
ময়মনস িংহ সিভাগের উপগেলা পর্ যাগয়র মসির মূহ  
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১ 

ময়মনস িংহ ময়মনস িংহ  দর  

শ্রীশ্রী দুে যা মসির শমু্ভেঞ্জ িাোর 

২ স রিা ি াকপাড়া দুে যা মসির  স রিা 

৩ শ্রীশ্রী রাধাগোসিি মসির নামা কািলাগ ন 

৪ শ্রীকৃষ্ণ মসির িয়ড়া 

৫ চর জেলখানা িীনপাড়া মসির খাের্হর 

৬ 

ময়মনস িংহ ঈশ্বরেঞ্জ  

শ্রীশ্রী সশি মসির খালিলা িাোর, আঠারিাসড় 

৭ শ্রীশ্রী রক্ষা কালী মসির িারুসিয়া 

৮ শ্রীশ্রী জেৌসর শিংকর আশ্রম সশিিাসড় 

৯ চরপাড়া জচৌধুরীিাড়ী পূোমন্ডপ  চরপাড়া  

১০ িারুসিয়া আখড়া পূো মসির  িারুসিয়া 

১১ 

ময়মনস িংহ ফুলপুর  

শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম অষ্টমীখলা, কাসেয়াকািা 

১২ ফুলপুর জপৌর শ্মশান ঘাট জপৌর এলাকা 

১৩ ছনকািা িাোর কালী মসির ছনকািা 

১৪ 

ময়মনস িংহ নািাইল  

শ্রীশ্রী কালী মসির  দর 

১৫ োঙ্গাসলয়া শ্রীশ্রী কালী মসির জদওয়ানেঞ্জ 

১৬ শ্রীশ্রী দয়াময় আশ্রম কালীেঞ্জ িাোর , রােঘাি ইউসপ 

১৭ 

ময়মনস িংহ সিশাল  

সিশাল জপৌর শ্মশান ঘাট জপৌর এলাকা 

১৮ শ্রীশ্রী ঈশ্বরী েয়কালী মসির   ধলা, িাসলপাড়া ইউসপ 

১৯ চশরামপুর শারদীয় দুে যা পূো মন্ডপ চশরামপুর  ইউসপ 

২০ িাসলসদয়া  াি যেনীন দুে যামসির,  রামপ্র াদ িাড়ী, কাস হাসড় 

২১ 

ময়মনস িংহ হালুয়াঘাট  

কাউলাড়া কালীমািার মসির কারুয়াপাড়া 

২২  াি যেনীন  দুে যা মসির ককলাটি, ৬নিং সিলগর্াড়া 

২৩  াি যেনীন শ্মশানঘাট ধুরাইল 

২৪ 

ময়মনস িংহ জেৌরীপুর  

জেৌসরপুর দুে যািাসড় শ্রীশ্রী দুে যা মসির উপগেলা  দর 

২৫  াি যেনীন কালীপুর িাোনিাসড় পূো মসির উপগেলা  দর 

২৬ স িংোসন ভূইয়ািাসড়  াি যেনীন পূো মসির ৮নিং জর্ৌহাখালা 

২৭ রামগোপালপুর রােিাড়ী পূো মসির  রামগোপালপুর 

২৮ 
ময়মনস িংহ েফারোও শ্রীশ্রী স লাশী কালীিাসড় মসির ও শ্মশানঘাট েফারোও 

২৯ 

ময়মনস িংহ েফারোও   

শ্রীশ্রী  স গেশ্বরী কালীিাসড় মসির জপৌর এলাকা 

৩০  শ্রীশ্রী জলাকনাথ মসির জপৌর এলাকা 

৩১ টািংোি মধ্যপাড়া কালী মসির টািংোি 
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৩২ 

ময়মনস িংহ ফুলিাড়ী  

ফুলিাড়ীয়া  জকন্দ্রীয় কালী মসির  দর এলাকা 

৩৩ জদিগ্রাম পারুণ জ না দুে যা মসির  পুটিোনা ইউসপ 

৩৪ কািাসনয়া শ্মশান ঘাট  ভিানীপুর ইউসপ 

৩৫ 

ময়মনস িংহ জধািাউরা  

 াি যেনীন শ্রীশ্রী রক্ষাকালী মসির  রায় কান্দুসলয়া 

৩৬  াি যেনীন শ্রীহসর মহানাম িীথ য মসির   দর 

৩৭  াি যেনীন শ্মশানঘাট  জপাড়া কান্দুসলয়া 

৩৮ 

ময়মনস িংহ ভালুকা  

কুসড়পাড়া  াি যেনীন পূো মসির  জচচুয়া িাোর 

৩৯ মসিকিাসড় িাোর েয়কালী ও দুে যা মসির  মসিকিাসড় িাোর 

৪০  জেগলপাড়া জকন্দ্রীয় দুে যা মসির ধামশুর 

৪১ 

ময়মনস িংহ মুক্তাোছা  

রাধাগোসিি সেউ মসির মহারাে জরার্ 

৪২ শ্রীশ্রী সনিযানি ও রাম ীিা সিগ্রহ  াি যেনীন মসির রঘুনাথপুর 

৪৩ দসক্ষগনশ্বর কালী মসির সধসিয়া পদুরিাসড়, মাইনকন 

৪৪ 

ময়মনস িংহ িারাকািা  

কামাসরয়া িাোর দুে যা পূো মন্ডপ কামাসরয়া িাোর 

৪৫ শ্রীশ্রী  াি যেনীন কালী মসির মা কািা 

৪৬ চর ফসরদপুর সর্গকএ   াি যেনীন পূো মসির সখচা (কালীেঞ্জ) 

৪৭ 

োমালপুর   োমালপুর  দর  

হসরেন কগলানী  কালী মসির হসরেন কগলানী,  দর এলাকা 

৪৮ িজ্রাপুর  াি যেনীন মসির  মসকসি িাসড়,  দর এলাকা 

৪৯ শ্রীশ্রী জোসিি ঠাকুর সিগ্রহ মসির পালপাড়া, িজ্রাপুর 

৫০ দামপাড়া শ্রী শ্রী দুে যামসির, সুিাপুর সপয়ারপুর িাোর  

৫১ দয়াময়ীপাড়া সশি মসির    

৫২ 

োমালপুর  িকশীেঞ্জ  

িকশীেঞ্জ মহাশ্মশান ঘাট  দর এলাকা 

৫৩  ারমাপা িাোর শ্রীশ্রী কালী মসির   ারমারা, রামরামপুর 

৫৪ শ্রীশ্রী দুে যা মসির  সিগনাগদর চর,  েয়েঞ্জ িাোর 

৫৫ 

োমালপুর  জদওয়ানেঞ্জ  

 জদওয়ানেঞ্জ িাোর  াি যেনীন কালী মসির  উপগেলা  দর 

৫৬ কাসলকাপুর মাসিপাড়া  াি যেনীন শ্রীশ্রী কালী মসির  উপগেলা  দর 

৫৭ জদওয়ানেঞ্জ জপৌর ভা নতুন মহাশ্মশান জপৌর এলাকা 

৫৮ ককিিযপাড়া  াি যেনীন পূো মসির  চুকাইিাড়ী 

৫৯  িযা অনাথ  াি যেনীন পূো মসির  সূিধরপাড়া 

৬০ 

োমালপুর  ই লামপুর  

জপৌর শ্মশান ঘাট  ঋসিপাড়া, পলিান্ধা 

৬১ িা ন্তী মসির জমৌোিা, জপা: ই লামপুর 

৬২ শ্রীশ্রী দুে যা মসির ধম যকুর্া িাোর 

৬৩ 

োমালপুর  মাদারেঞ্জ  

িাসলজুসড় শ্মশান ঘাট িাসলজুসড় 

৬৪ জিঘসরয়া িাোর কালী মসির জিঘসরয়া 

৬৫ িমালিলা সশি মসির,  িীরগলাটাির, 7 নিং স ধুলী, গুগনর িাড়ী 
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৬৬ 

োমালপুর  জমলািহ  

শ্রীশ্রী দুে যা মসির  মালঞ্চ 

৬৭ শ্রীশ্রী কালী মসির শাহোিপুর  

৬৮ িাড়ই পাড়া জোসিি মসির  দর 

৬৯ 

োমালপুর   সরিািাড়ী  

িাগলাপাড়া শ্মশানঘাট িাগলাপাড়া 

৭০ শ্রী রামকৃষ্ণ জ িাশ্রম স  অযান্ড সি জরার্,  দর 

৭১ কৃষ্ণ ও কালী মসির রামনের িাোর 

৭২ 

 জনিগকানা জনিগকানা  দর  

েয়নের িািা জলাকনাথ মসির  দর উপগেলা 

৭৩ িড় িাোর িটিলা মসির িড় িাোর,  দর 

৭৪ েগলশ্বর সশি মসির পাট পসি, মালরী জরার্ 

৭৫ জনিগকানা মহাশ্মশান ঘাট চকপাড়া 

৭৬ নুরপুর েিি যপুর মহাশ্মশান  াগকায়া, চসিশা িাোর 

৭৭ 

 জনিগকানা জকন্দুয়া  

কুন্ডলী শ্মশান ঘাট  জোোিাোর জরার্ 

৭৮ শ্রীশ্রী হসর ভা দুে যা মসির  দর 

৭৯  সহিপুর কালীিাসড় দুে যা মসির  াসিগকানা 

৮০ ফগিপুর  াি যেনীন দুে যা মসির ফগিপুর 

৮১ 

 জনিগকানা পূি য ধলা  

শ্রীশ্রী কালী মসির েটিয়াির 

৮২ পূি যধলা েয়কালী মসির  দর 

৮৩ শ্রীশ্রী জলাকনাথ িািার আশ্রম  রােধলা উত্তরপাড়া, সিলপাড়া 

৮৪ পািই সহন্দুপাড়া সিশ্বা িাড়ী দুে যাপূো মসির পািই 

৮৫ শ্রী শ্রী রাধা জোসিি মসির  োলশুকা, কুমুদেঞ্জ িাোর 

৮৬ 

 জনিগকানা জমাহনেঞ্জ  

শ্রীশ্রী েেন্নাথ সেউর আখড়া জমাহনেঞ্জ জপৌর ভা 

৮৭ রামকৃষ্ণ আশ্রম মাইগলাড়া, জপৌর ভা 

৮৮ শ্রীশ্রী  জলাকনাথ িািার মসির মাইগলাড়া, জপৌর ভা 

৮৯ শ্রীশ্রী শমু্ভচাগনর আখড়া িড়িলী িাসনয়াহাসর ইউসপ 

৯০  জনিগকানা 

  

মদন 

  

রামকৃষ্ণ জ িাশ্রম ফসচকা 

৯১ পদমশ্রী চাগিরহাটি শ্রীশ্রী কালী মসির কদমশ্রী, জোসিিশ্রী 

৯২ 

 জনিগকানা কলমাকািা  

কলমাকািা শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম চানপুর 

৯৩ পাঁচোও  াি যেনীন দুে যা মসির পাঁচোও 

৯৪ কলমাকািা মহাশ্মশান উপগেলা  দর 

৯৫ 

 জনিগকানা খাসলয়াজুসর  

রামকৃষ্ণ সমশন শালদীঘা উত্তর পাড়া 

৯৬ খাসলয়াজুসড়  দর হসর মসির  দর এলাকা 

৯৭ জলপস য়া িাোর কালী মসির  িাকুয়া ইউসপ 
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৯৮  জনিগকানা খাসলয়াজুসর   ৎ ঙ্গ জকন্দ্র মসির উপগেলা  দর 

৯৯ 

 জনিগকানা দুে যাপুর  

নয়ন জর্ােী আশ্রম চণ্ডীেড় 

১০০ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম কুিাঘড়া 

১০১  াধুপাড়া সশি মসির  (গ িা  িংঘ) জপৌর এলাকা 

১০২ শ্রীশ্রী কালী মসির  মধ্যিাোর 

১০৩ দসক্ষনপাড়া  াি যেনীন শ্রী শ্রী কালী মসির   

১০৪ 

 জনিগকানা আটপাড়া  

আটপাড়া  দর শ্রীশ্রী দুে যা িাসড়  দর 

১০৫ মঙ্গলস ে কালী িাসড় আটপাড়া 

১০৬ সুখারী কালী িাসড় আটপাড়া 

১০৭ 

 জনিগকানা িারহািা  

 াি যেনীন শ্রীশ্রী মৃতুযনাসশনী কালী মসির ধরাম, মধ্যপাড়া 

১০৮ শ্রীশ্রী হসর মসির ফসকগরর িাোর 

১০৯ শ্রীশ্রী হসর মসির দত্তগ্রাম, ঠাকুরগকাণা 

১১০ হাটসশরা মহাশ্মশান হাটসশরা, ঠাকুরগকাণা 

১১১ 

জশরপুর জশরপুর  দর  

শ্রীশ্রী জোপার সেউর মসির জোপাল িাড়ী, জপৌর এলাকা 

১১২ শ্রীশ্রী েেন্নাথ জদগির মসির হাওড়া সিশ্বিাোর 

১১৩ 

জশরপুর শ্রীিদী  

শ্রীশ্রী শ্মশান কালী মসির  শ্রীিদী জপৌর  ভা  

১১৪ শ্রীিদী কালীমািা মসির  দর এলাকা 

১১৫ 

জশরপুর নকলা  

সশিিাড়ী কালীমািার মসির  িারইকাসি, নকলা 

১১৬ নারায়াণগখালা শ্মশান নারায়ণগখালা  

১১৭ 

জশরপুর সিনাইঘািী  

শ্রীশ্রী চরণিলা মাগয়র মসির পালঠাকুর আখড়া, সিষ্ণুপুর 

১১৮ িাগরায়ারী শ্রীশ্রী পােলা িাউল পূো মসির চাপাঝুঁড়া 

১১৯ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ হসর মসির জ িাকল্যাণ ও আশ্রম  জপৌর এলাকা 

১২০ 

জশরপুর নাসলিািাড়ী  

শ্রীশ্রী শ্মশান কালী মসির  শীলপাড়া, নন্নী ইউসপ 

১২১ শ্রীশ্রী মহাগদি মসির চড়ক পূো খাসলশাকুড়া, নয়াসিল ইউসপ 

১২২ শ্রীশ্রী হনুমান সেউর মসির  িারােঞ্জ িাোর  

 


