
বরিশাল রবভাগেি উপগেলা পর্ যাগেি মরিিসমূহ  

ক্রঃ নং জেলা উপগেলা/  জপৌিসভা রিগমি নাম ইউরনেন/ ওোর্ য নং 

১ 

বিগুণা বিগুণা সদি 

সাব যেনীন শ্রীগুরু মরিি ও নাট মরিি  বদিখালী 

২ সাব যেনীন শ্রীশ্রী বনমালী কালী ও দুে যা মরিি   

৩ পরিম বুরিিচি শ্রীশ্রী সাব যেনীন দুে যা মরিি বুরিিচি 

৪ 

বিগুণা আমতলী  

জকন্দ্রীে দুে যা মরিি আমতলী 

৫ মদন জমাহন েীউি মরিি  ৪ নং ওোর্ য, আমতলী 

৬ সাব যেনীন শ্রীশ্রী িাধাগোরবি মরিি জটাপুিা 

৭ 

বিগুণা তালতলী  

পূব য চিনতলা সাব যেনীন িাধাগোরবি মরিি চিনতলা 

৮ বােীিহাট সাব যেনীন দুে যা মরিি বেীিহাট 

৯ শ্রী চচতন্য জসবাশ্রম জবহালা 

১০ 

বিগুণা পাথিঘাটা  

 জকন্দ্রীে শ্মশানঘাট ৭নং ওোর্ য, সদি 

১১ খাসতবক সাব যেনীন শ্রীশ্রী কালী ও দুে যা মরিি কাকরচিা 

১২ কাঁঠালতলী ঠাকুিবািী সাব যেনীন শ্রীশ্রী িাধাগোরবি ও 

দুে যা মরিি 
কাঁঠালতলী 

১৩ জ্ঞানপািা সাব যেনীন িাধাগোরবি মরিি নাচনাপাি 

১৪ 

বিগুণা বামনা  

উত্তি গুরদঘাট সাব যেনীন শ্রীশ্রী দুে যা মরিি গুরদঘাট 

১৫ উত্তি কাকরচিা হাটভাঙ্গা জোপাল মরিি কাকরচিা 

১৬ সাব যেনীন শ্রীশ্রী  জোরবি রেউি ও শ্রীশ্রী দুে যা মরিি জোলাঘাট 

১৭ 

বিগুণা  জবতােী  

শ্রীশ্রী মা-কালী মরিি   জোোি করুনা 

১৮ িাধাগোরবি  ও শ্রীশ্রী দুে যা মরিি  জমাল্লািহাট, জমাকারমো 

১৯  জবতােী সাব যেনীন জকন্দ্রীে শ্মশানঘাট  জপৌি এলাকা 

২০ 

পটুোখালী সদি  

সাব যেনীন শ্রীশ্রী কালী মাতাি মরিি  সবুেবাে 

২১ লাউকাঠি সাব যেনীন শ্রীশ্রী হরি জসবা আশ্রম ও ধম যসভা লাউকাঠি 

২২ নীলগখালা সাব যেনীন শ্রীশ্রী িাধাগোরবি মরিি নীলগখালা, ধিান্ধী বাোি 

২৩ 

পটুোখালী কলাপািা  

শ্রীশ্রী িাধাকৃষ্ণ মরিি কুোকাটা 

২৪ শ্রীশ্রী িাধাকৃষ্ণ মরিি ও তীথ য র্াত্রী জসবাশ্রম কালাপািা 

২৫ 

পটুোখালী েলারচপা  

শ্রীশ্রী দাস বারি সাব যেনীন দুে যা মরিি   

২৬ মধ্যর্াকুো আনিমেী কালীবািী মরিি মধ্যর্াকুো 

২৭ শ্রীশ্রী জলাকনাথ মানব জসবা সংঘ কালীবািী জিার্ 

২৮ 
পটুোখালী দুমরক িাধাগোরবি রবগ্রহ সম্বরলত সাব যেনীন শ্রীশ্রী হরি মরিি সদি 

২৯ 

পটুোখালী দুমরক   

মুিারদো সাব যেনীন শ্রীশ্রী জোপাল মরিি মুিারদো 

৩০ শ্রীশ্রী িাধা কৃষ্ণ মরিি িাোখালী 
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৩১ 

পটুোখালী দশরমনা  

পরিম আলীপুি রব.রব. িাে সাব যেনীন দুে যা মরিি পরিম আরলপুি 

৩২ িণগোপালদী বাোি সাব যেনীন শ্রীশ্রী দুে যা মরিি িণগোপালদী বাোি 

৩৩ চিহাসনাবাদ সাব যেনীন হরি মরিি চিহাসনাবাদ 

৩৪ 

পটুোখালী বাউফল  

সাব যেনীন শ্রীশ্রী জলাকনাথ ব্রহ্মচািী বাবাি মরিি কনকরদো 

৩৫ মাধবপুি  সাব যেনীন দুে যা পূো মরিি মাধবপুি 

৩৬ বীিপাশা সাব যেনীন মরিি বীিপাশা 

৩৭ 

পটুোখালী রমেযােঞ্জ  

সাব যেনীন দুে যা ও কালী মরিি রমেযােঞ্জ বাোি 

৩৮ জকওোবুরনো সাব যেনীন দুে যা ও জলাকনাথ মরিি জকওোবুরনো 

৩৯ 

পটুোখালী িাঙাবারল  

িাঙ্গাবালী বিি জলাকনাথ পূো মণ্ডপ করচোবুরনো 

৪০ তুলাতরল কালীবারি মরিি তুলাতরল, তক্তাবুরনো 

৪১ ঝালকাঠী 

সদি  

৩নং আন্তেযারতক পীঠস্থান রশববািী জপানাবারলো 

৪২ ঝালকাঠী ঝালকাঠী জপৌি মহাসমারধ ও শ্মশান নতুন কগলে জিার্ 

৪৩ ঝালকাঠী ভীমরুলী সাব যেনীন ধম য ও নাট মরিি ভীমরুলী 

৪৪ ঝালকাঠী কীরতযপাশা আচার্ য বািী দুে যা ও কারল মরিি সদি 

৪৫ 

ঝালকাঠী কাঠারলো  

শ্রীশ্রী িাধাগোরবি  উপগেলা জকন্দ্রীে জসবাশ্রম বাসস্ট্যান্ড 

৪৬ শ্রীশ্রী িাধাগোরবি জসবাশ্রম রহিরক 

৪৭ শ্রীশ্রী সাব যেনীন  সনাতন ধম য জসবাশ্রম পরিম রিটকী 

৪৮ সাব যেনীন ভক্তসংঘ জসবা আশ্রম বাঁশবুরনো, আমুো ইউরপ 

৪৯ 

ঝালকাঠী নলরিটি  

সাব যেনীন শ্রীশ্রী তািা মরিি   

৫০ সাব যেনীন  শ্রীশ্রী দুে যা মরিি নলরিটি বিি 

৫১ সাব যেনীন শ্রীশ্রী হরি মরিি   

৫২ 

ঝালকাঠী িাোপুি  

শ্রীশ্রী জকন্দ্রীে দুে যা মরিি জেলখানা 

৫৩ শ্রীশ্রী জোপালচাঁদ মতুো আশ্রম   

৫৪ উপগেলা জকন্দ্রীে শ্রীশ্রী হরিসভা মরিি উপগেলা সদি 

৫৫ সপ্তগ্রাম রিলনী সনাতন ধম য জসবাশ্রম মনহিপুি 

৫৬ সাব যেনীন শ্রীশ্রী দুে যা মরিি পালবািী, চনকাঠী 

৫৭ 

বরিশাল বরিশাল সদি   

আস্থাকাঠী সাব যেনীন শ্রীশ্রী হরি মরিি আস্থাকাঠী, ৬ নং োগুো 

৫৮ শ্রীশ্রী িাধাগোরবি রনবাস স্ব-গিার্ 

৫৯ শ্রীশ্রী জেৌিীে েেশ্রী েীবগসবা আশ্রম পূব য বগুিা জিার্ 

৬০ 

বরিশাল উরেিপুি  

েল্লা সাব যেনীন শ্রীশ্রী হরি মরিি জসবাশ্রম রপগিিপাি 

৬১ হািতা জকন্দ্রীে মদনগমাহন জসবাশ্রম হািতা 

৬২ শ্রীগুরু সাব যেনীন জকন্দ্রীে কীতযন আরঙ্গনা উরেিপুি বিি 
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৬৩ বরিশাল উরেিপুি  শ্রীশ্রী কৃষ্ণভক্ত জসবাশ্রম িাগমিকাঠী 

৬৪ 

বরিশাল  জেৌিনদী  

জমদাকুল মহাশ্মশান জমদাকুল  

৬৫ বাকাই বাোি সাব যেনীন শ্রীশ্রী দুে যা মরিি বাকাই 

৬৬ 
শ্রীশ্রী িাধাগোরবি, শ্রীশ্রী কালীমাতা, শ্রীশ্রী শীতলামাতা ও 

বাবা জলাকনাথ মরিি 
  

৬৭ 

বরিশাল আগেলঝািা  

মগহশ্বি জসবাসংঘ ও অনাথ আশ্রম বাহাদুিপুি 

৬৮ েরলিপাি সাব যেনীন িাধাগোরবি মরিি েরলিপাি, জকাদালগধাো 

৬৯ বািপাইকা সাব যেনীন শ্রীশ্রী িাধাগোরবি মরিি বািপাইকা 

৭০ করব রবেে গুপ্ত স্মৃরতিক্ষা ও মা মনসা মরিি চেলা 

৭১ সাব যেনীন শ্রীশ্রী িাধাগোরবি মরিি বাহাদুিপুি বাোি 

৭২ 

বরিশাল বাগকিেঞ্জ  

সাব যেনীন শ্রীশ্রী িাধামধব জসবাশ্রম ফলাঘি, কালীেঞ্জ বাোি 

৭৩ মুখােীবারি সাব যেনীন শ্রীশ্রী দুে যা মরিি বাগকিেঞ্জ সদি 

৭৪ সাব যেনীন শ্রীশ্রী িাধাগোরবি মরিি বােরদো, কলসকাঠী 

৭৫ 

বরিশাল  জমগহরিেঞ্জ  

মদনগমাহন মরিি  পাতািহাট 

৭৬ চি জহােলাি কালী মরিি  চি জহােলা 

৭৭ কাশীপুি দুে যা মরিি  কাশীপুি  

৭৮ 

বরিশাল বানািীপািা  

বানািীপািা জকন্দ্রীে সাব যেনীন দুে যা ও কালী মরিি বানািীপািা 

৭৯ সাব যেনীন শ্রীকৃষ্ণ জসবা আশ্রম ব্রাহ্মণবািী 

৮০ সাব যেনীন শ্রীশ্রী হরিসভা ও দুে যা মরিি মাচিং 

৮১ 

বরিশাল বাবুেঞ্জ  

বাবুেঞ্জ বাোি  জকন্দ্রীে শ্মশানঘাট বাবুেঞ্জ বাোি 

৮২ ইসলামপুি হালদাি বারি সাব যেনীন দুে যা মরিি ইসলামপুি 

৮৩ পূব য িহমতপুি সাব যেনীন দুে যা মরিি পূব য িহমতপুি 

৮৪ 

বরিশাল মুলারদ  

মুলাদী উপগেলা  জকন্দ্রীে শ্মশান মুলাদী ৬ নং ওোর্ য 

৮৫ শ্রীশ্রী িাধাগোরবি রেউি আশ্রম মুলাদী বিি 

৮৬ সাব যেনীন শ্রীশ্রী দুে যা মরিি চিকাগলখান 

৮৭ 

বরিশাল রহেলা  

কারলকাপুি মা কালী জসবাশ্রম কারলকাপুি 

৮৮ কাওরিো হরি ও দুে যা মরিি কাউরিো বিি 

৮৯ বাগহিচি হরি ও দুে যা মরিি বাগহিচি 

৯০ 

রপগিােপুি সদি  

নরিপািা োবতলা শ্রীশ্রী জোরবি জসবাশ্রম রশকদাি মরল্লক 

৯১ চরলশা বাোি সাব যেনীন দুে যা মরিি চরলশা বাোি 

৯২ জুেগখালা সাব যেনীন আনি আশ্রম জুেগখালা 

৯৩ রপগিােপুি নারেিপুি প্রণব মঠ শ্রীিামকাঠী 
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৯৪ 

রপগিােপুি নারেিপুি   

পুরুগ াত্তম মঠ উত্তমনেি, শ্রীিামকাঠী 

৯৫ শ্রীশ্রী হরিগুরু িাগেন পােল জসবাশ্রম উত্তি জঘা কাঠী, রদঘ যা 

৯৬ শ্রীশ্রী সাব যেনীন কালী মরিি চি বারনোিী, মাটিভাঙ্গা 

৯৭ 

রপগিােপুি ইন্দুিকারন  

চিনী পত্তাশী  শ্রীশ্রী হরিগুরুচাঁদ সব য সমন্বে সাব যেনীন 

জসবাশ্রম 
চিনী পত্তশী 

৯৮ বারলপািা ইউরনেন কালীবািী সাব যেনীন শ্যামা ও দুে যা 

মরিি 
বারলপািা 

৯৯ সাব যেনীন শ্রীশ্রী িাধাগোরবি জসবাশ্রম িামচন্দ্রপুি, পত্তাশী 

১০০ 

রপগিােপুি ভান্ডারিো  

শ্রীশ্রী শ্যামা মরিি লক্ষ্মীপুি িাে বারি 

১০১ পরিম পাশারিবুরনো ভুবগনশ্বিী সাব যেনীন দুে যা মরিি পাশারিবুরনো 

১০২ মধ্যরিো সাব যেনীন পূো মরিি   

১০৩ 

রপগিােপুি কাউখারল  

শ্রীগুরু সঙ্গ জকন্দ্রীে আশ্রম সদি 

১০৪ শ্রীশ্রী হরিগুরুচাঁদ মতুো আশ্রম সদি 

১০৫ কাউখারল জকন্দ্রী শ্মশান সদি 

১০৬ 

রপগিােপুি মঠবারিো  

মঠবারিো জকন্দ্রীে শ্রীশ্রী হরিগুরু জোপাল চাঁদ জসবাশ্রম 

ও মরিি 
সদি 

১০৭ সাব যেনীন জকন্দ্রীে মহাশ্মশান ও শ্রীশ্রী কালী মরিি সদি 

১০৮ সাব যেনীন জকন্দ্রীে শ্রীশ্রী হরিসভা মরিি সদি 

১০৯ 

রপগিােপুি  জনিািাবাদ   

সাব যেনীন শ্রীশ্রী হরি মরিি আিামকাঠী, শারন্তি হাট 

১১০ ঋর ধাম আশ্রম ভদ্াংক, কুরিোনা 

১১১ 

সাব যেনীন শ্রীশ্রী দুে যা মরিি 
েনকল্যাণ সংঘ , চকোি 

খাল, চদইহারি 

১১২ জকন্দ্রীে সাব যেনীন দুে যা মরিি স্বরূপকাঠি 

১১৩ 

  জভালা জভালা সদি 

শ্রীশ্রী িক্ষাকালীমাতা মরিি পূব যচি ইরলশ 

১১৪ শ্রীশ্রী মহাপ্রভুি আশ্রম   

১১৫ শ্রীশ্রী িাধাগোরবি মরিি   

১১৬ 

  জভালা তজুমুরিন  

শ্রীশ্রী কৃষ্ণ চচতন্য মহাপ্রভুি জসবাশ্রম আিারলো, চাঁদপুি  

১১৭ শ্রীশ্রী িাধাগোরবি রেউি মরিি   

১১৮ শ্রীশ্রী রেিীধািী রেউি মরিি দাগসি হাট 

১১৯ অরনল সাধু বাবারে মরিি চাঁদপুি ইউরপ 

১২০ 

  জভালা চিফযাশন  

শ্রীশ্রী লক্ষ্মী জদবীি মরিি  ৩নং ওোর্ য, জপৌিসভা 

১২১ শ্রীশ্রী েেন্নাথ  মহাপ্রভুি আশ্রম   জপৌিসভা 

১২২ শ্রীশ্রী  িাধাগোরবি   জপৌিসভা 

১২৩   জভালা জবািহানউরিন উপগেলা  জকন্দ্রীে মরিি  ( িাধা জোরবি রেউ মরিি)  ২ নং জপৌি ওোর্ য 



ক্রঃ নং জেলা উপগেলা/  জপৌিসভা রিগমি নাম ইউরনেন/ ওোর্ য নং 

১২৪ 

  জভালা জবািহানউরিন   

শ্রীশ্রী জোপাল রেউি মরিি মুরিি হাট 

১২৫ শ্রীশ্রী  িাধাগোরবি মরিি  উত্তি বাটামািা,  কারশেঞ্জ 

১২৬ 

  জভালা জদৌলতখান  

শ্রীশ্রী সুকগদব মদন মগহান মরিি জপৌিসভা 

১২৭ শ্রীশ্রী ঠাকুি  মদনগমাহন রেউি মরিি   জপৌিসভা 

১২৮ 

  জভালা মনপুিা  

শ্রীশ্রী আনি দারেনী হরি মরিি ৪ নং দরক্ষণ  সাকুরচো 

১২৯ শ্রীশ্রী জেৌি রনতাই জসবাশ্রম ১ নং মনপুিা 

১৩০ শ্রীশ্রী মহাপ্রভুি জসবাশ্রম চির্রতন 

১৩১ 

  জভালা লালগমাহন  

শ্রীশ্রী মদন জমাহন রেউ মরিি   

১৩২ 

পাঙ্গারশো কৃষ্ণকালী মরিি 
৭নং পরিম চি উগমদ 

ইউরপ 

১৩৩ শ্রী শ্রী নিিানী িাধাগোরবি ও দুে যামরিি চিভুতা 

১৩৪ মদনগমাহন রেউ মরিি  জপৌিসভা 

 


