৌর এলাকা 

১০৮ মাগুরা   োমরুলিলা নাে মন্দির জপৌর এলাকা 

১০৯ মাগুরা   জলাকনার্ মন্দির জপৌর এলাকা 

১১০ মাগুরা   রাউিরা ন্দর্ন্দরধারী আশ্রম হােরাপুর 

১১১ মাগুরা   র্াংনান্দলো সন্নাসীিলা নাে মন্দির ১৮  াদা  

১১২ মাগুরা   ন্দশবরামপুর বাটিকার্াঙ্গা মন্দির  জপৌর এলাকা 

১১৩ মাগুরা    জকচুোডুবী আশ্রম নাে মন্দির মন্দঘ 



ক্রঃ নং জেলা উপয়েলা/  জপৌরসভা প্রন্দিষ্ঠায়নর নাম ইউন্দনেন/ ওোর্ য নং 

১১৪ নিাইল  জপৌরসভা   জকন্দ্রীে োউন কালীবান্দি মন্দির   জেলা সদর 

১১৫ 

নিাইল   
আদালিপুর ভওো ান্দল চয়ররঘাে সাব যেনীন 

পূো মন্দির 
জেলা সদর 

১১৬ নিাইল   ন্দসংন্দর্ো কালী মন্দির ন্দসংন্দর্ো 

১১৭ সািিীরা জপৌরসভা  সািিীরা জেলা জকন্দ্রীে মন্দির পুরািন সািিীরা 

১১৮ সািিীরা   শ্রীশ্রী রাধা শ্যামসুির মন্দির পুরািন সািিীরা 

১১৯ সািিীরা   পােয়কয়লশ্বরী িীর্ যয়িি পােয়কলঘাো 

১২০ বগুিা  জেলা সদর শ্রীশ্রী জলাকনার্ বাবা মন্দির ও মন্দহলা সংঘ,  ন্দপোরী শংকর জলন, দত্তবািী 

১২১ বগুিা    জসানািন ধম য মন্দির  জেম্পল জরার্,সািমার্া 

১২২ বগুিা    উত্তর বাংলা স্বারস্বি আশ্রম  জচয়লাপািা 

১২৩ েেপুরহাে  জেলা  সদর েেপুরহাে জকন্দ্রীে বায়রাোরী মন্দির েেপুরহাে জপৌরসভা 

১২৪ েেপুরহাে   ন্দচিাপাি সাব যেনীন দুর্ যা মন্দির ন্দচিাপাি, জপৌর এলাকা 

১২৫ েেপুরহাে   েেপুরহাে জকন্দ্রীে বায়রাোরী মন্দির জপৌর এলাকা 

১২৬ নওর্াঁ  জেলা সদর জঘাষপািা সাব যেনীন মন্দির ফাইভ োর ক্লাব, জঘাষপািা 

১২৭ নওর্াঁ   রীঁ শ্রীশ্রী বুিা কালীমািার পুোমণ্ডপ কালীিলা 

১২৮ নওর্াঁ   ন্দশব-দুর্ যা মন্দির জপাে অন্দফস পািা,  াস নওর্াঁ 

১২৯ নায়োর   জেলা সদর শ্রীশ্রী কালী মন্দির  কানাই ান্দল 

১৩০ নায়োর    সুইপারকয়লানী দুর্ যা মন্দির  জচৌন্দকরপািা 

১৩১ নায়োর    বাকয়সাে সিীদাহ মহাশ্মশান   ন্দদঘাপন্দিো 

১৩২ নায়োর    েেকালী মন্দির নায়োর 

১৩৩ নায়োর    শ্রী শ্রী কান্দল মন্দির  উত্তরা র্ণভবন 

১৩৪ চাপাইনবাবর্ঞ্জ  জেলা সদর শ্রীশ্রী বুিা কালীমািার মন্দির কালীিলা 

১৩৫ চাপাইনবাবর্ঞ্জ   শ্রীশ্রী রামসীিা মন্দির সাধুরঘাে 

১৩৬ চাপাইনবাবর্ঞ্জ   চাপাইনবাবর্ঞ্জ শ্মশান  জেলা সদর 

১৩৭ পাবনা  জেলা সদর সাব যেনীন শ্রীশ্রী দুর্ যা মন্দির  কাচারীপািা 

১৩৮ পাবনা   শ্রীশ্রী রাধায়র্ান্দবি মন্দির হাসপািাল জরার্ 

১৩৯ পাবনা   সৎসংঘ আশ্রম  জহমায়েিপুর,সদর 

১৪০ ন্দসরাের্ঞ্জ জেলা সদর ঘুরকা জপৌর মহাশ্মশান জপৌর এলাকা 

১৪১ ন্দসরাের্ঞ্জ   কালী বান্দি জর্ান্দবিবান্দি ও ধম যসভা মন্দির জপৌর এলাকা 

১৪২ ন্দসরাের্ঞ্জ   শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর আ িা মুন্দেব সিক 

১৪৩ হন্দবর্ঞ্জ  জপৌরসভা শ্রীশ্রী কালী মন্দির কালীবান্দি জরার্, জপৌর এলাকা 



ক্রঃ নং জেলা উপয়েলা/  জপৌরসভা প্রন্দিষ্ঠায়নর নাম ইউন্দনেন/ ওোর্ য নং 

১৪৪ হন্দবর্ঞ্জ   শ্রী শ্রী মদন ন্দেউর আ িা বিচর, শায়েস্তার্ঞ্জ 

১৪৫ হন্দবর্ঞ্জ   শ্রী শ্রী জর্াপীনার্ ন্দেউর আ িা জঘাষপািা 

১৪৬ জমৌলভীবাোর  জপৌরসভা শ্রীশ্রী জলাকনার্ জসবা আশ্রম ফয়রে অন্দফস জরার্ 

১৪৭ জমৌলভীবাোর   শ্রীশ্রী পুরািন কালীবান্দি  জসন্ট্রাল জরার্ 

১৪৮ জমৌলভীবাোর   শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ জসবা আশ্রম রামকৃষ্ণ ন্দমশন জরার্ 

১৪৯ সুনামর্ঞ্জ  জপৌরসভা সব যেনীন জকন্দ্রীে শ্রীশ্রী দুর্ যা বান্দি হািননর্র, ৪নং ওোর্ য 

১৫০ সুনামর্ঞ্জ   শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম   জষালঘর, ৪নং ওোর্ য  

১৫১ সুনামর্ঞ্জ    সাব যেনীন শ্রীশ্রী দুর্ যা মন্দির ঊাঁধনপািা, ৫নং ওোর্ য 

১৫২ র্াইবান্ধা জপৌরসভা শ্রীশ্রী কালী মািা মন্দির কালীবান্দি জরার্ 

১৫৩ র্াইবান্ধা   র্াইবান্ধা জপৌর শ্মশান মন্দির  সদর 

১৫৪ র্াইবান্ধা   শ্রীশ্রী শন্দন মন্দির ন্দর্ন্দব জরাি 

১৫৫ কুন্দিগ্রাম জপৌরসভা শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষ্ণপুর পালপািা 

১৫৬ কুন্দিগ্রাম   শ্রীশ্রী রাধায়র্ান্দবি ন্দেউ মন্দির বাোর জরার্ 

১৫৭ কুন্দিগ্রাম    জকন্দ্রীে শ্মশানঘাে  জপৌর এলাকা 

১৫৮ লালমন্দনরহাে   জপৌরসভা শ্রীশ্রী জর্ৌন্দরশংকর জর্াশালা জসাসাইটি মন্দির মহল্লা জর্াশালা জরার্ 

১৫৯ লালমন্দনরহাে   শ্রীশ্রী রাধা ন্দর্ন্দরধারী মন্দির বান্দনোর ন্দদন্দঘ 

১৬০ লালমন্দনরহাে   সাপোনা মািাপািা সাব যেনীন দুর্ যা মন্দির সদর 

১৬১ ন্দনলফামারী  জপৌরসভা সন্নযাসীিলা সাব যেনীন দুর্ যা মণ্ডপ  জ াসাবান্দি 

১৬২ ন্দনলফামারী   শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ ন্দবয়বকানি জসবাশ্রম লক্ষ্মীচাপ 

১৬৩ ন্দনলফামারী   জকন্দ্রীে শ্রীশ্রী ন্দশব মন্দির কায়লক্টয়রে চত্ত্বর, নীলফামারী 

১৬৪ পঞ্চর্ি জপৌরসভা পঞ্চর্ি জকন্দ্রীে সাব যেনীন দুর্ যা  মন্দির জপৌর এলাকা 

১৬৫ পঞ্চর্ি   শ্রীশ্রী হন্দরেন সাব যেনীন দুর্ যা মন্দির জপৌর  ালপািা 

১৬৬ পঞ্চর্ি   পঞ্চর্ি জকন্দ্রীে মহাশ্মশান জপৌর এলাকা 

১৬৭ ঠাকুরর্াঁও  জপৌরসভা শ্রীশ্রী জর্ান্দবি ন্দেউ মন্দির জর্ান্দবিনর্র 

১৬৮ ঠাকুরর্াঁও   শ্রীশ্রী দুর্ যা মন্দির হলপািা 

১৬৯ ঠাকুরর্াঁও   জকন্দ্রীে শ্রীশ্রী রামমন্দির  জর্াধুন্দল বাোর 

১৭০ ন্দদনােপুর  জপৌরসভা শ্রীশ্রী রাধারমন েীউ মন্দির আনি সার্র 

১৭১ ন্দদনােপুর   শ্রীশ্রী বাসুন্দনোপন্দি দুর্ যা মন্দির বসুন্দনোপন্দি 

১৭২ ন্দদনােপুর   চকবাোর শ্রীশ্রী হন্দরসভা চকবাোর 

 


