২০১৬-২০১৭ অথ ববছজরর মহন্দুধিীয় কল্যাণ ট্রাস্ট হজি মবিরণকৃি ( প্রমিষ্ঠান )অনুদাজনর িথ্য।
ক্রমিক জেলা
নং
১ খুলনা

উপজেলা

প্রমিষ্ঠান/ব্যমির নাি ও ঠিকানা

অনুদান

পাইকগাছা

১০০০০

২ বগুড়া

নন্দীগ্রাি

শ্রী রািকৃষ্ণ জেবাশ্রি, েরল ( নবপল্লী) , পাইকগাছা
জপৌরেভা, পাইকগাছা, খুলনা
িাটিহাঁে জিাহন্ত পাড়া জগামবন্দ িমন্দর , িাটিহাে জিাহন্ত
পাড়া , কুমিড়া পমিি পুকুর, নন্দীগ্রাি, বগুড়া

৩ বমরশাল

বাজকরগঞ্জ

৪ বগুড়া

নন্দীগ্রাি

৫ ঝালকাঠী

নলমছটি

৬ গাইবান্ধা

সুন্দরগঞ্জ

৭ গাইবান্ধা

োদুল্লাপুর

৮ গাইবান্ধা

োদুল্লাপুর

৯ ঝালকাঠী

রাোপুর

১০ ঝালকাঠী

নলমছটি

১১ ঝালকাঠী

রাোপুর

১২ ঝালকাঠী

েদর

১৩ জিৌলভীবাোরকিলগঞ্জ
১৪ জিৌলভীবাোরকিলগঞ্জ

২৫০০০

োব বেনীন শ্রীশ্রী কালী ও শীিলা িািার িমন্দর, ফলাঘর ,
২৫০০০
কামলগঞ্জ বাোর, বাজকরগঞ্জ, বমরশাল
িাটিহাঁে জিাহন্ত পাড়া দুগাব িমন্দর , িাটিহাে জিাহন্ত পাড়া , ২৫০০০
কুমিড়া পমিি পুকুর, নন্দীগ্রাি, বগুড়া
োব বেনীন দুগাব িমন্দর, পূব ব কািজদবপুর, বাহাদুরপুর,
নলমছটি, ঝালকাঠী
োিমগরী শীলপাড়া হমরবাের ও দুগাব িমন্দর , োিমগমর
শীলপাড়া, মহজরাবাোর, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা

১০০০০

ইদ্রাকপুর বাোর োব বেনীন দুগাব ও কালী িমন্দর ,
বদলাগাড়ী, োদুল্লাপুর, গাইবান্ধা
বদলাগাড়ী োব বেনীন কালী িমন্দর , বদলাগাড়ী, োদুল্লাপুর,
গাইবান্ধা
নামরজকল বাড়ীয়া কালী িমন্দর, নামরজকলবাড়ীয়া, শুিগড়,
জরালা, রাোপুর, ঝালকাঠী
োব বেনীন শ্রীশ্রী হমর িমন্দর , জগাপালপুর, বাহাদুরপুর,
নলমছটি, ঝালকাঠী
দঃ পঃ নামরজকল বাড়ীয়া শ্রীহমর আশ্রি, নামরজকল বাড়ীয়া,
শুিাগড়, রাোপুর, ঝালকাঠী
রনিিী নওহাটা োব বেনীন শ্রীশ্রী শ্যািা িমন্দর, রািিিী,
জকওড়া, ঝালকাঠী েদর, ঝালকাঠী
ব
রািপুর োব বেনীন দুগাবাড়ী,
রািপুর, বনমবষ্ণুপুর, কিলগঞ্জ,
জিৌলভীবাোর
শ্রীশ্রী জগাপীনাথ িমন্দর, উত্তর ভানুমবল, আদম্পুর বাোর,
কিলগঞ্জ, জিৌলভীবাোর

১০০০০

২৫০০০

১০০০০
২৫০০০
৫০০০
২৫০০০
১৫০০০
২৫০০০
২৫০০০

১৫ সুনািগঞ্জ

ছািক

শ্রীশ্রী লক্ষ্মী িমন্দর , িধ্য গজণশপুর, ছািক, সুনািগঞ্জ

২৫০০০

১৬ হমবগঞ্জ

েদর

শ্রীশ্রী কািধনু িমন্দর , রািপুর, হমবগঞ্জ েদর , হমবগঞ্জ

২৫০০০

১৭ হমবগঞ্জ

বামনয়াচং

২০০০০

১৮ হমবগঞ্জ
১৯ হমবগঞ্জ

বামনয়াচং
বাহুবল

২০ হমবগঞ্জ

বাহুবল

২১ হমবগঞ্জ
২২ হমবগঞ্জ

িাধবপুর
িাধবপুর

শ্রীশ্রী হমরগাছিলা িমন্দর, বেন্তপুর, ইকরাি, বামনয়াচং,
হমবগঞ্জ
শ্রীশ্রী কালীগাছিলা, বাঘিলা, মবথংগল, বামনয়াচং, হমবগঞ্জ
শ্রীশ্রী হামি বলরাি আখড়া, রািপুর ( চামকগাঁও),
জেমলিনগর, বাহুবল, হমবগঞ্জ
শ্রীশ্রী োব বেনীন দুগাব িমন্দর, বমড়কামন্দ, জেমলিনগর,
বাহুবল, হমবগঞ্জ
শ্রীশ্রী দুগাব িমন্দর , বাঘাসুরা, িাধবপুর, হমবগঞ্জ
শ্রীশ্রী বাসুজদব িমন্দর, কামেিপুর, বহরা, িাধবপুর, হমবগঞ্জ

২৩ হমবগঞ্জ

বাহুবল

২৪ হমবগঞ্জ

েদর

২৫ মপজরােপুর জনছারাবাদ
২৬ রংপুর

েদর

২৭ কুমড়গ্রাি

উমলপুর

২৮ কুমড়গ্রাি

উমলপুর

২৯ কুমড়গ্রাি

উমলপুর

৩০ কুমড়গ্রাি

উমলপুর

৩১ কুমড়গ্রাি

উমলপুর

৩২ কুমড়গ্রাি

রাোরহাট

৩৩ কুমড়গ্রাি

েদর

২০০০০
২০০০০
২০০০০
১৫০০০
১৫০০০

লািাপুটিজুরী শ্মশান ঘাট উন্নয়ন, লািাপুটিজুরী,পুটিজুরী,
১০০০০
বাহুবল, হমবগঞ্জ
শ্রীশ্রী শ্মশান কালী িমন্দর, সূচীঊড়া, ব্রাহ্মণডুরা, হমবগঞ্জ েদর ১০০০০
ববমদক িঠ ও মিশন আশ্রি, খাড়াবাক, মচলিলা,
জনছারাবাদ, মপজরােপুর
আনন্দিয়ী জেবাশ্রি, আমদশপাড়া কজলে জরাড, রংপুর
েদর, রংপুর
উমলপুর উপজেলা জকন্দ্রীয় শ্মশান, উমলপুর, উমলপুর,
কুমড়গ্রাি
চাওয়াজপািা ব্রীে েংলগ্ন শ্মশান ঘাট, নামরজকল বাড়ী,
নামরজকলবাড়ী, উমলপুর, কুমড়গ্রাি
বাগচীর খািার েিীিহাশ্মশান ঘাট, বাগচীর খািার,
ধািশ্রী, উমলপুর, কুমড়গ্রাি
শ্রীশ্রী গজন্ধশ্বরী শ্মশান কালী িমন্দর , দমিণ োদুল্যা,
িবকপুর, উমলপুর, কুমড়গ্রাি
কাঁঠালবাড়ী স্বগীয় ভানু জিাহন স্মৃমিমচহ্ন িহাশ্মশান,
কাঁঠালবাড়ী, উমলপুর, কুমড়গ্রাি
মিস্তাপার শ্মশান কালী িমন্দর , জোিনারায়ন, নামেিখান,
রাোরহাট, কুমড়গ্রাি
কুমড়গ্রাি জপৌর শ্মশান ঘাট, মিমিপাড়া , কুমড়গ্রাি-৫৬০০,
কুমড়গ্রাি

১৫০০০
২৫০০০
৮০০০
৮০০০
৮০০০
৮০০০
৮০০০
৮০০০
৮০০০

৩৪ কুমড়গ্রাি

নাজগশ্বরী

িমিপাড়া জগামবন্দ িমন্দর , হােনাবাদ, নাজগস্বরী, কুমড়গ্রাি

৫০০০

৩৫ কুমড়গ্রাি

নাজগশ্বরী

৫০০০

৩৬ কুমড়গ্রাি

নাজগশ্বরী

৩৭ কুমড়গ্রাি

নাজগশ্বরী

৩৮ কুমড়গ্রাি

নাজগশ্বরী

৩৯ কুমড়গ্রাি

নাজগশ্বরী

স্বগীয় ফুলকান্তবাড়ী েব বজদব-জদবীর িমন্দর, দমিন
ব্যাপারীহাট, পয়রাডাঙ্গা, নাজগশ্বরী, কুমড়গ্রাি
পমিি িমিপাড়া মশবিমন্দর , হােনাবাদ, নাজগশ্বরী,
কুমড়গ্রাি
জিমলয়ানীকুটি মশব িমন্দর , জিমলয়ানীকুটি, বািনডাংগা,
আনছারহাট, নাজগশ্বরী, কুমড়গ্রাি
মুমড়য়া বাোর কালী িমন্দর , মুমড়য়া বাোর, বািনডাংগা,
আনছার হাট, নাজগশ্বরী, কুড়ীগ্রাি
রাধাজগামবন্দ িমন্দর হােনাবাদ আশ্রি েংঘ, ধুিকুড়ার পার,
হােনাবাদ, নাজগশ্বরী, কুমড়গ্রাি
বার (১২) হাি চামুিা কালী িমন্দর, কুলাঘাট, কুলাঘাট,
লালিমনরহাট েদর , লালিমনরহাট
জরলওজয় েনািন িমন্দর , োজহবপাড়া, লালিমনরহাট েদর
, লালিমনরহাট
কয়ারজদালা িহাশ্মশান ঘাট, পামুড়ী, নামুড়ীরহাট,
আমদিিারী, লালিমনরহাট
পাইকারটারী শ্মশান িমন্দর, জগাড়ল, জগাড়ল, কালীগঞ্জ,
লালিমনরহট
জগাড়াই গন্ধব বয় পাড়া কালী িমন্দর ,জগারাই গন্ধব্যব পাড়া,
ডাক: জগাড়াই, উপজেলা: মিেবাপুর, জেলা: টাংগাইল
োব বেনীন দুগাব িমন্দর , গ্রাি: মেংজুরী, ডাক: ভািগ্রাি ,
উপজেলা: মিেবাপুর
োব বেনীন মশব িমন্দর , গ্রাি: বাগোন, ডাক: ভািগ্রাি,
উপজেলা: মিেবাপুর
শ্রীশ্রী কালী িািার িমন্দর, গ্রাি: জেহড়াতিল, ডাক: টামকয়া
কদিা, উপজেলা: মিেবাপুর
শ্রীশ্রী মনিযানন্দ জেবা ও অনাথ আশ্রি, গ্রাি: িধুপুর, ডাক:
িধুপুর, উপজেলা: িধুপুর
দমরয়া শ্মশান কালী িমন্দর, গ্রাি: দমরয়া , ডাক: ঝাওয়াইল,
উপজেলা: জগাপালপুর
শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর , গ্রাি: সুিীপলাশ, ডাক: সুিী,
উপজেলা: জগাপালপুর

১০০০০

৪০ লালিমনরহাট েদর
৪১ লালিমনরহাট েদর
৪২ লালিমনরহাট আমদিিারী
৪৩ লালিমনরহাট কালীগঞ্জ
৪৪ টাঙ্গাইল

মিেবাপুর

৪৫ টাঙ্গাইল

মিেবাপুর

৪৬ টাঙ্গাইল

মিেবাপুর

৪৭ টাঙ্গাইল

মিেবাপুর

৪৮ টাঙ্গাইল

িধুপুর

৪৯ টাঙ্গাইল

জগাপালপুর

৫০ টাঙ্গাইল

জগাপালপুর

৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
২৫০০০
১৯০০০
৫০০০
৫০০০
৮০০০

১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০

৫১ ঢাকা

িহানগর

শ্রীশ্রী লিী িমন্দর , রাজয়রবাগ, কদিিলী , যািাবাড়ী

৫০০০

৫২ ঢাকা

িহানগর

৫০০০

৫৩ ঢাকা

িহানগর

৫৪ ঢাকা

িহানগর

শ্রীশ্রী োব বেনীন লক্ষ্মী নারায়ণ িমন্দর , জিারাদপুর (
জগায়ালবামড়) , জগিামরয়া, কদিিলী,
জদাজলশ্বর রাধািাধব িমন্দর , জদাজলশ্বর, জদাজলশ্বর, জডিরা (
যািাবাড়ী), ঢাকা
শ্রীশ্রী লক্ষ্মী িমন্দর , রাজয়রবাগ, কদিিলী , যািাবাড়ী

৫৫ ঢাকা

িহানগর

৫০০০

৫৬ ঢাকা

িহানগর

৫৭ ঢাকা

িহানগর

৫৮ ঢাকা

িহানগর

৫৯ ঢাকা

িহানগর

৬০ ঢাকা

িহানগর

শ্রীশ্রী োব বেনীন জলাকনাথ িমন্দর , মুরাদপুর, জগন্ডামরয়া,
কদিিলী
শ্রীশ্রী োব বেনীন মশব িমন্দর , দমনয়া রায়ারবাগ, কদিিলী,
ঢাকা
শ্রীশ্রী োব বেনীন কালী িমন্দর , রাজয়রবাগ, কদিিলী ,
যািাবাড়ী
শ্রীশ্রী োব বেনীন মশব িমন্দর , দমনয়া রায়ারবাগ, কদিিলী,
ঢাকা
শ্রীশ্রী োব বেনীন লমক্ষ্ম নারায়ণ িমন্দর , রাজয়রবাগ,
কদিিলী , যািাবাড়ী
শ্রীশ্রী লক্ষ্মী িমন্দর , রাজয়রবাগ, কদিিলী , যািাবাড়ী

৬১ োিিীরা

িালা

১০০০০

৬২ োিিীরা

আশাশুমন

৬৩ োিিীরা

েদর

৬৪ োিিীরা

িালা

৬৫ োিিীরা

িালা

৬৬ োিিীরা

িালা

শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর , জেয়ালা জঘাষ পাড়া , িালা ,
োিিীরা
বুড়াখারাটী োব বেনীন শ্যািা কালী িমন্দর , বুড়াখারাটি,
ডাক: িামড়য়ালী, উপজেলা: আশাশুমন
পুরািন োিিীরা কালী িমন্দর , পুরািন োিিীরা, ডাক +
উপজেলা : োিিীরা
পারিাদরা োব বেনীন িহাশ্মশান , িাদরা, ডাক: িাদরা,
উপজেলা: িালা
বলরািপুর োব বেনীন বােমন্ত পূো িমন্দর , বলরািপুর,
ডাক: ইেলািকাটি, উপজেলা: িালা
িাগুরা িহাশ্মশান , িাগুরা, ডাক: বারুইপাড়া, উপজেলা: িালা

৬৭ োিিীরা

েদর

৬৮ োিিীরা

আশাশুমন

৫০০০
৫০০০

৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০

১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০

শ্রীশ্রী শমব িমন্দর , ধুমলহর, ডাক: ধুমলহর, উপজেলা:
১০০০০
োিিীরা েদর
পূব ব কাদাকাটী োব বেনীন দুগাব িমন্দর , পূব ব কাদাকাটী, ডাক: ১০০০০
কাদাকাটি, উপজেলা: আশাশুমন

৬৯ োিিীরা

কামলগঞ্জ

৭০ োিিীরা

িালা

৭১ োিিীরা

িালা

৭২ মকজশারগঞ্জ ইটনা
৭৩ মকজশারগঞ্জ জহাজেনপুর
৭৪ মকজশারগঞ্জ জহাজেনপুর
৭৫ মকজশারগঞ্জ েদর
৭৬ মকজশারগঞ্জ জহাজেনপুর
৭৭ মকজশারগঞ্জ ইটনা
৭৮ জনিজকানা পূব বধলা
৭৯ জনিজকানা

পূব বধলা

৮০ জনিজকানা

িদন

৮১ জনিজকানা

জিাহনগঞ্জ

৮২ মকজশারগঞ্জ বমিশ
৮৩ নারায়ণগঞ্জ েদর
৮৪ নারায়ণগঞ্জ বন্দর
৮৫ নারায়ণগঞ্জ বন্দর
৮৬ নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জ

শ্রীশ্রী রািকৃষ্ণ জেবাশ্রি , বাঁশদহ , ডাক: জগামবন্দকাটি,
উপজেলা: কামলগঞ্জ
কালীিািা জভালা িজহশ্বর মশব িমন্দর , রথজখালা, ডাক:
নগরঘাটা , উপজেলা: িালা
শ্রীগুরু জগাপীনাথ জেবাশ্রি , জগানালী, ডাক: জগানালী নলিা,
উপজেলা: িালা
স্বল্প হাি কামবলা শ্মশান ঘাট, স্বল্প হাট কামবলা, এলংজুরী,
ইটনা, মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী নরমেংহ মেউর আখড়া, হনুিানিলা, জহাজেনপুর,
জহাজেনপুর, মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী কুজলশ্বরী বাড়ী জদবালয়, দ্বীজপশ্বর, জহাজেনপুর,
জহাজেনপুর, মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী জগাপীনাথ মেউর ও জগৌর মনিাই মেউর আখড়া, বমিশ,
েদর, মকজশারগঞ্জ
রািানন্ত শ্মশান ঘাট ও কালী িমন্দর , রািপুর, জহাজেনপুর ,
মকজশারগঞ্জ
রাধাজগামবন্দ িমন্দর , ইটনা, মকজশারগঞ্জ
োব বেনীন পূো িমন্দর , পূব বধলা, ডাক: পূব ব ধলা, পূব বধলা,
জনিজকানা
শ্রীশ্রী রাধা জগামবন্দ িমন্দর , কুতুবপুর, জগায়ালকান্দা,
শ্যািগঞ্জ, পূব বধলা, জনিজকানা
কাইটাইল োব বেনীন জলাকনাথ িমন্দর , কাইটাইল, িদন,
জনিজকানা
োব বেনীন কালী িমন্দর , মিয়াশী, েয়পুর, জিাহনগঞ্জ,
জনিজকানা
িানব কল্যাণিয়ী শ্রীশ্রী দুগাব িমন্দর , চমিগড়, চমিগড়,
ব জনিজকানা
দুগাপুর,
শ্রীশ্রী িারকনাথ ধাি, ৩০৮ নতুন পালপাড়া , নারায়ণগঞ্জ,
নারায়ণগঞ্জ েদর
শ্রীশ্রী লালমেউর আখড়া, িদনগঞ্জ, িদনগঞ্জ, বন্দর,
নারায়ণগঞ্জ
মবষ্ণু িমন্দর পাঠাগার, জোনামচমব জরাড মিপনী পুল, বন্দর,
নারায়ণগঞ্জ
কালী োব বেনীন পূো িমন্দর, কালী, জগালাকান্দাইল, ভুলিা,
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

৮০০০
৮০০০
৮০০০
৫০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
১০০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০

৮৭ নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জ

শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর , উত্তর কাজয়িপাড়া, নগর পাড়া,
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ িহাশ্মশান, িােদাইর, নারায়ণগঞ্জ মেটি
কজপবাজরশন, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ
শ্রীশ্রী োব বেনীন মশব িমন্দর , সুমিবাদ, চরিধুয়া, রায়পুরা,
নরমেংদী
শ্রীশ্রী োব বেনীন হমর িমন্দর , চর িধুয়া, চরিধুয়া, রায়পুরা,
নরমেংদী
শ্রীশ্রী দুগাব ও শ্যািা িমন্দর , শ্রীরািপুর বিবণপাড়া ,রায়পুরা,
নরমেংদী
শ্রীশ্রী োব বেনীন জলাকনাথ িমন্দর , জরিধুয়া, চরিধুয়া,
রায়পুরা, নরমেংদী
শ্রীশ্রী োব বেনীন দুগাব িমন্দর , চরিধুয়া, চরিধুয়া, রায়পুরা,
নরমেংদী
শ্রীশ্রী েগন্নাথ িমন্দর , মবরচর িধুয়া ( উত্তর পাড়া) চরিধুয়া,
রায়পুর, নরমেংদী
শ্রীশ্রী োব বেনীন লক্ষ্মী নারায়ণ িমন্দর, গােীপুরা, চরিধুয়া,
রায়পুরা, নরমেংদী
শ্রীশ্রী োব বেনীন কালী িমন্দর , চরিধুয়া, রায়পুরা, নরমেংদী

৫০০০

রাধাকৃষ্ণ িমন্দর , নারান্দী, িজনাহরদী, নরমেংদী
জকাজচরচর ঋমষপাড়া দুগাব িমন্দর , জকাজচরচর, জদৌলিপুর,
িজনাহরদী, নরমেংদী
শ্রীকৃষ্ণ িমন্দর , শ্রীমনমধ, চাজন্দরকামন্দ, রায়পুরা, নরমেংদী

৪০০০
৪০০০

জিমথকান্দা োব বেনীন প্রমিষ্ঠান ( শ্মশান), জিমথকান্দা,
রায়পুরা, নরমেংদী
রায়পুরা
নারান্দী শ্মশান ঘাট, নারান্দী, নারান্দী বাোর, িজনাহরদী,
নরমেংদী
রায়পুরা
শ্রীশ্রী শ্মশান কালী িমন্দর , শ্রীমনমধ, চাজন্দরকামন্দ, শ্রীমনমধ,
রায়পুরা, নরমেংদী
টংগীবাড়ী
শ্রীশ্রী রিাকালী িমন্দর ( িন্ডল পাড়া) , দমিণ মূলচর,
মদঘীরপাড়, টংগীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ
মেরােমদখান শ্রীশ্রী রিাকালী িমন্দর , জকাটগাঁও কামিবকপুর, মনিিলা,
মেরােদীখান, মুন্সীগঞ্জ

৫০০০

৮৮ নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জ
৮৯ নরমেংদী

রায়পুরা

৯০ নরমেংদী

রায়পুরা

৯১ নরমেংদী

রায়পুরা

৯২ নরমেংদী

রায়পুরা

৯৩ নরমেংদী

রায়পুরা

৯৪ নরমেংদী

রায়পুরা

৯৫ নরমেংদী

রায়পুরা

৯৬ নরমেংদী

রায়পুরা

৯৭ নরমেংদী
৯৮ নরমেংদী

িজনাহরদী
িজনাহরদী

৯৯ নরমেংদী

রায়পুরা

১০০ নরমেংদী

রায়পুরা

১০১ নরমেংদী
১০২ নরমেংদী
১০৩ মুন্সীগঞ্জ
১০৪ মুন্সীগঞ্জ

৮০০০
৪০০০
৪০০০
৪০০০
৪০০০
৪০০০
৪০০০
৪০০০
৪০০০

৪০০০

৪০০০
৫০০০
৬০০০
৬০০০

োব বেনীন শ্রীশ্রী কালী িমন্দর , শ্রীনগর উত্তর দাে পাড়া ,
শ্রীনগর , মুন্সীগঞ্জ
শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মেউর িমন্দর , জচঙ্গাবুমনয়াকামন্দ, িজহশপুর,
মুন্সীগঞ্জ েদর
শ্রীশ্রী েয়কালী িািা িমন্দর , জচঙ্গাবুমনয়াকামন্দ, িজহশপুর,
মুন্সীগঞ্জ েদর
শ্রীশ্রী পজরশ িহাত্মা আশ্রি ও িমন্দর , হাোইল, টংগীবাড়ী,
মুন্সীগঞ্জ
শ্রীশ্রী োব বেনীন দুগাব িমন্দর , আব্দুল্লাপুর, টংগীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ

৬০০০

শ্রীশ্রী োব বেনীন িা লক্ষ্মী িমন্দর , বাসুমদয়া, বামলগাঁও,
জলৌহেং , মুন্সীগঞ্জ
কলিা ইউমনয়ন শ্মশান ঘাট িমন্দর , কলিা, কলিা ,
জলৌহেং, মুস্নীগঞ্জ
মশবগঞ্জ িহাশ্মশান মশব িমন্দর, বানাইল, মশবগঞ্জ, মশবগঞ্জ,
বগুড়া
মশবগঞ্জ িহাশ্মশান কালী িমন্দর , বানাইল, মশবগঞ্জ,
মশবগঞ্জ, বগুড়া
মিলকপুর োব বেনীন দুগাব িমন্দর , মিলকপুর পুব ব বাোর,
মিলকপুর, আজেলপুর, েয়পুরহাট
পাটন ধারা রাধা জগামবন্দ িমন্দর, পাটনধারা, মিলকপুর,
আজেলপুর, েয়পুরহাট
রািধন কিবকাজরর বাড়ী োব বেনীন শ্রীশ্রী দুগাব িমন্দর ,
রািধন, িমিনপুর, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা
পূব ব িনিথ োব বেনীন দুগাব িমন্দর , পূব ব িনিথ, বািনডাঙ্গা,
সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা
পমিি িনিথ কালী িমন্দর, িনিথ, বািনডাঙ্গা, সুন্দরগঞ্জ,
গাইবান্ধা
ভাইয়া সূিী শ্রীশ্রী েয়কালী ও রাধা জগামবন্দ িমন্দর , ভাইয়া
সূিী , তুিমলয়া, জোি নতুন বাোর, কালীগঞ্জ, গােীপুর

৬০০০

কামলয়াতকর

মচনাইল শ্রীধাি পাগলা আশ্রি , জদওয়াইর, ঢালজোড়া,
জদওয়াইরবাোর, কামলয়াতকর, গােীপুর

১৫০০০

েদর

বােন কালী বামড় কালী িমন্দর , কড্ডা বাোর, গােীপুর
েদর , গােীপুর

১৫০০০

১০৫ মুন্সীগঞ্জ

শ্রীনগর

১০৬ মুন্সীগঞ্জ

েদর

১০৭ মুন্সীগঞ্জ

েদর

১০৮ মুন্সীগঞ্জ

টংগীবাড়ী

১০৯ মুন্সীগঞ্জ

টংগীবাড়ী

১১০ মুন্সীগঞ্জ

জলৌহেং

১১১ মুন্সীগঞ্জ

জলৌহেং

১১২ বগুড়া

মশবগঞ্জ

১১৩ বগুড়া

মশবগঞ্জ

১১৪ েয়পুরহাট

আজেলপুর

১১৫ েয়পুরহাট

আজেলপুর

১১৬ গাইবান্ধা '

সুন্দরগঞ্জ

১১৭ গাইবান্ধা '

সুন্দরগঞ্জ

১১৮ গাইবান্ধা '

সুন্দরগঞ্জ

১১৯ গােীপুর

কালীগঞ্জ

১২০ গােীপুর

১২১ গােীপুর

৬০০০
৬০০০
৬০০০
৬০০০

৮০০০
২৫০০০
২৫০০০
২৫০০০
২৫০০০
২৫০০০
২৪০০০
২৫০০০
১৫০০০

১২২ গােীপুর

েদর

১২৩ গােীপুর

কামলয়াতকর

১২৪ গােীপুর

কামলয়াতকর

১২৫ গােীপুর

েদর

১২৬ গােীপুর

টংগী

১২৭ ঢাকা

োভার

১২৮ ঢাকা

োভার

১২৯ ঢাকা

োভার

১৩০ ঢাকা
১৩১ ঢাকা
১৩২ ঢাকা

রাজেন্দ্রপুর ( বাবুর বাড়ী) োব বেনীন দুগাব িমন্দর ,
রাজেন্দ্রপুর, রােবাড়ী, শ্রীপুর, গােীপুর
কালািপুর োব বেনীন দুগাব িমন্দর , কালািপুর, কড়াইপাড়া ,
কামলয়াতকর, গােীপুর
মনমশন্দাহাটী জগামবন্দ িমন্দর , মনমশন্দাহাটী, জদওয়াইর
বাোর, কামলয়াতকর, গােীপুর
শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ িমন্দর , নারায়ণকুল, পূবাইল, গােীপুর েদর,
গােীপুর
মবেয় চন্দ্র দাে, মপিা: মৃি অমনল চন্দ্র দাে, খরতিল,
োিাইশ, গােীপুর
শ্রীশ্রী োব বেনীন দুগাব িমন্দর , নাইরাদী, মবরুমলয়া, োভার,
ঢাকা
নাইরাদী শ্মশান ঘাট, নাইরাদী, মবরুমলয়া, োভার, ঢাকা

২০০০০
১৫০০০
১৫০০০
১৫০০০
৩০০০
১০৯০০
১০৯০০

শ্রীশ্রী োব বেনীন েগন্নাথ িমন্দর , আশুমলয়া, আশুমলয়া,
োভার, ঢাকা
োভার
শ্রীশ্রী োব বেনীন কালী িমন্দর , আউক পাড়া , জডইরীফািব,
োভার, ঢাকা
নবাবগঞ্জ
শ্রীশ্রী শীিলা িাজয়র িমন্দর , উত্তর কান্দািািা, নবাবগঞ্জ,
ঢাকা
দমিণ জকরাণীগঞ্জজগামবন্দপুর োব বেনীন দীননাথ শ্মশান েংস্কার কমিটি,
জগামবন্দপুর, জিঘমরয়া, পমিিদী, জকরাণীগঞ্জ, ঢাকা

১০৯০০

ভাওয়াল ঋমষ পাড়া শ্রীশ্রী িা দুগাব িমন্দর , ভাওয়াল ঋমষ
পাড়া, আটি, জকরাণীগঞ্জ, ঢাকা
পূব ব বন্ধডাক পাড়া োব বেনীন কালী িমন্দর , পূব ব বন্দডাক
পাড়া , মেনমেরা, জকরাণীগঞ্জ, ঢাকা
িান্দাইল োব বেনীন লক্ষ্মী িমন্দর , িান্দাইল, মেনমেরা,
জকরাণীগঞ্জ, ঢাকা
শ্রীশ্রী োব বেনীন রাধা জগামবন্দ িমন্দর , খাজলর হাট,
মেনমেরা, জকরাণীগঞ্জ, ঢাকা
নতুন শুভাঢযা পকাজয়ি দুগাব িমন্দর , নতুন শুভাঢযা,
জকরাণীগঞ্জ, ঢাকা
রাজধশ্যাি িমন্দর , নতুন শুভাঢযা, জকরাণীগঞ্জ, জকরামণগঞ্জ,
ঢাকা

১০৯০০

১৩৩ ঢাকা

জকরাণীগঞ্জ

১৩৪ ঢাকা

জকরাণীগঞ্জ

১৩৫ ঢাকা

জকরাণীগঞ্জ

১৩৬ ঢাকা

জকরাণীগঞ্জ

১৩৭ ঢাকা

জকরাণীগঞ্জ

১৩৮ ঢাকা

জকরাণীগঞ্জ

১০৯০০
১০৯০০
১০৯০০

১০৯০০
১০৯০০
১০৯০০
১১৩০০
১০৯০০

১৩৯ ঢাকা

দমিণ জকরাণীগঞ্জজগামবন্দপুর োব বেনীন শ্রীশ্রী দীননাথ ঠাকুজরর আশ্রি ও
১০৯০০
িমন্দর , জগামবন্দপুর, জিঘমরয়া, পমিিদী, জকরাণীগঞ্জ, ঢাকা

১৪০ ঢাকা

জকরাণীগঞ্জ

১৪১ চট্রগ্রাি

পটিয়া

১৪২ চট্রগ্রাি

পটিয়া

১৪৩ চট্রগ্রাি

চন্দনাইশ

১৪৪ চট্রগ্রাি

পটিয়া

১৪৫ চট্রগ্রাি

জলাহাগাড়া

১৪৬ চট্টগ্রাি

ভালকালুমন্দ োব বেনীন হমর িমন্দর, ভালকালুন্দী, মেনমেরা,
জকরাণীগঞ্জ, ঢাকা
শ্রী শ্রী পাবিীসুহৃদ িহাশ্মশান কিজেক্স, মুোফরাবাদ,
পটিয়া, চট্রগ্রাি
িঠপাড়া িগজধশ্বরী িমন্দর ও রাি ঠাকুর জেবাশ্রি কমিটি,
িঠপাড়া, অমলরহাট, পটিয়া, চট্রগ্রাি
বরিা িাইগািা পালপাড়া োব বেনীন শ্রী শ্রী দুগাব িমন্দর,
িাইগািা, বরিা ৪৩৮৩, চন্দনাইশ, চট্রগ্রাি
শ্রী কৃষ্ণ ধাি, হাইদ্গাঁও, ১২নং হাইদ্গাঁও ১নং ওয়াড ব,
হাইদগাঁও, পটিয়া, চট্রগ্রাি
আধার িামনক পমিি পাড়া, োব বেনীন শ্রী শ্রী রি কালী
িমন্দর, আধার িামনক, ৯নং ওয়াড ব, পদুয়া, জলাহাগাড়া,
চট্রগ্রাি

১০৯০০

পটিয়া

বাউরজডঙ্গা কামলয়াইশ োব বেনীন শ্রীশ্রী জলাকনাথ ব্রহ্মচারী
িমন্দর , ধাউরজডঙ্গা, আমলরহাট, পটিয়া, চট্টগ্রাি

১০০০০

১৪৭ কক্সবাোর

রামু

১৪৮ কক্সবাোর

রামু

শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ িমন্দর , নতুন মিয়ারপাড়া , কচ্ছমপয়া, রামু, ১০০০০
কক্সবাোর
শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র েৎেঙ্গ, িন্ডলপাড়া, রামু, কক্সবাোর ১০০০০

১৪৯ কক্সবাোর
১৫০ কক্সবাোর

রামু
কুতুবমদয়া

১৫১ কক্সবাোর

কুতুবমদয়া

১৫২ কক্সবাোর

েদর

১৫৩ কক্সবাোর

উমখয়া

১৫৪ কক্সবাোর

রামু

১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০

রািপাড়া িহাশ্মশান, রািপাড়া, রামু, কক্সবাোর
১০০০০
জকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী জলাকনাথ িমন্দর , পূব ব বড়জখাপ মবদুযৎ িাজকবট, ১০০০০
বড়জঘাপ, কুতুবমদয়া, কক্সবাোর
উত্তর ধূরং প্রদীপ পাড়া োব বেনীন হমর ও দুগাব িমন্দর , প্রদীপ ১০০০০
পাড়া , উত্তর ধূরং, ধূরং বাোর, কুতুবমদয়া, কক্সবাোর
শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র েৎেঙ্গ , ঘৃিপল্লী, কক্সবাোর েদর ১০০০০
, কক্সবাোর
শ্রী েগন্নাথ ঋমষ িঠ ও মিশন, ধুরুিখালী, িমরচর পালং,
১০০০০
উমখয়া, কক্সবাোর
শ্রীিৎ স্বািী জেযামিশ্বরানন্দ িঠ ও মিশন, িধ্যি জিরংজলখা, ১০০০০
ফজিয়ারকুল, রামু, কক্সবাোর

১৫৫ কক্সবাোর

রামু

১৫৬ কক্সবাোর

জটকনাফ

১৫৭ জনিজকানা

ব
দুগাপুর

১৫৮ জিৌলভীবাোরশ্রীিঙ্গল
১৫৯ জিৌলভীবাোরশ্রীিঙ্গল

শ্রীশ্রী িয়া িগজদশ্বরী িমন্দর , উত্তর মিঠাছমড়,
জোয়ামরয়ানালা, রামু, কক্সবাোর,
শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ জেবাশ্রি, জোয়ারীজখালা, জহায়াইকং ,
জটকনাফ, কক্সবাোর
নয়ন জযাগী আশ্রি ,গ্রাি: চমন্ডগড়, ডাক: চমন্ডগড়, উপজেলা,
ব জেলা: জনিজকানা
দুগাপুর,
শ্রীশ্রী জলাকনাথ িমন্দর ,গ্রাি: দােপাড়া, ডাক: মিেবাপুর,
উপজেলা: শ্রীিঙ্গল, জেলা: জিৌলভীবাোর
শ্রীশ্রী রিাকালী িমন্দর ,গ্রাি: হামেপুর, ডাক: মিেবাপুর,
উপজেলা: শ্রীিঙ্গল, জেলা: জিৌলভীবাোর
নরদমহ োব বেনীন কালী িমন্দর ,গ্রাি: নরদমহ, ডাক:
গয়হাটা, উপজেলা: নাগরপুর, জেলা: টাংগাইল

১০০০০

৬০০০

১০০০০
২০০০০
১০০০০
১০০০০

১৬০ টাঙ্গাইল

নাগরপুর

১৬১ টাঙ্গাইল

জদলদুয়ার

গাছকুমুল্লী োব বেনীন দুগাব িমন্দর ,গাছ কুমুল্লী, ডাক:
এলামেন, উপজেলা: জদলদুয়ার, জেলা: টাংগাইল

১৬২ রংপুর

েদর

১৬৩ রংপুর

েদর

শ্রীশ্রী গ্রাি কালী িমন্দর ,গ্রাি: বালা পাড়া ২নং জবল জগট, ৫০০০
ডাক: বাঁবুয়া, উপজেলা + জেলা: রংপুর
মবশািি িাধবপুর োব বেনীন িহাশ্মশান কালী িমন্দর ,গ্রাি: ৫০০০
মবশািি িাধবপুর, ডাক; পামলচড়া, উপজেলা: + জেলা:
রংপুর েদর

১৬৪ হমবগঞ্জ

েদর

১৬৫ হমবগঞ্জ

বামনয়াচং

১৬৬ খুলনা

পাইকগাছা

শ্রীিা োরদা আশ্রি ,গ্রাি: আমিরপুর ডাক: হামিয়ার ডাংগা, ১০০০০
উপজেলা: পাইকগাছা, জেলা: খুলনা

১৬৭ গােীপুর

েয়জদবপুর

রািকৃষ্ণ জেবাশ্রি ,গ্রাি: মশববামড়, েয়জদবপুর, গােীপুর

১০০০০

১৬৮ িামনকগঞ্জ

োটুমরয়া

১০০০০

১৬৯ চট্টগ্রাি

মিরশ্বরাই

রািকৃষ্ণ মিশন জেবাশ্রি ,গ্রাি: বামলয়াটি, ডাক: বামলয়াটি,
উপজেলা: োটুমরয়া, জেলা: িামনকগঞ্জ
উত্তর বামলয়াদী কালী িমন্দর ,গ্রাি: বামলয়ামদ, ডাক:
বামলয়ামদ, উপজেলা: মিরশ্বরাই, জেলা: চট্টগ্রাি

শ্রীশ্রী রাধািদন জগাপাল মেউর িমন্দর ,গ্রাি: নািাতপল,
ডাক: বপল, উপজেলা + জেলা: হমবগঞ্জ
মবথঙ্গল জগায়ালহাটি োব বেনীন দুগাব িমন্দর ,মবথঙ্গল
জগায়ালহাটি, ডাক: মবথঙ্গল, উপজেলা: বামনয়াচং, জেলা:
হমবগঞ্জ

১০০০০

১০০০০
১০০০০

১০০০০

১৭০ টাঙ্গাইল

েমখপুর

শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ ও কালী িমন্দর ,হািীবান্ধা পমিি পাড়া,
ডাক : হািীবান্ধা, উপজেলা: েমখপুর, জেলা: টাংগাইল

৮০০০

১৭১ টাঙ্গাইল

েদর

৮০০০

১৭২ টাঙ্গাইল
১৭৩ টাঙ্গাইল

িধুপুর
েদর

১৭৪ টাঙ্গাইল

েদর

১৭৫ টাঙ্গাইল

েদর

শ্রীশ্রী জছাট কালী বাড়ী ,গ্রাি: আকুর টাকুর্, ডাক: টাংগাইল
েদর , টাঙ্গাইল
েলছি হমরেভা িমন্দর , েলছি, িধুপুর, টাংগাইল
কালীপুর পমিিপাড়া কালী িমন্দর , কামলপুর, মদঘুমলয়া,
টাংগাইল েদর
জছাট বাোমলয়া োব বেনীন কালী িমন্দর , জছাট বাোমলয়া,
টাংগাইল েদর
শ্রীশ্রী কালীিমন্দর পাছজবথইর , টাঙ্গাইল েদর , টাঙ্গাইল

১৭৬ টাঙ্গাইল

েমখপুর

েমখপুর উপজেলা জকন্দ্রীয় িমন্দর , েমখপুর, টাংগাইল

১০০০০

১৭৭ ঢাকা
১৭৮ ঢাকা

েদর
েদর

সুধারাি বাবার আশ্রি ও িমন্দর , েদর , ঢাকা
শ্রীশ্রী রাধা িাধব মেউজদব মবগ্রহ িমন্দর , জকািয়ালী, ঢাকা

১০০০০
১০০০০

১৭৯ ঢাকা

ওয়ারী

শ্রীশ্রী ইয়ারা মশব িমন্দর , সুইপার জকালনী, ওয়ারী, ঢাকা

৮০০০

১৮০ ঝালকাঠী

রাোপুর

১৮১ জগাপালগঞ্জ
১৮২ মেজলট
১৮৩ মেজলট
১৮৪ মেজলট
১৮৫ মেজলট
১৮৬ মেজলট
১৮৭ মেজলট

দমিণ পমিি নামরজকল বাড়ীয়া শ্রীশ্রী িনশািমন্দর ,
নামরজকলবাড়ী, জরালা, রাোপুর, ঝালকাঠী
জকাটালীপাড়া দমিণ িাচারিারা োব বেনীন " িনো িমন্দর" , িাচার িারা,
জকাটালীপাড়া , জগাপালগঞ্জ
েদর
শ্রীশ্রী জগৌরাঙ্গ িহাপ্রভু মেউ িমন্দর , িমনপুরী রােবাড়ী,
মেজলট েদর , মেজলট
জগায়াইনঘাট শ্রীশ্রী েগন্নাথ মেউ িমন্দর , মিমিিহল, োলুটিকর ,
জগায়াইনঘাট, মেজলট
েদর
শ্রীশ্রী জগামবন্দ মেউর আখড়া , িালিলা , মেজলট েদর ,
মেজলট
েদর
শ্রীশ্রী বলরাি মেউর আখড়া , িীরাবাোর, মেজলট েদর ,
মেজলট
েদর
চাঁনপুর জদবিা পূো িন্ডপ, চাঁনপুর, োলালবাদ, মেজলট েদর
, মেজলট
েদর
শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ মেউ িমন্দর , ৩১ স্বপ্নীল রাজির মদঘীর
পার, মেজলট েদর , মেজলট

১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০

২৫০০০
৩০০০০
২৫০০০
২০০০০
২৫০০০
২০০০০
২০০০০
২৫০০০

১৮৮ মেজলট

জগায়াইনঘাট

১৮৯ জিৌলভীবাোরকিলগঞ্জ
১৯০ জিৌলভীবাোরকিলগঞ্জ

১৯১ জিৌলভীবাোরশ্রীিঙ্গল
১৯২ জিৌলভীবাোরশ্রীিঙ্গল
১৯৩ জিৌলভীবাোরকিলগঞ্জ
১৯৪ জিৌলভীবাোরকিলগঞ্জ
১৯৫ জিৌলভীবাোরকুলাউড়া
১৯৬ জিৌলভীবাোরকিলগঞ্জ
১৯৭ জিৌলভীবাোরকিলগঞ্জ
১৯৮ জিৌলভীবাোররােনগর
১৯৯ জিৌলভীবাোরশ্রীিঙ্গল
২০০ জিৌলভীবাোরশ্রীিঙ্গল
২০১ সুনািগঞ্জ
২০২ সুনািগঞ্জ

েগন্নাথপুর
েগন্নাথপুর

২০৩ সুনািগঞ্জ
২০৪ সুনািগঞ্জ

ছািক
মবশ্বম্ভরপুর

২০৫ সুনািগঞ্জ

মবশ্বম্ভরপুর

শ্রীশ্রী রািেঙ্গা িহাপীঠ কালী িমন্দর , বাঊর ভাগ,
কানাইঘাট, জগানাইঘাট
শ্রীশ্রী জগাপাল মেউ িমন্দর , বচিন্যগঞ্জ, জকরািি নগর ,
কিলগঞ্জ, জিৌলভীবাোর
শ্রীশ্রী রাধা জগাপীনাথ মেউর িমন্দর , উত্তর বামলগাঁও,
জকরািি নগর , কিলগঞ্জ, জিৌলভীবাোর

২০০০০

শ্রীশ্রী দূগাব িমন্দর , মিেবাপুর, মিেবাপুর, শ্রীিঙ্গল,
জিৌলভীবাোর
শ্রীশ্রী কালী িমন্দর , ভুনবীর, শ্রীিঙ্গল, জিৌলভীবাোর

১০০০০

শ্রীশ্রী বভরব ঠাকুর থলী, উত্তর বামলগাঁও, কিলগঞ্জ,
জকরািনগর , কিলগঞ্জ, জিৌলভীবাোর
শ্রীশ্রী জগামবন্দমে িমন্দর , জোড়ািিপ, িাধবপুর,
জকরািিনগর , কিলগঞ্জ, জিৌলভীবাোর
শ্রীশ্রী োব বেনীন দুগাব িািপ, বড়দল , ছকাপন, কুলাউড়া,
জিৌলাভীবাোর
শ্রীশ্রী রাধা িাধব িমন্দর , বািনগাঁও, জকরািি নগর ,
কিলগঞ্জ, জিৌলভীবাোর
শ্রীশ্রী জগামবন্দ মেউ িমন্দর , মিলক পুর ( িধ্য পল্লী)
কিলগঞ্জ, কিলগঞ্জ, জিৌলভীবাোর
োব বেনীন দুগাব িমন্দর ( মশব িমন্দর প্রাঙ্গন) , উত্তরভাগ,
ঈজন্দশ্বর, রাোনগর , জিৌলভীবাোর
শ্রীশ্রী শ্রীিঙ্গজলশ্বরী কালীবাড়ী , কজলে জরাড, শ্রীিঙ্গল,
জিৌলভীবাোর
শ্রীশ্রী জলাকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রি, েয়নগর আ/এ, শ্রীিঙ্গল,
জিৌলভীবাোর
শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ িমন্দর, েগন্নাথপুর, সুনািগঞ্জ
শ্রীশ্রী জলাকনাথ িমন্দর, রসুলপুর, েগন্নাথপুর, সুনািগঞ্জ

১৫০০০

শ্রীশ্রী হমর িমন্দর, ছািক , সুনািগঞ্জ
শ্রীশ্রী েগন্নাথ মেউর আখড়া , নয়া বাউড়ংগা, ফজিপুর,
সুনািগঞ্জ
োব বেনীন দমিনা কালী িমন্দর , মবশ্বম্ভরপুর, সুনািগঞ্জ

২০০০০
২০০০০

২৫০০০
১০০০০

১০০০০

১৫০০০
২০০০০
১০০০০
২০০০০
২০০০০
১৫০০০
২০০০০
২০০০০
২০০০০

২৫০০০

২০৬ সুনািগঞ্জ

মবশ্বম্ভরপুর

োব বেনীন শ্মশান ঘাট, েনিা বাোর, মবশ্বম্ভরপুর, সুনািগঞ্জ ২০০০০

২০৭ সুনািগঞ্জ

মবশ্বম্ভরপুর

২৫০০০

২০৮ সুনািগঞ্জ

েদর

২০৯
২১০
২১১
২১২

ধিবপাশা
ধিবপাশা
েদর
বামনয়াচং

চমিিমন্দর , জিরুয়াজখালা, জগামবন্দ নগর , মবশ্বম্ভরপুর,
সুনািগঞ্জ
শ্রীশ্রী ঠাকুর বাড়ী আশ্রি , নামরমকলা, োনীগাঁও েদর ,
সুনািগঞ্জ
শ্রীশ্রী কালী িমন্দর , ধিবপাশা, গাভী, সুনািগঞ্জ
গাভী শ্মশান ঘাট, গাভী, ধিবপাশা, সুনািগঞ্জ
শ্রীশ্রী িদন জিাহন মেউ আখড়া , বাহুবল, হমবগঙে
সুোি পুর োব বেনীন শ্মশান ঘাট, বামনয়াচং , হমবগঞ্জ

২১৩ হমবগঞ্জ
িাধবপুর
২১৪ িয়িনমেংহ িারাকান্দা
২১৫ টাঙ্গাইল
কালীহািী

শ্রীশ্রী োব বেনীন দুগাব িমন্দর, বুল্লা, বাহুবল, হমবগঞ্জ
শ্রীশ্রী রাধা জগামবন্দ িমন্দর ,িারাকান্দা, িয়িনমেংহ
শ্রীশ্রী কালী িন্দ৯ইর , আকুয়ার ভিা, কালীহািী , ঢাকা

২০০০০
২০০০০
৩০০০০

২১৬ রংপুর

েদর

10000

২১৭ রংপুর

েদর

২১৮ রংপুর

েদর

২১৯ রংপুর

েদর

২২০ রংপুর

েদর

জস্টশন কালীবাড়ী িমন্দর, আলিনগর, আলিনগর, রংপুর
েদর, রংপুর
মডিলা রাে জদবত্তর এজস্টট, মডিলা িামহগঞ্জ, িামহগঞ্জ,
েদর, রংপুর
িােহাট মডিলা িহাশ্মশান, িােহাট, কযাজডট কজলে,
েদর, রংপুর
োব বেনীন েনািন শ্রী শ্রী গীিা েংঘ পাথ ব োরথী িমন্দর ,
ফজিপুর, উত্তর েননী, রংপুর েদর, রংপুর
শ্রী শ্রী িদনজিাহন ঠাকুর বাড়ী (আখড়া), েদর, েদর, রংপুর

২২১ রংপুর

েদর

6000

২২২ রংপুর

েদর

২২৩ রংপুর

েদর

২২৪ রংপুর
২২৫ রংপুর

েদর
েদর

২২৬ রংপুর

েদর

পূব ব অমভরাি েনািনী েংঘ হমরবাের ও দুগাব িমন্দর, পূব ব
অমভরাি বুমড়র হাট ফািব েদর, রংপুর
মকশািি িাধবপুর োব বেনীন মশবিমন্দর, মকশািি
িাধবপুর, পামলচড়া হাট, েদর, রংপুর
শ্রী শ্রী শ্যািা িাজয়র েনািন অজভদ িমন্দর,মিস্তা প্রজেক্ট
কজলানী, আলিনগর, েদর, রংপুর
বুড়াইল িহাশ্মশান,পয়ধর, খটখটিয়া, েদর, রংপুর
পূব বোনপুর ববষ্ণবপাড়া োব বেনীন দুগাব ও কালীিমন্দর,
পূব বোনপুর, রংপুর েদর, রংপুর
শ্রী শ্রী শীিলা িমন্দর, মডিলা কানুন জগাটলা, িামহগঞ্জ, েদর,
রংপুর

সুনািগঞ্জ
সুনািগঞ্জ
হমবগঞ্জ
হমবগঞ্জ

২৫০০০
১০০০০
১০০০০
৬০০০
২০০০০

10000
5000
7000
5000

6000
6000
5000
5000
5000

২২৭ রংপুর

েদর

পরশুরাি মচলার ঝাড় হমরিমন্দর, পরশুরাি মচলারঝড়,
িয়না কুটি, েদর, রংপুর
রমিয়া িধ্যজযাগীপাড়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর, রমিয়া,
মিঠাপুকুর, রংপুর
মিদ্রা উপনন্বত্তকী োব বেনীন বটিলা রাধা জগামবন্দ ও দুগাব
িমন্দর,মিদ্রা উপনন্বত্তকী, িীরবাগ, কাউমনয়া, রংপুর

5000

২২৮ রংপুর

মিঠাপুকুর

২২৯ রংপুর

কাউমনয়া

২৩০ রংপুর

েদর

লালবাগ দশবনা শ্মশান, লালবাগ দশবনা, কাওিমহজকল কজলে
েদর, রংপুর
শ্রী শ্রী লিী নারায়ণ েপাদ বন মেউ মবগ্রহ জদজবাত্তর এজস্টট,
রাধা বল্লব , রংপুর, েদর, রংপুর
শ্রী শ্রী কৃষ্ণভাবনামৃ িমন্দর, দঃ কুশবাবলরািপুর (মহন্দু
পাড়া), িমিনপুর, েদর, রংপুর
বালাজকাঁইয়ার শ্রী শ্রী হমরিমন্দর , বালাজকাঁইয়ার, খটখটিয়া,
জকািয়ালী, রংপুর
মচলারঝড় বটিলা ব্রহ্মিমন্দর, মচলারঝড়, েদর, রংপুর

5000

২৩১ রংপুর

েদর

২৩২ রংপুর

েদর

২৩৩ রংপুর

জকািয়ালী

২৩৪ রংপুর

েদর

২৩৫ রংপুর

গঙ্গাচড়া

ব
দমিন জকালজকান্দ বাবুপাড়া দুগািমন্দর,
দমিন জকালজকান্দ
বাবুপাড়া, জকালজকান্দ, গঙ্গাচড়া, রংপুর

5000

২৩৬ রংপুর

গঙ্গাচড়া

শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ জযাগিমন্দর, চান্দািারী(ডাঙ্গাপাড়া),
চান্দািারী, গঙ্গাচড়া, রংপুর

5000

২৩৭ রংপুর

েদর

8000

২৩৮ রংপুর

গঙ্গাচড়া

মূলাজটাল োব বেনীন পুোিমন্দর, মূলাজটাল,রংপুর,েদর
রংপুর, রংপুর
শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ োব বেনীন িমন্দর,ধামুর(িাঝাপাড়া),
গঙ্গাচড়া, গঙ্গাচড়া, রংপুর

২৩৯ রংপুর

পীরগাছা

পশুয়া রায়পাড়া োব বেনীন শ্রী শ্রী িঙ্গলিয়ী িা কালীিমন্দর, 5000
পশুয়া, বড়দরগা হাট, পীরগাছা, রংপুর

২৪০ রংপুর

মিঠাপুকুর

২৪১ রংপুর

গঙ্গাচড়া

শ্রী শ্রী রাধা জগামবন্দিমন্দর ও আশ্রি, বুেরুক
িােপুর,শালিারা বাোর, মিঠাপুকুু্ রংপুর
শ্রী শ্রী রাধা জগামবন্দিমন্দর, উঃ জকালাকান্ত, জকালাকান্ত,
গঙ্গাচড়া রংপুর

5000
5000

5000
8000
5000
5000

5000

8000
5000

২৪২ রংপুর

িারাগঞ্জ

বরািী চড়কডাঙ্গা মশব িমন্দর, ইকরচালী,
ইকরচালী,িারাগঞ্জ, রংপুর
িধুপুর েদ বারপাড়া িানিয়ী বাজরায়ারী হমরিমন্দর ,
েদ বারপাড়া, কােীরহাট, বদরগঞ্জ, রংপুর
শ্রী শ্রী লিী নারায়ণ িমন্দর, আমেজুল্যাহ, আমেজুল্যাহ,
েদর, রংপুর
ব
শ্রী শ্রী কালী ও দুগািমন্দর,
বাহামগলী, িীরবাগ, কাউমনয়া,
রংপুর
ব
পাহাড়পুর(িজহন্দ্রবাড়ী) োব বেনীন দুগািমন্দর,পাহাড়পুর,
শাজনরহাট, পীরগঞ্জ, রংপুর
শ্যািপুর োব বেনীন কালীিমন্দর,
শ্যািপুর(কুশবা),িীরবাগ(৫৪৪০), কাউমনয়া, রংপুর
ব
িাদারগঞ্জ োব বেনীন দুগািমন্দর,হাোনপুর(িাদারগঞ্জ),
জগাপীগ্রাি, পীরগঞ্জ, রংপুর

10000

২৪৩ রংপুর

বদরগঞ্জ

২৪৪ রংপুর

েদর

২৪৫ রংপুর

কাউমনয়া

২৪৬ রংপুর

পীরগঞ্জ

২৪৭ রংপুর

কাউমনয়া

২৪৮ রংপুর

পীরগঞ্জ

২৪৯ রংপুর

পীরগঞ্জ

িাদারগঞ্জ োব বেনীন শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ িমন্দর,
,হাোনপুর(িাদারগঞ্জ), জগাপীগ্রাি, পীরগঞ্জ, রংপুর
বাহাদুর পুর োব বেনীন কালীিমন্দর,বাহাদুর পুর,
রায়পুর,পীরগঞ্জ, রংপুর
শ্রী শ্রী কালী ও শীিলািমন্দর, নবুচালুনীয়া, অন্নদানগর,
পীরগাছা, রংপুর
কাঞ্চন পুর হমরবাের,কাঞ্চন পুর,গুমেবপাড়া, পীরগঞ্জ, রংপুর

7000

২৫০ রংপুর

পীরগঞ্জ

২৫১ রংপুর

পীরগাছা

২৫২ রংপুর

পীরগঞ্জ

২৫৩ রংপুর

পীরগাছা

পূব বগনঙ্গাঁনারায়ন(জরলওজয়জগা)োব বেনীন িাতৃিমন্দর,
পূব বগনঙ্গাঁনারায়ন, ইটাকুিারী,পীরগাছা,রংপুর

5000

২৫৪ রংপুর
২৫৫ রংপুর

পীরগাছা
বদরগঞ্জ

5000
5000

২৫৬ রংপুর

েদর

২৫৭ রংপুর

েদর

রাধাকৃষ্ণ জদবিমন্দর, রাধাকৃষ্ণ, পীরগাছা,রংপুর
শ্রী শ্রী বৃজেশ্বরী বুমড়িািার িমন্দর, হােপািাল জরাড,
বদরগঞ্জ, বদরগঞ্জ, রংপুর
পমিি জগাপীনাথপুর োব বেনীন হমরিমন্দর, জগাপীনাথপুর,
জকরানীরহাট, েদর, রংপুর
জদবত্তর শ্রীশ্রী রােরাজেশ্বরী িমন্দর , ধুিখাটিয়া, িামহগঞ্জ,
রংপুর েদর , রংপুর
বাজরায়ারী দুগাব িন্ডপ, দাউদ, টুপািারী, বািগঞ্জ, নীলফািারী,

২৫৮ নীলফািারী েদর

7000
8000
5000
5000
5000
5000

5000
5000
5000

5000
10000
৫০০০

২৫৯ নীলফািারী েদর
২৬০ নীলফািারী েদর
২৬১ নীলফািারী েদর
২৬২ নীলফািারী মকজশারগঞ্জ
২৬৩ ঢাকা

জগিামরয়া

২৬৪ নীলফািারী মকজশারগঞ্জ

২৬৫ নীলফািারী মকজশারগঞ্জ
২৬৬ নীলফািারী মকজশারগঞ্জ

২৬৭ নীলফািারী মডিলা
২৬৮ নীলফািারী মডিলা

২৬৯ নীলফািারী মডিলা
২৭০ নীলফািারী মডিলা
২৭১ নীলফািারী মডিলা
২৭২ নীলফািারী মডিলা
২৭৩ নীলফািারী মডিলা

শ্রীশ্রী জদবীরডাঙ্গা িমন্দর , উত্তর হাজড়ায়া জপৌরেভা,
নীলফািারী েদর , নীলফািারী
মিলনপল্লী োব বেনীন দুগাব িমন্দর , মিলনপল্লী, নীলফািামর
েদর , নীলফািারী
শ্রীশ্রী গীিাজ্ঞান িাপে আশ্রি , েয় চন্ডী স্বরূপপাড়া ,
দাজরায়ানীসুিাকল, নীলফািারী েদর
জিলাবর কযাজিরার বাোর জকমন্দয় শ্মশান কামল িমন্দর ,
জিলাবর, মকজশারগঞ্জ, নীলফািারী
শ্রীশ্রী মশব িমন্দর , ৪৫/৪৫/২ শরৎগুপ্ত জরাড, ঢাকা দমিণ
মেটি কজপবাজরশন, ঢাকা
বড়মভটা চড়কডাঙ্গা জকন্দ্রীয় োব বেনীন মবষ্ণু িমন্দর , উত্তর
বড়মভটা, বড়মভটা, মকজশারগঞ্জ, নীলফািারী

৭০০০

পূব ব দমলরাি েরকার পাড়া োব বেনীন হমর িমন্দর , পূব ব
দমলরাি, গজণশ, মকজশারগঞ্জ, নীলফািারী
জিলাবর টটুয়ার ডাঙ্গা শ্রীশ্রী করুণািয়ী কালী িমন্দর ,
জিলাবর, জিলাবর, মকজশারগঞ্জ, নীলফািারী

৫০০০

৫০০০
৬০০০
২৫০০০
২৫০০০
১০০০০

৫০০০

েরকার পাড়া োব বেনীন হমর িমন্দর , উত্তর ঝুনাগাছাচাপানী, ৫০০০
চাপানী হাট, মডিলা, নীলফািারী
উত্তর জোনামুখী কানাইরচর োব বেনীন হমর িমন্দর , ৮ নং
৫০০০
ঝুনাগাছা চাপানী, চাপানী হাট, মডিলা, নীলফািারী
োব বেনীন েগন্নাথ িমন্দর , দঃ ঝুনাগাছ চাপানী, চাপানী,
মডিলা , নীলফািারী
শালহাটি োব বেনীন দুগাব িমন্দর , শালহাটি, শালহাটি,
মডিলা, নীলফািারী
শালহাটি োব বেনীন িহাশ্মশান, শালহাটি, মডিলা ,
নীলফািারী
শালহাটি জিাহন্তপাড়া োব বেনীন মবষ্ণু িমন্দর , শালহাটি,
মডিলা, নীলফািারী
দঃ কুিার পাড়া ( অমধকারী বাড়ী ) োব বেনীন শ্রীশ্রী দুগাব
িমন্দর , কুিার পাড়া , মডিলা, নীলফািারী

৫০০০
৭০০০
৭০০০
৬০০০
৫০০০

২৭৪ নীলফািারী েলঢাকা

পঃ বালাগ্রাি ( ঠাকুর িিব) োব বেনীন কামল িমন্দর , পঃ
বালাগ্রাি, বালাগ্রাি, েলঢাকা, নীলফািারী

২৭৫ নীলফািারী েলঢাকা

শালনগ্রাি বটিলা বুমড়িারাই শ্মশান, শালন গ্রাি, বালাগ্রাি, ৭০০০
েলঢাকা, নীলফািামর
শালন গ্রাি ঢুকঢুমক কালীবামড় কালী ও দুগাব িমন্দর ,
৬০০০
শালনগ্রাি, বালাগ্রাি, েলঢাকা, নীলফািারী

২৭৬ নীলফািারী েলঢাকা

১২০০০

কালীগঞ্জ শ্রীিন্ত কালী ও দুগাব িমন্দর, কালীগঞ্জ, দ্বারােগঞ্জ,
ডীিলা, নীলফািামর
জবিগাড়া আশ্রি পাড়া মবষ্ণু িমন্দর , জবিগাড়া , মিরােগঞ্জ,
জডািার, নীলফািারী
উত্তর বড়মভটা ডাঙ্গাপাড়া নািারবাড়ী োব বেনীন কালী
িমন্দর, উত্তর বড়মভটা, মকজশারগঞ্জ, নীলফািারী

৫০০০

২৮০ নীলফািারী মকজশারগঞ্জ

জিলাবর পমিি পাড়া বটিলা হমর িমন্দর , জিলাবর,
বড়মভটা, জিলাবর, মকজশারগঞ্জ, নীলফািারী

৫০০০

২৮১ নীলফািারী বেয়দপুর

উত্তর জোনামুখী ডািারপাড়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর , উত্তর
জোনামুখী, জবািলাগাড়ী, বেয়দপুর, নীলফািারী

৫০০০

২৮২ নীলফািারী বেয়দপুর

শ্রীশ্রী চিী িমন্দর , বাঙ্গালপুর, কুিার পাড়া, লিণপুর,
৫০০০
বেয়দপুর, নীলফািারী
চামন্দয়ার ডাঙ্গা দুগাব িমন্দর , জখার্দ্ব জবািলাগাড়ী, শ্বােকান্দর ৫০০০
, বেয়দপুর, নীলফািারী
উত্তর বড়মভটা কামনয়া পাড়া োব বেনীন হমর িমন্দর , বামনয়া ৫০০০
পাড়া , বড়ামভটা , মকজশারগঞ্জ, নীলফািারী

২৭৭ নীলফািারী মডিলা
২৭৮ নীলফািারী জডািার
২৭৯ নীলফািারী মকজশারগঞ্জ

২৮৩ নীলফািারী বেয়দপুর
২৮৪ নীলফািারী মকজশারগঞ্জ

২৮৫ নীলফািারী েলঢাকা
২৮৬ নীলফািারী মকজশারগঞ্জ

২৮৭ নীলফািারী েলঢাকা

৫০০০
৫০০০

শ্রীপ্রভুপাদ মবদুষ চন্দ্র শ্রীধাি শ্রী অঙ্গন ( আশ্রি)
হমরিন্দ্রপাট, বাহালীপাড়া, েলঢাকা, নীলফািারী
দমিণ বাহামগলী েন্যােীপাড়া কালীবামড় দুগাব িিপ, দমিণ
বাহামগলী, িয়নাকুমড়, মকজশারগঞ্জ, নীলফািারী

২৫০০০

িালুক জগালনা ( ভীজির ধাি) োব বেনীন হমর িমন্দর ,
িালুক জগালনা, জগালনা ( কালীগঞ্জ), েলঢাকা, নীলফািারী

৫০০০

৫০০০

২৮৮ নীলফািারী েদর
২৮৯ নীলফািারী মকজশারগঞ্জ

২৯০ নীলফািারী জডািার

জগৌমড়য় মিশন ( িমন্দর ),ইটাজখালা , কামনয়ালখািা ,
নীলফািারী
বাড়াইপাড়া শ্রীশ্রী িহাশ্মশান স্বীয়ধাি, উত্তর জভড়াজভড়ী,
পুটিিারী, হামের হাট, মকজশারগঞ্জ, নীলফািারী

৫০০০

পমিি হলহমলয়া কানারহাট োব বেনীন মবষ্ণু িমন্দর , পঃ
হলহমলয়া, জডািার, নীলফািারী
মেপাহী হাট শ্রীশ্রী দুগাব িমন্দর , মেপাহীহাট, আিলাহার,
পঞ্চগড় েদর
শ্রীশ্রী রাধাপ্রাণ বল্লভ মেউ িমন্দর , চানপাড়া , পঞ্চগড় েদর

৫০০০

পাথরাে োব বেনীন কালী িমন্দর ও শ্মশান, পাথরাে,
িয়নামদঘী, জবাদা, পঞ্চগড়
শ্রীশ্রী নৃমেংহ িমন্দর, বামনয়া পাড়া , কােলমদঘী, জবাদা,
পঞ্চগড়
কামলিলা পমিি দুগাব িমন্দর , কালীিলা বনগ্রাি, আিিলা
কােীপাড়া , জবাদা, পঞ্চগড়
শ্রীশ্রী ভাগবি অধ্যামত্মক িমন্দর, বামনয়াপাড়া , কােলমদঘী,
জবাদা, পঞ্চগড়
শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মেউ িমন্দর, েদ বারপাড়া , রােয়া, আজটায়ারী,
পঞ্চগড়
শ্রীশ্রী গুরু জগৌরাঙ্গ রাধা দয়ািয় মেউ জগৌড়ীয় িঠ, চুচুলী
বটিলী হাট, পাজটশ্বরী, আজটায়ারী, পঞ্চগড়
শ্রীশ্রী েন্তু জগৌড়ীয় িঠ, অমভরাি পাড়া, জদবীগঞ্জ, পঞ্চগড়

৫০০০

৫০০০

৫০০০

২৯১ পঞ্চগড়

েদর

৫০০০

২৯২ পঞ্চগড়

েদর

২৯৩ পঞ্চগড়

জবাদা

২৯৪ পঞ্চগড়

জবাদা

২৯৫ পঞ্চগড়

জবাদা

২৯৬ পঞ্চগড়

জবাদা

২৯৭ পঞ্চগড়

আজটায়ারী

২৯৮ পঞ্চগড়

আজটায়ারী

২৯৯ পঞ্চগড়

জদবীগঞ্জ

৩০০ পঞ্চগড়

জেঁতুমলয়া

৩০১ পঞ্চগড়

জেঁতুমলয়া

কামলয়ািমন োব বেনীন শ্মশান ঘাট, কামলয়ািমন, জদবনগড়,
জিতুমলয়া, পঞ্চগড়
ভজদ্রশ্বর মশব িমন্দর, ভজদ্রশ্বর, ভেনপুর, জেঁতুমলয়া, পঞ্চগড়

৩০২ পঞ্চগড়

জদবীগঞ্জ

শ্রীশ্রী শ্যািরায় কৃষ্ণ িমন্দর , বাকপুর, জদবীগঞ্জ, পঞ্চগড়

২৫০০০

৩০৩ পঞ্চগড়

জবাদা

েম্বপ
ু াড়া শ্রীশ্রী কালী িমন্দর , েম্বপ
ু াড়া , জবাদা, পঞ্চগড়

৬০০০

৩০৪ পঞ্চগড়

েদর

৫০০০

৩০৫ পঞ্চগড়

জদবীগঞ্জ

িহশীলদার বাবুরহাট মবষ্ণু িমন্দর , িহশীলদার পাড়া ,
চাকলাহাট, পঞ্চগড়
মিনু রাি , পাথূলী েরকার পাড়া , জদবীগঞ্জ, পঞ্চগড়

১৫০০০

৮০০০
৫০০০
১০০০০
৫০০০
৫০০০
১০০০০

৫০০০

২০০০

৩০৬ পঞ্চগড়
৩০৭ চট্রগ্রাি
৩০৮ চট্রগ্রাি
৩০৯ চট্রগ্রাি
৩১০
৩১১
৩১২
৩১৩
৩১৪
৩১৫
৩১৬
৩১৭
৩১৮
৩১৯
৩২০
৩২১
৩২২
৩২৩
৩২৪
৩২৫
৩২৬
৩২৭
৩২৮
৩২৯
৩৩০
৩৩১
৩৩২
৩৩৩
৩৩৪
৩৩৫
৩৩৬
৩৩৭

চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি

জবাদা

সুেন কুিার রায়, মপিা: নৃজপন নাথ রায়, জবগুন পাড়া ,
২০০০
আিিলা কােীপাড়া, জবাদা, পঞ্চগড়
রাঙ্গুনীয়া
ইছািমি িাতৃ িমন্দর , পমিি োজবক রাঙ্গুমনয়া, রাংগুমনয়া, ৭০০০
চট্টগ্রাি
রাঙ্গুনীয়া
রাধারিন জেবা আশ্রি, দমিন োজবক রাংগুমনয়া, রাঙ্গুমনয়া, ৮০০০
চট্টগ্রাি
রাঙ্গুনীয়া
শ্রীশ্রী দুগাব িমন্দর ও কালী িমন্দর , কুলকুরিাই, রাংগুমনয়া, ১৫০০০
চট্টগ্রাি
ব
রাঙ্গুনীয়া
িজুিদার পাড়া োব বেনীন দূগািমন্দর,
উঃ োজবক রাঙ্গুনীয়া, স্বমনভব
৭০০০
র রাঙ্গুনীয়া, রাঙ্গুনীয়া, চট্রগ্রাি
রাঙ্গুনীয়া
লালানগর োব বেনীন শ্রীশ্রী দূগাব িমন্দর, দমিন লালানগর, আলিশাহ
৭০০০পাড়া, রাঙ্গুনীয়া, চট্রগ্রাি
রাঙ্গুনীয়া
শ্রীশ্রী কৃষ্ণিমন্দর, চন্দ্রজঘানা শ্যািাপাড়া, জখান্দকার পাড়া, রাঙ্গুনীয়া,
৭০০০চট্রগ্রাি
রাঙ্গুনীয়া
উত্তর ঘাটজচক োব বেনীন দূগাব িমন্দর, উত্তর ঘাটজচক, রাঙ্গুনীয়া,৭০০০
রাঙ্গুনীয়া, চট্রগ্রাি
রাঙ্গুনীয়া
োব বেনীন শ্রীশ্রী জ্বালাকুিারী, দূগাব ও জলাকনাথ িমন্দর, পমিি ৫০০০
কদিিলী, জখান্দকার পাড়া, রাঙ্গুন
রাউোন
োব বেনীন শ্রীশ্রী দূগাব িমন্দর, সূয বজেন পল্লী জনায়াপাড়া, গুেরা জনায়াপাড়া,
৬০০০ রাউোন, চট্রগ্রাি
বা বাড়ী(উত্তর েত্তবা),রাউোন, চট্রগ্রা
রাউোন
উত্তর েত্তবা োব বেনীন িঙ্গলিয়ী কালী বাড়ী, উত্তর েত্তবা, অন্নপূণ৭০০০
রাউোন
োব বেনীন শ্রীশ্রী মশব িমন্দর, কান্তজচৌমকদার বাড়ী, রঘুনন্দন হাট,৬০০০
রাউোন, চট্রগ্রাি
রাউোন
িধ্যি মবনাজুরী োব বেনীন শ্রীশ্রী দূগাব িমন্দর ও রাধা জগামবন্দ জেবা
৬০০০
িমন্দর, িধ্যি মবনাজুরী,রাউো
রাউোন
রাউোন োব বেনীন শ্রীশ্রী লীকনাথ ধাি, জঢউয়া পাড়া, রাউোন, ৬০০০
রাউোন, চট্রগ্রাি
িীরেরাই
উত্তর হাজ্বীশ্বরাই োব বেনীন শ্রীশ্রী কালী িমন্দর, উত্তর হাজ্বীশ্বরাই,
৮০০০
িীরেরাই, চট্রগ্রাি
িীরেরাই
শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ িমন্দর(স্বগীয় শমচন্দ্র িহােন বাড়ী, মিঠানালা, মিঠানালা,
৭০০০ িীরস্বরাই, চট্রগ্রাি
েীিাকুন্ড
শ্রীশ্রী জলাকনাথ ব্রহ্মচারী জেবাশ্রি, িধ্যি িহাজদবপুর, েীিাকুন্ড,৮০০০
েীিাকুন্ড চট্রগ্রাি
েীিাকুন্ড
উত্তর জপদাইনগর শ্রী শ্রী জলাকনাথ ব্রহ্মচারী, উত্তর জপদাইনগর, বাতরয়ার
৫০০০ ঢালা, েিীকুন্ড, চট্রগ্রাি
েীিাকুন্ড
শ্রীশ্রী েগন্নাথ আশ্রি, িহাজদবপুর, েীিাকুন্ড, েীিাকুন্ড, চট্রগ্রাি৭০০০
েন্দ্বীপ
শ্রীশ্রী কৃষ্ণ বলরাি িমন্দর, েজন্তাষপুর, েজন্তাষপুর, েন্দ্বীপ, চট্রগ্রাি
৫০০০
েন্দ্বীপ
উত্তর িগধরা োব বেনীন িধ্যি কালী িমন্দর, িগধরা, উত্তর িগধরা,
৫০০০েন্দ্বীপ, চট্রগ্রাি
েন্দ্বীপ
শ্রীশ্রী জদবীচরণ জচৌধুরী মদমেড় পাড় কালী বাড়ী,িাইট ভাংগা, মশজবর
৫০০০হাট, েন্দ্বীপ, চট্রগ্রাি
েন্দ্বীপ
মুছাপুর োব বেনীন আনন্দধাি কালীবাড়ী, মুছাপুর িাষ্টার পাড়া,েন্দ্বীপ,
৫০০০ েন্দ্বীপ, চট্রগ্রাি
েন্দ্বীপ
োব বেনীন শ্রীশ্রী আনন্দিয়ী কালী িমন্দর, ০৯ নং জপারেভা, রহিিপুর,েন্দ্বীপ,
৫০০০
চট্রগ্রাি
আকবার শাহ েনৎ দত্ত োব বেনীন িহাশ্মশান, উত্তর কাট্রলী, কজন বল হাট, আকবর
১০০০০
শাহ, চট্রগ্রাি
আকবার শাহ শ্রীশ্রী পূব ববঙ্গ গুরুকুল ব্রহ্মচর্য্ব আশ্রি, উত্তর পাহাড়িলী, মফজরােশাহ
৭০০০, আকবরশাহ, চট্রগ্রাি
আকবার শাহ শ্রীশ্রী ওবালা কুিারী িাজয়র িমন্দর, উত্তর কাট্রলী, উত্তর কাট্রলী ৬০০০
আকবরশাহ, চট্রগ্রাি
জকাজিায়ালী শ্রীশ্রী জলাকনাথ ব্রহ্মচারী িমন্দর, ২৩ নন্দনকানন ১ি গমল, েদর,৭০০০
জকাজিায়ালী, চট্রগ্রাি
জকাজিায়ালী শ্রী কৃষ্ণায়ণ শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর, ৪৪ হাোর জলইন, েদর চট্রগ্রাি-৪০০০,
৮০০০
েদর জকাজিায়ালী, চ
জকাজিায়ালী শ্রীশ্রী জগাপাল জেবাশ্রি, জধাপাপাড়া জলইন, কােীর জদড়রী, মে,মপ,ও,
১০০০০
জকাজিায়ালী, চট্রগ্রাি
বন্দর
োব বেনীন শ্রীশ্রী রিাকালী িমন্দর, জধাপাপাড়া, আনন্দবাোর, বন্দর,
৬০০০চট্রগ্রাি
েদর
শ্রীশ্রী রিাকালী বাড়ী, উত্তর কাট্রলী, উত্তর কাট্রলী, েদর, চট্রগ্রাি৫০০০

৩৪৪ মকজশারগঞ্জ কটিয়ামদ

আচযয ব বাড়ী দুগাব িমন্দর , িঙ্গল মেে, ৫ নং জিমলগািী ,
আটপাড়া , জনিজকানা
শ্রীশ্রী নরমেংহ মেউর িমন্দর , জচঙ্গা হাটি মদঘীরপুর,
বামেিপুর, মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী শ্মশান ঘাট, ধুলমদয়া জবড়াটি পাড়া , ২ নং েহ েজয়
ধূলমদয়া, কটিয়ামদ, মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী কালী বাড়ী, কটিয়াদী েদর , মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী জগাপীনাথ মেউর িমন্দর , আেমিিা, আেমিিাি,
কটিয়াদী, মকজশারগঞ্জ
মিরত্ন িমন্দর কটিয়াদী পূব ব পাড়া , কটিয়াদী পূব ব পাড়া ,
কটিয়াদী, মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ মেউর আখড়া , কটিয়াদী, মকজশারগঞ্জ

৩৪৫ মকজশারগঞ্জ কটিয়ামদ

শ্রীশ্রী কালী িমন্দর , ধুলমদয়া গমচয়াটা, কটিয়াদী, মকজশারগঞ্জ ৫০০০

৩৪৬ টাঙ্গাইল

েদর

৫০০০

৩৪৭ টাঙ্গাইল

েদর

৩৪৮ জনিজকানা

জকন্দুয়া

৩৪৯ জনিজকানা

েদর

৩৫০ জনিজকানা

জিাহনগঞ্জ

৩৫৪ মকজশারগঞ্জ অষ্টগ্রাি

শ্রীমশ্র োব বেনীন কালী িমন্দর , জদওলা, টাঙ্গাইল েদর ,
টাঙ্গাইল
উত্তর টাঙ্গাইল োব বেনীন িহাশ্মশান ঘাট, জবলটীয়াবাড়ী,
টাংগাইল েদর , টাঙ্গাইল
ফজিপুর দুগাব িমন্দর ( োব বেনীন) , জরায়াইল বাড়ী আিিলা,
জকন্দুয়া, জনিজকানা
শ্রীশ্রী কৃষ্ণ িমন্দর , বলাই নওয়া, জনিজকানা েদর ,
জনিজকানা
শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র েৎেঙ্গ আশ্রি , নারাওচর,
জিানগঞ্জ, জনিজকানা
বরুহা বিবণপাড়া পঞ্চিত্ত্ব িমন্দর , মদগদাইল, িাড়াইল,
মকজশারগঞ্জ
পূব ব নয়াকামন্দ যুব েংঘ োব বেনীন পূো িমন্দর, পূব ব নয়া
কামন্দ, কমরিগঞ্জ, মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী জগৌরাঙ্গ িহাপ্রভুর িমন্দর , চািলপাড়া , নামেরনগর,
ব্রাহ্মণবামড়য়া
শ্রীশ্রী রাধা িাধব আখড়া, হামবলীপাড়া , অষ্টগ্রাি, মকজশারগঞ্জ

৩৫৫ মকজশারগঞ্জ অষ্টগ্রাি

কাস্তুল দুগাব পূো কমিটি, কাস্তুল, অষ্টগ্রাি, মকজশারগঞ্জ

৫০০০

৩৩৮ জনিজকানা

আটপাড়া

৩৩৯ মকজশারগঞ্জ বামেিপুর
৩৪০ মকজশারগঞ্জ কটিয়ামদ
৩৪১ মকজশারগঞ্জ েদর
৩৪২ মকজশারগঞ্জ কটিয়ামদ
৩৪৩ মকজশারগঞ্জ কটিয়ামদ

৩৫১ মকজশারগঞ্জ িাড়াইল
৩৫২ মকজশারগঞ্জ কমরিগঞ্জ
৩৫৩ ব্রাহ্মণবামড়য়া নামেরনগর

৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০

৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০

৩৫৬ মকজশারগঞ্জ অষ্টগ্রাি

৫০০০

৩৬০ মকজশারগঞ্জ অষ্টগ্রাি

শ্রীশ্রী জলাকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার িমন্দর, সুিধর পাড়া,
অষ্টগ্রাি, মকজশারগঞ্জ
অষ্টগ্রাি েদর িহাশ্মাশান ঘাট, রায়পাড়া , অজষ্টাগ্রাি,
মকজশারগঞ্জ
ভাটিনগর শ্মশান উন্নয়ন কিটি, ভাটিনগর, অষ্টগ্রাি,
মকজশারগঞ্জ
অষ্টগ্রাি ঋমষপাড়া কালী িমন্দর , ঋমষপাড়া , অষ্টগ্রাি,
মকজশারগঞ্জ
উত্তর হাটি দুগাব িন্ডপ, ইকরমদয়া, অষ্টগ্রাি, মকজশারগঞ্জ

৩৬১ মকজশারগঞ্জ অষ্টগ্রাি

ইকরমদয়া শ্মশান ঘাট , ইকরমদয়া, অষ্টগ্রাি, মকজশারগঞ্জ

৫০০০

৩৬২ মকজশারগঞ্জ কমরিগঞ্জ

আমেিগঞ্জ বাোর শ্মশান ঘাট, বাজদশ্রীরািপুর, োজয়দাবাদ,
কমরিগঞ্জ, মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দ, কমরিগঞ্জ জিাদকপাড়া, কমরিগঞ্জ,
মকজশারগঞ্জ
জকওয়ার জোড় বড় হাটি োব বেনীন দুগাব িমন্দর , উত্তর
জকওয়ার জোড়, মিঠািইন, মকজশারগঞ্জ
ঘাগড়া োব বেনীন শ্মশান , ঘাগড়া , মিঠািইন, মকজশারগঞ্জ

৫০০০

৩৫৭ মকজশারগঞ্জ অষ্টগ্রাি
৩৫৮ মকজশারগঞ্জ অষ্টগ্রাি
৩৫৯ মকজশারগঞ্জ অষ্টগ্রাি

৩৬৩ মকজশারগঞ্জ কমরিগঞ্জ
৩৬৪ মকজশারগঞ্জ মিঠািইন
৩৬৫ মকজশারগঞ্জ মিঠািইন
৩৬৬ মকজশারগঞ্জ মিঠািইন

৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০

৫০০০
৫০০০
৫০০০

৩৬৭ মকজশারগঞ্জ মিঠািইন
৩৬৮ মকজশারগঞ্জ মিঠািইন

শ্রীশ্রী জগাধর জগাস্বািী আখড়া, খলাপাড়া , মিঠািইন,
৫০০০
মকজশারগঞ্জ
চমিিলা িমন্দর , শরীকপুর, মিঠািইন, মকজশারগঞ্জ
৫০০০
শ্রীশ্রী হমর জেবা আশ্রি , েরকারহাটি, মিঠািইন, মকজশারগঞ্জ ৫০০০

৩৬৯ ব্রাহ্মণবামড়য়া েদর

রাধাজগামবন্দ িমন্দর , োহাপাড়া, ভাদুের, ব্রাহ্মণবামড়য়া

৫০০০

৩৭০ মকজশারগঞ্জ ইটনা
৩৭১ মকজশারগঞ্জ েদর

মশজিলা দুগাব িমন্দর , মশিলা, ইটনা , মকজশারগঞ্জ
বােজফার যুব েংঘ পূো উদযাপন কমিটি, বমিশ,
মকজশারগঞ্জ েদর , মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী রাধা জগামবন্দ িমন্দর , বনগ্রাি, কটিয়াদী, মকজশারগঞ্জ

৫০০০
৫০০০

শ্রীশ্রী দূগাব বাড়ী জবিাটি জবপারী পাড়া িাউেখাপন, জবপারী
পাড়া , মকজশারগঞ্জ েদর , মকজশারগঞ্জ
োব বেনীন কালী িমন্দর িমহনন্দ , িামহনন্দ, মকজশারগঞ্জ
েদর , মকজশারগঞ্জ

৫০০০

৩৭২ মকজশারগঞ্জ কটিয়ামদ
৩৭৩ মকজশারগঞ্জ েদর
৩৭৪ মকজশারগঞ্জ েদর

৫০০০

৫০০০

৩৭৫ মকজশারগঞ্জ েদর
৩৭৬ মকজশারগঞ্জ েদর
৩৭৭ মকজশারগঞ্জ েদর
৩৭৮ মকজশারগঞ্জ বামেিপুর
৩৭৯ মকজশারগঞ্জ েদর
৩৮০ মকজশারগঞ্জ িাড়াইল
৩৮১ মকজশারগঞ্জ কমরিগঞ্জ
৩৮২ মকজশারগঞ্জ েদর
৩৮৩ মকজশারগঞ্জ েদর
৩৮৪ মকজশারগঞ্জ েদর
৩৮৫ মকজশারগঞ্জ েদর
৩৮৬ মকজশারগঞ্জ েদর
৩৮৭ মকজশারগঞ্জ েদর

৩৮৮ মকজশারগঞ্জ েদর
৩৮৯ মকজশারগঞ্জ েদর
৩৯০ মকজশারগঞ্জ েদর
৩৯১ মকজশারগঞ্জ ইটনা
৩৯২ মকজশারগঞ্জ েদর

েয়শ্রী দুগাব িমন্দর , ভাষামনয়া পাড়া , িাইেখাপন,
মকজশারগঞ্জ েদর , মকজশারগঞ্জ
বড়ভাগ দমিণ পাড়া শ্রীশ্রী কালী িমন্দর , বড়ভাগ, ব্রাহ্মণ
কচুরী, মকজশারগঞ্জ েদর , মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী জদবজলয় বংশী বদন মবগ্রহ িমন্দর , নগুয়া,
মকজশারগঞ্জ েদর , মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী জগাপীনাথ মেউর আখড়া, পাগলারচর , বামেিপুর,
মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী জগাপীনাথ মেউর আখড়া , বমিশ, মকজশারগঞ্জ েদর ,
মকজশারগঞ্জ
নগরকূল শ্মশান ঘাট ও কালী বাড়ী, নগরকুল, িাড়াইল,
মকজশারগঞ্জ
কােলা ঘাট নামহরােপাড়া কালী িমন্দর , নামহরােপাড়া,
কমরিগঞ্জ, মকজশারগঞ্জ
শ্রীমশ্র কালী িমন্দর , মকজশারগঞ্জ েদর , মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী িদন জগাপাল িমন্দর , ভাটগাঁও, রমশদাবাদ,
মকজশারগঞ্জ েদর , মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর , মকজশারগঞ্জ েদর , মকজশারগঞ্জ

৫০০০

দমড় মবন্নাটী িহাশ্মশান , দমড় মবন্নাটী, মকজশারগঞ্জ েদর,
মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী মশব িমন্দর , মকজশারগঞ্জ েদর , মকজশারগঞ্জ
কুছাগড় পূব বপাড়া শ্রীমশ্র জলাকনাথ বাোর অবমিি দুগাব
িমন্দর , কুট্টাগড়, মবন্নাটী, মকজশারগঞ্জ েদর , মকজশারগঞ্জ

৫০০০

শ্রীশ্রী মশব বাড়ী , বকুলিলা, জশালামকয়া, মকজশারগঞ্জ েদর ,
মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী বাবা জলাকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রি , বমিশ, মকজশারগঞ্জ
েদর , মকজশারগঞ্জ
মবন্নাটি বাবামের আখড়া , মবন্নাটি, মকজশারগঞ্জ েদর ,
মকজশারগঞ্জ
ইটনা দােপারা দুগাব িমন্দর , ইটনা পমিি গ্রাি, ইটনা,
মকজশারগঞ্জ
রমবদাে অগ্নীমবনা েংঘ, একরািপুর, মকজশারগঞ্জ েদর ,
মকজশারগঞ্জ

৫০০০

৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০

৫০০০
৫০০০

৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০

৩৯৩ মকজশারগঞ্জ েদর
৩৯৪ মকজশারগঞ্জ েদর
৩৯৫ মকজশারগঞ্জ জহাজেনপুর
৩৯৬ মকজশারগঞ্জ িাড়াইল
৩৯৭ মকজশারগঞ্জ িাড়াইল
৩৯৮ মকজশারগঞ্জ িাড়াইল
৩৯৯ মকজশারগঞ্জ িাড়াইল
৪০০ মকজশারগঞ্জ িাড়াইল

শ্রীশ্রী শ্যািসুন্দর লক্ষ্মীনায়ারণ মেউর আখড়া , আখড়া
বাোর, মকজশারগঞ্জ েদর, মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী ব্রাহ্মনী িমন্দর , িেমেদোি, অষ্টগ্রাি, মকজশারগঞ্জ

৫০০০

ধনকুড়া োব বেনীন শ্রীশ্রী দুগাব িমন্দর , ধনকুড়া ,
আড়াইবামড়য়া, জহাজেনপুর, মকজশারগঞ্জ
শ্রীপাদপদ্ম দয়ািয় আশ্রি, োচাইল, িাড়াইল, মকজশারগঞ্জ

৫০০০

শ্রীশ্রী দুগাব িমন্দর , মদগদাইড়, িাড়াইল, মকজশারগঞ্জ
দামিহা বিবন পাড়া শ্মশান ঘাি, দামিহা বিবন পাড়া ,
িাড়াইল, মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর , োচাইল, িাড়াইল, মকজশারগঞ্জ

৫০০০
৫০০০

৫০০০

৫০০০

৫০০০

৫০০০

৪০৩ কুমড়গ্রাি

েদর

৪০৪ পাবনা

েদর

৪০৫ পাবনা

েদর

জকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী কালী িমন্দর , িাড়াইল বাোর, িাড়াইল,
মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী কালী বাড়ী ও শ্মশান, নগরকুল, দামিহা, িাড়াইল,
মকজশারগঞ্জ
বরুহা বিবণ পাড়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর , বরুহা বিবন পাড়া ,
মদগদাইড়, িাড়াইল, মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী জঘাষ বাড়ী রিা কালী িমন্দর , িধ্যকুিার পুর,
জভাগডাঙ্গা , কুমড়গ্রাি েদর , কুমড়গ্রাি
শ্রীশ্রী িহাশ্মশান ( জবলিলা ) , োদুল্লযাপুর, দুবামলয়া, পাবনা
েদর, পাবনা
শ্রীশ্রী রাধা জগামবন্দ িমন্দর , শালগমড়য়া, পাবনা েদর , পাবনা

৪০৬ পাবনা

েদর

শ্রীশ্রী িহাশ্মশান , শালগাড়ীয়া, পাবনা েদর , পাবনা

১০০০০

৪০৭ পাবনা

েদর

৮০০০

৪০৮ পাবনা
৪০৯ পাবনা

েদর
সুোনগর

৪১০ পাবনা

ঈশ্বরদী

৪১১ পাবনা

ঈশ্বরদী

শালগমড়য়া শ্রীশ্রী িহাজদব িমন্দর , শালগামড়য়া, পাবনা
েদর , পাবনা
শ্রীশ্রী দুগাব িমন্দর োহাবাড়ী, পাবনা, পাবনা েদর
জোড়পুকুমরয়া োব বেনীন কালী িমন্দর , জোড়পুকুমরয়া,
দুলাই, মচনাখড়া, সুোনগর, পাবনা
আরািবামড়য়া রায়পাড়া দুগাব িমন্দর , আরািবাড়ীয়া, োড়া ,
ধাপড়ী, ঈশ্বরদী, পাবনা
হজর কৃষ্ণ েংঘ ( িাতৃ িমন্দর ), পমিিজটংরী, ঈশ্বরদী,
পাবনা

৪০১ মকজশারগঞ্জ িাড়াইল
৪০২ মকজশারগঞ্জ িাড়াইল

৫০০০
৫০০০
২০০০০
৮০০০
৮০০০

৭০০০
৬০০০
৫০০০
৬০০০

কামেশরীফপুর বাজরায়ারী কালী ও দুগাব িমন্দর ,
কামেশরীয়াপুর, কামলকাবাড়ী , জবড়া, পাবনা
িদন জিাহন মবগ্রহ িমন্দর , কুণ্ডুপাড়া , কুিারখালী,
কুিারখালী, কুমষ্টয়া
দঃ রািনগর োব বেনীন কালী িমন্দর , দঃ রািনগর , পাণ্টী,
কুিারখালী, কুমষ্টয়া
শ্রীশ্রী িহািায়া আেইল োব বেনীন দুগাব পূো িমন্দর ,
আেইল, ওেিানপুর, আেইল, জখাকো, কুমষ্টয়া

৬০০০

৫০০০
৫০০০

ইেলািপুর

ভাঁড়রা মশব িমন্দর , চাপড়া , কুিারখালী, কুমষ্টয়া
উত্তর লামহনী োব বেনীন পূো িমন্দর , আব্দুল গমণ েড়ক,
জিামহনী মিলে, কুমষ্টয়া েদর
মিললাইন োব বেনীন পূো িমন্দর , মিললাইন, জিামহনী
মিলে, কুমষ্টয়া েদর , কুমষ্টয়া
খমলোকুমন্ত দাে পাড়া োব বেনীন কালী িমন্দর , খমলোকুন্তী,
জদৌলিপুর, কুমষ্টয়া
উিথলী ঘপঘমপ শ্মশান ঘাট, উথলী , বাঈয়ারপাড়া ,
েীবননগর , চুয়াডাঙ্গা
কযাজনলপাড়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর , কযাজনলপাড়া ,
আলিডাংগা , চুয়াডাঙ্গা
ডুগডুমগ োব বেনীন রাধাজগামবন্দ িমন্দর , ডুগডুমগ ,
েয়রািপুর, দামুড়হুদা , চুয়াডাংগা
ভে জগামবন্দ োহার শ্মশান কমিটি, িাসুদনগর, নাগরপুর,
টাংগাইল
পালপাড়া ঠাকুর বাড়ী দুগাব িমন্দর , মকংোল্লযা, ইেলািপুর,
োিালপুর
শ্রীশ্রী কািািা িািার িমন্দর, চরশী কানপাড়া, কািালখান
হাট, োিালপুর েদর , োিালপুর
শ্রীশ্রী বােন্তী জদবী পূো িমন্দর , ইেলািপুর, োিালপুর

ইেলািপুর

িা কালী িমন্দর,( কামশমনপাড়া), ইেলািপুর, োিালপুর

৫০০০

৪১২ পাবনা

জবড়া

৪১৩ কুমষ্টয়া

কুিারখালী

৪১৪ কুমষ্টয়া

কুিারখালী

৪১৫ কুমষ্টয়া

জখাকো

৪১৬ কুমষ্টয়া
৪১৭ কুমষ্টয়া

কুিারখালী
েদর

৪১৮ কুমষ্টয়া

েদর

৪১৯ কুমষ্টয়া

জদৌলিপুর

৪২০ চুয়াডাঙ্গা

েীবননগর

৪২১ চুয়াডাঙ্গা

আলিডাঙ্গা

৪২২ চুয়াডাঙ্গা

দামুড়হুদা

৪২৩ টাংগাইল

নাগরপুর

৪২৪ োিালপুর

ইেলািপুর

৪২৫ োিালপুর

েদর

৪২৬ োিালপুর
৪২৭ োিালপুর

৪২৮ মকজশারগঞ্জ বামেিপুর
৪২৯ মকজশারগঞ্জ েদর

৫০০০
৫০০০
৫০০০

৫০০০
৫০০০
৭০০০
৮০০০
৭০০০
১০০০০
২০০০০
১০০০০
৫০০০

শ্রীশ্রী হমর েভা , বেন্তপুর, বামেিপুর, মকজশারগঞ্জ
১০০০০
পুমথপাড়া োব বেনীন পূো িন্ডপ, উত্তর বােকামন্ত পুমথপাড়া, ১০০০০
জবৌলাই, েদর , মকজশারগঞ্জ

৪৩০ মকজশারগঞ্জ বামেিপুর

শ্রীশ্রী কালী বাড়ী, বোকপাড়া , বামেিপুর, বামেিপুর,
মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী োব বেনীন দুগাব িমন্দর , রােনগর , বভরব জপৌরেভা,
মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী োব বেনীন কালী িমন্দর , রােনগর , বভরব বাোর,
মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী োব বেনীন জলাকনাথ িমন্দর , রােনগর , বভরব বাোর,
মকজশারগঞ্জ
শ্রীশ্রী োব বেনীন রাধাজগামবন্দ িমন্দর , কিলপুর গাছিলা
ঘাট, বভরব বাোর, মকজশারগঞ্জ
আলিপাড়া োব বেনীন পূো িমন্দর , ১০ টি এন রায় জরাড,
আলিপাড়া , িয়িনমেংহ েদর , িয়িনমেংহ

৭০০০

৪৩৬ িয়িনমেংহ েদর

রাো মবেয় মেংহ দূরদুমরয়া পূো িমন্দর , কালীবাড়ী জরাড,
বলাশপুর , পাটগুদাি, িয়িনমেংহ েদর িয়িনমেংহ

৫০০০

৪৩৭ িয়িনমেংহ মিশাল

শ্রীশ্রী হমর িমন্দর , কাঁঠাল ( আয়ানা জিি) কাঁঠাল, মিশাল , ৫০০০
িয়িনমেংহ
ভবানীপুর ঋমষপাড়া শ্যািাকালী িমন্দর , ভবানীপুর,
৫০০০
রািজগাপালপুর, জগৌরীপুর, িয়িনমেংহ
মুখুমরয়া োব বেনীন িহাশ্মশান ও মুখুমরয়া োব বেনীন
৫০০০
িিালিলা িমন্দর, মুখুমরয়া, জগৌরীপুর, িয়িনমেংহ

৪৩১ মকজশারগঞ্জ বভরব
৪৩২ মকজশারগঞ্জ বভরব
৪৩৩ মকজশারগঞ্জ বভরব
৪৩৪ মকজশারগঞ্জ বভরব
৪৩৫ িয়িনমেংহ েদর

৪৩৮ িয়িনমেংহ জগৌরীপুর
৪৩৯ িয়িনমেংহ জগৌরীপুর

৪৪০ িয়িনমেংহ ফুলবামড়য়া
৪৪১ িয়িনমেংহ ফুলবামড়য়া
৪৪২ িয়িনমেংহ ফুলবামড়য়া
৪৪৩ িয়িনমেংহ ফুলবামড়য়া
৪৪৪ িয়িনমেংহ ফুলবামড়য়া
৪৪৫ িয়িনমেংহ ফুলবামড়য়া

৭০০০
৭০০০
৭০০০
৭০০০
১০০০০

োব বেনীন স্বগীয়া িঞ্জুরী রানী শ্মশান ঘাট, ভবানীপুর,
ফুলবাড়ীয়া, িয়িনমেংহ
শ্রীশ্রী শ্মশান িমন্দর , ভবানীপুর, ফুলবাড়ীয়া, িয়িনমেংহ

৫০০০

শ্রীশ্রী দুগাব িমন্দর , িজহশপুর, েয়পুর, ফুলবাড়ীয়া,
িয়িনমেংহ
শ্রীশ্রী কালী িমন্দর , ভবানীপুর, ফুলবাড়ীয়া, িয়িনমেংহ

৫০০০

মবদ্যানন্দ শারদীয় োব বেনীন দুগাব িমন্দর ,কালাদহ ,
ফুলবাড়ীয়া, িয়িনমেংহ
চক রাধাকানাই োব বেনীন পূো িমন্দর , কুশিাইল,
ফুলবাড়ীয়া, িয়িনমেংহ

৫০০০

৫০০০

৫০০০

৫০০০

৪৪৬ িয়িনমেংহ ফুলবামড়য়া

শ্রী রাজেন্দ্র োধু শ্মশান জিি, ফুলবাড়ীয়া, িয়িনমেংহ

৪৪৭ িয়িনমেংহ ফুলবামড়য়া
৪৪৮ িয়িনমেংহ েদর

শ্রীশ্রী হমরেভা িমন্দর , ফুলবাড়ীয়া, িয়িনমেংহ
৫০০০
শ্রীশ্রী মেজেশ্বরী কালী বাড়ী, িয়িনমেংহ েদর , িয়িনমেংহ ১০০০০
ব জনিজকানা,
শ্রীশ্রী রিাকালী িমন্দর , দামখনাইল, দুগাপুর,

৮০০০

৪৫০ িয়িনমেংহ ফুলবামড়য়া

শ্রীশ্রী রিাকালী িমন্দর , িজহশপুর, েয়পুর, ফুলবাড়ীয়া,
কালী বাড়ী, উত্তর কাট্রলী, উত্তর কাট্রলী, েদর, চট্রগ্রাি

৫০০০

৪৫১ িয়িনমেংহ েদর

রাধাজগামবন্দ িমন্দর , জবলিলী, আিমলিলা, িয়িনমেংহ

৫০০০

৪৫২ িয়িনমেংহ েদর

শ্রীশ্রী কালী িািার িমন্দর , পাটগুদাি, বীনপমট্ট, িটিনী
আবামেক এলাকা, িয়িনমেংহ েদর, িয়িনমেংহ

৫০০০

৪৫৩ চাঁদপুর

হাইিচর

ব উত্তর ,
শ্রীশ্রী দুগাব জদবীর িমন্দর , কিলাপুর, আলগীদুগাপুর
ব হাইিচর, চাঁদপুর
আলগীদুগাপুর,

১৫০০০

৪৫৪ চাঁদপুর

হাইিচর

৪৫৫ চাঁদপুর

হাইিচর

ব
শ্রীশ্রী দুগাব িমন্দর , কিলাপুর জদওয়ান বাড়ী, আলগীদুগাপুর,
১০০০০
হাইিচর, চাঁদপুর
শ্রীশ্রী কালী িমন্দর , পমিি চর কৃষ্ণপুর, হাইিচর, চাঁদপুর ১০০০০

৪৫৬ চাঁদপুর

কচুয়া

শ্রীশ্রী কালী িমন্দর, উত্তর রাোপুর, কচুয়া, চাঁদপুর

১০০০০

৪৫৭ চাঁদপুর

হােীগঞ্জ

১০০০০

৪৫৮ চাঁদপুর
৪৫৯ জফনী

েদর
রােশাহী

৪৬০ কুমিল্লা

ব্রাহ্মণপাড়া

৪৬১ কুমিল্লা

বরুডা

৪৬২ কুমিল্লা

েদর

শ্রীশ্রী জগৌর মনিযানন্দ িহা প্রভুর িমন্দর , রায়জচাঁ
(জচৌধুরীবাড়ী) বড়কূল, হােীগঞ্জ, চাঁদপুর
হমরজবালা েমিমি , চাঁদপুর জপৌরেভা, চাঁদপুর
শ্রীশ্রী মশব কালী িািা শ্মশান ঘাট , নওহাটা, নওহাটা
জপৌরেভা, নওহাটা , পবা, রােশাহী
শ্রীশ্রী রািকৃষ্ণ জেবাশ্রি , ৩ নং চান্দলা, চান্দলা, ব্রাহ্মণপাড়া
, কুমিল্লা
রািজিাহন োব বেনীন শ্রীশ্রী েগন্নাথ ধাি , রািজিাহন,
বরুডা, কুমিল্লা
দমিণ মবেয়পুর িহাশ্মশান, মবেয়পুর, কুমিল্লা েদর ,
কুমিল্লা

৪৪৯ জনিজকানা

ব
দুগাপুর

৫০০০

১০০০০
২০০০০
১৫০০০
২০০০০
২০০০০

৪৬৩ কুমিল্লা

জদবীদ্বার

৪৬৪ কুমিল্লা

দাউদকামন্দ

৪৬৫ োিিীরা

িালা

৪৬৬ োিিীরা

শ্যািনগর

৪৬৭ োিিীরা

আশাশুমন

৪৬৮ োিিীরা

জদবহাটা

৪৬৯ োিিীরা

িালা

৪৭০ োিিীরা

িালা

৪৭১ োিিীরা

কামলগঞ্জ

৪৭২ োিিীরা

কামলগঞ্জ

৪৭৩ োিিীরা

জদবহাটা

৪৭৪ োিিীরা

েদর

৪৭৫ োিিীরা

জদবহাটা

৪৭৬ োিিীরা

িালা

৪৭৭ োিিীরা

িালা

৪৭৮ োিিীরা

িালা

শ্রীশ্রী রািঠাকুর োধুর আশ্রি , গুনাইঘর , গুনাইঘর বাোর,
জদমবদ্বার, কুমিল্লা
চাপািলী োব বেনীন শ্রীশ্রী রাধা জগামবন্দ মেউ িমন্দর ,
চাপািলী, িালীগাঁও, হাটজখালা, দাউদকামন্দ, কুমিল্লা

২০০০০

গণডাংগা িমন্দর, গ্রাি: গণডাংগা , ডাক: ইেলািকাটি,
উপজেলা: িালা
োব বেনীন বােন্তী িমন্দর, গ্রাি: দঃ বড়কুপট ববদ্য বামড়,
ডাক: জহনচা, উপজেলা: শ্যািনগর, জেলা: োিিীরা

১০০০০

জটংরাখালী োব বেনীন দুগাব িমন্দর , জটংরাখালী, কাদাকাটি,
আশাশুমন, োিিীরা
বড়হুলা শ্রীশ্রী োব বেনীন কালীিমন্দর, বড়হুলা, ডাক:
মশমুমলয়া, উপজেলা: জদবহাটা
শ্রীশ্রী রািকৃষ্ণ জেবাশ্রি , জগাপালপুর, ডাক: জগাপালপুর,
উপজেলা: িালা
শ্রীশ্রী রািকৃষ্ণ আশ্রি, খমলষখালী, ডাক: খমলষখালী,
উপজেলা: িালা
নলিা োব বেনীন কালী িমন্দর , নলিা, ডাক: নলিা,
উপজেলা: কামলগঞ্জ
মহেলা োব বেনীন দুগাব িমন্দর , মহেলা চমন্ডপুর, ডাক:
বাগবাটী, উপজেলা: কামলগঞ্জ
বড়হুলা শ্রীশ্রী োব বেনীন লক্ষ্মী িমন্দর , বড়হুলা, ডাক:
মশমুমলয়া, উপজেলা: জদবহাটা
কুখরালী িহাশ্মশান, গ্রাি: কুরখালী , ডাক: বাকাল,
উপজেলা: োিিীরা েদর
বড়হুলা শ্রীশ্রী োব বেনীন হমর িমন্দর , বড়হুলা, ডাক:
মশমুমলয়া, উপজেলা: জদবহাটা
জগানালী হমরিন্দ্রকাটি োব বেনীন পূো িমন্দর , জগানালী
হমরিন্দ্রকাটি, ডাক: জগানালী নলিা, উপজেলা: িালা

১০০০০

নুরুল্লাপুর দমিণ পাড়া জগামবন্দ িমন্দর , নুরুল্লাপুর, ডাক:
িহান্দী, উপজেলা: িালা
জঘানা দাশপাড়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর , জঘানা, ডাক:
জগাপালপুর, িালা

৫০০০

১০০০০

১০০০০

৮০০০
৮০০০
৮০০০
৮০০০
৮০০০
৮০০০
৫০০০
৮০০০
৫০০০

৫০০০

৪৭৯ োিিীরা

িালা

নগরঘাটা দাশপাড়া োব বেমনন দুগাব িমন্দর , নগরঘাটা
দাশপাড়া , ডাক: নগরঘাটা, উপজেলা: িালা

৫০০০

৪৮০ োিিীরা

কামলগঞ্জ

৮০০০

৪৮১ োিিীরা

কামলগঞ্জ

৪৮২ োিিীরা

কামলগঞ্জ

৪৮৩ োিিীরা

কলাজরায়া

৪৮৪ োিিীরা

কামলগঞ্জ

৪৮৫ োিিীরা

েদর

৪৮৬ োিিীরা

িালা

৪৮৭ োিিীরা

িালা

৪৮৮ োিিীরা

েদর

৪৮৯ নওগাঁ

েদর

৪৯০ নওগাঁ

েদর

৪৯১ নওগাঁ

েদর

কৃষ্ণনগর মশব িমন্দর , রঘুনাথপুর, ডাক: রঘুনাথ পুর,
উপজেলা: কামলগঞ্জ
বাগবাটী োব বেনীন িহাজদব িমন্দর , বাগবাটি, ডাক:
বাগবাটি, উপজেলা: কামলগঞ্জ
মহেলা োব বেনীন লক্ষ্মী নারায়ণ িমন্দর , মহেলা চমিপুর,
উপজেলা: কালীগঞ্জ
জহলািলা োব বেনীন পূো িমন্দর , জহলািলা , উপজেলা:
কলাজরায়া
কৃষ্ণনগর োব বেনীন হমর িমন্দর, রঘুনাথপুর, ডাক: রঘুনাথ
পুর, উপজেলা: কামলগঞ্জ
ববকারী োব বেনীন কালীিািা িমন্দর , ববকারী, উপজেলা:
োিিীরা
উত্তর আটরই দাশপাড়া পূো িমন্দর , উত্তর আটরই , ডাক:
জখজুরবুমন, উপজেলা: িালা
ইেলািকাটি বাোর জগামবন্দ জদব িমন্দর , ইেলািকাটি,
ডাক:ইেলািকাটি, উপজেলা: িালা
বাঁকাল জখয়াঘাট োব বেনীন কালীিমন্দর, বাঁকাল জখয়াঘাট,
ডাক: বাঁকাল, উপজেলা: োিিীরা েদর
রিা িা কালী িলা বাবা জলাকনাথ িমন্দর , পার নওগাঁ,
নওগাঁ েদর , নওগাঁ
মশবপুর উত্তর পাড়া োব বেনীন পূো িিপ, মশবপুর হাট,
নওগাঁ েদর , নওগাঁ
মশব িমন্দর , জপাষ্ট অমফে পাড়া , নওগাঁ েদর , নওগাঁ

৪৯২ নওগাঁ

েদর

৫০০০

৪৯৩ নওগাঁ

মনয়ািিপুর

৪৯৪ নওগাঁ

বদলগাছী

৪৯৫ নওগাঁ

িান্দা

সুলিানপুর িজঠরঘাট োব বেনীন দুগাব িমন্দর , সুলিানপুর
িজঠর ঘাট, নওগাঁ েদর , নওগাঁ
জবলহমট্ট েৎ েঙ্গ আশ্রি, জবলহমট্ট, হােীনগর, মনয়ািিপুর,
নওগাঁ
আনন্দ িাগ ব অনাথ আশ্রি, োমদশপুর, মনউ রসুলপুর,
বদলগাছী, নওগাঁ
শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ মেউ িমন্দর , প্রোদপুর, িান্দা , নওগাঁ

৮০০০
৮০০০
৫০০০
৮০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০

৫০০০
৫০০০
৫০০০

৪৯৬ নওগাঁ

পত্নীিলা

৪৯৭ নওগাঁ

আিাই

৪৯৮ নওগাঁ

ধািইরহাট

৪৯৯ নওগাঁ

েদর

৫০০ নওগাঁ

আিাই

৫০১ নওগাঁ

আিাই

৫০২ নওগাঁ

আিাই

৫০৩ নওগাঁ

আিাই

৫০৪ গাইবান্ধা
৫০৫ গাইবান্ধা

োঘাটা
োঘাটা

৫০৬ গাইবান্ধা

োঘাটা

৫০৭ নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জ
৫০৮ শরীয়িপুর

েদর

৫০৯ চাঁদপুর

েদর

৫১০ জগাপালগঞ্জ

মুকসুদপুর

৫১১ জগাপালগঞ্জ

মুকসুদপুর

৫১২ জগাপালগঞ্জ

মুকসুদপুর

৫১৩ জগাপালগঞ্জ

মুকসুদপুর

বহবলপুর বাবা জলাকনাথ িমন্দর , বহবলপুর, রহিিপুর,
পত্নীিলা, নওগাঁ
বান্দাই খাড়া োব বেনীন মেমেিািা িমন্দর , বান্দাইখাড়া ,
আিাই, নওগাঁ
মছমলিপুর োব বেনীন দুগাব িমন্দর , মছমলিপুর, বাঙ্গািাটি,
ধািইরহাট, নওগাঁ
নওগাঁ জেবাশ্রি েংঘ, চরুএলাজয়ি , নওগাঁ েদর , নওগাঁ

৫০০০

জকালা োব বেনীন কালী ও দুগাব িািা িমন্দর , জকালা,
পাঁচুপুর, খনজোর , আিাই, নওগাঁ
নওদুলী োব বেনীন শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর , নওদুলী ,
পালশা , আিাই, নওগাঁ
বািনীগ্রাি োব বেনীন কালী িািা িমন্দর , বািনীগ্রাি,
কামলকাপুর, রনশীবামড়, আিাই, নওগাঁ
বািনীগ্রাি োব বেনীন শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর , বািনীগ্রাি,
কামলকাপুর, রনশীবাড়ী, আিাই, নওগাঁ
পূব ববাটি দুগাব িমন্দর, পূব ববাটি, োঘাটা, গাইবান্ধা
িীরগঞ্জ িহািায়া আশ্রি , বািনেল, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা

৮০০০

পূব বজবানার পাড়া শ্রী শ্রী দুগাব ও কালী িমন্দর এবং শ্মশান
ঘাট, জবানার পাড়া োঘাটা, গাইবান্ধা
ভূলিা মশব িমন্দর , ভুলিা , ভুলিা , রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

১০০০০

শ্রীশ্রী রাধা জগামবন্দ িমন্দর , চরজোনামুখী, সুবচনী হাট,
শরীয়িপুর েদর
শ্রীশ্রী শীিলা িাজয়র িমন্দর , পালপাড়া নতুন বাোর, চাঁদপুর
েদর , চাঁদপুর
িামঝগািী োব বেনীন কালী িমন্দর , িামঝগািী, বহুগ্রাি,
মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ
জগাপালপুর ভি বাড়ী োব বেনীন শ্রীশ্রী দুগাব িমন্দর, ভাটরা
জবেরা, মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ
িামঝগািী িিল বাড়ী োব বেনীন দুগাব িমন্দর, মুকসুদপুর,
জগাপালগঞ্জ
দুব বাশুর উত্তর পাড়া শীলবাড়ী দুগাব িমন্দর , বহুগ্রাি,
জগাপালগঞ্জ

১০০০০

৫০০০
৫০০০
১২০০০

৮০০০
৮০০০
৮০০০
১০০০০
১০০০০

১০০০০

১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০

৫১৪ ঝলাকাঠী

েদর

৫১৫ মপজরােপুর জনছারাবাদ
৫১৬ মপজরােপুর জনছারাবাদ
৫১৭ বমরশাল

েদর

৫১৮ বমরশাল

েদর

৫১৯ বমরশাল

বানারীপাড়া

৫২০ বমরশাল

বাজকরগঞ্জ

৫২১ বমরশাল

মহেলা

৫২২ বমরশাল

আতগলঝাড়া

৫২৩ বমরশাল

েদর

৫২৪ বমরশাল

বানারীপাড়া

৫২৫ বমরশাল

উমেরপুর

৫২৬ বমরশাল

আতগলঝাড়া

৫২৭ বমরশাল

মুলাদী

৫২৮ বমরশাল

জিজহমন্দগঞ্জ

৫২৯ বমরশাল

বাজকরগঞ্জ

শ্রীশ্রী ভি েংঘ জেবাশ্রি , বাঁশবুমনয়া, আমুয়া, িালিলা
বাোর, ঝালকাঠী
োব বেনীন শ্রীশ্রী শীিলা িমন্দর , আরািকাঠী, শামন্তরহাট,
জনছারাবাদ, মপজরােপুর
োব বেনীন শ্রীশ্রী মশিলা ও কালী িমন্দর , কুহুদােকাঠী,
জেহাংগল, জনছারাবাদ, মপজরােপুর
কমব েীবানন্দ হল িমন্দর, মব এি কজলে, বমরশাল েদর

২৫০০০

রায়পুর বুমনয়াদী স্কুল োব বেনীন দুগাব িমন্দর , রায়পুরা,
বনমিি, বমরশাল েদর
বানারীপাড়া জকন্দ্রীয় োব বেনীন দুগাব ও কালী িমন্দর ,
বানারীপাড়া, বমরশাল
শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ মেউর িমন্দর , জছাট পুইয়ামভটা,
বাজকরগঞ্জ, বমরশাল
শ্রীশ্রী িা কালী জেবাশ্রি , কামলকাপুর, গুয়াবামড়য়া, মহেলা,
বমরশাল
িজহশ্বর জেবােংঘ ও অনাথ আশ্রি, বাহাদুরপুর,
আতগলঝাড়া , বমরশাল
শ্রী রািকৃষ্ণ মিশন , কজলে জরাড, বমরশাল েদর , বমরশাল

১০০০০

োব বেনীন শ্রীশ্রী হমরগুরু চাঁদ জেবাশ্রি , িামলকান্দা , বেয়াদ
কাঠী, বানারীপাড়া , বমরশাল
মশকারপুর বন্দর োব বেনীন দুগাব িমন্দর , পূব ব মুিাপাশা ,
উমেরপুর, বমরশাল
বড় বাশাইল জকন্দ্রীয় োব বেনীন কালী িািা িমন্দর ও
রাধাজগামবন্দ জেবাশ্রি, বড় বাশাইল, আতগলঝাড়া, বমরশাল

১০০০০

শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ মেউর আশ্রি , ইকর জখালা, মুলাদী,
বমরশাল
পমিি ইয়ার জবগ োব বেনীন শ্রীশ্রী জলাকনাথ িমন্দর , চর
এক কমরয়া, লস্করপুর, জিজহন্দীগঞ্জ, বমরশাল

১০০০০

শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর ও মবজবকানন্দ জেবােংঘ,
োজহবপুর, গারুমড়য়া, খয়রাবাদ, বাজকরগঞ্জ, বমরশাল

১০০০০

১৫০০০
১০০০০
২০০০০

১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০

৭০০০
৭০০০

১০০০০

৫৩০ বমরশাল

উমেরপুর

৫৩১ বমরশাল

জিজহমন্দগঞ্জ

৫৩২ বমরশাল

উমেরপুর

৫৩৩ বমরশাল

েদর

৫৩৪ বমরশাল

জিজহমন্দগঞ্জ

৫৩৫ মপজরােপুর জনছারাবাদ
৫৩৬ মপজরােপুর েদর
৫৩৭ মপজরােপুর জনছারাবাদ
৫৩৮ মপজরােপুর জনছারাবাদ
৫৩৯ মপজরােপুর েদর
৫৪০ মপজরােপুর ভািামরয়া
৫৪১ মপজরােপুর ভািামরয়া

৫৪২ মপজরােপুর মেয়ানগর
৫৪৩ মপজরােপুর মেয়ানগর
৫৪৪ মপজরােপুর কাউখালী
৫৪৫ মপজরােপুর জনছারাবাদ
৫৪৬ মপজরােপুর ভািামরয়া

দত্তস্বার বড়বাড়ী োব বেনীন দুগাব পূো উদযাপন কমিটি,
দত্তস্বার, জশালক , উমেরপুর, বমরশাল
েীবমুমি হজর কৃষ্ণ িমন্দর , জকালচরী, উত্তরচর,
জিজহন্দীগঞ্জ, বমরশাল
মুিপাশা শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ জেবাশ্রি, মুিাপাশা, মশকারপুর,
উমেরপুর, বমরশাল
অষ্টজকানা িঠ শ্রীশ্রী জলাকনাথ বাবার িমন্দর , হােপািাল
জরাড/ অমৃিলাল েড়ক, বমরশাল েদর , বমরশাল

১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০

শ্রীশ্রী রাধা জগামবন্দ িমন্দর , উলামনয়া, জিজহন্দীগঞ্জ, বমরশাল ১০০০০
োব বেনীন শ্রীশ্রী হমর িমন্দর , আরািকাঠী, শামন্তরহাট,
জনছারাবাদ, মপজরােপুর
োব বেনীন িতুয়া জেবােংঘ, পান্তাডুবী, কলাখালী,
মপজরােপুর েদর , মপজরােপুর
ব
ব
দুগাকাঠী
োব বেনীন শ্রীশ্রী দুগাব িমন্দর , দুগাকাঠী,
জনছারাবাদ, মপজরােপুর
োব বেনীন ধিব রমিণী ও জগামবন্দ িমন্দর , েপূব ব েলাবাড়ী,
জনছারাবাদ, মপজরােপুর
শ্রীশ্রী হমরগুরু রাজেন পাগল চাঁদ জেবাশ্রি, উঃ জঘাষকাঠী,
মপজরােপুর েদর
লক্ষ্মীপুর োব বেনীন শ্রীশ্রী শ্যািা িমন্দর , লক্ষ্মীপুরা,
ভািামরয়া, মপজরােপুর
শাখারী বাড়ী োব বেনীন দুগাব িমন্দর , দমিন িাটিভাংগা ,
জগৌরীপুর, বপকখালী, ভািারীয়া, মপজরােপুর

২০০০০

শ্রীশ্রী হমরগুরু ভি জেবাশ্রি, দমিণ ইন্দুরকানী, জঘাজষরহাট,
মেয়ানগর, মপজরােপুর
োব বেনীন শ্রীশ্রী রাধা জগামবন্দ জেবাশ্রি , রািচন্দ্রপুর, চাওশী,
মেয়ানগর , মপজরােপুর
শ্রীশ্রী হমরগুরুচাঁদ িতুয়া আশ্রি, উমেয়ালখান, কাউখালী
েদর , মপজরােপুর
োব বেনীন শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ জেবাশ্রি, জোহাগদল, জনছারাবাদ,
মপজরােপুর
শ্রীগুরু েংঘ িমন্দর , বামুজনর হাওলা, ভািামরয়া, মপজরােপুর

৭০০০

৭০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
৭০০০
৭০০০

৭০০০
১০০০০
১০০০০
৭০০০

৫৪৭ মপজরােপুর জনছারাবাদ
৫৪৮ মপজরােপুর জনছারাবাদ

৫৪৯ ঝালকাঠী

েদর

৫৫০ ঝালকাঠী

েদর

৫৫১ ঝালকাঠী

েদর

৫৫২ ঝালকাঠী

েদর

৫৫৩ ঝালকাঠী

েদর

৫৫৪ ঝালকাঠী

নলমছটি

৫৫৫ পটুয়াখালী

মিেবাগঞ্জ

৫৫৬ পটুয়াখালী

মিেবাগঞ্জ

৫৫৭ পটুয়াখালী

বাউফল

৫৫৮ পটুয়াখালী

গলামচপা

৫৫৯ পটুয়াখালী

দশমিনা

৫৬০ পটুয়াখালী

েদর

৫৬১ পটুয়াখালী

মিেবাগঞ্জ

৫৬২ বরগুণা

আিিলী

৫৬৩ বরগুণা

িালিলী

োব বেনীন শ্রীশ্রী দুগাব িমন্দর , বকয়ারখালী, বদহারী,
জনছারাবাদ, মপজরােপুর
চন্দ্রজরনু শ্রীশ্রী হমর জেবা আশ্রি / িমন্দর , কাটামপটামনয়া,
বলমদয়া, রাোবাড়ী, জনছারাবাদ, মপজরােপুর

১০০০০

শ্রীশ্রী কালী শীিলা ও িনো িমন্দর , পমিি চাঁদকাঠী,
ঝালকাঠী েদর
পূব ব চাঁদকাঠী োব বেনীন দুগাব িমন্দর , পূব ব চাঁদকাঠী,
ঝালকাঠী েদর, ঝালকাঠী
োব বেনীন রাধাজগামবন্দ িমন্দর , উঃ জচচরী, বকখালী বাোর,
ঝালকাঠী েদর , ঝালকাঠী
কাঁচাবামলয়া োব বেনীন শ্রীশ্রী কালী িমন্দর , কাচাবামলয়া,
ঝালকাঠী েদর , ঝালকাঠী
শ্রীশ্রী হমরগুরুচাঁদ িমন্দর , পূব ব চাঁদকাঠী, ঝালকাঠী েদর ,
ঝালকাঠী
শ্রীশ্রী িাঁরা িমন্দর , নলমছটি জপৌরেভা , নলমছটি, ঝালকাঠী

১০০০০

মিেবাগঞ্জ উপজেলা জকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী হমরগুরু জগাপালচাঁদ িতুয়া
িমন্দর , মিেবাগঞ্জ, পটুয়াখালী
মকেিি বছলাবুমনয়া শ্রীশ্রী হমর িমন্দর , মকেিি বছলবুমনয়া,
সুমবদখালী, মিেবাগঞ্জ, পটুয়াখালী
োব বেনীন শ্রীশ্রী জলাকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার িমন্দর ,
কনকমদয়া পালপাড়া , বাউফল, পটুয়াখালী
মশ্রশ্রী রাধাজগামবন্দ মেউর ভিেংঘ জেবাশ্রি, ডাকুয়া,
গলামচপা, পটুয়াখালী
বড়জগাপালদী বাোর োব বেনীন দুগাব িমন্দর , বড়জগাপালদী,
দশমিনা, পটুয়াখালী
শ্রীশ্রী হমরগুরুচাঁদ জেবাশ্রি , লাউকাঠী, পটুয়াখালী েদর ,
পটুয়াখালী
পমিি সুমবদখালী োব বেনীন শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর ও
জেবাশ্রি , পমিি সুমবদখালী, সুমবদখালী, মিেবাগঞ্জ,
পটুয়াখালী

১০০০০

শ্রীশ্রী হমরগুরুচাঁদ িমন্দর জেবাশ্রি, িধ্য চাউলা,
আবারগামছয়া, হােীরহাট, আিিলী, বরগুণা
রাধাকৃষন িমন্দর , সুন্দরীয়া , িালিলী, বরগুণা

১০০০০

৮০০০

১০০০০
৭০০০
৭০০০
১০০০০
১০০০০

১০০০০
৮০০০
৮০০০
৮০০০
৮০০০
৮০০০

১০০০০

পূব ব বুমড়রচর জগামবন্দ োব বেনীন িমন্দর , পূব ব বুমড়রচর ,
বরগুণা েদর , বরগুণা
উপজেলা জকন্দ্রীয় হমরগুরু মবমপনচাঁদ জেবাশ্রি , কাঠালিলী,
জহাজেনপুর , পাথরঘাটা , বরগুণা
শ্রী শ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর , উত্তর মদঘলদী, রামরর হাট,
জভালা েদর , জভালা
শ্রীশ্রী জলাকনাথ ব্রহ্মচারী িমন্দর , আবহাওয়া অমফে জরাড,
জভালা েদর , জভালা
শ্রীশ্রী জগৌরাঙ্গ িহাপ্রভূর িমন্দর ( োব বেনীন), উত্তর
চরফযাশন, হাোনগঞ্জ, চরফযাশন, জভালা
শ্রীশ্রী দুগাব িমন্দর ( োব বেনীন) , রায়চাঁদ বাোর, লালজিাহন,
জভালা
শ্রীশ্রী রাধা িাধব িমন্দর , অন্নদা প্রোদ, লড বহামড বঞ্জ,
লালজিাহন, জভালা
শ্রীশ্রী লক্ষ্মী জদবীর িমন্দর , দমিণ ফযাশন, চরফযাশন, জভালা

৫৬৪ বরগুণা

েদর

৫৬৫ বরগুণা

পাথরঘাটা

৫৬৬ জভালা

েদর

৫৬৭ জভালা

েদর

৫৬৮ জভালা

চরফযাশন

৫৬৯ জভালা

লালজিাহন

৫৭০ জভালা

লালজিাহন

৫৭১ জভালা

চরফযাশন

৫৭২ জগাপালগঞ্জ

জকাটালীপাড়া সুব্রি বাতড়র বাড়ীর োব বেনীন দুগাব িমন্দর , হােরা বাড়ী,
ভাঙ্গারহাট, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ

১০০০০

৫৭৩ জগাপালগঞ্জ

েদর

শ্রীশ্রী দুগাব িমন্দর , পাটিজকলবাড়ী, টুঠািান্দ্রা, জগাপালগঞ্জ
েদর , জগাপালগঞ্জ
জকাটালীপাড়া োমিলা ইশলা বামনয়ারী যুব েংঘ োব বেনীন িমন্দর ,
োমিলা, কাজুমলয়া, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ

১০০০০

৫৭৪ জগাপালগঞ্জ

১০০০০
১০০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
১০০০০

১০০০০

দুব বাশুর োব বেনীন দুগাব িমন্দর , দুব বাশুর, বহুগ্রাি,
৫০০০
মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ
কাঃ কাঃ োঃ োব বেনীন জগামবন্দ িমন্দর , োলুখাঁ, টুঙ্গীপাড়া ১০০০০
, জগাপালগঞ্জ
রূপাহাটা োব বেনীন রাধা জগামবন্দ িমন্দর , রূপাহাটা,
১০০০০
জগাপালপুর, মিলনা, টুংগীপাড়া , জগাপালগঞ্জ

৫৭৫ জগাপালগঞ্জ

মুকসুদপুর

৫৭৬ জগাপালগঞ্জ

টুংগীপাড়া

৫৭৭ জগাপালগঞ্জ

টুংগীপাড়া

৫৭৮ জগাপালগঞ্জ

জকাটালীপাড়া শ্রীশ্রী রাধা জগামবন্দ িমন্দর , পূব ব নামরজকল বাড়ী, নামরজকল
বাড়ী, জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ
টুঙ্গীপাড়া
পাটগাড়ী পূব বপাড়া োব বেনীন কালী িমন্দর , পাটগাড়ী পূব ব
পাড়া , টুমঙ্গপাড়া, জগাপালগঞ্জ

৫৭৯ জগাপালগঞ্জ

১০০০০

১০০০০
১০০০০

৫৮০ জগাপালগঞ্জ

৫৮১ জগাপালগঞ্জ
৫৮২ জগাপালগঞ্জ
৫৮৩ জগাপালগঞ্জ
৫৮৪ জগাপালগঞ্জ
৫৮৫ জগাপালগঞ্জ
৫৮৬ জগাপালগঞ্জ
৫৮৭ জগাপালগঞ্জ
৫৮৮ জগাপালগঞ্জ
৫৮৯ জগাপালগঞ্জ
৫৯০ জগাপালগঞ্জ
৫৯১ জগাপালগঞ্জ

৫৯২ জগাপালগঞ্জ
৫৯৩ জগাপালগঞ্জ
৫৯৪ ফমরদপুর
৫৯৫ ফমরদপুর
৫৯৬ ফমরদপুর

পাথর ঘাটা পূব বপাড়া মবশ্বাে বাড়ী োব বেনীন শ্রীশ্রী দুগাব
িমন্দর , পাথরঘাটা, জোয়ামরয়া, জগাপালপুর, টুমঙ্গপাড়া ,
জগাপালগঞ্জ
কামশয়ানী
োব বেনীন দুগাব িমন্দর , জগড়াজখালা, িজহশপুর, োমলনা
বকো, কামশয়ানী, জগাপালগঞ্জ
জকাটালীপাড়া শ্রীশ্রী জগামবন্দ িমন্দর , পূব ব পজলাটানা, ভাংগারহাট,
জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ
েদর
শ্রীশ্রী িা িনো িমন্দর , োিপাড়, োিপাড়, জগাপালগঞ্জ েদর
টুঙ্গীপাড়া

১০০০০

১০০০০
১০০০০
১০০০০

জকাটালীপাড়া রঘুদারপারা োব বেনীন িনো িমন্দর , রঘুদারপাড়া ,
১০০০০
ভাঙ্গারহাট, জকাটালীপাড়া , জগাপালগঞ্জ
জকাটালীপাড়া োব বেনীন জগামবন্দ িমন্দর , লাজটঙ্গা , ভাঙ্গারহাট,
২০০০০
জকাটালীপাড়া , জগাপালগঞ্জ
জকাটালীপাড়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর , লাজটঙ্গা, ভাঙ্গারহাট, জকাটালীপাড়া ১০০০০
, জগাপালগঞ্জ
টুঙ্গীপাড়া
জোনাখালী োব বেনীন দুগাব িমন্দর , জগাপালপুর, জোয়ামরয়া, ১০০০০
টুঙ্গীপাড়া , জগাপালগঞ্জ
েদর
মপড়াবাড়ী োব বেনীন দুগাব িমন্দর , মপঠাবাড়ী, জগাপালগঞ্জ
৫০০০
েদর , জগাপালগঞ্জ
মুকসুদপুর
পূণ বব্রহ্ম শ্রীশ্রী হমরচাঁদ িমন্দর , মনমিন্তপুর, উোনী,
৫০০০
মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ
জকাটালীপাড়া শ্রীশ্রী রাধা জগামবন্দ িমন্দর , মহেলাবাড়ী, কলাবাড়ী,
৫০০০
জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ
টুংগীপাড়া
শ্রী মৃতুযঞ্জয় জেবাশ্রি ও বন্যাবাড়ী মিপল্লী োব বেনীন দুগাব
৫০০০
িমন্দর , বন্যাবাড়ী, জগাপালপুর, জোয়ামরয়া, টংগীপাড়া,
জগাপালগঞ্জ
মুকসুদপুর
মদস্তাইল োব বেনীন দুগাব িমন্দর , মদস্তাইল, ভাটরা জবেড়া, ৫০০০
মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ
জকাটালীপাড়া বােনা িালুকদার , জেযািীষ িালুকদার, লখিা, ভাংগারহাট, জকাটালীপাড়া
৪০০০
, জগাপালগঞ্জ
েদর
রাধা জগামবন্দ িমন্দর , কামশিাবাদ, কানাইপুর, রণকাইল,
১০০০০
ফমরদপুর েদর , ফমরদপুর
ভাঙ্গা
ঈশ্বরদী নয়াকান্দা োব বেনীন শ্রীশ্রী কালী িমন্দর , নয়াকান্দা, ১০০০০
চান্দ্রা বাোর, ভাঙ্গা , ফমরদপুর
েদর
জগরদা শ্রীশ্রী োব বেনীন দুগাব িমন্দর , জগরদা ( ফুলবামড়য়া) , ১০০০০
ফমরদপুর েদর

৫৯৭ ফমরদপুর

জবায়ালিারী

পূব ব ভাটাদী জচৌধুরী বাড়ী দুগাব িমন্দর , পূব ব ভাটাদী,
দাদপুর, বঙ্গশ্বরদী, জবায়ালিারী, ফমরদপুর

১০০০০

৫৯৮ ফমরদপুর

জবায়ালিারী

১০০০০

৫৯৯ ফমরদপুর

িধুখালী

৬০০ ফমরদপুর

জবায়ালিারী

৬০১ ফমরদপুর

োলথা

৬০২ ফমরদপুর

েদর

৬০৩ ফমরদপুর

িধুখালী

৬০৪ ফমরদপুর

েদর

৬০৫ শরীয়িপুর

েদর

কামলনগর কালী িমন্দর , কামলনগর , রূপাপাড়া ,
জবায়ালিারী, ফমরদপুর
িথুরাপুর োব বেনীন কৃষ্ণ ও কালী িমন্দর , িথুরাপুর,
িথুরাপুর, িধুখালী, ফমরদপুর
শ্রীশ্রী িাকালী িমন্দর , কািারহাটি, োতির, জধাবাঘাটা ,
জবায়ালিারী, ফমরদপুর
পুরুরা জপার্দ্ার বাড়ী োব বেনীন পূো িমন্দর , পুরুরা ,
ভাওয়াল , োলথা , ফমরদপুর
চর গোমরয়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর , পূব ব আমলয়াবাদ,
কুঞ্জনগর , েদর ফমরদপুর
গাবুরমদয়া োব বেনীন মশব িমন্দর , গাবুরামদয়া , জকাড়কদী
, িধুখালী , ফমরদপুর
জদওড়াপাল পাড়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর , জদওড়া , জগরদী,
কাফুড়া, েদর ফমরদরপুর
ধানুকা মশব িমন্দর , ধানুকা, শরীয়িপুর, শরীয়িপুর

৬০৬ শরীয়িপুর

জভদরগঞ্জ

৬০০০

৬০৭ নড়াইল

েদর

৬০৮ নড়াইল

কামলয়া

৬০৯ নড়াইল

েদর

৬১০ নড়াইল

কামলয়া

৬১১ নড়াইল

েদর

৬১২ নড়াইল

েদর

৬১৩ নড়াইল

জলাহাগড়া

আজটরপাড়া শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ জেবাশ্রি, আজটরপাড়া , ছয়গাঁও,
িনুয়া, জভদরগঞ্জ, শরীয়িপুর
িপন ভাগ দঃ পাড়া হমরিলা পূো িমন্দর , িপনভাগ,
জেখহাটি, নড়াইল েদর
নলািারা উত্তর পাড়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর , নলািারা,
জযাগামনয়া, কামলয়া, নড়াইল
ব োব বেনীন পূো িমন্দর , দুগাপুর,
ব নড়াইল েদর ,
দুগাপুর
নড়াইল
কৃষ্ণপুর োব বেনীন দুগাব িমন্দর , কৃষ্ণপুর, ইচাচুড়ী, কামলয়া,
নড়াইল
নয়নপুর োব বেনীন দুগাব িমন্দর , নয়নপুর, নড়াইল েদর ,
নড়াইল
মিিালী েংঘ োব বেনীন পূো িিপ, ভওখালী , নড়াইল,
রিনগঞ্জ, নড়াইল
শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর , লংকারচর, িমকিপুর,
জলাহাগড়া, নড়াইল

১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
৬০০০

১০০০০
১০০০০
৫০০০
৭০০০
৫০০০
১০০০০
১০০০০

৬১৪ নড়াইল

েদর

৬১৫ নড়াইল

েদর

৬১৬ নড়াইল

েদর

৬১৭ নড়াইল

েদর

৬১৮ নড়াইল

েদর

৬১৯ নড়াইল

েদর

৬২০ নড়াইল

েদর

৬২১ িাদারীপুর

রাতের

৬২২ িাদারীপুর

কালমকমন

৬২৩ িাদারীপুর

কালমকমন

৬২৪ িাদারীপুর

কালমকমন

৬২৫ িাদারীপুর

রাতের

৬২৬ িাদারীপুর

েদর

৬২৭ িাদারীপুর

রাতের

৬২৮ িাদারীপুর

রাতের

৬২৯ িাদারীপুর

রাতের

৬৩০ িাদারীপুর

রাতের

চর িামলয়াট রাধাজগামবন্দ জেবাশ্রি , বামহরগ্রাি, কজলাড়া ,
নড়াইল েদর , নড়াইল
জগাবরা বাোর োব বেনীন পূো িমন্দর , কালাড়া, জগাবরা
বাোর, নড়াইল েদর , নড়াইল
শ্রীশ্রী শ্যািা িাজয়র িমন্দর , িমহষজখালা, নড়াইল েদর ,
নড়াইল
মশখালী হমরগুরু ভবিামরণী িতুয়া েংঘ, কিলাপুর,
আউমড়য়া, নড়াইল েদর , নড়াইল
বনখমলো খালী িালাকারবাড়ী োব বেনীন পূো িমন্দর ,
বনখামলোখালী, আগমদয়া, নড়াইল েদর , নড়াইল

১০০০০

রূপালী রানী বাতড়, জববিী রঞ্জন বাতড়, নড়াগামি, নড়াইল
েদর
শান্তা মবশ্বাে , মপিা: োগর মবশ্বাে, মেিারািপুর , মুমলয়া,
নড়াইল
শ্রীশ্রী নরহমর জেবা আশ্রি ,নটাজখালা , কদিবাড়ী, রাতের ,
িাদারীপুর
কিদপমট্ট োব বেনীন িা িাঁরা কালী িমন্দর , নবগ্রাি,
নবগ্রাি, কালমকমন, িাদারীপুর
ঘুমঙ্গয়াকুল োব বেনীন কালী িমন্দর , ঘুমঙ্গয়াকুল, বামলগ্রাি,
বীরজিাহন, কালমকমন , িাদারীপুর
কদিপমট্ট োব বেনীন দুগাব িমন্দর , নবগ্রাি, কালমকমন,
িাদারীপুর
শ্রী হমরচাঁদ ঠাকুজরর িমন্দর , জচায়ারী বাড়ী, আিগ্রাি,
রাতের, িাদারীপুর
শ্রীশ্রী অনন্ত দশ িহামবদ্যা ( দশকালী) িমন্দর , জচৌহুর্দ্ী, দত্ত
জকন্দুয়া , িাদারীপুর,
অঞ্জলী মবশ্বাে , স্বািী: পমরিল মবশ্বাে, নটাজখালা, কদি
বামড়, রাতের, িাদারীপুর
রীিা রানী বর, অিল বর, নটাজখালা, কদিবাড়ী, রাতের,
িাদারীপুর
রাহুল ববদ্য , মপিা: িাপে ববদ্য, কদি বাড়ী, রাতের,
িাদারীপুর
রীনা মবশ্বাে, স্বািী : তুষার মবশ্বাে, আনন্দপুর, কদিবাড়ী,
রাতের, িাদারীপুর

১০০০০

৭০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০

৫০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
৪০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০

৬৩১ িাদারীপুর

কালমকমন

৬৩২ খুলনা

বটিয়াঘাটা

৬৩৩ খুলনা

দাজকাপ

৬৩৪ খুলনা

দাজকাপ

৬৩৫ খুলনা

দাজকাপ

৬৩৬ খুলনা

দাজকাপ

৬৩৭ খুলনা
৬৩৮ খুলনা

দাজকাপ
ডুমুমরয়া

৬৩৯ খুলনা

দাজকাপ

৬৪০ খুলনা

পাইকগাছা

৬৪১ খুলনা

বাটিয়াঘাটা

৬৪২ খুলনা

ডুমুমরয়া

৬৪৩ খুলনা

পাইকগাছা

৬৪৪ খুলনা

জিরখাদা

৬৪৫ খুলনা

ডুমুমরয়া

৬৪৬ খুলনা

দাজকাপ

৬৪৭ খুলনা

পাইকগাছা

৬৪৮ খুলনা

জোনাডাঙ্গা

বদ্বপায়ন িিল, নবগ্রাি, নবগ্রাি বাোর, কালমকমন,
িাদারীপুর
পমিি হামলরা োব বেনীন শ্রীশ্রী িাজয়র িমন্দর , পমিি
হামলয়া, পূব ব হামলয়া, বটিয়াঘাটা, খুলনা
দমিণ বানীশান্তা োব বেনীন দুগাব িমন্দর , দমিণ বানীশান্তা,
দাজকাপ, খুলনা
গুনারী িধ্যচজকর োব বেনীন হমর িমন্দর , গুনারী, দাজকাপ,
খুলনা
আনন্দনগর মুমি িমন্দর , আনন্দনগর , চালনা বাোর,
দাজকাপ, খুলনা
পানখালী পূব ব পাড়া োব বেনীন শ্যািাকালী িমন্দর , পানখালী,
দাজকাপ, খুলনা
রাধাজগামবন্দ িমন্দর , পানখালী, দাজকাপ, খুলনা
বলাবুমনয়া পমিিপাড়া োব বেনীন কালী িমন্দর , বলাবুমনয়া,
োহে, ডুমুমরয়া, খুলনা
চুনকুমড় ডাংগাপাড়া োব বেনীন কালী িমন্দর , চুনকুমড়,
দাজকাপ, খুলনা
হাঁমড়য়া পূো িমন্দর , শমচয়ারবন্ধ, পাইকগাছা, খুলনা

১০০০০
৮০০০
১০০০০
৮০০০
১০০০০
৮০০০
৭০০০
৮০০০
৮০০০
১০০০০

োব বেনীন শ্রীশ্রী হমর জেবাশ্রি, বৃমত্ত শলুয়া, সুখদাঁড়া,
১০০০০
বাটিয়াঘাটা , খুলনা
হামেডাঙ্গা শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর , হামেডাঙ্গা, ডুমুমরয়া, ৮০০০
খুলনা
শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ জেবাশ্রি, গদাইপুর, পাইকগাছা, খুলনা
৮০০০
পািলা োব বেনীন পূো িমন্দর , পািলা, োমচয়াদাহ , পািলা
, জিরখাদা, খুলনা
ডুমুমরয়া দােপাড়া োব বেনীন রাধাজগামবন্দ িমন্দর , আরামে
িামেয়াড়া , োমেয়াড়া , ডুমুমরয়া, খুলনা
দমিণ বানীশান্তা োব বেনীন হমর িমন্দর , দমিণ বানীশান্তা ,
বানীশান্তা , দাজকাপ, খুলনা
ফুলবামড় োব বেনীন দুগাব িমন্দর , ফুলবাড়ী, বার বামড়য়া,
পাইকগাছা , খুলনা
জছাট বয়রা শ্মশান ঘাট োব বেনীন পূো িমন্দর , জছাট বয়রা ,
জোনাডাংগা, খুলনা

১০০০০
৮০০০
১০০০০
৮০০০
১০০০০

৬৪৯ খুলনা

েদর

বাগিারা জগামবন্দ িমন্দর , বাগিারা, খুলনা েদর , খুলনা

১০০০০

৬৫০ খুলনা

বটিয়াঘাটা

২০০০০

৬৫১ খুলনা

দাজকাপ

৬৫২ খুলনা

জিরখাদা

৬৫৩ খুলনা

ডুমুমরয়া

৬৫৪ খুলনা

দাজকাপ

৬৫৫ খুলনা

ডুমুমরয়া

৬৫৬ খুলনা

ডুমুমরয়া

৬৫৭ খুলনা

বটিয়াঘাটা

৬৫৮ খুলনা

বটিয়াঘাটা

৬৫৯ খুলনা
৬৬০ খুলনা

রূপো
ডুমুমরয়া

৬৬১ খুলনা

রূপো

৬৬২ খুলনা

কয়রা

৬৬৩ খুলনা

কয়রা

৬৬৪ খুলনা

বটিয়াঘাটা

৬৬৫ খুলনা

কয়রা

জহাগলাবুমনয়া িধ্যপাড়া োব বেনীন জগাপাল স্মৃমি িমন্দর ,
জহাগলবুমনয়া, বটিয়াঘাটা, খুলনা
কামিনী বামেয়া োব বেনীন শ্রীশ্রী হমর গুরুচাঁদ জেবাশ্রি,
কামিনী বামেয়া, দাজকাপ, খুলনা
িাটিয়ারকুল ও অজুবনা বলরধনা োব বেনীন দুগাব িমন্দর ,
জিরখাদা, খুলনা
শ্রীশ্রী কালীিািা ও শীিলা জদবী িমন্দর, কুলটি, ডুমুমরয়া,
খুলনা
বানীশান্তা পমিিপাড়া শ্মশান ঘাট, বানীশান্তা , দাজকাপ,
খুলনা
বলাবুমনয়া পমিিপাড়া োব বেনীন কালী িমন্দর , বলাবুমনয়া,
োহে, ডুমুমরয়া, খুলনা
েয় িা িারা মেেপীঠ, মেজলরডাঙ্গা, গুটমদয়া, ডুমুমরয়া,
খুলনা
জহাগলাবুমনয়া িধ্যপাড়া োব বেনীন জগাপাল স্মৃমি িমন্দর ,
জহাগলবুমনয়া, বটিয়াঘাটা, খুলনা
েৎেঙ্গ আশ্রি , জকালদা ( িঠবামড়) , বারআমড়য়া,
বটিয়াঘাটা , খুলনা
আর্য্ব িমন্দর , জবলফুমলয়া, রূপো, খুলনা
রংপুর ভাগ্যমভটা শাপলা েংঘ িমন্দর , রংপুর, রংপুর
কামলবাড়ী, ডুমুমরয়া, খুলনা
গজয়শ্বরগািী োব বেনীন কালী িমন্দর , গজয়শ্বরগািী,
শ্রীফলিলা, রূপো , খুলনা
িঠবাড়ী োব বেনীন কালী িমন্দর , িঠবাড়ী, িহারােপুর,
কয়রা, খুলনা
ঘমড়য়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর , ঘমড়য়া, িহারােপুর, কয়রা ,
খুলনা
জকাদলা কালীবাড়ী হশবদাে উদােী আশ্রি, জকাদলা,
বারয়ামড়য়া, বটিয়াঘাটা , খুলনা
শ্রীশ্রী রািকৃষ্ণ আশ্রি , হামিয়ার ডাংগা , কয়রা, খুলনা

৬৬৬ খুলনা

পাইকগাছা

কানাখালী োব বেনীন শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর , কানাখালী,
বগুড়ারচক, পাইকগাছা, খুলনা

১০০০০

৮০০০
৫০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
৫০০০
২০০০০
১০০০০
২০০০০
১০০০০
২০০০০
৮০০০
৮০০০
১০০০০
১০০০০

৬৬৭ খুলনা

পাইকগাছা

মে, জক, টি, মে েন্নযােীিলা িহাশ্মশান ও শ্মশান কালী
িমন্দর , িালিলা , িাগুরখালী, পাইকগাছা, খুলনা

৭০০০

৬৬৮ খুলনা

পাইকগাছা

১০০০০

৬৬৯ খুলনা

পাইকগাছা

৬৭০ খুলনা

রূপো

৬৭১ খুলনা

বটিয়াঘাটা

৬৭২ বাজগরহাট

জিাজড়লগঞ্জ

৬৭৩ বাজগরহাট

মচিলিারী

৬৭৪ বাজগরহাট
৬৭৫ বাজগরহাট

জিাজড়লগঞ্জ
েদর

৬৭৬ বাজগরহাট

মচিলিারী

রাড়ুলী দমিণ পাড়া োব বেনীন পূো িমন্দর , রাড়ুলী ,
পাইকগাছা, খুলনা
িঠবাটী িধ্যপাড়া োব বেনীন কালী িমন্দর , িঠবাটী,
গদাইপুর, পাইকগাছা, খুলনা
জডািরা পমিিপাড়া োব বেনীন শমন িমন্দর , জডািরা,
আেগড়া , রূপো, খুলনা
জভন্নাবুমনয়া িাইটভাঙ্গা োব বেনীন শ্রীশ্রী হমর িমন্দর ও
জেবােঙ্গ, বটিয়াঘাটা , খুলনা
োব বেনীন শ্রীশ্রী হমরচাঁদ িমন্দর ও জেবাশ্রি, আড়ংঘাটা,
েিার্দ্ারখালী, জিাজড়লগঞ্জ, বাজগরহাট
শ্রীশ্রী হমর গুরুচাঁদ িমন্দর , মপপডার ডাঙ্গা , েজন্তাষপুর,
খাজশরহাট, চিলিারী, বাজগরহাট
শ্রীশ্রী কালীিািা িমন্দর , জিাজড়লগঞ্জ, বাজগরহাট
খাড়ালম্বল োব বেনীন পূো িমন্দর , খাড়ােম্বল, জবিড়া, অজুবন
বহর , বাজগরহাট,
চরবামনয়ারী উত্তর ঢালী বাড়ী োব বেনীন শ্রীশ্রী দুগাব িমন্দর ,
চরকামনয়ারী উত্তর পাড়া ,জটজকর বাোর, মচিলিারী,
বাজগরহাট

৬৭৭ বাজগরহাট

শরন জখালা

আিড়া গামছয়া োব বেনীন শ্রীশ্রী জগামবন্দ িমন্দর , আিড়া
গামছয়া, আিড়া গামছয়া, শরন জখালা, বাজগরহাট

১০০০০

৬৭৮ বাজগরহাট

শরন জখালা

১০০০০

৬৭৯ বাজগরহাট

জিাজড়লগঞ্জ

৬৮০ বাজগরহাট

জিাজড়লগঞ্জ

কালীবাড়ী োব বেনীন শ্রীশ্রী হমরগুরু জগাপাল চাঁদ িমন্দর ,
কালীবাড়ী, শরনজখালা, বাজগরহাট
শ্রীশ্রী কালীিািা িমন্দর ( কামলবাড়ী) কামলবাড়ী বাোর,
জিাজড়লগঞ্জ, বাজগরহাট
পঞ্চগ্রাি েমিমলি শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ জেবাশ্রি , পাথুমরয়া
কালীবাড়ী, , কালীবাড়ী বাোর, জিাজড়লগঞ্জ, বাজগরহাট

৬৮১ বাজগরহাট

শরন জখালা

৬৮২ বাজগরহাট

জিাজড়লগঞ্জ

১০০০০
১২০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০

১০০০০
১৫০০০

আিড়াগামছয়া োব বেনীন শ্রীশ্রী কালী িমন্দর , আিড়াগামছয়া, ১০০০০
শরণজখালা, বাজগরহাট
োব বেনীন শ্রীশ্রী হমর িমন্দর ও জেবাশ্রি, ঢুমলগািী,
১০০০০
জিাজড়লগঞ্জ, বাজগরহাট

কািারগ্রাি োব বেনীন জগামবন্দ িমন্দর , আটজুরী,
জিাল্লারহাট, বাজগরহাট
িহািানব শ্রীশ্রী গজণশ পাগল জেবাশ্রি, জোনাকুড়,
আন্দারিামনক, কচুয়া, বাজগরহাট
শ্যানপুকুমরয়া শ্রীশ্রী রাধািাধব হমর িমন্দর , শ্যানপুকুমরয়া,
জধাপাখালী, নাটই খালী, কচুয়া, বাজগরহাট

১০০০০

পূব বচন্ডীপুর োব বেনীন শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ জেবাশ্রি, চন্ডীপুর,
জেমলিগর বাোর, জিাজড়লগঞ্জ, বাজগরহাট
দঃ খাড়ইখালী পঞ্চকরণ েমিমলি েনািনধিব জেবাশ্রি,
দমিণ খাড়াইখালী, জোনাখালী, জিাজড়লগঞ্জ, বাজগরহাট

৫০০০

পূব ব আিড়াগামছয়া োব বেনীন শ্রীশ্রী হমর িমন্দর , পূব ব আিড়া
গামছয়া, শরণজখালা, বাজগরহাট
পুরুজষাত্তি শ্রীশ্রী ঠাকুর আনুকূল চন্দ্র েৎেঙ্গ আশ্রি,
বামনয়াখালী, মূলঘর, কলকমলয়া, ফমকরহাট, বাজগরহাট

১০০০০

৬৮৩ বাজগরহাট

জিাল্লারহাট

৬৮৪ বাজগরহাট

কচুয়া

৬৮৫ বাজগরহাট

কচুয়া

৬৮৬ বাজগরহাট

জিাজড়লগঞ্জ

৬৮৭ বাজগরহাট

জিাজড়লগঞ্জ

৬৮৮ বাজগরহাট

শরন জখালা

৬৮৯ বাজগরহাট

ফমকরহাট

৬৯০ বাজগরহাট

শরন জখালা

আিিলী আরুয়াবাড়ী শ্রীশ্রী হমরগুরু জগাপাল চাঁদ িমন্দর , উঃ ১০০০০
রাোপুর আিিলী, শরণজখালা, বাজগরহাট

৬৯১ বাজগরহাট

জিাজড়লগঞ্জ

৬৯২ বাজগরহাট

জিাজড়লগঞ্জ

উত্তর কচুবুমনয়া োব বেনীন শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ জেবাশ্রি,
৮০০০
উত্তর কচুবুমনয়া, জিাজড়লগঞ্জ, বাজগরহাট
শ্রীশ্রী মেউধারা ঠাকুরানী িমন্দর , জোিার্দ্ারখালী, মেউধারা, ১০০০০
জোিার্দ্ারখালী, জিাজড়লগঞ্জ, েির্দ্ারখালী

৬৯৩ বাজগরহাট

জিাজড়লগঞ্জ

৬৯৪ বাজগরহাট

িংলা

৬৯৫ বাজগরহাট

িংলা

৬৯৬ যজশার

অভয়নগর

৬৯৭ যজশার

িমনরািপুর

বহরবুমনয়া ববমদক আশ্রি, বহরবুমনয়া, জিাজড়লগঞ্জ,
বাজগরহাট
কুিারখালী োব বেনীন শ্রীশ্রী শ্যািাকালী িমন্দর , কুিার
খালী, িংলা, বাজগরহাট
পূব বমচলা োব বেনীন দুগাব িমন্দর , মচলা, মচলাবাোর, জিাংলা,
বাজগরহাট
ভুলপািা মবশ্বাে বাড়ী োব বেনীন িজহন্দ্রনাথ দুগাব িমন্দর ,
ভুলাপািা, গােীপুর, অভয়নগর, যজশার
কুলটিয়া হমরিলা আশ্রি, কুলটিয়া, িমশয়াহাটা ,
িমনরািপুর, যজশার

৮০০০
১০০০০

৮০০০

১০০০০

১০০০০
১০০০০
১০০০০
৮০০০
১০০০০

৬৯৮ যজশার

িমনরািপুর

৬৯৯ যজশার

মঝকর গাছা

৭০০ যজশার

মঝকর গাছা

৭০১ যজশার

েদর

৭০২ যজশার

মঝকর গাছা

৭০৩ যজশার

িমনরািপুর

৭০৪ যজশার

েদর

৭০৫ যজশার

েদর

৭০৬ মদনােপুর

মবরল

৭০৭ মদনােপুর

জবাচাগঞ্জ

৭০৮ মদনােপুর

মবরল

৭০৯ মদনােপুর

মবরল

৭১০ মদনােপুর

মবরল

৭১১ মদনােপুর

মবরল

৭১২ মদনােপুর

জবাচাগঞ্জ

৭১৩ মদনােপুর

জবাচাগঞ্জ

৭১৪ মদনােপুর

জবাচাগঞ্জ

সুোিপুর শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ জেবাশ্রি, সুোিপুর, িমশয়াহাটী,
িমনরািপুর, যজশার
পদ্মপুকুর বাজরায়ারী পূোিমন্দর , পদ্মপুকুর, মঝকরগাছা,
মিেবাপুর, মঝকরগাছা, যজশার
গদখালী োব বেনীন কালী িমন্দর , গদখালী, মঝকরগাছা,
যজশার
কালীিলা োব বেনীন রাধাজগামবন্দ িমন্দর , খমরচা ডাঙ্গা,
কুয়াদা বাোর, েদর যজশার
িাগুরা কালী িমন্দর , িাগুরা, অমৃি বাোর, মঝকরগাছা,
যজশার
প্রিাপ কাটি বােমন্তিলা োব বেনীন দুগাব িমন্দর , প্রিাপ কাটি,
ঢাকুমরয়া বাোর, িমনরািপুর, যজশার
বািানবাড়ী আঞ্চমলক িহাশ্মশান , বাজুয়াডাংগা , কুয়াদা
বাোর, যজশার েদর , যজশার
বাজুয়াডাংগা োব বেনীন পূো িমন্দর , বাজুয়া ডাংগা, কুয়াদা
বাোর, যজশার েদর , যজশার
শ্রী শ্রী রাধাজগামবন্দ জেবাশ্রি, বাসুজদবপুর, কুলবাড়ীহাট,
মবরল, মদনােপুর
শ্রী শ্রী েিয িান ঠাকুর িমন্দর, েিযিানডাঙ্গী, ৪নং
আটগাঁও, হাটিাধবপুর, জবাচাগঞ্জ, মদনােপুর
শ্রী শ্রী িাশান কামল িমন্দর, দারইল, ফুলবাড়ী হাট, মবরল,
মদনােপুর
পাটাশ কামল িমন্দর, আটজঘরা, ফুলবাড়ী হাট, মবরল,
মদনােপুর
গটাহার পুকুর পাড় মশব িমন্দর, উত্তর শহড়গ্রাি, ফুলবাড়ী
হাট, মবরল, মদনােপুর
বাসুজদবপুর শ্রী শ্রী হমর িমন্দর, বাসুজদবপুর, ফুলবাড়ীহাট,
মবরল, মদনােপুর
েিযিানডাঙ্গী শ্রী শ্রী শীমিলাই িমন্দর, েিযিানডাঙ্গী, ৪নং
আটগাঁও, হাটিাধবপুর, জবাচাগঞ্জ, মদনােপুর

১০০০০

ওমপ্রকাশ জেবাশ্রি, খানপুর, ২নং ঈশামনয়া, মুরারীপুর,
জবাচাগঞ্জ, মদনােপুর
ববমদক জেবাশ্রি বািােন, বািােন, ২নং ঈশামনয়া,
মুরারীপুর, জবাচাগঞ্জ, মদনােপুর

১০০০০

১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
২৫০০০
২৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
১৮০০০

১৫০০০

৭১৫ মদনােপুর

হামকিপুর

পমিি বলরািপুর োব বেনীন দুগাব িমন্দর, পমিি
বলরািপুর, ১নং খট্রািাধপাড়া, ডাংগাপাড়া, হামকিপুর,
মদনােপুর

১০০০০

৭১৬ মদনােপুর

হামকিপুর

১০০০০

৭১৭ মদনােপুর

খানোিা

জকন্দ্রীয় তুলশী গঙ্গাঁনদী শ্মশান ঘাট, জপাহাড়া, হামকিপুর
জপৌরেভা, ছািনী, হামকিপুর, মদনােপুর
পাজকরহাট গরুহাটী োব বেনীন পূো িন্ডপ, পাজকরহাট,
আংগারপাড়া ৫নং ওয়াড ব, পাজকরহাট, খানোিা, মদনােপুর

৭১৮ মদনােপুর

খানোিা

৭১৯ মদনােপুর

খানোিা

৭২০ মদনােপুর

কাহাজরাল

৭২১ মদনােপুর

কাহাজরাল

শ্রী শ্রী দুগাব িন্ডপ বুমলয়া বাোর, রনগাঁও, বুমলয়াবাোর, ৪নং ১০০০০
িাড়গাঁও ৫নং ওয়াড ব, কাহাজরাল, মদনােপুর

৭২২ মদনােপুর

কাহাজরাল

৭২৩ মদনােপুর

কাহাজরাল

৭২৪ মদনােপুর

নবাবগঞ্জ

৭২৫ মদনােপুর

মবরািপুর

কাহাজরাল থানা জকন্দ্রীয় িমন্দর, উমচৎপুর, ৩নং মুকুন্দপুর,
িহারােগঞ্জ, কাহাজরাল, মদনােপুর
শ্রী শ্রী বচিন্য আশ্রি, জখাশালপুর, োধুরবাোর, ২নং
রাসুলপুর, কাহাজরাল, মদনােপুর
দাউদপুর বাজরায়ারী িহাশ্মশান, দাউদপুর, ৭নং দাউদপুর,
দাউদপুর, নবাবগঞ্জ, মদনােপুর
কাটলা োব বেনীন শ্রী শ্রী রিা কালীিািা িমন্দর, হমরহরপুর,
২নং কাটলা, হাটলা হাট, মবরািপুর, মদনােপুর

৭২৬ মদনােপুর

মবরািপুর

রািশাপুর শ্রী শ্রী হমর িমন্দর, মুকন্দপুর, মবরািপুর, মদনােপুর ১০০০০

৭২৭ মদনােপুর

মবরািপুর

৭২৮ মদনােপুর

মবরািপুর

মদওড় োব বেনীন শ্রী শ্রী দুগাব িমন্দর, মদওড়, মদওড়, মবজুল,
মবরািপুর, মদনােপুর
মবরািপুর বাজরায়ারী জকন্দ্রীয় শী শ্রী হমর িমন্দর,
পুরািনবাোর, ৫নং মবরািপুর জপৌরেভা, মবরািপুর,
মবরািপুর, মদনােপুর

১০০০০

করকনাথ শা মশব িমন্দর, আংগারপাড়া, ৩নং আংগারপাড়া, ১০০০০
পাজকরহাট, খানোিা, মদনােপুর
িা জকৌশল্যা জেবাশ্রি, আংগারপাড়া, ৪নং আংগারপাড়া,
১০০০০
পাজকরহাট, খানোিা, মদনােপুর
সু-প্রাচীন দুগাব িমন্দর, উমচৎপুর, িহারােগঞ্জ, ৩নং মুকুন্দপুর ১০০০০
১নং ওয়াড ব, িমরচ হাটি, কাহাজরাল, মদনােপুর

১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০

১০০০০
১০০০০

৭২৯ মদনােপুর

পাব বিীপুর

রািকৃষ্ণ মবজবকান্দ জেবা িমন্দর, কালীবাড়ী, পাব বিীপুর,
৫নং ওয়াড ব জপৌরেভা, পাব বিীপুর, মদনােপুর

৭৩০ মদনােপুর

পাব বিীপুর

নতুন বাোর বাজরায়ারী দুগাব িমন্দর, নতুন বাোর পাব বিীপুর, ১০০০০
পাব বিীপুর, ২নংওয়াড ব জপৌরেভা, পাব বিীপুর

৭৩১ মদনােপুর

পাব বিীপুর

নারায়নপুর শ্রী শ্রী মনগিানন্দ োরস্বি িমন্দর, নারায়নপুর,
বাব বিীপুর, ৫নং ওয়াড ব, পাব বিীপুর, মদনােপুর,

১০০০০

৭৩২ মদনােপুর

জবাচাগঞ্জ

১০০০০

৭৩৩ মদনােপুর

জঘাড়াঘাট

৭৩৪ মদনােপুর

জঘাড়াঘাট

৭৩৫ মদনােপুর

জঘাড়াঘাট

৭৩৬ মদনােপুর

হামকিপুর

লিনীয়া োব বেনীন হমরবাের িমন্দর, লিনীয়া, ৯নং
মুমশ্রদহাট, জেিাবগঞ্জ, জবাচাগঞ্জ, মদনােপুর
মবন্যাগাড়ী িহাশ্মশান, মবন্যাগাড়ী, ১নং বুলামকপুর, বলগামড়,
জঘাড়াঘাট, মদনােপুর
নুরপুর পাষান কালী িমন্দর, নুরপুর, ৩নং মেংড়া,
হাউস্যািগঞ্জ, জঘাড়াঘাট, মদনােপুর
রানীগঞ্জ োব বেনীন দুগাব িমন্দর, রানীগঞ্জ বাোর, ৩নং
মেংড়া, হাউস্যািগঞ্জ, জঘাড়াঘাট, মদনােপুর
স্বন ব কািযা জকন্দ্রীয় িাতৃ িমন্দর, িধ্য বাসুজদবপুর,
হামকিপুর জপৌরেভা, হাংলা মহমল, হামকিপুর, মদনােপুর

৭৩৭ মদনােপুর

হামকিপুর

৭৩৮ মদনােপুর

মচমররবন্দর

৭৩৯ মদনােপুর

বীরগঞ্জ

৭৪০ মদনােপুর

মবরল

৭৪১ িাগুরা

শ্রীপুর

৭৪২ িাগুরা

শ্রীপুর

৭৪৩ নাজটার

শ্রীপুর

১০০০০

১০০০০
৮০০০
৮০০০
১০০০০

জগাহাড়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর, জগাহাড়া, হামকিপুর
১০০০০
জপৌরেভা, ছািনী, হামকিপুর, মদনােপুর
শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ িমন্দর, সুরইলা, ০৮নং ওয়াড ব, মভয়াইল,
৭০০০
মচমররবন্দর, মদনােপুর
শিগ্রাি পালপাড়া জপ্রিকাঙ্গাল আশ্রি এর মবষ্ণু িমন্দর,
৭০০০
শিগ্রাি পালপাড়া, শিগ্রাি, ৩নং ওয়াড ব, বীরগঞ্জ, মদনােপুর
পমিি রাোরািপুর কালী িমন্দর, পমিি রাোরািপুর,
ফুলবামড় হাট, মবরল, মদনােপুর
হােরািলা শংকর জবদান্ত িঠ ও মিশন, হােরািলা, ৮নং
নাজকাল/০৩, হােরািলা, শ্রীপুর, িাগুরা

১০০০০

িহাকাজলশ্বর মশব িমন্দর, হােরািলা, ৮নং নাজকাল/০৩
হােরািলা, শ্রীপুর, িাগুরা
বশজলন্দ্র প্রোদ জচৌধুরী, মদয়ারপাড়া, হাজরায়া, ০৬নং ,
বড়াইগ্রাি, নাজটার

১৫০০০

২৫০০০

৭০০০

৭৪৪ নাজটার

নওগাঁ

শ্রীিমি মিনা রানী িন্ডল, োজগশ্বর, কীমত্তবপুর, কীমত্তবপুর(৮নং ৩০০০
ওয়াড ব), নওগাঁ, নওগাঁ
কুিামরয়া িহারাো হমরবাের িমন্দর, কুিামরয়া, ৮নং
১০০০০
নন্দুয়ার ওয়াড ব(০৩), বমলদ্বারা, রানীশংতকল, ঠাকুরগাঁও

৭৪৫ ঠাকুরগাঁও

রানীশংতকল

৭৪৬ ঠাকুরগাঁও

রানীশংতকল

৭৪৭ ঠাকুরগাঁও

রানীশংতকল

৭৪৮ ঠাকুরগাঁও

রানীশংতকল

৭৪৯ ঠাকুরগাঁও

পীরগঞ্জ

উত্তর িাটিয়ানী কালী িমন্দর, উঃ িাটিয়ানী, ১০ নং োবর
হাট ওয়াড ব নং ০২ রনমশয়া, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও

৭৫০ ঠাকুরগাঁও

পীরগঞ্জ

চাঁদপুর আলিপুর শ্রী শ্রী দুগাব িমন্দর, চাঁদপুর আলিপুর, ৩নং ১০০০০
খনগাঁও/ওয়াড ব নং(০৬), জভািরাদহ, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও

৭৫১ ঠাকুরগাঁও

পীরগঞ্জ

জলাহাগাড়া বাজরায়ারী শ্রী শ্রী দুগাব িমন্দর, চাঁদপুর, ৩নং
খনগাঁও/ওয়াড ব নং(০৪), জভািরাদহ, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও

১০০০০

৭৫২ ঠাকুরগাঁও

পীরগঞ্জ

১০০০০

৭৫৩ ঠাকুরগাঁও

েদর

৭৫৪ ঠাকুরগাঁও

বামলয়াডাঙ্গী

৭৫৫ ঠাকুরগাঁও

পীরগঞ্জ

৭৫৬ ঠাকুরগাঁও

েদর

৭৫৭ ঠাকুরগাঁও

বামলয়াডাঙ্গী

আলিপুর রািকৃষ্ণ োরদা জেবাশ্রি, আলিপুর, জভািরাদহ,
৩নং খনগাঁও, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও
শ্রী শ্রী রািকৃষ্ণ েংঘ, োরালী, ১০নং োিালপুর, মশবগঞ্জ,
েদর, ঠাকুরগাঁও
শ্রী রািকৃষ্ণ জেবাশ্রি, মেন্দুরমপমন্ড, ৩নং ধনিলা,
লামহড়ীহাট, বামলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও
শ্রী রািকৃষ্ণ জেবাশ্রি, বনবাড়ী, ৩নং খনগাঁও ৫নং ওয়াড ব,
জভািরাদহ, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও
শ্রী শ্রী রািকৃষ্ণ জেবাশ্রি, আরামে দমিণ বঠিনা,
জঢালারহাট, েদর, ঠাকুরগাঁও
োউমনয়া বোক পাড়া কালী িমন্দর, োউমনয়া, ১নং পামড়য়া
৯নং ওয়াড ব, লামহড়ী হাট, বামলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও

আটকড়া শ্রী শ্রী শ্রী চন্ডী িমন্দর, আটকড়া, ৭নং রাজিার ০২, ১০০০০
জভলাই, রানীশংতকল, ঠাকুরগাঁও
িখনপুর হমরবাের পূো উদযাপন িমন্দর, নারায়নপুর
১০০০০
(িখনপুর), ০২নং জনিিরদ/৯নং ওয়াড ব, ভরমনয়া হাট,
রানীশংতকল, ঠাকুরগাঁও
কুিমরয়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর, কুিমরয়া, ০৮নং নন্দুয়ার
১০০০০
ওয়াড ব নং ০৩ বমলদ্বাড়া, রানীশংতকল, ঠাকুরগাঁও
১০০০০

২০০০০
২০০০০
২০০০০
২০০০০
১০০০০

৭৫৮ ঠাকুরগাঁও

বামলয়াডাঙ্গী

৭৫৯ ঠাকুরগাঁও

বামলয়াডাঙ্গী

৭৬০ ঠাকুরগাঁও

বামলয়াডাঙ্গী

৭৬১ ঠাকুরগাঁও

েদর

৭৬২ ঠাকুরগাঁও

নারীশংতকল

৭৬৩ ঠাকুরগাঁও

নারীশংতকল

৭৬৪ ঠাকুরগাঁও

নারীশংতকল

৭৬৫ ঠাকুরগাঁও

পীরগঞ্জ

৭৬৬ ঠাকুরগাঁও

পীরগঞ্জ

৭৬৭ ঠাকুরগাঁও

েদর

৭৬৮ ঠাকুরগাঁও

েদর

৭৬৯ ঠাকুরগাঁও

েদর

৭৭০ মেরােগঞ্জ

রায়গঞ্জ

৭৭১ মেরােগঞ্জ

রায়গঞ্জ

৭৭২ মেরােগঞ্জ

িাড়াশ

৭৭৩ মেরােগঞ্জ

রায়গঞ্জ

ব
খকো জচৌিঙ্গী দুগাপূো
িমন্দর, খকো, েমিরনগি,
১০০০০
বামলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও
লামহড়ী কালীবাড়ী , লামহড়ী হাট, ৩নং ধনিলা, লামহড়ী,
১০০০০
বামলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও
বামলয়াডাঙ্গী কজলেপাড়া জকন্দ্রীয় দুগাব িমন্দর, দুওসুও, ২নং, ১০০০০
বামলয়াডাঙ্গী, বামলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও
শ্রী শ্রী ঘাটকালী িািা িমন্দর, শাহপাড়া, ৭নং , ঠাকুরগাঁও, ১০০০০
েদর, ঠাকুরগাঁও
ব
দুগাপূো
িমন্দর, কজলে পাড়া, ৩নং, রানীশংতকল,
৫০০০
রানীশংতকল, ঠাকুরগাঁও
রানী ভবানীপুর উত্তরপাড়া শ্রী শ্রী রাধা জগামবন্দ িমন্দর, রানী ৫০০০
ভবানীপুর, ৪নং জলজহম্বা ৫নং ওয়াড ব, জগাজগার, রানীশংতকল,
ঠাকুরগাঁও
জলজহয়া োব বেনীন হমরিমন্দর, জলহম্বা, ৭নং জলজহম্বা,
জগাজগার, রানীশংতকল, ঠাকুরগাঁও
বেন্তপুর ঝলঝলী বাোর হমর বাের িমন্দর, বেন্তপুর, ৫নং
বেয়দপুর, িাধবপুর, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও

৫০০০
৫০০০

মড.এে. জক দুগাব িমন্দর, জদাপাইল, ১১নং ববরচুনা ওয়াড ব নং ৫০০০
০৪, ববরচুনা, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও
জগাজবান্দনগর িমন্দর পাড়া আমদবােী(উড়াও) দুগাব িমন্দর,
৮০০০
জগামবন্দনগর দমিন উড়াল পাড়া, ঠাকুরগাঁও, েদর, ঠাকুরগাঁও
জকন্দ্রীয় শ্রী শ্রী রাি িমন্দর, জগাধুলী বাোর, ৩নং ওয়াড ব,
ঠাকুরগাঁও, েদর, ঠাকুরগাঁও
শ্রী শ্রী মশব িমন্দর, হঠাৎ পাড়া, ৯নং, ঠাকুরগাঁও, েদর,
ঠাকুরগাঁও
শ্রী শ্রী মেজেশ্বরী িািা জকন্দ্রীয় িমন্দর, খুড়কা, খুড়কা,
রায়গঞ্জ, মেরােগঞ্জ
ভুঞাগাঁিী োব বেনীন িহাশ্মশান ও কালী িমন্দর, ভুঞাগাঁিী,
৪নং খুড়কা, রায়গঞ্জ, মেরােগঞ্জ
েরাপপুর শ্রী শ্রী রাধা জগামবন্দ িমন্দর, েরাপপুর,
জবায়ামলয়া,িাড়াশ, মেরােগঞ্জ
শ্রী শ্রী মশিলী িািা িমন্দর, খুড়কা, খুড়কা, রায়গঞ্জ,
মেরােগঞ্জ

১০০০০
১০০০০
২৫০০০
২৪০০০
৭০০০
২৫০০০

৭৭৪ জনিজকানা
৭৭৫ িাগুরা

পূব বধলা
শ্রীপুর

শ্রীশ্রী রাধা জগামবন্দ িমন্দর , পূব বধলা, জনিজকানা
মচলগাড়ী োব বেনীন শ্রীশ্রী জলাকনাথ ব্রহ্মচারী িমন্দর,
মচলগাড়ী, শ্রীপুর, িাগুরা
বামলয়াঘাটা উত্তরপাড়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর , বামলয়াঘাটা,
করমন্দ , শ্রীপুর, িাগুরা
বথপাড়া োব বেনীন রাধা জগামবন্দ িমন্দর , বথপাড়া ,
ধজনশ্বরগািী, শামলখা
উত্তর শরুশুনা েনািন ধিবেংঘ কালীবাড়ী, শরুশুনা, শামলখা,
িাগুরা
শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর ( উপজেলা জকন্দ্রীয় িমন্দর),
আড়াপাড়া , শামলখা, িাগুরা
িালখড়ী োব বেনীন িাজয়র িমন্দর , িালখড়ী, শামলখা, িাগুরা

৮০০০
৯০০০

৭৭৬ িাগুরা

শ্রীপুর

৭৭৭ িাগুরা

শামলখা

৭৭৮ িাগুরা

শামলখা

৭৭৯ িাগুরা

শামলখা

৭৮০ িাগুরা

শামলখা

৭৮১ িাগুরা

শামলখা

৫০০০

শ্রীপুর

বড় বথপাড়া মবশ্বাে বামড় োব বেনীন পূো িমন্দর , বড়
বথপাড়া , ধজনশ্বরগািী, শামলখা, িাগুরা
জধাপাবায়ো দমিণপাড়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর ,
জধাপাবায়ো, শামলখা, িাগুরা
কৃষ্ণপুর োব বেনীন দুগাব িমন্দর , কৃষ্ণপুর, আড়পাড়া ,
শামলখা, িাগুরা
োব বেনীন মগমরধারী আশ্রি, বটিয়াখালী, হামেরিলা, শ্রীপুর,
িাগুরা
রাোপুর োব বেনীন জদালজখালা দুগাব িমন্দর , রাোপুর,
করন্দী, শ্রীপুর, িাগুরা
মখলগািী পূব বপাড়া কালী িমন্দর , ধজনশ্বরগািী, শামলখা,
িাগুরা
মচলগাড়ী োব বেনীন কালী িমন্দর , মচলগাড়ী, শ্রীপুর, িাগুরা

৭৮২ িাগুরা

শামলখা

৭৮৩ িাগুরা

শামলখা

৭৮৪ িাগুরা

শ্রীপুর

৭৮৫ িাগুরা

শ্রীপুর

৭৮৬ িাগুরা

শামলখা

৭৮৭ িাগুরা
৭৮৮ িাগুরা

শামলখা

শ্রীশ্রী োব বেনীন হমর িমন্দর , মেংড়া , শামলখা, িাগুরা

৭০০০

৭৮৯ িাগুরা

েদর

৭৯০ িাগুরা

িহিদপুর

দাে জবরইল বটিলা োব বেনীন পূো িমন্দর , জবরইল, জবংগা ৭০০০
জবরইল, িাগুরা েদর , িাগুরা
শ্রীশ্রী োব বেনীন দুগাব িমন্দর , মবজনাদপুর, িহিদপুর, িাগুরা ৭০০০

৭৯১ িাগুরা

িহিদপুর

মবজনাদপুর বাদুরিলা রাধাজগামবন্দ িমন্দর , মবজনাদপুর,
িহিদপুর, িাগুরা

৯০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০

৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০

৭০০০

৭৯২ িাগুরা

েদর

৭৯৩ িাগুরা

েদর

৭৯৪ িাগুরা

েদর

৭৯৫ িামনকগঞ্জ

মশবালয়

৭৯৬ িামনকগঞ্জ

মেংগাইর

৭৯৭ িামনকগঞ্জ

জদৌলিপুর

৭৯৮ িামনকগঞ্জ

জদৌলিপুর

৭৯৯ িামনকগঞ্জ

জদৌলিপুর

৮০০ িামনকগঞ্জ

োটুমরয়া

৮০১ িামনকগঞ্জ

েদর

৮০২ িামনকগঞ্জ

েদর

৮০৩ িামনকগঞ্জ

হমররািপুর

৮০৪ িামনকগঞ্জ

হমররািপুর

৮০৫ িামনকগঞ্জ

মঘওর

৮০৬ িামনকগঞ্জ

মঘওর

৮০৭ িামনকগঞ্জ

মঘওর

৮০৮ িামনকগঞ্জ

মশবালয়

৮০৯ িামনকগঞ্জ

মশবালয়

শ্রীরািপুর শ্রীশ্রী োব বেনীন কালী িমন্দর , শ্রীরািপুর,
হমরশংকরপুর, িাগুরা ,
ধনপাড়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর , ধনপাড়া , জবঙ্গা-জবরইল,
িাগুরা
ভদ্রবাড়ী োব বেনীন শ্রীশ্রী দুগাব িমন্দর , কুমল্লয়া, আমুড়ীয়া,
িাগুরা
শ্রীশ্রী জগাপাল মেউর িমন্দর , আিডালা, মডলাইল,
মশবালয়, িামনকগঞ্জ
কাস্তা জঁয়কালী িািা িমন্দর , কাস্তা , ব্রীকামলয়াতকর,
মেংগাইর, িামনকগঞ্জ
মনলুয়া পালপাড়া কালীিমন্দর , মনলুয়া, চকমিরপুর,
জদৌলিপুর, িামনকগঞ্জ
মূলকামন্দ োব বেনীন হমর দুগাব পূো িমন্দর , মূলকামন্দ,
চকমিরপুর, জদৌলিপুর, িামনকগঞ্জ
জছাট লাউিারা োব বেনীন কালী িমন্দর , জছাট লাউিারা,
আিিলী, জদৌলিপুর, িামনকগঞ্জ
দরগ্রাি োব বেনীন কালী িমন্দর ( বটিলা ) , দরগ্রাি,
োটুমরয়া, িামনকগঞ্জ
শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ নাি হট্ট িমন্দর ( ইেকন) , ৩৬৭ পূব ব দাে
পাড়া , িামনকগঞ্জ েদর
এগারশ্রী োব বেনীন িমন্দর , এগ্রাশ্রী , পুটাইল , বকিরী,
িামনকগঞ্জ েদর
পূব ব োকুমচয়া কালী িমন্দর , পূব ব োকুমচয়া, হমররািপুর,
িামনকগঞ্জ
দােকামন্দ বয়ড়া শ্রীশ্রী জগৌরাঙ্গ িহাপ্রভুর আশ্রি, জভলাবাদ,
দমিণ চাঁদপুর, হমররািপুর, িামনকগঞ্জ
রাথুরা িমনদাে পাড়া কালী িমন্দর , রাথুরা , বামনয়াজুরী,
মঘওর, িামনকগঞ্জ
জিৌহালী উত্তরপাড়া শ্রীশ্রী োব বেনীন কালী িমন্দর , জিাহালী,
বড়টিয়া, মঘওর, িামনকগঞ্জ
জগাপীনাথ মবগ্রহ িমন্দর , ওভাোনী, রািমদয় নালী , মঘওর,
িামনকগঞ্জ
শ্রীশ্রী শ্মশান কালী িমন্দর , মশমুমলয়া, বুতুনী, মশবালয়,
িামনকগঞ্জ
িহাজদববপুর িমনদাে পাড়া শ্রীশ্রী শ্মশান কালী িমন্দর ,
িহাজদবপুর, মশবালয়, িামনকগঞ্জ

৭০০০
৭০০০
৭০০০
৬০০০
৬০০০
৬০০০
৬০০০
৬০০০
৬০০০
৬০০০
৬০০০
৬০০০
৬০০০
৬০০০
৬০০০
৬০০০
৬০০০
৬০০০

৮১০ িামনকগঞ্জ

মশবালয়

৮১১ িামনকগঞ্জ

মশবালয়

৮১২ িামনকগঞ্জ
৮১৩ িামনকগঞ্জ

জদৌলিপুর
মঘওর

৮১৪ রােবাড়ী

৮১৫ রােবাড়ী
৮১৬ রােবাড়ী
৮১৭ রােবাড়ী
৮১৮ রােবাড়ী

জছাট জকাকয়ন্ত বাজরায়ারী দুগাব িমন্দর , জছাট জকাকয়ন্ত ,
িালুমচ, মশবালয়, িামনকগঞ্জ
মশবালয় শীলপাড়া োব বেনীন িমন্দর , মশবালয়, িামনকগঞ্জ

৬০০০
৬০০০

জলাকনাথ িমন্দর , জদৌলিপুর, িামনকগঞ্জ
৬০০০
োব বেনীন িহা শ্মশান ঘাট, জছাট বরুমরয়া, জিরশ্রী, মঘওর, ৭০০০
িামনকগঞ্জ
বামলয়াকামন্দ পুরাণ ঘুরঘুমরয়া দমিণ পাড়া োব বেনীন কালী িমন্দর , পুরাণ ৭০০০
ঘুরঘুমরয়া , পারমলয়া, বামলয়াকামন্দ, রােবাড়ী
বামলয়াকামন্দ িধুখালী োব বেনীন দুগাব িমন্দর , িধুখালী , পারমলয়া,
বামলয়াকামন্দ, রােবাড়ী
বামলয়াকামন্দ গাড়াজকালা োব বেনীন মশব িমন্দর , গাড়াজকালা, নারুয়া,
বামলয়াকামন্দ, রােবাড়ী
বামলয়াকামন্দ ইউমনভাে বাল গীিা জোোইটি িমন্দর , বকচর, বামলয়াকামন্দ,
রােবাড়ী
েদর
লক্ষ্মীনারায়ণপুর োব বেনীন শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ মেউ িমন্দর ,
লক্ষ্মীনারায়ণপুর, বাণীবহ, রােবাড়ী েদর

৮১৯ রােবাড়ী

েদর

৮২০ রােবাড়ী

েদর

হমরিলা োব বেনীন িমন্দর , েজ্জনকান্দা, রাোবাড়ী

৭০০০
৭০০০
৭০০০
৭০০০

৭০০০
৭০০০

৮২৩ রােবাড়ী

হাটবাড়ীয়া ডািারবাড়ী শ্রীশ্রী োব বেনীন কালী িমন্দর ,
হাটবাড়ীয়া, খানগঞ্জ, রােবাড়ীয়া,
েদর
খানখানাপুর কালী িমন্দর , দমিণ দাে পাড়া , খানখানাপুর,
রােবাড়ী
বামলয়াকামন্দ আড়কামন্দ ঠাকুরবাড়ী পূো িমন্দর , আড়কামন্দ,
বামলয়াকামন্দ, রােবাড়ী
জগায়ালন্দ
িাসুদপুর দুগাব িমন্দর , িাসুদপুর, জগায়ালন্দ, রােবাড়ী

৮২৪ রােবাড়ী

জগায়ালন্দ

৭০০০

৮২৫ রােবাড়ী
৮২৬ যজশার

পাংশা
জকশবপুর

৮২৭ যজশার

িমনরািপুর

৮২১ রােবাড়ী
৮২২ রােবাড়ী

শ্রীমশ্র িা রিাকালী িমন্দর , জকউটিল িাস্টারপাড়া ,
জগায়ালন্দ, রােবাড়ী
হাবােপুর জেবাশ্রি, হাবােপুর, পাংশা, রােবাড়ী
কামবলপুর োব বেনীন জবাধন িমন্দর , কামবলপুর, শুমড়য়াটী,
জকশবপুর, যজশার
কামিনীডাংগা োব বেনীন পূো িমন্দর , বুেিলা,
জকানাজকালা, িমনরািপুর, যজশার

৭০০০
৭০০০
৭০০০

৭০০০
১২০০০
১৫০০০

েয়দুগাব িমন্দর , জোনাকুড়, মঝকরগাছা, যজশার
শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর , পুরািন কেবা, জঘাষপাড়া,
যজশার েদর , যজশার
িামহমদয়া পূব বপাড়া োব বেনীন কালী িমন্দর , িামহমদয়া,
রুদ্রপুর, যজশার েদর
শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর , কামবলপুর, শুমড়ঘাটা, জকশবপুর,
যজশার
েকেজকনপুর োব বেনীন জবাধন িমন্দর , শুমড়ঘাটা ,
জকশবপুর, যজশার
গঙ্গানন্দপুর ইউমনয় োব বেনীন কালী িমন্দর , ছুটিপুর বাোর,
মঝকরগাছা, যজশার
কৃষ্ণবাটি িধ্যপাড়া শ্রীশ্রী কামলিািা িমন্দর , কৃষ্ণ বাটি,
জহলাঞ্চী, িমনরািপুর, যজশাড়
রাধানগর োব বেনীন দুগাব িমন্দর, রাধানগর, পাল্লাবাোর,
মঝকরগাছা, যজশার
রাগবপুর োব বেনীন জগামবন্দ জেবাশ্রি, রাঘবপুর, বাঘারপাড়া,
যজশার
ষমষ্টিলা োব বেনীন পূো িমন্দর, যজশার েদর -৭৪০০, যজশার

৮০০০
১০০০০

েদর

মেরাে মেংগা হাইয়ার হাট দাে পাড়া কালী িমন্দর,
মেরােমেংড়া, কুয়াদা বাোর, েদর , যজশার

৮০০০

৮৩৯ কুমিল্লা

আদশব েদর

১৫০০০

৮৪০ জনিজকানা

জিাহনগঞ্জ

৮৪১ জনায়াখালী

েদর

৮৪২ কুমিল্লা

জহািনা

সুজরন্দ্র জিাহন জগাস্বািীর কৃষ্ণ িমন্দর , গাংচর িামঝপমট্ট,
জিাগলটুলী, আদশব েদর , কুমিল্লা
শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র েৎেঙ্গ , নারাইচ, জিাহনগঞ্জ,
জনিজকানা
শ্রীশ্রী জগাপাল মগমরধারী মেউর িমন্দর , জগাপাই, জোনাপুর,
েদর জনায়াখালী
কামশপুর িহা শ্মশান, কামশপুর,বাশামনয়া, জহািনা, কুমিল্লা

৮৪৩ কুমিল্লা

েদর

৮৪৪ কুমিল্লা

চামন্দনা

৮৪৫ কুমিল্লা

চমন্দনা

৮২৮ যজশার
৮২৯ যজশার

মঝকর গাছা
েদর

৮৩০ যজশার

েদর

৮৩১ যজশার

জকশবপুর

৮৩২ যজশার

জকশবপুর

৮৩৩ যজশার

মঝকর গাছা

৮৩৪ যজশার

িমনরািপুর

৮৩৫ যজশার

মঝকর গাছা

৮৩৬ যজশার

বাঘারপাড়া

৮৩৭ যজশার

েদর

৮৩৮ যজশার

১০০০০
১৮০০০
১৭০০০
১০০০০
১০০০০
৮০০০
১০০০০
১০০০০

১০০০০
১০০০০
১১০০০

শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ মেউর আখড়া ,কাপুমড়য়াপমট্ট, কুমিল্লা
২৫০০০
েদর
রিাকালী িমন্দর , আওধািা ( শ্মশান ঘাট) , জভািরকামন্দ, ১০০০০
চামন্দনা, কুমিল্লা
োব বেনীন লক্ষ্মী জগামবন্দ ও জলাকনাথ িমন্দর, বামনয়াচং,
১০০০০
রািাজিাহন বাোর, চমন্দনা, কুমিল্লা

৮৪৬ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া েদর

জগাকণ বঘাট কালী বাড়ী োব বেনীন দুগাব পূো িিপ, জগাকণ ব
ঘাট, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া েদর , ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

১০০০০

৮৪৭ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মবেয়নগর

মিেবাপুর পমিি পাড়া শ্মশান কালী িমন্দর , মিেবাপুর,
ইছাপুর, মবেয়নগর , ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
োব বেনীন দুগাব িমন্দর , শাহবােপুর, েরাইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

১০০০০

১০০০০

৮৫১ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নামেরনগর

শ্রীশ্রী রাধািাধব আখড়া িমন্দর , রাধানগর, আখঊড়া ,
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
শ্রীশ্রী জলাকনাথ জেবাশ্রি শামন্তবন িহাশ্মশান, রাধানগর,
আখাঊড়া , ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
শ্রীরািকৃষ্ণ আশ্রি , কুিা, নামেরনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

৮৫২ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নামেরনগর

শ্রীশ্রী মশব িমন্দর নামেরনগর, নামেরনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

১০০০০

৮৫৩ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নামেরনগর

১০০০০

৮৫৪ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া েরাইল

নামেরনগর সূিধর পাড়া মশবিমন্দর, নামেরনগর,
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
শ্রীশ্রী রািকৃষ্ণ জেবাশ্রি, িলাইশ, েরাইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

৮৫৫ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নবীনগর

শ্রীশ্রী কৃষ্ণ িমন্দর , জভালাচং, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

৯০০০

৮৫৬ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া বাঞ্ছারািপুর

শ্রীশ্রী োব বেনীন েগন্নাথপুর জলাকনাথ িমন্দর , েগন্নাথপুর, ৯০০০
বাঞ্ছারািপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
োব বেনীন শ্রীশ্রী কালী বাড়ী, রমফকপুর, জবগিগঞ্জ, জনায়াখালী ১০০০০

৮৪৮ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া োরাইল
৮৪৯ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আখাউড়া
৮৫০ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আখাউড়া

৮৫৭ জনায়াখালী

জবগিগঞ্জ

৮৫৮ জনায়াখালী

কমবরহাট

৮৫৯ জনায়াখালী

েদর

৮৬০ জনায়াখালী

সুবণ বচর

৮৬১ জনায়াখালী

কমবরহাট

৮৬২ লক্ষ্মীপুর

েদর

৮৬৩ লক্ষ্মীপুর

রািগমি

শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ জেবাশ্রি, পশুরািপুর, বানদত্ত বাোর,
কমবরহাট, জনায়াখালী
শ্রীশ্রী ঠাকুর রািচন্দ্র জদজবর েজমাৎেব িমন্দর, িাইেদী,
জনায়াখালী েদর , জনায়াখালী
শ্রীশ্রী মনিাই জগৌর ( রাধা কৃষ্ণ জগাপাল মেউর িমন্দর ) উত্তর
চর িমহউমর্দ্ন, সুবণ বচর, জনায়াখালী
শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ িমন্দর , শুক্লািমর্দ্, পাটয়ারী হাট,
কমবরহাট, জনায়াখালী
বরইিলা োব বেনীন পূো িন্ডব, বরইিলা, লক্ষ্মীপু েদর,।
লক্ষ্মীপুর
শ্রীশ্রী রািঠাকুরাঙ্গন, চরেীিা, রািগমি, লক্ষ্মীপুর

১৪০০০

১০০০০
১০০০০

৮৫০০

১০০০০
১১০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০

৮৬৪ লক্ষ্মীপুর

রায়পুর

স্বািী মবজবকান্দন স্মৃমি জেবাশ্রি, গাইয়ারপুর, রায়পুর,
লক্ষ্মীপুর
শ্রীশ্রী িহাজদব জেবাশ্রি, চরডািার, চর লাওর োিার,
রািগমি, লক্ষ্মীপুর
হামড়জখালা জলাকনাথ ব্রহ্মচারী িমন্দর , হামড়জখালা,
ছয়ঘমড়য়া, চমন্দনা, কুমিল্লা
ঘামে গ্রাি োব বেনীন দুগাব িমন্দর, ঘামে গ্রাি, ২নং ঘামেগ্রাি,
জগাছা, জিাহনপুর, রােশাহী
শ্রী রািকৃষ্ণ আশ্রি রােশাহী, সুলিানাবাদ, ২০নং ওয়াড ব,
জঘাড়ািারা, জবায়ামলয়া, রােশাহী
জগাগ্রাি শ্রী শ্রী শারদীয় দুগাব পূোিলা িমন্দর, জগাগ্রাি, ২নং
ওয়াড ব, জগাগ্রাি, জগাদাগাড়ী, রােশাহী
জদওপাড়া পারদািনাশ পারইটুঙ্গী চক "িহাশ্মশান",
দািনাশ, ১ নং ওয়াড ব, দািনাশহাট, বাগিারা, রােশাহী

১০০০০

৮৬৫ লক্ষ্মীপুর

রািগমি

৮৬৬ কুমিল্লা

চমন্দনা

৮৬৭ রােশাহী

জিাহনপুর

৮৬৮ রােশাহী

জবায়ামলয়া

৮৬৯ রােশাহী

জগাদাগাড়ী

৮৭০ রােশাহী

বাগিারা

৮৭১ রােশাহী

জগাদাগাড়ী

জগাগ্রাি হাটপাড়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর, জগাগ্রাি হাটপাড়া,
২নং ওয়াড ব, জগাগ্রাি হাট, জগাদাগাড়ী, রােশাহী

৫০০০

৮৭২ রােশাহী

রােপাড়া

শ্রী রমবদাে ভি িমন্দর, লক্ষ্মীপুর(বামকরজিাড়), ৬নং
ওয়াড ব, মে.মপ. ও ৬০০০, রােপাড়া, রােশাহী

৫০০০

৮৭৩ রােশাহী

বাগিারা

জোনাডাঙ্গঁআ মহন্দু েম্প্রদায় দুগাব িমন্দর, জোনাডাঙ্গাঁ, ১৬নং ৫০০০
ওয়াড ব, নামেরগঞ্জ, বাগিারা, রােশাহী

৮৭৪ রােশাহী

েদর

৮৭৫ রােশাহী

বাগিারা

৮৭৬ রােশাহী

বাগিারা

৮৭৭ রােশাহী

চারঘাট

৮৭৮ রােশাহী

জবায়ামলয়া

শ্রী শ্রী মশব িমন্দর, বুলনপুর হমরেন পল্লী, মে.মপ.ও ৬০০০,
েদর, রােশাহী
রনশীবাড়ী োব বেনীন বুমড়িািা িমন্দর, রনশীবাড়ী, ১নং
ওয়াড ব, রনশীবাড়ী, বাগয়ািারা, রােশাহী
জগামবন্দপাড়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর, জগামবন্দপাড়া, ১নং
ওয়াড ব, পাঁশুমড়য়া, বাগিারা, রােশাহী
থানাপাড়া বটিলা কালী িমন্দর, থানাপাড়া(হিন্ত জিাড়),
৪নং ওয়াড ব, েরদহ, চারঘাট, রােশাহী
আমদকামল িান দুগাব িমন্দর, ষঠীিলা, ১৩নং ওয়াড ব,
জবায়ামলয়া, রােশাহী

১০০০০
৮০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০
২০০০০

৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০

৮৭৯ রােশাহী

জবায়ামলয়া

হমরেন মশব িমন্দর কমিটি, জহিি খাঁ, হমরেন পল্লী, ১১নং, ৫০০০
মে.মপ.ও ৬০০০, জবায়ামলয়া, রােশাহী

৮৮০ রােশাহী

জবায়ামলয়া

৫০০০

৮৮১ রােশাহী

বাঘা

৮৮২ রােশাহী

রােপাড়া

কামলিািার িমন্দর, ষমষ্ঠিলা, ১৩নং, জঘাড়ািারা,
জবায়ামলয়া, রােশাহী
হমরপুর োব বেনীন দুগাব িমন্দর, হমরপুর, ৪নং হমরপুর, বাঘা,
রােশাহী
শ্রী শ্রী দুগাব িািা িমন্দর রােশাহী, লক্ষ্মীপুর আইমড, ৬নং,
মে.মপ.ও হােপািাল,রােপাড়া, রােশাহী

৮৮৩ রােশাহী

ব
দুগাপুর

৫০০০

৮৮৪ নাজটার

েদর

৮৮৫ নাজটার

েদর

৮৮৬ নাজটার

েদর

৮৮৭ নাজটার

েদর

৮৮৮ নাজটার

নলডাঙ্গা

রঘুনাথপুর শ্মশান ঘাট, রঘুনাথপুর, ৩নং, জগালাবাড়ী,
ব রােশাহী
দুগাপুর,
শ্রী শ্রী িহাকালী ও জোড়া মশব িমন্দর, সুকুলপট্রী, ২নং
ওয়াড ব, নাজটার, েদর, নাজটার
শ্রী শ্রী েয়কালী িািার িমন্দর, লালবাোর, ২নং ওয়াড ব,
নাজটার, েদর, নাজটার
শ্রী শ্রী শ্যাি সুন্দর মবগ্রহ িমন্দর, নাজটার, ১নং, নাজটার,
েদর, নাজটার
শ্রী শ্রী কালী িািা িমন্দর, উত্তর পটুয়াপাড়া, ২নং ওয়াড ব,
নাজটার, েদর, নাজটার
শ্রী জনপাল চন্দ্র েরকার, কামলগঞ্জ, ডাঙ্গাপাড়া, নলডাঙ্গা,
নাজটার
কামলনগর হাট পাড়া, দুগাব িমন্দর, কামলনগর, ১৪নং ওয়াড ব,
কামলনগর, েদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
রহনপুর োব বেনীন িহাবীর িমন্দর, পুরািন বাোর, ৩নং,
রহনপুর, জগািস্তাপুর, চাঁপাইগবাবগঞ্জ
েয় শ্রী রাধা জগামবন্দ িমন্দর, রািকৃষ্ণপুর কামলনগর,
নবাবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
শুড়লা কালী িমন্দর, শুড়লা, জনোিপুর, হাটবাকইল, নাজচাল,
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
োব বেনীন দুগাব িমন্দর, কাষ্টভাঙ্গা, জগারীনাথপুর, কালীগঞ্জ,
মঝনাইদহ
জপাড়াহাটি ও িামন্দয়া শ্মশান কালী িমন্দর, জপাড়াহাটি, ৪নং
ওয়াড ব, বাোর জপাড়াহাটি, হমরনাকুন্ডু, মঝনাইদহ

৫০০০

৮৮৯ চাঁপাইনবাবগঞ্জেদর
৮৯০ চাঁপাইনবাবগঞ্জজগািস্তাপুর

৮৯১ চাঁপাইনবাবগঞ্জনবাবগঞ্জ
৮৯২ চাঁপাইনবাবগঞ্জনাজচাল
৮৯৩ মঝনাইদহ

কালীগঞ্জ

৮৯৪ মঝনাইদহ

হমরনাকুন্ডু

৫০০০
৫০০০

১২০০০
২০০০০
১০০০০
১০০০০
৫০০০
২০০০০
২০০০০

৭০০০
৫০০০
৬০০০

৮৯৫ মঝনাইদহ

কালীগঞ্জ

৮৯৬ মঝনাইদহ

বশলকুপা

৮৯৭ মঝনাইদহ

েদর

৮৯৮ মঝনাইদহ

েদর

৮৯৯ মঝনাইদহ

জকাটচাঁদপুর

৯০০ মঝনাইদহ

েদর

৯০১ মঝনাইদহ

িজহশপুর

৯০২ মঝনাইদহ

েদর

৯০৩ মঝনাইদহ

বশলকুপা

৯০৪ মঝনাইদহ

বশলকুপা

৯০৫ মঝনাইদহ

বশলকুপা

৯০৬ মঝনাইদহ

বশলকুপা

৯০৭ মঝনাইদহ

েদর

৯০৮ মঝনাইদহ

হমরনাকুন্ডু

৯০৯ মঝনাইদহ
৯১০ মঝনাইদহ

েদর
কালীগঞ্জ

৯১১ মঝনাইদহ

বশলকুপা

শলুয়া দমিণপাড়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর, শলুয়া, ৩নং
জকালা, দাজিাদরপুর, কালীগঞ্জ, মঝনাইদাহ
আকাইপুর োব বেনীন দুগাব িমন্দর, আকাইপুর, আকাইপুর,
১১নং ওয়াড ব, বশলকুপা, মঝনাইদহ
কালী িমন্দর, ভূপমিপুর ের্দ্ার পাড়া, জপাড়াহাটী, ৮নং,
েদর, মঝনাইদহ
চাপাড়ী োব বেনীন কালী িমন্দর, জপাড়াহাটী, জপাড়াহাটী,
েদর, মঝনাইদহ
েজলিানপুর োব বেনীন শ্রী শ্রী োলীিলা িমন্দর,
েজলিানপুর(নদীর ঘাট), ৬নং ওয়াড ব, জকাটচাঁদপুর, েদর,
মঝনাইদহ
চাকলা দাে পাড়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর, চাকলাপাড়া, ৭নং
ওয়াড ব, মঝনাইদহ, েদর, মঝনাইদহ

৬০০০

শ্রী পাট রাধা বল্লভ িমন্দর, িজহশপুর, ৫নং ওয়াড ব,
িজহশপুর, িজহশপুর, মঝনাইদহ
শ্রী শ্রী কালীিলা ধিবিানি(KDS), হািদহ, ৪নং,
মঝনাইদহ, েদর, মঝনাইদহ
অনন্ত বাদালজশা োব বেনীন দুগাব িমন্দর, অনন্ত বাদালজশা,
৬নং, বশলকূপা, বশলকুপা, মঝনাইদহ
ভূলুমন্দয়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর, ভূলুমন্দয়া, ৬নং ওয়াড ব,
কািোগাড়ী, বশলকুপ, মঝনাইদহ
পঞ্চপল্লী িহাশ্মশান, চাঁদািারী জশখপাড়া, ১নং ওয়াড ব,
বেন্তপুর, বশলকুপা, মঝনাইদহ
জবায়ামলয়া োব বেনীন পূো িমন্দর, জবায়ামলয়া, ৫নং কাঁজচর
জকাল ওয়াড ব, জবায়ামলয়া, বশলকুপা, মঝনাইদহ

১০০০০

শ্রীশ্রী োব বেনীন কালী িমন্দর, নলডাঙ্গা, মঝনাইদহ, েদর,
মঝনাইদহ
সুব্রি কুিার, মচথমলয়াপাড়া, হমরনাকুন্ডু, হমরনাকুন্ডু,
মঝনাইদহ
স্বপন দাে, ষাটরমড়য়া, মঝনাইদহ, েদর, মঝনাইদহ
শীলা িজুিদার, শলুয়া, দাজিাদরপুর, কালীগঞ্জ, মঝনাইদহ

৫০০০

লক্ষ্মী রানী, বশলকুপা িধ্যপাড়া, বশলকুপা, বশলকুপা,
মঝনাইদহ

৪০০০

৫০০০
৬০০০
৫০০০
২০০০০

৫০০০

১০০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০

৫০০০
৫০০০
৪০০০

৯১২ মঝনাইদহ

কালীগঞ্জ

েমঞ্চিা িন্ডল, শলুয়া, দাজিাদরপুর, কালীগঞ্জ, মঝনাইদহ

৪০০০

৯১৩ মঝনাইদহ

বশলকুপা

রীনা িজুিদার, ফুলহমর, ফুলহমর, বশলকুপা, মঝনাইদহ

৪০০০

৯১৪ মঝনাইদহ

েদর

শাপলা রানী দাে, জবড়াদী, হমলধানী, েদর, মঝনাইদহ

৪০০০

৯১৫ মঝনাইদহ

বশলকুপা

৫০০০

৯১৬ রংপুর

েদর

অজশাকা রানী িালাকার, িামলপাড়া, বশলকুপা, বশলকুপা,
মঝনাইদহ
দমখগঞ্জ িহাশ্মশান, কািালকাছনা , রংপুর েদর , রংপুর

৯১৭ রংপুর

েদর

৫০০০

৯১৮ রংপুর

েদর

শ্রী অজশাক মবশ্বাে , মপিা: শ্রী কালীপদ মবশ্বাে, মনউ
আদশবপাড়া , আলিনগর, রংপুরেদর , রংপুর
শ্রীিমি শামন্ত রানী , শ্রী জগাপাল চন্দ্র , এরশাদ নগর,
কযাজডট কজলে, রংপুর েদর , রংপুর
জেবকদাে শ্মশান িমন্দর, জেবকদাে, জগাড়ল, কালীগঞ্জ,
লালিমনরহাট
শ্রীশ্রী জলাকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার িমন্দর , োধুটারী,
লালিমন্দরহাট েদর , লালিমনরহাট
িশর বদলজোড় ঝাকুয়াটারী িহাশ্মশান ঘাট,োরপুকুর,
আমদিিারী, লালিমনরহাট
লালিমনরহাট জকন্দ্রীয় শ্মশান, ফায়ারমবজগছজরাড,
লালিমনরহাট েদর, লালিমনরহাট
শ্রীশ্রী ভবিামরণী িমন্দর , জগাড়াল পাইকারটারী, জগাড়ল,
কালীগঞ্জ, লালিমনরহাট
কুকমশলা িহাশ্মশান কালী িমন্দর , সুন্দ্রাহমর , তুশভািার,
কালীগঞ্জ, লালিমনরহাট
জদালাপাড়া েনািন ধিীয় োব বেনীন িহাশ্মশান ঘাট,
িদনপুর, নামুড়ীরহাট, আমদিিারী, লালিমনরহাট

৯১৯ লালিমনরহাট কালীগঞ্জ
৯২০ লালিমনরহাট েদর
৯২১ লালিমনরহাট আমদিিারী
৯২২ লালিমনরহাট েদর
৯২৩ লালিমনরহাট কালীগঞ্জ
৯২৪ লালিমনরহাট কালীগঞ্জ
৯২৫ লালিমনরহাট আমদিিারী

১৫০০০

৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০
৫০০০

৯২৭ লালিমনরহাট েদর

ডাঙ্গাপাড়া োব বেনীন মশবিমন্দর , উত্তর োওরানী,
৫০০০
হািীবান্ধা, লালিমনরহাট
শ্রীশ্রী িহাজদব শীব িমন্দর , মব মড আর হাট, লালিমনরহাট, ৫০০০

৯২৮ লালিমনরহাট েদর

শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর , জখার্দ্বোপাটনা, লালিমনরহাট,

৯২৬ লালিমনরহাট হািীবান্ধা

৫০০০

৯২৯ লালিমনরহাট আমদিিারী
৯৩০ লালিমনরহাট েদর
৯৩১ কুমড়গ্রাি

মচলিারী

৯৩২ কুমড়গ্রাি

ফুলবাড়ী

৯৩৩ কুমড়গ্রাি

মচলিারী

৯৩৪ কুমড়গ্রাি

মচলিারী

৯৩৫ কুমড়গ্রাি

ফুলবাড়ী

৯৩৬ কুমড়গ্রাি
৯৩৭ কুমড়গ্রাি

েদর
উমলপুর

৯৩৮ কুমড়গ্রাি

উমলপুর

৯৩৯ কুমড়গ্রাি

মচলিারী

৯৪০ কুমড়গ্রাি

মচলিারী

৯৪১ কুমড়গ্রাি

মচলিারী

৯৪২ কুমড়গ্রাি

উমলপুর

৯৪৩ কুমড়গ্রাি

উমলপুর

৯৪৪ চট্রগ্রাি

চট্টগ্রাি

৯৪৫
৯৪৬
৯৪৭
৯৪৮

চট্টগ্রাি
চট্টগ্রাি
চট্টগ্রাি
চট্টগ্রাি

চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি

শ্রীশ্রী েমচদানন্দ িমন্দর , টিপার বাোর, েদরপুকুর,
৫০০০
আমদিিারী, লালিমনরহাট
শ্রীশ্রী ঠুটাপাইজকার শ্মশান কালী িমন্দর , জখার্দ্বোপটানা,
৫০০০
েদর , লালিমনরহাট
রণপাগলী েংলগ্ন শ্মশান ঘাট, খাচাবান্ধা, মচলিারী, কুমড়গ্রাি ৯০০০
মকশািি মশমুলবাড়ী িহাশ্মশান, মকশািি মশমুল বাড়ী,
ফুলবাড়ী, কুড়ীগ্রাি
জকাদাল জধায়ার িহাশ্মশান ঘাট, জকাদালজধায়ার পাড়,
পাটওয়ারী, মচলিারী, কুমড়গ্রাি
রাধাবল্লভ (দােপাড়া) রাণীগঞ্জ োব বেনীন শ্মশান ঘাট,
রাধাগঞ্জ, মচলিারী, কুমড়গ্রাি
মকশািি ফুলবাড়ী বটিলা োব বেনীন দুগাব িমন্দর , মকশািি
মশমুলবাড়ী, ফুলবাড়ী, কুড়ীগ্রাি
রািকৃষ্ণ জেবাশ্রি , কৃষ্ণপুর, পালপাড়া, কুমড়গ্রাি
উমলপুর জদাল িমন্দর , কাছামর-পাড়া , উমলপুর, কুমড়গ্রাি

৯০০০

উমলপুর শ্রীশ্রী জগামবন্দ মেউ িমন্দর , কাছামরপাড়া , উমলপুর,
কুমড়গ্রাি
জকন্দ্রীয় েনািন আর্য্ব আশ্রি িমন্দর , বেয়ারা িরকপুর,
মচলািারী , কুমড়গ্রাি
প্রািামণক পাড়া "িা" িমন্দর , বেরািবকপুর, বালাবাড়ী,
মচলিারী, কুমড়গ্রাি
রাধাবল্লভ ( খল্লাইর পাড়া) োব বেনীন দুগাব ও কালী িমন্দর ,
রাধাবল্লভ, থানাহাট, বালাবাড়ী, মচলিারী, কুমড়গ্রাি

৫০০০

৯০০০
৯০০০
৬০০০
৬০০০
৫০০০

৫০০০
৫০০০
৫০০০

শ্রীশ্রী জলাকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার িমন্দর , পূব ব বাোর, উমলপুর, ৫০০০
কুমড়গ্রাি
পূব ব মশবাবাড়ী োব বেনীন শ্রীশ্রী মশব িমন্দর , উমলপুর,
৫০০০
কুমড়গ্রাি
জগাোইল ডাঙ্গা শ্রীশ্রী জলাকনাথ ধাি, বন্দর , বন্দর থানা ,
২০০০০
চট্টগ্রাি
শ্রীশ্রী দয়ািয়ী কালী িমন্দর , িাস্টার লাইন মহন্দু পাড়া , পাহাড়ঢালী,
৬০০০ খুলশী , চট্টগ্রাি
শ্রীশ্রী োধু িারাচরণ জেবশ্রি, ১৬ নং এ মে দত্ত জলইন, ৩২, নং
১৫০০০
আন্দরমকল্লা, েদর , চট্টগ্রাি
শ্রীশ্রী দুগাব িাজয়র িমন্দর , পাহাড়িলা হােপািাল কজলানী, খুলশী,
৬০০০
চট্টগ্রাি
শ্রীশ্রী রািঠাকুর ধাি, উত্তর ফজিয়াবাদ, নদীরহাট, হাটহাোরী,১০০০০
চট্টগ্রাি

৯৪৯
৯৫০
৯৫১
৯৫২
৯৫৩
৯৫৪
৯৫৫
৯৫৬
৯৫৭
৯৫৮
৯৫৯

চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্রগ্রাি
চট্টগ্রাি

চট্টগ্রাি
চট্টগ্রাি
চট্টগ্রাি
চট্টগ্রাি
চট্টগ্রাি
চট্টগ্রাি
চট্টগ্রাি
চট্টগ্রাি
চট্টগ্রাি
চট্টগ্রাি
পটিয়া

কৃষ্ণ িমন্দর উন্নয়ন কমিটি, পঞ্চি টাইগার দাে ৮ নং মবমডং, খুলশী,
৬০০০ চট্টগ্রাি
করুণািয়ী কালীবাড়ী পমরচয়ালনা কমিটি, পাচলাইশ, চকবাোর,১৫০০০
চট্টগ্রাি
োব বেনীন শ্রীশ্রী েগন্নাথ আশ্রি , জপৌরেভা, েন্দ্বীপ, চট্টগ্রাি ৬০০০
মখরাি োব বেনীন শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মবগ্রহ িমন্দর , মখরাি , ফটিকছমড়,
৭০০০চট্টগ্রাি
শ্রীশ্রী জ্বালাকুিার িাজয়র িমন্দর , উত্তর কাট্টলী, চট্টগ্রাি েদর , ১৫০০০
চট্টগ্রাি
শ্রীশ্রী িা িগজদশ্বরী িাতৃিমন্দর ও মশব িমন্দর , িালুকদার পাড়া৬০০০
, জপািরা, রাংগুমনয়া, চনট্টগ্রাি
ধািইরহাট শ্রীশ্রী রিাকালী িমন্দর , রাোনগর, ধািরইহাট, রাঙ্গুমনয়া
১০০০০, চট্টগ্রাি
শ্রীশ্রী জ্বলাকুিার িমন্দর , দ্বামরজকাপ, উত্তর পদুয়া, রাঙ্গুমনয়া, চট্টগ্রাি
৫০০০
রুজবল কর, মদলীপ কর, িালুকদার পাড়া , জপািরা, রাঙ্গুমনয়া, চট্টগ্রাি
৮০০০
েিীর নন্দী, মপিা: জরবিী রঞ্জন নন্দী, ২৫ নং জদওয়ান বাোর রহিিগঞ্জ,
৭০০০
কজিায়ালী, চট্টগ্রাি
শ্রী শ্রী মনগিানন্দ োরস্বি আশ্রি, মুোফরাবাদ, পটিয়া,
১০০০০
চট্রগ্রাি
জেঁয়াগড় িধ্যি পাড়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর, জেঁয়াগড়, ৮নং ১০০০০
চািরী, আজনায়ারা, আজনায়ারা, চট্রগ্রাি

৯৬০ চট্টগ্রাি

আজনায়ার

৯৬১ চট্টগ্রাি

আজনায়ার

পূব ববারখাইন োব বেনীন শ্রী শ্রী মশব ও জলাকনাথ িমন্দর,
পূব ববারখাইন, ৬নং ওয়াড ব, বিলারদ্বীপ, আজনায়ারা, চট্রগ্রাি

১০০০০

৯৬২ চট্টগ্রাি

োিকামনয়া

দমিণ রািপুর জদবপাড়া োব বেনীন কালী/িমন্দর, দমিণ
রািপুর জদবপাড়া, ১নং ওয়াড ব, োিকামনয়া, োিকামনয়া,
চট্রগ্রাি

১০০০০

৯৬৩ চট্টগ্রাি

জলাহাগাড়া

পূব বসুখছড়ী উত্তরকলাউোন শ্রী শ্রী দমিজনশ্বরী কালী িমন্দর , ১০০০০
পূব বসুখছড়ী, আমিরাবাদ, সুখছড়ী, জলাহাগাড়া, চট্রগ্রাি

৯৬৪ চট্টগ্রাি

জলাহাগাড়া

ধমলমবলা মহন্দুপাড়া "িা িারা" িহাশ্মশান, ধমলমবলা, পদুয়া ১০০০০
৮নং ওয়াড ব, পদুয়া, জলাহাগাড়া, চট্রগ্রাি

৯৬৫ চট্টগ্রাি

জলাহাগাড়া

৯৬৬ চট্টগ্রাি

জলাহাগাড়া

৯৬৭ চট্টগ্রাি

চন্দনাইশ

৯৬৮ চট্টগ্রাি

জবায়ালখালী

শ্রী শ্রী মেজেশ্বরী কালী িমন্দর, জিমলমবলা, চরম্বা ৫নং ওয়াড ব,
চরম্বা, জলাহাগাড়া, চট্রগ্রাি
শ্রী শ্রী হমর িমন্দর, টংকাবিীর কুল, ২নং আমিরাবাদ ৬নং
ওয়াড ব, নদুয়া, জলাহাগাড়া, চট্রগ্রাি
শুমচয়া োব বেনীন দুগাব িমন্দর, শুমচয়া, বরকন, শুমচয়া,
চন্দনাইশ, চট্রগ্রাি
োব বেনীন দুগাব মবগ্রহ বাড়ী, আহলা প্রকাশ ধলঘাট, ৯নং
ওয়াড ব, োজরায়ািলী, জবায়ালখালী, চট্রগ্রাি

১০০০০
১০০০০
১০০০০
১০০০০

৯৬৯ চট্টগ্রাি

বাঁশখালী

শ্রী মশ্র মচন্তাহারী োধনপীঠ জযাগাশ্রি, েঙ্গল েলদী, ৮নং
ওয়াড ব, েলদী, বাঁশখালী, চট্রগ্রাি
জলাকনাথ ধাি বাঁশখালী, দঃ েলদী, ৯নং ওয়াড ব,
েলদী,বাঁশখালী, চট্রগ্রাি
শ্রী শ্রী মনিকালী িমন্দর, কালীপুর, কালীপুর, ইজ্জিনগর,
বাঁশখালী, চট্রগ্রাি
শ্রী শ্রী োব বেনীন হমর িমন্দর, আই.মব.মপ িাঠ হমরেন
পাড়া, ৯নং ওয়াড ব, কক্সবাোর, েদর, কক্সবাোর

১০০০০

৯৭০ চট্টগ্রাি

বাঁশখালী

৯৭১ চট্টগ্রাি

বাঁশখালী

৯৭২ কক্সবাোর

েদর

৯৭৩ কক্সবাোর

েদর

োব বেনীন শ্রী শ্রী হমর িমন্দর, আশ্রযন প্রকল্প, ভারুয়াখাল্লী,
েদর, কক্সবাোর
েগন্নাথ ঋমষ আশ্রি, পাগমলর আনা, ৩নং ওয়াড ব, ডুলাহাোর
বাোর, লািা, বান্দরবান
জবলছমড় জকন্দ্রীয় মশব িমন্দর, জহডম্যান পাড়া, ৩নং ওয়াড ব,
জবলছমড়, িাটিরাঙ্গা খাগড়াছমড়
োব বেনীন শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ িমন্দর, েীিানা পাড়া, ৫নং
ওয়াড ব, ভাইজবানছড়া, েদর, খাগড়াছমড়
বাম্বু পাড়া জদবালয় িমন্দর, বাম্বুপাড়া, ৪নং লমিবান,
পাবছমড়, বানছমড়, খাগড়াছমড়
শ্রী শ্রী লক্ষ্মী নারায়ন িমন্দর, জহডম্যান পাড়া, আিিলী,
রািমশরা, িাটিরাঙ্গা, খাগড়াছমড়
শ্রী শ্রী জলাকনাথ জেবাশ্রি পমরচামলি পমবি িহাশ্মশান
"জশষ ঠিকানার", মেমঙ্গনালা, ১ নং ওয়াড ব, খাগড়াছমড়
৪৪০০, েদর, খাগড়াছমড়

১০০০০

৯৭৪ বান্দরবান

লািা

৯৭৫ খাগড়াছমড়

জবলছমড়

৯৭৬ খাগড়াছমড়

েদর

৯৭৭ খাগড়াছমড়

বানছমড়

৯৭৮ খাগড়াছমড়

িাটিরাঙ্গা

৯৭৯ খাগড়াছমড়

েদর

৯৮০ খাগড়াছমড়

গুইিারা

রূপাইরাি পাড়া োব বেনীন হমর িমন্দর, রূপাইরাি পাড়া,
গুইিারা ৩নং ওয়াড ব, গুইিারা, গুইিারা, খাগড়াছমড়

১৬০০০

৯৮১ রাঙ্গািাটি

েদর

১৫০০০

৯৮২ কক্সবাোর

েদর

শ্রী শ্রী রাধা রােমবহারী িমন্দর(ইেকন), রাদাপামন, ৬নং
রাঙ্গািাটি, েদর, রাঙ্গািাটি
স্মৃমি রানী জদব, হােপািাল েড়ক, েদর, কক্সবাোর

৯৮৩ জগাপালগঞ্জ

জকাটালীপাড়া শ্রীশ্রী রাধাজগামবন্দ িমন্দর , পাখরপাড়, োদুল্লাপুর,
ভাঙ্গারহাট, জকাটালীপাড়া , জগাপালগঞ্জ
জকাটালীপাড়া মবশ্বশুক জেবাশ্রি েংঘ, িান্দ্রা, রাধাগঞ্জ, জকাটালীপাড়া ,
জগাপালগঞ্জ

১০০০০

৯৮৪ জগাপালগঞ্জ

১০০০০
১০০০০
১০০০০

১৫০০০
১৮০০০
১৫০০০
১৮০০০
১৫০০০
১৬০০০

১০০০০

১০০০০

৯৮৫ জগাপালগঞ্জ

৯৮৮ জগাপালগঞ্জ

জকাটালীপাড়া শ্রী রািকৃষ্ণ জেবাশ্রি, পজলাটানা, োদুল্লাপুর, জকাটালীপাড়া ,
জগাপালগঞ্জ
টুঙ্গীপাড়া
ডুমুমরয়া োব বেনীন কালী িমন্দর, ডুমুমরয়া, টুঙ্গীপাড়া ,
জগাপালগঞ্জ
টুঙ্গীপাড়া
পাটগািী ইউমনয়ন শ্মশান রুজথর খাল, পাটগািী, টুমঙ্গপাড়া ,
জগাপালগঞ্জ
েদর
শ্রীশ্রী হমরচাঁদ িমন্দর , কাড়ারগািী, জভড়ারহাট, জগাপালগঞ্জ

৯৮৯ জগাপালগঞ্জ

কামশয়ানী

৯৯০ জগাপালগঞ্জ

মুকসুদপুর

৯৯১ জগাপালগঞ্জ

মুকসুদপুর

৯৯২ িাদারীপুর

কালমকমন

৯৯৩ িাদারীপুর

রাতের

৯৯৪ নড়াইল

েদর

৯৮৬ জগাপালগঞ্জ
৯৮৭ জগাপালগঞ্জ

৯৯৫ নারায়ণগঞ্জ েদর
৯৯৬ নারায়ণগঞ্জ েদর
৯৯৭ নারায়ণগঞ্জ বন্দর
৯৯৮ নারায়ণগঞ্জ েদর
৯৯৯
১০০০
১০০১
১০০২
১০০৩
১০০৪
১০০৫

নারায়ণগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ
নরমেংদী
জফণী
জফণী

েদর
েদর
বন্দর
েদর
রায়পুর
জোনাগাছী
েদর

১০০০০
৫০০০
১০০০০
১০০০০

োব বেনীন শ্রীশ্রী হমর িমন্দর , রােপাট, কামশয়ানী,
জগাপালগঞ্জ
শ্রীশ্রী জগৌরাঙ্গ িহাপ্রভুর োব বেনীন িমন্দর ( শ্মশানমভটা) ,
বরইহাট, মদগনগর , কানুমরয়া, মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ

১০০০০

জিাচনা োব বেনীন িনো িমন্দর , জিাচনা, মুকসুদপুর,
জগাপালগঞ্জ
ওঁ শ্রীশ্রী হমর ও শ্রীকৃজষ্ণর েমষ্ঠািী িমন্দর , ঘুমঙ্গয়ারকুল,
বামলগ্রাি, বীরজিাহন, কালমকমন, িাদারীপুর

১০০০০

কুঠিবাড়ী জযাগানন্দ ব্রহ্মচারী জেবাশ্রি ও শ্রীশ্রী িারাকালী
িমন্দর , কুঠিবাড়ী, রাতের, িাদারীপুর
নলদীর চর োব বেনীন হমর িমন্দর ও বৃোশ্রি, নলদীর চর ,
েদর , নড়াইল
শ্রীশ্রী রাোলক্ষ্মী নারায়ণ মেউর মবগ্রহ িমন্দর, নারায়ণগঞ্জ
েদর , নারায়ণগঞ্জ
শ্রীশ্রী রিাকালী িাজয়র িমন্দর , নারায়ণগঞ্জ েদর ,
নারায়ণগঞ্জ
বন্দর শ্মশান, বন্দর , নারায়ণগঞ্জ
শ্রীশ্রী মেেজগাপাল আখড়া , নারায়ণগঞ্জ েদর , নারায়ণগঞ্জ

৮০০০

মিপুর মলঙ্গ িঠ, নারায়ণগঞ্জ েদর , নারায়ণগঞ্জ
শ্রীশ্রী জগাপাল মেউর আখড়া , েদর , নারায়ণগঞ্জ
শ্রীশ্রী রিাকালী িমন্দর , বন্দর , নারায়ণগঞ্জ
লব চন্দ্র আশ্রি , েদর , নারায়ণগঞ্জ
িািাোন্দা িহাশ্মশান , রায়পুর, জনিজকানা
শ্রীশ্রী দমিজণশ্বরী কালী বাড়ী, জোনাগাছী, জফনী
শ্রীশ্রী কালী িািা িমন্দর , েদর , জফনী
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১০০০০

১০০০০
১০০০০
৫০০০
৮০০০
১০০০০

শ্রীশ্রী োব বেনীন পূো িমন্দর , েদর , জফনী
িধুপুর োব বেনীন শ্রীশ্রী কালী বাড়ী িমন্দর , েদর , জফনী

১৫০০০
১৫০০০

১০০৮ জফণী
দাগণভূঞা
১০০৯ চাঁদপুর
হােীগঞ্জ
১০১০ মকজশারগঞ্জ েদর

শ্রীশ্রী বচিন্য িহাপ্রভুর জেবাশ্রি, দাগনভূঞা, জফনী
ফুলজছায়া িহাশ্মশান , হােীগঞ্জ, চাঁদপুর
শ্রীশ্রী জগাপাল মেউর আখড়া , বমিশ েদর , মকজশারগঞ্জ
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১৫০০০
১৩০০০

১০১১
১০১২
১০১৩
১০১৪
১০১৫
১০১৬

বমিশ িা কালীিলা শ্মশান ঘাট, বমিশ, মকজশারগঞ্জ
ফজিপুর দুগাব িমন্দর , জফঞ্জুয়া , জনিজকানা
রাধা কৃষ্ণ িমন্দর , ফুলবাড়ী, িয়িনমেংহ
শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ িমন্দর , েদর , জিজহরপুর
শ্রীশ্রী কালী িমন্দর , েদর , পাবনা
আর্য্ব ধিব জ্ঞাণপ্রদায়নী েভা ( ধিবেভা) দুগাব বাড়ী , েদর ,
িয়িনমেংহ
জবারহাকান্দা কালী িফ, পলবান্ধা, ইেলািপুর, োিালপুর
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১৫০০০
৪০০০
১৫০০০

১০০৬ জফণী
১০০৭ জফণী

মকজশারগঞ্জ
জনিজকানা
িয়িনমেংহ
জিজহরপুর
পাবনা
িয়িনমেংহ

১০১৭ োিালপুর

েদর
েদর

বমিশ
জফঞ্জুয়া
ফুলবাড়ী
েদর
েদর
েদর
ইেলািপুর
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