
সিলেট সিভালের উপলেো পর্ যালের মসিরিমূহ  

ক্রম জেো উপলেো/ জপৌরিভা প্রসিষ্ঠালের োম ইউসেেে/ ওোর্ য েং 

১ 

হসিেঞ্জ িদর  

িাঘাসূড়া শ্রী শ্রী সিি মসির িালেস্তােঞ্জ 

২ েঙ্গােের দুে যা মসির িালেস্তােঞ্জ 

৩ শূচীউড়া মসির িালেস্তােঞ্জ 

৪ 

হসিেঞ্জ আেসমসরেঞ্জ  

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম পাহাড়পুর 

৫ মদেলমাহে সেউ মসির সিরাট 

৬ শ্রীশ্রী সিষ্ণু মসির ঠাকুরপাড়া, পাহাড়পুর 

৭ 

হসিেঞ্জ িাহুিে  

শ্রীশ্রী মদেলমাহে সেউর আখড়া োংদর 

৮ শ্রী শ্রী রাধামাধি সেউর আখরা  ভািকাটিো  

৯ 

হসিেঞ্জ চুোরুঘাট  

শ্রীশ্রী মদেলমাহে মসির িড়াইে 

১০ শ্রীশ্রী কােী মসির হেহসেো, িিং িাোর 

১১ শ্রীশ্রী দুে যা মসির রামেঙ্গা চা-িাোে 

১২ শ্রী শ্রী অনুকূে ঠাকুলরর মসির  সুরমা-৯, চা িাোে 

১৩ 

হসিেঞ্জ েিীেঞ্জ  

েরসিংহ সেউ আখড়া হাসেিো, কুসে ইউসপ 

১৪ রাধামাধি মসির  জপারিভা 

১৫ েোহসর জোসিি সেউর আখড়া    

১৬ 

জমৌেভীিাোর  িদর  

িহলদি ঠাকুলরর থসে োখাসি 

১৭ শ্রীশ্রী শ্যাম সিিাি ধাম আদপািা 

১৮ শ্রীশ্রী দুে যা মসির জপ্রমেের চািাোে সেোিেের 

১৯ শ্রী শ্রী জোকোথ মসির  ছৈোরপুর 

২০ আটঘর দািপাড়া িাি যেেীে দুে যা মসির  োসেরািাদ 

২১ 

জমৌেভীিাোর িড়লেখা  

রাধাকৃষ্ণ মসির হাটিি 

২২ শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর আখড়া টুকা দালির িাোর 

২৩ শ্রীশ্রী দুে যা মসির  িমেিাে চািাোে 

২৪ 

জমৌেভীিাোর কমেেঞ্জ  

শ্রীশ্রী রাধামাধি মসির  সিেকপুর (পূি য পল্লী) 

২৫ শ্রীশ্রী রাখােিেী কাঙ্গাে আশ্রম পূি য সিেকপুর  

২৬ শ্রীশ্রী জোপাে সেউর মসির   ছচিন্যেঞ্জ 

২৭ রাধামাধি সেউর মসির সিেকপুর উত্তরপল্লী 

২৮ োলপর োঁও সিি মসির উন্নেে মাধিপুর ইউসপ 

২৯ 

জমৌেভীিাোর কুোউড়া  

শ্রীশ্রী েেন্নাথ সেউর আশ্রম  োেিাে, টিোোউ,লপৌরিভা 

৩০ শ্রীশ্রী জোপীোথ জদিিা মসির িড়দে ভূকসিমইে, জপৌরিভা 

৩১ িরমচাে উত্তরিাে কােীিাসড় মসির  িরমচাে 
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৩২ 

জমৌেভীিাোর রােেের  

শ্রীশ্রী দুে যা িাধুর আখড়া  জখমিহস্র 

৩৩ িাণীিংঘ িাি যেেীে দুে যা িাসড় কোগ্রাম, কসরমপুর 

৩৪  জদিীপুর িাি যেেীে দুে যা মসির পাঁচোও 

৩৫ 

জমৌেভীিাোর শ্রীমঙ্গে  

শ্রীশ্রী রাে-রালেশ্বরী কােীিাসড় কােীঘাট জরার্ 

৩৬ রামকৃষ্ণ জিিা আশ্রম  েন্ধি যপুর 

৩৭ শ্রীশ্রী জোপাে সেউর আখড়া (িড়) েন্ধি যপুর 

৩৮ শ্রী শ্রী মঙ্গলেশ্বরী কাসে িাড়ী  কলেেলরার্ 

৩৯ শ্রী শ্রী িাি যেেীে দুে যা িাড়ী পূি যািা 

৪০ শ্রী শ্রী জোকোথ ব্রহ্মচারী আশ্রম েেেের পাড়া 

৪১ 

জমৌেভীিাোর জুসড়  

শ্রীশ্রী কােী-কােভভরিী িাসড় ক্লাি জরার্ 

৪২ শ্রীশ্রী রাধামাধি জিিা আশ্রম  রসহমপুর  

৪৩ শ্রীশ্রী জেৌরাঙ্গ আখড়া ভূ ূঁোই 

৪৪ 

সুোমেঞ্জ  িদর  

ইব্রাসহমপুর শ্রীশ্রী কােী মসির ইব্রাসহমপুর, সুরমা ইউসপ 

৪৫ েতুে ব্রাহ্মণোঁও শ্রীশ্রী কােীমসির  েতুে ব্রাহ্মণোও, কুরিােেের   

৪৬ েেন্নাথপুর শ্রীশ্রী কােী মসির  েেন্নাথপুর 

৪৭ 

সুোমেঞ্জ সিশ্বম্ভরপুর  

িােমারা িাি যেেীে কােী মসির িােমার, ফলিপুর ইউসপ 

৪৮ ফলিপুর িাি যেেীে দুে যা মসির  ফলিপুর ইউসপ 

৪৯ কচুকােী শ্রীশ্রী কােী মসির  কচুখােী, ফলিপুর ইউসপ 

৫০ সপসরেপুর কােী মসির ফলিপুর ইউসপ 

৫১ শ্রী শ্রী রাধালোসিি জোপাে সেউর আখড়া দসিে িাদাঘাট 

৫২ 

সুোমেঞ্জ ৈািক  

শ্রী শ্রী জেৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও জোপাে জোসিি সেউর 

আখড়া 
 মধ্যিাোর, জপৌর এোকা 

৫৩ িাি যেেীে শ্রীশ্রী রাধালোসিি মসির  ছৈো পূি যপাড়া, আফেোিাদ   

৫৪ শ্রীশ্রী পুরাে কােী মসির িােিাসড় 

৫৫ শ্রী শ্রী সিি মসির িােিাসড় 

৫৬ শ্রী শ্রী জোকোথ ব্রহ্মচারী আশ্রম মন্ডেীলভাে 

৫৭ 

সুোমেঞ্জ সদরাই  

শ্রীশ্রী েেন্নাথ সেউর মসির উপলেো িদর 

৫৮ চরোরচর কামােপুর িাি যেেীে সিি মসির চরোরচর 

৫৯ সদরাই শ্মিাে ঘাট উপলেো িদর 

৬০ 

সুোমেঞ্জ ধম যপািা  

মধ্যেের িাোর িাি যেেীে শ্রীশ্রী দুে যা মসির  মধ্যেের িাোর 

৬১ চামরদােী িাি যেেীে শ্রীশ্রী দুে যা মসির  চামরদােী ইউসপ   

৬২ রঘুোথ সেউর আশ্রম িানুো, দসিণ  িংিীকুন্ডা ইউসপ 

৬৩ সুোমেঞ্জ জদাোরা িাোর শ্রীশ্রী জোকোথ মসির  উপলেো িদর 
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৬৪ 

সুোমেঞ্জ জদাোরা িাোর   

িাি যেেীে শ্রীশ্রী দুে যা মসির  উপলেো িদর 

৬৫ শ্রী মদে জমাহে সেউর আখড়া আমিাসড় িাোর 

৬৬ 

সুোমেঞ্জ েেন্নাথপুর  

সহোেপুর শ্রীশ্রী জোসিি সেউর আখড়া সহোেপুর, ইউসপ পাইেোঁও 

৬৭ শ্রীশ্রী িাসুলদি মসির  েেন্নাথপুর জপৌর এোকা 

৬৮ পাইেোও জোপাে সেউর আখড়া পাইেোঁও 

৬৯ গুসঙ্গোরোঁও মসির  কেকসেো ইউসপ 

৭০ জোিরাপুর মসির  সচোউরা ইউসপ 

৭১ 

সুোমেঞ্জ োমােেঞ্জ  

িাচো শ্বািি সেেমােি আশ্রম িাচো, োমােেঞ্জ উ. ইউসপ 

৭২ জোকোথ জিিা আশ্রম  িাচো, োমােেঞ্জ উ. ইউ্সপ 

৭৩ িাচো িাি যেেীে  দুে যা মসির  িাচো, োমােেঞ্জ উ. ইউসপ 

৭৪ 

সুোমেঞ্জ িাল্লা  

ডুমড়ার আখড়া িাহারা ইউসপ 

৭৫ িািকাই সুলমশ্বরী মসির হসিিপুর ইউসপ 

৭৬ ঘুসঙ্গোরোঁও িদর শ্মিাে ঘাট িাহারা ইউসপ 

৭৭ 

সুোমেঞ্জ িাসহরপুর  

োমােেড় িাি যেেীে শ্রীশ্রী কােী মসির  োমােেড় 

৭৮ টাকাটুসকো িাি যেেীে শ্রীশ্রী দুে যা মসির  টাকাটুসকো 

৭৯ জোসিিপুর শ্রীশ্রী কােী মসির   জোসিিপুর 

৮০ 

সুোমেঞ্জ সুোমেঞ্জ (দ.)  

েেকেি শ্রীশ্রী রিাকােী মসির েেকেি, েেকেি ইউসপ 

৮১ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ িোিে মসির  িত্রুমদ যে পােো ইউসপ 

৮২ অষ্টগ্রাম িদরপুর শ্রীশ্রী দুে যা মসির িদরপুর, েেকেি ইউসপ 

৮৩ কুতুিপুর োট মসির  সিমুেিাক 

৮৪ েেকেি দুে যা মসির  েেকেি, েেকেি ইউসপ 

৮৫ 

সিলেট সিলেট িদর  

িাৈাইপাড় িাি যেেীে পূো মসির সিলির িাোর 

৮৬ শ্রীশ্রী ছচিন্য ষড়ভূে মহাপ্রভুর আখড়া সিেটিো, গ্রাম: োসেো 

৮৭ মহােিী গ্রীিাপীঠ উন্নেে কাোগুে 

৮৮ শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর আখড়া পুড়ািাসড় 

৮৯ 

সিলেট িাোেঞ্জ  

জোসপোথ আখড়া িাোেঞ্জ িাোর 

৯০ জোসিি সেউর মসির  রাধালকাো 

৯১ মদেলমাহে আশ্রম িাোেঞ্জ িাোর 

৯২ 

সিলেট সিোেী িাোর  

দত্তগ্রাম সিি মসির দত্তগ্রাম 

৯৩ শ্রীশ্রী কােী মসির  দত্তগ্রাম 

৯৪ শ্রীশ্রী কােী মসির  পল্লীিািে 

৯৫ সিলেট সিশ্বোথ শ্রীশ্রী জোপীোথ সেউর মসির মদেপুর 
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৯৬ 

সিলেট সিশ্বোথ   

শ্রীশ্রী মদেলমাহে সেউর মসির ম্যাহরপুর 

৯৭ শ্রীশ্রী েরসিংহ োে সেউ ও শ্রীশ্রী েেন্নাথ সেউর 

আখড়া  
মদেপুর 

৯৮ 

সিলেট জকাম্পােীেঞ্জ  

আন্দুরকাসি দুে যা মসির   

৯৯ ৈেিাসড় রাখােিো মসির ৈেিাসড় িাোর 

১০০ শ্রীশ্রী রিা কােীিাসড় মসির রঘুরাসি 

১০১ িালূচর জোকোথ মসির পূি য ইিোমপুর 

১০২ সিিপুর উত্তরপাড়া দুে যা মসির ইৈাকেি ইউসপ 

১০৩ 

সিলেট জফঞ্চুেঞ্জ  

শ্রীশ্রী রাখাে ঠাকুলরর মসির িালদ ছদউেী 

১০৪ একিা িাি যেেীে পূো মন্ডপ কম যদা 

১০৫ িোিে িংঘ পূো মণ্ডপ েওোদাও নুরপুর 

১০৬ 

সিলেট জোোপেঞ্জ  

 শ্রীশ্রী কােী মসির আমুড়া 

১০৭ শ্রীকৃষ্ণ ছচিন্য মহাপ্রভুর মসির  ঢাকাদসিণ 

১০৮ খসমো পাত্তে িাি যেেীে দুে যা মসির  ভালদশ্বর 

১০৯ 

সিলেট জোোইেঘাট  

শ্রীশ্রী েরসিংহ সেউর আখড়া োলরা 

১১০ শ্রীশ্রী জভাোোথ জদিােে জকাওরিাোর  

১১১ শ্রীশ্রী েেন্নাথ সেউড় আখড়া সমসিলমাহে 

১১২ 

সিলেট ছেন্তাপুর  

মহাপ্রভুর আখড়া সেেপাঠ 

১১৩ রালমশ্বর সিি মসির সচকোগুে 

১১৪ শ্রীশ্রী জোপীোথ মসির  মহাখাই 

১১৫ 

সিলেট কাোইঘাট  

িামেঙ্গা মহাপীঠ কােী মসির িাউরিাে 

১১৬ পারকুে শ্রীশ্রী কােী মসির  রাোেঞ্জ 

১১৭ শ্রীশ্রী জেৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আখড়া পূি য ঠাকুলরর মাটি 

১১৮ 

সিলেট দসিণ  সুরমা  

শ্রীশ্রী জোপাে সেউর আখড়া চািাই েেরপুর 

১১৯ শ্রীশ্রী মহােক্ষ্মী ছভরিী গ্রীিা মহাপীঠ  ছেেপুর 

১২০  শ্রীশ্রী জোপাে সেউর আখড়া ধরমপুর, মেো িাোর 

১২১ 

সিলেট েসকেঞ্জ  

আমেিীদ কােীমসির  আিেিীদ 

১২২ র্ালুরপাড় কােী মসির সিরশ্রী 

১২৩ শ্রীশ্রী েেন্নাথ িেলদি সেউর মসির সিরাসি সুেিােপুর 

১২৪ শ্রী শ্রী কাসে মসির  মসরচা 

১২৫ 

সিলেট ওিমাে েের  

ব্রাহ্মণগ্রাম মহাশ্মিাে ব্রাহ্মণোও 

১২৬ রাধালোসিি মসির জিলরাহাসি, জোোেিাোর 

১২৭ রামকৃষ্ণ সমিে দুসে যোরিি িােপুর 

 


