
রংপুর বিভাগের উপগেলা পর্ যাগের মবিরসমূহ 
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১ 

োইিান্ধা োইিান্ধা সদর  

যুেীপাড়া শ্রীশ্রী কালী মবির দাড়ীোপুর 

২ িালুক বরফাইিপুর িটিলা কালী মবির ৭নং িাবদোখালী 

৩ রগের িাোর মাবিপাড়া হবর িাসর ৯নং জখালাহাটি, সদর 

৪ 

োইিান্ধা  জোবিিেঞ্জ  

মহাগদিপুর সাি যেনীন হবর মবির কবমটি মহাগদিপুর 

৫ ফাঁবসিলা সাি যেনীন েেদুে যা মবির কবমটি ফাঁবসিলা 

৬ ঠাকুরিাবড় িাসুগদি িাবড় বেউ মবির  ঐকযপাড়া 

৭ িাসুগদিিাড়ী বেউর মবির জোলাপিাে 

৮ 

োইিান্ধা ফুলছবড়  

নীলকুঠি সাি যেনীন দুে যা মবির নীলকুঠি, েোবরো ইউবপ 

৯ হবরপুর সাি যেনীন বিি মবির উদাখালী, কালীর িাোর 

১০  শ্রীশ্রী দুে যা মবির কািলামারী, েোবরো  

১১ 

োইিান্ধা পলািিাবড়  

সাগুনা ক্ষবিেপাড়া শ্রীশ্রী দুে যা মবির ও বিষ্ণু মবির কাবিোিবড় 

১২ িবরিাল িীলপাড়া সাি যেনীন কালীমবির িবরিাল বিলপাড়া  

১৩ কাবিোিাবড় মাোমবন কালী মবির কাবিোিাবড়, বকগিার ইউবপ  

১৪ 

োইিান্ধা সাদুল্লাপুর  

কৃষ্ণপুর রবি দাসপাড়া বিি ও দুে যা মবির ভািগ্রাম 

১৫ কুোগখালা মহাশ্মিান  জখাদ্দগকামরপুর 

১৬ সাি যেনীন কালীিাবড় মবির মবহষাকাবি 

১৭ ছানবদোপুর উত্তরপাড়া সাি যেনীন দুে যা মবির ছানবদোপুর 

১৮ জখাদ্দরুবহো পূিপাড়া সািেনীণ েড় মবির জখাদ্দরুবহো 

১৯ 

োইিান্ধা সাঘাটা  

কুবমরদহ মহাশ্মিান কুবমরদহ 

২০ সাঘাটা িাোর সাি যেনীন জকন্দ্রীে মবির সাঘাটা 

২১ ভরিখালী কালী মবির ভরিখালী 

২২ 

োইিান্ধা সুিরেঞ্জ  

পূি য মন্মে সাি যেনীন দুে যা মবির পূি য মন্মে, িামনর্াঙ্গা 

২৩ রামধন কম যকাগরর িাবড় শ্রীশ্রী দুে যা মবির রামধন, িামনর্াঙ্গা 

২৪ মীরেঞ্জ মহামাো আশ্রম ওোর্ য-১, জপৌর এলাকা 

২৫ কুবড়গ্রাম কুবড়গ্রাম সদর  শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মবির হবরগকি 

২৬ কুবড়গ্রাম দবক্ষণ পাড়া সাি যেনীন মবির বমবি পাড়া 

২৭ কুমারপাড়া (োিিলা) দুে যা মবির কচাকটা 

২৮ কুবড়গ্রাম ভুরুঙ্গামারী ধাউরারকুটি সাি যেনীন দুে যা মবির আন্ধারীিাড় 

২৯ কুবড়গ্রাম চর রাবেিপুর রাবেিপুর  সাি যেনীন শ্রীশ্রী দুে যা মবির সদর 

৩০ 

কুবড়গ্রাম বচলমারী  

পুটিমারী কােলর্াঙ্গা সাি যেনীন দুে যা মবির পুটিমারী 

৩১ রণপােলী সাি যেনীন দুে যা মবির কােলর্াঙ্গা 
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৩২ 

কুবড়গ্রাম ফুলিাবড়  

নাওর্াঙ্গা েবমদারিাবড় সাি যেনীন দুে যা মবির নাওর্াঙ্গা 

৩৩ েঙ্গারহাট সাি যেনীন জদি মবির েঙ্গারহাট 

৩৪ ফুলিাবড় সাি যেনীন জকন্দ্রীে দুে যা মবির সদর 

৩৫ 

কুবড়গ্রাম 

নাগেশ্বরী 

  

  

পূি য পােরার্াঙ্গা শ্মিান সদর 

৩৬ শ্রীশ্রী কামক্ষা মািা মবির সদর 

৩৭ শ্রীশ্রী রাধাগোবিি বেউ মবির সদর 

৩৮ 

কুবড়গ্রাম রাোরহাট  

শ্রীশ্রী জকাগটশ্বর বিি দুে যা মবির ভীমিম যা 

৩৯ রটবি কালী মবির বখিািখাঁ 

৪০ শ্রীশ্রী রাধাগোবিি বেউ মবির পূি য কম যকারপাড়া 

৪১ 

কুবড়গ্রাম  জরৌমারী  

 জরৌমারী িাোর সাি যেনীন কালী মবির জরৌমারী সদর 

৪২ দাদভাঙ্গা সাি যেনীন কালী মবির জরৌমারী সদর 

৪৩ পবিম নিদাসপাড়া সাি যেনীন দুে যা মবির জরৌমারী সদর 

৪৪ 

কুবড়গ্রাম উবলপুর  

 জদগিাত্তর উবলপুর শ্রীশ্রী জোবিি বেউ মবির উবলপুর জপৌরসভা 

৪৫  জদগিাত্তর ধামগশ্রবণ শ্রীশ্রী কালী বসগেশ্বরী মবির ধামগশ্রবণ 

৪৬ উবলপুর উপগেলা জকন্দ্রীে শ্মিান সদর 

৪৭ 

লালমবনরহাট লালমবনরহাট সদর  

১২ (িার) হাি চামুণ্ডা কালী মবির খুবনোর ছড়ার পাড়, কুলাঘাট 

৪৮ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ আশ্রম িাবনোপাড়া 

৪৯ বিস্তা দাসপাড়া সাি যেনীন দুে যা মবির বিস্তা দাসপাড়া 

৫০  জকন্দ্রীে সাি যেনী কাচাবরিাবড় দুে যা মবির োনা জরার্ 

৫১ 

লালমবনরহাট আবদিমারী  

শ্রীশ্রী রাম েীিা আশ্রম আরাবে জদওগর্ািা 

৫২ শ্রীশ্রী নোনিদ্বীপ হবরধাম িব্দল মধুপুর 

৫৩ ভাদাই কাবিরপুরা জকন্দ্রীে মহাশ্মিানঘাট ভাদাই কাবিপুরা 

৫৪ 

লালমবনরহাট হািীিান্ধা  

শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম পূি য জিেগ্রাম, নওদািাি 

৫৫ হািীিািা জকন্দ্রীে মবির সদর 

৫৬ পবিম নওদািাি মধুরাম শ্মিান পবিম নওদািাি 

৫৭ 

লালমবনরহাট পাটগ্রাম  

শ্রীশ্রী মা পাগটশ্বরী মবির সদর 

৫৮ বিিরাম ১নং হবর মবির িাউড়া 

৫৯ পাটগ্রাম জপৌর জকন্দ্রীে মহাশ্মিান সদর 

৬০ 

লালমবনরহাট কাবলেঞ্জ  

ঐবিহযিাহী বুকবিলা মহাশ্মিান কালী মবির সুন্দ্রাহবি 

৬১ িলাইহাট শ্রীশ্রী কৃষ্ণমবির ও জকন্দ্রীে দুে যা মবির িলাইরহাট 

৬২  শ্রীশ্রী মদনগমাহন হবর ও বিি মবির  জঘাঙ্গাোছ 

৬৩ 
বনলফামারী বনলফামারী সদর িাড়ড়পাড়া আনিমেী মহাবমলন মবির িাড়ড়পাড়া 
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৬৪ 

বনলফামারী বনলফামারী সদর   

শ্রীশ্রী আনিমেী কালীিাবড় সদর 

৬৫ িািরীিাড় শ্রীশ্রী দুে যা মবির, বুবড় মবির ও কালী মবির চরাইগখা 

৬৬ 

বনলফামারী বকগিারেঞ্জ  

শ্রীশ্রী নি েোধাম িাহাবেবল, জকল্লািাবড় 

৬৭ িড়বভটা জকন্দ্রীে সাি যেনীন হবর মবির এিং বিষ্ণু মবির িড়বভাটা 

৬৮ 
পূি য দবলরাম সরকারপাড়া সাি যেনীন হবর মবির 

পূি য দবলরাম (সরকার পাড়া), 

েগণি 

৬৯ 

বনলফামারী েলঢাকা  

পবিম িালাগ্রাম (ঠাকুরমণ্ডপ) সাি যেনীন কালী মবির ওোর্ য-৫, িালাগ্রাম ইউবপ 

৭০ সাি যেনীন শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ মবির লক্ষ্মীমারাই, বিমুলিাবড় 

৭১ উত্তর িাঁিদহ জদিনােপাড়া সাি যেনীন দুে যা মবির উত্তর িাঁিদহ 

৭২ 

বনলফামারী  জর্ামার  

জর্ামার হবর সভা মবির সদর 

৭৩ ক্ষবিে সবমবি উপাসনালে ১নং ওোর্ য , সদর 

৭৪ পাঙ্গাপীগরর হাট সাি যেনীন দুে যা মবির  জমলাপাঙ্গা 

৭৫ িাবুপাড়া সাি যেনীন বিষ্ণু মবির  নোনী িাকগর্াকরা 

৭৬ 

বনলফামারী বর্মলা  

সাি যেনীন শ্রীশ্রী হবরিাসর ও বিষ্ণু মবির পবণ্ডিপাড়া 

৭৭ সাি যেনীন জকন্দ্রীে বিি মবির সদর 

৭৮ সাি যেনীন কালী মবির বসংপাড়া 

৭৯ 

বনলফামারী  সসেদপুর  

সি যমঙ্গলা জকন্দ্রীে মহাশ্মিান  জসানাখুলী 

৮০ বমবিপাড়া শ্রীশ্রী বিি মবির বমবিপাড়া 

৮১ কো বমবিপাড়া শ্রীশ্রী বিি ঠাকুর মবির িাইপাস জরার্ 

৮২ 

পঞ্চেড় পঞ্চেড় সদর  

শ্রীশ্রী রাধামাধি মবির (ইসকন) চাঁনপাড়া 

৮৩ িহিীলদারপাড়া মালীরর্াঙ্গা িাবনোপাড়া শ্মিানঘাট চাকলাহাট 

৮৪ েফাপাড়া শ্রীশ্রী কালী মবির েেদল 

৮৫ 

পঞ্চেড় আগটাোরী  

দবক্ষগণশ্বর জদগিাত্তর জেট রাণীেঞ্জ পগটশ্বরী কালীিাবড় সদর 

৮৬ শ্রীশ্রী হবর মবির রামপুর, িামনকুমার 

৮৭ িারঘাটি শ্মিানঘাট িগেো ইউবপ 

৮৮ 

পঞ্চেড়  জিাদা  

মীরেঞ্জ সাি যেনীন দুে যা মবির মীরেঞ্জ 

৮৯ উপগেলা জকন্দ্রীে জোবিি বেউ মবির সদর 

৯০ সাি যেনীন জিাোলমারী িারুবণগমলা শ্রীশ্রী েঙ্গা মবির  জিাোলমারী 

৯১ শ্রী শ্রী শ্যামাপূো মবির িমলুর হাট 

৯২ 

পঞ্চেড়  জদিীেঞ্জ  

শ্রীশ্রী সীিানাে মহাগক্ষি ধাম জপড়ালিাবড় 

৯৩ শ্রীশ্রী সন্তু জেৌড়ীে মঠ সদর 

৯৪ জিাগদশ্বরী মবির জদিীেঞ্জ সদর এলাকা  

৯৫ পঞ্চেড়  জিতুবলো  জিতুবলো সাি যেনীন শ্মিানঘাট সদর 
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৯৬ 

পঞ্চেড় জিতুবলো   

ভগেশ্বর বিি মবির ভেনপুর ইউবপ 

৯৭ দানােঞ্জ োমুবরগুড়ী কালী মবির িালিাহান ইউবপ 

৯৮ 

রংপুর রংপুর সদর  

 জদওোন টুবল কালীমািা মবির  জদওোনটুলী, মাবহেঞ্জ 

৯৯ শ্রীশ্রী রাধা জোপীনাে বেউ মবির আলমনের, িােহাট 

১০০ শ্রীশ্রী পাে য সারবে মবির ফগিপুর, ভুরাঘাট 

১০১ 

রংপুর িদরেঞ্জ  

সাি যেনীন শ্রীশ্রী বিি ও বসগেশ্বরী মবির বদলালপুর, রাধানের 

১০২ নোরর্াঙ্গা োমুিাবড় কালী মবির রামনােপুর ইউবপ 

১০৩ রাোরামপুর মঠগখালা রাধাগোবিি মবির মধুপুর ইউবপ 

১০৪ 

রংপুর েঙ্গাচরা  

দবক্ষণ  জকালগকাি (মাোরপাড়া) রাধাকৃষ্ণ হবর মবির দবক্ষণ  জকালগকাি 

১০৫ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ জর্াে মবির চািামাবর 

১০৬ পবিম নিনী দাস (মাোর পাড়া) সাি যেনীন শ্রীশ্রী 

িারদীে দুে যা মবির 
পবিম নিনী দাস 

১০৭ 

রংপুর কাউবনো  

িবকপল িাোর শ্রীশ্রী কালী মবির িবকপল িাোর 

১০৮ নলঝুবড় সাি যেনীন দুে যা মবির নলঝুবড়, কুি যা 

১০৯ শ্রীশ্রী কালী ও দুে যা মবির িাহাবেলা, বমরিাে 

১১০ 

রংপুর বমঠাপুকুর  

বমঠাপুকুর জকন্দ্রীে  কালীিাড়ী মবির সদর 

১১১ িঠিিাবড় মহাশ্মিান কালী মবির িঠিিাড়ী 

১১২ পুটিমারী রাধাগোবিি মবির বমেযাপুর ইউবপ 

১১৩ 

রংপুর পীরোছা  

িামু্বলপুর জভালানাে হাট সাি যেনীন জদিস্থান িামু্বলপুর 

১১৪ মন্থনা (িড় িরফা) জদগিাত্তর জেট মন্থনা িড় িরফা 

১১৫ পীরোছা নটরগর্ািা জকন্দ্রীে মহাশ্মিান পীরোছা সদর 

১১৬ 

রংপুর পীরেঞ্জ  

িাহাদুরপুর সাি যেনীন কালী মবির িাহাদুরপুর 

১১৭ শ্রীশ্রী বিষ্ণু ও দুে যা মবির কাবদরািাদ 

১১৮  জসাগেিপুর সৎসঙ্গ জকন্দ্র মবির োহাঙ্গীরািাদ 

১১৯ 

রংপুর িারােঞ্জ  

িারােঞ্জ জকন্দ্রীে দুে যা মবির িারােঞ্জ িাোর 

১২০ দবক্ষণ  হােীপুর সরকারপাড়া সাি যেনীন দুে যা মবির ইকরচালী 

১২১ িরািী চরকর্াঙ্গা বিি মবির িরািী ইকরচালী 

১২২ 

ঠাকুরোঁও ঠাকুরোঁও সদর  

রামনােহাট সাি যেনীন শ্রীশ্রী দুে যা ও কালী মবির রামনােহাট, রুবহো 

১২৩ শ্রীশ্রী েঙ্গাগদিী মবির বচিাগখাল,  হঠাৎপাড়া 

১২৪ রাধা-গোপীনাে ইস্কন মবির েগড়ো জোপালপুর 

১২৫ িারালী রামকৃষ্ণ সংঘ আশ্রম িারালী, বিিেঞ্জ 

১২৬ 

ঠাকুরোঁও িাবলোর্াঙ্গী 
িাবলোর্াঙ্গী উপগেলা জকন্দ্রীে দুওসুও পুকুরপাড় 

সাি যেনীন পুোমণ্ডপ 
িাবলোর্াঙ্গী সদর 
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১২৭ 

ঠাকুরোঁও িাবলোর্াঙ্গী   

লাবহড়ী কালীিাবড় পূোমণ্ডপ লাবহড়ী হাট 

১২৮ োউবনো িসাকপাড়া শ্রীশ্রী হবরমবির োউবনো 

১২৯ রামকৃষ্ণ জসিা আশ্রম বসির বপবণ্ড,  লাবহড়ী হাট 

১৩০ ঠাকুরোঁও হবরপুর হবরপুর জকন্দ্রীে নাট মবির  উপগেলা সদর এলাকা 

১৩১ 

ঠাকুরোঁও পীরেঞ্জ  

বিংগহার হবরমবির বিংগহার সিরচুনা 

১৩২ মাটিোনী অনিপাড়া হবরিাসর মবির মাটিোনী অনিপাড়া 

১৩৩ জলাহােড়া িাগরাোরী শ্রীশ্রী দুে যা মবির চাঁদপুর 

১৩৪ বিিিাড়ী িারদীো দুে যামবির ইিইল 

১৩৫ 

ঠাকুরোঁও রাণীিংড়কল  

কুমুবরো শ্রীশ্রী িারদীে দুে যা মবির লক্ষ্মীপুর কুমুবরো 

১৩৬ নন্দুোর সাি যেনীন দুে যা মবির নন্দুোর 

১৩৭ আটকড়া এ আর এফ এল সাি যেনীন হবরিাসর মবির জভলাই রাগিার  

১৩৮ গুরখই বিি মবির গুরখই 

১৩৯ 

বদনােপুর বদনােপুর সদর  

শ্রীশ্রী রাধাগোবিি েীউ মবির  েগণিিলা 

১৪০ শ্রীশ্রী দুে যা মািা মবির রামসাের 

১৪১ 

বদনােপুর বিরামপুর  

বিরামপুর িাগরাোরী জকন্দ্রীে শ্রীশ্রী হবরমবির বিরামপুর িাোর 

১৪২ কাটলা শ্রীশ্রী রক্ষাকালী মবির কাটলাহাট 

১৪৩ রামিাপুর শ্রীশ্রী হবর মবির মুকুিপুর 

১৪৪ 

বদনােপুর িীরেঞ্জ  

পলািিাবড় হাইস্কুল সংলগ্ন দুে যা মবির পলািিাবড় 

১৪৫ িীরেঞ্জ িাোর জকন্দ্রীে দুে যা মবির িীরেঞ্জ 

১৪৬ িলাকার জমাড় বসমলািলা কালী মবির িলাকার জমাড় সদর 

১৪৭ 

বদনােপুর  জিাচােঞ্জ  

শ্রীশ্রী সিযমান ঠাকুর মবির  সিযমানর্াঙ্গী 

১৪৮ জিাচােঞ্জ জকন্দ্রীে শ্রীশ্রী দুে যা মবির  জিাচােঞ্জ সদর 

১৪৯ িাসুগদি মবির  জমলাোবছ 

১৫০ 

বদনােপুর বচবররিির  

িলাইিাোর শ্রীশ্রী দুে যা মবির দবক্ষণ  আব্দুলপুর 

১৫১ রামকৃষ্ণ জসিাশ্রম দুে যার্াঙ্গা 

১৫২ রাোনি জর্াো জসিা আশ্রম ১নং নসরিপুর 

১৫৩ 

বদনােপুর ফুলিাবড়  

খাোপুর সাি যেনীন শ্রীশ্রী কালীমািা মবির খাোপুর 

১৫৪ ফুলিাবড় শ্যামা কালী মবির  জপৌর সদর  

১৫৫ ফুলিাবড় বিি মবির ব্রহ্মচারী লক্ষ্মীপুর, খগের িাবড় 

১৫৬ 

বদনােপুর জঘাড়াঘাট  

রাণীেঞ্জ িাোর দুে যা মবির রাণীেঞ্জ 

১৫৭ সাি যেনীন শ্রী শ্রী দুে যা মবির  িড়েবল 

১৫৮ সাি যেনীন শ্রী শ্রী দুে যা মবির  ওসমানপুর 
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১৫৯ বদনােপুর জঘাড়াঘাট  শ্রী শ্রী সাি যেনীন দুে যা মবির  দবক্ষণ ভন যাপাড়া 

১৬০ 

বদনােপুর হাবকমপুর  

স্বন যকাক্ষযা জকন্দ্রীে মাতৃমবির িাংলাবহবল 

১৬১ জোহাড়া সাি যেনীন দুে যা মবির  জোহাড়া 

১৬২ পবিম িলরামপুর সাি যেনীন দুে যা মবির িলরামপুর 

১৬৩ দবক্ষণ েঙ্গই সাি যেনীন দুে যা মবির দবক্ষণ েঙ্গই 

১৬৪ 

বদনােপুর কাহাগরাল  

কাহাগরাল জকন্দ্রীে উপগেলা মবির কাহাগরাল 

১৬৫ নোিাদ কািনের মহাশ্মিান কালী মবির নোিাদ 

১৬৬ কামরু িাোর হবর মবির ও দুে যা মবির কামরু 

১৬৭ 

বদনােপুর খানসামা  

োেপাড়া জসানািন সংঘ োেপাড়া, পাগকরহাট 

১৬৮ খড়ে নারােণ বিিমবির ও হবর িাসর আঙ্গারপাড়া 

১৬৯ রামকলাহাট(পূি য) সাি যেনীন শ্রীশ্রী দুে যা মন্ডপ রামকলাহাট (পূি য) 

১৭০ গুবল্লোরা িাঘারগমাড় সাি যেনীন দুে যা মণ্ডপ গুবল্লোরা 

১৭১ 

বদনােপুর নিািেঞ্জ  

আফিািেঞ্জ জকন্দ্রীে দুে যা মবির আফিািেঞ্জ 

১৭২ ভাদুবড়ো শ্রীরবি সাি যেনীন দুে যা মবির ভাদুবরো 

১৭৩ জিড়ানাবলো শ্রীশ্রী রাধাগোবিি িাগরাোরী মবির  জিড়ানাবলো 

১৭৪ ভাদুবড়ো বহন্দুপাড়া শ্রীশ্রী দুে যা মবির ভাদুবরো 

১৭৫ 

বদনােপুর পাি যিীপুর  

নারােণপুর বনেমানি স্বরস্বিী মবির নারােণপুর 

১৭৬ রামকৃষ্ণ বিগিকানি জসিা মবির কালীিাবড়, পাি যিীপুর 

১৭৭ আবদিাসী জকন্দ্রীে সাি যেনীন শ্রীশ্রী দুে যা মবির কাউোিলা 

১৭৮ 

বদনােপুর বিরল  

বিরল জরলগেিন জকন্দ্রীে শ্রীশ্রী দুে যা মবির বিরল জরলগেিন 

১৭৯ শ্রীশ্রী রাধাগোবিি জসিাশ্রম ফুলিাবড়হাট 

১৮০ জিতুরা িাোর সাি যেনীন দুে যা মবির  জিতুরা  

১৮১ ধনগ্রাম জিলখুবড়ো শ্মিান বিিমবির মঙ্গলপুর 

 


