
খুলনা বিভাগের উপগেলা পর্ যাগের মবিরসমূহ  

ক্রঃ নং জেলা উপগেলা/  জপৌরসভা বিগমর নাম ইউবনেন/ ওোর্ য নং 

১ 

িাগেরহাট িাগেরহাট সদর  

নাথপাড়া হবর মবির িাগদাখালী 

২ সাহসপুর সাি যেনীন কালী মবির খাবলশপুর 

৩ বিগলখানা শ্রীশ্রী হবর মবির  পূি য সাগেড়া 

৪ কাবতযকবদো সাি যেনীন শ্রীশ্রী শীতলা মবির কাবতযকবদো 

৫ 

িাগেরহাট বিতলমারী  

শ্রীশ্রী হবরসভা আশ্রম মবির খড়মখালী  

৬ শুবড়োবত সাি যেনীন শ্রীশ্রী দুে যা মবির শুবড়োবত 

৭ শ্রীশ্রী সাি যেনীন িাঁশতলা কালী মবির রােগ্রাম 

৮ 

িাগেরহাট ফবকরহাট  

জোোলিাবড় সাি যেনীন হবর মবির জোোলিাড়ী 

৯ ফবকরহাট জকন্দ্রীে কালী মবির আট্রাকী 

১০ জতকাটিো সাি যেনীন  িাসমত্মী মবির  জতকুটিো, ভাংেনের 

১১ 

িাগেরহাট কচুো  

িড় আন্ধরমাবনক শ্রীশ্রী দুে যা মবির  িড় আিারমাবনক 

১২ উত্তর বিগশরগখালা সাি যেনীন পূো মবির বিগশরগখালা 

১৩ উত্তর মবিো সাি যেনীন  দুে যা মবির মবিো 

১৪ 

িাগেরহাট  জমাল্লাহাট  

কাকড়ী সাি যেনীন দুে যা মবির  কাকড়ী, িাগদরহাট 

১৫ হবরবিলাশ িািার ধাম ও আশ্রম   

১৬ িাউলটুবর সাি যেনীন কালী মবির িাউলটুবর 

১৭ 

িাগেরহাট জমাংলা  

শ্রীশ্রী রাধাগোবিি মবির খাগসরর্াঙ্গা 

১৮ পঞ্চগ্রাম সাি যেনীন দুে যা মবির পঞ্চগ্রাম, দগত্তরমঠ 

১৯ জিৌবড়র্াঙ্গা ঠাকুরিালা সাি যেনীন দুে যা মবির জিাগপরহাট 

২০ 

িাগেরহাট  জমাগরলেঞ্জ  

উত্তর খাউবলো সাি যেনীন শ্রীশ্রী হবর মবির উত্তর খাউবলো 

২১ সুতালড়ী িাংলাগদশ জসিাশ্রম েম্মাদারপাড়া 

২২ র্তীন্দ্র স্মৃবত সংি জসিাশ্রম সুরইখালী, কুমাবরো 

২৩ 

িাগেরহাট রামপাল  

িাঁশিাবড়ো সাি যেনীন দুে যা মবির জভােপাবতো 

২৪ আবদ োিতলা রাধাগোবিি মবির  জশালাকুড়া 

২৫ বেলাতলা সাি যেনীন শ্রীশ্রী রাধাগোবিি মবির বেলাতলা 

২৬ 

িাগেরহাট শরণগখালা  

আমড়াোবিো সাি যেনীন শ্রীশ্রী জোবিি মবির আমড়াোবিো 

২৭ সাি যেনীন শ্রীশ্রী কালী মবির রাগেিা 

২৮ সাি যেনীন শ্রীশ্রী জোবিি মবির নলবুবনো, োগনরপাড় 

২৯ 

চুোর্াঙ্গা আলমর্াঙ্গা  

কগলেপাড়া শ্রীশ্রী দুে যা মবির সদর 

৩০ জোবিিপুর দাসপাড়া শ্রীশ্রী কালী মবির জোবিিপুর 

৩১ আলমর্াঙ্গা উপগেলা মহাশ্মশান সদর এলাকা 
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৩২ 

চুোর্াঙ্গা দামুড়হুদা  

দশ যনা আমতলা হবরেন সাি যেনীন পূো মন্ডপ দশ যনা 

৩৩ েেন্নাথপুর িাোর সাি যেনীন পূো মন্ডপ েেন্নাথপুর 

৩৪ দামুড়হুদা জকষ্টপুর মহাশ্মশান সদর এলাকা 

৩৫ 

চুোর্াঙ্গা েীিন নের  

শ্রীশ্রী বসগেশ্বরী কালী মবির জদৌলতেঞ্জ 

৩৬ আন্দুলিাবড়ো জর্ােীপাড়া পূো মন্ডপ আন্দুলিাবড়ো 

৩৭ উথলী িিিবি শ্মশান িাট  1 নং ওোর্ য 

৩৮ 

র্গশার র্গশার সদর  

রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ বমশন ২ রামকৃষ্ণ বমশন জরার্ 

৩৯ শ্রীশ্রী েেন্নাথ মবির িসুবিো 

৪০ সতীিাটা মহাশ্মশান রামনের 

৪১ 

র্গশার অভেনের 

শ্রীশ্রী রাধাগোবিি মবির সুিরী 

৪২ েোরািাদ শ্রীশ্রী রাধাগোবিি মবির েোরািাদ 

৪৩ জিাগপরিাট পূোমবির মহাকাল 

৪৪ 

র্গশার িািারপাড়া  

োইদিাট পবিমপাড়া সাি যেনীন পূো মবির োইদিাট 

৪৫ িল্লামুখ জদালগখালা মবির ধলগ্রাম 

৪৬ পাইকপাড়া কািারী িটতলা রাধাগোবিি মবির পাইকপাড়া 

৪৭ 

র্গশার  জিৌোিা  

জিৌোিা মাগলাপাড়া রাধাগোবিি মবির জিৌোিা 

৪৮ ইিাপুর দাশপাড়া কালীমবির ইিাপুর 

৪৯ হাউলী শ্রীশ্রী কালীমবির হাউলী 

৫০ 

র্গশার বিকরোিা  

েদখালী সাি যেনীন কালীমবির েদখালী 

৫১ বদেদানা সাি যেনীন বশি মবির বদেদানা 

৫২ হাোরীিাে দাশপাড়া সাি যেনীন পূোমবির হাোরীিাে 

৫৩ ভান্ডারপাড় মনসাতলা পূোমবির উপুলপুর 

৫৪ 

র্গশার জকশিপুর  

বৃহত্তর পাবেো সাি যেনীন দুে যা মবির পাবেো ইউবপ 

৫৫ জকামরগপাল দাশপাড়া সাি যেনীন দুে যামবির জকামরগপাল 

৫৬ কৃষ্ণনের সাি যেনীন দুে যামবির কৃষ্ণনের 

৫৭ কাবিলপুর সকগসকনপুর সাি যেনীন পুরাতন দুে যামবির কাবিলপুর 

৫৮ 

র্গশার মবনরামপুর 

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ জসিাশ্রম তাগহরপুর 

৫৯ োবুখাবল তাড়ুোপাড়া কালুোরখাল মহাশ্মশান ও মবির োবুখাবল, মাগুরাহাট 

৬০ আলীপুর কাবতযক পূো মবির আলীপুর 

৬১ নলগিানা সাি যেনীন পূো মবির নলগিানা 

৬২ দাসপাড়া দুে যা মবির জখদাপাড়া 

৬৩ িািা বিদ্যনাথ ধাম  িসন্তপুর, জখদাপাড়া 

৬৪ র্গশার শাস যা বুেতলা সাি যেনীন পূো মবির বুেতলা 
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৬৫ 

র্গশার শাস যা   

নারােণপুর সাি যেনীন পূো মবির নারােণপুর 

৬৬ লক্ষ্মণপুর সাি যেনীন  দুে যা মবির  লক্ষ্মণপুর 

৬৭ নামািার্য্য শ্রী শ্রী হবরদাস ঠাকুর  পাটিাড়ী আশ্রম, জিনাগপাল 

৬৮ 

বিনাইদহ বিনাইদহ সদর  

পবিতপুর তমালতলা দুে যা মবির জদাোবি 

৬৯ দবিণ  নারােণপুর সাি যেনীন দুে যা মবির জিাড়াশাল 

৭০ িািা নিাই সন্যাসীর পুণ্য বভটা (নিগদাহা মবির) মধুহাট 

৭১ 

বিনাইদহ কালীেঞ্জ  

রােগ্রাম দাসপাড়া সাি যেনীন দুে যা মবির রােগ্রাম 

৭২ কাবদরর্াঙ্গা সাি যেনীন দুে যা মবির জকালা 

৭৩ ব্রাহ্মপুর মহাশ্মশান িাগরািাোর 

৭৪ 

বিনাইদহ হবরণাকুন্ডু 

বিথবলোপাড়া সাি যেনীন দুে যা মবির  জপৌর এলাকা 

৭৫ বকসমত জিাড়াোিা সাি যেনীন দুে যা মবির কাপাসহাটিো 

৭৬ জোড়াদহ মহাশ্মশান জোড়াদহ 

৭৭ 

বিনাইদহ  জকাটিাঁদপুর  

ফুলিাবড়ো বশি মবির িলুহর 

৭৮ সািদালপুর সাি যেনীন দুে যা মবির সািদালপুর 

৭৯ দুধুসরা মহাশ্মশান জকাটিাঁদপুর জপৌর এলাকা 

৮০ 

বিনাইদহ মগহশপুর  

মগহশপুর জপৌর সাি যেনীন কালী মবির জপৌর এলাকা 

৮১ পুরিরপুর হােদার পাড়া সাি যেনীন দুে যা মবির ফগতপুর 

৮২ মগহশপুর মহাশ্মশান  জপৌর এলাকা 

৮৩ 

বিনাইদহ  বশলকূপা  

বশলকূপা নেরপাড়া সাি যেনীন দুে যা মবির বশলকূপা ইউবপ 

৮৪ েেন্তী নের সাি যেনীন দুে যা মবির বিগিনী 

৮৫ হাবিিপুর বনমতলা মহাশ্মশান বশলকুপা জপৌর এলাকা 

৮৬ রামগোপাল মবির বশলকুপা জপৌর এলাকা 

৮৭ 

খুলনা িটিোিাটা  

 জহােলবুবনো সাি যেনীন জোপাল স্মৃবত মবির জহােলবুবনো 

৮৮ িটিোিাটা জহর্গকাোট যার শ্রীশ্রী জোবিি মবির হাটিাটি 

৮৯ সাি যেনীন জেৌড়ীে জেৌরবনতাই জসিাশ্রম িক্রখালী, েলমা 

৯০  উত্তর বশলমারী সাি যেনীন ঠাকুরণতলা পুো মবির  উত্তর বশলমারী, েলমা ইউবপ 

৯১ 

খুলনা দাগকাপ  

েড়খালী কািারীপাড়া সাি যেনীন মাতৃমবির েড়খাবল, বতলকর্াঙ্গা ইউবপ 

৯২ বতলর্াঙ্গা সাি যেনীন শ্রীশ্রী শ্মশান কালীমাতা মবির িটবুবনো 

৯৩ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম রামনের 

৯৪ 
আর্ য হবরসভা  

খুটাখাবল িাোর, িাজুো, 

লাউগর্ািা 

৯৫ 

খুলনা বদিবলো  

িােমারা সাি যেনীন হবরমবির ও কালী মবির িােমারা, োেীরহাট 

৯৬ োেীরহাট মহাশ্মশান জসানাকুট, োেীরহাট 
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৯৭ খুলনা বদিবলো   শ্রীশ্রী রাধাগোবিি জসিাশ্রম জসানাকুর্, োেীরহাট 

৯৮ 

খুলনা ডুমুবরো  

বিেরীিাটা  মহাশ্মশান ও মবির রামকৃষ্ণপুর, রংপুর ইউবপ 

৯৯ চুকনের িাোর শ্রীশ্রী সি যমঙ্গলা মাতৃ তীথ য কমগেক্স আটবলো ইউবপ 

১০০ ডুমুবরো জকন্দ্রীে কালীিাবড় ও মঠ ডুমুবরো ইউবপ 

১০১ 

শ্রীশ্রী িঙ্গীেমাতা জসিাধাম আশ্রম  
কাঠাবলো-িারুইকাঠি, মাগুরখালী 

ইউবপ 

১০২ শ্রীশ্রী সি যমঙ্গলা মাতৃমবির তীথ যকমগেক্স চুকনের িাোর 

১০৩ কাবলকাপুর পূি যপাড়া সাি যেনীন জোবিি মবির কাবলকাপুর 

১০৪ 

খুলনা কেরা  

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম হাবতোরর্াঙ্গা 

১০৫ শ্রীশ্রী রাধাগোবিি মবির িাবমো, বিরােীরিক 

১০৬ সৎসঙ্গ জকন্দ্র িাঁশখাবল ঠাকুগরর িক িাঁশখাবল 

১০৭ 

খুলনা পাইকোিা  

শ্রীশ্রী েেন্নাথ মবির , শ্রীশ্রী দুে যা মবির, শ্রীশ্রী 

শ্যামাকালী মবির 
জদিদুোর, িাঁদখালী ইউবপ 

১০৮ শ্রীশ্রী প্রণি  মঠ   জলবুবুবনো 

১০৯ শ্রীমা সারদা আশ্রম আবমরপুর, হাবতরর্াঙ্গা 

১১০ বশিিাড়ী রাস মবির বশিিাড়ী 

১১১ কবপলমুবন নাবসরপুর মনসািাড়ী বমলন মবির নাবসরপুর, কবপলমুবন 

১১২ শ্রী রামকৃষ্ণ জসিাশ্রম সরল (নিপল্লী) 

১১৩ 

খুলনা ফুলতলা  

মঠিাবড় শ্রীশ্রী কালািাঁদ মবির দবিণ বর্বহ, ফুলতলা ইউবপ 

১১৪ িাবনোপুকুর-পঠিোিািা সাি যেনীন পূো মবির দাগমাদর ইউবপ 

১১৫ পটিোিািা েরাহসরাইতলা সাি যেনীন মবির পটিোিািা 

১১৬ শ্রীশ্রী জোপালকৃষ্ণ কালািাঁদ মবির দবিণ বর্বহ 

১১৭ বসবকরহাট শ্রীশ্রী বিেে কৃষ্ণ আশ্রম বসবকরহাট 

১১৮ 

খুলনা রূপসা  

পাগলরহাট মহাশ্মশান মবির জহাগসনপুর পাগলরহাট, আেেড়া 

১১৯ জোোড়া সাি যেনীন পূোমবির জোোড়া, বশোলী 

১২০ পাথরিাটা িাসন্তী মাতৃমবির পাথরিাটা, খাোর্াঙ্গা 

১২১ 

খুলনা  জতরখাদা  

এোর আমতলা সাি যেনীন দুে যামবির এোর আমতলা, কাবলনের 

১২২ শ্রীরামকৃষ্ণ জসিাশ্রম কামাগরাল, সাবিোদহ 

১২৩ সাবিোদহ সাি যেনীন কালীমবির সাবিোদহ 

১২৪ জতরখাদা সাহাপাড়া জকন্দ্রীে সাি যেনীন মবির উপগেলা সদর 

১২৫ 

কুবষ্টো কুবষ্টো সদর  

সাি যেনীন কালী মবির  জিৌরহাস েেবত 

১২৬ বমল লাইন ফুলিাোন আশ্রম হবরেন িালক সবমবত   

১২৭ শ্রীশ্রী কালী পূো মবির উত্তর আমলাপাড়া 
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১২৮ 

কুবষ্টো  জভড়ামারা  

শ্রীশ্রী লক্ষ্মী মাতৃমবির বিদুুৎ অবফস সংলগ্ন 

১২৯ শ্রীশ্রী েেজ্জননী মাতৃ মবির   

১৩০ শ্রীশ্রী জভড়ামারা মহাশ্মশান মঠপাড়া 

১৩১ 

কুবষ্টো  জদৌলতপুর  

খবলশাকাবি সাি যেনীন মহাশ্মশান খবলশাকাবি 

১৩২ শ্রীশ্রী েেজ্জননী মাতৃ মবির  সদর  

১৩৩ শ্রীশ্রী কালী মবির  িাতারপাড় 

১৩৪ 

কুবষ্টো  জখাকশা  

 জখাকশা জকন্দ্রীে পূো মবির োবনপুর 

১৩৫ ওসমানপুর সাি যেনীন পূো মবির ওসমানপুর 

১৩৬ কমলাপুর সাি যেনীন পূো মবির কমলাপুর 

১৩৭ 

কুবষ্টো কুমারখালী  

দোরামপুর বিগ্রহিাবড় পূো মবির দোরামপুর, েেন্নাথপুর ইউবপ 

১৩৮ িহলিাবড়ো সাি যেনীন কালী মবির িহলিাবড়ো 

১৩৯ শ্রীশ্রী  জেৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আখড়া  জতিাবড়ো, জশরকাবি 

১৪০ 

কুবষ্টো বমরপুর  

বমরপুর হাবতোড়া জপৌর মহাশ্মশান হাবতোড়া 

১৪১ বমরপুর িাোর কালী মবির বমরপুর িাোর 

১৪২ আবদিাসী সরদারপাড়া, মধ্যপাড়া মাদুে যা মবির সরদারপাড়া 

১৪৩ 

জমগহরপুর জমগহরপুর সদর  

বপগরােপুর িাগরাোরী দুে যা মবির বপগরােপুর 

১৪৪ নাগেি িাবড় পূো মবির নাগেি িাবড় 

১৪৫ জমগহরপুর মুবেিনের  জমানাখাবল কালী মবির  জমানাখাবল  

১৪৬ 

জমগহরপুর োংনী  

 জিৌোিা জপৌর শ্মশান   জিৌোিা 

১৪৭ িাওট দাসপাড়া কালী মবির িাওট 

১৪৮ বনতুানিপুর হবর মবির বনতুানিপুর 

১৪৯ 

মাগুরা মাগুরা সদর  

 জিৌদ্দগ্রাম ভাঙ্গাখাল মহাশ্মশান জিরইল পবলতা 

১৫০ আশিা শ্রীকৃষ্ণ মবির আশিা 

১৫১ শত্রুবেতপুর মহাশ্মশান আশ্রম শত্রুবেতপুর 

১৫২ পোরী কবলতলা মবির শত্রুবেতপুর 

১৫৩ বিষ্ণুপুর ষষ্ঠীতলা সাি যেনীন পূো মবির  বিষ্ণুপুর  

১৫৪ 

মাগুরা জমাহম্মদপুর  

বিগনাদপুর িাদুরতলা রাধাগোবিি মবির বিগনাদপুর 

১৫৫ আউনারা রাধাগোবিি মবির আউনারা 

১৫৬ অষ্টগ্রাম সবম্মবলত মহাশ্মশান ও সীতাপােগলর আশ্রম িাবুখাবল 

১৫৭  জমাহাম্মদপুর িাোর রাধানের রাধাগোবিি মবির জমাহাম্মদপুর সদর 

১৫৮ 

মাগুরা শাবলখা 

শ্রীশ্রী রাধাগোবিি মবির (উপগেলা জকন্দ্রীে মবির আড়পাড়া 

১৫৯ বনবশনাথতলা সাি যেনীন পূো মবির বনবশনাথতলা 
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১৬০ মাগুরা  শাবলখা বসংড়া সাি যেনীন দুে যা মবির ধগনশ্বরোতী 

১৬১ 

মাগুরা শ্রীপুর  

টিগকরবিলা মহাশ্মশান মবির আমলসার 

১৬২ লাঙ্গলিাদ মহাশ্মশান কালী মবির েগেশপুর 

১৬৩ কােলী অষ্টগ্রাম মহাশ্মশান কালী মবির সব্দালপুর 

১৬৪ শ্রীপুর উপগেলা সদর কালী মবির সদর 

১৬৫ জর্াত শ্রীপুর কালী মবির নাগকাল 

১৬৬ শঙ্কর জিদান্ত মঠ ও বমশন হােরাতলা 

১৬৭ খামারপাড়া মাবিপাড়া দুে যা মবির   

১৬৮ শ্রীশ্রী বেবরধারী জসিাশ্রম খামারপারা 

১৬৯ পঞ্চপল্লী মহাশ্মশান কালী মবির বিলোবড় িাোর, সবিলাপুর 

১৭০ শ্রীশ্রী রাধাগোবিি মবির, মধুসূদন শ্রীঅঙ্গন নাগকাল 

১৭১ রাধানের সাি যেনীন কালী মবির রাধানের 

১৭২ দাবরোপুর সাি যেনীন কালী মবির দাবরোপুর 

১৭৩ 

নড়াইল নড়াইল সদর  

রােখালী ভিানীপুর সাি যেনীন পূো মবির রােখালী 

১৭৪ আউবড়ো িারািাবড় মহাশ্মশান আউবড়ো 

১৭৫ বুোগখালা রাধাগোবিি জসিাশ্রম বুোগখালা, এোরখান 

১৭৬ 

নড়াইল জলাহাোড়া  

শ্রীশ্রী হবরিাঁদ ঠাকুর মবির নারাবিো 

১৭৭ ইটনা জলাহাোড়া মবির ইটনা 

১৭৮ শ্রীশ্রী মহাপ্রভু মবির কৃষ্ণপুর 

১৭৯ 

নড়াইল কাবলো  

কাবলো জপৌরসভা জিিান্ত িিী মবির  জপৌর এলাকা 

১৮০ কাবলো িাোর জলাকনাথ মবির জপৌর এলাকা 

১৮১ কাবলো জকন্দ্রীে হবরিাসর মবির জপৌর এলাকা 

১৮২ 

সাতিীরা সাতিীরা সদর  

িাউর্াঙ্গা মহাশ্মশান ও মবির িাউর্াঙ্গা 

১৮৩ োিা রামপুর সাি যেনীন দুে যা মবির  জোোলগপাতা 

১৮৪ মাগুরা সাি যেনীন কালী মবির পরমাবনকপাড়া 

১৮৫ জোোলগপাতা পূিপাড়া সািেনীন দুো মবির জোোলগপাতা, সদর 

১৮৬ 

সাতিীরা আশাশুবন  

আশাশুবন সাি যেনীন শ্রীশ্রী কালী মবির সদর 

১৮৭ তুোরর্াঙ্গা সাি যেনীন রাধাকৃষ্ণ মবির  তুোরর্াঙ্গা 

১৮৮ িধুহাটা দ্বাদশ বশি ও কালী মবির িধুহাটা 

১৮৯ 

সাতিীরা জদিহাটা  

উত্তর পারুবলো সন্যাসখলা পূো মিপ পারুবলো 

১৯০ সবখপুর সাি যেনীন পূো মবির সবখপুর 

১৯১ কুবলো মহাশ্মশান কুবলো 
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১৯১ সাতিীরা কলাগরাো মদনগমাহন মবির েেনের 

১৯২ 
সাতিীরা   তুলশীর্াঙ্গা জিাষপাড়া সাি যেনীন মাতৃ মবির তুলশীর্াঙ্গা 

১৯৩ সাতিীরা   বিকরা হবরতলা পূো মবির বিকরা 

১৯৪ সাতিীরা কালীেঞ্জ কাটুবনো জোবিিগদি বেউ মবির পীরোেন, রতনপুর 

১৯৫ সাতিীরা   খালনা বমলন মবির খালনা 

১৯৬ সাতিীরা   নলতা শ্রীশ্রী কালীমাতা মবির নলতা 

১৯৭ সাতিীরা শ্যামনের পবিম জেগলখাবল সাি যেনীন পূো মবির  জেগলখাবল  

১৯৮ 

সাতিীরা   

িোরবসংহ সাি যেনীন মহামাো শ্রীশ্রী দুে যা ও কালীমাতা 

মবির 

িোরবসংহ 

১৯৯ সাতিীরা   নবকপুর মহাশ্মশান নবকপুর 

২০০ সাতিীরা তালা মাদরা সাি যেনীন কালী মবির  মাদরা, তালা 

২০১ সাতিীরা   নেরিাটা কালীিাবড় কালী-দুে যা মবির নেরিাটা 

২০২ সাতিীরা   শ্রীশ্রী শীতলা মাগের মবির েঙ্গারামপুর 

২০৩ সাতিীরা   িারইপাড়া শ্মশানিাট নাটমবির িারইপাড়া 

 


