
২০১৮-১৯  অর্ থবছরে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তথক বই হবতেণ: 

ক্রর্ম প্রহতষ্ঠারেে োর্ম ও ঠিকাো 

০১ শ্রীশ্রী গ াপীোর্ হিউে র্মহিে, এে, এস, গোড, কুহিয়া 

০২ সাব থিেীে শ্রীশ্রী কালী র্মহিে, গছাটবয়ো গর্মইে গোড, পূিার ালা, খুলো 

০৩ চূয়াডাঙ্গা বড় বািাে দু থা র্মহিে, চূয়াডাঙ্গা 

০৪ শ্রীশ্রী র্মদেরর্মািে র্মহিে, হিোইদি 

০৫ শ্রীশ্রী সব থর্মঙ্গলা কালী র্মহিে, কুহড়গ্রার্ম, েতে ঞ্জ, েড়াইল 

০৬ শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে, গেল গোড গলে, বার েিাট 

০৭ শ্রীশ্রী হেতাই গ ৌে গ াপাল গসবাশ্রর্ম, হেিোন্দুয়ালী, র্মাগুো 

০৮ শ্রীশ্রী হসরেশ্বেী কালী র্মহিে, গর্মরিেপুে 

০৯ গবিপাড়া পূিা সহর্মহত র্মহিে, গবিপাড়া(পূিাে র্মঠ), যর াে 

১০ শ্রীশ্রী র্মারয়ে বাড়ী (পঞ্চ র্মহিে), পুোতে সাতক্ষীো, সাতক্ষীো 

১১ শ্রীশ্রী ব্রহ্ম র্মহিে, প্রধাে সড়ক, কক্সবািাে  

১২ শ্রীশ্রী গুপ্ত ি ন্নার্ বাড়ী, হড াম্বেীতলা, আদ থ সদে, কুহর্মল্লা 

১৩ শ্রীশ্রী গলাকোর্ ধার্ম র্মহিে, হসহঙ্গোলা,  া ড়াছহড় 

১৪ শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে, গক হব আ. সাত্তাে গোড, চট্রগ্রার্ম 

১৫ শ্রীশ্রী গলাকোর্ র্মহিে, িহেসভা, পুোে বািাে, চাঁদপুে 

১৬ গোয়া ালী গদবালয়, গুপ্তাাংক, র্মাইিদী, গোয়া ালী 

১৭ শ্রীশ্রী িয় কালী র্মহিে, ট্রাাংক গোড, গেেী 

১৮ শ্রীশ্রী রক্ষা কালী মন্দির, বালাঘাটা, ৩নংওয়ার্ ড, বািরবান 

১৯ শ্রীশ্রী কাল ভভেব বাড়ী, পূব থ গর্মড্ডা, ব্রহ্মণবাহড়য়া  

২০ শ্রীশ্রী  াংকে র্মঠ, গভদরভদী, োঙ্গার্মাটি  

২১ শ্রীশ্রী শ্যার্মসুিে হিউে আ ড়া, র্াো সদে, বাঞ্ছাে ে, লক্ষ্মীপুে 

২২ শ্রীশ্রী কালী বাড়ী, গস্ট ে গোড, সদে, হকর াে ঞ্জ 

২৩ শ্রীশ্রী রক্ষাকালী মন্দির, বান্দিয়া, সদর, গাজীপুর 

২৪ গকন্দ্রীয় র্মহিে,বঙ্গবন্ধু গ   মুহিবুে েির্মাে হবজ্ঞাে ও প্রযুহি হবশ্বহবদ্যালয়, গ াপাল ঞ্জ 

২৫ শ্রীশ্রী কালী বাড়ী, আদালত পাড়া, টাঙ্গাইল 

২৬ শ্রীশ্রী হ ব র্মহিে, দয়া ঞ্জ, র্মিাে ে, ওয়াহে, ঢাকা 

২৭ শ্রীশ্রী কালীবািী, ন্দিন্দনশপুর, নরন্দসংদী 

২৮ শ্রীশ্রী গ ৌে হেতাই র্মহিে, প. গদওরভা ,  ৫ গকহস ো রোড,  োোয়ণ ঞ্জ 

২৯ শ্রীধার্ম শ্রীঅঙ্গে প্রভু ি দ্বন্ধু সুিে র্মহিে, গ ায়ালচার্মট, েহেদপুে 

৩০ শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে, পুোেবািাে, গপৌেসভা, র্মাদােীপুে 



৩১ শ্রীশ্রী আেির্ময়ী কালী বাড়ী,কালী বাড়ী গোড, র্মাহেক ঞ্জ  

৩২ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী োোয়ণ হিউে র্মহিে, মুন্সী ঞ্জ 

৩৩ শ্রীশ্রী িহেতলা সাব থিেীে র্মহিে, সজ্জেকািা(বড়পুল), োিবাড়ী 

৩৪ সোতে ধর্ম থ সাংঘ, কুর্মােপাড়া, গঘাড়ার্মাো, োি ািী 

৩৫ সাব থিেীে পাবহলক িহে সভা, েীড গোড, িালকাঠী 

৩৬ শ্রীশ্রী িহেরসবা ও ধর্ম থ গসবা র্মহিে, লাউকাঠী বািাে, পটুয়া ালী 

৩৭ শ্রীশ্রী োর্মকৃষ্ণ আশ্রর্ম, করলি গোড, সদে, হপরোিপুে 

৩৮ বাহলয়াঘাটা উত্তেপাড়া শ্রীশ্রী দু থা র্মহিে, শ্রীপুে, র্মাগুো 

৩৯ শ্রীশ্রী োর্মকৃষ্ণ হর্ম ে, আব্দুেেব গসেহেয়াবাত সড়ক, বহে াল 

৪০ শ্রীশ্রী র্মদে গর্মািে ঠাকুে হিউে র্মহিে, কাঁচা বািাে গোড, গভালা 

৪১ শ্রীশ্রী েীঁ দয়ার্ময়ী র্মহিে, দয়ার্ময়ী গর্মাড়, িার্মালপুে 

৪২ শ্রীশ্রী েেহসাংি হিউড় আ ড়া, বড় বািাে, গেত্ররকাো 

৪৩ শ্রীশ্রী দু থাবাড়ী, দু থা বাড়ী গোড, র্ময়র্মেহসাংি 

৪৪ শ্রীশ্রী রাধাগগান্দবি মঠ ও মন্দির, ববঙ্গা, ববঙ্গাগরইল, মাগুরা 

৪৫ সাব থিেীে দু থা র্মহিে, কুহড়গ্রার্ম 

৪৬ শ্রীশ্রীকালী বাড়ী র্মহিে, হভ.এইড গোড,  াইবান্ধা 

৪৭ গকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী োধা গ াহবি হিউ র্মহিে, র্মহিেপাড়া, ঠাকুে াঁও  

৪৮ গ ৌড় গ ৌোঙ্গ দয়ােি আশ্রর্ম,সুইিােী, কাহলতলা, হদোিপুে 

৪৯ গকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী হ ব র্মহিে, েীলোর্মােী  

৫০ শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে, কুেমুহে, হচতলর্মােী বািাে, বার েিাট 

৫১ ঝাউর্াঙ্গা জগন্নাথ বদগবর মন্দির, ঝাউর্াঙ্গা, সাতক্ষীরা 

৫২ শ্রীশ্রী গ ৌেী াংকে গ া াল গসাসাইটি র্মহিে, লালর্মহেেিাট 

৫৩ শ্রীশ্রী োইেসোি গসবাশ্রর্ম , ৫৩, পাচুয়াহেয়া, গ াপাল ঞ্জ 

৫৪ শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে, লক্ষ্মীরকাল, োিবাড়ী 

৫৫ শ্রী বুড়াকালী র্মাতা পূিা র্মন্ডপ, কাহলতলা, েও াঁ 

৫৬ শ্রীশ্রী িয় কালী র্মহিে, র্াোরোড,  াল াহড়য়া, পাবো 

৫৭ শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে, িাসপাতাল গোড,  াল াহড়য়া, পাবো 

৫৮ সাব থিেীে শ্রীশ্রী কালী র্মহিে, গচরলাপাড়া, বগুড়া 

৫৯ বেদা কালী র্মাতাে র্মহিে, গবায়াহলয়া, োি ািী 

৬০ শ্রীশ্রী র্মিাপ্রভুে আ ড়া গকন্দ্রীয় র্মহিে, হসোি ঞ্জ 

৬১ শ্রীশ্রী োধার্মাধব হিউড় আশ্রর্ম, গপ্রর্মতলা, ভবদ্যজ্ঞাহত, গর্মৌলভীবািাে 

৬২ শ্রীশ্রী র্মিাপ্রভু আ ড়া, তালতলা, হসরলট 

৬৩ শ্রীশ্রী র্মিাপ্রভু র্মহিে(গ াসাইবাড়ী), েতুে পাড়া, সুোর্ম ঞ্জ 



৬৪ গকন্দ্রীয় টাউে কালী বাড়ী র্মহিে, েড়াইল 

৬৫ শ্রীশ্রী গ াপাল হিউড় আ ড়া, লালবা  আ/এ, শ্রীর্মঙ্গল, গর্মৌলভীবািাে 

৬৬ শ্রীশ্রী শ্যার্মসুিে হিউে আ ড়া, লার্মাবািাে, হসরলট 

৬৭ শ্রীশ্রী জগন্নাথ বািী মন্দির, জগন্নাথবািী, সুনামগঞ্জ 

৬৮ শ্রীশ্রী রাধামাধব ন্দজউর আখিা, বনায়াহাটি, হন্দবগঞ্জ 

৬৯ কহবেপুে সাব থিেীে দু থা র্মহিে, ভ লকূপা, হিোইদি 

৭০ ো েপুে গকন্দ্রীয় কালী বাড়ী, ো েপুে, টাঙ্গাইল 

৭১ শ্রীশ্রী শ্যার্ম সুিে আ ড়া, আ ড়াবািাে, হকর াে ঞ্জ 

৭২ শ্রীশ্রী হন্দর মন্দির, পাঁিগদানা, নরন্দসংদী 

৭৩ শ্রীশ্রী সতয নারায়ণ ন্দজউর মন্দির, ন্দনতাইগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ 

৭৪ শ্রীশ্রী গ ৌে গ াপাল হবগ্রি র্মহিে, গ ায়ালচার্মট, েহেদপুে 

৭৫ শ্রীশ্রী রাধাগগান্দবি মন্দির, পূব থবাড্ডা(৫মতলা), ঢাকা 

৭৬ শ্রী োর্মকৃষ্ণ গসবা আশ্রর্ম, পরলাটাো, গকাটালীপাড়া, গ াপাল ঞ্জ 

৭৭ গদবীতলা (ঠাকুেহভটা) দু থা র্মহিে, বটিয়াঘাটা গিলা: খুলো 

৭৮ আয থ ধর্ম থতলা ভি সাংঘ িহেসভা, ০২োং গেহভর ট,  াহল পুে, খুলো 

৭৯ শ্রীশ্রী রাস মন্দির, খুরুশকুল, সদর, কক্সবাজার 

৮০ শ্রীশ্রী আেির্ময়ী কালী বাড়ী, বজ্রপুে, আদ থ সদে, কুহর্মল্লা 

৮১ স্বার্মী হবরবকােি পাঠা াে, হস,এন্ড, হব গোড, সহেষাবাড়ী, িার্মালপুে 

৮২ সাতপাইবড় কালী বাড়ী র্মহিে, সাতপাই, গেত্ররকাো 

৮৩ শ্রীশ্রীেঘুোর্ হিউে আ ড়া, জুবলী ঘাট গোড, র্ময়র্মেহসাংি 

৮৪ দার েিাট সাব থিেীে কালী র্মহিে, কাঁঠালবাড়ী, কুহড়গ্রার্ম 

৮৫ শ্রীশ্রী দু থাবাড়ী র্মহিে, ব্রীি গোড,  াইবান্ধা  

৮৬ শ্রীশ্রী োর্মকৃষ্ণ আশ্রর্ম র্মহিে, আশ্রর্ম পাড়া, ঠাকুে াঁও 

৮৭ োয়সারিব বাটী গ াহবি র্মহিে,  রে তলা, োয়সারিব বাড়ী, হদোিপুে 

৮৮ দহক্ষণ িারড়ায়া িহেবাসে র্মহিে, েীলোর্মােী 

৮৯ সাহবত্রীধার্ম দু থা র্মহিে, সাত াড়া, সাত াড়া, োংপুে 

৯০ শ্রীশ্রী োধার ৌহবি র্মহিে, গস্টহডয়ার্ম পাড়া, লালর্মহেেিাট 

৯১ শ্রীশ্রী আেির্ময়ী কালী র্মহিে, হ ব র্মহিে, গপািঅহেস পাড়া, েও াঁ 

৯২ শ্রীশ্রী গিাড়া হ ব  র্মহিে, মুেলী, ডাক+উপরিলা+ গিলা : যর াে 

৯৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহিে, র্মরি পুে(গ াপপাড়া),িয়পুে, ফুলবাহড়য়া, র্ময়র্মেহসাংি 

৯৪ সাব থিেীে দু থা র্মহিে, গ্রার্ম: র্মকের্ম প্রতাপ, ডাক: বু াইে ে, বহে াল 

৯৫  াড়ুদি গপাদ্দােপাড়া দু থা র্মহিে,  াড়ুদি, ফুলরকাচা, হসোি ঞ্জ 

৯৬ শ্রীশ্রী োধাবল্লভ হিউ র্মহিে, উপেবািাে, োরটাে 



৯৭ শ্রীশ্রী শ্ম াে কালী র্মহিে, গ্রার্ম: দুল থভদী, ডাক: বাংখুেী, র্মাহেক ঞ্জ 

৯৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহিে, গ্রার্ম+ডাক:  াহেিা, টাঙ্গাইল 

৯৯ র্মঠবাড়ী সাব থিেীে কালী র্মহিে, গ্রার্ম+ডাক+উপরিলা: ভ লকূপা, হিোইদি 

১০০ শ্রীশ্রী কালী র্মহিে, োর্মে ে, কুর্মাে ালী, কুহিয়া 

১০১ শ্রীশ্রী হন্দরবাসর,  বপৌরসভা, কুন্দিয়া 

১০২ সাব থিেীে শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে, আর্মতলা সড়ক, বেগুো 

১০৩ শ্রীশ্রী দুগ ডা মন্দির, মাগলাপািা, বকদারগঞ্জ, চূয়ার্াঙ্গা 

১০৪ শ্রীশ্রী বগাপীনাথ ন্দজউর মন্দির, বগাপীনাথপুর, হন্দবগঞ্জ 

১০৫ সাব থিেীে গকন্দ্রীয় দু থা র্মহিে, পঞ্চ ড়  

১০৬ শ্রীশ্রী ভবতাো কালী র্মহিে, েয়ােী বািাে, গ েপুে 

১০৭ গি ে কালী বাড়ী, আলর্মে ে, আলর্মে ে, োংপুে 

১০৮ নাগয়ববািী পূজা মন্দির, বমগহরপুর 

১০৯ সর্মসপুেসাব থিেীে পূিা র্মহিে, সর্মসপুে, পায়েিাট, অভয়ে ে, যর াে 

১১০ শ্রীশ্রী োর্ম সীতার্মহিে, সাধুে ঘাট, চাঁপাইেবাব ঞ্জ 

১১১ শ্রীশ্রী োর্মকৃষ্ণ গ াস্বার্মীে আ ড়া, ৫৬ পহির্ম জুড়াইে, ঢাকা 

১১২ উত্তে গচৌহকেপাড় েক্ষাকালী র্মহিে, োরটাে 

১১৩ শ্রীশ্রী ভুবরেশ্বেী কালী র্মহিে, আেিে ে,  া ড়াছহড় 

১১৪ শ্রীশ্রী োর্মকৃষ্ণ গসবাশ্রর্ম, আসকাে হদঘীেপাড়, চট্রগ্রার্ম 

১১৫ সনাতন ধম ড প্রিারনী হন্দরসভা মন্দির, িরবান্দকলা, িাঁদপুর 

১১৬ শ্রীশ্রী োর্ম ঠাকুরেে িরমাৎসব র্মহিে, র্মাইিদী বািাে, গোয়া ালী 

১১৭ শ্রীশ্রী ি ন্নার্ বাড়ী র্মহিে, গি. হব গোড, গেেী 

১১৮ বনরূপা পািা কৃষ্ণ মন্দির, ৬নংওয়ার্ ড, বািরবান 

১১৯ শ্রীশ্রী েঘুোর্ হিউে আ ড়া, কাহিপাড়া, ব্রহ্মণবাহড়য়া  

১২০ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল িন্দ্র সৎসঙ্গ, আসামবস্তী, রাঙ্গামাটি 

১২১ শ্রীশ্রী োর্মঠাকুে আশ্রর্ম, বাঞ্ছাে ে,  া ােী পাড়া, লক্ষ্মীপুে  

১২২ শ্রীশ্রী র্মিাপ্রভুে আ ড়া, গ রেবাাংলা গোড, োরয়েবািাে, ঢাকা 

১২৩ বাগরায়ারী দুগ ডা মন্দির, মন্দনপুর(উত্তর পািা), ভাওয়ালগি, গাজীপুর 

১২৪ শ্রীশ্রী হ ব র্মহিে(িহে বাসে), পাঁচহবহব গোড, িয়পুেিাট 

১২৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহিে, কাহ র্মপুে,  ািীপুে 

১২৬ শ্রীশ্রী গলাকোর্ ব্রহ্মচােী আশ্রর্ম ও র্মহিে, ৮৪/১ স্বার্মীবা  গোড,  ঢাকা 

১২৭ শ্রীশ্রী  হে র্মহিে,  হেে আ ড়া, কদর্মতলী, ঢাকা 

১২৮ গদব র্মহিে, হতলপাপাড়া, গোড োং-০৭, কালভাট থ এহেয়া, হ ল াঁও, ঢাকা 

১২৯ হর্মেপুে গকন্দ্রীয় র্মহিে, গসক ে-২, হর্মেপুে, ঢাকা 



১৩০ র্মাদােীপুে কালীবাড়ী র্মহিে, েতুে  িে, র্মাদােীপুে 

১৩১ শ্রীশ্রী কালী মন্দির, কালীগখালা, পূব ডদাশিা, মান্দনকগঞ্জ 

১৩২ গকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী িয়কালী র্মাতা র্মহিে, হর্মেকাহদর্ম, মুন্সী ঞ্জ 

১৩৩ শ্রীশ্রী িয়কালী র্মাতাে র্মহিে, লালবািাে, োরটাে 

১৩৪ শ্রীশ্রী মনসা মন্দির, ধানুকা, শন্দরয়তপুর 

১৩৫ সাব থিেীে শ্রীশ্রী িহেচাঁদ র্মহিে, গুেধার্ম, পূব থচাঁদকাঠী, িালকাঠী 

১৩৬ শ্রীশ্রী র্মদে গর্মািে হিউে আ ড়া বাড়ী র্মহিে,পুোতে বািাে, পটুয়া ালী 

১৩৭ সাব ডজনীন শ্রীশ্রী বগান্দবি ও দুগ ডা মন্দির, পালপািা, ন্দপগরাজপুর 

১৩৮ শ্রীশ্রী িহেচাঁদ র্মহিে, লাকুেতলা, সদে, বেগুো 

১৩৯ শ্রীশ্রী  াংকে র্মঠ, বহে াল 

১৪০ শ্রীশ্রী অহেল বাবিীে আশ্রর্ম, আশুহলয়া চাঁদপুে, তজুর্মহদ্দে, গভালা 

১৪১ স্বার্মী হবরবকােি পাঠা াে, হস,এন্ড, হব গোড, সহেষাবাড়ী, িার্মালপুে 

১৪২ সাতপাইবড় কালী বাড়ী র্মহিে, সাতপাই, গেত্ররকাো 

১৪৩ শ্রীশ্রীেঘুোর্ হিউে আ ড়া, জুবলী ঘাট গোড, র্ময়র্মেহসাংি 

১৪৪ শ্রীশ্রী বগাপাল ন্দজউর মন্দির, বগাপালবািী, বশরপুর 

১৪৫ দার েিাট সাব থিেীে কালী র্মহিে, কাঁঠালবাড়ী, কুহড়গ্রার্ম 

১৪৬ শ্রীশ্রী দু থাবাড়ী র্মহিে, ব্রীি গোড,  াইবান্ধা  

১৪৭ শ্রীশ্রী োর্মকৃষ্ণ আশ্রর্ম র্মহিে, আশ্রর্ম পাড়া, ঠাকুে াঁও 

১৪৮ োয়সারিব বাটী গ াহবি র্মহিে,  রে তলা,োয়সারিব বাড়ী, হদোিপুে 

১৪৯ দহক্ষণ িারড়ায়া িহেবাসে র্মহিে, েীলোর্মােী 

১৫০ চােপাড়াসাব থিেীে দু থা র্মহিে, চােপাড়া, পঞ্চ ড় 

১৫১ সাহবত্রীধার্ম দু থা র্মহিে, সাত াড়া, সাত াড়া, োংপুে 

১৫২ শ্রীশ্রী োধার ৌহবি র্মহিে, গস্টহডয়ার্ম পাড়া, লালর্মহেেিাট 

১৫৩ িরগজাতপ্রতাপ কম ডকার পািা, দুগ ডা মন্দির, িাঁপাইনবাবগঞ্জ 

১৫৪ র্মাদাে ঞ্জ সাব থিেীে র্মহিে, র্মাদাে ঞ্জ, িয়পুেিাট 

১৫৫ শ্রীশ্রী আেির্ময়ী কালী ও হ ব র্মহিে, গপািঅহেস পাড়া, েও াঁ 

১৫৬ শ্রীশ্রী িািো োরটাে সাব থিেীে কালী র্মহিে, োরটাে 

১৫৭ সাব থিেীে পূিা র্মহিে, বড়কাোহবলা, বাহলয়াকাহি, োিবাহড় 

১৫৮ শ্রীশ্রী 'র্মা ভবাহে' র্মহিে, ভবাহেপুে, গ েপুে, বগুড়া 

১৫৯ শ্রীশ্রী দু থা র্মহিে, লক্ষ্মীপুে, আইহড বা ােপাড়া, োিপাড়া, োি ািী 

১৬০ শ্রীশ্রী কালী বাড়ী ও গ াহবি র্মহিে, দে াি গোড, হসোি ঞ্জ 

 


