
চট্টগ্রাম বিভাগের উপগেলা পর্ যাগের মবিরসমূহ 
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১ 

িািরিান িািরিান সদর  

সাি যেনীন শ্রীশ্রী হবর মবির  িাঘমারা িাোর 

২ সাি যেনীন শ্রীশ্রী হবর মবির  সুোলক 

৩ সাি যেনীন শ্রীশ্রী হবর মবির রােবভলা 

৪ 

িািরিান আলীকদম  

সৎসংঘ জকন্দ্র ২নং ওোর্ য,  সদর 

৫ শ্রীশ্রী দবিগেশ্বরী কালী মবির ১নং ওোর্ য,  সদর 

৬ ভবররমুখ কম যকারপাড়া হবর মবির  ভবররমুখ ,চচখ্যং ইউবপ 

৭ 

িািরিান লামা  

শ্রীশ্রী বিি মবির েেন্নাথ ঋবি আশ্রম  পােবনর আো, ফাবসোখালী 

৮ শ্রীশ্রী জলাকনাথ ধাম লামা জপৌর এলাকা 

৯ আবেেনের সাি যেনীন শ্রীশ্রী হবর মবির আবেেনের  

১০ 

িািরিান নাইিংছবড় 

নাইিংছবড় জকন্দ্রীে হবর মবির উপগেলা সদর  

১১ নাইিংছবড় মহাশ্মিান উপগেলা  সদর  

১২ িািরিান জরাোংছবড়  জরাোংছবড় জকন্দ্রীে হবর মবির  উপগেলা সদর এলাকা 

১৩ িািরিান রুমা  রুমা জকন্দ্রীে হবর মবির েপগেলা  সদর  

১৪ িািরিান থানবছ থানবচ জকন্দ্রীে হবর মবির উপগেলা সদর  

১৫ 

ব্রাহ্মেিাবড়ো  সদর  

শ্রীশ্রী বসগেশ্বরী কালী মবির রামসুির, রামরাইল্ ইউবপ 

১৬ কাবিনের দুে যা মবির কাবিনের 

১৭ শ্রীশ্রী পােল িমু্ভর আখড়া কাঞ্চনপুর 

১৮ 

ব্রাহ্মেিাবড়ো আখাউড়া  

আগমাদািাদ (দাসপাড়া) পূোমন্ডপ আগমাদািাদ, আখাউড়া উত্তর ইউবপ 

১৯ শ্রীশ্রী বিশ্বম্ভর মবির  ভিানীপুর , েঙ্গাসাের 

২০ দুে যাপুর দুে যা মবির সদর 

২১ দিভূো কালীিাবড় মবির জমােড়া িাোর 

২২ 

ব্রাহ্মেিাবড়ো আশুেঞ্জ  

দোমে মবির লালপুর 

২৩ সাি যেনীন কালী মবির চর জসানারামপুর 

২৪ সাি যেনীন কালী মবির িালিহর 

২৫ ব্রাহ্মেিাবড়ো িাঞ্ছারামপুর  শ্রীশ্রী দুে যা মবির নমঃপাড়া, সদর 
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২৬ িাঞ্ছারামপুর  
শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মবির 

দাসপাড়া, বনলকী, ছবলমািাদ 

ইউবপ 

২৭ শ্রীশ্রী জেৌর বিষ্ণুবপ্রো মবির সদর 

২৮ শ্রীশ্রী শ্মিান কালী মবির সদর 

২৯ িাঞ্ছারামপুর জকন্দ্রীে শ্রীশ্রী রাধামাধি মবির নমঃপাড়া, জপৌর এলাকা 

৩০ শ্রীশ্রী রিাকালী মবির ওোর্ য-৬, রূপসদী ইউবপ 

৩১ পূি যহাটী পূি যকাবি (শ্রীবনিাগসর িাবড়) 

েেন্নাথ মবির 

ওোর্ য-৪, পূি যহাটী ইউবপ 

৩২ 

ব্রাহ্মেিাবড়ো কসিা  

শ্রীশ্রী মা আনিমেী সংঘ জখওড়া জমহারী 

৩৩ শ্রীশ্রী েেন্নাথগদি মবির কুটি িাোর 

৩৪ বিমরাইল বসগেশ্বরী আশ্রম বিমরাইল 

৩৫ ব্রাহ্মেিাবড়ো কসিা   জোবিি বেউর জকন্দ্রীে মবির  জপৌর এলাকা 

৩৬ 

ব্রাহ্মেিাবড়ো নিীনের  

শ্রীশ্রী প্রভু েেৎিন্ধু বিগ্রহ মবির শ্যামগ্রাম 

৩৭ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মবির রসুল্লািাদ 

৩৮ শ্রীশ্রী রামহট্ট সংঘ জপৌরসভা 

৩৯ শ্রীশ্রী সাি যেনীন কালী মবির বিটঘর 

৪০ বিনাউটি রাধকৃষ্ণ মবির বিনাউটি 

৪১ লাউর ফগিপুর রাধাগোবিি মবির লাউর ফগিপুর 

৪২ হাবেপুর উত্তর পাড়া মহাশ্মিান কালী মবির হাবেপুর উত্তর পাড়া 

৪৩ 

ব্রাহ্মেিাবড়ো নাবসরনের  

বিি মবির  নাবসরপুর 

৪৪ েেন্নাথ মবির  উপগেলা সদর 

৪৫ শ্রীশ্রী জলাকনাথ ব্রহ্মচারী মবির ঠাকুরপাড়া 

৪৬ শ্রীশ্রী পােল িংকর বেউ মবির ফািাউক 

৪৭ জিলুো সাি যেনীন মহাশ্মিান  জিলুো, ভূিন মাদ্রাসা 

৪৮ রাধাকৃষ্ণ বেউ মবির  িাঘী, ভলাকুট 

৪৯ জোকে য বমলন মবির   

৫০ 

ব্রাহ্মেিাবড়ো 

সরাইল  

 

িাহিােপুর শ্মিান কালীিাবড় ও মহাশ্মিান িাহিােপুর 

৫১ োেীপুর শ্মিানকালী মবির ও মহাশ্মিান োেীপুর 
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৫২ সরাইল  শ্রীশ্রী শ্যামানি জোস্বামীর আশ্রম বনোমিপুর, িাহোদপুর ইউবপ 

৫৩ হরগেৌরী মবির কালীকচ্ছ 

৫৪ 

ব্রাহ্মেিাবড়ো বিেেনের  

আলাা্ দাউদপুর কালী মবির সদর  

৫৫ শ্রীশ্রী রাধাগোবিি আশ্রম বমেযাপুর 

৫৬ চান্দুরা  ঋবিপাড়া কালী মবির  চান্দুরা 

৫৭ 

চাঁদপুর  
সদর 

  

চরিাবকলা সনািন ধম য প্রচারেী হবরসভা 

মবির 
চরিাবকলা 

৫৮ সাি যেনীন শ্রীশ্রী িীিলা মাগের মবির পালপাড়া 

৫৯ সাি যেনীন শ্রীশ্রী রিাকালী মবির হামানকবদ য, মমিাদী 

৬০ জকতুো আনি কুটির হবরসভা    

৬১ সাপবদ বমলন মবির পূি য সাপবদ 

৬২ 

চাঁদপুর  ফবরদেঞ্জ 

শ্রীশ্রী েেগোবিি মবির পবিম আগলাবনো 

৬৩ সাি যেনীন শ্রীশ্রী েীিা আশ্রম গুপটি 

৬৪ শ্রীশ্রী লিী নারােন বেউর আখড়া চান্দ্রা িাোর 

৬৫ 

চাঁদপুর  হাইমচর 

শ্রীশ্রী েেন্নাথ জদগির মবির হাইমচর সদর 

৬৬ শ্রীশ্রী কালী মবির উত্তর কমলাপুর, আলেী 

৬৭ সাি যেনীন মহাশ্মিান পবিম চর কৃষ্ণপুর 

৬৮ শ্রী শ্রী জেৌর বনিাই মবির  চরচভরি 

৬৯ কমলাপুর শ্রী শ্রী দুে যা জদিীর মবির    

৭০ 

চাঁদপুর  হােীেঞ্জ  

িলাখাল সাি যেনীন পূো মবির িলাখাল 

৭১ হােীেঞ্জ জপৌর মহাশ্মিান মবকমািাদ 

৭২ চাঁদপুর   হােীেঞ্জ ফুলগছাো সাি যেনীন শ্রীশ্রী হবর মবির িাবকলা ইউবপ 

৭৩ চাঁদপুর  কচুো সাচার েেন্নাথ মবির সাচার 

৭৪ 

চাঁদপুর  দবিে মিলি  

শ্রীশ্রী  েেন্নাথ জদির বিগ্রহ ঠাকুর মবির সদর এলাকা 

৭৫ শ্রীশ্রী জোপাল বেউর মবির জঘািপাড়া(কলাদী) 

৭৬ শ্রীশ্রী রাধাগোবিি মবির জোবিন্দুপুর জপা: নারােেপুর 

৭৭ নাগেরোঁও সাি যেনীন কাবল মবির নাগেরোঁও 

৭৮ চাঁদপুর  উত্তর মিলি  শ্রীশ্রী রাধাগোবিি মবির জমাক্তারকাবি 
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৭৯ উত্তর মিলি  শ্রীশ্রী জলাকনাথ মবির িাটনল 

৮০ শ্রীশ্রী সাি যেনীন দুে যা মবির বিিারকাবি 

৮১ 

চাঁদপুর  িাহরাবি  

শ্রীশ্রী জমহার কালীিাড়ী বনে জমহার 

৮২ শ্রীশ্রী সাি যেনীন দুে যা মবির বিিারপাড়, বচিিীপূি য 

৮৩ শ্রীশ্রী রাধাগোবিি মবির বচকটিো, বখলািাোর  

৮৪ 

চট্টগ্রাম পটিো 

শ্রী শ্রী েেোত্রী মাতৃমবির দবিে সমুরা, ধলঘাট 

৮৫ শ্রীশ্রী েেন্নাথ ধাম(সুচক্রদন্ডী) পটিো জপৌরসভা 

৮৬ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ জসিাশ্রম পটিো জপৌরসভা 

৮৭ চট্টগ্রাম সািকাবনো আবমলাইি কালী িাবড়   

৮৮ 

কুবমল্লা কুবমল্লা আদি য সদর  

সাি যেনীন কালীিাবড় ও মহাশ্মিান আড়াইওরা, দুে যাপুর ইউবপ 

৮৯ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মবির উত্তর কৃষ্ণপুর, আমরািলী ইউবপ 

৯০ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মবির নমঃশুদ্রপাড়া, পাঁচথুিী ইউবপ 

৯১ টিক্কাচার শ্রীশ্রী বিি ও শ্মিান কালী মবির টিক্কাচার মহাশ্মিান 

৯২ নৃবসংহ বিগ্রহ মবির ছাবিপবট্ট 

৯৩ শ্রী শ্রী লিীনারােন মবির  িানাসুো (গিপারী িাড়ী) 

৯৪ 

কুবমল্লা সদর দবিে   

শ্রীশ্রী বিি কালী মবির মধ্যম বিেেপুর 

৯৫ 
রসুলপুর সাি যেনীন শ্রীশ্রী মা কালী মবির 

সদর দবিে , ৫ নং পবিম 

জোড়াকানন ইউবপ 

৯৬ দীঘলোঁও শ্রীশ্রী রিা কালী িাড়ী িারপাড়া ইউবপ 

৯৭ 

কুবমল্লা লালমাই  

শ্রীশ্রী জেৌর বনিাই জসিা আশ্রম পবিম জপরু 

৯৮ িােমারা শ্রীশ্রী বসগেশ্বী কালী িাড়ী িােমারা উত্তর িাোর 

৯৯ িাউল জোসাইর আশ্রম খবললপুর, হবরির িাোর 

১০০ জিলঘর দবিে  রাধাকৃষ্ণ জোস্বামী মবির রাবনগচাঁ, জপ্রমনল িাোর 

১০১ 

কুবমল্লা নাঙ্গলগকাট  

িাঙ্গড্ডা সাি যেনীন কালী মবির ১নং িাঙ্গড্ডা ইউবপ 

১০২ জহসাখাল সাি যেনীন কালী মবির জহসাখাল 

১০৩ িড়রা দুে যা মবির িক্সেঞ্জ 

১০৪ 

কুবমল্লা 

িরুড়া  

 

রামগমাহন সাি যেনীন শ্রীশ্রী েেন্নাথ ধাম রামগমাহন িাোর 

১০৫ জিওলাইন মা বিপদনাবিনী মবির জিওলাইন, আড্ডা ইউবপ 
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১০৬ িরুড়া  মগহিপুর রাধাকৃষ্ণ মবির মগহিপুর 

১০৭ শ্রী শ্রী নৃবসংহ েেন্নাথ মবির িরুড়া 

১০৮ কুবমল্লা লাকসাম শ্রীশ্রী েেন্নাথ জদগির মবির দবিে  লাকসাম 

১০৯ 

কুবমল্লা লাকসাম   

িাবমিা সাি যেনীন রাধাকৃষ্ণ মবির জপৌর এলাকা 

১১০ শ্রীেং শ্রীশ্রী দুে যা মবির ৫নং মুদাফরেঞ্জ 

১১১ 

কুবমল্লা মগনাহরেঞ্জ  

মগনাহরেঞ্জ শ্রীশ্রী কালী মবির সদর  

১১২ লক্ষ্মেপুর শ্রীশ্রী সাি যেনীন কালী মবির লক্ষ্মেপুর 

১১৩ শ্রীশ্রী বুড়াকালী িাবড়  বিপুলসার 

১১৪ 

কুবমল্লা ব্রাহ্মেপাড়া  

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ জসিাশ্রম ও মবির চািলা 

১১৫ উত্তর চািলা আবদ শ্রীশ্রী বিি মবির উত্তর চািলা, মাধিপুর ইউবপ 

১১৬ শ্রীশ্রী নারােে মবির ধান্যগদৌল 

১১৭ িিীদল শ্রীশ্রী কালী মবির িিীদল 

১১৮ 

কুবমল্লা বুবড়চং   

শ্রীশ্রী দবিো কালী মবির বুবড়চং িাোর 

১১৯ শ্রীশ্রী িািা জলাকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম ও 

মবির 
হবরেধরা, মেনামবি 

১২০ শ্রীশ্রী কদম্বিলী রিাকালী িাবড় মবির ইন্দ্রিিী, জিালনল ইউবপ 

১২১ 

কুবমল্লা জচৌদ্দগ্রাম  

জচৌদ্দগ্রাম কালীর িাোর কালী মবির কালীর িাোর 

১২২ চাবিিকরা মহাশ্মিান জপৌর এলাকা 

১২৩ বিগির িাোর বিি মবির বিগির িাোর, উবেরপুর 

১২৪ 

কুবমল্লা 

চাবিনা  রামকৃষ্ণ জোস্বামী জসিাশ্রম মবির পাবনপাড়া (মধ্যপাড়া),  

১২৫ জভামরকাবি সাি যেনীন দুে যা মবির জভামরকাবি 

১২৬ ফাঐ েেন্নাথ জদিালে ফাঐ, মাইেখার ইউবপ 

১২৭ হাবড়গখালা (ঠাকুরিাবড়) জলাকনাথ মবির হাবড়গখালা 

১২৮ েল্লাই শ্রীশ্রী মচিন্য হবরসভা েল্লাই ইউবপ 

১২৯ রাে কালীিাবড় মবির চাবিনা জপৌরসভা 

১৩০ 

কুবমল্লা দাউদকাবি  

সাি যেনীন রাধাগোবিি বেউ মবির হাটগখালা 

১৩১ িড় জোোলী শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মবির িড় জোোলী 

১৩২ িরগকাটা মনসা মাগের মবির িরগকাটা 
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১৩৩ ইবলেেঞ্জ শ্মিান কালী মবির ইবলেটেঞ্জ 

১৩৪ 

কুবমল্লা জদিীদ্বার  

শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ জসিাশ্রম প্রাঙ্গন েেনারােে সাধু অঙ্গন, ধামিী 

১৩৫ িরকামিা দুে যািাবড় মবির িরকামিা 

১৩৬ িাংলাগদি জসিাশ্রম রাধাগোবিি মবির োেীসাইর, জমাহনপুর 

১৩৭ রামকুমার সাধুর িাবড়র মবির গুনাইঘর উত্তর 

১৩৮ শ্রীশ্রী জলাকনাথ মবির পবিম ফগিহািাদ 

১৩৯ জদিীদ্বার জকন্দ্রীে শ্রীশ্রী কালী মবির সদর 

১৪০ 

কুবমল্লা জহামনা  

কাবিপুর সাি যেনীন কালী মবির কাবিপুর 

১৪১ জহামনা জপৌর মহাশ্মিান কালী মবির সদর 

১৪২ ইবিপুর সাি যেনীন রাধাকৃষ্ণ মবির ইবিপুর 

১৪৩ 

কুবমল্লা জমঘনা  

সাি যেনীন দুে যা মবির িরকািা 

১৪৪ জমঘনা মহাশ্মিান ও কালী মবির মািাগির কাবি 

১৪৫ জসননের কালীমািা মবির জসননের িাোর 

১৪৬ কুবমল্লা মুরাদনের ছাবলোকাবি কালী িাবড় ছাবলোকাবি 

১৪৭ 

কুবমল্লা মুরাদনের   

উবরশ্ব িড় িাবড় দুে যাপূো মণ্ডপ উবরশ্ব  পাহাড়পুর ইউবপ 

১৪৮ শ্রীশ্রী দবিো কালী মাগের মবির হােদারািাদ, দবিে  িাংেরা ইউবপ 

১৪৯ শ্রীশ্রী েেন্নাথ ধাম োহাপুর 

১৫০ 

কুবমল্লা বিিাস  

দুে যাপুর সাি যেনীন রামানি জোস্বামীর 

আশ্রম 
সদর 

১৫১ নাগেরচর সাি যেনীন কালী মবির নাগেরচর 

১৫২ কবড়কাবি রাধাকৃষ্ণ মবির কবড়কাবি 

১৫৩ 

কক্সিাোর কক্সিাোর সদর  

শ্রীশ্রী মা মেগধশ্বরী মবির দ. বহন্দুপাড়া, খুরুস্কুল ইউবপ 

১৫৪ বৃহত্তর ঈদোঁও শ্রীশ্রী জকন্দ্রীে কালী মবির োলালািাদ ইউবপ 

১৫৫ শ্রীশ্রী মা মেগদশ্বরী মবির ও শ্মিান পালপাড়া, ঈদোঁও ইউবপ 

১৫৬ সাি যেনীন শ্রীশ্রী রাস মবির পালপড়া, খুরুস্কুল ইউবপ 

১৫৭ 

কক্সিাোর 

চকবরো  

 

চকবরো সাি যেনীন জকন্দ্রীে হবর মবির  জপৌরসভা এলাকা 

১৫৮ চকবরো িাটাখালী সুিীলপাড়া সাি যেনীন 

জকন্দ্রীে হবর মবির 
 জপৌরসভা এলাকা 
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১৫৯ চকবরো  মালুমঘাট সাি যেনীন জকন্দ্রীে হবর মবির ডুলাহাোরা 

১৬০ শ্রীশ্রী জর্াোনি ধাম মঠ ও বমিন ডুলাহাোরা 

১৬১ দীেরপানখালী ধরপাড়া শ্রী ব্রহ্মমেী কালী 

মবির 
ফাবসোখালী ইউবপ 

১৬২ 

কক্সিাোর কুতুিবদো  

কুতুিবদো সি যমঙ্গলা জকন্দ্রীে কালী মবির িড়গঘাপ 

১৬৩ উত্তর ধুরং প্রদীপপাড়া সাি যেনীন শ্রীশ্রী দুে যা 

মবির  
উত্তর ধুরং 

১৬৪ শ্রীশ্রী সাি যেনীন জলাকনাথ জসিা সংঘ মবির িীলপাড়া, িড়গঘাপ 

১৬৫ 

কক্সিাোর মগহিখালী  

শ্রীশ্রী আবদনাথ মবির   জছাট মগহিখালী 

১৬৬ সাি যেনীন শ্রীশ্রী করুোমেী কালী মবির  জপৌর এলাকা 

১৬৭ সাি যেনীন শ্রীশ্রী রাগেস্বরী কালী মবির  জছাট মগহিখালী 

১৬৮ 

কক্সিাোর রামু  

শ্রীশ্রী মদনগমাহন মবির মধ্যম জমরংগলাো 

১৬৯ রামু সাি যেনীন জকন্দ্রীে কালী মবির ফগিকারকুল 

১৭০ সাি যেনীন শ্রীশ্রী বিষ্ণু ও লক্ষ্মী নারােে 

মবির 
কবিরাে িাবড়, েেযবনো 

১৭১ শ্রীশ্রী রামগকাট িীথ য ধাম রাোরকুল ইউবপ 

১৭২ 

কক্সিাোর  জটকনাফ  

জটকনাফ জকন্দ্রীে শ্মিান  জপৌর এলাকা 

১৭৩ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ জসিাশ্রম  জহাোইকযং 

১৭৪ শ্রীশ্রী েঙ্গা মবির সািরাং জকন্দ্রীে  

মহাশ্মিান 
সািরাং 

১৭৫ 

কক্সিাোর উবখো  

সাি যেনীন শ্রীশ্রী জকন্দ্রীে শ্মিান মঠ হলবদো পালং 

১৭৬ সাি যেনীন শ্রীশ্রী দুে যা মবির  ধুরুমখালী 

১৭৭ সাি যেনীন শ্রীশ্রী কৃষ্ণ অচদ্বি হবর মবির হলবদো পালং 

১৭৮ 

কক্সিাোর  জপকুো  

শ্রীশ্রী জলাকনাথ মবির িারিাবকো, ভারুোখালী  

১৭৯ উত্তর নাথপাড়া সাি যেনীন জকন্দ্রীে হবর 

মবির 
িারিাবকো 

১৮০  জপকুো জকন্দ্রীে শ্মিান উপগেলা সদর এলাকা 

১৮১ িীলখালী িীলপাড়া হবর মবির িারিাবকো 

১৮২ কক্সিাোর জপকুো    জপকুো জকন্দ্রীে কালী মবির  উপগেলা সদর এলাকা 

১৮৩  জফনী  জফনী সদর  শ্রীশ্রী কালী িীথ য মকলাি িীথ যিান   দবিে ছনুো 
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১৮৪ জফনী সদর  শ্রীশ্রী আনিমেী কালী িাড়ী িারাবহপুর 

১৮৫ শ্রীশ্রী রিাকালী িাড়ী মবির সুলিানপুর 

১৮৬ 

 জফনী ছােলনাইো 

শ্রীশ্রী দবিগনশ্বরী কালী মবির েেপুর,শুভপুর,  

১৮৭ শ্রীশ্রী  সিযনারােে জসিাশ্রম পূি য পাঠানেড়, পূি য বিলুো 

১৮৮ শ্রীশ্রী দুে যা মবির মন্ডপ উত্তর আধারমাবনক  

১৮৯ 

 জফনী দােনভূইো  

শ্রীশ্রী বনিাই জেৌর রাধামাধি মবির  (সমাে িাড়ী), জসকািরপুর 

১৯০ সাি যেনীন শ্রীশ্রী কালী মবির রঘুনাথপুর 

১৯১ সাি যেনীন শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ জসিাশ্রম মবির  নসরিপুর 

১৯২ 

 জফনী পরশুরাম  

শ্রীশ্রী বুড়া কালী মবির উ: িালিাড়ীো 

১৯৩ সাি যেনীন শ্রীশ্রী রিা কালী মবির দ:গকালাপাড়া 

১৯৪ সাি যেনীন সাহাপাড়া রিাকালী মবির,  জিড়ািাড়ীো 

১৯৫ 

 জফনী জসানাোেী  

আনিীপুর সাি যেনীন শ্রীশ্রী কালীিাবড় আশ্রম আনিীপুর, মঙ্গলকাবি ইউবপ 

১৯৬ শ্রীশ্রী েেন্নাথ জদি মবির ছাড়াইিকাবি 

১৯৭ শ্রীশ্রী সাি যেনীন নরবসংহ মহাশ্মিান  চরগখাোে 

১৯৮ 

 জফনী ফুলোেী  

সাি যেনীন শ্রীশ্রী শ্যামা কালী মবির দবিে  িরইো 

১৯৯  শ্রীশ্রী সাি যেনীন হবর মবির  উত্তর আনিপুর, নতুন মুন্সীর হাট 

ইউবপ 

২০০ শ্রীশ্রী সাি যেনীন িীিলা মবির  মধ্যম মিরােপুর 

২০১ 

খােড়াছবড় খােড়াছবড় সদর 

বত্রপুরা সীমাগনৌং (শ্মিান) োছিাস, উপগেলা সদর 

২০২ শ্রীশ্রী সাি যেনীন লক্ষ্মীনারােে মবির  জপরাছড়া 

২০৩ শ্রীশ্রী জলাকনাথ জসিাশ্রম বসবঙ্গিাসা 

২০৪ 

খােড়াছবড় বদবঘনালা 

বুথাছড়া বিি মবির  জমরুং 

২০৫ শ্রীশ্রী সনািন বিি মবির   

২০৬ শ্রীশ্রী রাধামাধি জসিা মবির   মধ্য জিাোলখালী 

২০৭ খােড়াছবড় লক্ষ্মীছবড় শ্রীশ্রী ব্রহ্মমেী কালী মবির  সদর এলাকা 

২০৮ 

খােড়াছবড় মহালছবড় 

শ্রীশ্রী দবিগেশ্বরী কালী িাবড় সদর 

২০৯  জকন্দ্রীে মহাশ্মিান  সদর 

২১০ খােড়াছবড় মাবনকছবড়  বিনটহরী হবর মবির সদর এলাকা 



ক্র নং জেলা উপগেলা/  জপৌরসভা প্রবিষ্ঠাগনর নাম ইউবনেন/ ওোর্ য নং 

২১১ শ্রীশ্রী িাসুগদি স্বরূপ েীিা আশ্রম িড়র্লু 

২১২ 

খােড়াছবড় মাটিরাঙ্গা  

রূপাইরামপাড়া সাি যেনীন হবর মবির ২০০নং মিমািাই জমৌো 

২১৩ িঙ্কর মঠ ও েীিা আশ্রম  জচৌধুরীপাড়া 

২১৪  জকন্দ্রীে মহাশ্মিান  সদর 

২১৫ 

খােড়াছবড় পানছবড়  

পানছবড় জদিালে মবির পানছবড় িাোর 

২১৬ িামু্বপাড়া দুে যা মবির িামু্বপাড়া 

২১৭ শ্রীশ্রী জলাকনাথ মবির সাওিাল পাড়া 

২১৮ 

খােড়াছবড় রামেড়  

রামেড় শ্রীশ্রী দবিগেশ্বরী কালী মবির সদর এলাকা 

২১৯ রামেড় সাি যেনীন শ্রীশ্রী জলাকনাথ ধাম সদর এলাকা 

২২০ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ জসিাশ্রম সদর এলাকা 

২২১ খােড়াছবড় গুইমারা শ্রীশ্রী চন্ডী দুে যা মন্ডপ গুইমারা িাোর 

২২২ লক্ষ্মীপুর 

লক্ষ্মীপুর সদর  

শ্রীশ্রী রাধাগোবিি জসিাশ্রম   জপাদ্দার িাোর 

২২৩ 
লক্ষ্মীপুর 

শ্রীশ্রী পরগমশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মচিন্য মহাপ্রভু 

মবির 
৬নং ওোর্ য, জুিবল বদঘীর পাড় 

২২৪ লক্ষ্মীপুর পাঁচপাড়া সাি যেনীন শ্রীশ্রী কালীিাবড় পাঁচপাড়া, চন্দ্রেঞ্জ 

২২৫ 
লক্ষ্মীপুর 

দত্তপাড়া শ্রীশ্রী কালী মবির জমাহনেঞ্জ 

আশ্রম 
দত্তপাড়া িাোর 

২২৬ লক্ষ্মীপুর শ্রীশ্রী লিী নারােন জদি বিগ্রহ মবির কামানগখালা, হগরন্দ্র েবমদার িাড়ী 

২২৭ 

লক্ষ্মীপুর রােপুর  

রােপুর জপৌর মহাশ্মিান ওোর্ য-১, জপৌর এলাকা 

২২৮ শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারােে জদিবিগ্রহ মবির পবিম লক্ষ্মীপুর, দালাল িাোর 

২২৯ স্বামী বিগিকানি স্মৃবি জসিাশ্রম োইোরচর, কযাগেরহাট 

২৩০ পূে যব্রহ্ম শ্রীশ্রী হবরচাদঁ মবির পূি য োইোরচর 

২৩১ শ্রী শ্রী মধুসুদন বেউর আখড়া কযাগের হাট 

২৩২ 

লক্ষ্মীপুর রামেঞ্জ  

জসানাপুর শ্রীশ্রী সনািন হবরসভা িাঁিঘর,ওোর্ য-২, জপৌর এলাকা 

২৩৩ ব্রহ্মপাড়া শ্রীশ্রী সনািন হবরসভা ব্রহ্মপাড়া, কাঞ্চনপুর ইউবনেন 

২৩৪ কম যকার িাবড় রাধাবৃিািনচন্দ্রেী সনািন  

হবরসভা 
চণ্ডীপুর ইউবনেন 

২৩৫ 

লক্ষ্মীপুর রামেবি  

শ্রীশ্রী রামঠাকুর অঙ্গন ওোর্ য-১, চরসীিা  

২৩৬ শ্রীশ্রী মহাপ্রভু আশ্রম ও দুে যাপূো মণ্ডপ ওোর্ য-৫, আগলকোন্ডার  



ক্র নং জেলা উপগেলা/  জপৌরসভা প্রবিষ্ঠাগনর নাম ইউবনেন/ ওোর্ য নং 

২৩৭ শ্রীশ্রী িীিলা মবির ওোর্ য-১ 

২৩৮ শ্রীশ্রী রামেবি জপৌর মহাশ্মিান ওোর্ য-২, চর র্াক্তার  

২৩৯ 

লক্ষ্মীপুর কমলনের  

জভালানাথ জসিাশ্রম করুোনের 

২৪০ শ্রীশ্রী রাধাগোবিি জসিাশ্রম ও েেিািা 

জলাকনাথ ব্রহ্মচারী মবির 
মগনারঞ্জন মাস্টার িাবড়, হাোরহাট 

২৪১ শ্রীশ্রী রিাকালী মবির করুোনের 

২৪২ 

 জনাোখালী জনাোখালী সদর  

পূি য মাইেদী শ্রীশ্রী রিাকালী  মবির মাস্টারপাড়া, সদর 

২৪৩ শ্রীশ্রী রাম ঠাকুগরর েগমাৎসি মবির মাইেদী িাোর 

২৪৪ জনোখালী  মহাপ্রভু মবির  জপাদ্দারহাট 

২৪৫ শ্রীপুর হবরসভা মবির শ্রীপুর, োমালনের 

২৪৬ হাবকমপুর সাি যেনীন দুে যা মবির হাবকমপুর, রামিল্লভপুর 

২৪৭ 

 জনাোখালী  জিেমেঞ্জ  

শ্রীশ্রী জোপাল বেউর আখড়া েবমদারহাট 

২৪৮ শ্রীশ্রী রামাধি বেউর মবির  ব্াংক জরার্, জচৌমুহনী 

২৪৯ শ্রীশ্রী ঠাকুর রামচন্দ্র জদগির সমাবধগিত্র  জচৌমুহনী 

২৫০ 

 জনাোখালী চাটবখল  

শ্রীশ্রী রাধাগোবিি জসিাশ্রম সাধুরীবখল পালিাবড়, বখলপাড়া 

২৫১ শ্রীশ্রী জেৌর বনিাই মবির দিেবড়ো িাোর 

২৫২ সনািন হবরসভা সাহাপুর ইউবপ 

২৫৩ রিাকালী মবির েোে ইউবপ 

২৫৪  জনাোখালী  জকাোনীেঞ্জ শ্রীশ্রী বিি মবির কমগেক্স চর পাি যিী (দাগসর হাট) 

২৫৫ 

 জনাোখালী জকাোনীেঞ্জ   

িসুরহাট কালী মবির কগলেপাড়া, িসুরহাট 

২৫৬ চর হাোরী েেন্নাথ িাবড় সমােকল্যাে 

পবরিদ মবির 
চর হাোরী 

২৫৭ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ জসিাশ্রম   

২৫৮ 

 জনাোখালী হাবিো  

শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মবির অবনল িাবুর িাবড়, হিনী 

২৫৯ দাসপাড়া বেরীধারী জসিাশ্রম দাসপাড়া, আফাবেো িাোর 

২৬০ শ্রীশ্রী েেন্নাথ মহাপ্রভুর জসিাশ্রম উত্তর োমছাখালী 

২৬১ শ্রীশ্রী বনিযানি জসিা আশ্রম উত্তরিঙ্গ 

২৬২ 
 জনাোখালী সুিে যচর  

শ্রীশ্রী রাধারমন মবির (চকলাস মহােগনর 

িাবড়) 
৬নং আমানউলস্নাহ, চর িাোর 



ক্র নং জেলা উপগেলা/  জপৌরসভা প্রবিষ্ঠাগনর নাম ইউবনেন/ ওোর্ য নং 

২৬৩ িগপািন আশ্রম হােীপুর (গঘাি বফল্ড), পূি য চরিাটা 

২৬৪ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী জোবিগির জদাল মবির  পূি য হাবেপুর, চরিাটা 

২৬৫ শ্রীমৎ হবরদাস িািােীর রাধাকৃষ্ণ জসিাশ্রম হােীপুর, ছবমরহাট 

২৬৬ 

 জনাোখালী  জসানাইমুবড়  

শ্রীশ্রী জসানাইমুড়ী কালী মবির   সদর 

২৬৭ কালী মবির, বিি মবির ও মহাশ্মিান 

(োন্ধী আশ্রম) 
েোে 

২৬৮ শ্রীশ্রী েদাধর কুণ্ডু মহাপ্রভুর মবির  মগর্ল উচ্চ বিদ্যালে সংলগ্ন 

২৬৯ 

 জনাোখালী  জসনিাে  

শ্রীশ্রী বিষ্ণু মবির  উত্তর জমাহাম্মদপুর, কল্যােদী 

২৭০ কল্যােদী সাি যেনীন দুে যা মবির দবিে  জমাহাম্মদপুর, কল্যােদী 

২৭১ শ্রীশ্রী রামচন্দ্র জদগির মবির িীরগকাট (আচার্ য ঠাকুরিাবড়) 

২৭২ শ্রীশ্রী কুবকলচান জোস্বামীর ( জদগিাত্তর 

আখড়া) রাধামাধি মবির 
রাোরামপুর, 

২৭৩ 

 জনাোখালী কবিরহাট  

শ্রীশ্রী েেকালী মবির ফগিেঙ্গপুর, ৪নং ওোর্ য 

২৭৪ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মবির শুক্লামবি (অবনল িাবুর িাবড়) 

২৭৫ শ্রীশ্রী েেন্নাথ মবির নিীন কবিরাে িাবড়, নরবসংহপুর 

২৭৬ শ্রীশ্রী কালী মবির  পবিম দরাপনের, নগরাত্তমপুর 

২৭৭ শ্রী শ্রী রামচন্দ্র জদি মবির  বমেযানের নগরাত্তমপুর 

২৭৮ মবহন্দ্র িহিীলদারাড়ী পুো মন্ডপ উত্তমপুর, জঘািিাে 

২৭৯ 

রাঙ্গামাটি রাঙামাটি সদর  

শ্রীশ্রী দুে যা মাতৃ মবির কাঁঠালিলী 

২৮০ শ্রীশ্রী কালী মাতৃ মবির  জভদগভদী 

২৮১ শ্রীশ্রী িংকর বমিন  জভদগভদী,  সদর 

২৮১ 

রাঙ্গামাটি িাোইছবড়  

শ্রীশ্রী েেন্নাথ জদি মবির দুরছবড় িাোর, িাোইছবড় 

২৮২ িাোইছবড় মহাশ্মিান সদর 

২৮৩ 

রাঙ্গামাটি 

িরকল 

  

শ্রীশ্রী হবর মবির িরকল িাোর 

২৮৪ িরকল জকন্দ্রীে মহাশ্মিান সদর 

২৮৫ 

রাঙ্গামাটি কাউখাবল  

শ্রীশ্রী েীিা মবির  জিিবুবনো 

২৮৬ কাউখাবল মহাশ্মিান সদর 

২৮৭ রাঙ্গামাটি বিলাইছবড় শ্রীশ্রী কালী মবির  বিলাইছবড় িাোর 
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২৮৮ রাঙ্গামাটি কাপ্তাই কে যফুলী সাি যেনীন মাতৃ মবির কে যফুলী েলবিদুযৎ জকন্দ্র 

২৮৯ 

রাঙ্গামাটি কাপ্তাই   

শ্রীশ্রী েেকালী মবির লেগেইট 

২৯০ শ্রীশ্রী দবিগনশ্বরী কালী মবির বমিন এলাকা, চন্দ্রগঘাো 

২৯১ রাঙ্গামাটি জুরাইছবড় শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ জসিাশ্রম র্িা িাোর 

২৯২ 

রাঙ্গামাটি লংেদু  

শ্রীশ্রী বিি মবির আসাম িবি 

২৯৩ শ্রীশ্রী রিাকালী মবির োবলোপাড়া 

২৯৪ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ জসিাশ্রম লংেদু সদর 

২৯৫ রাঙ্গামাটি নাবনোরচর শ্রীশ্রী েেন্নাথ মবির  বুবড়ঘাট িাোর 

২৯৬ রাঙ্গামাটি 

রােিবল  

শ্রীশ্রী রােিলী হবর মবির ১নং বিলাইছবড় 

২৯৭ রাঙ্গামাটি শ্রীশ্রী সনািন ঋবি আশ্রম িাঙ্গালহাবলো 

 


