
চট্টগ্রাম জেলার মন্দিরসমহূ 

ক্র নং প্রতিষ্ঠানের োম বরাদ্দ 

1.  শ্রীশ্রী সেবান ালা ও ববকুণ্ঠধাম েংস্কার কার্যক্রম, আকবশাহ, চট্টগ্রাম 567,455.00 

2.  অিুলােন্দ আশ্রম ও কালী বাড়ী েংস্কার কার্যক্রম, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম 729,530.00 

3.  ব্রহ্ম মঠ ও তমশে েংস্কার কার্যক্রম, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম 685,392.0 

4.  সবায়ালগাাঁও রাধামাধম অোথ আশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম 572,125.00 

5.  শ্রীতশ্র সলাকোথ ব্রহ্মচারী মতন্দর ও অোথ আশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, আনোয়ারা, 

চট্টগ্রাম 

554,530.00 

6.  শ্রীশ্রী েিৎেঙ্গ আশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম 595,980.00 

7.  শ্রীশ্রী োবযজেীে লক্ষেীয় শযামা মন্ডপ েংস্কার কার্যক্রম, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম 568,142.00 

8.  হাজীগাাঁও পতিম সশালকাটা োবযজেীে শ্রীশ্রী সলাকোথ ধাম   

( শ্রীর্কু্ত বাদল মাস্টানরর বাড়ী) েংস্কার কার্যক্রম, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম 

663,175.00 

9.  মামুর াইে শ্রী শ্রী হতর মতন্দর, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম 842,080.00 

10.  হাতজগাাঁও, পতিম সশালকাটা োবযজেীে শ্রী শ্রী সলাকোথ ধাম, আনোয়ারা, 

চট্টগ্রাম 

120,492.00 

11.  শ্রী শ্রী রাধামাধব ও শ্রী শ্রী সগাপালজী ঠাকুর তবগ্রহ সেবােদে, সকািয়ালী, চট্টগ্রাম 550,777.0 

12.  শ্রীশ্রী সলাকোথ ব্রহ্মচারী মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, আশকারতদঘীর পতিম পাড়, 

সকািয়ালী, চট্টগ্রাম 

677,960.00 

13.  কুলাইে সেঙ্গা শীলপাড়া  মহাশ্মশাে েংস্কার কার্যক্রম, চন্দোইশ, চট্টগ্রাম 631,672.00 

14.  বরমা স্বতের্য র সেিুবন্ধে শ্রীশ্রী োবযজেীে দগুযা মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, চন্দোইশ, 

চট্টগ্রাম 

669,322.00 

15.  শ্রীশ্রী রাধামাধব  র্বে েংস্কার কার্যক্রম, চন্দোইশ, চট্টগ্রাম 679,522.00 

16.  দতক্ষণ বতরয়া োবযজেীে শ্রীশ্রী দগুযা/কালী মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, পটিয়া, চট্টগ্রাম 679,839.00 

17.  দতক্ষণ হাইদগাাঁও োবযজেীে শ্রী শ্রী রক্ষাকালী মতন্দর, পটিয়া, চট্টগ্রাম 667,756.00 

18.  শ্রী শ্রীমৎ স্বামী জগদােন্দ সেবাশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, পটিয়া, চট্টগ্রাম 661,372.00 

19.  শ্রীশ্রী সজযাতি হতরহর ববকুণ্ঠ গীিা সর্াগাশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, পটিয়া, চট্টগ্রাম 668,122.00 

20.  শ্রীশ্রী বাবা সলাকোথ ব্রহ্মচারী সেবাশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, পটিয়া, চট্টগ্রাম 430,950.00 
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21.  শ্রীশ্রী রাম ঠাকুর সেবাশ্রম েংস্কার কার্যক্রম,  সকালশহর, পটিয়া, চট্টগ্রাম 714,502.00 

22.  েবুজ েংঘ দগুযা বাড়ী েংস্কার কার্যক্রম, পটিয়া, চট্টগ্রাম 661,372.00 

23.  শ্রীশ্রী েনতাষী মা সলাকোথ সেবাশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, পাচলাইশ, চট্টগ্রাম 679,628.00 

24.  শ্রীশ্রী প্রণব মঠ ও তশব মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম 716,602.00 

25.  শ্রীশ্রী েুয়াতবল তেদ্ধাশ্রম মঠ েংস্কার কার্যক্রম, ফটিকছতড়, চট্টগ্রাম 682,310.00 

26.  েৎেঙ্গ সকন্দ্র মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, ফটিকছতড়, চট্টগ্রাম 712,040.00 

27.  আদযাপীঠ রামকৃষ্ণ েংঘ ও সলাকোথ ধাম েংস্কার কার্যক্রম, দতক্ষণ পানলগ্রাম, 

বাশ ালী, চট্টগ্রাম 

571,250.00 

28.  উত্তর জলদী োবযজেীে েহমরেী  মহাশ্মশাে তশবধাম েংস্কার কার্যক্রম, বাশ ালী, 

চট্টগ্রাম 

721,422.00 

29.  ঋতষধামেংস্কার কার্যক্রম, সকাকদন্ডী, গুোগুরী, বাশ ালী, চট্টগ্রাম 716,772.00 

30.  শ্রীশ্রী তচতাহারী োধেপীঠ সর্াগাশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, জঙ্গল জলদী, বাশ ালী, 

চট্টগ্রাম 

720,072.00 

31.  শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, জলদী, বাশ ালী, চট্টগ্রাম 737,322.00 

32.  রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, সধারলা, কােুেনগাপাড়া , সবায়াল ালী, 

চট্টগ্রাম 

706,522.00 

33.  শ্রীশ্রী বােতী মািৃমতন্দর ( স্বারস্বি আশ্রম)েংস্কার কার্যক্রম, োনরায়ারিলী, 

সবায়াল ালী, চট্টগ্রাম 

685,836.00 

34.  শ্রীশ্রী েবযমঙ্গলা কালী ধাম েংস্কার কার্যক্রম, দতক্ষণ করলনেঙ্গা, দত্ত তদঘীরপাড়, 

সবায়াল ালী, চট্টগ্রাম 

537,030.00 

35.  োবযজেীে দগুযা তবগ্রহ বাড়ী েংস্কার কার্যক্রম, আহল্লা , োনরায়ারিলী, 

সবায়াল ালী, চট্টগ্রাম 

611,987.00 

36.  তপ্রয়পরম  শ্রীশ্রী ঠাকুর অেুকূল চন্দ্র েৎেঙ্গ েংস্কার কার্যক্রম, উত্তর চান্দাগাাঁও , 

কুয়াইশ ,  চট্টগ্রাম 

605,732.00 

37.  শ্রী কৃষ্ণায়ে শ্রীশ্রী রাধা সগাতবন্দ মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, ৪৪ হাজারী সলইে, 

চট্টগ্রাম 

727,461.00 
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38.  শ্রীশ্রী অর্াঁ য়তমত্র মহাশ্মশাে েংস্কার কার্যক্রম, বলুয়ারতদঘীরপাড়া , সকারবােীগঞ্জ, 

সকানিায়ালী, চট্টগ্রাম 

648,110.00 

39.  শ্রীশ্রী তেিযােন্দ ধাম েংস্কার কার্যক্রম, তফরীঙ্গী বাজার, চট্টগ্রাম মহােগর 550,094.00 

40.  শ্রীশ্রী বর্রব ঠাকুর মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম ,মহাজেঘাটা,  পনিঙ্গা , চট্টগ্রাম 546,740.00 

41.  শ্রীশ্রী রক্ষাকালী বাড়ী েংস্কার কার্যক্রম, উত্তর কাট্টলী, আকবরশাহ , চট্টগ্রাম, 667,310.00 

42.  শ্রীশ্রী সলাকোথ ব্রহ্মচারী সেবাশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, উত্তর ফনিয়াবাদ, েন্দীরহাট, 

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 

667,580.00 

43.  েেৎদত্ত োবযজেীে মহাশ্মশাে েংস্কার কার্যক্রম, উত্তর কাট্টলী, আকবরশাহ , 

চট্টগ্রাম 

693,110.00 

44.  কনররহাট শ্রীশ্রী কালী মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, কনররহাট, মীরেরাই,  মীরেরাই, 

চট্টগ্রাম 

677,960.00 

45.  চরশরৎ োর্ব্যজেীে শ্রীশ্রী সগৌর-তেিাই সেবা আশ্রম ও দগূযা মতন্দর ,চরশরৎ, 

মীরেরাই, চট্টগ্রাম 

853,369.00 

46.  জামালপরু শ্রীশ্রী কালী বাড়ী েংস্কার কার্যক্রম, বারইয়ারহাট, মীরেরাই, চট্টগ্রাম 704,960.00 

47.  মেতদয়া োবযজেীে সকন্দ্রীয় কালী বাড়ী েংস্কার কার্যক্রম, েদর , মীরেরাই, 

চট্টগ্রাম 

721,422.00 

48.  শ্রী শ্রী শীিলা মতন্দর, বারইয়ার হাট সপৌরের্া, মীরেরাই, চট্টগ্রাম 593,445.00 

49.  শ্রী শ্রী শীিলাবাড়ী োবযজেীে পজুা মতন্দর ,রাজাপরু, মীরেরাই, চট্টগ্রাম 464,999.00 

50.  শ্রীশ্রী আেন্দময়ী কালী বাড়ী েংস্কার কার্যক্রম ,উত্তর হাতজশ্বরাইম, সজারারগঞ্জ,  

মীরেরাই, চট্টগ্রাম 

692,922.00 

51.  শ্রীশ্রী সেনদ্ধশ্বরী কালী মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, মতন্দর, উত্তর দগুযাপরু, সজারারগঞ্জ,  

মীরেরাই, চট্টগ্রাম 

692,110.00 

52.  স্বগীয় সগালক েদ্দয ার বাতড়র শ্রী শ্রী হতরীমতন্দর ও গঙ্গাাঁমতন্দর, ইেলামপরু, 

মীরেরাই, চট্টগ্রাম 

845,816.00 

53.  োবযজেীে চরশরৎ শ্রীশ্রী রাধানগাতবন্দ সেবাশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, মধাতদয়া, 

চরশরৎ ,  মীরেরাই, চট্টগ্রাম 

723,522.00 
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54.  উদয়ে দগুযা মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, ব্রহ্মদাে পাড়া, রাউজাে , চট্টগ্রাম 755,772.00 

55.  কল্পিরু রাে মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, সোয়াপাড়া , রাউজাে , চট্টগ্রাম 702,222.00 

56.  পতিম গুজরা োবযজেীে মহাশ্মশাে েংস্কার কার্যক্রম, েরকার পাড়া, রাউজাে , 

চট্টগ্রাম 

654,936.00 

57.  শ্রীশ্রী  মুগনদশ্বরী মািৃমতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, পতিম গতি, সদওয়ােপরু, রাউজাে 

, চট্টগ্রাম 

735,372.00 

58.  শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, রাউজাে, চট্টগ্রাম 735,372.00 

59.  জয় গুরুধাম েু তবলাে েংস্কার কার্যক্রম, 

 উত্তর পদয়ুা, স ন্দ্রীয় হতর মতন্দর,  রুশকুল ,  কক্সবাজার েদর , কক্সবাজার 

520,059.00 

60.  প্রয়াণ িীথয মহাশ্মশাে েংস্কার কার্যক্রম,  

উত্তর পারুয়া, স ন্দ্রীয় হতর মতন্দর,  রুশকুল ,  কক্সবাজার েদর , কক্সবাজার 

661,606.00 

61.  শ্রীশ্রী রক্ষাকালী মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, ধামাইরহাট, স ন্দ্রীয় হতর মতন্দর, 

 রুশকুল ,  কক্সবাজার েদর , কক্সবাজার 

508,992.00 

62.  শ্রীশ্রী রােতবহারী ধাম েংস্কার কার্যক্রম, উত্তর োনবক রাঙ্গতুেয়া, রাঙ্গতুেয়া, চট্টগ্রাম 620,122.00 

63.  শ্রীশ্রী োবযজেীে সক্ষত্রপাল মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, 

পতিম তশলক, স ন্দ্রীয় হতর মতন্দর,  রুশকুল ,  কক্সবাজার েদর , কক্সবাজার 

654,567.00 

64.  সহাচোবাদ দগুযা বাড়ী েংস্কার কার্যক্রম 

ত ল সমাগল, স ন্দ্রীয় হতর মতন্দর,  রুশকুল ,  কক্সবাজার েদর , কক্সবাজার 

608,190.00 

65.  কলাউজাে োথপাড়া শ্রীশ্রী কৃষ্ণাদ্বৈি র্বে মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, কলাউজাে, 

োথপাড়া , সলাহাগড়া, চট্টগ্রাম 

740,772.00 

66.  কলাউজাে রাধাকৃষ্ণ মতন্দর ও কালী মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, সলাহাগড়া, চট্টগ্রাম 656,564.00 

67.  পটুিতবলা কমযকার পাড়া োবযজেীে হতর মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, এম চর হাট, 

সলাহাগড়া, চট্টগ্রাম 

737,322.00 

68.  শ্রীশ্রী  হতর মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, টংকাবিীরকুল, সলাহাগড়া, চট্টগ্রাম 725,810.00 

69.  েু ছড়ী শ্রীশ্রী কালীমািা মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, সলাহাগড়া, চট্টগ্রাম 663,622.00 

70.  গল্লাই শ্রী শ্রী বচিেয হতরের্া, চন্দোইশ, েদর, চট্টগ্রাম 534,290.00 

71.  েোিে ধময পতরষদ মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, চট্টগ্রাম তবশ্বতবদযালয়, চট্টগ্রাম েদর , 

চট্টগ্রাম 

634,257.00 

72.  দতক্ষণ েন্দ্বীপ োবযজেীে মহাশ্মশাে ও কালী বাড়ী েংস্কার কার্যক্রম 

মাইটর্াঙ্গা, তশনবরহাট,   তষণ বতরয়া োবযজেীে শ্রীশ্রী দগুযা/কালী মতন্দর, বতরয়া, 
723,522.00 
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ছেহারা, পটিয়া, চট্টগ্রাম 

73.  পতিম োতরকাইি প্রাচীে জগন্নাথ সদবালয় েংস্কার কার্যক্রম, োতরকাইি,েন্দ্বীপ, 

চট্টগ্রাম 

729,372.00 

74.  শ্রীশ্রী জগন্নাথ ধাম র্তক্তবৃক্ষ- োমহট্ট েংঘ েংস্কার কার্যক্রম, এোম োহার, 

হারাতময়া, েন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম 

603,925.00 

75.  েন্দ্বীপ টাউে জগন্নাথ সদবালয় েংস্কার কার্যক্রম, ৩ েং সপৌর এলাকা, েন্দ্বীপ, 

চট্টগ্রাম 

727,122.00 

76.  উত্তর সেমশা শ্রীশ্রী রক্ষা কালী মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, উত্তর সেমশা , 

োিকাতেয়া, চট্টগ্রাম 

709,440.00 

77.  সেমশা শ্রীশ্রী কৃষ্ণ মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, োিকাতেয়া, চট্টগ্রাম 741,710.00 

78.  ববিরেী োবযজেীে শ্রীশ্রী হতরমতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, োিকাতেয়া, চট্টগ্রাম 705,760.00 

79.  শ্রী শ্রী সলাকোথ ব্রম্মচারী মতন্দর, মধযম রামপরু, োিকাতেয়া, চট্টগ্রাম 752,910.00 

80.  শঙ্কর মঠ ও তমশে েংস্কার কার্যক্রম, েীিাকুণ্ড, চট্টগ্রাম 696,710.00 

81.  শ্রীশ্রী সর্ালােন্দতগতর সেবাশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, চন্দ্রোথধাম , েীিাকুণ্ড, চট্টগ্রাম 676,610.00 

82.  শ্রীশ্রী সলাকোথ ব্রহ্মচারী সেবাশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, চন্দ্রোথ ধাম, েীিাকুণ্ড, 

চট্টগ্রাম 

678,110.00 

83.  শ্রী শ্রী রক্ষাকালী মতন্দর, মধযম সঘাড়ামরা, েীিাকুনু্ড, চট্টগ্রাম 565,742.00 

84.  শ্রী শ্রী সলাকোথ ব্রম্মচারী সেবাশ্রম, সকদার াল, েীিাকুনু্ড, চট্টগ্রাম 742,515.00 

85.  শ্রী শ্রী সলাকোথ ব্রম্মচারী সেবাশ্রম ও গীিা তশক্ষা সকন্দ্র, শীিলপরু, েীিাকুনু্ড, 

চট্টগ্রাম 

943,744.00 

86.  শ্রী শ্রী োবযজেীে দগূযা মতন্দর, শীিলপরু, েীিাকুনু্ড, চট্টগ্রাম 572,348.00 

87.  তশবপরু োবযজেীে তশনবশ্বরী কালী মতন্দর, ৈীে বনু্ধ মাষ্টার বাড়ী, েীিাকুনু্ড, 

চট্টগ্রাম 

724,885.00 

88.  শীিলা বাড়ী প্রযাথো মতন্দর, শীিলপরু, েীিাকুনু্ড, চট্টগ্রাম 841,718.00 

89.  চাতরয়া আচার্যয পাড়া দগুযা মতন্দর  েংস্কার কার্যক্রম, চাতরয়া আচার্যয পাড়া , 

চাতরয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 

702,672.00 

90.  ধলই গুমােমদ্দযণ োবযজেীে শ্রীশ্রী দগুযা মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, হাটহাজারী, 636,272.00 
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চট্টগ্রাম 

91.  পতিম তশকারপরু দগুযা মতন্দর ও কালী মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, পতিম তশকারপরু, 

ইউেুছ েগর , হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 

712,772.00 

92.  তমজয াপরু তহন্দ ুমহাশ্মশাে েংস্কার কার্যক্রম, ১ েং ওয়ােয , তমজয াপরু, হাটহাজারী, 

চট্টগ্রাম 

757,402.00 

93.  শ্রী তবষু্ণ মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, চাতরয়া সবােয  সু্কল, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 655,622.00 

94.  শ্রীশ্রী তগতর সগাবদ্ধয ে মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, পতিম সম ল, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 773,419.00 

95.  শ্রীশ্রী সগৌর তেিাই আশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, োঙ্গলনমাড় ( বতণক পাড়া) 

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 

689,310.00 

96.  শ্রীশ্রী জগন্নাথ দধাম েংস্কার কার্যক্রম, পতিম ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 713,772.00 

97.  শ্রীশ্রী তেিাই বাউল আ ড়া ( তবশ্বম্ভর ধাম) েংস্কার কার্যক্রম, তবশ্বম্ভর ধাম) 

ফটিকা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 

740,302.00 

98.  শ্রীশ্রী পণু্ডরীক ধাম েংস্কার কার্যক্রম, সম ল, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 647,122.00 

99.  শ্রীশ্রী ব্রজধাম আশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, এোনয়িপরু, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 704,972.00 

100.  শ্রীশ্রী বাোেুনদব অোথ আশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, সেহালপরু, েন্দীরহাট, 

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 

713,772.00 

101.  শ্রীশ্রী রক্ষা কালী মানয়র মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, েোিে পল্লী, সদওয়াে েগর, 

হাটহাজারী সপৌরের্া, চট্টগ্রাম 

677,960.00 

102.  শ্রীশ্রী রক্ষাকালী মতন্দর সোমপাড়া েংস্কার কার্যক্রম, সোমপাড়া , তমজয াপরু, 

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 

676,972.00 

103.  শ্রীশ্রী রাম ঠাকুর ধাম েংস্কার কার্যক্রম, পতিম ধলই, কাটিরহাট, হাটহাজারী, 

চট্টগ্রাম 

654,466.00 

104.  শ্রীশ্রী রাম ঠাকুর ধামেংস্কার কার্যক্রম, পতিম ধলই, কাটিরহাট, হাটহাজারী, 

চট্টগ্রাম 

689,460.00 

105.  শ্রীশ্রী রামঠাকুর ও শ্রীশ্রী সলাকোথ সেবাশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, হাট হাজারী, 

চট্টগ্রাম 

696,370.00 

106.  শ্রীশ্রী সলাকোথ ব্রহ্মচারী সেবাশ্রম েংস্কার কার্যক্রম, চাতরয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 707,072.00 
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107.  শ্রীশ্রী েিযােন্দ মঠ েংস্কার কার্যক্রম, ১েং দতক্ষণ পাহাড়িলী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 698,810.00 

108.  শ্রীশ্রী েীিাকালী মতন্দর েংস্কার কার্যক্রম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 718,802.00 

 


