
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

বাাংলাদেদের সনেপ্রোনকৃত হিন্দুধর্মীয় প্রহতষ্ঠাদনর তাহলকা: 

ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1.  পঞ্চ/০১ পঞ্চগড় ককন্দ্রীয় সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: র্মসহজেপাড়া, ডাক : পঞ্চগড়, উপদজলা+দজলা : সের, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

2.  পঞ্চ/০২ শ্রীশ্রী োরেীয় সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চানপাড়া, ডাক : পঞ্চগড়, উপদজলা+দজলা : সের, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

3.  পঞ্চ/০৩ নতুনবাড়ী (খালপাড়া) সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রাহনয়াপাচা, ডাক : পঞ্চগড়, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

4.  পঞ্চ/০৪ শ্রীশ্রী িহরজন  সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ে: কতলীপাড়া, ডাক : ধাক্কা র্মারা, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

5.  পঞ্চ/০৫ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির কপৌরখাল পাড়া, গ্রার্ম:দপৌরখাল, ডাক : ধাক্কা র্মারা, উপদজলা+দজলা : সের, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

6.  পঞ্চ/০৬ ডাংডাংগীর িাট দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ে: কতলীপাড়া, ডাক : ধাক্কা র্মারা, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

7.  পঞ্চ/০৭ চাঁেপাড়া শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: চানপাড়া, ডাক : পঞ্চগড়, উপদজলা+দজলা : সের, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

8.  পঞ্চ/০৮ ডাাংগাপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম: ডাাংগাপাড়া, ডাক : জগেল, উপদজলা+দজলা : সের, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

9.  পঞ্চ/০৯ ডাাংগা পাড়া দূগ বা পূজা র্মন্ডব, গ্রার্ম: ডাাংগাপাড়া, ডাক : জগেল, উপদজলা+দজলা : সের, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

10.  পঞ্চ/১০ বহেনা কজাত িহরর্মহির, গ্রার্ম: কবােীনাদজাত, ডাক : জগেল, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

11.  পঞ্চ/১১ শ্রীশ্রী রাধা কর্মােন কগাপাল হজউ র্মহির, গ্রার্ম: বাংহেরা, ডাক : িাহড়জানা, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

12.  পঞ্চ/১২ ডবার িাট শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: কািার পাড়া, ডাক : িাড়ী ভাষা, উপদজলা+দজলা : সের, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

13.  পঞ্চ/১৩ গফা পাড়া  শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: গফা পাড়া, ডাক : জগেল, উপদজলা+দজলা : সের, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

14.  পঞ্চ/১৪ চাঁনপাড়া শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: চাঁনপাড়া, ডাক : পঞ্চগড়, উপদজলা+দজলা : সের, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

15.  পঞ্চ/১৫ দূগ বা র্মহির ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: জগেল, ডাক : জগেল, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

16.  পঞ্চ/১৬ কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: কাজী পাড়া, ডাক : পঞ্চগড়, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

17.  পঞ্চ/১৭ কুহচয়াদর্মাড় বাদির পাড় সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কটাংনা পাড়া, ডাক : টুহনর িাট, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

18.  পঞ্চ/১৮ যুহগপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কুহচয়াদর্মাড়, ডাক : টুহনর িাট, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

19.  পঞ্চ/১৯ ববরাগীপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ববরাগী, ডাক : টুহনর িাট, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

20.  পঞ্চ/২০ ফুলপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: ফুলপাড়া, ডাক : টুহনর িাট, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

21.  পঞ্চ/২১ কগায়ালপাড়া সাব বজনীন লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: কগায়ালপাড়া, ডাক : টুহনর িাট, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

22.  পঞ্চ/২২ টুহনর িাট সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কতলীপাড়া, ডাক : টুহনর িাট, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

23.  পঞ্চ/২৩ গদলিা বাজার সাব বজনীন দূগ বা র্মহির ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: গদলিাপাড়া, ডাক : টুহনর িাট, উপদজলা+দজলা : সের, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

24.  পঞ্চ/২৪ গদলিা পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: গদলিা পাড়া, ডাক : টুহনর িাট, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

25.  পঞ্চ/২৫ কতলীপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কতলীপাড়া, ডাক : টুহনর িাট, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

26.  পঞ্চ/২৬ কগায়াল পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কগায়ালপাড়া, ডাক : টুহনর িাট, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

27.  পঞ্চ/২৭ কটাংনাপাড়া কাটাবাড়ী শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: ককুটিয়া কর্মাড়, ডাক : টুহনর িাট, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

28.  পঞ্চ/২৮ ববরাগী পাড়া সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: কবরাগীপাড়া, ডাক : টুহনর িাট, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

29.  পঞ্চ/২৯ েলুয়া সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: ফুলপাড়া, ডাক : টুহনর িাট, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

30.  পঞ্চ/৩০ কতলীপাড়া শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: কতলীপাড়া, ডাক : টুহনর িাট, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

31.  পঞ্চ/৩১ গদলয়া পাড়া সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: গদলিাপাড়া, ডাক : টুহনর িাট, উপদজলা+দজলা : সের, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

32.  পঞ্চ/৩২ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: তইেীলো পাড়া, ডাক : চাকলা িাট, উপদজলা+দজলা : সের, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

33.  পঞ্চ/৩৩ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: েলুয়া ফহকর পাড়া, ডাক : সাতদর্মড়া, উপদজলা+দজলা : সের, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

34.  পঞ্চ/৩৪ েলুয়া শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: েলুয়াফহকর পাড়া, ডাক : সাতদর্মড়া, উপদজলা+দজলা : সের, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

35.  পঞ্চ/৩৫ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ িহর র্মহির, গ্রার্ম: েলুয়াফহকর পাড়া, ডাক : সাতদর্মড়া, উপদজলা+দজলা : সের, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

36.  পঞ্চ/৩৬ র্মালাোর্ম দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বুহড়বান বান, ডাক : ধাক্কার্মারা, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড়  ০৭/০৪/১১ 

37.  পঞ্চ/৩৭ শ্রীশ্রী বুহড় বান িহর র্মহির, গ্রার্ম: র্মালাোর্ম, ডাক : ধাক্কার্মারা, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

38.  পঞ্চ/৩৮ শ্রীশ্রী বুহড়র সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: বুহড়র বান, ডাক : ধাক্কার্মারা, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

39.  পঞ্চ/৩৯ েরুয়া পাগা দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: েরুয়া পাড়া, ডাক : ধাক্কার্মারা, উপদজলা+দজলা : সের, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

40.  পঞ্চ/৪০ েরুয়া পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম: েরুয়া পাড়া, ডাক : ধাক্কার্মারা, উপদজলা+দজলা : সের, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

41.  পঞ্চ/৪১ র্মালী পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম: র্মালী পাড়া, ডাক : পঞ্চগড়, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

42.  পঞ্চ/৪২ র্মালাোস কশ্মষান ঘাট (শ্মোন ঘাট), গ্রার্ম: র্মালাোস, ডাক : ধাক্কার্মারা, উপদজলা+দজলা : সের, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

43.  পঞ্চ/৪৩ শ্রী কুহড়র বান শ্মোন ঘাট বুহড়রবান, গ্রার্ম: বুহড়র বান, ডাক : ধাক্কার্মারা, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

44.  পঞ্চ/৪৪ কেতনাই কটাংগনর্মারী শ্মোন ঘাট , গ্রার্ম: েরুয়া পাড়া, ডাক : ধাক্কার্মারা, উপদজলা+দজলা : সের, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

45.  পঞ্চ/৪৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: আয়র্মা ঝলই, ডাক : র্মাগুড়া, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

46.  পঞ্চ/৪৬ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: র্মাগুড়াপাড়া, ডাক : র্মাগুড়া, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

47.  পঞ্চ/৪৭ হচকন র্মাটি কগৌরগীহর হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: হচকনর্মাটি, ডাক : ফুটকী বাহড়, উপদজলা+দজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

48.  পঞ্চ/৪৮ বগড়ী ডাঙ্গী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বগড়ী ডাঙ্গী, ডাক : ফুটহক বাড়ী, উপদজলা+দজলা : সের ,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

49.  পঞ্চ/৪৯ নাদসর র্মন্ডলিাট দূগ বা র্মহির ও লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম:.দবাসপাড়া, ডাক : নাদসর র্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : কবাো, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

50.  পঞ্চ/৫০ তাঁতী পাড়া বারয়ারী ধার্ম ও হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: তাতীপাড়া, ডাক : নয়াহেঘী, উপদজলা+দজলা : কবাো,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

51.  পঞ্চ/৫১ সনকাই পাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: সানকাই পাড়া, ডাক : নাদসর র্মন্ডব িাট, উপদজলা+দজলা : কবাো,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

52.  পঞ্চ/৫২ কবাসপাড়া হিন্দু সম্প্রোদয়র শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: কবাসপাড়া, ডাক : নাদসর র্মন্ডপ িাট, উপদজলা+দজলা : কবাো,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

53.  পঞ্চ/৫৩ শ্রীশ্রী দূগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: ববরাতী, ডাক : পাঁচপীর, উপদজলা+দজলা : কবাো,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

54.  পঞ্চ/৫৪ শ্রীশ্রী রাধা শ্যার্ম সুির সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম: বাক পুর, ডাক : পাঁচপীর, উপদজলা+দজলা : কবাো,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

55.  পঞ্চ/৫৫ ভদেশ্বর হেব র্মহির, গ্রার্ম: কাহলয়াখহন, ডাক : কেবনগর, উপদজলা+দজলা : কেঁতুহলয়া,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

56.  পঞ্চ/৫৬ জার্মহরগুড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: জার্মাহরগুড়ী , ডাক : র্মাহঝপাড়া, উপদজলা+দজলা : কেঁতুহলয়া,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

57.  পঞ্চ/৫৭ কেঁতুহলয়া সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: কর্মাহর্মনপাড়া , ডাক : কেঁতুহলয়া, উপদজলা+দজলা : কেঁতুহলয়া,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

58.  পঞ্চ/৫৮ োনা গে সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: জার্মহরওড়ী , ডাক : র্মাহঝপাড়া, উপদজলা+দজলা : কেঁতুহলয়া,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

59.  পঞ্চ/৫৯ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: ব্রক্ষ্ম কতালা, ডাক : হতরনই, উপদজলা+দজলা : কেঁতুহলয়া,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

60.  পঞ্চ/৬০ িহর র্মহির, গ্রার্ম: আরাহজ কৃষ্ণ নগর, ডাক : হর্মজবাপুর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

61.  পঞ্চ/৬১ শ্রীশ্রী বাসন্তী কেবী র্মহির, গ্রার্ম: হক:পান বাড়ী, ডাক : হর্মজবাপুর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

62.  পঞ্চ/৬২ সরকার পাড়া শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: সরকার বাড়া, ডাক : হর্মজবাপুর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

63.  পঞ্চ/৬৩ কৃষ্ণনগর শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণনগর, ডাক : হর্মজবাপুর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

64.  পঞ্চ/৬৪ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণনগর, ডাক : হর্মজবাপুর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

65.  পঞ্চ/৬৫ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণনগর, ডাক : হর্মজবাপুর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

66.  পঞ্চ/৬৬ বারঘাট িহর র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর কডাহরয়া, ডাক : কডাহরয়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

67.  পঞ্চ/৬৭ োরদঘার ডাংডাংগী কালী র্মহির, গ্রার্ম: োরদখার, ডাক : পু: আদটায়ারী, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

68.  পঞ্চ/৬৮ কেপড়াঝাড় কালী র্মহির, গ্রার্ম: কেপড়াঝাড়, ডাক : কতাহড়য়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

69.  পঞ্চ/৬৯ কেপড়াঝাড় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কবাধগাঁও, ডাক : কতাহড়য়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

70.  পঞ্চ/৭০ কেপড়াঝাড় সরকার পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: কেপড়াঝাড়, ডাক : কতাহড়য়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

71.  পঞ্চ/৭১ েঃ কবাধগাঁও হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: কবাধগাঁও, ডাক : কতাহড়য়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

72.  পঞ্চ/৭২ উঃ কবাধগাঁও হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: কবাধগাঁও, ডাক : কতাহড়য়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

73.  পঞ্চ/৭৩ হনতুপাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: হনতুপাড়া, ডাক : কতাহড়য়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

74.  পঞ্চ/৭৪ হনতুপাড়া শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: হনতুপাড়া, ডাক : কতাহড়য়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

75.  পঞ্চ/৭৫ হনতুপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: হনতুপাড়া, ডাক : কতাহড়য়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

76.  পঞ্চ/৭৬ হনতুপাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: হনতুপাড়া, ডাক : কতাহড়য়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

77.  পঞ্চ/৭৭ শ্রীশ্রী রাধা র্মাধব র্মহির, গ্রার্ম: হনতুপাড়া, ডাক : কতাহড়য়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

78.  পঞ্চ/৭৮ কতাহতয়া কালী বাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: উ: কতাহড়য়া, ডাক : কতাহড়য়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

79.  পঞ্চ/৭৯ উ: বারঘাটী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: উ: কতাহড়য়া, ডাক : কতাহড়য়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

80.  পঞ্চ/৮০ বারঘাটী শ্মোন  ঘাট, গ্রার্ম: উ: কতাহড়য়া, ডাক : কতাহড়য়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

81.  পঞ্চ/৮১ বারঘাটী কালী র্মহির, গ্রার্ম: উ: কতাহড়য়া, ডাক : কতাহড়য়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

82.  পঞ্চ/৮২ বারঘাটী দূগ বা  ঘাট, গ্রার্ম: উ: কতাহড়য়া, ডাক : কতাহড়য়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

83.  পঞ্চ/৮৩ েহিণ বষ বালু পাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম: বষ বালুপাড়া, ডাক : বষ বালুপাড়া, উপদজলা+দজলা : 

আদটায়ারী,পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

84.  পঞ্চ/৮৪ িহর র্মহির, গ্রার্ম: কর্মালানী, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

85.  পঞ্চ/৮৫ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সাংসঘ প্রার্ বনা ককন্দ্র, গ্রার্ম: কর্মালানী, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : 

আদটায়ারী,পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

86.  পঞ্চ/৮৬ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: কর্মালানী, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

87.  পঞ্চ/৮৭ হিোল ককাটি কেবি ধার্ম, গ্রার্ম: কর্মালানী, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

88.  পঞ্চ/৮৮ হিন্দুদের শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: কর্মালানী, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

89.  পঞ্চ/৮৯ শ্মোন বাড়ী স্থান, গ্রার্ম: কর্মালানী, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

90.  পঞ্চ/৯০ কর্মালানী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: কর্মালানী, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

91.  পঞ্চ/৯১ বাগহেহর কেবতরী স্থান, গ্রার্ম: কর্মালানী, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

92.  পঞ্চ/৯২ বড় হসহঙ্গয়া টুকর্মনী র্মহন শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: বড় হসহঙ্গয়া, ডাক : বষ বালুপাড়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

93.  পঞ্চ/৯৩ আদলায়াদখায়া ঠাকুর (রার্মপূজা) িহর র্মহির, গ্রার্ম: আদলায়াদখায়া, ডাক : বষ বালুপাড়া, উপদজলা+দজলা : 

আদটায়ারী,পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

94.  পঞ্চ/৯৪ আদলায়া কখায়া সাব বজনীন লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: আদলায়াদখায়া, ডাক : বষ বালুপাড়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

95.  পঞ্চ/৯৫ আদলায়াদখায়া পুরানাপাড়া  সা. কালী র্মহির, গ্রার্ম: আদলায়াদখায়া, ডাক : বষ বালুপাড়া, উপদজলা+দজলা : 

আদটায়ারী,পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

96.  পঞ্চ/৯৬ আদলায়া কখায়া ধাদর্মর ডাঙ্গা সা. ভে কালী র্মহির, গ্রার্ম: রার্মপুর, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : 

আদটায়ারী,পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

97.  পঞ্চ/৯৭ ককান পাড়া শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: আদলায়াদখায়া, ডাক : বষ বালুপাড়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

98.  পঞ্চ/৯৮ পাল্টা পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম: পাল্টা পাড়া, ডাক : বষ বালুপাড়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

99.  পঞ্চ/৯৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দূগ বা  পূজা র্মহির, গ্রার্ম: আদলায়াদখায়া, ডাক : বষ বালুপাড়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

100.  পঞ্চ/১০০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী ভহি র্মাতা কালী র্মহির, গ্রার্ম: আদলায়াদখায়া, ডাক : বষ বালুপাড়া, উপদজলা+দজলা : 

আদটায়ারী,পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

101.  পঞ্চ/১০১ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: বাহলয়া, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

102.  পঞ্চ/১০২ রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: বাহলয়া, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

103.  পঞ্চ/১০৩ বাহলয়া লক্ষ্মী স্থান কচারাস্তা িহর র্মহির, গ্রার্ম: বাহলয়া, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

104.  পঞ্চ/১০৪ আদলায়াদখায়া সা. শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: আদলায়াদখায়া, ডাক : বষ বালুপাড়া, উপদজলা+দজলা : 

আদটায়ারী,পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

105.  পঞ্চ/১০৫ বাহলয়া বড়বাড়ী শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ িহর র্মহির, গ্রার্ম: বাহলয়া, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

106.  পঞ্চ/১০৬ আদলায়াদখায়া শ্রীশ্রী  িহর কবালা ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম: বাহলয়া, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : 

আদটায়ারী,পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

107.  পঞ্চ/১০৭ বাহলয়া বড়বাড়ী শ্রীশ্রী িহর কতালা ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম: বাহলয়া, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : 

আদটায়ারী,পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

108.  পঞ্চ/১০৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির (বাহলয়া লক্ষ্মীখান), গ্রার্ম: বাহলয়া, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

109.  পঞ্চ/১০৯ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির বাহলয়া লক্ষ্মী খান, গ্রার্ম: বাহলয়া, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

110.  পঞ্চ/১১০ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির (বাহলয়া লক্ষ্মী খান), গ্রার্ম: বাহলয়া, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

111.  পঞ্চ/১১১ বাহলয়া রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: বাহলয়া, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

112.  পঞ্চ/১১২ বাহলয়া লক্ষ্মীখান শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম: বাহলয়া, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : 

আদটায়ারী,পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

113.  পঞ্চ/১১৩ বড়হসহঙ্গয়া সাব বজনীন কালী র্মহির, বড়হসহঙ্গয়া, বষ বালু পাড়া,আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

114.  পঞ্চ/১১৪ বাহলয়া ভুর বুহল ডাাংঙ্গী হেবনার্ কালীর র্মহির, গ্রার্ম: বাহলয়া, ডাক : বার্মন কুর্মার, উপদজলা+দজলা : 

আদটায়ারী,পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

115.  পঞ্চ/১১৫ বড় হসহঙ্গয়া শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: হনতুপাড়া , ডাক : কতাহড়য়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

116.  পঞ্চ/১১৬ সন্ন্যাসী ঠাকুর, গ্রার্ম: রদসয়া, ডাক : রদসয়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

117.  পঞ্চ/১১৭ বাহনয়া পাড়া জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম: রদসয়া, ডাক : রদসয়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

118.  পঞ্চ/১১৮ শ্রীশ্রী হনতযানি িহর র্মহির, গ্রার্ম: রদসয়া, ডাক : রদসয়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

119.  পঞ্চ/১১৯ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: র্মাহলগাঁও, ডাক : রদসয়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

120.  পঞ্চ/১২০ র্মাহলগাঁও পাঁচ ঘহড়য়া পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: র্মাহলগাঁও, ডাক : রাধানগর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

121.  পঞ্চ/১২১ শ্রীশ্রী  োহন্ত হনদকতন হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: রাধানগর, ডাক : রাধানগর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

122.  পঞ্চ/১২২ রাধাকান্ত হজউ র্মহির, গ্রার্ম: রাধানগর, ডাক : রাধানগর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

123.  পঞ্চ/১২৩ রাধানগর র্মন্ডপ পাড়া নবরত্ম শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: রাধানগর, ডাক : রাধানগর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

124.  পঞ্চ/১২৪ বড়োস েহিণ কঘাষপাড়া র্মিৎ সাংঘ, গ্রার্ম: বড়োপ, ডাক : কোটোপ, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

125.  পঞ্চ/১২৫ পার্ারুবাহড় হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: রদসয়া, ডাক : রদসয়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

126.  পঞ্চ/১২৬ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্দেদবর র্মহির, গ্রার্ম: রদসয়া, ডাক : রদসয়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

127.  পঞ্চ/১২৭ সাব বজনীন হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: সে বারপাড়া, ডাক : হর্মজবাপুর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

128.  পঞ্চ/১২৮ র্মাহলগাঁও র্মাঝাপাড়া সন্ন্যাসী র্মহির, গ্রার্ম: র্মাহলগাঁও, ডাক : রাধানগর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

129.  পঞ্চ/১২৯ র্মাহলগাঁও কর্মদলে পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: র্মাহলগাঁও, ডাক : রাধানগর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

130.  পঞ্চ/১৩০ র্মাহলগাঁও বলরার্ম িহর বলা র্মহির, গ্রার্ম: র্মাহলগাঁও, ডাক : রাধানগর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

131.  পঞ্চ/১৩১ র্মাহলগাঁও শ্রীশ্রী হকলার ধার্ম জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম: র্মাহলগাঁও, ডাক : রাধানগর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

132.  পঞ্চ/১৩২ র্মাহলগাঁও বরণতলী কালী র্মহির, গ্রার্ম: র্মাহলগাঁও, ডাক : রাধানগর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

133.  পঞ্চ/১৩৩ শ্রীশ্রী কগাপীনার্ র্মহির, গ্রার্ম: র্মাহলগাঁও, ডাক : রাধানগর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

134.  পঞ্চ/১৩৪ রাধানগর ডঃডঙ্গী িাট শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: রাধানগর, ডাক : রাধানগর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

135.  পঞ্চ/১৩৫ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: রাধানগর, ডাক : রাধানগর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

136.  পঞ্চ/১৩৬ রাধানগর ডঃডঙ্গী িাট শ্রীশ্রী োরেীয় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রাধানগর, ডাক : রাধানগর, উপদজলা+দজলা : 

আদটায়ারী,পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

137.  পঞ্চ/১৩৭ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: রাধানগর, ডাক : রাধানগর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

138.  পঞ্চ/১৩৮ ভারতী শ্মোন ঘাট (দুই), গ্রার্ম: রাধানগর, ডাক : রাধানগর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

139.  পঞ্চ/১৩৯ রাধানগর ভারতী সতী শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: রাধানগর, ডাক : রাধানগর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

140.  পঞ্চ/১৪০ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ কেহবর র্মহির, গ্রার্ম: রদসয়া, ডাক : রদসয়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

141.  পঞ্চ/১৪১ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: কোটোপ, ডাক : কোটোপ, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী,পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

142.  পঞ্চ/১৪২ রদসয়া সরকার পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: র্মাহলগাঁও, ডাক : রদসয়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

143.  পঞ্চ/১৪৩ সুবাস পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: র্মাহলগাঁও, ডাক : রাধানগর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

144.  পঞ্চ/১৪৪ কোটোপ িহর র্মহির, গ্রার্ম: কোটোপ, ডাক : কোটোপ, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

145.  পঞ্চ/১৪৫ রদসয়া জামুরী বাড়ী িহরবলা র্মহির, গ্রার্ম: রদসয়া, ডাক : রদসয়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 
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146.  পঞ্চ/১৪৬ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: রদসয়া, ডাক : রদসয়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

147.  পঞ্চ/১৪৭ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: রদসয়া, ডাক : রদসয়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

148.  পঞ্চ/১৪৮ রদসয়া জামুরী বাড়ী জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম: রদসয়া, ডাক : রদসয়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

149.  পঞ্চ/১৪৯ র্মাহলগাঁও সরকার পাড়া হেব র্মহির, গ্রার্ম: র্মাহলগাঁও, ডাক : রদসয়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

150.  পঞ্চ/১৫০ রদসয়া জামুরী বাড়ী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রদসয়া, ডাক : রদসয়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

151.  পঞ্চ/১৫১ রাধানগর হেঘী পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: রাধানগর, ডাক : রাধানগর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

152.  পঞ্চ/১৫২ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির (েলুয়া), গ্রার্ম: কুরুহলয়া, ডাক : কুরুহলয়া, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

153.  পঞ্চ/১৫৩ র্মিনঝার শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: চুচুলী, ডাক : পদটশ্বরী, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

154.  পঞ্চ/১৫৪ সৎসঙ্গ হবষ্ণু র্মহির হিশুহলয়া, গ্রার্ম: হিশুহলয়া, ডাক : আ: র্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

155.  পঞ্চ/১৫৫ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: কুড়ুলীয়া, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

156.  পঞ্চ/১৫৬ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: কুড়ুলীয়া, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

157.  পঞ্চ/১৫৭ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: বলরার্মপুর, ডাক : আঃর্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

158.  পঞ্চ/১৫৮ গীরার্ম তলা হেব র্মহির, গ্রার্ম: কালদর্মঘ, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

159.  পঞ্চ/১৫৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: সাতখার্মার, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

160.  পঞ্চ/১৬০ েহিণ বলরার্ম পুর শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: বলরার্মপুর, ডাক : আঃর্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

161.  পঞ্চ/১৬১ র্মিা শ্মোন ও সর্মাধী (েলুয়া), গ্রার্ম: কুড়ুলীয়া, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

162.  পঞ্চ/১৬২ কোিগুি োলুকখরা শ্মোন ও সর্মাধী, গ্রার্ম: চুচুলী, ডাক : পদটশ্বরী, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

163.  পঞ্চ/১৬৩ চাদর্মশ্বরী শ্মোন র্মহির, গ্রার্ম: চাদর্মশ্বরী, ডাক : আঃর্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

164.  পঞ্চ/১৬৪ শ্মোন ভূহর্ম (েহিণ ভূল্লী পাড়া), গ্রার্ম: চাদর্মশ্বরী, ডাক : আঃর্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

165.  পঞ্চ/১৬৫ হিশুহলয়া একলার্মহন শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: হিশুহলয়া, ডাক : আঃর্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

166.  পঞ্চ/১৬৬ চুচুলীয়া িাহড় পুকুর শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: চুচুলী, ডাক : পদটশ্বরী, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

167.  পঞ্চ/১৬৭ শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: সাত খার্মার, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

168.  পঞ্চ/১৬৮ শ্মোন , গ্রার্ম: সাত খার্মার, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

169.  পঞ্চ/১৬৯ শ্মোন , গ্রার্ম: লক্ষ্মীদ্ধার, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

170.  পঞ্চ/১৭০ শ্রীশ্রী কগাপাল হজউ র্মহির , গ্রার্ম: বলরার্মপুর, ডাক : আঃর্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

171.  পঞ্চ/১৭১ শ্রীশ্রী গুরু কগৌরাঙ্গ রাধােয়ার্ময় হজউ র্মহির , গ্রার্ম: চুচুলীয়া, ডাক : পদটশ্বরী, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

172.  পঞ্চ/১৭২ র্মিনঝাড় শ্রীশ্রী কগাপাল র্মহির , গ্রার্ম: চুচুলীয়া, ডাক : আঃর্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 
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173.  পঞ্চ/১৭৩ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির (েলুয়া), গ্রার্ম: কুরুলীয়া, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

174.  পঞ্চ/১৭৪ লীলার কর্মলা শ্রীশ্রী দূগ বা র্মন্ডপ , গ্রার্ম: বলরার্মপুর, ডাক :আঃর্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

175.  পঞ্চ/১৭৫ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির চাদর্মশ্বরী, গ্রার্ম: চাদর্মশ্বরী, ডাক :আঃর্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

176.  পঞ্চ/১৭৬ চুচুলী বটতলী িাট শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম: চুচুলীয়া, ডাক : পদটশ্বরী, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

177.  পঞ্চ/১৭৭ লক্ষ্মীদ্বার সাব বজনীন দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম: লক্ষ্মীদ্বার, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

178.  পঞ্চ/১৭৮ হিশুহলয়া চাদর্মশ্বরী শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম: হিশুহলয়া, ডাক : আ: র্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

179.  পঞ্চ/১৭৯ চুচুলী হবন্ন্াগুরী শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্ম: চুচুলীয়া, ডাক : পদটশ্বরী, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

180.  পঞ্চ/১৮০ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্ম: কোিসুি, ডাক : পদটশ্বরী, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

181.  পঞ্চ/১৮১ চুচুলী পাইকপাড়া িহর বাসর , গ্রার্ম: চুচুলী, ডাক : পদটশ্বরী, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

182.  পঞ্চ/১৮২ শ্রীশ্রী িদর কৃষ্ণ নার্ম িট্টসাংঘ র্মহির , গ্রার্ম: চাদর্মশ্বরী, ডাক : আ: র্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

183.  পঞ্চ/১৮৩ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্ম: হিশুহলয়া, ডাক : আ: র্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

184.  পঞ্চ/১৮৪ চাদর্মশ্বরী শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: চাদর্মশ্বরী, ডাক : আ: র্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

185.  পঞ্চ/১৮৫ হতস্তা বুড়ী র্মহির , গ্রার্ম: কুরুহলয়া, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

186.  পঞ্চ/১৮৬ হিশুহলয়া হেদরার্মহন হতস্তা বুহড় র্মহির , গ্রার্ম: হিশুহলয়া, ডাক : আ: র্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

187.  পঞ্চ/১৮৭ শ্রীশ্রী হিশুহলয়া বাউহেয়া র্মহির , গ্রার্ম: হিশুহলয়া, ডাক : আ: র্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

188.  পঞ্চ/১৮৮ হিশুহলয়া শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ র্মহির , গ্রার্ম: হিশুহলয়া, ডাক : আ: র্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

189.  পঞ্চ/১৮৯ চুচুলী র্মিবাসর জগন্ন্ার্ র্মহির , গ্রার্ম: চুচুলী, ডাক : আ: র্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

190.  পঞ্চ/১৯০ লক্ষ্মীদ্বার শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ কেব র্মহির , গ্রার্ম: লক্ষ্মীদ্বার, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

191.  পঞ্চ/১৯১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির  (েলুয়া), গ্রার্ম: কুরুহলয়া, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

192.  পঞ্চ/১৯২ কালী র্মহির , গ্রার্ম: আরাজী চাদর্মশ্বরী, ডাক : আ: র্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

193.  পঞ্চ/১৯৩ শ্রীশ্রী কডাবা কালী র্মহির , গ্রার্ম: চুচুহলয়া, ডাক : আ: র্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

194.  পঞ্চ/১৯৪ কডাপাপুকুর কালী র্মহির , গ্রার্ম: চুচুহলয়া, ডাক : পদটশ্বরী, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

195.  পঞ্চ/১৯৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির ঠাকুরানী, গ্রার্ম: চাদর্মশ্বরী, ডাক : আ: র্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

196.  পঞ্চ/১৯৬ রানী রার্মমুনী কতৃক প্রহতহষ্ঠত, গ্রার্ম: কোিশুি, ডাক : পদটশ্বরী, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

197.  পঞ্চ/১৯৭ চুচুলী আশ্রর্ম পাড়া শ্রীশ্রী কালীর র্মহির, গ্রার্ম: চুচুহলয়া, ডাক : পদটশ্বরী, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

198.  পঞ্চ/১৯৮ বটতলী িাট সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম: চুচুহলয়া, ডাক : পদটশ্বরী, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

199.  পঞ্চ/১৯৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম: কুরুহলয়া, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 
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200.  পঞ্চ/২০০ শ্রীশ্রী বন কালী র্মহির , গ্রার্ম: দুিগুি, ডাক : পদটশ্বরী, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

201.  পঞ্চ/২০১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম: কুরুহলয়া, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

202.  পঞ্চ/২০২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম: কুরুহলয়া, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

203.  পঞ্চ/২০৩ লক্ষ্মীদ্বার বুহড় কালী র্মহির , গ্রার্ম: লক্ষ্মীদ্বার, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

204.  পঞ্চ/২০৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: লক্ষ্মীদ্বার, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

205.  পঞ্চ/২০৫ সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: লক্ষ্মীদ্বার, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

206.  পঞ্চ/২০৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: লক্ষ্মীদ্বার, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

207.  পঞ্চ/২০৭ বলরার্মপুর কালীতলা শ্রীশ্রী শ্যার্ম র্মহির, গ্রার্ম: সাতখার্মার, ডাক : আ: র্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

208.  পঞ্চ/২০৮ চাদর্মশ্বরী বকইর্মারী শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: চাদর্মশ্বরী, ডাক : আ: র্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

209.  পঞ্চ/২০৯ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম:হিশুহলয়া, ডাক : আ: র্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

210.  পঞ্চ/২১০ শ্রীশ্রী সন্ন্যাসী র্মহির, গ্রার্ম: হিশুহলয়া, ডাক : আ: র্মন্ডল িাট, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

211.  পঞ্চ/২১১ লক্ষ্মীদ্বার শ্রীশ্রী গ্রার্ম সন্ন্যাসী র্মহির , গ্রার্ম: লক্ষ্মীদ্বার, ডাক : কবাো, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

212.  পঞ্চ/২১২ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্ম: পুরাতন আদটায়ারী, ডাক : হগরাগাঁও, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

213.  পঞ্চ/২১৩ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী পূ ূঁজার র্মহির , গ্রার্ম: পুরাতন আদটায়ারী, ডাক : হগরাগাঁও, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

214.  পঞ্চ/২১৪ শ্রীশ্রী হিন্দু সম্প্রোয় শ্মোন জয়গা , গ্রার্ম: হগরাগাঁও, ডাক : হগরাগাঁও, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

215.  পঞ্চ/২১৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম: হগরাগাঁও, ডাক : হগরাগাঁও, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

216.  পঞ্চ/২১৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম: হগরাগাঁও, ডাক : হগরাগাঁও, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

217.  পঞ্চ/২১৭ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্ম: উত্তর দুগাপুর, ডাক : হগরাগাঁও, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

218.  পঞ্চ/২১৮ শ্রীশ্রী কালী পূজা র্মহির , গ্রার্ম: উত্তর দুগাপুর, ডাক : হগরাগাঁও, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

219.  পঞ্চ/২১৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা পূজা র্মহির , গ্রার্ম: পুরাতন আদটায়ারী, ডাক : হগরাগাঁও, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

220.  পঞ্চ/২২০ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম: লতীঝাড়ী, ডাক : হগরাগাঁও, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

221.  পঞ্চ/২২১ সজনা পাড়া ও হডপড়ী ডাাংগী শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্ম: রাড়াগাঁও, ডাক : হগরাগাঁও, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

222.  পঞ্চ/২২২ হসক্টী িাড়ী শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: লতীঝাড়ী, ডাক : হগরাগাঁও, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

223.  পঞ্চ/২২৩ োনাবীর শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: হসক্টীিাড়ী, ডাক : হগরাগাঁও, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

224.  পঞ্চ/২২৪ লহতঝাড়ী (টিপরীডাঙ্গী) িহর র্মহির, গ্রার্ম: লতীঝাড়ী, ডাক : হগরাগাঁও, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 
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225.  পঞ্চ/২২৫ হসক্টী িাড়ী কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: লতীঝাড়ী, ডাক : হগরাগাঁও, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

226.  পঞ্চ/২২৬ জুহগকাটা কালী র্মহির, গ্রার্ম: জুহগকাটা, ডাক : হর্মজবাপুর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

227.  পঞ্চ/২২৭ রাজাগাঁও শ্রীশ্রী রাধা শ্যার্ম সুির কগৌহরয় র্মঠ, গ্রার্ম: রাজাগাঁও , ডাক : হর্মজবাপুর, উপদজলা+দজলা : আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

228.  পঞ্চ/২২৮ বলরার্ম সুর খার্মারু পাড়া শ্রীশ্রী কালী র্মা ধার্ম, গ্রার্ম: বলরার্মপুর , ডাক : ভাউলাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

229.  পঞ্চ/২২৯ শ্রীশ্রী র্মা কালী র্মহির , গ্রার্ম: বলরার্মপুর , ডাক : কটপ্রীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

230.  পঞ্চ/২৩০ বাহনয়াপুর র্মিত পাড়া পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: র্মিতপাড়া , ডাক : ভাউলাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

231.  পঞ্চ/২৩১ বলরার্মপুর শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: বলরার্মপুর , ডাক : কটপ্রীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

232.  পঞ্চ/২৩২ কালী র্মহির হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: বলরার্মপুর , ডাক : ভাউলাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

233.  পঞ্চ/২৩৩ বলরার্মপুর গহতপাড়া শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: বলরার্মপুর , ডাক : ভাউলাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

234.  পঞ্চ/২৩৪ ফুলবাড়ী িাট কালী র্মহির, গ্রার্ম: কেখবাধা , ডাক : কটহপ্রগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

235.  পঞ্চ/২৩৫ বানুর িাট কালী বাড়ী ধার্ম, গ্রার্ম: বানুর িাট , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

236.  পঞ্চ/২৩৬ বানুর িাট কালী বাড়ী ধার্ম, গ্রার্ম: বানুর িাট , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

237.  পঞ্চ/২৩৭ পামুলী সরকার পাড়া শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: সরকার পাড়া , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

238.  পঞ্চ/২৩৮ ভূলা সন্তরা শ্মোন র্মহির, গ্রার্ম: খদয়রপুর , ডাক : পাঁচপীর, উপদজলা+দজলা : কবাো, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

239.  পঞ্চ/২৩৯ বানুর িাট র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: বানুর িাট , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

240.  পঞ্চ/২৪০ বাকপুর কর্মৌজায় একটি হিন্দু ধর্মীয় শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: বাকপুর , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

241.  পঞ্চ/২৪১ শ্রীশ্রী শ্যার্মরা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: বাকপুর , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

242.  পঞ্চ/২৪২ ববরাগী পাড়া বসন্যাসী কালী র্মহির, গ্রার্ম: পামুলী , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

243.  পঞ্চ/২৪৩ কেৌলতপুর হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: কেৌলতপুর , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

244.  পঞ্চ/২৪৪ চাাংগীর িাট শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কেৌলতপুর , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

245.  পঞ্চ/২৪৫ লক্ষ্মী ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পামুলী , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

246.  পঞ্চ/২৪৬  কেৌলতপুর ববরাগী পাড়া শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: ববরাগীপাড়া, ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

247.  পঞ্চ/২৪৭ কেৌলত পুর শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: কেৌলতপুর , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

248.  পঞ্চ/২৪৮ শ্রীশ্রী িহরর্মহির ও শ্রীশ্রী নেীয়াশ্রর্ম, গ্রার্ম: পামুলী , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

249.  পঞ্চ/২৪৯ শ্রীশ্রী র্মাঝাপাড়া দূগ বা র্মহিন, গ্রার্ম: র্মাঝাপাড়া , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

250.  পঞ্চ/২৫০ পামুলী োন্তুহ র িাট দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পামুলী ডাঙ্গা, ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 
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251.  পঞ্চ/২৫১ শ্রীশ্রী রাধা কগাপীনার্ সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম: রির্মতপুর র্মযলুর িাট , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

252.  পঞ্চ/২৫২ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ যুগলহর্মলন র্মহির ধার্ম, গ্রার্ম: নাহপতপাড়া , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

253.  পঞ্চ/২৫৩ পামুলী কর্মাতভুযন পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম: কর্মাতভুযন , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

254.  পঞ্চ/২৫৪ কখাচাবাড়ী ডাঙ্গা হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: কখাচাবাড়ী ডাঙ্গা পাড়া , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

255.  পঞ্চ/২৫৫ শ্রীশ্রী রাধা কগাপীনার্ সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম: রির্মতপুর র্মযলুর িাট , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

256.  পঞ্চ/২৫৬ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: ডাঙ্গাপাড়া , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

257.  পঞ্চ/২৫৭ হের্ম পুখুরী কালী র্মহির ও িহর র্মহির, গ্রার্ম: বাকপুর , ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

258.  পঞ্চ/২৫৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: পামুলী পাড়া : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

259.  পঞ্চ/২৫৯ কর্মাচাবাড়ী আিাম্মেনগর শ্রী র্মা কাঁলী র্মহির, গ্রার্ম: কর্মাচাবাড়ী : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

260.  পঞ্চ/২৬০ কর্মাচাবাড়ী ডাঙ্গাপাড়া শ্রীশ্রী হবশ্বসনাতন প্রভুর ধর্ম ব র্মহির, গ্রার্ম: কর্মাচাবাড়ী : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

261.  পঞ্চ/২৬১ কর্মাচাবাড়ী আিাম্মেনগর শ্রী র্মা কাঁলী র্মহির, গ্রার্ম: পামুলী পফাদবত পাড়া, ডাক: পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

262.  পঞ্চ/২৬২ পামুলী কসনপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: পামুলী কসনপাড়া, ডাক: পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

263.  পঞ্চ/২৬৩ কর্মাচাবাড়ী দূগ বা পূজার র্মন্ডপ, গ্রার্ম: কালীচরন, ডাক: পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

264.  পঞ্চ/২৬৪ শ্রীশ্রী কগাপাল আশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাকপুর, ডাক: পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

265.  পঞ্চ/২৬৫ র্মা ভো কালী র্মহির, গ্রার্ম: তালতলা, ডাক: কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

266.  পঞ্চ/২৬৬ ককন্দ্রীয় শ্মোন নীলকুঠি, গ্রার্ম: সবুজপাড়া, ডাক: কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

267.  পঞ্চ/২৬৭ ঠাকুর বাড়ী কেবীগঞ্জ বাজার, গ্রার্ম: পাদটায়ারী পাড়া, ডাক: কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

268.  পঞ্চ/২৬৮ কেবীগঞ্জ সািাপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম: সািাপাড়া, ডাক : কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

269.  পঞ্চ/২৬৯ জগবন্ধু ঠাকুরবাড়ী, গ্রার্ম: র্মধ্য পাড়া, ডাক : কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

270.  পঞ্চ/২৭০ তালতলা সরকার পাড়া হেব র্মহির, গ্রার্ম: সরকারপাড়া, ডাক: কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

271.  পঞ্চ/২৭১ কালী র্মহির, গ্রার্ম: উপ: ভাজলী, ডাক : কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

272.  পঞ্চ/২৭২ আন্ত: কেেীয় ভগবান শ্রী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: কদলজপাড়া, ডাক : কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

273.  পঞ্চ/২৭৩ লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: কসানািার, ডাক : কসানািার, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

274.  পঞ্চ/২৭৪ র্মালচন্ডী কালী র্মহির ধার্ম, গ্রার্ম: র্মালচন্ডী, ডাক : কসানািার, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

275.  পঞ্চ/২৭৫ জগৎবন্ধু কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্মালচন্ডী, ডাক : কসানািার, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

276.  পঞ্চ/২৭৬ পুরাতন ঘাদটর পাড়া লক্ষ্মী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: র্মালচন্ডী, ডাক : কসানািার, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

277.  পঞ্চ/২৭৭ র্মালচন্ডী শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির ধার্ম, গ্রার্ম: র্মালচন্ডী, ডাক : কসানািার, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

278.  পঞ্চ/২৭৮ কালীস্থান ধম্যপাড়া কেবীগঞ্জ পঞ্চগড়, গ্রার্ম: কেবীগঞ্জ, ডাক : কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

279.  পঞ্চ/২৭৯ কসানািার সরকার পাড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: কসানািার, ডাক : কসানািার, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

280.  পঞ্চ/২৮০ কালী র্মহির, গ্রার্ম: কসানািার, ডাক : কসানািার, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

281.  পঞ্চ/২৮১ পূব ব গরুঘুর্মা শ্রীশ্রী র্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম: উপনদচৌকী ভাজনী, ডাক : কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

282.  পঞ্চ/২৮২ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: লক্ষ্মী নারায়নী, ডাক : সুির হেঘী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

283.  পঞ্চ/২৮৩ িাজরা চাঙ্গা সাব বজনীন লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: িাজরা ডাঙ্গা, ডাক : সুির হেঘী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

284.  পঞ্চ/২৮৪ ধনর্মন্ডল শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: ধনর্মন্ডল, ডাক : সুির হেঘী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

285.  পঞ্চ/২৮৫ র্মহল্লকােি অহধকারী পাড়া োরেীয় দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: র্মহল্লকােি, ডাক : সুির হেঘী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

286.  পঞ্চ/২৮৬ কজাহতপাড়া কাঠালতলী শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: আহলয়ার যাঁ, ডাক : সুির হেঘী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

287.  পঞ্চ/২৮৭ র্মহল্লকােি অহধকারী শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ িহর র্মহির, গ্রার্ম: র্মহল্লকােি, ডাক : সুির হেঘী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

288.  পঞ্চ/২৮৮ ফুলবাড়ী রাধর্মাধব নার্ম িট্ট র্মহির, গ্রার্ম: কেবত্তরপাড়া, ডাক : সুির হেঘী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

289.  পঞ্চ/২৮৯ র্মহল্লকােি হেয়াল ডাঙ্গা ধূহলয়া ধার্ম কালী র্মহির, গ্রার্ম: সরকার, ডাক : সুির হেঘী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

290.  পঞ্চ/২৯০ বটতলা ধার্ম সাব বজনীন দূগ বা পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: সুির েীহঘ, ডাক : সুির হেঘী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

291.  পঞ্চ/২৯১ আরাজী সুিরহেঘী বসুনীয়াপাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: বসুনীয়া পাড়া, ডাক : সুির হেঘী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

292.  পঞ্চ/২৯২ ব্রদক্ষ্মাত্তর সুিরেীহঘ প্রধান পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: সুির হেঘী, ডাক : সুির হেঘী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

293.  পঞ্চ/২৯৩ হনর্মতলা সাব বজনীন দূগ বা পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: সুির হেঘী, ডাক : সুির হেঘী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

294.  পঞ্চ/২৯৪ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: লক্ষ্মীনারায়নী, ডাক : সুির হেঘী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

295.  পঞ্চ/২৯৫ উত্তর র্মহল্লকােি কেবত্তর পাড়া লিী র্মহির, গ্রার্ম: কেবত্তর, ডাক : সুির হেঘী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

296.  পঞ্চ/২৯৬ আরাজী সুিরহেঘী বসুনীয়াপাড়া দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: বসুনীয়া পাড়া, ডাক : সুির হেঘী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

297.  পঞ্চ/২৯৭ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ডাাংগীপাড়া, ডাক : কসানািার, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

298.  পঞ্চ/২৯৮ উদযদের ডাঙ্গা োরেীয় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: র্মহল্লকােি, ডাক : সুির হেঘী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

299.  পঞ্চ/২৯৯ উদযদের ডাঙ্গা িহর বাসর আশ্রর্ম, গ্রার্ম: কসানািার, ডাক : কসানািার, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

300.  পঞ্চ/৩০০ শ্রীশ্রী রাধা র্মাধব হজউ রাস র্মহির, গ্রার্ম: কসানািার, ডাক : কসানািার, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

301.  পঞ্চ/৩০১ উদযদের ডাঙ্গা শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: কসানািার বির পাড়া, ডাক : কসানািার বির পাড়া, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

302.  পঞ্চ/৩০২ শ্রীশ্রী রাধা র্মাধব হজউ রাস র্মহির, গ্রার্ম: কসানািার, ডাক : কসানািার, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

303.  পঞ্চ/৩০৩ কসানািার বাজার শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কসানািার, ডাক : কসানািার, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

304.  পঞ্চ/৩০৪ র্মহল্লকােি ক্লাবগঞ্জ  র্মহির, গ্রার্ম: র্মহল্লকােি, ডাক : র্মহল্লকােি, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

305.  পঞ্চ/৩০৫ কভস্নী নেীর তীদর শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: কসানািার, ডাক : কসানািার, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

306.  পঞ্চ/৩০৬ কসানািার পূব বডাঙ্গীপাড়া শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ িহর বাসর, গ্রার্ম: ডাাংগীপাড়া, ডাক : কসানািার, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

307.  পঞ্চ/৩০৭ কসানািার বাজার শ্রীশ্রী র্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম: কসানািার, ডাক : কসানািার, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

308.  পঞ্চ/৩০৮ বাদনশ্বর পাড়া শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: বাদনশ্বর পাড়া, ডাক : কটপ্রীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

309.  পঞ্চ/৩০৯ গাজকাটি (নতুন সরকার পাড়া) কালী র্মহির, গ্রার্ম: খাহরজা ভাজনী, ডাক : কটপ্রীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

310.  পঞ্চ/৩১০ গাজকাটি সাব বজনীন দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: খাহরজা ভাজনী, ডাক : কটপ্রীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

311.  পঞ্চ/৩১১ প্রধানাবাে কঘালাহন্ড পাড়া হবষ্ণু র্মহিরও নবহবধা ভহি আশ্রর্ম, গ্রার্ম: ধনর্মন্ডল, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা: কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

312.  পঞ্চ/৩১২ ধনর্মন্ডল বাহনয়াপাড়া খাঁেতলী লিীর ধার্ম, গ্রার্ম: ধনর্মন্ডল, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

313.  পঞ্চ/৩১৩ ধনর্মন্ডল দুধবরপাড়া হবষ্ণু র্মহির ও নবহবব বা ভহি আশ্রর্ম, গ্রার্ম: ধনর্মন্ডল, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা: কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

314.  পঞ্চ/৩১৪ বটতলা দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ধনর্মন্ডল, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

315.  পঞ্চ/৩১৫ কলািাগাড়া পাটিকা মুহন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কলািাগাড়া, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

316.  পঞ্চ/৩১৬ কলািাগাড়া পাটিকা মুহন লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: কলািাগাড়া, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

317.  পঞ্চ/৩১৭ কলািাগাড়া পাটিকা কালী র্মহির, গ্রার্ম: কলািাগাড়া, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

318.  পঞ্চ/৩১৮ বাবুরডাঙ্গা শ্মোনঘাট যািীোউহন, গ্রার্ম: ধনর্মন্ডল, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

319.  পঞ্চ/৩১৯ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: ধনর্মন্ডল, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

320.  পঞ্চ/৩২০ কবাংিারী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কবাংিারী, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

321.  পঞ্চ/৩২১ লিীস্থান কালী র্মহির, গ্রার্ম: ধনর্মন্ডল, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

322.  পঞ্চ/৩২২ কবাংিারী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: কবাংিারী, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

323.  পঞ্চ/৩২৩ গবড়া েড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: কেসাোয়ী, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

324.  পঞ্চ/৩২৪ কসনপাড়া কাঠাতলী সারহেয়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ধনর্মন্ডল আরাজী, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

325.  পঞ্চ/৩২৫ রাজার িাট পূব বপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: রাজারিাট, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

326.  পঞ্চ/৩২৬ কততুলতলা সাতগাঁও কালী র্মহির ধার্ম, গ্রার্ম: ওরাগ্রার্ম (৩), ডাক : পাঁচপার, উপদজলা+দজলা : কবাো, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

327.  পঞ্চ/৩২৭ রাজার িাট দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রাজারিাট, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

328.  পঞ্চ/৩২৮ রাজার িাট পূব বপাড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: রাজারিাট, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

329.  পঞ্চ/৩২৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: হবনয়পুর, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

330.  পঞ্চ/৩৩০ ধনর্মন্ডল আরাজী উত্তর কসনপাড়া শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: রনর্মন্ডল আরাজী, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা: কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

331.  পঞ্চ/৩৩১ ধনর্মন্ডল আরাজী কসনপাড়া আর্মবাড়ী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রনর্মন্ডল আরাজী, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা: কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

332.  পঞ্চ/৩৩২ রাজার িাট পামুলী োরেীয় দূগ বা পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: পামুলী কর্মৌজা, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

333.  পঞ্চ/৩৩৩ কবে র্মহির ও উপােনালয় (দজলা র্মহির), গ্রার্ম: রাজার িাট, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

334.  পঞ্চ/৩৩৪ নয়ন পাড়া সাব বজনীন দূদগ বাৎসব র্মহির, গ্রার্ম: প্রধানাবাে, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

335.  পঞ্চ/৩৩৫ কোলুয়া শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: প্রধানাবাে, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

336.  পঞ্চ/৩৩৬ িাহকর্ম পুর পাটাকামুরী হেব র্মহির, গ্রার্ম: িাহকর্মপুর, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

337.  পঞ্চ/৩৩৭ শ্মোনকালী কালী র্মহির, গ্রার্ম: িাহকর্মপুর, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

338.  পঞ্চ/৩৩৮ খদগর িাট সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ধনর্মন্ডল,ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

339.  পঞ্চ/৩৩৯ খদগর িাট কালী র্মহির, গ্রার্ম: হবনয়পুর,ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

340.  পঞ্চ/৩৪০ প্রধাবাে ইটভাটা দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কেবীগঞ্জ, ডাক: কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

341.  পঞ্চ/৩৪১ কবাংিারী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম:দবাংিারী, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

342.  পঞ্চ/৩৪২ কালীগঞ্জ কালী র্মহির, গ্রার্ম: কালীগঞ্জ, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

343.  পঞ্চ/৩৪৩ কালীগঞ্জ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কালীগঞ্জ, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

344.  পঞ্চ/৩৪৪ সাব বজনীন সন্ন্যাসী ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম: কপড়ালবাড়ী, ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

345.  পঞ্চ/৩৪৫ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সৎসঙ্গ সর্মদবে প্রার্ বনা ককন্দ্র, গ্রার্ম: কার্মারপাড়া, ডাক : পামুলী, উপদজলা: কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

346.  পঞ্চ/৩৪৬ কপড়ালবাড়ী র্মিন্তপাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: কপড়ালবাড়ী, ডাক : কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

347.  পঞ্চ/৩৪৭ শ্রীশ্রী সন্ত কগৌড়ীয় র্মঠ, গ্রার্ম: বাকপুর, ডাক : পামুলী, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

348.  পঞ্চ/৩৪৮ কাটনিারী হিন্দু শ্মোন, গ্রার্ম: সুলতানপুর , ডাক : ল/িাট, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

349.  পঞ্চ/৩৪৯ লক্ষ্মীর িাট দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: সুলতানপুর, ডাক : লক্ষ্মীর িাট, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

350.  পঞ্চ/৩৫০ গালান্ডী হিন্দু শ্মোন, গ্রার্ম: সরকারপাড়া, ডাক : লক্ষ্মীর িাট, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

351.  পঞ্চ/৩৫১ সরকারপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: সরকারপাড়া, ডাক : লক্ষ্মীর িাট, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

352.  পঞ্চ/৩৫২ শ্রীশ্রী গুরুগীতা িহর র্মহির, গ্রার্ম: খুটার্মারা, ডাক : কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

353.  পঞ্চ/৩৫৩ আহধকারী পাড়া শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: অহধকারীপাড়া, ডাক : কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

354.  পঞ্চ/৩৫৪ শ্রীশ্রী সন্ত কগৌড়ীয় র্মঠ ভজন কুঠির, গ্রার্ম: খুটার্মারা আরজী পাড়া, ডাক : কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

355.  পঞ্চ/৩৫৫ কালী বাড়ী গালন্ডী কচৌরঙ্গী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কেবী ডবা, ডাক : কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

356.  পঞ্চ/৩৫৬ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: োহন্তনগর, ডাক : লক্ষ্মীরিাট, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

357.  পঞ্চ/৩৫৭ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: োহন্তনগর, ডাক : লক্ষ্মীরিাট, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

358.  পঞ্চ/৩৫৮ শ্রীশ্রী সীতা নার্ম র্মিাদিি হেব ,কালী ও হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: কেবীগঞ্জ , ডাক : কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

359.  পঞ্চ/৩৫৯ কবলতলী পাড়া হবশ্বকর্ম বা র্মহির, গ্রার্ম: খুটার্মারা কবলতলী , ডাক : কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

360.  পঞ্চ/৩৬০ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কপড়ালবাড়ী , ডাক : কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

361.  পঞ্চ/৩৬১ ধারার িাট হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: ধারার িাট , ডাক : কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

362.  পঞ্চ/৩৬২ শ্রীশ্রী সীতা নার্ম র্মিাদিি ধার্ম শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: খুটার্মার , ডাক : কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

363.  পঞ্চ/৩৬৩ সুলতারপুর প্রসােপাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: েহলপাড়া , ডাক : লক্ষ্মীরিাট, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

364.  পঞ্চ/৩৬৪ কসানাদপাড়া  সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কসানাপাড়া , ডাক : লক্ষ্মীরিাট, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

365.  পঞ্চ/৩৬৫ কসানাদপাড়া পাচঁদকালতলা দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পাঁচদকালতলা , ডাক : লক্ষ্মীরিাট, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

366.  পঞ্চ/৩৬৬ কবলতলী পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: খুটার্মারা কবলতলী পাড়া , ডাক : কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

367.  পঞ্চ/৩৬৭ সাব বজনীন কনপাল বাবু সন্ন্যাসীঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম: কপ্রড়ালবাড়ী , ডাক : কেবীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

368.  পঞ্চ/৩৬৮ েন্তপাল নিপাড়া শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: নিপাড়া , ডাক : বাসেি, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

369.  পঞ্চ/৩৬৯ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: নিপাড়া , ডাক : বাসেি, উপদজলা+দজলা : কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

370.  পঞ্চ/৩৭০ শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম: েন্তপাল , ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, কজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

371.  পঞ্চ/৩৭১ বাগেি বুড়ীর ধার্ম লক্ষ্মী পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: বাগেি , ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, কজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

372.  পঞ্চ/৩৭২ বাগেি শ্রীশ্রী কগৌর হনতাই সাংঘ-আশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাগেি , ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, কজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

373.  পঞ্চ/৩৭৩ বাগেি কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাগেি , ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, কজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

374.  পঞ্চ/৩৭৪ বাগেি শ্রীশ্রী কগৌর সাংঘ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাগেি , ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, কজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

375.  পঞ্চ/৩৭৫ বাগেি বাজার সাব বজনীন স্বারেীয় দূগ বা পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: বাগেি , ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, কজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

376.  পঞ্চ/৩৭৬ বাগেি জঙ্গূঁলীয়াপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম: জঙ্গূঁলীয়পাড়া , ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, কজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

377.  পঞ্চ/৩৭৭ বাগেি শ্মোন ভূহর্ম, গ্রার্ম: বাগেি , ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, কজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

378.  পঞ্চ/৩৭৮ বাগেি জঙ্গূঁলীয়া শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: জঙ্গূঁলীয়াপাড়া , ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, কজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

379.  পঞ্চ/৩৭৯ বাগেি জঙ্গূঁলীয়া শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: জঙ্গূঁলীয়াপাড়া , ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, কজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

380.  পঞ্চ/৩৮০ জঙ্গূঁলীয়া শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: জঙ্গূঁলীয়াপাড়া , ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, কজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

381.  পঞ্চ/৩৮১ বাগেি ঢুহলয়ািাটি কোল র্মহির, গ্রার্ম: বাগেি , ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, কজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

382.  পঞ্চ/৩৮২ বাগেি শ্মোট ঘাট, গ্রার্ম: বাগেি , ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, কজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

383.  পঞ্চ/৩৮৩ বাগেি জঙ্গূঁলীয়া বারহলয়া ধার্ম, গ্রার্ম: জঙ্গূঁলীয়াপাড়া , ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, কজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

384.  পঞ্চ/৩৮৪ বাগেি শ্রীশ্রী বচতন্য সাংঘ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাগেি , ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, কজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

385.  পঞ্চ/৩৮৫ িরনারায়নী নতুন বাজার লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: নগর র্মা কেখা , ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, কজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

386.  পঞ্চ/৩৮৬ রাধাদগাহবি র্মহির, ডাডখািাট িদর কৃষ্ণ নার্মিট্ট সাংঘ, গ্রার্ম: িাজরাডাঙ্গা , ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় 

০৭/০৪/১১ 

387.  পঞ্চ/৩৮৭ েন্ডাপাল বাহনয়াপাড়া সাব বজনীন লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: েন্ডপাল , ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, কজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

388.  পঞ্চ/৩৮৮ েন্ডপাল সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: েন্ডপাল , ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, কজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

389.  পঞ্চ/৩৮৯ িাজরাডাঙ্গা কালী র্মহির, গ্রার্ম: িাজারডাঙ্গা, ডাক : বাগেি, উপদজলা : কেবীগঞ্জ, কজলা : পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

390.  পঞ্চ/৩৯০ পঞ্চগড় ককন্দ্রীয় র্মিাশ্মোন, রাঙ্গা পাহনর িাট, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

391.  পঞ্চ/৩৯১ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ র্মহির ও শ্রীশ্রী র্মিারাজা র্মহির, বাহলয়া, বার্মনকুর্মার,আদটায়ারী, পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

392.  পঞ্চ/৩৯২ শ্রীশ্রী শ্যার্মা পূজা র্মহির, গ্রার্ম: সর্মলুর িাট, ডাক: ববরাতী, উপদজলা: কবাো, কজলা: পঞ্চগড় ০৭/০৪/১১ 

393.  পঞ্চ/৩৯৩ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: কবাধগাঁও, ডাক: কতাহড়য়া, উপদজলা: আদটায়ারী, কজলা: পঞ্চগড় ১২/০৬/১১ 

394.  পঞ্চ/৩৯৪ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ হজউ র্মহির, গ্রার্ম: সে বারপাড়া, ডাক: রদসয়া, উপদজলা: আদটায়ারী, কজলা: পঞ্চগড় ১২/০৬/১১ 

395.  পঞ্চ/৩৯৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : হসপাইপাড়া, ডাক : র্মাদড়য়া, উপদজলা : কবাো, কজলা : পঞ্চগড় ০৩.১১.১১ 

396.  পঞ্চ/৩৯৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন  পূজা র্মহির, গ্রার্ম : িাহড়পুকুরী, ডাক : র্মাদড়য়া, উপদজলা : কবাো, কজলা : পঞ্চগড় ০৩.১১.১১ 

397.  ঠাকুর/০৮ শ্রীশ্রী সাব বজনীন র্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম: পূব বশুখানপুখরী, ডাক: হড’িাট, উপদজলা +দজলা: ঠাকুরগাঁও ২১.১২.১১ 

398.  ঠাকুর/১৫৪ কোপাইল কবলডাঙ্গী শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কোপাইল, ডাক: ববরচুনা, উপদজলা: পীরগঞ্জ, কজলা: ঠাকুরগাঁও ২২.০৯.১৩ 

399.  ঠাকুর/১৫৫ শ্রীশ্রী সুধার্ময় বৃিাবন আশ্রর্ম, গ্রার্ম: িাজীপুর, ডাক:  নারায়ণপুর, উপদজলা: পীরগঞ্জ, কজলা: ঠাকুরগাঁও ২২.০৯.১৩ 

400.  ঠাকুর/১৫৬ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা ঠাকুরানী র্মহির, গ্রার্ম: সাটিয়া, ডাক: র্মালগাঁও,  উপদজলা: পীরগঞ্জ, কজলা: ঠাকুরগাঁও ২২.০৯.১৩ 

401.  ঠাকুর/১৫৭ হসাংদিার িহর র্মহির, গ্রার্ম: হসাংদিার, ডাক: ববরচুনা,  উপদজলা: পীরগঞ্জ, কজলা: ঠাকুরগাঁও ১৯.০১.১৪ 

402.  ঠাকুর/১৫৮ েহিণ র্মালঞ্চা র্মধ্যপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ র্মালঞ্চা, ডাক: করনাই,  উপদজলা: পীরগঞ্জ, কজলা: ঠাকুরগাঁও ১৫.০৭.১৪ 

403.  ঠাকুর/২০৮ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, কদলজপাড়া, ডাক+উপদজলা: রানীোংককল, কজলা: ঠাকুরগাঁও ০৯.০৩.১১ 

404.  ঠাকুর/২০৯ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, কদলজপাড়া, ডাক+উপদজলা: রানীোংককল, কজলা: ঠাকুরগাঁও ০৯.০৩.১১ 

405.  ঠাকুর/২১০ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, কদলজপাড়া, ডাক+উপদজলা: রানীোংককল, কজলা: ঠাকুরগাঁও ০৯.০৩.১১ 

406.  ঠাকুর/২১১ বারঘহরয়া িাহতয়া শ্মোনঘাট, গ্রার্ম: বারঘহরয়া, ডাক+উপদজলা: রানীোংককল, কজলা: ঠাকুরগাঁও ১০.০৬.১৪ 

407.  ঠাকুর/২১২ কুর্মহরয়া র্মিারাজা িহরবাসর র্মহির, গ্রার্ম: কুর্মহরয়া, ডাক: বহলদ্বারা, উপদজলা: রানীোংককল, কজলা: ঠাকুরগাঁও ০২.০৭.১৪ 

408.  ঠাকুর/২১৯ ব্রহ্মপুর ফুলবাড়ী শ্মোনঘাট, গ্রার্ম: ব্রহ্মপুর, ডাক: কগাগর, উপদজলা+দজলা: ঠাকুরগাঁও ০৭.১২.১৪ 

409.  ঠাকুর/২২০ রউতনগর কুহলকনেী শ্মোনঘাট, গ্রার্ম:+ ডাক: রউতনগর, উপদজলা: রানীোংককল, কজলা: ঠাকুরগাঁও ২৪.০২.১৫ 

410.  ঠাকুর/৩৭৬ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকিলচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: রির্মতপুর, ডাক: ধীরগঞ্জিাট, উপদজলা  িহরপুর,দজলা: ঠাকুরগাঁও ০৭.১২.১৪ 

411.  হেনাজ/০১ হেনাজপুর শ্রী হনগর্মানি সারস্বত আশ্রর্ম, গ্রার্ম: গড়নূরপুর,  ডাক: েের্মাইল, উপদজলা: কািাদরাল, কজলা: হেনাজপুর ১৩.০৩.১৪ 

412.  হেনাজ/০২ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: কখাোলপুর,  ডাক: তরলািাট, উপদজলা: কািাদরাল, কজলা: হেনাজপুর ১৩.০৩.১৪ 

413.  হেনাজ/০৩ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম: উহচৎপুর,  ডাক: র্মিারাজগঞ্জ, উপদজলা: কািাদরাল, কজলা: হেনাজপুর ২০.০৩.১৪ 

414.  হেনাজ/০৪ চকপ্রাণ কৃষ্ণ,হেব ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণপ্রাণ,  ডাক: র্মিারাজগঞ্জ, উপদজলা: কািাদরাল, কজলা: হেনাজপুর ১৫.০৭.১৪ 

415.  হেনাজ/০৫ নয়াবাে বটতলী িাট সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: নয়াবাে,  ডাক: কাহলরিাট, উপদজলা: কািাদরাল, কজলা: হেনাজপুর ১৫.০৫.১৬ 

416.  হেনাজ/০৬ কািাদরার র্ানা ককন্দ্রীয় র্মহির, গ্রার্ম: +  ডাক: + উপদজলা: কািাদরাল, কজলা: হেনাজপুর ১৫.০৫.১৬ 

417.  হেনাজ/১০১ শ্রীশ্রী হেব দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হবষ্ণুপুর, ডাক+ উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

418.  হেনাজ/১০২ শ্রীশ্রী কালী, হেব ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কগাহবিপুর(দেবনার্পাড়া), ডাক+ উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

419.  হেনাজ/১০৩ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: কগাহবিপুর(দেবনার্পাড়া), ডাক+ উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

420.  হেনাজ/১০৪ শ্রীশ্রী সন্ন্যাসী র্মহির, গ্রার্ম: কগাহবিপুর(দেবনার্পাড়া), ডাক+ উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

421.  হেনাজ/১০৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: বাসুলী(দভন্ডাপাড়া), ডাক+ উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

422.  হেনাজ/১০৬ শ্রীশ্রী জয় দুগ বা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: চকরার্মপুর ডাক: পাদকরিাট, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

423.  হেনাজ/১০৭ ওঁ োহন্ত হনদকতন (উপাসনালয়), গ্রার্ম: কভড়দভড়ী, োখারীপাড়া, ডাক: পাদকরিাট, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা:  ১৬/০৭/১৩ 

424.  হেনাজ/১০৮ েহিণ কভড়দভড়ী কালীতলা কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কভড়দভড়ী, ডাক: পাদকরিাট, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

425.  হেনাজ/১০৯ কভড়দভড়ী রােকালী িহর র্মহির, গ্রার্ম: কভড়দভড়ী, ডাক: টাংগুয়া, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

426.  হেনাজ/১১০ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: টাংগুয়া, ডাক: সরিদ্দ, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

427.  হেনাজ/১১১ দুবহলয়া কসানার র্মন্ডপ দূগ বা র্মন্ডপ, দুবহলয়া, কগায়ালহডহি, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

428.  হেনাজ/১১২ রার্মনগর বুহড়তলা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রার্মনগর, ডাক: কাহচনীয়া, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

429.  হেনাজ/১১৩ রার্মনগর লক্ষ্মীতলা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রার্মনগর, ডাক: কাহচনীয়া, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

430.  হেনাজ/১১৪ সীর্মান্ত কালী ও দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: দুবহলয়া, পলােবাড়ী, ডাক: উ: পলােবাড়ী, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

431.  হেনাজ/১১৫ আর্মলা শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: দুবহলয়া, ডাক:  কগায়ালহডহি, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

432.  হেনাজ/১১৬ দুয়ানী কাহের্মনগর িহর র্মহির, গ্রার্ম: দুয়ানী কাহের্মনগর, ডাক: জয়গঞ্জ, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

433.  হেনাজ/১১৭ পূব ব বাসুলী হনজ পাড়া দূগ বা র্মন্ডব, পূব ব বাশুলী, ডাক+ উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

434.  হেনাজ/১১৮ েহিণ বালা পাড়া কটক পাড়া শ্মোন ঘাট, েঃ বালাপাড়া, ডাক: কাদয়র্মপুর, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

435.  হেনাজ/১১৯ েহিন বালাপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মন্ডব, েঃ বালাপাড়া, ডাক: কাদয়র্মপুর, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

436.  হেনাজ/১২০ জুগীর কঘাপা োরেীয় দূগ বা র্মন্ডপ, জুগহর কঘাপা র্মাঝা পাড়া, ডাক: কাদয়র্মপুর, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

437.  হেনাজ/১২১ রার্মনগর আনিদর্মািন িহর বাসর , গ্রার্ম: রার্মনগর, ডাক: কাহচনীয়া, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

438.  হেনাজ/১২২ আগ্রা সাব বজনীন িহর বাসর, আগ্রা, কাহচনীয়া, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

439.  হেনাজ/১২৩ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর বালাপাড়া, ডাক: জয়গঞ্জ, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

440.  হেনাজ/১২৪ পাদকরিাট চকচহকয়া শ্মোন ঘাট, পাদকরিাট, ডাক: পাদকরিাট, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

441.  হেনাজ/১২৫ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, দুবহলয়া, কগায়ালহডহি, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

442.  হেনাজ/১২৬ আাংগার পাড়া চড়কডাঙ্গা শ্মোন, আাংগার পাড়া, ডাক: বাাংলা বাজার, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

443.  হেনাজ/১২৭ নাওঘাটার পাড় শ্মোন ঘাট, আাংগারপাড়া, ডাক: পাদকরিাট, উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

444.  হেনাজ/১২৮ খানসার্মা র্মাস্টারপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কগাহবিপুর, ডাক: + উপদজলা: খানসার্মা, কজলা: হেনাজপুর ১৭/০৯/১৪ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

445.  হেনাজ/৩৫১ শ্রীচন্দ্রপুর সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: শ্রীচন্দ্রপুর, ডাক: বলগাড়ী, উপদজলা: কঘাড়াঘাট, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

446.  হেনাজ/৩৫২ শ্রীচন্দ্রপুর সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: শ্রীচন্দ্রপুর, ডাক: বলগাড়ী, উপদজলা: কঘাড়াঘাট, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

447.  হেনাজ/৪৩৬ শ্রীশ্রী কগাপাল কগকরাঙ্গ হজউ র্মহির, গ্রার্ম: তালপুকুর, ডাক: হভয়াইল, উপদজলা: হচহবরবির, কজলা: হেনাজপুর ২৩.০৬.১১ 

448.  হেনাজ/৫০৫ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: োহনিারী, ডাক: কর্মলপুর, উপদজলা: সের, কজলা: হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

449.  হেনাজ/৫৪৩ উত্তর কগাহবিপুর শ্মোনঘাট শ্যার্মা কালী র্মহির, উত্তর কগাহবিপুর, সের, হেনাজপুর ১৮.০৭.১৬ 

450.  হেনাজ/৬০১ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম- হসঙ্গীর্মারী (নয়াপাড়া), ডাক- বাসুপাড়া, উপদজলা- পাব বতীপুর, কজলা- হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

451.  হেনাজ/৬০২ শ্রীশ্রী কচৌদ্দিাত রিা কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম : কোট চন্ডীপুর, ডাক : রাজারার্মপুর, উপদজলা : পাব বতীপুর, কজলা- 

হেনাজপুর 

১০/০৯/১৩ 

452.  হেনাজ/৬০৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কোট চন্ডীপুর, ডাক : রাজারার্মপুর, উপদজলা : পাব বতীপুর, কজলা- হেনাজপুর ১০/০৯/১৩ 

453.  হেনাজ/৬০৪ নারায়ণপুর শ্রীশ্রী হনগর্মানি সারস্বত র্মহির, গ্রার্ম: নারায়ণপুর, ডাক+উপদজলা: পাব বতীপুর, কজলা: হেনাজপুর ০১.০৯.১৬ 

454.  হেনাজ/৭০১ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: রাঙ্গন, ডাক: কবাড বিাট, উপদজলা: হবরল, কজলা: হেনাজপুর ১৫.০৭.১৪ 

455.  হেনাজ/৭০২ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ে. কগাহবিপুর, ডাক: কাহলয়াগঞ্জ, উপদজলা: হবরল, কজলা: হেনাজপুর ২৮.১০.১৪ 

456.  হেনাজ/৭০৩ শ্রীশ্রী শ্যার্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম: ভান্ডারা, ডাক: বালাদিার, উপদজলা: হবরল, কজলা: হেনাজপুর ২৪.১২.১৪ 

457.  হেনাজ/৭০৪ ভান্ডারা (র্মানপাড়া) িহর র্মহির, গ্রার্ম: ভান্ডারা, ডাক: বালাদিার, উপদজলা: হবরল, কজলা: হেনাজপুর ২৪.১২.১৪ 

458.  হেনাজ/৭০৫ শ্রীশ্রী আদর্মে কালী র্মহির, গ্রার্ম: ভান্ডারা, ডাক: বালাদিার, উপদজলা: হবরল, কজলা: হেনাজপুর ২০.০৯.১৫ 

459.  হেনাজ/৭৫১ রানীনগর দুগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম : রানীনগর, ডাক: কেের্মািাট, উপদজলা : হবরার্মপুর, কজলা : হেনাজপুর ১৬/০৭/১৩ 

460.  হেনাজ/৮৫১ মুহড়য়ালা জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম: মুহড়য়ালা, ডাক: সুলতানপুর, উপ: কবাচাগঞ্জ, কজলা: হেনাজপুর ১৬.০৭.১৩ 

461.  হেনাজ/৮৫২ হজদনার কবড়াকুঠি শ্মোনঘাট, গ্রার্ম: হজদনার, ডাক: মুরারীপুর, উপ: কবাচাগঞ্জ, কজলা: হেনাজপুর ১৬.০৭.১৩ 

462.  হেনাজ/৮৫৩ েহিণ রণগাঁও িহর র্মহির, গ্রার্ম: ে. রণগাঁও, ডাক: রণগাঁও, উপ: কবাচাগঞ্জ, কজলা: হেনাজপুর ২০.১০.১৩ 

463.  হেনাজ/৮৫৪ শ্রীশ্রী হবষ্ণু হবগ্রি সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: সিষপুর, ডাক: নওপাড়া, উপ: কবাচাগঞ্জ, কজলা: হেনাজপুর ১৫.০৭.১৪ 

464.  হেনাজ/৮৫৫ শ্রীশ্রী নরহসাংি ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম: র্মিব্বতপুর, ডাক: কোট সুলতানপুর, উপ: কবাচাগঞ্জ, কজলা: হেনাজপুর ০৭.০২.১৬ 

465.  হেনাজ/৮৫৬ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা ঠাকুরাণী র্মহির, গ্রার্ম: র্মিব্বতপুর, ডাক: কোট সুলতানপুর, উপ: কবাচাগঞ্জ, কজলা: হেনাজপুর ০৭.০২.১৬ 

466.  নীল/০১ উত্তর রার্মনগর িহর র্মহির, রাধা কগাহবি হবগ্রি, গ্রার্ম: রার্মনগর, ডাক : চয়ননগর, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

467.  নীল/০২ উ.রার্মনগর ির-িহর শ্বোন ঘাট ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: রার্মনগর, ডাক : চয়ননগর, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

468.  নীল/০৩ শ্রীশ্রী হনগর্মানি সারসত্ত্ব সাংখ্যা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: রার্মনগর, ডাক : চয়ননগর, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

469.  নীল/০৪ শ্রীশ্রী েচ্চীোনি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ ডাক: বািালীপাড়া, উপদজলা+দজলা: নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

470.  নীল/০৫ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: চড়চড়া বাড়ী, ডাক : বািালীপাড়া, উপদজলা+দজলা: নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

471.  নীল/০৬ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: রার্মনগর, ডাক : চয়ননগর, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

472.  নীল/০৭ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: বািালীপাড়া (কুটিরপাড়া), উপদজলা+দজলা: নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

473.  নীল/০৮ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ িহরর্মহির, গ্রার্ম+ ডাক : বািালীপাড়া, উপদজলা+দজলা: নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

474.  নীল/০৯ শ্রীশ্রী যুগল র্মহির, গ্রার্ম: রার্মনগর, ডাক : চয়ননগর, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

475.  নীল/১০ শ্রীশ্রী রাধা র্মাধব র্মহির, গ্রার্ম: রার্মনগর, ডাক : চয়ননগর, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

476.  নীল/১১ র্মাদয়াপহট্টর কাোহর িহর র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক : হবেমুড়ী, চাঁদের িাট, উপদজলা+দজলা: নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

477.  নীল/১২ শ্রীশ্রী কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: রার্মনগর, ডাক : চয়ননগর, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

478.  নীল/১৩ বািালীপাড়া কািারী িহরর্মহির, গ্রার্ম+ ডাক : বািালীপাড়া, উপদজলা+দজলা: নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

479.  নীল/১৪ পূব ব বািালীপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক : পূব ব বািালীপাড়া,  উপদজলা+দজলা: নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

480.  নীল/১৫ শ্রীশ্রী রাধা গহবি ধম্মীত্তর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বািালীপাড়া, কাোরী, উপদজলা+দজলা: নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

481.  নীল/১৬ রার্মনগর কার্মারপাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: রার্মনগর, ডাক : চয়ননগর, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

482.  নীল/১৭ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি আশ্রর্ম, গ্রার্ম: রার্মনগর, ডাক : চয়ননগর, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

483.  নীল/১৮ হবেমুড়ী িহরর্মহির, গ্রার্ম: হবেমুড়ী, ডাক: চাঁদের িাট, উপদজলা+দজলা: নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

484.  নীল/১৯ কালী র্মহির, দূগ বার্মহির, িহর র্মহির, গ্রার্ম: হবেমুড়ী, ডাক: চাঁদের িাট, উপদজলা+দজলা: নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

485.  নীল/২০ শ্মোন, গ্রার্ম: হবেমুড়ী, ডাক: চাঁদের িাট, উপদজলা+দজলা: নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

486.  নীল/২১ িহর র্মহির ও কালী র্মহির এবাং কেবী র্মন্ডব, গ্রার্ম+ডাক: উত্তর চওড়া, ভবানঙ্গিাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

487.  নীল/২২ েঃ চওড়া র্মহনপাড়া িহরর্মহির, গ্রার্ম+ডাক : ভাাংগার্মাহড়, উপদজলা+দজলা: সের, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

488.  নীল/২৩ র্মা  কালীর ধার্ম র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হকসার্মত েলুয়া, ভবানিিাট, উপদজলা+দজলা:  নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

489.  নীল/২৪ হকসার্মত েলুয়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হকসার্মতেলুয়া,ভবানি, উপদজলা+দজলা :  নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

490.  নীল/২৫ েহিণ চওড়া বকদুনতলা হবষ্ণু িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ চওড়া, ভবানি, উপদজলা+দজলা:  নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

491.  নীল/২৬ নহতবাহড় দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : নহতবাড়ী, কবড়লী, উপদজলা+দজলা: নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

492.  নীল/২৭ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কাঞ্চনপাড়া, .... উপদজলা+দজলা : সের, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

493.  নীল/২৮ নীরদতর বাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কাঞ্চনপাড়া, ভাগার্মাহজ, উপদজলা+দজলা: সের, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

494.  নীল/২৯ েঃ চওড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ চওড়া, ভবানি, উপদজলা+দজলা : সের, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

495.  নীল/৩০ কাঃ পাড়া কখাকার কর্মাড় দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+দপাষ্টা : নহতবাড়ী, কচৌরালী, উপদজলা+দজলা : সের, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

496.  নীল/৩১ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উত্তর চওড়া, ভবানি, উপদজলা+দজলা : সের, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

497.  নীল/৩২ ভবানী গঞ্জ বাজার হবষ্ণু র্মহির ও নাট র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কগাড়গ্রার্ম, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

498.  নীল/৩৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কগাড়গ্রার্ম , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

499.  নীল/৩৪ র্মিারাদজর র্মহির, কালী র্মহির, হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কধাবাডাঙ্গা, কগাড়গ্রার্ম, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

500.  নীল/৩৫ কগাড় গ্রার্ম উত্তর র্মাঝাপাড়া শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : কগাড়গ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

501.  নীল/৩৬ কধাবাডাঙ্গা কজাড়পাখুরী িহরবাসর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কধাবাডাঙ্গা, কগাড়গ্রার্ম , উপদজলা+দজলা: নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

502.  নীল/৩৭ পূব ব কধাবাডাঙ্গা হিন্দু সাধারদণর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : কধাবাডাঙ্গা, কগাড়গ্রার্ম, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

503.  নীল/৩৮ হতলবাড়ী গুনানি োহন্ত হনদকতন কসবাশ্রার্ম, গ্রার্ম+ডাক : হকত্তবনীয়পাড়া, কপাড়ার িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

504.  নীল/৩৯ র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : হকত্তবনীয়পাড়া, কপাড়ার িাট, উপদজলা+দজলা: নীলফার্মারী, ১২.০৯.১১ 

505.  নীল/৪০ কজদলপাড়া (নতুন) েহিণা কালী র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : হকত্তবনীয়পাড়া, কপাড়ার িাট, উপদজলা+দজলা: নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

506.  নীল/৪১ কগাড়াগ্রার্ম টাউহররঘাট র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : কগাড়গ্রার্ম, কপাড়ার িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

507.  নীল/৪২ হকত্তবনীয়াপাড়া টাউহরর ঘাট র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : হকত্তবনীয়পাড়া, কপাড়ার িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

508.  নীল/৪৩ কখতারডাঙ্গা শ্মোনঘাট, গ্রার্ম+ডাক : হকত্তবনীয়পাড়া, কপাড়ার িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

509.  নীল/৪৪ কখতারডাঙ্গা োরেীয় দূগ বার্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : হকত্তবনীয়পাড়া, কপাড়ার িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

510.  নীল/৪৫ পূব ব হকত্তবনীপাড়া িহর র্মহির োহন্ত আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: হকত্তবনীয়পাড়া, কপাড়ার িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

511.  নীল/৪৬ ককাোল কধায়া সাব বজনীন দূগ বার্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : কধাবাডাঙ্গা, কগাড়গ্রার্ম, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

512.  নীল/৪৭ েহিণপাড়া বটতলা দূগ বাপূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক :মুেরত কগাড়গ্রার্ম, কুকড়াডাঙ্গা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

513.  নীল/৪৮ কাঁনাই লাল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক :মুেরত কগাড়গ্রার্ম, কুকড়াডাঙ্গা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

514.  নীল/৪৯ ব্রাহ্মণপাড়া কালী র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : কখাকোবাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

515.  নীল/৫০ কখাকোবাড়ী সন্যাসীতলা দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : কখাকোবাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

516.  নীল/৫১ ব্রাহ্মণপাড়া শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : কখাকোবাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

517.  নীল/৫২ ভাই ভাই োহন্ত আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ ডাক : কখাকোবাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

518.  নীল/৫৩ কুয়ার পাড়া শ্মোন, গ্রার্ম+ ডাক : কখাকোবাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

519.  নীল/৫৪ পাহখকুড়া বারণী স্থান, গ্রার্ম+ডাক : কখাকোবাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

520.  নীল/৫৫ কটদপর ডাঙ্গা কালী বাড়ী, গ্রার্ম+ডাক : কখাকোবাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

521.  নীল/৫৬ কটদপর ডাঙ্গা শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : কখাকোবাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

522.  নীল/৫৭ কটদপর ডাঙ্গা বাসন্তী র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : কখাকোবাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

523.  নীল/৫৮ কুনারপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কুনাপাড়া, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

524.  নীল/৫৯ কর্মহনবটতলা কেহব র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : কখাকোবাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

525.  নীল/৬০ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ র্মহির, গ্রার্ম : কগাদ্দব জয়চন্ডী, ডাক : রার্মকলা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ০১.০৭.১৪ 

526.  নীল/৬১ শ্রীশ্রী কালী র্মন্ডপ, গ্রার্ম : কখাকোবাড়ী, ডাক : রার্মকলা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

527.  নীল/৬২ শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : দুকতী, কককড়াডাঙ্গা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

528.  নীল/৬৩ কেওড়া ফুহল শ্মোন , গ্রার্ম+ডাক : দুকুড়ী, কুকুড়াডাঙ্গা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

529.  নীল/৬৪ শ্রীশ্রী চতুভু বজ ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : দুকুড়ী, কুকুড়াডাঙ্গা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

530.  নীল/৬৫ কাোরী পাড়া ভূহর্ম অহফস কালী র্মহির, গ্রার্ম + ডাক : কর্মােরতদগাড়, কবলতলী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

531.  নীল/৬৬ কাোরীপাড়া দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক :মুেরতদগাড়, কবলতলী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

532.  নীল/৬৭ শ্রীশ্রী বলরার্ম ঠাকুর (বালাই ঠাকুর), গ্রার্ম+ডাক :মুেরতদগাড়, কুকুড়াডাঙ্গা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

533.  নীল/৬৮ বলরার্ম ঠাকুর প্রহতষ্ঠান, গ্রার্ম+ডাক :মুেরতদগাড়, কুকুড়াডাঙ্গা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

534.  নীল/৬৯ রার্মকলা যমুনা র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক :রার্মকলা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

535.  নীল/৭০ রার্মকলা কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক :রার্মকলা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

536.  নীল/৭১ হিন্দু ধর্মীয় শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক :মুেরতদগাড়, কুকুড়াডাঙ্গা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

537.  নীল/৭২ শ্রীশ্রী কানাইলাল িহর র্মহির, গ্রার্ম : মুেরতদগাড়,  কপাষ্টা : কুকড়াডাঙ্গা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

538.  নীল/৭৩ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক :উঃহকঃ কগাড়গ্রার্ম, কুকুড়াডাঙ্গা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

539.  নীল/৭৪ উত্তর হকসার্মত কগাড় গ্রার্ম কেবীর ডাঙ্গা দূগ বার্মহির, গ্রার্ম+ডাক :উঃহকঃ কগাড়গ্রার্ম, কুকুড়াডাঙ্গা, উপদজলা: নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

540.  নীল/৭৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক :উঃহকঃ কগাড়গ্রার্ম, কুকুড়াডাঙ্গা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

541.  নীল/৭৬ শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক:উঃহকঃ কগাড়গ্রার্ম, কুকুড়াডাঙ্গা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

542.  নীল/৭৭ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক :উঃহকঃ কগাড়গ্রার্ম, কুকুড়াডাঙ্গা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

543.  নীল/৭৮ কেবত্তর বুড়ীর্মন্ডপ,গ্রার্ম+ডাক:দুকুড়ী, কুকুড়াডাঙ্গা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

544.  নীল/৭৯ শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক :দুকুড়ী, কুকুড়াডাঙ্গা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

545.  নীল/৮০ শ্রীশ্রী রাধা র্মাধব, গ্রার্ম+ডাক : খহলো পচাঁ, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

546.  নীল/৮১ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : বার্মনডাঙ্গা, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

547.  নীল/৮২ কযৌবদনশ্বরী শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পলাে বাড়ী, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

548.  নীল/৮৩ হেয়াল ডাঙ্গাঁ শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : খহলো পচাঁ, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

549.  নীল/৮৪ েহিণ খহলসাপচা োহন্ত আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : খহলসাপচাঁ, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

550.  নীল/৮৫ পলাে বাড়ী র্মাষ্টার পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পলাে বাড়ী, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 
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551.  নীল/৮৬ জ্ঞানোস কানাইকাটা র্মিাশ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক :জ্ঞানোনকানাইকাটা,পলােবাড়ী,উপদজলা+দজলা: 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

552.  নীল/৮৭ খহলসাপচা হিন্দু র্মিা শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : খহলসাপচা, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

553.  নীল/৮৮ খহলসাপচা রার্মকলা পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : খহলসাপচা, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

554.  নীল/৮৯ জ্ঞানোস কানাইকাটা র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : জ্ঞানোন কানাইকাটা , পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

555.  নীল/৯০ পলােবাড়ী বাজার দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : সের, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

556.  নীল/৯১ পলােবাড়ী র্মাঝাপাড়া ‘‘শ্রী শ্রী কালী র্মহির ’’ (শুকালেীহঘ), গ্রার্ম+ডাক : পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

557.  নীল/৯২ জ্ঞানোস কানাইকাটা কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : জ্ঞানোন কানাইকাটা , পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

558.  নীল/৯৩ শ্রীশ্রী আনির্ময়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হকসার্মত ভুটিয়ান , পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

559.  নীল/৯৪ নাওদযায়া কালী র্মন্ডপ ও শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : হকঃ ভুটিয়ান, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

560.  নীল/৯৫ উত্তর পলাে বাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : সীর্মান্ত পাড়া, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

561.  নীল/৯৬ স্বরূপপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম : স্বরূপপাড়া, ডাক : োদরায়ানী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ০১.০৭.১৪ 

562.  নীল/৯৭ আরাজী কগাতার্ময়ী র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : আরাজী ইটাদখালা, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

563.  নীল/৯৮ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ িহর র্মহির ও হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

564.  নীল/৯৯ নীলফার্মারী (বালাপাড়া) গনসাংঠন কেবী র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : নীলফার্মারী, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

565.  নীল/১০০ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : নীলফার্মারী, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

566.  নীল/১০১ হকসার্মত ভূটিয়ান সাব ববজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হকঃ ভূটিয়ান, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

567.  নীল/১০২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির ও হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হকঃ ভূটিয়ান, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

568.  নীল/১০৩ হকসার্মত ভূটিকান কালীর ডাঙ্গা দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : হকঃ ভূটিয়ান, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

569.  নীল/১০৪ শ্রীশ্রী িরেীতলা শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : তরনীবতী, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

570.  নীল/১০৫ শ্রীশ্রী হবষ্ণু িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কঘানাপাড়া, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

571.  নীল/১০৬ কতলুকুড়া পার শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

572.  নীল/১০৭ শ্রীশ্রী র্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : জ্ঞানোস কানাই কাটা, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

573.  নীল/১০৮ উত্তর হসর্মান্ত পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : তরনী বাড়ী, কচৌরঙ্গী কচুয়া, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

574.  নীল/১০৯ র্মা কালী র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : আরাজী ইটাদখালা, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

575.  নীল/১১০ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : টুপার্মারী, রার্মগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

576.  নীল/১১১ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হকসার্মত কোগােী, পলাে বাড়ী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 
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577.  নীল/১১২ োউে বাবু পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : োউে, রার্ম গঞ্জ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

578.  নীল/১১৩ বাদরায়ারী দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : োউে, রার্ম গঞ্জ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

579.  নীল/১১৪ োউে র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : োউে, রার্ম গঞ্জ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

580.  নীল/১১৫ োউে উত্তর পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : োউে, রার্ম গঞ্জ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

581.  নীল/১১৬ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : সুখধন, রার্ম গঞ্জ িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

582.  নীল/১১৭ শ্রীশ্রী রাধা গহবি র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : সুখধন, রার্ম গঞ্জ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

583.  নীল/১১৮ সাব বজনীন র্মিা শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : সুখধন, রার্ম গঞ্জ , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

584.  নীল/১১৯ সুখধন বাদির পার শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : সুখধন, রার্ম গঞ্জ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

585.  নীল/১২০ রার্ম গঞ্জ বাজার দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : সুখধন, রার্ম গঞ্জ িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

586.  নীল/১২১ সাব বজনীন র্মিা শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : সুখধন, রার্ম গঞ্জ , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

587.  নীল/১২২ রার্ম গঞ্জ বাজার কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : সুখধন, রার্ম গঞ্জ , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

588.  নীল/১২৩ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি িহর র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : টুপার্মারী, রার্ম গঞ্জ িাট , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

589.  নীল/১২৪ সুখধন বাবু পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : সুখধন, রার্ম গঞ্জ িাট , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

590.  নীল/১২৫ শ্মোন (টিহপ), গ্রার্ম+ডাক : টুর্মাপাড়া, রার্ম গঞ্জ িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

591.  নীল/১২৬ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : টুর্মাপাড়া, রার্ম গঞ্জ , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

592.  নীল/১২৭ হকসার্মত কোগােী সনাতন সাংঘ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হকসার্মত কোগােী, রার্ম গঞ্জ , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

593.  নীল/১২৮ হকসার্মত কোগােী ডাাংগা পাড়া দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : হকসার্মত কোগােী, রার্ম গঞ্জ , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

594.  নীল/১২৯ শ্রীশ্রী র্মা কালী কেব, গ্রার্ম+ডাক : সুখধন, রার্ম গঞ্জ , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

595.  নীল/১৩০ শ্রীশ্রী চন্ডী র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : সুখধন, রার্ম গঞ্জ িাট , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

596.  নীল/১৩১ শ্রীশ্রী রাধা গহবি িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : সুখধন, রার্ম গঞ্জ , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

597.  নীল/১৩২ উত্তরােেী (ধনতনা) িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উত্তরােেী, পঞ্চপুকুর , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

598.  নীল/১৩৩ উত্তরােেী (োইতন তলা) িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উত্তরােেী, পঞ্চপুকুর , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

599.  নীল/১৩৪ পঞ্চপুকুর তাতী পাড়া শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : পঞ্চপুকুর , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 
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613.  নীল/১৪৮ দুহুলী চাংকা পাড়া ওঁর্মা দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : দুহুলী, দুহুলীোহন্ত নগর , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 
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628.  নীল/১৬৩ দুহুলী চাংকা পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : দুহুলী, দুহুলীোহন্ত নগর , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

629.  নীল/১৬৪ দুহুলী ধারার পাড় হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : দুহুলী, দুহুলীোহন্ত নগর , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 
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646.  নীল/১৮১ ইটাদখালা শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: ইটাদখালা, ডাক : কাহনয়ালখাতা , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

647.  নীল/১৮২ শ্রীশ্রী কগৌরী নারায়ন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ইটাদখালা, ডাক : কাহনয়ালখাতা , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

648.  নীল/১৮৩ ইটাদখালা িহর র্মহির পাড়া শ্মোন, গ্রার্ম: ইটাদখালা, ডাক : কাহনয়ালখাতা , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

649.  নীল/১৮৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: ইটাদখালা, ডাক : কাহনয়ালখাতা , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

650.  নীল/১৮৫ ঋহষ সম্প্রোয় শ্মোন, গ্রার্ম: ইটাদখালা, ডাক : কাহনয়ালখাতা , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

651.  নীল/১৮৬ সাব বজনীয় পূজা, গ্রার্ম: ইটাদখালা, ডাক : কাহনয়ালখাতা , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

652.  নীল/১৮৭ বাহেয়ার কর্মাড় র্মাে বাজার সাব বজনীয় পূজা, গ্রার্ম: ইটাদখালা, ডাক : কাহনয়ালখাতা , উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

653.  নীল/১৮৮ শ্রীশ্রী র্মা আনির্ময়ী কাহলর্মহির, দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : হসাংেই োড়া, কাহনয়ালখাতা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

654.  নীল/১৮৯ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হসাংেই, কাহনয়ালখাতা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

655.  নীল/১৯০ উত্তর হসাংেই দূগ বা র্মন্ডপ, সন্যাসীর ঘাট শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : হসাংেই , কাহনয়ালখাতা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

656.  নীল/১৯১ হসাংেই কার্মার পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হসাংেই কার্মার পাড়া, কাহনয়ালখাতা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 
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657.  নীল/১৯২ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হসাংেই কার্মার পাড়া, কাহনয়ালখাতা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

658.  নীল/১৯৩ ে:কাহনয়াল খাতা (কালার ডাঙ্গা) দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কাহনয়ালখাতা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

659.  নীল/১৯৪ ে:কাহনয়াল খাতা িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কাহনয়ালখাতা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

660.  নীল/১৯৫ ে:কাহনয়াল খাতা (কালার ডাঙ্গা) শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : কাহনয়ালখাতা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

661.  নীল/১৯৬ শ্রীশ্রী হবষ্ণু  র্মহির হেব র্মহির ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কুিপুকুর তন্ন্ীতলা, পুলিাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

662.  নীল/১৯৭ শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : পুলিাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

663.  নীল/১৯৮ উত্তর বালাপাড়া সঃ সাংঘ সনাতন িহরবাসর, গ্রার্ম+ডাক : উঃ বালাপাড়া, পুলিাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

664.  নীল/১৯৯ উত্তর বালাপাড়া (অহধকারীপাড়া) িহরবাসর, গ্রার্ম+ডাক : উঃ বালাপাড়া, পুলিাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

665.  নীল/২০০ উত্তর বালাপাড়া কার্মারপাড়া হেবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : উঃ বালাপাড়া, পুলিাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

666.  নীল/২০১ শ্রীশ্রী রাধা র্মাধব কসবাশ্রর্ম র্মহিও, গ্রার্ম+ডাক : খুটি পাড়া, নীলফার্মারী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

667.  নীল/২০২ শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : শুটিপাড়া, োদরায়ানী সুতাকন, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

668.  নীল/২০৩ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : শুটিপাড়া, োদরায়ানী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

669.  নীল/২০৪ েহিণ বালাপাড়া শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : েহিণ বালাপাড়া, পুদলর িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

670.  নীল/২০৫ কেবী র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : উত্তর বালাপাড়া, পুদলর িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

671.  নীল/২০৬ শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : পূব ব কাটকার্মরী, রার্ম কলা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

672.  নীল/২০৭ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উলট পাড়া, সাংগলেী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

673.  নীল/২০৮ র্মিাদেব র্মন্ডপ (দর্মাট সন্ন্াসী), গ্রার্ম+ডাক : চকদুবহলয়া , কবড়াকুঠি, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

674.  নীল/২০৯ র্মিাদেব র্মহির , শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম+ডাক : চকদুবহলয়া , বড়ুয়ািাট কবড়াকুঠি, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

675.  নীল/২১০ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ , িহরর্মহির , গ্রার্ম+ডাক : উলটপাড়া , োদরায়ানী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

676.  নীল/২১১ শ্রীশ্রী গীতা জ্ঞান তাপস আশ্রর্ম(হেশু সেন), গ্রার্ম+ডাক : জয়চহন্ড স্বরূপ পাড়া, োদরায়ানী,  উপদজলা+দজলা : 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

677.  নীল/২১২ দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : কসানারায় , োদরায়ানী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

678.  নীল/২১৩ বার্মন পুকুর পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : কবড়াকুঠি, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

679.  নীল/২১৪ শ্রীশ্রী হবশ্ব িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কবড়াকুঠি, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

680.  নীল/২১৫ নারার ডাঁঙ্গা শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম+ডাক : কবড়াকুঠি, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

681.  নীল/২১৬ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পহন্ডত পাড়া, োদরায়ানী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

682.  নীল/২১৭ কসানারায় পহন্ডতপাড়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : কসানারায় পহন্ডত পাড়া, োদরায়ানী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 
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683.  নীল/২১৮ শ্রীশ্রী গীতা আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : কসানারায় পহন্ডত পাড়া, োদরায়ানী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

684.  নীল/২১৯ জয়চন্ডী ভগবৎ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : জয়চন্ডী স্বরুপ পাড়া, োদরায়ানী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

685.  নীল/২২০ র্মনাগঞ্জ উ. হকসার্মত কেবীরডাঙ্গা পূজা র্মহির,  উ.হকসার্মত কগাড়গ্রার্ম, ডাক: কুকড়া ডাঙ্গা, উপদজলা: + কজলা: 

নীলফার্মারী 

২৮.০৫.১৭ 

686.  নীল/২২১ হতলাই জয়চন্ডী কেষ কৃতয প্রাঙ্গন, গ্রার্ম+ডাক : হতলাই জয়চন্ডী, োদরায়ানী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

687.  নীল/২২২ রাধা গহবি র্মহির, র্মিন্ত আশ্রর্ম (কবরাগী পাড়া), গ্রার্ম+ডাক : চকদুবহলয়া, কবড়াকুঠি, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

688.  নীল/২২৩ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : আঃ কুখাপাড়া (বাবুরিাট), সাংগলেী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

689.  নীল/২২৪ বাবুর িাট শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : আঃ কুখাপাড়া (বাবুরিাট), সাংগলেী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

690.  নীল/২২৫ শ্রীশ্রী কালী র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : আঃ কুখাপাড়া (বাবুরিাট), সাংগলেী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

691.  নীল/২২৬ সাব বজনীন োরেীয় দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : আঃ কুখাপাড়া, োদরায়ানী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

692.  নীল/২২৭ কগদ্দব জয়চন্ডী সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : কগদ্দব জয়চন্ডী, োদরায়ানী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

693.  নীল/২২৯ সাব বজনীন হেব ও কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কগদ্দব জয়চন্ডী, োদরায়ানী, উপদজলা+দজলা : সের, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

694.  নীল/২৩০ হিন্দু শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম+ডাক : কবড়াকুঠি, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

695.  নীল/২৩১ শ্মোন , গ্রার্ম+ডাক : কবড়াকুঠি, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী  ১২.০৯.১১ 

696.  নীল/২৩২ পূব ব পাড়া কালীতলা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : কবড়াকুঠি, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

697.  নীল/২৩৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী চকদুবহলয়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : চকদুবহলয়া, কবড়াকুঠি, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

698.  নীল/২৩৪ শ্মোন , গ্রার্ম+ডাক : চকদুবহলয়া, কবড়াকুঠি, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

699.  নীল/২৩৫ কবড়াকুঠি িহর র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : কবড়াকুঠি, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

700.  নীল/২৩৬ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : েীঘল ডাঙ্গী, কবড়াকুঠি, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

701.  নীল/২৩৭ কোট তলাংর্মারী সারেী হেব র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : কোট তলাংর্মারী, সাংগলেী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

702.  নীল/২৩৮ বড় তলাংর্মারী হবষ্ণু  র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : তলাংর্মারী, সাংগলেী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

703.  নীল/২৩৯ কোট তলাংর্মারী কগৌর গহবি কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : কোট তলাংর্মারী, সাংগলেী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

704.  নীল/২৪০ কোট তলাংর্মারী কৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : কঘানা পাড়া, কোট তলাংর্মারী, সাংগলেী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

705.  নীল/২৪১ উত্তর েীঘলডাাংগী কালী র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : েীঘেলী, সাংগলেী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

706.  নীল/২৪২ েীঘলডাাংগী কঠিপাড়া িহরর্মহির , গ্রার্ম+ডাক : েীঘেলী, সাংগলেী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

707.  নীল/২৪৩ সূব বনখুলী করলঘুহি দূগ বা র্মন্ডপ ও িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : সূব বনখুলী, সাংগলেী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

708.  নীল/২৪৪ সূব বনখুলী র্মাঝাপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : সূব বনখুলী, সাংগলেী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

709.  নীল/২৪৫ চড়াইদখালা বাবুপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : চড়াইদখালা, বটতলা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

710.  নীল/২৪৬ শ্রীশ্রী েহচোনিন র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উঃ আঃ চড়াইদখালা, োদরায়ানী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

711.  নীল/২৪৭ চড়াইদখালা খার্মােপাড়া বড়বাহড় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : চড়াইদখালা, বটতলা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

712.  নীল/২৪৮ কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উঃ আঃ চড়াইদখালা, কটক্সটাইল, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

713.  নীল/২৪৯ জয়চন্ডী স্বরুপ পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : জয়চন্ডী স্বরুপ পাড়া, োদরায়ানী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

714.  নীল/২৫০ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : পহির্ম কুহচয়ার কর্মাড়, োদরায়ানী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

715.  নীল/২৫১ চড়াইদখালা েলুয়া শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : চড়াইদখালা, বটতল, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

716.  নীল/২৫২ র্মিাদেব র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : নগর োদরায়ানী, োদরায়ানী কটক্সটাইল, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

717.  নীল/২৫৩ উত্তর আরাজী চড়াইদখালা শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : উঃ আঃ চড়াইদখালা, কটক্সটাইল সুতাবাল, উপদজলা+দজলা :  ১২.০৯.১১ 

718.  নীল/২৫৪ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: উঃআঃ চড়াইদখালা, োদরায়ানী কটক্সটাইল, উপদজলা ১২.০৯.১১ 

719.  নীল/২৫৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : নগর োদরায়ানী, োদরায়ানী কটক্সটাইল, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

720.  নীল/২৫৬ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : চড়াইদখালা, বটতলা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

721.  নীল/২৫৭ েহিণ চড়াইদখালা িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : চড়াইদখালা, বটতলা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

722.  নীল/২৫৮ নৃহসাংি ব্রাম্মান পাড়া শ্রী শ্রী হবষ্ণু র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : নৃহসাংি, রার্ম গঞ্জ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

723.  নীল/২৫৯ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুল চন্দ্র সৎসঘ োখা আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : দুবাছুরী, লক্ষ্মীচাপ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

724.  নীল/২৬০ রাধা কগৌবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : সিদেব বড়গাো, রার্ম গঞ্জ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

725.  নীল/২৬১ সাব বজনীন দুগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : কচুয়া, কচুয়া কচৌরঙ্গী িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

726.  নীল/২৬২ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : োহড়িারা, কচুয়া কচৌরঙ্গী িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

727.  নীল/২৬৩ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : োহড়িারা, কচুয়া কচৌরঙ্গী িাট, উপদজলা+দজলা : সের, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

728.  নীল/২৬৪ লিীচাপ খার্মাত পাড়া শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : লিীচাপ, লিীচাপ কাোরী, উপদজলা+দজলা : 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

729.  নীল/২৬৫ োহড়িারা হিন্দু সব বসাধারন শ্মোন র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : োহড়িারা, কচুয়া কচৌরঙ্গী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

730.  নীল/২৬৬ েহিণ দুবাছুরী সব বজনীন শ্মোন , গ্রার্ম+ডাক : েঃ দুবাছুরী, রার্মগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

731.  নীল/২৬৭ সিদেব বড়গাো র্মধ্যপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : সিদেব বড়গাো, রার্মগঞ্জ িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

732.  নীল/২৬৮ র্মিা শ্মোন ঘাট ও কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : সিদেব বড়গাো, রার্মগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

733.  নীল/২৬৯ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : আকাে কুড়ী, রার্মগঞ্জ িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

734.  নীল/২৭০ সিদেব বড়গাো পুটির্মারী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : সিদেব বড়গাো, রার্মগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 
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735.  নীল/২৭১ সিদেব বড়গাো শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : সিদেব বড়গাো, রার্মগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

736.  নীল/২৭২ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : নৃহসাংি, রার্মগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

737.  নীল/২৭৩ দুবাছুরী কভহন্ডপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : দুবাছুরী, রার্মগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

738.  নীল/২৭৪ কচুয়া কচৌরঙ্গী সব বজনীন রাধগহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কচুয়া, কচৌরঙ্গী িাট, উপদজলা+দজলা : সের, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

739.  নীল/২৭৫ কচুয়া কচৌরঙ্গী সব বজনীন শ্রী শ্রী র্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কচুয়া, কচৌরঙ্গী িাট, উপদজলা+দজলা : সের, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

740.  নীল/২৭৬ লিীচাপ পূব বডাাংগা পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : লিীচাপ, লিীচাপ কাোরী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

741.  নীল/২৭৭ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : োহরিারা, কচুয়া কচৌরঙ্গী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

742.  নীল/২৭৮ ককই বড়গাো িহর র্মহির (স্কুল সাংলগ্ন), গ্রার্ম+ডাক : ককই বড়গাো, কচুয়া কচৌরঙ্গী িাট, উপদজলা+দজলা : 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

743.  নীল/২৭৯ লিীচাপ ডাাংগা পাড়া বড় িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : লিীচাপ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

744.  নীল/২৮০ শ্রীশ্রী রাধা র্মাধব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃদুবাছুরী, রার্মগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

745.  নীল/২৮১ শ্রীশ্রী রাধা কগৌবি র্মহির ও দুগ বা র্মন্ডপ নাট্য র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : সিদেব বড়গাো, রার্মগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

746.  নীল/২৮২ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : দুবাছুরী, রার্ম গঞ্জ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

747.  নীল/২৮৩ উত্তর লক্ষ্মীচাপ সবুজপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : লক্ষ্মীচাপ, লক্ষ্মীচাপ কাোরী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

748.  নীল/২৮৪ শ্রীশ্রী ভি হর্মলন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : নতীব চাপড়া,বাবরী ঝড়, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

749.  নীল/২৮৫ শ্রীশ্রী বুহড় র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : নতীব চাপড়া,যাদুর িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

750.  নীল/২৮৬ শ্মোন (পূব ব নহতবচাপড়া ডাঃ পাড়া), গ্রার্ম+ডাক : নতীব চাপড়া,যাদুর িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

751.  নীল/২৮৭ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : নতীব চাপড়া,যাদুর িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

752.  নীল/২৮৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : নতীব চাপড়া,যাদুর িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

753.  নীল/২৮৯ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : নতীব চাপড়া,যাদুর িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

754.  নীল/২৯০ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: দুিলী, ডাক: দুহুলী োহন্তনগর, উপদজলা+দজলা: নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

755.  নীল/২৯১ হিন্দু পাড়া শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : বর্ম বত্তর,যাদুর িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

756.  নীল/২৯২ প্রার্মাহনক পাড়া হিন্দু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বরুয়া,যাদুর িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

757.  নীল/২৯৩ শ্রীশ্রী শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : চাপড়া,যাদুর িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

758.  নীল/২৯৪ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : চাপড়া,যাদুর িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

759.  নীল/২৯৫ শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : চাপড়া,যাদুর িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

760.  নীল/২৯৬ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : চাপড়া,যাদুর িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

761.  নীল/২৯৭ হিপেী র্মাঝাপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম: হিপেী, ডাক : চাঁদের িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ২৩.০৭.১৫ 

762.  নীল/২৯৮ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : চাপড়া,যাদুর িাট, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

763.  নীল/৩০১ হর্মস্ত্রী পাড়া হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : নতুন বাবুরপাড়া, উপদজলা : বসয়েপুর, কজলা : নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

764.  নীল/৩০২ কালী ও দূগ বা র্মন্ডপ/ শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : রায়পাড়া, বসয়েপুর, উপদজলা+দজলা :কসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

765.  নীল/৩০৩ শ্মোন ঘাট (হিন্দু সম্প্রোদয়র ব্যবিার্য্ব) , গ্রার্ম+ডাক : তুলেীরার্ম সড়ক, উপদজলা+দজলা :কসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

766.  নীল/৩০৪ রার্ম সীতা হবগ্রি হজউ, গ্রার্ম+ডাক : হেনাজপুর,তুলেীরার্মপুর করাড, উপদজলা+দজলা :কসয়েপুর,  ১২.০৯.১১ 

767.  নীল/৩০৫ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হেনাজপুর,তুলেীরার্মপুর করাড, উপদজলা+দজলা :কসয়েপুর,  ১২.০৯.১১ 

768.  নীল/৩০৬ শ্রীশ্রী কগাপাল হজউ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হেনাজপুর,তুলেীরার্মপুর করাড, উপদজলা+দজলা :কসয়েপুর,  ১২.০৯.১১ 

769.  নীল/৩০৭ শ্রীশ্রী সনাতন ধর্ম ব সাংঘ কহর্মটি, গ্রার্ম+ডাক : রসুলপুর (পাওয়ার), বসয়েপুর, উপদজলা+দজলা :কসয়েপুর,  ১২.০৯.১১ 

770.  নীল/৩০৮ হনজ বাড়ী (োসপাড়া) দূগ বা / র্মিাদেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : নীজ বাড়ী,কার্মার পুকুর, উপদজলা+দজলা :কসয়েপুর, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

771.  নীল/৩০৯ হনজবাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : নীজ বাড়ী, কার্মারপুকুর, উপদজলা+দজলা :কসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

772.  নীল/৩১০ হনজবাড়ী োসপাড়া র্মা র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : নীজ বাড়ী, কার্মারপুকুর, উপদজলা+দজলা :কসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

773.  নীল/৩১১ শ্মোন ঘাট বুহড় র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : নীজ বাড়ী, কার্মারপুকুর, উপদজলা+দজলা :কসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

774.  নীল/৩১২ কালী ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কার্মারপুকুর, উপদজলা+দজলা :কসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

775.  নীল/৩১৩ বুহড় র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হনয়ার্মতপুর, কার্মারপুকুর, উপদজলা+দজলা :কসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

776.  নীল/৩১৪ বুহড় র্মহির দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পুহতরার্মপুর, কার্মারপুকুর, উপদজলা+দজলা :কসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

777.  নীল/৩১৫ আইসকাল হিন্দুপাড়া হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : আইসকাল, কার্মারপুকুর, উপদজলা+দজলা :কসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

778.  নীল/৩১৬ হনজবাড়ী (োসপাড়া) রাধা কৃষ ভাবনা মৃত র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : নীজ বাড়ী, কার্মারপুকুর, উপদজলা: বসয়েপুর, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

779.  নীল/৩১৭ র্মিার্ময়া র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : নীজ বাড়ী, কার্মারপুকুর, উপদজলা+দজলা :কসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

780.  নীল/৩১৮ হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : নীজ বাড়ী, কার্মারপুকুর, উপদজলা+দজলা :কসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

781.  নীল/৩১৯ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : নীজ বাড়ী, কার্মারপুকুর, উপদজলা+দজলা :কসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

782.  নীল/৩২০ শ্রীশ্রী বুহড় র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : নীজ বাড়ী, কার্মারপুকুর, উপদজলা+দজলা :কসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

783.  নীল/৩২১ কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েলুয়া, কার্মারপুকুর, উপদজলা+দজলা :কসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

784.  নীল/৩২২ শ্রীশ্রী সব বর্মঙ্গলা কেবী র্মহির (কালী র্মহির), গ্রার্ম+ডাক :কাহেরার্ম কবলাপুকুর, িাজারীিাট, উপদজলা+দজলা:কসয়েপুর,  ১২.০৯.১১ 

785.  নীল/৩২৩ হিন্দু সম্প্রোয় শ্মোন , গ্রার্ম+ডাক :কাহেরার্ম কবলাপুকুর, িাজারীিাট, উপদজলা+দজলা:কসয়েপুর,  ১২.০৯.১১ 

786.  নীল/৩২৪ শ্রীশ্রী ভে কালী র্মহির ও হেতলা র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : িাজারীিাট, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

787.  নীল/৩২৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : িাজারীিাট, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

788.  নীল/৩২৬ িাজারী িাট সব বজনীন দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :কাহেরার্ম কবলাপুকুর, িাজারীিাট, উপদজলা+দজলা:কসয়েপুর,  ১২.০৯.১১ 

789.  নীল/৩২৭ শ্রীশ্রী ভে কালী র্মহির ও হেতলা র্মহির , গ্রার্ম+ডাক: িাজারীিাট, উপদজলা+দজলা:কসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

790.  নীল/৩২৮ হিন্দু সম্প্রোয় শ্মোন , গ্রার্ম+ডাক :কাহেরার্ম কবলাপুকুর, িাজারীিাট, উপদজলা+দজলা:কসয়েপুর,  ১২.০৯.১১ 

791.  নীল/৩২৯ চওড়া বালা পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক :চওড়া বালা, িাজারীিাট, উপদজলা+দজলা:কসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

792.  নীল/৩৩০ রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :চওড়া পাল পাড়া, িাজারীিাট, উপদজলা+দজলা:কসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

793.  নীল/৩৩১ দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : চওড়া, কসানাফুহল, উপদজলা+দজলা:কসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

794.  নীল/৩৩২ র্মনসা চন্ডী র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : চওড়া পাল পাড়া, িাজারীিাট, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

795.  নীল/৩৩৩ দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :চওড়া পালপাড়া, িাজারীিাট, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

796.  নীল/৩৩৪ র্মঠ র্মহির, ববদ্যনার্ র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :চওড়া পালপাড়া, িাজারীিাট, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

797.  নীল/৩৩৫ শ্রীশ্রী আর্য্ব কযাগাক্রর্ম র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :বাঃ পহির্ম পাড়া, লিণপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

798.  নীল/৩৩৬ লিণপুর সরকার বাড়ী দূগ বা ও কালী র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :বাঃ বালাপাড়া, লিণনপুর, উপদজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

799.  নীল/৩৩৭ শ্রীশ্রী হবষ্ণু  র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :বাড়াইোলপাড়া, লিণপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

800.  নীল/৩৩৮ শ্রী হবষ্ণু  র্মহির  ও হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : লিণপুর ভূষারী পাড়া, লিণপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর,  ১২.০৯.১১ 

801.  নীল/৩৩৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম+ডাক:বাড়াইোল র্মাঝা পাড়া, লিণপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর,  ১২.০৯.১১ 

802.  নীল/৩৪০ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক :দবলাচন্ডী কুঠি পাড়া, লিণপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর,  ১২.০৯.১১ 

803.  নীল/৩৪১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি ও র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বাড়াইোল র্মাঝা পাড়া,লিণপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর,  ১২.০৯.১১ 

804.  নীল/৩৪২ পহির্ম পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক :বাাংগালীপুর, বসয়েপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

805.  নীল/৩৪৩ বাাংগাহলপুর কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক :বাাংগালীপুর, বসয়েপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

806.  নীল/৩৪৪ গহিয়ার র্মাঠ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক:দবহতলাগাহড়,শ্বাষকাির,কসয়েপুর,উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর,  ১২.০৯.১১ 

807.  নীল/৩৪৫ পূজা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক :বড়েি, শ্বাষকাির, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

808.  নীল/৩৪৬ বড়েি সৎসঙ্গূঁ আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : শ্বাষকাির,উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

809.  নীল/৩৪৭ কখাদ্দবদবাতুলা গাড়ী ভূজারী পাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক  কখাদ্দব কবাতুলাগাড়ী, শ্বাষকাির, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর,  ১২.০৯.১১ 

810.  নীল/৩৪৮ বড়েি র্মাঝাপাড়া হবষ্ণু  র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :বড়েি, শ্বাষকাির, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

811.  নীল/৩৪৯ পূব ব বড়েি হিন্দু পাড়া দূগ বা  র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :বড়েি, শ্বাষকাির, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

812.  নীল/৩৫০ পূব ব বড়েি কালী র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :বড়েি, শ্বাষকাির, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

813.  নীল/৩৫১ আরাজী খাতা র্মধুপুর, োহনোলা, দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :োহনোলা, র্ময়োনপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

814.  নীল/৩৫২ খাতা র্মধুপুর, (কবরাগী পাড়া) িহর র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : ববরাগী পাড়া, র্ময়োনপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

815.  নীল/৩৫৩ খাতা র্মধুপুর, বালা পাড়া িযপা কগাসাই র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :োহনোলা, র্ময়োনপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

816.  নীল/৩৫৫ খাতা র্মধুপুর, িাটুর িাট, দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :কইপাড়া, র্ময়োনপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

817.  নীল/৩৫৬ মুওরুত ধুহলয়া নয়া পাড়া িহর র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :নয়াপাড়া, র্ময়োনপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

818.  নীল/৩৫৭ মুওরুত ধুহলয়া ভূল্যাপাড়া সব বজনীয় দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :ভূল্যাপাড়া, র্ময়োনপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

819.  নীল/৩৫৮ খাহলো ধুহলয়া েহচন্দ্র সাব বজনীয় কযাগ আশ্রর্ম , গ্রার্ম+ডাক :র্মাহলপাড়া, র্ময়োনপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

820.  নীল/৩৫৯ খাতার্মধুপুর নয়ািাট রাখাল পাড়া দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :রাখালপাড়া, র্ময়োনপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

821.  নীল/৩৬০ খাতার্মধুপুর র্মেরপাড়া িহর র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :সেনপাড়া, র্ময়োনপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

822.  নীল/৩৬১ খাতার্মধুপুর কতলীপড়া হেব র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :দতলীপাড়া, র্ময়োনপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

823.  নীল/৩৬২ খাতার্মধুপুর কই পাড়া িহর র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :কইপাড়া, র্ময়োনপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

824.  নীল/৩৬৩ খাহলো ধুহলয়া বাবুপাড়া দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :বাবুপাড়া, র্ময়োনপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

825.  নীল/৩৬৪ খাহলো ধুহলয়া কভরব পাড়া কাহল র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :মুহত্তরুত ধুহলয়া, র্ময়োনপুর, উপদজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

826.  নীল/৩৬৫ দুইল র্মাহলপাড়া কসানায়ারা িহর র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :দুইন্ত, র্ময়োনপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

827.  নীল/৩৬৬ খাতার্মধুপুর িাসুর িাট কালী র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :কবরাগীপাড়া, র্ময়োনপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

828.  নীল/৩৬৭ খাতার্মধুপুর সাধুপাড়া রাধাকৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্ম+ডাক :সাধুপাড়া, র্ময়োনপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

829.  নীল/৩৬৮ হুইল র্মাহলপাড়া কালী র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : হুইল র্মাহলপাড়া, র্ময়োনপুর, উপদজলা+দজলা: বসয়েপুর, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

830.  নীল/৩৬৯ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজও র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : আরজী চাঁেখানা, খার্মারগাড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ,  ১২.০৯.১১ 

831.  নীল/৩৭০ শ্রীশ্রী িহর র্মন্ডপ, কালী র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : আরজী চাঁেখানা, খার্মারগাড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ,  ১২.০৯.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

832.  নীল/৩৭১ গাড়াগ্রার্ম কযাগ আশ্রর্ম , গ্রার্ম+ডাক : গাড়গ্রার্ম, খার্মারগাড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

833.  নীল/৩৭২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : গাড়াগ্রার্ম, খার্মারগাড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

834.  নীল/৩৭৩ গাড়াগ্রার্ম সাধুপাড়া শ্রীশ্রী কগাপীনার্ র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : গাড়াগ্রার্ম, খার্মারগাড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

835.  নীল/৩৭৪ গাড়াগ্রার্ম র্মাঠারপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : গাড়াগ্রার্ম, খার্মারগাড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

836.  নীল/৩৭৫ গাড়্রাগ্রার্ম র্মিাহর্মলন কযাগাশ্রর্ম , গ্রার্ম+ডাক : গাড়াগ্রার্ম, খার্মারগাড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

837.  নীল/৩৭৬ হর্মলন আশ্রর্ম (িহর র্মহির) , গ্রার্ম+ডাক : আরজীচাঁেখানা, খার্মারগাড়া, উপদজলা: হকদোরগঞ্জ,  ১২.০৯.১১ 

838.  নীল/৩৭৭ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : আরজীচাঁেখানা, খার্মারগাড়া, উপদজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

839.  নীল/৩৭৮ সতীর ঘাট সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : গাড়াগ্রার্ম, খার্মারগাড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

840.  নীল/৩৭৯ গাড়াগ্রার্ম বড়বাড়ী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : গাড়াগ্রার্ম, খার্মারগাড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

841.  নীল/৩৮০ গাড়াগ্রার্ম বড়বাড়ী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : গাড়াগ্রার্ম, খার্মারগাড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

842.  নীল/৩৮১ গাড়াগ্রার্ম হরভাতীপাড়া শ্রী শ্রী কগৌর নার্ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : গাড়াগ্রার্ম, খার্মারগাড়া, উপদজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

843.  নীল/৩৮২ ধদরয়ার বাজার ককার্মারপাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : গাড়াগ্রার্ম, খার্মারগাড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

844.  নীল/৩৮৩ গাড়াগ্রার্ম হচড়াতীপাড়া ধাইজান শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : গাড়াগ্রার্ম, খার্মারগাড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

845.  নীল/৩৮৪ সয়ড়াগন্ডা উত্তরপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : সয়ড়াগন্ডা, গদনে, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

846.  নীল/৩৮৫ সয়ড়াগন্ধা বাবুপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : সয়ড়াগন্ধা, গদনে, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

847.  নীল/৩৮৬ সয়ড়াগন্ধা বাবুপাড়া সাব বজনীন হিন্দু শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম+ডাক : সয়ড়াগন্ধা, গদনে, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

848.  নীল/৩৮৭ সয়ড়াগন্ধা বাবুপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : সয়ড়াগন্ধা, গদনে, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

849.  নীল/৩৮৮ পূব বেহলরার্ম কোলাপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পূব বেহলরার্ম, গদনে, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

850.  নীল/৩৮৯ গদনে র্মাষ্টারপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : গদনে, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

851.  নীল/৩৯০ পূব ব েহলরার্ম কগায়ালপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : গদনে, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

852.  নীল/৩৯১ গদনে সািাপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : গদনে, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

853.  নীল/৩৯২ পূব ব েহলরার্ম ডাকপাড়া ধরণী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পূব বেহলরার্ম, গদনে, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

854.  নীল/৩৯৩ পূব ব েহলরার্ম কর্মল ববরাগী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পূব বেহলরার্ম, গদনে, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

855.  নীল/৩৯৪ গদনে র্মাষ্টারপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : গদনে, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

856.  নীল/৩৯৫ পহির্ম েহলরার্ম ঠাকুরপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : ঠাকুরপাড়া, খার্মারগাড়া, উপদজলা:  হকদোরগঞ্জ,  ১২.০৯.১১ 

857.  নীল/৩৯৬ কর্মলাবর পাঠাদকাড়া ডাঙ্গাঁয় িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

858.  নীল/৩৯৭ উত্তর কর্মলাবর সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

859.  নীল/৩৯৮ কর্মলাবর উত্তর পাড়া সহতর ঘাট শ্মোন র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

860.  নীল/৩৯৯ উত্তর বড়হভটা সাব বজনীন হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উঃ বড়হভটা, বড়হভটা, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, ১২.০৯.১১ 

861.  নীল/৪০০ র্মধ্য কর্মলাবর নালারপাড় সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

862.  নীল/৪০১ কর্মলাবর পহির্মপাড়া বটতলা িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

863.  নীল/৪০২ বড়ত্তুর্মরীর্মা (র্মাঝপাড়া) সাব বজনীন হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ বড়হভটা, বড়হভটা, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, ১২.০৯.১১ 

864.  নীল/৪০৩ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

865.  নীল/৪০৪ র্ময়নার ঘাট ভহি কযাগাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : উঃ বড়হভটা, বড়হভটা, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, ১২.০৯.১১ 

866.  নীল/৪০৫ উত্তর বড়হভটা সাব বজনীন রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উঃ বড়হভটা, বড়হভটা, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ,  ১২.০৯.১১ 

867.  নীল/৪০৬ কর্মলাবর বাঘপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

868.  নীল/৪০৭ ককন্দ্রীয় িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উঃ বড়হভটা, বড়হভটা, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ,  ১২.০৯.১১ 

869.  নীল/৪০৮ শ্রীশ্রী অন্ন্পূণ বা র্মহির, গ্রার্ম: কর্মলাবর(টটুয়ারডাঙ্গা), ডাক :  কর্মলাবর, উপদজলা: হকদোরগঞ্জ ১২.০৯.১১ 

870.  নীল/৪০৯ টটুয়ার ডাঙ্গা বাসন্তী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

871.  নীল/৪১০ সাব বজনীন হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

872.  নীল/৪১১ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

873.  নীল/৪১২ সাব বজনীন কগৌড়ীয় িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

874.  নীল/৪১৩ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: কর্মলাবর(পহির্মপাড়া), ডাক : কর্মলাবর, উপদজলা: হকদোরগঞ্জ ১২.০৯.১১ 

875.  নীল/৪১৪ কর্মলাবর বুড়ী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

876.  নীল/৪১৫ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

877.  নীল/৪১৬ বড় ডর্মরীয়া রাধাদগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বড় ডর্মরীয়া, বড়হভটা, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ ১২.০৯.১১ 

878.  নীল/৪১৭ উত্তর বড়হভটা চড়কডাঙ্গা সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

879.  নীল/৪১৮ উত্তর বড়হভটা চড়কডাঙ্গা সাব বজনীন হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

880.  নীল/৪১৯ পূব ব কর্মলাবর (হেয়ালডাঙ্গা) সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

881.  নীল/৪২০ শ্রীশ্রী িহর বাসর, গ্রার্ম+ডাক : উত্তর বড়হভটা, বড়হভটা, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ ১২.০৯.১১ 
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882.  নীল/৪২১ কর্মলাবর র্মধ্যপাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

883.  নীল/৪২২ উত্তর বড়হভটা চিনপাঠ সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক :, বড়হভটা, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

884.  নীল/৪২৩ উত্তর বড়হভটা বাবুপাড়া রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বড়হভটা, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

885.  নীল/৪২৪ কর্মলাবর গাজারী পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

886.  নীল/৪২৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : ডাঙ্গাপাড়া, বড়হভটা, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

887.  নীল/৪২৬ শ্রীশ্রী শ্মোন ঘাট েেিরা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উঃ বড়হভটা, বড়হভটা, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

888.  নীল/৪২৭ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হনতাই তাঁতীপাড়া, হনতাই, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

889.  নীল/৪২৮ বাড়ী র্মধুপুর সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বাড়ী র্মধুপুর, হনতাই, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

890.  নীল/৪২৯ সৎ সাংঘ সনাতন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বাড়ী র্মধুপুর, হনতাই, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

891.  নীল/৪৩০ র্মাগুড়া কোলাপাড়া উেয়ন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্মাগুড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

892.  নীল/৪৩১ ববষ্ণ পাড়া কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্মাগুড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

893.  নীল/৪৩২ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উঃ হসাংদগর গাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

894.  নীল/৪৩৩ র্মাগুড়া তাঁতী পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্মাগুড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

895.  নীল/৪৩৪ র্মাগুড়া পহির্মপাড়া সনাতন সাংঘ, গ্রার্ম+ডাক : র্মাগুড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

896.  নীল/৪৩৫ উত্তর হসাংদগর গাড়ী েহিদণশ্বর কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উঃ হসাংদগর গাড়ী, হসাংদগর গাড়ী, উপদজলা+দজলা: 

হকদোরগঞ্জ 

১২.০৯.১১ 

897.  নীল/৪৩৬ সব বজনীয় িহরবাসর ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ হসাংদগর গাড়ী, হসাংদগর গাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ ১২.০৯.১১ 

898.  নীল/৪৩৭ র্মাগুড়া পাদটায়ারী পাড়া িহরবাসর, গ্রার্ম+ডাক : র্মাগুড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

899.  নীল/৪৩৮ পাদড়র িাট শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : র্মাগুড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

900.  নীল/৪৩৯ উত্তর হসদঙ্গর গাড়ী কসানাখুলী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্মাগুড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

901.  নীল/৪৪০ র্মাগুড়া কোলাপাড়া বড়বাড়ী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্মাগুড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

902.  নীল/৪৪১ শ্রীশ্রী জয় গুরু আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : র্মাগুড়া, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

903.  নীল/৪৪২ পুটির্মাবী হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কাহলকাপুর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

904.  নীল/৪৪৩ সাব বজনীন র্মিাশ্মোন কালী বাড়ী , গ্রার্ম+ডাক : পুটির্মারী, কাহলকাপুর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

905.  নীল/৪৪৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কপাড়াদকাট, কাহলকাপুর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

906.  নীল/৪৪৫ শ্রীশ্রী রাধা গহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পুটির্মারী, কাহলকাপুর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

907.  নীল/৪৪৬ পুটির্মারী ঝাকুয়াপাড়া শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পুটির্মারী, কাহলকাপুর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 
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908.  নীল/৪৪৭ শ্রীশ্রী সাব বজনীন সনাতন ধর্মীয় হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পুটির্মারী, কাহলকাপুর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

909.  নীল/৪৪৮ পুটির্মারী বক্েী পাড়া শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি, গ্রার্ম+ডাক : পুটির্মারী, কাহলকাপুর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

910.  নীল/৪৪৯ পুটির্মারী ববরাগী পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পুটির্মারী, কাহলকাপুর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

911.  নীল/৪৫০ পুটির্মারী অহধকারী পাড়া পুরাতন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পুটির্মারী, কাহলকাপুর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

912.  নীল/৪৫১ বগুলাগাড়ী কালী ও হেববাড়ী, গ্রার্ম+ডাক : বগুলাগাড়ী, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

913.  নীল/৪৫২ শ্রীশ্রী র্মিাদেবতার র্মহির (হেব র্মহির), গ্রার্ম+ডাক : বগুলাগাড়ী, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

914.  নীল/৪৫৩ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা ঠাকুরানী ও হেতলী ঠাকুর, গ্রার্ম+ডাক : বগুলাগাড়ী, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

915.  নীল/৪৫৪ বগুলাগাড়ী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বগুলাগাড়ী, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

916.  নীল/৪৫৫ বগুলাগাড়ী নীজপাড়া সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বগুলাগাড়ী, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

917.  নীল/৪৫৬ বগুলাগাড়ী নীজপাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বগুলাগাড়ী, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

918.  নীল/৪৫৭ বগুলাগাড়ী কার্মার পাড়া সে র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বগুলাগাড়ী, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

919.  নীল/৪৫৮ সব বজনীন িহর বাসর, গ্রার্ম+ডাক : বগুলাগাড়ী, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

920.  নীল/৪৫৯ বগুলাগাড়ী বটলতলা িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বগুলাগাড়ী, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

921.  নীল/৪৬০ বগুলাগাড়ী বটলতলা কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বগুলাগাড়ী, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

922.  নীল/৪৬১ বগুলাগাড়ী কার্মার িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বগুলাগাড়ী, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

923.  নীল/৪৬২ বগুলাগাড়ী কার্মার পাড়া িরতলী তলা, গ্রার্ম+ডাক : বগুলাগাড়ী, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

924.  নীল/৪৬৩ েহিণ চাঁে খানা বাবু পাড়া িহর বাসর, গ্রার্ম+ডাক : েহিণ চাঁেখানা, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ,  ১২.০৯.১১ 

925.  নীল/৪৬৪ বাবুপাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বগুলাগাড়ী, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

926.  নীল/৪৬৫ ককল্যাবাড়ী সাব বজনীন  িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কাঠগাড়ী, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

927.  নীল/৪৬৬ ককল্যাবাড়ী পুরাতন িহরসভা হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কাঠগাড়ী, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

928.  নীল/৪৬৭ বটতলা সাব বজনীয় িহর বাসর, গ্রার্ম+ডাক : বগুলাগাড়ী, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

929.  নীল/৪৬৮ ককল্যাবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কাঠবাড়ী, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

930.  নীল/৪৬৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বগুলাগাড়ী, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

931.  নীল/৪৭০ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ ধার্ম, গ্রার্ম+ডাক : উঃ চাঁেখানা, চাঁেখান, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

932.  নীল/৪৭১ চাঁরর্মার্া বাজার সব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উঃ চাঁেখানা, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

933.  নীল/৪৭২ শ্রীশ্রী হেবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : উঃ চাঁেখানা, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

934.  নীল/৪৭৩ শ্রীশ্রী বচতন্য কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : উঃ চাঁেখানা, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

935.  নীল/৪৭৪ বাগানবাড়ী সাব বজনীন র্মঠ, গ্রার্ম+ডাক : েঃ চাঁেখানা,দকল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

936.  নীল/৪৭৫ হিদরাে বাবু সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ চাঁেখানা, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

937.  নীল/৪৭৬ েহিণ চাঁেখানা দৃিবঙ্গ হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েিবঙ্গ, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

938.  নীল/৪৭৭ র্মধ্য কুটিপাড়া সাব বজনীন রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কুটিপাড়া, কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

939.  নীল/৪৭৮ র্মধ্য কুটিপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কুটিপাড়া, কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

940.  নীল/৪৭৯ েঃ বােলী র্মাঝাপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ বােলী, রনচন্ডী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

941.  নীল/৪৮০ েঃ বাক্লা রাধা কৃষ্ণ সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ বাক্লা, রনচন্ডী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

942.  নীল/৪৮১ বেী িহরবাসর কল্যান সহর্মহত, গ্রার্ম+ডাক : বেী, গদনে, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

943.  নীল/৪৮২ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : রনচন্ডী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

944.  নীল/৪৮৩ রনচন্ডী ককন্দ্রীয় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : রনচন্ডী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

945.  নীল/৪৮৪ েঃ কসানাকুড়ী সাব বজনীন আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : েঃ কসানাকুড়ী,রনচন্ডী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

946.  নীল/৪৮৫ পহির্ম কুটিপাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কুটিপাড়া, কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

947.  নীল/৪৮৬ পহির্ম কুটিপাড়া শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কুটিপাড়া, কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

948.  নীল/৪৮৭ উত্তর কুটিপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কুটিপাড়া, কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

949.  নীল/৪৮৮ উত্তর কুটিপাড়া শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কুটিপাড়া, কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

950.  নীল/৪৮৯ উত্তর কুটিপাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কুটিপাড়া, কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

951.  নীল/৪৯০ সাব বজনীন িহর র্মহির ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কুটিপাড়া, কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 
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952.  নীল/৪৯১ কুটিপাড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কুটিপাড়া, কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

953.  নীল/৪৯২ বহে জলোন সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : সকাল বাজার, জার্মালপুর, উপদজলা+দজলা: জার্মালপুর ১২.০৯.১১ 

954.  নীল/৪৯৩ বহে সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বহে, গদনে, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

955.  নীল/৪৯৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বহে, রনচন্ডী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

956.  নীল/৪৯৫ শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম+ডাক : বহে, রনচন্ডী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

957.  নীল/৪৯৬ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বহে র্মাঝাপাড়া, রনচন্ডী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

958.  নীল/৪৯৭ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বহে, রনচন্ডী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

959.  নীল/৪৯৮ বহে েঃ পাড়া জলোন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বহে, রনচন্ডী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

960.  নীল/৪৯৯ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বহে, রনচন্ডী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

961.  নীল/৫০০ শ্রীশ্রী কালী র্মহির সব বজনীন, গ্রার্ম+ডাক : বহে, রনচন্ডী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

962.  নীল/৫০১ বািাহগলী শ্রীশ্রী নবগয়া ধার্ম, গ্রার্ম+ডাক : েঃ বািাহগনী, র্ময়না কুহড়, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

963.  নীল/৫০২ সাব বজনীন হবষ্ণু  র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কুঠিপাড়া, কর্মলাবর, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

964.  নীল/৫০৩ উপদজলা ককন্দ্রীয় সাব বজনীন সনাতন ধর্মীয় িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হকদোরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

965.  নীল/৫০৪ শ্রীশ্রী করুনার্ময়ী কালীবাড়ী, গ্রার্ম+ডাক : হকদোরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

966.  নীল/৫০৫ হকদোরগঞ্জ বানীয়াপাড়া  হবষ্ণু  র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হকদোরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

967.  নীল/৫০৬ ককেব হিন্দু পাড়া িহর বাসর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : ককেব, হকদোরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

968.  নীল/৫০৭ বাদজডর্মহরয়া কাচারী পুজা র্মন্ডব, গ্রার্ম+ডাক : বাদজডর্মহরয়া, হকদোরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

969.  নীল/৫০৮ উত্তর রাহজব িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উত্তর রাহজব, হকদোরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

970.  নীল/৫০৯ িহর র্মহির (দুগা বাবুর বাড়ীর সাংলগ্ন) গ্রার্ম+ডাক : উত্তর রাহজব, হকদোরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

971.  নীল/৫১০ উত্তর পুষনা ধান  িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উঃ পুষনা, চাঁেখানা, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

972.  নীল/৫১১ েহিণ পুষনা পাচঁর্মার্া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ পুষনা, চাঁেখানা, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

973.  নীল/৫১২ েহিণ পুষনা নলকাঠা  িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পুষনা, চাঁেখানা, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

974.  নীল/৫১৩ েঃ বািাহগলী হবলপাড়া সাঃ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ বািাহগলী, র্ময়নাকুহড়, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 
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975.  নীল/৫১৪ োরেীয় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ বািাহগলী, র্ময়নাকুহড়, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

976.  নীল/৫১৫ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: েঃবািাহগলী, র্ময়নাকুহড়, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

977.  নীল/৫১৬ বগুলাগাড়ী সাব বজনীন িহর র্মহির, বগুলাগাড়ী সাতনালা, ডাক: ককল্যাবাড়ী, উপদজলা: হকদোরগঞ্জ, কজলা: নীলফার্মারী ২৮.০৫.১৭ 

978.  নীল/৫১৭ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ বািাহগলী, র্ময়নাকুহড়, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

979.  নীল/৫১৮ শ্রীশ্রী র্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ বািাহগলী, র্ময়নাকুহড়, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

980.  নীল/৫১৯ সব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ বািাহগলী, র্ময়নাকুহড়, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

981.  নীল/৫২০ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উঃ বািাহগলী, র্ময়নাকুহড়, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

982.  নীল/৫২২ উত্তর দুরাকুঠি োস পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উঃ দুরাকুঠি, র্ময়নাকুহড়, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

983.  নীল/৫২৩ শুকহন ডাাংগা দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ বািাহগলী, ককল্যাবাড়ী, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

984.  নীল/৫২৪ েহিণ বািাহগলী কালী বাড়ী, গ্রার্ম+ডাক : েঃ বািাহগলী, র্ময়নাকুহড়, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

985.  নীল/৫২৫ েঃ বািাহগলী বাড়াই পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ বািাহগলী, র্ময়নাকুহড়, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

986.  নীল/৫২৬ উত্তর বািাহগলী সাঃ কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ বািাহগলী, র্ময়নাকুহড়, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

987.  নীল/৫২৮ সব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ বািাহগলী, র্ময়নাকুহড়, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

988.  নীল/৫২৯ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ বািাহগলী, র্ময়নাকুহড়, উপদজলা+দজলা: হকদোরগঞ্জ, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

989.  নীল/৫৩০ ঝুনাগাে চাপানী ইউঃ ককন্দ্রীয় শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : উঃ ঝুনাগাো চাপানী, চাপানী, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, 

নীলফার্মারী 

১২.০৯.১১ 

990.  নীল/৫৩১ সরকার পাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উঃ ঝুনাগাো চাপানী, চাপানী, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

991.  নীল/৫৩২ সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উঃ ঝুনাগাো চাপানী, চাপানী, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

992.  নীল/৫৩৩ কর্মম্বার পাড়া সাব বজনীন লিী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উঃ ঝুনাগাো চাপানী, চাপানী, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

993.  নীল/৫৩৪ স্বারসত দূগ বা র্মন্ডব ও সাংঘাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : বির খহড় বাড়ী, খগাখহড় বাড়ী, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

994.  নীল/৫৩৫ বটতলা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হডর্মলা, হডর্মলা বাবুর িাট, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

995.  নীল/৫৩৬ সাব বজনীন দূগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ গয়া বাড়ী, গয়া বাড়ী, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

996.  নীল/৫৩৭ গয়াবাড়ী হনগর্মানি সারম্বত আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : গয়া বাড়ী, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

997.  নীল/৫৩৮ সাব বজনীন দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : সুির খাতা, হনজ সুির খাতা, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

998.  নীল/৫৩৯ রুপািারা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : রুপািারা, হডর্মলা, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 
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999.  নীল/৫৪০ সাব বজনীন হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উত্তর সুির খাতা ঝাড়পাড়া, ডাঙ্গার িাট, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা,  ১২.০৯.১১ 

1000.  নীল/৫৪১ শ্মোন ঘাট , গ্রার্ম+ডাক : েঃ হততপাড়া, বাবুর িাট, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

1001.  নীল/৫৪২ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ হততপাড়া, বাবুর িাট, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

1002.  নীল/৫৪৩ হডর্মলা বাবুরিাট ঐহতিযবািী র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : বাবুর িাট,হডর্মলা, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

1003.  নীল/৫৪৪ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উত্তর সুির খাতা, ডাঙ্গার িাট, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

1004.  নীল/৫৪৫ ডাহলয়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : ডাহলয়া, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

1005.  নীল/৫৪৬ সাব বজনীন দূগ বার্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ সুির খাতা, হডর্মলা, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

1006.  নীল/৫৪৭ ডাহলয়া কগাডাউদনর িাট সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : ডাহলয়া, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

1007.  নীল/৫৪৮ অতুল চন্দ্র রাদয়র পাহরবাহরক র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হডর্মলা, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

1008.  নীল/৫৪৯ হডর্মলা হনজ পাড়া শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : ডাহলয়া, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

1009.  নীল/৫৫০ রুপািারা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : রুপািারা,ডাহলয়া, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

1010.  নীল/৫৫১ বাবুর িাট েহিণ পাড়া সাব বজনীন হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বাবুর,ডাহলয়া, উপদজলা+দজলা: হডর্মলা, নীলফার্মারী ১২.০৯.১১ 

1011.  নীল/৫৫২ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ বচতন্য আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : কজাড়াবাড়ী, হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1012.  নীল/৫৫৩ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ হর্মলন র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কজাড়াবাড়ী, হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1013.  নীল/৫৫৪ বাবু পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কজাড়াবাড়ী, হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1014.  নীল/৫৫৫ হেঘীরপার কালী পুজা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কজাড়াবাড়ী, হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1015.  নীল/৫৫৬ হেঘীরপার সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কজাড়াবাড়ী, হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1016.  নীল/৫৫৭ দ্বারকাবাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কজাড়াবাড়ী, হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1017.  নীল/৫৫৮ ২নাং পূব ব কজাড়াবাড়ী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কজাড়াবাড়ী, হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1018.  নীল/৫৫৯ শ্রীশ্রী কগৌর রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কজাড়াবাড়ী, হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1019.  নীল/৫৬০ পূব ব কজাড়াবাড়ী র্মহির পাড়া রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কজাড়াবাড়ী, হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1020.  নীল/৫৬১ পূব ব কজাড়াবাড়ী নহতয়ার িাট দূগ বা পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : কজাড়াবাড়ী, হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1021.  নীল/৫৬২ পূব ব কজাড়াবাড়ী নহতয়ার কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কজাড়াবাড়ী, হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1022.  নীল/৫৬৩ পূব ব কজাড়াবাড়ী কালী র্মহির  , গ্রার্ম+ডাক : কজাড়াবাড়ী, হর্মরাজগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 
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1023.  নীল/৫৬৪ পূব ব কজাড়াবাড়ী র্মহির পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কজাড়াবাড়ী, হর্মরাজগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1024.  নীল/৫৬৫ পূব ব কজাড়াবাড়ী ভুকারী পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কজাড়াবাড়ী, হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1025.  নীল/৫৬৬ কজাড়াবাড়ী নহতয়া পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কজাড়াবাড়ী, হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1026.  নীল/৫৬৭ েহিণ পূব ব কজাড়াবাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কজাড়াবাড়ী, হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1027.  নীল/৫৬৮ ৪নাং হর্মরাজাগঞ্জ র্মাষ্টার পাড়ার দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1028.  নীল/৫৬৯ হর্মরাজাগঞ্জ র্মাষ্টার পাড়ার সন্ন্াসী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1029.  নীল/৫৭০ হর্মরাজাগঞ্জ িাট সবব বজনীন দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1030.  নীল/৫৭১ হর্মরাজাগঞ্জ টানতারা পাড়া সন্ন্াসী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1031.  নীল/৫৭২ র্ার্াহলয়া হেব ও কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্ার্াহলয়া,হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1032.  নীল/৫৭৩ র্ার্াহলয়া গুয়াবাড়ী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্ার্াহলয়া,হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1033.  নীল/৫৭৪ র্ার্াহলয়া কালীর িাট দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্ার্াহলয়া,হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1034.  নীল/৫৭৫ র্ার্াহলয়া কালীর িাট িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্ার্াহলয়া,হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1035.  নীল/৫৭৬ র্ার্াহলয়া বটতলী দূগ বা পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : র্ার্াহলয়া,হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1036.  নীল/৫৭৭ র্ার্াহলয়া ঠাকুর অনুকুল চদন্দ্রর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্ার্াহলয়া,হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1037.  নীল/৫৭৮ র্ার্াহলয়া কালী পাড়া রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্ার্াহলয়া,হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1038.  নীল/৫৭৯ র্ার্াহলয়া হর্মঃ পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্ার্াহলয়া,হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1039.  নীল/৫৮০ র্ার্াহলয়া কাহল চরন র্মাস্টার রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্ার্াহলয়া,হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1040.  নীল/৫৮১ র্ার্াহলয়া কর্মাটা সন্ন্যাসী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্ার্াহলয়া,হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1041.  নীল/৫৮২ র্ার্াহলয়া হসাং পাড়া দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : র্ার্াহলয়া,হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1042.  নীল/৫৮৩ র্ার্াহলয়া কজগারিাট বােন্তী পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : র্ার্াহলয়া,হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1043.  নীল/৫৮৪ র্ার্াহলয়া আহর্মন পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্ার্াহলয়া,হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1044.  নীল/৫৮৫ র্ার্াহলয়া নাহপত পাড়া দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : র্ার্াহলয়া,হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1045.  নীল/৫৮৬ ০৮নাং কবতগাড়ী কসন পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক :দবতগাড়ী,হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1046.  নীল/৫৮৭ ০৮নাং কবতগাড়ী অটিক পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক :দবতগাড়ী,হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1047.  নীল/৫৮৮ ০৮নাং কবতগাড়ী কসন পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক :দবতগাড়ী,হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 
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1048.  নীল/৫৮৯ ০৮নাং কবতগাড়ী কততুল কতালা িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক :দবতগাড়ী,হর্মরাজাগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1049.  নীল/৫৯০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বড়গাো, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1050.  নীল/৫৯১ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বড়গাো, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1051.  নীল/৫৯২ শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : বড়গাো, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1052.  নীল/৫৯৩ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বড়গাো, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1053.  নীল/৫৯৪ বড়গাো োসপাড়া রাধা কগাহবি িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বড়গাো, ফার্ম ব িাট, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1054.  নীল/৫৯৫ শ্রীশ্রী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বড়গাো, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1055.  নীল/৫৯৬ েহিণ পাড়া র্ময়না ডাঙ্গা শ্মোন র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বড়গাো,দসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1056.  নীল/৫৯৭ হক্লহনকী পাড়া শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বড়গাো,দসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1057.  নীল/৫৯৮ ডগডগী  বড়গাো র্মিা শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : ডগডগী বড়গাো, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1058.  নীল/৫৯৯ কজদল পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বড়গাো, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1059.  নীল/৬০০ নাহপত পাড়া শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম+ডাক : বড়গাো, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1060.  নীল/৬০১ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হকঃ কসানারায়, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1061.  নীল/৬০২ জয়ডাঙ্গা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েলুয়া, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1062.  নীল/৬০৩ েলুয়া জয়ডাঙ্গা সাব বজনীন পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : জাহর্মরবাড়ী, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1063.  নীল/৬০৪ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েলুয়া, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1064.  নীল/৬০৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বড় েলুয়া, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1065.  নীল/৬০৬ শ্রীশ্রী কালী র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : হকসার্মত রায়, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1066.  নীল/৬০৭ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হকসার্মত রায়, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1067.  নীল/৬০৮ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েলুয়া, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1068.  নীল/৬০৯ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েলুয়া, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1069.  নীল/৬১০ েলুয়া শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : েলুয়া, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1070.  নীল/৬১১ েলুয়া বটতলা দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : েলুয়া, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1071.  নীল/৬১২ েলুয়া র্মাঝা পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েলুয়া, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1072.  নীল/৬১৩ েলুয়া উত্তর পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েলুয়া, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1073.  নীল/৬১৪ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বড় েলুয়া, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1074.  নীল/৬১৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েলুয়া, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1075.  নীল/৬১৬ শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : বড় েলুয়া, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1076.  নীল/৬১৭ শ্রীশ্রী েলুয়া রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েলুয়া, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1077.  নীল/৬১৮ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1078.  নীল/৬১৯ খাটুহরয়া হর্মন্ত্রী পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : খাটুহরয়া, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1079.  নীল/৬২০ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : জাহর্মর বাহড়, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1080.  নীল/৬২১ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : জাহর্মর বাহড়, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1081.  নীল/৬২২ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : জাহর্মর বাহড়, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1082.  নীল/৬২৩ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : জাহর্মর বাহড়, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1083.  নীল/৬২৪ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : জাহর্মর বাহড়, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1084.  নীল/৬২৫ সাদর্মর ডাঙ্গা বটতহল কেবী র্মন্ডপ , গ্রার্ম+ডাক : জাহর্মর বাহড়, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1085.  নীল/৬২৬ শ্রীশ্রী হবষ্ণু িহর র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : জাহর্মর বাহড়, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1086.  নীল/৬২৭ শ্রীশ্রী বচতন্য র্মিাপ্রভুর হবগ্রি িহর র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম কবাড়াগাড়ী, ডাক+উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ২১/০৪/১৩ 

1087.  নীল/৬২৮ শ্রীশ্রী োরেীয় দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম কবাড়াগাড়ী, ডাক+উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ২১/০৪/১৩ 

1088.  নীল/৬২৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : জাহর্মর বাহড়, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1089.  নীল/৬৩০ উত্তর ডাঙ্গা পাড়া িহর র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : বড়গাো, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1090.  নীল/৬৩১ বড়গাো বাহনয়া পাড়া রাধা কগাহবি িহর র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : বড়গাো, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1091.  নীল/৬৩২ র্মধ্য বাহনয়া পাড়া রাধা কগাহবি িহর র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : বড়গাো, কসানারায়, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1092.  নীল/৬৩৩ বড় রাউতা র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : বড়রাউতা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1093.  নীল/৬৩৪ বড় রাউতা শ্রীশ্রী কালী বাড়ী আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : বড়রাউতা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1094.  নীল/৬৩৫ শ্রীশ্রী হবষ্ণু ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বড়রাউতা(দেবীরডাঙ্গা), কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার,  ২৯.০৩.১১ 

1095.  নীল/৬৩৬ শ্রীশ্রী কগৌর কগাহবি র্মহির (আশ্রর্ম), গ্রার্ম+ডাক : বড়রাউতা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1096.  নীল/৬৩৭ বড় রাউতা হেবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : বড়রাউতা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1097.  নীল/৬৩৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পূব ব কোটরাউতা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1098.  নীল/৬৩৯ আন্ধারুর কর্মাড় সাব বজনীন শ্রী শ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কোটরাউতা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1099.  নীল/৬৪০ ভূজারী পাড়া শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কোটরাউতা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1100.  নীল/৬৪১  কজদলপাড়া শ্রী শ্রী শ্যার্মাকালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কোটরাউতা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1101.  নীল/৬৪২ শ্রীশ্রী শ্যার্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কোটরাউতা (দোট ভূজারী পাড়া), কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার,  ২৯.০৩.১১ 

1102.  নীল/৬৪৩ শ্রীশ্রী গঙ্গাঁ র্মাতা র্মহির ও শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম+ডাক : কোটরাউতা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1103.  নীল/৬৪৪ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি িহর র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : কোটরাউতা(চাকোপাড়া), কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার,  ২৯.০৩.১১ 

1104.  নীল/৬৪৫ বড় রাউতা র্মাঝাপাড়া হবষ্ণু র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : বড়রাউতা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1105.  নীল/৬৪৬ কোলাপাড়া, পাটাকাটা শ্মোন , গ্রার্ম+ডাক : হচকনর্মাটি, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1106.  নীল/৬৪৭ বড় রাউতা হবশ্বকর্ম বা আশ্রর্ম , গ্রার্ম+ডাক : বড়রাউতা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1107.  নীল/৬৪৮  অনুকুল র্মহির সৎসঙ্গ আশ্রর্ম , গ্রার্ম+ডাক : ১নাং ওয়াড ব কডার্মার কপৌরসভা, কডার্মরা, উপদজলা+দজলা: কডার্মার,  ২৯.০৩.১১ 

1108.  নীল/৬৪৯ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি িহর র্মহির , গ্রার্ম+ডাক : কোটরাউতা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1109.  নীল/৬৫০ শ্রীশ্রী হেব র্মহির,  গ্রার্ম+ডাক : সািাপাড়া, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1110.  নীল/৬৫১ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : সািাপাড়া, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1111.  নীল/৬৫২ কডার্মর ককন্দ্রীয়  র্মিাশ্মোন , গ্রার্ম+ডাক : কোট রাউতা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1112.  নীল/৬৫৩ শ্রীশ্রী সন্ন্যাসী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কদলজ পাড়া, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1113.  নীল/৬৫৪ কডার্মার ককহন্দ্রয় িহরসভা লাইদব্ররী ও নাট্য র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কোট রাউতা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1114.  নীল/৬৫৫ কডার্মরা কপৌরসভা কদলজপাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পঃ ....কদলজ পাড়া, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1115.  নীল/৬৫৬ পহির্ম িহরনচড়া বকর্মারী পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : িহরনচড়া, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1116.  নীল/৬৫৭ িহরনচড়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : িহরনচড়া, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1117.  নীল/৬৫৮ পহির্ম িহরনচড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : িহরনচড়া, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1118.  নীল/৬৫৯ পহির্ম আটিয়াবাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : আটিয়াবাড়ী, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1119.  নীল/৬৬০ িাংসরাজ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : িাংসরাজ, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1120.  নীল/৬৬১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : িহরনচড়া, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1121.  নীল/৬৬২ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : িহরনচড়া, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1122.  নীল/৬৬৩ র্মধ্য আটিয়া বাড়ী কেবী হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : আটিয়া বাড়ী, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1123.  নীল/৬৬৪ পহি শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : িহরনচড়া, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1124.  নীল/৬৬৫ আটিয়া বাড়ী শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : আটিয়া বাড়ী, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1125.  নীল/৬৬৬ পহির্ম িহরনচড়া কালী র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : িহরনচড়া, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1126.  নীল/৬৬৭ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : োলর্মারা, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1127.  নীল/৬৬৮ ধবনীগঞ্জ শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : িাংসরাজ, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1128.  নীল/৬৬৯ িাংসরাজ বুড়াহেহঘ শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : িাংসরাজ, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1129.  নীল/৬৭০ োলর্মারা  শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম+ডাক : োলর্মারা, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1130.  নীল/৬৭১ িহিয় সহর্মহত উপাসনালয়, গ্রার্ম+ডাক : পহির্ম কবাড়াগাড়ী, কডার্মার,  উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1131.  নীল/৬৭২ িহরিরা র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : িহরিরা, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1132.  নীল/৬৭৩ োলর্মারা খার্মাতপাড়া রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : োলর্মারা, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1133.  নীল/৬৭৪ োলর্মারা কতহলপাড়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : োলর্মারা, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1134.  নীল/৬৭৫ পহির্ম িহরনচড়া কভলহসপাড়া জলঢাকা শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : িহরনচড়া, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1135.  নীল/৬৭৬ পহির্ম িহরনচড়া র্মধ্যাপাড়া রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : িহরনচড়া, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1136.  নীল/৬৭৭ োলর্মারা পাদটাহরয়পাড়া শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : োলর্মারা, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1137.  নীল/৬৭৮ িাংসরাজ ধবনী গঞ্জ র্মা বুড়ী ও দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : িাংসরাজ, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1138.  নীল/৬৭৯ িাংসরাজ বারনী র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : িাংসরাজ, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1139.  নীল/৬৮০ আটিয়া বাড়ী কেবী ও বুড়ী র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : িহরনচড়া, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1140.  নীল/৬৮১ আটিয়া বাড়ী েেী পাড়া রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : আটিয়া, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1141.  নীল/৬৮২ োলর্মারা লীলা িাটি দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : োলর্মারা, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1142.  নীল/৬৮৩ দূগ বা র্মন্ডপ ও কালী র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : িাংসরাজ, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1143.  নীল/৬৮৪ িাংসরাজ উত্তরা শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : িাংসরাজ, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1144.  নীল/৬৮৫ িাংসরাজ কালীতলা রাধাকৃষ হবঘ্র র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : িাংসরাজ, কেওটগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1145.  নীল/৬৮৬ েহিণ আর্মবাড়ী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : আর্মবাড়ী, কগার্মনাতী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1146.  নীল/৬৮৭ কালী র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : ে: আর্মবাড়ী, কগার্মনাতী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1147.  নীল/৬৮৮ আর্মবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : পূব ব আর্মবাড়ী, কগার্মনাতী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1148.  নীল/৬৮৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পূব ব আর্মবাড়ী, কগার্মনাতী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1149.  নীল/৬৯০ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পূব ব আর্মবাড়ী, কগার্মনাতী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 
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1150.  নীল/৬৯১ ে: কগার্মনাতী সন্ন্যাসীতলা দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক : ে: কগার্মনাতী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1151.  নীল/৬৯২ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : ে: কগার্মনাতী, কগার্মনাতী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1152.  নীল/৬৯৩ জীও র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : ে: কগার্মনাতী, কগার্মনাতী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1153.  নীল/৬৯৪ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : ে: কগার্মনাতী, কগার্মনাতী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1154.  নীল/৬৯৫ বারহবো ০৩ নাং ওয়াড ব  হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বারহবো, বামুহনয়া, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1155.  নীল/৬৯৬ রাধা কগাহবি ভগবৎ আশ্রর্ম র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বারহবো, বামুহনয়া, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1156.  নীল/৬৯৭ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বারহবো, বামুহনয়া, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1157.  নীল/৬৯৮ রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বারহবো, বামুহনয়া, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1158.  নীল/৬৯৯ রাধা কগাহবি ভাগবত আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : বারহবো, বামুহনয়া, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1159.  নীল/৭০০ পঞ্চবহড ভাগবৎ আশ্রর্ম র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বারহবো, বামুহনয়া, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1160.  নীল/৭০১ খার্মার বামুহনয়া ভাগবত আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : খার্মার বামুহনয়া, বামুহনয়া, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1161.  নীল/৭০২ রাধা কগাহবি ভাগবৎ আশ্রর্ম র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মৌজা বামুহনয়া, বামুহনয়া, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1162.  নীল/৭০৩ কর্মৌজা বামুহনয়া কগায়াল পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মৌজা বামুহনয়া, বামুহনয়া, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1163.  নীল/৭০৪ কর্মৌজা বামুহনয়া নাহপত পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মৌজা বামুহনয়া, বামুহনয়া, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1164.  নীল/৭০৫ পু: বারহবো উত্তর পাড়া রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পু: বারহবো, বামুহনয়া, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1165.  নীল/৭০৬ খা: রামুহনয়া কঢহপড় পাড় রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : খা: বামুহনয়া. বামুহনয়া, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1166.  নীল/৭০৭ উ: র্মটুকপুর কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উ: র্মটুকপুর, কবাড়াবাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1167.  নীল/৭০৮ কালীতলা দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক :দর্মৌজাপাঙ্গা, কর্মলাপাঙ্গা, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1168.  নীল/৭০৯ লক্ষ্মীপাড়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক :দর্মৌজাপাঙ্গা, কর্মলাপাঙ্গা, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1169.  নীল/৭১০ শ্রীশ্রী সব বজনীন সারেীয় দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক :দর্মৌজাপাঙ্গা, কর্মলাপাঙ্গা, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1170.  নীল/৭১১ বড়বাড়ী রাধা কগাহবি হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উ: র্মটুকপুর, কবাড়াবাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1171.  নীল/৭১২ র্মটুকপুর লিী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্মটুকপুর, কবাড়াবাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1172.  নীল/৭১৩ কর্মৌজাপাড়া রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কর্মৌজাপাড়া, কর্মলাবাঙ্গা, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 
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1173.  নীল/৭১৪ র্মটুকপুর িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্মটুকপুর, কবাড়াবাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1174.  নীল/৭১৫ র্মটুকপুর বসুহনয়া পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্মটুকপুর, হতনবট, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1175.  নীল/৭১৬ র্মটুকপুর বাদরাদগালা দূগ বা ও কালী র্মহির, রগ্রার্ম+ডাক : র্মটুকপুর, কবাড়াবাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1176.  নীল/৭১৭ দূগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হচলািাটী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1177.  নীল/৭১৮ দূগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হচলািাটী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1178.  নীল/৭১৯ শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : হচলািাটী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1179.  নীল/৭২০ ডাঙ্গাপাড়া কগাসাইগঞ্জ কালী ও বচতাদেবী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : ডাঙ্গা পাড়া,হচলািাটী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1180.  নীল/৭২১ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক:হনজ কডাগতাবুরী, হচলািাটী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1181.  নীল/৭২২ হিন্দু ধর্মীয় শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: কগাসাইগঞ্জ, মুহির িাট, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1182.  নীল/৭২৩ উত্তর কগাসাইগঞ্জ োসপাড়া পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক: কগাসাইগঞ্জ, মুহির িাট, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1183.  নীল/৭২৪ ঠাকুদরর কুড়া শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: কগাসাইগঞ্জ, মুহির িাট, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1184.  নীল/৭২৫ শ্রীশ্রী বনর্মালী পাদন্ড আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: কগাসাইগঞ্জ, মুহির িাট, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1185.  নীল/৭২৬ কালী র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক: কগাসাইগঞ্জ, মুহির িাট, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1186.  নীল/৭২৭ কগাসাইগঞ্জ ঠাকুদরর কুড়া শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: কগাসাইগঞ্জ, মুহির িাট, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1187.  নীল/৭২৮ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মন্ডপ ও কালী র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক: ককতহকবাড়ী, হচলািাটী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1188.  নীল/৭২৯ শ্রীশ্রী  িহর র্মহির ও শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: ককতহকবাড়ী, হচলািাটী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1189.  নীল/৭৩০ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: ককতহকবাড়ী, হচলািাটী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1190.  নীল/৭৩১ িহর র্মহির দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : ে:দকতহকবাড়ী, হচলািাটী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1191.  নীল/৭৩২ দূগ বা র্মন্ডপ ও শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম+ডাক: চািখানা, কাহজর িাট, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1192.  নীল/৭৩৩ চািখানা র্মাস্টার পাড়া দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক: চািখানা, হচলািাটী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1193.  নীল/৭৩৪ চািখানা দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক: চািখানা, হচলািাটী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1194.  নীল/৭৩৫ কবাতল সাজ দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক: চািখানা, হচলািাটী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1195.  নীল/৭৩৬ চািখানা হর্মলন ককাঠি দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক: চািখানা, হচলািাটী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1196.  নীল/৭৩৭ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুল চন্দ্র সৎ সাংঘ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: ে: চািখানা, কাজীর িাট, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1197.  নীল/৭৩৮ শ্রীশ্রী পূষ্প হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: চািখানা, কাজীর িাট, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1198.  নীল/৭৩৯ োলর্মারা বিরপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: োলর্মারা, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1199.  নীল/৭৪০ পূব ব কবাড়াগাড়ী বটতলা শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব কবাড়াগাড়ী, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1200.  নীল/৭৪১ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ বচতন্য র্মিাপ্রভূর ভি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : পূব ব কবাড়াগাড়ী, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1201.  নীল/৭৪২ পূব ব কবাড়াগাড়ী ভদবন্দ্র পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব কবাড়াগাড়ী, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1202.  নীল/৭৪৩ পূব ব কবাড়াগাড়ী খাল পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব কবাড়াগাড়ী, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1203.  নীল/৭৪৪ জগধািী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কবাড়াগাড়ী, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1204.  নীল/৭৪৫ শ্রীশ্রী সন্ন্যাসী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: সািাপাড়া, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1205.  নীল/৭৪৬ বাগদডাকরা হকদোর সম্প্রোয় শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হবগ্রি র্মহির, বাগদডাকরা, ডাক+উপদজলা: কডার্মার, কজলা: 

নীলফার্মারী 

২৮.০৫.১৭ 

1206.  নীল/৭৪৭ কবাড়াগাড়ী বাজার বাদরায়ারী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব কবাড়াগাড়ী, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1207.  নীল/৭৪৮ কবাড়াগাড়ী বাজার শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব কবাড়াগাড়ী, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1208.  নীল/৭৪৯ শ্রীশ্রী বাধা কগাহবি আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব কবাড়াগাড়ী, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1209.  নীল/৭৫০ ে. বারহবো কপ্রহসদডণ্টপাড়া রাধাদগাহবি ভাগবৎ র্মহির, ে. বারহবো, ডাক: বামুহনয়া, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: 

নীলফার্মারী 

২৮.০৫.১৭ 

1210.  নীল/৭৫১ পূব ব কবাড়াগাড়ী দুহনয়া পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব কবাড়াগাড়ী, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1211.  নীল/৭৫২ পূব ব কবাড়াগাড়ী শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব কবাড়াগাড়ী, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1212.  নীল/৭৫৩ পূব ব কবাড়াগাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব কবাড়াগাড়ী, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1213.  নীল/৭৫৪ পূব ব কবাড়াগাড়ী ঘাট পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব কবাড়াগাড়ী, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1214.  নীল/৭৫৫ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী ও গঙ্গার্মাতা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নত্তোবস, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1215.  নীল/৭৫৬ নত্তোবস পাড়া ঘাট বাজার হবশ্ব কর্ম ব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নত্তোবস, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1216.  নীল/৭৫৭ শ্রীশ্রী হেব র্মহির  ও আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: নত্তোবস, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1217.  নীল/৭৫৮ পাড়ঘাট কেওনাই নেী পাড় র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: নত্তোবস, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1218.  নীল/৭৫৯ নেীয়া পাড়া শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ ভাগবৎ আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: নত্তোবস, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1219.  নীল/৭৬০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নত্তোবস, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1220.  নীল/৭৬১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নত্তোবস, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1221.  নীল/৭৬২ শ্রীশ্রী র্মা সাতিাত কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নত্তোবস, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1222.  নীল/৭৬৩ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নত্তোবস, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1223.  নীল/৭৬৪ সন্ন্যাসী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নত্তোবস, কবাড়াগাড়ী, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1224.  নীল/৭৬৫ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নয়ানী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1225.  নীল/৭৬৬ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি রার্ম র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নয়ানী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1226.  নীল/৭৬৭ শ্রীশ্রী িহর র্মহির,গ্রার্ম+ডাক: নয়ানী বাগদডাকরা(বটতলী), উপদজলা: কডার্মার ২৯.০৩.১১ 

1227.  নীল/৭৬৮ শ্রীশ্রী র্মা লক্ষ্মী র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক: নয়ানী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1228.  নীল/৭৬৯ সাধু পাড়া রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নয়ানীবাগ, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1229.  নীল/৭৭০ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নয়ানী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1230.  নীল/৭৭১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নয়ানীবাগ, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1231.  নীল/৭৭২ শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম+ডাক: নয়ানী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1232.  নীল/৭৭৩ নয়ানী বাগদডাকরা কাহলগঞ্জ কটাল আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: বারহবো বামুহনয়া, বামুহনয়া, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1233.  নীল/৭৭৪ নয়ানী বাগদডাকরা কাহলগঞ্জ কটাল দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: নয়ানী বাগদডাকরা, ডাক +উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1234.  নীল/৭৭৫ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নয়ানী , কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1235.  নীল/৭৭৬ প: কবাড়াগাড়ী রাজপাড়া দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক: প: কবাড়াগাড়ী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1236.  নীল/৭৭৭ প: কবাড়াগাড়ী রাজপাড়া আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: প: কবাড়াগাড়ী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1237.  নীল/৭৭৮ কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: প: কবাড়াগাড়ী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1238.  নীল/৭৭৯ কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: প: কবাড়াগাড়ী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1239.  নীল/৭৮০ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: প: কবাড়াগাড়ী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1240.  নীল/৭৮১ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: প: কবাড়াগাড়ী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1241.  নীল/৭৮২ শ্রী কেবাহেদেব র্মিাদেব বাচ্চা সাধুর আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: কবাড়াগাড়ী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1242.  নীল/৭৮৩ র্মাহিগঞ্জ সাব বজনীন র্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বাগডাকরা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1243.  নীল/৭৮৪ কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বাগডাকরা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1244.  নীল/৭৮৫ হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বাগডাকরা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1245.  নীল/৭৮৬ বাগাডাকরা কনাপাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বাগডাকরা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1246.  নীল/৭৮৭ বাগদডাকরা ধহনপাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বাগদডাকরা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1247.  নীল/৭৮৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বাগডাকরা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1248.  নীল/৭৮৯ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নয়ানী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1249.  নীল/৭৯০ ওঁ শ্রীশ্রী োরেীয় বাসন্তী দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক: নয়ানী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1250.  নীল/৭৯১ শ্রীশ্রী নবগয়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নয়ানী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1251.  নীল/৭৯২ ওঁ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নয়ানী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1252.  নীল/৭৯৩ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নয়ানী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1253.  নীল/৭৯৪ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নয়ানী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1254.  নীল/৭৯৫ শ্রীশ্রী োরেীয় দূগ বা র্মহির,গ্রার্ম+ডাক: নয়ানী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1255.  নীল/৭৯৬ হনদর্মাজখানা সাব বজনীন দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক: নয়ানী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1256.  নীল/৭৯৭ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউ হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নয়ানী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1257.  নীল/৭৯৮ হনদর্মাজখানা সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নয়ানী বাগদডাকরা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1258.  নীল/৭৯৯ হনদর্মাজ খানা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নয়ানী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1259.  নীল/৮০০ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নয়ানী, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1260.  নীল/৮০১ নয়ানী বাগদডাকরা হেয়াল ডাহঙ্গ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বাগদডার্মরা, কডার্মার, উপদজলা+দজলা: কডার্মার, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1261.  নীল/৮০২ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বালাপাড়া, রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1262.  নীল/৮০৩ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1263.  নীল/৮০৪ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী, রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1264.  নীল/৮০৫ গাবদরাল সাব বজনীন হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: গাবদরাল, রর্বাজার, উপদজলা: জলঢাকা, কজলা: নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1265.  নীল/৮০৬ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: প.বালাগ্রার্ম, ডাক: বালাগ্রার্ম, উপদজলা: জলঢাকা, কজলা: নীলফার্মারী ২৬/০৮/১৪ 

1266.  নীল/৮০৭ রাধা কগাহবি কাঙ্গালী িহর বাসর, গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী, রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1267.  নীল/৮০৮ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: গাবদরাল, রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1268.  নীল/৮০৯ োতুপাড়া সাব বজনীন শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: োতুপাড়া বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1269.  নীল/৮১০ কগায়াল পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী, রদর্মর ডাাংগা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1270.  নীল/৮১১ হসাংগী র্মাহর শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: দুলাপাড়া, বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1271.  নীল/৮১২ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম: রাজবাড়ী, ডাক: হেমূলবাড়ী, উপদজলা: জলঢাকা, কজলা: নীলফার্মারী ২৭.১০.১৪ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1272.  নীল/৮১৩ বকর্মারী কেবনার্ম পাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1273.  নীল/৮১৪ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1274.  নীল/৮১৫ বকর্মারী বাড়াই পাড়া সাব বজনীন হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী (বাড়াই পাড়া), বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা,  ২৯.০৩.১১ 

1275.  নীল/৮১৬ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুল চদন্দ্রর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1276.  নীল/৮১৭ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী, রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1277.  নীল/৮১৮ কগৌর হনতাই সম্প্রোয় রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী, রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1278.  নীল/৮১৯ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কোলাপাড়া,ককর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1279.  নীল/৮২০ সাব বজনীন রাধা কৃষ্ণ হজউ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কর্মৌজা কেৌলর্মারী, বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1280.  নীল/৮২১ কাোরী সাঃ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম: রাজবাড়ী, ডাক: হেমূলবাড়ী, উপদজলা: জলঢাকা, কজলা: নীলফার্মারী ১৫.০৬.১৫ 

1281.  নীল/৮২২ বালাপাড়া সাব বজনীয় িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বালাপাড়া , রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1282.  নীল/৮২৩ প. খুটার্মারা পূ. বাড়াইপাড়া সতযাশ্রর্ম িহর র্মহির, প. খুটার্মারা, ডাক: খুটার্মারা, উপদজলা: জলঢাকা, কজলা: 

নীলফার্মারী 

২৮.০৫.১৭ 

1283.  নীল/৮২৪ সাব বজনীয় ককহন্দ্রয় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বালাপাড়া , রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1284.  নীল/৮২৫ বালাপাড়া ডাাংগা পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বালাপাড়া , রদর্র ডাাংগা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1285.  নীল/৮২৬ বালাপাড়া রর্বাজার হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বালাপাড়া , রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1286.  নীল/৮২৭ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বালাপাড়া , রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1287.  নীল/৮২৮ কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বালাপাড়া , রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1288.  নীল/৮২৯ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বালাপাড়া , রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1289.  নীল/৮৩০ বালাপাড়া রদর্র বাজার ধলা বাড়ী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বালাপাড়া , রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1290.  নীল/৮৩১ বালাপাড়া রদর্র বাজার কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বালাপাড়া ,  রদর্রবাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1291.  নীল/৮৩২ বকর্মারী নাহপত পাড় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1292.  নীল/৮৩৩ বালাপাড়া পাটয়ারী পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বালাপাড়া , রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1293.  নীল/৮৩৪ গাবদরাল তর্মাল তলা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: গাবদরাল , রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1294.  নীল/৮৩৫ গাবদরাল হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: গাবদরাল , রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1295.  নীল/৮৩৬ শ্রীশ্রী হবষ্ণু ও িহরনাদর্র র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: গাবদরাল , রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1296.  নীল/৮৩৭ গাবদরাল বটতলা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির,গ্রার্ম+ডাক: গাবদরাল , রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1297.  নীল/৮৩৮ বালাপাড়া বালক কৃষ্ণাত িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বালাপাড়া , রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1298.  নীল/৮৪১ বকর্মারী বাজার কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1299.  নীল/৮৪২ বকর্মারী কগায়াল পাড়া শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী কগায়াল পাড়া, রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা,  ২৯.০৩.১১ 

1300.  নীল/৮৪৩ হের র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1301.  নীল/৮৪৪ বকর্মারী বাজার ককহন্দ্রয় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1302.  নীল/৮৪৫ বালাপাড়া বড়ডাঙ্গাঁ শ্মোন র্মহির,গ্রার্ম+ডাক: বালাপাড়া, রদর্র বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1303.  নীল/৮৪৬ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: গাবদরাল, রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1304.  নীল/৮৪৭ বলরার্ম কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হেড়াবেী, বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1305.  নীল/৮৪৮ বকর্মারী বাড়াই পাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী (বালাপাড়া), বকর্মারী, উপদজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1306.  নীল/৮৪৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির ও শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী বালাপাড়া, বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1307.  নীল/৮৫০ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির , গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1308.  নীল/৮৫১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী, রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1309.  নীল/৮৫২ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী বার্মন পাড়া, বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1310.  নীল/৮৫৩ বকর্মারী চড়ক ডাঙ্গা শ্মোন ও কালী বাড়ী, গ্রার্ম+ডাক: ব্রাক্ষ্মন পাড়া, বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1311.  নীল/৮৫৪ বকর্মারী ব্রাক্ষ্মন পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: ব্রাক্ষ্মন পাড়া, বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1312.  নীল/৮৫৫ বকর্মারী ব্রাক্ষ্মন পাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: ব্রাক্ষ্মন পাড়া, বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1313.  নীল/৮৫৬ গাবদরাল কততুল তলা সা: জ: িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: গাবদরাল, রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1314.  নীল/৮৫৭ গাবদরাল টগড়ার ডাঙ্গা সা: জ: দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: গাবদরাল, রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1315.  নীল/৮৫৮ গাবদরাল শ্মোন ঘাট , গ্রার্ম+ডাক: গাবদরাল, রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1316.  নীল/৮৫৯ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হেড়াবেী, বকর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1317.  নীল/৮৬০ বকর্মারী পহির্ম কোলাপাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বকর্মারী, রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1318.  নীল/৮৬১ সাধুর র্মহির শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: হবন্যাকুড়ী, হবন্যাকুড়ী বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী   ২৯.০৩.১১ 

1319.  নীল/৮৬২ সাধুর র্মহির , গ্রার্ম+ডাক: হবন্যাকুড়ী, হবন্যাকুড়ী বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1320.  নীল/৮৬৩ রাধা কগাহবি িহর র্মহির , গ্রার্ম+ডাক: িহরেচন্দ্র পাঠ, বাঁিালী পাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1321.  নীল/৮৬৪ হবষ্ণু র্মহির , গ্রার্ম+ডাক: িহরেচন্দ্র পাঠ, বাঁিালী পাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1322.  নীল/৮৬৫ হবষ্ণু র্মহির , গ্রার্ম+ডাক: িহরেচন্দ্র পাঠ, বাঁিালী পাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1323.  নীল/৮৬৬ সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম+ডাক: িহরেচন্দ্র পাঠ, বাঁিালী পাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1324.  নীল/৮৬৭ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: িহরেচন্দ্র পাঠ, বাঁিালী পাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1325.  নীল/৮৬৯ পূব ব েহিণ পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: িহরেচন্দ্র পাঠ, বাঁিালী পাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1326.  নীল/৮৭০ শ্মোন ও শ্রাদ্ধ বারুনী, গ্রার্ম+ডাক: িহরেচন্দ্র পাঠ, বাঁিালী পাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1327.  নীল/৮৭১ পূব ব েহিণ পাড়া শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: িহরেচন্দ্র পাঠ, বাঁিালী পাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1328.  নীল/৮৭২ আরাজী কাঠালী হিন্দু পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: আরাজী কাঠালী,খুটার্মারা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1329.  নীল/৮৭৩ োস পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: আরাজী কাঠালী,খুটার্মারা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1330.  নীল/৮৭৪ হিন্দু পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হকসার্মত বটতলা, খুটার্মারা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1331.  নীল/৮৭৫ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম খুটার্মারা, রাজার িাট, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1332.  নীল/৮৭৬ শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম খুটার্মারা, রাজার িাট, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1333.  নীল/৮৭৭ নর সুির পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পহির্ম খুটার্মারা, খুটার্মারা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1334.  নীল/৮৭৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কার্মাড় পাড়া পহির্ম খুটার্মারা, কটাংগনর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, ২৯.০৩.১১ 

1335.  নীল/৮৭৯ কটাংগনর্মারী কবলতলা রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: খাহলো খুটার্মারা, খুটার্মারা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1336.  নীল/৮৮০ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: খাহলো খুটার্মারা, খুটার্মারা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1337.  নীল/৮৮১ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পহির্ম খুটার্মারা, খুটার্মারা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1338.  নীল/৮৮২ সত্ত আশ্রর্ম পূব ব বাড়াই পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বাড়াই পাড়া, খুটার্মারা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1339.  নীল/৮৮৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম খুটার্মার, খুটার্মারা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1340.  নীল/৮৮৪ র্মিাশ্মোন , গ্রার্ম+ডাক: কটাংগনর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1341.  নীল/৮৮৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: র্মাতুয়া পাড়া, কটাংাংগনর্মারী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1342.  নীল/৮৮৬ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হকসার্মত বটতলা, খুটার্মারা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1343.  নীল/৮৮৭ উত্তর র্মালটারী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব খুটার্মার, খুটার্মারা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1344.  নীল/৮৮৮ পাদঠায়ারী পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব খুটার্মার, খুটার্মারা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1345.  নীল/৮৮৯ পূব ব খুটার্মারা র্মালটারী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব খুটার্মার, খুটার্মারা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1346.  নীল/৮৯১ বসুহনয়া পাড়া র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব খুটার্মার, খুটার্মারা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1347.  নীল/৮৯৩ ডাাংগা পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব খুটার্মার, খুটার্মারা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1348.  নীল/৯০১ শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: িহরেচন্দ্র পাঠ, খুটার্মারা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1349.  নীল/৯০২ বার্মনা বার্মনী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বার্মনা বার্মনী, খুটার্মারা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1350.  নীল/৯০৩ িহরর্মহির, গ্রার্ম+ডাক: িহরেচন্দ্র পাঠ, খুটার্মারা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1351.  নীল/৯০৪ িলেী বাড়ী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: িলেী বাড়ী, কগালমুন্তা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1352.  নীল/৯০৫ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: িলেী বাড়ী, কগালমুন্তা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1353.  নীল/৯০৬ কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: িলেী বাড়ী, কগালমুন্তা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1354.  নীল/৯০৭ শ্মোন র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হতলাই, কগালমুন্তা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1355.  নীল/৯০৮ শ্মোন র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব কগালমুন্তা, কগালমুন্তা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1356.  নীল/৯০৯ ব্রার্মন পাড়া সব বাজনীন বাসন্তী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: প: কগালামুন্তা, কগালমুন্তা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1357.  নীল/৯১০ কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: প: কগালামুন্তা, কগালমুন্তা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1358.  নীল/৯১১ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: প: কগালামুন্তা, কগালমুন্তা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1359.  নীল/৯১২ ব্রার্মন পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: প: কগালামুন্তা, কগালমুন্তা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1360.  নীল/৯১৩ হতলাই সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হতলাই, কগালমুন্তা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1361.  নীল/৯১৪ শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: প: কগালামুন্তা, কগালমুন্তা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1362.  নীল/৯১৫ হসাংহড়য়া েহিন পাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হসাংহড়য়া, ডাকালী গঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1363.  নীল/৯১৬ শ্যার্মরায় কগাপাল হজউ হবগ্রয় র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হসাংহড়য়া, ডাকালী গঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1364.  নীল/৯১৭ কেৌের্মারী কার্মার পাড়া পুরাতন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কেৌলর্মারী, ডাকালী গঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1365.  নীল/৯১৮ সাব বজনীন ককহন্দ্রয় িহর হেব ও দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক: কেৌলর্মারী, ডাকালী গঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1366.  নীল/৯১৯ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হসাংহড়য়া, ডাকালী গঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1367.  নীল/৯২০ রায় বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হসাংহড়য়া, ডাকালী গঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1368.  নীল/৯২১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হেদদ্ধশ্বরী, কনকবি, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1369.  নীল/৯২২ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হেদদ্ধশ্বরী, কনকবি, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1370.  নীল/৯২৩ সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হেদদ্ধশ্বরী, কনকবি, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1371.  নীল/৯২৪ ককাচ পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব হেমুলবাড়ী, র্মীরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1372.  নীল/৯২৫ শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব হেমুলবাড়ী, র্মীরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1373.  নীল/৯২৬ ককাচ পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব হেমুলবাড়ী, র্মীরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1374.  নীল/৯২৭ ককাচ পাড়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব হেমুলবাড়ী, র্মীরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1375.  নীল/৯২৮ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব হেমুলবাড়ী, র্মীরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1376.  নীল/৯২৯ পূব ব হেমুলবাড়ী সহতর ঘাট, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব হেমুলবাড়ী, র্মীরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1377.  নীল/৯৩০ পূব ব হেমুলবাড়ী র্মাষ্টার পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব হেমুলবাড়ী, র্মীরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1378.  নীল/৯৩১ পূব ব হেমুলবাড়ী র্মাষ্টার পাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব হেমুলবাড়ী, র্মীরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1379.  নীল/৯৩২ পূব ব হেমুলবাড়ী আশ্রর্ম দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব হেমুলবাড়ী, র্মীরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1380.  নীল/৯৩৩ পূব ব হেমুলবাড়ী টাউয়ার বাগান শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব হেমুলবাড়ী, র্মীরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1381.  নীল/৯৩৪ পূব ব হেমুলবাড়ী হডাংগারপার শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব হেমুলবাড়ী, র্মীরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1382.  নীল/৯৩৫ র্মরীগঞ্জ িাট দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: খহচর্মাতা, কখড়কাটা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1383.  নীল/৯৩৬ পূব ব হেমুলবাড়ী যুগী পাড়া র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব হেমুলবাড়ী, র্মীরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1384.  নীল/৯৩৭ র্মীরগঞ্জ বাজার ককহন্দ্রয় র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব হেমুলবাড়ী, র্মীরগঞ্জ িাট, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1385.  নীল/৯৩৮ পূব ব হেমুলবাড়ী িাজী পাড়া র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব হেমুলবাড়ী, র্মীরগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1386.  নীল/৯৩৯ হনজ পাড়া কুরার কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হনজপাড়া, র্মীরগঞ্জ িাট, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1387.  নীল/৯৪০ হনজ পাড়া পহির্ম পাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হনজপাড়া, র্মীরগঞ্জ িাট, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1388.  নীল/৯৪১ হনজ পাড়া র্মাছুয়া পাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হনজপাড়া, র্মীরগঞ্জ িাট, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1389.  নীল/৯৪২ হনজ পাড়া কুরার পার কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হনজপাড়া, র্মীরগঞ্জ িাট, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1390.  নীল/৯৪৩ হনজ পাড়া কোলা পাড়া র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হনজপাড়া, র্মীরগঞ্জ িাট, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1391.  নীল/৯৪৪ হনজ পাড়া ডাঙ্গা পাড়া শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: হনজপাড়া, র্মীরগঞ্জ িাট, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1392.  নীল/৯৪৫ হনজ পাড়া র্মাছুয়া পাড়া শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: হনজপাড়া, র্মীরগঞ্জ িাট, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1393.  নীল/৯৪৬ কালদকওট র্ময়োদনর ডাঙ্গা শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: হনজপাড়া, র্মীরগঞ্জ িাট, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1394.  নীল/৯৪৭ কালদকওট দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কালদকওট, র্মীরগঞ্জ িাট, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1395.  নীল/৯৪৮ কালদকওট বার্মীর ঘাট শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: কালদকওট, র্মীরগঞ্জ িাট, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1396.  নীল/৯৪৯ কালদকওট সাইদফাদনর পার শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: কালদকওট, র্মীরগঞ্জ িাট, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1397.  নীল/৯৫০ শ্রীশ্রী কালী ও িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: উ: কবরুবি, হেমুলবাড়ী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1398.  নীল/৯৫১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বােেি, হেমুলবাড়ী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1399.  নীল/৯৫২ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: রাজবাড়ী, হেমুলবাড়ী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1400.  নীল/৯৫৩ রাজবাড়ী র্মাঝাপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: রাজবাড়ী, আ:হেমুলবাড়ী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1401.  নীল/৯৫৪ ওঁ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউ ও হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: রাজবাড়ী, হেমুলবাড়ী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1402.  নীল/৯৫৫ শ্রীশ্রী  রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: রাজবাড়ী, আ:হেমুলবাড়ী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1403.  নীল/৯৫৬ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: লিীর্মাড়াই, ডাক: হেমুলবাড়ী, উপদজলা: জলঢাকা, কজলা: নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1404.  নীল/৯৫৭ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রার্ম+ডাক: কবরুবি, হেমুলবাড়ী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1405.  নীল/৯৫৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: রাজবাড়ী, হেমুলবাড়ী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1406.  নীল/৯৫৯ জয়পুর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: আরাজী হেমুলবাড়ী, হেমুলবাড়ী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা ২৯.০৩.১১ 

1407.  নীল/৯৬০ হডয়াবাড়ী সাব বজনীন ককন্দ্রীয় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: আরাজী হেমুলবাড়ী, হেমুলবাড়ী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা,  ২৯.০৩.১১ 

1408.  নীল/৯৬১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: রাজবাড়ী, হেমুলবাড়ী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1409.  নীল/৯৬২ সাব বজনীন বাসন্তী দূগ বা র্মহির ও িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হেমুলবাড়ী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1410.  নীল/৯৬৩ রাজবাড়ী জয়গুরু সাংঘাশ্রর্ম র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: রাজবাড়ী, হেমুলবাড়ী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1411.  নীল/৯৬৪ পূব ব বালাগ্রার্ম সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব বালাগ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1412.  নীল/৯৬৫ োলন গ্রার্ম হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: োলন গ্রার্ম, বালা গ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1413.  নীল/৯৬৬ চহন্ডর বটতলা দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব বালা গ্রার্ম, বালা গ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1414.  নীল/৯৬৭ সাব বজনীন কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব বালা গ্রার্ম, বালা গ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1415.  নীল/৯৬৮ শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব বালা গ্রার্ম, বালা গ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1416.  নীল/৯৬৯ বার কগাপাল িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: োলন গ্রার্ম, কালী গঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1417.  নীল/৯৭০ ঢুকঢুকী শ্মোন গ্রার্ম সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হেটর্মীর গঞ্জ, বালা গ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1418.  নীল/৯৭১ োলন গ্রার্ম ঢুকঢুকী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: োলন গ্রার্ম, বালাগ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1419.  নীল/৯৭২ বারদগাপাল সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বারদগাপাল, বালাগ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1420.  নীল/৯৭৩ োলন গ্রার্ম বাবুপাড়া িহর র্মহিও, গ্রার্ম+ডাক: োলনগ্রার্ম, বালাগ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1421.  নীল/৯৭৪ আরাজী কেেী বাই েয় র্মানসা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: আ: কে: বাই, বালাগ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1422.  নীল/৯৭৫ পূব ব বালা গ্রার্ম র্মহির পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব বালাগ্রার্ম, বালাগ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 
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1423.  নীল/৯৭৬ পূব ব বালা গ্রার্ম কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব বালাগ্রার্ম, বালাগ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1424.  নীল/৯৭৭ পূব ব বালা গ্রার্ম সাব বজনীন সতীোি শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব বালাগ্রার্ম, বালাগ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1425.  নীল/৯৭৮ পূব ব বালা গ্রার্ম সাব বজনীন ককহন্দ্রয় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব বালাগ্রার্ম, বালাগ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1426.  নীল/৯৭৯ পূব ব বালা গ্রার্ম সাব বজনীন ককহন্দ্রয় িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব বালাগ্রার্ম, বালাগ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1427.  নীল/৯৮০ পূব ব বালা গ্রার্ম সাব বজনীন ককহন্দ্রয় হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: আ: কেেীবাই, বালাগ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1428.  নীল/৯৮১ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: আ: কেেীবাই, বালাগ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1429.  নীল/৯৮২ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: োলন গ্রার্ম, বালাগ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1430.  নীল/৯৮৩ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হেটর্মীরগঞ্জ, বালাগ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1431.  নীল/৯৮৪ শ্মোন বুহড়র্মারী োলনগ্রার্ম, গ্রার্ম+ডাক: োলনগ্রার্ম, বালাগ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1432.  নীল/৯৮৫ শ্মোন আরাজী কেেীবাই, গ্রার্ম+ডাক: আ: কেেীবাই, বালাগ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1433.  নীল/৯৮৬ পহির্ম কাঁঠালী কভাগার্মারী শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম কাঁঠালী, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1434.  নীল/৯৮৭ সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম কাঁঠালী, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1435.  নীল/৯৮৮ পহির্ম কাঁঠালী র্মাঝা পাড়া শ্রীশ্রী হবষ্ণু  র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম কাঁঠালী, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1436.  নীল/৯৮৯ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম কাঁঠালী, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1437.  নীল/৯৯০ কচৌ: সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম কাঁঠালী, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1438.  নীল/৯৯১ সাব বজনীন হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম কাঁঠালী, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1439.  নীল/৯৯২ সাব বজনীন হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম কাঁঠালী, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1440.  নীল/৯৯৩ পহির্ম কাঁঠাল আে বে পাড়া সা. িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম কাঁঠালী, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1441.  নীল/৯৯৪ সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম কাঁঠালী, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1442.  নীল/৯৯৫ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম কাঁঠালী, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 
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1443.  নীল/৯৯৬ পহির্ম কাঁঠালী উত্তর পাড়া সা. িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম কাঁঠালী, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1444.  নীল/৯৯৭ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম কাঁঠালী, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1445.  নীল/৯৯৮ সারম্বত হবষ্ণু র্মহির কালী র্মহির র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম কাঁঠালী, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1446.  নীল/৯৯৯ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির ও কালী র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম কাঁঠালী, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1447.  নীল/১০০০ পহির্ম কাঁঠালী কডাগার্মারী সা. িহর র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম কাঁঠালী, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1448.  নীল/১০০১ পহির্ম কাঁঠালী পহন্ডত পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম কাঁঠালী, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1449.  নীল/১০০২ সাব বজনীন ককহন্দ্রয় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম কাঁঠালী, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1450.  নীল/১০০৩ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম কাঁঠালী, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1451.  নীল/১০০৪ িহর র্মহির (সাব বজনীন), গ্রার্ম+ডাক: ে: কেেীবাই, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1452.  নীল/১০০৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: ে: কেেীবাই, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1453.  নীল/১০০৬ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: ে: কেেীবাই, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1454.  নীল/১০০৭ েহিণ কেেীবাই রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: ে: কেেীবাই, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1455.  নীল/১০০৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: ে: কেেীবাই, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1456.  নীল/১০০৯ রাধা কগৌরহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: ে: কেেীবাই, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1457.  নীল/১০১০ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: ে: কেেীবাই, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1458.  নীল/১০১১ কগৌহড়য় র্মঠ, গ্রার্ম+ডাক: ে: কেেীবাই, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1459.  নীল/১০১২ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব কেেীবাই, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1460.  নীল/১০১৩ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পহির্ম কাঁঠালী, কাঁঠালী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1461.  নীল/১০১৪ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: খাহরজা কগালনা, হচড়াহভজা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1462.  নীল/১০১৫ ককন্দ্রীয় িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1463.  নীল/১০১৬ শ্রীশ্রী কগৌতর্ম কবিারী রাধা কৃদষ্ণর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1464.  নীল/১০১৭ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1465.  নীল/১০১৮ শ্রীশ্রী োরেীয় ককন্দ্রীয় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কালীগঞ্জ কগালনা, কগালনা কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা,  ২৯.০৩.১১ 

1466.  নীল/১০১৯ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: খাহরজা, কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1467.  নীল/১০২০ শ্রীশ্রী বচতন্য কসবা সাংঘ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1468.  নীল/১০২১ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির সাব বজনীন, গ্রার্ম+ডাক : কালীগঞ্জ, কগালনা কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1469.  নীল/১০২২ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কালীগঞ্জ, কগালনা কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1470.  নীল/১০২৩ শ্রীশ্রী র্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কগালনা কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1471.  নীল/১০২৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কালীগঞ্জ,  উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1472.  নীল/১০২৫ কালীগঞ্জ পূব ব পাড়া শ্রী শ্রী বচতন্য িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1473.  নীল/১০২৬ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কগালনা কালীগঞ্জ, কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1474.  নীল/১০২৭ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : খাহরজা, কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1475.  নীল/১০২৮ পহির্ম কগালনা বাড়াই পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হচড়াহভজা, কগালনা কাচারী বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা,  ২৯.০৩.১১ 

1476.  নীল/১০২৯ পহির্ম কগালনা োরেীয় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : হচড়াহভজা, কগালনা কাচারী বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা,  ২৯.০৩.১১ 

1477.  নীল/১০৩০ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক :দগালনা কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1478.  নীল/১০৩১ খাহরজা কগালনা সাব বজনীন দূগ বা র্মান্ডপ, গ্রার্ম+ডাক :খাহরজা কগা:, কগালনা কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা,  ২৯.০৩.১১ 

1479.  নীল/১০৩২ পূব ব খাহরজা কগালনা সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক :খাহরজা কগালনা, কগালনা কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা,  ২৯.০৩.১১ 

1480.  নীল/১০৩৩ হনগর্মানি স্বারসত সাংঘ আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : কালীগঞ্জ, কগালনা কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1481.  নীল/১০৩৪ খাহরজা কগালনা সাব বজনীন র্মিা শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : কালীগঞ্জ, কগালনা কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1482.  নীল/১০৩৫ কগালনা কালীগঞ্জ ককন্দ্রীয় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কালীগঞ্জ, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1483.  নীল/১০৩৬ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : রহেেপুর, কখরকাটী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1484.  নীল/১০৩৭ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ হজউ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : রহেেপুর, কখড়কাটী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1485.  নীল/১০৩৮ শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : রহেেপুর, কখড়কাটী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1486.  নীল/১০৩৯ সাব বজনীন সৎসাংঘ িহর র্মহির (হবষ্ণু র্মহির), গ্রার্ম+ডাক : রহেেপুর, কখড়কাটী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1487.  নীল/১০৪০ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : খহচর্মাো, কখড়কাটী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1488.  নীল/১০৩১ র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : খহচর্মাো, কখড়কাটী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1489.  নীল/১০৩২ খহচর্মাো শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম+ডাক : খহচর্মাো, কখড়কাটী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1490.  নীল/১০৩৩ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : খহচর্মাো, কখড়কাটী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1491.  নীল/১০৩৪ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : খহচর্মাো, কখড়কাটী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 
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1492.  নীল/১০৩৫ কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : খহচর্মাো, কখড়কাটী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1493.  নীল/১০৩৬ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : খহচর্মাো, কখড়কাটী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1494.  নীল/১০৩৭ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : খহচর্মাো, কখড়কাটী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1495.  নীল/১০৩৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : খহচর্মাো, কখড়কাটী, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1496.  নীল/১০৩৯ সুদরল বাবু পাড়া কবলতলী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উ: ধর্ম বপাল, হতনবা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1497.  নীল/১০৫০ উত্তর ধে ব পাল অিয় বাবু পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উ: ধর্ম বপাল, হতনবা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1498.  নীল/১০৫১ চিন পুকুর বুহড় র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : উ: ধর্ম বপাল, হতনবা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1499.  নীল/১০৫২ শ্রী  কগৌড়ীয় ভাগবত আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : েহিণ কচদরঙ্গা, ঝাড়পাড়া, উপদজলা: জলঢাকা,  ২৯.০৩.১১ 

1500.  নীল/১০৫৩ পূব ব কচদরঙ্গা হচো বাবুর সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পূব ব কচদরঙ্গা, ঝাড়পাড়া, উপদজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1501.  নীল/১০৫৪ সাগর স্মৃহত র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক : র্মার্াভাঙ্গা, জলঢাকা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1502.  নীল/১০৫৫ ককন্দ্রীয় কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্মার্াভাঙ্গা, জলঢাকা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1503.  নীল/১০৫৬ জলঢাকা ককন্দ্রীয় র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : র্মার্াভাঙ্গা, জলঢাকা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1504.  নীল/১০৫৭ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : সবুজপাড়া, জলঢাকা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1505.  নীল/১০৫৮ জলঢাকা র্ানা কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : জলঢাকা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1506.  নীল/১০৫৯ মুহে পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : মুহে পাড়া, জলঢাকা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1507.  নীল/১০৬০ জলঢাকা ককন্দ্রীয় র্মিাশ্মোন ঘাট, গ্রার্ম+ডাক : ডাহলয়া করাড, জলঢাকা, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1508.  নীল/১০৬১ পূব ব কচদরঙ্গাঁ সাব বজনীয় িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পূব ব কচদরঙ্গা, ঝারপাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1509.  নীল/১০৬২ পূ.দচদরঙ্গাঁ সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পূ.দচদরঙ্গা, ঝারপাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1510.  নীল/১০৬৩ পূব ব কচদরঙ্গাঁ সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পূব ব কচদরঙ্গা, ঝারপাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1511.  নীল/১০৬৪ পূব ব কচদরঙ্গাঁ সাব বজনীন দূগ বার্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পূব ব কচদরঙ্গা, ঝারপাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1512.  নীল/১০৬৫ র্মিাশ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পূব ব কচদরঙ্গা, ঝারপাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1513.  নীল/১০৬৬ পূব বদচদরঙ্গাঁ রাজপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক :পূব বদচদরঙ্গা, ঝারপাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1514.  নীল/১০৬৭ পূব বদচদরঙ্গাঁ বটতলী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পূব ব কচদরঙ্গা, ঝারপাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 
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1515.  নীল/১০৬৮ উ. কচদরঙ্গাঁ বটতলী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পূব ব কচদরঙ্গা, ঝারপাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1516.  নীল/১০৬৯ সাব বজনীন বটতলা িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পূব ব কচদরঙ্গা, ঝারপাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1517.  নীল/১০৭০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কচদরঙ্গা, ঝারপাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1518.  নীল/১০৭১ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ কচদরঙ্গা, ঝারপাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1519.  নীল/১০৭২ েঃ কচদরঙ্গা সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : বাহনয়াপাড়া, ঝারপাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1520.  নীল/১০৭৩ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কচদরঙ্গা, ঝারপাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1521.  নীল/১০৭৪ েঃদচদরঙ্গা র্মাঝাপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : েঃ কচদরঙ্গা, ঝারপাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1522.  নীল/১০৭৫ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : পূব ব কচদরঙ্গা, ঝারপাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1523.  নীল/১০৭৬ পূব ব কচদরঙ্গাঁ  েঃ কচদরঙ্গা র্মিাশ্মোন র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কচদরঙ্গা, ঝারপাড়া, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, নীলফার্মারী ২৯.০৩.১১ 

1524.  নীল/১০৭৭ গাবদরাল তর্মাল তলা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : গাবদরাল, রর্বাজার, উপদজলা+দজলা: জলঢাকা, 

নীলফার্মারী 

২৯.০৩.১১ 

1525.  নীল/১১০১ শ্রীশ্রী কানাইলাল িহর র্মহির, গ্রার্ম : মুেরতদগাড়, ডাক : কুকড়াডাঙ্গা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ০৪/০৪/১৩ 

1526.  নীল/১১০২ কাহনয়ালখাতা র্মাস্টারপাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম : + ডাক : কাহনয়ালখাতা, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ০৪/০৪/১৩ 

1527.  নীল/১১০৩ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : + ডাক : লক্ষ্মীচাপ, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ০৪/০৪/১৩ 

1528.  নীল/১১০৪ শ্রীশ্রী িহর র্মহির ও শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ হবগ্রি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: হকত্তবনীয়াগাড়া, ডাক : কপাড়ারিাট, উপদজলা+দজলা : 

নীলফার্মারী 

২৮/০১/১৪ 

1529.  নীল/১১০৫ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম : সুবণ বখুলী, ডাক : সাংগলেী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ১৫.০৬.১৪ 

1530.  নীল/১১০৬ ডািার পাড়া দুগ বা র্ম-ব, গ্রার্ম : জয়চ-ী(স্বরূপপাড়া), ডাক : োদরায়ানী সুতাকল, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ২৫.০৮.১৪ 

1531.  নীল/১১০৭ বািালহপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : + ডাক : বািালীপাড়া, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ৩১.০১.১৬ 

1532.  নীল/১১০৮ বািালহপাড়া সন্যাসী র্মহির, গ্রার্ম : + ডাক : বািালীপাড়া, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ৩১.০১.১৬ 

1533.  নীল/১১০৯ শ্রীশ্রী দুগ বা র্ম-প, গ্রার্ম :  া ারাজী কুখাপাড়া, ডাক : োদরায়ানী, উপদজলা+দজলা : নীলফার্মারী ৩১.০১.১৬ 

1534.  নীল/১১২৫ কসানাখুলী োর্মবাট কালীবাড়ী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : কসানাখুলী, উপদজলা : বসয়েপুর, কজলা : নীলফার্মারী ১৫.০৬.১৪ 

1535.  নীল/১১৫০ চাঁেখানা সাব বজনীন হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: সরঙ্গাবাড়ী, ডাক: ককল্যাবাড়ী, উপদজলা: হকদোরগঞ্জ, কজলা: জলঢাকা ০৪.০৪.১৩ 

1536.  নীল/১১৫১ বাড়াইপাড়া শ্রীশ্রী র্মিাশ্মোন স্বীয়ধার্ম, গ্রার্ম: উ. কভড়দভহড়, ডাক: পুটির্মারী, উপদজলা: হকদোরগঞ্জ, কজলা: জলঢাকা ০৯.০১.১৭ 
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1537.  নীল/১২০০ উ.দকতকীবাড়ী িহর, দুগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: উ. ককতকীবাড়ী, ডাক: হচলািাটী, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: 

নীলফার্মারী 

১৮.১১.১৩ 

1538.  নীল/১২০১ কজাড়াচাঁে সৎসঙ্গ  দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চািখানা, ডাক: কাজীর িাট, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ১৮.১১.১৩ 

1539.  নীল/১২০২ উ.চিখানা দুগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: চািখানা, ডাক: কাজীর িাট, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ১৮.১১.১৩ 

1540.  নীল/১২০৩ েহিণ ককতকীবাড়ী িহর র্মহির , গ্রার্ম: েহিণ ককতকীবাড়ী, ডাক: হচলািাটী, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ১৮.১১.১৩ 

1541.  নীল/১২০৪ বসুহনয়ািাট দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: খাটহরয়া বসুহনয়ািাট, ডাক: + উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ১৮.১১.১৩ 

1542.  নীল/১২০৫ পুষ্প হবষ্ণু র্মহির ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ চািখানা, ডাক: কাজীর িাট, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ১৮.১১.১৩ 

1543.  নীল/১২০৬ শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর সৎসঙ্গ র্মহির, গ্রার্ম: চািখানা, ডাক: কাজীর িাট, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ১৮.১১.১৩ 

1544.  নীল/১২০৭ হচলািাটী োঁখারী পাড়া দুগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: হচলািাটী, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ১৮.১১.১৩ 

1545.  নীল/১২০৮ প.চিখানা কবাতলগঞ্জ দুগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: চািখানা, ডাক: কাজীর িাট, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ১৮.১১.১৩ 

1546.  নীল/১২০৯ বটতলী শ্রীশ্রী সন্যাসী র্মহির, গ্রার্ম: বাগদডাগরা, ডাক: কবাড়াগাড়ী, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ১৮.১১.১৩ 

1547.  নীল/১২১০ েহিণ ককতকীবাড়ী হবষ্ণু র্মহির , গ্রার্ম: েহিণ ককতকীবাড়ী, ডাক: হচলািাটী, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ১৮.১১.১৩ 

1548.  নীল/১২১১ উত্তর চিখানা ডািার পাড়া দুগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: উত্তর চািখানা, ডাক: কাজীর িাট, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: 

নীলফার্মারী 

১৮.১১.১৩ 

1549.  নীল/১২১২ উ.চিখানা অহধকারী পাড়া দুগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: উত্তর চািখানা, ডাক: কাজীর িাট, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ১৮.১১.১৩ 

1550.  নীল/১২১৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: ডাঙ্গাপাড়া, ডাক: হচলিাটী, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ১৯.১১.১৪ 

1551.  নীল/১২১৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কগাসাইগঞ্জ, ডাক: মুহিরিাট, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ১৯.১১.১৪ 

1552.  নীল/১২১৫ বনর্মালী পা-- আশ্রর্ম, গ্রার্ম: কগাসাইগঞ্জ, ডাক: মুহিরিাট, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ০৭.১২.১৪ 

1553.  নীল/১২১৬ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হবষ্ণু হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: নয়ানী বাগদডাকরা, ডাক: +উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ৩১.০১.১৬ 

1554.  নীল/১২১৭ শ্রীশ্রী বাসর্মত্মী র্মহির, গ্রার্ম: নয়ানী বাগদডাকরা, ডাক: + উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ৩১.০১.১৬ 

1555.  নীল/১২১৮ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হবগ্রি হজউ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: নয়ানী বাগদডাকরা, ডাক: + উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ৩১.০১.১৬ 

1556.  নীল/১২১৯ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: নয়ানী বাগদডাকরা, ডাক: + উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ৩১.০১.১৬ 

1557.  নীল/১২২০ শ্রীশ্রী গীতাঞ্জলী কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: নয়ানী বাগদডাকরা, ডাক: + উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ৩১.০১.১৬ 

1558.  নীল/১২২১ হেমুলতলী সাব বজনীন দুগ বা র্ম-প, গ্রার্ম: নয়ানী বাগদডাকরা, ডাক: + উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ৩১.০১.১৬ 

1559.  নীল/১২২২ র্মটুকপুর িহর র্মহির, গ্রার্ম: র্মটুকপুর, ডাক: কবাড়াগাড়ী, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ৩১.০১.১৬ 

1560.  নীল/১২২৩ রাজপাড়া রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: প. কবাড়াগাড়ী, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ৩১.০১.১৬ 

1561.  নীল/১২২৪ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: োলর্মারা, ডাক: কেওটগাড়ী, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ১৮.১২.১৬ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1562.  নীল/১২২৫ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: বাগদডাকরা, ডাক: + উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ১৮.১২.১৬ 

1563.  নীল/১২২৬ হেয়ালডাঙ্গা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বাগদডাকরা, ডাক: + উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ১৮.১২.১৬ 

1564.  নীল/১২২৭ রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বামুহনয়া, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ২৮.০৫.১৭ 

1565.  নীল/১২২৮ প. িলিহলয়া সাব বজনীন দুগ বা র্মণ্ডব, প. িলিহলয়া, ডাক: হর্মরজাগঞ্জ, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ২৮.০৫.১৭ 

1566.  নীল/১২২৯ প. িলিহলয়া সাব বজনীন হবষ্ণু র্মহির, প. িলিহলয়া, ডাক: হর্মরজাগঞ্জ, উপদজলা: কডার্মার, কজলা: নীলফার্মারী ২৮.০৫.১৭ 

1567.  লাল/০১ ককন্দ্রীয় শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: আরাজী কেওদডাবা, ডাক+উপদজলা: আহেতর্মারী, কজলা: লালর্মহনরিাট ০১.০৯.১৬ 

1568.  লাল/০২ কোলাপাড়া সনাতন ধর্মীয় সাব বজনীন র্মিাশ্মোনঘাট, গ্রার্ম: র্মেনপুর, ডাক: নামুড়ীরিাট, উপদজলা: আহেতর্মারী ০২.০১.১৭ 

1569.  লাল/০৩ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ িহর বাসর, গ্রার্ম: রার্মদেব, ডাক: নামুড়ীরিাট, উপদজলা: আহেতর্মারী ০২.০১.১৭ 

1570.  লাল/০৪ পুরাতন কভলাবাড়ী সা. কালী ও দুগ বা র্মহির,  গ্রার্ম: +কপাষ্ট  :কভলাবাড়ী ,  উপদজলা: আহেতর্মারী, কজলা  :লালর্মহনরিাট  ১০.০১.১৭ 

1571.  লাল/০৫ পূব ব হেঘলটারী কেঁতুলতলা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, েীঘলটারী, কপাঃ দুগ বাপুর, উপদজলা  :আহেতর্মারী , কজলা :

লালর্মহনরিাট 

১০.০১.১৭ 

1572.  লাল/০৬ কেওদডাবা র্মণ্ডলী িহর বাসর রাধা র্মাধব হবগ্রি, গ্রার্ম: কেওদডাবা, কপা  :নামুড়ীর িাট , উপদজলা  :আহেতর্মারী , 

লালর্মহনরিাট 

১০.০১.১৭ 

1573.  লাল/০৭ বড়াইবাড়ী বনচুকী হবপেতাহরণী িহর বাসর, , গ্রার্ম: বড়াইবাড়ী, কপা  :নামুড়ীর িাট , উপদজলা  :আহেতর্মারী , 

লালর্মহনরিাট 

১০.০১.১৭ 

1574.  লাল/০৮ ভাহতটারী শ্রীশ্রী হনতযানি িহর র্মহির, গ্রার্ম: বড় কর্মলাবাড়ী, কপা :িাজীগঞ্জ, উপদজলা  :আহেতর্মারী , লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1575.  লাল/৯৯ সাটিপাড়া প্রভাতী সা. শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কােীরার্ম, ডাক: কহরর্মপুর, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: লালর্মহনরিাট ০৬.০৪.১৫ 

1576.  লাল/১০০ শ্রীশ্রী রাধার্মাধব র্মহির, গ্রার্ম: উ. ঘনশ্যার্ম, ডাক: তুষভাণ্ডার, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: লালর্মহনরিাট ০৬.০৪.১৫ 

1577.  লাল/১০১ বুকহেলা র্মিাশ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম: সুন্দ্রািহর, ডাক: তুষভাণ্ডার, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: লালর্মহনরিাট ০১.০৯.১৬ 

1578.  লাল/১০২ কেঁতুহলয়া শ্রীশ্রী রাধার্মাধব কেব হবগ্রদির কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: কেঁতুহলয়া, ডাক: দুহুলী, উপ: কালীগঞ্জ, কজলা: 

লালর্মহনরিাট 

০২.০১.১৭ 

1579.  লাল/১০৩ উ. কগাপালরায় সা. শ্মোন র্মহির, গ্রার্ম: উ. কগাপালরায়, ডাক: কর্মদিরনগর, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: লালর্মহনরিাট ০২.০১.১৭ 

1580.  লাল/১০৪ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কাহজরিাট বানীনগর, ডাক: কর্মদিরনগর, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: লালর্মহনরিাট ০২.০১.১৭ 

1581.  লাল/১০৫ িরবানীনগর সা. শ্যার্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম: িরবানীনগর, ডাক: কর্মদিরনগর, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: লালর্মহনরিাট ০২.০১.১৭ 

1582.  লাল/১০৬ সাব বজনীন র্মিাশ্মোন র্মহির, গ্রার্ম: কাহজরিাট বানীনগর, ডাক: কর্মদিরনগর, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: লালর্মহনরিাট ০২.০১.১৭ 

1583.  লাল/১০৭ প. কাহজরিাট হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: কাহজরিাট বানীনগর, ডাক: কর্মদিরনগর, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: লালর্মহনরিাট ০২.০১.১৭ 

1584.  লাল/১০৮ শ্রীশ্রী পরর্মানি িহরবাসর, গ্রার্ম: সুন্দ্রািহব, ডাক: র্মতুষভাণ্ডার, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: লালর্মহনরিাট ০২.০১.১৭ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1585.  লাল/১০৯ পূব ব শ্রুহতধর শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির,  গ্রার্ম: শ্রুহতধর, ডাক  :কচৌধুরীিাট , উপদজলা  :কালীগঞ্জ , কজলা :লালর্মহনরিাট  ১০.০১.১৭ 

1586.  লাল/১১০ কগাড়াল কটপাটারী হবষ্ণুর্মহির, গ্রার্ম  :কগাড়ল , ডাক  :কগাড়ল , উপদজলা  :কালীগঞ্জ , কজলা  :লালর্মহনরিাট  ১০.০১.১৭ 

1587.  লাল/১১১ েহিণ বাদিরকুড়া শ্রীশ্রী পরর্মানি গীতাশ্রর্ম, গ্রার্ম :বাদিরকুড়া,  কপা  :কগাড়ল , উপদজলা  :কালীগঞ্জ , কজলা: 

লালর্মহনরিাট 

১০.০১.১৭ 

1588.  লাল/১১২ ধনসড়া বালাটারী শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি িহর র্মহির, গ্রার্ম :শ্রীখাতা,  কপা :েলগ্রার্ম, উপদজলা  :কালীগঞ্জ , কজলা: 

লালর্মহনরিাট 

১০.০১.১৭ 

1589.  লাল/১১৩ কাহকনা বালাটারী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:+ডাক: কাহকনা, উপদজলা  :কালীগঞ্জ , কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1590.  লাল/১১৪ চওরাটারী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম :িরবানীনগর,  ডাক: কর্মদিরনগর, উপদজলা  :কালীগঞ্জ , কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1591.  লাল/১১৫ েহিণ ঘদনশ্যার্ম রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম :ে. ঘদনশ্যার্ম,  ডাক: কহরর্মপুর, উপদজলা  :কালীগঞ্জ , কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1592.  লাল/১১৬ পটিকাপাড়া রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম :পটিকাপাড়া,  ডাক: চাপারিাট, উপদজলা  :কালীগঞ্জ , কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1593.  লাল/১১৭ কাহকনা পালপাড়া শ্মোন, গ্রার্ম:+ডাক: কাহকনা, উপদজলা  :কালীগঞ্জ , কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1594.  লাল/১১৮ কাহকনা বালাটারী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:+ডাক: কাহকনা, উপদজলা  :কালীগঞ্জ , কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1595.  লাল/১১৯ কাহকনা পালপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম:+ডাক: কাহকনা, উপদজলা  :কালীগঞ্জ , কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1596.  লাল/১২০ কাহকনা রাজস্মৃহত ককন্দ্রীয় হেব র্মহির, গ্রার্ম:+ডাক: কাহকনা বাজার, উপদজলা  :কালীগঞ্জ , কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1597.  লাল/১২১ চওরাটারী শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম :িরবানীনগর,  ডাক: কর্মদিরনগর, উপদজলা  :কালীগঞ্জ , কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1598.  লাল/১২২ কাহকনা বালাটারী সাব বজনীন শ্মোন র্মহির, গ্রার্ম:+ডাক: কাহকনা, উপদজলা  :কালীগঞ্জ , কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1599.  লাল/৩০০ োটির নারায়ণ দুগ বা কালী র্মহির, গ্রার্ম: োটির নারায়ণ, ডাক: বড়বাড়ী, উপদজলা: + কজলা: লালর্মহনরিাট ০৬.০৪.১৫ 

1600.  লাল/৩০১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কখাদ্দবসাপটানা, ডাক+উপদজলা+দজলা: লালর্মহনরিাট ০১.০৯.১৬ 

1601.  লাল/৩০২ শ্রীশ্রী রাধা র্মাধব র্মহির, গ্রার্ম: আেে বপাড়া, ডাক+উপদজলা+দজলা: লালর্মহনরিাট ০১.০৯.১৬ 

1602.  লাল/৩০৩ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী বাবার র্মহির, গ্রার্ম: কখাচাবাড়ী, ডাক+উপদজলা+দজলা: লালর্মহনরিাট ০১.০৯.১৬ 

1603.  লাল/৩০৪ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, গ্রার্ম: পূব বসাপটানা, ডাক+উপদজলা+দজলা: লালর্মহনরিাট ০১.০৯.১৬ 

1604.  লাল/৩০৫ শ্রীশ্রী ঠুটা পাইকর শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কখাদ্দবসাপটানা, ডাক+উপদজলা+দজলা: লালর্মহনরিাট ০১.০৯.১৬ 

1605.  লাল/৩০৬ েহিণ  হিরার্মাহনক শ্রীশ্রী িহরর্মহির,  গ্রার্ম  :হিরার্মাহনক , ডাক  :র্মদিন্দ্রগঞ্জ , উপদজলা + কজলা  :লালর্মহনরিাট  ১০.০১.১৭ 

1606.  লাল/৩০৭ সুবারবাড়ী নাদয়কপাড়া দুগ বা র্মহির,  গ্রার্ম :সুবারবাড়ী, কপাষ্ট: বড়বাড়ীর িাট, উপদজলা + কজলা  :লালর্মহনরিাট  ১০.০১.১৭ 

1607.  লাল/৩০৮ শ্রীশ্রী বৃদদ্ধশ্বরী ও রাধাদগাহবি র্মহির ,  গ্রার্ম  :বুহড়র  বাজার,  কপাষ্ট  :বুহড়র বাজার ,  উপদজলা :+ কজলা  :লালর্মহনরিাট  ১০.০১.১৭ 

1608.  লাল/৩০৯ খাতাপাড়া োদসরহেঘী শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির,  গ্রার্ম: পঞ্চগ্রার্ম আলাবক্স , কপাষ্ট  :র্মীদররবাড়ী , উপদজলা+ কজলা :

লালর্মহনরিাট  

১০.০১.১৭ 
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1609.  লাল/৩১০ রহতপুর প. পাড়া সা. সহচ্চোনি রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম  :রহতপুর ,  ডাক  :হতস্তা , উপদজলা+ কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1610.  লাল/৩১১ করাজাপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম  :র ক  াজাপাড়া,  ডাক :কেউহতরিাট, উপদজলা+ কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1611.  লাল/৪০১ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: পূব বদবজগ্রার্ম, ডাক: নওোবাস, উপদজল: িাতীবান্ধা, কজলা: লালর্মহনরিাট ০১.০৯.১৬ 

1612.  লাল/৪০২ পূব ব হসন্দুণ বা শ্মোন, গ্রার্ম: +ডাক: হসন্দুণ বা, উপদজলা: িাতীবান্ধা, কজলা: লালর্মহনরিাট ০২.০১.১৭ 

1613.  লাল/৪০৩ প. নওোবাস বটতলী সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম: প. নওোবাস, ডাক: নওোবাস, উপদজলা: িাতীবান্ধা, কজলা: 

লালর্মহনরিাট 

০২.০১.১৭ 

1614.  লাল/৪০৪ পূব ব কবজগ্রার্ম সাব বজনীন িহরর্মহির,  পূব ব কবজগ্রার্ম, কনাওোবাস, িাহতবান্ধা, লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1615.  লাল/৪০৫ পূব ব কাের্মা শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির,গ্রার্ম  :পূব ব কাের্মা , কপা  :পূব ব কাের্মা , উপদজলা  :িাতীবান্ধা , কজলা  :লালর্মহনরিাট   ১০.০১.১৭ 

1616.  লাল/৪০৬ শ্রীশ্রী কগৌরহনতাই রাধা -কগাহবি র্মহির , গ্রার্ম  :কের্মা ,  কপাষ্ট  :কভলাগুহড় ,উপদজলাঃ িাতীবান্ধা, কজলা  :লালর্মহনরিাট  ১০.০১.১৭ 

1617.  লাল/৪০৭ শ্রীশ্রী শ্যার্মা কালী র্মহির , গ্রার্ম  :পূব ব কবজগ্রার্ম , কপাষ্ট  :কবজগ্রার্ম , উপদজলা  :িাতীবান্ধা , কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1618.  লাল/৪০৮ পুরান কাচারী বটতলা দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম  :পূব ব কবজগ্রার্ম , ডাক  :কবজগ্রার্ম , র্ানা  :িাতীবান্ধা , কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1619.  লাল/৪০৯ শ্রীশ্রী রাদধশ্যার্ম িহরর্মহির, পহির্ম নওোবাস  ,ডাক :নওোবাসিাট ,  উপদজলা  :িাতীবান্ধা , কজলা  :লালর্মহনরিাট  ১০.০১.১৭ 

1620.  লাল/৪১০ শ্রীশ্রী র্মধুসূেন র্মহির, গ্রার্ম  :উত্তর ইলেীবাড়ী , ডাকঃ হসন্দুন বা, র্ানা  :িাতীবান্ধা , কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1621.  লাল/৪১১ শ্রীশ্রী রাধার্মাধব িহরর্মহির, হসাংগীর্মারী , ডাক:  িাতীবান্ধা, কজলা  :লালর্মহনরিাট  ১০.০১.১৭ 

1622.  লাল/৪১২ গহির্মাহর হনরালা িহর র্মহির, গ্রার্ম :র্মধ্য গহির্মারী , ডাক  :হর্মলন বাজার , উপদজলা  :িাতীবান্ধা , কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1623.  লাল/৪১৩ শ্রীশ্রী কগাহপনার্ র্মহির, গ্রার্ম  :কগাতার্মারী , উপদজলা  :িাতীবান্ধা , কজলা  :লালর্মহনরিাট  ১০.০১.১৭ 

1624.  লাল/৪১৪ কোলহঢহব সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম  :পহির্ম নওোবাস , ডাক  :নওোবাস , উপদজলা  :িাতীবান্ধা , কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1625.  লাল/৪১৫ চম্পাফুল রাধাকৃষ্ণ িহর র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: হসন্দুণ বা, উপদজলা: িাতীবান্ধা, কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1626.  লাল/৪১৬ এদকশ্বরবাে সনাতন কসবাশ্রর্ম,  পূব ব কবজগ্রার্ম, কনাওোবাস, িাহতবান্ধা, লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1627.  লাল/৪১৭ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব নওোবাস, ডাক: নওোবাস, উপদজলা: িাতীবান্ধা, কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1628.  লাল/৪১৮ উত্তর পারুলীয়া রাধার্মাধব র্মহির, গ্রার্ম: উ. পারুলীয়া, ডাক: ে. পারুলীয়া, উপদজলা: িাতীবান্ধা, কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1629.  লাল/৪১৯ ে. পারুলীয়া সা. দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: ে. পারুলীয়া, উপদজলা: িাতীবান্ধা, কজলা: লালর্মহনরিাট ১০.০১.১৭ 

1630.  রাংপুর/০১ রী শ্রীশ্রী করুনার্ময়ী কালী বাড়ী, গ্রার্ম : নবাবগঞ্জ বাজার, ডাক + উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1631.  রাংপুর/০২ কস্টেন কালী র্মহির, আলর্মনগর, ককাতয়ালী, রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1632.  রাংপুর/০৩ তাজিাট কালী বাড়ী, তাজিাট, রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1633.  রাংপুর/০৪ হডর্মলা তাজিাট শ্মোন, তাজিাট, রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1634.  রাংপুর/০৫ েহখগঞ্জ র্মিা শ্মোন, গ্রার্ম : কার্মালকােনা, ডাক : রাংপুর, উপদজলা : সের, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 
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1635.  রাংপুর/০৬ শ্রীশ্রী রাজ রাদজশ্বর র্মহির, ধুর্মখাটিয়া, র্মাহিগঞ্জ, রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1636.  রাংপুর/০৭ শ্রীশ্রী পদরে নার্ র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: র্মাহিগঞ্জ, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1637.  রাংপুর/০৮ হডর্মলা রাজ কেদবাত্তর এদস্টট, হডর্মলা, র্মাহিগঞ্জ, রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1638.  রাংপুর/০৯ শ্রীশ্রী রার্ম কৃষ্ণ আশ্রর্ম, র্মাহিগঞ্জ, সের, রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1639.  রাংপুর/১০ ধর্ম বসভা র্মহির, কস্টেন করাড, সের, রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1640.  রাংপুর/১১ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম : কার্মালকােনা( োসপাড়া), উপদজলা : সের, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1641.  রাংপুর/১২ শ্রীশ্রী  দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কার্মালকােনা( ববরাগীপাড়া), উপদজলা : সের, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1642.  রাংপুর/১৩ হর্মঠাপুকুরউপদজলাদকন্দ্রীয় কালীাবাড়ী র্মহির, গ্রার্ম : হচর্লী েঃ, ডাক : হর্মঠাপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : 

রাংপুর 

২৩.০৬.১১ 

1643.  রাংপুর/১৪ আহেদেব র্মহির, গ্রার্ম : কৃষ্ণপুর, ডাক : হর্মঠাপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1644.  রাংপুর/১৫ কৃষ্ণপুর বকুলতলা কালী র্মহির, গ্রার্ম : কৃষ্ণপুর, ডাক : হর্মঠাপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1645.  রাংপুর/১৬ কাহেপুর কালী র্মহির, গ্রার্ম : কাহেপুর, ডাক : হর্মঠাপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1646.  রাংপুর/১৭ জীবনপুর কালী র্মহির, গ্রার্ম : জীবনপুর, ডাক : হর্মঠাপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1647.  রাংপুর/১৮ মুোপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : মুোপুর, ডাক : হর্মঠাপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1648.  রাংপুর/১৯ তুলেীপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : তুলেীপুর, ডাক : োঠিবাড়ী, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1649.  রাংপুর/২০ সৎ সাংঘ ককন্দ্র হর্মঠাপুকুর, গ্রার্ম : আলাহেপুর, ডাক : হর্মঠাপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1650.  রাংপুর/২১ আলােীপুর কালীবাড়ী র্মহির, গ্রার্ম : আলােীপুর, ডাক : হর্মঠাপুকুর, উপদজলা : রাংপুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1651.  রাংপুর/২২ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ হবলাস র্মহির, গ্রার্ম : হচঃ র্মধ্যপাড়া, ডাক : হর্মঠাপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1652.  রাংপুর/২৩ হচর্লী র্মধ্যপাড়া রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : হচর্লী র্মধ্যপাড়া, ডাক :হর্মঠাপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1653.  রাংপুর/২৪ র্মা সদন্তাষী র্মহির, গ্রার্ম : কাহেপুর, ডাক : হর্মঠাপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1654.  রাংপুর/২৫ বড় হর্মজবাপুর কসানারপাড়া সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম : বড় হর্মজবাপুর, ডাক : েঠিবাড়ী, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : 

রাংপুর 

২৩.০৬.১১ 

1655.  রাংপুর/২৬ আনিরহশ্ম ধ্যান র্মহির (জাগৃহত), গ্রার্ম : দূগ বাপুর, ডাক : েঠিবাড়ী, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1656.  রাংপুর/২৭ অজর্মার িহরপুর িহরবাস, গ্রার্ম : খার্মার িহরপুর, ডাক : েঠিবাড়ী, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1657.  রাংপুর/২৮ শ্রীশ্রী বচতন্য কসবা সাংঘ হর্মলন র্মহির, গ্রার্ম : কাঁঠালী, ডাক : েঠিবাড়ী, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1658.  রাংপুর/২৯ বড় হর্মজবাপুর উ.পা কালী বাড়ী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : বড় হর্মজবাপুর, ডাক : েঠিবাড়ী, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1659.  রাংপুর/৩০ কাঁঠালী শ্রী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম : কাঁঠালী, ডাক : েঠিবাড়ী, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1660.  রাংপুর/৩১ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : েটিবাড়ী িহরপুর, ডাক : েটিবাড়ী, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1661.  রাংপুর/৩২ শ্রীশ্রী রটহন্ত কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম : েঠিবাড়ী িহরপুর, ডাক : েঠিবাড়ী, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1662.  রাংপুর/৩৩ শ্রীশ্রী রাধা র্মাবধ হজউ হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম : রার্মনাদর্মর পাড়া, ডাক : নীলকর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1663.  রাংপুর/৩৪ নানকর কালী র্মহির, গ্রার্ম : রার্মনাদর্মর পাড়া, ডাক : নীলকর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1664.  রাংপুর/৩৫ িাসাদনর পাড়া শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : িাসাদনর পাড়া, ডাক : নীলকর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1665.  রাংপুর/৩৬ শ্রীশ্রী পাগলা হেব র্মহির, গ্রার্ম : বলেী বাতান, ডাক : হগরাই, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1666.  রাংপুর/৩৭ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : র্মাঝগ্রার্ম, ডাক : হগরাই, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1667.  রাংপুর/৩৮ রসুলপুর েহিণপাড়া হেব র্মহির, গ্রার্ম : নানকর রসুলপুর, ডাক : নানকর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1668.  রাংপুর/৩৯ নানকর রসুলপুর রাধার্মাধব কালী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : নানকর রসুলপুর, ডাক : নানকর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : 

রাংপুর 

২৩.০৬.১১ 

1669.  রাংপুর/৪০ নানকর রসুলপুর পহির্মপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম : নানকর রসুলপুর, ডাক : নানকর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : 

রাংপুর 

২৩.০৬.১১ 

1670.  রাংপুর/৪১ হনরঞ্জন কসবাশ্রর্ম ও রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম : আস্কুরপুর, ডাক : নানকর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1671.  রাংপুর/৪২ রার্মরাদয়র পাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : রার্মনাদয়র পাড়া, ডাক : নানকর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1672.  রাংপুর/৪৩ পহির্ম রার্মরাদয়রপাড় সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : রার্মনাদয়র পাড়া, ডাক : নানকর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : 

রাংপুর 

২৩.০৬.১১ 

1673.  রাংপুর/৪৪ রাদর্মশ্বরপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম : রাদর্মশ্বরপাড়া, ডাক : নানকর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1674.  রাংপুর/৪৫ আস্কর কালী র্মহির, গ্রার্ম : আস্করপুর, ডাক : নানকর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1675.  রাংপুর/৪৬ রার্মনাদর্র পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম : রার্মনাদর্র পাড়া, ডাক : নানকর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1676.  রাংপুর/৪৭ িহর র্মহির, গ্রার্ম:দোট িযরপুরপুর, ডাক:নানকরবাজার, উপদজলা:হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1677.  রাংপুর/৪৮ কসরুডাঙ্গা িহর বাসর র্মহির, গ্রার্ম : কসরুডাঙ্গা, ডাক : কসরুডাঙ্গা, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1678.  রাংপুর/৪৯ রাদর্মশ্বরপাড়া  হেব র্মহির, গ্রার্ম : রাদর্মশ্বরপাড়া, ডাক : নানকর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1679.  রাংপুর/৫০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : রাদর্মশ্বরপাড়া, ডাক : নানকর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1680.  রাংপুর/৫১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম : মুরােপুর, ডাক : বভরতীিাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1681.  রাংপুর/৫২ রহতয়াপুর পূব ব পাড়া রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : রহতয়া, ডাক : ববরতী িাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1682.  রাংপুর/৫৩ বুড়াইল সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : রহতয়া, ডাক : ববরতীিাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1683.  রাংপুর/৫৪ রহতয়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : রহতয়া, ডাক : ববরতীিাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1684.  রাংপুর/৫৫ কপায়ার্া কালী র্মহির, গ্রার্ম : কপায়ার্া, ডাক : ববরতীিাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1685.  রাংপুর/৫৬ কালী র্মহির, গ্রার্ম : রহতয়া, ডাক : ববরতীিাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1686.  রাংপুর/৫৭ শ্রী িহর র্মহির ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : পূব বমুরােপুর, ডাক:দেউহলয়াপাড়া, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1687.  রাংপুর/৫৮ মুরােপুর হেব বাজার কালী র্মহির, গ্রার্ম :পূব বমুরােপুর, ডাক :দেউহলয়াপাড়া, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1688.  রাংপুর/৫৯ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : ভগবতীপুর, ডাক : ববরাতীিাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1689.  রাংপুর/৬০ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম : ভগবতীপুর, ডাক : ববরাতীিাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1690.  রাংপুর/৬১ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম : ভগবতীপুর, ডাক : ববরাতীিাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1691.  রাংপুর/৬২ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম : ভগবতীপুর, ডাক : ববরাতীিাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1692.  রাংপুর/৬৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম : র্মধ্যমুরােপুর, ডাক : ববরাতীিাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1693.  রাংপুর/৬৪ ভগবতীপুর র্মাহঝপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম : ভগবতীপুর, ডাক : ববরাতীিাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1694.  রাংপুর/৬৫ পুটির্মারী র্মন্ডলপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম : পুটির্মারী, ডাক : ববরাতীিাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1695.  রাংপুর/৬৬ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : পুটির্মারী, ডাক : ববরাতীিাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1696.  রাংপুর/৬৭ অভয় অনার্ আশ্রর্ম, গ্রার্ম : পুটির্মারী, ডাক : ববরাতীিাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1697.  রাংপুর/৬৮ র্মাষানকুড়া কেব র্মহির, গ্রার্ম : পূব বমুরােপাড়া, ডাক : ববরাতীিাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1698.  রাংপুর/৬৯ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : কবড়ার্মহকর্ম, ডাক : ফহরেপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1699.  রাংপুর/৭০ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম : কবড়ার্মহকর্ম, ডাক : ফহরেপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1700.  রাংপুর/৭১ ইর্মােপুর র্মধ্যপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : ইর্মােপুর, ডাক : আোরিাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1701.  রাংপুর/৭২ ইর্মােপুর র্মধ্যপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম : ইর্মােপুর, ডাক : আোরিাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1702.  রাংপুর/৭৩ ইর্মােপুর র্মধ্যপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : ইর্মােপুরককয়পাড়া, ডাক:আোরিাট, উপদজলা:হর্মঠাপুকুর, কজলা : 

রাংপুর 

২৩.০৬.১১ 

1703.  রাংপুর/৭৪ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম : কবড়ার্মাহকর্ম, ডাক : ফহরেপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1704.  রাংপুর/৭৫ ইর্মােপুর উত্তরপাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : রাজারায়, ডাক : কেউলপাড়া, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1705.  রাংপুর/৭৬ গাঙ্গুলী বাড়ী শ্রী শ্রী দূগ বা র্মহির (রাজ র্মহির), গ্রার্ম : রির্মতপুর, ডাক : রির্মতপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : 

রাংপুর 

২৩.০৬.১১ 

1706.  রাংপুর/৭৭ রির্মতপুর বাজার শ্রী শ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম : রির্মতপুর, ডাক : রির্মতপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1707.  রাংপুর/৭৮ রির্মতপুর বাজার শ্রী শ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : রির্মতপুর, ডাক : রির্মতপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1708.  রাংপুর/৭৯ ফহরেপুর সাব বজনীন িহর বাসর, গ্রার্ম : ফহরেপুর, ডাক : ফহরেপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1709.  রাংপুর/৮০ শ্রীশ্রী ফহরেপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : ফহরেপুর, ডাক : ফহরেপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1710.  রাংপুর/৮১ বতয়বপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : বতয়বপুর, ডাক : ফহরেপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1711.  রাংপুর/৮২ বতয়বপুর সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম : বতয়বপুর, ডাক : ফহরেপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1712.  রাংপুর/৮৩ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম : হিন্দুপাড়া, ডাক : কগাড়াগাে, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1713.  রাংপুর/৮৪ রূপসী হসকোরপাড়া রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : রূপসী, ডাক : লালপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1714.  রাংপুর/৮৫ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : বলহেপুকুর, ডাক : বলহেপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1715.  রাংপুর/৮৬ র্মাোরপুর শ্রীশ্রী হর্মলন সাংঘ িহর র্মহির, গ্রার্ম : পূব ব র্মাোরপুর, ডাক : রাণীপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1716.  রাংপুর/৮৭ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : জুম্মাবালাপাড়া, ডাক : রাণীপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1717.  রাংপুর/৮৮ শ্রীশ্রী িহর র্মহির বলেীপুকুর পহির্মপাড়া, গ্রার্ম : বলেীপুকুর, ডাক : বলেীপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1718.  রাংপুর/৮৯ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম :রূপসীসরোরপাড়া,ডাক: লালপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1719.  রাংপুর/৯০ আহখরা িাট হেব ও ধার্ম র্মহির, গ্রার্ম :রূপসীসরোরপাড়া,ডাক: লালপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1720.  রাংপুর/৯১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম : রূপসীসরোরপাড়া,ডাক:লালপুকুর,উপদজলা:হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1721.  রাংপুর/৯২ রাণীপুকুর কালী র্মহির, গ্রার্ম : রূপসী, ডাক : লালপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1722.  রাংপুর/৯৩ জায়গীর পানবাড়ী েহিদণর পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম : জায়গীরপানবাড়ী,ডাক :পায়রাবি, উপদজলা:হর্মঠাপুকুর,দজলা : 

রাংপুর 

২৩.০৬.১১ 

1723.  রাংপুর/৯৪ জায়গীর পানবাড়ী বড় পুকুর িহর র্মহির, গ্রার্ম : জায়গীরপানবাড়ী,ডাক :পায়রাবি,উপদজলা:হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1724.  রাংপুর/৯৫ শ্রীশ্রী যুগল আশ্রর্ম র্মহির, গ্রার্ম : জয়রার্মপুর, ডাক : পায়রাবি, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1725.  রাংপুর/৯৬ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:হবরািীর্মপুর,ডাক:োলর্মারা বাজার,উপদজলা:হর্মঠাপুকুর,দজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1726.  রাংপুর/৯৭ জয়রার্মপুর পূব ব পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম : কেবীপুর, ডাক : কবগর্ম করাদকয়া, উপদজলা :হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1727.  রাংপুর/৯৮ ভাাংনী (ভরট) কালী র্মহির ও কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : ভাাংনী,ডাক:দবগর্ম করাদকয়া স্মৃহত, উপদজলা:হর্মঠাপুকুর, কজলা : 

রাংপুর 

২৩.০৬.১১ 

1728.  রাংপুর/৯৯ শ্রীশ্রী কগাহপনার্ র্মহির, গ্রার্ম : লাহিড়ীগঞ্জু, ডাক : বসয়েপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1729.  রাংপুর/১০০ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম :লাহিড়ীগঞ্জু, ডাক র্মাোসা বসয়েপুর,উপদজলা:হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1730.  রাংপুর/১০১ শ্রীশ্রী হেদদ্ধশ্বরী র্মহির, গ্রার্ম : ঠাকুরবাড়ী, ডাক : হুলামুগঞ্জ, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1731.  রাংপুর/১০২ ভাাংনী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : ভাাংনী,ডাক:দবগর্ম করাদকয়া স্মৃহত, উপদজলা:হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1732.  রাংপুর/১০৩ ভাাংনী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : ভাাংনী,ডাক:দবগর্মদরাদকয়াস্মৃহত, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1733.  রাংপুর/১০৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম : লাহিড়ী গঞ্জ, ডাক : হুলাশুগঞ্জ, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 
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1734.  রাংপুর/১০৫ ভাাংনী িহর বাসর, গ্রার্ম : ভাাংনী, ডাক : হুলাশুগঞ্জ, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1735.  রাংপুর/১০৬ জ্ঞাহে: িহর র্মন্ডপ, গ্রার্ম : লাহিড়ী গঞ্জ, ডাক : হুলাশুগঞ্জ, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1736.  রাংপুর/১০৭ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম : শ্যার্মরপুর, ডাক : হুলাশুগঞ্জ, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1737.  রাংপুর/১০৮ ইকবালপুর োসপাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : ইকবালপুর, ডাক : কাহিখাল, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1738.  রাংপুর/১০৯ পািাড়পুর সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : পািাড়পুর, ডাক : হগরাই, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1739.  রাংপুর/১১০ মুরারী পুর কালী র্মহির, গ্রার্ম : মুরারীপুর, ডাক : কাহিখাল, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1740.  রাংপুর/১১১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির ও আশ্রর্ম, গ্রার্ম:বুজরুকতাজপুর,ডাক:োলর্মারাবাজার,উপদজলা:হর্মঠাপুকুর,দজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1741.  রাংপুর/১১২ শ্রীশ্রী জগধািী র্মহির, গ্রার্ম : কঘাহদ্দবদগাপালপুর,ডাক :কাহিখাল,উপদজলা :হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1742.  রাংপুর/১১৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম : যােবপুর, ডাক :কাহিখাল, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1743.  রাংপুর/১১৪ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির ও কালী র্মহির, গ্রার্ম : বু: র্মিেীপুর, ডাক : কাহিখাল, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1744.  রাংপুর/১১৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্ম : বু: র্মিেীপুর, ডাক : কাহিখাল, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1745.  রাংপুর/১১৬ সুধীন স্মৃহতর র্মহির , গ্রার্ম : কজাত কগাকুল, ডাক-জায়গীরিাট, উপদজলা-হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1746.  রাংপুর/১১৭ শ্রীশ্রী হবজয়াশ্রর্ম র্মহির , গ্রার্ম : ঈদুলপুর, ডাক : জায়গীরিাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1747.  রাংপুর/১১৮ শ্রীশ্রী সতয নারায়ন ও দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম : অহডরার্মপুর, ডাক : কােীপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1748.  রাংপুর/১১৯ র্মজুর্মোর বাড়ী র্মহির , গ্রার্ম : িাহতর্মপুর, ডাক : হর্মঠাপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1749.  রাংপুর/১২০ আেী কালী র্মহির , গ্রার্ম :বালুচরকাহেনার্পুর,ডাক-ফহকরিাট,উপদজলা:হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1750.  রাংপুর/১২১ সাদুল্যাপুর সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম : সাদুল্যাপুর, ডাক : রানীপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1751.  রাংপুর/১২২ সাদুল্যাপুর সাব বজনীন িহর বাসর, গ্রার্ম : সাদুল্যাপুর, ডাক : রানীপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1752.  রাংপুর/১২৩ রহেে পুর কালী র্মহির , গ্রার্ম : রহেেপুর, ডাক : হর্মঠাপুকুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1753.  রাংপুর/১২৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম : কখাদ্দবাোহন্তপুর, ডাক : হর্মঠাপুকুর,উপদজলা :হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1754.  রাংপুর/১২৫ শ্রীশ্রী কালী বাড়ী শ্রী শ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম : িাঁহেয়া, ডাক : বু:সদন্তাষপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1755.  রাংপুর/১২৬ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্ম : িাঁহেয়া, ডাক : বু:সদন্তাষপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1756.  রাংপুর/১২৭ শ্রীশ্রী িহর বাসর র্মহির , গ্রার্ম : িাঁহেয়া, ডাক : বু:সদন্তাষপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1757.  রাংপুর/১২৮ শ্রীশ্রী হেব র্মহির , গ্রার্ম : িাঁহেয়া, ডাক : বু:সদন্তাষপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1758.  রাংপুর/১২৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম : িাঁহেয়া, ডাক : বু:সদন্তাষপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1759.  রাংপুর/১৩০ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম : িদর কৃষ্ণ পুর, ডাক : মুড়ান, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1760.  রাংপুর/১৩১ দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম : চকদগাপাল, ডাক : কগাপালপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 
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1761.  রাংপুর/১৩২ গালাইপুর হেব র্মহির , গ্রার্ম : গালাইপুর, ডাক : জয়গীরিাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1762.  রাংপুর/১৩৩ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম : সাংগ্রার্মপুর, ডাক : বালার িাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1763.  রাংপুর/১৩৪ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম : সাংগ্রার্মপুর, ডাক : বালার িাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1764.  রাংপুর/১৩৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম : নয়ানী ফহরেপুর, ডাক-হর্মঠাপুকুর, উপদজলা-হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1765.  রাংপুর/১৩৬ নূরপুর সাব বজনীন হবষ্ণু র্মহির , গ্রার্ম : নূরপুর, ডাক : কগাপালপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1766.  রাংপুর/১৩৭ শ্রীশ্রী হসদদ্ধশ্বরী কালী র্মহির , গ্রার্ম : হর্মলনপুর, ডাক : কগাপালপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1767.  রাংপুর/১৩৮ নূরপুর উত্তর পাড়া োরেীয় দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম : নূরপুর, ডাক : কগাপালপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1768.  রাংপুর/১৩৯ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম : খদয়র বাড়ী, ডাক : কগাপালপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1769.  রাংপুর/১৪০ হর্মলনপুর সাব বজনীন দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম : হর্মলনপুর, ডাক : কগাপালপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1770.  রাংপুর/১৪১ র্মহকর্মপুর সাব বজনীন দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম : র্মহকর্মপুর, ডাক : কগাপালপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1771.  রাংপুর/১৪২ শ্রীরার্মপুর লক্ষ্মী র্মহির , গ্রার্ম : শ্রী রার্মপুর, ডাক : বালারপুর, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1772.  রাংপুর/১৪৩ কাঁঠালী কালী র্মহির , গ্রার্ম : কাঁঠালী, ডাক : োঠিবাড়ী, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1773.  রাংপুর/১৪৪ হচর্লী পূব ব পাড়া সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রার্ম : হচ:পূব ব পাড়া, ডাক : হগরাই, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : 

রাংপুর 

২৩.০৬.১১ 

1774.  রাংপুর/১৪৫ োহন্তপুর ককন্দ্রীয় িহর র্মহির , গ্রার্ম : োহন্তপুর, ডাক : োঠিবাড়ী, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1775.  রাংপুর/১৪৬ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম : ইর্মােপুর, ডাক : আোর িাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1776.  রাংপুর/১৪৭ শ্রীশ্রী কালী র্মহির  , গ্রার্ম : হোংঙ্গীকুড়া, ডাক- জায়গীর িাট, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1777.  রাংপুর/১৪৮ োহন্তপুর েহিণ পাড়া রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রার্ম : োহন্তপুর, ডাক : োঠিবাড়ী, উপদজলা : হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1778.  রাংপুর/১৪৯ জালাল গঞ্জ বাজার দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম :বুজরুকদেরপুর,ডাক :জালালগঞ্জিাট, উপদজলা:হর্মঠাপুকুর, কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1779.  রাংপুর/১৫০ পশুরার্ম (হচলার ঝাড়) শ্মোন , গ্রার্মঃ হচলার ঝাড়, কপাঃ র্ময়নাকুঠী, উপদজলাঃ রাংপুর সের, কজলাঃ রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1780.  রাংপুর/১৫১ শ্রীশ্রী িহর র্মহির ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ হবদনাে, কপাঃ খটখটিয়া, উপদজলাঃ রাংপুর সের, কজলাঃ রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1781.  রাংপুর/১৫২ হকসর্মত িহর র্মহির, গ্রার্ম:উত্তরপানাপুকুর,ডাক:ওকড়াবাড়ী,উপদজলা:গাংগাচড়া,দজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1782.  রাংপুর/১৫৩ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক:আলর্মহবহেতর উপদজলা:গাংগাচড়া,দজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1783.  রাংপুর/১৫৪ রাধার্মাধর্ম হেমুলতলা িহর র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ ককালদকাি, ডাক: ককালদকাি, গাংগাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1784.  রাংপুর/১৫৫ শ্রী ভগবত গীতা সাংঘ িহর র্মহির, গ্রার্ম:সয়ড়াবাড়ী, উপদজলা: গাংগাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1785.  রাংপুর/১৫৬ চািার্মারী সাব বজনীন িহরবাসর, গ্রার্ম+ডাক: চািার্মারী, উপদজলা: গাংগাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1786.  রাংপুর/১৫৭ গজঘিা হেব র্মহির, গ্রার্ম: জয়দেব, ডাক: গজঘিা, উপদজলা: গাংগাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1787.  রাংপুর/১৫৮ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: হকোর্মতিাবু, ডাক:পানাপুকুর,উপদজলা: গাংগাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1788.  রাংপুর/১৫৯ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুল চন্দ্র সৎসাংঘ, গ্রার্ম: উত্তর পানাপুকুর, উপদজলা: গাংগাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1789.  রাংপুর/১৬০ র্মাহলদফর বাজার উত্তরপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর পানপুকুর, উপদজলা: গাংগাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1790.  রাংপুর/১৬১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি িহর র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ পানাপুকুর বাবুপাড়া, উপদজলা: গাংগাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1791.  রাংপুর/১৬২ গঙ্গাচড়া উপদজলা সাব বজনীন ককন্দ্রীয় দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক+উপদজলা: গাংগাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1792.  রাংপুর/১৬৩ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ পানাপুকুর পালপাড়া, উপদজলা: গাংগাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1793.  রাংপুর/১৬৪ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্ম: েহিণ পানাপুকুর পালপাড়া, উপদজলা: গাংগাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1794.  রাংপুর/১৬৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্ম: েহিণ পানাপুকুর কোলাপাড়া, উপদজলা: গাংগাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1795.  রাংপুর/১৬৬ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:+ডাক: েহিণ পানাপুকুর, উপদজলা: গাংগাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1796.  রাংপুর/১৬৭ শ্রীশ্রী িহর র্মহির ও শ্মোন, গ্রার্ম: উত্তর পানাপুকুর র্মাহঝপাড়া, উপদজলা: গাংগাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1797.  রাংপুর/১৬৮ উত্তর পানাপুকুর িহর বাসর, ৯নাং ওয়াড ব ডািারপাড়া, উপদজলা: গাংগাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1798.  রাংপুর/১৬৯ শ্রীশ্রী িহর বাসর, পাকুহড়য়া (হিন্দুপাড়া), উপদজলা: গাংগাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1799.  রাংপুর/১৭০ পাকুহড়য়া (হিন্দুপাড়া) রাদধশ্যার্ম , উপদজলা: গাংগাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1800.  রাংপুর/১৭১ শ্মোন পাকুহড়য়া , গ্রার্ম: পাকুহড়য়া, উপদজলা: গাংগাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1801.  রাংপুর/১৭২ শ্রীশ্রী র্মা কালী র্মহির, আেরতপুর (র্মডান বদর্মাড), উপদজলা: ককাতয়ালী, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1802.  রাংপুর/১৭৩ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ িহর র্মহির, র্মধ্যপাড়া পালবাড়ী আদক্কলপুর, উপদজলা: ককাতয়ালী, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1803.  রাংপুর/১৭৪ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, বড়পাড়া, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1804.  রাংপুর/১৭৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির ও শ্মোন, র্মদনািরপুর, কগালাগঞ্জিাট, সের, রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1805.  রাংপুর/১৭৬ বড়বাড়ী হিন্দুপাড়া/িহর র্মহির, বড়বাড়ী, সের, রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1806.  রাংপুর/১৭৭ বড়বাড়ী হিন্দু পাড়া হেব র্মহির, বড়বাড়ী  উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1807.  রাংপুর/১৭৮ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, ৭নাং রাদজন্দ্রপুর রায় পাড়া, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1808.  রাংপুর/১৭৯ উত্তর হবন্যাটরী সাব বজনীন িহর র্মহির, উত্তর হবন্যাটারী ককরাণীর িাট, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1809.  রাংপুর/১৮০ পহির্ম হগলাবাড়ী (র্মধ্যপাড়া) িহর র্মহির, পঃ হগলাবাড়ী, ডাক: কবারাণীরিাট, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1810.  রাংপুর/১৮১ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম হগলাবাড়ী, ডাক: ককরাণীরিাট, উপদজলা:+দজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1811.  রাংপুর/১৮২ পহির্ম হগলাবড়ী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: পহির্মহগলাবাড়ী, ডাক: ককরাণীরিাট, উপদজলা+ কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1812.  রাংপুর/১৮৩ পহির্ম জগেীে পুরইস্কন িহর র্মহির, গ্রার্ম: জগেীেপুর, ডাক: ককরাণীর িাট, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1813.  রাংপুর/১৮৪ পহির্ম জগেীেপুর সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: জগেীেপুর, ডাক: ককরাণীরিাট, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 
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1814.  রাংপুর/১৮৫ পূণ বর্ময়ী িহর র্মহির, গার্ম: পহির্ম রাদজন্দ্রপুর, ডাক: ককরাণীরিাট,উপদজলা: +দজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1815.  রাংপুর/১৮৬ পহির্ম কগাপীনার্পুর িহর র্মহির, গ্রার্ম: কগাপাীনার্পুর, ডাক: ককরাণীরিাট, উপদজলা:+দজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1816.  রাংপুর/১৮৭ পহির্ম হগলাবড়ী সাব বজনীন িহর র্মহির , গ্রার্ম: পহির্ম হগলাবাড়ী, ডাক: ককরাণীরিাট, উপদজলা:+দজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1817.  রাংপুর/১৮৮ পিীকািা ভহিপ্রভা রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: পিীকািা, ডাক: ককরাণীরিাট, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1818.  রাংপুর/১৮৯ পহির্ম রাদজন্দ্রপুর র্মালর্মারা শ্মোন, গ্রার্ম: রাদজন্দ্রপুর, ডাক: ককরাণীরিাট, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1819.  রাংপুর/১৯০ েহিণ রাদজন্দ্রপুর সাব বজনীন কাহল র্মহির, ে.রাদজন্দ্রপুর কগায়ালপাড়া,ডাক:দকরাণীরিাট,উপদজলা:+দজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1820.  রাংপুর/১৯১ পার্ ব সারর্ী র্মহির , সাাং- রাদজন্দ্রপুর, ডাক: ককরাণীরিাট, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1821.  রাংপুর/১৯২ পূব ব রাদজন্দ্রপুর সাব বজনীন িহর র্মহির, রাদজন্দ্রপুর (র্মস্তাপুর), ডাক: ককরাণীরিাট, উপদজলা:+দজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1822.  রাংপুর/১৯৩ কগৌর কগাহবি িহর র্মহির, সাাং রাদজন্দ্রপুর (ডাাংঘাট), ডাক-দকরাণীরিাট, উপদজলা+দজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1823.  রাংপুর/১৯৪ বালার বাজার সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: রাদজন্দ্রপুর, ডাক: ককরাণীরিাট, উপদজলা: +দজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1824.  রাংপুর/১৯৫ শ্রীশ্রী কগৌর কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: জগেীেপুর, ডাক: ককরাণীরিাট, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1825.  রাংপুর/১৯৬ পূব ব পহিফািা িহর র্মহির, পহিফািা (রায় পাড়া), ডাক: ককরাণীর িাট, উপদজলা+ কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1826.  রাংপুর/১৯৭ বাসহন্ত পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্য রাদজন্দ্রপুর, ডাক: ককরাণীরিাট, উপদজলা+ কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1827.  রাংপুর/১৯৮ বাহনয়া পাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: জগদ্দীেপুর, ডাক: ককরাণীরিাট, উপদজলা: + কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1828.  রাংপুর/১৯৯ রজনী কান্ত সাব বজনীন িহর র্মহির, সাাং- রাদজন্দ্রপুর, ডাক: ককরাণীরিাট, সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1829.  রাংপুর/২০০ স্বরাহেনী িহর র্মহির ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রাদজন্দ্রপুর, ডাক: ককরাণীরিাট, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1830.  রাংপুর/২০১ নর সুির িহর র্মহির, গ্রার্ম: নরসুিরপাড়া, ডাক:দকরাণীর িাট,উপদজলা+ কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1831.  রাংপুর/২০২ পহির্ম রাদজনেপুর িহর র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম রাদজন্দ্রপুর, ডাক: ককরাণীরিাট,উপদজলা+ কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1832.  রাংপুর/২০৩ বুহড় র্মা র্মহির, গ্রার্ম: অর্মাশুকুকরুল, ডাক: খটখটিয়া,  উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1833.  রাংপুর/২০৪ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: অর্মাশু ককরুল, ডাক: খটখটিয়া,  উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1834.  রাংপুর/২০৫ সাব বজনীন শ্মোন কালী র্মহির , গ্রার্ম: আর্মাশু কুকরুল, ডাক: খটখটিয়া, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1835.  রাংপুর/২০৬ সাব বজনীন িহর বাসর, গ্রার্ম: আর্মাশু, ডাক: খটখটিয়া, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1836.  রাংপুর/২০৭ ধাপ কার্মার পাড়া র্মনসা কেবী র্মহির, গ্রার্ম: ধাপ কার্মার পাড়া, ডাক: খটখটিয়া, উপদজলা:+দজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1837.  রাংপুর/২০৮ শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রর্ম, ধাপকার্মারপাড়া, ডাক: খটখটিয়া, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1838.  রাংপুর/২০৯ আটিয়াটারী কালী র্মহির, গ্রার্ম: আটিয়াটারী, ডাক: খটখটিয়া, উপদজলা: সের কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1839.  রাংপুর/২১০ আটিয়াটারী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: আটিয়াটারী, ডাক: খটখটিয়া, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1840.  রাংপুর/২১১ আটিয়াটারী শ্মোন, গ্রার্ম: আটিয়াটারী, ডাক: খটখটিয়া, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

1841.  রাংপুর/২১২ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, ধাপকার্মারপাড়া িহর র্মহির, ডাক: খটখটিয়া,উপদজলা:+দজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1842.  রাংপুর/২১৩ বুড়াইল শ্মোন, গ্রার্ম: পয়ধর, ইউহনয়ন: পরশুরার্ম, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1843.  রাংপুর/২১৪ শ্রীশ্রী ঠাকুরবাড়ী িহর র্মহির, বালা ককাঁয়ার আরাজী পরশুরার্ম, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর  ২৩.০৬.১১ 

1844.  রাংপুর/২১৫ শ্রীশ্রী সেগুরু আশ্রর্ম কেখটারী, সাাং- পয়ধর, ডাক: খটখটিয়া, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1845.  রাংপুর/২১৬ খটখটিয়া র্মাষান কুড়া িহর র্মহির, খটখটিয়া র্মাষান কুড়া, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1846.  রাংপুর/২১৭ পরশুরার্ম টিলারঝাড় কালী র্মহির, গ্রার্ম: হচদর্মারঝাড়, ডাক: র্ময়নাকটি, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1847.  রাংপুর/২১৮ পরশুরার্ম (হচলারঝাড়) িহর র্মহির, ডাক: র্ময়নাকুটি, র্ানা: ককাতয়ালী, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1848.  রাংপুর/২১৯ পরশুরার্ম (হচলারঝাড় শ্মোন, গ্রার্ম: পরশুরার্ম (হচলারঝাড়), ডাক: র্ময়নাকুটি,উপদজলা:+ কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1849.  রাংপুর/২২০ হচলারঝাড় বটতলা ব্রহ্ম র্মহির (আশ্রর্ম), গ্রার্ম: হচলারঝাড়, ডাক: র্ময়নাকুটি, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1850.  রাংপুর/২২১ ফহকরগঞ্জ িহর র্মহির, গ্রার্ম: ফহকরগঞ্জ, ডাক: র্ময়নাকুটি, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1851.  রাংপুর/২২২ ফহকরগঞ্জ শ্মোন, গ্রার্ম: ফহকরগঞ্জ, ডাক: র্ময়নাকুটি, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1852.  রাংপুর/২২৩ ফহকরগঞ্জ দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ফহকরগঞ্জ, ডাক: র্ময়নাকুটি,উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1853.  রাংপুর/২২৪ শ্মোন কালী র্মহির, চহববে িাজারী, ওয়াড ব নাং- ০৭, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1854.  রাংপুর/২২৫ শ্রীশ্রী োরেীয় দুগ বা র্মহির, সাাং- উত্তর ককাবারু, ডাক: বুহড়র িাট ফার্ম ব, উপদজলা+ কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1855.  রাংপুর/২২৬ ওঁ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ পূজাঁ র্মহির, ডাক: বুহড়রিাট (ফার্ম ব), উপদজলা:+দজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1856.  রাংপুর/২২৭ িারাটি নতুন িহর বাসর (উত্তর পাড়া) , গ্রার্ম: িারাটি, ডাক: বুহড়র িাট ফার্ম ব, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1857.  রাংপুর/২২৮ িারাটি কধরাইর্মারী শ্মোন, গ্রার্ম: িারাটি, ডাকঘর: বুহড়রিাট ফার্ম ব, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1858.  রাংপুর/২২৯ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:িারাটির্মধ্যপাড়া, ডাক:বুহড়রিাট (ফার্ম ব), উপদজলা+দজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1859.  রাংপুর/২৩০ র্মাোদনর যান কেব র্মহির, গ্রার্ম: িারাটি, ডাক: বুহড়র িাট ফার্ম ব, উপদজলা: + কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1860.  রাংপুর/২৩১ শ্রীশ্রী িহর র্মহির ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: আর্মাশু ও বালাকুর্মার, ডাক: খটখটিয়া,উপদজলা:+দজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1861.  রাংপুর/২৩২ বালাদকাঁয়ার বুহড়যান কাহর র্মহির, গ্রার্ম: বালাদকাঁয়ার, ডাক: খটখটিয়া,  উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1862.  রাংপুর/২৩৩ বািাদুর হসাংি সাব বজনীন শ্মোন , গ্রার্ম: বািাদুর হসাংি,ডাক: বুহড়র িাট ফার্ম ব, উপদজলা+ কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1863.  রাংপুর/২৩৪ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: চহববে িাজারী, ওয়াড ব নাং- ০৭, উপদজলা:+ কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1864.  রাংপুর/২৩৫ কালীগঞ্জ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, র্মাটিয়াপাড়া িাট, ডাক: চিনপাট, উপদজলা+দজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1865.  রাংপুর/২৩৬ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ হজউ হেব র্মহির, নবাবগঞ্জ বাজার, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1866.  রাংপুর/২৩৭ শ্রীশ্রী দুগ বা ও িহর র্মহির, গ্রার্ম:র্মদিেপুর, ডাক: র্মহর্মনপুর, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1867.  রাংপুর/২৩৮ সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: কবনুঘাট, ডাক: র্ময়নাকুটি, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 
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1868.  রাংপুর/২৩৯ শ্রীশ্রী কগাপীনার্ কেব হবগ্রি র্মহির, কগালাগঞ্জ িাট, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1869.  রাংপুর/২৪০ সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম:প.দগাপীনার্পুর, ডাক:দকরানীরিাট, উপদজলা:+দজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1870.  রাংপুর/২৪১ সাতগাড়া শ্মোন, গ্রার্ম:সাগাড়া, ডাক: উপেির, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1871.  রাংপুর/২৪২ েে বনা শ্মোন র্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম:েে বনা, ডাক: উপেির, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1872.  রাংপুর/২৪৩ পিীফািা রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:পিীফািা, ডাক: ককরানীর িাট, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1873.  রাংপুর/২৪৪ পহির্ম রাদজন্দ্রপুর োলর্মারা শ্মোন, গ্রার্ম:রাদজন্দ্রপুর, ডাক: ককরানীরিাট, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1874.  রাংপুর/২৪৫ শ্রীশ্রী আনির্ময়ী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:আেে বপাড়া, ডাক: আলর্মনগর, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1875.  রাংপুর/২৪৬ কিাদসননগর শ্মোন হেব র্মহির, গ্রার্ম:দিাদসননগর, ডাক: আহজজুল্যাহ্, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1876.  রাংপুর/২৪৭ বকয়াপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: আহজজুল্যাহ্, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1877.  রাংপুর/২৪৮ সাব বজনীন শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম:আর্মাশু, ডাক: খটখটিয়া, উপদজলা: সের, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1878.  রাংপুর/২৪৯ শ্রীশ্রী ঈশ্বর ব্রজদগাপালচন্দ্র হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম : মুলাদটাল, ডাক : রাংপুর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1879.  রাংপুর/২৫০ কগাকুলপুর দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কগাকুলপুর, ডাক : পাগলাপীর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1880.  রাংপুর/২৫১ কগাকুলপুর সাবব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম : কগাকুলপুর, ডাক : পাগলাপীর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1881.  রাংপুর/২৫২ বটতলা কালী র্মহির, গ্রার্ম : রার্মদগাহবি, ডাক : হনউ সাদিবগঞ্জ, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1882.  রাংপুর/২৫৩ হবশ্বনার্পুর িহর র্মহির , গ্রার্ম : হবশ্বনার্পুর, ডাক : িহরদেবপুর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1883.  রাংপুর/২৫৪ গঙ্গাোস িহর র্মহির, গ্রার্ম : গঙ্গাোোস, ডাক : িহরদেবপুর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1884.  রাংপুর/২৫৫ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ হজউ হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম + ডাক : িহরদেবপুর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1885.  রাংপুর/২৫৬ হবশ্বনার্পুর পুরাতন িহরবাসর, গ্রার্ম : হবশ্বনার্পুর, ডাক : িহরদেবপুর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1886.  রাংপুর/২৫৭ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি িহর র্মহির, গ্রার্ম : রহতরার্মপুর, ডাক : পাগলাপীর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1887.  রাংপুর/২৫৮ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম : ফহকরান, ডাক : িহরদেবপুর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1888.  রাংপুর/২৫৯ ফহকরান িহরসভা, গ্রার্ম : ফহকরান, ডাক : িহরদেবপুর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1889.  রাংপুর/২৬০ শ্রীশ্রী হেব কালী র্মহির, গ্রার্ম : ফহকরান, ডাক : িহরদেবপুর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1890.  রাংপুর/২৬১ রহতরার্মপুর িহর র্মহির, গ্রার্ম : রহতরার্মপুর, ডাক : পাগলাপীর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1891.  রাংপুর/২৬২ রহতরার্মপুর দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : রহতরার্মপুর, ডাক : পাগলাপীর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1892.  রাংপুর/২৬৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : র্মিাদেবপুর, ডাক : পাগলাপীর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1893.  রাংপুর/২৬৪ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম : র্মিাদেবপুর, ডাক : পাগলাপীর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1894.  রাংপুর/২৬৫ রহতরার্মপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম : রহতরার্মপুর, ডাক : পাগলাপীর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 
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1895.  রাংপুর/২৬৬ চিনপাট কালী র্মহির, গ্রার্ম + ডাক : চিনপাট, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1896.  রাংপুর/২৬৭ শ্রীশ্রী সৎসঙ্গ র্মহির, গ্রার্ম : আরাহজ, ডাক : কর্মাহর্মনপুর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1897.  রাংপুর/২৬৮ শ্রীশ্রী িহরঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম : বড় রাংপুর, ডাক : নগরর্মীরগঞ্জ ,উপদজলা +দজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1898.  রাংপুর/২৬৯ সাবব বজনীন রাধাদগাহবি ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : জানপুর, ডাক : কর্মাহর্মনপুর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1899.  রাংপুর/২৭০ শ্রীশ্রী র্মা েীতলা র্মহির, গ্রার্ম : োলবন, ডাক : োিীপাড়া, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1900.  রাংপুর/২৭১ শ্রীশ্রী র্মেনদর্মািন ঠাকুরবাড়ী(আখড়া), গ্রার্ম : পালপাড়া, ডাক + উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1901.  রাংপুর/২৭২ পার্ ব সারর্ী র্মহির, কসন্ট্রাল করাড, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1902.  রাংপুর/২৭৩ রহতরার্মপুর ববরাগীপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম : রহতরার্মপুর, ডাক : পাগলাপীর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1903.  রাংপুর/২৭৪ শ্রীশ্রী ব্রাহ্ম র্মহির, বকলােরঞ্জন করাড,  উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1904.  রাংপুর/২৭৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম : হচহনয়াপাড়া, ডাক : কযাদডট কদলজ, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1905.  রাংপুর/২৭৬ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম :এরোেনগর, ডাক : কযাদডট কদলজ, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1906.  রাংপুর/২৭৭ সাবব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : র্মাধবপুর, ডাক : পাহলটড়া িাট , উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1907.  রাংপুর/২৭৮ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : হবশ্বনার্পুর, ডাক : িহরদেবপুর, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1908.  রাংপুর/২৭৯ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম : ঈশ্বরপুর, ডাক :লাহিড়ীরিাট, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1909.  রাংপুর/২৮০ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : ঈশ্বরপুর, ডাক :লাহিড়ীরিাট, উপদজলা + কজলা : রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1910.  রাংপুর/২৮১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:সািাবাজপুর(চা.পা), ডাক :লাহিড়ীরিাট, উপদজলা +দজলা :রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1911.  রাংপুর/২৮২ শ্রীশ্রী িহর বাসর, গ্রার্ম:সািাবাজপুর(কক.পা), ডাক :লাহিড়ীরিাট, উপদজলা +দজলা :রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1912.  রাংপুর/২৮৩ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:সািাবাজপুর(কা.পা), ডাক :লাহিড়ীরিাট, উপদজলা +দজলা :রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1913.  রাংপুর/২৮৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:সািাবাজপুর(ে.পা), ডাক :লাহিড়ীরিাট, উপদজলা +দজলা :রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1914.  রাংপুর/২৮৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:সািাবাজপুর(র্মা.পা), ডাক :লাহিড়ীরিাট, উপদজলা +দজলা :রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1915.  রাংপুর/২৮৬ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:সািাবাজপুর(হে.পা), ডাক :লাহিড়ীরিাট, উপদজলা +দজলা :রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1916.  রাংপুর/২৮৭ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:সািাবাজপুর(বা.পা), ডাক :লাহিড়ীরিাট, উপদজলা +দজলা :রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1917.  রাংপুর/২৮৮ শ্রীশ্রী ববদ্যনার্ র্মহির, গ্রার্ম:সািাবাজপুর, ডাক :লাহিড়ীরিাট, উপদজলা +দজলা :রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1918.  রাংপুর/২৮৯ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:অদযাদ্ধাপুর, ডাক :চিনপাট, উপদজলা +দজলা :রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1919.  রাংপুর/২৯০ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:অদযাদ্ধাপুর, ডাক :চিনপাট, উপদজলা +দজলা :রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1920.  রাংপুর/২৯১ সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম:অদযাদ্ধাপুর, ডাক :চিনপাট, উপদজলা +দজলা :রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1921.  রাংপুর/২৯২ সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: শ্যার্মপুর, উপদজলা +দজলা :রাংপুর ২৩.০৬.১১ 
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1922.  রাংপুর/২৯৩ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: শ্যার্মপুর(সািাপাড়া),  উপদজলা +দজলা :রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1923.  রাংপুর/২৯৪ সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: যােবপুর(র্মধ্যপাড়া), ডাক :র্মদনািরপুর, উপদজলা +দজলা :রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

1924.  রাংপুর/২৯৫ সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: যােবপুর, ডাক )দগালাগঞ্জ, উপদজলা +দজলা :রাংপুর ২৩.০৬.১১ 
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2024.  রাংপুর/৫০৬ েঠিবাড়ী দুগ বাপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম:+ ডাক:েঠিবাড়ী, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2025.  রাংপুর/৫০৭ সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম: নয়ানী ফহরেপুর, ডাক:+ উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 
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2026.  রাংপুর/৫০৮ সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম:সাদুল্যাপুর, ডাক:রানীপুকুর, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2027.  রাংপুর/৫০৯ সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম: িাহেয়া, ডাক:  বঃ সদন্তাষপুর, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2028.  রাংপুর/৫১০ যােবপুর শ্মোন, গ্রার্ম: যােবপুর, ডাক:কাহিখাল, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2029.  রাংপুর/৫১১ হকসার্মতকাল র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: হকসার্মতকাল, ডাক:বালারিাট, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2030.  রাংপুর/৫১২ ক্লাহন্তর কেদষ র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম:বুজরুকতাজপুর, ডাক:োলর্মারা বাজার, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর ২৩.০৬.১১ 

2031.  রাংপুর/৫১৩ র্মিেীপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: োংকরপুর, ডাক:কাহিখাল, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2032.  রাংপুর/৫১৪ যােবপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: হেড়ারপাড়া, ডাক:কাহিখাল, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2033.  রাংপুর/৫১৫ ভাাংনী শ্মোন, গ্রার্ম: ভাাংনী, ডাক:দবগর্ম করাদকয়া স্মৃহত, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর ২৩.০৬.১১ 

2034.  রাংপুর/৫১৬ হবরািীর্মপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: হবরািীর্মপুর, ডাক:োলর্মারা বাজার, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর ২৩.০৬.১১ 

2035.  রাংপুর/৫১৭ আহখরা র্মিাশ্মোন হেব র্মহির, গ্রার্ম: র্মাোরপুর, ডাক:রানীপুকুর, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2036.  রাংপুর/৫১৮ রানীপুকুর সািাপাড়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: + ডাক: রানীপুকুর, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2037.  রাংপুর/৫১৯ বেলীপুকুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: + ডাক:বেলীপুকুর, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2038.  রাংপুর/৫২০ কঘাড়াগাে পূব বপাড়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: কঘাড়াগাে, ডাক: পে বাগঞ্জ, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2039.  রাংপুর/৫২১ কলসী হবল র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: কবড়ার্মহকর্ম, ডাক:ফহরেপুর, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2040.  রাংপুর/৫২২ িহরপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: িহরপুর, ডাক:আোরিাট, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2041.  রাংপুর/৫২৩ হর্মজবাপুর শ্মোন র্মহির, গ্রার্ম: হর্মজবাপুর, ডাক:দেউলপাড়া, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2042.  রাংপুর/৫২৪ সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: কবড়ার্মহকর্ম, ডাক:ফহরেপুর, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2043.  রাংপুর/৫২৫ সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: মুরােপুর, ডাক:কবরাতী িাট, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2044.  রাংপুর/৫২৬ বুড়াইল র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: রহতয়া, ডাক: ববরাতী িাট, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2045.  রাংপুর/৫২৭ সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: রহতয়া, ডাক: ববরাতী িাট, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2046.  রাংপুর/৫২৮ ভগবতীপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: ভগবতীপুর, ডাক: ববরাতী িাট, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর ২৩.০৬.১১ 

2047.  রাংপুর/৫২৯ পুটির্মারী কুঠীরকুড়া শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: পুটির্মারী, ডাক: ববরাতী িাট, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2048.  রাংপুর/৫৩০ র্মাোদরর েউ শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: বুজরুক, ডাক: ববরাতী িাট, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2049.  রাংপুর/৫৩১ র্মাষানকুড়া শ্মোন, গ্রার্ম: মুরােপুর, ডাক: ববরাতী িাট, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2050.  রাংপুর/৫৩২ কর্মরুডাঙ্গা শ্মোন, গ্রার্ম: + ডাক: কর্মরুডাঙ্গা, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2051.  রাংপুর/৫৩৩ আস্করপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: আস্করপুর, ডাক: নানকর, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2052.  রাংপুর/৫৩৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির ও শ্মোন, গ্রার্ম: র্মাঝগ্রার্ম, ডাক: হগরাই, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 
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2053.  রাংপুর/৫৩৫ সাংগ্রার্মপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: সাংগ্রার্মপুর, ডাক: বালার িাট, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2054.  রাংপুর/৫৩৬ সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম: কাঁঠালী(েহিণ পাড়া), ডাক: েঠিবাড়ী, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর ২৩.০৬.১১ 

2055.  রাংপুর/৫৩৭ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি ও দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: পুটির্মারী, ডাক: ববরাতীিাট, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2056.  রাংপুর/৫৩৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: পুটির্মারী(র্মন্ডল পাড়া), ডাক: ববরাতীিাট, উপদজলা: হর্মঠাপুকর ২৩.০৬.১১ 

2057.  রাংপুর/৫৩৯ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: রহতয়া, ডাক: ববরাতী িাট, উপদজলা: হর্মঠাপুকুর, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2058.  রাংপুর/৫৪০ পুটির্মারী শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি ও দুগ বা র্মহির ,  গ্রার্ম: পুটির্মারী, ডাকঘর  :ববরাতী িাট , উপদজলা  :হর্মঠাপুকুর , কজলা :

রাংপুর 

২২.০১.১৭ 

2059.  রাংপুর/৫৪১ ভাাংনী েহিণপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির ,  গ্রার্ম: ভাাংনী, ডাকঘর :+ উপদজলা  :হর্মঠাপুকুর , কজলা  :রাংপুর  ২২.০১.১৭ 

2060.  রাংপুর/৫৫১ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: নাহসরাবাে কোয়ানী, ডাক:জািাঙ্গীরাবাে,উপদজলা: পীরগঞ্জ, রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2061.  রাংপুর/৫৫২ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: পালপড়া, ডাক: পানবাজার,উপদজলা: পীরগঞ্জ, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2062.  রাংপুর/৫৫৩ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: বড় পািাড়পুর, ডাক: োদনরিাট,উপদজলা: পীরগঞ্জ, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2063.  রাংপুর/৫৫৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বাড়ই পাড়া, ডাক:+উপদজলা: পীরগঞ্জ,+দজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2064.  রাংপুর/৫৫৫ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: আদর্মােপুর(প.পাড়া), ডাক:জািাঙ্গীরাবাে, উপদজলা: পীরগঞ্জ,  কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2065.  রাংপুর/৫৫৬ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: আদর্মােপুর, ডাক:জািাঙ্গীরাবাে,উপদজলা: পীরগঞ্জ, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2066.  রাংপুর/৫৫৭ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: আদর্মােপুর(প.পাড়া), ডাক:জািাঙ্গীরাবাে,উপদজলা: পীরগঞ্জ,  কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2067.  রাংপুর/৫৫৮ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: আদর্মােপুর(র্মধ্য.পাড়া), ডাক:জািাঙ্গীরাবাে,উপদজলা: পীরগঞ্জ, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2068.  রাংপুর/৫৫৯ এনাদয়তপুর পূ.ে.পাড়া শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: এনাদয়তপুর, ডাক:জািাঙ্গীরাবাে, উপদজলা: পীরগঞ্জ, 

রাংপুর 

০৫.০৫.১৩ 

2069.  রাংপুর/৫৬০ কাঞ্চনগাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কাঞ্চনগাড়ী, ডাক:জািাঙ্গীরাবাে,উপদজলা: পীরগঞ্জ,  কজলা: রাংপুর ১১.০২.১৪ 

2070.  রাংপুর/৫৬১ উহজরপুর োসপাড়া শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: উহজরপুর, ডাক:+উপদজলা: পীরগঞ্জ,  কজলা: রাংপুর ০৪.০৩.১৫ 

2071.  রাংপুর/৫৬২ চহণ্ডপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চহণ্ডপুর, ডাক: বাগদুয়ার, উপদজলা: পীরগঞ্জ, কজলা: রাংপুর ২২.০১.১৭ 

2072.  রাংপুর/৫৬৩ আদর্মােপুর র্মিন্তপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: আদর্মােপুর, ডাক: জািাঙ্গীরাবাে, উপদজলা: পীরগঞ্জ, কজলা: রাংপুর ২২.০১.১৭ 

2073.  রাংপুর/৫৬৪ বািাদুরপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: বািাদুরপুর, ডাক: রায়পুর, উপদজলা: পীরগঞ্জ, কজলা: রাংপুর ২২.০১.১৭ 

2074.  রাংপুর/৫৬৫ শ্রীশ্রী শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কভণ্ডাবাড়ী, ডাক: হবেলা, উপদজলা: পীরগঞ্জ, কজলা: রাংপুর ২২.০১.১৭ 

2075.  রাংপুর/৫৬৬ রায়পুর কেদবাত্তর এদস্টট, গ্রার্ম: + ডাক: রায়পুর, উপদজলা: পীরগঞ্জ, কজলা: রাংপুর ২২.০১.১৭ 

2076.  রাংপুর/৫৬৭ আঙ্গারীপাড়া সা. জাগ্রত কালী র্মহির, গ্রার্ম: কগৌরীদশ্বরপুর, ডাক: চতরা কাোরী, উপদজলা: পীরগঞ্জ, কজলা: রাংপুর ২২.০১.১৭ 

2077.  রাংপুর/৬০১ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: আরহজ হঝহনয়া, ডাক: ইটাকুর্মারী, উপদজলা: পীরগাো, রাংপুর ২৩.০৬.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2078.  রাংপুর/৬০২ শ্রীশ্রী ভহিপ্রভা িহর বাসর, গ্রার্ম: আরহজ হঝহনয়া, ডাক: ইটাকুর্মারী, উপদজলা: পীরগাো, রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2079.  রাংপুর/৬০৩ গরার কডাবা র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: আরহজ হঝহনয়া, ডাক: ইটাকুর্মারী, উপদজলা: পীরগাো, রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2080.  রাংপুর/৬০৪ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: স্বচাষ, ডাক:বড় েরগািিাট, উপদজলা: পীরগাো, কজলা:  রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2081.  রাংপুর/৬০৫ শ্রীশ্রী কগাপীনার্ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: স্বচাষ(পূ.পাড়া), ডাক:বড় েরগাি িাট, উপদজলা: পীরগাো, কজলা:রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2082.  রাংপুর/৬০৬ ফহকড়া শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: ফহকড়া(দর্মােকপাড়া), ডাক:+ উপদজলা: পীরগাো, কজলা: রাংপুর ০৫.০৫.১৩ 

2083.  রাংপুর/৬০৭ কপটভাতা সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম: কপটভাতা, ডাক:অন্ন্োনগর, উপদজলা: পীরগাো, কজলা: রাংপুর ০৭.০১.১৪ 

2084.  রাংপুর/৬০৮ রাধাকৃষ্ণ কেব র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: সাত েরগা বাজার, উপদজলা: পীরগাো, কজলা: রাংপুর ১৯.০৫.১৫ 

2085.  রাংপুর/৬০৯ শ্রীশ্রী েহিণা কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কেউহত, উপদজলা: পীরগাো, কজলা: রাংপুর ০৯.০৮.১৬ 

2086.  রাংপুর/৬১০ বাাংলাদেে হবদূষ চন্দ্র োস কসবাশ্রর্ম ও রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম  :হবরহবহরয়া , ডাক  :তাম্ব লপুর , পীরগাো, কজলা  :রাংপুর  ২২.০১.১৭ 

2087.  রাংপুর/৬১১ আরাজী কগাপাল সাব বজনীন দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম:  আরাজী কগাপাল, ডাক, পীরগাো, র্ানা  :পীরগাে , কজলা  :রাংপুর  ২২.০১.১৭ 

2088.  রাংপুর/৬১২ র্মকরর্মপুর সাব বজনীন ভবতাহরণী ককন্দ্রীয় দুগ বা  র্মহির ও শ্মোন, গ্রার্ম  :র্মকরর্মপুর , ডাক  :কচৌধুরানী পীরগাো , কজলা :

রাংপুর 

২২.০১.১৭ 

2089.  রাংপুর/৬১৩ শ্রীশ্রী গনদকর হেঘী গুরুব্রহ্ম সাংঘ আশ্রর্ম, গ্রার্ম  :জয়দসন , কপা  :সাতেরগা বাজার , উপদজলা  :পীরগাো , কজলা: রাংপুর ২২.০১.১৭ 

2090.  রাংপুর/৬১৪ তালুক উপাশু বদটাতলা দুগ বা র্মহির হজউ, গ্রার্ম  :তালুক উপাশু , ডাক:  র্মাহিগঞ্জ, উপদজলা  :পীরগাো , কজলা  :রাংপুর  ২২.০১.১৭ 

2091.  রাংপুর/৬১৫ নবসর্মািার কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম; আরাহজ হঝহনয়া, ডাক:  ইটাকুর্মারী, উপদজলা  :পীরগাো ,  কজলা  :রাংপুর  ২২.০১.১৭ 

2092.  রাংপুর/৬১৬ ডাকুয়ার হেঘী িহরবাসর দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কোটহঝহনয়া, ডাক: সাতেরগা বাজার, উপদজলা: পীরগাো, কজলা: রাংপুর ২২.০১.১৭ 

2093.  রাংপুর/৬১৭ খার্মার বড়হভটা কালী র্মণ্ডপ, গ্রার্ম: খার্মার বড়হভটা, ডাক: ইটাকুর্মারী, উপদজলা: পীরগাো, কজলা: রাংপুর ২২.০১.১৭ 

2094.  রাংপুর/৬১৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: পশুয়া, ডাক: ইটাকুর্মারী, উপদজলা: পীরগাো, কজলা: রাংপুর ২২.০১.১৭ 

2095.  রাংপুর/৬১৯ কচৌধুরীরানী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কচৌধুরানী, উপদজলা: পীরগাো, কজলা: রাংপুর ২২.০১.১৭ 

2096.  রাংপুর/৬২৭ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: লালচাঁেপুর, ডাক:খদলয়া , উপদজলা: গঙ্গাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2097.  রাংপুর/৬২৮ শ্রীশ্রী হনতাই কগৌর আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: চািার্মারী , উপদজলা: গঙ্গাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2098.  রাংপুর/৬২৯ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম নবনীোস, ডাক:+ উপদজলা: গঙ্গাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2099.  রাংপুর/৬৩০ শ্রীশ্রী শ্মোন, গ্রার্ম: পহির্ম নবনীোস, ডাক:+ উপদজলা: গঙ্গাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2100.  রাংপুর/৬৩১ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম নবনীোস, ডাক:+ উপদজলা: গঙ্গাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2101.  রাংপুর/৬৩২ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: র্মহিপুর,  উপদজলা: গঙ্গাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2102.  রাংপুর/৬৩৩ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: চরপূব ব ইচলী, ডাক:র্মহিপুর,  উপদজলা: গঙ্গাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2103.  রাংপুর/৬৩৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: গঙ্গাচড়া বাজার, ডাক:+ উপদজলা: গঙ্গাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 
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2104.  রাংপুর/৬৩৫ শ্রীশ্রী গঙ্গাচড়া বাজারস্থ হেব র্মহির, গ্রার্ম: গঙ্গাচড়া বাজার, ডাক:+ উপদজলা: গঙ্গাচড়া, কজলা: রাংপুর ২৩.০৬.১১ 

2105.  রাংপুর/৬৩৬ পহির্ম র্মান্দ্রাইন সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা  র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম র্মান্দ্রাইন, ডাক: কচাংর্মারী,  উপদজলা: গঙ্গাচড়া, কজলা: 

রাংপুর 

০৫.০৫.১৩ 

2106.  রাংপুর/৬৩৭ র্মনাকষা পাকুড়তলা শ্রীশ্রী কালী  র্মহির, গ্রার্ম: র্মনাকষা, ডাক: +  উপদজলা: গঙ্গাচড়া, কজলা: রাংপুর ০৫.০৫.১৩ 

2107.  রাংপুর/৬৩৮ সাতআনী কেরপুর সাব বজনীন িহর  র্মহির, গ্রার্ম: সাতআনী, ডাক: চািার্মারী,  উপদজলা: গঙ্গাচড়া, কজলা: রাংপুর ০৫.০৫.১৩ 

2108.  রাংপুর/৬৩৯ সয়ড়াবাড়ীিাট সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম  :সয়ড়াবাড়ী িাট , ডাক  :আলর্ম হবহেতর , উপদজলা  :গঙ্গাচড়া ,  কজলা :

রাংপুর 

২২.০১.১৭ 

2109.  রাংপুর/৬৪০ কোলাপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্মঃ ককালকাি, উপদজলা  :গাংগাচড়া , কজলা  :রাংপুর  ২২.০১.১৭ 

2110.  রাংপুর/৬৪১ পূব্বব কচুয়া কাচারী পাড়া দুগ বা র্মহির ,  গ্রার্ম  :কচুয়া  কাচারী পাড়া, ডাক  :কচুয়া , উপদজলা  :গাংগাচড়া , কজলা  :রাংপুর  ২২.০১.১৭ 

2111.  রাংপুর/৬৪২ আলোেপুর  কাচারী পাড়া দুগ বা র্মহির, আলচাঁেপুর, ডাক: চািার্মারী, উপদজলা  :গাাংগাচড়া , কজলা  :রাংপুর  ২২.০১.১৭ 

2112.  রাংপুর/৬৪৩ আলোেপুর েে আনী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম  :আলোেপুর , ডাক  :চািার্মারী , উপদজলা  :গাংগাচড়া , কজলা  :রাংপুর  ২২.০১.১৭ 

2113.  কুহড়/০১ সাধুরধার্ম সাব বজনীন কালী র্মহির ও আশ্রর্ম, গ্রার্ম : র্মধ্য কুর্মরপুর, ডাক :+দভাগডাঙ্গা, উপদজলা: + কজলা : কুহড়গ্রার্ম ১০.০৫.১১ 

2114.  কুহড়/০২ িহর র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম : সড়া, ডাক : কুহড়গ্রার্ম, উপদজলা: কুহড়গ্রার্ম, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2115.  কুহড়/০৩ কখাগােও বাজার ককহন্দ্রয়, গ্রার্ম : কখাগাো, ডাক : কখাগাো, উপদজলা: কুহড়গ্রার্ম সের, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2116.  কুহড়/০৪ শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম : সড়া, ডাক : কুহড়গ্রার্ম, উপদজলা: কুহড়গ্রার্ম, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2117.  কুহড়/০৫ কসাবনেি সনাতন িহর র্মহির, গ্রার্ম : কসাবনেি, ডাক : কঘাগােি, উপদজলা: কুহড়গ্রার্ম, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2118.  কুহড়/০৬ োখারীপাড়া কগৌর কগাহবি আশ্রর্ম, গ্রার্ম : োখারীপাড়া, ডাক : কঘাগােি, উপদজলা: কুহড়গ্রার্ম সের, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2119.  কুহড়/০৭ দুবাআেহর কগৌর কগাহবি আশ্রর্ম, গ্রার্ম : কঘাগােি, ডাক : কঘাগােি, উপদজলা: কুহড়গ্রার্ম সের, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2120.  কুহড়/০৮ শ্রীশ্রী কগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম : ধনঞ্জয়, ডাক : কুহড়গ্রার্ম, উপদজলা: কুহড়গ্রার্ম, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2121.  কুহড়/০৯ শ্রীশ্রী রাধা চন্ড বভরব র্মহির, গ্রার্ম : সড়া, ডাক : কুহড়গ্রার্ম, উপদজলা: কুহড়গ্রার্ম, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2122.  কুহড়/১০ িহর র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম : সড়া, ডাক : কুহড়গ্রার্ম, উপদজলা: কুহড়গ্রার্ম, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2123.  কুহড়/১১ র্মিাদেব র্মহির (সন্ন্যাসী ঠাকুর), গ্রার্ম : সড়া, ডাক : কুহড়গ্রার্ম, উপদজলা: কুহড়গ্রার্ম, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2124.  কুহড়/১২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: কুহড়গ্রার্ম বাজার, ডাক : কুহড়গ্রার্ম, উপদজলা: কুহড়গ্রার্ম, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2125.  কুহড়/১৩ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: র্মদধ্য কুর্মরপুর(দঘাষবাড়ী), ডাক : কভাগডাঙ্গা, উপদজলা:+দজলা:  কুহড়গ্রার্ম ১৫/০১/১২ 

2126.  কুহড়/৫১ পান্ডদখায়া হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: কসার্মনারায়ন, ডাক: নাহজর্মখান, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2127.  কুহড়/৫২ কভালারিাট সাব বজনীন শ্রী শ্রী র্মহির, গ্রার্ম : রার্মরতল, ডাক : ববদদ্যার বাজার, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2128.  কুহড়/৫৩ রার্মহসাং সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : রার্মহসাং, ডাক : কজাড়সয়রা, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2129.  কুহড়/৫৪ জয়দেব িায়াত সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: জয়দেব িায়াত, ডাক : কামুয়া, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2130.  কুহড়/৫৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির কেবীচরন, গ্রার্ম : কেবীচরন, ডাক : রাজার িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2131.  কুহড়/৫৬ োনানগর সাব বজনীন র্মিা শ্মোন, গ্রার্ম : োনানগর, ডাক : ফরদকর িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2132.  কুহড়/৫৭ োনানগর সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : োনানগর, ডাক : ফরদকর িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2133.  কুহড়/৫৮ দূগ বাোি সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম : বাদনশ্বর নীলকন্ঠ, ডাক : ববদদ্যর বাজার, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2134.  কুহড়/৫৯ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : চতুরা, ডাক : রহতগ্রার্ম, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2135.  কুহড়/৬০ হেব র্মহির, গ্রার্ম : মুকদেব, ডাক : ডাাংবার িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2136.  কুহড়/৬১ বানাোর িাট সাব বজনীন দূগ বা র্মহির ও শ্মোন, গ্রার্ম : খাহলোনাদখাো, ডাক : ঘহড়য়াল ডাঙ্গা, উপদজলা: রাজার িাট, 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2137.  কুহড়/৬২ কহড়য়াল ডাঙ্গা র্মিা শ্মোন, গ্রার্ম : হখতাব খাঁ, ডাক : ঘহড়য়াল ডাঙ্গা, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2138.  কুহড়/৬৩ ঠাট র্মারী িহর বাসর সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম : বাদজমুডারাই, ডাক : টগরাই িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2139.  কুহড়/৬৪ কর্ম বকার পাড়া রাধা কগাহবি কালী র্মহির, গ্রার্ম : হখতাব খাঁ, ডাক : ঘহড়য়াল, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2140.  কুহড়/৬৫ রটহন্ত কালী র্মহির, গ্রার্ম : হখতাব খাঁ, ডাক : ঘহড়য়াল, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2141.  কুহড়/৬৬ হনগর্মানি সারস্বত আশ্রর্ম, গ্রার্ম : মুেরুৎ নাদখাো ডাক : হসাংগাাংরডাবড়ী িাট, উপদজলা: রাজার িাট,  কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2142.  কুহড়/৬৭ শ্রীশ্রী ককাদটশ্বর হেব দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : পহির্ম কেবত্তর, ডাক : হসাংগাাংরডাবড়ী িাট, উপদজলা: রাজার িাট,  কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2143.  কুহড়/৬৮ কবিারা পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : হখতাব খাঁ, ডাক : ঘহড়য়াল, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2144.  কুহড়/৬৯ বাড়াই পাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : পহির্ম কেবত্তর, ডাক : হসাংগাাংরডাবড়ী িাট, উপদজলা: রাজার িাট,কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2145.  কুহড়/৭০ ঢাহকর পোর তালুক সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : ঢাহকর পোর তালুক, ডাক : রাজার িাট, উপদজলা: রাজার িাট, 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2146.  কুহড়/৭১ ধলগাে সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম : িাড়ীডাাংগা, ডাক : রাজার িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2147.  কুহড়/৭২ তালুক নাককাটী শ্রী শ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম : তা: নাককাটী, ডাক : কানুয়া, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2148.  কুহড়/৭৩ নাহপত পাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : খুহলয়াতারী, ডাক : রাজার িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2149.  কুহড়/৭৪ বলাইর পাঠ কালী র্মহির, গ্রার্ম : কেবালয়, ডাক : কাঁঠালবাড়ী, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2150.  কুহড়/৭৫ কেবালয় শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম : কেবালয়, ডাক : কাঁঠালবাড়ী, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2151.  কুহড়/৭৬ কেবালয় হেতলী র্মহির, গ্রার্ম : কেবালয়, ডাক : কাঁঠালবাড়ী, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2152.  কুহড়/৭৭ কেবালয় পহির্ম পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম : কেবালয়, ডাক : ববদদ্যর বাজার, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2153.  কুহড়/৭৮ কেবালয় হনলাই কটিদকশ্বর দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কেবালয়, ডাক : ববদদ্যর বাজার, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2154.  কুহড়/৭৯ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : পুটিকাটা, ডাক : হসন্দুরর্মহত, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2155.  কুহড়/৮০ েীতলীর েীহঘ কালী র্মহির, গ্রার্ম : পুটিকাটা, ডাক :হসন্দুরর্মহত, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2156.  কুহড়/৮১ েীতলীর েীহঘ শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম : পুটিকাটা, ডাক :হসন্দুরর্মহত, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2157.  কুহড়/৮২ কেবালয় নবারুন সাংঘ পূব বপাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কেবালয়, ডাক :কাঠাল বাড়ী, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2158.  কুহড়/৮৩ েীতলীর পাঠ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : বাদনশ্বর নীলকন্ঠ, ডাক : ববদদ্যর বাজার, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2159.  কুহড়/৮৪ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম : চাহকর পোর, ডাক : রাজার িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2160.  কুহড়/৮৫ রাদখিা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : রাদখিা, ডাক :হসঙ্গারডাবরী, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2161.  কুহড়/৮৬ পাঙ্গাঁ িাট সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : র্মীদরর বাড়ী, ডাক : ঐ, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2162.  কুহড়/৮৭ পুনকর রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : হকোর্মত পুনকর, ডাক : রাজার িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2163.  কুহড়/৮৮ উপদজলা ককন্দ্রীয় র্মহির, গ্রার্ম : চাহকর পোর তালুক, ডাক : রাজার িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2164.  কুহড়/৮৯ কানুরার্ম সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কানুরার্ম,  ডাক : রাজার িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2165.  কুহড়/৯০ হেদবর ঘাট শ্মোন, গ্রার্ম : চাহকর পোর পাঠক পাড়া, ডাক :+ উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2166.  কুহড়/৯১ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম : খহলল গঞ্জ, ডাক : খহলল গঞ্জ, উপদজলা: কুহড়গ্রার্ম, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2167.  কুহড়/৯২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম : রাহতরার্ম পাঠান পাড়া, ডাক : নাহজর্ম খান, উপদজলা: রাজার িাট, কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2168.  কুহড়/৯৩ উপদজলা ককন্দ্রীয় শ্মোন, গ্রার্ম : রাহতরার্ম পাঠান পাড়া, ডাক :+ উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2169.  কুহড়/৯৪ শ্রীশ্রী বাসন্তী হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: আচার্য্ব, ডাক: ববদদ্যর বাজার, উপদজলা; রাজার িাট, কজলা: কুহড়গ্রার্ম ১৬/০৪/১৪ 

2170.  কুহড়/৯৫ চতুবভূজ হেব র্মহির, গ্রার্ম : বাদনশ্বর নীলকন্ঠ, ডাক : ববদদ্যর বাজার, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2171.  কুহড়/৯৬ ব্রাক্ষ্মন পাড়া  সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : বাদনশ্বর নীলকন্ঠ, ডাক : ববদদ্যর বাজার, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2172.  কুহড়/৯৭ শ্রীশ্রী েীতলা কেবী র্মহির, গ্রার্ম : বাদনশ্বর নীলকন্ঠ, ডাক : ববদদ্যর বাজার, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2173.  কুহড়/৯৮ িাহড়ডাঙ্গা োস পাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : িাহড়ডাঙ্গা, ডাক : রাজার িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2174.  কুহড়/৯৯ সহচোনি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম : ডাাংঘাট, ডাক : নাহজরখাঁন, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2175.  কুহড়/১০০ পূব বটারী েীতলা র্মহির, গ্রার্ম : রহতরার্ম কর্মল ওঝাঁ, ডাক : নীদলর কুঠি, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2176.  কুহড়/১০১ র্মাঝপাড়া র্মধ্যকালী র্মহির, গ্রার্ম : িাড়ীডাঙ্গা, ডাক : রাজার িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2177.  কুহড়/১০২ র্মওয়ার্মারী হতস্তার পার র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম : চািার্মারীঁ, ডাক : রহতগ্রার্ম, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2178.  কুহড়/১০৩ পুনকর র্মিা শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম : হকোর্মত পুরকর, ডাক : রাজার িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2179.  কুহড়/১০৪ হকসার্মত নাদখাো শ্রী শ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম : হসাংনাদখাো, ডাক : হসদঙ্গরডাবড়ী িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2180.  কুহড়/১০৫ হকসার্মত ও নু:নাদখিার  সা. শ্মোন, গ্রার্ম :  াং াংনাদখাো, ডাক : হসদঙ্গরডাবড়ী িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2181.  কুহড়/১০৬ নাহপতপাড়া কালীর পাট দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : মুসরুৎ না:, ডাক : হসদঙ্গরডাবড়ী িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2182.  কুহড়/১০৭ িহররপাঠ সাব বজনীন োরেীয় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : রাসরতন, ডাক : রাজার িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2183.  কুহড়/১০৮ র্মীদরর বাড়ী কেউপাড়া কাহল র্মহির, গ্রার্ম : র্মীদরর বাড়ী, ডাক : ঐ, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2184.  কুহড়/১০৯ র্মাহলপাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : চাহকর পোর পাঠক পাড়া, ডাক : + উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2185.  কুহড়/১১০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : দুটির্মহল্লক কবগ, ডাক : রাজার িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2186.  কুহড়/১১১ কোট র্মহিষমুড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম : কোট র্মহিষমুড়া, ডাক : কজাড়সদরয়া িাট, উপদজলা: রাজার িাট ২৫.০৫.১১ 

2187.  কুহড়/১১২ পান্থা পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : পান্থা পাড়া, ডাক : যারদকর িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2188.  কুহড়/১১৩ েীতলীর পাঠ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : রর্মরতন, ডাক : কাঁঠাল বাড়ী, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2189.  কুহড়/১১৪ বুহড়র েি শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম : রর্মরতন, ডাক : কাঁঠাল বাড়ী, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2190.  কুহড়/১১৫ বালাকাহি োসপাড়া সাব বজনীন কেব র্মহির , গ্রার্ম : বালাকাহি, ডাক : ফরদকরিাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2191.  কুহড়/১১৬ বালাকাহি সাব বজনীন কালী বাড়ী, গ্রার্ম : ফরদকরিাট, ডাক : রাজার িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2192.  কুহড়/১১৭ বানীরকুঠি সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : র্মহির, ডাক : রহতগ্রার্ম, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2193.  কুহড়/১১৮ কালী র্মহির, গ্রার্ম : হকসার্মত, ডাক : রাজার িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2194.  কুহড়/১১৯ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : নাটুয়া র্মিাল, ডাক : হসাংগারদেবড়ী িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2195.  কুহড়/১২০ তাল তলা দূগ বা র্মহির ও গীতাশ্রর্ম, গ্রার্ম : দূগ বাচরন, ডাক : রাজার িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2196.  কুহড়/১২১ ফুলর্াঁর চাকলা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : আষাঢ়, ডাক : রাজার িাট, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2197.  কুহড়/১২২ ফুলর্াঁর চাকলা সাব বজনীন কগাহবি(কৃষ্ণ) র্মহির, গ্রার্ম : আজুবন হর্মশ্র, ডাক : নীদলর কুঠি, উপদজলা: রাজার িাট, 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2198.  কুহড়/১২৩ রাজার িাট শ্রী শ্রী রাধা কগাহবি নার্ম িট্ট র্মহির, গ্রার্ম : আজুবন হর্মশ্র, ডাক : রাজার িাট, উপদজলা: রাজার িাট, 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2199.  কুহড়/১২৪ কসানাবর সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কসানাবর, ডাক : কানুয়া, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2200.  কুহড়/১২৫ কোট রায় পাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : ছুটুরায় পাড়া, ডাক : কানুয়া, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2201.  কুহড়/১২৬ সাদকায়া সাব বজনীন সরস্বতী পূজা র্মহির, গ্রার্ম : জয়দেব িাষাৎ, ডাক : কানুয়া, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2202.  কুহড়/১২৭ সাদকায়া সাব বজনীন োরেীয় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : চকনাককাটী, ডাক : কানুয়া, উপদজলা: রাজার িাট, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2203.  কুহড়/১৪১ রঙ্গূঁদসানািাট কালী র্মহির, গ্রার্ম : রঙ্গদসানার িাট, ডাক : রঙ্গদসানার িাট, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2204.  কুহড়/১৪২ হিন্দু সনাতন ধর্মীয় র্মহির, গ্রার্ম : সহতপুরী, ডাক : সহতপুরী, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2205.  কুহড়/১৪৩ পাল পাড়া  কালী র্মহির, গ্রার্ম : + ডাক : ে: োট কগাপালপুর, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2206.  কুহড়/১৪৪ পহির্ম পাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কেওয়াদনর খার্মার, ডাক : ভুরুঙ্গার্মারী, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2207.  কুহড়/১৪৫ ককন্দ্রীয় শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম : কেওয়াদনর খার্মার, ডাক : ভুরুঙ্গার্মারী, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2208.  কুহড়/১৪৬ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কেওয়াদনর খার্মার, ডাক : ভুরুঙ্গার্মারী, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2209.  কুহড়/১৪৭ সািা পাড়া কেব র্মহির, গ্রার্ম : কার্মাত আঙ্গারীয়া, ডাক : ভুরুঙ্গার্মারী, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2210.  কুহড়/১৪৮ আঙ্গারীয়া কালী র্মহির, গ্রার্ম : আঙ্গারীয়া, ডাক : ভুরুঙ্গার্মারী, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2211.  কুহড়/১৪৯ আঙ্গারীয়া সা. কেদবাত্তর চতুভূ বজ নারায়ন র্মহির, গ্রার্ম : আঙ্গারীয়া, ডাক : ভুরুঙ্গার্মারী, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2212.  কুহড়/১৫০ ধহনটারী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : আঙ্গারীয়া, ডাক : ভুরুঙ্গার্মারী, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2213.  কুহড়/১৫১ িলহেবাড়ী (সনাতন পাড়া) নারায়ন র্মহির, গ্রার্ম : আঙ্গারীয়া, ডাক : ভুরুঙ্গার্মারী, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2214.  কুহড়/১৫২ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম : কেওয়াদনর খার্মার, ডাক : ভুরুঙ্গার্মারী, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2215.  কুহড়/১৫৩ ককন্দ্রীয় ইন্দ্র প্রসাে কেব র্মহির, গ্রার্ম : কেওয়াদনর খার্মার, ডাক : ভুরুঙ্গার্মারী, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2216.  কুহড়/১৫৪ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কেওয়াদনর খার্মার, ডাক : ভুরুঙ্গার্মারী, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2217.  কুহড়/১৫৫ কার্মাত আঙ্গাঁহরয়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কার্মাত আঙ্গাহরয়া, ডাক : ভুরুঙ্গার্মারী, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2218.  কুহড়/১৫৬ নদলয়া র্মাহঝপাড়া কেব র্মহির, গ্রার্ম : নদলয়া, ডাক : ভুরুঙ্গার্মারী, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2219.  কুহড়/১৫৭ স্বপন কুর্মার সািার বহির বাটিস্থ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কার্মাত আঙ্গাহরয়া, ডাক : ভুরুঙ্গার্মারী, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2220.  কুহড়/১৫৮ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম : কেওয়াদনর খার্মার, ডাক : ভুরুঙ্গার্মারী, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2221.  কুহড়/১৫৯ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : কেওয়াদনর খার্মার, ডাক : ভুরুঙ্গার্মারী, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2222.  কুহড়/১৬০ জয়র্মহনর িাট সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : কোটঠাটার্মারী, ডাক : জয়র্মহনর িাট, উপদজলা: ভুরুঙ্গার্মারী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2223.  কুহড়/১৬১ করৌর্মারী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : করৌর্মারী বাজার, ডাক : করৌর্মারী, উপদজলা: করৌর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2224.  কুহড়/১৭২ পহির্ম নর্মঃ োস পাড়া সা. কালী র্মহির, গ্রার্ম : পহির্ম নর্মঃোসপাড়া, ডাক : করৌর্মারী, উপদজলা: করৌর্মারী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2225.  কুহড়/১৭৩ বড় নর্মঃ োস পাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : বড়নর্মঃ োস পাড়া, ডাক : করৌর্মারী, উপদজলা: করৌর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2226.  কুহড়/১৭৪ কদলজ পাড়া র্মহির, গ্রার্ম : কদলজ পাড়া, ডাক : করৌর্মারী, উপদজলা: করৌর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2227.  কুহড়/১৮২ সবুজপাড়া সাব বজনীন ককন্দ্রীয় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : সবুজপাড়া, ডাক : হচলর্মারী, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2228.  কুহড়/১৮৩ কালী র্মহির, গ্রার্ম : র্মাচাবািা, ডাক : হচলর্মারী, উপদজলা: কুহড়গ্রার্ম, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2229.  কুহড়/১৮৪ রাধাবল্লভ সা. দূগ বা র্মহির ও কালী র্মহির, গ্রার্ম : রাধাবল্লভ, ডাক : বালাবাড়ী িাট, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2230.  কুহড়/১৮৫ রানীগঞ্জ েীলপাড়া হেব র্মহির, গ্রার্ম : রানীগঞ্জ (েীলপাড়া), ডাক : রানীগঞ্জ, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2231.  কুহড়/১৮৬ কাঁচাদকাল সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : র্মরকবারী, ডাক : রানীগঞ্জ, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2232.  কুহড়/১৮৭ রানীগঞ্জ বাজার সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : রানীগঞ্জ, ডাক : রানীগঞ্জ, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2233.  কুহড়/১৮৮ পািখাতা নর্ম: োস পাড়া সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম : পািখাতা, ডাক : কজাড়গাে, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2234.  কুহড়/১৮৯ পািখাতা  সাব বজনীন  পূজবা শ্মোন, গ্রার্ম : পািখাতা, ডাক : কজাড়গাে, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2235.  কুহড়/১৯০ সনাতন আর্য্ব আশ্রর্ম র্মহির, গ্রার্ম : র্মজাইডাঙ্গা, ডাক : বালাবাড়ী িাট, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2236.  কুহড়/১৯১ কাঁচদকাল নর্ম: োস পাড়া পদ্মা র্মহির, গ্রার্ম : কাঁচদকাল নর্ম: োস পাড়া, ডাক : রানীগঞ্জ, উপদজলা: হচলর্মারী, কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2237.  কুহড়/১৯২ নরহসাং ভাঁজ সাব বজনীন র্মা দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : নতুনগ্রার্ম, ডাক : রানী গঞ্জ, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2238.  কুহড়/১৯৩ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : রর্মনা, ডাক : রর্মনা, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2239.  কুহড়/১৯৪ রাধা বল্লভ কালী তলা র্মহির, গ্রার্ম : রাজার ঘাট, ডাক : বালাবাড়ী, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2240.  কুহড়/১৯৫ রাজার ঘাট (রাধাবল্লভ) স্বরস্বত সঙ্গাশ্রর্ম, গ্রার্ম : রাধাবল্লভ, ডাক : বালাবাড়ী িাট, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2241.  কুহড়/১৯৬ মুোফৎ র্ানা র্মধ্য পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : মুোিৎ র্ানা, ডাক : রর্মনা, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2242.  কুহড়/১৯৭ মুোফৎ র্ানা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : মুোিৎ র্ানা, ডাক : কজাড়গাে, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2243.  কুহড়/১৯৮ কালী র্মহির, গ্রার্ম : বজরা তবুকপুর, ডাক : বালাবাড়ী িাট, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2244.  কুহড়/১৯৯ রানীগঞ্জ োস পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম : রাধাবল্লভ, ডাক : রানীগঞ্জ, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2245.  কুহড়/২০০ শ্মোন র্মহির, গ্রার্ম : রাধাবল্লভ, ডাক : রানীগঞ্জ, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2246.  কুহড়/২০১ অহধকারী পাড়া ববহেক র্মহির, গ্রার্ম : পুটির্মারী কাজলডাঙ্গা, ডাক : রানীগঞ্জ, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2247.  কুহড়/২০২ সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম : সরোরপাড়া, ডাক : রানীগঞ্জ, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2248.  কুহড়/২০৩ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : নর্ম: োসপাড়া, ডাক : কজাড়গাে, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2249.  কুহড়/২০৪ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : খরখহরয়া, ডাক : কজাড়গাে, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2250.  কুহড়/২০৫ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : পুটির্মারী, ডাক : পুটির্মারী, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2251.  কুহড়/২০৬ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : রর্মনাঘাট, ডাক : রর্মনা, উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2252.  কুহড়/২০৭ সাব বজনীন ককন্দ্রীয় দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কর্মৌজাখানা, ডাক : হচলর্মারী , উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2253.  কুহড়/২০৮ সুোফৎখানা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম : সুোফৎখানা, ডাক : হচলর্মারী , উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2254.  কুহড়/২০৯ র্মজারটারী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : র্মজারটারী, ডাক :পাটওয়ারী , উপদজলা: হচলর্মারী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2255.  কুহড়/২১০ ফুলবাড়ী ফুলসাগর বহুমুখী আবাসন পূজা র্মহির, গ্রার্ম : চন্দ্রখানা, ডাক : ফুলবাড়ী, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2256.  কুহড়/২১১ ফুলবাড়ী সাংলগ্ন কসন পাড়া কেব র্মহির, গ্রার্ম : কুটিচন্দ্রখানা, ডাক : ফুলবাড়ী, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2257.  কুহড়/২১২ কুটিচন্দ্র খান বা িহররপাঠ সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম : কুটিচন্দ্রখানা, ডাক : ফুলবাড়ী, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2258.  কুহড়/২১৩ কুটিচন্দ্র খানা পূব ব িহররপাঠ পূজা র্মহির, গ্রার্ম : কুটিচন্দ্রখানা, ডাক : গাংগারিাট, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2259.  কুহড়/২১৪ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম : নাগোি, ডাক : রাবাইতারী, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2260.  কুহড়/২১৫ নাওডাঙ্গা পুদলর পাড় সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : চন্দ্রখানা, ডাক : ফুলবাড়ী, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2261.  কুহড়/২১৬ র্মধ্য কুটিচন্দ্র খানা শ্রী র্মা র্মহির (কালীর পাঠ), গ্রার্ম : কুটিচন্দ্রখানা, ডাক : ফুলবাড়ী, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2262.  কুহড়/২১৭ চওড়া বাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : কুরুষা, ডাক : কেরুষা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2263.  কুহড়/২১৮ বালারিাট সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : ফুলর্মহত, ডাক : নাওডাঙ্গা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2264.  কুহড়/২১৯ হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম : হকোর্মত হেমুলবাড়ী, ডাক : নাওডাঙ্গা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2265.  কুহড়/২২০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : নাগোি, ডাক : রাবাই তাড়ী, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2266.  কুহড়/২২১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম : নাওডাঙ্গা, ডাক : নাওডাঙ্গা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2267.  কুহড়/২২২ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম : নাওডাঙ্গা, ডাক : নাওডাঙ্গা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2268.  কুহড়/২২৩ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : নাওডাঙ্গা, ডাক : নাওডাঙ্গা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2269.  কুহড়/২২৪ হকোর্মত হেমুলবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : হকোর্মত হেমুলবাড়ী, ডাক : নাওডাঙ্গা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2270.  কুহড়/২২৫ শ্রী রাধাকৃষ্ণ গীতা সাংঘ, গ্রার্ম : হকোর্মত হেমুলবাড়ী, ডাক : নাওডাঙ্গা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2271.  কুহড়/২২৬ নাওডাঙ্গা ধর্মীয় শ্মোনঘাট, গ্রার্ম : হকোর্মত হেমুলবাড়ী, ডাক : নাওডাঙ্গা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2272.  কুহড়/২২৭ করােন হেমুনবাড়ী  সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম : করাসন হেমুনবাড়ী, ডাক : হর্ময়াপাড়া, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2273.  কুহড়/২২৮ কসানারায় ও রূপারায় র্মহির, গ্রার্ম : তালুক হেমুলবাড়ী, ডাক : হসয়াপাড়া, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2274.  কুহড়/২২৯ হেব র্মহির, গ্রার্ম : হেমুলবাড়ী, ডাক : হর্ময়াপাড়া, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2275.  কুহড়/২৩০ উত্তর হেমুলবাড়ী কৃষ্ণ কোল র্মহির, গ্রার্ম : তালুক হেমুলবাড়ী, ডাক : হর্ময়াপাড়া, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2276.  কুহড়/২৩১ গাংগার িাট সাব বজনীন কেব র্মহির, গ্রার্ম : আদজায়াধারী, ডাক : গাংগার িাট, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2277.  কুহড়/২৩২ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : আদজায়াধারী, ডাক : গাংগার িাট, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2278.  কুহড়/২৩৩ উত্তর কােীপুর কসনপাড়া কালী ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কালীপুর, ডাক : ঘুঘুরিাট, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2279.  কুহড়/২৩৪ কােীপুর কসনপাড়া র্মাষ্টারবাড়ী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কালীপুর, ডাক : ঘুঘুরিাট, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2280.  কুহড়/২৩৫ পূব ব বড়হভটা কসদনর খার্মার সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : বড়হভটা, ডাক : হনউবড়হভটা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৪/১২/১৪ 

2281.  কুহড়/২৩৬ কঘাষারকুঠি সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কঘাসারকুঠি, ডাক : হনউবড়হভটা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2282.  কুহড়/২৩৭ পূব ব ধনীরার্ম সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : পূব ব ধনীরার্ম, ডাক : হনউবড়হভটা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2283.  কুহড়/২৩৮ ফুলবাড়ী ককন্দ্রীয় সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম : কুটিচন্দ্র খানা, ডাক : ফুলবাড়ী, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2284.  কুহড়/২৩৯ নত্তোবে সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : নত্তোবস, ডাক : হনউবড়হভটা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2285.  কুহড়/২৪০ নত্তোবে সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : নত্তোবস, ডাক : রাবাইতাড়ী, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2286.  কুহড়/২৪১ েহিণ বড়হভটা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : বড়হভটা, ডাক : হনউবড়হভটা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2287.  কুহড়/২৪২ পূব ব বড়হভটা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : বড়হভটা, ডাক : বড়হভটা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2288.  কুহড়/২৪৩ নত্তোবে বলরাদর্মর ঘাট, গ্রার্ম : নত্তোবস, ডাক : রাবাইতাড়ী, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2289.  কুহড়/২৪৪ র্মধ্য বড়হভটা সাব বজনীন দূগ বার্মহির, গ্রার্ম : বড়হভটা, ডাক : হনউবড়হভটা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2290.  কুহড়/২৪৫ পহির্ম নত্তোবস কালী র্মহির, গ্রার্ম : নত্তোবস, ডাক : হনউবড়হভটা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2291.  কুহড়/২৪৬ কসদনর খার্মার সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : বড়হভটা, ডাক : হনউবড়হভটা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2292.  কুহড়/২৪৭ িহিয় সহর্মহত সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : নত্তোবস, ডাক : রাবাইতাড়ী, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2293.  কুহড়/২৪৮ িহরর পাঠ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : উত্তর বড়হভটা, ডাক : বড়হভটা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2294.  কুহড়/২৪৯ কসদনর খার্মার কালী র্মহির, গ্রার্ম : বড়হভটা, ডাক : বড়হভটা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2295.  কুহড়/২৫০ শ্রীশ্রী বচতন্য গীতা আশ্রর্ম, গ্রার্ম : হকোর্মত হেমুলবাড়ী, ডাক : নাওডাঙ্গা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2296.  কুহড়/২৫১ শ্রীশ্রী ভাাংনী কালী র্মাতা বারওয়ারী পূজা র্মহির, গ্রার্ম : হকোর্মত হেমুলবাড়ী, ডাক : নাওডাঙ্গা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2297.  কুহড়/২৫২ সল্লীধরা সাব বজনীন িহর র্মহির ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : বড়হভটা, ডাক : বড়হভটা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2298.  কুহড়/২৫৩ েড়ারপাড় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : বড়হভটা, ডাক : হনউবড়হভটা, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2299.  কুহড়/২৫৪ হবদ্যাবাহগে ধাহরয়ার পাঠ পূজা র্মহির, গ্রার্ম : হবদ্যাবাহগে, ডাক : ফুলবাড়ী, উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2300.  কুহড়/২৫৫ পূব ব পাহনর্মােকুটি সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : পাহনর্মােকুটি, ডাক : + উপদজলা: ফুলবাড়ী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৪/১২/১৪ 

2301.  কুহড়/২৬০ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : পূব ব েড়ারপাড়া, ডাক : পাঁচপীড়, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2302.  কুহড়/২৬১ কালী র্মহির, গ্রার্ম : েড়ারপাড়া, ডাক : পাঁচপীড়, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2303.  কুহড়/২৬২ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : কগাড়াই, ডাক : পাঁচপীড়, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2304.  কুহড়/২৬৩ পহতয়ারপাড় োসপাড় সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : কগাড়াই পহতয়ার পাড়, ডাক : পাঁচপীড়, উপদজলা: উহলপুর, 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2305.  কুহড়/২৬৪ কগাড়াই নলকাটা কালী র্মহির, গ্রার্ম : কগাড়াই পাঁচপীড়, ডাক : পাঁচপীড়, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2306.  কুহড়/২৬৫ দূগ বাপুর পূব বপাড়া শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম : দূগ বাপুর, ডাক : চন্ডীোস, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2307.  কুহড়/২৬৬ ডাহলর্মা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : যমুনা (ডাহলর্মা), ডাক : পাঁচপীর, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2308.  কুহড়/২৬৭ যমুনা সরকার পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম : যমুনা সরকার পাড়া, ডাক : পাঁচপীর, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2309.  কুহড়/২৬৮ যমুনা সরকার পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম : যমুনা সরকার পাড়া, ডাক : পাঁচপীর, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2310.  কুহড়/২৬৯ যমুনা ডাহলদর্মর পাড় শ্রী শ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম : যমুনা ডাহলদর্মর পাড়, ডাক : পাঁচপীর, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2311.  কুহড়/২৭০ কগাড়াই বার্মন পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : কগাড়াই, ডাক : পাঁচপীর, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2312.  কুহড়/২৭১ কগাড়াই পহতয়ার পাড় হেব র্মহির, গ্রার্ম : কগাড়াই পহতয়ার পাড়, ডাক : পাঁচপীর, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2313.  কুহড়/২৭২ কগাড়াই বক্সীগ্রার্ম শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম : কগাড়াই, ডাক : পাঁচপীর, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2314.  কুহড়/২৭৩ িাহতয়া বক্সীপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : িাহতয়াভদবে, ডাক : বাগুয়া, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2315.  কুহড়/২৭৪ নতুন অনন্তপুর সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : নতুন অনন্তপুর, ডাক : নতুন অনন্তপুর, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2316.  কুহড়/২৭৫ অনন্তপুর লক্ষ্মী নারায়ন হবগ্রি, গ্রার্ম : অনন্তপুর, ডাক : বাগুয়া, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2317.  কুহড়/২৭৬ অনন্তপুর বাজার সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : অনন্তপুর, ডাক : বাগুয়া, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2318.  কুহড়/২৭৭ পূব ব আঠাদরা পাইকা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : পূব ব আঠাদরা পাইকা, ডাক : হিঞ্জলী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2319.  কুহড়/২৭৮ র্মন্ডদলর িাট দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : সােী, ডাক : র্মন্ডদলর িাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2320.  কুহড়/২৭৯ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : পূব ব আঠার পাইকা, ডাক : হিঞ্জলী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2321.  কুহড়/২৮০ আঠার পাইকা  সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম : আঠার পাইকা, ডাক : র্মন্ডদলর িাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2322.  কুহড়/২৮১ বকলােবাবুর বাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : পান্ডুল, ডাক : পান্ডুল, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2323.  কুহড়/২৮২ র্মহিষমুড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : র্মহিষমুড়ী, ডাক : পান্ডুল, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2324.  কুহড়/২৮৩ কঢহকয়ারার্ম কায়াস্থপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম : কঢহকয়ারার্ম, ডাক : পান্ডুল, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2325.  কুহড়/২৮৪ আপুয়ার খাতা রাধা কগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম : আপুয়ার খাতা, ডাক : পান্ডুল, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2326.  কুহড়/২৮৫ আপুয়ার খাতা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : আপুয়ার খাতা, ডাক : পান্ডুল, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2327.  কুহড়/২৮৬ কেঁহকয়ারার্ম যুগীপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম : কেঁহকয়াপাড়া (যুগী), ডাক : পান্ডুল, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2328.  কুহড়/২৮৭ কাগঞ্জীপাড়া হিন্দুপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম : কাগঞ্জীপাড়া, ডাক : পান্ডুল, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2329.  কুহড়/২৮৮ পান্ডুল বাবুপাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : পান্ডুল বাবুর পাড়া, ডাক : পান্ডুল, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2330.  কুহড়/২৮৯ হসদ্ধান্ত র্মালতীবাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : হসদ্ধান্ত র্মালতীবাড়ী, ডাক : পান্ডুল, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2331.  কুহড়/২৯০ খার্মার কঢহকয়ার দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : খার্মার কঢহকয়াররার্ম, ডাক : পান্ডুল, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2332.  কুহড়/২৯১ তনুরার্ম কালী র্মহির, গ্রার্ম : তনুরার্ম, ডাক : পান্ডুল, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2333.  কুহড়/২৯২ র্মহিষমুহড় কালী র্মহির, গ্রার্ম : র্মহিষমুহড়, ডাক : পান্ডুল, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2334.  কুহড়/২৯৩ নাহগদররটারী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : তনুরার্ম, ডাক : পান্ডুল, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2335.  কুহড়/২৯৪ শ্রীশ্রী েহিণা কালী র্মহির, গ্রার্ম : কালীগঞ্জ োসপাড়া, ডাক : খহের কুটি, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2336.  কুহড়/২৯৫ শ্রীশ্রী েহিণা কালী র্মহির, গ্রার্ম : বাহনয়াপাড়া, ডাক : খুহের কটি, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2337.  কুহড়/২৯৬ ধরণীবাড়ী িহরবাসর পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম : ধরণীবাড়ী, ডাক : ধরণীবাড়ী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2338.  কুহড়/২৯৭ র্মধুপুর িহর পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : র্মধুপুর, ডাক : ধরণীবাড়ী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2339.  কুহড়/২৯৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, িহর র্মহির, হেব ও িহর বাসর, গ্রার্ম : েহিণ র্মধুপুর, ডাক : ধরণীবাড়ী, উপদজলা: উহলপুর, 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2340.  কুহড়/২৯৯ শ্রীশ্রী কালী র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম : েহিণ র্মধুপুর, ডাক : ধরণীবাড়ী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2341.  কুহড়/৩০০ র্মধুপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : র্মধুপুর, ডাক : ধরণীবাড়ী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2342.  কুহড়/৩০১ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : কর্মাজা র্মধুপুর, ডাক : ধরণীবাড়ী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2343.  কুহড়/৩০২ রায়পাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কর্মাজা র্মধুপুর, ডাক : ধরণীবাড়ী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2344.  কুহড়/৩০৩ কাঠালবাড়ী সাব বজনীন শ্রীশ্রী র্মিাদেদবর পাট, গ্রার্ম : কাঁঠালবাড়ী, ডাক : জুম্মািাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2345.  কুহড়/৩০৪ রার্মোসধনীরার্ম সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম : বার্মোস ধনীরার্ম, ডাক : উহলপুর, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2346.  কুহড়/৩০৫ রার্মধন সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : রার্মধন, ডাক : জুম্মারিাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2347.  কুহড়/৩০৬ কাঁঠাহলয়া বাড়ী শ্রী শ্রী আনির্ময়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম : কাঁঠাহলয়া, ডাক : জুম্মারিাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2348.  কুহড়/৩০৭ িহরর পাট িহর র্মহির, গ্রার্ম : কাঁঠাহলয়া, ডাক : জুম্মারিাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2349.  কুহড়/৩০৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবা র্মহির, গ্রার্ম : পহির্ম কালুডাঙ্গা, ডাক : সাতেরগাি, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2350.  কুহড়/৩০৯ পূব বকালুডাঙ্গা জীদতন্দ্রীয় আশ্রর্ম, গ্রার্ম : পূব ব কালুর ডাঙ্গা, ডাক : জুম্মারিাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2351.  কুহড়/৩১০ শ্রীশ্রী কগাহবি হজউ হবগ্রি রার্মধন আশ্রর্ম, গ্রার্ম : রার্মধন, ডাক : জুম্মারিাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2352.  কুহড়/৩১১ শ্রী নাগোি শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম : নাগোি, ডাক : জুম্মারিাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2353.  কুহড়/৩১২ পূব ব কালুডাঙ্গা কালী র্মহির, গ্রার্ম : পূব বকালু ডাঙ্গা, ডাক : জুম্মারিাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2354.  কুহড়/৩১৩ কালু ডাঙ্গা র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম : কালুডাঙ্গা, ডাক : সাতেরগাি, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2355.  কুহড়/৩১৪ শ্রীশ্রী দূগ বানগর আশ্রর্ম র্মহির, গ্রার্ম : নাগোি, ডাক : জুম্মারিাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2356.  কুহড়/৩১৫ কনফরা সাব বজনীন শ্রী শ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কনফরা, ডাক : সাতেরগাি, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2357.  কুহড়/৩১৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : খার্মার বজরা, ডাক : বাবুর িাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2358.  কুহড়/৩১৭ খার্মার বজরা পোরীপাড়া শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : খার্মার বজরা, ডাক : বাবুরিাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2359.  কুহড়/৩১৮ খার্মার বজরা পোরীপাড়া শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম : খার্মার বজরা, ডাক : বাবুরিাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2360.  কুহড়/৩১৯ পহির্ম বজরা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : পহির্ম বজরা, ডাক : বজরািাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 
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2361.  কুহড়/৩২০ কালপাহন বজরা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম :  কালপাহন বজরা, ডাক : বজরািাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2362.  কুহড়/৩২১ সাদুয়াোর্মার িাট সাব বজনীন িাট কালী র্মহির, গ্রার্ম : সাদুয়াোর্মারিাট, ডাক : িাহজর িাট, উপদজলা: উহলপুর, 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2363.  কুহড়/৩২২ ফাঁহসোি দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : িারুদনফড়া, ডাক : সাতেরগাি, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2364.  কুহড়/৩২৩ রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম : িারুদনফরা, ডাক : সাতেরগাি, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2365.  কুহড়/৩২৪ কিাফডাঙ্গা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কিাফডাঙ্গা, ডাক : সাতেরগাি, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2366.  কুহড়/৩২৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম : িারুদনফরা, ডাক : সাতেরগাি, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2367.  কুহড়/৩২৬ ফাঁহসোি বর্ম বন শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম : িারুদনফরা, ডাক : সাতেরগাি, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2368.  কুহড়/৩২৭ িহরপাকলা েীতলা র্মিাদেব র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম : হবজয়রার্ম, ডাক : ধার্মদশ্রণী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2369.  কুহড়/৩২৮ নারায়ণ র্মহির, গ্রার্ম : হবজয়রার্ম, ডাক : ধার্মদশ্রণী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2370.  কুহড়/৩২৯ নাওড়া সরকার পাড়া কালীবাড়ী র্মহির, গ্রার্ম : নাওড়া, ডাক : ধার্মদশ্রণী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2371.  কুহড়/৩৩০ নাওড়া অন্ডর্মার সরকার শ্মোন, গ্রার্ম : নাওড়া, ডাক : ধার্মদশ্রণী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2372.  কুহড়/৩৩১ শ্রীশ্রী েীতলা পাট র্মহির, গ্রার্ম : ধার্মদশ্রণী, ডাক : ধার্মদশ্রণী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2373.  কুহড়/৩৩২ ধার্মদশ্রণী পঞ্চ র্মহির, গ্রার্ম : ধার্মদশ্রণী, ডাক : ধার্মদশ্রণী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2374.  কুহড়/৩৩৩ ধার্মদশ্রণী র্মিা শ্মোন, গ্রার্ম : ধার্মদশ্রণী, ডাক : ধার্মদশ্রণী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2375.  কুহড়/৩৩৪ ধার্মদশ্রণী শ্রীশ্রী কালী হসদদ্ধশ্বরী র্মহির, গ্রার্ম : ধার্মদশ্রণী, ডাক : ধার্মদশ্রণী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2376.  কুহড়/৩৩৫ েহিণ নাওড়া শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম : নাওড়া, ডাক : ধার্মদশ্রণী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2377.  কুহড়/৩৩৬ েহিণ নাওড়া কালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম : নাওড়া, ডাক : ধার্মদশ্রণী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2378.  কুহড়/৩৩৭ কাহেয়াগাড়ী িহরপুর হেব ও িহর র্মহির, গ্রার্ম : কাহেয়াগাড়ী, ডাক : ধার্মদশ্রণী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2379.  কুহড়/৩৩৮ পহির্ম নাওড়া শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম : নাওড়া, ডাক : ধার্মদশ্রণী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2380.  কুহড়/৩৩৯ পূব ব নাওড়া নীতযনি কালী বাড়ী আশ্রর্ম, গ্রার্ম : নাওড়া, ডাক : ধার্মদশ্রণী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2381.  কুহড়/৩৪০ নওড়া শ্রীশ্রী অন্ন্র্ময়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : নাওড়া, ডাক : ধার্মদশ্রণী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2382.  কুহড়/৩৪১ কাহেয়ারী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কাহেয়ারী, ডাক : ধার্মদশ্রণী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2383.  কুহড়/৩৪২ েল েহলয়া বুড়ী হতস্তা নেী শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম : কপূব বা, ডাক : েলেহলয়া, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2384.  কুহড়/৩৪৩ কাহজপাড়া (রায়পাড়া) সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : কাহজপাড়া, ডাক : েলেহলয়া, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 
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2385.  কুহড়/৩৪৪ কপূ বরা সাব বজনীন শ্রী শ্রী দূগ বা পূজা সাংসে, গ্রার্ম : কপূব বা, ডাক : কের্মতলা, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2386.  কুহড়/৩৪৫ নাহপত পাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : উত্তর েল েহলয়া, ডাক : েলেহলয়া, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2387.  কুহড়/৩৪৬ দূড়াকুটী সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা পূজা সাংসে, গ্রার্ম : কপূব বা, ডাক : কের্মতলা, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2388.  কুহড়/৩৪৭ কপূব বা বাবু পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : কপূব বা, ডাক : কের্মতলা, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2389.  কুহড়/৩৪৮ উত্তর েল েহলয়া কগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম : উত্তর েল েহলয়া, ডাক : েলেহলয়া, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2390.  কুহড়/৩৪৯ েল েহলয়া শ্রী শ্রী সাব বজনীন কেব র্মহির, গ্রার্ম : উত্তর েল েহলয়া, ডাক : েলেহলয়া, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2391.  কুহড়/৩৫০ েহিণ বার্মনােড়া ববরাগী আশ্রর্ম দূগ বা র্মহির গাং, গ্রার্ম : বার্মনােড়া, ডাক : বাবুরিাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2392.  কুহড়/৩৫১ হকোর্মত তবকপুর  সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : হকাং তবকপূবা, ডাক : তবকপুর, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2393.  কুহড়/৩৫২ েহিণ বার্মনােড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : েহিণ বা র্মনােড়া, ডাক : বাবুরিাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2394.  কুহড়/৩৫৩ বার্মনােড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম : বার্মনােড়া, ডাক : বাবুরিাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2395.  কুহড়/৩৫৪ বার্মনােড়া োশ্বত ভি হর্মলন সাংঘ, গ্রার্ম : বার্মনােড়া, ডাক : বাবুরিাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2396.  কুহড়/৩৫৫ বার্মনােড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম : বার্মনােড়া, ডাক : বাবুরিাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2397.  কুহড়/৩৫৬ েহিণ বার্মনােড় সাব বজনীন সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম : ে: বার্মনােড়া, ডাক : বাবুরিাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2398.  কুহড়/৩৫৭ পুরীর পটল চ্চবারাস্তা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : পুরীর পটল, ডাক : তবকপুর, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2399.  কুহড়/৩৫৮ পুরীর পটল বর্ম বন পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : পুরীর পটল, ডাক : তবকপুর, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2400.  কুহড়/৩৫৯ গয়নার ঘাট বার্মনােড়া সাব বজনীন , গ্রার্ম : বার্মনােড়া, ডাক : বার্মনার িাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2401.  কুহড়/৩৬০ বার্মনােড়া সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম : বার্মনােড়া, ডাক : তবকপুর, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2402.  কুহড়/৩৬১ উহলপুর রায়পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : রার্মোসধনীরার্ম, ডাক : উহলপুর, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2403.  কুহড়/৩৬২ কজানাইডাঙ্গা কালী র্মহির, গ্রার্ম : ভেপাড়া, ডাক : ধার্মদশ্রনী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2404.  কুহড়/৩৬৩ শ্রীশ্রী র্মিার্মায়া র্মহির, গ্রার্ম : পূব ববাজার, ডাক : উহলপুর, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2405.  কুহড়/৩৬৪ কালী র্মহির , গ্রার্ম : নাহরদকলবাড়ী, ডাক : নাহরদকলবাড়ী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 
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2406.  কুহড়/৩৬৫ কালী র্মহির, গ্রার্ম : র্মধ্যবাজার, ডাক : উহলপুর, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2407.  কুহড়/৩৬৬ নাহরদকলবাড়ী বকুলতলা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : উহলপুর, ডাক : উহলপুর, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2408.  কুহড়/৩৬৭ পূব ব হেববাড়ী র্মধ্যপাড়া শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম : পূব ব হেববাড়ী, ডাক : নাহরদকলবাড়ী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2409.  কুহড়/৩৬৮ কালী র্মহির, গ্রার্ম : রাজারার্ম বর্মিী, ডাক : বাকদরর িাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2410.  কুহড়/৩৬৯ কালী র্মহির, গ্রার্ম : পূব বনাওডাঙ্গা, ডাক : বাকদরর িাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2411.  কুহড়/৩৭০ পূব বনাওডাঙ্গা শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : পূব বনাওডাঙ্গা, ডাক : বাকদরর িাট, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2412.  কুহড়/৩৭১ োওয়াদপাতা ব্রীজ শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম : নাহরদকলবাড়ী, ডাক : নাহরদকলবাড়ী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2413.  কুহড়/৩৭২ কালী র্মহির, গ্রার্ম : পহির্ম হেববাড়ী, ডাক : নাহরদকলবাড়ী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2414.  কুহড়/৩৭৩ হেব র্মহির, গ্রার্ম : পূব ব হেববাড়ী, ডাক : নাহরদকলবাড়ী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2415.  কুহড়/৩৭৪ সাব বজনীন ককন্দ্রীয় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: নাদগশ্বরী বাজার, ডাক : নাদগশ্বরী, উপদজলা: উহলপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2416.  কুহড়/৩৭৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির , গ্রার্ম : নাদগশ্বরী বাজার, ডাক : নাদগশ্বরী, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2417.  কুহড়/৩৭৬ সাব বজনীন র্মিা শ্মোন , গ্রার্ম: নাদগশ্বরী বাজার, ডাক : নাদগশ্বরী, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2418.  কুহড়/৩৭৭ শ্রীশ্রী কলাক নার্ ব্রক্ষ্মচারী র্মহির , গ্রার্ম: নাদগশ্বরী বাজার, ডাক : নাদগশ্বরী, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2419.  কুহড়/৩৭৮ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: নাদগশ্বরী বাজার, ডাক : নাদগশ্বরী, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2420.  কুহড়/৩৭৯ শ্রীশ্রী কার্মািযা র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম পয়ড়াডাঙ্গা , ডাক : নাদগশ্বরী, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2421.  কুহড়/৩৮০ সাব বজনীন র্মিা শ্মোন , গ্রার্ম: হভতরবি বাজার, ডাক : হভতরবি, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2422.  কুহড়/৩৮১ বভষতুলী সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: নাদগশ্বরী, ডাক : নাদগশ্বরী, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2423.  কুহড়/৩৮২ সাব বজনীন নলবাড়ী শ্রী শ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: নলবাড়ী প: পয়ড়ডাঙ্গা, ডাক : পয়ড়ডাঙ্গা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2424.  কুহড়/৩৮৩ সাব বজনীন শ্রী শ্রী ভেকালী র্মহির , গ্রার্ম: পূব ব সুবাতী, ডাক : নাদগশ্বরী, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2425.  কুহড়/৩৮৪ পূব ব সুবাতী সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম: পূব ব সুবাতী, ডাক : নাদগশ্বরী, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2426.  কুহড়/৩৮৫ পূব ব সুবাতী র্মিা শ্মোন , গ্রার্ম: পূব ব সুবাতী, ডাক : নাদগশ্বরী, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2427.  কুহড়/৩৮৬ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউর্মহির , গ্রার্ম: নাদগশ্বরী বাজার, ডাক : নাদগশ্বরী, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2428.  কুহড়/৩৮৭ ভহগরাহবটা কসনপাড়া কালী র্মহির , গ্রার্ম : ভহগরাহভটা, ডাক : হেঘীরপার, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2429.  কুহড়/৩৮৮ কগাহবি হজউ র্মহির , গ্রার্ম: র্মলাহতটারী, ডাক : নাদগশ্বরী, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2430.  কুহড়/৩৮৯ িহরর পাট সাব বজনীন িহর র্মহির , গ্রার্ম: িহরর পাট, ডাক : নাদগশ্বরী, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2431.  কুহড়/৩৯০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রার্ম: কগাপালপুর, ডাক : কবাদড বর িাট, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2432.  কুহড়/৩৯১ পাগলা বাজার সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: ধনীপাগলা, ডাক : গাগলা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2433.  কুহড়/৩৯২ বভষতুলী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: বালুর খার্মার, ডাক : কাচারী পায়রাডাঙ্গা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

১৬.০৪.১৫ 

2434.  কুহড়/৩৯৩ পাগলা বাজার সাব বজনীন িহর র্মহির , গ্রার্ম: ধনীপাগলা, ডাক : গাগলা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2435.  কুহড়/৩৯৪ শ্রীশ্রী োরেীয় দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম: গাগলা, ডাক : গাগলা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2436.  কুহড়/৩৯৫ শ্রীশ্রী কগাপাল হজউ র্মহির , গ্রার্ম: গাগলা, ডাক : গাগলা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2437.  কুহড়/৩৯৬ কগাপাল পুর ব্রক্ষ্ম আশ্রর্ম , গ্রার্ম: কগাপালপুর, ডাক : কবাদতর িাট, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2438.  কুহড়/৩৯৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধার্মাধব র্মহির , গ্রার্ম: কসনপাড়া রার্মন ডাঙ্গা, ডাক : আনোর িাট, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2439.  কুহড়/৩৯৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী ভে কালী র্মহির , গ্রার্ম: কসনপাড়া রার্মন ডাঙ্গা, ডাক : আনোর িাট, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2440.  কুহড়/৩৯৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম: কসনপাড়া রার্মন ডাঙ্গা, ডাক : আনোর িাট, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2441.  কুহড়/৪০০ র্মাধাইখাল সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: র্মাধাইখাল, ডাক : োলর্মারা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ১৬.০৪.১৫ 

2442.  কুহড়/৪০১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউ র্মহির , গ্রার্ম: কসনপাড়া রার্মন ডাঙ্গা, ডাক : আনোর িাট, উপদজলা: নাদগশ্বরী, 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2443.  কুহড়/৪০২ বড় বকয়া পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: বড় বকয়াপাড়া, ডাক : পয়ড়া ডাঙ্গা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2444.  কুহড়/৪০৩ বড় বকয়া পাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম: শ্রীপুর িাসনাবাে, ডাক : পয়ড়া ডাঙ্গা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2445.  কুহড়/৪০৪ বড় বকয়া পাড়া র্মিা শ্মোন, গ্রার্ম: বড় বকয়াপাড়া, ডাক : পয়ড়া ডাঙ্গা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2446.  কুহড়/৪০৫ নাখারগঞ্জ সব্যর্মাচী সাংস্কৃত কদলজ র্মহির , গ্রার্ম: পূব বরার্মর্ানা, ডাক : নাখারগঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2447.  কুহড়/৪০৬ আজর্মাতা বখরার ষ্ট হড কালী র্মহির , গ্রার্ম: আজর্মাতা, ডাক : নাখারগঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2448.  কুহড়/৪০৭ নাখারগঞ্জ বাজার দূগ বা উৎসব র্মহির , গ্রার্ম: েহিণ রার্ম খানা, ডাক : নাখারগঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2449.  কুহড়/৪০৮ েহিণ রার্ম র্ানা কালী র্মহির , গ্রার্ম: েহিণ রার্ম র্ানা, ডাক : নাখারগঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2450.  কুহড়/৪০৯ শ্মোন ঘাট , গ্রার্ম: েহিণ রার্ম র্ানা, ডাক : নাখারগঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2451.  কুহড়/৪১০ ে: রার্ম খানা কালী র্মহির , গ্রার্ম: েহিণ রার্ম র্ানা, ডাক : নাখারগঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 
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2452.  কুহড়/৪১১ কসনটারী কালী র্মহির , গ্রার্ম: পঃ রার্ম র্ানা, ডাক : নাখারগঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2453.  কুহড়/৪১২ পহির্মরার্ম খানা  সাব বজনীন দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম: পঃ রার্ম র্ানা, ডাক : নাখারগঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2454.  কুহড়/৪১৩ িহররধার্ম কালী র্মহির, গ্রার্ম: পঃ রার্ম র্ানা, ডাক : নাখারগঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2455.  কুহড়/৪১৪ আস্কর নগর কালী র্মহির , গ্রার্ম: আস্কর নগর, ডাক : নাখারগঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2456.  কুহড়/৪১৫ কুদর্মেপুর কবগুনীপাড়া দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম: শ্রী হসহদ্ধরার্ম র্মন্ডল, ডাক : োলর্মারা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2457.  কুহড়/৪১৬ কুদর্মেপুর পূব ব কপালীপাড়া দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম: পূব ব কপালী পাড়া, ডাক : োলর্মারা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2458.  কুহড়/৪১৭  পহির্ম কপালী পাড়া কেব র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম কপালী পাড়া, ডাক : োলর্মারা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2459.  কুহড়/৪১৮ ব্রাক্ষ্মন পাড়া েীতলা র্মহির , গ্রার্ম: ব্রাক্ষ্মর্ম পাড়া, ডাক : োলর্মারা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2460.  কুহড়/৪১৯ কসন পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: পূব ব োলর্মারা, ডাক : োলর্মারা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2461.  কুহড়/৪২০ কভাবানদির কুটী দূগ বা র্মহির (সব বজনীন) , গ্রার্ম: কভাবানদির, ডাক : োলর্মারা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2462.  কুহড়/৪২১ কভাবানদির কুটী সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: কভাবানদির, ডাক : োলর্মারা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2463.  কুহড়/৪২২ হেগল িাইল্যা বটতলা আশ্রর্ম , গ্রার্ম: হেগলিাইল্যা, ডাক : োলর্মারা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2464.  কুহড়/৪২৩ েহিণার গ্রার্ম েীতল র্মহির , গ্রার্ম: েহিণার গ্রার্ম, ডাক : োলর্মারা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2465.  কুহড়/৪২৪ কালীগঞ্জ বাজার কালী র্মহির (সব বজনীন) , গ্রার্ম: কালীগঞ্জ, ডাক : োলর্মারা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2466.  কুহড়/৪২৫ কুর্মহড়য়ার পাড় সাব বজনীন আশ্রর্ম , গ্রার্ম: কুর্মহড়য়ার পাড়, ডাক : োলর্মারা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2467.  কুহড়/৪২৬ িহর র্মহির , গ্রার্ম: বাহুবল র্মন্ডদলর হভটা, ডাক : নুনখাতয়া, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2468.  কুহড়/৪২৭ নুনখাওয়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কবায়ালর্মারী, ডাক : নুনখাতয়া, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2469.  কুহড়/৪২৯ কালী র্মহির, গ্রার্ম: কবায়ালর্মারী, ডাক : নুনখাতয়া, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2470.  কুহড়/৪৩০ র্মধ্য সুখাতী বকয়াপাড়া সাঃ র্মিাশ্মোন ও র্মহির, গ্রার্ম: সুখাতী, ডাক : সুখাতী, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ১৬/০৪/১৪ 

2471.  কুহড়/৪৩১ শ্রীশ্রী কগাপাল হজউ র্মহির, গ্রার্ম: ভবানীপুর, ডাক : হভতরবি, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2472.  কুহড়/৪৩২ হভতরবি সাব বজনীন শ্মোন ঘাট কালী র্মহির, গ্রার্ম: ভবানীপুর, ডাক : হভতরবি, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2473.  কুহড়/৪৩৩ র্মাধাইখাল রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: র্মাধাইখাল, ডাক : োলর্মারা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2474.  কুহড়/৪৩৪ িাজীপুর শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: িাজীপুর, ডাক : হভতরবি, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2475.  কুহড়/৪৩৫ নিন পুর িহর র্মহির, গ্রার্ম: র্মাধাইখাল, ডাক : োলর্মারা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2476.  কুহড়/৪৩৬ ডাকনীর পাঠ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ডাকনীর পাঠ, ডাক : হভতরগঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2477.  কুহড়/৪৩৭ চহন্ডপুর ব্রক্ষ্মত্তর েীতলা র্মহির, গ্রার্ম: ডাকনীর পাঠ, ডাক : হভতরগঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2478.  কুহড়/৪৩৮ ভাঙ্গাদর্মাড় কালীর পাঠ িহর র্মহির, গ্রার্ম: ভাঙ্গাদর্মাড়, ডাক : হভতরগঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2479.  কুহড়/৪৩৯ নায়দকর িাট র্মহির, গ্রার্ম: নায়দকর িাট, ডাক : ইন্দ্রগড়, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2480.  কুহড়/৪৪০ কসন পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম : কসনপাড়া, ডাক : এস,হপ, র্মাোর গঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2481.  কুহড়/৪৪১ ডািার গ্রার্ম কালী র্মহির, গ্রার্ম : ডািারপাড়া, ডাক : এস,হপ, র্মাোর গঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2482.  কুহড়/৪৪২ িহর র্মহির, গ্রার্ম : কুর্মার পাড়া, ডাক : শ্রীষপুর র্মাোর গঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2483.  কুহড়/৪৪৩ র্মাোর গঞ্জ বাজার সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : র্মাোর গঞ্জ, ডাক : এস,হপ, র্মাোর গঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : 

কুহড়গ্রার্ম 

২৫.০৫.১১ 

2484.  কুহড়/৪৪৪ গাবতলা পাটনী পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম : কচাকাটা, ডাক : এস,হপ, র্মাোর গঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2485.  কুহড়/৪৪৫ কৃষ্ণপুর কালা ডাঙ্গা র্মাহঝ পাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কৃষ্ণপুর, ডাক : এস,হপ, র্মাোর গঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2486.  কুহড়/৪৪৬ গাবতলা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : ধাহড়য়ার পাড়, ডাক : শ্রীষপুর র্মাোর গঞ্জ, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2487.  কুহড়/৪৪৭ রায়গঞ্জ বাজার দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : রায়গঞ্জ বাজার, ডাক : নগর বাে, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2488.  কুহড়/৪৪৮ সাব বজনীন  আনির্ময়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম : রায়গঞ্জ বাজার, ডাক : নগর বাে, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2489.  কুহড়/৪৪৯ শ্রী কালী র্মহির(সাব বজনীন), গ্রার্ম : কচাকাটা, ডাক : কচাকাটা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2490.  কুহড়/৪৫০ শ্রী দূগ বা র্মহির(সাব বজনীন), গ্রার্ম : কচাকাটা, ডাক : কচাকাটা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2491.  কুহড়/৪৫১ কচাকাটা শ্মোন র্মহির ও শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম : কচারদ্ধার, ডাক : কচাকাটা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2492.  কুহড়/৪৫২ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : চাদির হভটা, ডাক : কচাকাটা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2493.  কুহড়/৪৫৩ সাতানা গ্রার্ম সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : সাতানা, ডাক : কচাকাটা, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2494.  কুহড়/৪৫৪ কবরুবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : খার্মার নকুলা, ডাক : কবরুবাড়ী, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2495.  কুহড়/৪৫৫ কবরুবাড়ী বাজার কালী র্মহির, গ্রার্ম : কবরুবাড়ী, ডাক : নাদগশ্বরী, উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2496.  কুহড়/৪৫৬ উচা হভটা কালী র্মহির, গ্রার্ম : খার্মার নকুলা, ডাক : কবরুবাড়ী , উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2497.  কুহড়/৪৫৭ কগৌরচাঁে কসবাশ্রর্ম দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : হেগলিাইল্যা, ডাক : োলর্মারা , উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2498.  কুহড়/৪৫৮ কগৌরচাঁে কসবাশ্রর্ম রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : হেগলিাইল্যা, ডাক : োলর্মারা , উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2499.  কুহড়/৪৫৯ কগৌরচাঁে কসবাশ্রর্ম হেব র্মহির, গ্রার্ম : হেগলিাইল্যা, ডাক : োলর্মারা , উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2500.  কুহড়/৪৬০ র্মাধাইখান কালীর্মহির, গ্রার্ম : আনদির কুটি, ডাক : োলর্মারা , উপদজলা: নাদগশ্বরী, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2501.  কুহড়/৫০১ ফুদলশ্বরী র্মহির, গ্রার্ম : বড়াইডাঙ্গী, ডাক : রাহজবপুর, উপদজলা: চর রাহজবপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 

2502.  কুহড়/৫০২ শ্রীশ্রী োরেীয়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : নয়াচরা উত্তর পাড়া, ডাক : কর্মািনগঞ্জ, উপদজলা: চর রাহজবপুর, কজলা : কুহড়গ্রার্ম ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2503.  গাই/০১ কােেি শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম:কােেি, ডাক:দখাদ্দবদকার্মরপুর, উপদজলা:সের, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2504.  গাই/০২ কােেি িহর বাসর, গ্রার্ম:কােেি, ডাক:দখাদ্দবদকার্মরপুর, উপদজলা:সের, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2505.  গাই/০৩ সরকারবাড়ী িহরবাসর র্মহির, গ্রার্ম:হরফাইতপুর, ডাক:বাহেয়াখালী, উপদজলা:সের, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2506.  গাই/০৪ তুলসীঘাট িহরবাসর ও রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:তুলসীঘাট, ডাক:তুলসীঘাট, উপদজলা:সের, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2507.  গাই/০৫ শ্রীশ্রী শ্মোন ও দুগ বা পূজা র্মহির, গ্রার্ম:েহিণফহলয়া, ডাক:গাইবান্ধা, উপদজলা:সের, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2508.  গাই/০৬ ককানারপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:দকানারপাড়া, ডাক:ভবানীগঞ্জ, উপদজলা:সের, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2509.  গাই/০৭ তালুক হরফাইতপুর বটতলী কালী র্মহির, গ্রার্ম:তালুক হরফাইতপুর, ডাক:বাহেয়াখালী, উপদজলা:+দজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2510.  গাই/০৮ কগাোর িাট িাট কখালা শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:পূব ব ককার্মর নই(দগাোরিাট), ডাক+ উপদজলা + কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2511.  গাই/০৯ ইসলার্মপুর গুরম্নবাবুর শ্মোন ও কালী র্মহির, গ্রার্ম:ইসলার্মপুর, ডাক:বলস্নর্মঝাড়, উপদজলা:সের, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2512.  গাই/১০ েয়আনী র্মাহঝপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম:েয়আনী র্মাহঝপাড়া , ডাক:িাট োহড়য়াপুর, উপদজলা+দজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2513.  গাই/১১ কহবদরর পাড়া শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:কহবদরর পাড়া, ডাক:হবষ্ণুপুর, উপদজলা:সের, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2514.  গাই/১২ ভবানীপুর কালী র্মহির ও েীতলী র্মহির, গ্রার্ম:ভবানীপুর, ডাক:তুলসীঘাট, উপদজলা:সের, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2515.  গাই/১৩ েহিণ বারম্নইপাড়া পূজা র্মহির, গ্রার্ম:বারম্নইপাড়া, ডাক:দখালািাটী, উপদজলা:সের, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2516.  গাই/১৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:পূব ব ককার্মরনই, ডাক:সের, উপদজলা:সের, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2517.  গাই/১৫ র্মধ্য হেবপুর কালী র্মহির, গ্রার্ম:হেবপুর, ডাক:তুলসীঘাট, উপদজলা:সের, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2518.  গাই/১৬ উত্তর হেবপুর কালী র্মহির, গ্রার্ম:হেবপুর, ডাক:তুলসীঘাট, উপদজলা:সের, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2519.  গাই/১৭ তুলসীঘাট কালী র্মহির ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:তুলসীঘাট, ডাক:তুলসীঘাট, উপদজলা:সের, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2520.  গাই/১৮ ফহলয়া পুলবহি র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম:ফহলয়া, ডাক:সের, উপদজলা:সের, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2521.  গাই/১৯ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:র্মধ্য ফহলয়া, ডাক:সের, উপদজলা:সের, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2522.  গাই/২০ শ্রীশ্রী কালী ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:ফহলয়া, ডাক:সের, উপদজলা:সের, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2523.  গাই/২১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:চকবরুল, ডাক:বহেয়াখালী,  উপদজলা:+ কজলা:গাইবান্ধা ৩০/১২/১৩ 

2524.  গাই/২২ তুলসীঘাট বির কালী র্মহির, তুলসীঘাট, গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2525.  গাই/২৩ উত্তর বারবলহেয়া হেব র্মহির , গ্রার্ম: উত্তর বারবলাহেয়া, ডাক: হখহের, উপদজলা: গাইবান্ধা , কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2526.  গাই/২৪ উত্তর ঘাদগায়া শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম: উত্তর ঘাদগায়া, কপা: িাট েহরয়াপুর, র্ানা : গাইবান্ধা, কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2527.  গাই/২৫ গদড়রবাতা  সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: বারুইপাড়া , র্ানা : গাইবান্ধা , কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2528.  গাই/২৬ সরকারতাড়ী সাব বজনীন  িহরবাসর র্মাতৃ র্মহির ,  গ্রার্ম:  সরকারতাড়ী, ডাক: বহেয়াখালী , উপ:+ কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2529.  গাই/২৭ সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রার্ম: রর্বাজার ( োেপাড়া ) কপা: কখালািাটী, উপদজলা+ কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 
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2530.  গাই/২৮ পুলবহি শ্রীশ্রী কালী ও দুগ বা র্মহির , পুলবহি,  কপা: + র্ানা+  কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2531.  গাই/২৯ পূব ব হেবরার্ম সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:পূব ব হেবরার্ম, ডাক:োইতনতলা, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2532.  গাই/৩০ পহির্ম কসানারায় সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:পহির্ম কসানারায়, ডাক:দসানারায়, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2533.  গাই/৩১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:পূব ব হেবরার্ম, ডাক:োইতনতলা, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2534.  গাই/৩২ েহিণ চন্দ্র রায় পাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ চন্দ্র, ডাক:দসানারায়, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2535.  গাই/৩৩ সাব বজনীন কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:নাচনী ঘদগায়া, ডাক:, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2536.  গাই/৩৪ পহির্ম কসানারায় সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:পহির্ম কসানারায়, ডাক:দসানারায়, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2537.  গাই/৩৫ পহির্ম হেবরার্ম সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:পহির্ম হেবরার্ম, ডাক:, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2538.  গাই/৩৬ সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম:নাচনী ঘদগায়া, ডাক:, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2539.  গাই/৩৭ কালীতলা কেব র্মহির, গ্রার্ম:োহর্মত্মরার্ম, ডাক:কালীতলা বাজার, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2540.  গাই/৩৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:রার্মধন, ডাক:র্মহতনপুর, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2541.  গাই/৩৯ পহির্ম োপরিাটী কুেটারী র্মা ভবানী র্মহির, গ্রার্ম:প. োপরিাটী, ডাক:র্মন্ডদলরিাট, সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2542.  গাই/৪০ িহিয়পাড়া কেব র্মহির, গ্রার্ম: িহিয়পাড়া, ডাক:কালীতলা, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2543.  গাই/৪১ শ্রীশ্রী জয় র্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম:রার্মধন, ডাক:র্মহতনপুর, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2544.  গাই/৪২ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:রার্মদেব, ডাক:র্মহতনপুর, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2545.  গাই/৪৩ রার্মধন কালীতলা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:রার্মধন, ডাক:র্মহতনপুর, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2546.  গাই/৪৪ পহির্ম কেওদডাবা দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:দেওদডাবা, ডাক:জহুরম্নল িাট, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2547.  গাই/৪৫ কেওদডাবা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:দেওদডাবা, ডাক:জহুরম্নল িাট, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2548.  গাই/৪৬ পহির্ম ফলগাো কসনপাড়া শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:ফলগাো, ডাক:ফলগাো িাট, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2549.  গাই/৪৭ র্মধ্য হেবরার্ম িহরবাসর দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:র্মধ্য হেবরার্ম, ডাক:দসানারায়, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2550.  গাই/৪৮ পাঁচ পীর বাজার সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:পাঁচ পীর বাজার, ডাক:চন্ডীপুর, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2551.  গাই/৪৯ বজরা কহঞ্চবাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:বজরা কহঞ্চবাড়ী, ডাক:ধুবনী, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2552.  গাই/৫০ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:ফলগাো কসনপাড়া, ডাক:ফলগাো, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2553.  গাই/৫১ সাব বজনীন কেব র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর র্মরম্নয়ােি, ডাক:দোভাগঞ্জ, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2554.  গাই/৫২ দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:তালুকগাে ফলগাো, ডাক:, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2555.  গাই/৫৩ সাব বজনীন পূব ব জরর্মনেী কালী র্মহির, গ্রার্ম:পূব ব জরর্মনেী, ডাক:হঝহনয়া, উপদজলা:সুিরগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2556.  গাই/৫৪ সািাবাজ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:র্মধ্য সািাবাজ, ডাক:বার্মনডাঙ্গা, উপদজলা:সুিরগঞ্জ ২৭.০৬.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2557.  গাই/৫৫ বজরা কহঞ্চবাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:বজরা কহঞ্চবাড়ী, ডাক:ধুবনী বাজার, উপদজলা:সুিরগঞ্জ ২৭.০৬.১১ 

2558.  গাই/৫৬ শ্রীশ্রী রাধার্মাধব র্মহির,  গ্রার্ম:  েঃ  কবকাটারী , ডাক:  বাজার পাড়া , উপদজলা: সুিরগঞ্জ, কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2559.  গাই/৫৭ সাচীপাল পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম: সাচী, ডাক: সাচী, উপদজলা: সুিরগঞ্জ, কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2560.  গাই/৫৮ নাচনী ঘদগয়া  সাব বজনীন কৃষ্ণর্মহির, গ্রার্ম: নাচনী ঘদগয়া, ডাক: তারাপুর, উপদজলা: সুিরগঞ্জ, কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2561.  গাই/৫৯ কেবনার্ পাড়া সাব বজনীন জয়দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হুড়াভায়াখাঁ ডাক: সুিরগঞ্জ, উপদজলা: সুিরগঞ্জ, কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2562.  গাই/৬০ লাদগর খার্মার িহরবাসর,  গ্রার্ম: পহির্ম চহণ্ডপুর, ডাক: চহন্ডপুর, উপদজলা: সুিরগঞ্জ, কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2563.  গাই/৬১ সুিরগঞ্জ উপদজলা ককন্দ্রীয় র্মহির,  গ্রার্ম: + ডাক+ উপদজলা: সুিরগঞ্জ, কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2564.  গাই/৬৩ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:র্মিেীপুর প.পা, ডাক:ঠুটিয়াপাকুর, উপদজলা:পলােবাড়ী ২৭.০৬.১১ 

2565.  গাই/৬৪ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:বহরোল, ডাক:বাসুদেবপুর, উপদজলা:পলােবাড়ী, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2566.  গাই/৬৫ সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:সগুনা, ডাক:কাহেয়াবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2567.  গাই/৬৬ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:বাসুদেবপুর, ডাক:বাসুদেবপুর, উপদজলা:পলােবাড়ী, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2568.  গাই/৬৭ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:র্মিেীপুর, ডাক:ঠুটিয়াপাকুর, উপদজলা:পলােবাড়ী, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2569.  গাই/৬৮ হেমুহলয়া(কার্মার পাড়া) কালী র্মহির, গ্রার্ম:হেমুহলয়া, ডাক:পলােবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2570.  গাই/৬৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির ও েীতলা র্মহির, গ্রার্ম:হিজলগাড়ী, ডাক:পলােবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2571.  গাই/৭০ শ্রীশ্রী হেব ও শ্মোন র্মহির, গ্রার্ম:হিজলগাড়ী, ডাক:পলােবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2572.  গাই/৭১ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:হিজলগাড়ী, ডাক:পলােবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2573.  গাই/৭২ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:বড় হেমুলতলা, ডাক:কাহেয়াবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী ২৭.০৬.১১ 

2574.  গাই/৭৩ জগরজানী কালী র্মহির, গ্রার্ম:জগরজানী, ডাক:পলােবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2575.  গাই/৭৪ জগরজানী েীতলী র্মহির, গ্রার্ম:জগরজানী, ডাক:পলােবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2576.  গাই/৭৫ জগরজানী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:জগরজানী, ডাক:পলােবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2577.  গাই/৭৬ হেমুহলয়া(কার্মারপাড়া) শ্মোন, গ্রার্ম:হেমুহলয়া, ডাক:পলােবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2578.  গাই/৭৭ হেমুহলয়া িহর র্মহির, গ্রার্ম:হেমুহলয়া, ডাক:পলােবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2579.  গাই/৭৮ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:হেমুহলয়া, ডাক:পলােবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2580.  গাই/৭৯ শ্রীশ্রী হেব, কালী ও েীতলী র্মহির, গ্রার্ম:হেমুহলয়া, ডাক:পলােবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2581.  গাই/৮০ সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম:সগুনা, ডাক:কাহেয়াবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2582.  গাই/৮১ কাহেয়াবাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম:কাহেয়াবাড়ী, ডাক:কাহেয়াবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী ২৭.০৬.১১ 

2583.  গাই/৮২ কাহেয়াবাড়ী র্মায়া-র্মনী কালী র্মহির , গ্রার্ম:কাহেয়াবাড়ী, ডাক:কাহেয়াবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী ২৭.০৬.১১ 
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2584.  গাই/৮৩ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:বড় হেমুলতলা, ডাক:কাহেয়াবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী ২৭.০৬.১১ 

2585.  গাই/৮৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:বড় হেমুলতলা, ডাক:কাহেয়াবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী ২৭.০৬.১১ 

2586.  গাই/৮৫ শ্মোন কালীন্থান, গ্রার্ম:কাহেয়াবাড়ী, ডাক:কাহেয়াবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী ২৭.০৬.১১ 

2587.  গাই/৮৬ শ্রীশ্রী  হেব, কালী ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:হেমুহলয়া, ডাক:পলােবাড়ী, উপদজলা:পলােবাড়ী ২৭.০৬.১১ 

2588.  গাই/৮৭ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক:বাসুদেবপুর, উপদজলা:পলােবাড়ী, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2589.  গাই/৮৮ বহরোল সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:বহরোল, ডাক:বাসুদেবপুর, উপদজলা:পলােবাড়ী, কজলা: গাইবান্ধা ৩০/১২/১৩ 

2590.  গাই/৮৯ র্মিেীপুর প. ও উ.পাড়া সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:র্মিেীপুর, ডাক:+ উপদজলা:পলােবাড়ী, গাইবান্ধা ৩০/১২/১৩ 

2591.  গাই/১০১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:হচর্হলয়া, ডাক:ভরতখালী, উপদজলা:সাঘাটা, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2592.  গাই/১০২ উল্যা র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম:উল্যা, ডাক:ভরতখালী, উপদজলা:সাঘাটা, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2593.  গাই/১০৩ িহর র্মহির, গ্রার্ম:সাদকায়া, ডাক:ভরতখালী, উপদজলা:সাঘাটা, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2594.  গাই/১০৪ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:সাদকায়া, ডাক:ভরতখালী, উপদজলা:সাঘাটা, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2595.  গাই/১০৫ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:উল্যা, ডাক:ভরতখালী, উপদজলা:সাঘাটা, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2596.  গাই/১০৬ সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম:র্মান্দুরা, ডাক:ভরতখালী, উপদজলা:সাঘাটা, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2597.  গাই/১০৭ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:চক্চহকয়া, ডাক:ভরতখালী, উপদজলা:সাঘাটা, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2598.  গাই/১০৮ শ্রীশ্রী জয় কালী র্মহির, গ্রার্ম:ভরতখালী, ডাক:ভরতখালী, উপদজলা:সাঘাটা, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2599.  গাই/১০৯ শ্রীশ্রী জয় কালী র্মহির, গ্রার্ম:পুটির্মারী, ডাক:খার্মার ধনারম্নিা, উপদজলা:সাঘাটা, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2600.  গাই/১১০ শ্রীশ্রী র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম:বাঁেিাটা, ডাক:ভরতখালী, উপদজলা:সাঘাটা, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2601.  গাই/১১১ শ্রীশ্রী ভরতখালী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:ভরতখালী, ডাক:ভরতখালী, উপদজলা:সাঘাটা, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2602.  গাই/১১২ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:দযাগীপাড়া, ডাক:সাঘাটা, উপদজলা:সাঘাটা, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2603.  গাই/১১৩ সাব বজনীন জগদ্ধািী পূজা র্মহির, গ্রার্ম:রাঘবপুর, ডাক:দবানারপাড়া, উপদজলা:সাঘাটা, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2604.  গাই/১১৪ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:রাঘবপুর, ডাক:দবানারপাড়া, উপদজলা:সাঘাটা, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2605.  গাই/১১৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:দুগ বাপুর, ডাক: কবানারপাড়া, উপদজলা:সাঘাটা, কজলা:গাইবান্ধা ০৩.০১.১২ 

2606.  গাই/১১৬ শ্রীশ্রী েীতলী ও িহর র্মহির, গ্রার্ম:পূব ব কবানারপাড়া, ডাক: কবানারপাড়া, উপদজলা:সাঘাটা, কজলা:গাইবান্ধা ৩০/১২/১৩ 

2607.  গাই/১১৭ বটতলা সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: েলেহলয়া, ডাক: কবানারপাড়া, উপদজলা:সাঘাটা, কজলা:গাইবান্ধা ০৪/০৩/১৪ 

2608.  গাই/১২২ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:নূরপুর, ডাক:সাদুল্যাপুর, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2609.  গাই/১২৩ সাদবক তাজপুর কসবাকুঞ্জ রাধাবলস্নভ র্মহির, গ্রার্ম:সাদবক তাজপুর, ডাক:দগাপীগ্রার্ম, সাদুল্যাপুর, গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2610.  গাই/১২৪ উ: ভাতগ্রার্ম সাগর েীহঘ দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:ভাতগ্রার্ম, ডাক:ভাতগ্রার্ম, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2611.  গাই/১২৫ ভাতগ্রার্ম শ্মোন, গ্রার্ম:ভাতগ্রার্ম, ডাক:ভাতগ্রার্ম, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2612.  গাই/১২৬ েহিণ নূরপুর রাধা কগাহবিপুর িহর র্মহির, গ্রার্ম:নূরপুর, ডাক:সাদুল্যাপুর, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2613.  গাই/১২৭ নূরপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:নূরপুর, ডাক:সাদুল্যাপুর, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2614.  গাই/১২৮ রাধাবলস্নভ হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম:আরাজী জার্মালপুর, ডাক:বড় জার্মালপুর, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা  ২৭.০৬.১১ 

2615.  গাই/১২৯ হবষ্ণুপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:হবষ্ণুপুর, ডাক:দঘগার বাজার, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2616.  গাই/১৩০ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:দখাদ্দব রম্নহিয়া, ডাক:সাদুল্যাপুর, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2617.  গাই/১৩১ শ্রীশ্রী কৃষ্ণকালী ধার্ম র্মহির, গ্রার্ম:১ নাং রসুলপুর, ডাক:র্মহিষবাহে, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2618.  গাই/১৩২ খার্মার েেহলয়া কালী র্মহির, গ্রার্ম:খার্মার েেহলয়া, ডাক:নলডাঙ্গা, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2619.  গাই/১৩৩ কখাদ্দব রম্নহিয়া কালী র্মহির, গ্রার্ম:দখাদ্দব রম্নহিয়া, ডাক:সাদুল্যাপুর, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2620.  গাই/১৩৪ সাদবক জার্মালপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম:সাদবক জার্মালপুর, ডাক:দগাপীগ্রার্ম, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা  ২৭.০৬.১১ 

2621.  গাই/১৩৫ র্মদিেপুর কৃষ্ণপুর শ্রীশ্রী সব বর্মঙ্গলা র্মহির, গ্রার্ম:র্মদিেপুর কৃষ্ণপুর, ডাক:আব্দুলস্নাপুর, সাদুল্যাপুর, গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2622.  গাই/১৩৬ কৃষ্ণপুর কালী র্মহির, গ্রার্ম:কৃষ্ণপুর, ডাক:ভাতগ্রার্ম, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2623.  গাই/১৩৭ পাহতল্যাকুড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:পাহতল্যাকুড়া, ডাক:বড় জার্মালপুর, সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2624.  গাই/১৩৮ র্মধ্য ভাঙ্গাদর্মাড় শ্মোন, গ্রার্ম:র্মধ্যভাঙ্গাদর্মাড়, ডাক:কার্মত্মনগর, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2625.  গাই/১৩৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:র্মধ্য ভাঙ্গাদর্মাড় , ডাক:কার্মত্মনগর, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2626.  গাই/১৪০ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির ও িহর বাসর, গ্রার্ম:র্মধ্য ভাঙ্গাদর্মাড়, ডাক:কার্মত্মনগর, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2627.  গাই/১৪১ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:দুগ বাপুর, ডাক:বড় জার্মালপুর, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2628.  গাই/১৪২ সাব বজনীন হবষ্ণুপুর িহরবাসর র্মহির, গ্রার্ম:হবষ্ণুপুর, ডাক:দঘগার বাজার, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2629.  গাই/১৪৩ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:র্মহিষবািী বাজার , ডাক:র্মহিষবািী, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2630.  গাই/১৪৪ কসনপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম:প্রতাপ, ডাক:নলডাঙ্গা, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2631.  গাই/১৪৫ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:পাহতল্যাকুড়া, ডাক:বড় জার্মালপুর, উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা:গাইবান্ধা ৩০/১২/১৩ 

2632.  গাই/১৪৬ িহবকুল্যাপুর কালী র্মহির, কপা+র্ানা: সাদুল্যাপুর, কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2633.  গাই/১৪৭ উত্তর ভাতগ্রার্ম কালী র্মহির , গ্রার্ম: ভাতগ্রার্ম, ডাক: ভাতগ্রার্ম, উপদজলা: সাদুল্যাপুর, কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2634.  গাই/১৪৮ প্যারীধার্ম কালী র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব ককোলী ডাঙ্গা, ডাক: কার্মারপাড়া , উপদজলা:সাদুল্যাপুর, কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2635.  গাই/১৪৯ কখাদ্দবরুহিয়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: কখাহদ্দবহিয়া , ডাক + র্ানা: সাদুল্যাপুর, কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2636.  গাই/১৫০ দুগ বাপুর সাব বজনীন দুগ বার্মহির , গ্রার্ম: দুগ বাপুর, ডাক: বড়জার্মালপুর, র্ানা: সাদুল্যাপুর, কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2637.  গাই/১৫১ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: পাহতল্যাকুড়া , ডাক: বড়জার্মালপুর, উপদজলা: সাদুল্যাপুর, কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2638.  গাই/১৫২ র্মাহিষাবাহি সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: র্মহিষাবাহি,  কপাষ্ট: র্মহিষাবাহি, র্ানা: সাদুল্যাপুর, কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2639.  গাই/১৫৩ িাহববুল্লাপুর সাব বজনীন শ্মোন ঘাট , গ্রার্ম: িাহববুল্লাপুর,  কপাষ্ট: +উপদজলা:  সাদুল্যাপুর, কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2640.  গাই/১৭৫ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:দতঘড়া, ডাক:েীহঘর িাট, উপদজলা:দগাহবিগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2641.  গাই/১৭৬ শ্রীশ্রী কালীতলা র্মহির, গ্রার্ম:+ডাক:তালুক কানুপুর, উপদজলা:দগাহবিগঞ্জ, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2642.  গাই/১৭৭ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:নদরোবাে, ডাক:সাদিবগঞ্জ, উপদজলা:, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2643.  গাই/১৭৮ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম:নদরোবাে, ডাক:সাদিবগঞ্জ, উপদজলা:, কজলা:গাইবান্ধা ২৭.০৬.১১ 

2644.  গাই/১৭৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: খানসাপাড়া, ডাক:+উপদজলা: কগাহবিগঞ্জ ০৩.০১.১২ 

2645.  গাই/১৮০ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: খানসাপাড়া, ডাক:+উপদজলা: কগাহবিগঞ্জ ০৩.০১.১২ 

2646.  গাই/১৮১ শ্রীশ্রী শ্মোনঘাট, গ্রার্ম: খানসাপাড়া, ডাক:+উপদজলা: কগাহবিগঞ্জ ০৩.০১.১২ 

2647.  গাই/১৮২ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রার্মপুর, ডাক:সাদিবগঞ্জ, উপদজলা: কগাহবিগঞ্জ ০৩.০১.১২ 

2648.  গাই/২০০ ভগবানপুর সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী ও দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: ভগবানপুর, ডাক: রির্মতপুর, উপদজলাঃ + কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2649.  গাই/২০১ তালুক হরফাইতপুর বটতলী কালী র্মহির ,গ্রার্ম: তালুক হরফাইতপুর, কপা: কহেয়াখালী , উপদজলা: +কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2650.  গাই/২০২ কগাঘাট সা. দুগ বা র্মহির ও র্মেনদর্মািন হবগ্রি র্মহির , গ্রার্ম: কগাঘাট, কপা: কার্মারজাহন, উপদজলা + কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2651.  গাই/২০৩ সনাতন ধর্ম ব র্মহির, গ্রার্ম:  ধনকুটি, ডাক: লক্ষ্মীপুর, উপদজলা + কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2652.  গাই/২০৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির ,  কালীকা প্রসাে কচৌধুরী  ( োসপাড়া) , কপৌরসভা, ডাক+ উপদজলাঃ + কজলা: গাইবান্ধা ১১.০১.১৭ 

2653.  জয়/০১ নবাবগঞ্জঘাট র্মিাশ্মোন , কেবস্থান,  গ্রার্ম :+ ডাক  + :উপদজলা :আদক্কলপুর , কজলা  :জয়পুরিাট  ৩১.০১.১৭ 

2654.  জয়/৭০ প. দুগ বােি সাব বজনীন দুগ বা র্মহির ,  গ্রার্ম  :পহির্ম দুগ বােি , কপা  :জয়পাব বহতপুর , উপদজলা :+ কজলা: জয়পুরিাট ৩১.০১.১৭ 

2655.  জয়/১২০ োহতনালী হেব র্মহির , গ্রার্ম  + :ডাক :োহতনালী , উপদজলা  :পাঁচহবহব , কজলা  :জয়পুরিাট  ৩১.০১.১৭ 

2656.  জয়/১২১ ভারাহুত (কগায়ালপাড়া  (গুড়নী র্মিাশ্মোন , গ্রার্ম  :ভারাহুত , ডাক  :োহতনালী , উপদজলা  :পাঁচহবহব , জয়পুরিাট ৩১.০১.১৭ 

2657.  জয়/১২২ কুসুম্বা কসানাকুল  রুহনিালী র্মিাশ্মোন,  গ্রার্ম  :কুসুম্বা , ডাক  :োলাইপুর , উপদজলা: পাঁচহবহব,  কজলা  :জয়পুরিাট  ৩১.০১.১৭ 

2658.  বগুড়া/৪১ তালসন কালীবাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: তালসন, ডাক:+উপদজলা: আের্মহেঘী, কজলা: বগুড়া ২৮.০২.১৬ 

2659.  বগুড়া/১০১ হেবগঞ্জ বানাইল বাদরায়ারী হেব র্মহির, বানাইল, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2660.  বগুড়া/১০২ হেবগঞ্জ ককন্দ্রীয় বানাইল র্মিাশ্মোন, বানাইল, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2661.  বগুড়া/১০৩ বানাইল উত্তর পাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, বানাইল, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2662.  বগুড়া/১০৪ ঐহতিাহসক েীলাদেবীর ঘাট ও র্মিাশ্মোন, র্মিাস্থান, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2663.  বগুড়া/১০৫ বড় নারায়ণপুর নওয়ানা কালী র্মহির, নারায়ণপুর, গুহজয়া, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2664.  বগুড়া/১০৬ বড় নারায়ণপুর  েীতলা র্মহির, নারায়ণপুর, গুহজয়া, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2665.  বগুড়া/১০৭ উর্লী সািাপাড়া দুগ বা র্মহির, উর্লী, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2666.  বগুড়া/১০৮ উর্লী সািাপাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, উর্লী, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2667.  বগুড়া/১০৯ সাব বজনীনহেব,কালী,সরস্বতী,েীতলা র্মহির, উর্লী, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2668.  বগুড়া/১১০ উর্লী োসপাড়া সাব বজনীন পূজা র্মন্ডপ, উর্লী, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2669.  বগুড়া/১১১ উর্লী বাজার সাব বজনীন হেব-কালী র্মহির, উর্লী, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2670.  বগুড়া/১১২ নারায়ণপুর (দোট) হেব-দুগ বা র্মহির, নারায়ণপুর(কর্ম বকার পাড়া), গুহজয়া, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2671.  বগুড়া/১১৩ বড় নারায়ণপুর  সাব বজনীন পূজা র্মন্ডপ, বড় নারায়ণপুর, গুহজয়া, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2672.  বগুড়া/১১৪ রার্মচন্দ্রপুর সাব বজনীন িহর র্মহির, রার্মচন্দ্রপুর, রিবল, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2673.  বগুড়া/১১৫ ভাসুহবিার শ্মোন, ভাসুহবিার, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2674.  বগুড়া/১১৬ েীতলা সাব বজনীন র্মহির ও র্মিাশ্মোন, উর্লী, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2675.  বগুড়া/১১৭ উর্লী সাব বজনীন কালী র্মহির, উর্লী, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2676.  বগুড়া/১১৮ উর্লী সরকারপাড়া দুগ বা র্মহির, উর্লী, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2677.  বগুড়া/১১৯ সাব বজনীন কালী স্থান, কবড়াবালা কর্মােকপাড়া, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2678.  বগুড়া/১২০ কোপাড়া দুগ বা র্মহির, কোপাড়া,আলীয়ারিাট, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2679.  বগুড়া/১২১ আটমুল ে.হিন্দুপাড়া পূজা র্মহির, আটমুল, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2680.  বগুড়া/১২২ আটমুল ে.পাড়া দুগ বা র্মহির, আটমুল, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2681.  বগুড়া/১২৩ রার্মচন্দ্রপুর সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, রার্মচন্দুপুর, রিবল, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2682.  বগুড়া/১২৪ লক্ষ্মীদকালা সাব বজনীন  দুগ বা র্মহির, লক্ষ্মীদকালা, কেউলী, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2683.  বগুড়া/১২৫ দুল বভপুর বাদরায়ারী দুগ বা র্মহির, দুল বভপুর, কেউলী, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2684.  বগুড়া/১২৬ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, খােইল, বুহড়গঞ্জ, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2685.  বগুড়া/১২৭ খােইল সাব বজনীন িহর র্মহির, খােইল, বুহড়গঞ্জ, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2686.  বগুড়া/১২৮ সাংসারহেঘী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, সাংসারহেঘী,হবিারিাট, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2687.  বগুড়া/১২৯ হবিার কপাদ্দারপাড়া কালী র্মহির, হবিারিাট, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2688.  বগুড়া/১৩০ সাব বজনীন কালী,দুগ বা ও িহর র্মহির, চালুঞ্জা কালীতলািাট,র্মাহঝিট্ট, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2689.  বগুড়া/১৩১ কেদবাত্তর হেবহলঙ্গ ঠাকুর, োলেি, হকচক, হেবগঞ্জ, বগুড়[ া ১০.০৪.১২ 

2690.  বগুড়া/১৩২ লক্ষ্মীদকালা ে.প. কততুলতলা দুগ বা র্মহির, লক্ষ্মীদকালা, কেউলী, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2691.  বগুড়া/১৩৩ র্মাহলপাড়া পাকুহড়য়া কালী র্মহির, পাকুহড়য়া,গাাংনগর, হেবগঞ্জ ,বগুড়া ১০.০৪.১২ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2692.  বগুড়া/১৩৪ কবলাই কালী র্মহির, কবলাই, হকচক, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2693.  বগুড়া/১৩৫ র্মাহের্মপুর শ্মোন, র্মাহের্মপুর,চালুঞ্জািাট, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2694.  বগুড়া/১৩৬ আটমুল সাব বজনীন শ্মোন ও কালী  র্মহির, আটমুল, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2695.  বগুড়া/১৩৭ সুরাইল লক্ষ্মী র্মাতার নাট র্মহির, সুরাইল, বুহড়গঞ্জ, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2696.  বগুড়া/১৩৮ কেউলী উ.পাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, কেউলী, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2697.  বগুড়া/১৩৯ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, কগাহপনার্পুর, হকচক, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2698.  বগুড়া/১৪০ হকচক শ্মোন ঘাট, হকচক, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2699.  বগুড়া/১৪১ কবলাই কারুন্ডা দুগ বা র্মহির, কবলাই, হকচক, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2700.  বগুড়া/১৪২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, র্মাহের্মপুর, চালুঞ্জািাট, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2701.  বগুড়া/১৪৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, র্মাহের্মপুর, চালুঞ্জািাট, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2702.  বগুড়া/১৪৪ কোট নারায়ণপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, নারায়ণপুর, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2703.  বগুড়া/১৪৫ আচলাই শ্মোন, আচলাই, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2704.  বগুড়া/১৪৬ বড়াইল(ে.দবলাই) বাদরায়ারী দুগ বা র্মহনর, বড়াইল, বুহড়গঞ্জ, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2705.  বগুড়া/১৪৭ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, কবড়াবালা, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2706.  বগুড়া/১৪৮ বুহড়গঞ্জ র্মিাশ্মোন, বুহড়গঞ্জ, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2707.  বগুড়া/১৪৯ বুহড়গঞ্জ বাদরায়ারী দুগ বা র্মহির, বুহড়গঞ্জ, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2708.  বগুড়া/১৫০ কুহক কালহোে দুগ বা পূজা র্মহির, কুহককালীোে,বহড়য়ািাট, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2709.  বগুড়া/১৫১ কেউলী সাব বজনীন কাতযায়ণী র্মহির, কেউলী, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2710.  বগুড়া/১৫২ শ্মোন কালী ও েীতলা র্মহির, কেউলী, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2711.  বগুড়া/১৫৩ ভেকালী র্মাতা স্থান,  কেউলী, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2712.  বগুড়া/১৫৪ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, কেউলী, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2713.  বগুড়া/১৫৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, লক্ষ্মীদকালা কাচারীপাড়া, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2714.  বগুড়া/১৫৬ সাব বজনীন শ্মোন, কগাপীনার্পুর, হকচক, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2715.  বগুড়া/১৫৭ শ্রীশ্রী কাতযায়নী র্মাতা র্মহির, কধািাদকালা, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2716.  বগুড়া/১৫৮ আটমূল ে.পাড়া দুগ বা র্মহির, আটমূল, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2717.  বগুড়া/১৫৯ অ া ূঁচলাই হিন্দু গণ র্মঙ্গল প্রহতষ্ঠান, আচলাই, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2718.  বগুড়া/১৬০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, সাদুল্যাপুর(পালপাড়া), গুহজয়া, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2719.  বগুড়া/১৬১ িহরসার েি শ্মোন (করদতায়া নেীর তীদর), সাদুল্যাপুর(পালপাড়া), গুহজয়া, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2720.  বগুড়া/১৬২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কেবালয় র্মহির, র্মাহঝিট্ট, চালুনজা িাট, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2721.  বগুড়া/১৬৩ হসিালী র্মাহলপাড়া পূজা র্মহির, হসিালী, হেবগঞ্জ, বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2722.  বগুড়া/১৬৪ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা ওেীতলা র্মাতা র্মহির, োংকরপুর, কর্মাকার্মতলা,হেবগঞ্জ বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2723.  বগুড়া/১৬৫ শ্রীশ্রী র্মিাশ্মোন ও হেব র্মহির, গ্রার্ম: কবতগাড়ী, ডাক: আহলয়ারিাট, উপদজলা: হেবগঞ্জ, কজলা: বগুড়া ১৫.০১.১২ 

2724.  বগুড়া/২০৩ শ্রীশ্রী জীবানি র্মঠ, গ্রার্ম : কুঠিবাড়ী, ডাক +উপদজলা : ধুনট, কজলা : বগুড়া ১০/০৪/১২ 

2725.  বগুড়া/৩০১ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির , গ্রার্মঃ রহির্মারপাড়া, কপাঃ নাডয়াসালা, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2726.  বগুড়া/৩০২ সুখান পুকুর সাব বজনীন পূব ব বির কালী র্মহির, গ্রার্মঃ পারকাঁকড়া, কপাঃ সুখানপুকুর,,উপদজলাঃ গাবতলী ১০.০৪.১২ 

2727.  বগুড়া/৩০৩ েহিণ নতুরপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ েহিণনতুরপাড়া, কপাঃ সুখানপুকুর, উপদজলাঃ গাবতলী ১০.০৪.১২ 

2728.  বগুড়া/৩০৪ আকি পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ আকিাপাড়া, কপাঃ নারুয়ার্মালা, উপদজলাঃ গাবতলী ১০.০৪.১২ 

2729.  বগুড়া/৩০৫ বুহড় কাঁলী র্মহির, গ্রার্মঃ পারকাঁকড়া, কপাঃ সুখানপুকুর, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2730.  বগুড়া/৩০৬ সাব বজনীন পদ্মা পূজা র্মহির, গ্রার্মঃ হডহিঙ্গর, কপাঃ সুখানপুকুর, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2731.  বগুড়া/৩০৭ িহর র্মহির, গ্রার্মঃ র্মহর্মনিাটা, কপাঃ সুখানপুকুর, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2732.  বগুড়া/৩০৮ কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ র্মহর্মনিাটা, কপাঃ সুখানপুকুর, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2733.  বগুড়া/৩০৯ হসতলী র্মহির, গ্রার্মঃ র্মহর্মনিাটা, কপাঃ সুখানপুকুর, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2734.  বগুড়া/৩১০ রূদপশ্বরী র্মহির, গ্রার্মঃ র্মহর্মনগাটা, কপাঃ সুখানপুকুর, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2735.  বগুড়া/৩১১ কালী র্মহির, গ্রার্মঃ ককেদবরপাড়া, কপাঃ সুখানপুকুর, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2736.  বগুড়া/৩১২ িহর র্মহির, গ্রার্মঃ পারকাঁকড়া, কপাঃ সুখানপুকুর,উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2737.  বগুড়া/৩১৩ লক্ষ্মীনারায়ন র্মহির, গ্রার্মঃ পারকাঁকড়া, কপাঃ সুখানপুকুর, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2738.  বগুড়া/৩১৪ রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ পূব বচামুরপাড়া, কপাঃ সুখানপুকুর, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2739.  বগুড়া/৩১৫ সনাতন সৎ সাংঘ, গ্রার্মঃ হডহিঙ্গর, কপাঃ সুখানপুকুর,উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2740.  বগুড়া/৩১৬ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ পূব বচামুরপাড়া, কপাঃ সুখানপুকুর, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2741.  বগুড়া/৩১৭ শ্রীশ্রী  রর্ র্মহির, গ্রার্মঃ পারকাঁবড়া, কপাঃ সুখানপুকুর, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2742.  বগুড়া/৩১৮ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কতলীিাটা, কপাঃ সুখানপুকুর, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2743.  বগুড়া/৩১৯ শ্রীশ্রী কালী ও জগধািী  র্মহির, গ্রার্মঃ কতলীিাটা, কপাঃ সুখানপুকুর,উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2744.  বগুড়া/৩২০ আনি র্মাগ ব আশ্রর্ম, গ্রার্মঃ র্মহিষবার্ান, কপাঃ সুখানপুকুর, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2745.  বগুড়া/৩২১ গাবতলী উপদজলা ককন্দ্রীয় র্মহির, গ্রার্মঃ চাসুরপাড়া, কপাঃ সুখানপুকুর, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2746.  বগুড়া/৩২২ আর্মতলী পাড়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্মঃ র্ময়নাতলা, কপাঃ সুখানপুকুর, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2747.  বগুড়া/৩২৩ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কেওনাই, কপাঃ কাগইল, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2748.  বগুড়া/৩২৪ শ্রীশ্রী হনর্মাই চাঁে কগাসাই আখড়া, গ্রার্মঃ কেওনাই, কপাঃ কাগইল, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2749.  বগুড়া/৩২৫ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কবলতলা, কপাঃ কাগইল, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2750.  বগুড়া/৩২৬ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ বকদঢাপ, কপাঃ কাগইল, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2751.  বগুড়া/৩২৭ কাগইল সনাতন ধর্ম ব র্মহির ও হেিালয়, গ্রার্মঃ কাগইল, কপাঃ কাগইল, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2752.  বগুড়া/৩২৮ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ বুঃকাগইল, কপাঃ কাগইল, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2753.  বগুড়া/৩২৯ শ্রীশ্রী কালী ও হেতলা র্মহির, গ্রার্মঃ সুলতানপুর, কপাঃ কাগইল, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2754.  বগুড়া/৩৩০ কখাদ্দব কাগইল দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কাগইল, কপাঃ কাগইল, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2755.  বগুড়া/৩৩১ কাগইল িহরতলা িহরর্মহির ওদূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কাগইল, কপাঃ কাগইল, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2756.  বগুড়া/৩৩২ বুজরুগ কাগইল আেী বাদরায়ারী দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ বুজঃকাগইল, কপাঃ কাগইল, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2757.  বগুড়া/৩৩৩ র্মহড়য়া কালী র্মহির, গ্রার্মঃ র্মহড়য়া, কপাঃ র্মহড়য়া, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2758.  বগুড়া/৩৩৪ নাড়ুয়ার্মালা িাট কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ নাড়ুয়ার্মালা , কপাঃ নাড়ুয়ার্মালা, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2759.  বগুড়া/৩৩৫ সিজ কম্মব কযাগাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ কধাড়া, কপাঃ কপরীরিাট, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2760.  বগুড়া/৩৩৬ োঁড়াইল র্মধ্য পাড়া িহরর র্মহির, গ্রার্মঃ োঁড়াইল, কপাঃ গাবতলী, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2761.  বগুড়া/৩৩৭ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ নতুনপাড়া, কপাঃ সুখানপুকুর, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2762.  বগুড়া/৩৩৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ র্মহিষর্মাখান, কপাঃ সুখানপুকুর, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2763.  বগুড়া/৩৩৯ শ্মোন র্মাট, গ্রার্মঃ র্মাটিয়ানচরা, কপাঃ দুগ বািাটা, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2764.  বগুড়া/৩৪০ চককাতুলী সাব বজনীন কালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্মঃ চককাতুলী, কপাঃ গাবতলী, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2765.  বগুড়া/৩৪১ দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ দূগ বািাটা ে.দঘাষপাড়া, কপাঃ দূগ বািাটা,উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2766.  বগুড়া/৩৪২ দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ হনহিন্তপুর, কপাঃ কনপালতলী, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2767.  বগুড়া/৩৪৩ কনপালতলী র্মিাশ্মোন, গ্রার্মঃ হনহিন্তপুর, কপাঃ গাবতলী, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2768.  বগুড়া/৩৪৪ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ হনহিন্তপুর, কপাঃ গাবতলী, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2769.  বগুড়া/৩৪৫ হেব র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাটিয়ানচরা, কপাঃ দূগ বা িাটা, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2770.  বগুড়া/৩৪৬ দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ দুগািাটা, কপাঃ দুগািাটা, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2771.  বগুড়া/৩৪৭ কালী র্মহির, গ্রার্মঃ দুগািাটা, কপাঃ দুগািাটা, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2772.  বগুড়া/৩৪৮ িহর র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাহঝপাড়া, কপাঃ দুগািাটা, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2773.  বগুড়া/৩৪৯ গাবতলী র্মহির, গ্রার্মঃ গাবতলী, কপাঃ গাবতলী, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2774.  বগুড়া/৩৫০ দুগািাটা র্মাহঝপাড়া শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ র্মাহঝপাড়া, কপাঃ দূগ বািাটা, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2775.  বগুড়া/৩৫১ েয়র্মহড়য়া সাব বজনীন র্মিা শ্মোন, গ্রার্মঃ েয়র্মহড়য়া, কপাঃ জাহর্মরবাড়ীয়া, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2776.  বগুড়া/৩৫২ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্মঃ কগািাবাড়ী (ে) পাড়া, কপাঃ +উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2777.  বগুড়া/৩৫৩ রাধা কগাহবি হজউ হবগ্রি র্মহির, গ্রার্মঃ র্মহড়য়া, কপাঃ র্মহড়য়া, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2778.  বগুড়া/৩৫৪ আকিপাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্মঃ আকি পাড়া, কপাঃ নারুয়ার্মালা িাট, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2779.  বগুড়া/৩৫৫ নাড়ুয়ার্মালা র্মিাশ্মোন, গ্রার্মঃ নাড়ুয়ার্মালা, কপাঃ নাড়ুয়ার্মালা, উপদজলাঃ গাবতলী, কজলা : বগুড়া ১০.০৪.১২ 

2780.  চাঁপাই/৬১ চর বাসুদেবপুর দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চর বাসুদেবপুর, ডাক: বাসুদেবপুর, উপদজলা+দজলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৩.১২.১৪ 

2781.  চাঁপাই/৬২ করুণা সরস্বতী র্মহির, গ্রার্ম: করুণা, ডাক: কেবীনগর, উপদজলা+দজলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৩.১২.১৪ 

2782.  চাঁপাই/৬৩ শ্রীশ্রী বুড়ার্মাতার কালী র্মহির, গ্রার্ম: কালীতলা, ডাক: + উপদজলা+দজলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৩.১২.১৪ 

2783.  চাঁপাই/৬৪ শ্রীশ্রী দুগ বা ও রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: চুনাহড়পাড়া, ডাক: বারঘহরয়া,  উপদজলা+দজলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৩.১২.১৪ 

2784.  চাঁপাই/৬৫ বাহলয়াডাঙ্গা কর্ম বকার পাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বাহলয়াডাঙ্গা, ডাক: বাহলয়াডাঙ্গা, উপদজলা+দজলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৩.১২.১৪ 

2785.  চাঁপাই/৬৬ কজাড়ার্মঠ হেব র্মহির, গ্রার্ম: হুজরাপুর, ডাক: + উপদজলা+দজলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৩.১২.১৪ 

2786.  চাঁপাই/৬৭ চরদজাতপ্রতাপ বড় হেবতলা দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বড় হেবতলা, ডাক: + উপদজলা+দজলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৩.১২.১৪ 

2787.  চাঁপাই/১২৬ শুড়লা কালী র্মহির, গ্রার্ম: শুড়লা, ডাক: িাট বাকইল, উপদজলা: নাদচাল, কজলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১৬.০৮.১৬ 

2788.  চাঁপাই/১৮৫ ককন্দ্রীয় রাধা কগাহবি র্মহির, হেবগঞ্জ বাজার, হেবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৭.০৪.১১ 

2789.  চাঁপাই/১৮৬ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: চাঁেপুর, উপদজলা: হেবগঞ্জ, কজলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৩.১২.১৪ 

2790.  চাঁপাই/১৮৯ কানসাট ব বাজার সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, কানসাট ব বাজার, হেবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৭.০৪.১১ 

2791.  চাঁপাই/১৯১ বাগদুগ বাপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, হেবগঞ্জ বাজার, হেবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৭.০৪.১১ 

2792.  চাঁপাই/১৯৮ জিরপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, জিরপুর, কর্মাবারকপুর, হেবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৭.০৪.১১ 

2793.  চাঁপাই/২১৬ শ্রীশ্রী রাধারানী র্মহির, িহরণগর, রানীিাট, হেবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৭.০৪.১১ 

2794.  চাঁপাই/২২৩ চাঁেপুর বাজারপাড়া আহে দুগ বা র্মহির, চাঁেপুর, হেবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৭.০৪.১১ 

2795.  চাঁপাই/২২৭ শ্যার্মপুর সনাতন সাংঘ দুগ বা র্মহির, শ্যার্মপুর, ভবানীপুর, হেবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৭.০৪.১১ 

2796.  চাঁপাই/২২৮ র্মনাকষা হর্মহস্ত্রপাড়া আহে দুগ বা র্মহির, কচৌকার্মনাকষা, হেবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৭.০৪.১১ 

2797.  চাঁপাই/২২৯ সিাহজতপুর কালী র্মহির, সিাহজতপুর, হেবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৭.০৪.১১ 

2798.  নওগাঁ/০১ শ্রী যুহধহষ্ঠর র্মহির, গ্রার্মঃ নার্মানুরপুর, কপাঃ ফদতিপুর, উপদজলাঃ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2799.  নওগাঁ/০২ গাাং কজায়ার েীতলী র্মহির, গ্রার্মঃ গাাং কজায়ার, কপাঃ চহন্ডপুর, উপঃ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2800.  নওগাঁ/০৩ হেমুহলয়া বাদরায়ারী জগদ্বন্ধু দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ হেমুহলয়া, কপাঃ োকনীদঢকড়া, উপঃ  সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2801.  নওগাঁ/০৪ হেমুহলয়া ও োতনী শ্মোন, গ্রার্মঃ হেমুহলয়া, কপাঃ োতনীদঢকড়, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2802.  নওগাঁ/০৫ চককালী োে সব বজনীয় র্মহির, গ্রার্মঃ চককালী, কপাঃ হেকারপুর, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2803.  নওগাঁ/০৬ চককালী োে ঋহষ পাড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ চককালী োে, কপাঃ হেকারপুর, উপঃ +দজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2804.  নওগাঁ/০৭ বেলদকাপা ববরাগী পাড়া, পূজা র্মহির, , গ্রার্মঃ বেলদকাপা, কপাঃ দুবলিাটী, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2805.  নওগাঁ/০৮ বেলদকাপা শ্মোনর্মন্ডপ, গ্রার্মঃ বেলদকাপা, কপাঃ দুবলিাটী, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2806.  নওগাঁ/০৯ র্মিাশ্মোন , গ্রার্মঃ কঘাষপাড়া, কপাঃ নওগাঁ, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2807.  নওগাঁ/১০ ককেবপুর দুগ বা র্মহির,   গ্রার্মঃ ককেবপুর, কপাঃ চকআহতর্া,  উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2808.  নওগাঁ/১১ র্মিা শ্মোন, গ্রার্মঃ সািাপুর, কপাঃ সার্মত্মািার, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2809.  নওগাঁ/১২ হকসর্মত কসবা শ্মোন, গ্রার্মঃ ভীর্মপুর, কপাঃ সরস্বতীপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2810.  নওগাঁ/১৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ বািাহের্মপুর, কপাঃ চকআহতর্া, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2811.  নওগাঁ/১৪ সতযর্ম হেবসুির র্মহির, গ্রার্মঃ র্মধ্যদুগ বাপুর, কপাঃ নওগাঁ, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2812.  নওগাঁ/১৫ গহনগাে সাব বজনীন কগাহবি িহর র্মহির, গ্রার্মঃ গহনগাে, কপাঃ চকআহতর্া, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2813.  নওগাঁ/১৬ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , গ্রার্মঃ কচাঁয়ারপুর, কপাঃ বষ বাইল, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2814.  নওগাঁ/১৭ বািাহের্মপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ বািাহের্মপুর, কপাঃ চকআহতর্া, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2815.  নওগাঁ/১৮ জাদগশ্বর হেব র্মহির, গ্রার্মঃ জাদগশ্বর, কপাঃ কীহতবপুর, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2816.  নওগাঁ/১৯ ঢাল বুহড় হেব র্মহির, গ্রার্মঃ পার নওগাঁ, কপাঃ নওগাঁ, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2817.  নওগাঁ/২০ বহলিার রাজবাহড় কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ কুড়র্মইল, কপাঃ বহলিার, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2818.  নওগাঁ/২১ োওয়াল কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ ননীিার, কপাঃ বহলিার, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2819.  নওগাঁ/২২ েহিণ কাহলতলা বাদরায়ারী পুজা র্মহির, গ্রার্মঃ পালপাড়া, কপাঃ নওগাঁ, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2820.  নওগাঁ/২৩ ফারােপুর সাব বজনীন বাসর্মত্মী র্মহির, গ্রার্মঃ ফারােপুর, কপাঃ বর্মনর্ম, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2821.  নওগাঁ/২৪ রার্মরায়পুর ঋহষপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ রার্মরায়পুর, কপাঃ বেলগাহে, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2822.  নওগাঁ/২৫ িাপাহনয়া শ্মোন কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ িাপাহনয়া, কপাঃ চকআহতর্া, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2823.  নওগাঁ/২৬ শ্রীশ্রী সন্যাস পূজা র্মহির, গ্রার্মঃ কঘাষপাড়া, কপাঃ নওগাঁ, উপঃ নওগাঁ, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2824.  নওগাঁ/২৭ ষষ্ঠী তলা পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্মঃ কঘাষপাড়া, কপাঃ নওগাঁ, উপঃ + কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2825.  নওগাঁ/২৮ ফাইভ স্টার ক্লাব পূজা র্মন্ডব, গ্রার্মঃ কঘাষপাড়া, কপাঃ আরণী নওগাঁ, উপঃ + কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2826.  নওগাঁ/২৯ শ্রীশ্রী বুড়া কালী র্মাতা পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্মঃ কালীতলা, কপাঃ কাঠিাটি, উপঃ +দজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2827.  নওগাঁ/৩০ বুড়া কালী র্মন্ডপ, গ্রার্মঃ ককেবপুর, কপাঃ চক আহতর্া, উপঃ + কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2828.  নওগাঁ/৩১ শ্রীশ্রী হেব র্মহির ও ধর্ম বোলা, গ্রার্মঃ ডাবপহট্রি্,ডাকঃ নওগাঁ, উপঃ নওগাঁ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2829.  নওগাঁ/৩২ শ্রীশ্রী রিাকালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্মঃ পারবাকাপুর ডাকঃ বেলগােী, উপঃ + কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2830.  নওগাঁ/৩৩ েহরয়াপুর কালী র্মহির, গ্রার্মঃ েহরয়াপুর, ডাকঃ বেলগােী, উপঃ +দজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2831.  নওগাঁ/৩৪ েহিণ পালপাড়া (কেলগােী) দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ বেলগােী , ডাকঃ বেলগােী, উপ+ কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2832.  নওগাঁ/৩৫ হসদদ্ধশ্বরী দুগ বা র্মাতা র্মহির, গ্রার্মঃ বেলগােী , ডাকঃ বেলগােী, উপঃ + কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2833.  নওগাঁ/৩৬ শ্রীশ্রী  দুগ বা র্মাতা র্মহির, গ্রার্মঃ রার্মরায়পুর , ডাকঃ বেলগােী, উপঃ + কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2834.  নওগাঁ/৩৭ শ্রীশ্রী  কালী  র্মাতা র্মহির, গ্রার্মঃ বেলগােী  , ডাকঃ বেলগােী, উপঃ + কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2835.  নওগাঁ/৩৮ শ্রীশ্রী  দুগ বা র্মাতা র্মহির, গ্রার্মঃ রার্মরায়পুর , ডাকঃ বেলগােী, উপঃ + কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2836.  নওগাঁ/৩৯ বেলগােী সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্মঃ বেলগােী , ডাকঃ বেলগােী, উপঃ + কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2837.  নওগাঁ/৪০ রাজবাড়ী সাবব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্মঃ বেলগােী , ডাকঃ বেলগােী, উপঃ + কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2838.  নওগাঁ/৪১ বেলগােী কঘাষপাড়া সাবব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্মঃ বেলগােী , ডাকঃ বেলগােী, উপঃ + কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2839.  নওগাঁ/৪২ হঝকরা সাধনা পাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ হঝকড়া , ডাকঃ চক আহতর্া, উপঃ + কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2840.  নওগাঁ/৪৩ ককেব পুর দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ  ককেবপুর , ডাকঃ চক আহতর্া, উপঃ +দজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2841.  নওগাঁ/৪৪ ককেবপুর বুড়া কালী পুজা র্মন্ডপ, গ্রার্মঃ  ককেবপুর , ডাকঃ চক আহতর্া, উপঃ +দজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2842.  নওগাঁ/৪৫ কগাহবিপুর বাদরায়ারী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ  কগাহবিপুর , ডাকঃ চক আহতর্া, উপঃ + কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2843.  নওগাঁ/৪৬ শুটিপুকুর শ্মোন ঘাট(গহনগাে ), গ্রার্মঃ  গহনগাে , ডাকঃ চক আহতর্া, উপঃ  সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2844.  নওগাঁ/৪৭ গহনগাে িহর র্মহির, গ্রার্মঃ  গহনগাে , ডাকঃ চক আহতর্া, উপঃ  সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2845.  নওগাঁ/৪৮ বািাহের্মপুর সরকার পাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ  বািাহের্মপুর , ডাকঃ চক আহতর্া, উপঃ  সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2846.  নওগাঁ/৪৯ বািাহের্মপুর  সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ  বািাহের্মপুর , ডাকঃ চক আহতর্া, উপঃ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2847.  নওগাঁ/৫০ বহলিার র্মিাশ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ  বহলিার , ডাকঃ বহলিার, উপঃ নওগাঁ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2848.  নওগাঁ/৫১ হনিইন   সাবব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্মঃ  হনিইন , ডাকঃ ভীর্মপুর, উপঃ নওগাঁ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2849.  নওগাঁ/৫২ পয়না সাবব বজনীন র্মহির, গ্রার্মঃ  পয়না , ডাকঃ বর্মনর্ম, উপঃ নওগাঁ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2850.  নওগাঁ/৫৩ িহরতলা দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ  কারােপুর , ডাকঃ বর্মনর্ম, উপঃ নওগাঁ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2851.  নওগাঁ/৫৪ কঘাষপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ  কুড়র্মইল , ডাকঃ বহলিার, উপঃ নওগাঁ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2852.  নওগাঁ/৫৫ হকসর্মত কসবা িালোরপাড়া শ্মোন, গ্রার্মঃ  হকসর্মত কসবা , ডাকঃ বহলিার, উপঃ  সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2853.  নওগাঁ/৫৬ বহলিার রাজবাড়ী কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ  কুড়র্মইল , ডাকঃ বহলিার, উপঃ নওগাঁ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2854.  নওগাঁ/৫৭ বহলিার রাজবাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ  কুড়র্মইল , ডাকঃ বহলিার, উপঃ নওগাঁ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2855.  নওগাঁ/৫৮ র্মধ্যপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্মঃ  ননীিার , ডাকঃ বহলিার, উপঃ নওগাঁ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2856.  নওগাঁ/৫৯ বহলিার র্মিাশ্মোন, গ্রার্মঃ বহলিার , ডাকঃ বহলিার, উপঃ নওগাঁ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2857.  নওগাঁ/৬০ কালী র্মহির, গ্রার্মঃ বহলিার , ডাকঃ বহলিার, উপঃ নওগাঁ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2858.  নওগাঁ/৬১ উত্তর হনিইন শ্মোন, গ্রার্মঃ হনিইন , ডাকঃ ভীর্মপুর, উপঃ নওগাঁ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2859.  নওগাঁ/৬২ ককাচগাড়ী বাদরায়ারী দুগা র্মহির, গ্রার্মঃ ককাচগাড়ী, ডাকঃ কীহত্তবপুর, উপঃ নওগাঁ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2860.  নওগাঁ/৬৩ রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ োলুকান, ডাকঃ কীহতবপুর, উপঃ নওগাঁ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2861.  নওগাঁ/৬৪ কততুহলয়া কঘাষপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কততুহলয়া, ডাকঃ বষ বাইল, উপঃ নওগাঁ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2862.  নওগাঁ/৬৫ রাস কালী র্মহির, গ্রার্মঃ জালর্ম , ডাকঃ কীহত্তবপুর, উপঃ নওগাঁ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2863.  নওগাঁ/৬৬ জালর্ম ককালবাড়ী  সাবব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ জালর্ম , ডাকঃ কীহত্তবপুর, উপঃ নওগাঁ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2864.  নওগাঁ/৬৭ োসকাহি কালী র্মহির, গ্রার্মঃ োসকাহি , ডাকঃ আদলোেপুর, উপঃ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2865.  নওগাঁ/৬৮ সন্ন্যাস ঠাকুদরর র্মহির, গ্রার্মঃ োসকাহি , ডাকঃ আদলোেপুর, উপঃ  সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2866.  নওগাঁ/৬৯ সাদলবাজ দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ সাদলবাজ , ডাকঃ আদলোেপুর, উপঃ ন সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2867.  নওগাঁ/৭০ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ ইকরতারা , ডাকঃ ফদতপুর, উপঃ নওগাঁ সের, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2868.  নওগাঁ/৭১ হেবপুর বাদরায়ারী শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ হেবপুর, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2869.  নওগাঁ/৭২ িাসুড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী গঙ্গা র্মাতা র্মহির, গ্রার্মঃ িাসুড়া, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2870.  নওগাঁ/৭৩ িাসুড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মাতা র্মহির, গ্রার্মঃ িাঁসুড়া, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2871.  নওগাঁ/৭৪  লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ কোসত্মপুর, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2872.  নওগাঁ/৭৫ উপরকুড়া সাওতাল পাড়া সাঞ্জী র্মহির, গ্রার্মঃ কোসত্মপুর, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2873.  নওগাঁ/৭৬ কোসত্মপুর সাওতাল পাড়া সাঞ্জী র্মহির, গ্রার্মঃ কোসত্মপুর, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2874.  নওগাঁ/৭৮ কোসত্মপুর সাওতাল পাড়া জাদির র্মহির, গ্রার্মঃ কোসত্মপুর, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2875.  নওগাঁ/৭৯ কোসত্মপুর উপরকুড়া সবব বজনীন ঠাকুর র্মহির, গ্রার্মঃ কোসত্মপুর, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2876.  নওগাঁ/৮০ লক্ষ্মী র্মহির(বাদরায়ারী), গ্রার্মঃ নুরপুর, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2877.  নওগাঁ/৮১ কাহত্তবক র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাকলািাট, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2878.  নওগাঁ/৮২ লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ কখাদ্দবচাম্পা, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2879.  নওগাঁ/৮৩ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ পরাণপুর, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2880.  নওগাঁ/৮৪ হেব র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাকলািাট, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2881.  নওগাঁ/৮৫ সাাংকগল লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ সাাংকগল, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2882.  নওগাঁ/৮৬ িাসুড়া রাবনপাড়া শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ িাসুড়া, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2883.  নওগাঁ/৮৭ শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ পাতইল, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2884.  নওগাঁ/৮৮ কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ পাতইল, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2885.  নওগাঁ/৮৯ কর্মািাম্মেপুর কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কর্মািাম্মেপুর, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2886.  নওগাঁ/৯০ লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাকলািাট, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2887.  নওগাঁ/৯১ লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ ঘাটিপাড়া, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2888.  নওগাঁ/৯২ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ শ্রীলহলত, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2889.  নওগাঁ/৯৩ হেব পুর বাদরায়াড়ী শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ হেবপুর, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2890.  নওগাঁ/৯৪ বাঐচন্ডী আশ্রর্ম, গ্রার্মঃ বাঐচন্ডী, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2891.  নওগাঁ/৯৫ িাসুড়া কালী র্মহির, গ্রার্মঃ িাসুড়া, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2892.  নওগাঁ/৯৬ কবলিহট্রি্ বাদরায়ারী শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কবলিহট্রি্, কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2893.  নওগাঁ/৯৭ হেবপুর বাদরায়ারী শ্রীশ্রী র্মা র্মনষা র্মহির, গ্রার্মঃ হেবপুর কপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2894.  নওগাঁ/৯৮ পরাণপুর পহির্মপাড়া  শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ পরাণপুর ,দপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2895.  নওগাঁ/৯৯ পুরূদষাত্তর্ম শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকিল চন্দ্র সৎসঙ্গ , গ্রার্মঃ কবলিহট্রি্ ,দপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2896.  নওগাঁ/১০০ বাদরায়ারী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ িাজীনগর ,দপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2897.  নওগাঁ/১০১ বাদরায়ারী হসাংি বাহিনী র্মহির, গ্রার্মঃ িাজীনগর ,দপাঃ িাজীনগর, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2898.  নওগাঁ/১০২ অজুবনপুর লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ অজুবনপুর ,দপাঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2899.  নওগাঁ/১০৩ লক্ষ্মী র্মহির , গ্রার্মঃ র্মেনাকাির ,ডাকঃ গাাংদগার, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2900.  নওগাঁ/১০৪ শ্রীশ্রী র্মিাশ্মোন, গ্রার্মঃ হবলাকেল ,ডাকঃ কহড়েি, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2901.  নওগাঁ/১০৫ কালী র্মহির, গ্রার্মঃ হবলাকেল ,ডাকঃ কহড়েি, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2902.  নওগাঁ/১০৬ বুধহরয়া আহেবাসী র্মহির কহর্মটি, গ্রার্মঃ বুধহরয়া ,ডাকঃ বাসইন, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2903.  নওগাঁ/১০৭ লক্ষ্মী ডাঙ্গা লক্ষ্মী র্মহির , গ্রার্মঃ লক্ষ্মী ডাঙ্গা ,ডাকঃ োতড়া, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2904.  নওগাঁ/১০৮ রার্মনগর পহির্ম পাড়া খার িাট দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ খারিাট ,ডাকঃ োতড়া, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2905.  নওগাঁ/১০৯ ককাোলী েির কালী র্মহির, গ্রার্মঃ ককাোলীেির ,ডাকঃ োতড়া, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2906.  নওগাঁ/১১০ কালী র্মহির, গ্রার্মঃ ভাটপাড়া ,ডাকঃ বাসইন, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2907.  নওগাঁ/১১১ দুগ বা  র্মহির( বাদরায়ারী), গ্রার্মঃ ভাটপাড়া ,ডাকঃ বাসইন, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2908.  নওগাঁ/১১২ রাসনগর পূব ব পাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ রাসনগর,ডাকঃ োতড়া, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2909.  নওগাঁ/১১৩ বনগাঁচািইল লক্ষ্মী র্মহির (হসাংগািারা), গ্রার্মঃ বনগাঁচািইল,ডাকঃ খহড়কা ডাঙ্গা, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2910.  নওগাঁ/১১৪ রার্মাপাড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ রার্মাপাড়া,ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2911.  নওগাঁ/১১৫ িহর র্মহির, গ্রার্মঃ অজাগরা,ডাকঃ পাহনিারা, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2912.  নওগাঁ/১১৬ গাাংদগার কাওয়াগরা দুগ বা সার্মহর্মত্ম র্মহির, গ্রার্মঃ  কাওয়াগরা,ডাকঃ গাাংদগার, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2913.  নওগাঁ/১১৭ পাহনিারা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ  সািালালপুর,ডাকঃ পাহনিারা, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2914.  নওগাঁ/১১৮ পাহনিারা সরস্বতী র্মহির, গ্রার্মঃ  পাহনিারা,ডাকঃ পাহনিারা, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2915.  নওগাঁ/১১৯ িহরনার্ম র্মহির, গ্রার্মঃ  গািইল ,ডাকঃ পাহনিারা, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2916.  নওগাঁ/১২০ শ্রীশ্রী র্মাোর ঝাহন্ড পূজা র্মহির, গ্রার্মঃ  অজাগরা ,ডাকঃ পাহনিারা, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2917.  নওগাঁ/১২১ িহর র্মহির, গ্রার্মঃ  টিকাপাড়া ,ডাকঃ পাহনিারা, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2918.  নওগাঁ/১২২ মুহিকখর দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ  মুহিকখর ,ডাকঃ কসানাইচন্ডী, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2919.  নওগাঁ/১২৩ মুহিকখর শ্মোন পুকুর, গ্রার্মঃ  মুহিকখর ,ডাকঃ কসানাইচন্ডী, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2920.  নওগাঁ/১২৪ কালী র্মহির, গ্রার্মঃ  র্মিাপাড়া ,ডাকঃ গাাংদগার, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2921.  নওগাঁ/১২৫ ডাহুকা লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ  ডাহুকা ,ডাকঃ ডাহুকা, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2922.  নওগাঁ/১২৬ কাওয়াপাড়া বাসর্মত্মী র্মহির, গ্রার্মঃ  কাওয়াপাড়া  ,ডাকঃ গাাংদগার, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2923.  নওগাঁ/১২৭ কালী র্মহনের, গ্রার্মঃ  টগরাইল  ,ডাকঃ গাাংদগার, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2924.  নওগাঁ/১২৮ কালী র্মহির, গ্রার্মঃ  কবলগাপুর  ,ডাকঃ িাটরাজবাড়ী, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2925.  নওগাঁ/১২৯ লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ  কবলগাপুর  ,ডাকঃ িাটরাজবাড়ী, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2926.  নওগাঁ/১৩০ কবলগাপুর সনাতন িহর র্মহির সাংঘ, গ্রার্মঃ  কবলগাপুর  ,ডাকঃ িাটরাজবাড়ী, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2927.  নওগাঁ/১৩১ লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ  বড়াইল  ,ডাকঃ ঘহড়কাডাঙ্গা, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2928.  নওগাঁ/১৩২ লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ  কভড়দভড়ীপাড়া  ,ডাকঃ গাদঙ্গার, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2929.  নওগাঁ/১৩৩ শ্রীশ্রী পদ্মা র্মহির, গ্রার্মঃ  খাসনা  ,ডাকঃ রার্মকুড়া, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2930.  নওগাঁ/১৩৪ দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ  হজনারপুর  ,ডাকঃ গাদঙ্গার, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2931.  নওগাঁ/১৩৫ বািাইল র্মনসা র্মহির, গ্রার্মঃ  বািাইল  ,ডাকঃ ঘহড়কাডাঙ্গা, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2932.  নওগাঁ/১৩৬ কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ  হসঙ্গািারা  ,ডাকঃ ঘহড়কাডাঙ্গা, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2933.  নওগাঁ/১৩৭ শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ  দ্বারাজপুর  ,ডাকঃ রাসবাহড়, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2934.  নওগাঁ/১৩৮ হেব র্মহির, গ্রার্মঃ  ভােরন্ড ,ডাকঃ রার্মকুড়া, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 
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2935.  নওগাঁ/১৩৯ শ্মোন, গ্রার্মঃ  বগল ,ডাকঃ রার্মকুড়া, উপঃ হনয়ার্মতপুর ,দজলাঃ  নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2936.  নওগাঁ/১৪০ র্মিালয়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ লক্ষ্মী তাড়া,ডাকঃ রার্মকুড়া,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2937.  নওগাঁ/১৪১ র্মাইশ্য পাড়া কাহল ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ োলবাহড়,ডাকঃ রার্মবাহড়,উপঃ হনয়ার্মতপুর,দজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2938.  নওগাঁ/১৪২ কোলবাহড় ককন্দ্র দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কোলবাহড়, ডাকঃ রার্মবাহড়, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2939.  নওগাঁ/১৪৩ কালী র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাহনক পাটন, ডাকঃ রার্মবাড়ী, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2940.  নওগাঁ/১৪৪ দ্বারাজ পুর হিন্দুপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ দ্বারাজ, ডাকঃ রার্মবাড়ী, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2941.  নওগাঁ/১৪৫ কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ িহরপুর, ডাকঃ রার্মবাড়ী, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2942.  নওগাঁ/১৪৬ োলবাহড় পালপাড়া রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ োলবাহড়, ডাকঃ রার্মবাড়ী, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2943.  নওগাঁ/১৪৭ শ্রীশ্রী র্মা লক্ষ্মী সরস্বতী র্মহির, গ্রার্মঃ ঝাহজরা, ডাকঃ রার্মকুড়া, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2944.  নওগাঁ/১৪৮ শ্রীশ্রী  সরস্বতী র্মহির, র্মগ্রার্মঃ হজয়াহসন্ধু হর্মজবাপুর, ডাকঃ রার্মকুড়া, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2945.  নওগাঁ/১৪৯ শ্রীশ্রী র্মাতা কালী র্মহির, গ্রার্মঃ চুহনয়াপাড়া, ডাকঃ রার্মকুড়া, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2946.  নওগাঁ/১৫০ কর্মলপুর শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কর্মলপুর, ডাকঃ বািাদুরপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2947.  নওগাঁ/১৫১ কঘাষকুড়া হবষ্ণুপে সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কঘাষকুড়া, ডাকঃ বািাদুরপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2948.  নওগাঁ/১৫২ কড়কহড়য়া র্মহিষ কুহড় লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ কড়কহড়য়া, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2949.  নওগাঁ/১৫৩ সার্মড়া কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কড়কহড়য়া, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2950.  নওগাঁ/১৫৬ বালাকির বাজার কালী র্মহির, গ্রার্মঃ বালাকির, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2951.  নওগাঁ/১৫৭ বালাকির পুরাতন বাজার লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ বালাকির, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2952.  নওগাঁ/১৫৮ সার্মড়া মুহচপাড়া র্মনসা র্মহির, গ্রার্মঃ সার্মড়া, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2953.  নওগাঁ/১৫৯ হনয়ার্মতপু ষহষ্টপাড়া র্মনসা র্মহির, গ্রার্মঃ হনয়ার্মতপুর, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2954.  নওগাঁ/১৬০ র্মাোরীপুর লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাোরীপুর, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2955.  নওগাঁ/১৬১ কুতুবপুর কালী র্মহির, গ্রার্মঃ   কুতুবপুর, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2956.  নওগাঁ/১৬২ গুড়িারী োলবাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ   গুড়িারী , ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2957.  নওগাঁ/১৬৩ কুতুবপুর কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ   কুতুবপুর , ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2958.  নওগাঁ/১৬৪ কানইল র্মািাদতাপাড়া লক্ষ্মী ও র্মনসা র্মহির, গ্রার্মঃ   কানইল , ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2959.  নওগাঁ/১৬৫ কানইল কর্মারগ ডাঙ্গা লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ   কানইল , ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2960.  নওগাঁ/১৬৬  ধরর্মপুর দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ   ধরর্মপুর , ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2961.  নওগাঁ/১৬৭ বাহলচাে লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ   বাহলচাঁে, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 
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2962.  নওগাঁ/১৬৮ র্মিারাজপুর লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ   র্মিারাজপুর, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2963.  নওগাঁ/১৬৯ কানইল(িহরোস র্মিহরপাড়া) লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ   কানইল, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2964.  নওগাঁ/১৭০ কানইল রথুয়াপাড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ   কানইল, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2965.  নওগাঁ/১৭১ গলাইকুড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ   গলাইলকুড়া, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2966.  নওগাঁ/১৭২ কানইল লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ   কানইল, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2967.  নওগাঁ/১৭৩ সাাংকেল অর্জবনপুর লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ   সাাংকেল, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2968.  নওগাঁ/১৭৪ লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ   পাহনোইল, ডাকঃ রার্মকুড়া, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2969.  নওগাঁ/১৭৫ কচৌরা কসবা লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ   কচৌরা কসবা, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2970.  নওগাঁ/১৭৬ সর্মসাবাজ কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ সর্মসাবাজ, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2971.  নওগাঁ/১৭৭ হনয়ার্মতপুর  লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ হনয়ার্মতপুর, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2972.  নওগাঁ/১৭৮ কড়কহড়য়া কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কড়কহড়য়া, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2973.  নওগাঁ/১৭৯ ধরর্মপুর র্মনসা র্মহির, গ্রার্মঃ ধরর্মপুর, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2974.  নওগাঁ/১৮০ রার্মপাড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ রার্মপাড়া , ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2975.  নওগাঁ/১৮১ টিকরার্মপুর শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ টিকরার্মপুর , ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2976.  নওগাঁ/১৮২ টিকরার্মপুর লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ টিকরার্মপুর , ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2977.  নওগাঁ/১৮৩ ককাচপাড়া রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ ককাচপাড়া , ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2978.  নওগাঁ/১৮৪ ধরর্মপুর লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ ধরর্মপুর , ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2979.  নওগাঁ/১৮৫ গলাইকুড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ গলাইকুড়া , ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2980.  নওগাঁ/১৮৬ কানইল ডাঙ্গা পাড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ কানইল , ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2981.  নওগাঁ/১৮৭ গলাইকুড়া কালী র্মহির, গ্রার্মঃ গলাইকুড়া , ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2982.  নওগাঁ/১৮৯ হনয়ার্মতপুর উপদজলা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ বালাকির , ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2983.  নওগাঁ/১৯০ বালাকির কালী র্মহির, গ্রার্মঃ বালাকির , ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2984.  নওগাঁ/১৯১ কানইল ডাঙ্গাপাড়া কযাগাশ্রর্ম র্মহির, গ্রার্মঃ কানইলডাঙ্গাপাড়া , ডাকঃ + উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2985.  নওগাঁ/১৯২ পাহনোইল আবাসন লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ পাহনোইল , ডাকঃ রার্মকুড়া, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2986.  নওগাঁ/১৯৩ বানীচাদঁ  সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্মঃ বানীচাদঁ , ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2987.  নওগাঁ/১৯৪ ঠাকুর( র্মাহঝ) র্মহির, গ্রার্মঃ সাাংকেইল, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2988.  নওগাঁ/১৯৬ র্মাহনক পাটন র্মধ্যপাড়া কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাহনকপাটন, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

2989.  নওগাঁ/১৯৭ র্মাহনক পাটন র্মধ্যপাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাহনকপাটন, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2990.  নওগাঁ/১৯৮ র্মাহনকপাটন সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্মঃ র্মাহনকপাটন, ডাকঃ হনয়ার্মতপুর, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2991.  নওগাঁ/১৯৯ ভাহবচা কালীতলা দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ ভহবচা, ডাকঃ ভাহবচা, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2992.  নওগাঁ/২০০ ভাহবচা কালীতলা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ ভহবচা, ডাকঃ ভাহবচা, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2993.  নওগাঁ/২০১ ভাহবচা র্মিাশ্মোন, গ্রার্মঃ ভহবচা, ডাকঃ ভাহবচা, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2994.  নওগাঁ/২০২ ভাহবচা রিাকালী র্মহির, গ্রার্মঃ ভহবচা, ডাকঃ ভাহবচা, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2995.  নওগাঁ/২০৩ ভাহবচা স্কুলপাড়া  বারুণী র্মহির, গ্রার্মঃ ভহবচা, ডাকঃ ভাহবচা, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2996.  নওগাঁ/২০৪ লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ হডর্মা, ডাকঃ ভাহবচা, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2997.  নওগাঁ/২০৫ ভাহবচা পহির্মপাড়া দৃগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ ভাহবচা, ডাকঃ ভাহবচা, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2998.  নওগাঁ/২০৬ চকদেওহলয়া শ্মোন ঘাটি, গ্রার্মঃ চকদেওহলয়া, ডাকঃ োতড়া, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

2999.  নওগাঁ/২০৭ ভবানীপুর হিন্দুপাড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ ভবানীপুর, ডাকঃ বালুবাজার, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3000.  নওগাঁ/২০৮ চহন্ডপুর হিন্দুপাড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ চহন্ডপুর, ডাকঃ বাসইন, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3001.  নওগাঁ/২০৯ চহন্ডপুর আহেবাসী পাড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ চহন্ডপুর, ডাকঃ বাসইন, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3002.  নওগাঁ/২১০ কুর্মরইল শ্মোন ঘাটি, গ্রার্মঃ কুর্মরইল, ডাকঃ বাসইন, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3003.  নওগাঁ/২১১ সদর্মত্মাষ শ্মোন ঘাটি, গ্রার্মঃ ভাতকুন্ডু , ডাকঃ বালুবাজার, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3004.  নওগাঁ/২১২ কচৌরী হিন্দুপাড়া কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কচৌরী , ডাকঃ োতড়া, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3005.  নওগাঁ/২১৩ শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ কচৌরী , ডাকঃ োতড়া, উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3006.  নওগাঁ/২১৪ র্মালনহচ সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্মঃ র্মালনহচ, ডাকঃ বালুবাজার,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3007.  নওগাঁ/২১৫ চাপড়া হিন্দু পাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ চাপড়া, ডাকঃ ভাহবচা,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3008.  নওগাঁ/২১৬ চকদেওহনয়া কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ চকদেওহনয়া, ডাকঃ োতরা,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3009.  নওগাঁ/২১৭ পাইকড়া পালপাড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ পাইকড়া, ডাকঃ োতরা,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3010.  নওগাঁ/২১৮ গাপতলী রহবোে পাড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ গাপতলী, ডাকঃ বালুবাজার,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3011.  নওগাঁ/২১৯ চকদেওহলয়া কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ চকদেওহলয়া, ডাকঃ োতরা,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3012.  নওগাঁ/২২০ চাপড়া সাব বজনীন শ্মোন আটি, গ্রার্মঃ চাপড়া, ডাকঃ ভাহবচা,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3013.  নওগাঁ/২২১ রনসা আহে দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ রনসা, ডাকঃ োতরা,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3014.  নওগাঁ/২২২ রনসা হিন্দু পাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ রনসা, ডাকঃ োতরা,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3015.  নওগাঁ/২২৩ পাইকড়া পাল পাড়া কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ পাইকড়া, ডাকঃ োতরা,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 
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3016.  নওগাঁ/২২৪ চহন্ডপুর হিন্দু পাড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃচহন্ডপুর, ডাকঃ বাসইল,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3017.  নওগাঁ/২২৫ হসদনাড়া রহবোে পাড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ হসদনাড়া, ডাকঃ বাসইল,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3018.  নওগাঁ/২২৬ কদয়ে হিন্দু পাড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ কদয়ে, ডাকঃ োতরা ,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3019.  নওগাঁ/২২৭ কগাড়াই হিন্দু পাড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ কগারাই, ডাকঃ োতরা ,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3020.  নওগাঁ/২২৮ ভবানীপুর কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ ভবানী ,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3021.  নওগাঁ/২২৯ পাইকড়া পালপাড়া কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ পাইকড়া, ডাকঃ োতরা ,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3022.  নওগাঁ/২৩০ হেব র্মহির, গ্রার্মঃ কবাড়ায়বাড়ী, ডাকঃ োতরা ,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3023.  নওগাঁ/২৩১ রনর্মা ভবানীপুর শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ রনর্মা, ডাকঃ োতরা ,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3024.  নওগাঁ/২৩২ কগাড়াই েহিণ(আহেবাসী পাড়া) লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ কগাড়াই, ডাকঃ োতরা ,উপঃ হনয়ার্মতপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3025.  নওগাঁ/২৩৩ শ্মোন , গ্রার্মঃ কজাতশ্রীরার্ম, ডাকঃ কাহেপাড়া, উপঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3026.  নওগাঁ/২৩৪ ধার্মইরিাট হেব র্মহির, গ্রার্মঃ ধার্মইরিাট,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3027.  নওগাঁ/২৩৫ িাটনগর বারয়ারী কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ িাটনগর, ডাক+উপঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3028.  নওগাঁ/২৩৬ সলহপ বাজার র্মনসা র্মহির, গ্রার্মঃ সলহপ বাজর, ডাকঃ সলহপ, উপদজলাঃ ধাহর্মরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3029.  নওগাঁ/২৩৭ কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ কাদলাপাড়া, ডাকঃ জগেল, উপদজলাঃ ধহর্মরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3030.  নওগাঁ/২৩৮ কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ কাদলাপাড়া, ডাকঃ জগেল, উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3031.  নওগাঁ/২৩৯ হেব র্মহির, গ্রার্মঃ পূব ব রঘুনার্পুর, ডাকঃ সলহপউপঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3032.  নওগাঁ/২৪০ কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ কজাতর্মামুেপুর, ডাকঃ জগেলউপঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3033.  নওগাঁ/২৪১ বারয়ারী বুহড় কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ জগতনগর, ডাকঃ িহরতহকডাঙ্গাউপদজলাঃ ধাইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3034.  নওগাঁ/২৪২ র্মিার্মায়া কাহল র্মহনের, গ্রার্মঃ কজাতর্মামুেপুর(আলতাহেহঘ) ডাকঃ জগেল, উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3035.  নওগাঁ/২৪৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ পহির্ম রূপনারায়নপুর ডাকঃ সলহপবাজার, উপঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3036.  নওগাঁ/২৪৪ শ্মোনঘাট, গ্রার্মঃ বােলপুর, ডাকঃ আগ্রাহদ্বগুন       উপঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3037.  নওগাঁ/২৪৫ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ ধনজয় নগর, ডাকঃ আগ্রাহদ্বগুন, উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3038.  নওগাঁ/২৪৬ লক্ষ্মী র্মহির র্মহির, গ্রার্মঃ ভাতগ্রার্ম , ডাকঃ আগ্রাহদ্বগুন, উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3039.  নওগাঁ/২৪৭ লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ ভাতগ্রার্ম(কাউয়াকুহড়) ডাকঃ আগ্রাহদ্বগুন, উপঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3040.  নওগাঁ/২৪৮ শ্রীশ্রী ঠাকুর েয়ানিধার্ম আশ্রর্ম, গ্রার্মঃ আগ্রা,ডাকঃ আগাি্রহদ্বগুন, উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3041.  নওগাঁ/২৪৯ ওঁ শ্রীশ্রী রিাকাহলর্মাতা ঠাকুরানী, গ্রার্মঃ আগ্রা ডাকঃ আগ্রহদ্বগুন, উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3042.  নওগাঁ/২৫০ ওঁ শ্রীশ্রী শ্যার্মা কালী র্মাতা ঠাকুরাণী, গ্রার্মঃ আগ্রা,ডাকঃ আগ্রা হদ্বগুন ,উপঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3043.  নওগাঁ/২৫১ শ্রীশ্রী রাস লক্ষ্মী, গ্রার্মঃ বােলপুর,ডাকঃ আগ্রাহদ্বগুনউপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3044.  নওগাঁ/২৫২ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্মঃ বােলপুর,ডাকঃ আগ্রাহদ্বগুন, উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3045.  নওগাঁ/২৫৩ শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ োলুক কুহড়, আগ্রাহদ্বগুনউপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3046.  নওগাঁ/২৫৪ শ্রীশ্রী োরেীয়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ চক কাহেপুর,ডাকঃআগ্রাহদ্বগুনউপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3047.  নওগাঁ/২৫৫ ওঁ শ্রীশ্রী শ্যার্মা কালী র্মাত ঠাকুরাণী, গ্রার্মঃ কাহেপুর,ডাকঃ আগ্রাহদ্বগুনউপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3048.  নওগাঁ/২৫৬ ওঁ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মাতা ঠাকুরানী, গ্রার্মঃ কাহেপুর,ডাকঃ আগ্রাহদ্বগুনউপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3049.  নওগাঁ/২৫৭ শ্মোন, গ্রার্মঃ কাহেপুর,ডাকঃ আগ্রাহদ্বগুনউপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3050.  নওগাঁ/২৫৮ ওঁ শ্রীশ্রী শ্যার্মা কালী র্মাতা ঠাকুরানী, গ্রার্মঃ েহিণখন্ডা,ডাকঃ আগ্রাহদ্বগুন, উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3051.  নওগাঁ/২৫৯ শ্মোন, গ্রার্মঃ এদিায়া,ডাকঃআগ্রাহদ্বগুনউপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3052.  নওগাঁ/২৬০ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ চক সুবল,ডাকঃ চক বতয়ব, উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3053.  নওগাঁ/২৬১ দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ র্মদঙ্গাহলয়া,দপাঃ রঘুনার্পুরউপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3054.  নওগাঁ/২৬২ হেহলর্মপুর দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ হেহলর্মপুর,দপাঃরাাংগার্মাটিউপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3055.  নওগাঁ/২৬৩ কচৌঘাট ঘাহেপুকুর আহেবাসী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কচৌঘাট ঘাহেপুকুর,দপাঃ বীরগ্রার্ম, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3056.  নওগাঁ/২৬৪ চক িহরিরপুর বারয়ারী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ চক িহরির পুর,ডাকঃ বীর গ্রার্মউপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3057.  নওগাঁ/২৬৫ কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ কবড়াডাঙ্গা,দপাঃউপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3058.  নওগাঁ/২৬৬ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ হবিারীনগর(দবড়ডঙ্গা) কপাঃ কাহে বপাড়া,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3059.  নওগাঁ/২৬৭ কাহজপুর চড়ক র্মন্ডব, গ্রার্মঃ কাহজপুর কপাঃ রির্মানপুর,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3060.  নওগাঁ/২৬৮ বচতন্যপুর িহর র্মহির, গ্রার্মঃ বচতন্যপুর কপাঃ চককতয়ব,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3061.  নওগাঁ/২৬৯ র্মধ্যহিন্দু পাড়া বাদরায়ারী দুগ ব র্মহির, গ্রার্মঃ মুকুিপুর কপাঃ র্মঙ্গলবাড়ী,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3062.  নওগাঁ/২৭০ ইনহেরা সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্মঃ ইনহসরা কপাঃ ইসবপুর,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3063.  নওগাঁ/২৭১ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ ইনহসরা(দগায়ালপাড়া) কপাঃ ইসবপুর,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3064.  নওগাঁ/২৭২ পূব ব তাদিরপুর পালপাড়া সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্মঃ পূবৃ তাদিরপুর কপাঃ ইসবপুর,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3065.  নওগাঁ/২৭৩ ইসবপুর সাবব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম +দপাঃ ইসবপুর ,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3066.  নওগাঁ/২৭৪ চন্দ্রদকালা রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ চন্দ্রদকারা কপাঃ ইসবপুরিাট,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3067.  নওগাঁ/২৭৫ উেয়শ্রী নওগাঁপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্মঃ উেয়শ্রী নওগাঁপাড়া কপাঃ কখলনা,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3068.  নওগাঁ/২৭৬ উেয়শ্রী নওগাঁপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম  ঃ উেয়শ্রী নওগাঁপাড়া কপাঃ কখলনা,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3069.  নওগাঁ/২৭৭ শ্রীশ্রী গঙ্গা র্মহির, গ্রার্মঃ উেয়শ্রী নওগাঁপাড়া কপাঃ কখলনা,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3070.  নওগাঁ/২৭৮ সাড়াইল দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ উেয়শ্রী নওগাঁপাড়া কপাঃ কখলনা,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3071.  নওগাঁ/২৭৯ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ র্মালঞ্চা কপাঃ কখলনা,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3072.  নওগাঁ/২৮১ শ্রীশ্রী র্মাতা েীতলী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ পহির্ম নিনপুর কপাঃ কখলনা,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3073.  নওগাঁ/২৮২ শ্মোন, গ্রার্মঃ পহির্ম নিনপুর  কপাঃ কখলনা,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3074.  নওগাঁ/২৮৩ সাব বজনীন কগাহবি লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ পহির্ম চকভবানী কপাঃ কখলনা,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3075.  নওগাঁ/২৮৪ শ্রীশ্রী োরেীয় দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ ভগবানপুর  কপাঃ কখলনা,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3076.  নওগাঁ/২৮৫ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ ভগবানপুর েহিণপাড়া কপাঃ কখলনা,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3077.  নওগাঁ/২৮৬ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ ভগবানপুর িঠাৎ পাড়া  কপাঃ কখলনা,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3078.  নওগাঁ/২৮৭ রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ ভগবানপুর কপাঃ রাাংগার্মাটি,উপদজলা  ঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3079.  নওগাঁ/২৮৮ শ্মোন, গ্রার্মঃ ভগবানপুর কপাঃ কখলনা,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3080.  নওগাঁ/২৮৯ শ্যার্মাকাহল র্মহির, গ্রার্মঃ ভগবানপুর   কপাঃ কখলনা,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3081.  নওগাঁ/২৯০ লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ র্মড়লই  কপাঃ কখলনা,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3082.  নওগাঁ/২৯১ শ্রীশ্রী র্মহির, গ্রার্মঃ উেয়শ্রী  কপাঃ কখলনা,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3083.  নওগাঁ/২৯২ শ্মোন কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ ভগবানপুর কপাঃ কখলনা,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3084.  নওগাঁ/২৯৩ শ্মোন সর্মাহধস্থান, গ্রার্মঃ চকনটীপাড়া কপাঃ কখলনা,উপদজলাঃ ধার্মইরিাট, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3085.  নওগাঁ/২৯৪ প্রসােপুর ককন্দ্রীয় সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+দপাঃ প্রসােপুর উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3086.  নওগাঁ/২৯৫ কাঞ্চনপুর সাব বজনীন কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্মঃ কাঞ্চনপুর কপাঃ কেঁতুহলয়া,উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3087.  নওগাঁ/২৯৬ কাঞ্চনপুর সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কাঞ্চনপুর কপাঃ কেঁতুহলয়া,উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3088.  নওগাঁ/২৯৭ কাঞ্চনপুর সাব বজনীন হেতলী র্মহির র্মহির, গ্রার্মঃ কাঞ্চনপুর কপাঃ কেঁতুহলয়া, উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3089.  নওগাঁ/২৯৮ কগাহবিপুর সন্যােতলা সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্মঃ কগাহবিপুর কপাঃ বর্মনর্ম,উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3090.  নওগাঁ/২৯৯ নবগ্রার্ম েহিণপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ নবগ্রার্ম কপাঃ র্মািা,উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3091.  নওগাঁ/৩০০ হোংগা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ হোংগা কপাঃ কেঁতুহলয়া,উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3092.  নওগাঁ/৩০১ কগাহবিপুর সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কগাহবিপুর কপাঃ বর্মনর্ম ,উপদজলাঃ র্মানো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3093.  নওগাঁ/৩০২ শ্রীশ্রী োংকরী র্মাতা ধার্ম, গ্রার্ম+ কপাঃ প্রসােপুর,উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3094.  নওগাঁ/৩০৩ স্বার্মী হবদবকানি হর্মলন র্মহির, গ্রার্মঃ ঘটককর কপাঃ +উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3095.  নওগাঁ/৩০৪ েহিণ নূরুল্যাবাে বাবুপাড়া সাব বনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম েহিণ নুরম্নল্যাবাে কপাঃ কজাতবাজার,উপদজলাঃ প্রসােপুর ২৫.০৫.১১ 

3096.  নওগাঁ/৩০৫ কেলুয়াবাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কেলুয়াবাড়ী কপাঃ চককানু,উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3097.  নওগাঁ/৩০৬ নারাডাঙ্গী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ নারাডাঙ্গী কপাঃ কজাতবাজার,উপজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3098.  নওগাঁ/৩০৭ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ হকত্তবলী কপাঃ কালীগ্রার্ম,উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3099.  নওগাঁ/৩০৮ োমুকদখাল বটতলা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ োমুকদখাল ডাকঃ প্রসােপুর,উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3100.  নওগাঁ/৩০৯ োমুকদখাল উত্তরপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ োমুকদখাল ডাকঃ প্রসােপুর,উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3101.  নওগাঁ/৩১০ বােলঘাটা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ বােলঘাট ডাকঃ কুসুম্বা,উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3102.  নওগাঁ/৩১১ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্মঃ োমুকদখাল ডাকঃ প্রসােপুর,উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3103.  নওগাঁ/৩১২ কজাতবাজার হিদর্মািনী গাংগা র্মহির, গ্রার্ম+ডাকঃ কজাতবাজার ,উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3104.  নওগাঁ/৩১৩ কজাতবাজার সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাকঃ কজাতবাজার,উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3105.  নওগাঁ/৩১৪ কজাতবাজার সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাকঃ কজাতবাজার,উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3106.  নওগাঁ/৩১৫ কজাতবাজার সাব বজনীন ষহষ্ট র্মহির, গ্রার্ম+ডাকঃ কজাতবাজার,উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3107.  নওগাঁ/৩১৬ হবকুপুর দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম  ঃ হবকুপুর ডাকঃ চকদসান্ডা,উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3108.  নওগাঁ/৩১৭ কালীগ্রার্ম রীঁ কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম +দপাঃ কালীগ্রার্ম  উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3109.  নওগাঁ/৩১৮ প্রসােপুর হেব র্মহির, গ্রার্ম+দপাঃ প্রসােপুর উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3110.  নওগাঁ/৩১৯ কীত্তবলী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কীত্তবলী কপাঃ কালীগ্রার্ম ,উপদজলাঃ র্মাি, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3111.  নওগাঁ/৩২০ কাহলসফা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কাহলসফা কপাঃ ভারদো,উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3112.  নওগাঁ/৩২১ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃবাকাপুর,ডাকঃ র্মালহেরা, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3113.  নওগাঁ/৩২২ সাব বজনীন সন্যাসী ধার্ম, গ্রার্মঃবাকাপুর,ডাকঃ র্মালহেরা, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3114.  নওগাঁ/৩২৩ সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্মঃবাকাপুর,ডাকঃ র্মালহেরা, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3115.  নওগাঁ/৩২৪ সাব বজনীন রিা কালী র্মহির, গ্রার্মঃবাকাপুর,ডাকঃ র্মালহেরা, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3116.  নওগাঁ/৩২৫ বুহড়েি সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ বুহড়েি, ডাকঃ প্রসােপুর, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3117.  নওগাঁ/৩২৬ পাকুহড়য়া েহিণপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ পাকুহড়য়া,দপাঃকুশুম্বা, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3118.  নওগাঁ/৩২৭ পারইটুঙ্গী র্মন্ডলপাড়া রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ পারইটুঙ্গী,দপাঃ চককেল্যা িাট, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3119.  নওগাঁ/৩২৮ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ রহির্মপুর,ডাকঃ চককেল্যা, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3120.  নওগাঁ/৩২৯ খুহেয়াডাঙ্গা পূব বপাড়া রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্মঃ খুহেয়াডাঙ্গা,ডাকঃ প্রসােপুর, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3121.  নওগাঁ/৩৩০ কগাহবিপুর ববরাগী পাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কগাহবিপুর,ডাকঃ বর্মনর্ম, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3122.  নওগাঁ/৩৩১ োমুকদঘাল উত্তরপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্মঃ োমুকদঘাল,ডাকঃ প্রসােপুর, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3123.  নওগাঁ/৩৩২ ইনাদয়তপুর দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ ইনাদয়তপুর,ডাকঃদগাঠগাড়ী, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3124.  নওগাঁ/৩৩৩ সুতীিাট ঋহষপাড়া শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ শ্ররার্মপুর,দপাঃ সুতীিাট, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3125.  নওগাঁ/৩৩৪ প্রসােপুর খুহেয়াডাঙ্গা হেতলী র্মাতা র্মহির, গ্রার্মঃ খুহেয়াডাঙ্গা, কপাঃ ওর্মােপুর, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3126.  নওগাঁ/৩৩৫ রাাংগা র্মাটিয়া সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ রাাংগার্মাটিয়া, কপাঃ নাহপতপাড়া, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3127.  নওগাঁ/৩৩৬ বার্ইল ভরতদসন সাবঃ দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ বার্ইল,দপাঃ নারায়নপুর, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3128.  নওগাঁ/৩৩৭ কজাতবাজার পালপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃমুরম্নল্যাবাে,দপাঃ কজাতবাজার, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3129.  নওগাঁ/৩৩৮ এলাঙ্গা দৃগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ এলাঙ্গা,দপাঃ পাজর ডাঙ্গা, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3130.  নওগাঁ/৩৩৯ কোয়ানী কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কোটচক চম্পক,দপাঃ চকউলী, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3131.  নওগাঁ/৩৪০ িাদটার সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ িাদটার,দপাঃ বালু বাজার, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3132.  নওগাঁ/৩৪১ শ্রীরার্মপুর অদযাধ্যাপাড়া ও ভেদসানা রাধা কগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্মঃ ে. বর্মনর্ম, কপাঃ বর্মনর্ম, উপঃ র্মািা, কজলা: 

নওগাঁ 

২৫.০৫.১১ 

3133.  নওগাঁ/৩৪২ খুহেয়া ডাঙ্গা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ খুহেয়াডাঙ্গা পালপাড়া,দপাঃ প্রসােপুর, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3134.  নওগাঁ/৩৪৩ রার্মনগর শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির( িহরতলা), গ্রার্ম + ডাকঃ রার্মনগর, উপঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3135.  নওগাঁ/৩৪৪ বড়গ্রার্ম জাংলীপাড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ বড়গ্রার্ম জাংলীপাড়া,দপাঃ বড়গ্রার্ম, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3136.  নওগাঁ/৩৪৫ ভবানীপুর েহিণ পাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ ভবানীপুর,দপাঃ হেোিাট, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3137.  নওগাঁ/৩৪৬ শ্রীকলা দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ শ্রীকলা,দপাঃ কপারো, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3138.  নওগাঁ/৩৪৭ শ্রীশ্রী রহসক রায় ঠাকুর কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ শ্রীকলা ,ডাকঃ কপারো ,উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3139.  নওগাঁ/৩৪৮ রনাইল কচৌরাপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ রনাইল কচৌরাপাড়া,ডাকঃ বড়গ্রার্ম, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3140.  নওগাঁ/৩৪৯ র্মািমুেপুর শ্মোন র্মন্ডপ, গ্রার্মঃর্মামুেপুর,দপাঃ গাঙ্গুহরয়া, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3141.  নওগাঁ/৩৫০ বড়গ্রার্ম হিনদুপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্মঃ বড়গ্রার্ম,ডাকঃ বড়গ্রার্ম, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3142.  নওগাঁ/৩৫১ হেব হবগ্রি েীলাদেবী নারায়ন, গ্রার্মঃ পুহঙ্গ র্মহে বেপুর, ডাকঃ কহড়েি, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3143.  নওগাঁ/৩৫২ হেব র্মহির, গ্রার্মঃ র্মদনািরপুর,ডাকঃ হনতপুর, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3144.  নওগাঁ/৩৫৩ ধার্মানপুর দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ ধার্মানপুর,ডাকঃ ঘাটনগর, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3145.  নওগাঁ/৩৫৪ কালী র্মহির, গ্রার্মঃ ভবানীপুর,ডাকঃ হেো, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3146.  নওগাঁ/৩৫৫ গণপহতপুর শ্রীশ্রী র্মনসাদেবী পদ্মা র্মহির, গ্রার্মঃ গণপহতপুর, ডাকঃ হেোিাট, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3147.  নওগাঁ/৩৫৬ ঘহরয়াল কালী র্মহির, গ্রার্মঃ ঘহরয়াল,ডাকঃ কহড়েি, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3148.  নওগাঁ/৩৫৭ ঘহরয়াল েীতলা কেবীর র্মহির, গ্রার্মঃ ঘহরয়াল,ডাকঃ কহড়েি, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3149.  নওগাঁ/৩৫৮ ঘহরয়াল দুগ বা ,র্মহির, গ্রার্মঃ ঘহরয়াল,ডাকঃ কহড়েি, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 
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3150.  নওগাঁ/৩৫৯ লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ ঘহরয়াল,ডাকঃ কহড়েি, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3151.  নওগাঁ/৩৬০ সহরয়ালা হিন্দুপাড়া শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ সহরয়ালা হিন্দুপাড়া,ডাকঃ কহড়োি, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3152.  নওগাঁ/৩৬১ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্মঃ সাহরয়ালা ,ডাকঃ কহড়েি, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3153.  নওগাঁ/৩৬২ লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ ডাস নগর, ডাকঃ কহড়েি, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3154.  নওগাঁ/৩৬৩ কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্মঃ ডাস নগর, ডাকঃ কহড়েগি, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3155.  নওগাঁ/৩৬৪ িাজরা পুকুর লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ ডাস নগর, ডাকঃ কহড়েি, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3156.  নওগাঁ/৩৬৫ হেো ডাঙ্গাপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্মঃ হেো,ডাকঃ হেোিাট, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3157.  নওগাঁ/৩৬৬ শ্রীশ্রী হসদদ্ধশ্বরী কালী র্মাতা ঠাকুরানী, গ্রার্মঃ কার্মারধা,ডাকঃ িাজীনগর, উপঃ কপারো, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3158.  নওগাঁ/৩৬৭ হবলকৃষ্ণপুর রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ হবলকৃষ্ণপুর, ডাকঃ হবলকৃষ্ণপুর,উপঃ রানী নগর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3159.  নওগাঁ/৩৬৮ কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কঘাষগ্রার্ম,ডাকঃ কঘাষগ্রার্ম, উপঃ রানী নগর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3160.  নওগাঁ/৩৬৯ শ্রীশ্রী কগাপাল হগহরধারী র্মহির, গ্রার্মঃ গদিলাপুর, ডাকঃ গদিলাপুর, উপঃ রানী নগর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3161.  নওগাঁ/৩৭০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কেওলা ডাকঃ েহফকপুর, উপঃ রানী নগর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3162.  নওগাঁ/৩৭১ ভান্ডার গ্রার্ম িহর র্মহির, গ্রার্মঃ ভান্ডার গ্রার্ম,ডাকঃ রানী নগর, উপঃ রানী নগর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3163.  নওগাঁ/৩৭২ ভান্ডার গ্রার্ম পহির্মপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্মঃ ভান্ডার গ্রার্ম,ডাকঃ ভান্ডারগ্রার্ম, উপঃ রানী নগর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3164.  নওগাঁ/৩৭৩ করজগ্রার্ম দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ করজগ্রার্ম, ডাকঃ খানপুকুর, উপঃ রানী নগর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3165.  নওগাঁ/৩৭৪ রাধা কগাহবি হবগ্রি র্মহির, গ্রার্মঃ িহরপুর উত্তরপাড়া,ডাকঃ আবােপুকুর, উপঃ রানী নগর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3166.  নওগাঁ/৩৭৫ িহরপুর হেব র্মহির, গ্রার্মঃ িহরপুর, ডাকঃ আবােপুকুর, উপঃ রানী নগর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3167.  নওগাঁ/৩৭৬ ভান্ডারা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ ভান্ডারা, ডাকঃ রাদতায়াল, উপঃ রানী নগর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3168.  নওগাঁ/৩৭৭ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কেউলা,ডাকঃ েহফকপুর, উপঃ রানী নগর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3169.  নওগাঁ/৩৭৮ হেব র্মহির, গ্রার্মঃ কেউলা,ডাকঃ েহফকপুর, উপঃ রানী নগর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3170.  নওগাঁ/৩৭৯ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্মঃ কেউলা,ডাকঃ েহফকপুর, উপঃ রানী নগর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3171.  নওগাঁ/৩৮০ ভাটকক বাসর্মত্মী র্মহির, গ্রার্মঃ ভাটকক,ডাকঃ েহফকপুর, উপঃ রানী নগর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3172.  নওগাঁ/৩৮১ র্মিাদেবপুর ককন্দ্রীয় শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ +ডাক+উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা : নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3173.  নওগাঁ/৩৮২ আদখড়া হেব কালী র্মহির, গ্রার্মঃ আদখড়া, ডাকঃ েহরয়াপুর ,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3174.  নওগাঁ/৩৮৩ সারােন সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ সারােন, ডাকঃ কজায়ানপুর , উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3175.  নওগাঁ/৩৮৪ আদখড়া (েঃ পাড়া) রাধাগহবি র্মহির, গ্রার্মঃ আদখড়া, ডাকঃ েহরয়াপুর ,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3176.  নওগাঁ/৩৮৫ র্মধ্য কঘাষপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ র্মিাদেবপুর(দঘাষপাড়া) ডাক+উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর ২৫.০৫.১১ 
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3177.  নওগাঁ/৩৮৬ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ বালূকা পাড়া, ডাক+উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3178.  নওগাঁ/৩৮৭ শ্রীশ্রী বুড়াহেব কালী র্মাতার প্রহতষ্ঠান, গ্রার্মঃ হেবপুর, ডাক+উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3179.  নওগাঁ/৩৮৮ শ্রীশ্রী হেবকালী র্মহির, গ্রার্মঃ ফাহজলপুর, ডাক+উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3180.  নওগাঁ/৩৮৯ জয় র্মাতা দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ আদখড়া(েহিণপাড়া), ডাক+উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3181.  নওগাঁ/৩৯১ ফাহজলপুর কার্মারপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ ফাহজলপুর, ডাক+উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3182.  নওগাঁ/৩৯২ র্মিাদেবপুর কঘাষপাড়া পুরাতন কেব র্মহির, গ্রার্মঃ র্মিাদেবপুর কঘাষপাড়া ,ডাক+উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3183.  নওগাঁ/৩৯৩ কঘাষ পাড়া কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক+উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3184.  নওগাঁ/৩৯৪ র্মধ্যপাড়া বালক নারায়ণ দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক+উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3185.  নওগাঁ/৩৯৫ শ্রীশ্রী রঘুনার্ হজউ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক+উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3186.  নওগাঁ/৩৯৬ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্মঃ র্মিাদেবপুর কালীতলা, ডাক+উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3187.  নওগাঁ/৩৯৭ রাইপুর হর্মজবানগর রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্মঃ রাইপুর, ডাকঃ কবলকুহড়, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3188.  নওগাঁ/৩৯৮ িদরকৃষ্ণপুর লক্ষ্মী ও হেতলী র্মহির, গ্রার্মঃ িদরকৃষ্ণপুর, ডাকঃ র্মহিষবার্ান উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3189.  নওগাঁ/৩৯৯ র্মহিষবার্ান সাবব বজনীন বাদরায়ারী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম + ডাকঃ র্মহিষবার্ান,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3190.  নওগাঁ/৪০০ হজওলী বন বাশ্রর্ম র্মহির, গ্রার্মঃ হজওলী, ডাকঃ কবলকুহড়, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3191.  নওগাঁ/৪০১ শ্রীশ্রী হেবকালী র্মহির, গ্রার্মঃ কৃষ্ণপে ডাকঃ র্মহিষবার্ান, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3192.  নওগাঁ/৪০২ হেবকাহল বাড়ী র্মহির, গ্রার্মঃ মুহে বো সুলতানপুর, ডাকঃ র্মহিষবার্ান,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3193.  নওগাঁ/৪০৩ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ কিপপুর, ডাকঃ চাঁিাে,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3194.  নওগাঁ/৪০৪ শ্রীশ্রী রঘুনার্ হজউ র্মহিরগ্রার্মঃ বাগদডাব, ডাকঃ চাঁিাে, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3195.  নওগাঁ/৪০৫ লক্ষ্মী নারায়ণ র্মহির, গ্রার্মঃ চককিপ বপুর , ডাকঃ চাঁিাে, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3196.  নওগাঁ/৪০৬ রনাইল (হঝনাই পুকুর) শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ রনাইল ,দপাঃ খাপুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3197.  নওগাঁ/৪০৭ কালী র্মহির, গ্রার্মঃ রনাইল (িাড়ী পুকুর)দপাঃখাপুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3198.  নওগাঁ/৪০৮ কালী র্মহির , গ্রার্মঃ নাটুয়া,দপাঃ খাপুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3199.  নওগাঁ/৪০৯ পদ্মা র্মহির, গ্রার্মঃ নাটুয়া পাড়া,দপাঃ খাপুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3200.  নওগাঁ/৪১০ কালী র্মহির, গ্রার্মঃ রনাইল,দপাঃ খাপুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3201.  নওগাঁ/৪১১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ রনাইল(পূব ব পাড়া),দপাঃ খাপুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3202.  নওগাঁ/৪১২ হবলদর্মািাম্মেপুর উত্তর পাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ হবলদর্মািাম্মেপুর ,দপাঃ খাপুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3203.  নওগাঁ/৪১৩ শ্রীশ্রী হেব কালী র্মহির, গ্রার্মঃ হবলদর্মািাম্মেপুর,দপাঃ খাজুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 
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3204.  নওগাঁ/৪১৪ শ্রীশ্রী রঘুনার্ হজউ র্মহির, গ্রার্মঃ কুঞ্জবন,দপাঃ র্মিাদেবপুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3205.  নওগাঁ/৪১৫ কেবীপুর শ্রীশ্রী রাধা কগাহবনে র্মহির, গ্রার্মঃ কেবীপুর( উত্তর পাড়া),দপাঃ খাজুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3206.  নওগাঁ/৪১৬ যুগার্মত্মর ওঁ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ জয়পুর,দপাঃ খাজুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3207.  নওগাঁ/৪১৭ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ লিণপুর, কপাঃ র্মিাদেবপুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3208.  নওগাঁ/৪১৮ শ্রীশ্রী হেব কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কখাদ্দকালনা, কপাঃ কাজুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3209.  নওগাঁ/৪১৯ শ্রীশ্রী কগাপাল ঠাকুর র্মহির, গ্রার্মঃ আলী কেওনা, কপাঃ কবলকুহড়, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3210.  নওগাঁ/৪২০ ওঁ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ হবগ্রি র্মহির, গ্রার্মঃ কুড়াপাড়া,দপাঃ কবলকুহড়, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3211.  নওগাঁ/৪২১ র্মাতৃ র্মঙ্গল শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি  হজউ র্মহির, গ্রার্মঃ আলী কেওনা, কপাঃ খাজুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3212.  নওগাঁ/৪২২ খাজুর উপরপাড়া  শুর কালী র্মহির, গ্রার্মঃ খাজুর, কপাঃ র্মিাদেব পুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3213.  নওগাঁ/৪২৩ খাজুর পহলপাড়া শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ খাজুর, কপাঃ র্মিাদেবপুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3214.  নওগাঁ/৪২৪ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি  র্মহির, গ্রার্মঃ আলী কেওনা,দপাঃ কবলকুহড়, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3215.  নওগাঁ/৪২৫ কালী র্মন্ডপ, গ্রার্মঃ লাউরাইল, ডাকঃ কঘাষনগর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলাঃ নওগাঁ  ২৫.০৫.১১ 

3216.  নওগাঁ/৪২৬ আহে বাহস লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ কুশুর্ম েির, ডাকঃ বারবাকপুর,উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3217.  নওগাঁ/৪২৭ শ্মোন, গ্রার্মঃ কুশুর্মেির, ডাকঃ বারবাকপুর,উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3218.  নওগাঁ/৪২৮ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ খহলসা কুহড়, ডাকঃ কঘাষনগর,উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3219.  নওগাঁ/৪২৯ শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ কবতহবরস, ডাকঃ কঘাষনগর,উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3220.  নওগাঁ/৪৩০ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী  র্মহির, গ্রার্মঃ নাউরাইল ডাকঃ কঘাষনগর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলাঃ নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3221.  নওগাঁ/৪৩১ শ্মোন, গ্রার্মঃ নাউরাইল আহেবাসী ,ডাকঃ কঘাষনগর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর ২৫.০৫.১১ 

3222.  নওগাঁ/৪৩২ শ্রীশ্রী কালী ও লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ কাউবাড়ী ,ডাকঃ কঘাষনগর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3223.  নওগাঁ/৪৩৩ শ্মোন , গ্রার্মঃ কাটাবাড়ী, ডাকঃ কঘাষনগর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3224.  নওগাঁ/৪৩৪ িহর র্মহির, গ্রার্মঃ হেহলর্মপুর, ডাকঃ কঘাষনগর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3225.  নওগাঁ/৪৩৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্মঃ হেহলর্মপুর, ডাকঃ কঘাষনগর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3226.  নওগাঁ/৪৩৬ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী  র্মহির,গ্রার্মঃ কাটাবাড়ী,দপাঃ কঘাষ নগর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3227.  নওগাঁ/৪৩৭ শ্মোন, গ্রার্মঃ কাটাবাড়ী,দপাঃ ঘষ নগর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3228.  নওগাঁ/৪৩৮ শ্রীশ্রী িহর র্মহিরগ্রার্মঃ কাটাবাড়ী,দপাঃ কঘাষ নগর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3229.  নওগাঁ/৪৩৯ হেয়াল কালী, গ্রার্মঃ োহলজান,দপাঃ পীরগঞ্জ, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3230.  নওগাঁ/৪৪০ হেব কালী র্মহির, গ্রার্মঃ োউল(করজ বাড়ী),দপাঃ রাইগাঁ, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 
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3231.  নওগাঁ/৪৪১ আঠারজানী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ আঠারজানী,দপাঃ কঘাষ নগর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3232.  নওগাঁ/৪৪২ কালী র্মহির, গ্রার্মঃ রাইগাঁ,দপাঃ রাইগাঁ, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3233.  নওগাঁ/৪৪৩ শ্মোন ঘাটি, গ্রার্মঃ রাইগাঁ ঘাহড়র পার,দপাঃ রাইগাঁ, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3234.  নওগাঁ/৪৪৪ কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্মঃ কুড়াড়ী পাড়া,দপাঃ বারবাক পুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3235.  নওগাঁ/৪৪৫ িহর র্মহির, গ্রার্মঃ োহলজান পালপাড়া,দপাঃ পীরগঞ্জ, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3236.  নওগাঁ/৪৪৬ শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ োহলজান,দপাঃ পীরগঞ্জ, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3237.  নওগাঁ/৪৪৭ কুড়াইল সুরকালী র্মহির, গ্রার্মঃ কুড়াইল,দপাঃ রাইগাঁ, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3238.  নওগাঁ/৪৪৮ শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ কুড়াইল,দপাঃ রাইগাঁ, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3239.  নওগাঁ/৪৪৯ কুড়াইল েহিণ পাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কুড়াইল,দপাঃরাইগাঁ, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3240.  নওগাঁ/৪৫০ কুড়াইল সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কুড়াইল,দপাঃরাইগাঁ, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3241.  নওগাঁ/৪৫১ কুড়াইল উত্তরপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কুড়াইল, কপাঃ রাইগাঁ, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3242.  নওগাঁ/৪৫২ কুিনা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কুিনা,দপাঃ ফদতপুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3243.  নওগাঁ/৪৫৩ র্মাতাজীিাট শ্মোন ঘাট( রাইগাঁ), গ্রার্মঃ পয়নারী খাড়ীর পাড়,দপাঃ রাইগাঁ, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3244.  নওগাঁ/৪৫৪ র্মাতাজী িাট সাব বজনীন ককন্দ্রীয় দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাতাজী িাট হেঘীর পাড়,দপাঃ রাইগাঁ, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর ২৫.০৫.১১ 

3245.  নওগাঁ/৪৫৫ কুহর্মরেি সাব ববজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কুহর্মরেি ডাকঃ শুজাইলিাট,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3246.  নওগাঁ/৪৫৬ সাব ববজনীন র্মিাশ্মোন, গঙ্গা, হেবকালী র্মহির, গ্রার্মঃ কুহর্মরেি ডাকঃ শুজাইরিাট ,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর ২৫.০৫.১১ 

3247.  নওগাঁ/৪৫৭ হবষিহর পূজা র্মহির, গ্রার্মঃ কুহর্মরেি, ডাকঃ শুজাইলিাট,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3248.  নওগাঁ/৪৫৮ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ পহির্ম খাঁপুর, ডাকঃ হপরগঞ্জ,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3249.  নওগাঁ/৪৫৯ র্মিীনগর(গাাংদজাল) দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ র্মিীনগর, ডাকঃ সুজাইলিাট, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3250.  নওগাঁ/৪৬০ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ চকিহরবলস্নখ , ডাকঃ এনাদয়তপুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর ২৫.০৫.১১ 

3251.  নওগাঁ/৪৬১ কাহত্তবক পূজা র্মহির, গ্রার্মঃ কুহর্মরেি, ডাকঃ সুনাইলিাট,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর , কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3252.  নওগাঁ/৪৬২ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ কুহর্মরেি ডাকঃ শুজাইলিাট,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3253.  নওগাঁ/৪৬৩ কাহত্তবক হবষিহর র্মহির, গ্রার্মঃ কুহর্মরেি ডাকঃ শুজাইলিাট,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3254.  নওগাঁ/৪৬৪ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্মঃ ইটালী, ডাকঃ শুজাইলিাট,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3255.  নওগাঁ/৪৬৫ শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ ইটালী, ডাকঃ পীরগঞ্জ,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3256.  নওগাঁ/৪৬৬ শ্রীশ্রী চামুন্ডা কালী র্মহির, গ্রার্মঃ ইটালী, ডাকঃ পীরগঞ্জ,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3257.  নওগাঁ/৪৬৭ চন্ডীকালীর্মাতা  র্মহির, গ্রার্মঃ মুগরইল, ডাকঃ সুজাইলিাট ,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 
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3258.  নওগাঁ/৪৬৮ দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ ইটালী , ডাকঃ পীরগঞ্জ,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3259.  নওগাঁ/৪৬৯ দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ র্মহিনগর, ডাকঃ সুজাইলিাট,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3260.  নওগাঁ/৪৭০ শ্রীশ্রী হবেিহর র্মহির, গ্রার্মঃ একডালা , ডাকঃ হপরগঞ্জিাট,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3261.  নওগাঁ/৪৭১ একডালা লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ একডালা , ডাকঃ পীরগঞ্জ,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3262.  নওগাঁ/৪৭২ র্মনসাদেবী র্মহির, গ্রার্মঃ খাঁপুর, ডাকঃ পীরগঞ্জ,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3263.  নওগাঁ/৪৭৩ র্মহিনগর েহিণপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ র্মহিনগর, ডাকঃ সুজাইলিাট,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3264.  নওগাঁ/৪৭৪ ভাষান কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্মঃ চকশ্যার্মপুর, ডাকঃ েহরয়াপুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3265.  নওগাঁ/৪৭৫ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ চকদগৌরী, ডাকঃ েহরয়পুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3266.  নওগাঁ/৪৭৬ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , গ্রার্মঃ চক্শ্যার্মপুর, ডাকঃ েহরয়পুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপু, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3267.  নওগাঁ/৪৭৭ তাতারপুর পূব বপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ তাতারপুর (পূব বপাড়া),ডাকাঃ পািাড়পুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3268.  নওগাঁ/৪৭৮ তাতারপুর ও সুলতানপুর দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ তাতারপুর, ডাকঃ েহরয়াপুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3269.  নওগাঁ/৪৭৯ িাতীর্মন্ডলা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ িাতীর্মন্ডলা, ডাকঃ পািারড়পুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3270.  নওগাঁ/৪৮০ পাঁঠাকাটা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ পাঁঠাকাটা, ডাকঃ পাঁঠাকাটা িাট,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3271.  নওগাঁ/৪৮১ জঞ্জালী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্মঃ শ্রীনগর, ডাকঃ পাঁঠাকাটা,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3272.  নওগাঁ/৪৮২ কৃষ্ণ কগাপালপুর দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কৃষ্ণদগাপালপুর, ডাকঃ সতীিাট,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3273.  নওগাঁ/৪৮৩ কগাপালকৃষ্ণপুর রাধাদগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্মঃ কগাপালকৃষ্ণপুর, ডাকঃ সতীিাট,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3274.  নওগাঁ/৪৮৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ চকদগাপী, কপাঃ পািাড়পুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3275.  নওগাঁ/৪৮৫ শ্রীশ্রী হেবকালী র্মহির, গ্রার্মঃ িাহর্মেপুর, ডাকঃ পািাড়পুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3276.  নওগাঁ/৪৮৬ িাহর্মেপুর সাব বজনীন চন্ডী র্মন্ডপ, গ্রার্মঃ িাহর্মেপুর , ডাকঃ পািাড়পুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3277.  নওগাঁ/৪৮৭ িাহর্মেপুর(েঃপাড়া) সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ িাহর্মেপুর, ডাকঃ পািাড়পুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3278.  নওগাঁ/৪৮৮ পািাড়পুর সাব ববজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাকঃ  পািাড়পুর, ,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3279.  নওগাঁ/৪৮৯ দুগ বাপুর পহির্মপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ দুগ বাপুর, ডাকঃ পািাড়পুর,উপদজলা  ঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3280.  নওগাঁ/৪৯০ দুগ বাপুর পূব বপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ দুগ বাপুর, ডাকঃ পািাড়পুর,উপদজলাঃ উপদজলা র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3281.  নওগাঁ/৪৯১ দুগ বাপুর উত্তরপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ দুগ বাপুর উত্তরপাড়া ডাকঃ পািারড়পুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3282.  নওগাঁ/৪৯২ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ সোপুর, ডাকাঃ পািাড়পুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3283.  নওগাঁ/৪৯৩ পািাড়পুর হেবকালী সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম+ডাকঃ পািাড়পুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3284.  নওগাঁ/৪৯৪ র্মহর্মনপুর সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ র্মহর্মনপুর , ডাকঃ পািাড়পুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3285.  নওগাঁ/৪৯৫ শ্রীশ্রী হেবকাহল র্মহির সাব বজানীন, গ্রার্মঃ র্মহর্মনপুর, ডাকঃ পািাড়পুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3286.  নওগাঁ/৪৯৬ র্মহর্মনপুর সাব বজনহন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ র্মহর্মনপুর, ডাকঃ পািাড়পুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3287.  নওগাঁ/৪৯৭ র্মহর্মনপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ র্মহর্মনপুর, ডাকঃ পািাড়পুর উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3288.  নওগাঁ/৪৯৮ শ্রীশ্রী হেবকালী র্মহির, গ্রার্মঃ চকউজাল, ডাকঃ পািাড়পুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3289.  নওগাঁ/৪৯৯ হবিারার্মপুর হেবকাহল র্মহির, গ্রার্মঃ হবিারার্মপুর, ডাকঃ পািাড়পুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3290.  নওগাঁ/৫০০ হবিারার্মপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ হবিারার্মপুর , ডাকঃ পািাড়পুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3291.  নওগাঁ/৫০১ হেবগঞ্জ সুলতানপুর হেবকালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্মঃ সুলতানপুর ,ডাকঃ েহড়য়াপুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3292.  নওগাঁ/৫০২ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ সুলতানপুর, ডাকঃ েহরয়াপুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3293.  নওগাঁ/৫০৩ কেবি হেবকালী র্মহির, গ্রার্মঃ কোিালী হেবগঞ্জ, ডাকঃ েহরয়াপুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3294.  নওগাঁ/৫০৪ শ্রীশ্রী স্বরসতী পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাকঃ উত্তরগ্রার্ম, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3295.  নওগাঁ/৫০৫ র্মঙ্গল চন্ডী ও লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম+ডাকঃ উত্তরগ্রার্ম, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3296.  নওগাঁ/৫০৬ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ সুলতানপুর, কপাঃ েহরয়াপুর,উপদজলাঃ র্মিাদেব, কজলা: নওগাঁ  ২৫.০৫.১১ 

3297.  নওগাঁ/৫০৭ শ্রীশ্রী সন্ন্াে র্মন্ডপ, গ্রার্মঃ চকদজাতিহর, ডাকঃ েহরয়াপুর,উপদজলাঃ র্মিদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3298.  নওগাঁ/৫০৮ শ্রীশ্রী হেবকালী র্মহির, গ্রার্মঃ কজাতিহর, ডাকঃ েহরয়াপুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3299.  নওগাঁ/৫০৯ কজাতিহর েহিণপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কজাতিহর, ডাকঃ েহরয়াপুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3300.  নওগাঁ/৫১০ শ্রীরার্মপুর েীহঘরপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ শ্রীরার্মপুর, ডাকঃ বহলিার,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3301.  নওগাঁ/৫১১ হেবগঞ্জ র্মেনদর্মািন হজউ র্মহির, গ্রার্ম+ ঃ েহরয়াপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3302.  নওগাঁ/৫১২ শ্রীরার্মপুর কহবরাজপাড়া সাব ববজনীন পদ্মা র্মহির, গ্রার্ম: শ্রীরার্মপুর, ডাক:বাহলিার,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3303.  নওগাঁ/৫১৩ কণ বপুর সাব ববজনীন দুগ বা ও রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কণ বপুর , ডাকঃ বহলিার,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3304.  নওগাঁ/৫১৪ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ সুলতানপুর েহিণপাড়া , ,ডাকঃ েহরয়াপুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3305.  নওগাঁ/৫১৫ সুলতানপুর র্মধ্যপালপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ সুলতানপুর, ডাকঃ েহরয়াপুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3306.  নওগাঁ/৫১৬ হেবরার্মপুর েিপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ হেবরার্মপুর, ডাকঃ উত্তরগ্রার্ম,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3307.  নওগাঁ/৫১৭ উত্তরগ্রার্ম ববরাগীপাড়া লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ উত্তরগ্রার্ম (কবরাগীপাড়া),ডাকঃ উত্তরগ্রার্ম, উপদজলাঃ র্মিদেবপুর ২৫.০৫.১১ 

3308.  নওগাঁ/৫১৮ ধনজইল হেব র্মহির, গ্রার্মঃ ধনজইল,ডাকঃ র্মদিেপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3309.  নওগাঁ/৫১৯ বড় র্মদিেপুর শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ বরম্নজান,ডাকঃ র্মদিেপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3310.  নওগাঁ/৫২০ শ্রীশ্রী সব ব র্মাংগলা র্মহির, গ্রার্মঃ র্মধুপুর,ডাকঃ র্মদিেপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3311.  নওগাঁ/৫২১ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ র্মধুপুর,ডাকঃ র্মদিেপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3312.  নওগাঁ/৫২২ শ্রীশ্রী লিী স্বরসতী ববোখী র্মহির, গ্রার্মঃ কচরাগপুর,ডাকঃ ফদতপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3313.  নওগাঁ/৫২৩ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ কচরাগপুর,ডাকঃ ফদতপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3314.  নওগাঁ/৫২৪ শ্রীশ্রী কেব র্মহির, গ্রার্মঃ কচরাগপুর,ডাকঃ ফদতপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3315.  নওগাঁ/৫২৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্মঃ কচরাগপুর,ডাকঃ ফদতপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3316.  নওগাঁ/৫২৬ শ্রীশ্রী কালী ও হবষিহর র্মহির, গ্রার্মঃ কচরাগপুর,ডাকঃ ফদতপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3317.  নওগাঁ/৫২৭ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কচরাগপুর,ডাকঃ ফদতপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3318.  নওগাঁ/৫২৮ শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কচরাগপুর,ডাকঃ ফদতপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3319.  নওগাঁ/৫২৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ রাবনা,ডাকঃ র্মদিেপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3320.  নওগাঁ/৫৩০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ রাবনা,ডাকঃ র্মদিেপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3321.  নওগাঁ/৫৩১ শ্রীশ্রী নদলাবদলা দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ নদলাবদলা ,ডাকঃ র্মদিেপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3322.  নওগাঁ/৫৩২ শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ অর্জ্জবনী,ডাকঃ স্বরসতীপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3323.  নওগাঁ/৫৩৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ আহলপুর,ডাকঃ র্মদিেপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3324.  নওগাঁ/৫৩৪ আলীপুর সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্মঃ আহলপুর,ডাকঃ র্মদিেপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3325.  নওগাঁ/৫৩৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ আহলপুর,ডাকঃ র্মদিেপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3326.  নওগাঁ/৫৩৬ বরুজান পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্মঃ বরুজান,ডাকঃ র্মদিেপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3327.  নওগাঁ/৫৩৭ শ্রীশ্রী সন্ন্যাস র্মহির, গ্রার্মঃ কচরাগপুর,ডাকঃ ফদতপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3328.  নওগাঁ/৫৩৮ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ কচরাগপুর,ডাকঃ ফদতপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3329.  নওগাঁ/৫৩৯ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কাোইল,ডাকঃ ফদতপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3330.  নওগাঁ/৫৪০ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ কাোইল,ডাকঃ ফদতপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3331.  নওগাঁ/৫৪১ শ্রীশ্রী কেব র্মহির, গ্রার্মঃ কচরাগপুর,ডাকঃ ফদতপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3332.  নওগাঁ/৫৪২ শ্রীশ্রী হবেিহর র্মন্ডব, গ্রার্মঃ কচরাগপুর, ডাকঃ ফদতপুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3333.  নওগাঁ/৫৪৩ সনাতন সাংঘ র্মহির, সগ্রার্মঃ র্মদনািরপুর, ডাকঃ সরস্বতীপুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3334.  নওগাঁ/৫৪৪ িহরবাসর রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ বাগধনা ডাকঃ সরস্বীপুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3335.  নওগাঁ/৫৪৫ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্মঃ র্মদনািরপুর, ডাকঃ সরস্বতীপুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3336.  নওগাঁ/৫৪৬ শ্রীশ্রী হেবকালী র্মহির, গ্রার্মঃ র্মদনািরপুর, ডাকঃ সরস্বতীপুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3337.  নওগাঁ/৫৪৭ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্মঃ র্মদনািরপুর, ডাকঃ সরস্বতীপুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3338.  নওগাঁ/৫৪৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ বড়ুজান, ডাকঃ র্মদিেপুর,উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 
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3339.  নওগাঁ/৫৪৯ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ র্মদনািরপুর ডাকঃ সরস্বতীপুর, উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3340.  নওগাঁ/৫৫০ শ্রীশ্রী সর্মাধী র্মহির, গ্রার্মঃ বাগধানা, ডাকঃ সরস্বতীপুর,উপদজলা র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3341.  নওগাঁ/৫৫১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্মঃ বাগধানা, ডাকঃ সরস্বতীপুর,উপদজলা র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3342.  নওগাঁ/৫৫২ শ্রীশ্রী কালী ও হেব র্মহির, গ্রার্মঃ বাগধানা, ডাকঃ সরস্বতীপুর,উপদজলা র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3343.  নওগাঁ/৫৫৩ র্মিাশ্বোন, গ্রার্মঃ কবলঘহড়য়া,ডাকঃ িাটচকদগৌরী, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3344.  নওগাঁ/৫৫৪ িাটচকদগৌরী র্মিাশ্বোন, গ্রার্মঃ কবলঘহড়য়া,ডাকঃ িাটচকদগৌরী, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3345.  নওগাঁ/৫৫৫ শ্রীশ্রী জয়কালী র্মহির, গ্রার্মঃ িহষ ব,ডাকঃ িাটচকদগৌরী, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3346.  নওগাঁ/৫৫৬ শ্রীশ্রী হেকারপুর কালী র্মহির, গ্রার্মঃ হেকারপুর,ডাকঃ বহলিার, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3347.  নওগাঁ/৫৫৭ হিন্দুবাগ শ্রীশ্রী ভুতনার্ধার্ম র্মহির, গ্রার্মঃ বহলিার,ডাকঃ বহলিার, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3348.  নওগাঁ/৫৫৮ সরস্বতীপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ ভীর্মপুর,ডাকঃ সরস্বতীপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3349.  নওগাঁ/৫৫৯ ভীর্মপুর দুগ বা র্মহির , গ্রার্মঃ ভীর্মপুর,ডাকঃ সরস্বতীপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর , কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3350.  নওগাঁ/৫৬০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ রজয়পুর,ডাকঃ িাটচকদগৌরী, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3351.  নওগাঁ/৫৬১ শ্রীশ্রী দুগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কবলঘহড়য়া,ডাকঃ িাটচকদগৌরী, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3352.  নওগাঁ/৫৬২ সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কগায়ালবাড়ী,ডাকঃ িাটচকদগৌরী, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3353.  নওগাঁ/৫৬৩ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্মঃ কখাদ্দবনারানপুর,ডাকঃ সরস্বতীপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3354.  নওগাঁ/৫৬৪ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ ভান্ডারপুর,ডাকঃ িাটচকদগৌরী, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3355.  নওগাঁ/৫৬৫ শ্রীশ্রী হবষিহর র্মহির, গ্রার্মঃ কবলঘহড়য়া,ডাকঃ চকদগৌরী, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3356.  নওগাঁ/৫৬৬ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কখাদ্দবনারানপুর,ডাকঃ সরস্বতীপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3357.  নওগাঁ/৫৬৭ িাটচকদগৌরী বাদরায়ারী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কগায়ালবাড়ী,ডাকঃ িাটচকদগৌরী, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3358.  নওগাঁ/৫৬৮ েঃ লিীপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ েঃলক্ষ্মীপুর,ডাকঃ বহলিার, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3359.  নওগাঁ/৫৬৯ গদনেপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ গদনেপুর,ডাকঃ বহলিার,উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3360.  নওগাঁ/৫৭০ ভীর্মপুর কালী র্মহির, গ্রার্মঃ ভীর্মপুর,ডাকঃ সরস্বতীপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3361.  নওগাঁ/৫৭১ হকসর্মত কসবা শ্মোন, গ্রার্মঃ হকসর্মত কসবা,ডাকঃ সরস্বতীপুর, উপঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3362.  নওগাঁ/৫৭২ অদযাদ্ধাপাড়া ব্রজর্মাধুরী সাংঘ র্মহির, গ্রার্মঃ +ডাকঃ বর্মনর্ম, উপদজলাঃ র্মাি, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3363.  নওগাঁ/৫৭৩ চক উদর্মে সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ চক উদর্মে, ডাকঃ রার্মনগর, উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3364.  নওগাঁ/৫৭৪ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কোট মুল্লুক, ডাকঃ কালীগ্রার্ম, উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3365.  নওগাঁ/৫৭৫ রায়পুর র্মধ্যপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ রায়পুর, ডাকঃ বর্মনর্ম, উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3366.  নওগাঁ/৫৭৬ হবলদুবলা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ হবলদুবলা, ডাকঃ বর্মনর্ম, উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3367.  নওগাঁ/৫৭৭ কুসুম্বা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ + ডাকঃ কুসুম্বা, উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3368.  নওগাঁ/৫৭৮ ববলহসাং সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ ববলহসাং, ডাকঃ ববদ্যপুর, উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3369.  নওগাঁ/৫৭৯ শ্রীশ্রী রঘুনার্ জীউ র্মহির, গ্রার্মঃ কেবা, ডাকঃ রার্মবাড়ী, উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3370.  নওগাঁ/৫৮০ কার্মারকুড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কার্মারকুড়ী, ডাকঃ প্রসােপুর, উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3371.  নওগাঁ/৫৮১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ প্রসােপুর, ডাকঃ ঐ, উপদজলাঃ র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3372.  নওগাঁ/৫৮২ খদট্টশ্বর রাণীনগর রাস র্মহির, গ্রার্মঃ খদট্টশ্বর, ডাক+,উপঃ রানী নগর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3373.  নওগাঁ/৫৮৩ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাহনকিার, ডাকঃ সহফকপুর,উপঃ রানী নগর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3374.  নওগাঁ/৫৮৪ কাদয়স্থপাড়া সাব বজনীন র্মন্ডপ, গ্রার্মঃ + ডাকঃ +উপদজলাঃ র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৫.০৫.১১ 

3375.  নওগাঁ/৫৮৫ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: র্মিালী, ডাক : গািলী কর্মাড়, উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ১২/০২/১৩ 

3376.  নওগাঁ/৫৮৬ শ্রীশ্রী লক্ষ্মীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: হনজার্মপুর, ডাক : গািলীদর্মাড়, উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ১২/০২/১৩ 

3377.  নওগাঁ/৫৮৭ গািলী বাদরায়ারী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: গািলী, ডাক : গািলীদর্মাড়, উপদজলা:  র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ১২/০২/১৩ 

3378.  নওগাঁ/৫৮৮ অষ্টগ্রার্ম র্মিলী শ্মোন ও হেবকালী র্মহির, গ্রার্ম: র্মিালী, ডাক : গািলীদর্মাড়, উপদজলা:  র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ১৮/০২/১৩ 

3379.  নওগাঁ/৫৮৯ ভীর্মপুর শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: ভীর্মপুর(র্মধ্যপাড়া), ডাক: সরস্বতীপুর, উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৭/০৬/১৩ 

3380.  নওগাঁ/৫৯০ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: চািাে, উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৬/০১/১৪ 

3381.  নওগাঁ/৫৯১ চািাে সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: চািাে, উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৬/০১/১৪ 

3382.  নওগাঁ/৫৯২ চািাে েীহঘপাড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: চািাে, উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৬/০১/১৪ 

3383.  নওগাঁ/৫৯৩ শ্রীশ্রী েীতলা র্মহির, গ্রার্ম:দোিালী,  ডাক: েহরয়াপুর, উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৬/০১/১৪ 

3384.  নওগাঁ/৫৯৪ কোিালী সরোরপাড়া সাঃ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কোিালী,  ডাক: েহরয়াপুর, , উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৬/০১/১৪ 

3385.  নওগাঁ/৫৯৫ চকদজাতিহর সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চকদজাতিরী,  ডাক: েহরয়াপুর, , উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৬/০১/১৪ 

3386.  নওগাঁ/৫৯৬ শ্রীশ্রী বড়র্মাতাজী হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: কোিালী,  ডাক: েহরয়াপুর, উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৬/০১/১৪ 

3387.  নওগাঁ/৫৯৭ শ্রীশ্রী কৃষ্ণভি আশ্রর্ম, গ্রার্ম: পহন্ডতপুর,  ডাক: চািাে , উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৬/০১/১৪ 

3388.  নওগাঁ/৫৯৮ ইোপুর পূব বপাড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ইোপুর,  ডাক: চািাে, , উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৬/০১/১৪ 

3389.  নওগাঁ/৫৯৯ শ্রীশ্রী গুপ্ত কালী র্মহির, গ্রার্ম: ইোপুর,  ডাক: চািাে, , উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৬/০১/১৪ 

3390.  নওগাঁ/৬০০ বণ বাশ্রর্ম ও কযাগাচার্য্ব র্মহির, গ্রার্ম: চািাে(ে.পাড়া),  ডাক: চািাে, , উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ২৬.০১.১৪ 

3391.  নওগাঁ/৬০১ নওগাঁ কসবাশ্রর্ম সাংঘ, চর এনাদয়তপুর, নওগাঁ ২৮.০১.১৩ 

3392.  নওগাঁ/৬০২ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ র্মহির, আরজী নওগাঁ, নওগাঁ ২৮.০১.১৩ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3393.  নওগাঁ/৬০৩ সাব বজনীন বাসন্তী র্মহির, গ্রার্ম: পারােপুর, ডাক: বর্মনর্ম, উপদজলা+দজলা: নওগাঁ ২৮.০১.১৩ 

3394.  নওগাঁ/৬০৪ বহলিার কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বহলিার, উপদজলা+দজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3395.  নওগাঁ/৭০১ বািাইখাড়া সাব বজনীন হসহদ্ধর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বািাইখাড়া, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3396.  নওগাঁ/৭০২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: কপানঘইর,  ডাক: আর্মরুল কসবা, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3397.  নওগাঁ/৭০৩ সাব বজনীন দুগ বার্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: কপানঘইর,  ডাক: আর্মরুল কসবা, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3398.  নওগাঁ/৭০৪ পাইকড়া সাব বজনীন জয়কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: পাইকড়া, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3399.  নওগাঁ/৭০৫ বিলা সাব বজনীন দুগ বার্মাতা ও কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: বিলা,  ডাক: সািাদগালা, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3400.  নওগাঁ/৭০৬ পাইকড়া নদর্মাপাড়া সাব বজনীন হেদবাত্তর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: পাইকড়া, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3401.  নওগাঁ/৭০৭ ইসলার্মপুর সাব বজনীন কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: ইসলার্মপুর,  ডাক: সর্মসপাড়া, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3402.  নওগাঁ/৭০৮ পাইকড়া সাব বজনীন েীতলার্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: পাইকড়া, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3403.  নওগাঁ/৭০৯ ইসলার্মপুর সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম: ইসলার্মপুর,  ডাক: সর্মসপাড়া, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3404.  নওগাঁ/৭১০ ভবানীপুর বাজার সাব বজনীন কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: ভবানীপুর,  ডাক: রঘুরার্মপুর, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3405.  নওগাঁ/৭১১ বড়কাহলকাপুর ভাদটাপাড়া সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম: বড়কাহলকাপুর,  ডাক: কঘাষগ্রার্ম, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3406.  নওগাঁ/৭১২ সাব বজনীন কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: বড়কাহলকাপুর,  ডাক: কঘাষগ্রার্ম, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3407.  নওগাঁ/৭১৩ বুহড়র্মাতলা সাব বজনীন কালী ও দুগ বার্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: কখালাপাড়া,  ডাক:আিসানগঞ্জ, উপদজলা: আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3408.  নওগাঁ/৭১৪ খনদজার সাব বজনীন লক্ষ্মীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: খনদজার, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3409.  নওগাঁ/৭১৫ কচুয়া সাব বজনীন কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: কচুয়া,  ডাক: পাইকড়া, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3410.  নওগাঁ/৭১৬ সাব বজনীন কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: কাহলকাপুর,  ডাক: কঘাষগ্রার্ম, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3411.  নওগাঁ/৭১৭ আখড়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: রসুলপুর,  ডাক: রঘুরার্মপুর, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3412.  নওগাঁ/৭১৮ বাগর্মারা সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: বাগর্মারা,  ডাক: েহলয়া, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3413.  নওগাঁ/৭১৯ হর্মজবাপুর সাব বজনীন লক্ষ্মীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: হর্মজবাপুর,  ডাক: রঘুরার্মপুর, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3414.  নওগাঁ/৭২০ বািাইখাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বািাইখাড়া, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3415.  নওগাঁ/৭২১ বািাইখাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বািাইখাড়া, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3416.  নওগাঁ/৭২২ বাগর্মারা সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বার্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: বাগর্মারা,  ডাক: েহলয়া, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3417.  নওগাঁ/৭২৩ সাব বজনীন দুগ বার্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: সাদিবগঞ্জ,  ডাক: আিসানগঞ্জ, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3418.  নওগাঁ/৭২৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির ও র্মিাশ্মোনঘাট, গ্রার্ম: জগেীেপুরা,  ডাক: + উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3419.  নওগাঁ/৭২৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কপানঘইর,  ডাক: আর্মরুল কসবা, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 
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3420.  নওগাঁ/৭২৬ ভবানীপুর হর্মজবাপুর সাব বজনীন দুগ বার্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: ভবানীপুর,  ডাক: রঘুরার্মপুর, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১১/১১/১২ 

3421.  নওগাঁ/৭২৭ বার্মনীগ্রার্ম সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: বার্মনীগ্রার্ম,  ডাক: রন্সীবাড়ী, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৮/০১/১৩ 

3422.  নওগাঁ/৭২৮ বার্মনীগ্রার্ম সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: বার্মনীগ্রার্ম,  ডাক: রন্সীবাড়ী, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৮/০১/১৩ 

3423.  নওগাঁ/৭২৯ বার্মনীগ্রার্ম সাব বজনীন কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: বার্মনীগ্রার্ম,  ডাক: রন্সীবাড়ী, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৮/০১/১৩ 

3424.  নওগাঁ/৭৩০ হসাংসাড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: +  ডাক: হসাংসাড়া, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৮/০১/১৩ 

3425.  নওগাঁ/৭৩১ রসুলপুর সাব বজনীন বার্মা কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: রসুলপুর, ডাক: রঘুরার্মপুর,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৮/০১/১৩ 

3426.  নওগাঁ/৭৩২ হর্মরাপুর সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: হর্মরাপুর, ডাক: রঘুরার্মপুর,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৮/০১/১৩ 

3427.  নওগাঁ/৭৩৩ কগায়ালবাড়ী সাব বজনীন রিা কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: কগায়ালবাড়ী, ডাক: পাইকড়া,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৮/০১/১৩ 

3428.  নওগাঁ/৭৩৪ সাব বজনীন রিা কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: বাদজ ধদনশ্বর, ডাক: পাইকড়া,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৮/০১/১৩ 

3429.  নওগাঁ/৭৩৫ ককালা সাব বজনীন কালী ও দুগ বার্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: ককালা, ডাক: খনদজাড়,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৮/০১/১৩ 

3430.  নওগাঁ/৭৩৬ সর্মসপাড়া সাব বজনীন কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: সর্মসপাড়া,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৮/০১/১৩ 

3431.  নওগাঁ/৭৩৭ সর্মসপাড়া সাব বজনীন দুগ বার্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: সর্মসপাড়া,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৮/০১/১৩ 

3432.  নওগাঁ/৭৩৮ মুহনয়ারী  ঋহষপাড়া সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: মুহনয়ারী, ডাক: পহতসর,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৮/০১/১৩ 

3433.  নওগাঁ/৭৩৯ সাব বজনীন কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: বলরার্মচক কচৌধুরীপাড়া, ডাক: পাঁচুপুর,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৮/০১/১৩ 

3434.  নওগাঁ/৭৪০ ব্রজপুর সাব বজনীন দুগ বার্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: ব্রজপুর, ডাক: আর্মরুল কসবা,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৮/০১/১৩ 

3435.  নওগাঁ/৭৪১ পহতসর সাব বজনীন দুগ বার্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: পহতসর, ডাক: ঐ,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ১২/০২/১৩ 

3436.  নওগাঁ/৭৪২ রসুলপুর সাব বজনীন গঙ্গার্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: রসুলপুর(পূব বপাড়া), ডাক: রঘুরার্মপুর,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৯/১২/১৩ 

3437.  নওগাঁ/৭৪৩ অষ্টগ্রার্ম ডাঙ্গাপাড়া সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: অষ্টগ্রার্ম(ডাঙ্গাপাড়া), ডাক: েহলয়া,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; 

নওগাঁ 

২৯/১২/১৩ 

3438.  নওগাঁ/৭৪৪ রসুলপুর সাব বজনীন বনদুগ বার্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: রসুলপুর, ডাক: রঘুরার্মপুর,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৯/১২/১৩ 

3439.  নওগাঁ/৭৪৫ হবো সন্যালপাড়া সাব বজনীন দুগ বার্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: হবো, ডাক: ভাঙ্গাঁজাঙ্গাঁল,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৯/১২/১৩ 

3440.  নওগাঁ/৭৪৬ বলরার্মচক সাব বজনীন ককন্দ্রীয় র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: বলরার্মচক, ডাক: পাঁচুপুর,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৯/১২/১৩ 

3441.  নওগাঁ/৭৪৭ কবওলা সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কবওলা, ডাক: পদরেনগর,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৯/১২/১৩ 

3442.  নওগাঁ/৭৪৮ বলরার্মচক কচৌঃপাঃ সাঃ রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: বলরার্মচক, ডাক: পাঁচুপুর,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ০৬/০৪/১৪ 

3443.  নওগাঁ/৭৪৯ হেমুহলয়া সান্যালপাড়া সাব বজনীন কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: হেমুহলয়া, ডাক: কভাঁপাড়া,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; 

নওগাঁ 

০৬/০৪/১৪ 

3444.  নওগাঁ/৭৫০ বািাইখাড়া সাব বজনীন দুগ বার্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বািাইখাড়া,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ০৬/০৪/১৪ 
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3445.  নওগাঁ/৭৫১ বড় হের্মলা সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: বড়হের্মলা, ডাক: িাটদর্মাজািারগঞ্জ,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৩.১১.১৪ 

3446.  নওগাঁ/৭৫২ বড় হের্মলা সাব বজনীন রিাকালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: বড়হের্মলা, ডাক: িাটদর্মাজািারগঞ্জ,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; 

নওগাঁ 

২৩.১১.১৪ 

3447.  নওগাঁ/৭৫৩ বড় হের্মলা সাঃ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: বড়হের্মলা, ডাক: িাটদর্মাজািারগঞ্জ,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; 

নওগাঁ 

২৩.১১.১৪ 

3448.  নওগাঁ/৭৫৪ বড় হের্মলা সাব বজনীন বুড়া কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: বড়হের্মলা, ডাক: িাটদর্মাজািারগঞ্জ,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; 

নওগাঁ 

২৩.১১.১৪ 

3449.  নওগাঁ/৭৫৫ বার্মনীগ্রার্ম সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: বার্মনীগ্রার্ম,  ডাক: রন্সীবাড়ী, উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৩.১১.১৪ 

3450.  নওগাঁ/৭৫৬ জার্মগ্রার্ম সাব বজনীন শ্রীশ্রী সীতা কেবীর র্মহির, গ্রার্ম: জার্মগ্রার্ম, ডাক: কভাঁপাড়া,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৩.১১.১৪ 

3451.  নওগাঁ/৭৫৭ নওদুলী সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: নওদুলী, ডাক: পালো,  উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৩.১১.১৪ 

3452.  নওগাঁ/৭৫৮ পাঁচুপুর সাব বজনীন রাধাদগাহবি কেবঠাকুর, গ্রার্ম+ ডাক : পাঁচুপুর,: উপদজলা : আিাই, কজলা ; নওগাঁ ২৩.১১.১৪ 

3453.  নওগাঁ/৭৫৯ হবো পালপাড়া সাব বজনীন দুগ বার্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: হবো, ডাক: ভাঙ্গাজাঙ্গাল, উপদজলা: আিাই, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3454.  নওগাঁ/৭৬০ োিাদগালা পীরপাড়া সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: পীরপাড়া, ডাক: োিাদগালা, উপদজলা: আিাই, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3455.  নওগাঁ/৭৬১ পাইকড়া সাব বজনীন কালীর্মাতা র্মহির ও র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: + ডাক: পাইকড়া, উপদজলা: আিাই, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3456.  নওগাঁ/৭৬২ বনহেঘী সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: বনহেঘী, ডাক: পালো, উপদজলা: আিাই, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3457.  নওগাঁ/৮০১ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চকআধাইপুর, ডাক: হনউ রসুলপুর, উপদজলা: বেলগােী, কজলা: নওগাঁ ২৮/০১/১৩ 

3458.  নওগাঁ/৮০২ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: আধাইপুর, ডাক: নতুন রসুলপুর, উপদজলা: বেলগােী, কজলা: নওগাঁ ২৮/০১/১৩ 

3459.  নওগাঁ/৮০৩ চড়ুইিাঁসা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চড়ুইিাঁসা, ডাক: হনউ রসুলপুর, উপদজলা: বেলগােী, কজলা: নওগাঁ ২৮/০১/১৩ 

3460.  নওগাঁ/৮০৪ ককন্দ্রীয় দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক +উপদজলা : বেলগােী, কজলা: নওগাঁ ১২/০২/১৩ 

3461.  নওগাঁ/৮০৫ শ্রীশ্রী হেব কালী র্মহির, গ্রার্ম: আধাইপুর, ডাক: নতুন রসুলপুর, উপদজলা: বেলগােী, কজলা: নওগাঁ ২৭/০৬/১৩ 

3462.  নওগাঁ/৮০৬ জগপাড়া সাব বজনীন দুগ বার্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: জগপাড়া, ডাক: হর্মঠাপুর, উপদজলা: বেলগােী, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3463.  নওগাঁ/৮৩১ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: চকাহেন(ে.পাড়া), ডাক: পাক এনাদয়তপুর, উপদজলা: রাণীনগর, কজলা: নওগাঁ ২৮/০১/১৩ 

3464.  নওগাঁ/৮৩২ শ্রীশ্রী বাসর্মত্মী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: ভাটকক, ডাক: েহফকপুর,  উপদজলা : রানীনগর, কজলা ; নওগাঁ ২৩.১১.১৪ 

3465.  নওগাঁ/৮৩৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: বাঁেবাহড়য়া, ডাক: সািাদগালা,  উপদজলা : রানীনগর, কজলা ; নওগাঁ ২৩.১১.১৪ 

3466.  নওগাঁ/৮৩৪ বাঁেবাহড়য়া সাঃ রিা কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: বাঁেবাহড়য়া, ডাক: সািাদগালা,  উপদজলা : রানীনগর, কজলা ; নওগাঁ ২৩.১১.১৪ 

3467.  নওগাঁ/৮৩৫ চার্মটা সাব বজনীন রিা কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: চার্মটা, ডাক: েহফকপুর,  উপদজলা : রানীনগর, কজলা ; নওগাঁ ২৩.১১.১৪ 

3468.  নওগাঁ/৮৩৬ চার্মটা সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: চার্মটা, ডাক: েহফকপুর,  উপদজলা : রানীনগর, কজলা ; নওগাঁ ২৩.১১.১৪ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3469.  নওগাঁ/৮৫১ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ র্মহির, গ্রার্ম: তানইল, ডাক: বরদ্যপুর, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3470.  নওগাঁ/৮৫২ শ্রীশ্রী সব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বড়মুল্লুক, ডাক: কাহলগ্রার্ম, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3471.  নওগাঁ/৮৫৩ শ্রীশ্রী র্মিাপ্রভু কসবাইত সহর্মহত র্মহির, গ্রার্ম: বড়মুল্লুক, ডাক: কাহলগ্রার্ম, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3472.  নওগাঁ/৮৫৪ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা ঠাকুরাণী র্মহির, গ্রার্ম: বড়মুল্লুক, ডাক: কাহলগ্রার্ম, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3473.  নওগাঁ/৮৫৫ কতহলপাড়া স্বরবালা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কতহলপাড়া, ডাক: োংকরপুর, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3474.  নওগাঁ/৮৫৬ ববলহসাং সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ববলহসাং, ডাক: বরদ্যপুর, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3475.  নওগাঁ/৮৫৭ শ্রীশ্রী ব্রজর্মাধুরী র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্যকর্মনর্ম, ডাক: বর্মনর্ম, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3476.  নওগাঁ/৮৫৮ চকউদর্মে শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম: চকউদর্মে, ডাক: রার্মনগর, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3477.  নওগাঁ/৮৫৯ সতীিাট শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম: শ্রীরার্মপুর, ডাক: সতীিাট, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3478.  নওগাঁ/৮৬০ কগাহবিপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কগাহবিপুর, ডাক: বর্মনর্ম, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3479.  নওগাঁ/৮৬১ জঞ্জালী কালীর্মাতা কেবস্থান, গ্রার্ম: আঁয়াপুর, ডাক: ববদ্যপুর, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3480.  নওগাঁ/৮৬২ হবলদুবলা সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: হবলদুবলা, ডাক: বর্মনর্ম, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3481.  নওগাঁ/৮৬৩ কগায়ালর্মািা হেতলীতলা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কগায়ালর্মািা, ডাক: চককাহলকাপুর, উপদজলা: র্মািা, কজলা: 

নওগাঁ 

৩১.০৭.১৬ 

3482.  নওগাঁ/৮৬৪ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ শ্রী র্মহির, গ্রার্ম: কঘানা, ডাক: োংকরপুর, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3483.  নওগাঁ/৮৬৫ খুহেয়াডাঙ্গা সাব বজনীন শ্মোনঘাট কালী র্মহির, গ্রার্ম: খুহেয়াডাঙ্গা, ডাক: কগাটগাড়ী, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3484.  নওগাঁ/৮৬৬ কঘাড়ােি সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কঘাড়ােি, ডাক: কুশুম্বা, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3485.  নওগাঁ/৮৬৭ ববলহসাং বাদরায়ারী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ববলহসাং, ডাক: বরদ্যপুর, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3486.  নওগাঁ/৮৬৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: বাহরল্যা, ডাক: কজাতবাজার, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3487.  নওগাঁ/৮৬৯ েিরবাড়ী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: েিরবাড়ী, ডাক: কজাকািাট, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3488.  নওগাঁ/৮৭০ কগাহবিপুর ও চকরাজাপুর শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চকরাজাপুর, ডাক: কগাটগাড়ী, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3489.  নওগাঁ/৮৭১ কগাহবিপুর তাঁতীপাড়া সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: কগাহবিপুর, ডাক: বর্মনর্ম, উপদজলা: র্মািা, কজলা: নওগাঁ ৩১.০৭.১৬ 

3490.  নওগাঁ/৮৭৫ কার্মারকুহড় দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কার্মারকুহড়, ডাক : প্রসােপুর, উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ১২/০২/১৩ 

3491.  নওগাঁ/৮৭৬ সতীিাট র্মিাশ্মোন ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: শ্রীরার্মপুর, ডাক : সতীিাট, উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ০৩/০৩/১৪ 

3492.  নওগাঁ/৮৭৭ বসয়েপুর কেদবাত্তর শ্রীশ্রী কালী র্মন্ডপ ও র্মহির, গ্রার্ম: বসয়েপুর, ডাক : সতীিাট, উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ০৩/০৩/১৪ 

3493.  নওগাঁ/৮৭৮ গদণেপুর কালী র্মহির, গ্রার্ম: গদণেপুর, ডাক : সতীিাট, উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ০৩/০৩/১৪ 

3494.  নওগাঁ/৮৭৯ শ্রীশ্রী িহরপাগলী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: আয়াপুর, ডাক : ববদ্যপুর, উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২০.০১.১৫ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3495.  নওগাঁ/৮৮০ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক : প্রসােপুর,  উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২০.০১.১৫ 

3496.  নওগাঁ/৮৮১ শ্রীশ্রী রঘুনার্ হজউ র্মহির, গ্রার্ম: কসবা র্মািা,  ডাক : রার্মবাড়ী,  উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২০.০১.১৫ 

3497.  নওগাঁ/৮৮২ শ্রীশ্রী ভুবদনম্বরী বাড়ী, গ্রার্ম: + ডাক : কুশুম্বা,  উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২০.০১.১৫ 

3498.  নওগাঁ/৮৮৩ কার্মারকুহড় দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কার্মারকুহড়,  ডাক : প্রসােপুর,  উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২০.০১.১৫ 

3499.  নওগাঁ/৮৮৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কীত্তবলী,  ডাক : কালীগ্রার্ম,  উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২০.০১.১৫ 

3500.  নওগাঁ/৮৮৫ কেলুয়াবাড়ী আহেবাসীপাড়া সাব বজনীন লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: কেলুয়াবাড়ী,  ডাক : চককানু,  উপদজলা : র্মািা, কজলা: 

নওগাঁ 

২০.০১.১৫ 

3501.  নওগাঁ/৮৮৬ কগাহবিপুর কালী র্মহির, গ্রার্ম: কগাহবিপুর,  ডাক : বর্মনর্ম,  উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২০.০১.১৫ 

3502.  নওগাঁ/৮৮৭ কচায়াপুর পূব বপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কচায়াপুর,  ডাক : রার্মগাঁ,  উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২০.০১.১৫ 

3503.  নওগাঁ/৮৮৮ পলােবাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পলােবাড়ী,  ডাক : োংকরপুর,  উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২০.০১.১৫ 

3504.  নওগাঁ/৮৮৯ বাহনসর ককাোলকাটি র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: বাহনসর,  ডাক : বালুবজার,  উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২০.০১.১৫ 

3505.  নওগাঁ/৮৯০ কচায়াপুর জয়কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: কচায়াপুর,  ডাক : রার্মগাঁ,  উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২০.০১.১৫ 

3506.  নওগাঁ/৮৯১ বড়পই পূব বপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:  বড়পই,  ডাক : প্রসােপুর,  উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২০.০১.১৫ 

3507.  নওগাঁ/৮৯২ কুশুম্বা হেঘীরপাড় সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: +  ডাক : কুশুম্বা,  উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২০.০১.১৫ 

3508.  নওগাঁ/৮৯৩ বাহনসর হেবকালী র্মহির, গ্রার্ম: বাহনসর,  ডাক : বালুবাজার,  উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২০.০১.১৫ 

3509.  নওগাঁ/৮৯৪ কোট কবলালেি সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কোট কবলালেি,  ডাক : প্রসােপুর,  উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২০.০১.১৫ 

3510.  নওগাঁ/৮৯৫ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম: চক্ র্মদনািরপুর,  ডাক : বালুবাজার,  উপদজলা : র্মািা, কজলা: নওগাঁ ২০.০১.১৫ 

3511.  নওগাঁ/৮৯৬ কেলুয়াবাড়ী েহিণপাড়া সাব বজনীন কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: কেলুয়াবাড়ী,  ডাক : চককানু,  উপদজলা : র্মািা, কজলা: 

নওগাঁ 

২০.০১.১৫ 

3512.  নওগাঁ/৯০১ পহন্ডতপুর শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: পহন্ডতপুর, ডাক: চািাে, উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ১৬/০২/১৪ 

3513.  নওগাঁ/৯০২ ঝাহড়রা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: ঝাহড়রা,  ডাক: িাট চকদগৌরী , উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ১৬/০২/১৪ 

3514.  নওগাঁ/৯০৩ ঝাহড়রা সাব বজনীন রিাকালী র্মহির, গ্রার্ম: ঝাহড়রা,  ডাক: িাট চকদগৌরী , উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ১৬/০২/১৪ 

3515.  নওগাঁ/৯০৪ ধনরাইল সাব বজনীন ককন্দ্রীয় রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: ধনরাইল,  ডাক:দচরাগপুর, উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ১৬/০২/১৪ 

3516.  নওগাঁ/৯০৫ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চকিহরবল্লভ,  ডাক:এনাদয়তপুর, উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ১৬/০২/১৪ 

3517.  নওগাঁ/৯০৬ ইোপুর পহির্মপাড়া হেবকালী র্মহির, গ্রার্ম: ইোপুর,  ডাক:চািাে, উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ১৬/০২/১৪ 

3518.  নওগাঁ/৯০৭ হেব হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: +  ডাক:+ উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ১৬/০২/১৪ 

3519.  নওগাঁ/৯০৮ ভীর্মপুর রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: ভীর্মপুর,  ডাক:সরস্বতীপুর, উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ১৬/০২/১৪ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3520.  নওগাঁ/৯০৯ আদখড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: আদখড়া,  ডাক:+ উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ১৬/০২/১৪ 

3521.  নওগাঁ/৯১০ আদখড়া হেব র্মহির, গ্রার্ম: আদখড়া,  ডাক:+ উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ১৬/০২/১৪ 

3522.  নওগাঁ/৯১১ হেব হবগ্রি হেব কালী র্মন্ডপ, গ্রার্ম: চকিহরবল্লভ,  ডাক:এনাদয়তপুর, উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ০৬/০৪/১৪ 

3523.  নওগাঁ/৯১২ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: সুলতানপুর,  ডাক: েহরয়াপুর, উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ০৬/০৪/১৪ 

3524.  নওগাঁ/৯১৩ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: +  ডাক: চািাে, উপদজলা: র্মিাদেবপুর, কজলা: নওগাঁ ০৬/০৪/১৪ 

3525.  নওগাঁ/৯৫১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম: চকহনরহখন, ডাক+উপদজলা: পত্নীতলা, কজলা: নওগাঁ ১৬.০২.১৪ 

3526.  রাজ/০১ বুলনপুর(নুতনপাড়া) হেব র্মহির, বুলনপুর(নুতনপাড়া),রাজোিী ককাট ব, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3527.  রাজ/০২ সাদিব বাজার কালীর্মাতার র্মহির, সাদিব বাজার,দঘাড়ার্মারা, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3528.  রাজ/০৩ ককেবপুর হেব র্মহির, ককেবপুর, রাজোিী ককাট ব, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3529.  রাজ/০৪ গঙ্গা র্মহির, কসদখর চক, কবায়াহলয়া, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3530.  রাজ/০৫ শ্রীশ্রী কলাকনার্ বাবার র্মহির, কলাকনার্ নগর, সপুরা, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3531.  রাজ/০৬ নবাবগঞ্জ(দঘাষপাড়া) হেব র্মহির, নবাবগঞ্জ(দঘাষপাড়া),রাজোিী ককাট ব, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3532.  রাজ/০৭ শ্রীশ্রী বাবা তারদকশ্বর র্মহির, কবায়াহলয়াপাড়া, কঘাড়ার্মারা, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3533.  রাজ/০৮ িহরজন হেব র্মহির, কিাদতর্মখাঁ িহরজন পল্লী, কবায়াহলয়া, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3534.  রাজ/০৯ রার্মচন্দ্রপুর কালীর্মাতার র্মহির, রার্মচন্দ্রপুর, কঘাড়ার্মারা, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3535.  রাজ/১০ রাজোিী ববষ্ণব সভা র্মহির, গণকপাড়া, কঘাড়ার্মারা, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3536.  রাজ/১১ চতুদব বেী সাব বজনীন র্মহির, পবাপাড়া, সপুরা, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3537.  রাজ/১২ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ কেব হবগ্রি  র্মহির, র্মাদলাপাড়া, কঘাড়ার্মারা, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3538.  রাজ/১৩ আহে কাহলস্থান দুগ বা র্মহির, ষষ্ঠীতলা, কবায়াহলয়া, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3539.  রাজ/১৪ হেবালয় র্মহির, রার্মচন্দ্রপুর, কঘাড়ার্মারা, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3540.  রাজ/১৫ চহন্ডপুর কালীর্মাতার র্মহির, কাহজিাটা, রাজোিী হজহপও, রাজপাড়া, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3541.  রাজ/১৬ রাজারিাতা কালীর্মাতা র্মহির, রাজারিাতা, কবাহলয়া, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3542.  রাজ/১৭ কাহেরগঞ্জ কালীর্মাতা র্মহির, কাহেরগঞ্জ, কঘাড়ার্মারা, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3543.  রাজ/১৮ আনির্ময়ী পূজা র্মহির, কুর্মারপাড়া, কঘাড়ার্মারা, কবায়াহলয়া, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3544.  রাজ/১৯ রাজারিাতা হেব র্মহির, সরকারী হসটি কদলদজর হপেদন, রাজারিাতা, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3545.  রাজ/২০ শ্রীশ্রী কগাপীনার্ লক্ষ্মীনারায়ণ কেব হবগ্রি ঠাকুর (িনুর্মানহজর আখড়া) র্মহির, গনকপাড়া, কঘাড়ার্মারা, কবায়াহলয়া, 

রাজোিী 

০২.১২.১০ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3546.  রাজ/২১ হেদরাইল কৃষ্ণ কালী র্মহির, হেদরাইল, কঘাড়ার্মারা, কবায়াহলয়া, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3547.  রাজ/২২ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ হবদ্যার্মহির, লক্ষ্মীপুর রার্মকৃষ্ণপল্লী, রাজপাড়া, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3548.  রাজ/২৩ র্মাষ্টারপাড়া কালীর্মাতার র্মহির, সাদিব বাজার, র্মাষ্টার পাড়া, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3549.  রাজ/২৪ পান্থাপাড়া কালী র্মহির, পান্থাপাড়া ,িাট কগাোগাহড়, পবা, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3550.  রাজ/২৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বার্মাতা র্মহির, কতলীপাড়া , পবা, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3551.  রাজ/২৬ শ্রীশ্রী র্মন্ডল চন্ডী র্মহির, র্মিানিাখালী,নওিাটা, পবা, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3552.  রাজ/২৭ শ্রীশ্রী কগাপাল কেব ঠাকুর র্মহির, লহলতািার ,দবায়াহলয়া, পবা, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3553.  রাজ/২৮ হেব কালীর্মাতা শ্মোন ঘাট, সাাং- নওিাটা বাজার, নওিাটা কপৌরসভা, পবা, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3554.  রাজ/২৯ শ্রীরার্মপুর হেব র্মহির, শ্রীরার্মপুর, রাজোিী হজহপও, লাজপাড়া, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3555.  রাজ/৩০ বরো কালীর্মাতা র্মহির, কুর্মারপাড়া, কঘাড়ার্মারা, কবায়াহলয়া, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3556.  রাজ/৩১ শ্রীশ্রী রহবোস ভি র্মহির, লক্ষ্মীপুর বাহকর কর্মাড়, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3557.  রাজ/৩২ ফুেকীপাড়া কালীর্মাতার র্মহির, ফুেকী পাড়া, কঘাড়ার্মারা, কবায়াহলয়া, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3558.  রাজ/৩৩ কঘাড়ার্মারা কজাড়া হেব র্মহির, কঘাড়ার্মারা, কবায়াহলয়া, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3559.  রাজ/৩৪ কঘাড়ার্মারা কালী র্মহির, কঘাড়ার্মারা, কবায়াহলয়া, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3560.  রাজ/৩৫ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, রাজোিী হচহনকল িহরজন কদলানী ০২.১২.১০ 

3561.  রাজ/৩৬ রানী বাজার কালী ও েীতলা র্মহির, রানীবাজার, কঘাড়ার্মাড়া, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3562.  রাজ/৩৭ তালাইর্মাড়ী কালীর্মাতা র্মহির, তালাইর্মাড়ী বাজার, কাজলা, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3563.  রাজ/৩৮ হর্মজবাপুর কালীর্মাতা র্মহির, হর্মজবাপুর, হবদনােপুর বাজার, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3564.  রাজ/৩৯ সািাপুর সাব বজনীন কালীর্মাতা র্মহির, সািাপুর, কচৌমুিনী, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3565.  রাজ/৪০ শ্রীশ্রী রাহধকানাদর্শ্বর হেব ঠাকুর ও শ্রীশ্রী র্মেনদগাপাল কেব ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম: িরগ্রার্ম, কপাষ্ট: রাজোিী ককাট ব, 

রাজোিী 

০২.১২.১০ 

3566.  রাজ/৪১ শ্রীশ্রী েীতলা র্মাতার র্মহির, কেদখর চক, কঘাড়ার্মাড়া, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3567.  রাজ/৪২ রাজোিী পঞ্চবটী র্মিাশ্মোন, পঞ্চবটী, কঘাড়ার্মাড়া, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3568.  রাজ/৪৩ রাজোিী ধর্ম বসভা, গনকপাড়া, কঘাড়ার্মাড়া, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3569.  রাজ/৪৪ নাককাঠী কালীর্মাতা র্মহির, ককন্দ্রীয় কারাগার, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3570.  রাজ/৪৫ হেবালয় র্মহির, সাগরপাড়া, কঘাড়ার্মাড়া, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3571.  রাজ/৪৬ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ইউসুফপুর, চারঘাট,  রাজোিী ০২.১২.১০ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3572.  রাজ/৪৭ শ্রীশ্রী দুগ বার্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: লিীপুর, ডাক: ডাকরা, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3573.  রাজ/৪৮ কজাতকাহতবক শ্মোন র্মহির, গ্রার্ম: কজাত কাহতবক, ডাক: নন্ধনগােী, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3574.  রাজ/৪৯ বরকতপুরকালী তলা দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বরকতপুর, ডাক: নন্ধনগােী, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3575.  রাজ/৫০ শ্রীশ্রী হেতলা র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: কজাতকাহতবক, ডাক: নন্ধনগােী, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3576.  রাজ/৫১ শ্রীশ্রী কাহল র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: কালুিাটী, ডাক: রুস্তর্মপুর, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3577.  রাজ/৫২ বাসুদবপুর বাগর্মারী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: বাসুদেবপুর, ফুলতলা, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3578.  রাজ/৫৩ ফুলতলা শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: বাসুদেবপুর, ডাক: ফুলতলা,  ০২.১২.১০ 

3579.  রাজ/৫৪ শ্রীশ্রী র্মনসা কেবী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কর্মািারপুর, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3580.  রাজ/৫৫ কগৌড়েির কালী র্মহির, গ্রার্ম: কগৌড়েির, ডাক: সারো, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3581.  রাজ/৫৬ কগৌড়েিরপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কগৌড়েিরপুর, ডাক: সারো, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3582.  রাজ/৫৭ কগালপুর কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কগাপালপুর, ডাক: বাকড়া, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3583.  রাজ/৫৮ বনহকদোর কাহল র্মহির, গ্রার্ম: বনহকদোর, ডাক: বাকড়া, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3584.  রাজ/৫৯ েলুয়া কগৌচর দুগ বা র্মহির, চকদগাচর, গ্রার্ম+ডাক: েলুয়া, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3585.  রাজ/৬০ পহির্ম বাসুপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বরকতপুর, ডাক: নন্ধনগােী, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3586.  রাজ/৬১ শ্রীশ্রী কাহল র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: েলুয়া, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3587.  রাজ/৬২ শ্রীশ্রী কাহল র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: েলুয়া, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3588.  রাজ/৬৩ শ্রীশ্রী হেতলা র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: েলুয়া, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3589.  রাজ/৬৪ শ্রীশ্রী র্মনসা র্মাতার র্মহির, চকদগাচর গ্রার্ম+ডাক: েলুয়া, চারঘাট, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3590.  রাজ/৬৫ শ্রীশ্রী কাহল র্মাতার র্মহির, , চকদগাচর, গ্রার্ম+ডাক: েলুয়া, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3591.  রাজ/৬৬ কালাচাঁে বাবার আশ্রর্ম, চকদগাচর, গ্রার্ম+ডাক: েলুয়া, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3592.  রাজ/৬৭ হেব র্মহির + েীতলা র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নওোপাড়া, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3593.  রাজ/৬৮ রাওগা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রাওর্া, ডাক: হর্মরগঞ্জ, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3594.  রাজ/৬৯ অনপর্মপর কালী র্মহির, গ্রার্ম: অনুপর্মপুর, ডাক+উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3595.  রাজ/৭০ চারঘাট ককন্দ্রীয় কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক+উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3596.  রাজ/৭১ কালী র্মহির, গ্রার্ম: পান্ন্াপাড়া, ডাক: ডাকরা, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3597.  রাজ/৭২ খানাপাড়া বটতলা কাহল র্মহির, গ্রার্ম: খানাপাড়া, ডাক: সরেি, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3598.  রাজ/৭৩ পটিয়াকাহি কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: পটিয়াকাহি ডাক: নন্ধনগােী, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3599.  রাজ/৭৪ হঝকরা িালোরপাড়া শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: হঝকরা, ডাক: হঝকরা, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3600.  রাজ/৭৫ বাবা কলাকনার্ র্মহির, গ্রার্ম: িহরজনপল্লী, ডাক: সরেি, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3601.  রাজ/৭৬ শ্রীশ্রী র্মনসা র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পরানপুর, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3602.  রাজ/৭৭ সারো পুহলে একাদডর্মী  দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হখকরা সারো, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3603.  রাজ/৭৮ কখােে বদগাহবিপুর শ্মোন, গ্রার্ম: কখাে বদগাহবিপুর, ডাক: িাটহঝকরা, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3604.  রাজ/৭৯ কখােে ব কগাহবিপুর কাহল র্মহির, কখােে বদগাহবিপুর, ডাক: িাটহঝকরা, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3605.  রাজ/৮০ কগৌড়েিরপুর হেব র্মহির, গ্রার্ম: কগৌড়েিরপুর, ডাক: সরেি, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3606.  রাজ/৮১ হঝকরা কর্ম বকারপাড়া কাহল র্মহির, গ্রার্ম: হঝকরা, ডাক: িাটহঝকরা, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3607.  রাজ/৮২ হেব র্মহির, গ্রার্ম: হর্ময়াপুর, ডাক+উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3608.  রাজ/৮৩ তালবাড়ীয়া কাহল র্মহির, গ্রার্ম: তালবাহড়য়া, ডাক: পরানপুর, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3609.  রাজ/৮৪ পাটিয়াকাহি ববদ্যনার্ তলা হেব র্মহির, গ্রার্ম: পটিয়াকাহি, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3610.  রাজ/৮৫ পাটিয়াকাহি দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পাটিয়াকাহি, ডাক: নন্ধনগােী, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3611.  রাজ/৮৬ জািাাংগীরাবাে কাহল র্মহির, গ্রার্ম: জািাাংগীরাবাে, ডাক: নন্ধনগােী, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3612.  রাজ/৮৭ পান্ন্াপাড়া কাহল র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: পান্ন্াপাড়া, ডাক: রুস্তপুর, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3613.  রাজ/৮৮ শ্রীশ্রী েীতলা র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: তালবাড়ীয়া, ডাক: পরানপুর, উপদজলা: চারঘাট, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3614.  রাজ/৮৯ কাগর্মারী কালীর্মাতার র্মহির, কাগর্মারী, কচৌর্মিনী, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3615.  রাজ/৯০ হঝকরা কর্ম বকার পাড়া কালী র্মহির, হঝকরা,িাট হঝকরা, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3616.  রাজ/৯১ চারঘাট ঋহষপাড়া দুগ বা র্মহির, আড়াজীসাহেপুর, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3617.  রাজ/৯২ চারঘাট ককন্দ্রীয় কালী র্মহির, হর্মস্ত্রীপাড়া, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3618.  রাজ/৯৩ হর্ময়াপুর হনহে কালী র্মহির, চারঘাট বাজার, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3619.  রাজ/৯৪ দুগ বা র্মহির, বাসুদেবপুর, নিনগােী, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3620.  রাজ/৯৫ বরকতপুর কালীতলা দুগ বা র্মহির, বরকতপুর, নিনগােী, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3621.  রাজ/৯৬ কালাচাঁে বাবার আশ্রর্ম, কগাচর, েলুয়া, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3622.  রাজ/৯৭ েলুয়া কগাচর দুগ বা র্মহির , কগাচর, েলুয়া, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3623.  রাজ/৯৮ েলুয়া কালী র্মহির , েলুয়া, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3624.  রাজ/৯৯ েলুয়া কগাচর শ্মোন, েলুয়া, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3625.  রাজ/১০০ েলুয়া কগাচর কালী র্মহির, েলুয়া, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3626.  রাজ/১০১ েলুয়া েীতলা র্মহির, েলুয়া, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3627.  রাজ/১০২ অনুপর্মপুর হিন্দুপাড়া কালীর্মাতার র্মহির, অনুপর্মপুর, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3628.  রাজ/১০৩ রাওর্া দুগ বা র্মহির , রাওর্া ,হর্মরগঞ্জ, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3629.  রাজ/১০৪ কজার্ কাহতবক র্মিাশ্মোন , কযার্ কাহতবক,নিনগােী, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3630.  রাজ/১০৫ কালুিাটী কালী র্মহির , কালুিাটী,নিনগােী, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3631.  রাজ/১০৬ রিাকালী র্মাতা র্মহির , পূব ব বাসুপাড়া,নিনগােী, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3632.  রাজ/১০৭ পূব ব বাসুপাড়া ঠাকুরাণী কেবী র্মহির , পূব ব বাসুপাড়া,নিনগােী, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3633.  রাজ/১০৮ হেব র্মহির , চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3634.  রাজ/১০৯ পাটিয়াকাহি ববদ্যনার্তলা হেব র্মহির , পাটিয়াকাহি,নিনগােী, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3635.  রাজ/১১০ শ্রীশ্রী েীতলা  র্মাতার র্মহির , তালবাহড়য়া,পরানপুরিাট, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3636.  রাজ/১১১ ইউসুফপুর বািাদুরপাড়া দুগ বা র্মহির , ইউসুফপুর, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3637.  রাজ/১১২ শ্রীশ্রী  কালী  র্মাতা ঠাকুরাণীর র্মহির , তালবাহড়য়া,পরানপুরিাট, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3638.  রাজ/১১৩ পাটিয়াকাহি ববদ্যনার্তলা শ্মোন , পাটিয়াকাহি,নিনগােী, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3639.  রাজ/১১৪ বরকতপুর  সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , বরকতপুর,নিনগােী, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3640.  রাজ/১১৫ িাবীবপুর কালী র্মাতা র্মহির , িাবীবপুর,নিগােী, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3641.  রাজ/১১৬ পাটিয়াকাহি দুগ বা র্মহির , পাটিয়াকাহি,নিনগােী, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3642.  রাজ/১১৭ বনহকদোর রার্ম র্মহির, বনহকদোর, ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3643.  রাজ/১১৮ পহিে বাসুপাড়া দুগ বা র্মহির , পঃ বাসুপাড়া,নিনগােী, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3644.  রাজ/১১৯ নিনগােী কুঠিপাড়া দুগ বা র্মহির , নিনগােী, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3645.  রাজ/১২০ ফুলতলা শ্মোন , বাসুদেবপুর(বাগর্মারী),ফুলতলা, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3646.  রাজ/১২১ বাসুদেবপুর বাগর্মারী কালী র্মহির , বাসুদেবপুর,ফুলতলা, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3647.  রাজ/১২২ বাসুদেবপুর িহর র্মহির , বাসুদেবপুর,ফুলতলা, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3648.  রাজ/১২৩ বাসুদেবপুর চহন্ড র্মহির , বাসুদেবপুর,ফুলতলা, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3649.  রাজ/১২৪ পাটিয়াকাহি শ্মোন , পাটিয়াকাহি,নিনগােী, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3650.  রাজ/১২৫ চক কর্মািারপুর সরকারপাড়া দুগ বা র্মহির , চক কর্মািারপুর সরকারপাড়া,  কর্মািারপুর  চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3651.  রাজ/১২৬ পাটিয়াকাহি কালী র্মাতা র্মহির , পাটিয়াকাহি,নিনগােী, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 

3652.  রাজ/১২৭ কালী র্মহির , জািাঙ্গীরাবাে,রুস্তর্মপুর, চারঘাট, রাজোিী ০২.১২.১০ 
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3653.  রাজ/১২৮ ষষ্ঠীতলা হেব র্মহির, গ্রার্ম: ষষ্ঠীতলা,ডাক: কঘাড়ার্মারা, উপদজলা: + কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3654.  রাজ/১২৯ পদ্মা সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম: কুর্মারপাড়া, ডাক: কঘাড়ার্মারা, উপদজলা: + কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3655.  রাজ/১৩০ সনাতন ধর্ম ব সাংঘ র্মহির, গ্রার্ম: কুর্মারপাড়া, ডাক: কঘাড়ার্মারা, উপদজলা: + কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3656.  রাজ/১৩১ সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: োলদজাড়, ডাক: িাট গাদঙ্গাপাড়া, উপদজলা:বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3657.  রাজ/১৩২ সাব বজনীন বাহড়গ্রার্ম দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বাহড়গ্রার্ম, ডাক: িাট গাদঙ্গাপাড়া, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3658.  রাজ/১৩৩ হর্মলন র্মহির, গ্রার্ম: কেখপাড়া, ডাক: হজ হপ ও, উপদজলা: + কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3659.  রাজ/১৩৪ লাঠিয়াল র্মন্ডপ, গ্রার্ম: কবায়াহলয়াপাড়া, ডাক: কঘাড়ার্মারা, উপদজলা: + কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3660.  রাজ/১৩৫ র্মহতিার সনাতন ধর্ম ব সাংঘ র্মহির, গ্রার্ম: কাজলা, ডাক: কাজলা, উপদজলা: + কজলা: রাজোিী ০২.১২.১০ 

3661.  রাজ/১৩৬ কসানাডাঙ্গা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কসানাডাঙ্গা, ডাক: নাহসরগঞ্জ, উপদজলা:বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3662.  রাজ/১৩৭ হজয়াপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: হজয়াপাড়া, ডাক: র্মাহরয়া, উপদজলা:বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3663.  রাজ/১৩৮ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ র্মহির ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কগায়ালকাহি, উপদজলা:বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3664.  রাজ/১৩৯ খদয়রা হিন্দু কল্যাণ কসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম: খদয়রা, ডাক: িাট র্মাধনগরর, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3665.  রাজ/১৪০ বড় র্মাধাইমুড়ী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বড় র্মাধাইমুড়ী, ডাক: কাহতলা, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3666.  রাজ/১৪১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:পািাড়পুর(ঋহষপাড়া),ডাক:ভবানীগঞ্জ,উপদজলা:বাগর্মারা, রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3667.  রাজ/১৪২ র্মচর্মইল বসয়েপুর আখড়া, গ্রার্ম: বসয়েপুর, ডাক: র্মচর্মইল, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3668.  রাজ/১৪৩ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: িাসানপুর, ডাক: হদ্বনপুর, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3669.  রাজ/১৪৪ শ্রীশ্রী রিাকালী র্মহির, গ্রার্ম: চহকরপাড়া, ডাক:তাদিরপুর , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3670.  রাজ/১৪৫ কেওপাড়া সাব বজনীন কেব র্মহির, গ্রার্ম: কেওপাড়া, ডাক: িাটোর্মনাে, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3671.  রাজ/১৪৬ ভবানীগঞ্জ ককন্দ্রীয় র্মহির, গ্রার্ম: ভবানীগঞ্জ, ডাক: ভবানীগঞ্জ, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3672.  রাজ/১৪৭ শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:তাদিরপুর, ডাক:তাদিরপুর, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3673.  রাজ/১৪৮ োলদজাড় সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: োলদজাড়, ডাক: িাটগাদঙ্গাপাড়া, উপদজলা:বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3674.  রাজ/১৪৯ শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: গুয়াবাড়ী, ডাক: বড়হবিানালী, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3675.  রাজ/১৫০ কবারতলা কালী বাহড় র্মহির, গ্রার্ম: তাদিরপুর, ডাক:তাদিরপুর , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3676.  রাজ/১৫১ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গদেদবর আখড়া, গ্রার্ম: তাদিরপুর, ডাক:তাদিরপুর , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3677.  রাজ/১৫২ বৃিাবনতলা কালীবাড়ী র্মহির , গ্রার্ম: তাদিরপুর, ডাক: তাদিরপুর, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3678.  রাজ/১৫৩ চাঁইসারা হিন্দু সম্প্রোয় কেব র্মহির, গ্রার্ম: চাঁইসারা, ডাক:িাটগাদঙ্গাপাড়া , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3679.  রাজ/১৫৪ শ্রীশ্রী লক্ষ্মীর্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: রার্মরার্মা, ডাক:রার্মরার্মা, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3680.  রাজ/১৫৫ ভবানীগঞ্জ সাব বজনীন ককন্দ্রীয় পূজা র্মহির, গ্রার্ম: ভবানীগঞ্জ, ডাক: ভবানীগঞ্জ, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3681.  রাজ/১৫৬ র্মিাশ্মোন *, গ্রার্ম: বড়কয়া, ডাক: বড়হবিানালী, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3682.  রাজ/১৫৭ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: বড়কয়া, ডাক: বড়হবিানালী, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3683.  রাজ/১৫৮ সন্ন্যাসীতলা বাল্য কগাপাল র্মহির, গ্রার্ম: বড়কয়া, ডাক: বড়হবিানালী, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3684.  রাজ/১৫৯ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: বড়কয়া, ডাক: বড়হবিানালী, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3685.  রাজ/১৬০ হবলেহন সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: হবলেহন, ডাক: নাহসরগঞ্জ, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3686.  রাজ/১৬১ খুহজপুর কালী র্মহির, গ্রার্ম: খুহজপুর, ডাক: নরহসাংিপুর, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3687.  রাজ/১৬২ োর্মনাে ঋহষপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: োর্মনাে, ডাক:োর্মনাে , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3688.  রাজ/১৬৩ োর্মনাে কর্ম বকারপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: োর্মনাে, ডাক:োর্মনাে , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3689.  রাজ/১৬৪ োর্মনাে কভৌহর্মকপাড়া হেব র্মহির, গ্রার্ম: োর্মনাে, ডাক:োর্মনাে , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3690.  রাজ/১৬৫ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কগাহবিপাড়া, ডাক:পাওহরয়া , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3691.  রাজ/১৬৬ কেওপাড়া সাব বজনীন কেব র্মহির, গ্রার্ম: কেওপাড়া, ডাক:োর্মনােিাট , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3692.  রাজ/১৬৭ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: কগাহবিপাড়া, ডাক:পাঁশুহচয়া , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3693.  রাজ/১৬৮ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:দসনপাড়া, ডাক:দগায়ালকািী , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3694.  রাজ/১৬৯ শ্রীশ্রী কালী ও দুগ বা র্মহির গ্রার্ম: কতলীপুকুর, ডাক:কদনাপাড়া , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3695.  রাজ/১৭০ কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: খাঁপুর, ডাক: দ্বীপপুর, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3696.  রাজ/১৭১ কাোরী ককায়ালী পাড়া রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কাোড়ী, ডাক:োর্মনাে , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3697.  রাজ/১৭২ রনেীবাড়ী পূজা র্মহির, গ্রার্ম: নার্মকান, ডাক:রনেীবাড়ী , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3698.  রাজ/১৭৩ বাগর্মারা িহর র্মহির, গ্রার্ম: বাগর্মারা, ডাক:োর্মনাে , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3699.  রাজ/১৭৪ র্মধ্য কেৌলতপুর িহর র্মহির, গ্রার্ম: বাগর্মারা, ডাক:োর্মনাে , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3700.  রাজ/১৭৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: বীরকয়া, ডাক:বীরকয়া , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3701.  রাজ/১৭৬ ফুলপুর সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: ফুলপুর, ডাক: নরোে , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3702.  রাজ/১৭৭ র্মাধাইমুড়ী প্রগহতেীল সনাতন সাংঘ*, গ্রার্ম: র্মাধাইমুড়ী, ডাক:র্মচর্মইল , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3703.  রাজ/১৭৮ শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির,গ্রার্ম: বড়কয়া, ডাক:বড়হবিানালী, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3704.  রাজ/১৭৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: বড়কয়া, ডাক: বড়হবিানালী, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3705.  রাজ/১৮০ পািাড়পুর হিন্দুপাড়া কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: পািাড়পুর, ডাক: ভবানীগঞ্জ, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3706.  রাজ/১৮১ একডালা পূজা র্মহির, গ্রার্ম: একডালা, ডাক:ভবানীগঞ্জ , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3707.  রাজ/১৮২ িাতরুর্ম হিন্দু কল্যাণ কসবাশ্রর্ম সাংঘ ও হজউ কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: িাতরুর্ম, ডাক: পাসুহরয়া, উপদজলা: বাগর্মারা, 

রাজোিী 

২৪.০৪.১১ 

3708.  রাজ/১৮৩ গাদঙ্গাপাড়া কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: গাদঙ্গাপাড়া, ডাক: কদনাপাড়া, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3709.  রাজ/১৮৪ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ র্মহির, গ্রার্ম: কগায়ালকািী,ডাক: গায়ালকািী, উপদজলা:বাগর্মারা,দজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3710.  রাজ/১৮৫ চাদিরআড়া হিন্দুপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: চাদিরআড়া, ডাক: চাদিরআড়া, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3711.  রাজ/১৮৬ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: িাসানপুর, ডাক: হদ্বপপুর, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3712.  রাজ/১৮৭ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: িাসানপুর, ডাক: হদ্বপপুর, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3713.  রাজ/১৮৮ সাব বজনীন হর্মলন র্মহির, গ্রার্ম: বারুইপাড়া, ডাক: হসাংর্মারা, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3714.  রাজ/১৮৯ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: বারুইপাড়া, ডাক: হসাংর্মারা, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3715.  রাজ/১৯০ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: উেপাড়া, ডাক: কগায়ালকাহি, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3716.  রাজ/১৯১ চাদিরআড়া উত্তরপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চাদিরআড়া, ডাক: চাদিরআড়া, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3717.  রাজ/১৯২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: তালঘহড়য়া, ডাক: ককানাবাড়ীয়া, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3718.  রাজ/১৯৩ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: লাদুবাড়ী, ডাক: িাটগাদঙ্গাপাড়া, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3719.  রাজ/১৯৪ বাঁইগাো র্মহনতলা শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: লাদুবাড়ী, ডাক: িাটগাদঙ্গাপাড়া, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3720.  রাজ/১৯৫ শ্রীশ্রী ব্রহ্মা র্মহির, গ্রার্ম: কুন্ডুপাড়া, ডাক:তাদিরপুর , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3721.  রাজ/১৯৬ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: খদ্দবদকৌড়, ডাক: র্মচর্মইল, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3722.  রাজ/১৯৭ খদ্দবদকৌড় কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: খদ্দবদকৌড়, ডাক: র্মচর্মইল, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3723.  রাজ/১৯৮ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: বুজরুকদকৌড়, ডাক: িাট গাদঙ্গাপাড়া, উপদজলা: বাগর্মারা,  রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3724.  রাজ/১৯৯ শ্রীশ্রী র্মঙ্গলচন্ডী পূজা র্মহির, গ্রার্ম: বুজরুকদকৌড়, ডাক: িাট গাদঙ্গাপাড়া, উপদজলা: বাগর্মারা,  রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3725.  রাজ/২০০ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: প.দেৌলতপুর, ডাক: িাট গাদঙ্গাপাড়া, উপদজলা: বাগর্মারা,  রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3726.  রাজ/২০১ সাব বজনীন পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: বুজরুকদকৌড়, ডাক: িাট গাদঙ্গাপাড়া, উপদজলা: বাগর্মারা,  রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3727.  রাজ/২০২ বাককেল পূজা র্মহির, গ্রার্ম: বাককেল, ডাক: র্মাহরয়া, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3728.  রাজ/২০৩ সাব বজনীন রাস র্মহির,গ্রার্ম: রর্মজান পাড়া, ডাক: নরোে, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3729.  রাজ/২০৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হজয়াপাড়া, ডাক: র্মাহরয়া, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3730.  রাজ/২০৫ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কগাহবিপাড়া, ডাক: পাশুহরয়া, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3731.  রাজ/২০৬ িাটগাদঙ্গাপাড়া পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: িাটগাদঙ্গাপাড়া, ডাক: িাট গাদঙ্গাপাড়া, উপদজলা: বাগর্মারা,  রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3732.  রাজ/২০৭ শ্রীশ্রী হেব ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: বানইল, ডাক: র্মাহরয়া, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3733.  রাজ/২০৮ সাঁইধাড়া হিন্দু ধর্ম ব  পূজা র্মহির, গ্রার্ম: সাঁইধাড়া, ডাক: নরোে, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3734.  রাজ/২০৯ কাহতলা ষহষ্ঠতলা ককন্দ্রীয় র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কাহতলা,  উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3735.  রাজ/২১০ বীরকুৎসা িাটদখালা কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বীরকুৎসা,  উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3736.  রাজ/২১১ বড়র্মাধাইমুড়ী সািাপাড়া ককন্দ্রীয় পূজা র্মহির, গ্রার্ম: রড়র্মাধাইমুড়ী, ডাক: কাহতলা,  উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: 

রাজোিী 

২৪.০৪.১১ 

3737.  রাজ/২১২ বড়র্মাধাইমুড়ী েহিণপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রড়র্মাধাইমুড়ী, ডাক: কাহতলা,  উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3738.  রাজ/২১৩ বীরকুৎসা পালপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বীরকুৎসা,  উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3739.  রাজ/২১৪ রার্মকৃষ্ণপুর পালপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রার্মকৃষ্ণপুর, ডাক:+  উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3740.  রাজ/২১৫ গাদঙ্গাপাড়া র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম: গাদঙ্গাপাড়া, ডাক: কার্মারবাড়ী,  উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3741.  রাজ/২১৬ সাব বজনীন ককন্দ্রীয় দুগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বড়হবিানালী,  উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3742.  রাজ/২১৭ হবদনােপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হবদনােপুর, ডাক: র্মচর্মইল,  উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3743.  রাজ/২১৮ নার্মকান িহর র্মহির, গ্রার্ম: নার্মকান, ডাক: রনেীবাড়ী,  উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3744.  রাজ/২১৯ হসন্দুর লাং সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হসন্দুর লাং ডাক: বড়হবিানালী,  উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3745.  রাজ/২২০ ককািা সনাতন সাংঘ দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ককািা, ডাক:+ উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3746.  রাজ/২২১ লাদুবাড়ী সনাতন ধর্ম ব ও কসবা আশ্রর্ম কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: লাদুবাড়ী, ডাক: িাটগাদঙ্গাপাড়া, উপদজলা: বাগর্মারা, 

রাজোিী 

২৪.০৪.১১ 

3747.  রাজ/২২২ কার্মনগর কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: কার্মনগর, ডাক: দ্বীপনগর, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3748.  রাজ/২২৩ িাটর্মাধনগর কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : িাটর্মাধনগর, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3749.  রাজ/২২৪ ফুলপুর রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: ফুলপুর, ডাক: নরোস, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3750.  রাজ/২২৫ নানসর রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: নানসর, ডাক: দ্বীপনগর, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3751.  রাজ/২২৬ কোল র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: তাদিরপুর, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3752.  রাজ/২২৭ কগাপালঘাটি র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: + ডাক: তাদিরপুর, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3753.  রাজ/২২৮ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: তাদিরপুর, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3754.  রাজ/২২৯ ঝাড়গ্রার্ম কালী ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: ঝাড়গ্রার্ম, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3755.  রাজ/২৩০ খাঁপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: খাঁপুর, ডাক: দ্বীপপুর, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3756.  রাজ/২৩১ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কার্মারখালী, ডাক: পীরগাো, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3757.  রাজ/২৩২ ধাহর্মন কার্মনগর বাসর্মত্মী র্মন্ডপ, গ্রার্ম: ধাহর্মন কার্মনগর, ডাক: দ্বীপপুর, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3758.  রাজ/২৩৩ পূব ব কেৌলতপুর কালী র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব কেৌলতপুর, ডাক: হুহলখালী, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3759.  রাজ/২৩৪ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম: কার্মারখালী, ডাক: পীরগাো, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3760.  রাজ/২৩৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: চানপাড়া, ডাক: ভবানীগঞ্জ, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3761.  রাজ/২৩৬ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: ফুলপুর, ডাক: নরোস, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3762.  রাজ/২৩৭ িলুেঘর সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: িলুেঘর, ডাক: সাঁইপাড়া, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3763.  রাজ/২৩৮ বাঙ্গালপাড়া শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বাঙ্গালপাড়া, ডাক: + উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3764.  রাজ/২৩৯ কগাহবিপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কগাহবিপাড়া, ডাক: পাঁশুহড়য়া, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3765.  রাজ/২৪০ রনেীবাড়ী সাব বজনীন শ্রীশ্রী বুহড়র্মাতা দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক:রনেীবাড়ী , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ০১.০৬.১৪ 

3766.  রাজ/২৪১ কসনপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কসনপাড়া,  ডাক কগায়ালকাহি , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ১০.১১.১৪ 

3767.  রাজ/২৪২ চাঁইসারা হিন্দু সম্প্রোদয়র কেব র্মহির, গ্রার্ম: চাঁইসারা,  ডাক গাদঙ্গাপাড়া , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ১০.১১.১৪ 

3768.  রাজ/২৪৩ বার্মহনগ্রার্ম প্রার্মাহনকপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বার্মহনগ্রার্ম,  ডাক িাট খুহজপুর , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ১০.১১.১৪ 

3769.  রাজ/২৪৪ চাঁইপাড়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: চাঁইপাড়া,  ডাক  সাদোপাড়া, উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ১০.১১.১৪ 

3770.  রাজ/২৪৫ র্মধ্য কেৌলতপুর শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্য কেৌলতপুর,  ডাক দ্বীপনগর , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ১০.১১.১৪ 

3771.  রাজ/২৪৬ বীরকুৎসা র্মাহিষ্যপাড়া রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: বীরকুৎসা,  ডাক  বীরকুৎসা , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ১০.১১.১৪ 

3772.  রাজ/২৪৭ বাগর্মারা সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: +  ডাক + উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ১০.১১.১৪ 

3773.  রাজ/২৪৮ শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: বড় কয়া,  ডাক বড় হবিানালী , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ১০.১১.১৪ 

3774.  রাজ/২৪৯ শ্রীশ্রী র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: বড় কয়া,  ডাক বড় হবিানালী , উপদজলা: বাগর্মারা, কজলা: রাজোিী ১০.১১.১৪ 

3775.  রাজ/২৭৫ কপ্রর্মতলী কালীর্মাতা ও দুগ বা র্মহির, ডমুহরয়া, কপ্রর্মতলী, কগাোগাড়ী, রাজোিী ১০.১১.১৪ 

3776.  রাজ/৩৪৮ আটঘরী কালী র্মহির, গ্রার্ম: আটঘরী, ডাক: র্মহনগ্রার্ম, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3777.  রাজ/৩৪৯ বহলিার র্মধ্যপাড়া সাব বজনীন দুগ বাপূজা র্মহির, গ্রার্ম: বহলিার ডাক: র্মহনগ্রার্ম, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3778.  রাজ/৩৫০ নারায়ণপুর সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: চর নারায়ণপুর,ডাক: বাঘা, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3779.  রাজ/৩৫১ কহলগ্রার্ম সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কহলগ্রার্ম,ডাক: + উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3780.  রাজ/৩৫২ বহলিার সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বহলিার,ডাক: র্মহনগ্রার্ম, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3781.  রাজ/৩৫৩ র্মাদিষ্যপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: আড়ানী, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3782.  রাজ/৩৫৪ আড়ানী পূব বপাড়া সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: আড়ানী, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3783.  রাজ/৩৫৫ আড়ানী িালোরপাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: আড়ানী, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3784.  রাজ/৩৫৬ আড়ানী েহিণপাড়া বাদরায়ারী িহর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: আড়ানী, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 
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3785.  রাজ/৩৫৭ শ্রীর্মৎ কৃষ্ণ প্রসন্ন্ িযাপা বাবার আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: আড়ানী, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3786.  রাজ/৩৫৮ আড়ানী কজাতরঘু িালোরপাড়া হেব র্মহির, গ্রার্ম কজাতরঘু, ডাক: আড়ানী, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3787.  রাজ/৩৫৯ আড়ানী ঋহষপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: আড়ানী, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3788.  রাজ/৩৬০ আড়ানী চকহসঙ্গা িা.পা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: আড়ানী, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3789.  রাজ/৩৬১ পাকুহড়য়া বাজার সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: পাকুহড়য়া, ডাক: + উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3790.  রাজ/৩৬২ পাকুহড়য়া সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: পাকুহড়য়া, ডাক: + উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3791.  রাজ/৩৬৩ পাকুহড়য়া হর্মহস্ত্রপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পাকুহড়য়া, ডাক: + উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3792.  রাজ/৩৬৪ পাকুহড়য়া পালপাড়া সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: পাকুহড়য়া, ডাক: + উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3793.  রাজ/৩৬৫ সুলতানপুর শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: সুলতানপুর, ডাক: পানসীপাড়া, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3794.  রাজ/৩৬৬ সুলতানপুর প.োসপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: সুলতানপুর, ডাক: পানসীপাড়া, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3795.  রাজ/৩৬৭ আেরাফপুর সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: আেরাফপুর, ডাক:,দবঙ্গাড়ী, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3796.  রাজ/৩৬৮ শ্রীশ্রী পূজা র্মহির, গ্রার্ম: সদররিাট, ডাক:,দবঙ্গাড়ী, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3797.  রাজ/৩৬৯ সুলতানপুর পূ.োসপাড়া হেব র্মহির, গ্রার্ম: সুলতানপুর, ডাক: পানসীপাড়া, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3798.  রাজ/৩৭০ শ্রীরার্মপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: শ্রীরার্মপাড়া, ডাক: িহরণা, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3799.  রাজ/৩৭১ আড়পাড়া পূব বহিন্দুপাড়া কালীর্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: আড়পাড়াপাড়া, ডাক: িহরণা, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3800.  রাজ/৩৭২ শ্রীশ্রী বাণী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: আড়ানী, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3801.  রাজ/৩৭৩ শ্রীশ্রী কালীবাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: আড়ানী, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3802.  রাজ/৩৭৪ কজাত জয়রার্ম র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম: কজাত জয়রার্ম, ডাক:+ উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3803.  রাজ/৩৭৫ বাগসাদয়স্তা হেব র্মহির, গ্রার্ম: বাগসাদয়স্তা, ডাক+ উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3804.  রাজ/৩৭৬ আটঘরী িযাপা বাবার আশ্রর্ম, গ্রার্ম: আটঘরী, ডাক: র্মহনগ্রার্ম, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3805.  রাজ/৩৭৭ ভানুকরর্মীরগঞ্জ বাজার সাব বজনীন দুগ বাপূজা র্মহির, গ্রার্ম: ভানুকর ডাক: র্মীরগঞ্জ, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3806.  রাজ/৩৭৮ হবদনােপুর সাব বজনীন দুগ বাপূজা র্মহির, গ্রার্ম: হবদনােপুর ডাক: র্মীরগঞ্জ, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3807.  রাজ/৩৭৯ িাবাসপুর সাব বজনীন দুগ বাপূজা র্মহির, গ্রার্ম: িাবাসপুর ডাক: র্মীরগঞ্জ, উপদজলা: বাঘা, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3808.  রাজ/৩৮০ সব ব সাজািার র্মাদয়র র্মহির (দূগ বা বাড়ী), পুঠিয়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3809.  রাজ/৩৮১ পুঠিয়া পীরগাো ককন্দ্রীয় র্মিাশ্মোন, পীরগাো, ডাক+উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3810.  রাজ/৩৮২ কৃষ্ণপুর বুড়া হেবতলা, গ্রার্ম: কৃষ্ণপুর, ডাক+উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3811.  রাজ/৩৮৩ রার্মজীবনপুর হেবতলা/কাহলর্মাতার র্মহির, সাাং- রার্মজীবনপুর, ডাক: পুঠিয়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3812.  রাজ/৩৮৪ পুঠিয়া হেতলা র্মাতার র্মন্ডপ, সাাং- পুঠিয়া, ডাক+উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3813.  রাজ/৩৮৫ কাঁঠালবাড়ীয়া র্মধ্যপাড়া হেববাড়ী দূগ বা র্মহির, কাঁঠাল বাড়ীয়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3814.  রাজ/৩৮৬ পীরগাো কালী র্মহির, সাাং- পীরগাো, পুঠিয়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3815.  রাজ/৩৮৭ কৃষ্ণপুর র্মধ্যপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণপুর, ডাক+উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3816.  রাজ/৩৮৮ শ্রীশ্রী কাহল র্মাতা র্মন্ডপ (িালোর পাড়া), সাাং- কৃষ্ণপুর, কর্মৌজা: কৃষ্ণপুর, ডাক+উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3817.  রাজ/৩৮৯ চারআনী বাজার পূজা র্মন্ডপ, ডাক+উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3818.  রাজ/৩৯০ কাঁঠালবাড়ীয়া েহিণ পাড়া কালী বাড়ী র্মহির, েহিণ কাঠাল বাড়ীয়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3819.  রাজ/৩৯১ হজউপাড়া কানাইপাড়া শ্মোন ঘাট, হজউপাড়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3820.  রাজ/৩৯২ কানাইপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম: কানাইপাড়া, ডাক: হজউপাড়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3821.  রাজ/৩৯৩ ঝলর্মহলয়া পাইকপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ঝলর্মহলয়া, ডাক: হজউপাড়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3822.  রাজ/৩৯৪ শ্রীশ্রী কাহল র্মাতা র্মহির, িরবাঘ (বাড়ইপাড়া), ডাক+উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3823.  রাজ/৩৯৫ বদোপাড়া কালী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বদোপাড়া, ডাক: পচাঁর্মাড়ীয়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3824.  রাজ/৩৯৬ পচার্মাহড়য়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, পচার্মাহড়য়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3825.  রাজ/৩৯৭ োতারপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, দূগ বা র্মহির, োতারপাড়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3826.  রাজ/৩৯৮ নাহিপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, নহিপাড়া দূগ বা র্মহির, নাহিপাড়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3827.  রাজ/৩৯৯ কালী র্মহির, েহিপাড়া, পঁচার্মাহড়য়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3828.  রাজ/৪০০ দূগ বা ও কালী র্মহির, েহিপাড়া, ডাক: পঁচার্মাহড়য়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3829.  রাজ/৪০১ বড়বাহড়য়া িহর ও দূগ বা র্মহির, বড়বাহড়য়া, ডাক: পঁচার্মাহড়য়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3830.  রাজ/৪০২ সাধনপুর েীতলী র্মহির, সাধানপুর, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3831.  রাজ/৪০৩ হবহেরপুর িালোর পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: হবহেরপুর, ডাক: সাধনপুর, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3832.  রাজ/৪০৪ ভবানী বাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গাঙ্গ কধাপাপাড়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3833.  রাজ/৪০৫ অভয় চরন িহর র্মহির, সাাং- কধাপাপাড়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3834.  রাজ/৪০৬ পূব বদধাপাপাড়া সাব বজনীন শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কধাপাপাড়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3835.  রাজ/৪০৭ জগদ্বীেপুর কালী ও দূগ বা র্মহির, জগদ্বীেপুর, ডাক: সাধনপুর, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3836.  রাজ/৪০৮ সাত বাড়ীয়া েহিণ পাড়া কালী র্মহির, সাতবাড়ীয়া, ডাক: সাতবাড়ীয়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3837.  রাজ/৪০৯ কগাপালিাটী র্মিাশ্মোন, কগাপালিাটী, ডাক: র্মঙ্গলপাড়া, উপদজলা: পুঠিয়া, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3838.  রাজ/৪৫১ কার্মারগাঁও হেবনেী বারুনী স্নান ঘাট, গ্রার্ম: + ডাক: কার্মারগাঁও,  উপদজলা: তাদনার, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 
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3839.  রাজ/৪৫২ কার্মারগাঁও সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কার্মারগাঁও,  উপদজলা: তাদনার, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3840.  রাজ/৪৫৩ কার্মারগাঁও সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: + ডাক: কার্মারগাঁও,  উপদজলা: তাদনার, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3841.  রাজ/৪৫৪ হেববাড়ী ও রিাকালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কার্মারগাঁও,  উপদজলা: তাদনার, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3842.  রাজ/৪৫৫ রায়তায় বড়দো র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: রায়তায় বড়দো, ডাক: কালীগঞ্জ িাট,  উপদজলা: তাদনার,  রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3843.  রাজ/৪৫৬ কালীগঞ্জিাট সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কালীগঞ্জিাট,  উপদজলা: তাদনার, কজলা: রাজোিী ২৪.০৪.১১ 

3844.  রাজ/৫২৫ উর্মরপুর পূজা র্মহির, গ্রার্ম : উর্মরপুর, ডাক : সপুরা, উপদজলা + কজলা : রাজোিী ২৬/০৮/১৪ 

3845.  নাদটার/০১ কহের্ম সাতুহরয়া শ্মোন, গ্রার্ম: কহের্ম সাতুহরয়া, ডাক: আদহ্মেপুর, উপদজলা: নাদটার সের, কজলা: নাদটার ২৯.১২.১০ 

3846.  নাদটার/৩৪০ রী ভাদটাোড়া কালী র্মাতার র্মহির, ভাদটাোড়া, ডাক: হেঘাপহতয়া, উপদজলা: নাদটার, কজলা: নাদটার ১৬/০৭/১৩ 

3847.  নাদটার/৯৬ শ্রীশ্রী র্মন্ র্মিাপ্রভূর র্মহির  ,নীচা বাজার ,ডাক+উপদজলা +কজলা :নাদটার  ০৮.১২.১৪ 

3848.  নাদটার/৯৮ শ্রীশ্রী রাধা বল্লভ হজউ র্মহির ,উপর বাজার  ,সের ,নাদটার  ০৪.০৪.১১ 

3849.  নাদটার/৯৯ শ্রীশ্রী রার্মচন্দ্র র্মহির  ,উত্তর কচৌহকর পাড় ,সের ,নাদটার  ০৮.১২.১৪ 

3850.  নাদটার/১০১ হর্মজবাপুর েীঘা কালী র্মহির  ,গ্রার্ম  +ডাক  :হর্মজবাপুর েীঘা ,উপদজলা  +কজলা  :নাদটার  ২৭/০৯/১২ 

3851.  নাদটার/১০২ শ্রীশ্রী ঠাকুর েম্ভ চাঁে র্মহির ,গ্রার্ম  +ডাক  :কানাইখালী ,উপদজলা  +কজলা  :নাদটার  ২৭/০৯/১২ 

3852.  নাদটার/২৫২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহির  ,গ্রার্ম :ইটালী ,ডাক :বহড়য়া ,উপদজলা :হসাংড়া ,কজলা :নাদটার  ২৬/০৮/১৪ 

3853.  নাদটার/৩২৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির  ,গ্রার্ম :ইটালী ,ডাক :বহড়য়া ,উপদজলা :হসাংড়া ,কজ লা  :নাদটার  ১২.০৬.১৬ 

3854.  নাদটার/৪২০ উপলেির ব্রাহ্মণপাড়া পূজা র্মহির  ,গ্রার্ম :উপলেির ,ডাক :লক্ষ্মীদকাল ,উপদজলা :বড়াইগ্রার্ম ,কজলা :নাদটার  ১২.০৬.১৬ 

3855.  নাদটার /৫৫১ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: বুধপাড়া, ডাক+ উপদজলা: লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3856.  নাদটার /৫৫২ শ্রীশ্রী কগৌর কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: বুধপাড়া, ডাক+ উপদজলা: লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3857.  নাদটার /৫৫৩ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ  র্মহির, ঠাকুরবাড়ী কগাপালপুর লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3858.  নাদটার /৫৫৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মাতৃ র্মহির, কগাপালপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3859.  নাদটার /৫৫৫ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, র্মিল্লা র্মধুবাড়ী কগাপালপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3860.  নাদটার /৫৫৬ শ্রীশ্রী হেব দূগ বা র্মহির, র্মিল্লা হবদরাপাড়া, কগাপালপুর লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3861.  নাদটার /৫৫৭ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, হবদরাপাড়া কগাপালপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3862.  নাদটার /৫৫৮ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, র্মিল্লা হেবপুর কঘাষপাড়া কগাপালপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3863.  নাদটার /৫৫৯ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ র্মহির, র্মিল্লা চকনাহজরপুর, ওয়াহলয়া, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3864.  নাদটার /৫৬০ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, র্মিল্লা চকনাহজরপুর, ওয়াহলয়া, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3865.  নাদটার /৫৬১ শ্রীশ্রী বািাহেপুর হেব র্মহির, বািাহেপুর কগাপালপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 
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3866.  নাদটার /৫৬২ শ্রীশ্রী কালী ও লিী র্মহির, র্মহিষবার্ান, কগাপালপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3867.  নাদটার /৫৬৩ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, র্মিল্লা হেবপুর, কগাপালপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3868.  নাদটার /৫৬৪ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, কগাপালপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3869.  নাদটার /৫৬৫ শ্রীশ্রী কজাতকেবকী হেব ও কালী র্মহির, কজাতকেবক, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3870.  নাদটার /৫৬৬ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, র্মাধবপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3871.  নাদটার /৫৬৭ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, র্মাধবপুর(পালপাড়া), লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3872.  নাদটার /৫৬৮ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3873.  নাদটার /৫৬৯ শ্রীশ্রী দূগ বা ও হেব র্মহির, গ্রার্ম: ভাটপাড়া, ডাক: কগৌরীপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3874.  নাদটার /৫৭০ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, কগৌহরপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3875.  নাদটার /৫৭১ দূগ বা র্মহির, পাহলদেিা, কগৌহরপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3876.  নাদটার /৫৭২ হেব-কালী র্মহির, কহরর্মপুর কঘাষপাড়া, আব্দুলপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3877.  নাদটার /৫৭৩ দূগ বা র্মহির, চাংধুপইল আব্দুলপুর লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3878.  নাদটার /৫৭৪ কালী র্মহির, চাংধুপইল, আব্দুলপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3879.  নাদটার /৫৭৫ কালী ও দূগ বা র্মহির, তারাপুর, আব্দুলপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3880.  নাদটার /৫৭৬ দূগ বা-লিী র্মহির, নাগেি, আব্দুলপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3881.  নাদটার /৫৭৭ হেতলা র্মহির, কগাপালপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3882.  নাদটার /৫৭৮ শ্রীশ্রী হেব ও  দুগ বা র্মহির , কহর্মরপুর, কঘাষপাড়া, আব্দুলপুর, লালপুর, নাদটার।  ০৮.০১.১২ 

3883.  নাদটার /৫৭৯ শ্রীশ্রী হেব র্মহির , হসরাজীপুর (ঋহষপাড়া), কগাপালপুর, লালপুর, নাদটার।   ০৮.০১.১২ 

3884.  নাদটার /৫৮০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন হেব র্মহির, কৃষ্ণরার্মপুর, সালার্মপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3885.  নাদটার /৫৮১ সাব বজনীন কালী র্মহির, ককেববাড়ীয়া, সালার্মপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3886.  নাদটার /৫৮২ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, হবলদটানাপাড়া, সালার্মপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3887.  নাদটার /৫৮৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, কবায়াহলয়াপাড়া, সালর্মপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3888.  নাদটার /৫৮৪ শ্রীশ্রী বড় বািাদুরপুর কালী র্মহির, বড় বািাদুরপুর, সালর্মপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3889.  নাদটার /৫৮৫ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, আড়বাব, সালর্মপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3890.  নাদটার /৫৮৬ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, িাহসর্মপুর, সালার্মপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3891.  নাদটার /৫৮৭ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, সালার্মপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3892.  নাদটার /৫৮৮ শ্রীশ্রী েীতলা র্মহির ও দূগ বা র্মহির, কবায়াহলয়াপাড়া, সালার্মপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 
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3893.  নাদটার /৫৮৯ শ্রীশ্রী  দূগ বা র্মহির, নাগদোষা, হবলর্মাড়ীয়া, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3894.  নাদটার /৫৯০ শ্রীশ্রী প্রভূ বৃিাব কসবাশ্রর্ম, নাগদোষা, হবলর্মাড়ীয়া, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3895.  নাদটার /৫৯১ শ্রীশ্রী রিাকালী বাড়ী, নাগদোষা, হবলর্মাড়ীয়া, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3896.  নাদটার /৫৯২ শ্রীশ্রী বুড়া কালীর্মা বাড়ী, নাগদোষা, হবলর্মাড়ীয়া, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3897.  নাদটার /৫৯৩ শ্রীশ্রী হেব বাড়ী, নাগদোষা, হবলর্মাড়ীয়া, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3898.  নাদটার /৫৯৪ শ্রীশ্রী দুয়াহরয়া দূগ বা র্মহির, দুয়াহরয়া, রাক্সা, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3899.  নাদটার /৫৯৫ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, রার্মকান্তপুর, রাক্সা, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3900.  নাদটার /৫৯৬ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, দূগ বাপুর, রাক্সা, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3901.  নাদটার /৫৯৭ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, িাপাহনয়া, রাক্সা, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3902.  নাদটার /৫৯৮ শ্রীশ্রী হেব দূগ বা র্মহির, সুিরবাড়ীয়া, রাক্সা, লালপুর, নাদটার ০৮.০১.১২ 

3903.  নাদটার /৫৯৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, সুিরবাড়ীয়া, রাক্সা, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3904.  নাদটার /৬০০ শ্রীশ্রী দূগ বা ও হেব র্মহির, সুিরবাড়ীয়া, রাক্সা, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3905.  নাদটার /৬০১ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, টিটিয়া, রাক্সা, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3906.  নাদটার /৬০২ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ র্মহির, দুয়াহরয়া, রাক্সা, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3907.  নাদটার /৬০৩ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, ধুনাইেিপাড়া, রাক্সা, লালপুর, নাদটার ০৮.০১.১২ 

3908.  নাদটার /৬০৪ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, ওয়াহলয়া, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3909.  নাদটার /৬০৫ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, ফুলবাড়ীয়া, ওয়াহলয়া, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3910.  নাদটার /৬০৬ শ্রীশ্রী হেব ও দূগ বা র্মহির, ধুপইল, েয়ারার্মপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3911.  নাদটার /৬০৭ শ্রীশ্রী বুড়া কালীর্মাতা র্মহির, ধুপইল, েয়ারার্মপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3912.  নাদটার /৬০৮ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মাতা র্মহির, ধুপইল, েয়ারার্মপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3913.  নাদটার /৬০৯ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, ধুপইল, েয়ারার্মপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3914.  নাদটার /৬১০ শ্রীশ্রী র্মনষা র্মহির, গ্রার্ম: নািরায়পুর, ডাক: ওয়াহলয়া, উপদজলা:  লালপুর ০৮.০১.১২ 

3915.  নাদটার /৬১১ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: নািরায়পুর (উত্তর পাড়া),ডাক: ওয়াহলয়া, উপদজলা: লালপুর ০৮.০১.১২ 

3916.  নাদটার /৬১২ শ্রীশ্রী কেলুয়া র্মাতৃ র্মহির , গ্রার্ম- কেলুয়া, ডাকঃ রাক্সা লালপুর ০৮.০১.১২ 

3917.  নাদটার /৬১৩ শ্রীশ্রী র্মা েহি দূগ বা র্মহির, নওপাড়া, পানহসপাড়া লালপুর ০৮.০১.১২ 

3918.  নাদটার /৬১৪ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, িালুডাঙ্গা, কবহরলাবাড়ী, লালপুর ০৮.০১.১২ 

3919.  নাদটার /৬১৫ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, কজাতদগৌরী পানহসপাড়া, লালপুর ০৮.০১.১২ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3920.  নাদটার /৬১৬ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, উত্তর নওপাড়া, পানহসপাড়া, লালপুর ০৮.০১.১২ 

3921.  নাদটার /৬১৭ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, কগাখুড়াবাে, কবহরলাবাড়ী, লালপুর ০৮.০১.১২ 

3922.  নাদটার /৬১৮ শ্রীশ্রী র্মহনিারপুর র্মহির, র্মহনিারপুর পানহসপাড়া, লালপুর ০৮.০১.১২ 

3923.  নাদটার /৬১৯ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মাতৃ র্মহির, পাটিকাবাড়ী, লালপুর ০৮.০১.১২ 

3924.  নাদটার /৬২০ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, োদলশ্বর, কগাপালপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3925.  নাদটার /৬২১ শ্রীশ্রী হেব ও কালী র্মহির, োদলশ্বর, কগাপালপুর, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3926.  নাদটার /৬২২ শ্রীশ্রী হেব ও কালী র্মহির, চাঁেপুর (পহির্মপাড়া), কহের্মহচলান, লালপুর,  ০৮.০১.১২ 

3927.  নাদটার /৬২৩ শ্রীশ্রী হেব ও কালী র্মহির, ধলা, কহের্মহচলান, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3928.  নাদটার /৬২৪ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, ভবানীপুর, পাঁচবাড়ীয়া, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3929.  নাদটার /৬২৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, কহের্মহচলান, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3930.  নাদটার /৬২৬ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, ঘাটহচলান, কহের্মহচলান, লালপুর, নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3931.  নাদটার /৬২৭ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন, নর্ ব কবঙ্গল সুগার হর্মলস্ ,ডাক: কগাপালপুর, উপদজলা: লালপুর ০৮.০১.১২ 

3932.  নাদটার /৬২৮ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন, ধুপইল, েয়ারার্মপুর, উপদজলা: লালপুর, কজলা: নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3933.  নাদটার /৬২৯ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন, ওয়াহলয়া, লালপুর, উপদজলা: লালপুর, কজলা: নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3934.  নাদটার /৬৩০ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন, িাহসর্মপুর, সালার্মপুর, উপদজলা: লালপুর, কজলা: নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3935.  নাদটার /৬৩১ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন, কৃষ্ণরার্মপুর, সালার্মপুর, উপদজলা: লালপুর, কজলা: নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3936.  নাদটার /৬৩২ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন , ভবানীপুর, কহের্মহচলান, উপদজলা: লালপুর, কজলা: নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3937.  নাদটার /৬৩৩ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন, দুয়াহরয়া, রাক্সা, উপদজলা: লালপুর, কজলা: নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3938.  নাদটার /৬৩৪ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন, রার্মকান্তপুর, রাক্সা, উপদজলা: লালপুর, কজলা: নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3939.  নাদটার /৬৩৫ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন, টিটিয়া, রাক্সা, উপদজলা: লালপুর, কজলা: নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3940.  নাদটার /৬৩৬ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন, কবায়াহলয়া, সালার্মপুর, উপদজলা: লালপুর, কজলা: নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3941.  নাদটার /৬৩৭ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন, িাহসর্মপুর, সালার্মপুর, উপদজলা: লালপুর, কজলা: নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3942.  নাদটার /৬৩৮ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন, বড় বািাদুরপুর, সালার্মপুর, উপদজলা: লালপুর, কজলা: নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3943.  নাদটার /৬৩৯ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন, আড়বাব, সালার্মপুর, উপদজলা: লালপুর, কজলা: নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3944.  নাদটার /৬৪০ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন , নাগেি, আব্দুলপুর, উপদজলা: লালপুর, কজলা: নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3945.  নাদটার /৬৪১ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন, চাংধুপইল, আব্দুলপুর, উপদজলা: লালপুর, কজলা: নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3946.  নাদটার /৬৪২ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন, িালুডাঙ্গা, কবহরলাবাড়ী, উপদজলা: লালপুর, কজলা: নাদটার। ০৮.০১.১২ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3947.  নাদটার /৬৪৩ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন, গ্রার্ম: দুগ বাপুর, ডাক: রাকসা, উপদজলা: লালপুর, কজলা: নাদটার ০৮.০১.১২ 

3948.  নাদটার /৬৪৪ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন, গ্রার্ম: তারাপুর, ডাক: আব্দুলপুর, উপদজলা: লালপুর , কজলা: নাদটার ০৮.০১.১২ 

3949.  নাদটার /৬৪৫ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন, গ্রার্ম: ওযাহলয়া, ডাক: ওয়াহলয়া, উপদজলা: লালপুর, কজলা: নাদটার। ০৮.০১.১২ 

3950.  নাদটার /৬৪৬ শ্রীশ্রী দূগ বা  র্মহির, গ্রার্ম: চকবাদে কুলপাড়া, ডাক+উপদজলা:  লালপুর, কজলা: নাদটার ১৫.০১.১২ 

3951.  হসরাজ/০১ শ্রীশ্রী র্মিাপ্রভুর আখড়া, মুহজব সড়ক, সের,  হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3952.  হসরাজ/০২ শ্রীশ্রী যুগল হকদোর র্মহির, েরগা করাড, সের,  হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3953.  হসরাজ/০৫ শ্রীশ্রী শ্মোন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কাহলয়া িহরপুর , উপদজলা: সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3954.  হসরাজ/০৬ শ্রীশ্রী কাহল র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: র্মািমুেপুর , উপদজলা: সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3955.  হসরাজ/০৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কাহল র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: বাহিরদগালা, উপদজলা:সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3956.  হসরাজ/০৮ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: সাহকন রাণীগ্রার্ম, ঋহষপাড়া, উপদজলা: সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3957.  হসরাজ/০৯ কদলজ করাড হেব র্মহির, হব.এ. কদরজ করাড, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3958.  হসরাজ/১০ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, সাাং- ভাাংগাবাড়ী, , উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3959.  হসরাজ/১১ আহেবাসী ববোখী পুজা র্মহির, করলওদয় কদলানী,  উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3960.  হসরাজ/১২ বীনা পাহন পূজা র্মহির, চর রায়পুর কচৌধুরী পাড়া, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3961.  হসরাজ/১৩ কুোিাটা সাব বজনীন কালী র্মাতা র্মহির, কুোিাটা পূব ব পাড়া, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3962.  হসরাজ/১৪ শ্রীশ্রী গুরু র্মহির, র্মািমুেপুর িহরজন প উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3963.  হসরাজ/১৫ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, কপৌর িহরজন কদলানী, উপদজলা:সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3964.  হসরাজ/১৬ চররায়পুর িালোর পাড়া কালী র্মহির, চররায়পুর, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3965.  হসরাজ/১৭ যােব চক্রবত্তী স্মৃহত শ্রীশ্রী দূগ বার্মাতা র্মহির, ধানবাহন্ধ, কজ.হস করাড. উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3966.  হসরাজ/১৮ রায়পুর সাব বজনীন পূজা র্মহির, ১নাং হর্মলদগট, রায়পুর, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3967.  হসরাজ/১৯ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম: কপাটল, ডাক: ভাটহপয়ারী,উপদজলা: সের কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3968.  হসরাজ/২০ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, রাণীগ্রার্ম, ঋহষপাড়া, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3969.  হসরাজ/২১ র্মিানার্মব্রত ব্রহ্মচারী সাব বজনীন পূজা র্মহির, ধানবান্ধা উত্তরপাড়া, হজএর্ম হজলানী করাড, উপদজলা:+ কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3970.  হসরাজ/২২ মুড়কা র্মিাশ্মোন ঘাট শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, মুড়কা, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3971.  হসরাজ/২৩ সাব বজনীন হেব র্মহির, ধানবাহন্ধ, পাহনর ট্যাাংক, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3972.  হসরাজ/২৪ বাহনয়া িট্টী কালী র্মাতা র্মহির, বাহনয়ািট্টী, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3973.  হসরাজ/২৫ চররায়পুর সূি ধরপাড়া পূজা র্মহির কহর্মটি, চররায়পুর, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

3974.  হসরাজ/২৬ হসাংপাড়া সাব বজনীন পূজা র্মহির , জানপুর, হসাংপাড়া, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3975.  হসরাজ/২৭ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, ফহরয়াপট্টী, এর্মএর্ম করাড, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3976.  হসরাজ/২৮ র্মাহলগাতী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: র্মালীগাতী, ডাক: বাগবাটী, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২১/০৪/১৩ 

3977.  হসরাজ/২৯ বাহির কগালা কঘাষপাড়া দূগ বা র্মহির, কঘাষপাড়া, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3978.  হসরাজ/৩১ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, ধলদডাব, ডাক: বাগবাটী, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3979.  হসরাজ/৩২ শ্রীশ্রী দুগ বা ও কগাপাল র্মহির ককহন্দ্রয় র্মহির, িহরণা কগাপাল, ডাক: বাগবাটী, উপদজলা:  সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3980.  হসরাজ/৩৩ বাগবাটী র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: বাগবাটী, ডাক: বাগবাটী, উপদজলা:  সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3981.  হসরাজ/৩৪ শ্রীশ্রী কাহল র্মাতা র্মহির, আদলাকহেয়া, ডাক: বাগবাটী, উপদজলা: সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3982.  হসরাজ/৩৫ শ্রীশ্রী জয় র্মা কালী র্মহির, পহির্ম গাড়ুেি, ডাক: ফুলদকাচা, উপদজলা:  সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3983.  হসরাজ/৩৬ গাড়ুেি কপাদ্দাপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গাড়ুেি, ডাক: ফুলদকাচা, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3984.  হসরাজ/৩৭ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: বাগবাটী, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3985.  হসরাজ/৩৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, কবজগাতী, ডাক: ফুলদকাচা, উপদজলা:  সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3986.  হসরাজ/৩৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, কচৌধুরী বাড়ী, গাড়ুেি, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3987.  হসরাজ/৪০ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: র্মালীগাঁতী, ডাক: বাগবাটী, উপদজলা:  সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3988.  হসরাজ/৪১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা পুজা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: ফুলদকাচা, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3989.  হসরাজ/৪২ ফুলদকাচা র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ ডাক: ফুলদকাচা, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3990.  হসরাজ/৪৩ শ্রী কৃষ্ণ কালী র্মহির, সাাং+ ডাক: বহুলী, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3991.  হসরাজ/৪৪ ধীতপুর কানু শ্মোন, সাাং- ধীতপুর কানু, ডাক: বহুলী, উপদজলা:  সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3992.  হসরাজ/৪৫ ধীতপুর কানু কাহল র্মহির, সাাং- ধীতপুর, ডাক: বহুলী, উপদজলা: সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3993.  হসরাজ/৪৬ পের্মপাল কাহলপূজা র্মহির, গ্রার্ম: পের্মপাল, ডাক: কাহলোস গাঁতী, উপদজলা: +দজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3994.  হসরাজ/৪৭ পের্মপাল র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: পের্মপাল, ডাক: কাহলোসগাঁতী, উপদজলা:সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3995.  হসরাজ/৪৮ শ্রীশ্রী র্মিাপ্রভু র্মহির (দগৌর হনতাই হবগ্রি), গ্রার্ম+ডাক: হেয়ালদকাল, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3996.  হসরাজ/৪৯ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির (সািাপাড়া), হেয়ালদকাল বাজার, ডাক: হেয়ালদকাল, উপদজলা:+ কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3997.  হসরাজ/৫০ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হেয়ালদকাল, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3998.  হসরাজ/৫১ হেয়ালদকাল র্মিাশ্মোন, বহুলী করাড, ডাক: হেয়ালদকাল, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

3999.  হসরাজ/৫২ ধুবুহড়য়া েহিণপাড় কালী র্মহির, ধুকুহড়য়া, ডাক: কদয়লগাঁতী, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4000.  হসরাজ/৫৩ কসাকোবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, র্মসাাং +ডাক: কসাকোবাড়ী, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4001.  হসরাজ/৫৪ কসাকোবাড়ী শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম+ ডাক: কসাকোবাড়ী, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4002.  হসরাজ/৫৫ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, বহলেি, ডাক: সািানপাড়া, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4003.  হসরাজ/৫৬ পারপাহচল হিন্দু পাড়া কাহল র্মহির, গ্রার্ম: পারপাহচল, ডাক: ভাটহপয়ারী, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4004.  হসরাজ/৫৭ বাহলযুগরী সাব বজনীন শ্মোন, বাহলযুগরী, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4005.  হসরাজ/৫৮ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: বাহলযুগরী, ডাক: কভওয়ার্মারা, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4006.  হসরাজ/৫৯ বাহলযুগরী সাব বজনীন শ্রীশ্রী কাহলর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: বাহলযুগরী, ডাক: কভওয়ার্মারা, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4007.  হসরাজ/৬০ বহলেি সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম: বাহলেি, ডাক: োিানগাো, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4008.  হসরাজ/৬১ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, বহলেি, ডাক: োিানগাো, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4009.  হসরাজ/৬২ িাট কোনগাো েহিণ পাড়া লক্ষ্মী র্মহির, কোনগাো েীলবাড়ী, ডাক: োিানগাো, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ  ২৭.০২.১১ 

4010.  হসরাজ/৬৩ শ্রীর্মাতা কালী র্মহির, গ্রার্ম: কুহড়পাড়া,  ডাক+ উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4011.  হসরাজ/৬৪ শ্রীশ্রী েীব র্মহির (িাওলাোরপাড়া), গ্রার্ম: সাহলয়া, ডাক: কাহলয়ািহরপুর, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4012.  হসরাজ/৬৫ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির (র্মহন লাল সািার বাড়ী), গ্রার্ম: কাহলয়া, ডাক: কাহলয়া িহরপুর, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4013.  হসরাজ/৬৬ শ্রীশ্রী কালী র্মহির (দপাদ্দার পাড়া), গ্রার্ম: কাহলয়া, ডাক: কাহলয়া িহরপুর, উপদজলা: +, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4014.  হসরাজ/৬৭ শ্রীশ্রী িহর র্মহির (েীদগন্দ্র নার্ সািার বাড়ী), গ্রার্ম: কাহলয়া, ডাক: কাহলয়া িহরপুর, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4015.  হসরাজ/৬৮ শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: কাহলয়া, ডাক: কাহলয়া িহরপুর, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4016.  হসরাজ/৬৯ শ্মোন কালী র্মহির, বনবাড়ীয়া, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4017.  হসরাজ/৭০ স্বরস্বতী র্মহির, বনবাড়ীয়া, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4018.  হসরাজ/৭১ কলাকনার্ র্মহির, বনবাড়ীয়া, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4019.  হসরাজ/৭২ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বনবাড়ীয়া, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4020.  হসরাজ/৭৩ হবয়াড়া আহেবাসী কলাকনার্ র্মহির, হবয়াড়া, ডাক: বনবাহড়য়া, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4021.  হসরাজ/৭৪ কাহলয়া িহরপুর শ্মোন কালী র্মহির, সাাং+ডাক: কাহলয়া িহরপুর, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4022.  হসরাজ/৭৫ রাধা কগাহবি আশ্রর্ম, কাহলয়া িহরপুর, ডাক: কাহলয়া িহরপুর, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4023.  হসরাজ/৭৬ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রার্ম: কাহলয়া, ডাক: কাহলয়া িহরপুর, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4024.  হসরাজ/৭৭ হখহের র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: হখহের, ডাক: কপাড়াবাড়ী, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4025.  হসরাজ/৭৮ হখহের কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: হখহের, ডাক: কপাড়াবাড়ী, উপদজলা: +দজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4026.  হসরাজ/৭৯ কাহল র্মহনের, কিা কৃষ্টপুর, ডাক: কপাড়াবাড়ী, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4027.  হসরাজ/৮০ শ্রীশ্রী রিাকালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কপাড়াবাড়ী, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4028.  হসরাজ/৮১ দুহখয়াবাড়ী শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: দুহখয়াবাড়ী, ডাক: সয়োবাে, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4029.  হসরাজ/৮২ হেব র্মহির, পহির্ম বাঐতারা, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4030.  হসরাজ/৮৩ জাহরলা কালী র্মাতা র্মহির, জাহরলা, ডাক: কপাড়াবাড়ী, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4031.  হসরাজ/৮৪ কগৌর র্মহির, গ্রার্ম +ডাক: সয়োবাে, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4032.  হসরাজ/৮৫ হেব র্মহির, চরহখহের (ঋ. পা), ডাক: কপাড়াবাড়ী, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4033.  হসরাজ/৮৬ সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, কপাড়াবাড়ী উত্তরপাড়া, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4034.  হসরাজ/৮৭ কপাড়াবাড়ী সাব বজনীন কাহল র্মহির, কপাড়াবাড়ী উত্তর পাড়া, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4035.  হসরাজ/৮৮ িহরণা কালী ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: িহরণা,ডাক: বাগবাটী, উপদজলা: +, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4036.  হসরাজ/৮৯ বাজার কস্টেন কালীর্মাতা র্মহির, কস্টেন করাড(কয়লাপহট্ট), উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4037.  হসরাজ/৯০ ভাাংগাবাহড় িালোরপাড়া শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, ভাাংগাবাহড় িালোরপাড়া, উপদজলা: হসরাজগঞ্জ সের, কজলা: 

হসরাজগঞ্জ 

২৭.০২.১১ 

4038.  হসরাজ/৯১ শ্রীশ্রী শ্মোন জয়র্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: ফুলদকাচা, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4039.  হসরাজ/৯২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: শ্যার্মপুর, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4040.  হসরাজ/৯৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাগবাটী, ডাক: বাগবাটী, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4041.  হসরাজ/৯৪ শ্রীশ্রী বাগবাটী র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: বাগবাটী, ডাক: বাগবাটী,  উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4042.  হসরাজ/৯৫ শ্রীশ্রী দুগ বা ও কগাপাল র্মহির, গ্রার্ম: িহরণাদগাপাল, ডাক: বাগবাটী, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4043.  হসরাজ/৯৬ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি ও দুগ বা  র্মহির, গ্রার্ম: িহরণা(র্মধ্যপাড়া), ডাক: বাগবাটী, উপদজলা: + কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4044.  হসরাজ/১০১ সাব বজনীন র্মহির, আলর্মপুর কচৌরাস্তা, বগহজপুর, উপদজলা: কাহজপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4045.  হসরাজ/১০২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম+ডাক: হবয়াড়া, উপদজলা: কাহজপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4046.  হসরাজ/১০৩ কালী র্মহির, গ্রার্ম: আলর্মপুর, ডাক+ উপদজলা: কাহজপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4047.  হসরাজ/১০৪ কর্মঘাই বাদরায়ারী পূজা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কর্মঘাই, উপদজলা: কাহজপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4048.  হসরাজ/১০৫ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক+ উপদজলা: কাহজপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4049.  হসরাজ/১০৬ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: হসাংড়াবাড়ী , উপদজলা: কাহজপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4050.  হসরাজ/১০৭ ভানুডাঙ্গা কঘাষ পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: ভানুডাঙ্গা, উপদজলা: কাহজপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4051.  হসরাজ/১০৮ আলর্মপুর শ্মোন, গ্রার্ম: আলর্মপুর, ডাক+উপদজলা: কাহজপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4052.  হসরাজ/১০৯ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, কসানামুখী বাজার, ডাক: কসানমুখী িাট, উপ: কাহজপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4053.  হসরাজ/১১০ কসানামুখী সাব বজনীন কালী র্মহির, কসানামুখী, ডাক: কসানামুখী িাট, উপদজলা: কাহজপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4054.  হসরাজ/১১১ কসানামুখী সাব বজনীন শ্মোনঘাট, কসানামুখী, ডাক: কসানামুখী িাট, উপদজলা: কাহজপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4055.  হসরাজ/১১২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , েঃ পাইকপাড়া, উপদজলা: কাহজপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4056.  হসরাজ/১১৩ কসানামুখী সাব বজনীন িহর বাসর ও পূজা র্মন্ডপ, কসানামুখী সািা পাড়া, উপদজলা: কাহজপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4057.  হসরাজ/১১৪ কসানামুখী সািাপাড়া কাহল র্মহির, কসানামুখী সািাপাড়া, উপদজলা: কাহজপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4058.  হসরাজ/১১৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: ভানুডাঙ্গা, উপদজলা: কাহজপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4059.  হসরাজ/১১৬ শ্রীশ্রী কগৌড় হনতাই দুগ বা র্মহির, িহরনার্পুর, কাহজপুর, হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4060.  হসরাজ/১১৭ কাহজপুর সের দুগ বা র্মহির, আলর্মপুর কচৌরাস্তা, ডাক: কাহজপুর, উপ: কাহজপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4061.  হসরাজ/১১৮ কালী র্মহির, গ্রার্ম: কুনকুহনয়া, ডাক: োলাভরা, উপদজলা: কাহজপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4062.  হসরাজ/১১৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: বরইতলী, ডাক: র্মরদর্মখাই, কাহজপুর, হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4063.  হসরাজ/১২০ ভানুডাঙ্গা সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ভানুডাঙ্গা, ডাক: ভানুডাঙ্গা, উপদজলা: কাহজপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4064.  হসরাজ/১২১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক:  তারাকাহি, উপদজলা: কাহজপুর, কজলা:  হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4065.  হসরাজ/১৪০ র্মহনরার্মপুর বাজার কাহল র্মহির, র্মহনরার্মপুর বাজার, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4066.  হসরাজ/১৪১ র্মহনরার্মপুর ঋহষপাড়া কাহল র্মহির, গ্রার্ম: র্মহনরার্মপুর, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4067.  হসরাজ/১৪২ রার্মবাড়ী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: রার্মবাড়ী, ডাক+উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4068.  হসরাজ/১৪৩ বসাকপাড়া কাহল র্মহির, গ্রার্ম: র্মহনরার্মপুর, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4069.  হসরাজ/১৪৪ সািাবাড়ী দূগ বা র্মহির, চালা োিজােপুর, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4070.  হসরাজ/১৪৫ োিজােপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: দ্বাহরয়াপুর, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4071.  হসরাজ/১৪৬ দ্বাহরয়াপুর বাজার কালী র্মহির, দ্বাহরয়াপুর বাজার, োিজােপুর, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4072.  হসরাজ/১৪৭ চড়কদখালা কালী র্মহির, দ্বাহরয়াপুর, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4073.  হসরাজ/১৪৮ দ্বাহরয়াপুর হিন্দু যুব কল্যাণ সহর্মহত দূগ বা র্মহির, দ্বাহরয়াপুর বাজার, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4074.  হসরাজ/১৫০ পুকুরপাড় কালী র্মহির, গ্রার্ম: পুকুরপাড় (েত্তপাড়া), উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4075.  হসরাজ/১৫১ পুকুরপাড় েত্তপাড়া কালী বাড়ী যুব সাংঘ র্মহির, গ্রার্ম: পুকুরপাড়, ডাক+ উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4076.  হসরাজ/১৫২ পুকুরপাড় বাসন্তী র্মহির, পুকুরপাড়, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4077.  হসরাজ/১৫৫ শ্রীশ্রী র্মিাপ্রভু কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: আইগবাড়ী, পাড়দকালা, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4078.  হসরাজ/১৫৬ পাড়দকালা সাব বজনীন কালী র্মহির, পাড়দকালা, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4079.  হসরাজ/১৫৮ পাড়দকালা শ্মোন, পাড়দকালা, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4080.  হসরাজ/১৫৯ সাব বজনীন কালী র্মহির, কাদয়র্মপুর, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4081.  হসরাজ/১৬০ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গাঁড়ােি বাজার, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4082.  হসরাজ/১৬১ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গাঁড়ােি, েহিণ পালপাড়া, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4083.  হসরাজ/১৬২ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গাঁড়ােি, উত্তর পাল পাড়া ২৭.০২.১১ 

4084.  হসরাজ/১৬৩ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: গাঁড়ােি, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4085.  হসরাজ/১৬৪ শ্রীশ্রী গুহপনার্ র্মহির, গাঁড়ােি, জহর্মোর পাড়া, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4086.  হসরাজ/১৬৫ সাব বজনীন বাসন্তী র্মহির, র্মাকড়দকালা, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4087.  হসরাজ/১৬৬ র্মহেপুর উত্তর পাড়া কাহল র্মহির, র্মহেপুর, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4088.  হসরাজ/১৬৮ শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজা র্মহির, বাজাঘাটি, তালগােী, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4089.  হসরাজ/১৬৯ গাঁড়ােি কাদয়র্মপুর র্মিাশ্মোন, গাঁড়ােি, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4090.  হসরাজ/১৭০ কপাতাহজয়া রায়পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কপাতাহজয়া, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4091.  হসরাজ/১৭২ কপাতাহজয়া রায়পাড়া হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কপাতাহজয়া, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4092.  হসরাজ/১৭৩ কপাতাহজয়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: কপাতাহজয়া, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4093.  হসরাজ/১৭৪ কপাতাহজয়া েয়ার্মাধব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কপাতাহজয়া, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4094.  হসরাজ/১৭৫ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মাতা কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কপাতাহজয়া, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4095.  হসরাজ/১৭৬ কপাতাহজয়া ঋহষপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কপাতাহজয়া, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4096.  হসরাজ/১৭৭ কেদবাত্তর ভে কালী, সাাং- গালা, ডাক: হবদনাটিয়া, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4097.  হসরাজ/১৭৮ কালী র্মহির, কভড়াদখালা, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4098.  হসরাজ/১৭৯ িহরনার্পুর বাদরায়ারী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: িহরনার্পুর, ডাক: কপারজন বা, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4099.  হসরাজ/১৮০ িহরণার্পুর বাদরায়ারী কালী র্মহির, গ্রার্ম: িহরণার্মপুর, ডাক: কপারজনা, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4100.  হসরাজ/১৮১ কর্ম বকার পাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বােলবাড়ী, ডাক: নগরডালা, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4101.  হসরাজ/১৮৩ রতন কািী শ্মোন, রতন কািী, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4102.  হসরাজ/১৮৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, রতন কািী, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4103.  হসরাজ/১৮৫ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, রতনকািী, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4104.  হসরাজ/১৮৬ কবতকািী বাদরায়ারী দূগ বা র্মহির, কবতকািী, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4105.  হসরাজ/১৮৭ কবতকািী বাদরায়ারী কালী র্মহির (বাজার), কবতকািী বাজার, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4106.  হসরাজ/১৮৮ দূগ বা র্মহির, চরদবতকািা, শ্রীফলতলা, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4107.  হসরাজ/১৮৯ শ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্ম ও ডাক: কবতকাহি, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4108.  হসরাজ/১৯০ কবতকাহি শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: কবতকাহি, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4109.  হসরাজ/১৯১ গদজন্দ্র কর্মািন কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: কবতকাহি, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4110.  হসরাজ/১৯২ কালী র্মহির, কঘাড়োল, ডাক: কবলকতল, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4111.  হসরাজ/১৯৩ র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: কঘাঢ়োল, ডাক: কবলকতল, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4112.  হসরাজ/১৯৪ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কঘাঢ়োল, ডাক: কবলকতল, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4113.  হসরাজ/১৯৫ শ্রীশ্রী জয়দূগ বা  ভেকালী র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: কবলকতল, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4114.  হসরাজ/১৯৬ র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ ডাক: কবলকতল, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4115.  হসরাজ/১৯৭ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কাোইবােলা, ডাক: শ্রীফলতলা, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4116.  হসরাজ/১৯৮ কালী র্মহির, মুলকাহি, ডাক: কবলকতল, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4117.  হসরাজ/১৯৯ বড় কবতকািী বাদরায়ারী দূগ বা র্মহির, কবতকািী, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4118.  হসরাজ/২০০ লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কবতকাহি, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4119.  হসরাজ/২০১ দূগ বা ও লিী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কবতকািী, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4120.  হসরাজ/২০২ গুহধবাড়ী িহর র্মহির, গ্রার্ম: গুহধবাড়ী, ডাক: জাহর্মরতা, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4121.  হসরাজ/২০৩ গুহধবাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: গুহধবাড়ী, ডাক: জাহর্মরতা, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4122.  হসরাজ/২০৪ বারই কটপরী কগৌর র্মহির, গ্রার্ম: বারই, ডাক: নহরনা, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4123.  হসরাজ/২০৫ বারই কটপরী নবীপুর ও নওককড় র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: বারই কটপরী, ডাক: নহরনা, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: 

হসরাজগঞ্জ 

২৭.০২.১১ 

4124.  হসরাজ/২০৬ বারই কটপরী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: বারই কটপরী, ডাক: নহরনা, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4125.  হসরাজ/২০৭ বাড়ই কটপরী ববদ্যনার্ র্মহির ও কলাকনার্ র্মহির, গ্রার্ম: বাড়ইদটপরী, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ  ২৭.০২.১১ 

4126.  হসরাজ/২০৮ বাড়ইদটপরী দূগ বা র্মহির (পাল পাড়া), গ্রার্ম: বাড়ইদটপরী, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4127.  হসরাজ/২০৯ নবীপুর দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: নবীপুর, ডাক: হডগ্রীরচর, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4128.  হসরাজ/২১০ নবীপুর কালী র্মহির, গ্রার্ম: নবীপুর, ডাক: হডগ্রীরচর, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4129.  হসরাজ/২১১ োিজােপুর সরকারী কদলজ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: র্মহনরার্মপুর, ডাক+ উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4130.  হসরাজ/২১২ দুগ বা র্মহির (ব্রতচারী সাংঘ), গ্রার্ম: প্রাণনার্পুর, ডাক+ উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4131.  হসরাজ/২১৩ কালী র্মহির, গ্রার্ম: প্রাণ নার্পুর, ডাক+ উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4132.  হসরাজ/২১৪ আহেবাসী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: র্মহনরার্মপুর, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4133.  হসরাজ/২১৫ হেবপুর কালী র্মহির, গ্রার্ম: হেবপুর, ডাক: খুকনী, উপদজলা: োিজােপুর, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4134.  হসরাজ/২২৫ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: র্মদিেপুর, ডাক: ধানগড়া উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4135.  হসরাজ/২২৬ শ্রীশ্রী িহর বাহড় নাট র্মহির, ধানগড়া পালপাড়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4136.  হসরাজ/২২৭ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: র্মদিেপুর, পহির্ম পাড়া, ডাক: ধানগড়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4137.  হসরাজ/২২৮ শ্রীশ্রী জয় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ঝাপড়া পালপাড়া, ডাক: ধানগড়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4138.  হসরাজ/২২৯ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: ঝাপড়া পালপাড়া, ডাক: ধানগড়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4139.  হসরাজ/২৩০ আটঘহরয়া রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: আটঘহরয়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4140.  হসরাজ/২৩১ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: হভকনপুর িালোর পাড়া, ডাক: ঘুড়কা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4141.  হসরাজ/২৩২ শ্রীশ্রী হনতাই কগৌঢ় র্মহির  শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী র্মহির, গ্রার্ম: েরবস্ত, ডাক: আটঘহরয়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, 

হসরাজগঞ্জ 

২৭.০২.১১ 

4142.  হসরাজ/২৩৩ রায়গঞ্জ সাব বজনীন শ্রীশ্রী হেব ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রায়গঞ্জ, ডাক+ উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4143.  হসরাজ/২৩৪ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ ও কালাচাঁে হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: ঝাপড়া র্মদিেপুর, ডাক: ধানগড়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4144.  হসরাজ/২৩৫ শ্রীশ্রী নারায়ণ হবগ্রি আখড়া, ইলাহি, ব্রহ্মগািী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4145.  হসরাজ/২৩৬ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, িবনগাতী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4146.  হসরাজ/২৩৭ শ্রীশ্রী সন্ন্যাসী ঠাকুর র্মহির, কদয়ড়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4147.  হসরাজ/২৩৮ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা হবগ্রি, গ্রার্ম+ডাক: বারইভাগ, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4148.  হসরাজ/২৩৯ শ্রীশ্রী কালাচাঁে হবগ্রি, ব্রহ্মগাো, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4149.  হসরাজ/২৪০ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, বাশুহড়য়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4150.  হসরাজ/২৪১ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, চর ব্রহ্মগাো, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4151.  হসরাজ/২৪২ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, বাশুহড়য়া িালোর পাড়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4152.  হসরাজ/২৪৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির (ঋহষ পাড়া), চকদর্মািন বাড়ী, ব্রহ্মগাো, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4153.  হসরাজ/২৪৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, কদয়ড়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4154.  হসরাজ/২৪৫ কুর্মাজপুর লিী র্মহির, গ্রার্ম: কুর্মাজপুর, ডাক: সাদিবগঞ্জ, ইউহপ: নলকা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4155.  হসরাজ/২৪৬ কুর্মাজপুর কালী র্মহির, ডাক: সাদিব গঞ্জ, ইউহপ: নলকা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4156.  হসরাজ/২৪৭ সুজাপুর কালী র্মহির, গ্রার্ম: সুজাপুর, ডাক: সাদিবগঞ্জ, র্ানা: সলঙ্গা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4157.  হসরাজ/২৪৮ োেপুর বাদরায়ারী শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: োেপুর, ডাক: সাদিবগঞ্জ, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4158.  হসরাজ/২৪৯ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, োেপুর োসপাড়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4159.  হসরাজ/২৫০ নলহেয়া কালাচাঁে র্মহির, ডাক: সাদিবগঞ্জ, ইউহপ: নালকা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 
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4160.  হসরাজ/২৫১ কালী র্মহির, গ্রার্ম: রার্মপুর, ডাক+উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4161.  হসরাজ/২৫২ নলহেয়া বাদরায়ারী কালী র্মহির, গ্রার্ম; নলহেয়া, ডাক: সাদিবগঞ্জ, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4162.  হসরাজ/২৫৩ নলহেয়া পদ্মা র্মহির, গ্রার্ম; নলহেয়া, ডাক: সাদিবগঞ্জ, ইউহপ: নলকা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4163.  হসরাজ/২৫৪ নলহেয়া কালী র্মহির, গ্রার্ম; নলহেয়া, ডাক: সাদিবগঞ্জ, ইউহপ: নলকা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4164.  হসরাজ/২৫৫ হবষ্ণুপুর দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হবষ্ণুপুর , ডাক+উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4165.  হসরাজ/২৫৬ হতর্মননহিনা কালী র্মহির, গ্রার্ম: হতর্মননহিনা, ডাক: সাদিবগঞ্জ, ইউহপ: নলকা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4166.  হসরাজ/২৫৭ শ্রীশ্রী কগাপাল র্মহির, গ্রার্ম: রতনকাহি, ডাক: রহেোবাে, ইউহপ: নলকা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4167.  হসরাজ/২৫৮ শ্রীশ্রী হনতাই কগৌর র্মহির, গ্রার্ম: রতনকািী, ডাক: রাহেোবাে, ইউহপ: নলকা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4168.  হসরাজ/২৫৯ শ্রীশ্রী জয়দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রতনকাহি, ডাক: রাহেোবাে, ইউহপ: নলকা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4169.  হসরাজ/২৬০ শ্রীশ্রী কগাপাল হজউ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: চািাইদকানা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4170.  হসরাজ/২৬১ শ্রীশ্রী বুড়া কালী র্মাতা র্মাহির, চািাইদকানা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4171.  হসরাজ/২৬২ চািাইদকানা র্মিাশ্মোন ও কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: চািাইদকানা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4172.  হসরাজ/২৬৩ কর্মােকপাড়া শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ইচলাহেগর,  ডাক: ভুইয়হগাতী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ১৮/০৪/১৩ 

4173.  হসরাজ/২৬৪ সাব বজনীনঁরী শ্রীশ্রী দূগ বা র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: সারুটিয়া, ডাক: চািাইদকানা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4174.  হসরাজ/২৬৫ পূব ব পাইকড়া হেব র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব পাইকড়া, ডাক: কেওদভাগ, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4175.  হসরাজ/২৬৬ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির ও কগৌর কগাহবি ভি সাংঘাশ্রর্ম, গ্রার্ম: হসর্মলা, ডাক: চািাইদকানা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, 

হসরাজগঞ্জ 

২৭.০২.১১ 

4176.  হসরাজ/২৬৭ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: হসর্মলা, ডাক: চািাইদকানা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4177.  হসরাজ/২৬৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, ধুহবল কর্মির্মানোিী, ডাক: ধুহবল, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4178.  হসরাজ/২৬৯ ধুহবল ইউহনয়ন ককন্দ্রীয় র্মিাশ্মোন, ধুহবল কর্মির্মানোিী, ডাক: ধুহবল, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4179.  হসরাজ/২৭০ শ্রীশ্রী কগাপাল হজউ র্মহির, গ্রার্ম: ধুহবল কর্মির্মানোিী, ডাক: ধুহবল, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4180.  হসরাজ/২৭১ জয়দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম: শ্যাদর্মর ঘন, ডাক: আর্মেড়া, র্ানা: সলাংগা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4181.  হসরাজ/২৭২ জয় কালী র্মহির, গ্রার্ম:শ্যাদর্মরঘন, ডাক: আর্মেড়া, র্ানা: সলাংগা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4182.  হসরাজ/২৭৩ শ্যাদর্মর ঘন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম:শ্যাদর্মরঘন, ডাক: আর্মেড়া, র্ানা: সলাংগা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4183.  হসরাজ/২৭৪ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সৎ সঙ্গ, ডাক: োহলয়াগাড়ী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4184.  হসরাজ/২৭৬ ফহরেপুর র্মিাশ্মোন, ডাক: োহলয়াগাড়ী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4185.  হসরাজ/২৭৮ শ্রীশ্রী রাধা র্মাধব হবগ্রি আখড়া, হর্মদরর কেউল মুড়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4186.  হসরাজ/২৭৯ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, হর্মদরর কেউল মুড়া, িাটপাঙ্গানী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4187.  হসরাজ/২৮০ শ্রীশ্রী বাসন্তী র্মহির, হর্মদরর কেউলমুড়া, ডাক: িাটপাঙ্গানী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4188.  হসরাজ/২৮১ শ্রীনার্ আশ্রর্ম ও শ্রীশ্রী বাসন্তী র্মহির, গ্রার্ম পাঙ্গানী, ডাক: কবায়াহলয়ার চর, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4189.  হসরাজ/২৮২ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পাঙ্গানী, ডাক: কবায়াহলয়ার চর, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4190.  হসরাজ/২৮৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম পাঙ্গানী, ডাক: কবায়াহলয়ার চর, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4191.  হসরাজ/২৮৪ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, হর্মদরর কেউলমুড়া, ডাক: িাটপাঙ্গানী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4192.  হসরাজ/২৮৫ শ্রীশ্রী বলরার্ম হবগ্রি, হর্মদরর কেউলমুড়া, িাটপাঙ্গানী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4193.  হসরাজ/২৮৬ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, হর্মদরর কেউলমুড়া, িাটপাঙ্গানী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4194.  হসরাজ/২৮৭ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, হর্মদরর কেউলমুড়া, িাটপাঙ্গানী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4195.  হসরাজ/২৮৮ শ্রীশ্রী র্মেন কর্মািন হবগ্রি , গ্রার্ম পাঙ্গানী, ডাক: কবায়াহলয়ার চর, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4196.  হসরাজ/২৮৯ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম পাঙ্গানী, ডাক: কবায়াহলয়ার চর, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4197.  হসরাজ/২৯০ শ্রীশ্রী র্মেন কর্মািন লক্ষ্মী নারায়ণ হবগ্রি, গ্রার্ম পাঙ্গানী, ডাক: কবায়াহলয়ার চর, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4198.  হসরাজ/২৯১ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, কবাংনাই, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4199.  হসরাজ/২৯২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, কবাংনাই, (ঠাকুর বাড়ী), উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4200.  হসরাজ/২৯৩ কবাংনাই র্মিাশ্মোন, কবাংনাই, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4201.  হসরাজ/২৯৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, কবাংনাই, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4202.  হসরাজ/২৯৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, কঘাষপাড়া,কাহলজতা, ডাক: নারায়ণোলুর্মা, উপদজলা:রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4203.  হসরাজ/২৯৬ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, নারায়ণ োলুয়া, সািাপাড়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4204.  হসরাজ/২৯৭ ডাঙ্গারপাড় র্মিাশ্মোন, ডাঙ্গারপাড়, ডাক: িাট পাঙ্গানী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4205.  হসরাজ/২৯৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, িাটপাঙ্গানী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4206.  হসরাজ/২৯৯ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, িাটপাঙ্গানী, িাওলোর পাড়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4207.  হসরাজ/৩০০ শ্রীশ্রী বলরার্ম হজউ আখড়া, িাট পাঙ্গানী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4208.  হসরাজ/৩০১ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, ডাঙ্গার পাড়া, ডাক: িাট পাঙ্গানী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4209.  হসরাজ/৩০২ শ্রীশ্রী জয় দূগ বা র্মহির, হনর্মগােী বাজার, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4210.  হসরাজ/৩০৩ কাহলয়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কাহলয়া, ডাক: হনর্মগাহে, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4211.  হসরাজ/৩০৪ শ্রীশ্রী েহিণা কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: কাহলয়া, ডাক: হনর্মগাহে, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4212.  হসরাজ/৩০৫ ধলজান উত্তরপাড়া বাদরায়ারী দূগ বা র্মহির, ধলজান, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 
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4213.  হসরাজ/৩০৬ শ্রীশ্রী জগৎ জননী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ধলজান প.পাড়া, ডাক: কেওদভাগ, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4214.  হসরাজ/৩০৭ আয ব েহি র্মিার্মায়া র্মহির, কগাহতয়া, ডাক: হনর্মগাহে, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4215.  হসরাজ/৩০৮ চকপাড়া ধলজান সাব বজনীন কাহল র্মহির, ধলজান, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4216.  হসরাজ/৩০৯ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, কখচালা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4217.  হসরাজ/৩১০ বাঁোইল (রাজাপুর) হচৎ নারায়ণ র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: বাঁোইল, ডাক: হনর্মগাহে, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4218.  হসরাজ/৩১১ শ্রীশ্রী ঠাকুর েয়ানি োহন্ত ধার্ম আশ্রর্ম, বখচালা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4219.  হসরাজ/৩১২ অজুবনগড় শ্রীশ্রী ঈশ্বর কগাপাল হজউ ও লক্ষ্মী নারায়ণ হজউ , র্মউটরািাহজপুর, ডাক: হনর্মগাহে, উপদজলা: রায়গঞ্জ, 

হসরাজগঞ্জ 

২৭.০২.১১ 

4220.  হসরাজ/৩১৩ র্মানব ধর্ম ব প্রচার সাংঘ, গ্রার্ম: পহির্ম আটঘহরয়া, ডাক: কসানাখাড়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4221.  হসরাজ/৩১৪ তারক ব্রহ্ম কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কাহলয়া, ডাক: হনর্মগাহে, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4222.  হসরাজ/৩১৫ বাঁোইল বখচালা ধলজান আহেবাসী র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: বাঁোইল, ডাক: হনর্মগাহে, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4223.  হসরাজ/৩১৬ োরেীয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা পূজা র্মহির, গ্রার্ম: তালতলা, ডাক: কসানাখাড়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4224.  হসরাজ/৩১৭ পহির্ম আট ঘহরয়া শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, পহির্ম আট ঘহরয়া, ডাক: কসানাখাড়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4225.  হসরাজ/৩১৮ পহির্ম আট ঘহরয়া র্মিাশ্মোন, পহির্ম আট ঘহরয়া, ডাক: কসানাখাড়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4226.  হসরাজ/৩১৯ শ্রীশ্রী জয় সাগর র্মিাশ্মোন কালী র্মহির, গহতর্া, হনর্মগােী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4227.  হসরাজ/৩২০ শ্রীশ্রী জয়গুরু ও কগৌর কগাহবি র্মহির, হনর্মগােী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4228.  হসরাজ/৩২১ ভুঞ্জগাতী র্মেকপাড়া দুগ বা র্মহির, ভুঞ্জগাতী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4229.  হসরাজ/৩২২ সাব বজনীন র্মিাশ্মোন ও কালী র্মাতা র্মহির, ভুঞ্জগাতী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4230.  হসরাজ/৩২৩ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, ঘুড়কা, কুন্তুপাড়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4231.  হসরাজ/৩২৪ সলঙ্গা বাজার ককন্দ্রীয় কালী র্মহির, সলঙ্গা বাজার, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4232.  হসরাজ/৩২৫ র্মধ্যপাড়া ভরদর্মািনী শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: সলঙ্গা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4233.  হসরাজ/৩২৬ ভুঞ্জগাতী েহিণপাড়া কালী র্মহির, ভুঞ্জগাতী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4234.  হসরাজ/৩২৭ ভুঞ্জগাতী উত্তর পাড়া দূগ বা র্মহির, ভুঞ্জগাতী উত্তর পাড়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4235.  হসরাজ/৩২৮ বাসুদেব ককাল কালী র্মহির, বাসুদেব ককাল, সলঙ্গা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4236.  হসরাজ/৩২৯ সলঙ্গা উত্তরপাড়া জগন্ন্ার্ র্মহির, ডাক: সলঙ্গা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ ূঁ 

4237.  হসরাজ/৩৩০ রী শ্রীশ্রী হসদদ্ধশ্বরী র্মহির, গ্রার্ম: ঘুড়কা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ ূঁ 

4238.  হসরাজ/৩৩১ রী শ্রীশ্রী কালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: ঘুড়কা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4239.  হসরাজ/৩৩২ কগাপাল হজউ র্মহির, বাসুদেব ককাল, সলঙ্গা, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4240.  হসরাজ/৩৩৩ ঘুড়কা োেপাড়া কাহলর্মাতা র্মহির, ঘুড়কা েহিণ পাড়া, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4241.  হসরাজ/৩৩৪ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: র্মদিেপুর, ডাক: ধানগড়া উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4242.  হসরাজ/৩৩৫ শ্রীশ্রী িহর বাহড় নাট র্মহির, ধানগড়া পালপাড়া, ডাক+ উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4243.  হসরাজ/৩৩৬ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ইচলাহেগর(দর্মােকপাড়া), ডাক: ভুইয়াগাতী, উপদজলা: রায়গঞ্জ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4244.  হসরাজ/৩৫১ র্মিাশ্মোন, নবরত্ন পাড়া, িাটিকুর্মরুল, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4245.  হসরাজ/৩৫২ শ্রীশ্রী কাহল র্মাতা র্মহির, নবরত্ন পাড়া, িাটি কুর্মরুল, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4246.  হসরাজ/৩৫৩ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, িাটিকুর্মরুল, নবরত্ন পাড়া, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4247.  হসরাজ/৩৫৪ কাহল র্মহির, অহলপুর পহির্ম পাড়া, ডাক: আর্মডাঙ্গা, উপদজলা: উল াপাড়া ২৭.০২.১১ 

4248.  হসরাজ/৩৫৫ শ্রীশ্রী র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: অহলপুর, ডাক: আর্মডাঙ্গা, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4249.  হসরাজ/৩৫৬ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: অহলপুর, ডাক: আর্মডাঙ্গা, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4250.  হসরাজ/৩৫৭ শ্রীশ্রী রাধা কগাপাল হজউড়  র্মহির, গ্রার্ম: অহলপুর, ডাক: আর্মডাঙ্গা, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4251.  হসরাজ/৩৫৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: অহলপুর, ডাক: আর্মডাঙ্গা, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4252.  হসরাজ/৩৫৯ বাড়ইয়া বাদরায়ারী কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাড়ইয়া, ডাক+ উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ ূঁ 

4253.  হসরাজ/৩৬০  শ্রীশ্রী বাসন্তী র্মহির, হঝহকড়া কুন্ডুপাড়া, ডাক+ উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4254.  হসরাজ/৩৬১ শ্রীশ্রী কাহল র্মাতা চরকতলা র্মহির, গ্রার্ম: হঝহকড়া, ডাক+ উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4255.  হসরাজ/৩৬২ হঝহকড়া বানী র্মহির, গ্রার্ম: হঝহকড়া, ডাক+ উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4256.  হসরাজ/৩৬৩ শ্রীশ্রী র্মিার্মায়া কাহল র্মহির, হঝহকড়া, ডাক+ উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4257.  হসরাজ/৩৬৪ ভবানী র্মহির, হঝহকড়া, ডাক+উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4258.  হসরাজ/৩৬৫ শ্রীশ্রী কগাপাল হজউড় র্মহির, হঝহকড়া পাট বির, ডাক+ উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4259.  হসরাজ/৩৬৬ উল াপাড়া হনহেপাড়া কাহল র্মহির, গ্রার্ম: উল াপাড়া পহির্মপাড়া, ডাক+ উপদজলা: উল াপাড়া ২৭.০২.১১ 

4260.  হসরাজ/৩৬৭ শ্রীশ্রী হর্মলন র্মহির, উল াপাড়া (কদলজ পাড়া), উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4261.  হসরাজ/৩৬৮ উল াপাড়া কুঠি বাজার শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, উল াপাড়া বাজার, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4262.  হসরাজ/৩৬৯ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, উল াপাড়া বাজার, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4263.  হসরাজ/৩৭০ শ্রীশ্রী জয়কালী র্মহির, কঘাষগাতী পালপাড়া, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4264.  হসরাজ/৩৭১ র্মিার্মায়া নবজাগরহণ র্মহির, কঘাষগাতী, ডাক:উল াপাড়া, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4265.  হসরাজ/৩৭২ উল াপাড়া র্মিাশ্মোন হেব র্মহির, কঘাষগাতী, উল াপাড়া কপৌরসভা, ওয়াড ব নাং-০৫, উপদজলা: উল াপাড়া ২৭.০২.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4266.  হসরাজ/৩৭৩ উলাপাড়া র্মিাশ্মোন, কঘাষগাতী, ওয়াড ব - ৫, উাপাড়া কপৌরসভা, উপদজলা: উলvপাড়া ২৭.০২.১১ 

4267.  হসরাজ/৩৭৪ কঘাসগাঁতী হেব র্মহির, কঘাসগাঁতী, উপদজলা: উলাপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4268.  হসরাজ/৩৭৫ শ্রীশ্রী বলরার্ম হজউ র্মহির, কঘাষগাঁতী,  উল াপাড়া কপৌরসভা, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4269.  হসরাজ/৩৭৬ র্মায়া র্মহির, কঘাষগাঁতী, উল াপাড়া কপৌরসভা, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4270.  হসরাজ/৩৭৭ কঘাষগাঁতী র্মাতৃ র্মহির, কঘাষগাঁতী, ওয়াড ব নাং-৫, উল াপাড়া কপৌরসভা, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4271.  হসরাজ/৩৭৮ শ্রীশ্রী োহন্ত র্মহির (দূগ বা র্মহির), কঘাষগাঁতী, উল াপাড়া কপৌরসভা, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4272.  হসরাজ/৩৭৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কনওয়ারগাো, ডাক+উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4273.  হসরাজ/৩৮০ স্বণ ব র্মহির, এনাদয়তপুর আশ্রায়ন প্রকল্প, ডাক+ উপদজলা: উল াপাড়া,  ২৭.০২.১১ 

4274.  হসরাজ/৩৮১ বাণী র্মহির, এনাদয়তপুর, ডাক+ উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4275.  হসরাজ/৩৮২ শ্রীেী কালী র্মহির , এনাদয়তপুর, ডাক+ উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4276.  হসরাজ/৩৮৩ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, এনাদয়তপুর, ডাক+ উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4277.  হসরাজ/৩৮৪ শ্রীশ্রী ভহি র্মহির, হসাংিগাতী, ডাক: উল াপাড়া আর/এস, উপদজলা: উল াপাড়া ২৭.০২.১১ 

4278.  হসরাজ/৩৮৫ ভট্টকাওয়াক োরেীয়া দুগ বা র্মহির, ভট্টকাওয়াক, ডাক+ উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4279.  হসরাজ/৩৮৬ েয়া র্মহির, করল কষ্টেন, ডাক+ উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4280.  হসরাজ/৩৮৭ উল াপাড়া কষ্টেন বাজার কালী র্মহির, নয়ানগঞ্জ বাজার, ডাক+ উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4281.  হসরাজ/৩৮৮ ঘাটিনা পালপাড়া পহির্ম পাড়া কাহল র্মহির, ঘাটিনা পালপাড়া, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4282.  হসরাজ/৩৮৯ ঘাটিনা পালপাড়া র্মিাশ্মোন, ঘাটিনা, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4283.  হসরাজ/৩৯০ শ্রীশ্রী প্রভু হবিাবন কসবাশ্রর্ম, সাাং- ভাঙ্গারার্মপুর, ডাক: ধরইলিাট, উপদজলা: উল াপাড়া ২৭.০২.১১ 

4284.  হসরাজ/৩৯১ কাহলবাড়ী র্মহির হসর্মলা, সাাং- হসর্মলা, ডাক: কর্মাড়েি, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4285.  হসরাজ/৩৯২ কালী র্মহির, সাাং- গঙ্গারার্মপুর, ডাক: ধরইল িাট, উপদজলা: উল াপাড়া ২৭.০২.১১ 

4286.  হসরাজ/৩৯৩ শ্রীশ্রী িহর ঠাকুর আশ্রর্ম/র্মহির, সাাং- সালী পাড়া, ডাক: ধরইল িাট, উপদজলা: উল াপাড়া ২৭.০২.১১ 

4287.  হসরাজ/৩৯৪ রহির্মপুর হেব র্মহির, রহির্মপুর, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4288.  হসরাজ/৩৯৫ বচাংটিয়া শ্রীশ্রী কলাকনার্ র্মহির, শ্রী আনি কুর্মাদরর বাড়ী, ডাক: ধরইলিাট, উপদজলা: উল াপাড়া ২৭.০২.১১ 

4289.  হসরাজ/৩৯৬ কর্মাড়েি র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: কর্মাড়েি, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4290.  হসরাজ/৩৯৭ কর্মাড়েি িালোর পাড়া কাহল র্মহির, কর্মাড়েি, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4291.  হসরাজ/৩৯৮ শ্রীশ্রী িহর ও শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাবুলীেি, ডাক: উধুহনয়া, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4292.  হসরাজ/৩৯৯ উধুহনয়া শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: উধুহনয়া, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4293.  হসরাজ/৪০০ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: শুকলাই, ডাক: বড়পাঙ্গানী, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4294.  হসরাজ/৪০১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: ধরইল, ডাক: ধরইল িাট, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4295.  হসরাজ/৪০২ শ্রীশ্রী কলাকনার্ র্মহির, ধরইল, ডাক: ধরইল িাট, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4296.  হসরাজ/৪০৩ শ্রীশ্রী জগহেশ্বরী র্মাতা ঠাকুরানী র্মহির, বচিিাটি, উপদজলা: উল াপাড়া, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4297.  হসরাজ/৪০৪ শ্রীশ্রী হঝহকড়া বাণী র্মহির, গ্রার্ম : হঝহকরা, ডাক+উপদজলা : উল্লাপাড়া ২৭.০২.১১ 

4298.  হসরাজ/৪২১ কাহল র্মহির, কজাকনালা, ডাক: র্মগুনা, উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4299.  হসরাজ/৪২২ কাহল র্মহির, কলাগাহে োসপাড়া,ডাক কেৌলতপুর উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4300.  হসরাজ/৪২৩ ধুলগাগড়াখালী (িাটকািাপাড়া) শ্মোনঘাট, সাাং- ধুলগাগড়া খালী, ডাক: কল্যাণপুর, উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: 

হসরাজগঞ্জ 

২৭.০২.১১ 

4301.  হসরাজ/৪২৪ নাঁগগাতী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: নাগগাতী, ডাক:তানাই,উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4302.  হসরাজ/৪২৫ চালা ককহন্দ্রয় কালী বাড়ী, গ্রার্ম: চালা, ডাক: কসািগপুর, উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4303.  হসরাজ/৪২৬ দূগ বা র্মহির, কেৌলতপুর পুব ব পাড়া, কেৌলতপুর, উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4304.  হসরাজ/৪২৭ নাগঁগাতী সাব বজনীন শ্মোন, নাগগাতী, উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4305.  হসরাজ/৪২৮ কবলকুহচ র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম:মুকুিগাতী,ডাক:দসািাগপুর, উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4306.  হসরাজ/৪২৯ কেলবহরষা কালী র্মাতা এবাং দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কেলবহরষা, ডাক: সগুনা, উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4307.  হসরাজ/৪৩০ কেলবহরষা কালী র্মাতা র্মহির, কেষবহরষা, ডাক: সগুনা, উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4308.  হসরাজ/৪৩১ শ্মোন কাহল র্মহির, সাাং-কল্যাণপুর,িাপাড়া, ডাক: কল্যাণপুর, উপদজলা:দবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4309.  হসরাজ/৪৩২ কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: বয়ড়াপাড়া, ডাক: রাজাপুর, উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4310.  হসরাজ/৪৩৩ পূজা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক:তার্মাই, উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4311.  হসরাজ/৪৩৪ তার্মাই শ্মোন, তার্মাই, উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4312.  হসরাজ/৪৩৫ কেলুয়া শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, সুবণ বসাড়া, ডাক+উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4313.  হসরাজ/৪৩৬ সুবণ বসাড়া শ্মোন, সুবণ বসাড়া, উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4314.  হসরাজ/৪৩৭ কসনভাঙ্গাঁবাড়ী সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক:দসনভাঙ্গাবাড়ী, উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4315.  হসরাজ/৪৩৮ কেৌলতপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, কেৌলতপুর, উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4316.  হসরাজ/৪৩৯ কেৌলতপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: কেৌলতপুর, উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4317.  হসরাজ/৪৪০ কেৌলতপুর বৃদদ্ধশ্বরী র্মঠ, কেৌলতপুর, উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4318.  হসরাজ/৪৪১ শ্রী র্মিাপ্রভূর আখড়া, কেৌলতপুর, উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4319.  হসরাজ/৪৪২ শ্রীশ্রী র্মেন কর্মািন কসবা সেন, গ্রার্ম: চিনগাতী (বসুন্ধরা), ডাক: চিনগাতী, উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4320.  হসরাজ/৪৪৩ শ্রীর্মন্ম র্মিাপ্রভূ আখড়া, সাাং- গাড়ার্মাসী, ডাক: চিনগাতী, উপদজলা: কবলকুহচ, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4321.  হসরাজ/৪৪৪ চালা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: চালা, ডাক: কবলকুহচ, উপদজলা: কবলকুটি, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4322.  হসরাজ/৪৪৫ র্মাঝাইল রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: র্মাঝাইল,ডাক:রান্ধুনীবাড়ী,উপদজলা: কবলকুটি, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4323.  হসরাজ/৪৪৬ রান্ধুনীবাড়ী বাজার কালী র্মহির, রান্ধুনীবাড়ী বাজার, ডাক:রান্ধুনীবাড়ী ২৭.০২.১১ 

4324.  হসরাজ/৪৪৭ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক:রাজাপুর,উপদজলা: কবলকুহচ,দজলা:হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4325.  হসরাজ/৪৪৮ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:বসুন্ধরা,ডাক:চিনগাঁতী,উপদজলা:দবলকুহচ,দজলা: হসরাজগঞ্জ  ২৭.০২.১১ 

4326.  হসরাজ/৪৪৯ র্মাঝিাইল র্মিাশ্নোন, গ্রার্ম:র্মাঝাইল,ডাক:রান্ধুনীবাড়ী,উপদজলা:দবলকুহচ,দজলা: হসরাজগঞ্জ  ২৭.০২.১১ 

4327.  হসরাজ/৪৫০ আগুহরয়া কালী র্মাতা ও রাধা , গ্রার্ম:আগুহরয়া,ডাক:সুবন বসাড়া,উপদজলা:দবলকুহচ,দজলা: হসরাজগঞ্জ  ২৭.০২.১১ 

4328.  হসরাজ/৪৭৩ কবায়ালীয়া সাব বজনীন শ্মোন, কবায়ালীয়া, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4329.  হসরাজ/৪৭৪ কবায়ালীয়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, কবায়ালীয়া, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4330.  হসরাজ/৪৭৫ কাহল র্মহির পহির্ম পাড়া, খুটিগাো, ডাক+উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4331.  হসরাজ/৪৭৬ সন্ন্যাি্সী র্মঠ/আশ্রর্ম, সাস্তান, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4332.  হসরাজ/৪৭৭ শ্রীশ্রী ঈশ্বর লক্ষ্মীনারায়ণ হবগ্রি হজউ ও শ্রীশ্রী ঈশ্বর কগাপাল কেব হবগ্রি হজউ, তাড়াে, হসরাজগঞ্জ ০১.০৯.১৬ 

4333.  হসরাজ/৪৭৯ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: কোলাপাড়া, ডাক: কবায়াহলয়া, উপদজলা: তাড়াে ২৭.০২.১১ 

4334.  হসরাজ/৪৮০ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কোলাপাড়া, ডাক: কবায়াহলয়া, উপদজলা: তাড়াে ২৭.০২.১১ 

4335.  হসরাজ/৪৮১ ববষ্ণবীর অ া ূঁখড়া র্মহির, গ্রার্ম: কোলাপাড়া, ডাক: কবায়াহলয়া, উপদজলা: তাড়াে ২৭.০২.১১ 

4336.  হসরাজ/৪৮২ কোলাপাড়া কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কোলাপাড়া, ডাক: কবায়াহলয়া, উপদজলা: তাড়াে ২৭.০২.১১ 

4337.  হসরাজ/৪৮৩ র্মিাদেব র্মহির, পহির্ম কোলাপাড়া, ডাক+ উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4338.  হসরাজ/৪৮৪ পহির্ম কোলাপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, পহির্ম কোলাপাড়া, ডাক+ উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4339.  হসরাজ/৪৮৬ পহির্ম কোলাপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, পহির্ম কোলাপাড়া, ডাক+ উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4340.  হসরাজ/৪৮৮ কালী র্মহির, কচৌবাড়ীয়া, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4341.  হসরাজ/৪৮৯ কাঞ্চদনশ্বর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কাঞ্চদনশ্বর, ডাক: হনর্মগােী, উপদজলা: তাড়াে ২৭.০২.১১ 

4342.  হসরাজ/৪৯০ গুড়হপপুল েকতরাপাড়া শ্রীশ্রী জয়গুরুদেব র্মহির, গ্রার্ম: শুড়াহপপুল, ডাক: বড়র্মাঝেহিণা, উপদজলা: তাড়াে ২৭.০২.১১ 

4343.  হসরাজ/৪৯১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, র্মাধাইনগর, ডাক:আর্মেড়া, তাড়াে, হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4344.  হসরাজ/৪৯২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, র্মাধাইনগর, আর্মেড়া, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4345.  হসরাজ/৪৯৩ র্মাধাইনগর কালীতলা কালী র্মহির, র্মাধাইনগর, আর্মেড়া, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4346.  হসরাজ/৪৯৪ রাধা কগাহবি র্মহির, কখাে ব র্মাধাইনগর, আর্মেড়া, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4347.  হসরাজ/৪৯৫ র্মাধাইনগর কজার পুকুর র্মিা শ্মোন কালী র্মহির, র্মাধাইনগর, আর্মেড়া, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4348.  হসরাজ/৪৯৬ র্মাধাইনগর হসাংপাড়া র্মিাশ্মোন, র্মাধাইনগর, আর্মেড়া, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4349.  হসরাজ/৪৯৭ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, সাাং+ডাক+ উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4350.  হসরাজ/৪৯৮ কহপদলশ্বর েীব র্মহির, তাড়াে বাজার, ডাক+ উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4351.  হসরাজ/৪৯৯ তাড়াে র্মিাশ্মোন, তাড়াে, ডাক+ উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4352.  হসরাজ/৫০০ লকুদলর্মার েীব র্মহির (সাংস্কার হবিীন), তাড়াে বটতলা, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4353.  হসরাজ/৫০১ নওগাঁ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, নওগাঁ, ডাক: েহরফাবাে, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4354.  হসরাজ/৫০২ প: কবৌিালী কালী র্মহির, গ্রার্ম: পাং করৌিালী, ডাক: েহরফাবাে, উপদজলা: তাড়াে ২৭.০২.১১ 

4355.  হসরাজ/৫০৩ িাসানপুর কাহল র্মহির, গ্রার্ম: িাসানপুর, ডাক: েহরফাবাে, উপদজলা: তাড়াে ২৭.০২.১১ 

4356.  হসরাজ/৫০৪ নওগাঁ পহির্ম পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: নওগাঁ, ডাক: েহরফাবাে, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4357.  হসরাজ/৫০৫ নওগাঁ বাজার হেব র্মহির, গ্রার্ম: নওগাঁ, ডাক: েহরফাবাে, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4358.  হসরাজ/৫০৬ কবায়াইল আহেবাসী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কবায়াইল, ডাক: হনর্মগােী, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4359.  হসরাজ/৫০৭ েত্তবাড়ী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: েত্তবাড়ী, ডাক: হনর্মগােী, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4360.  হসরাজ/৫০৮ েত্তবাড়ী কগৌরাঙ্গ র্মিাপ্রভূর র্মহির, েত্তবাড়ী, ডাক: হনর্মগােী, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4361.  হসরাজ/৫০৯ েত্তবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: েত্তবাড়ীডাক: হনর্মগােী, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4362.  হসরাজ/৫১০ হিরদপাতা শ্মোন কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: হিরদপাতা, ডাক: হনর্মগােী, উপদজলা: তাড়াে ২৭.০২.১১ 

4363.  হসরাজ/৫১১ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সৎসঙ্গ , ডাক: হনর্মগােী, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4364.  হসরাজ/৫১২ হবষর্মডাঙ্গা র্মিাশ্মোন কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: কতেহর, ডাক: হনর্মগােী, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4365.  হসরাজ/৫১৩ ভাটার পাড়া আহেবাসী শ্রীশ্রী জয় দুগ বা র্মহির, সাাং- ভাটার পাড়া, ডাক: হনর্মগােী, উপদজলা: তাড়াে ২৭.০২.১১ 

4366.  হসরাজ/৫১৪ চরক পূজা র্মহির, চালার্মাশুড়া, ডাক+ উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4367.  হসরাজ/৫১৫ কগৌরাঙ্গ র্মহির, চালার্মাশুড়া, ডাক+ উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4368.  হসরাজ/৫১৬ কাঞ্চদনশ্বর পূব ব পাড়া শ্যার্মসুির কগাহবি র্মহির, কাঞ্চদনশ্বর, ডাক: হনর্মগােী, উপদজলা: তাড়াে  ২৭.০২.১১ 

4369.  হসরাজ/৫১৭ কাঞ্চদনশ্বর সাব বজনীন আহেবাসী র্মিাশ্মোন, কাঞ্চদনশ্বর, ডাক: হনর্মগােী, উপদজলা: তাড়াে  ২৭.০২.১১ 

4370.  হসরাজ/৫১৮ পহির্ম কোলাপাড়া কালী র্মহির ও হেতলা , পহির্ম কোলাপাড়া, ডাক+ উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4371.  হসরাজ/৫১৯ কবায়াহলয়া সাব বজনীন কালী র্মহির, কবায়ালীয়া, উপদজলা: তাড়াে, কজলা: হসরাজগঞ্জ ২৭.০২.১১ 

4372.  হসরাজ/৫২০ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কেেীগ্রার্ম, ডাক: বড় র্মাঝেহিণা, উপদজলা: তাড়াে ০২.০১.১২ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4373.  হসরাজ/৫৫১ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা ঠাকুরাণী র্মহির, গ্রার্ম: ঠাকুরহঝ পাড়া, ডাক : ববদ্যজার্মকতল, উপদজলা : কার্মারখি, কজলা: 

হসরাজগঞ্জ 

১৮/০৪/১৩ 

4374.  হসরাজ/৫৫২ ঠাকুরহঝপাড়া শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: ঠাকুরহঝ পাড়া, ডাক : ববদ্যজার্মকতল, উপদজলা : কার্মারখি, কজলা: হসরাজগঞ্জ ১০/০২/১৪ 

4375.  পাবনা/০১ শ্রীশ্রী হসদদ্ধশ্বরী কালী র্মাতা র্মহির, রাধানগর যুগী পাড়া, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4376.  পাবনা/০২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, কাচারী পাড়া, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4377.  পাবনা/০৩ হবদুযৎ চক্র কালী র্মহির, োলগাড়ীয়া, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4378.  পাবনা/০৪ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, পার্ারতলী, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4379.  পাবনা/০৫ শ্রীশ্রী র্মেন কর্মািন হজউ হবগ্রিদেব র্মহির, হেলালপুর, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4380.  পাবনা/০৬ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ ভুপহত র্মঠ, গ্রার্ম: রাধানগর (র্মজুর্মোর পাড়া), উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4381.  পাবনা/০৭ শ্রীশ্রী ভাঙ্গা কালী বাড়ী, োলগড়ীয়া, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4382.  পাবনা/০৮ হেব দূগ বা র্মহির, হেব রার্মপুর, ডাক+উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4383.  পাবনা/০৯ কযাগর্মায়া র্মাতৃ র্মহির, োলগাড়ীয়া, পুরাতন এহতর্ম খানার পাদশ্বব, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4384.  পাবনা/১০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: োলগাড়ীয়া, ডাক: পাবনা, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4385.  পাবনা/১১ শ্রীশ্রী জয়কালী র্মহির, র্ানাপাড়া, োলগাড়ীয়া, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4386.  পাবনা/১২ র্মিাদেব র্মহির (হেববাড়ী), কালাচাঁে পাড়া, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4387.  পাবনা/১৩ সাব বজনীন জাগৃতী র্মহির, কালাচাঁেপাড়া (ঠাকুরপাড়া), উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4388.  পাবনা/১৪ শ্রীশ্রী ভো কালী র্মহির, োলগাড়ীয়া, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4389.  পাবনা/১৫ পাবনা র্মিাশ্মোন, োলগাড়ীয়া,  উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4390.  পাবনা/১৬ শ্রীশ্রী বাদড়ায়ারী কালী র্মহির, র্মালকী, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4391.  পাবনা/১৭ র্মিাকালী র্মহির, কগাপালপুর, লাহিহড় পাড়া, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4392.  পাবনা/১৮ ডা: হবিালী লাল সািার কগাহবি বাড়ী র্মহির, কগাপালপুর, ফজলুল িক করাড, উপদজলা: + কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4393.  পাবনা/১৯ সাব বজনীনন ‘‘হড.হপ.ইউ’’ র্মহির, গ্রার্ম: হেলালপুর, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4394.  পাবনা/২০ রিাকালী র্মহির, কগাপালপুর (৩নাং ওয়াড ব), ফজলুল িক করাড, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4395.  পাবনা/২১ দূগ বা র্মহির , কগাপালপুর (সািাপাড়া), উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4396.  পাবনা/২২ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, দুবহলয়া বাজার, দুবহলয়া, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4397.  পাবনা/২৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, পাদটায়া, দুবহলয়া, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4398.  পাবনা/২৪ শ্রীশ্রী র্মিাশ্মোন (দবলতলা),সাদুল্লাপুর ইউহপ, দুবহলয়া, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4399.  পাবনা/২৫ শ্রীশ্রী রাধা নগর বাদরায়ারী কালী বাড়ী, গ্রার্ম: রাধানগর, ডাক+উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4400.  পাবনা/২৬ শ্রীশ্রী রািাকালী র্মাতার র্মহির, হেলালপুর, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4401.  পাবনা/২৭ হসাংগা র্মদ্যপাড়া বাদরায়ারী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হসাংগা, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4402.  পাবনা/২৮ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, রাধানগর, কদলজদগট, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4403.  পাবনা/২৯ কৃষ্ণ িযাপা কিযপীর আখড়া র্মহির, গ্রার্ম: গাাংজুলা, ডাক+উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4404.  পাবনা/৩০ হসাংগা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, হসাংগা, গাাংদকাল, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4405.  পাবনা/৩১ হসাংগা উত্তর পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: হসাংগা, ডাক+উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4406.  পাবনা/৩২ শ্রীশ্রী হেব কালী র্মহির, কুঠি পাড়া, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4407.  পাবনা/৩৩ শ্রী র্মঙ্গলার্ময়ী র্মহির, ে. রাঘবপুর, পুরাতন িহরজন কদলানী, উপদজলা: + কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4408.  পাবনা/৩৪ কেদবাত্তর কালী র্মহির, কেদবাত্তর, আটঘহরয়া, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4409.  পাবনা/৩৫ আটঘহরয়া হেব ও কালী র্মহির, আটঘহরয়া র্ানাপাড়া, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4410.  পাবনা/৩৬ রাচার্মারা বাদরায়ারী কাহল র্মহির, বাচার্মারা, আটঘহরয়া, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4411.  পাবনা/৩৭ র্মিাশ্মোন ঘাট নেীর ,দরাস্ত্ত্তর্মপুর, আটঘহরয়া, উপদজলা: পাবনা সের, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4412.  পাবনা/৩৮ শ্রীশ্রী সনাতন র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: গদয়েপুর, উপদজলা:+ কজলা: পাবনা ০২.০৬.১১ 

4413.  পাবনা/৫১ বফলজানা কালীবাড়ী বাদরায়ারী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বফলজানা, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4414.  পাবনা/৫২ চিবাড়ী বাদরায়ারী র্মাতৃর্মহির, খাহসদখালা, ডাক: বফলজানা, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4415.  পাবনা/৫৩ েরৎভাদুরী দূগ বা র্মহির, েরৎগলু বাজার, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4416.  পাবনা/৫৪ িহর বাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কর্মঘারপারা, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4417.  পাবনা/৫৫ ইহেলপুর পুরাতন জয় কালী বাড়ী র্মহির, ইহেলপুর, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4418.  পাবনা/৫৬ বফলজানা বাজার পাড়া যুবক তরঙ্গ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: বফলজানা, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4419.  পাবনা/৫৭ ইহেলপুর শ্মোন কাহল র্মহির, ইহেলপুর, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4420.  পাবনা/৫৮ শ্রীশ্রী জয় কালী র্মহির, ইহেলপুর, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4421.  পাবনা/৫৯ ইহেলপুর কর্মঘার পাড়া লহক্ষ্মপুর র্মিা শ্মোন, ইহেলপুর, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4422.  পাবনা/৬০ ূঁ েরৎ ভাদুরী সর্মাহধ আশ্রর্ম, েরৎগঞ্জ বাজার, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4423.  পাবনা/৬১ বার্মন গ্রার্ম কালী র্মহির, বার্মনগ্রার্ম বাজার, ডাক: বার্মনগ্রার্ম, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4424.  পাবনা/৬২ শ্রীশ্রী বনদূগ বা কালী র্মাতা হনজস্ব জায়গায় র্মহির, গ্রার্ম: সাদরাড়া, ডাক+উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4425.  পাবনা/৬৩ কোট ওয়াখড়ার শ্মোন, গ্রার্ম: কোট ওয়াখড়া, সাদরাড়া, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4426.  পাবনা/৬৪ শ্রীশ্রী ভে বন দূগ বা কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: কোট ওয়াখড়া, সাদরাড়া, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4427.  পাবনা/৬৫ চড়ক র্মহির (হেব র্মহির), গুনাই গাো, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4428.  পাবনা/৬৬ চুণ বকর পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, িহরপুর, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4429.  পাবনা/৬৭ চুণ বকর পাড়া িহর র্মহির, িহরপুর, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4430.  পাবনা/৬৮ িহরপুর সাব বজনীন কোল র্মহির, সাাং- িহরপুর, ডাক: িহরপুর, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4431.  পাবনা/৬৯ ধুলাউহড় সাব বজনীন কালী র্মহির, সাাং- ধুলাউহড়, ডাক: িহরপুর, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4432.  পাবনা/৭০ িহরপুর সাব বজনীন বনদূগ বা র্মহির, িহরপুর, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4433.  পাবনা/৭১ িহরপুর সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, সাাং ও ডাক- িহরপুর, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4434.  পাবনা/৭২ িহরপুর িালোর পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, িহরপুর, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4435.  পাবনা/৭৩ িহরপুর োসপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, িহরপুর োস পাড়া, ডাক: িহরপুর, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4436.  পাবনা/৭৪ িহরপুর সাব বজনীন কািী র্মহির, িহরপুর বাজার, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4437.  পাবনা/৭৫ বাধা কগাহবি র্মহির, িহরপুর, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4438.  পাবনা/৭৬ িহরপুর সাব বজনীন হেব র্মহির, িহরপুর, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4439.  পাবনা/৭৭ চরর্মধুপুর িহর র্মহির, গ্রার্ম: চরর্মধুপুর, ডাক: োইদকালা, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4440.  পাবনা/৭৮ চরোইদকালা দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চর োইদকালা, ডাক: োইদকালা, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4441.  পাবনা/৭৯ চাটদর্মাির নতুন বাজার িহর র্মহির, গ্রার্ম: চাটদর্মাির নতুন বাজার, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4442.  পাবনা/৮০ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, মূলগ্রার্ম ডাক: পাচুহড়য়া, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4443.  পাবনা/৮১ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, মুলগ্রার্ম, ডাক: পাচুহড়য়া, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4444.  পাবনা/৮২ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, মূলগ্রার্ম, ডাক: পাচুহড়য়া, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4445.  পাবনা/৮৩ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, মূলগ্রার্ম, ডাক: পাচুহড়য়া, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4446.  পাবনা/৮৪ শ্রীশ্রী জয় কালী র্মহির, মূলগ্রার্ম, ডাক: পাচুহড়য়া, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4447.  পাবনা/৮৫ শ্রীশ্রী জয় কালী র্মহির, মূলগ্রার্ম, ডাক: পাচুহড়য়া, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4448.  পাবনা/৮৬ শ্রীশ্রী শ্মোন কালী র্মহির ও র্মিাশ্মোন, মুলগ্রার্ম, ডাক: পাচুহড়য়া, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4449.  পাবনা/৮৭ শ্রীশ্রী শ্মোন কালী র্মহির ও র্মিাশ্মোন, মুলগ্রার্ম, ডাক: পাচুহড়য়া, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4450.  পাবনা/৮৮ কালী র্মহির ও দূগ বা র্মহির, চাটদর্মাির করলবাজার, কুহবর হেয়ার, ডাক+উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4451.  পাবনা/৮৯ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, হর্মজবাপুর বাজার, ডাক: অষ্টর্মহনষা, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4452.  পাবনা/৯০ উত্তরপাড়া শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, হর্মজবাপুর, ডাক: আটর্মহনষা, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 
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4453.  পাবনা/৯১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, কগৌহরপুর, ডাক: আটর্মহনষা, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4454.  পাবনা/৯২ হনর্মাইেড়া পহির্ম পাড়া দূগ বা র্মহির, হনর্মাইেড়া, ডাক: হেতলাই, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4455.  পাবনা/৯৩ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, কবলগাহে, ডাক: আটর্মহনষা, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4456.  পাবনা/৯৪ কালীর্মাতা হবগ্রি , কালা, ডাক: আটর্মহনষা, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4457.  পাবনা/৯৫ শ্রীশ্রী হেব দূগ বা র্মহির, ব্রহ্মপুর, ডাক: আটর্মহনষা, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4458.  পাবনা/৯৬ ককালা হনর্মাইচড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ককালা, ডাক: েীতলাই, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4459.  পাবনা/৯৭ শ্রীশ্রী েহিদনশ্বর কালহর্মাতা র্মহির, করদকালা, ডাক: আটর্মহনষা, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4460.  পাবনা/৯৮ বারুনী র্মাতার শ্মোন ঘাট, করদকালা, ডাক: আটর্মহনষা, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4461.  পাবনা/৯৯ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, হচনাভাতকুর, ডাক: আটর্মহনষা, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4462.  পাবনা/১০০ হচনাভাতকুর র্মিাশ্মোন কালী র্মহির, হচনাভাতকুর, ডাক: আটর্মহনষা, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4463.  পাবনা/১০১ কখািবাড়ীয়া কালী র্মাতা হবগ্রি, ককািবাড়ীয়া, হেতলাই, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4464.  পাবনা/১০২ সর্মাজ শ্মোন ঘাট, সর্মাজ হেতলাই, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4465.  পাবনা/১০৩ সর্মাজ কালী র্মাতা হবগ্রি , সর্মাজ, হেতলাই, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4466.  পাবনা/১০৪ শ্রীশ্রী বচতন্য হনতযানি কসবাশ্রর্ম, সর্মাজ, হেতলাই, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4467.  পাবনা/১০৫ সর্মাজ িহর র্মহির, সর্মাজ, ডাক: হেতলাই, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4468.  পাবনা/১০৬ িাহন্ডয়াল হসহদ্ধশ্বরী র্মহির, গ্রার্ম: িাহন্ডয়াল, ডাক: িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4469.  পাবনা/১০৭ শ্রীশ্রীঁ কালী র্মাতা ও েীতলা র্মাতা কেবী হবগ্রি র্মহির ও র্মঠ, িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4470.  পাবনা/১০৮ ূঁ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, চূনকর পাড়া, ডাক: িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4471.  পাবনা/১০৯ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি দূগ বা র্মহির, িাহন্ডয়াল বাজার, িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4472.  পাবনা/১১০ বড় বাড়ী দূগ বা র্মহির, িহন্ডয়াল র্মধ্য বাজার, িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4473.  পাবনা/১১১ শ্রীশ্রী ঝাংলা র্মহির, কেদঠর র্মহির নাদর্ম পহরহচত , িাহন্ডয়াল, হসদদ্ধশ্বরী, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4474.  পাবনা/১১২ ূঁ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ কেব হবগ্রদির গুহন্ডজা র্মহির, িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4475.  পাবনা/১১৩ ূঁ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, িাহন্ডয়াল জগন্ন্ার্ ধার্ম, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4476.  পাবনা/১১৪ ূঁ  শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ কেব হবগ্রদির স্নান র্মহির, িাহন্ডয়াল, জগন্ন্ার্ ধার্ম, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4477.  পাবনা/১১৫ ূঁ শ্রীশ্রী কগৌর র্মহির, িাহন্ডয়াল জগন্ন্ার্ ধার্ম, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4478.  পাবনা/১১৬ ূঁ  শ্রীশ্রী বৃিাবন কসবাশ্রর্ম, িাহন্ডয়াল জগন্ন্ার্ ধার্ম, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4479.  পাবনা/১১৭ ূঁ  শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ কেব হবগ্রি র্মহির, িাহন্ডয়াল জগন্ন্ার্ ধার্ম, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4480.  পাবনা/১১৮ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির (বাঘল বাড়ী বক), বাঘলবাড়ী বক, ডাক: িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4481.  পাবনা/১১৯ র্মিাশ্মোন, বাঘালবাড়ী বক, ডাক: িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4482.  পাবনা/১২০ শ্রীশ্রী কাহল র্মাতা র্মহির, বাঘালবাড়ী, ডাক: িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4483.  পাবনা/১২১ হসহদ্ধনগর বাদরায়ারী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: হসহদ্ধনগর, ডাক: েীতলাই, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4484.  পাবনা/১২২ ূঁ  শ্রীশ্রী ভো কালী র্মাতা র্মহির, কডফলচড়া, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4485.  পাবনা/১২৩ ূঁ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, কডফলচড়া, ডাক: িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4486.  পাবনা/১২৪ ূঁ শ্রীশ্রী র্মিাশ্মোন কাহল র্মাতা কেবী হবগ্রি সিায়, গ্রার্ম+ ডাক: িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4487.  পাবনা/১২৫ ূঁ শ্রীশ্রী র্মিাশ্মোন কাহলর্মাতা কেবী হবগ্রি , গ্রার্ম+ ডাক: িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4488.  পাবনা/১২৬ শ্রীশ্রী র্মিাদেব হবগ্রি সিায় ও চড়ক পুজা, বল্লভপুর, ডাক: িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4489.  পাবনা/১২৭ িাসুপুর উত্তর কাহল বাড়ী র্মহির, িাসুপুর, ডাক: িাহন্ডয়াল, কজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4490.  পাবনা/১২৮ িাঁসুপুর হেব র্মহির, িাঁসুপুর, ডাক: িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4491.  পাবনা/১২৯ শ্রীশ্রী র্মিাদেব হবগ্রি সিায় ও চড়ক পুজা, বল্লভপুর, ডাক: িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4492.  পাবনা/১৩০ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ কেব হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4493.  পাবনা/১৩১ িাঁসুপুর েহিণ পাড়া দূগ বা র্মহির ও কাহল র্মহির, িাঁসুপুর, ডাক: িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4494.  পাবনা/১৩২ শ্রী কলাকনার্ বাবার আশ্রর্ম, িাঁসুপুর, ডাক: িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4495.  পাবনা/১৩৩ িাঁসুপুর পুরাতন হেব র্মহির, িাঁসুপুর, ডাক: িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4496.  পাবনা/১৩৪ িাঁসুপুর পূব ব জহর্মোর গদণর দূগ বা র্মন্ডপ, িাঁসুপুর, ডাক: িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4497.  পাবনা/১৩৫ হসহদ্ধনগর র্মিাশ্মোন, হসহদ্ধনগর, ডাক: িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4498.  পাবনা/১৩৬ শ্রীশ্রী ভো কাহল র্মাতা র্মহির, িাহন্ডয়াল, ডাক: িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4499.  পাবনা/১৩৭ বল্লভপুর দূগ বা র্মহির, বল্লভপুর, ডাক: িাহন্ডয়াল, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4500.  পাবনা/১৩৮ কালী র্মহির, গ্রার্ম: বৃরায়নগর, ডাক: েহরফাবাে, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4501.  পাবনা/১৩৯ পার্রডাঙ্গা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, পার্রডাঙ্গা বাজার, ডাক: পার্ারডাঙ্গা, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4502.  পাবনা/১৪০ বনগ্রার্ম িহরবাড়ী র্মহির, বনগ্রার্ম বাজার, ডাক: পার্ারডাঙ্গা, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4503.  পাবনা/১৪১ কবায়াহলয়া কাহল র্মহির, কবায়াহলয়া পহি পাড়া ডাক: র্মদিলািাট, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4504.  পাবনা/১৪২ র্মহল্লকপুর শ্মোন, র্মহল্লকপুর, ডাক: র্মদিলািাট, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4505.  পাবনা/১৪৩ র্মদিলা কাহল র্মহির, র্মদিলা হিন্দু পাড়া, ডাক: র্মদিলািাট, উপদজলা: চাটদর্মাির, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4506.  পাবনা/১৫১ বাঁদের বাো শ্মোন, বাঁদের বাো, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4507.  পাবনা/১৫২ হেয়ার সািাপুর বৃিাবন কগাহষ্ঠ পূজা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: সািাপুর, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4508.  পাবনা/১৫৩ বাদরায়ারী র্মাতৃ র্মহির, োসপাড়া বাঘাইল পহির্ম পাড়া, পাক্েী, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4509.  পাবনা/১৫৪ পাকুহড়য়া বাদরায়ারী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পাকুহড়য়া, ডাক: লক্ষ্মীকুন্ডা, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4510.  পাবনা/১৫৫ চররূপপুর র্মিাশ্মোন, চররূপুর, পাক্েী, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4511.  পাবনা/১৫৬ রহির্মপুর বাদরায়ারী র্মািী কাহল র্মহির, রহির্মপুর, ডাক: েীঘা, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4512.  পাবনা/১৫৭ নবযুব কগাহষ্ঠ র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম: রূপুর, ডাক: পাক্েী, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4513.  পাবনা/১৫৮ োশুহড়য়া বাদরায়ারী শ্মোন, কর্মৌজা: পাকুহড়য়া, ডাক: োশুহড়য়া, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4514.  পাবনা/১৫৯ োশুহড়য়া বাদরায়ারী কেবহক্রয়া র্মহির সহর্মহত, গ্রার্ম+ডাক: োশুহড়য়া, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4515.  পাবনা/১৬০ কদলজ পাড়া বাদরায়ারী র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: োশুহড়য়া, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4516.  পাবনা/১৬১ ঈশ্বরেী ঠাকুরবাড়ী বাদরায়ারী র্মহির, কদলজ করাড, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4517.  পাবনা/১৬২ শ্রীশ্রী হেব েহি কযাগর্মায়া পূণ্যপীঠ র্মহির, আর্ম বাগান, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4518.  পাবনা/১৬৩  কর্মৌ বাহড়য়া বাদরায়ারী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বেল পাড়া, ডাক+উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4519.  পাবনা/১৬৪ মুলাছুহল কঘাষপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, মুলছুহল কঘাষ পাড়া, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4520.  পাবনা/১৬৫ আরার্ম বাড়ীয়া িাইস্কুল পাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: আরার্ম বাড়ীয়া, ডাক: ধাপাড়ী, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4521.  পাবনা/১৬৬ আরার্ম বাড়ীয়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: আরার্মবাড়ীয়া, ডাক: ধাপাড়ী, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4522.  পাবনা/১৬৭ আরার্ম বাড়ীয়া আখড়া বাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: আরার্ম বাড়ীয়া, ডাক: ধাপাড়ী, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4523.  পাবনা/১৬৮ আরার্মবাড়ীয়া পূব ব পাড়া হেব র্মহির, গ্রার্ম: আরার্মবাড়ীয়া, ডাক: ধাপাড়ী, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4524.  পাবনা/১৬৯ আরার্মবাড়ীয়া বাদরায়ারী র্মহির, আরার্ম বাড়ীয়া, ডাক: ধাপাড়ী, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4525.  পাবনা/১৭০ আরার্মবাড়ীয়া রায়পাড়া র্মহির, গ্রার্ম: আরার্মবাড়ীয়া, ডাক: ধাপাড়ী, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4526.  পাবনা/১৭১ মুলাডলী সন্ধযার পুকুর পাড় কালী র্মহির কহর্মটি, ডাক: মুলাডলী, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4527.  পাবনা/১৭২ মুলাডহল হিন্দু (শ্মোন) েৎকার সহর্মহত, মুলাডহল, ডাক: মুলাডহল, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4528.  পাবনা/১৭৩ পহততবাজপুর আহেবাসী শ্রীশ্রী কালী র্মহির, পহতরাজপুর, মুলাডহল, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4529.  পাবনা/১৭৪ কগায়াল বাগান আহেবাসী শ্রীশ্রী কালী র্মহির, কগায়াল বাগান, মুলডহল, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4530.  পাবনা/১৭৫ মুলাডহল সরকার পাড়া শ্রীশ্রী হেব র্মহির, মুলাডহল, ডাক: মুলাডহল, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4531.  পাবনা/১৭৬ পহতরাজ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, পহতরাজপুর, মুলাডহল, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4532.  পাবনা/১৭৭ আঢ়ঘহরয়া আহেবাসী হেব র্মহির, মুলাডহল, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4533.  পাবনা/১৭৮ শ্রীশ্রী র্মনসা কেবী র্মহির, সাাং ফহরেপুর সে বার পাড়া, ডাক: মুলাডলী, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4534.  পাবনা/১৭৯ র্মাতৃ র্মহির, করলদগট (পূব বপাড়া), উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4535.  পাবনা/১৮০ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, দুহরেহবচা িহরজন কদলানী, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4536.  পাবনা/১৮১ ফহরেপুর র্মহির, গ্রার্ম: ফহরেপুর, ডাক: মুলাডলী, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4537.  পাবনা/১৮২ বককুন্ডা োস পাড়া বাদরায়ারী র্মাতৃ র্মহির, বককুন্ডা োসপাড়া, লক্ষ্মীকুন্ডা, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4538.  পাবনা/১৮৩ র্মাতৃ র্মহির, কর্ম বকার পাড়া, ডাক+উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4539.  পাবনা/১৮৪ র্মাড়র্মী শ্রীশ্রী জয়কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: র্মাড়র্মী, ডাক: োশুহড়য়া, উপদজলা: ঈশ্বরেী, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4540.  পাবনা/২০১ কবায়াইলর্মারী বাজার কালী র্মহির, গ্রার্ম: কবায়াইলর্মারী, ডাক+উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4541.  পাবনা/২০২ কবায়াইলর্মারী বাজার র্মিা শ্মোন, গ্রার্ম: কবায়াইলর্মারী, ডাক+উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4542.  পাবনা/২০৩ আফতাব নগর (োচাহনয়া) বাদরায়ারী কাহল র্মহির, ডাকধ আফতাব নগর, ডাক+উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4543.  পাবনা/২০৪ পু ূঁটিপাড়া কাহল র্মহির, গ্রার্ম: পুটিপাড়া, ডাক: কবড়া, কসানাতলা, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4544.  পাবনা/২০৫ কগাহপনার্পুর বাদরায়ারী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কগাহপনার্পুর, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4545.  পাবনা/২০৬ রসুলপুর র্মহির, গ্রার্ম: রসুলপুর, ডাক: বনগ্রার্ম, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4546.  পাবনা/২০৭ পাগলা বাদরায়ারী কালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: পাগলা, ডাক: দুলাই, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4547.  পাবনা/২০৮ হনহেপাড়া কাহল র্মহির, গ্রার্ম: হবষ্ণুপুর, ডাক: ঘরদুলাই, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4548.  পাবনা/২০৯ বিদজার বাদরায়ারী কালী র্মহির, গ্রার্ম: বিদজার, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4549.  পাবনা/২১০ িাহড়য়া বাদরায়ারী কাহল ও দূগ বা র্মহির, িাঁহড়য়া, কবড়াদসানাতলী, গ্রার্ম: উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4550.  পাবনা/২১১ িাঁহড়য়া বাস্ত্ত্তর্মহির, িাঁহড়য়া, কবড়া কসানাতলা, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4551.  পাবনা/২১২ কসানাতলা বাদরায়ারী কাঁচারী কালী বাড়ী, গ্রার্ম:দসানাতলী, ডাক:দবড়া কসানাতলা, উপদজলা:সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4552.  পাবনা/২১৩ কসানাতলা বাজারপাড়া বাঃ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম:দসানাতলা, ডাক:দবড়া কসানাতলা, উপদজলা:সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4553.  পাবনা/২১৪ কসানাতলা বাজার কালী বাড়ী, গ্রার্ম: কসানাতলা, ডাক: কবড়া কসানাতলা, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4554.  পাবনা/২১৫ নাগদডর্মরা গ্রাদর্মর শ্মোন, গ্রার্ম ও ডাক: নাগদডর্মরা, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4555.  পাবনা/২১৬ নাগদডর্মরা োসপাড়া র্মহির নাগদডর্মরা, ডাক: নাগদডর্মরা, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4556.  পাবনা/২১৭ হব, আদলাকহেয়ার কালী র্মহির, গ্রার্ম: হবলসলঙ্গী স্কুল পাড়া, ডাক: হবলসলঙ্গী, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4557.  পাবনা/২১৮ হবলসলঙ্গী র্মেনদর্মািন হজউ র্মহির, হবলসলঙ্গী পূব ব পাড়া, ডাক: হবলসলঙ্গী, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4558.  পাবনা/২১৯ নূরেি হিন্দু পাড়া ‘‘িহর র্মহির’’, গ্রার্ম: নুরেি, ডাক: নুরেি, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4559.  পাবনা/২২০ র্মিাশ্মোন ঘাট, হবলসলঙ্গী, ধূলাউড়ী, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4560.  পাবনা/২২১ হবলসলঙ্গী পহির্ম পাড়া কালী র্মহির, হবলসলঙ্গী, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4561.  পাবনা/২২২ ধূলাউড়ী পহির্ম পাড়া দূগ বা র্মহির, ধূলাউড়ী, নুরেি, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4562.  পাবনা/২২৩ ভুলবাড়ীয়া পাল পাড়া শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ভুলবাড়ীয়া, ডাক: কতবাড়ীয়া, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4563.  পাবনা/২২৪ নিনপুর বাদরায়ারী কালী র্মহির, নিনপুর, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4564.  পাবনা/২২৫ কবায়াইলর্মারী কাহল র্মহির, কবায়াইলর্মারী, নিনপুর ইউহপ, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4565.  পাবনা/২২৬ কবায়াইলর্মারী হেব বাড়ী দূগ বা র্মহির, কবায়াইলর্মারী নিনপুর ইউহপ, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4566.  পাবনা/২২৭ কাহল র্মহির, নিনপুর, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4567.  পাবনা/২২৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: তলট পূব বপাড়া, ডাক: তলট, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4568.  পাবনা/২২৯ করর্মজা হরহেপাড়া বাদরায়ারী শ্রীশ্রী কাহল র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: করর্মজা, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4569.  পাবনা/২৩০ র্মিা শ্মোন, গ্রার্ম: কাজুহরয়া, ডাক: কােীনার্পুর, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4570.  পাবনা/২৩১ কালী র্মহির, গ্রার্ম: কাজুহরয়া, ডাক: কােীনার্পুর, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4571.  পাবনা/২৩২ সাঁহর্য়া বাদরায়ারী কালী র্মহির, গ্রার্ম: সাহর্য়া বাজার, ডাক+উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4572.  পাবনা/২৩৩ কাজীপুর কগাপীনার্পুর কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কাজীপুর, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4573.  পাবনা/২৩৪ শ্রীশ্রী হসহদ্ধশ্বরী কাহল র্মাতার র্মহির, করর্মজা পুজা কখালা, করর্মজা, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4574.  পাবনা/২৩৫ করর্মজা বাদরায়ারী কালী র্মহির, করর্মজা, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4575.  পাবনা/২৩৬ পর্মহবলা বাদরায়ারী দূগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: পার্মহবলা, ডাক: বনগ্রার্ম, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4576.  পাবনা/২৩৭ গাঙ্গিাটী রসুলপুর র্মিাশ্মোন, গাঙ্গিাটী, ডাক: বনগ্রার্ম, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4577.  পাবনা/২৩৮ বাদরায়ারী কালী র্মহির, গ্রার্ম: বনগ্রার্ম, ডাক: বনগ্রার্ম, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4578.  পাবনা/২৩৯ বাদরায়ারী কালী র্মহির, গ্রার্ম: বসুলপুর, ডাক: বনগ্রার্ম, উপদজলা: সাঁহর্য়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4579.  পাবনা/২৫১ নতুন র্মীরপুর হিদর্মািনী বাজার সাংলগ্ন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নতুন র্মীরপুর, উপদজলা: কবড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4580.  পাবনা/২৫২ চাকলা বাদরায়ারী কালী বাড়ী , গ্রার্ম: চাকলা, ডাক: পুন্ডুহরয়া, উপদজলা: কবড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4581.  পাবনা/২৫৩ র্াকোড়া শ্রীশ্রী কাহল র্মাতা র্মহির, বকলা র্াকোড়া, উপদজলা: কবড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4582.  পাবনা/২৫৪ িাটুহরয়া বাদরায়ারী কালী র্মহির, গ্রার্ম: িাটুহরয়া, ডাক: চকচাপড়ী, উপদজলা: কবড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4583.  পাবনা/২৫৫ নাকাহলয়া সাড়াহেয়া সাঃ র্মিাপ্রভুর র্মহির, গ্রার্ম:নতুনদপঁচাদকালা, ডাক: নাকাহলয়া, উপদজলা: কবড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4584.  পাবনা/২৫৬ বৃোহলয়খা বাদরায়ারী কালী র্মহির, গ্রার্ম: বৃোহলয়খা, ডাক+উপদজলা: কবড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4585.  পাবনা/২৫৭ বনগ্রার্ম রাজবাংেী বাদরায়ারী কালী বাড়ী, গ্রার্ম: বনগ্রার্ম, ডাক+উপদজলা: কবড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4586.  পাবনা/২৫৮ কবড়া পাটপহট্ট বাদরায়ারী কালী র্মহির, কবড়া পাটপহট্ট, ডাক+উপদজলা: কবড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4587.  পাবনা/২৫৯ েহিণা কালী বাড়ী হবগ্রি (শুড়িাট েহিণা কালী বাড়ী), কবড়া বাজার, উপদজলা: কবড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4588.  পাবনা/২৬০ বনগ্রার্ম চরপাড়া বাদরায়ারী কালী বাড়ী, গ্রার্ম: বনগ্রার্ম উত্তর, ডাক+উপদজলা: কবড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4589.  পাবনা/২৬১ কবড়া র্মিাশ্মোন, সাাং- কবড়া, ডাক+উপদজলা: কবড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4590.  পাবনা/২৬২ কবড়া বাদরায়ারী িহর বাড়ী, গ্রার্ম+ডাক+উপদজলা: কবড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4591.  পাবনা/২৬৩ েীতলপুর সাব বজনীন শ্রীধার্ম োদসর র্মহির, গ্রার্ম: েীতলপুর, ইউহপ: র্মাশুর্মহেয়া, উপদজলা: কবড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4592.  পাবনা/২৬৪ রতনগঞ্জ হবদশ্বশ্বরী র্মহির, গ্রার্ম: রতনগঞ্জ, ডাক: নতুন হর্মরপুর, উপদজলা: কবড়া, কজলা: পাবনা ৩০.০১.১৭ 

4593.  পাবনা/২৭৬ দূগ বা র্মহির, চরদগাহবিপুর, দুলাই, উপদজলা: সুজানগর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4594.  পাবনা/২৭৭ আিম্মেপুর বাদরায়ারী কাহল র্মহির ও শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: আিাম্মেপুর, উপদজলা: সুজানগর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4595.  পাবনা/২৭৮ আিাম্মেপুর বাদরায়ারী কাহল র্মহির ও শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: আিাম্মেপুর, উপদজলা: সুজানগর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4596.  পাবনা/২৭৯ চর কগাহবিপুর বাদরায়ারী দুগ বা র্মহির, চরদগাহবিপুর, উপদজলা: সুজানগর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4597.  পাবনা/২৮০ চরদগাহবিপুর র্মিাশ্মোন, চরদগাহবিপুর, দুলাই, উপদজলা: সুজানগর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4598.  পাবনা/২৮১ চরদগাহবিপুর বাদরায়ারী দূগ বা ও কালী র্মহির, চরদগাহবিপুর, দুলাই, উপদজলা: সুজানগর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4599.  পাবনা/২৮২ কগায়ালকাহি সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কগায়ালকাহি, ডাক: সাগরকাহি, উপদজলা: সুজানগর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4600.  পাবনা/২৮৩ সাগরকািী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: সাগরকািী, ডাক: সাগরকািী, উপদজলা: সুজানগর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4601.  পাবনা/২৮৪ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কগায়ালকািী কঘাষপাড়া, ডাক: সাগরকািী, উপদজলা: সুজানগর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4602.  পাবনা/২৮৫ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বাজার হসন্দুরা, ডাক: সাগরকািী, উপদজলা: সুজানগর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4603.  পাবনা/২৮৬ সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: বাজার হসন্দুরী, ডাক: সাগরকািী, উপদজলা: সুজানগর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4604.  পাবনা/২৮৭ সাব বজনীন কালী র্মহির, কগায়ালকািী কঘাষপাড়া, ডাক: সাগরকািী, উপদজলা: সুজানগর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4605.  পাবনা/২৮৮ সাব বজনীন কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: কগায়ালকািী, ডাক: সাগরকািী, উপদজলা: সুজানগর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4606.  পাবনা/২৮৯ শ্রীশ্রী কালীর্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: িাহকর্মপুর, ডাক: নাহজরগঞ্জ, উপদজলা: সুজানগর, কজলা: পাবনা ১৫.০১.১২ 

4607.  পাবনা/৩০১ ভেপাড়া কাহল র্মহির, ভেপাড়া, উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4608.  পাবনা/৩০২ কর্মিা শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির ও শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কর্মিা কালী বাড়ী, ডাক+উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4609.  পাবনা/৩০৩ েরৎনগর বাজার কালী র্মহির, গ্রার্ম: েরৎনগর বাজার, ডাক+উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4610.  পাবনা/৩০৪ ভাঙ্গুড়া ককন্দ্রীয় শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক+উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4611.  পাবনা/৩০৫ ভাঙ্গুড়া ককহন্দ্রয় শ্মোন র্মহির, ভাঙ্গড়া, উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4612.  পাবনা/৩০৬ র্মািাদবালা িহর র্মহির, কর্মিা র্মািাদবালা, উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4613.  পাবনা/৩০৭ ভাঙ্গুড়া বাজার ককন্দ্রীয় র্মহির, ভাঙ্গুরা বাজার, উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4614.  পাবনা/৩০৮ কনৌবাড়ীয়া নতুনপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, কনৌবাড়ীয়া নতুনপাড়া, ডাক+উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4615.  পাবনা/৩০৯ হেলপাোর রাজবাংহে কাহলর্মাতা র্মহির, হেলপাোর, উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4616.  পাবনা/৩১০ হেলপাোর র্মিাশ্মোন ঘাট, হেলপাোর, উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4617.  পাবনা/৩১১ হেরপাোর সেদগাপ যােব সহর্মহতর কাহল র্মাতা র্মহির , হেলপাোর, উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4618.  পাবনা/৩১২ বৃদ্ধর্মহরচ আেী বাহসর দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বৃদ্ধর্মহরচ, ডাক: বৃদ্ধর্মহরচ, উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4619.  পাবনা/৩১৩ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: করতকাহি, উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4620.  পাবনা/৩১৪ শ্মোন/র্মহির, সুলতানপুর, উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4621.  পাবনা/৩১৫ রুপহে সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রুপহে, ডাক: অষ্টর্মহনষা, উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4622.  পাবনা/৩১৬ অষ্টর্মহনষা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: অষ্টর্মহনষা, উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4623.  পাবনা/৩১৭ অষ্টর্মহনষা রিাকালী র্মহির, অষ্টর্মহনষা কঘাষপাড়া, ডাক: অষ্টর্মহনষা, উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4624.  পাবনা/৩১৮ অষ্টর্মহনষা বাজার কালী র্মহির ও কগৌরাঙ্গ র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: অষ্টর্মহনষা, উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4625.  পাবনা/৩১৯ অষ্টর্মহনষা শ্মোন, গ্রার্ম+ ডাক: অষ্টর্মহনষা, উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4626.  পাবনা/৩২০ জগাতলা দূগ বা র্মহির, জগাতলা, উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4627.  পাবনা/৩২১ পার্র ঘাটা দূগ বা র্মহির, পার্ারঘাটা, উপদজলা: ভাঙ্গুড়া, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4628.  পাবনা/৩৩১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, কগাপাল নগর, ফহরেপুর, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4629.  পাবনা/৩৩২ শ্রীশ্রী হেবদূগ বা কগৌরাঙ্গ র্মিাপ্রভুর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বনওয়ারী নগর, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4630.  পাবনা/৩৩৩ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: কগাপালনগর, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4631.  পাবনা/৩৩৪ শ্রীশ্রী কাহল র্মাতা র্মহির, ঋহষপাড়া, বনওয়ারী নগর, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4632.  পাবনা/৩৩৫ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: খাহলোি (পালপাড়া), ডাক: বনওয়ারী নগর, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4633.  পাবনা/৩৩৬ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, পারফহরেপুর, ভাদটাপাড়া, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4634.  পাবনা/৩৩৭ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কগাপালনগর, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4635.  পাবনা/৩৩৮ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কগাপালনগর, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4636.  পাবনা/৩৩৯ শ্রীশ্রী কাহল র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: কসানািারা, ডাক: কগাপালনগর, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4637.  পাবনা/৩৪০ আগপুঙ্গলী কালী র্মহির (নারায়ণপুর), গ্রার্ম: আগপুঙ্গলী, ডাক: পােপুঙ্গলী, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4638.  পাবনা/৩৪১ আগপুঙ্গলী িহরবাড়ী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: আগপুঙ্গলী, ডাক: পােপুি্ঙ্গলী, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4639.  পাবনা/৩৪২ কবড়িাউহলয়া পূব ব পাড়া কাহল র্মহির, কবড়িাউহলয়া, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4640.  পাবনা/৩৪৩ শ্রীশ্রী কগাপীকান্ত হবগ্রি ও শ্রীশ্রী  শুম্ভ চাঁে সর্মাহধ র্মহির/র্মঠ, গ্রার্ম: হচথুহলয়া, ডাক: কবড়িাউহলয়া, উপ: ফহরেপুর, কজলা: 

পাবনা 

০৪.০৪.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4641.  পাবনা/৩৪৫ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হচথুহলয়া, ডাক: কবড়িাউহলয়া, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4642.  পাবনা/৩৪৬ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: হচথুহলয়া, ডাক: কবড়িাউহলয়া, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4643.  পাবনা/৩৪৭ শ্রীশ্রী হেব দুগ বা র্মহির, ধানুয়াঘাটা, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4644.  পাবনা/৩৪৮ শ্রীশ্রী কাহল র্মাতা র্মহির, ধানুয়াগাটা, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4645.  পাবনা/৩৪৯ র্মঙ্গলগ্রার্ম বাজার দূগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: র্মঙ্গলগ্রার্ম, ডাক: বাোল, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4646.  পাবনা/৩৫০ কালাডাঙ্গা কালী র্মহির ও র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: র্মঙ্গলগ্রার্ম, ডাক: বাোল, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4647.  পাবনা/৩৫১ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কডর্মরা, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4648.  পাবনা/৩৫২ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা হবগ্রি কহর্মটির র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কডর্মরা, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4649.  পাবনা/৩৫৩ কগাপালনগর কসানািার র্মিাশ্মোন, কসানািারা, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4650.  পাবনা/৩৫৪ কডর্মরা শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম+ডাক: কডর্মরা, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4651.  পাবনা/৩৫৫ বনওয়ারী নগর কনওড়াপাড়া শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: + ডাক: বনওয়ারী নগর, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4652.  পাবনা/৩৫৬ ধনুয়াঘাটা র্মিাশ্মোন, ধানুয়াঘাটা, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4653.  পাবনা/৩৫৭ জয়োর্া পাগল নাদর্র আহঙ্গনা, গ্রার্ম: খহলোেি, ডাক: বনওয়ারী নগর, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4654.  পাবনা/৩৫৮ শ্রী যহতন্দ্র নার্ পাগদলর আশ্রর্ম ও শ্রীশ্রী কালী র্মহির, রাউৎনাগো পাড়া, উপদজলা: ফহরেপুর, কজলা: পাবনা ০৪.০৪.১১ 

4655.  কর্মদির/০১ শ্রীশ্রী হসদদ্বশ্বরী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ + কপাঃ +উপদজলাঃ +দজলাঃ কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4656.  কর্মদির/০২ হেবালয় সারস্বত আশ্রর্ম, গ্রার্মঃ কর্মদির পুর, কপাঃ কর্মদিরপুর, উপদজলা + কজলাঃ কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4657.  কর্মদির/০৩ বকুল তলা পূজা র্মহির, গ্রার্মঃ কর্মদির পুর(কাঁোরীপাড়া), কপাঃ কর্মদিরপুর, উপদজলা + কজলাঃ কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4658.  কর্মদির/০৪ শ্রীশ্রী িহর ভহি প্রেহয়জী সভা (শ্রী শ্রী িহর সভা), গ্রার্মঃ কর্মদির পুর, কপাঃ কর্মদিরপুর, উপদজলা + কজলাঃ কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4659.  কর্মদির/০৫ নাদয়ব বাড়ী র্মহির, গ্রার্মঃ কর্মদির পুর, কপাঃ কর্মদিরপুর, উপদজলাঃ কর্মদিরপুর সের, কজলাঃ কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4660.  কর্মদির/০৬ শ্রীশ্রী বলরার্ম িাঁডী আশ্রর্ম ও র্মহির, গ্রার্মঃ জুহগয়া, কপাঃ জুহগয়া, উপদজলাঃ কুহষ্টয়া, কজলাঃ কুহষ্টয়া ২৭.০৩.১১ 

4661.  কর্মদির/০৭ হভড়হভহড় শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ কবার্মপাড়া , কপাঃ কর্মদিরপুর, উপদজলাঃ কর্মদিরপুর সের, কজলাঃ কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4662.  কর্মদির/০৮ শ্রীশ্রী গুরুধার্ম (শ্রীশ্রী হনগর্মানি সারস্বত আশ্রর্ম), গ্রার্মঃ কুতুবপুর , কপাঃ কাথুলী, উপদজলা + কজলাঃ কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4663.  কর্মদির/০৯ শ্রীশ্রী রার্ম র্মহির, গ্রার্মঃ কঘাহর্মনপুর , কপাঃ বারােী, উপদজলাঃ কর্মদিরপুর সের, কজলাঃ কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4664.  কর্মদির/১০ োস পাড়া র্মহির, গ্রার্মঃ হপদরাজপুর , কপাঃ হপদরাজপুর, উপদজলাঃ কর্মদিরপুর সের, কজলাঃ কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4665.  কর্মদির/১১ শ্রীশ্রী রাধা শ্যার্ম র্মহির, গ্রার্মঃ চাঁোহবল , কপাঃ আর্মঝুপী, উপদজলাঃ কর্মদিরপুর সের, কজলাঃ কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4666.  কর্মদির/১২ শ্রীশ্রী  রাধার্মাধব র্মহির, গ্রার্মঃ আর্মঝুপী , কপাঃ আর্মঝুপী, উপদজলাঃ কর্মদিরপুর সের, কজলাঃ কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4667.  কর্মদির/১৩ সাংকার সহর্মহত কাটিকাটা, গ্রার্মঃ আর্মঝুপী , কপাঃ আর্মঝুপী, উপদজলাঃ কর্মদিরপুর সের, কজলাঃ কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 
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4668.  কর্মদির/১৪ আর্মেি কালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্মঃ তাঁহতপাড়া , কপাঃ কর্মদিরপুর, উপদজলাঃ কর্মদিরপুর সের, কজলাঃ কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4669.  কর্মদির/১৫ কালীগাাংনী দূগ বা পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্মঃ কাহলগাাংনী, কপাঃ নতপাড়া, উপদজলাঃ কর্মদিরপুর সের, কজলাঃ কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4670.  কর্মদির/২১ কাথুলী র্মাঠ র্মহির, কাথুলী, উপদজলা: গাাংনী, কজলা: কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4671.  কর্মদির/২২ সািার বাটী োস পাড়া কালী র্মহির, সািারবাটী, ডাক: ভাটপাড়া, উপদজলা: গাাংনী, কজলা: কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4672.  কর্মদির/২৩ গাাংনী োস পাড়া কালী র্মহির, গাাংনী, ডাক+ উপদজলা: গাাংনী, কজলা: কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4673.  কর্মদির/৩০ বল্লভপুর বাদরাবাড়ী পূজা কহর্মটি, বল্লভপুর, মুহজবনগর, কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4674.  কর্মদির/৩১ খাঁনপুর হিন্দু কল্যাণ সহর্মহত, সাাং খাঁনপুর, ডাক: েহরয়াপুর, উপদজলা: মুহজবনগর, কজলা: কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4675.  কর্মদির/৩২ র্মিাজনপুর সাব বজনীন পূজা র্মহির, , গ্রার্ম: র্মিাজনপুর, ডাক: িাটুো, উপদজলা: মুহজবনগর, কজলা: কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4676.  কর্মদির/৩৩ কসানাখালী োসপাড়া পূজা র্মহির, গ্রার্ম: কসানখালী, ডাক: োহরয়াপুর, উপদজলা: মুহজবনগর, কজলা: কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4677.  কর্মদির/৩৪ ককার্মরপুর সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ককার্মরপুর, ডাক: নাটুেি, উপদজলা: মুহজবনগর, কজলা: কর্মদিরপুর ২৭.০৩.১১ 

4678.  কুহষ্টয়া/০১ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ র্মিাপ্রভুর আখড়া, গ্রার্ম: কতবাড়ীয়া, ডাক+উপদজলা: কুর্মারখালী, কজলা: কুহষ্টয়া ১৯.১১.১৪ 

4679.  কুহষ্টয়া/৫০ কগাস্বার্মী দুগ বাপুর শ্রীশ্রী রিা কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: কগাস্বার্মী দুগ বাপুর, উপদজলা  + কজলা : কুহষ্টয়া ২০/০২/১৩ 

4680.  কুহষ্টয়া/৫১ কুর্মারগাড়া সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: কুর্মারগাড়া, ডাক: হবহসক, উপদজলা  + কজলা : কুহষ্টয়া ২০/০২/১৩ 

4681.  কুহষ্টয়া/৫২ সাব বজনীন রিাকালী র্মহির, গ্রার্ম: বারখাো, ডাক: জুহগয়া, উপদজলা  + কজলা : কুহষ্টয়া ২০/০২/১৩ 

4682.  কুহষ্টয়া/৮৯ কগালাপনগর সাব বজনীন র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম: ওসর্মানপুর, ডাক: ঐ, উপদজলা  : কখাকসা,  কজলা : কুহষ্টয়া ২০.০২.১৩ 

4683.  কুহষ্টয়া/৯০ ককন্দ্রীয় পূজা র্মহির, গ্রার্ম: হনর্মতলা, ডাক:+ উপদজলা  : কখাকসা,  কজলা : কুহষ্টয়া ২০.০২.১৩ 

4684.  কুহষ্টয়া/৯১ কখাকসা কালীপূজা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: + উপদজলা  : কখাকসা,  কজলা : কুহষ্টয়া ২০.০২.১৩ 

4685.  কুহষ্টয়া/৯২ ওসর্মানপুর সাব বজনীন দুগ বা পূজা র্মহির, গ্রার্ম: ওসর্মানপুর, ডাক: ঐ, উপদজলা  : কখাকসা,  কজলা : কুহষ্টয়া ২০.০২.১৩ 

4686.  কুহষ্টয়া/৯৩ কর্মলাপুর সাব বজনীন দুগ বা পূজা র্মহির, গ্রার্ম: কর্মলাপুর, ডাক: জাহনপুর, উপদজলা  : কখাকসা,  কজলা : কুহষ্টয়া ২০.০২.১৩ 

4687.  কুহষ্টয়া/৯৪ শ্রীশ্রী র্মিার্মায়া সাব বজনীন আজইল দুগ বা পূজা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক, আজইল, উপদজলা: কখাকসা, কজলা: কুহষ্টয়া ২২.০১.১৭ 

4688.  কুহষ্টয়া/১৭৫ িহরতলা হেব র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: + উপদজলা  : হর্মরপুর,  কজলা : কুহষ্টয়া ২০/০২/১৩ 

4689.  কুহষ্টয়া/১৭৬ খিকবাহড়য়া সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: খিকবাহড়য়া,  ডাক: + উপদজলা  : হর্মরপুর,  কজলা : কুহষ্টয়া ২০/০২/১৩ 

4690.  কুহষ্টয়া/১৭৭ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: িাজরািাটী,  উপদজলা  : হর্মরপুর,  কজলা : কুহষ্টয়া ২০/০২/১৩ 

4691.  কুহষ্টয়া/১৭৮ বটহনখালী সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: বহলোপাড়া, ডাক: বারুইপাড়া, উপদজলা  : হর্মরপুর,  কজলা : কুহষ্টয়া ২০/০২/১৩ 

4692.  কুহষ্টয়া/১৭৯ হর্মরপুর িাহতগাড়া কপৌর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: সুরতানপুর-িাহতগাড়া, ডাক: + উপদজলা  : হর্মরপুর,  কজলা : কুহষ্টয়া ২০/০২/১৩ 

4693.  কুহষ্টয়া/১৮০ কপাড়ােি হচর্হলয়া সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: হচর্হলয়া,  ডাক: কপাড়ােি,  উপদজলা  : হর্মরপুর,  কজলা : কুহষ্টয়া ১৪/০৫/১৩ 

4694.  কুহষ্টয়া/১৮১ িাজরািাটী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: িাজরািাটী,  উপদজলা  : হর্মরপুর,  কজলা : কুহষ্টয়া ২৮/০৪/১৪ 
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4695.  কুহষ্টয়া/১৮২ িাজরািাটী সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: িাজরািাটী,  উপদজলা  : হর্মরপুর,  কজলা : কুহষ্টয়া ২৮/০৪/১৪ 

4696.  কুহষ্টয়া/১৮৩ সাতগােী সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: সাতগােী,  ডাক: িাজরািাটী,  উপদজলা  : হর্মরপুর,  কজলা : কুহষ্টয়া ১৯/০৩/১৪ 

4697.  কুহষ্টয়া/১৮৪ কবরবাড়ীয়া সাব বজনীন র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম: কবরবাড়ীয়া,  ডাক: িাজরািাটী,  উপদজলা  : হর্মরপুর,  কজলা : কুহষ্টয়া ১৭/০৯/১৪ 

4698.  কুহষ্টয়া/১৮৫ িাজরািাটী সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: িাজরািাটী,  উপদজলা  : হর্মরপুর,  কজলা : কুহষ্টয়া ১৪/১২/১৪ 

4699.  চুয়া/৭১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বাজারপাড়া, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা ২৫.০৭.১৬ 

4700.  হঝনাই/০৩ শ্রীশ্রী রাধা কগাপীনার্ হজউ র্মঠ, গ্রার্ম: সুবণ বসারা, ডাক: নাটুয়াপাড়া, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: হঝনাইেি ০৯/০৯/১৩ 

4701.  হঝনাই/০৪ কগৌরীনার্পুর সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম:+ডাক: কগৌরীনার্পুর,  উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: হঝনাইেি ০৯/০৯/১৩ 

4702.  হঝনাই/০৫ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, র্ানাপাড়া, কালীগঞ্জ, হঝনাইেি ০৩.০১.১৭ 

4703.  হঝনাই/৭৯ ককাটচাঁেপুর ঋহষপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: + উপদজলা: ককাটচাঁেপুর, কজলা: হঝনাইেি ০৯/০৯/১৩ 

4704.  হঝনাই/১৩১ মুনুহড়য়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক:  মুনুহড়য়া, উপদজলা+ কজলা : হঝনাইেি  ২৪.০২.১৫ 

4705.  যদোর/০৮ শ্রীশ্রী কজাড়া হেব  র্মহির, মুরলী, ডাক+উপদজলা+ কজলা : যদোর ২৮.১২.১৪ 

4706.  যদোর/০৯ পূব ব বারাহি নার্পাড়া সাব বজনীন কালী  র্মহির, পূব ব বাবািী (নার্পাড়া), ডাক+উপদজলা+ কজলা : যদোর ০৮.১২.১৪ 

4707.  যদোর/১০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, পূব ব বারািী(র্মাদলাপাড়া), যদোির ০৩/১২/১৩ 

4708.  যদোর/১১ োংকরপুর সন্যাসীতলা হেব  র্মহির, গ্রার্ম: োংকরপুর, ডাক+উপদজলা: সের, কজলা: যদোির ০৪/০৭/১৩ 

4709.  যদোর/১২ বাগডাঙ্গা হিদর্মািনী শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: বাগডাঙ্গা, ডাক: ফদতপুর, উপদজলা + কজলা: যদোির ২০.০১.১৪ 

4710.  যদোর/১৩ কেখিাটি র্মিাশ্মোন, ঝুর্মঝুর্মপুর, উপদজলা: সের, কজলা : যদোির ২০.০১.১৪ 

4711.  যদোর/১৬ পুদলরিাট র্মিাশ্মোন, পুদলরিাট, চাঁচড়া, উপদজলা: সের, কজলা : যদোির ০৮.০১.১২ 

4712.  যদোর/১৭ শ্রীশ্রী েের্মিাহবদ্যা র্মহির, চাঁচড়া, উপদজলা: সের, কজলা : যদোির ০৮.০১.১২ 

4713.  যদোর/১৮ শ্রীশ্রী র্মা েীতলা র্মহির, গ্রার্ম: কেখিাটি তরফ নওয়াপাড়া, ডাক:+উপদজলা +দজলা: যদোির ০৪/০৭/১৩ 

4714.  যদোর/৬২ গেখালী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: সহেরআহল, ডাক: গেখালী, উপদজলা : হঝকরগাো, কজলা : যদোর  ১৮/০৭/১৩ 

4715.  যদোর/৬৩ হঝকরগাো কাটাখাল সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক+উপদজলা : হঝকরগাো, কজলা : যদোর  ০৪/০৭/১৩ 

4716.  যদোর/৬৪ বহণ ব সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: বহণ ব, ডাক: রঘুনার্পুর, উপদজলা : হঝকরগাো, কজলা : যদোর  ০৪/০৭/১৩ 

4717.  যদোর/৬৫ গঙ্গানিপুর ইউহনয়ন সা. কালী র্মহির, গ্রার্ম: ছুটিপুর বাজার, ডাক: গঙ্গানিপুর,  উপদজলা : হঝকরগাো, কজলা : 

যদোর  

১৮/০৭/১৩ 

4718.  যদোর/৬৬ কাগর্মারী সাব বজনীন র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম: কাগর্মারী, ডাক: গঙ্গানিপুর, উপদজলা : হঝকরগাো, কজলা : যদোর  ১৮/০৭/১৩ 

4719.  যদোর/৬৭ গঙ্গানিপুর সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: গঙ্গানিপুর,  উপদজলা : হঝকরগাো, কজলা : যদোর  ২০/১০/১৩ 

4720.  যদোর/৬৮ পারবাজার হেব র্মহির, গ্রার্ম: পুরিরপুর, ডাক: +  উপদজলা : হঝকরগাো, কজলা : যদোর  ২০/১০/১৩ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4721.  যদোর/৬৯ প্দ্দ্মপুকুর বাদরায়ারী পূজা র্মহির, গ্রার্ম: : পদ্মপুকুর,  ডাক+  উপদজলা : হঝকরগাো, কজলা : যদোর  ২০/১১/১৩ 

4722.  যদোর/৭০ হেগোনা হেব ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম + ডাক:  : হেগোনা, উপদজলা : হঝকরগাো, কজলা : যদোর  ২০.০১.১৪ 

4723.  যদোর/৭১ শ্রীরার্মপুর সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম : শ্রীরার্মপুর,  ডাক+ উপদজলা : হঝকরগাো, কজলা : যদোর  ০৮.১২.১৪ 

4724.  যদোর/৭২ িহরতলা র্মঠ ও সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম : বারবাকপুর,  ডাক+ উপদজলা : হঝকরগাো, কজলা : যদোর  ১৩.০১.১৫ 

4725.  যদোর/৭৩ িাহজরবাগ সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম : িাহজরবাগ,  ডাক+ উপদজলা : হঝকরগাো, কজলা : যদোর  ১৩.০১.১৫ 

4726.  যদোর/৭৪ র্মটিহেয়া সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: র্মটিহেয়া, ডাক+ উপদজলা: হঝকরগাো, কজলা: যদোর ১১.০৫.১৬ 

4727.  যদোর/৭৫ জয় দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কসানাকুড়, ডাক+ উপদজলা: হঝকরগাো, কজলা: যদোর ১১.০৫.১৬ 

4728.  যদোর/৭৬ কগৌরসুটি সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: কগৌরসুটি, ডাক: গঙ্গানিপুর,  উপদজলা: হঝকরগাো, কজলা: যদোর ১৮.১২.১৬ 

4729.  যদোর/৭৭ রাধানগর সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: রাধানগর, ডাক: পাল্লাবাজার,  উপদজলা: হঝকরগাো, কজলা: যদোর ১৮.১২.১৬ 

4730.  যদোর/১২৫ চাঁপাতলা সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: চাঁপাতলা, ডাক: কচঙ্গুটিয়া, উপদজলা: অভয়নগর, কজলা: যদোির ০৮.০৩.১১ 

4731.  যদোর/১২৬ ডমুরতলা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: ডমুরতলা, ডাক: নওয়াপাড়া, উপদজলা: অভয়নগর, কজলা: যদোির ২০/১০/১৩ 

4732.  যদোর/১২৭ শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে র্মতুয়া হর্মেন কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ডিরর্মহেয়ািাটি, ডাক: সুিলী, উপদজলা: অভয়নগর, কজলা: যদোির ২০/০১/১৪ 

4733.  যদোর/১২৮ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: চাঁপাতলা, ডাক: কচঙ্গুটিয়া, উপদজলা: অভয়নগর, কজলা: যদোির ১৩/০২/১৪ 

4734.  যদোর/১২৯ ইোর্মতী পাদগাল চাঁদের র্মহির, গ্রার্ম: ইোর্মতী, ডাক: হিহেয়া, উপদজলা: অভয়নগর, কজলা: যদোর ১১.০৫.১৬ 

4735.  যদোর/১৩০ ডাঙ্গা র্মহেয়াটী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: ডাঙ্গা র্মহেয়াটী, ডাক: সুিলী, উপদজলা: অভয়নগর, কজলা: যদোর ১১.০৫.১৬ 

4736.  যদোর/১৭৫ শুকদেবপুর সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: শুকদেবপুর, ডাক: োহতয়ানতলা, উপদজলা: বাঘারপাড়া, কজলা; 

যদোির 

২১/১০/১৩ 

4737.  যদোর/১৭৬ কঘাষনগর সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: কঘাষনগর, ডাক: ঘুণী, উপদজলা: বাঘারপাড়া, কজলা; যদোির ২১/১০/১৩ 

4738.  যদোর/১৭৭ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: পুকুহরয়াহভটা, ডাক: োহতয়ানতলা, উপদজলা: বাঘারপাড়া, কজলা; যদোির ২০/১১/১৩ 

4739.  যদোর/২২৭ কিলারঘাট র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম : কুলটিয়া, ডাক: র্মহেয়ািাটি, উপদজলা : র্মহনরার্মপুর, কজলা : যদোর ৩০.১১.১১ 

4740.  যদোর/২২৮ শ্রীশ্রী সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: বাঁটহবলা(ঠাকুরবাহড়), ডাক: দুব বাডাঙ্গা, উপদজলা: র্মহনরার্মপুর ০৮.০১.১২ 

4741.  যদোর/২২৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: দুব বাডাঙ্গা, উপদজলা: র্মহনরার্মপুর ০৮.০১.১২ 

4742.  যদোর/২৩০ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: সুজাতপুর, ডাক: র্মহেয়ািাটী, উপদজলা: র্মহনরাপুর, কজলাঃ যদোর ০৮.০১.১২ 

4743.  যদোর/২৩১ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: তাদিরপুর, ডাক + উপদজলা: র্মহনরাপুর, কজলাঃ যদোর ২৬/১১/১২ 

4744.  যদোর/২৩২ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: িাটগাো, ডাক: র্মহেয়ািাটী, উপদজলা: র্মহনরাপুর, কজলাঃ যদোর ২৬/১১/১২ 

4745.  যদোর/২৩৩ শ্রীশ্রী কহপল কুীঠর সাাংখ্য কযাগ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কপাড়াডাঙ্গা, ডাক: ঐ, উপদজলা: র্মহনরাপুর, কজলাঃ যদোর ২৬/১১/১২ 

4746.  যদোর/২৩৪ শ্রীশ্রী তদপাবন আশ্রর্ম, গ্রার্ম: বািাদুরপুর, ডাক:র্মধুপুর, উপদজলা: র্মহনরাপুর, কজলাঃ যদোর ২৬/১১/১২ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4747.  যদোর/২৩৫ শ্রীশ্রী রাধা র্মেনদর্মািন কসবা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: + উপদজলা: র্মহনরাপুর, কজলাঃ যদোর ২৬/১১/১২ 

4748.  যদোর/২৩৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ র্মহির ও আশ্রর্ম, গ্রার্ম: বসয়ের্মািমুেপুর, ডাক: হচনাদটালা, উপদজলা: র্মহনরাপুর, যদোর ২৬/১১/১২ 

4749.  যদোর/২৩৭ বটতলা সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: সুজাতপুর, ডাক:: র্মহেয়ািাটী, উপদজলা : র্মহনরার্মপুর, কজলা: যদোির ২০/১০/১৩ 

4750.  যদোর/২৩৮ বাহিরডাঙ্গা সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: িহরোসকাঠী, ডাক:: হপ.হপ.বাহড়য়া, উপদজলা : র্মহনরার্মপুর, যদোির ২১/১০/১৩ 

4751.  যদোর/২৩৯ র্মদনািরপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: র্মদনািরপুর, উপদজলা : র্মহনরার্মপুর, কজলা: যদোির ২০/১১/১৩ 

4752.  যদোর/২৪০ রদত্নশ্বরপুর সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম:রদত্নশ্বরপুর, ডাক: কনাংগুড়ািাট, উপদজলা : র্মহনরার্মপুর, কজলা: যদোির ২০/১১/১৩ 

4753.  যদোর/২৪১ লাখাইডাঙ্গা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: লাখাইডাঙ্গা, ডাক: র্মহেয়ািাটী, উপদজলা: র্মহনরার্মপুর, কজলা: যদোর ১১.০৫.১৬ 

4754.  যদোর/৩০১ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: পলুয়া, ডাক:: পাোদপাল, উপদজলা : কচৌগাো, কজলা: যদোির ২১/১০/১৩ 

4755.  যদোর/৩৫০ কৃষ্ণনগর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণনগর, ডাক:পাহজয়া, উপদজলা: ককর্মবপুর, কজলা: যদোির ০৩/১২/১৩ 

4756.  যদোর/৪০১ বাগআঁচড়া সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: বাগআঁচড়া, উপদজলা: োে বা, কজলা: যদোর ১৮.১২.১৬ 

4757.  যদোর/৪০২ বাগআঁচড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: বাগআঁচড়া, উপদজলা: োে বা, কজলা: যদোর ১৮.১২.১৬ 

4758.  র্মাগুরা/০২ আঠারখাো হেব চতুষ্পাঠী সাংস্কৃত হবদ্যাপীঠ ও সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: আঠারখাো, ডাক: +উপদজলা+দজলা: 

র্মাগুরা 

১৫.০৯.১৫ 

4759.  র্মাগুরা/০৩ দ্বাহরয়াপুর পির্মপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: দ্বাহরয়াপুর, ডাক: রাউতড়া, উপদজলা+দজলা: র্মাগুরা ০৮.১২.১৬ 

4760.  র্মাগুরা/০৪ কবঙ্গা কবরইল র্মালহঞ্চ সহম্মলনী রাধা কগাহবি র্মঠ ও র্মহির, গ্রার্ম: আঠারখাো, ডাক: +উপদজলা+দজলা: র্মাগুরা ২৫.০৫.১৪ 

4761.  র্মাগুরা/০৫ শ্রীরার্মপুর সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: শ্রীরার্মপুর, ডাক: িহরোংকরপুর, উপদজলা+দজলা: র্মাগুরা ০৮.১২.১৬ 

4762.  র্মাগুরা/০৬ দুগ বাপুর বেলডবী িহরঠাকুর আশ্রর্ম, গ্রার্ম: বেলডবী, ডাক:  বহগয়া, উপদজলা+দজলা: র্মাগুরা ১১.০৩.১৪ 

4763.  র্মাগুরা/০৭ কচঙ্গারডাঙ্গা  সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: কচঙ্গার ডাঙ্গা , কপা: কবরইল পহলতা, উপদজলা: + কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4764.  র্মাগুরা/০৮ িহরেপুর সাব বজনীন পূজা র্মহির , গ্রার্ম: বাঁকা িহরেপুর, ডাক: আমুহড়য়া, উপদজলা: + কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4765.  র্মাগুরা/০৯ িাজরাপুর শ্রীশ্রী কৃষ্ণ বলরার্ম র্মহির , গ্রার্ম: + কপা: িাজরাপুর , উপদজলা: + কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4766.  র্মাগুরা/১০ জার্মবুলতলা সাব বজনীন পূজা র্মহির , গ্রার্ম: র্মাহঝপাড়া  উপদজলা: + কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4767.  র্মাগুরা/১১ বাটিকা ডাঙ্গা ববদ্যবাড়ী সাব বজনীন নার্মযজ্ঞ র্মহির , গ্রার্ম: বাটিকাডাঙ্গা , ডাক: র্মাগুরা , উপদজলা: + কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4768.  র্মাগুরা/১২ ব্যাাংগা সাব বজনীন পূজা র্মহির , গ্রার্ম: কবঙ্গা , ডাক: কবঙ্গা কবরাইল, উপদজলা: + কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4769.  র্মাগুরা/১৩ িাজরাতলা সাব বজনীন নার্মযজ্ঞ র্মহির ও হেব র্মহির , গ্রার্ম: পয়ারী, ডাক: েত্রুহজৎপুর, উপদজলা: + কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4770.  র্মাগুরা/১৪ নলোি সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: নলোি, কপা: িাহজপুর, উপদজলা: + কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4771.  র্মাগুরা/১৫ বার্মন ডাঙ্গা সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: বার্মনডাঙ্গা , কপা: কবরাইল পালতা , উপদজলা: + কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4772.  র্মাগুরা/১৬ কগায়ালখালী সাব বজনীন পূজা র্মহির , গ্রার্ম: কগায়ালখালী,  ডাক + উপদজলা: + কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 
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4773.  র্মাগুরা/১৭ বাটাদজাড় র্মধ্যপাড়া সাব বজনীন কালী তলা পূজা র্মহির , গ্রার্ম: বাটাদজাড়,  কপাষ্ট:  নিাটা,  উপদজলা: + কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4774.  র্মাগুরা/১৮ পহির্ম বাড়ীয়ালা  সাব বজনীন পূজা র্মহির ,  গ্রার্ম: পহির্ম বাহড়য়ালা, ডাক: িাহজপুর,  উপদজলা: + কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4775.  র্মাগুরা/১৯ বাঁেদকাঠা সাব বজনীন কালী র্মহির , কপা: গাাংনাহলয়া, উপদজলা: + কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4776.  র্মাগুরা/২০ আসবা সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: আসবা, ডাকঃ বরইচারা , উপদজলা: + কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4777.  র্মাগুরা/২১ তাদড়রা পূজা র্মহির , গ্রার্ম: তাদড়রা , ডাক: কগায়াল বার্ান, উপদজলা: + কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4778.  র্মাগুরা/২২ হনতাই কগৌর কগাপাল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: হনজনান্দুয়ালী,  কপা + উপদজলা: + কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4779.  র্মাগুরা/২৩ েহড়র্মাগুরা সাব বজনীন পূজা র্মহির , গ্রার্ম: নতুন বাজার,  কপা + উপদজলা: + কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4780.  র্মাগুরা/২৪ শ্রীশ্রী ন্যাাংটা বাবার  আশ্রর্ম, গ্রার্ম: খাতাদোিা, কপা: + উপদজলা: + কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4781.  র্মাগুরা/১০০ শ্রীশ্রী হসদদ্ধশ্বরী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: দ্বাহরয়াপুর, ডাক: র্মালাইনগর, উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা ০৫.০২.১৩ 

4782.  র্মাগুরা/১০১ শ্রীপুর উপদজলা কালী র্মহির, গ্রার্ম: শ্রীপুর, ডাক: শ্রীপুর,উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা ১৯.০৫.১৩ 

4783.  র্মাগুরা/১০২ অষ্টগ্রার্ম র্মিাশ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কাজলী, ডাক: কাজলী,উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা ০৬.০৪.১১ 

4784.  র্মাগুরা/১০৩ চরশ্রীপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: চরশ্রীপুর, ডাক: শ্রীপুর,উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা ০৬.০৪.১১ 

4785.  র্মাগুরা/১০৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কাতযায়নী র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: সাহচলাপুর,উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা ০৬.০৪.১১ 

4786.  র্মাগুরা/১০৫ টুহপপাড়া খার্মারপাড়া পূজা র্মহির, গ্রার্ম: টুহপপাড়া, ডাক: খার্মারপাড়া বাজার, উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা ২০.১১.১২ 

4787.  র্মাগুরা/১০৬ চহন্ডবর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: চহন্ডবর, ডাক: আর্মলসার, উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা ২০.১১.১২ 

4788.  র্মাগুরা/১০৭ সাব বজনীন দুগ বা হেব র্মহির, গ্রার্ম :রাকসাকািী,ডাক :আর্মলসার, উপদজলা :শ্রীপুর, কজলা : র্মাগুরা ০১.১৩.১১ 

4789.  র্মাগুরা/১০৮ র্মিার্মায়া সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: ঘহষয়াল, ডাক: কুটি কচৌগােী, উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা ০৬.০৪.১১ 

4790.  র্মাগুরা/১০৯ পঞ্চপল্লী হগহরধারী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ বাহলয়াঘাটা , ডাকঃ শ্রীপুর, উপদজলাঃ শ্রীপুর ,  কজলাঃ র্মাগুরা ২০.১১.১২ 

4791.  র্মাগুরা/১১১ বাহলয়াঘাটা উত্তর পাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ বাহলয়াঘাটা , ডাকঃ করহি, উপদজলাঃ শ্রীপুর , কজলাঃ র্মাগুরা ০৬.০৪.১১ 

4792.  র্মাগুরা/১১২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম-বাহলয়াঘাটা, ডাক- কবন্ডী, উপদজলা- শ্রীপুর, কজলা-  র্মাগুরা ২৭.০১.১৪ 

4793.  র্মাগুরা/১১৪ টিকারহবলা সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম-টিকারহবলা, ডাক- কবহি,উপদজলা- শ্রীপুর, কজলা-  র্মাগুরা ০৬.১২.১২ 

4794.  র্মাগুরা/১১৫ লাঙ্গলবাঁধ র্মিাশ্মোন র্মহির ও র্মঠ , গ্রার্ম + ডাক- লাঙ্গরবাঁধ, উপদজলা- শ্রীপুর, কজলা-  র্মাগুরা ০৬.১২.১২ 

4795.  র্মাগুরা/১১৬ শ্রীপুর উপদজলা সের র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: শ্রীপুর, ডাক: শ্রীপুর,উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা ১৯.০৫.১৩ 

4796.  র্মাগুরা/১১৭ কোট উোস সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম কোট উোস, ডাক- কবহি, উপদজলা- শ্রীপুর, কজলা-  র্মাগুরা ২১.১০.১৩ 

4797.  র্মাগুরা/১১৮ সারঙ্গহেয়া উত্তর পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম সারঙ্গহেয়া, ডাক+ উপদজলা- শ্রীপুর, কজলা-  র্মাগুরা ২১.১০.১৩ 

4798.  র্মাগুরা/১১৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: সাহচলাপুর তারাউহজয়াল, ডাক: সাহচলাপুর, উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা ১০.১০.১১ 

4799.  র্মাগুরা/১২০ তারাউহজয়াল আহেবাসী সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: তারাউহজয়াল, ডাক: সাহচলাপুর, উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা ১৫.০১.১২ 
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4800.  র্মাগুরা/১২১ করহি সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক- কবিী, উপদজলা- শ্রীপুর, কজলা-  র্মাগুরা ০৩.০৩.১৪ 

4801.  র্মাগুরা/১২২ সাব বজনীন হগরীধারী আশ্রর্ম, গ্রার্ম: বটিয়াখালী, ডাক: িাজরাতলা, উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা ১৫.০৫.১৬ 

4802.  র্মাগুরা/১২৩ রাজাপুর কোলদখালা দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রাজাপুর, ডাক: করহি, উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা ১৫.০৫.১৬ 

4803.  র্মাগুরা/১২৪ চাকোি র্মধ্যপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: চাকোি, ডাক: র্মাোলীয়া, উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4804.  র্মাগুরা/১২৫ চরশ্রীপুর সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: চরশ্রীপুর, কপাষ্ট: শ্রীপুর, উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4805.  র্মাগুরা/১২৬ শ্রীশ্রী অন্ন্পূণ বা পূজা র্মহির , গ্রার্ম: ঘহষয়াল, ডাকঃ কুঠিদচৌগােী, উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4806.  র্মাগুরা/১২৭ টিকার হবলা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: টিকার হবলা, ডাক: করহি, উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4807.  র্মাগুরা/১২৮ গঙ্গারার্মখালী সাব বজনীন গীতা র্মহির , গ্রার্ম: গঙ্গারার্মখালী, ডাক: র্মালই নগর , উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4808.  র্মাগুরা/১২৯ চরর্মালাইনগর  সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: চরর্মালাইনগর, ডাক: র্মালাইনগর, উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4809.  র্মাগুরা/১৩০ খাহলয়া সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: খাহলয়া , ডাক: বাগনী, উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4810.  র্মাগুরা/১৩১ কজযাতশ্রীপুর সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: কজযাতশ্রীপুর, ডাক: িাজরাতলা, উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4811.  র্মাগুরা/১৩২ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির , গ্রার্ম: কচৌগােী, ডাক: কুঠি কচৌগােী, উপদজলা: শ্রীপুর, কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4812.  র্মাগুরা/২০১ আড়পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: আড়পাড়া, ডাক: আড়পাড়া, উপদজলা: োহলখা, কজলা: র্মাগুরা ২০.১১.১২ 

4813.  র্মাগুরা/২০২ চুহকনগর গঙ্গারঘাট দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চুহকনগর, ডাক: আড়পাড়া, উপদজলা: োহলখা, কজলা: র্মাগুরা ২০.১১.১২ 

4814.  র্মাগুরা/২০৩ কেেমুখপাড়া সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: কেেমুখপাড়া, ডাক: বুনাগাতী, উপদজলা: োহলখা, কজলা: র্মাগুরা ২০.১১.১২ 

4815.  র্মাগুরা/২০৪ ধদনশ্বগাতী র্মধ্যপাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম-ধদনশ্বরগাতী, ডাক- ধদনশ্বরগাতী, উপদজলা- োহলখা, কজলা: র্মাগুরা ২০.১১.১২ 

4816.  র্মাগুরা/২০৫ শ্রীশ্রী জয়কালী র্মহির, গ্রার্ম: ভুলবাহড়য়া, ডাক: তালখহড়, উপদজলা: োহলখা, কজলা: র্মাগুরা ০৭.০৩.১১ 

4817.  র্মাগুরা/২০৬ শ্রীশ্রী  রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: ভুলবাহড়য়া, ডাক: তালখহড়, উপদজলা: োহলখা, কজলা: র্মাগুরা ০৭.০৩.১১ 

4818.  র্মাগুরা/২০৭ কসবাসাংঘ েতখালী বাগডাঙ্গা কঘাষপাড়া সা. পূজা র্মহির, গ্রার্ম-কাতহল, ডাক- েতখাহল,উপদজলা- োহলখা, কজলা-  

র্মাগুরা 

২০.১১.১২ 

4819.  র্মাগুরা/২০৮ িাজরািাটি রাদসাখালীপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম-িাজরািাটি, ডাক- িাজরািাটি,উপদজলা- োহলখা, কজলা: 

র্মাগুরা 

২০.১১.১২ 

4820.  র্মাগুরা/২০৯ তালখহড় বটতলা সাব বজনীন র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক- তালখহড়,উপদজলা- োহলখা, কজলা: র্মাগুরা ২০.১১.১২ 

4821.  র্মাগুরা/২১০ েহিণ েরুশুনা সাব বজনীন পূজা র্মন্ডব ও সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ ডাক- েরুশুনা,উপদজলা- োহলখা, কজলা: র্মাগুরা ২০.১১.১২ 

4822.  র্মাগুরা/২১১ শ্রীশ্রী বচতন্য কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম- চহতয়া, ডাক- তালখহড়,উপদজলা- োহলখা, কজলা-  র্মাগুরা ১২.১০.১১ 

4823.  র্মাগুরা/২১২ বাকলবাড়ীয়া সাব বজনীন কালী  র্মহির, গ্রার্ম: বাকলবাড়ীয়া, ডাক: তালখহড়, উপদজলা: োহলখা, কজলা: র্মাগুরা ২০.১১.১২ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4824.  র্মাগুরা/২১৩ শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে র্মতুয়া হর্মেন সাব বজনীন পূজা  র্মহির, গ্রার্ম: বাউহলয়া, ডাক: বটতলাবাজার, উপদজলা: োহলখা, কজলা: 

র্মাগুরা 

১৯.০৪.১৫ 

4825.  র্মাগুরা/২১৪ হখলগাতী পূব বপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: হখলগাতী, ডাক: ধদনশ্বরগাতী, উপদজলা: োহলখা, কজলা: র্মাগুরা ০৮.১২.১৬ 

4826.  র্মাগুরা/২১৫ চুহকনগর গঙ্গা র্মহির, গ্রার্ম: চুহকনগর, ডাক: আড়পাড়া, উপদজলা: োহলখা, কজলা: র্মাগুরা ০৮.১২.১৬ 

4827.  র্মাগুরা/২১৬ িাটবাড়ীয়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: িাটবাহড়য়া,  ডাক: বুনাগাতী ,  উপদজলা: োহলখা , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4828.  র্মাগুরা/২১৭ উত্তর সরুসুনা পহির্মপাড়া কালী র্মহির , গ্রার্ম + কপা: সরুসুনা, উপদজলা: োহলখা , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4829.  র্মাগুরা/২১৮ পার্রঘাটা সাব বজনীন পূজা  র্মহির, গ্রার্ম: পার্রঘাটা, ডাক: োিড়া, উপদজলা: োহলখা, কজলা: র্মাগুরা ১৬.১১.১১ 

4830.  র্মাগুরা/২১৯ িাহচর্মপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: িাহচর্মপুর, ডাক: তালখহড়, উপদজলা: োহলখা , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4831.  র্মাগুরা/২২০ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির ,  গ্রার্ম:  আড়াপাড়া , কপা: আড়াপাড়া, উপদজলা: োহলখা , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4832.  র্মাগুরা/২২১ হতলখড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: হতলখড়ী, ডাক: হসাংড়া , উপদজলা: োহলখা , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4833.  র্মাগুরা/২২২ বর্পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির ,  গ্রার্ম: বড়কর্পাড়া , কপা: ধদনশ্বরগাতী, উপদজলা: োহলখা , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4834.  র্মাগুরা/২২৩ হসাংড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: হসাংড়া , কপা: হসাংড়া, উপদজলা: োহলখা , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4835.  র্মাগুরা/২২৪ নরপহত সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: নরপহত, ডাক: বটতলা বাজার, উপদজলা: োহলখা , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4836.  র্মাগুরা/২২৫ কসওজগাতী সাব বজনীন  দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: কসওজগাতী , ডাক: তালখড়ী, উপদজলা: োহলখা, কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4837.  র্মাগুরা/২২৬ গঙ্গারার্মপুর  বারুজীবী পাড়া সাব বজনীন পূজা র্মহির , গ্রার্ম: গাংগারার্মপুর, কপা: িহরতলা, উপদজলা: োহলখা , কজলা: 

র্মাগুরা  

২৫.০১.১৭ 

4838.  র্মাগুরা/২২৭ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্ম: চুহকনগর,  ডাক: আড়পাড়া , উপদজলা: োহলখা , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4839.  র্মাগুরা/২২৮ ধদনশ্বর গাতী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: ধদনশ্বর গাতী ,  উপদজলা: োহলখা , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4840.  র্মাগুরা/২২৯ কৃষ্ণপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: কৃষ্ণপুর, ডাক: আড়পাড়া , উপদজলা: োহলখা , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4841.  র্মাগুরা/২৩০ িাটবাড়ীয়া ে.পাড়া সা. শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: িাটবাহড়য়া,  ডাক: বুনাগাতী ,  উপদজলা: োহলখা , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4842.  র্মাগুরা/৩০১ কাওয়ালীপাড়া সাব বজনীন রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: কাওয়ালীপাড়া, ডাক: চরদেলার্মতপুর, উপদজলা: র্মিম্মেপুর, কজলা: 

র্মাগুরা 

১৫.০৫.১৬ 

4843.  র্মাগুরা/৩০২ কাওয়ালীপাড়া  সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: কাওয়ালীপাড়া, ডাক: চরদখলার্মতপুর, উপদজলা: র্মিম্মেপুর , কজলা: 

র্মাগুরা  

২৫.০১.১৭ 

4844.  র্মাগুরা/৩০৩ নাওডাঙ্গা কালীতলা নাটর্মহির , গ্রার্ম: নাওডাঙ্গা , কপা: রাজবনগ্রার্ম,  উপদজলা: র্মিম্মেপুর , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4845.  র্মাগুরা/৩০৪ নিাটা শ্মোন কালী র্মহির , নিাটা , ডাক: নিাটা ,  উপদজলা: র্মিম্মেপুর , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4846.  র্মাগুরা/৩০৫ আকোর চর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: আকোর চর, ডাক: চরদসলার্মতপুর,  উপদজলা: র্মিম্মেপুর , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4847.  র্মাগুরা/৩০৬ হবদনােপুর বাদুরতলা সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহির ,  গ্রার্ম: হবদনােপুর ,  উপদজলা: র্মিম্মেপুর , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4848.  র্মাগুরা/৩০৭ বৃিসনগর সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: বৃিসনগর , ডাক: চরদসলার্মতপুর,  উপদজলা: র্মিম্মেপুর , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4849.  র্মাগুরা/৩০৮ শ্রীশ্রী কাওয়ালীপাড়া সা. রাধাকৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্ম: কাওয়ালীপাড়া , কপা: চরদসলার্মতপুর ,  উপদজলা: র্মিম্মেপুর , কজলা: 

র্মাগুরা  

২৫.০১.১৭ 

4850.  র্মাগুরা/৩০৯ রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কাওয়ালীপাড়া , কপা: চরদসলার্মতপুর,  উপদজলা: র্মিম্মেপুর , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4851.  র্মাগুরা/৩১০ কর্মাবাদরকপুর  সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: কর্মাবাদরকপুর, কপা: পাহনঘাটা ,  উপদজলা: র্মিম্মেপুর , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4852.  র্মাগুরা/৩১১ নব নগর  সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: নব নগর , কপা: পাহনঘাটা,  উপদজলা: র্মিম্মেপুর , কজলা: র্মাগুরা  ২৫.০১.১৭ 

4853.  নড়া/০২ কগাহবিদেব র্মহির ও হেব র্মহির  ,রতনগঞ্জ ,নড়াইল  ০১.০৪.১৪ 

4854.  নড়া/০৩ সীর্মাখালী সাব বজনীন পূজা র্মন্ডব  ,গ্রার্ম  :সীর্মাখালী ,ডাক :কর্মলাপুর ,উপদজলা +কজলা :নড়াইল  ২৮.০১.১৩ 

4855.  নড়া/০৪ বীড়গ্রার্ম সাব বজনীন দুগ বা র্মহির  ,গ্রার্ম  :বীড়গ্রার্ম ,ডাক :কগাবরা বাজার ,উপদজলা +কজলা :নড়াইল  ২৮.০১.১৩ 

4856.  নড়া /০৫  বড়গাতী সাব বজনীন র্মিাশ্মোন  ,গ্রার্ম  :বড়গাতী ,ডাক :হসাংগা কোলপুর ,উপদজলা +কজলা :নড়াইল  ২৮.০১.১৩ 

4857.  নড়া/২২ তপনভাগ সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম +ডাক: তপনভাগ, উপদজলা +দজলা: নড়াইল ১৪.০৩.১১ 

4858.  নড়া/২৮ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ডির রার্মহসহদ্দ, ডাক: বাঁেগ্রার্ম, উপদজলা+দজলা: নড়াইল ২৯.১২.১১ 

4859.  নড়া/১০১ শ্রীশ্রী িহরচাঁে ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম: নারাহিয়া, ডাক+উপদজলা: কলািাগড়া, কজলা: নড়াইল ০৪.১২.১৬ 

4860.  নড়া/২০৯ পাটনা বড়ঘাট সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম + ডাক : পাটনা, উপদজলা: কাহলয়া, কজলা : নড়াইল ০১.০৪.১৪ 

4861.  নড়া/২১০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম : আরাজী বাসগ্রার্ম, ডাক : বনগ্রার্ম, উপদজলা: কাহলয়া, কজলা : নড়াইল ২৬.০৯.১১ 

4862.  বাদগর/০১ বারুইখালী পূব বসািাপাড়া  সাব বজনীন পূজা র্মহির,  বারুইখালী, কচুয়া, কচুয়া, বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4863.  বাদগর/০২ হগর্মটাকাঠী সাব বজনীন দুগ বা ও কালী র্মহির, হগর্মটাকাঠী, কচুয়া,কচুয়া, বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4864.  বাদগর/০৩ হবষখালী সাব বজনীন র্মহির কর্মদেক্স, গ্রার্ম: হবষখালী, ডাক: ফুলতলািাট,  উপদজলা: কচুয়া, কজলা: বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4865.  বাদগর/০৪ বড় আন্ধার র্মাহনক শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির,  গ্রার্ম: বড় আন্ধার র্মাহনক, ডাক : আন্ধার র্মাহনক, উপদজলা: কচুয়া, 

বাদগরিাট 

২৯.১২.১৬ 

4866.  বাদগর/০৫ পানবাড়ীয়া কসনপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: পানবাড়ীয়া,  ডাক: কাঁঠাল তলা,  উপদজলা: কচুয়া, কজলা:  

বাদগরিট 

২৯.১২.১৬ 

4867.  বাদগর/০৮ নদরন্দ্রপুর ভাণ্ডারদকালা সা. রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: নদরন্দ্রপুর, ডাক: কোরারদকাল, উপদজলা: কচুয়া, কজলা: 

বাদগরিাট 

২৭.০১.১৩ 

4868.  বাদগর/১০০ শ্রীশ্রী িহর গুরুচাঁে র্মহির , হপপড়ারভাঙ্গা , খাদসরিাট,  হচতলর্মারী , বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4869.  বাদগর/১০১ হেবপুর র্মধ্যপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, হেবপুর , হচতলর্মারী, বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4870.  বাদগর/১০২ চরবাহনয়ারী ঢালীপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, চরবাহনয়ারী, কটদকরবাজার, হচতলর্মারী, বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4871.  বাদগর/১০৩ কালহেরা সাব বজনীন র্মাতৃ পূজা র্মহির, কালহেরা, বারাহেয়া, হচতলর্মারী, বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4872.  বাদগর/১০৪ সদন্তাষপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: সদন্তাষপুর,  ডাক: এস, বাখরগঞ্জ, র্ানা; হচতলর্মারী, কজলা: বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4873.  বাদগর/১০৫ কচৌদ্দিাজারী েহিণপাড়া সাব বজনীন  দুগ বা র্মহির,  গ্রার্ম: কচৌদ্দ িাজারী, ডাক: এস, বাখরগঞ্জ, র্ানা: হচতলর্মারী, 

বাদগরিাট 

২৯.১২.১৬ 

4874.  বাদগর/১০৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কাননচক, ডাক: বাাংলা বাজার, উপদজলা:  হচতলর্মারী, কজলা: বাদগরিাট ২৭.০১.১৩ 

4875.  বাদগর/১০৭ খহলোখালী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: খহলোখালী, ডাক: বাবুগঞ্জ বাজার, উপদজলা:  হচতলর্মারী, কজলা: বাদগরিাট ২৭.০১.১৩ 

4876.  বাদগর/১০৮ চরবাহনয়ারী ঢালীপাড়া সা. দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চরবাহনয়ারী, ডাক: কটদকর বাজার, উপদজলা:  হচতলর্মারী, কজলা: 

বাদগরিাট 

২৭.০১.১৩ 

4877.  বাদগর/১০৯ শ্রীশ্রী িহরগুরু হবচরণ পাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: চর ডাকাহতয়া, ডাক: কটদকর বাজার, উপদজলা:  হচতলর্মারী, কজলা: 

বাদগরিাট 

২৭.০১.১৩ 

4878.  বাদগর/১১০ শ্রীশ্রী িহর গুরুচাঁে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: চর বড়বাহড়য়া, ডাক: হিজলা, উপদজলা:  হচতলর্মারী, কজলা: বাদগরিাট ৩১.১২.১৩ 

4879.  বাদগর/১১১ চরবাহনয়ারী উত্তর পাড়া ঢালীবাড়ী সা. শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চরবাহনয়ারী, ডাক: কটদকর বাজার, উপদজলা:  

হচতলর্মারী 

৩০.১২.১৫ 

4880.  বাদগর/২৫০ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পাগলা কেয়াপাড়া(পূব বপাড়া), ডাক: সাতকেয়া, উপদজলা: ফহকরিাট, কজলা: বাদগরিাট ১৫.০১.১২ 

4881.  বাদগর/২৫১ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: ফলহততা(র্মন্ডলবাড়ী), ডাক: কলকহলয়া, উপদজলা: ফহকরিাট, কজলা: বাদগরিাট ০৪.১২.১১ 

4882.  বাদগর/২৫২ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাহনয়াখালী, ডাক: কলকহলয়া, উপদজলা: ফহকরিাট, কজলা: বাদগরিাট ২৭/০১/১৩ 

4883.  বাদগর/২৫৩ ধনদপাতা শ্রীশ্রী কালীর্মা র্মহির, গ্রার্ম: ধনদপাতা(পালপাড়া), ডাক: কবতাগা, উপদজলা: ফহকরিাট, কজলা: বাদগরিাট ২৮/০১/১৪ 

4884.  বাদগর/২৫৪ পূব বপাড়া েীতলা র্মহির, গ্রার্ম: পাগলা কেয়াপাড়া(পূব বপাড়া), ডাক: সাতকেয়া, উপদজলা: ফহকরিাট, কজলা: বাদগরিাট ২৮.০৬.১৫ 

4885.  বাদগর/২৫৫ ফহকরিাট ( ককন্দ্রীয়) কালী র্মহির, ফহকরিাট বাজার, ফহকরিাট, বাদগরিাট,  ২৯.১২.১৬ 

4886.  বাদগর/২৫৬ কগায়াল বাড়ী সাব বজনীন িহর র্মহির , কগায়ালবাড়ী, কলকহলয়া, ফহকরিাট, বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4887.  বাদগর/৩৫১ সাব বজনীন দুগ বা ও েীতলা র্মহির , গ্রার্ম: + ডাক: কাহতবকহেয়া, উপদজলা: + কজলা: বাদগরিাট ০৭.০৭.১১ 

4888.  বাদগর/৩৫২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর ও কালী  র্মহির , গ্রার্ম: মুহনগঞ্জ, ডাক: + উপদজলা: + কজলা:  বাদগরিাট ০১.০১.১২ 

4889.  বাদগর/৩৫৩ সরকারডাঙ্গা সাব বজনীন বাসন্তী পূজা র্মহির , গ্রার্ম: সরকারডাঙ্গা, ডাক: কিোদয়তপুর, উপদজলা: + কজলা: বাদগরিাট ২৭/০১/১৩ 

4890.  বাদগর/৩৫৪ বাসাবাটী সাব বজনীন িহর র্মহির , গ্রার্ম: বাসাবাটী, ডাক +উপদজলা + কজলা: বাদগরিাট ২৭/০১/১৩ 

4891.  বাদগর/৩৫৫ হবষ্ণুপুর সাব বজনীন পূজা র্মহির , গ্রার্ম: হবষ্ণুপুর, ডাক: হচরুহলয়া, উপদজলা: + কজলা: বাদগরিাট ২৭/০১/১৩ 

4892.  বাদগর/৩৫৬ হচহন্তরদখার সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: হচহন্তরদখার, ডাক: কাফুরপুরা, উপদজলা: + কজলা: বাদগরিাট ২৭/০১/১৩ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4893.  বাদগর/৩৫৭ চাঁপারকুল সাব বজনীন পূজা র্মহির , গ্রার্ম: চাঁপারকুল, ডাক: খাহলেখপুর, উপদজলা: + কজলা: বাদগরিাট ২৭/০১/১৩ 

4894.  বাদগর/৩৫৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাদধশ্যর্ম র্মহির, গ্রার্ম : েহিণ খানপুর(পালপাড়া), ডাক : খানপুর, উপদজলা + কজলা : বাদগরিাট ৩০/১২/১৩ 

4895.  বাদগর/৩৫৯ ভিসাংঘ কসবাশ্রর্ম ( সাদড়চাহরয়ানী) , আব্দুল রসুলপুর, কাহের্মপুর বাজার, বাদগরিাট সের, বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4896.  বাদগর/৩৬০ বড়বাঁেবাহড়য়া উত্তরপাড়া  সাব বজনীন  র্মিার্মায়া শ্যার্মা র্মহির, বড়বাঁেবাড়ীয়া, কাহের্মপুর, বাদগরিাট সের, বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4897.  বাদগর/৩৬১ খাড়াসম্বল সাব বজনীন  পূজা র্মহির, খাড়াসম্বল , অজুন বির, বাদগরিাট সের, বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4898.  বাদগর/৩৬২ কাহের্মপুর সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , কাহের্মপুর, কাহের্মপুর বাজার, বাদগরিাট বাজার, বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4899.  বাদগর/৩৬৩ আব্দুল রসুলপুর  ( সাদড়চাহরয়ানী) সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, আব্দুল রসুলপুর, কাহের্মপুর,  বাদগরিাট সের, 

বাদগরিাট 

২৯.১২.১৬ 

4900.  বাদগর/৩৬৪ পূব ব সাদয়ড়া  সতসঙ্গ র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব সাদয়ড়া, ডাক: সায়ড়া , উপদজলা: বাদগরিাট কজলা: বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4901.  বাদগর/৩৬৫ েোনী সাব বজনীন পূজা র্মহির,  গ্রার্ম + ডাক : েোনী,  উপদজলা + কজলা: বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4902.  বাদগর/৩৬৭ িাহড়খালী সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: বাদগরিাট , উপদজলা + কজলা: বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4903.  বাদগর/৪৫১ শ্রীশ্রী িহর গুরুচাঁে র্মহির  ,গ্রার্ম :কোয়ারীজারা ,ডাক :সুিরবন ,উপদজলা :র্মাংলা ,কজলা :বাদগরিাট  ২৭.০১.১৩ 

4904.  বাদগর/৪৫২ খাদসরডাাংগা েহিণপাড়া সাব বনীন কগাহবি র্মহির , গ্রার্ম: খাদসরডাাংগা, ডাক: কঘাদষরিাট, উপদজলা: কর্মাাংলা, 

বাদগরিাট 

২৯.১২.১৬ 

4905.  বাদগর/৫০১ শ্রীশ্রী জগবন্ধু কসবাশ্রর্ম ও সা. দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রাঙ্গার্মাটিয়া, ডাক: ককাোহলয়া, উপদজলা: কর্মালvিাট, কজলা: 

বাদগরিাট 

২৭.০১.১৩ 

4906.  বাদগর/৫০২ কর্মাল্লারকূল উত্তর পাড়া সা. দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কর্মাল্লারকূল, ডাক: কািালপুর, উপদজলা: কর্মালvিাট, কজলা: বাদগরিাট ২৭.০১.১৩ 

4907.  বাদগর/৫০৩ শ্রীশ্রী কাহে কৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বভরবনগর, ডাক: আটজুড়ী, উপদজলা: কর্মালvিাট, কজলা: বাদগরিাট ১২.০১.১৪ 

4908.  বাদগর/৫০৪ কর্মাল্লারকূল উত্তরপাড়া সা. দুগ বা র্মহনের, গ্রার্ম: কর্মাল্লারকূল, ডাক: কািালপুর, উপদজলা: কর্মালvিাট, কজলা: বাদগরিাট ১৪.১২.১৪ 

4909.  বাদগর/৫০৫ কার্মারগ্রার্ম সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কার্মারগ্রার্ম, ডাক: আটজুড়ী, উপদজলা: কর্মাল্লািাট, কজলা: বাদগরিাট ০৫.১২.১৬ 

4910.  বাদগর/৫৫১ বিরবুহনয়া ববহেক আশ্রর্ম, গ্রার্ম + ডাকঃ বির বুহনয়া, উপদজলা: কর্মাদড়লগঞ্জ, কজলা: বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4911.  বাদগর/৫৫২ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: কালীবাড়ী, ডাক: কালীবাড়ী বাজার, কর্মাদড়লগঞ্জ, বাদগরিাট ২৭.০১.১৩  

4912.  বাদগর/৫৫৩ পঞ্চগ্রার্ম সহম্মহলত কালীবাড়ী শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ ডাক: কাহলবাড়ী বাজার, উপদজলা: কর্মাদড়লগঞ্জ, 

বাদগরিাট 

২৭.০১.১৩ 

4913.  বাদগর/৫৫৪ পঞ্চগ্রার্ম সহম্মহলত শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: আর্মবাড়ীয়া, ডাক: কাহলকাবাড়ীিাট, উপদজলা: কর্মাদড়লগঞ্জ, 

বাদগরিাট 

২৭.০১.১৩ 

4914.  বাদগর/৫৫৫ যতীন্দ্র স্মৃহত সাংঘ ও কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: খারই খালী, ডাক: কুর্মাহরয়াদজালা, উপদজলা: কর্মাদড়লগঞ্জ, কজলা:  ২৭.০১.১৩  



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4915.  বাদগর/৫৫৬ কবৌলপুর সাব বজনীন সনাতন ধর্ম ব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কবৌলপুর, উপদজলা: কর্মাদড়লগঞ্জ, কজলা: বাদগরিাট ২৭.০১.১৩  

4916.  বাদগর/৫৫৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বার্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: কালীবাড়ী(পাথুহরয়া), ডাক: কালীবাড়ী বাজার, উপদজলা: কর্মাদড়লগঞ্জ, 

বাদগরিাট 

২৭.০১.১৩ 

4917.  বাদগর/৫৫৮ শ্রীশ্রী হজউধরা কালীর্মাতা র্মহির, ডাক: কসার্মদ্দাখারী, উপদজলা :  কর্মাদড়লগঞ্জ, কজলা: বাদগরিাট ২৭.০১.১৩ 

4918.  বাদগর/৫৫৯ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পূব বচণ্ডীপুর, ডাক: কসহলর্মগড় বাজার, উপদজলা: কর্মাদড়লগঞ্জ, কজলা: বাদগরিাট ২৭.০৭.১৬ 

4919.  বাদগর/৫৬০ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: হর্মিডাঙ্গা, ডাক: বেবজ্ঞিাটী, উপদজলা: কর্মাদড়লগঞ্জ, কজলা: বাদগরিাট ২৭.০৭.১৬ 

4920.  বাদগর/৫৬১ ে.খারইখালী পঞ্চকরণ সহম্মহলত সনাতন ধর্ম ব কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ে.খারইখালী, ডাক: কসানাখালী, কর্মাদড়লগঞ্জ, বাদগরিাট ০৫.১২.১৬ 

4921.  বাদগর/৫৬২ শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে র্মহির ও কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ভাষাির, ডাক:বােোরিাট, উপদজলা: কর্মাদড়লগঞ্জ, কজলা: বাদগরিাট ০৯.১০.১১ 

4922.  বাদগর/৫৬৩ শ্রীশ্রী িহরগুরু হবহপনচাঁে কেদবনচাঁে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: চন্ডীপুর, ডাক:দসহলর্মগড় বাজার, উপদজলা: কর্মাদড়লগঞ্জ, কজলা: 

বাদগরিাট 

০৯.১০.১১ 

4923.  বাদগর/৫৬৪ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্ম: উত্তর খাউহলয়া, ডাক:চাহলতাবুহনয়া, উপদজলা: কর্মাদড়লগঞ্জ, কজলা: বাদগরিাট ০৯.১০.১১ 

4924.  বাদগর/৫৬৫ শ্রীশ্রী িহরগুরু কগাপাল কসবাশ্রর্ম ও দুগ বা  র্মহির , গ্রার্ম: + ডাক:,দততুলবাহড়য়া, উপদজলা: কর্মাদড়লগঞ্জ, কজলা: বাদগরিাট ০৩.০১.১২ 

4925.  বাদগর/৫৬৬ শ্রীশ্রী িহরগুরু চাঁে র্মহির, গ্রার্ম: পাথুহরয়া, ডাক:কাহলবাড়ী বাজার, উপদজলা: কর্মাদড়লগঞ্জ, কজলা: বাদগরিাট ০৩.০১.১২ 

4926.  বাদগর/৫৬৭ শ্রীশ্রী িহর র্মহির ও কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পাথুহরয়া, ডাক:কাহলবাড়ী বাজার, উপদজলা: কর্মাদড়লগঞ্জ, কজলা: বাদগরিাট ০৩.০১.১২ 

4927.  বাদগর/৫৬৮ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: বড়িহরপুর,  ডাক : বেলখালী, উপদজলা : কর্মাড়লগঞ্জ, কজলা: বাদগরিাট ২৪.০৩.১২ 

4928.  বাদগর/৫৬৯ শ্রীশ্রী কগাপালঠাকুর আখড়া, গ্রার্ম +  ডাক : ঢুহলগাতী, উপদজলা : কর্মাড়লগঞ্জ, কজলা: বাদগরিাট ২৮.০১.১৪ 

4929.  বাদগর/৫৭০ সাব বজনীন িহর র্মহির , গ্রার্ম: উত্তর খাউহলয়া, ডাক: চাহলতাবুহনয়া, কর্মাদড়লগঞ্জ, বাদগরিাট ১০.০১.১২ 

4930.  বাদগর/৫৭১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর সভা র্মহির, কৃহষ ব্যাাংক করাড, উপদজলা: কর্মাদড়লগঞ্জ, কজলা: বাদগরিাট ১০.০১.১২ 

4931.  বাদগর/৫৭২ শ্রীশ্রী িহরচাঁে গুরুচাঁে র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কবৌলপুর, উপদজলা: কর্মাদড়লগঞ্জ, কজলা: বাদগরিাট ০৮.০১.১২ 

4932.  বাদগর/৫৭৩ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কততুলবাহড়য়া বাজার, উপদজলা: কর্মাদড়লগঞ্জ, কজলা: বাদগরিাট ১০.০১.১২ 

4933.  বাদগর/৫৭৪ সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কবৌলাপুর, উপদজলা: কর্মাদড়লগঞ্জ, কজলা: বাদগরিাট ০৭/০৭.১১ 

4934.  বাদগর/৫৭৫ পাথুহরয়া সাব বজনীন কেবত্তরকৃত শ্রীশ্রী রাধার্মাধব কসবাশ্রর্ম,  পাথুহরয়া, কাহলবাড়ী বাজার, কর্মাড়লগঞ্জ,  বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4935.  বাদগর/৫৭৬ ডমুহরয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির , ( িালোর বাড়ী) ডমুহরয়া, কুচবুহলয়া, কর্মাড়লগঞ্জ, বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4936.  বাদগর/৫৭৭ কসদরস্তাোর বাড়ী সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , কসদরস্তাোরবাড়ী, কর্মাদড়লগঞ্জ, কর্মাদড়লগঞ্জ, বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4937.  বাদগর/৫৭৮ পূব ব চণ্ডীপুর সা. শ্রীশ্রী কগৌর হনতাই কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পূব ব চন্ডীপুর, ডাক: কসহলর্মগড় বাজার, উপদজলা: কর্মাড়লগঞ্জ , 

বাদগরিাট 

২৯.১২.১৬ 

4938.  বাদগর/৫৭৯ সা. শ্রীশ্রী িহরগুরু কগাপালচাঁে ভিসাংঘ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:  কোট কুর্মারখালী, ডাক: কুর্মারখালী, কর্মাদড়লগঞ্জ, বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4939.  বাদগর/৫৮০ কিাতলাপাো সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কিাগলাপাো, ডাক : শ্রীপুরবনগ্রার্ম, র্ানা; কর্মাদড়লগঞ্জ, কজলা: 

বাদগরিাট 

২৯.১২.১৬ 

4940.  বাদগর/৫৮১ শ্রীশ্রী িহরগুরু চাঁে সাব বজনীন কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কিাগলা পাো, ডাক: শ্রীপুর বনগ্রার্ম,  র্ানা: কর্মাদরলগঞ্জ, কজলা: বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4941.  বাদগর/৫৮২ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: উত্তর কুর্মাহরয়াদজালা, ডাক: কিড়র্মা বাজার, , উপদজলা; কর্মাদড়লগঞ্জ, কজলা: 

বাদগরিাট 

২৯.১২.১৬ 

4942.  বাদগর/৭০১ শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে র্মতুয়া হর্মেন োখা হুড়কা রাসর্মহন কসবা র্মহির, গ্রার্ম: হুড়কা, ডাক: সানবান্ধা, উপদজলা: রার্মপাল, 

বাদগরিাট 

২৩.১২.১৩ 

4943.  বাদগর/৭০২ বুজবুহনয়া কাহলকাপ্রসাে সাঃ কগাহবি র্মহির ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বুজবুহনয়া, ডাক: কাদলখারদবড়, উপদজলা: রার্মপাল,  ২৮.০৬.১৫ 

4944.  বাদগর/৭০৩ শ্রীশ্রী অহশ্বনী কসবাশ্রর্ম (র্মহির), গ্রার্ম: হসাংগড়বুহনয়া, ডাক: , উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ৩০.১২.১৫ 

4945.  বাদগর/৭০৪ হগলাতলা সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: হগলাতলা, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ৩০.১২.১৫ 

4946.  বাদগর/৭০৫ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম নার্মিট্ট র্মহির, গ্রার্ম: কগাহবিপুর, ডাক: ফয়লািাট, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ০৫.১২.১৬ 

4947.  বাদগর/৭০৬ বড় সন্যাসী উত্তর পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির,  বড়সন্যাসী,  সন্যাসী  িাই স্কুল, রার্মপাল,  বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4948.  বাদগর/৭০৭ ধলোিপার কগাহবিপুর সাব বজনীন  শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:  ধলেি , ডাক: ফয়লািাট, উপদজলা: রার্মপাল, 

বাদগরিাট 

২৯.১২.১৬ 

4949.  বাদগর/৭৬৪ বারুইপাড়া িহরদখালা সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: কতলীখালী , ডাক: চাকশ্রীবাজার, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: 

বাদগরিাট 

১৪.১১.১১ 

4950.  বাদগর/৭৬৫ কুর্মলাই সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কুর্মলাই, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ১৪.১১.১১ 

4951.  বাদগর/৭৬৬ শ্রীশ্রী সন্ন্যাসী ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বাঁেতলী, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ১৪.১১.১১ 

4952.  বাদগর/৭৬৭ হগলাতলা সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: +  ডাক: হগলাতলা, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ১৪.১১.১১ 

4953.  বাদগর/৭৬৮ চাটাজীখালী সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: চাটারজীখালী , ডাক: কোট সন্ন্যাসী, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ১৪.১১.১১ 

4954.  বাদগর/৭৬৯ শ্রীশ্রী সা. র্মিানি আশ্রর্ম ও  র্মহির , গ্রার্ম: কবতকাটা(পূব বপাড়া), ডাক:,দভাজপাহতয়া, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: 

বাদগরিাট 

০১.০১.১২ 

4955.  বাদগর/৭৭০ শ্রীশ্রী িহর  র্মহির , গ্রার্ম: কবতকাটা(পহির্ম পাড়া), ডাক:,দভাজপাহতয়া, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ০১.০১.১২ 

4956.  বাদগর/৭৭১ সাব বজনীন কেউল পূজা র্মহির , গ্রার্ম+ ডাক: বড়কাঠালী, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ০৭.০৭.১১ 

4957.  বাদগর/৭৭২ সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম+ ডাক: বাঁেতলী, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ০৭.০৭.১১ 

4958.  বাদগর/৭৭৩ সাব বজনীন েীতলা র্মাদয়র র্মহির , গ্রার্ম+ ডাক: বাঁেতলী, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ০৭.০৭.১১ 

4959.  বাদগর/৭৭৪ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: কুর্মারখালী, ডাক: বাঁেতলী, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ০৭.০৭.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4960.  বাদগর/৭৭৫ সাব বজনীন িহর র্মহির , গ্রার্ম: র্মেনাখালী, ডাক:,দোট সন্যাসী, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ০৭.০৭.১১ 

4961.  বাদগর/৭৭৬ সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: বাঁেবাহড়য়া, ডাক: বাঁেতলী, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ০৭.০৭.১১ 

4962.  বাদগর/৭৭৭ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: বাঁেবাহড়য়া, ডাক: বাঁেতলী, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ০৭.০৭.১১ 

4963.  বাদগর/৭৭৮ সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: সুিরপুর, ডাক: হগলাতলা, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ১৫.০১.১২ 

4964.  বাদগর/৭৭৯ সাব বজনীন বাসন্তী র্মহির , গ্রার্ম: সুিরপুর, ডাক: হগলাতলা, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ১৫.০১.১২ 

4965.  বাদগর/৭৮০ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: চন্ডীতলা, ডাক: ইসলার্মগঞ্জ, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ২৯.০৯.১১ 

4966.  বাদগর/৭৮১ শ্রীশ্রী কােীকৃষ্ণ সাব বজনীন কসবা র্মহির, গ্রার্ম: হুড়কা(উ.পা), ডাক:সানবান্ধা, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ২৯.০৯.১১ 

4967.  বাদগর/৭৮২ ডাকরা কালীবাড়ী সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: ডাকরা, ডাক:বাঁেতলী, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ২৯.০৯.১১ 

4968.  বাদগর/৭৮৩ শ্রীশ্রী ঝলহর্মদলশ্বরী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হুড়কা, ডাক:সানবান্ধা, উপদজলা: রার্মপাল, কজলা: বাদগরিাট ২৯.০৯.১১ 

4969.  বাদগর/৭৮৮ শ্রীশ্রী িহরগুরু কগাপালচাঁে র্মহির , গ্রার্ম: কালীবাড়ী, ডাক:আর্মড়াগাহেয়া, উপদজলা: েরণদখালা, কজলা : বাদগরিাট ০৯.১০.১১ 

4970.  বাদগর/৭৮৯ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্ম: + ডাক: আর্মড়াগাহেয়া, উপদজলা: েরণদখালা, কজলা : বাদগরিাট ০৯.১০.১১ 

4971.  বাদগর/৭৯০ শ্রীশ্রী িহর গুরুচাঁে র্মহির , গ্রার্ম: পহির্ম ধানসাগর , ডাক: ধানসাগর, উপদজলা: েরণদখালা, কজলা : বাদগরিাট ০৯.১০.১১ 

4972.  বাদগর/৭৯১ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্ম: পূব ব ধানসাগর , ডাক: বাহনয়াখাহল, উপদজলা: েরণদখালা, কজলা : বাদগরিাট ০৯.১০.১১ 

4973.  বাদগর/৭৯২ শ্রীশ্রী িহর  র্মহির , গ্রার্ম: পহির্ম চাহলতাবুহনয়া , ডাক: বহগবির, উপদজলা: েরণদখালা, কজলা : বাদগরিাট ০৯.১০.১১ 

4974.  বাদগর/৭৯৩ শ্রীশ্রী িহর  র্মহির , গ্রার্ম: + ডাক: েহিণ কের্মতলা, উপদজলা: েরণদখালা, কজলা : বাদগরিাট ০৯.১০.১১ 

4975.  বাদগর/৭৯৪ শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির , গ্রার্ম: নলবুহনয়া , ডাক: জাদনরপাড়, উপদজলা: েরণদখালা, কজলা : বাদগরিাট ০৯.১০.১১ 

4976.  বাদগর/৭৯৫ শ্রীশ্রী িহরগুরু কগাপালচাঁে র্মহির , গ্রার্ম: উ. রাজাপুর, ডাক: রাজাপুর বাজার, উপদজলা: েরণদখালা, কজলা : বাদগরিাট ১৭.১২.১৪ 

4977.  বাদগর/৭৯৬ রাজাপুর সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: রাজাপুর, ডাক: রাজাপুর, উপদজলা: েরনদখালা, কজলাঃ বাদগরিাট ২৯.১২.১৬ 

4978.  বাদগর/৮০৩ শ্রীশ্রী িহর  র্মহির , গ্রার্ম: েহিণ তাফালবাড়ী, ডাক:,তাফালবাড়ী, উপদজলা: েরণদখালা, কজলা : বাদগরিাট ০৩.০১.১২ 

4979.  বাদগর/৮১০ ধান সাগর কগাহবি র্মহির কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ ডাক: ধানসাগর, উপদজলা: েরনদখালা, কজলা: বাদগরিাট ০৩.০১.১২ 

4980.  খুলনা/০১ পুটির্মারী সাবব বজনীন দূগ বা ও কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্মঃ পুটির্মারী, কপাঃ জলর্মা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

4981.  খুলনা/০২ জলর্মাশ্বরী কালীর্মাতার র্মহির, গ্রার্মঃ পুটির্মারী, কপাঃ জলর্মা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

4982.  খুলনা/০৩ আলাইপুর সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্মঃ আলাইপুর, কপাঃ বকয়াবাজার, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

4983.  খুলনা/০৪ রাজবাঁধ ফলইর্মারী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্মঃ রাজবাঁধ, কপাঃ বকয়াবাজার, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

4984.  খুলনা/০৫ রাজবাঁধ পূব বপাড়া শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্মঃ রাজবাঁধ, কপাঃ বকয়াবাজার, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

4985.  খুলনা/০৬ হর্মলন র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্মঃ রাজবাঁধ, কপাঃ বকয়াবাজার, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

4986.  খুলনা/০৭ বকয়া বাদুরগাো সাব বজনীন র্মঠ, গ্রার্মঃ রাজবাঁধ, কপাঃ বকয়াবাজার, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 



ক্রহর্মক তাহলকাভুহি নম্বর প্রহতষ্ঠাদনর নার্ম ও ঠিকানা তাহরখ 

4987.  খুলনা/০৮ কগৌড়ীয় কগৌর হনতাই কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ চক্রাখালী, কপাঃ জলর্মা,উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

4988.  খুলনা/০৯ রাজবাঁধ েহিণপাড়া র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্মঃ রাজবাঁধ, কপাঃ বকয়াবাজার, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

4989.  খুলনা/১০ উঃকেলর্মারী বব.পা সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্মঃ উ. বেলর্মারী, কপাঃ বকয়াবাজার, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

4990.  খুলনা/১১ সাহচবুহনয়া সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্মঃ সাহচবুহনয়া, কপাঃ েয়ঘহরয়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

4991.  খুলনা/১২ শ্যর্মা র্মহির, গ্রার্মঃ পুটির্মারী, কপাঃ জলর্মা,উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

4992.  খুলনা/১৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ পুটির্মারী , কপাঃ জলর্মা,উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

4993.  খুলনা/১৪ সৎসাংঘ হবিার, গ্রার্মঃ সাহচবুহনয়া , কপাঃ েয়ঘহরয়াউপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

4994.  খুলনা/১৫ উঃকেলর্মারী পূব বপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ উঃ বেলর্মারী , কপাঃ বকয়াবাজার,উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: 

খুলনা 

২১.০৭.১১ 

4995.  খুলনা/১৬ জয়পুর র্মাতৃবর্মহির, গ্রার্মঃ জয়পুর, কপাঃ েয়ঘহরয়া,উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

4996.  খুলনা/১৭ উঃ বেলর্মারী কালীবাড়ী র্মহির, গ্রার্মঃ উঃ বেলর্মারী , কপাঃ বকয়াবাজার,উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

4997.  খুলনা/১৮ জয়শ্রী র্মিাশ্মোন , গ্রার্মঃ জলর্মা কচুবুহনয়া, কপাঃ জলর্মা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

4998.  খুলনা/১৯ শ্রীশ্রী কততুলতলা র্মাতৃব র্মহির গােতলা, গ্রার্মঃ কততুলতলা , কপাঃ জলর্মা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

4999.  খুলনা/২০ উঃ বেলর্মারী ে.পাড়া েীতলাতলা র্মহির, গ্রার্মঃ উঃকেলর্মারী , কপাঃ বকয়াবাজার, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5000.  খুলনা/২১ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ উঃ কেলর্মারী , কপাঃ বকয়াবাজার,উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5001.  খুলনা/২২ কঘালা সাব বজনীন বাসন্তী র্মহির, গ্রার্মঃ কঘালা , কপাঃ বকয়াবাজার,উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা,  খুলনা ২১.০৭.১১ 

5002.  খুলনা/২৩ উঃ বেলর্মারী ঠাকুরুনতলা কালীবাড়ী র্মহির, গ্রার্মঃ উঃ কেলর্মারী , কপাঃ বকয়াবাজার,উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: 

খুলনা 

২১.০৭.১১ 

5003.  খুলনা/২৪ কিতালবুহনয়া নািাড়ী তলা সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্মঃ কিতালবুহনয়া, কপাঃ বটিয়াঘাটা,উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5004.  খুলনা/২৫ শ্রীশ্রী ঠাকুরতলা কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কিতালবুহনয়া, কপাঃ বটিয়াঘাটা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5005.  খুলনা/২৬ হিদবনী সাব বজনীন র্মাতৃর্মহির, গ্রার্মঃ কিতালবুহনয়া, কপাঃ বটিয়াঘাটা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5006.  খুলনা/২৭ সাব বজনীন বাসন্তী পূজা র্মহির, গ্রার্মঃ হকসর্মতফুলতলা, কপাঃ বটিয়াঘাটা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5007.  খুলনা/২৮ ফুলতলা নরনারায়ন র্মঠ, গ্রার্মঃ ফুলতলা, কপাঃ বটিয়াঘাটা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5008.  খুলনা/২৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহরর্মহির ও কসবা সাংঘ , গ্রার্মঃ র্মাইটভাঙ্গা পূ বপা,দপাঃ বটিয়াঘাটা,উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5009.  খুলনা/৩০ র্মাইটভাাংগা সাব বজনীন শ্যার্মা র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাইটভাাংগা, কপাঃ বটিয়াঘাটা,উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5010.  খুলনা/৩১ র্মাইটভাাংগা সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাইটভাাংগা, কপাঃ বটিয়াঘাটা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5011.  খুলনা/৩২ বলাবুহনয়া পহির্ম পাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ বলাবুহনয়া, কপাঃ বটিয়াঘাটা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5012.  খুলনা/৩৩ বলাবুহনয়া পহির্ম পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্মঃ বলাবুহনয়া, কপাঃ বটিয়াঘাটা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5013.  খুলনা/৩৪ র্মাইলর্মারা সাব বজনীন পূ বজা র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাইলর্মারা, কপাঃ বটিয়াঘাটা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 



5014.  খুলনা/৩৫ সাব বজনীন কৃষ্ণ.পাগদলর র্মঠ ও আশ্রর্ম, গ্রার্মঃ পারবটিয়াঘাটা, কপাঃ কাঞ্চননগর,উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5015.  খুলনা/৩৬ কাোরীবাড়ী সৎসঙ্গ র্মহির, গ্রার্মঃ খলসী বুহনয়া, কপাঃ +উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5016.  খুলনা/৩৭ খলসী বুহনয়া পূব বপাড়া সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্মঃ খলসী বুহনয়া, কপাঃ বটিয়াঘাটা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5017.  খুলনা/৩৮ খলসীবুহনয়া বেলর্মারী জয় কালী র্মহির, গ্রার্মঃ খলসী বুহনয়া, কপাঃ বটিয়াঘাটা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5018.  খুলনা/৩৯ রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রার্মঃ কক বেলর্মারী, কপাঃ বকয়াবাজার, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5019.  খুলনা/৪০ সাব বজনীন পুজা র্মহির, গ্রার্মঃ চক বেলর্মারী, কপাঃ বকয়াবাজার, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5020.  খুলনা/৪১ িাটবাড়ী বাজার সাব বজনীন দূ বগা র্মহির, গ্রার্মঃ িাটবাড়ী, কপাঃ বটিয়াঘাটা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5021.  খুলনা/৪২ িাটবাড়ী বাজার কিড ককায়াট বার কালী র্মহির, গ্রার্মঃ িাটবাড়ী, কপাঃ বটিয়াঘাটা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5022.  খুলনা/৪৩ িাটবাটা েহিণ পাড়া গুরুোস কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্মঃ িাটবাটী, কপাঃ বটিয়াঘাটা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5023.  খুলনা/৪৪ িাটবাটা েহিণপাড়া র্মিাশ্মোন , গ্রার্মঃ িাটবাটী, কপাঃ বটিয়াঘাটা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5024.  খুলনা/৪৫ বসুরাবাে সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ বসুরাবাে, কপাঃ বটিয়াঘাটা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5025.  খুলনা/৪৬ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্মঃ বসুরাবাে, কপাঃ বটিয়াঘাটা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5026.  খুলনা/৪৭ বসুরাবাে পুব বপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ বসুরাবাে, কপাঃ বটিয়াঘাটা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5027.  খুলনা/৪৮ বসুরাবাে নাদটার র্মহির, গ্রার্মঃ বসুরাবাে, কপাঃ বটিয়াঘাটা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5028.  খুলনা/৪৯ িহরচাঁে গুরুচাঁে, কগাপালচাঁে কসবাশ্রর্ম , গ্রার্মঃ কেবীতলা, কপাঃ বয়ারভাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5029.  খুলনা/৫০ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্মঃ কেবীতলা, কপাঃ বয়ারভাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5030.  খুলনা/৫১ পার েলুয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্মঃ পার েলুয়া, কপাঃ সুখোড়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5031.  খুলনা/৫২ বৃহত্ত সলুয়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্মঃ বৃহত্ত সলুয়া, কপাঃ বয়ারভাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5032.  খুলনা/৫৩ আন্ধাহরয়া কটাংরার্মাহর সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ আন্ধাহরয়া, কপাঃ বয়ারভাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5033.  খুলনা/৫৪ কাহতয়ানাাংলা রাসদর্মলা র্মহির, গ্রার্মঃ কাহতয়ানাাংলা, কপাঃ কাহতয়ানাাংলা উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5034.  খুলনা/৫৫ আর্মতলা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ আর্মতলা, কপাঃ কাহতয়ানাাংলা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5035.  খুলনা/৫৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কেবীতলা, কপাঃ বয়ারভাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5036.  খুলনা/৫৭ সাব বজনীন দুগ বাপূজা র্মহির, গ্রার্মঃ বয়ারভাঙ্গা, কপাঃ বয়ারভাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5037.  খুলনা/৫৮ সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ বয়ারভাঙ্গা, কপাঃ বয়ারভাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5038.  খুলনা/৫৯ জীবদসবা আশ্রর্ম ও পাঠাগার, গ্রার্মঃ বয়ারভাঙ্গা, কপাঃ বয়ারভাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5039.  খুলনা/৬০ শ্রীশ্রী ককষ্টিযাপা গদনে পাগল  পুজা র্মহির, গ্রার্মঃ বয়ারভাঙ্গা, কপাঃ বয়ারভাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5040.  খুলনা/৬১ সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্মঃ বয়ারভাঙ্গা, কপাঃ বয়ারভাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5041.  খুলনা/৬২ সাব বজনীন পুজা র্মহির, গ্রার্মঃ বয়ারভাঙ্গা পূব বপাড়া, কপাঃ বয়ারভাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5042.  খুলনা/৬৩ কডউয়াতলা রাধার্মাধব কাহলর্মহির, গ্রার্মঃ কডউয়াতলা, কপাঃ বয়ারভাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5043.  খুলনা/৬৪ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির ও কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কাঠার্মাহর, কপাঃ কাহতয়ানাাংলা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5044.  খুলনা/৬৫ সাব বজনীন গাংগার্মাতা বারুনী র্মহির, গ্রার্মঃ কাঠার্মাহর, কপাঃ কাহতয়ানাাংলা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5045.  খুলনা/৬৬ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির ও কালী র্মহির, গ্রার্মঃ র্মহেয়ারডাাংগা, কপাঃ কাহতয়ানাাংলা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 



5046.  খুলনা/৬৭ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রাধার্মহির, গ্রার্মঃ েীপ বরণপাড়া , কপাঃ কাহতয়ানাাংলা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5047.  খুলনা/৬৮ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্মঃ কাঠার্মাহর , কপাঃ কাহতয়ানাাংলা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5048.  খুলনা/৬৯ কডউয়াতলা রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কডউয়াতলা , কপাঃ কাহতয়ানাাংলা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5049.  খুলনা/৭০ শ্রীশ্রী কাহলর্মাতা র্মহির, গ্রার্মঃ গঙ্গারার্মপুর , কপাঃ কাহতয়ানাাংলা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5050.  খুলনা/৭১ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্মঃ গঙ্গারার্মপুর , কপাঃ কাহতয়ানাাংলা,উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5051.  খুলনা/৭২ কাদয়র্মদখালা হুলা রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কাদয়র্মদখালা হুলা , কপাঃ কাহতয়ানাাংলা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, খুলনা ২১.০৭.১১ 

5052.  খুলনা/৭৩ কাদয়র্মদখালা হুলা র্মিাশ্মোন, গ্রার্মঃ কাদয়র্মদখালা হুলা , কপাঃ কাহতয়ানাাংলা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5053.  খুলনা/৭৪ কডউয়াতলা সাব বজনীন কালীর্মহির, গ্রার্মঃ কডউয়াতলা , কপাঃ কাহতয়ানাাংলা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5054.  খুলনা/৭৫ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কেবীতলা , কপাঃ বয়ারভাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5055.  খুলনা/৭৬ কেবীতলা সাব বজনীন দুগ বাপুজা র্মহির, গ্রার্মঃ কেবীতলা , কপাঃ বয়ারভাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5056.  খুলনা/৭৭ কেবীতলা সাব বজনীন বাসন্তী পুজা র্মহির, গ্রার্মঃ কেবীতলা , কপাঃ বয়ারভাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5057.  খুলনা/৭৮ কেবীতলা সাব বজনীন শ্মোনঘাট, গ্রার্মঃ কেবীতলা , কপাঃ বয়ারভাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5058.  খুলনা/৭৯ বরণপাড়া সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্মঃ বরণপাড়া , কপাঃ কাহতয়ানাাংলা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5059.  খুলনা/৮০ বরণপাড়া সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্মঃ বরণপাড়া , কপাঃ কাহতয়ানাাংলা,উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5060.  খুলনা/৮১ পহরয়ারডাঙ্গা সাব বজনীন কালীতলা দূগ বার্মহির, গ্রার্মঃ পহরয়ারডাঙ্গা, কপাঃ পহরয়ারডাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, খুলনা ২১.০৭.১১ 

5061.  খুলনা/৮২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ পহরয়ারডাঙ্গা, কপাঃ পহরয়ারডাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5062.  খুলনা/৮৩ সুিরর্মিল সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্মঃ সুিরর্মিল, কপাঃ সুরখালী, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5063.  খুলনা/৮৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্মঃ বুনারাবাে, কপাঃ পহরয়ারডাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5064.  খুলনা/৮৫ সাব বজনীন িহর র্মহির (র্মতুয়া র্মিাসাংঘ), গ্রার্মঃ িাটবাটী(পূব বপাড়া), কপাঃ + উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5065.  খুলনা/৮৬ ককােলা কালীবাহড় িরষানি উোসী আশ্রর্ম, গ্রার্মঃ ককােলা, কপাঃ বাদরা আহড়য়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5066.  খুলনা/৮৭ সুিরর্মিল সাব বজনীন র্মাতৃবর্মহির, গ্রার্মঃ সুিরর্মিল, কপাঃ সুরখালী, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5067.  খুলনা/৮৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী চন্ডীঠাকুরানী র্মহির, গ্রার্মঃ হবদনাে পুর, কপাঃহবদনাে পুর, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5068.  খুলনা/৮৯ গাওঘরা হগহরধারী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ পহরয়ারডাঙ্গা, কপাঃ পহরয়ারডাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5069.  খুলনা/৯০ সুখোড়া রর্দখালা সাব বজনীন পুজা র্মহির, গ্রার্মঃ সুখোড়া, কপাঃ সুখোড়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5070.  খুলনা/৯১ বুনারাবাে সাব বজনীন দুগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্মঃ বুনারাবাে, কপাঃ পহরয়ারডাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5071.  খুলনা/৯২ বাদরা আহড়য়া বাজার সাব বজনীন পুজা র্মহির, গ্রার্মঃ বাদরাআহড়য়া, কপাঃ বাদরাআহড়য়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: 

খুলনা 

২১.০৭.১১ 

5072.  খুলনা/৯৩ বাদরাআহড়য়া ঠাকুরবাহড় পুজা র্মহির, গ্রার্মঃ বাদরাআহড়য়া, কপাঃ বাদরাআহড়য়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5073.  খুলনা/৯৪ আর্য্ব িহরর্মহির েীতলাতলা, গ্রার্মঃ সুখোড়া, কপাঃ সুখোড়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5074.  খুলনা/৯৫ সুখোড়া সাব বজনীন জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্মঃ সুখোড়া, কপাঃ সুখোড়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5075.  খুলনা/৯৬ সুখোড়া পুব বপাড়া তুলসী র্মাদয়র আশ্রর্ম, গ্রার্মঃ সুখোড়া, কপাঃ সুখোড়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5076.  খুলনা/৯৭ শ্রীশ্রী চন্ডীঠাকুরানী পুজা র্মহির, গ্রার্মঃ সুরখালী, কপাঃ সুখোড়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 



5077.  খুলনা/৯৮ বুনারাবাে সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ বুনারাবাে, কপাঃ পহরয়ারডাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5078.  খুলনা/৯৯ সৎসঙ্গ শ্রী র্মহির গহরয়ারডাঙ্গা, গ্রার্মঃ খলেী বুহনয়া, কপাঃ সুখোড়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5079.  খুলনা/১০০ বাদরা আহড়য়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ বাদরাআহড়য়া, কপাঃ বাদরাআহড়য়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5080.  খুলনা/১০১ েন্তুনগর বারআহড়য়া জীবস্মৃহত র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম: বাদরাআহড়য়া, কপাঃ বাদরাআহড়য়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, খুলনা ২১.০৭.১১ 

5081.  খুলনা/১০২ সৎসঙ্গ হবিার ককােলা, গ্রার্মঃ বাদরাআহড়য়া, কপাঃ বাদরাআহড়য়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5082.  খুলনা/১০৩ পূব ব িাহলয়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ পূব বিাহলয়া, কপাঃ িাহলয়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5083.  খুলনা/১০৪ ভান্ডারদকাট সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ ভান্ডারদকাট, কপাঃ ভান্ডারদকাট, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5084.  খুলনা/১০৫ িাহলয়া চািার্মারী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ িাহলয়া চািার্মাহর, কপাঃ িাহলয়া,উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5085.  খুলনা/১০৬ ভান্ডারদকাট সাব বজনীন কালীর্মহির, গ্রার্মঃ ভান্ডারদকাট, কপাঃ ভান্ডারদকাট, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5086.  খুলনা/১০৭ পূব ব িাহলয়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ পূব বিাহলয়া, কপাঃ িাহলয়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5087.  খুলনা/১০৮ র্মধ্য িাহলয়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ িাহলয়া, কপাঃ িাহলয়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5088.  খুলনা/১০৯ পহির্ম িাহলয়া চরপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ পহির্ম িাহলয়া, কপাঃ িাহলয়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, খুলনা ২১.০৭.১১ 

5089.  খুলনা/১১০  কনায়াইল তলা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কনায়াইল, কপাঃ িাহলয়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5090.  খুলনা/১১১ কুলটিয়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কুলটিয়া, কপাঃ ভান্ডারদকাট, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5091.  খুলনা/১১২ কুলটিয়া সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কুলটিয়া, কপাঃ ভান্ডারদকাট, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5092.  খুলনা/১১৩ হঝনাইখালী সাব বজনীন কেব র্মহির, গ্রার্মঃ হঝনাইখালী, কপাঃ আহর্মরপুর, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5093.  খুলনা/১১৪ পূব ব িাহলয়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্মঃ পূব বিাহলয়া, কপাঃ িাহলয়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5094.  খুলনা/১১৫ পূব ব িাহলয়া সাব বজনীন রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্মঃ পূব বিাহলয়া, কপাঃ িাহলয়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5095.  খুলনা/১১৬ পূব ব িাহলয়া সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ পূব বিাহলয়া, কপাঃ িাহলয়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5096.  খুলনা/১১৭ লক্ষ্মীদখালা কুলটিয়া সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ লিীদখালা কপাঃ ভান্ডারদকাট, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5097.  খুলনা/১১৮ কনায়াইল তলা সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ কনায়াইল, কপাঃ িাহলয়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5098.  খুলনা/১১৯ িাহলয়া চািার্মারী সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ িাহলয়াচািার্মরী, কপাঃ িাহলয়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5099.  খুলনা/১২০ র্মধ্য িাহলয়া সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ পূব বিাহলয়া র্মধ্য পাড়া, কপাঃ িাহলয়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5100.  খুলনা/১২১ ভান্ডারদকাট সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ ভান্ডারদকাট, কপাঃ ভান্ডারদকাট, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5101.  খুলনা/১২২ লিীদখালা পূব বপাড়া সাব বজনীন কেবর্মহির, গ্রার্মঃ লিীদখালা, কপাঃ ভান্ডারদকাট, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5102.  খুলনা/১২৩ ভােগাতী সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ ভােগাতী, কপাঃ আহর্মরপুর, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5103.  খুলনা/১২৪ ভােগাতী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ ভােগাতী, কপাঃ আহর্মরপুর, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ২১.০৭.১১ 

5104.  খুলনা/১২৫ ভােগাতী সাব বজনীন িহরসভা, গ্রার্মঃ ভােগাতী, কপাঃ আহর্মরপুর, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা,  কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5105.  খুলনা/১২৬ শ্রীশ্রী িহর র্মহির ও শ্রী গুরু কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ পহির্ম িাহলয়া, কপাঃ িাহলয়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5106.  খুলনা/১২৭ পহির্ম িাহলয়া শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি রাস র্মহির, গ্রার্মঃ পহির্ম িাহলয়া, কপাঃ িাহলয়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, খুলনা ২১.০৭.১১ 

5107.  খুলনা/১২৮ পহির্ম িাহলয়া শ্রীশ্রী শ্যার্মা র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্মঃ িাহলয়া, কপাঃ িাহলয়া, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5108.  খুলনা/১২৯ সাব বজনীন র্মাতৃ র্মঙ্গল র্মহির,স গ্রার্মঃ জাহলয়াপাড়া, কপাঃ হবরাট, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 



5109.  খুলনা/১৩০ জাহলয়াপাড়া শ্মোন, গ্রার্মঃ জাহলয়াপাড়া, কপাঃ হবরাট, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5110.  খুলনা/১৩১ টাহলয়ার্মারা োসপাড়া রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ টাহলয়ার্মারা, কপাঃ ফুলবাড়ী, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, খুলনা ২১.০৭.১১ 

5111.  খুলনা/১৩২ টাহলয়ার্মারা লিীদখালা সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্মঃ টাহলয়ার্মারা, কপাঃ ফুলবাড়ী, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, খুলনা ২১.০৭.১১ 

5112.  খুলনা/১৩৩ কোলাকুড়া সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্মঃ কোলাকুড়া, কপাঃ ফুলবাড়ী, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5113.  খুলনা/১৩৪ কোলাকুড়া শ্মোন, গ্রার্মঃ কোলাকুড়া, কপাঃ ফুলবাড়ী, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5114.  খুলনা/১৩৫ এল টি িহরসভা সাংঘ, গ্রার্মঃ টাহলয়ার্মারা, কপাঃ ফুলবাড়ী, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, , কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5115.  খুলনা/১৩৬ টাহলয়ার্মারা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ টাহলয়ার্মারা, কপাঃ ফুলবাড়ী, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5116.  খুলনা/১৩৭ টাহলয়ার্মারা সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্মঃ টাহলয়ার্মারা, কপাঃ ফুলবাড়ী, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5117.  খুলনা/১৩৮ টাহলয়ার্মারা সাব বজনীন কালীর্মহির, গ্রার্মঃ টাহলয়ার্মারা, কপাঃ ফুলবাড়ী, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5118.  খুলনা/১৩৯ টাহলয়ার্মারা সাব বজনীন েীতলা তলা, গ্রার্মঃ টাহলয়ার্মারা, কপাঃ ফুলবাড়ী, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5119.  খুলনা/১৪০ টাহলয়ার্মারা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ টাহলয়ার্মারা, কপাঃ ফুলবাড়ী, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5120.  খুলনা/১৪১ টাহলয়ার্মারা সাব বজনীন িহর সভা, গ্রার্মঃ টাহলয়ার্মারা, কপাঃ ফুলবাড়ী, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5121.  খুলনা/১৪২ টাহলয়ার্মারা সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ টাহলয়ার্মারা, কপাঃ ফুলবাড়ী, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5122.  খুলনা/১৪৩ জয়পুর বাজার সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্মঃ জয়পুর, কপাঃ আহর্মরপুর, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5123.  খুলনা/১৪৪ শ্মোন নাট র্মহির (আহর্মরপুর পালপাড়া) , গ্রার্মঃ কুলটিয়া , কপাঃ আহর্মরপুর, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5124.  খুলনা/১৪৫ নারায়নপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ নারায়নপুর, কপা  ঃ চক বাইনতলা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5125.  খুলনা/১৪৬ আহর্মরপুর সাব বজনীন দূগ বা পূজা র্মহির, গ্রার্মঃ আহর্মরপুর,  কপাঃ আহর্মরপুর, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5126.  খুলনা/১৪৭ আহর্মরপুর শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ আহর্মরপুর,  কপাঃ আহর্মরপুর, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5127.  খুলনা/১৪৮ আহর্মরপুর পালপাড়া সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ আহর্মরপুর,  কপাঃ আহর্মরপুর, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, খুলনা ২১.০৭.১১ 

5128.  খুলনা/১৪৯ শ্যার্মগঞ্জ সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্মঃ শ্যার্মগঞ্জ,  কপাঃ আহর্মরপুর, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5129.  খুলনা/১৫০ আহর্মরপুর সাব বজনীন েীতলা র্মহির, গ্রার্মঃ আহর্মরপুর,  কপাঃ আহর্মরপুর, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5130.  খুলনা/১৫১ শ্যার্মগঞ্জ সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্মঃ শ্যার্মগঞ্জ,  কপাঃ আহর্মরপুর, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5131.  খুলনা/১৫২ আহর্মরপুর কাদয়স্থপাড়া সাব বজনীন পুজা র্মহির, গ্রার্মঃ আহর্মরপুর,  কপাঃ আহর্মরপুর, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, খুলনা ২১.০৭.১১ 

5132.  খুলনা/১৫৩ শ্যার্মগঞ্জ কালী, দুগ বা ও কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ শ্যার্মগঞ্জ,  কপাঃ আহর্মরপুর, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5133.  খুলনা/১৫৪ সাব বজনীন গােতলা র্মহির, গ্রার্মঃ তলাপাড়া,  কপাঃ কক বাইনতলা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5134.  খুলনা/১৫৫ সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্মঃ জয়পুর,  কপাঃ আহর্মরপুর, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5135.  খুলনা/১৫৬ সাব বজনীন দূগ বাপুজা র্মহির, গ্রার্মঃ ে.তলাপাড়া,  কপাঃ কক বাইনতলা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5136.  খুলনা/১৫৭ শ্রীশ্রী িহরসভা সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্মঃ জয়পুর,  কপাঃ আহর্মরপুর, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২১.০৭.১১ 

5137.  খুলনা/১৫৮ শ্রীশ্রী িহরভাবনামৃত সাংঘ ও আশ্রর্ম, গ্রার্ম : সাহচবুহনয়া,  কপা : েয়ঘহরয়া, উপদজলা : বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ১০.০২.১৩ 

5138.  খুলনা/১৫৯ শ্রীশ্রী সতযধর্ম ব আশ্রর্ম, গ্রার্ম : +  কপা : রাজবাঁধ, উপদজলা : বটিয়াঘাটা, কজলা : বাদগরিাট, কজলা : খুলনা ১২.০৬.১৩ 

5139.  খুলনা/১৬০ শ্রীশ্রী সতযধর্ম ব আশ্রর্ম, গ্রার্ম : েরগাতলা(সাহচবুহনয়া),  কপা : েয়ঘহরয়া, উপদজলা : বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ১২.০৬.১৩ 

5140.  খুলনা/১৬১ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম +  কপা : েয়ঘহরয়া, উপদজলা : বটিয়াঘাটা, কজলা : বাদগরিাট, কজলা : খুলনা ১২.০৬.১৩ 



5141.  খুলনা/১৬২ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম : গঙ্গারার্মপুর,  কপা : কাহতয়ানীাংলা, উপদজলা : বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২৪.০৭.১৩ 

5142.  খুলনা/১৬৩ পহরয়ারডাঙ্গা র্মিাশ্মোন, গ্রার্মঃ পহরয়ারডাঙ্গা, কপাঃ পহরয়ারডাঙ্গা, উপদজলাঃ বটিয়াঘাটা, কজলা : খুলনা ২৪.০২.১৪ 

5143.  খুলনা/১৬৪ কগান্ধার্মারী সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : কগান্ধার্মারী, কপা : কাহতয়ানাাংল, উপদজলা :বটিয়াঘাটা, খুলনা ২৮.১০.১৪ 

5144.  খুলনা/১৬৫ ককােলা কালীবাড়ী িষ বানি আশ্রর্ম, গ্রার্ম: ককােলা, ডাক+উপদজলা: বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ১৫.০৯.১৬ 

5145.  খুলনা/১৬৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: িাটবাটী, ডাক+উপদজলা: বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ১৫.০৯.১৬ 

5146.  খুলনা/১৬৭ জাহলয়াপাড়া সাব বজনীন র্মাতৃর্মঙ্গল র্মহির, গ্রার্ম: জাহলয়াপাড়া, ডাক: হবরাট, উপদজলা: বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ১৫.০৯.১৬ 

5147.  খুলনা/১৬৮ খারাবাে বাইনতলা সাব বজনীন দুগ বাপূজা র্মহির, গ্রার্ম: পূব বতলাপাড়া, ডাক: + উপদজলা: বটিয়াঘাটা, কজলা: খুলনা ১৫.০৯.১৬ 

5148.  খুলনা/১৬৯ জলর্মা চক্রখালী সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির , জলর্মা চক্রখালী, জলর্মা, বটিয়াঘাটা, খুলনা  ২১.১২.১৬ 

5149.  খুলনা/১৭০ কেবীতলা স্বাব বজনীন শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির , কেবীতলা, বয়ারডাঙ্গা, বটিয়াঘাটা, খুলনা ২১.১২.১৬ 

5150.  খুলনা/১৭১ কিাগলাবুহনয়া েহিণ পাড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী কাহল র্মহির , কিাগলাবুহনয়া ( েহিণ পাড়া) , বটিয়াঘাটা,  খুলনা  ২১.১২.১৬ 

5151.  খুলনা/১৭২ েয়ঘহরয়া র্মিাশ্মোন ও র্মঠ,  েয়ঘহরয়া,  েয়ঘহরয়া, বাটিয়াঘাটা , খুলনা  ২১.১২.১৬ 

5152.  খুলনা/১৭৩ িাটবাটী সৎসঙ্গ কজলা ককন্দ্র আশ্রর্ম, গ্রার্ম: িাটবাটী, ডাক+উপদজলা: বাটিয়াঘাটা , খুলনা  ২১.১২.১৬ 

5153.  খুলনা/১৭৪ বয়ারডাঙ্গা পূব বপাড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বয়ারডাঙ্গা, উপদজলা: বাটিয়াঘাটা , খুলনা  ২১.১২.১৬ 

5154.  খুলনা/১৭৫ আন্তজবাহতক িহর ভাবনামৃত সাংঘ ও আশ্রর্ম, সাহচবুহনয়া, বটিয়াঘাটা, খুলনা ২১.১২.১৬ 

5155.  সাত/০১ শ্রীশ্রী আনির্ময়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: পুরাতন সাতিীরা, ডাক+উপদজলা+দজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5156.  সাত/০২ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: বাজার বাগান, ডাক+উপদজলা+দজলা: সাতিীরা ২৫.০৯.১২ 

5157.  সাত/০৩ সদূরডাঙ্গী সাব বজনীন কালী ও কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: সদূরডাঙ্গী, ডাক+উপদজলা+দজলা: সাতিীরা ২৫.০৯.১২ 

5158.  সাত/০৪ সাতিীরা সের সাব বজনীন পূজার্মহির , কাহলয়া কর্ম বকার পাড়া , উত্তর কাটিয়া, উপদজলা+দজলা: সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5159.  সাত/০৫ গাভা সাব বজনীন র্মিাশ্মোন কাহল ও হেব র্মহির , গাভা, ব্যাাংেিা, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5160.  সাত/০৬ উত্তর গাডা সাব বজনীন বাসন্তী র্মহির, ব্যাাংেিা, সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5161.  সাত/০৭ বাঁেতলা কালী র্মহির , বাঁেতলা , খানপুর, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5162.  সাত/০৮ বাঁেতলা দুগ বা র্মহির , বাঁেতলা , খানপুর , সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5163.  সাত/০৯ শ্রীশ্রী কালীপূজা র্মহির, গ্রার্ম: হেমুলবাহড়য়া, ডাক: এল্লারচর, উপদজলা+দজলা: সাতিীরা ২৯.০৯.১১ 

5164.  সাত/১০ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: আহলপুর(নার্পাড়া), ডাক: আহলপুর, উপদজলা+দজলা: সাতিীরা ১৫.১২.১১ 

5165.  সাত/১১ শ্রীশ্রী শ্মোন, গ্রার্ম: +ডাক: আহলপুর, উপদজলা+দজলা: সাতিীরা ১৫.১২.১১ 

5166.  সাত/১২ আড়ুয়া খালী সাব বজনীন িহর র্মহির, আড়ুয়াখালী,  আড়ুয়াখালী ইউহপ, উপদজলা+দজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5167.  সাত/১৩ ইটাগােী কালী র্মহির, ইটাগাো, বাঁকাল, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5168.  সাত/১৪ উত্তর হফাংড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, হফাংড়ী, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5169.  সাত/১৫ ব্যাাংেিা সাব বজনীন েেভূজা পূজা র্মহির, ব্যাাংেিা , সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5170.  সাত/১৬ ঘহড়য়াডাঙ্গা সাব বজনীন শ্রীশ্রী বাসন্তী র্মহির, ঘহড়য়াডাঙ্গা , কগায়ালদকাতা, উপদজলা+দজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5171.  সাত/১৭ আসরোঁডী দুগ বা র্মহির ( আচার্য্ব বাড়ী) , আসারোড়ী, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5172.  সাত/১৮ বাগবাটী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , বাগবাটী, ৭ নাং ওয়াড ব, সাতিীরা,  বাঁকাল, উপদজলা+দজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 



5173.  সাত/১৯ র্মিাদেবনগর সাব বজনীন দুগ বাপূজা র্মহির , র্মিাদেবনগর , ভাড়ুখালী, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5174.  সাত/২০ নবাতকাটি সাব বজনীন কাহল র্মহির , নবাতকাটি, কভার্মরা , সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5175.  সাত/২১ হেবপুর ইউহনয়ন সনাতন ধর্মীয় র্মহির , হেবপুর ইউহনয়ন িাই স্কুল সাংলগ্ন, জগন্ন্ার্পুর, উপদজলা+দজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5176.  সাত/২২ হেমুল বাড়ীয়া সাব বজনীন বাসন্তী র্মহির ,  হেমুলবাহড়য়া, এল্লারচর, উপদজলা+দজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5177.  সাত/১০১ বাইগুনী সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: বাইগুনী, ডাক: পাটদকলঘাটা, উপদজলা: তালা, কজলা: সাতিীরা ২৫.০৯.১২ 

5178.  সাত/১০২ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: খহলষখালী,  উপদজলা: তালা, কজলা: সাতিীরা ২৫.০৯.১২ 

5179.  সাত/১০৩ র্মাগুরা র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: র্মাগুরা, ডাক: বারুইপাড়া,  উপদজলা: তালা, কজলা: সাতিীরা ০৮.০১.১৪ 

5180.  সাত/১০৪ বারুইপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক বারুইপাড়া,: উপদজলা: তালা, কজলা: সাতিীরা ২৩.০৩.১৪ 

5181.  সাত/১০৫ র্মাগুরা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: র্মাগুরা, ডাক: বারুইপাড়া,  উপদজলা: তালা, কজলা: সাতিীরা ১৩.০১.১৫ 

5182.  সাত/১০৬ চাঁেকাটি সাব বজনীন বাসন্তী র্মহির, গ্রার্ম: চাঁেকাটি, ডাক: বারুইপাড়া,  উপদজলা: তালা, কজলা: সাতিীরা ১৩.০১.১৫ 

5183.  সাত/১০৭ বলরার্মপুর ও ফদলয়া কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: বলরার্মপুর, ডাক: ইসলার্মকাটি,  উপদজলা: তালা, কজলা: সাতিীরা ১৩.০১.১৫ 

5184.  সাত/১০৮ িাজরাপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: িাজরাপাড়া, ডাক: খহলষখালী,  উপদজলা: তালা, কজলা: সাতিীরা ০৫.০৪.১৫ 

5185.  সাত/১০৯ র্মােরা সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: র্মােরা, ডাক: ঐ,  উপদজলা: তালা, কজলা: সাতিীরা ০৫.০৪.১৫ 

5186.  সাত/১১০ আর্মান নগর সাব বজনীন কালী র্মহির , আর্মান নগর , নগর ঘাটা , তালা , সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5187.  সাত/১১১ বাতুয়াডাাংগা সাব বজনীন কালী র্মহির , বাতুয়াডাঙ্গা , রাজাপুর, তালা , সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5188.  সাত/১১২ কসানাবাঁধাল সাব বজনীন শ্রীশ্রী বাসন্তী র্মহির, কসানাবাঁধাল, রাজাপুর, তালা , সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5189.  সাত/১১৩ কুলদপাতা  সাব বজনীন কালী র্মহির  ও দুগ বা র্মহির , কুলদপাতা, রাজাপুর, তালা , সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5190.  সাত/১১৪ কর্মোর ডাাংগা সাব বজনীন পূজা র্মহির, কর্মোর ডাাংগা, রাজাপুর, তালা , সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5191.  সাত/১১৫ কগায়াল কপাতা সাব বজনীন কালী র্মহির , কগায়ালদপাতা, কগায়াল কপাতা,  নগর ঘাটা , তালা , সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5192.  সাত/১১৬ খহড়য়া ভাাংগা সাব বজনীন কালী র্মহির , খহড়য়া ভাাংগা , কগায়ালদপাতা, তালা , সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5193.  সাত/১১৭ ধূলণ্ডা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , দূলাণ্ডা , কজঠুয়া বাজার, তালা , সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5194.  সাত/১১৮ উত্তর সারসা সাব বজনীন পূজা র্মহির , উত্তর সারসা , কসদনর গাঁতী, পাটদকলঘাটা , সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5195.  সাত/১১৯ ের মুড়া গাো সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , েরমুড়া গাো, িহরিরনগর , তালা , সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5196.  সাত/১২০ খাহলষখালী বাঁেপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , খাহলেখালী, খাহলেখাঁহল, তালা , সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5197.  সাত/১২১ গাো সাব বজনীন রাধাকৃষ্ণ র্মহির , গাো, কগায়ালদপাতা,  পাটদকলঘাটা , তালা, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5198.  সাত/১২২ শ্রীশ্রী বাসন্তী র্মহির , কাপাসডাঙ্গা, নগরঘাটা , সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5199.  সাত/১২৩ কলাগাহে সাব বজনীন কৃষ্ণ র্মহির ( রাধা কগাহবি) , কলাগাহে, রাজাপুর, তালা , সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5200.  সাত/১২৪ বাতুয়াডাঙ্গা শ্রীশ্রী শ্যার্মা কালী র্মহির , বাতুয়া ডাঙ্গা, রাজাপুর,  কখের, তালা , সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5201.  সাত/১২৫ বাইগুহল সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , বাইগুহল , পাটদকলঘাটা , তালা , সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5202.  সাত/১২৬ েহিণ োিপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , েহিণোিাপুর,  িহরিরনগর , তালা , সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5203.  সাত/১২৭ পার বকখালী সাব বজনীন কালী র্মহির , পার বকখালী, টিকারার্মপুর,  তালা , সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5204.  সাত/১২৮ িহরণদখালা সাব বজনীন শ্যার্মাকালী র্মহির , িহরণদখালা, রাজাপুর,  তালা , সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 



5205.  সাত/১২৯ শ্রীশ্রী েীতলা র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম: গাংগারার্মপুর, ডাক: কগানালী নলতা, উপদজলা: তালা, কজলা: সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 

5206.  সাত/১৭১ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ বলরার্ম র্মহির, গ্রার্ম: তালবাহড়য়া, ডাক; কিনহচ, উপদজলা: শ্যার্মনগর, কজলা: সাতিীরা ২৫.০৯.১২ 

5207.  সাত/১৭২ দুগ বাবাটী সা. পূজা র্মহির, গ্রার্ম: দুগ বাবাটী(উত্তর পাড়া), ডাক; ভাহর্ময়া কপাড়াকাটলা, উপদজলা: শ্যার্মনগর, সাতিীরা ২৫.০৯.১২ 

5208.  সাত/১৭৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: মুন্সীগঞ্জ,  ডাক; কের্মতলা, উপদজলা: শ্যার্মনগর, কজলা: সাতিীরা ২৫.১২.১২ 

5209.  সাত/১৭৪ সাব বজনীন বাসন্তী র্মহির, গ্রার্ম: ে. বড়কুপট,  ডাক; নওয়াদেঁকী, উপদজলা: শ্যার্মনগর, কজলা: সাতিীরা ২৮.০১.১৩ 

5210.  সাত/১৭৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন র্মিার্মায়া ও কালীর্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: বয়ারহসাংি,  ডাক; কিঞ্চী, উপদজলা: শ্যার্মনগর, সাতিীরা ২৫.১০.১৫ 

5211.  সাত/১৭৬ ঝাপা পাতাখালী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , ঝাপা, শ্যার্মনগর , সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5212.  সাত/১৭৭ সৎসঙ্গ র্মহির , মুন্সীগঞ্জ ( র্মথুয়াপুর)  িহরনগর,  শ্যার্মনগর ০৩.০১.১৭ 

5213.  সাত/১৭৮ দুগ বা বাটী রাধাকৃষ্ণ র্মহির , দুগ বাবাটী, তাড়পাাংগাহেয়া, শ্যার্মনগর, সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5214.  সাত/১৭৯ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সৎসঙ্গ র্মহির , বুহড় কগায়াহলনী , কলাবাহড়, শ্যার্মনগর, সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5215.  সাত/১৮০ বড় কুপাট সাব বজনীন িহর র্মহির  ( কগাহতোর বাড়ী)  , বড় কুপট, কনায়াদেঁকী,  শ্যার্মনগর , সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5216.  সাত/১৮১ কেওল সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির , কেওল,  কগাহবিপুর, শ্যার্মনগর,  সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5217.  সাত/১৮২ কাঁচড়ািাটি কৃষ্ণ র্মহির , কাঁচড়ািাটি, ভূরুহলয়া, শ্যার্মনগর , সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5218.  সাত/১৮৩ হচাংড়াখালী সাব বজনীন পূজা র্মণ্ডপ, হচাংড়াখালী , শ্যার্মনগর, সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5219.  সাত/১৮৪ কপাড়াকাটলা  ( পহির্ম) কালী র্মহির , কপাড়াকাটলা(পহির্ম)  ভাহর্ময়া কপাড়াদকাটলা, শ্যার্মনগর ০৩.০১.১৭ 

5220.  সাত/১৮৫ চহণ্ডপুর সাব বজনীন দুগ বা পূজা র্মহির , চহণ্ডপুর, নহকপুর, শ্যার্মনগর , সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 

5221.  সাত/১৮৬ আটুহলয়া আদুগণ্ডল ভবন সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , আটুহলয়া , আদুগণ্ডল ভবন,  শ্যার্মনগর , সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5222.  সাত/১৮৭ িাটোলা শ্রীকৃষ্ণ বচতন্য  িহর র্মহির , িাটোলা , ভূরুহলয়া, শ্যার্মনগর , সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5223.  সাত/১৮৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির  ( িহর নগর  কৃষ্ণ র্মহির) িহরনগর , শ্যার্মনগর , সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5224.  সাত/১৮৯ শ্রীশ্রী োহন্তপুর র্মতুয়া সাংঘ র্মহির , পূব ব মুন্সগঞ কালীনগর ,  শ্যার্মনগর , সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5225.  সাত/১৯০ কভটখালী েহিণ পাড়া সাব বজনীন র্মহির , কভটখালী , শ্যার্মনগর , সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5226.  সাত/১৯১ িাঁসার চক সাব বজনীন দুগ বা পূজা র্মহির , ধূর্মঘাট িাঁসার চক, শ্যার্মনগর , সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5227.  সাত/২০৩ হেবানিকাঠী সা. রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: হেবানিকাঠী, ডাক: পাহনকাউহরয়া, উপদজলা: কলাদরায়া, সাতিীরা ১৮.০৩.১৩ 

5228.  সাত/২০৪ েহিণ জয়নগর  িাজরা পাড়া দুগ বা র্মহির , জয়নগর , কলাদরায়া,  সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5229.  সাত/২০৫ ধানহেয়া পূজা র্মহির , ধানহেয়া , কলাদরায়া,  সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5230.  সাত/২০৬ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , কখাদ্দব বাটরা , ১ নাং জয় নগর  ইউহনয়ন, কলাদরায়া, সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 

5231.  সাত/২০৭ হঝকরা িহরতলা পূজা র্মহির , হঝকরা , কলাদরায়া, সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5232.  সাত/২০৮ কেয়াড়া সাব বজনীন পূজা র্মহির , কেয়াড়া , কলাদরায়া, সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5233.  সাত/২৫১ বেরতলা সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বেরতলা, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৯.০৫.১১ 

5234.  সাত/২৫২ র্মজগুরখালী লহলতদর্মািন শ্মোন র্মহির, গ্রার্ম: র্মজগুরখালী, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৯.০৫.১১ 

5235.  সাত/২৫৩ র্মজগুরখালী হিন্দু হর্মলন র্মহির, গ্রার্ম: র্মজগুরখালী, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৯.০৫.১১ 

5236.  সাত/২৫৪ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: র্মজগুরখালী, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৯.০৫.১১ 



5237.  সাত/২৫৫ বকখালী সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বকখালী, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৫.১০.১২ 

5238.  সাত/২৫৬ বকখালী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: বকখালী, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৫.১০.১২ 

5239.  সাত/২৫৭ র্মজগুরখালী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: র্মজগুরখালী, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৫.১০.১২ 

5240.  সাত/২৫৮ র্মজগুরখালী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: র্মজগুরখালী, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৫.১০.১২ 

5241.  সাত/২৫৯ র্মজগুরখালী সাব বজনীন শ্যার্মা কালী পূজা র্মহির, গ্রার্ম: র্মজগুরখালী, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: 

সাতিীরা 

১৫.১০.১২ 

5242.  সাত/২৬০ র্মধ্যর্ম কার্মালকাটী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কার্মালকাটী, ডাক: কোভনালী, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৫.১০.১২ 

5243.  সাত/২৬১ কসদনরচক সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: কসদনরচক, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৫.১০.১২ 

5244.  সাত/২৬২ বুড়ীরদঘর সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: র্মজগুরখালী, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৫.১০.১২ 

5245.  সাত/২৬৩ বােীরার্মপুর সাব বজনীন শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাঁেীরার্মপুর, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ০১.০১.১৩ 

5246.  সাত/২৬৪ কবউলা সাব বজনীন শ্রীশ্রী শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কবউলা, ডাক: পাইখালী, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.০১.১৩ 

5247.  সাত/২৬৫ িাজীপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: িাজীপুর, ডাক: বাওচাষ, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.০১.১৩ 

5248.  সাত/২৬৬ কজায়ারেিা সাব বজনীন শ্রীশ্রী শ্যার্মাকালী র্মহির, গ্রার্ম: কজায়ারেিা, ডাক: বাঁকরা বাজার, উপদজলা: আোশুহন, সাতিীরা ১৮.০২.১৩ 

5249.  সাত/২৬৭ বাহলয়াপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বাহলয়াপুর, ডাক: কোভনালী, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৮.০২.১৩ 

5250.  সাত/২৬৮ পূব ব কার্মালকাঠী সাব বজনীন শ্রীশ্রী বাসন্তী র্মহির, গ্রার্ম: কার্মালকাঠী, ডাক: কোভনালী, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: 

সাতিীরা 

১৮.০২.১৩ 

5251.  সাত/২৬৯ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: বকখালী, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতহিরা ২১.০৮.১৩ 

5252.  সাত/২৭০ সরাপপুর সাব বজনীন বাসন্তী র্মহির, গ্রার্ম: সরাপপুর, ডাক: বাওচাষ, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৫.০৯.১৩ 

5253.  সাত/২৭১ র্মজগুরখালী সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: র্মজগুরখালী, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৫.০৯.১৩ 

5254.  সাত/২৭২ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: র্মজগুরখালী, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৫.০৯.১৩ 

5255.  সাত/২৭৩ কাটাখালী সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কাটাখালী, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৫.০৯.১৩ 

5256.  সাত/২৭৪ বেরতলা সাব বজনীন শ্রীশ্রী শ্যার্মাকালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৫.০৯.১৩ 

5257.  সাত/২৭৫ বেরতলা সাব বজনীন শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৫.০৯.১৩ 

5258.  সাত/২৭৬ বেরতলা সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৫.০৯.১৩ 

5259.  সাত/২৭৭ র্মজগুরখালী সাব বজনীন বনহবহব পূজা র্মহনের, গ্রার্ম: র্মজগুরখালী, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, সাতিীরা ১৫.০৯.১৩ 

5260.  সাত/২৭৮ আোশুহন সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম + ডাক + উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৭.০২.১৪ 

5261.  সাত/২৭৯ সাব বজনীন কালী র্মহির ও িহর র্মহির, গ্রার্ম: বাঁেীরার্মপুর, ডাক : বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৭.০২.১৪ 

5262.  সাত/২৮০ বাঁকড়া সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: বাকড়া, ডাক: বাকড়া বাজার, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৫.০৯.১৩ 

5263.  সাত/২৮১ বাঁকড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বাকড়া, ডাক: বাকড়া বাজার, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৫.০৯.১৩ 

5264.  সাত/২৮২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: বাঁেীরার্মপুর, ডাক : বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৭.০২.১৪ 

5265.  সাত/২৮৩ হবেট সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: বাসুদেবপুর, ডাক : আনুহলয়া, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৫.১১.১৪ 

5266.  সাত/২৮৪ বলবপুর সাব বজনীন দুগ বা পূজা র্মহির, গ্রার্ম: বলভপুর, ডাক : আনুহলয়া, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৫.১১.১৪ 



5267.  সাত/২৮৫ ককােন্ডা েহিণ পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক : ককােন্ডা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৫.১১.১৪ 

5268.  সাত/২৮৬ ককােন্ডা দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক : ককােন্ডা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৫.১১.১৪ 

5269.  সাত/২৮৭ ককােন্ডা উত্তর পাড়া িহর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক : ককােন্ডা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৫.১১.১৪ 

5270.  সাত/২৮৮ রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: র্মজগুরখালী, ডাক : বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৫.১১.১৪ 

5271.  সাত/২৮৯ সরকারপাড়া শ্মোন র্মহির, গ্রার্ম: কাটাখালী, ডাক : বেরতলা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৫.১১.১৪ 

5272.  সাত/২৯০ ে. গাইয়াখালী নার্মিট্ট র্মহির ও গুরুকুল হবদ্যাপীঠ, গ্রার্ম: ে. গাইয়াখালী, ডাক : িাঁসখালী, উপদজলা: আোশুহন, 

সাতিীরা 

২৫.১১.১৪ 

5273.  সাত/২৯১ বাঁকড়া সাঃ স্বগীয় দুগ বাচরণ ও সুরাজ বালা শ্মোনদিি, গ্রার্ম: + ডাক : বাঁকড়া, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৫.১১.১৪ 

5274.  সাত/২৯২ শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে র্মহির, গ্রার্ম: নাটানা, ডাক : িাড়ীভাঙ্গা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৫.১১.১৪ 

5275.  সাত/২৯৩ লস্করী খাজরা সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: লস্করীখাজরা, ডাক : প্রতাপনগর, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৫.১১.১৪ 

5276.  সাত/২৯৪ পহির্মখাজরা সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক : খাজরা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৫.১১.১৪ 

5277.  সাত/২৯৫ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি বন্ধু সুির র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নাকনা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ১৬.০৫.১৬ 

5278.  সাত/২৯৬ কজল পাতুয়া সাব বজনীন কালী র্মহির , কজল পাতুয়া, বড়েল , আোশুহন, কজলা: সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5279.  সাত/২৯৭ র্মদিশ্বরকাটী সাব বজনীন কালী র্মহির , র্মদিশ্বরকাটি, বুধিাটা , আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5280.  সাত/২৯৮ নওয়াপাড়া কালী র্মহির , নওয়াপাড়া , বুধিাটা , আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5281.  সাত/২৯৯ র্মধ্য কার্মালকাটি সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , কার্মালকাটি, কোনালী, আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5282.  সাত/৩০০ কোভানালী সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , কসাভানালী , কোভানালী,  আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5283.  সাত/৩০১ তুয়ারডাঙ্গা সাব বজনীন বাসন্তী র্মহির , তুয়ারডাাংগা , আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5284.  সাত/৩০২ কখজুরডাঙ্গা  সাব বজনীন র্মহির , কখজুরডাঙ্গা , শ্রীরার্মকাটি,  আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5285.  সাত/৩০৩ আরার োেপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির , আরার কাোকাটা, আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5286.  সাত/৩০৪ বুড়ীয়া গুহণ্ডচা র্মহির , বুড়ীয়া , বড়েল , আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5287.  সাত/৩০৫ কাোকাটি উত্তর পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, কাটাকাটি, আোশুহন, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5288.  সাত/৩০৬ উত্তর গোইপুর সাব বজনীন কালী র্মহির , গোইপুর, আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5289.  সাত/৩০৭ সুদররাবাে ও ঘুঘুর্মারী গ্রাদর্মর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গোইপুর, আোশুহন, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5290.  সাত/৩০৮ গজুয়াকাটী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: গজুয়াকাটী, ডাক: খাজরা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5291.  সাত/৩০৯ বাউশুহল সাব বজনীন কালী র্মহির , বাউশুলী, চাপড়া, আোশুহন, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5292.  সাত/৩১০ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির ও শ্রীশ্রী গীতাসাংঘ,  বেরতলা , আোশুহন, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5293.  সাত/৩১১ নাকতারা সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: নাকতারা, ডাক: র্মাহড়য়ালা, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5294.  সাত/৩১২ কচুয়া ( বাহলয়াঘাটা ) সাব বজনীন কালী র্মহির , কচুয়া, কাোকাটী, আোশুহন, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5295.  সাত/৩১৩ কার্মালকাটি বাসন্তী র্মহির , কার্মালকাটী, কোভানালী , আোশুহন, কজলা: সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5296.  সাত/৩১৪ গাবতলা স্কুল বাড়ী দুগ বা পূজা র্মহির , গাবতলা , শ্রীরার্মকাটি , আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5297.  সাত/৩১৫ র্মাহেয়া ষড়পল্লী সাব বজনীন  বাসন্তী পূজা  র্মহির , আোশুহন, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 



5298.  সাত/৩১৬ মুরারীকাটী সাব বজনীন কালী র্মহির , মুরারী কাটি, বড়েল, বাইনতলা, আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5299.  সাত/৩১৭ সাব বজনীন িহর র্মহির , ধান্যিাটি, কোভনালী, আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5300.  সাত/৩১৮ বার্মনডাঙ্গা সা. দুগ বা র্মহির , বার্মনডাঙ্গা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , বার্মনডাঙ্গা , তুয়ারডাঙ্গা , আোশুহন, সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5301.  সাত/৩১৯ পঃ কার্মালকাটি ( কসদনরচক) কাহল র্মহির , কার্মালকাটি, কোভনালী, আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5302.  সাত/৩২০ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব কাোকাটী, ডাক: কাোকাটী, উপদজলা: আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 

5303.  সাত/৩২২ ফকরাবাে সাব বজনীন কালীর্মহির , ফকরাবাে, বড়েল,  আোশুহন, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5304.  সাত/৩২৩ কেঁতুহলয়া সাব বজনীন কালী র্মহির , কেঁতুহলয়া, শ্রীরার্মকাটি, আোশুহন, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5305.  সাত/৩২৪ হবলবকচর উত্তর পাড়া সাব বজনীন হশ্রশ্রী দুগ বা র্মহির , হবলবকচর , পুইজালা, আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5306.  সাত/৩২৫ হবলর্মহিষকুড় সাব বজনীন কালী র্মহির , র্মহিষকুড়, পুইজালা , আোশুহন, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5307.  সাত/৩২৬ েহিণ বড়েল হেব র্মহির , বড়েল , বড়েল, আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5308.  সাত/৩২৭ কুূঁন্দুহড়য়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , কুূঁন্দুহড়য়া, পাইখালী, আোশুহন, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5309.  সাত/৩২৮ পূব ব কাোকাটি সাব বজনীন কালী র্মহির , পূব বকাো কাটি , কাোকাটি, আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5310.  সাত/৩২৯ কবউলা সাব বজনীন বাসন্তী র্মহির , কবউলা, বুধিাটা, আোশুহন, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5311.  সাত/৩৩০ খাহলয়া সাব বজনীন পূজা র্মহির , খাহলয়া, খজরা, আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5312.  সাত/৩৩৩ রার্মনগর িহরসভা র্মহির  ও কালী র্মহির , বার্মনগর , আোশুহন , সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5313.  সাত/৩৩৪ কগায়ালডাঙ্গা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , কগায়ালডাাংগা , জার্মাল নগর ইউহপ, আোশুহন , সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5314.  সাত/৩৩৭ খাহলয়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , খাহলয়া ,  খাজরা ইউহপ, আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5315.  সাত/৩৩৮ খদুয়ার ডাঙ্গা সাব বজনীন কালী র্মহির ,  যদুয়ার ডাঙ্গা, কাোকাটি, আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5316.  সাত/৩৪১ িাঁসখালী ও র্মধ্যর্ম বলাবাহড়য়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , িাঁসখালী, আোশুহন, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5317.  সাত/৩৪২ করচা খালী সাব বজনীন বাসন্তী র্মহির , করচা খালী, শ্রীরার্মকাটি, আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5318.  সাত/৩৪৩ ঘাসটিয়া সাব বজনীন র্মহির , ঘাসটিয়া, আনুহলয়া, আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5319.  সাত/৩৪৪ কটাংরাখালী র্মা র্মনসা র্মহির , কটাংরাখালী, শ্রীরার্মকাটী, আোশুহন, সাতিীরা  ২৮.১২.১৬ 

5320.  সাত/৩৪৫ যদুয়ার ডাঙ্গা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , যদুয়ার ডাঙ্গা,  কাোকাটি, আোশুহন, কজলা: সাতিীরা ২৮.১২.১৬ 

5321.  সাত/৩৫১ রাঙ্গাহেো সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: রাঙ্গাহেো, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: কেবিাটা, কজলা: সাতিীরা ২৮.০১.১৩ 

5322.  সাত/৩৫২ রাঙ্গাহেো সাব বজনীন শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: রাঙ্গাহেো, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: কেবিাটা, কজলা: সাতিীরা ২৮.০১.১৩ 

5323.  সাত/৩৫৩ কনাড়ারচক সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কনাড়ারচক, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: কেবিাটা, কজলা: সাতিীরা ১৮.০৩.১৩ 

5324.  সাত/৩৫৪ কনাড়ারচক সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: কনাড়ারচক, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: কেবিাটা, কজলা: সাতিীরা ২৬.০৬.১৩ 

5325.  সাত/৩৫৫ কার্মকাটিয়া সা. শ্রীশ্রী শ্যার্মা কালী র্মাতা র্মহির , গ্রার্ম: কার্মকাটিয়া, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: কেবিাটা,:দজলা: 

সাতিীরা 

১৫.০৯.১৩ 

5326.  সাত/৩৫৬ কর্মটা সাব বজনীন শ্রীশ্রী শ্যার্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম: কর্মটা, ডাক: হেমুহলয়া, উপদজলা: কেবিাটা, কজলা: সাতিীরা ১৫.০৯.১৩ 

5327.  সাত/৩৫৭ টিদকট পূব বপাড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: টিদকট, ডাক: সুবণ বাবাে, উপদজলা: কেবিাটা, কজলা: সাতিীরা ১৫.০৯.১৩ 

5328.  সাত/৩৫৮ কার্মকাটিয়া সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কার্মকাটিয়া, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: কেবিাটা, কজলা: সাতিীরা ১৫.০৯.১৩ 



5329.  সাত/৩৫৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কার্মকাটিয়া, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: কেবিাটা, কজলা: সাতিীরা ১৭.০২.১৪ 

5330.  সাত/৩৬০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর েীতলা র্মহির, গ্রার্ম: কার্মকাটিয়া, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: কেবিাটা, কজলা: সাতিীরা ১৭.০৭.১৪ 

5331.  সাত/৩৬১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী শ্যার্মাকালী র্মহির, গ্রার্ম: কার্মকাটিয়া, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: কেবিাটা, কজলা: সাতিীরা ১৭.০৭.১৪ 

5332.  সাত/৩৬২ শ্রীশ্রী রাধা র্মাধব র্মহির, গ্রার্ম: পাইকপাড়া, ডাক: বেরতলা, উপদজলা: কেবিাটা,:দজলা: সাতিীরা ২২.০৭.১৫ 

5333.  সাত/৩৬৩ পূব ব কুহলয়া সাব বজনীন কালী র্মহির ,  কুহলয়া, গুরুগ্রার্ম, কেবিাটা, কজলা: সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 

5334.  সাত/৩৬৪ উত্তর পারুহলয়া চারাবটতলা দুগ বা / কালী র্মহির , উত্তর পারুহলয়া, পারুহলয়া, কেবিাটা , সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5335.  সাত/৩৬৫ েহিণ পারুহলয়া তীবরপাড়া শ্রীশ্রী িহরর্মহির , েহিণ পারুহলয়া, পারুহলয়া, কেবিাটা , সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5336.  সাত/৩৬৬ আটেতহবঘা ( পুব বপাড়া) সাব বজনীন িহর ও কাহল র্মহির , আট েতহবঘা, আস্কারপুর,  কেবিাটা , সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5337.  সাত/৩৬৭ বাগপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির , েঃ পারুহলয়া, পারুহলয়া, কেবিাটা, কজলা: সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5338.  সাত/৩৬৮ পারুহলয়া কঘাষপাড়া সাব বজনীন রাধা কৃষ্ণ র্মহির , েহিণ পারুহলয়া, পারুহলয়া, কেবিাটা , সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5339.  সাত/৩৬৯ েঃ পারুহলয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির , েহিণ পারুহলয়া, কেবিাটা , সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5340.  সাত/৩৭০ টিদকট সাব বজনীন শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজা র্মহির , সুবণ ববাে, কেবিাটা , কজলা: সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 

5341.  সাত/৩৭১ সুবণ ববাে সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মাতৃ র্মহির , সুবণ বাবাে, কেবিাটা, কজলা: সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5342.  সাত/৪৫৫ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাঁেেি, ডাক: কগাহবিকাটি, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ০২.০৬.১১ 

5343.  সাত/৪৫৬ শ্রীশ্রী গঙ্গা কেবীর বারুনী র্মহির, গ্রার্ম: কগাহবিকাঠী, ডাক: কগাহবিকাটি, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ১৫.০১.১২ 

5344.  সাত/৪৫৭ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কটানা, ডাক: কগাহবিকাটি, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ১৫.০১.১২ 

5345.  সাত/৪৫৮ শ্রীশ্রী িহর র্মহির,গ্রার্ম: + ডাক: কগাহবিকাটি, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ১৫.০১.১২ 

5346.  সাত/৪৫৯ কততুহলয়া সাব বজনীন কালী র্মহির,গ্রার্ম: কততুহলয়া, ডাক; কততুহলয়া, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ২৫.০৯.১২ 

5347.  সাত/৪৬০ কততুহলয়া সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম: কততুহলয়া, ডাক; কততুহলয়া, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ২৫.০৯.১২ 

5348.  সাত/৪৬১ পূব ব কততুহলয়া সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব কততুহলয়া, ডাক; কততুহলয়া, উপদজলা: কালীগঞ্জ, সাতিীরা ২৫.০৯.১২ 

5349.  সাত/৪৬২ পূব ব কততুহলয়া শ্মোন, গ্রার্ম: পূব ব কততুহলয়া, ডাক; কততুহলয়া, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ২৫.০৯.১২ 

5350.  সাত/৪৬৩ আহর্ময়ান রহসকানি কগৌড়ীয় র্মঠ, গ্রার্ম: আহর্ময়ান, ডাক+উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ২৫.০৯.১২ 

5351.  সাত/৪৬৪ বদরয়া র্মধ্যপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: বদরয়া, ডাক; কততুহলয়া, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ২৫.০৯.১২ 

5352.  সাত/৪৬৫ বদরয়া র্মধ্যপাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: বদরয়া, ডাক; কততুহলয়া, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ২৫.০৯.১২ 

5353.  সাত/৪৬৬ বদরয়া পূব বপাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: বদরয়া(পূব বপাড়া), ডাক; কততুহলয়া, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ২৫.০৯.১২ 

5354.  সাত/৪৬৭ হবশ্বনার্পুর সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: হবশ্বনার্পুর, ডাক; কততুহলয়া, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ২৫.০৯.১২ 

5355.  সাত/৪৬৮ পহির্ম কততুহলয়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম কততুহলয়া, ডাক; কততুহলয়া, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: 

সাতিীরা 

২৫.০৯.১২ 

5356.  সাত/৪৬৯ বাগবাটী সাব বজনীন িহর র্মহির  ( শুইলপুর) বাগবাটী, ভাড়াহের্মলা , কাহলগঞ্জ , কজলা: সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 

5357.  সাত/৪৭০ কগাহবিদেব হজউ র্মহির  ( কাটুহনয়া) , কটরুহলয়া, কাটুহনয়া,  পীরগাজন, কজলা: সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 

5358.  সাত/৪৭১ নলতা কালীর্মাতা র্মহির , নলতা , কাহলগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 

5359.  সাত/৪৭২ সাইিাটি সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , সাইিাটি, চম্পাফুল , কাহলগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 



5360.  সাত/৪৭৩ হজরণগাো কগাহবিপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , কগাহবিপুর, শ্রীফলা, কাহলগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 

5361.  সাত/৪৭৪ শ্রীশ্রী রহসকানি কগৌড়ীয় র্মঠ ( আহর্ময়ান),  কাহলগঞ্জ , কজলা: সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 

5362.  সাত/৪৭৫ বাঁেেি রার্মকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, বাঁেেি, কগাহবিকাটী, কাহলগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 

5363.  সাত/৪৭৬ বাঁেেি সাব বজনীন িহর র্মহির , বাঁেেি , কগাহবিকাটী, কাহলগঞ্জ, সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 

5364.  সাত/৪৭৭ কটানা সাব বজনীন কালী র্মহির , কটানা, কগাহবিকাটী, কাহলগঞ্জ, সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5365.  সাত/৪৭৮ হবষ্ণুপুর নস্করকািা কগৌড়ীয় র্মঠ, হবষ্ণুপুর , কাহলগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 

5366.  সাত/৪৭৯ দুগ বা র্মহির ( কৃষ্ণনগর বাজার) , কৃষ্ণনগর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , কাহলগঞ্জ, সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5367.  সাত/৪৮০ বদরয়া র্মধ্যপাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির , বদরয়া,  কেঁতুহলয়া,  কাহলগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 

5368.  সাত/৪৮১ রাদয়রিাট সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , র্মাথুদরেপুর,  কাহলগঞ্জ,  সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 

5369.  সাত/৪৮২ র্মিৎপুর  সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, র্মিৎপুর,  কাহলগঞ্জ, সাতিীরা  ০৩.০১.১৭ 

5370.  সাত/৪৮৩ কগাহবিকাটি সাব বজনীন শ্রীশ্রী গঙ্গাদেবীর বারুনী র্মহির , কগাহবিকাটি, কাহলগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 

5371.  সাত/৪৮৪ খালনা হর্মলন র্মহির , খালনা,  িাঁহড়ভাঙ্গা, কাহলগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 

5372.  সাত/৪৮৫ ডযার্মরাইল সাব বজনীন দুগ বাপূজা র্মহির, গ্রার্ম: ডযার্মরাইল, ডাক: কর্মৌখালী, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: সাতিীরা ০৩.০১.১৭ 

5373.  বর/০৪ বুহড়রচর শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: বুহড়রচর, উপদজলা + কজলা: বরগুনা ০৪/০৩/১৪ 

5374.  বর/০৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ কিউহলবুহনয়া, ডাক: কিউহলবুহনয়া,  উপদজলা+ কজলা: বরগুনা ২২/১২/১৩ 

5375.  বর/০৬ পূব ব বুহড়রচর সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : পূব ব বুহড়রচর, ডাক: বুহড়রচর, উপদজলা + কজলা: বরগুনা ২৮/০৪/১৪ 

5376.  বর/০৭ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ  )রাস (র্মহির , উত্তর খাজুরতলা, কপা:  + উপদজলা  + :কজলা :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5377.  বর/০৮ বুহড়রচর শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, ৬ নাং বুহড়রচর, কপা + উপদজলা  + :কজলা :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5378.  বর/০৯ শ্রীশ্রী িহরগুরু চাঁে  র্মতুয়া কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম  :েহিণর্মনাসা তলী , কপা  :ধুপতী , উপদজলা  + :কজলা:  বরগুনা ০৩.০৭.১৭ 

5379.  বর/১০ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হজউর র্মহির , গ্রার্ম  :র্মধ্য খাজুরতলা , ডাক + উপদজলা  + :কজলা :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5380.  বর/১১ বাাংলাদেে পাগলচাঁে কসবাধর্ম ব সাংঘ আশ্রর্ম, গ্রার্ম  :ভূতর্মারা , কপা  :ধুপতী  , উপদজলা  + :কজলা :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5381.  বর/১২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কড়ইতলা কালী বাড়ী র্মহির, সড়ক কড়ই তলা, কালী বাহড়, কপা  +উপদজলা + :কজলা :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5382.  বর/১৩ উঃ কুর্মড়াখালী শ্রীশ্রী রাধদগাহবি র্মহির,  গ্রার্ম  :কুর্মড়াখালী , কপা  :বাওয়ালকর , উপদজলা+ : কজলা  :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5383.  বর/১৪ র্মধ্যকুর্মড়া খালী সাব বজনীন হশ্রশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম  :কুর্মড়া খালী , কপা  :বাওয়লকর , উপদজলা  + :কজলা :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5384.  বর/১৫ েহিণ খাজুরতলা সাব বজনীন র্মহির , গ্রার্ম  :েহিণ খাজুরতলা , ডাক + উপদজলা  + :কজলা :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5385.  বর/১৬ উত্তর িাটবাড়ীয়া রাধাদগাহবি অহির , বরগুনা, উপদজলা  + :কজলা:  বরগুনা ০৩.০৭.১৭ 

5386.  বর/১৭ বেরখালী সাব বজনীন পূজা র্মহির , গ্রার্ম  :বেরখালী , কপা  :ফুলঝুহড় , উপদজলা  + :কজলা :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5387.  বর/৫০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর র্মনসাতলী, ডাক: করাডপাড়া, উপদজলা + কজলা: বরগুনা ২২.১১.১১ 

5388.  বর/৭৬ কুঞ্জচাঁে ব্রজবাসী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ ডাক : কজায়ার করুণা, উপদজলা: কবতাগী, কজলা: বরগুনা ০৬/১২/১২ 

5389.  বর/৭৭ ে. কোপকালী সরোরবাড়ী সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির ও কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ে. কোপখালী,  ডাক : কোপখালী, উপদজলা: 

কবতাগী 

০৬/১২/১২ 



5390.  বর/৭৮ ে. কোট কর্মাকাহর্ময়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির , গ্রার্ম: ে. কোট কর্মাকাহর্ময়া,  ডাক : ে. উলুর্ম, উপদজলা: 

কবতাগী 

২৮/০১/১৩ 

5391.  বর/৭৯ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, কবতাগী, উপদজলা: কবতাগী, কজলা: বরগুনা ২১/১০/১৩ 

5392.  বর/৮০ শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে র্মহির, গ্রার্ম:+ডাক:  আয়লা চািখালী, উপদজলা: কবতাগী, কজলা: বরগুনা ২৩/১২/১৪ 

5393.  বর/৮১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : বুড়ার্মজুর্মোর, ডাক : বেনীখালী, উপদজলা: কবতাগী, কজলা : বরগুনা ০৫/০৪/১৫ 

5394.  বর/৮২ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম + ডাক : হকসর্মত কোট কর্মাকাহর্ময়া, উপদজলা: কবতাগী, কজলা : বরগুনা ০৫/০৪/১৫ 

5395.  বর/৮৩ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী বাবার কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:বুড়া র্মজুর্মোর, ডাক: তালবাড়ী, উপদজলা: কবতাগী, কজলা: বরগুনা ২৫/১০/১৫ 

5396.  বর/৮৪ কাহলকাবাড়ী বাবা কলাকনার্ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: কাহলকাবাড়ী, উপদজলা: কবতাগী, কজলা: বরগুনা ১৮.১২.১৬ 

5397.  বর/৮৫ বটতলা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কাহলকাবাড়ী, উপদজলা: কবতাগী, কজলা: বরগুনা ১৮.১২.১৬ 

5398.  বর/৮৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: কাহলকাবাড়ী, উপদজলা: কবতাগী, কজলা: বরগুনা ১৮.১২.১৬ 

5399.  বর/৮৭ কাহলকাবাড়ী সাব বজনীন সরস্বতী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কাহলকাবাড়ী, উপদজলা: কবতাগী, কজলা: বরগুনা ১৮.১২.১৬ 

5400.  বর/৮৮ কাহলকাবাড়ী বটতলা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কাহলকাবাড়ী, উপদজলা: কবতাগী, কজলা: বরগুনা ১৮.১২.১৬ 

5401.  বর/৮৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কগৌর িহর কসবাশ্রর্ম  র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: গহড়য়াবুহনয়া,  উপদজলা: কবতাগী, কজলা: বরগুনা ২৫/১০/১২ 

5402.  বর/৯০ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ে. বড় কর্মাকাহর্ময়া, ডাক: কর্মাকাহর্ময়া, উপদজলা: কবতাগী, কজলা: বরগুনা ২১.১২.১৬ 

5403.  বর/৯১ পুটিয়াখালী উত্তর পাড়া দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম  :পুটিয়াখালী , ডাক: কঝাপখাহল, উপদজলা  :কবতাগী , কজলা  :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5404.  বর/৯২ কজদলপাড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , ৫ নাং ওয়াড ব, উপদজলা: কবতাগী , কজলা  :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5405.  বর/৯৩ বাাংলাদেে কসবাশ্রর্ম,  গ্রার্ম: পুটিয়াখালী, কপা  :গহড়য়াবুহনয়া িাট , উপদজলা  :কবতাগী , কজলা  :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5406.  বর/৯৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম  :েহিণ কিাসনাবাে , ডাক: রহির্মাবাে, উপদজলা  :কবতাগী , কজলা  :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5407.  বর/১০৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হজউর ও শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম  :রর্মনা ববকালীন বাজার , কপা  :কগালাঘাটা , বার্মনা, 

বরগুনা 

০৩.০৭.১৭ 

5408.  বর/১০৬ চাহলতা বুহনয়া সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম  :চাহলতা বুহনয়া , কপা: নবাদবর িাট, উপদজলা  :বার্মনা , কজলা  :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5409.  বর/১০৭ বার্মনা সের সা  .শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি , দুগ বা ও কালী র্মহির , গ্রার্ম  :পহির্ম সহফপুর , ডাক  + :উপদজলা :বার্মনা , কজলা :

বরগুনা 

০৩.০৭.১৭ 

5410.  বর/১০৮ বাাংলাদেে কসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম  :গুহেঘাটা , কপা  :গুহেঘাটা , উপদজলা  :বার্মনা  , কজলা  :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5411.  বর/১০৯ বুকাবুহনয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম  +ডাক:  বুকাবুহনয়া, উপদজলা  :বার্মনা , কজলা  :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5412.  বর/১১০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িাটুভাঙ্গা কগাপাল আশ্রর্ম, গ্রার্ম  :উত্তর কাপহড়য়া , কপা  :গুহেঘাটা কাপহড়য়া , উপদজলা  :বার্মনা , কজলা :

বরগুনা 

০৩.০৭.১৭ 

5413.  বর/১৩২ েহিণ কাকহচড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধার্মাধব কসবাশ্রর্ম, েহিণ কাকহচড়া, ডাক: োরুচ্ছালার্ম, উপদজলা: বার্মনা, কজলা: 

বরগুনা 

৩০.০৩.১১ 

5414.  বর/১৩৩ েহিণ কাকহচড়া শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম ও র্মহির, েহিণ গুহেঘাটা, ডাক: োরুচ্ছালার্ম, উপদজলা: বার্মনা, কজলা: 

বরগুনা 

০৬.০৪.১৫ 

5415.  বর/১৯৩ শ্রীশ্রী র্মেন কর্মািন হজউর র্মহির , ৪ নাং ওয়াড ব আর্মতলী কপৌরসভা, উপদজলা  :আর্মতলী ,   কজলা  :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 



5416.  বর/১৯৪ শ্রীগুরু কাঙ্গাল  )অনার্  ( আশ্রর্ম, গ্রার্ম  :পাতাকাটা , কপা  :পাতাকাটা , উপদজলা :আর্মতলী ,   কজলা  :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5417.  বর/১৯৫ পূব বটিলা সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহির ও কসবাশ্রর্ম, পূব বটিলা, কপা  :পহির্ম টিলা , উপদজলা :আর্মতলী ,   কজলা: বরগুনা ০৩.০৭.১৭ 

5418.  বর/১৯৬ শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে র্মহির, গ্রার্ম  :পূব ব পুকুহরয়া,  ডাক  :কসািরাওয়ােী িাই স্কুল , উপদজলা :আর্মতলী ,   কজলা  :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5419.  বর/১৯৭ কগাজখালী সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম  :কগাজখালী , ডাক  :বাইনবুহনয়া ,  উপদজলা :আর্মতলী ,   কজলা :

বরগুনা 

০৩.০৭.১৭ 

5420.  বর/১৯৮ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির ও কালী র্মহির , গ্রার্ম  :গুহলোখালী বাজার , কপা  :গুহলোখালী বাজার , উপদজলা :আর্মতলী ,   কজলা :

বরগুনা 

০৩.০৭.১৭ 

5421.  বর/১৯৯ পূব ব কসানাখালী শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্ম  :পূব ব  কসানাখালী, কপা  :কসানাখালী ,  উপদজলা :আর্মতলী ,   কজলা  :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5422.  বর/২০০ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক+উপদজলা: আর্মতলী, কজলা: বরগুনা ২১.১২.১৬ 

5423.  বর/২০১ পূব বহচলা সাঃ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির ও কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম:পূব বটিলা, ডাক: পহির্মহচলা, উপদজলা: আর্মতলী, কজলা: 

বরগুনা 

০৬/১২/১২ 

5424.  বর/২০২ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি বাাংলাদেে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: তালতলী, উপদজলা: আর্মতলী, কজলা: বরগুনা ৩০.০৬.১১ 

5425.  বর/২০৩ সাঃ শ্রীশ্রী কগৌর িহর কসবাশ্রর্ম  ও রাধাকৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্ম: পূব ব কসানাখালী, ডাক: গাজীপুর,  উপদজলা: আর্মতলী, কজলা: 

বরগুনা 

২৫/১০/১২ 

5426.  বর/২০৪ শ্রীশ্রী িহর গুরুচাঁে র্মতুয়া হর্মেন, গ্রার্ম: র্মধ্য চাওলা, ডাক: িাহজরিাট, উপদজলা: আর্মতলী, কজলা: বরগুনা ০৬/১২/১২ 

5427.  বর/২০৫ পূব ব কসানাখালী শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্ম: পূব ব কসানাখালী,  ডাক : কসানাখালী, উপদজলা: আর্মতলী, কজলা: বরগুনা ২৮/০১/১৩ 

5428.  বর/২০৬ শ্রীশ্রী কালী দুগ বার্মাতা র্মহির , গ্রার্ম: তাহরকাটা,  ডাক : ঐ, উপদজলা: আর্মতলী, কজলা: বরগুনা ২৮/০১/১৩ 

5429.  বর/২০৭ বাাংলাদেে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: গাববাহড়য়া,  ডাক : কোটবগী, উপদজলা: আর্মতলী, কজলা: বরগুনা ১৭/০২/১৩ 

5430.  বর/২০৮ পচাঁদকাড়ালীয়া সাঃ রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: উ. পচাঁদকাড়ালীয়া,  ডাক : পচাঁদকাড়ালীয়া, উপদজলা: আর্মতলী, 

বরগুনা 

২৭/০৬/১৩ 

5431.  বর/২২৫ পচাদকাড়াহলয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: পচাদকাড়াহলয়া, উপদজলা: তালতলী, কজলা: বরগুনা ০৪.০২.১৪ 

5432.  বর/২২৬ শ্রী বচতন্য কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: +ডাক: কবিালা, উপদজলা: তালতলী, কজলা: বরগুনা ২১.১২.১৬ 

5433.  বর/২২৭ র্মা র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: কবিালা, উপদজলা: তালতলী, কজলা: বরগুনা ২১.১২.১৬ 

5434.  বর/২২৮ কবিালা সাব বজনীন সনাতন র্মিাসাংঘ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম  +কপা :কবিালা , উপদজলা :তালতলী ,   কজলা  :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5435.  বর/২২৯ রাধাদগাহবি র্মহির ও বাাংলাদেে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম  :এ , এন, টি, কপা+ : উপদজলা :তালতলী ,   কজলা  :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5436.  বর/২৫০ তালুদকর চরদুয়ানী সাব বজনীন র্মহির কর্মদপক্স, গ্রার্ম: + ডাক: তালুদকর চরদুয়ানী,  উপদজলা: পার্রঘাটা, কজলা: 

বরগুনা 

০৬/১২/১২ 

5437.  বর/২৫১ কাঠালতলী সব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: উ. কাঠালতলী, ডাক: কিাদসনপুর:, উপদজলা: পার্রঘাটা, কজলা: 

বরগুনা 

২৭/০৬/১৩ 

5438.  বর/২৫২ সাঃ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি ও র্মা র্মনসা কেবীর র্মহির, গ্রার্ম: কাঠালতলী, ডাক: কিাদসনপুর:, উপদজলা: পার্রঘাটা, কজলা: 

বরগুনা 

১৩.১১.১৪ 

5439.  বর/২৫৩ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: বাইনচটকী, ডাক: কাকহচড়া, উপদজলা: পার্রঘাটা, কজলা: বরগুনা ০৭.১২.১৪ 



5440.  বর/২৫৪ কোনবুহনয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কোনবুহনয়া, ডাক: ঘুটাবাো, উপদজলা: পার্রঘাটা, কজলা: বরগুনা ১৮.১২.১৬ 

5441.  বর/২৫৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হতলক স্মৃহত র্মহির, কাহের সড়ক, ডাক  + :উপদজলা :পার্রঘাটা , কজলা  :বরগুনা  ০৩.০৭.১৭ 

5442.  বর/২৫৬ তালুদকর চরদুয়ানী সাব বজনীন র্মহির  কর্মদেক্স,  তালুদকর চরদুয়ানী কখয়াঘাট, চরদুয়ানী, উপদজলা  :পার্রঘাটা , 

কজলা  :বরগুনা  

০৩.০৭.১৭ 

5443.  পটুয়া/০১ শ্রীশ্রী র্মেনদর্মািন হজউর আখরাবাড়ী, গ্রার্ম:পুরাতন বাজার, ডাক:সের, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5444.  পটুয়া/০২ নিকানাই রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:নিকানাই, পহির্ম কাহলকাপুর, ডাক:+ উপদজলা:+ কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5445.  পটুয়া/০৩ সাব বজনীন জয় তাঁরা র্মহির, গ্রার্ম:নতুন বাজার, ডাক:সের, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5446.  পটুয়া/০৪ সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম:৫ নাং কলন, সবুজবাগ, ডাক:সের, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5447.  পটুয়া/০৫ িাওলাোরবাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:পূব বোহরফখালী, ডাক:ইটবাড়ীয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5448.  পটুয়া/০৬ পশুরীবুহনয়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:পশুরীবুহনয়া, ডাক:বিালগাহেয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5449.  পটুয়া/০৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহরচাঁে ঠাকুদরর র্মহির, গ্রার্ম:বিলগাহেয়া, ডাক:হডবুয়াপুর, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5450.  পটুয়া/০৮ কালী র্মহির, গ্রার্ম:বিলগাহেয়া, ডাক:হডবুয়াপুর, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5451.  পটুয়া/০৯ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম:বলস্নভ, ডাক:ইটবাড়ীয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5452.  পটুয়া/১০ োহরফখালী শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম:োহরফখালী, ডাক:ইটবাড়ীয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5453.  পটুয়া/১১ চািখালী শ্রীশ্রী িহর গুরম্নচাঁে স্মৃহত র্মহির, গ্রার্ম:চািখালী, ডাক:ে: চািখালী, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5454.  পটুয়া/১২ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:বলস্নভ, ডাক:ইটবাড়ীয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5455.  পটুয়া/১৩ পানুয়াবাড়ী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:বলস্নভ, ডাক:ইটবাড়ীয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5456.  পটুয়া/১৪ শ্রীশ্রী রাধার্মাধব র্মহির ও সনাতন কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম:দুগ বাপুর, ডাক:ইটবাড়ীয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5457.  পটুয়া/১৫ বাহনয়াকাঠী শ্রীশ্রী িহরগুরম্নচাঁে র্মতুয়া র্মহির, গ্রার্ম:বাহনয়াকাঠী, ডাক:ে: চািখালী, উপদজলা:+ কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5458.  পটুয়া/১৬ ডা:বাড়ী সাব বজনীন র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম:দেৌলা, ডাক:ভুহরয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5459.  পটুয়া/১৭ র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম:ভুহরয়া, ডাক:ভুহরয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5460.  পটুয়া/১৮ ভুহরয়া র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম:ভুহরয়া, ডাক:ভুহরয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5461.  পটুয়া/১৯ কর্মলাপুর সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:কর্মলাপুর, ডাক:ভুহরয়া, উপদজলা+ কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5462.  পটুয়া/২০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:বাখর খাঁ, ডাক :েহিণ  ধরািী, উপদজলা:+দজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5463.  পটুয়া/২১ উত্তর কলািাহলয়া শ্রীশ্রী র্মেনদর্মািন হজউ র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর কলািাহলয়া, ডাক:দলািাহলয়া, উপদজলা:+ কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5464.  পটুয়া/২২ উত্তর কলািাহলয়া শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর কলািাহলয়া, ডাক:দলািাহলয়া, উপদজলা:+ কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5465.  পটুয়া/২৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:দলািাহলয়া, ডাক:দলািাহলয়া বড়বাড়ী, উপদজলা:+ কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5466.  পটুয়া/২৪ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:দলািাহলয়া, ডাক:দলািাহলয়া বড়বাড়ী, উপদজলা:সের ২৫.১০.১১ 

5467.  পটুয়া/২৫ শ্রীশ্রী িহর কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম:দসিাকাঠী, ডাক:দসিাকাঠী, উপদজলা:, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5468.  পটুয়া/২৬ শ্রীশ্রী র্মেনদর্মািন হজউ িহর র্মহির, গ্রার্ম:ভাহগরাবাে, ডাক:দসিাকাঠী, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5469.  পটুয়া/২৭ ভাগীরাবাে সাব বজনীন িদরকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:ভাহগরাবাে, ডাক:দসিাকাঠী, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5470.  পটুয়া/২৮ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর গুরম্নচাঁে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:লাউকাঠী, ডাক:লাউকাঠী, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 



5471.  পটুয়া/২৯ ওঁ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:শ্রীরার্মপুর, ডাক:শ্রীরার্মপুর, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5472.  পটুয়া/৩০ শ্রীশ্রী পাষানর্ময়ী কালীবাড়ী ও র্মহির, গ্রার্ম:দঢউখালী, ডাক:লাউকাঠী, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5473.  পটুয়া/৩১ শ্রীশ্রী কালী ও েীতলা র্মহির, গ্রার্ম:লাউকাঠী, ডাক:লাউকাঠী, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5474.  পটুয়া/৩২ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:দঢউখালী, ডাক:লাউকাঠী, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5475.  পটুয়া/৩৩ শ্রীশ্রী পাষানর্ময়ী কালীবাড়ী ও র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর কঢউখালী কর্ম বকারপাড়া, ডাক:লাউকাঠী, উপদজলা:সের ২৫.১০.১১ 

5476.  পটুয়া/৩৪ ওঁ শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম:হকসর্মত কর্মৌকরন(সািাবাড়ী), ডাক:শ্রীরার্মপুর, উপদজলা:সের ২৫.১০.১১ 

5477.  পটুয়া/৩৫ শ্রীশ্রী শ্যার্মসুির র্মেনদর্মািন হজউ র্মহির, গ্রার্ম:দর্মৌকরন, ডাক:দর্মৌকরন, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5478.  পটুয়া/৩৬ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:দোটহবঘাই, ডাক:দোটহবঘাই, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5479.  পটুয়া/৩৭ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:দবাতলবুহনয়া, ডাক:দবাতলবুহনয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5480.  পটুয়া/৩৮ র্মাোরবুহনয়া েফাোর বাড়ী শ্মোন, গ্রার্ম:র্মাোরবুহনয়া, ডাক:নিীপাড়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5481.  পটুয়া/৩৯ র্মাোরবুহনয়া েফাোর বাড়ী র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম:র্মাোরবুহনয়া, ডাক:নিীপাড়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5482.  পটুয়া/৪০ র্মাোরবুহনয়া েফাোর বাড়ী শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম:র্মাোরবুহনয়া, ডাক:নিীপাড়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5483.  পটুয়া/৪১ শ্রীশ্রী র্মা লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম:দোটহবঘাই, ডাক:দোটহবঘাই, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5484.  পটুয়া/৪২ শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম:িরতকীবাহড়য়া, ডাক:র্মধ্যকুড়াহলয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5485.  পটুয়া/৪৩ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:র্মহরচবুহনয়া, ডাক:র্মহরচবুহনয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5486.  পটুয়া/৪৪ শ্রীশ্রী জয়কালী র্মহির, গ্রার্ম:পাটুখালী, ডাক:র্মহরচবুহনয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5487.  পটুয়া/৪৫ শ্রীশ্রী জয় নারায়ণ র্মহির, গ্রার্ম:র্মহরচবুহনয়া, ডাক:র্মহরচবুহনয়া, উপদজলা:সের, কজলা: পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5488.  পটুয়া/৪৬ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:পাটুখালী, ডাক:র্মহরচবুহনয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5489.  পটুয়া/৪৭ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম:খহলসাখালী, ডাক:খহলসাখালী, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5490.  পটুয়া/৪৮ খহলসাখালী সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:খহলসাখালী, ডাক:খহলসাখালী, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5491.  পটুয়া/৪৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:খহলসাখালী, ডাক:খহলসাখালী, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5492.  পটুয়া/৫০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:খহলসাখালী, ডাক:খহলসাখালী, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5493.  পটুয়া/৫১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন শ্যার্মা র্মহির, গ্রার্ম:খহলসাখালী, ডাক:খহলসাখালী, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5494.  পটুয়া/৫২ খহলসাখালী সাব বজনীন িহর র্মহির ও আখড়াবাড়ী, গ্রার্ম:খহলসাখালী, ডাক:খহলসাখালী, উপদজলা:সের, 

কজলা:পটুয়াখালী 

২৫.১০.১১ 

5495.  পটুয়া/৫৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রাধা কগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম:হেয়ালী, ডাক:ওয়াদযজাবাে, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5496.  পটুয়া/৫৪ রাধা কগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম:খহলসাখালী, ডাক:খহলসাখালী, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5497.  পটুয়া/৫৫ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম র্মহির, গ্রার্ম:খহলসাখালী, ডাক:খহলসাখালী, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5498.  পটুয়া/৫৬ শ্রীশ্রী িহর গুরম্নচাঁে র্মহির (দগালোর বাড়ী), গ্রার্ম:হততকাটা, ডাক:হততকাটা, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5499.  পটুয়া/৫৭ শ্রীশ্রী িহর গুরম্নচাঁে র্মহির (িহরপে িালোর বাড়ী), গ্রার্ম: েহিণ হবঘাই, ডাক:সাইটাবুহনয়া, উপদজলা:সের, 

কজলা:পটুয়াখালী 

২৫.১০.১১ 

5500.  পটুয়া/৫৮ সাব বজনীন িহর ও গুরম্নচাঁে র্মহির, গ্রার্ম:বড়হবঘাই, ডাক:বড়হবঘাই, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 



5501.  পটুয়া/৫৯ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ হবঘাই, ডাক:সাইটাবুহনয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5502.  পটুয়া/৬০ হেকোরবাড়ী িহর র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ হবঘাই, ডাক:সাইটাবুহনয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5503.  পটুয়া/৬১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির (র্মাখন চন্দ্র িাাং বাড়ী), গ্রার্ম:উত্তর হততকাটা, ডাক:হততকাটা, উপদজলা:সের, 

কজলা:পটুয়াখালী 

২৫.১০.১১ 

5504.  পটুয়া/৬২ র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম:বাদুরা, ডাক:বাদুরা, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5505.  পটুয়া/৬৩ বাদুরা শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:বাদুরা, ডাক:বাদুরা, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5506.  পটুয়া/৬৪ পূব ব আউহলয়াপুর সাব বজনীন দুগ বাপূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম:পূব ব আউহলয়াপুর, ডাক:আউহলয়াপুর, উপদজলা:সের ২৫.১০.১১ 

5507.  পটুয়া/৬৫ পূব ব আউহলয়াপুর সাব বজনীন কালীপূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম:পূব ব আউহলয়াপুর, ডাক:আউহলয়াপুর, উপদজলা+ কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5508.  পটুয়া/৬৬ কোট আউহলয়াপুর র্মনসা র্মহির , গ্রার্ম:দোট আউহলয়াপুর, ডাক:বাদুরা, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5509.  পটুয়া/৬৭ কোট আউহলয়াপুর র্মনসা র্মহির (দপাদ্দার বাড়ী), গ্রার্ম:দোট আউহলয়াপুর, ডাক:বাদুরা, উপদজলা:সের, 

কজলা:পটুয়াখালী 

২৫.১০.১১ 

5510.  পটুয়া/৬৮ র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম:তুষখালী, ডাক:র্মধ্যকুড়াহলয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5511.  পটুয়া/৬৯ িহর র্মহির, গ্রার্ম:তুষখালী, ডাক:র্মধ্যকুড়াহলয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5512.  পটুয়া/৭০ কালী র্মহির, গ্রার্ম:তুষখালী, ডাক:র্মধ্যকুড়াহলয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5513.  পটুয়া/৭১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:তুষখালী, ডাক:র্মধ্যকুড়াহলয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5514.  পটুয়া/৭২ িদরকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:ভাহগরাবাে, ডাক:দসিাকাঠী, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5515.  পটুয়া/৭৩ শ্রীশ্রী রাধার্মাধব র্মহির ও সনাতন কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:দুগ বাপুর, ডাক:ইটবাহড়য়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5516.  পটুয়া/৭৪ ভুহরয়া কালী র্মহির, গ্রার্ম:ভুহরয়া, ডাক:ভুহরয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5517.  পটুয়া/৭৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:টাউনকজনকাঠী, ডাক:সের, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5518.  পটুয়া/৭৬ শ্রীশ্রী সনাতন কসবাশ্রর্ম ও রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:দটাংরাখালী, ডাক:ওয়াদযজাবাে, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5519.  পটুয়া/৭৭ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:র্মাটিভাঙ্গা, ডাক:দোটহবঘাই, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5520.  পটুয়া/৭৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:জামুরা, ডাক:দতহলখালী, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5521.  পটুয়া/৭৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:ভুহরয়া, ডাক:ভুহরয়া, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5522.  পটুয়া/৮০ শ্রীশ্রী র্মেনদর্মািন হজউর আখরাবাড়ী, গ্রার্ম:নতুন বাজার, ডাক:সের, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5523.  পটুয়া/৮১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম:হেয়ালী, ডাক:ওয়াদযজাবাে, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5524.  পটুয়া/৮২ কটাংরাখালী হজউ র্মহির, গ্রার্ম:দটাংরাখালী, ডাক:ওয়াদযজাবাে, উপদজলা:সের, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5525.  পটুয়া/৮৩ শ্রী  কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:কাকড়াবুহনয়া, ডাক:দলািাহলয়া, উপদজলা:সের, কজলা: পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5526.  পটুয়া/৮৪ র্মা হবষ িহরর র্মহির, গ্রার্ম:কাকড়াবুহনয়া, ডাক:দলািাহলয়া, উপদজলা:সের, কজলা: পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5527.  পটুয়া/৮৫ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:কাকড়াবুহনয়া, ডাক:দলািাহলয়া, উপদজলা:সের, কজলা: পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5528.  পটুয়া/৮৬ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকিলচন্দ্র সৎসঙ্গ, গ্রার্ম:দসিারপাড়া, ডাক:সের, উপদজলা:সের, কজলা: পটুয়াখালী ২৪.০৭.১২ 

5529.  পটুয়া/৮৭ পুকুরজানা োসবাড়ী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: পুকুরজানা, উপদজলা:+ কজলা: পটুয়াখালী ১৮/০২/১৩ 

5530.  পটুয়া/৮৮ শ্রীগুরু নরনারায়ণ কসবাশ্রর্ম র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর কলািাহলয়া, ডাক: কলািাহলয়া বড়বাড়ী, উপদজলা:+ কজলা: পটুয়াখালী ১৮/০২/১৩ 



5531.  পটুয়া/৮৯ শ্রীশ্রী কগৌর িহর কসবাশ্রর্ম ও রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: কোট হবঘাই, উপদজলা:+ কজলা: পটুয়াখালী ২৭/০৬/১৩ 

5532.  পটুয়া/৯০ শ্রীশ্রী রাধা র্মাধব র্মহির, গ্রার্ম:: জুহবলী সড়ক, ডাক: + উপদজলা:+ কজলা: পটুয়াখালী ২৫/০৮/১৪ 

5533.  পটুয়া/৯১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: জামুরা,  ডাক: কতহলখালী, উপদজলা:+ কজলা:পটুয়াখালী ২৫/০৮/১৪ 

5534.  পটুয়া/১১৫ শ্রীশ্রী েীতলা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম:অহলপুরা, ডাক:নওর্মালা, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5535.  পটুয়া/১১৬ সাব বজনীন রাধা হগহরধারী (পঞ্চর্মহির) কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:বানাদজাড়া, ডাক:বগাবির, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5536.  পটুয়া/১১৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম:কনকহেয়া, ডাক:কনকহেয়া, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5537.  পটুয়া/১১৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির,গ্রার্ম:োর্মবাড়ী, অহলপুরা, ডাক:নওর্মালা, উপদজলা:বাউফল ২৫.১০.১১ 

5538.  পটুয়া/১১৯ শ্রীশ্রী োরেীয় দুগ বা পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম:র্মাধবপুর, ডাক:র্মাধবপুর, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5539.  পটুয়া/১২০ কপূ বরকাঠী সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম:কপূ বরকাঠী, ডাক:কপূ বরকাঠী, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5540.  পটুয়া/১২১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির (সাব বজনীন), গ্রার্ম:বটকাজল, ডাক:নগদরর িাট, উপদজলা::পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5541.  পটুয়া/১২২ শ্রীধর ঠাকুদরর র্মহির, গ্রার্ম:সের, ডাক:বাউফল, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5542.  পটুয়া/১২৩ বাউফল সাব বজনীন কালীবাড়ী, গ্রার্ম:সের, ডাক:বাউফল, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5543.  পটুয়া/১২৪ হবশ্ব কল্যাণ গীতা আশ্রর্ম, গ্রার্ম:সের, ডাক:বাউফল, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী বাউফল ২৫.১০.১১ 

5544.  পটুয়া/১২৫ কুম্ভখালী পহলপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:কুম্ভখালী, ডাক:আয়লা, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5545.  পটুয়া/১২৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:পহির্ম বটকাজল, ডাক:নওর্মালা, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5546.  পটুয়া/১২৭ র্মাধবপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:র্মাধবপুর, ডাক:র্মাধবপুর, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5547.  পটুয়া/১২৮ র্মাধবপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:র্মাধবপুর, ডাক:র্মাধবপুর, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5548.  পটুয়া/১২৯ উ: র্মাধবপুর শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:র্মাধবপুর, ডাক:র্মাধবপুর, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5549.  পটুয়া/১৩০ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা, েীতলা র্মাতা, দুগ বা র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম:বগাবির, ডাক:বগাবির, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5550.  পটুয়া/১৩১ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম:বানাদজাড়া, ডাক:বগাবির, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5551.  পটুয়া/১৩২ উত্তর রাজনগর সাব বজনীন কালী ও েীতলা র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর রাজনগর, ডাক:বগাবির, উপদজলা:বাউফল, 

কজলা:পটুয়াখালী 

২৫.১০.১১ 

5552.  পটুয়া/১৩৩ শ্রীশ্রী কগৌরিহর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:ধাউরাভাঙ্গাঁ, ডাক:বগাবির, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5553.  পটুয়া/১৩৪ ককেবপুর কায়সত্মপাড়া শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:দকেবপুর, ডাক:দকেবপুর, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5554.  পটুয়া/১৩৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:হবলহবলাস পালপাড়া, ডাক:হবলহবলাস, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5555.  পটুয়া/১৩৬ উত্তর অহলপুরা নকুদলর িাট শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:অহলপুরা, ডাক:হবলহবলাস, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5556.  পটুয়া/১৩৭ কালাচাঁে হেকোরবাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:অহলপুরা, ডাক:নগদরর িাট, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5557.  পটুয়া/১৩৮ সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:চিনবাড়ীয়া, ডাক:সাবুপুরা, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5558.  পটুয়া/১৩৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:চিনবাড়ীয়া, ডাক:সাবুপুরা, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5559.  পটুয়া/১৪০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:পূজারী, ডাক:সাবুপুরা, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5560.  পটুয়া/১৪১ শ্রীশ্রী েীতলা কালী র্মহির, গ্রার্ম:উ: কহবরকাঠী, ডাক:কহবরকাঠী, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5561.  পটুয়া/১৪২ শ্যার্মা কসবাশ্রর্ম (কালীর্মহির), গ্রার্ম:কনকহেয়া, ডাক:কনকহেয়া, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 



5562.  পটুয়া/১৪৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির ও রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:অহলপুরা, ডাক:হবলহবলাস, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5563.  পটুয়া/১৪৪ পহির্ম বটকাজল সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:বটকাজল, ডাক:কৃষ্ণরার্ম, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5564.  পটুয়া/১৪৫ পহির্ম কনকহেয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:কনকহেয়া, ডাক:কনকহেয়া, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5565.  পটুয়া/১৪৬ েহিণ গাহসাংগা শ্রীশ্রী র্মা কালীবাড়ী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:গাহসাংগা, ডাক:গাহসাংগা, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5566.  পটুয়া/১৪৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:বটকাজল, ডাক:কৃষ্ণরার্ম, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5567.  পটুয়া/১৪৮ উত্তর সাবুপুরা সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:সাবুপুরা, ডাক:সাবুপুরা, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5568.  পটুয়া/১৪৯ র্মাধবপুর সরোরবাড়ী র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম:র্মাধবপুর, ডাক:র্মাধবপুর, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5569.  পটুয়া/১৫০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর ও কালী র্মহির, গ্রার্ম:কুন্ডুপহট্ট, ডাক:বাউফল, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5570.  পটুয়া/১৫১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:েহিণ চন্দ্রপাড়া, ডাক:র্মেনপুরা, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5571.  পটুয়া/১৫২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন হেবানি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:+ ডাক: পূব ব র্মেনপুরা, উপদজলা: বাউফল,  কজলা:পটুয়াখালী ১০.০১.১২ 

5572.  পটুয়া/১৫৩ শ্রীশ্রী  সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: জয়দঘাড়া(োদরাগা বাড়ী), ডাক: বীরপাো , উপদজলা: বাউফল,   ০৭.১২.১১ 

5573.  পটুয়া/১৫৪ শ্রীশ্রী  রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: ব্রাহ্মদণর হবল ডাক: কারখানা, উপদজলা: বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী  ১০.০১.১২ 

5574.  পটুয়া/১৫৫ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী বাবার র্মহির, গ্রার্ম: কনকহেয়া(পালপাড়া) ডাক: কনকহেয়া, উপদজলা: বাউফল, 

কজলা:পটুয়াখালী 

১৫.০১.১২ 

5575.  পটুয়া/১৫৬ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:কনকহেয়া(পালপাড়া), ডাক:কনকহেয়া, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ১৮/০৩/১৩ 

5576.  পটুয়া/১৫৭ র্মাধবপুর রাধা কগাহবি ও র্মা র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: র্মাধবপুর, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২৫/০৮/১৪ 

5577.  পটুয়া/১৫৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: ঘুরচাকাঠী, উপদজলা:বাউফল, কজলা:পটুয়াখালী ২০.০৮.১৫ 

5578.  পটুয়া/১৫৯ র্মাধবপুর রাধাদগাহবি ও র্মা র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: র্মাধবপুর, উপদজলা: বাউফল, কজলা: পটুয়াখালী ০১.০১.১৭ 

5579.  পটুয়া/১৬৮ গলাহচপা সাব বজনীন কালী বাড়ী, গ্রার্ম:গলাহচপা সের, ডাক:গলাহচপা, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5580.  পটুয়া/১৬৯ বাাংলাদেে পঞ্চবটী আশ্রর্ম, গ্রার্ম:সূতাবাহড়য়া, ডাক:সূতাবাহড়য়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5581.  পটুয়া/১৭০ েহিণ চরখালী র্মন্ডল বাড়ী িহর র্মহির, গ্রার্ম:ে: চরখালী, ডাক:দবায়াহলয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5582.  পটুয়া/১৭ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর চরখালী, ডাক:গলাহচপা, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5583.  পটুয়া/১৭ পহির্ম কবায়াহলয়া িহর র্মহির, গ্রার্ম:দবায়াহলয়া, ডাক:দবায়াহলয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5584.  পটুয়া/১৭ েীল বাড়ী িহর র্মহির, গ্রার্ম: পহিয়া, ডাক:দবায়াহলয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5585.  পটুয়া/১৭ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর চরখালী, ডাক:গলাহচপা, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5586.  পটুয়া/১৭ র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর চরখালী, ডাক:গলাহচপা, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5587.  পটুয়া/১৭ র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম:রতনেী, ডাক:গলাহচপা, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5588.  পটুয়া/১৭ কবায়াহলয়া পালবাড়ী শ্মোহনয়া কালী র্মহির, গ্রার্ম:দবায়াহলয়া, ডাক:দবায়াহলয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5589.  পটুয়া/১৭ েীল বাড়ী শ্মোন, গ্রার্ম: পহিয়া,, ডাক:দবায়াহলয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5590.  পটুয়া/১৭ কবায়াহলয়া আশু িাাং বাড়ীর শ্মোন, গ্রার্ম:দবায়াহলয়া, ডাক:দবায়াহলয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5591.  পটুয়া/১৮ েীল বাড়ী ধর্মীয় র্মঠ, গ্রার্ম: পহিয়া, ডাক:দবায়াহলয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5592.  পটুয়া/১৮ েহিণ চরখালী র্মন্ডলবাড়ী শ্মোন, গ্রার্ম:ে: চরখালী, ডাক:দবায়াহলয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 



5593.  পটুয়া/১৮ শ্রীশ্রী রাধার্মাধব কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:িহরদেবপুর, ডাক:দোট গাবুয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5594.  পটুয়া/১৮ িহরদেবপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:িহরদেবপুর, ডাক:দোট গাবুয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5595.  পটুয়া/১৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:বড় গাবুয়া, ডাক:দোট গাবুয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5596.  পটুয়া/১৮ পূব ব কগালখালী শ্রীশ্রী কালী ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:পূব ব কগালখালী, ডাক:দগালখালী, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5597.  পটুয়া/১৮ কগালখালী শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:পূব ব কগালখালী, ডাক:দগালখালী, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5598.  পটুয়া/১৮ বড় গাবুয়া েীতলা র্মহির, গ্রার্ম:বড় গাবুয়া, ডাক:দোট গাবুয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5599.  পটুয়া/১৮ পূব ব কগালখালী র্মনসা ও চন্ডী র্মহির, গ্রার্ম:পূব ব কগালখালী, ডাক:দগালখালী, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5600.  পটুয়া/১৮ বড় গাবুয়া কালী র্মহির, গ্রার্ম:বড় গাবুয়া, ডাক:দোট গাবুয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5601.  পটুয়া/১৯ কোট গাবুয়া িাওলাোর বাড়ী র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম:দোট গাবুয়া, ডাক:দোট গাবুয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5602.  পটুয়া/১৯ বেরপুর িহর র্মহির, গ্রার্ম:বেরপুর, ডাক:দোট গাবুয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5603.  পটুয়া/১৯ রাধা কগাহবি আশ্রর্ম, গ্রার্ম:উ: ইচােী, ডাক:চরচন্দ্রাইল, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5604.  পটুয়া/১৯ সাব বজনীন র্মায়াোস কালী র্মহির, গ্রার্ম:ডাকুয়া, ডাক:ডাকুয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5605.  পটুয়া/১৯ কগৌরাঙ্গ চন্দ্র োস বাড়ীর র্মহির, গ্রার্ম:গজাহলয়া, ডাক:গজাহলয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5606.  পটুয়া/১৯ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:কলাগহেয়া, ডাক:কলাগহেয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5607.  পটুয়া/১৯ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:দকাড়াহলয়া, ডাক:নয়াভাাংগুনী, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5608.  পটুয়া/১৯ ককাড়াহলয়া সাব বজনীন হিন্দু ধর্মীয় শ্মোন, গ্রার্ম:দকাড়াহলয়া, ডাক:নয়াভাাংগুনী, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5609.  পটুয়া/১৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:দোট বাইেহেয়া, ডাক:দকাড়াহলয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5610.  পটুয়া/১৯ সািাপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:পূব ব পাড় ডাকুয়া, ডাক:গলাহচপা, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5611.  পটুয়া/২০ শ্রীশ্রী িহর ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম:বাউহরয়া, ডাক:চাহলতাবুহনয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5612.  পটুয়া/২০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হবগ্রি র্মহির, বাাংলাদেে কসবাশ্রর্ম ফাউদন্ডেন, গ্রার্ম:বাঁেবুহনয়া, ডাক:বাদুরািাট,উপ.:গলাহচপা, 

পটুয়াখালী 

১৪.০৭.১৩ 

5613.  পটুয়া/২০ শ্রীশ্রী কালী ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:পূব ব কগালখালী, ডাক: কগালখালী, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ১৬/০৯/১৩ 

5614.  পটুয়া/২০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবনে হজউর ভি সাংঘ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:ডাকুয়া, ডাক:ডাকুয়া, উপদজলা:গলাহচপা, কজলা:পটুয়াখালী ২৭/০৮/১৪ 

5615.  পটুয়া/২২ লক্ষ্মীপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:লক্ষ্মীপুর, ডাক:েেহর্মনা, উপদজলা:েেহর্মনা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5616.  পটুয়া/২২ জনকল্যাণ গীতা আশ্রর্ম, গ্রার্ম:েেহর্মনা, ডাক:েেহর্মনা, উপদজলা:েেহর্মনা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5617.  পটুয়া/২২ সাব বজনীন র্মিার্মায়া কালীবাড়ী ও কলাকনার্ বাবার আশ্রর্ম, গ্রার্ম: লক্ষ্মীপুর, ডাক: েেহর্মনা, উপদজলা:েেহর্মনা, 

কজলা:পটুয়াখালী 

২৫.১০.১১ 

5618.  পটুয়া/২২ সাব বজনীন কালীবাড়ী র্মহির, গ্রার্ম:নলদখালা বির, ডাক:েেহর্মনা, উপদজলা:েেহর্মনা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5619.  পটুয়া/২২ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ আের্মপুর, ডাক:দনিালগঞ্জ, উপদজলা:েেহর্মনা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5620.  পটুয়া/২২ শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:সানহকপুর, ডাক:সানহকপুর, উপদজলা:েেহর্মনা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5621.  পটুয়া/২২ পহির্ম আলীপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:পহির্ম আলীপুর, ডাক:আলীপুরিাট, উপদজলা:েেহর্মনা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5622.  পটুয়া/২২ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর আের্মপুর, ডাক:বিরর্মপুর, উপদজলা:েেহর্মনা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 



5623.  পটুয়া/২২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:বড়দগাপালেী, ডাক:বড়দগাপালেী, উপদজলা:েেহর্মনা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5624.  পটুয়া/২৩ শ্রীশ্রী োরেীয় দুগ বা পূজা র্মহির, গ্রার্ম:দবতাগী সানহকপুর, ডাক:সানহকপুর, উপদজলা:েেহর্মনা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5625.  পটুয়া/২৩ শ্রীশ্রী কবলতলা আশ্রর্ম, গ্রার্ম:রনদগাপালেী, ডাক:রনদগাপালেী, উপদজলা:েেহর্মনা, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5626.  পটুয়া/২৩ বড় কগাপালেী বাজার সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:বড়দগাপালেী, ডাক:বড়দগাপালেী, উপদজলা:েেহর্মনা, 

কজলা:পটুয়াখালী 

২৫.১০.১১ 

5627.  পটুয়া/২৩ ঠাকুদরর িাট শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:দবতাগী সানহকপুর, ডাক:সানহকপুর, উপদজলা:েেহর্মনা, 

কজলা:পটুয়াখালী 

২৫.১০.১১ 

5628.  পটুয়া/২৩ শ্রীশ্রী গীতা আশ্রর্ম, গ্রার্ম:+ডাক:+ উপদজলা: েেহর্মনা, কজলা : পটুয়াখালী ০৮.১২.১১ 

5629.  পটুয়া/২৩ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:উত্তরগুহল, ডাক:রনদগাপালহে, উপদজলা: েেহর্মনা, কজলা : পটুয়াখালী ১৬/০৯/১৩ 

5630.  পটুয়া/২৮ ককওয়াবুহনয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ককওয়াবুহনয়া, ডাক:কাকড়াবুহনয়া, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা : 

পটুয়াখালী 

২৫.১০.১১ 

5631.  পটুয়া/২৮ হকসর্মতপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হকসর্মতপুর, ডাক:হকসর্মতপুর, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা : পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5632.  পটুয়া/২৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কলাকনার্ ভি র্মহির, গ্রার্ম: ককওয়াবুহনয়া, ডাক:কাকড়াবুহনয়া, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা : পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5633.  পটুয়া/২৮ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:হকসর্মত বেলাবুহনয়া, ডাক:আর্মড়াগাহেয়া, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা : পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5634.  পটুয়া/২৮ শ্রীশ্রী িহরগুরু কগাপাল চাঁে র্মতুয়া র্মহির, গ্রার্ম:হর্মজবাগঞ্জ সের, ডাক:হর্মজবাগঞ্জ, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা : পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5635.  পটুয়া/২৮ সাব বজনীন িহরগুরু চাঁে র্মহির কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:হকসর্মতপুর, ডাক:হকসর্মতপুর, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা : পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5636.  পটুয়া/২৮ পহির্ম হকসর্মতপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:হকসর্মতপুর, ডাক:হকসর্মতপুর, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5637.  পটুয়া/২৯ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:হকসর্মত খাটাহসয়া, ডাক:হকসর্মতপুর, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী  ২৫.১০.১১ 

5638.  পটুয়া/২৯ কসানাপুরা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:দসানাপুরা, ডাক:গাজীপুরা স্কুল, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5639.  পটুয়া/২৯ শ্রীশ্রী রাধাশ্যার্ম সুির কসবাশ্রর্ম র্মহির, গ্রার্ম:দসানাপুরা, ডাক:গাজীপুরা স্কুল, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5640.  পটুয়া/২৯ ওঁ তৎ সৎ সুেে বন সা. শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর র্মহজেবাড়ীয়া, ডাক: র্মহজেবাড়ীয়া, উপদজলা: হর্মজবাগঞ্জ, পটুয়াখালী ১৮/০২/১৩ 

5641.  পটুয়া/২৯ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:দকওয়াবুহনয়া, ডাক:কাকড়াবুহনয়া, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী  ২৫.১০.১১ 

5642.  পটুয়া/২৯ শ্রীশ্রী জয়গুরু সাংঘ রাধা র্মাধব র্মহির, গ্রার্ম:দকওয়াবুহনয়া, ডাক:কাকড়াবুহনয়া, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী  ২৫.১০.১১ 

5643.  পটুয়া/২৯ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির ও সনাতন কসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম:র্ময়ো, ডাক:শ্রীনগর, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী  ২৫.১০.১১ 

5644.  পটুয়া/২৯ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির ও বাাংলাদেে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:উত্তর আর্মড়াগাহেয়া, ডাক:আেরউহদ্দনিাট, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, 

পটুয়াখালী 

২২.১১.১১ 

5645.  পটুয়া/২৯ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:হকসর্মতপুর, ডাক:হকসর্মতপুর, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5646.  পটুয়া/২৯ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:র্মধ্য আর্মড়াগাহেয়া, ডাক:সুহবেখালী, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ২২.১১.১১ 

5647.  পটুয়া/৩০ শ্রীশ্রী র্মা র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর আর্মড়াগাহেয়া, ডাক:আেরউহদ্দন িাট, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ২২.১১.১১ 

5648.  পটুয়া/৩০ শ্রীশ্রী অবদূত র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর আর্মড়াগাহেয়া, ডাক:আেরউহদ্দন িাট, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ২২.১১.১১ 

5649.  পটুয়া/৩০ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্ম:উত্তর আর্মড়াগাহেয়া, ডাক:আেরউহদ্দনিাট, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5650.  পটুয়া/৩০ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর আর্মড়াগাহেয়া, ডাক:আেরউহদ্দনিাট, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ১০.০১.১২ 



5651.  পটুয়া/৩০ বাাংলাদেে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:+ ডাক:+ উপদজলা: হর্মজবাগঞ্জ, কজলা: পটুয়াখালী ১০.০১.১২ 

5652.  পটুয়া/৩০ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: কেউল, উপদজলা: হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ১২.০১.১২ 

5653.  পটুয়া/৩০ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:উত্তরচাহলতাবুহনয়া ডাক: সুলতানাবাে, উপদজলা: হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ১২.০১.১২ 

5654.  পটুয়া/৩০ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: গাজীপুরা, উপদজলা: হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ১২.০১.১২ 

5655.  পটুয়া/৩০ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: সুহবেখালী, উপদজলা: হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ১২.০১.১২ 

5656.  পটুয়া/৩০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: হকসর্মতপুর, উপদজলা: হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ১০.০৪.১২ 

5657.  পটুয়া/৩১ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির ও কগৌর িহর কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম:+ ডাক: হভকাখালী, উপদজলা: হর্মজবাগঞ্জ, কজলা: পটুয়াখালী ২৭/০৬/১৩ 

5658.  পটুয়া/৩১ গুহধঘাটা শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউর র্মহির, গ্রার্ম:গুহধঘাটা, ডাক:+ উপদজলা:: হর্মজাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ১৬/০৯/১৩ 

5659.  পটুয়া/৩১ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:জহলো, ডাক:জহলো, উপদজলা:দুর্মহক, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5660.  পটুয়া/৩১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:রাজাখালী, ডাক:চরবদয়ড়া, উপদজলা:দুর্মহক, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5661.  পটুয়া/৩১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:রাজাখালী, ডাক:চরবদয়ড়া, উপদজলা:দুর্মহক, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5662.  পটুয়া/৩১ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:রাজাখালী, ডাক:চরবদয়ড়া, উপদজলা:দুর্মহক, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5663.  পটুয়া/৩১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:দুর্মহক, ডাক:দুর্মহক, উপদজলা:দুর্মহক, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5664.  পটুয়া/৩১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:দুর্মহক, ডাক:দুর্মহক, উপদজলা:দুর্মহক, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5665.  পটুয়া/৩১ র্মধ্য জহলো সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:জহলো, ডাক:জহলো, উপদজলা:দুর্মহক, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5666.  পটুয়া/৩১ রার্মকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর পাাংগাহেয়া, ডাক:পাাংগাহেয়া, উপদজলা:দুর্মহক, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5667.  পটুয়া/৩২ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর পাাংগাহেয়া, ডাক:পাাংগাহেয়া, উপদজলা:দুর্মহক,  ২৫.১০.১১ 

5668.  পটুয়া/৩২ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউ র্মহির ও কর্মািন চাঁে বাউল র্মহির, গ্রার্ম:জহলো, ডাক:জহলো, উপদজলা:দুর্মহক, 

কজলা:পটুয়াখালী 

২৫.১০.১১ 

5669.  পটুয়া/৩২ জহলো শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:জহলো, ডাক:জহলো, উপদজলা:দুর্মহক, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5670.  পটুয়া/৩২ শ্রীশ্রী র্মেন কর্মািন কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:উত্তর মুরাহেয়া, ডাক:মুরাহেয়া, উপদজলা:দুর্মহক, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5671.  পটুয়া/৩২ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ র্মিাপ্রভুর র্মহির, গ্রার্ম:আঙ্গাহরয়া, ডাক:আাংগাহরয়া বির, উপদজলা:দুর্মহক, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5672.  পটুয়া/৩২ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর মুরাহেয়া, ডাক:মুরাহেয়া, উপদজলা:দুর্মহক, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5673.  পটুয়া/৩২ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবা র্মহির ও আশ্রর্ম, গ্রার্ম:উত্তর মুরাহেয়া, ডাক:মুরাহেয়া, উপদজলা:দুর্মহক, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5674.  পটুয়া/৩২ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:পহির্ম আঙ্গহরয়া, ডাক:দলবুখালী, উপদজলা:দুর্মহক, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5675.  পটুয়া/৩২ শ্রীশ্রী গুর সাংঘ রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:আলগী, ডাক:নলদোয়ানী, উপদজলা:দুর্মহক, কজলা:পটুয়াখালী ২৫.১০.১১ 

5676.  পটুয়া/৩৫১ উ. পাাংগাহেয়া আখড়াবাড়ী শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউ হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: উ.পাাংগাহেয়া, ডাক: নলদোয়ানী, দুর্মকী, 

পটুয়াখালী 

২৫.০৯.১১ 

5677.  পটুয়া/৩৫৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:উ. আর্মড়াগাহেয়া(কুলুবাড়ী), ডাক: আেরউহদ্দন িাট, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, 

কজলা:পটুয়াখালী 

০৪.১২.১৩ 

5678.  পটুয়া/৩৫৬ শ্রীশ্রী  রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:পহির্ম সুহবেখালী, ডাক:সুহবেখালী, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ১৬.০৭.১৪ 



5679.  পটুয়া/৩৫৭ শ্রীশ্রী  রাধা কগাহবি র্মহির(আখড়াবাহড়), গ্রার্ম:পহির্ম সুহবেখালী, ডাক:সুহবেখালী, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, 

কজলা:পটুয়াখালী 

১৩.০১.১৫ 

5680.  পটুয়া/৩৫৮ শ্রীশ্রী র্মেনদর্মািন র্মহির , গ্রার্ম: উত্তর সুহবেখালী, ডাক:সুহবেখালী, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ১৩.০১.১৫ 

5681.  পটুয়া/৩৫৯ শ্রীশ্রী  রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:+ ডাক: কেউলীী, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ১৩.০১.১৫ 

5682.  পটুয়া/৩৬০ গাজীপুরা সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: গাজীপুরা, ডাক:গাজীপুরা স্কুল, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ১৩.০১.১৫ 

5683.  পটুয়া/৩৬১ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হজউর র্মহির, গ্রার্ম: উ. আর্মড়াগাহেয়া, ডাক: আজরউহদ্দন িাট, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ০৫.০৪.১৫ 

5684.  পটুয়া/৩৬২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: হকসর্মতপুর, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ১৩.০৭.১৫ 

5685.  পটুয়া/৩৬৩ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: সর্মদ্দারকাঠী, ডাক: কাঁঠালতলী, উপদজলা:হর্মজবাগঞ্জ, কজলা:পটুয়াখালী ১৩.০৭.১৫ 

5686.  পটুয়া/৩৬৪ শ্রীশ্ররররী িহর গুরুচাঁে র্মতুয়া হর্মেন ও র্মহির, গ্রার্ম+ডাক+উপদজলা: হর্মজবাগঞ্জ, কজলা: পটুয়াখালী ০১.০১.১৭ 

5687.  পটুয়া/৩৬৫ শ্রীশ্ররররী নকুলচাঁে গুরু র্মহির, গ্রার্ম: ে. গাবুয়া, ডাক: গাবুয়া, উপদজলা: হর্মজবাগঞ্জ, কজলা: পটুয়াখালী ০১.০১.১৭ 

5688.  পটুয়া/৩৬৬ শ্রীশ্ররররী িহর র্মহির ও শ্রীশ্রী িহরগুরু কগাপালচাঁে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক+উপদজলা: হর্মজবাগঞ্জ, কজলা: পটুয়াখালী ০১.০১.১৭ 

5689.   কভালা/০৫ শ্রী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: ইহলো, ডাক: বরোকান্ত েীল বাড়ী জাংেন, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5690.   কভালা/০৬ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: কভালা পালপল্লী ৬ নাং ওয়াড ব, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5691.   কভালা/০৭ শ্রীশ্রী লিী নারায়ণ কসবাশ্রর্ম, উত্তর হেঘলেী (জয়দগাপী), সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5692.   কভালা/০৮ বাপ্তা কাহল র্মাদয়র র্মহির, বাপ্তা, র্মিাজন পুল, বাপ্তা, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5693.   কভালা/০৯ উত্তর বাপ্তা দুগ বা র্মহির, র্মিাজন কপাল সাংলগ্ন, বাপ্তা, সের কভালা ০৮.১২.১১ 

5694.   কভালা/১০ পহির্ম বাপ্তা রিাকাহল র্মহির, বভরবদেবনাদর্র বাহড়র সাংলদগ্ন, বাপ্তা, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5695.  কভালা/১১ শ্রীশ্রী র্মেন কর্মািন হজউড় র্মহির, গ্রার্ম: কভালা খাল পার করাড, ৬নাং ওয়াড ব, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5696.  কভালা/১২ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: কভালা কাহল বাড়ী করাড, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5697.  কভালা/১৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, ইহলো কালী বাড়ী, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5698.  কভালা/১৪ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, ১২ নাং উত্তর হেঘলেী, বাড়ীর িাট, (দযাঘী নগর), সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5699.  কভালা/১৫ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, ববদ্যবাড়ী, চরদনায়াবাে, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5700.  কভালা/১৬ স্বার্মী হবদবকানি কসবাশ্রর্ম, লহি কগাহবি হজউর র্মহির প্রাঙ্গণ, কভালা কপৌরসভা, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5701.  কভালা/১৭ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী র্মহির, চরদনায়াবাে, ৪নাং ওয়াড ব, কভালা কপৌরসভা, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5702.  কভালা/১৮ সর্মাতবাড়ী সাব বজনীন শ্রীশ্রী কলাকনার্ র্মহির, সাাং- কপৌরনবীপুর, ডাক: কভালা, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5703.  কভালা/১৯ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির, চরদনায়াবাে, ৪নাং ওয়াড ব, কভালা কপৌরসভা, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5704.  কভালা/২০ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: গুপ্তমুন্সী, ডাক: ইহলেিাট, র্ানা+দজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5705.  কভালা/২১ শ্রীশ্রী লিী কগাহবি হজউ ঠাকুর র্মহির, কালীনার্ রাদয়র বাজার, কভালা-৮৩০০ ০৮.১২.১১ 

5706.  কভালা/২২ শ্রীশ্রী পতয নারায়ণ কেবত্তর কষ্টট হজউর র্মহির , ইলো ককাট-কাচারী, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5707.  কভালা/২৩ কগৌর হনতাই র্মহির, জাংেন কালুপুর ঝালাবাড়ী, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5708.  কভালা/২৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, জাংেন বালাবাড়ী, গ্রার্ম: কালুজুর, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5709.  কভালা/২৫ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, ইহলো ককাটকাচারী কালী বাড়ী, উপদজলা: সের, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 



5710.  কভালা/২৬ শ্রীশ্রী সতয নারায়দণর কসবা র্মহির, কালীনার্ রাদয়র বাজার, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5711.  কভালা/২৭ দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: সুেরচর, ডাক: ইহলো িাট, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5712.  কভালা/২৮ শ্রী র্মিা শ্মোন  কালী র্মিাদেব র্মহির, কভালা কপৌর সভা অহধন ৪ নাাং ওয়াদড ব অবহস্থত, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5713.  কভালা/২৯ শ্রীশ্রী কলাকনার্ হজউর র্মহির, কভালা খাল পাড় করাড, ৬ নাং ওয়াড ব, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5714.  কভালা/৩০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, পাঁচ তিহবল করাড, ৬নাং ওয়াড ব কভালা কপৌরসভা, কভালা ০৮.১২.১১ 

5715.  কভালা/৩১ শ্রী র্মা কাহল র্মহির, েঃ চরপাতা (হিন্দু গ্রার্ম) পহির্ম ইহলো, কভালা ০৮.১২.১১ 

5716.  কভালা/৩২ শ্রীশ্রী অর্মলানি কসবাশ্রর্ম, র্মধ্যবাপ্তা, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5717.  কভালা/৩৩ শ্রীশ্রী করুণার্ময়ী কালী র্মাতার র্মহির, অহশ্বনী সড়ক, র্মিাজন পহট্ট, কভালা-৮৩০০ ০৮.১২.১১ 

5718.  কভালা/৩৪ শ্রীশ্রী করুণার্ময়ী কালী র্মাতার র্মহির, কভালা কালী বাড়ী করাড, ৩ নাং ওয়াড ব, সের, কভালা ০৮.১২.১১ 

5719.  কভালা/৩৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী তাঁরা র্মনসা র্মহির, কভালা অহফসারপাড়া, সের, কভালা ২৩.০৭.১৫ 

5720.  কভালা/৭৬ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, সাাং- উত্তর চরফযােন, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5721.  কভালা/৭৭ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ র্মিাপ্রভু র্মহির , সাাং- উত্তর চরফযােন, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5722.  কভালা/৭৮ িহর গুরু চাঁে র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর চরফযােন, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5723.  কভালা/৭৯ শ্মোন কখালা র্মহির (কালী র্মহির), িাসানগঞ্জ ১নাং ওয়াড ব, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5724.  কভালা/৮০ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: েঃ র্মাোজ, ডাক: কগালোন  িাট, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5725.  কভালা/৮১ শ্রীশ্রী িহর বাড়ী চরফযােন, গ্রার্ম: কদলজপাড়া, ডাক+ উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5726.  কভালা/৮২ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ র্মিাপ্রভুর আশ্রর্ম/র্মহির, চরফযােন কপৌরসভা (োসকাহি), উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5727.  কভালা/৮৩ শ্রীশ্রী কালী বাড়ী, চরফযােন কপৌরসভা, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5728.  কভালা/৮৪ স্বগীয় স্বরূপ োদসর বাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হজনাগড়, ডাক+ উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5729.  কভালা/৮৫ োস কাহি শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন,র্ম োসকাহি ৫নাং ওয়াড ব, (হজন্ন্াগড়), উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5730.  কভালা/৮৬ শ্রীশ্রী রাধা র্মাধব র্মহির, োসকাহি, (হজন্ন্াগড়), উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5731.  কভালা/৮৭ শ্রী রাধা কগাহবি র্মহির , আেে ব পাড়া, ৬নাং ওয়াড ব, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5732.  কভালা/৮৮ বাল্য কগাপাল র্মহির, োস কাহি হজতাগব, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5733.  কভালা/৮৯ শ্রীশ্রী রহব োস র্মহির, চরফযােন কপৌর ৮নাং ওয়াড ব, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5734.  কভালা/৯০ শ্রীশ্রী সব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির, েহিণ ফযােন, ৩নাং ওয়াড ব কপৌরসভা, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5735.  কভালা/৯১ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, েঃ চর নাহজর্ম উহদ্দন, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5736.  কভালা/৯২ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: চরযমুনা, ডাক: দুলারিাট, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5737.  কভালা/৯৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, চরযমুনা, নীলকর্মল ইউহনয়ন, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5738.  কভালা/৯৪ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, নীলকর্মল, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5739.  কভালা/৯৫ রাধা কগাহবি র্মহির, চরামুনা, রাদজন্দ্র ঘরািী, বাড়ীল েরজায়, উপদজলা: চরফযােন, কজলা:  ০৮.১২.১১ 

5740.  কভালা/৯৬ দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চর যমুনা, ডাক: দুলারঘাট, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5741.  কভালা/৯৭ শ্রীশ্রী দুগ বা ও রাধাকৃষ্ণ র্মহির, চরিহরষ ৮নাং ওয়াড ব, চরকলনী ইউহপ., উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 



5742.  কভালা/৯৮ রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: চরদতাকাজুল, ডাক: দুলারঘাট, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5743.  কভালা/৯৯ রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: চরদতাকাজ্জল, ডাক: দুলার িাট, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5744.  কভালা/১০০ শ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: চর কতাকার্জ্জল, ডাক: দুলারিাট, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5745.  কভালা/১০১ রাধা কগাহবি র্মহির, সাাং- চর কতাকাজ্জল, ডাক: দুলারিাট, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5746.  কভালা/১০২ েঃ চরসাহনকা কাপালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: েঃ চরসাহনকা, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5747.  কভালা/১০৩ র্মা কাহল ও কগাহবি র্মহির, বাবুগঞ্জ, কুকরী র্মকুরী, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5748.  কভালা/১০৪ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবা র্মহির, ওর্মরাবাজ, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5749.  কভালা/১০৫ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ র্মিাপ্রভুর র্মহির, গ্রার্ম: ওসর্মানগঞ্জ, ডাক: িাসানগঞ্জ, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5750.  কভালা/১০৬ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: ওসর্মানগঞ্জ, উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5751.  কভালা/১০৭ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী কেবীর র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ ফযােন, ডাক+ উপদজলা: চরফযােন, কজলা: কভালা ১৬/০২/১৪ 

5752.  কভালা/১২৬ রাধাোদর্মাের হজউ র্মহির ও ভন্ডধর বাবাজীর আশ্রর্ম, বড়হর্মজবাকালু, ডাক: হর্মজবাকালু, উপদজলা: কবারিানউহদ্দন, কভালা ০৮.১২.১১ 

5753.  কভালা/১২৭ বড় হর্মজবাকালু বাজার সাব বজনীন শ্মোন, বড়হর্মজবাকালু, ডাক: হর্মজবাকালূ, উপদজলা: কবারিানউহদ্দন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5754.  কভালা/১২৮ বড় হর্মজবাকালু সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, বড় হর্মজবাকালু (কাজীরিাট), ডাক: হর্মজবাকালু, উপদজলা: কবারিানউহদ্দন, কভালা ০৮.১২.১১ 

5755.  কভালা/১২৯ রায়দর্মািন ডািার বাহড় সাব বজনীন কালী র্মহির, পহির্ম পিীয়া রায় কর্মািন ডািার বাহড়, উপদজলা: কবারিানউহদ্দন, 

কভালা  

০৮.১২.১১ 

5756.  কভালা/১৩০ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , পহিয়া, ৯নাং ওয়াড ব, কবারিানগঞ্জ বাজার, উপদজলা: কবারিানউহদ্দন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5757.  কভালা/১৩১ শ্রীশ্রী শ্মোন কালী র্মহির, পহিয়া, ৯ নাং ওয়াড ব, কবারিানগঞ্জ, উপদজলা: কবারিানউহদ্দন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5758.  কভালা/১৩২ শ্রীশ্রী লিী নারায়ণ হজউ র্মহির, পহিয়া র্মধ্যপাড়া ৭ নাং ওয়াড ব, উপদজলা: কবারিানউহদ্দন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5759.  কভালা/১৩৩ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউ র্মহির, , পহিয়া র্মধ্যপাড়া ৭নাং ওয়াড ব, উপদজলা: কবারিানউহদ্দন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5760.  কভালা/১৩৪ শ্রীশ্রী অচযতানি ব্রহ্মচারী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পহিয়া, ডাক: কবারিানগঞ্জ, উপদজলা: কবারিানউহদ্দন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5761.  কভালা/১৩৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্ম: পহিয়া র্মধ্যপাড়া, ববদ্যবাড়ী, ৮নাং ওয়াড ব, উপদজলা: কবারিানউহদ্দন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5762.  কভালা/১৩৬ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির ও কালী র্মহির , পহির্ম পহিয়া, ৮নাং ওয়াড ব, মৃধাবাড়ী, উপদজলা: কবারিানউহদ্দন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5763.  কভালা/১৩৭ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউ র্মহির , পহির্ম পাহিয়া, ৮নাং ওয়াড ব (মৃধাবাড়ী), উপদজলা: কবারিানউহদ্দন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5764.  কভালা/১৬১ শ্রীশ্রী র্মেন কর্মিান হজউ র্মহির , লালদর্মিান কপৌর সভা, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5765.  কভালা/১৬২ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন কালী র্মহির, লালদর্মািন কপৌরসভা, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5766.  কভালা/১৬৩ শ্রীশ্রী র্মাকালী র্মহির , পল্লী, লালদর্মািন কপৌরসভা, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5767.  কভালা/১৬৪ শ্রীশ্রী কলাকনার্ বাবার র্মহির, গ্রার্ম: গজাহরয়া বাজার, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5768.  কভালা/১৬৫ গজাহরয়া বাজার শ্মোনঘাট, গ্রার্ম: গজাহরয়া বাজার, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5769.  কভালা/১৬৬ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ কালী র্মহির, , ডাক: গজাহরয়া বাজার, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5770.  কভালা/১৬৭ শ্রীশ্রী নি রাণী আশ্রর্ম, গ্রার্ম: চরভূতা (নর্মগ্রার্ম), ডাক: সাজীরিাট, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5771.  কভালা/১৬৮ িহর র্মহির , চরলিী ,উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5772.  কভালা/১৬৯ স্বগীয় কগৌর িহর কীত্তবনীয়া িহর, গ্রার্ম: অন্ন্ো প্রসাে, ডাক: লড ব িাহড বঞ্জ, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 



5773.  কভালা/১৭০ শ্রীশ্রী রাধা র্মাধব র্মহির, গ্রার্ম: অন্ন্ো প্রসাে, ডাক: লড ব িাহড বঞ্জ, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5774.  কভালা/১৭১ পূব ব অন্ন্ো প্রসাে শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: অন্ন্ো প্রসাে, ডাক: লড ব িাহড বঞ্জ, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5775.  কভালা/১৭২ শ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: অন্ন্ো প্রসাে, ২নাং ওয়াড ব, ডাক: লড ব িাহড বঞ্জ, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5776.  কভালা/১৭৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, অন্ন্ো প্রসাে, বতবর্মান েঃ চরপ্যারী কর্মািন, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5777.  কভালা/১৭৪ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির ও আশ্রর্ম, গ্রার্ম: পহির্ম লড ব িাহড বঞ্জ, ডাক: লড ব িাহড বঞ্জ, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5778.  কভালা/১৭৫ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: প্যারীদর্মিান, গ্রার্ম: পঃ লড ব িাহড বঞ্জ, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5779.  কভালা/১৭৬ শ্রীশ্রী িহর সাধুর র্মহির , সাাং: ধলীদগৌর নগর, ডাক: ধলীদগৌর নগর, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5780.  কভালা/১৭৭ িদর কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্যচরলিী, ডাক: ডাওরী িাট, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5781.  কভালা/১৭৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, পহির্ম চরলিী ৯নাং ওয়াড ব, ডাক: ডাওরী বাজার, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5782.  কভালা/১৭৯ রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: চরলিী, ডাক: ডাওরী িাট, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5783.  কভালা/১৮০ র্মধ্য কালর্মা কালী বাড়ী রাধাকৃদষ্ণর র্মহির, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5784.  কভালা/১৮১ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর কালর্মা (বালাবাড়ী), ডাক: ডাওরী িাট, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5785.  কভালা/১৮২ রায়চাঁে কালী র্মহির , গ্রার্ম: রায়চাঁে, ডাকঘর: রায়চাঁে, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5786.  কভালা/১৮৩ দুগ বা আশ্রর্ম (র্মহির), সাাং: রায়চাঁে, ডাকঘর: রায়চাঁে, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5787.  কভালা/১৮৪ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ র্মিাপ্রভুর র্মহির , গ্রার্ম: অন্ন্ো প্রসাে, ডাক: লড বিাহড বঞ্জ, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5788.  কভালা/১৮৫ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: অন্ন্ো প্রসাে, ডাক: লড ব িাহড বঞ্জ, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5789.  কভালা/১৮৬ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির ও শ্রীশ্রী িহর োস কগাস্বার্মীর আশ্রর্ম, গ্রার্ম: প. চরউদর্মে, ডাক: গজাহরয়া, উপ: লালদর্মািন, 

কভালা 

০৮.১২.১১ 

5790.  কভালা/১৮৭ েহিণ গজাহরয়া গুচ্ছ গ্রার্ম শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: গজাহরয়া, ডাক: গজাহরয়া, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: 

কভালা 

০৮.১২.১১ 

5791.  কভালা/১৮৮ কলঙ্গুটিয়া রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কলঙ্গুটিয়া, ডাক: চরভূতা, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5792.  কভালা/১৮৯ কদলজ পাড়া কাহল র্মহির, পহির্ম চর উদর্মে, ডাক: গজাহরয়া, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5793.  কভালা/১৯০ কদলজ পাড়া দুগ বা র্মহির, পহির্ম চর উদর্মে, ডাক: গাজাহরয়া, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5794.  কভালা/১৯১ শুদণ্যর চর রাধা কগাহবদির র্মহির, সাাং- বয়াগঞ্জ, ডাক: ফতারিাই, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5795.  কভালা/১৯২ রাধা কগাহবদির র্মহির, গ্রার্ম: গজাহরয়া, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5796.  কভালা/১৯৩ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রার্ম: +ডাক: রায়চাঁে বাজার, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5797.  কভালা/১৯৪ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী র্মহির ও আশ্রর্ম, গ্রার্ম: +ডাক: রায়চাঁে বাজার, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5798.  কভালা/১৯৫ শ্রীশ্রী কগৌর হনতাই র্মহির , গ্রার্ম: +ডাক: রায়চাঁে বাজার, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5799.  কভালা/১৯৬ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: +ডাক: রায়চাঁে বাজার, উপদজলা: লালদর্মািন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5800.  কভালা/২১৬ শ্রীশ্রী জ্ঞানোহয়নী িহর বাড়ী দুগ বা র্মহির, সাাং- কাচারীর ডগী, উপদজলা: র্মনপুরা, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5801.  কভালা/২১৭ কসানারচর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কসানারচর, ডাকঘর: িাজীরিাট, উপদজলা: র্মনপুরা, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5802.  কভালা/২১৮ কসানারচর সাব বজনীন কপ্রর্মোহয়নী িহর র্মহির, গ্রার্ম: কসানারচর, ডাক: িাজীরিাট, উপদজলা: র্মনপুরা, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 



5803.  কভালা/২১৯ শ্রীশ্রী জ্ঞান োহয়নী িহরসভা, কাচাহরর ডহগ, উপদজলা: র্মনপুরা, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5804.  কভালা/২২০ শ্রীশ্রী র্মিাপ্রভুর কসবাশ্রর্ম র্মহির, গ্রার্ম: চরসহতন (এ.আর.পল্লী), ডাক: িাজীর িাট, উপদজলা: র্মনপুরা, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5805.  কভালা/২২১ শ্রীশ্রী আনি োহয়নী িহর র্মহির , রাির্মানপুর, লালদর্মািন ডািার বাড়ী, উপদজলা: র্মনপুরা, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5806.  কভালা/২২২ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: সীতাকুন্ড, ডাক: কাউয়ারদটক, উপদজলা: র্মনপুরা, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5807.  কভালা/২২৩ শ্রীশ্রী জ্ঞান র্মঞ্জুরী িহরসভা, ডাক: কাউয়ার কটক, উপদজলা: র্মনপুরা, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5808.  কভালা/২২৪ শ্রীশ্রী দুগা রাণী (র্মহির) কসবাশ্রর্ম, সীতাকুন্ড, উপদজলা: র্মনপুরা, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5809.  কভালা/২২৫ শ্রীশ্রী কাহলকান্ত কগাস্বার্মীর কসবাশ্রর্ম, কূলাগাজীর তালুক, ৬নাং ওয়াড ব, উপদজলা: র্মনপুরা, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5810.  কভালা/২২৬ শ্রীশ্রী হগহরধারী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কসানারচর, ডাক: িাজীর িাট, উপদজলা: র্মনপুরা, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5811.  কভালা/২২৭ কপ্রর্মোহয়নী িহরসভা, গ্রার্ম: রির্মানপুর, সাকুহচয়া, উপদজলা: র্মনপুরা, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5812.  কভালা/২২৮ ঈশ্বরগঞ্জ দুগ বা র্মহির , ধীদরন্দ্র র্মাহঝর বাড়ী, উপদজলা: র্মনপুরা, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5813.  কভালা/২২৯ শ্রীগুরু বচতন্য র্মহির, কসনারচর, উপদজলা: র্মনপুরা, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5814.  কভালা/২৩০ রাধাদগাহবি র্মহির, কসানারচর, লহলতবাবুর বাড়ী, উপদজলা: র্মনপুরা, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5815.  কভালা/২৫১ শ্রীশ্রী ঠাকুর র্মেন কর্মািন বাউহজর র্মহির, কেৌলতখান কপৌরসভা, উপদজলা: কেৌলতখান, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5816.  কভালা/২৫২ শ্রীশ্রী সুকদেব র্মেন কর্মািন র্মহির, সুকদেব পল্লী, কেৌলতখান কপৌরসভা, উপদজলা: কেৌলতখান, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5817.  কভালা/২৫৩ কেৌলতখান কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক+উপদজলা: কেৌলতখান, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5818.  কভালা/২৫৪ গুপ্তগঞ্জ র্মেন কর্মািন আখড়া, ডাক+উপদজলা: কেৌলতখান, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5819.  কভালা/২৫৫ শ্রীশ্রী িহর ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্য জয়নগর, ডাক: জয়নগর, উপদজলা: কেৌলতখান, কজলা: কভালা  ০৮.১২.১১ 

5820.  কভালা/২৫৬ শ্রীশ্রী হনতযানি র্মহির, গ্রার্ম: উঃ জয়নগর, ডাক: ঘুইঙ্গারিাট, উপদজলা: কেৌলতখান, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5821.  কভালা/২৫৭ শ্রীশ্রী কাহল র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম: নলদগাড়া, ডাক: লার্মহেপাতা, উপদজলা: কেৌলতখান, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5822.  কভালা/২৫৮ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: নলদগাড়া, ডাক: লার্মহেপাতা, উপদজলা: কেৌলত খান, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5823.  কভালা/২৫৯ শ্রীশ্রী হবদনাহেনী ও বৃিাবন কগাস্বার্মীর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: নলদগাড়া, ডাক: লার্মহেপাতা, উপদজলা: কেৌলতখান, কজলা: 

কভালা 

০৮.১২.১১ 

5824.  কভালা/২৬০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: নলদগাড়া, ডাক: লার্মহেপাতা, উপদজলা: কেৌলতখান, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5825.  কভালা/২৬১ শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: চরপাতা সৃহষ্টতলা, ডাক: লার্মহেপাতা, উপদজলা: কেৌলতখান, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5826.  কভালা/২৬২ শ্রীশ্রী োরেীয় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চরপাতা সৃহষ্টতলা, ডাক: লার্মহেপাতা, উপদজলা: কেৌলতখান, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5827.  কভালা/২৬৩ শ্রীশ্রী বুহড়র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম: চরপাতা সৃহষ্টতলা, গ্রার্ম: নলদগাড়া, উপদজলা: কেৌলতখান, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5828.  কভালা/২৬৪ শ্মোন ঘাট, গ্রা+ডাক+ উপদজলা: কেৌলতখান, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5829.  কভালা/২৬৫ বাাংলাবাজার র্মিা-শ্মোন, গ্রার্ম: র্মধ্যজয়নগর, উপদজলা: কেৌলতখান, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5830.  কভালা/২৬৬ চরপাতা চরগুর্মানী শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কলজপাতা, ডাক: লার্মহেপাতা, উপদজলা: কেৌলত খান, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5831.  কভালা/২৬৭ সাব বজনীন কালী পুজা র্মহির, চরগুর্মানী, ডাক: লার্মহেপাতা, উপদজলা: কেৌলত খান, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5832.  কভালা/২৬৮ শ্রীশ্রী হনতযানি র্মহির, উত্তর জয়নগর, ডাক: লার্মহেপাতা, উপদজলা: কেৌলত খান, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5833.  কভালা/২৬৯ শ্রীশ্রী  সরস্বতী র্মহির, গ্রার্ম: কলজপাতা, ডাক: লার্মহেপাতা, উপদজলা: কেৌলতখান, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 



5834.  কভালা/২৭০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কলজপাতা, ডাক: লার্মহেপাতা, উপদজলা: কেৌলতখান, কজলা: কভালা ২৪.১১.১৪ 

5835.  কভালা/২৭১ শ্রীশ্রী হনতাই কগৌর োহর্মত্ম র্মহির, গ্রার্ম: উ. জয়নগর, ডাক: লার্মহেপাতা, উপদজলা: কেৌলতখান, কজলা: কভালা ২৪.১১.১৪ 

5836.  কভালা/২৭২ শ্রীশ্রী হনতযানি র্মহির, গ্রার্ম: চরগুর্মানী, ডাক: লার্মহেপাতা, উপদজলা: কেৌলতখান, কজলা: কভালা ২৪.১১.১৪ 

5837.  কভালা/২৯১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কগৌর কগাহবি আশ্রর্ম, েেীগঞ্জ(োসপাড়া), ডাক+উপদজলা: তজুর্মহদ্দন, কজলা: কভালা ০৮.১২.১১ 

5838.  কভালা/২৯২ সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম:+ডাক: কগালকপুর, উপদজলা: তজুর্মহদ্দন, কজলা: কভালা ০৯.১১.১৬ 

5839.  বহর/০১ শ্রীশ্রী রাধা কগহবি র্মহির, গ্রার্মঃ আড়াইদবকী, কপাঃ পােী হেবপুর, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5840.  বহর/০২ শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির, গ্রার্মঃ পািী হেব পুর, কপাঃ পািী হেব পুর, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5841.  বহর/০৩ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ কসবা আশ্রর্ম র্মহির, গ্রার্মঃ পািী হেব পুর, কপাঃ পািী হেব পুর, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5842.  বহর/০৪ শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির, গ্রার্মঃ পািী হেব পুর, কপাঃ পািী হেব পুর, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5843.  বহর/০৫ রুনশ্রী পশুরী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ খয়রাবাে, কপাঃ খয়রাবাে, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5844.  বহর/০৬ খয়রাবাে োসপাড়া রাধা গহবি র্মহির, গ্রার্মঃ খয়রাবাে, কপাঃ খয়রাবাে, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5845.  বহর/০৭ শ্রীশ্রী র্মা কালী র্মহির, গ্রার্মঃ ভান্ডারী কারী,  কপাঃ গারুহড়য়া, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5846.  বহর/০৮ রহবপুর দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ রহবপুর, কপাঃ রহবপুর, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5847.  বহর/০৯ সাব বজনীন শ্রী শ্রী িহরগুরুচাঁে র্মতুয়া হর্মেন , গ্রার্মঃ ভান্ডারী কাবী, কপাঃ গারুহডয়া, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ 

বহরোল 

০৭.০৩.১১ 

5848.  বহর/১০ শ্রীশ্রী কলাকনার্ বাবার র্মহির , গ্রার্মঃ োগলেী(ডা: বাড়ী), কপাঃ চরাহে, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5849.  বহর/১১ শ্রীশ্রী কলাকনার্ বাবার র্মহির , গ্রার্মঃ োগলেী(চন্দ্র বাড়ী), কপাঃ চরাহে, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5850.  বহর/১২ সরসী সাব বজনীন শ্রী শ্রী দুগ বা র্মহনের, গ্রার্মঃ সরসী, কপাঃ চাটরা, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5851.  বহর/১৩ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির (ঘরার্মী বাড়ী র্মহির), গ্রার্মঃ কোট কৃষ্ণ কাঠী, কপাঃ কগার্মাদুধল, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ 

বহরোল 

০৭.০৩.১১ 

5852.  বহর/১৪ শ্রীশ্রী রাধা গহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ কোট কৃষ্ণকাবী, কপাঃ,দগার্মাদুধল, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5853.  বহর/১৫ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্মঃ কৃষ্ণকাঠী, কপাঃ কগার্মাদুধল, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5854.  বহর/১৬ কেেবন্ধু হবশ্ব কল্যান(র্মদিন্দ্র পাগদলর), গ্রার্মঃ বার্মনীকাঠী, কপাঃ কাজলা কাঠী, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5855.  বহর/১৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির কার্মার খালী, গ্রার্মঃ ককাোবর, কপাঃ কার্মার খালী, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5856.  বহর/১৮ শ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাঝগ্রার্ম, কপাঃ চরায়হদ্দ, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5857.  বহর/১৯ হবিারী পুর খাসদকল বাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ হবিারীপুর, কপাঃ কাহফলা, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ 

বহরোল 

০৭.০৩.১১ 

5858.  বহর/২০ হবিারী পুর সাব বজনীন শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ শ্যার্মপুর, কপাঃ শ্যার্মপুর, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5859.  বহর/২১ কবায়াহলয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কবায়াহলয়া, কপাঃ কবায়াহলয়া, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5860.  বহর/২২ সা. শ্রীশ্রী কালীর্মাতা ও েীতলা র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম : কৃষ্ণকাঠী, কপা : কগার্মাদুধল, উপদজলা : বাদকরগঞ্জ, কজলা : 

বহরোল 

০৭.০৩.১১ 

5861.  বহর/২৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম + কপাঃ কাহলগঞ্জ বাজার, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 



5862.  বহর/২৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্মঃ কাহলগঞ্জ বাজার, কপাঃ কাহলগঞ্জ বাজার, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ 

বহরোল 

০৭.০৩.১১ 

5863.  বহর/২৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্মঃ ফলাঘর, কপাঃ কাহলগঞ্জ বাজার, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5864.  বহর/২৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী ও হেতলা র্মাতার র্মহির, গ্রার্মঃ ফলাঘর, কপাঃ কাহলগঞ্জ বাজার, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ 

বহরোল 

০৭.০৩.১১ 

5865.  বহর/২৭ র্মধ্যনলুয়া বারুজীহবপাড়া সা. দূগ বা র্মন্ডপ ও রাধাগহবি র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্যনলুয়া, কপা: কাহলগঞ্জ বাজার, উপদজলা: 

বাদকরগঞ্জ 

০৭.০৩.১১ 

5866.  বহর/২৮ শ্রীশ্রী কগৌরাংগ র্মিাপ্রভূর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ লক্ষ্মীধব বন, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5867.  বহর/২৯ শ্রীশ্রী র্মেন কর্মািন কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্মঃ চরলক্ষ্মীবধ বন, কপাঃ লক্ষ্মীবধ বন, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5868.  বহর/৩০ শ্রীশ্রী কগৌরানী র্মিাপ্রভু হনতযানি হজউর কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্মঃ কপয়ারপুর, কপাঃ হেয়ালখুনী, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ 

বহরোল 

০৭.০৩.১১ 

5869.  বহর/৩১ শ্রীশ্রী র্মাদিন্দ্র সাধু র্মহির, র্মগ্রার্মঃ হেয়ালখুনী ,দপাঃ হেয়ালখুনী, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5870.  বহর/৩২ শ্রীশ্রী রাঁধা কগাহবি কসবাআশ্রর্ম, গ্রার্মঃ দুধলদর্মৌ,দপাঃ েঃ দুধলদর্মৌ, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5871.  বহর/৩৩ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কাকরধা ,দপাঃ কাকরধা, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5872.  বহর/৩৪ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কাকরধা ,দপাঃ কাকরধা, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5873.  বহর/৩৫ শ্রীশ্রী কালী বাড়ী দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ পূব ব ভাতোলা, কপাঃ পূব ব ভাতোলা , উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5874.  বহর/৩৬ শ্রীশ্রী রাধা র্মাধব হবগ্রি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম; ফলাঘর, ডাক: কালীগঞ্জ বাজার, উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5875.  বহর/৩৭ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : ে. সুিরকাঠী, কপাঃ কগার্মাদুধল, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5876.  বহর/৩৮ েহিণ রাজারচর সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: রাজারচর, ডাক: সাদিদবর িাট, উপদজলা+দজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5877.  বহর/৩৯ বাবা তারকনার্ ও র্মনসা কেবীর র্মহির, গ্রার্মঃ পহির্ম ভাতোলা, কপাঃ ভাতোলা, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ 

বহরোল 

০৭.০৩.১১ 

5878.  বহর/৪০ কাহফলা সাব বজনীন কালী ও হেতলা র্মহির, গ্রার্মঃ কাহফলা, কপাঃ কাহফলা, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5879.  বহর/৪১ কাহফলা শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির, গ্রার্মঃ কাহফলা, কপাঃ কাহফলা, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5880.  বহর/৪২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ বাগহেয়া, কপাঃ কলসকাঠ, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5881.  বহর/৪৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী হেতলা কেবীর র্মহির,র্ম গ্রার্মঃ বাগহেয়া, কপাঃ কলসকাঠী, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5882.  বহর/৪৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ বাগহেয়া, কপাঃ কলসকাঠী, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5883.  বহর/৪৫ শ্রীশ্রী রাধা-দগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ পূব ব বাগহেয়া, কপাঃ কলসকাঠী, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5884.  বহর/৪৬ শ্রীশ্রী কগাপালকৃষ্ণ কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্মঃ বাগহেয়া, কপাঃ কলসকাঠী, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ১৮.০৬.১৭ 

5885.  বহর/৪৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ বাগহেয়া, কপাঃ কলসকাঠী, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5886.  বহর/৪৮ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্মঃ পারহেবপুর, কপাঃ পারহেবপুর, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5887.  বহর/৪৯ শ্রীশ্রী পূণ ব ব্রহ্ম িহর গুরু চাঁে র্মতুয়া হর্মেন, গ্রার্মঃ পারহেবপুর, কপাঃ পারহেবপুর, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5888.  বহর/৫০ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ পারহেবপুর, কপাঃ পারহেবপুর, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 



5889.  বহর/৫১ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্মঃ বড়পুইয়াউঠা, কপাঃ বড়পুইয়াউঠা, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5890.  বহর/৫২ পূব বভাতোলা কালীবাড়ী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ পূব বভাতোলা, কপাঃ ভাতোলা, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5891.  বহর/৫৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ র্মহকর্মাবাে, কপাঃ চরােী, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5892.  বহর/৫৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দূগ বা র্মন্ডব, গ্রার্মঃ কগাপালপুর, কপাঃ চরােী, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5893.  বহর/৫৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ িলতা, কপাঃ চরােী, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5894.  বহর/৫৬ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ বলইকাঠী, কপাঃ বােলপাড়া, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5895.  বহর/৫৭ শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজার র্মহির, গ্রার্মঃ কগাপালপুর, কপাঃ চরােী, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5896.  বহর/৫৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা গহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কগাপালপুর, কপাঃ চরােী, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5897.  বহর/৫৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা গহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কগাপালপুর, কপাঃ চরােী, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5898.  বহর/৬০ শ্রীশ্রী রাধা গহবি র্মহির, গ্রার্মঃ চরােী, কপাঃ রাণীর িাট, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5899.  বহর/৬১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ চরােী, কপাঃ রাণীর িাট, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5900.  বহর/৬২ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্মঃ চরােী, কপাঃ রাণীর িাট, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5901.  বহর/৬৩ র্মধ্য চরাহে কালী র্মহির, গ্রার্মঃ চরােী, কপাঃ চরােী, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5902.  বহর/৬৪ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্মঃ চরােী, কপাঃ রাণীর িাট, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5903.  বহর/৬৫ কগাপালপুর রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কগাপালপুর, কপাঃ চরােী, উপদজলাঃ বাদকরগঞ্জ, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5904.  বহর/৬৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ চরগাবতলী, কপাঃ কগৌরনেী, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5905.  বহর/৬৭ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ েঃ পালরেী, কপাঃ কগৌরনেী, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5906.  বহর/৬৮ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্মঃ েঃ পালরেী, কপাঃ কগৌরনেী, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5907.  বহর/৬৯ শ্রীশ্রী ভুবনদর্মািন কসবা কুঞ্জ র্মহির, গ্রার্মঃ িাপাহনয়া, কপাঃ কাদের্মাবাে(হবল্বগ্রার্ম), উপদজলাঃ কগৌরনেী ০৭.০৩.১১ 

5908.  বহর/৭০ কগৌরনেী কপৌর র্মিাশ্মাোন, গ্রার্মঃ েঃ পালরেী, কপাঃ কগৌরনেী, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5909.  বহর/৭১ শ্রীশ্রী কলাকনার্ বাবা কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ চরগাবতলী, কপাঃ কগৌরনেী, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5910.  বহর/৭২ বাকাই ইোকুহড় সাব বজনীন র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্মঃ বাকাই, কপাঃ বাকাই, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5911.  বহর/৭৩ র্মধু সুেন কর্ম বকার বাড়ী দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ চরগাবতলী, কপাঃ কগৌরনেী, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5912.  বহর/৭৪ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ পহির্মপাড়া, কপাঃ চাঁেেী, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5913.  বহর/৭৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্মঃ বাকাই, কপাঃ বাকাই, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5914.  বহর/৭৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী হসদদ্ধশ্বরী র্মহির, গ্রার্মঃ বাকাই, কপাঃ বাকাই, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5915.  বহর/৭৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ বাকাই, কপাঃ বাকাই, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5916.  বহর/৭৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী েীতলা র্মহির, গ্রার্মঃ কোনারকাহি, কপাঃ বাকাই, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলা  ঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5917.  বহর/৭৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী েীতলা র্মহির, গ্রার্মঃ কোনারকাহি, কপাঃ বাকাই, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5918.  বহর/৮০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী গদনে পাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ কোনারকাহি, কপাঃ বাকাই, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5919.  বহর/৮১ কোনারকাহি সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কোনারকাহি, কপাঃ বাকাই, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5920.  বহর/৮২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী বচতন্য র্মিাপ্রভুর আশ্রর্ম, গ্রার্মঃ কোনারকাহি, কপাঃ বাকাই, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলা  ঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 



5921.  বহর/৮৩ বাকাই সাব বজনীন শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ বাকাই, কপাঃ বাকাই, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5922.  বহর/৮৪ কোনারকাহি পূব বপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কোনারকাহি, কপাঃ বাকাই, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5923.  বহর/৮৫ র্মাহিলাড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী শ্যার্মা র্মহির, গ্রার্মঃ বাঘার, কপাঃ র্মাহিলাড়া, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5924.  বহর/৮৬ চর-রর্মজান পুর সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ চর-রর্মজানপুর, কপাঃ হপঙ্গলা কাঠী, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ 

বহরোল 

০৭.০৩.১১ 

5925.  বহর/৮৭ শ্রীশ্রী দূগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্মঃ হপঙ্গলা কাঠা,  কপাঃ িাজী পাড়া, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5926.  বহর/৮৮ র্মাহিলাড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাহিলাড়া, কপাঃ র্মাহিলাড়া, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5927.  বহর/৮৯ বার্ী জয় কালী র্মহির, গ্রার্মঃ বার্ী, কপাঃ বার্ী, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5928.  বহর/৯০ তাঁরা কুপী রায় বাহড় রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ তাঁরাকুপী, কপাঃ কটগস্তল, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5929.  বহর/৯১ পহির্ম বার্ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ বার্ী, কপাঃ বার্ী, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5930.  বহর/৯২ তাঁরা কুপী সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ তাঁরাকুপী, কপাঃ কটগস্তল, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5931.  বহর/৯৩ তাঁরা কুপী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ তাঁরাকুপী, কপাঃ কটগস্তল, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5932.  বহর/৯৪ বার্ী র্মা র্মনসা র্মহির, গ্রার্মঃ ইলv, কপাঃ বার্ী, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5933.  বহর/৯৫ বার্ী সাব বজনীন হসতলা র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্মঃ রাতাকুহপ, কপাঃ বার্ী, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5934.  বহর/৯৬ বার্ী তাঁরা র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্মঃ কগৌরনেী, কপাঃ কগৌরনেী, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5935.  বহর/৯৭ পূব ব র্মাহিলাড়া সাব ব জনীন শ্যার্মা র্মহির, গ্রার্মঃ পূব ব র্মাহিলাড়বা, কপাঃ র্মাহিলাড়া, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5936.  বহর/৯৮ েহিণ কগাব বধন শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ন র্মহির, গ্রার্মঃ কগৌরনেী, কপাঃ কগৌরনেী, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5937.  বহর/৯৯ লাদখরাজ কসবা রদত্নশ্বর ঋহষ বাহড়র কালী র্মহির, গ্রার্মঃ বার্ী, কপাঃ বার্ী, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5938.  বহর/১০০ েহিণ কগাব বধন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কগাব বধন, কপাঃ সাওঁড়া, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5939.  বহর/১০১ শ্রীশ্রী হনগর্মানি সারম্বত্ত আশ্রর্ম ও িহর র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাহিলাড়া, কপাঃ র্মাহিলাড়া, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5940.  বহর/১০২ শ্রীশ্রী েীতলা ও বাস্ত র্মহির, গ্রার্মঃ োংকর পাো, কপাঃ িাজী পাড়া, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5941.  বহর/১০৩ োংকর পাো সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ োংকর পাো, কপাঃ িাজী পাড়া, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5942.  বহর/১০৪ সাত কাফুলা সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্মঃ উত্তর চাঁেেী, কপাঃ চাঁেেী, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5943.  বহর/১০৫ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ বাহগদের পার, কপাঃ বার্ী, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5944.  বহর/১০৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির ও গহবি র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাহিলাড়া, কপাঃ র্মাহিলাড়া, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5945.  বহর/১০৭ হবশ্বাস কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ উত্তর চাঁেেী, কপাঃ চাঁেেী, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5946.  বহর/১০৮ পূব ব কবজিার রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কবজিার, কপাঃ র্মাহিলাড়া, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5947.  বহর/১০৯ সর্মাধী র্মহির, গ্রার্মঃ উত্তর পহির্ম চন্দ্রিার, কপাঃ বাটাদজার, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5948.  বহর/১১০ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ উত্তর পহির্ম চন্দ্রিার, কপাঃ বাটাদজার, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5949.  বহর/১১১ উত্তর কবজিার কালী র্মহির, গ্রার্মঃ উত্তর কবজিার, কপাঃ র্মাহিলাড়া, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5950.  বহর/১১২ কবজিার সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কবজিার, কপাঃ র্মাহিলাড়া, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5951.  বহর/১১৩ শ্রীশ্রী র্মা দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ পূব ব সর্মর হসাংি, কপাঃ কর্মোকুল, উপদজলাঃ কগৌরনেী, কজলাঃ বহরোল ০৭.০৩.১১ 



5952.  বহর/১১৪ বাগবাড়ী সাব বজনীন শ্রীশ্রী র্মা তাঁরা র্মহির, গ্রার্ম: সুিরেী, ডাক: টরকী বির, উপদজলা: কগৌরনেী, কজলা: বহরোল ২১.০৬.১৬ 

5953.  বহর/১৩১ শ্রীর্মৎ আচার্য্ব হনরাঞ্জন কগাস্বার্মী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: গজাহলয়া, ডাক: ওটরা, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5954.  বহর/১৩২ র্মাোেী সতয সনাতন আশ্রর্ম, র্মাোেী, ধার্মের, উহজরপুর, বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5955.  বহর/১৩৩ শ্রীশ্রী বচতন্য সাব বজনীন কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: গজাহলয়া, ডাক: ওটরা, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5956.  বহর/১৩৪ কাহল ও সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, বড়দকাঠা, ডাক: ডাকুয়ারিাট, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5957.  বহর/১৩৫ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, বড়াদকাঠা, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5958.  বহর/১৩৬ উত্তর বড়াদকাঠা সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: বড়াদকাঠা, ডাক: ডাকুয়ারিাট, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5959.  বহর/১৩৭ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: নাহরদকলী, ডাক: সাকরাল, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5960.  বহর/১৩৮ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী, দুগ বা েীতলা ও কলাকনার্ র্মহির, গ্রার্ম: সকরাল, ডাক: সাকরাল, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: 

বহরোল 

০৭.০৩.১১ 

5961.  বহর/১৩৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন র্মা র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: সাকরাল, কর্মাঃ সাকরাল, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5962.  বহর/১৪০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: নাহরদকলী, ডাক: সাকরাল, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5963.  বহর/১৪১ পূব ব বড়াদকাঠা রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, পূব ব বড়াদকাঠা, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5964.  বহর/১৪২ পূব ব বড়াদকাঠা কাহল ও েীতলা র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব বড়াদকাঠা, ডাক: ডাকুয়ারিাট, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: 

বহরোল 

০৭.০৩.১১ 

5965.  বহর/১৪৩ পূব ব বড়াদকাঠা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পুব ব বড়াদকাঠা, ডাক: ডাকুয়ারিাট, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5966.  বহর/১৪৪ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির ও সনাতন কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: আন্ধার র্মাহনক, ডাক: বাদর্মর কাঠী, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: 

বহরোল 

০৭.০৩.১১ 

5967.  বহর/১৪৫ েওসার বড়বাহড় সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: েওসার, ডাক: কোলক, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5968.  বহর/১৪৬ গদজন্দ্র সাব বজনীন িহর ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : গদজন্দ্র , ডাক :  ধামুরা, উপদজলা : উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5969.  বহর/১৪৭ শ্রীশ্রী কগৌর হনতাই কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: েদত্তশ্বর, ডাক: কোলক, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5970.  বহর/১৪৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: েদত্তশ্বর, ডাক: কোলক, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5971.  বহর/১৪৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: েত্তশ্বর, ডাক: কোলক, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5972.  বহর/১৫০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কৃষ্ণ ভি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: রাদর্মর কাঠী, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5973.  বহর/১৫১ পূব ব রাদর্মর কাঠী হবশ্বাস বাড়ী সাব বজনীন র্মহির, রাদর্মরকাঠী, ধামুরা, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5974.  বহর/১৫২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, পঃ রাদর্মর কাঠি, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5975.  বহর/১৫৩ পহির্ম রাদর্মর কাঠি সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: রাদর্মর কাঠি, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5976.  বহর/১৫৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, রুহির বাহড়, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5977.  বহর/১৫৫ র্মালাকার বাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: উত্তর ধামুরা, ডাক: ধামুরা, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5978.  বহর/১৫৬ পহির্ম েত্তসার সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: েত্তসার, ডাক: কোলক, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5979.  বহর/১৫৭ পহির্ম েত্তসার সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: েত্তসার, ডাক: কোলক, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5980.  বহর/১৫৮ পহির্ম েত্তসার সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: েত্তসার, ডাক: কোলক, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 



5981.  বহর/১৫৯ কালী র্মহির ও রার্মকৃষ্ণ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: গদজন্দ্র, ডাক: রাদর্মরকাঠী, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5982.  বহর/১৬০ েীতলা র্মহির , গ্রার্ম: কর্মাড়াকাঠী, ডাক: কর্মাড়াকাঠী, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5983.  বহর/১৬১ শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির , গ্রার্ম: কখালনা, ডাক: কর্মাড়াকাঠী, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5984.  বহর/১৬২ কখালনা আহে র্মহির , গ্রার্ম: কখালনা, ডাক: কর্মাড়াকাঠী, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5985.  বহর/১৬৩ শ্রীশ্রী আহে র্মনসা র্মহির , গ্রার্ম: কখালনা, ডাক: কর্মাড়াকাঠী, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5986.  বহর/১৬৪ স্বাহর্মজী নরত্তর্ম ব্রহ্মচারী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: িহস্তশুন্ড, ডাক: িহস্তশুন্ড, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5987.  বহর/১৬৫ বাবা কলাকনার্ ব্রহ্মচারী র্মহির, গ্রার্ম: িহস্তশুন্ড, ডাক: িহস্তশুন্ড, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5988.  বহর/১৬৬ জাগ্রত শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কারফা, ডাক: পীদড়র পার, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5989.  বহর/১৬৭ শ্রীশ্রী িহর ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কারফা, ডাক: পীদড়র পার, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5990.  বহর/১৬৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: ে. গজাহলয়া, ডাক: ওটরা, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5991.  বহর/১৬৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: গুঠিয়া, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5992.  বহর/১৭০ োদসরিাট সাব বজনীন দুগ বা র্মহির  ,গ্রার্ম :বরভেেী ,ডাক :োদসরিাট ,উপদজলা :উহজরপুর ,কজলা :বহরোল  ০৭.০৩.১১ 

5993.  বহর/১৭১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: কাকরাধাড়ী,  ডাক: গগন, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5994.  বহর/১৭২ শ্রীশ্রী িহর ওঁ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: হেকারপুর, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5995.  বহর/১৭৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব রির্মতপুর, ডাক: কযাদডট কদলজ,উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5996.  বহর/১৭৪ সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: চরর্মহিষা, ডাক: ঠাকুর র্মহলক, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5997.  বহর/১৭৫ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: অজুবন র্মাহঝ, ডাক: বায়লাখাহল, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5998.  বহর/১৭৬ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: হতদলর চর, ডাক: সহরকাল, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

5999.  বহর/১৭৭ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক : খানপুরা,  উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6000.  বহর/১৭৮ জাগ্রত র্মা র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: চরউত্তর ভূদতরহেয়া, ডাক: আগরপুর, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6001.  বহর/১৭৯ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম ভূদতরহেয়া, ডাক: ভূদতরহেয়া, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6002.  বহর/১৮০ সাব বজনীন কালী র্মাতার র্মহির ও কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: ইসলার্মপুর, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6003.  বহর/১৮১ োদরাগারিাট িহর ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চন্দ্রপাড়া, ডাক: কেদিরখাত, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6004.  বহর/১৮২ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: চন্দ্রপাড়া(র্মন্ডলবাড়ী), ডাক: কেদিরখাত, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6005.  বহর/১৮৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: চন্দ্রপাড়া, ডাক: কেদিরখাত, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6006.  বহর/১৮৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: আগরপুর, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6007.  বহর/১৮৫ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বায়লাখালী, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6008.  বহর/১৮৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: র্মাধবপাো, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6009.  বহর/১৮৭ শ্রীশ্রী িদরকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: ককালচর, ডাক: বায়লাখালী, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6010.  বহর/১৮৮ শ্রীশ্রী কেেবন্ধু আশ্রর্ম, গ্রার্ম: উত্তর ভূদতরহেয়া, ডাক: ভূদতরহেয়া, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6011.  বহর/১৮৯ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হতদলর চর, ডাক: সহরকাল, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6012.  বহর/১৯০ সাব বজনীন কালী  র্মহির , গ্রার্ম: + ডাক: ইসলার্মপুর, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 



6013.  বহর/১৯১ সাব বজনীন িহরঠাকুদরর র্মহির , গ্রার্ম: + ডাক: ইসলার্মপুর, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6014.  বহর/১৯২ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: হতদলর চর, ডাক: সহরকাল, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6015.  বহর/১৯৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: র্মাধবপাো, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6016.  বহর/১৯৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:বাড়ইখালী,  ডাক: র্মাধবপাো, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6017.  বহর/১৯৫ বােলা েীতলা ও র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম:বােলা,  ডাক: র্মাধবপাো, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6018.  বহর/১৯৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন েীতলা কালী র্মহির, গ্রার্ম:সািাপাড়া,  ডাক: র্মাধবপাো, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6019.  বহর/১৯৭ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: র্মাধবপাো, উপদজলা: বাবুগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6020.  বহর/১৯৮ সাব বজনীন র্মা ধনলিী র্মহির, গ্রার্ম: র্মহরবুহনয়া, ডাক: হবোরকাহি, উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6021.  বহর/১৯৯ শ্রীশ্রী কগাপাল কেব হবগ্রি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্মহরচ বুহণয়া, ডাক: হবোরকাহি, উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6022.  বহর/২০০ সাব বজনীন কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: মুরারবাড়ী, ডাক: হবোরকাহি, উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6023.  বহর/২০১ সাব বজনীন রাইরসরাজ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: মুরারবাড়ী, ডাক: হবোরকাহি, উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6024.  বহর/২০২ শ্রী গুরু সঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: কুহিিার, বানারীপাড়া, উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6025.  বহর/২০৩ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির ও শ্রীর্মৎ স্বার্মী ব্রহ্মানি পুরী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:বুহিিার, ডাক+ উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: 

বহরোল 

০৭.০৩.১১ 

6026.  বহর/২০৪ সাব বজনীন দুগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: বানারীপাড়া, ডাক+ উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6027.  বহর/২০৫ শ্রীশ্রী হবষ্ণু ও কলাকনার্ র্মহির, গ্রার্ম: বানারীপাড়া, ডাক+ উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6028.  বহর/২০৬ সাব বজনীন শ্রী কালী র্মহির, র্মগ্রার্ম: কুহিিার, ডাক+ উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6029.  বহর/২০৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: জম্বদ্বীপ, ডাক+  উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6030.  বহর/২০৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: জ্ম্ম্বদ্বীপ, ডাক+ উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6031.  বহর/২০৯ োন্ডয়াট সাব বজনীন শ্রীশ্রী েীতলা র্মহির, গ্রার্ম: োন্ডয়াট, ডাক+ উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6032.  বহর/২১০ োন্ডয়াট ঋহষ কুল ব্রহ্মচারী আশ্রর্ম, গ্রার্ম: োন্ডয়াট, ডাক+ ডাক+ বানারীপাড়া, বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6033.  বহর/২১১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কলাকনার্ র্মহির, গ্রার্ম: োন্ডয়াট, ডাক+ উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6034.  বহর/২১২ োন্ডয়াট সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: োন্ডয়াট, ডাক+ উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6035.  বহর/২১৩ পঃ বাইোরী সাব বজনীন দূগ বা  ও কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বাইোরী, উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6036.  বহর/২১৪ েত্তপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: েত্তপাড়া (হবশ্বাসবাড়ী), ডাক: বাইোরী, উপদজলা: বানারীপাড়া ০৭.০৩.১১ 

6037.  বহর/২১৫ ইলুিার সাব বজনীন িহর কসবাভি আশ্রর্ম, গ্রার্ম: ইলুিার, ডাক: ইলুিার, উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6038.  বহর/২১৬ ইলুিার সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: ইলুিার, উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6039.  বহর/২১৭ িহর ও কাহল র্মহির, গ্রার্ম: র্মাোরকাঠি, ডাক: খহলসাদকাঠা, উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6040.  বহর/২১৮ ইলুিার সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: ইলুিার, ডাক: ইলুিার, উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6041.  বহর/২১৯ সাব বজনীন ঠাকুর জগোনি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: হবোরকাহি, উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6042.  বহর/২২০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির ও আশ্রর্ম , গ্রার্ম+ডাক: হবোরকাহি, উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 

6043.  বহর/২২১ ইসলার্মপুর সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ইসলার্মপুর, ডাক: আগূড়পুর, উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ০৭.০৩.১১ 



6044.  বহর/২২২ শ্রীশ্রী োহন্ত িহর গুরুচাঁে র্মতুয়া কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: ইদিরিাওলা, ডাক: আউয়ার, উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ১১.০৯.১২ 

6045.  বহর/২২৩ বানরীপাড়া বাজার ককন্দ্রীয় িহর সভা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: + উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ১১.০৯.১২ 

6046.  বহর/২২৪ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: কের্মবাড়ী, ডাক: হবোরকাহি, উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা: বহরোল ১১.০৯.১২ 

6047.  বহর/২২৫ কাজলািার ঠাকুরবাহড় সা. দুগ বা, কালী ও েীতলা র্মহির , গ্রার্ম: কাজলািার, ডাক:জদবেপুর, উপদজলা: বানারীপাড়া, 

বহরোল 

১৬.১০.১৪ 

6048.  বহর/২২৬ কােীপুর রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কােীপুর, ডাক: উত্তরচর, উপদজলা: কর্মদিহিগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৩.০১.১১ 

6049.  বহর/২২৭ কােীপুর সাব বজনীন সনাতন কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কােীপুর, ডাক: উত্তরচর, উপদজলা: কর্মদিহিগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৩.০১.১১ 

6050.  বহর/২২৮ শ্রীশ্রী কালী ও হবশ্ব কল্যাণ গীতাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: চর কিাগলা, উপদজলা: কর্মদিহিগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৩.০১.১১ 

6051.  বহর/২২৯ শ্রীশ্রী কলাকনার্ সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: চর কিাগলা, উপদজলা: কর্মদিহিগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৩.০১.১১ 

6052.  বহর/২৩০ শ্রীশ্রী কলাকনার্ বাবাজীর আশ্রর্ম, গ্রার্ম+দসানামুখী,  ডাক+ উপদজলা: কর্মদিহিগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৩.০১.১১ 

6053.  বহর/২৩১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ককালচহর শ্যার্মরায়, ডাক: উত্তর চর , উপদজলা: কর্মদিহিগঞ্জ, কজলা: বহরোল ২৮.০৪.১৪ 

6054.  বহর/২৩২ শ্রীশ্রী কর্মদিহিগঞ্জ র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম:+দসানামুখী, ডাক: + উপদজলা: কর্মদিহিগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৩.০১.১১ 

6055.  বহর/২৩৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্য বাজার,  ডাক: + উপদজলা: কর্মদিহিগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৩.০১.১১ 

6056.  বহর/২৩৪ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ হজউর র্মহির, গ্রার্ম:+দসানামুখী, ডাক: + উপদজলা: কর্মদিহিগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৩.০১.১১ 

6057.  বহর/২৩৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম ইয়ার কবগ, ডাক: লস্করপুর, উপদজলা: কর্মদিহিগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৩.০১.১১ 

6058.  বহর/২৩৬ শ্রীশ্রী কালাচাঁে ঠাকুর র্মহির, কসানামুখী (পাতারিাট বির), উপদজলা: কর্মদিহিগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৩.০১.১১ 

6059.  বহর/২৩৭ শ্রীশ্রী কালী ও েীতলা র্মহির, পাতারিাট বির (উত্তর বাজার), গ্রার্ম: কসানামুখী, উপদজলা: কর্মদিহিগঞ্জ ০৩.০১.১১ 

6060.  বহর/২৩৮ শ্রীশ্রী র্মেনদর্মািন কসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম: চুনারচর, ডাক: ঘাটপাতারিাট, উপদজলা: কর্মদিহিগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৩.০১.১১ 

6061.  বহর/২৩৯ শ্রীশ্রী বাসন্তী পুজা র্মহির, েঃ চরদিাগলা, ডাক+উপদজলা: কর্মদিহিগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৩.০১.১১ 

6062.  বহর/২৪০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী বাবার র্মহির, সাাং- পহির্ম ইয়ার কবগ, ডাক: লস্করপুর, উপদজলা: কর্মদিহিগঞ্জ ০৩.০১.১১ 

6063.  বহর/২৪১ শ্রীশ্রী কালী েীতলা দুগ বা ও িহর র্মহির, গ্রার্ম: কসানমুখী, ডাক: উপদজলা: কর্মদিহিগঞ্জ, কজলা: বহরোল ০৩.০১.১১ 

6064.  বহর/২৪২ শ্রীশ্রী কলাকনার্ সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: চরদিাগলা, উপদজলা: কর্মদিহিগঞ্জ, কজলা : বহরোল ১৬.০৭.১৪ 

6065.  বহর/২৪৩ নয়াখালী কালীতলা রিাকালী র্মহির, গ্রার্ম: নয়াখালী,  ডাক: ঈেগাঁ বাজার, উপদজলা: কর্মদিহিগঞ্জ, কজলা : বহরোল ১৭.০৯.১৪ 

6066.  বহর/২৫১ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম + ডাক : ওটরা, উপদজলা : উহজরপুর, কজলা : বহরোল ২০.১১.১১ 

6067.  বহর/২৫২ উপদজলা ককনন্দ্রীয় িহর কসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম: র্মাহলকািা, ডাক :,দচৌধুরীর িাট, উপদজলা : উহজরপুর, কজলা : বহরোল ২১/১১/১২ 

6068.  বহর/২৫৩ শ্রীশ্রী ঊগ্রতাঁরা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হেকারপুর, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৫/০৮/১৩ 

6069.  বহর/২৫৪ উত্তর রাদর্মরকাঠী সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: রাদর্মরকাঠী, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ০৫/০৮/১৩ 

6070.  বহর/২৫৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির ও রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: মূলপাইন, ডাক: ধার্মসর, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ১১/১১/১৩ 

6071.  বহর/২৫৬ রাজাপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: রাজাপুর, ডাক: সাতলা, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ১৪/১২/১৪ 

6072.  বহর/২৫৭ হবশ্বাস ভবন সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: রাদর্মরকাঠি, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ১৯.০৪.১৫ 

6073.  বহর/২৫৮ শ্রীশ্রী র্মৎ ১০৮ স্বার্মী েয়ানি অবধূত গুরু র্মিারাদজর পুণ্য সর্মাহধ র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক+ উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: 

বহরোল 

১০.০৬.১৫ 



6074.  বহর/২৫৯ র্মাোেী সতয সনাতন আশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্মাোেী, ডাক: ধার্মসর, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: হপদরাজপুর ২১.০৬.১৬ 

6075.  বহর/২৬০ সাব বজনীন র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: হেবপুর, ডাক: সাতলা, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: হপদরাজপুর ২২.১১.১৬ 

6076.  বহর/২৬১ শ্রীশ্রী কগৌর হনতাই ভি কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: খাটিয়ালপাড়া, ডাক: কাকুয়ার িাট, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ১৮.০৬.১৭ 

6077.  বহর/২৬২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: হেবপুর, ডাক: সাতলা, উপদজলা: উহজরপুর, কজলা: বহরোল ১৮.০৬.১৭ 

6078.  বহর/২৯৯ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির, উত্তর সাগরেী, বহরোল ২০.১১.১১ 

6079.  বহর/৩০০ শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে র্মতুয়া র্মহির, আহেশ্মোন, নতুন বাজার, বহরোল ২০.১১.১১ 

6080.  বহর/৩০১ শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির, র্মনসা বাড়ী করাড, কাউহনয়া, সের, বহরোল ২০.১১.১১ 

6081.  বহর/৩০২ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ ও র্মিার্মায়া র্মহির, জানকী হসাংি করাড, িহরজন কদলানী, সের, বহরোল ২০.১১.১১ 

6082.  বহর/৩০৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, েহিণ কড়াপুর, সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6083.  বহর/৩০৪ শ্রীশ্রী  দুগ বা র্মহির, রায়পাাংো, সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6084.  বহর/৩০৫ শ্রীশ্রী  র্মা র্মনসা স্বরস্বতী বাবা কলাকনার্ র্মহির, উত্তর কড়াপুর, ডাক: কড়াপুর, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: 

বহরোল 

২০.১১.১১ 

6085.  বহর/৩০৬ শ্রীশ্রী  র্মা েীতলা র্মহির, উত্তর কড়াপুর , কড়াপুর, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6086.  বহর/৩০৭ শ্রীশ্রী  র্মা র্মনসা ঠাকুরাণীর র্মহির, কলস গ্রার্ম, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6087.  বহর/৩০৮ সাব বজনীয় ও কালী েীতলা জয় দূগ বা হতলখানা র্মহির, গনপাড়া, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6088.  বহর/৩০৯ েয়ার্ময়ী কালী র্মাতা র্মহির, কলসগ্রার্ম, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6089.  বহর/৩১০ সাব বজনীন  কালী র্মহির, গণপাড়া, ৭নাং ওয়াড ব, কােীপুর, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6090.  বহর/৩১১ সারসী কধাপা বাড়ী কালী র্মহির, সারসী, ডাক: লাকুটিয়া, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6091.  বহর/৩১২ শ্রীশ্রী িহর ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর লার্মচরী, ডাক: চরবাড়ীয়া, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6092.  বহর/৩১৩ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর লার্মচরী, ডাক: চরপহড়য়া, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6093.  বহর/৩১৪ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, কবপারী বাড়ী, আইচা, োদয়স্তাবাে, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6094.  বহর/৩১৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, বারাইবাড়ী, আইচা, োদয়স্তাবাে, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6095.  বহর/৩১৬ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: েহিন চর আইচা, ডাক: োদয়স্তাবাে, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6096.  বহর/৩১৭ শ্রীশ্রী িহর ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ চরআইচা, ডাক োদয়স্তাবাে, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6097.  বহর/৩১৮ শ্রীশ্রী শ্মোন, গ্রার্ম: েহিণচর আইচা, ডাক: োদয়স্তাবাে, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6098.  বহর/৩১৯ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, আইচা, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6099.  বহর/৩২০ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির ও েীতলা র্মহির, আইচা, হিন্দু সর্মাজ, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6100.  বহর/৩২১ শ্রীশ্রী কলাকনার্ বাবার কসবা র্মহির, আইচা, োদয়স্তাবাে, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6101.  বহর/৩২২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর র্মহির, োদয়স্তাবাে, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6102.  বহর/৩২৩ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা ও র্মা হেতলা র্মহির, আইচা, োদয়স্তাবাে, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6103.  বহর/৩২৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, পূব ব আইচা, োস বাড়ী, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6104.  বহর/৩২৫ বাজারচর সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বাজারচর, ডাক: সাদিদবর িাট, উপদজলা: বহরোল  ২০.১১.১১ 



6105.  বহর/৩২৬ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, রাজারচর র্মিাবট আশ্রর্ম, রাজারচর র্মিাবট আশ্রর্ম, ডাক: সাদিদবর িাট, বহরোল  ২০.১১.১১ 

6106.  বহর/৩২৭ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির শ্রীশ্রী কাহলর্মাতা ও শ্রীশ্রী েীতলা র্মাতা র্মহির , গ্রার্ম: রাজারচর, ডাক: সাদিদবর িাট , বহরোল ২০.১১.১১ 

6107.  বহর/৩২৮ শ্রীশ্রী হেতলা র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: রাজারচর, ডাক: সাদিদবর িাট, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6108.  বহর/৩২৯ রাজারচর র্মিাবট আশ্রর্ম শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: রাজারচর, ডাক: সাদিদবর িাট, উপদজলা: বহরোল সের, 

বহরোল 

২০.১১.১১ 

6109.  বহর/৩৩০ রাজারচর র্মিাবট আশ্রদর্মর (হেব র্মহির), গ্রার্ম: রাজারচর, ডাক: সাদিদবর িাট, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: 

বহরোল 

২০.১১.১১ 

6110.  বহর/৩৩১ শ্রীশ্রী চর কিাগলা িহর ঠাকুর র্মহির, চরদিাগলা, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6111.  বহর/৩৩২ হডাংগার্মাহনক িদর কৃষ্ণ আশ্রর্ম ও র্মহির, গ্রার্ম: হডাংগার্মাহনক, ডাক: বুখাইনগর, উপদজলা: বহরোল সের  ২০.১১.১১ 

6112.  বহর/৩৩৩ রাজার চর শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: রাজার চর, ডাক: সাদিদবর িাট, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6113.  বহর/৩৩৪ র্মক্রর্ম প্রতাব শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, র্মক্রর্ম প্রতাব, বুখাইনগর, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6114.  বহর/৩৩৫ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: চরদর্মানাই, ডাক: চরদর্মানাই, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6115.  বহর/৩৩৬ শ্রীশ্রী কাহলর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: চরদর্মানাই, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6116.  বহর/৩৩৭ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: চরদর্মানাই, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6117.  বহর/৩৩৮ শ্রীশ্রী িহর ঠাকুর কসবাশ্রর্ম র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: চরদর্মানাই, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6118.  বহর/৩৩৯ শ্রীশ্রী েীতলা র্মাতা ও কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: চরদিাগলা, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6119.  বহর/৩৪০ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির, র্মধ্য রাজারচর, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6120.  বহর/৩৪১ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, র্মধ্য রাজারচর, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6121.  বহর/৩৪২ শ্রী র্মঠ, র্মধ্য রাজারচর, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6122.  বহর/৩৪৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী বগলীর্মাতা র্মহির, আস্তাকাঠি, উপদজলা: + কজলা: বহরোল  ২০.১১.১১ 

6123.  বহর/৩৪৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর ঠাকুদরর র্মহির, আস্তাকাঠি, ৬নাং জাগুয়া ইউহপ., ৮নাং ওয়াড ব, উপদজলা: + কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6124.  বহর/৩৪৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, আস্তাকাঠি, ৬নাং জাগুয়া ইউহপ., ৮নাং ওয়াড ব, উপদজলা: + কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6125.  বহর/৩৪৬ চহন্ডপুর সাব বজনীন শ্রী কাহল র্মহির, চহন্ডপুর, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6126.  বহর/৩৪৭ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, চহন্ডপুর, ডাক:: পাঁচগাঁও, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6127.  বহর/৩৪৮ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ ও র্মা র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: আস্তাকাঠী, ডাক: কিাগলা, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6128.  বহর/৩৪৯ শ্রীশ্রী কাহল র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: চর কাউয়া, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6129.  বহর/৩৫০ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা ও শ্রীশ্রী েীতলা র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: চরআইচা, ডাক: খানপুর, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: 

বহরোল 

২০.১১.১১ 

6130.  বহর/৩৫১ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ আশ্রর্ম , দুগ বাপুর, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6131.  বহর/৩৫২ শ্রীশ্রী দুগ বা ও কালী র্মহির, চর হিজলাতলা, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6132.  বহর/৩৫৩ শ্রীশ্রী র্মৎ স্বার্মী সোনি সদরশ্বতী র্মিদন্দ্র পাগল িহর র্মহির, রায়পুরা, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6133.  বহর/৩৫৪ সাব বজনীন কালী র্মহির, সাাং- চাঁেপুরা, ইউহপ.: চাঁেপুরা, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 



6134.  বহর/৩৫৫ শ্রীশ্রী বাবা কলাকনার্ ও িহর  চাঁে ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম: চাঁেপুরা, ডাক: তালুকোরিাট, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: 

বহরোল 

২০.১১.১১ 

6135.  বহর/৩৫৬ রায়পুরা বুহনয়াহে স্কুল সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, রায়পুরা, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6136.  বহর/৩৫৭ রায়পুরা কঘাষপাড়া সাব বজনী পূজা কহর্মটি, রায়পুরা, কঘাষপাড়া, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6137.  বহর/৩৫৮ চরপত্তলীয়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: চরপত্তলীয়া, ডাক: সাদিদবরিাট, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6138.  বহর/৩৫৯ সাদিদবর িাট সা. শ্রীশ্রী ককন্দ্রীয় দুগ বা র্মহির, কুহিঘাল পাড়া, ডাক: সাদিদবর িাট, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: 

বহরোল 

২০.১১.১১ 

6139.  বহর/৩৬০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পতাাং (দগাপাল নাদর্র বাড়ী), উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6140.  বহর/৩৬১ র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: কসার্মরাজী, ডাক: সাদিদবর িাট, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6141.  বহর/৩৬২ র্মধ্য কসার্মরাজী সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, কসার্মরাজী, ডাক: সাদিদবর িাট, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6142.  বহর/৩৬৩ নরকাঠী সাব বজনীন শ্রীশ্রী শ্যার্মা (কালী) র্মহির, গ্রার্ম: নরকাঠী, ডাক: হসাংদির কাঠী, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: 

বহরোল 

২০.১১.১১ 

6143.  বহর/৩৬৪ শ্রী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পতাাং, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6144.  বহর/৩৬৫ ঠাকুর বাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পতাাং, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6145.  বহর/৩৬৬ পতাাং ধর্ম বন রহিনী সভা, গ্রার্ম+ডাক: পতাাং, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6146.  বহর/৩৬৭ শ্রীশ্রী দুগ বা ও কালী এবাং িহর র্মহির, গ্রার্ম: চন্দ্রদর্মািন, ডাক: চন্দ্রদর্মািন, উপদজলা: বহরোল সের, কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6147.  বহর/৩৬৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, টিয়াখালী/িহরনাবুহনয়া, উপদজলা: + কজলা: বহরোল ২০.১১.১১ 

6148.  বহর/৩৬৯ বাাংলাদেে কসবাশ্রর্ম, অমৃতাঙ্গন, নূতন বাজার, বহরোল ০৪.০১.১২ 

6149.  বহর/৩৭০ শ্রীশ্রী কালী র্মাদয়র র্মহির, নূতন বাজার, বহরোল ১৫.০১.১২ 

6150.  বহর/৩৭১ শ্রীশ্রী নবগ্রি র্মহির, নূতন বাজার, বহরোল ১৫.০১.১২ 

6151.  বহর/৩৭২ শ্রীশ্রী োংকর র্মঠ, েিীে আঃ রব কসরহনয়াবাে করাড, বহরোল ১৫.০১.১২ 

6152.  বহর/৩৭৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর ঠাকুর র্মহির, ঠাকুরবাড়ী, টিয়াখালী, বহরোল ০৯.১০.১২ 

6153.  বহর/৩৭৪ রাজারচর র্মিাবট আশ্রর্ম, গ্রার্ম: রাজারচর, ডাক: সাদিদবর িাট, উপদজলা: + কজলা: বহরোল ০৫/০৮/১৩ 

6154.  বহর/৩৭৫ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, টিয়াখাহল, জাগুয়ািাট, বহরোল ১৭.০১.১৭ 

6155.  বহর/৪০৪ জীব মুহি িদর কৃষ্ণ র্মহির, ককালচরী (কােীপুর), ডাক: উত্তরচর, উপদজলা: কর্মদিহিগঞ্জ, কজলা: বহরোল ১৫.০৩.১১ 

6156.  বহর/৪২৪ সাব বজনীন র্মতুয়া িহর র্মহির , গ্রার্ম+ডাক: চলকাদল খান, উপদজলা: মুলােী, কজলা: বহরোল ০৯/০২/১৪ 

6157.  বহর/৪২৫ বাাংলাদেে কসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম+ডাক: চলকাদল খাঁ, উপদজলা: মুলােী, কজলা: বহরোল ১৬.১০.১৪ 

6158.  বহর/৪৭৫ বসয়েকাঠী সাব বজনীন পূজা র্মহির ও কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বসয়েকাঠী,ডাক: আউয়ার, উপদজলা: বানারীপাড়া, কজলা:  ১৮/০৫/১১ 

6159.  বহর/৪৯৯ শ্রীশ্রী গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ে. বড়র্মগড়া, ডাক: কজাবারপাড়, উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা: বহরোল ২৫.০১.১৬ 

6160.  বহর/৫০০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী গুরুধার্ম কেদবাত্তর এদস্টট, গ্রার্ম: ে. বািাদুরপুর, ডাক: বািাদুরপুর, উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা: 

বহরোল 

২৫.০১.১৬ 



6161.  বহর/৫০১ শ্রীর্মৎ স্বার্মী র্মদনাির কগাস্বার্মী ভিসঙ্গ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: সরবাড়ী, ডাক: কজাবারপাড়, উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা : 

বহরোল 

২৫.১০.১১ 

6162.  বহর/৫০২ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: ে. কজাবারপাড়, ডাক: কজাবারপাড়, উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা : বহরোল ২৫.১০.১১ 

6163.  বহর/৫০৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কজাবারপাড়, উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা : বহরোল ২৫.১০.১১ 

6164.  বহর/৫০৪ শ্রীশ্রী প্রবতবক গুরু হনবারণ স্মৃহত র্মহির, গ্রার্ম: ে. বড়র্মগরা, ডাক: কজাবারপাড়, উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা : বহরোল ২৫.১০.১১ 

6165.  বহর/৫০৫ শ্রীশ্রী  কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কসার্মাইরপাড়, ডাক: পয়সারিাট, উপদজলা: আকগলঝাড়া, বহরোল ১৫.০১.১২ 

6166.  বহর/৫০৬ শ্রীশ্রী  রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: ককাোলদধায়া, উপদজলা: আকগলঝাড়া, বহরোল ১৩.০১.১৩ 

6167.  বহর/৫০৭ শ্রীশ্রী েীতলা এবাং কালী র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর বড়র্মগড়া, ডাক: কজাবারপাড়, উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা: বহরোল ১৭.০১.১৭ 

6168.  বহর/৫৩২ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: +ডাক: ককাোলদধায়া, উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা: বহরোল ০৩.০১.১২ 

6169.  বহর/৫৩৫ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রার্ম+ডাক: বারপাইকা, উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা: বহরোল ১২.০২.১২ 

6170.  বহর/৫৪২ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কঘাড়ারপাড়, ডাক: কাঠিরা, উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা: বহরোল ০৫/০২/১৩ 

6171.  বহর/৫৪৩ শ্রীশ্রী  গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: ককাোলদধায়া, উপদজলা: আকগলঝাড়া, বহরোল ১৩.০১.১৩ 

6172.  বহর/৫৪৪ র্মদিশ্বর কসবাসাংঘ ও অনার্ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: বািাদুরপুর, উপদজলা: আকগলঝাড়া, বহরোল ১৩.০১.১৩ 

6173.  বহর/৫৪৫ কালুরপাড় সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কালুরপাড়, ডাক: কাঠিরা, উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা: বহরোল ৩০/০১/১৩ 

6174.  বহর/৫৪৬ শ্রীগুরু ভাবনামৃত কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাোইল, ডাক: ঐ, উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা: বহরোল ১০/০২/১৩ 

6175.  বহর/৫৪৭ শ্রীশ্রী  হনতযানি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: আষ্কর, উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা : বহরোল ১৮/০২/১৩ 

6176.  বহর/৫৪৮ বড়বাোইল ককন্দ্রীয় সা. শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির ও রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: বড়বাোইল, উপদজলা: 

আকগলঝাড়া 

১৮/০৩/১৩ 

6177.  বহর/৫৪৯ বাকাল আখড়াবাড়ী কসবাশ্রর্ম ও কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বাকাল, উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা : বহরোল ২২/০৭/১৩ 

6178.  বহর/৫৫০ পাকুহরতা সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: পাকুহরতা, ডাক: বাকাল, উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা : বহরোল ২২/০৭/১৩ 

6179.  বহর/৫৫১ রার্মানদির আঁক শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: রার্মানদির অ া ূঁক, ডাক: রাহজিার, উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা: 

বহরোল 

০৫/০৮/১৩ 

6180.  বহর/৫৫২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: বারপাইকা, ডাক: + উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা: বহরোল ০৯/০২/১৪ 

6181.  বহর/৫৫৩ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: : ফুলশ্রী,  উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা: বহরোল ৩০/০৩/১৪ 

6182.  বহর/৫৫৪ পূব ব বাগধা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব বাগো, ডাক: বাগধা, উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা: বহরোল ২৮/০৪/১৪ 

6183.  বহর/৫৫৫ হবশ্ব ধর্ম বগুরু সাংঘ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ ডাক: বাকাল, উপদজলা: আকগলঝাড়া, কজলা: বহরোল ১৬.০৭.১৪ 

6184.  বহর/৫৫৬ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম : পূব ব কাঠিরা, ডাক : কাঠিরা, উপদজলা : আকগলঝাড়া, কজলা :বহরোল ১৯.০৫.১৫ 

6185.  বহর/৫৫৭ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির ও শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : পাকুহরতা, ডাক : বাকাল, উপদজলা : আকগলঝাড়া, কজলা : বহরোল ১৮.০৬.১৭ 

6186.  বহর/৫৫৮ শ্রীশ্রী গুরুধার্ম র্মহির, গ্রার্ম : চন্দ্রপাড়া, ডাক : কেদিরগহত, উপদজলা : বাবুগঞ্জ, কজলা :বহরোল ০৪.০৪.১২ 

6187.  বহর/৫৭৫ কাজলািার  সাব বজনীন িহর, দুগ বা ও কালী র্মহির , গ্রার্ম: কাজলািার, ডাক:জদবেপুর, উপদজলা: বানরীপাড়া, কজলা: 

বহরোল 

২০.১১.১৪ 



6188.  বহর/৬০১ শ্রীশ্রী সাহবিী কগাস্বার্মী কসবাকুঞ্জ র্মঠ ও র্মহির, গ্রার্ম : উত্তর রির্মতপুর, ডাক : রির্মতপুর, উপদজলা : বাবুগঞ্জ, কজলা : 

বহরোল 

১১.০৯.১২ 

6189.  বহর/৬০২ শ্রীশ্রী গুরুধার্ম র্মহির, গ্রার্ম : চন্দ্রপাড়া, ডাক : কেদিরগহত, উপদজলা : বাবুগঞ্জ, কজলা : বহরোল ১১.০৯.১২ 

6190.  বহর/৬৫০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধার্মাধব কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ফলাঘর, ডাক: কালীগঞ্জবাজার, উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, কজলা: বহরোল ২১.১০.১৩ 

6191.  বহর/৬৫১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ফলাঘর, ডাক: কালীগঞ্জবাজার, উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, কজলা: বহরোল ২৫.০১.১৬ 

6192.  বহর/৬৫২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালীর্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: ফলাঘর, ডাক: কালীগঞ্জবাজার, উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, কজলা: বহরোল ২৫.০১.১৬ 

6193.  বহর/৬৫৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: ফলাঘর, ডাক: কালীগঞ্জবাজার, উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, কজলা: বহরোল ২৫.০১.১৬ 

6194.  বহর/৬৫৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: রুনসী, উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, কজলা: বহরোল ২৫.০১.১৬ 

6195.  বহর/৬৫৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী ও েীতলা র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: ফলাঘর, ডাক: কালীগঞ্জবাজার, উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, কজলা: 

বহরোল 

১৩.০৩.১৬ 

6196.  বহর/৬৫৬ বাদকরগঞ্জ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: + উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, কজলা: বহরোল ১৩.০৩.১৬ 

6197.  বহর/৬৫৭ কোটপুইয়াউটা সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কোটপুইয়াউটা, ডাক: বড়পুইয়াউটা, উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, কজলা: 

বহরোল 

২২.১১.১৬ 

6198.  বহর/৬৫৮ শ্রীশ্রী রাধার্মাধব হজউর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কলসকাঠী, উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, কজলা: বহরোল ১৪.১২.১৬ 

6199.  বহর/৬৫৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: দুধলদর্মৌ(োসপাড়া), ডাক: ে. দুধলদর্মৌ, উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, কজলা: 

বহরোল 

১৮.১২.১৬ 

6200.  বহর/৬৬০ শ্রীশ্রী র্মা র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: দুধলদর্মৌ(োসপাড়া), ডাক: ে. দুধলদর্মৌ, উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, কজলা: বহরোল ১৭.০১.১৭ 

6201.  বহর/৬৬১ “কেবালয়”(পূজা র্মণ্ডপ), গ্রার্ম: দুধলদর্মৌ(োসপাড়া), ডাক: ে. দুধলদর্মৌ, উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, কজলা: বহরোল ১৭.০১.১৭ 

6202.  বহর/৬৬২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কলাকনার্ র্মহির,  গ্রার্ম: োগলহে, ডাক: চরাহে, উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, কজলা: বহরোল ১৭.০১.১৭ 

6203.  বহর/৬৬৩ শ্রীশ্রী কালীর্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: দুধলদর্মৌ(রায়বাড়ী), ডাক: ে. দুধলদর্মৌ, উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, কজলা: বহরোল ২৪.০১.১৭ 

6204.  বহর/৬৬৪ রাধালক্ষ্মী সব বজনীন শ্রীশ্রী র্মা র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণকাঠী, ডাক: পােী হেবপুর, উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, কজলা: বহরোল ২৪.০১.১৭ 

6205.  বহর/৬৬৫ কযাগীবাড়ী সব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণকাঠী, ডাক: পােী হেবপুর, উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, কজলা: বহরোল ২৪.০১.১৭ 

6206.  বহর/৬৬৬ কোট পুইয়াউটা সা. শ্রীশ্রী গীতা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: কোট পুইয়াউটা, ডাক: বড় পুইয়াউটা, উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, কজলা: 

বহরোল 

১৮.০৬.১৭ 

6207.  বহর/৬৬৭ সা. শ্রীশ্রী কালী, েীতলা ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কোট পুইয়াউটা, ডাক: বড় পুইয়াউটা, উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, বহরোল ১৮.০৬.১৭ 

6208.  বহর/৬৬৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কগাপাল কৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাগহেয়া, ডাক: কলাকাঠী, উপদজলা: বাদকরগঞ্জ, কজলা: বহরোল ১৮.০৬.১৭ 

6209.  ঝাল/০১ শ্রীশ্রী হেতলা র্মনষা র্মহির, গ্রার্মঃ কবউহখর, ডাকঘরঃ কবোইনখান, উপদজলাঃ +দজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6210.  ঝাল/০২ শ্রীশ্রী  রাধাগহবি র্মহির, গ্রার্মঃ হর্মরাকাঠী, ডাকঘর: বাউকাঠী, উপদজলাঃ +দজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6211.  ঝাল/০৩ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রিচারীর কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্মঃ োংকরধবল, ডাকঘরঃ কবোইনখান, উপদজলাঃ +দজলা: ঝালকাঠী  ১০.০৪.১১ 

6212.  ঝাল/০৪ সাব বজনীন শ্রী শ্রী কাহলর্মহির (পূব বপাড়া), গ্রার্মঃ োংকরধবল, ডাকঘর কবোইনখান, উপদজলাঃ +দজলা: ঝালকাঠী  ১০.০৪.১১ 

6213.  ঝাল/০৫ খাজুরা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ খাজুরা কপাঃ কবসাইন খান, উপদজলাঃ +দজলা: ঝালকাঠী  ১০.০৪.১১ 

6214.  ঝাল/০৬ কীহত্তবপাো সাব বজনীন িহরসভা, গ্রার্মঃ কীহত্তবপাো, ডাকঘরঃ কীহত্তবপাো, উপদজলাঃ +দজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 



6215.  ঝাল/০৭ কীহত্তবপাো প্রসন্ন্ কুর্মার রায় কচৌধূরী শ্মোন, গ্রার্মঃ কীহত্তবপাো ডাকঘরঃ কীহত্তবপাো, উপদজলাঃ +দজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6216.  ঝাল/০৮ আহিরপার শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কীহত্তবপাো, ডাকঘরঃ কীহত্তবপাো, উপদজলাঃ +দজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6217.  ঝাল/০৯ শ্রীশ্রী কগৌর হবষ্ণুহপ্রয়া কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ ভীর্মরুলী, ডাকঘরঃ ভীর্মরুলী, উপদজলাঃ +দজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6218.  ঝাল/১০ ভীর্মরুলী বড়বাড়ীর িহরর্মহির ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ ভীর্মরুলী, ডাকঘরঃ ভীর্মরুলী, উপদজলাঃ +দজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6219.  ঝাল/১১ তারপাো সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কীহত্তবপাো, ডাকঘরঃ কীহত্তবপাো, উপদজলাঃ +দজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6220.  ঝাল/১২ োংকরধবল সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ োংকরধবল, ডাকঘরঃ কবোইনখান, উপদজলাঃ +দজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6221.  ঝাল/১৩ ভীর্মরুলী সাব বজনীন ধর্ম ব র্মহির, গ্রার্মঃ ভীর্মরুলী, ডাকঘরঃ ভীর্মরুলী , উপদজলাঃ +দজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6222.  ঝাল/১৪ খাজুরা সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ খাজুরা, ডাকঘরঃ কবোইনখান, উপদজলাঃ +দজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6223.  ঝাল/১৫ পূণ বব্রহ্ম শ্রীশ্রী িহর গুরু কগাপাল চাঁে র্মহির, গ্রার্মঃ হর্মরাকাঠী, ডাকঘরঃ বাউকাঠী, উপদজলাঃ +দজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6224.  ঝাল/১৬ ওঁ শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে র্মতােে ব সাব বজনীন কসবাশ্রর্ম , গ্রার্মঃ ডর্মহরয়া, ডাকঘরঃ ভীর্মরুলী, উপদজলাঃ +দজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6225.  ঝাল/১৭ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্মঃ ভীর্মরুলী, ডাকঘরঃ ভীর্মরুলী , উপদজলাঃ +দজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6226.  ঝাল/১৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কখাে ববরির, ডাকঘরঃ কীহত্তবপাো , উপদজলাঃ +দজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6227.  ঝাল/১৯ ভীর্মরুলী সাববজনীন িহর র্মহির ও র্মনসা র্মহির, গ্রার্মঃ ভীর্মরুলী, ডাকঘরঃ ভীর্মরুলী , উপদজলাঃ +দজলা: ঝালকাঠী  ১০.০৪.১১ 

6228.  ঝাল/২০ খাজুরা গাইন বাড়ী সাব বজনীন ধর্ম ব রিীহন র্মহির, গ্রার্মঃ খাজুরা, ডাকঘরঃ কবোইনখান,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের  ০৫.০৪.১১ 

6229.  ঝাল/২১ সাব বজনীন িহরসভা , গ্রার্মঃ োংকরধবল, ডাকঘরঃ কবোইনখান,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6230.  ঝাল/২২ হর্মরাকাঠী সাব বজনীন শ্রী শ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্মঃ হর্মরাকাঠী, ডাকঘরঃ বাউকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের  ১০.০৪.১১ 

6231.  ঝাল/২৩ সাব বজনীন কাহল েীতলা ও রিাচন্ডী র্মহির, গ্রার্মঃ োংকরধবল, ডাকঘরঃ কবোইনখান,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6232.  ঝাল/২৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কীহত্তবপাো, ডাকঘরঃ কীহত্তবপাো,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সেও ১০.০৪.১১ 

6233.  ঝাল/২৫ শ্রীশ্রী েীতলা কেবী ও নারায়ন র্মহির, গ্রার্মঃ খাজুরা ডাকঘরঃ কবোইনখান,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6234.  ঝাল/২৬ ববরর্মপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ ববরর্মপুর, ডাকঘরঃ কবোইনখান,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6235.  ঝাল/২৭ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্মঃ কীহত্তবপাো, (উত্তর) ডাকঘরঃ কীহত্তবপাো উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6236.  ঝাল/২৮ পঞ্চগ্রার্ম সাব বজনীন শ্রী শ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ হির্মানিকাঠী বাজার কপাঃ ঐ,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6237.  ঝাল/২৯ শ্রীশ্রী িহর গুরু চাঁে ও শ্রী শ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ োখাগাহে, ডাকঘর েতােেকাঠী ,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6238.  ঝাল/৩০ শ্রীশ্রী িহরচাঁে গুরু চাঁে র্মতুয়া র্মহির, গ্রার্মঃ কবতরা, ডাকঘরঃ কবতরা ,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6239.  ঝাল/৩১ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ ও র্মনষা র্মহির, গ্রার্মঃ োখাগাহে, ডাকঘরঃ েতেেকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6240.  ঝাল/৩২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্মঃ কাফুরকাঠী, ডাকঘরঃ েতেেকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6241.  ঝাল/৩৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কলাকনার্ র্মহির, গ্রার্মঃ পঃ কাফূরকাঠী, ডাকঘরঃ েতেেকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6242.  ঝাল/৩৪ সাব বজনীন কাহলর্মহির ও েশ্মান, গ্রার্মঃ সাদরায়ারকাঠী, ডাকঘরঃ রার্মচন্দ্রপুর ,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6243.  ঝাল/৩৫ শ্রীশ্রী সাধু বাবার কসবাশ্রর্ম ও র্মহির, গ্রার্মঃ কাঁচাবাহলয়া, ডাকঘরঃ কাঁচাবাহলয়া,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6244.  ঝাল/৩৬ শ্রীশ্রী রার্মনি বাউল ঠাকুদরর কসবা আশ্রর্ম , গ্রার্মঃ কিাদসনপুর, ডাকঘরঃ রার্মচন্দ্রপুর ,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6245.  ঝাল/৩৭ েহিন পূব ব রার্মচন্দ্রপুর কালী র্মহির, গ্রার্মঃ রার্মচন্দ্রপুর, ডাকঘরঃ রার্মচন্দ্রপুর,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6246.  ঝাল/৩৮ বাওদনর িাট সাব বজনীন দূগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কবরর্মিল, ডাকঘরঃ গাভারার্মচন্দ্রপুর,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 



6247.  ঝাল/৩৯ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ পঃ দ্বাহরয়াপুর, ডাকঘরঃ কোগলহচড়া,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6248.  ঝাল/৪০ শ্রীশ্রী েহনদেদবর সাবব বজনীন র্মহির, গ্রার্মঃ কবতরা, ডাকঘরঃ কবতরা,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6249.  ঝাল/৪১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মনসা ও িহরর্মহির, গ্রার্মঃ কবতরা, ডাকঘরঃ কবতরা ,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6250.  ঝাল/৪২ সাব বজনীন েীতলা, কালী ও িহর র্মহির , গ্রার্মঃ োখাগহে, ডাকঘরঃ েতেেকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6251.  ঝাল/৪৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা, কালী, র্মনসা, েীতলা, রিাচন্ডী র্মহির  , গ্রার্মঃ কবতরা, ডাকঘরঃ কবতারা,উপদজলাঃ ঝালকাঠী 

সের 

১০.০৪.১১ 

6252.  ঝাল/৪৪ শ্রীর্মৎ সোনি হগরী র্মিারাজ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ োখাগাহে, ডাকঘরঃ েতেেকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6253.  ঝাল/৪৫ কাফুরকাঠী সাব বজনীন কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ কাফুরকাঠী, ডাকঘরঃ েতেেকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6254.  ঝাল/৪৬ উত্তর কাফুরকাঠী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কাফুরকাঠী, ডাকঘরঃ েতেেকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6255.  ঝাল/৪৭ সৎসঙ্গ প্রার্ বনালয় ও র্মহির, গ্রার্মঃ েতেেকাঠী, ডাকঘরঃ েতেেকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6256.  ঝাল/৪৮ শ্রীশ্রী র্মা র্মনসা ও িহর তীর্ বাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ জগেীেপুর, ডাকঘরঃ েতেেকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6257.  ঝাল/৪৯ েতেেকাঠী সাব বজনীন র্মহির ও শ্রী শ্রীনার্ আশ্রর্ম, গ্রার্মঃ েতেেকাঠী, ডাকঘরঃ েতেেকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী 

সের 

১০.০৪.১১ 

6258.  ঝাল/৫০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী েীতলা র্মাতা র্মহির, গ্রার্মঃ েতেেকাঠী, ডাকঘরঃ েতেেকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6259.  ঝাল/৫১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কাহলর্মাতা র্মহির , গ্রার্মঃ েতেেকাঠী, ডাকঘরঃ  েতেেকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6260.  ঝাল/৫২ বাউকাঠী বাজার সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ বাউকাঠী, ডাকঘরঃ বাউকাঠী উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6261.  ঝাল/৫৩ বাউকাঠী বাজার রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ বাউকাঠী, ডাকঘরঃ বাউকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6262.  ঝাল/৫৪ সাব বজনীন িহরগুরু ভি কসবা সাংঘ আশ্রর্ম , গ্রার্মঃ কাফুরকাঠী, ডাকঘরঃ েতেেকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6263.  ঝাল/৫৫ উত্তর কাফুরকাঠী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ উত্তর কাফুরকাঠী, ডাকঘরঃ েতেেকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6264.  ঝাল/৫৬ কাফুরকাঠী সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্মঃ কাফুরকাঠী, ডাকঘরঃ েতেেকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের  ১০.০৪.১১ 

6265.  ঝাল/৫৭ হেমুহলয়া সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ হেমুহলয়া, ডাকঘরঃ কবতরা,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6266.  ঝাল/৫৮ উত্তর কাফুরকাঠী সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ ডাকঘরঃ েতেেকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6267.  ঝাল/৫৯ শ্রীশ্রী িহরচাঁে র্মহির, গ্রার্মঃ শুভাংকরকাঠী, ডাকঘরঃ হবনয়কাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6268.  ঝাল/৬০ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম , গ্রার্মঃ শ্রীর্মন্তকাঠী ডাকঘরঃ শ্রীর্মন্তকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6269.  ঝাল/৬১ শ্রীশ্রী পহতত  পাবন ঠাকুর র্মহির , গ্রার্মঃ পূব ব চাঁেকাঠী, ডাকঘরঃ ঝালকাঠী সের,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6270.  ঝাল/৬২ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি ও শ্রী শ্রী র্মনসা কেবীর র্মহির, গ্রার্মঃপালবাড়ী, ডাকঘরঃ ঝালকাঠী, উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6271.  ঝাল/৬৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ শ্রীর্মন্তকাঠী, ডাকঘরঃ শ্রীর্মন্তকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6272.  ঝাল/৬৪ কুহনিারী সাব বজনীন শ্রী শ্রী েীতলা র্মহির, গ্রার্মঃ কুহনিারী, ডাকঘরঃ বাসন্ডা ,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6273.  ঝাল/৬৫ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ ধারাখানা, ডাকঘরঃ ধারাখানা,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6274.  ঝাল/৬৬ শ্রীর্মন্তকাঠী শ্রীশ্রী দূগ বর্মহির, গ্রার্মঃ শ্রীর্মন্তকাঠী, ডাকঘরঃ শ্রীর্মন্তকাঠী উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6275.  ঝাল/৬৭ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কুহনিারী রাধা গহবদির র্মহির, গ্রার্মঃ কুহনিারী, ডাকঘরঃ বাসন্ডা ,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6276.  ঝাল/৬৮ শুভাংকরকাঠী সাব বজনীন শ্রীশ্রী েীতলা র্মহির, গ্রার্মঃ শুভাংকরকাঠী, ডাকঘরঃ হবনয়কাঠী ,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের  ১০.০৪.১১ 



6277.  ঝাল/৬৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী ও র্মনষা র্মহির, গ্রার্মঃ শুভাংকরকাঠী, ডাকঘরঃ হবনয়কাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6278.  ঝাল/৭০ শুভাংকরকাঠী সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্মঃ শুভাংকরকাঠী, ডাকঘরঃ হবনয়কাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6279.  ঝাল/৭১ শুভাংকরকাঠী সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ শুভাংকরকাঠী,দপাঃ হবনয়কাঠী, উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6280.  ঝাল/৭২ শুভাংকরকাঠী সাব বজনীন কেবালয়, গ্রার্মঃ শুভাংকরকাঠী, ডাকঘরঃ হবনয়কাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6281.  ঝাল/৭৩ শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির, গ্রার্মঃ কান্ডারগহত, ডাকঘরঃ খাগুটিয়া,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6282.  ঝাল/৭৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির, গ্রার্মঃ বাদিরহেয়া, ডাকঘরঃ সুগহন্ধয়া,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6283.  ঝাল/৭৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্মঃ নািা, ডাকঘরঃ েঃ র্মানপাো,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6284.  ঝাল/৭৬ উত্তর র্মানপাো শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির, গ্রার্মঃ উঃ র্মানপাো, ডাকঘরঃ র্মানপাো,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6285.  ঝাল/৭৭ পহিয় শ্রীর্মন্তকাঠী  সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ শ্রীর্মন্তকাঠি ডাকঘরঃ শ্রীর্মন্তকাঠি,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6286.  ঝাল/৭৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ নিীকাঠী, ডাকঘরঃ গাবখান,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6287.  ঝাল/৭৯ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ জালালকাঠী, ডাকঘরঃ সুগহন্ধয়া,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6288.  ঝাল/৮০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্মঃ কুহনিারী, ডাকঘরঃ বাসন্ডা,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6289.  ঝাল/৮১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবন্ধ র্মহির, গ্রার্মঃ কাহলয়ারদগাপ, ডাকঘরঃ খাগুটিয়া,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6290.  ঝাল/৮২ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি ও র্মনসা র্মহির, গ্রার্মঃ বালকহেয়া, ডাকঘরঃ হবনয়কাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6291.  ঝাল/৮৩ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ কেব র্মহির, গ্রার্মঃ চারুখান, ডাকঘরঃ কেউলকাঠী,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6292.  ঝাল/৮৪ ডর্মহরয়া সাব বজনীন ধর্ম বরহিণী, গ্রার্মঃ ডর্মহরয়া, ডাকঘরঃ কবোইনখান,উপদজলাঃ ঝালকাঠী সের ১০.০৪.১১ 

6293.  ঝাল/৮৫ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ হবগ্রি , গ্রার্মঃ ৪৩/পূব বচাঁেকাঠী, ডাকঘরঃ +উপদজলাঃ + কজলা : ঝালকাঠী  ০২/০৬/১১ 

6294.  ঝাল/৮৬ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: নথুল্লাবাে, উপদজলা+দজলা: ঝালকাঠী ০২/০৬/১১ 

6295.  ঝাল/৮৭ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ বাঁেকাঠী, ডাকঘরঃ +উপদজলা +দজলাঃ ঝালকাঠী  ০২.১০.১১ 

6296.  ঝাল/৮৮ শ্রীশ্রী র্মনসা ,কালী ও েীতলাদেবীর র্মহির, গ্রার্মঃ পূব ব চাঁেকাঠী, ডাকঘরঃ +উপদজলা +দজলাঃ ঝালকাঠী  ০২.১০.১১ 

6297.  ঝাল/৮৯ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি অঙ্গন, ২৯ আরদ্দার পহট্ট, ডাকঘরঃ +উপদজলা +দজলাঃ ঝালকাঠী  ০২.১০.১১ 

6298.  ঝাল/৯০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি অঙ্গন, হরড করাড, ডাকঘর+উপদজলা +দজলাঃ ঝালকাঠী  ১২.১০.১১ 

6299.  ঝাল/৯১ শ্রীশ্রী রাধা রাণী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ তারপাো, ডাকঘরঃ কীহত্তবপাো, উপদজলা +দজলাঃ ঝালকাঠী  ১২.১০.১১ 

6300.  ঝাল/৯২ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, ককাট ব করাড, ডাকঘরঃ +উপদজলা +দজলাঃ ঝালকাঠী  ১৫.১২.১১ 

6301.  ঝাল/৯৩ শ্রীশ্রী র্মা র্মনসা র্মহির, ৫২৬ পূব ব চাঁেকাঠী, ডাকঘর+উপদজলা +দজলাঃ ঝালকাঠী  ১২.০১.১২ 

6302.  ঝাল/৯৪ ঝালকাঠী শ্রীশ্রী িহর র্মহির র্মতুয়া কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ বাঁেপহট্ট করাড, ডাক +উপদজলা + কজলা : ঝালকাঠী  ১৪/১০/১২ 

6303.  ঝাল/৯৫ শ্রীর্মন্তকাঠী সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর গুরু কগাপাল চাঁে র্মতুয়া আশ্রর্ম, গ্রার্মঃ + ডাক : শ্রীর্মন্তকাঠী, উপদজলা + কজলা : 

ঝালকাঠী  

১৪/১০/১২ 

6304.  ঝাল/৯৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী েহন র্মহির ও হেব র্মহির, গ্রার্ম: ১৪/১ বাজারদখালা করাড, ডাক + উপদজলা + কজলা : ঝালকাঠী  ২৬/১১/১২ 

6305.  ঝাল/৯৭ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কতরআনা, ডাকঘর : রার্মচন্দ্রপুর, উপদজলা +দজলা : ঝালকাঠী  ২০/০৫/১৩ 

6306.  ঝাল/৯৮ শ্রীশ্রী কালী,েীতলা ও র্মনসা র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: প. চাঁেকাঠী, ডাকঘর : + উপদজলা +দজলা : ঝালকাঠী  ০৬/০২/১৪ 

6307.  ঝাল/৯৯ শ্রীশ্রী িহরতীর্ ব আশ্রর্ম, গ্রার্ম: জগেীেপুর, ডাকঘর : েতেেকাঠী,  উপদজলা +দজলা : ঝালকাঠী  ০৯/০৯/১৪ 



6308.  ঝাল/১০০ রনর্মতী নওিাটা সাব বজনীন সকল কেব-দেবতার র্মহির, গ্রার্ম: রনর্মতী, ডাক: ককওড়া, উপদজলা+দজলা: ঝালকাঠী ১০/১১/১৪ 

6309.  ঝাল/১০১ কবতরা বড়ালবাড়ী সাব বজনীন সনাতন র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: কবতরা, উপদজলা+দজলা: ঝালকাঠী ৩১.০১.১৬ 

6310.  ঝাল/১০২ শ্রীশ্রী িহরচাঁে গুরম্নচাঁে র্মহির, গ্রার্ম: পূব বচাঁেকাঠী,  ডাক: + উপদজলা+দজলা: ঝালকাঠী ৩১.০১.১৬ 

6311.  ঝাল/১০৩ কাঁচাবাহলয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: কাঁচাবাহলয়া, উপদজলা+দজলা: ঝালকাঠী ৩১.০১.১৬ 

6312.  ঝাল/১০৪ শ্রীশ্রী িহরগুরু কগাপালচাঁে সাব বজনীন কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: সাবাঙ্গল, ডাক: বীরকাঠী, উপদজলা+দজলা: ঝালকাঠী ৩০.১০.১৬ 

6313.  ঝাল/১০৫ শ্রীর্মন্তকাঠী সাব বজনীন রহসকলাল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: শ্রীর্মন্তকাঠী, উপদজলা+দজলা: ঝালকাঠী ৩০.১০.১৬ 

6314.  ঝাল/১০৬ রনর্মহত নওিাটা সাঃ সনাতন ধর্মীয় পূজা র্মহির, গ্রার্ম: রনর্মহত, ডাক: ককওড়া, উপদজলা+দজলা: ঝালকাঠী ১৪.১২.১৬ 

6315.  ঝাল/১০৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহরচাঁে র্মহির, গ্রার্ম: কবতদলাচ, ডাক: ে. র্মানপাো, উপদজলা+দজলা: ঝালকাঠী ৩০.০১.১৭ 

6316.  ঝাল/১৫১ শ্রীশ্রী িহরগুরু কগাপাল চাঁে র্মাতুয়া কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ েহিণ  কচচরী, ডাকঘরঃ বকখালী বাজার ,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া   ১০.০৪.১১ 

6317.  ঝাল/১৫২ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম , গ্রার্মঃ পহির্ম কচচরী, ডাকঘরঃ আনইলবুহনয়া,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6318.  ঝাল/১৫৩ রার্মপুর র্মহিষকাহি সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ র্মহিষকাহি, ডাকঘরঃ বকখালী বাজার, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6319.  ঝাল/১৫৪ শ্রীশ্রী নবলক্ষ্মী নবীনচাঁে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ পহির্ম কচচরী, ডাকঘরঃ বানাইিাট  উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6320.  ঝাল/১৫৫ বকখালী বাজার সাব বজনীন োহন্তর্ময়ী দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ উত্তর কচচরী, ডাকঘরঃ বকখালী বাজার ,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া  ১০.০৪.১১ 

6321.  ঝাল/১৫৬ উত্তর কচচরী সাব বজনীন দূগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্মঃ উত্তর কচচরী, ডাকঘরঃ উত্তর কচচরী ,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া  ১০.০৪.১১ 

6322.  ঝাল/১৫৭ শ্রীশ্রী র্মেন কর্মািন কসবা আশ্রর্ম ও আখড়া , গ্রার্মঃ উত্তর কচচরী, ডাকঘরঃ বকখালী বাজার ,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6323.  ঝাল/১৫৮ বানাই সাব বজনীন শ্রীশ্রী র্মেন কর্মািন কসবাশ্রর্ম , গ্রার্মঃ বানাই, ডাকঘরঃ বানাই বাজার ,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6324.  ঝাল/১৫৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ পহির্ম কচচরী , ডাকঘরঃ বানাই বাজার উপদজলাঃকাঠাহলয়া  ১০.০৪.১১ 

6325.  ঝাল/১৬০ রার্মপুর পাইকবাড়ী দূগ বা র্মহির , গ্রার্মঃ রার্মপুর, ডাকঘরঃ বকখালী বাজার ,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া  ১০.০৪.১১ 

6326.  ঝাল/১৬১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা ও কালী র্মহির , গ্রার্মঃ েহিণ কচচরী, ডাকঘরঃ বকখালী বাজার ,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া  ১০.০৪.১১ 

6327.  ঝাল/১৬২ েহিণ কচচরী  রাধাকৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্মঃ েহিণ কচচরী, ডাকঘরঃ বকখালী বাজার ,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া  ১০.০৪.১১ 

6328.  ঝাল/১৬৩ ভায়লাবুহনয়া সাব বজনীন হেব র্মহির , গ্রার্মঃ ভাদয়লাবুহনয়া, ডাকঘরঃ ভাদয়লাবুহনয়া, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6329.  ঝাল/১৬৪ েহিণ কচচরী  সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্মঃ েহিণ কচচরী, ডাকঘরঃ বকখালী বাজার, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6330.  ঝাল/১৬৫ েহিণ কচচরী শ্রীশ্রী সনাতন সাংঘ র্মহির , গ্রার্মঃ েহিণ কচচরী ,ডাকঘরঃ বকখালী বাজার,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া   ১০.০৪.১১ 

6331.  ঝাল/১৬৬ রার্মপুর িহরগুরু হবহপন চাঁে কসবাশ্রর্ম , গ্রার্মঃ রার্মপুর, ডাকঘরঃ বকখালী বাজার ,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া  ১০.০৪.১১ 

6332.  ঝাল/১৬৭ শ্রীশ্রী িহরগুরু কসবাশ্রর্ম , গ্রার্মঃ উত্তর কচচরী , ডাকঘরঃ বকখালী বাজার, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6333.  ঝাল/১৬৮ িাওলাোর বাড়ী সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্মঃ উত্তর কচচরী, ডাকঘরঃ বকখালী বাজার, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া  ১০.০৪.১১ 

6334.  ঝাল/১৬৯ পহির্ম কচচরী ঠাকুরবাহড় সাব বজনীন দূগ বার্মহির, গ্রার্মঃ পহির্ম কচচরী, ডাকঘরঃ বকখালী বাজার ,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া  ১০.০৪.১১ 

6335.  ঝাল/১৭০ সাব বজনীন দূগ বা কালী ওেীতলা র্মহির , গ্রার্মঃ উত্তর কচচরী, ডাকঘর বকখাহল বাজার , উপদজলাঃ কাঠাহলয়া   ১০.০৪.১১ 

6336.  ঝাল/১৭১ কৃষ্ণঞ্জলী কাহল ও র্মনসা র্মহির , গ্রার্মঃ পহির্ম কচচরী, ডাকঘরঃ বকখালী বাজার , উপদজলাঃ কাঠাহলয়া   ১০.০৪.১১ 

6337.  ঝাল/১৭২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্মঃ পহির্ম কচচরী, ডাকঘরঃ বকখালী বাজর,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া  ১০.০৪.১১ 

6338.  ঝাল/১৭৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্মঃ বানাই ডাকঘরঃ বানাইিাট , উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6339.  ঝাল/১৭৪ শ্রী িহরগুরু কসবা আশ্রর্ম , গ্রার্মঃ র্মহরচবুহনয়া ,দপাঃ তালতলা বাজার , উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 



6340.  ঝাল/১৭৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দূগ বা ও কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ র্মহরচবুহনয়,দপাঃ তালতলা বাজার , উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6341.  ঝাল/১৭৬ তারবুহনয়া শ্রীশ্রী িহরগুরু সাব বজনীন কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্মঃ তারাবুহনয়া, ডাকঘরঃ পাটিখালঘাটা , উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6342.  ঝাল/১৭৭ পূব ব তারাবুহনয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্মঃ তারাবুহনয়া, ডাকঘরঃ পাটিখালঘাটা, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া   ১০.০৪.১১ 

6343.  ঝাল/১৭৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম , গ্রার্মঃ আমুয়া ( উত্তর পাড়) ,দপাঃ আমুয়া, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6344.  ঝাল/১৭৯ আমুয়া বাঁেবুহনয়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির  , গ্রার্মঃ বাঁেবুহনয়া, ডাকঘরঃ তালতলা বাজার, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া  ১০.০৪.১১ 

6345.  ঝাল/১৮০ র্মধ্য বাঁেবুহনয়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ বাঁেবুহনয়া, ডাকঘরঃ তালতলা বাজার , উপদজলাঃ কাঠাহলয়া   ১০.০৪.১১ 

6346.  ঝাল/১৮১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি ককন্দ্রীয় কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ কাঠাহলয়া, ডাকঘরঃ কাঠাহলয়া, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া  ১০.০৪.১১ 

6347.  ঝাল/১৮২ বাাংলাদেে কসবাশ্রর্ম  , গ্রার্মঃ কাঠাহলয়া, ডাকঘরঃ কাঠাহলয়া , উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6348.  ঝাল/১৮৩ শ্রীশ্রী নারায়ণ র্মহির ও িদর কৃষ্ণ নার্ম িট্ট সাংঘ, গ্রার্মঃ আউরা, ডাকঘরঃ কাঠাহলয়া , উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6349.  ঝাল/১৮৪ শ্রীশ্রী অবধূত কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ আউরা (পূব ব পাড়), ডাকঘরঃ কাঠাহলয়া , উপদজলাঃ কাঠাহলয়া  ১০.০৪.১১ 

6350.  ঝাল/১৮৫ আনইলবুহনয়া রাধাদগাহবি কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্মঃ আনইলবুহনয়া, ডকঘরঃ আনইলবুহনয়া, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6351.  ঝাল/১৮৬ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্মঃ আর্মরীবুহনয়া, ডাকঘরঃ হচাংখাখালী, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6352.  ঝাল/১৮৭ শ্রীশ্রী িহরগুরু চাঁে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ আর্মরীবুহনয়া, ডাকঘরঃ হচাংড়াখালী, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6353.  ঝাল/১৮৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি ও নারায়ণ র্মহির, গ্রার্মঃ আর্মরীবুহনয়া, ডাকঘরঃ হচাংড়াখালী,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6354.  ঝাল/১৮৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্ম+ ডাকঘরঃ তালগাহেয়া, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া  ১০.০৪.১১ 

6355.  ঝাল/১৯০ শ্রীশ্রী িহরগুরু কগাপাল চাঁে বাাংলাদেে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ কানাইপুর, ডাকঘরঃ বীনাপাহন, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6356.  ঝাল/১৯১ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির , গ্রার্মঃ বলতলা, ডাকঘরঃ কোগনািাট,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6357.  ঝাল/১৯২ শ্রী গুরু কসবাশ্রর্ম , গ্রার্মঃ বলতলা ডাকঘরঃ কোগনািাট ,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6358.  ঝাল/১৯৩ উত্তর বলতলা সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্মঃ বলতলা, ডাকঘরঃ কোগনািাট,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6359.  ঝাল/১৯৪ শ্রীশ্রী রাধা কগাহনি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ বকখালী, ডাকঃ বীনাপাহন বাজার ,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6360.  ঝাল/১৯৫ পহির্ম হেককী সাব বজনীন সনাতন ধর্ম ব কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ + ডাকঘরঃ পহির্ম হেটকী, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6361.  ঝাল/১৯৬ কচৌধুরী হিস্যা সাব বজনীন দূগ বার্মহির, গ্রার্মঃ কচৌধুরী হিস্যা,ডাকঘরঃ পহির্ম হেটকী , উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6362.  ঝাল/১৯৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ আওরাবুহনয়া,ডাকঘরঃ আওরাবুহনয়া, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6363.  ঝাল/১৯৮ শ্রীশ্রী োহন্ত িহরচাঁে ভি কসবাশ্রর্ম , গ্রার্মঃ আওরাবুহনয়া, ডাকঘরঃ আওরাবুহনয়া, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া  ১০.০৪.১১ 

6364.  ঝাল/১৯৯ শ্রীশ্রী রিা চন্ডীর র্মহির, গ্রার্মঃ েহিণ আওরাবুহনয়া, ডাকঘরঃ আওরাবুহনয়া, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6365.  ঝাল/২০০ আওরাবুহনয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী বাহড়, গ্রার্মঃ আওরাবুহনয়া, ডাকঘরঃ আওরাবুহনয়া  উি্পদজলাঃকাঠালীয়া  ১০.০৪.১১ 

6366.  ঝাল/২০১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ আওরাবুহনয়া ,ডাকঘরঃ আওরাবুহনয়া, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া  ১০.০৪.১১ 

6367.  ঝাল/২০২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ উত্তর তালগাহেয়া, ডাকঘরঃ আওরাবুহনয়া,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6368.  ঝাল/২০৩ ে’ আনী (সাব বজনীন) কালী ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ আওরাবুহনয়া, ডাকঘরঃ পহির্ম হেটকী, উপদজলাঃ কাঠাহলয়া  ১০.০৪.১১ 

6369.  ঝাল/২০৪ পহির্ম হেটকী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রর্মঃ পহির্ম হেটকী, ডাকঘরঃ পহির্ম হেটকী ,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 

6370.  ঝাল/২০৫ শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির , গ্রার্মঃ পহির্ম হেটকী, ডাকঘরঃ পহির্ম হেটকী,উপদজলাঃ কাঠাহলয়া  ১০.০৪.১১ 

6371.  ঝাল/২০৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ উত্তর কচচরী (িাল বাহড়) কপাঃ বকখালী বাজার উপদজলাঃ কাঠাহলয়া ১০.০৪.১১ 



6372.  ঝাল/২০৭ শ্রীশ্রী সতয নারায়ণ র্মহির, গ্রার্ম- পহির্ম হেটকী, ডাকঘর - পহির্ম হেটকী , উপদজলা- কাঠাহলয়া, ১৫.০১.১২ 

6373.  ঝাল/২০৮ শ্রীশ্রী িহরচাঁে র্মহির ও কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম- বলতলা, ডাকঘর-  কোদগানািাট , উপদজলা- কাঠাহলয়া, কজলা- ঝালকাঠী ১৭.১২.১৪ 

6374.  ঝাল/২০৯ ভায়লাবুহনয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: ভায়লাবুহনয়া, উপদজলা: কাঠাহলয়া, কজলা: ঝালকাঠী ২৯.০৫.১৬ 

6375.  ঝাল/২১০ ভায়লাবুহনয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: ভায়লাবুহনয়া, উপদজলা: কাঠাহলয়া, কজলা: ঝালকাঠী ২৯.০৫.১৬ 

6376.  ঝাল/২১১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কাহলোংকর, ডাক: ভায়লাবুহনয়া, উপদজলা: কাঠাহলয়া, কজলা: ঝালকাঠী ৩০.১০.১৬ 

6377.  ঝাল/২১২ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বকখালী, ডাক: হবনাপানী, উপদজলা: কাঠাহলয়া, কজলা: ঝালকাঠী ১৮.০১.১৭ 

6378.  ঝাল/২২৬ শ্রীশ্রী কলাকনার্ বাবার র্মহির, গ্রার্ম+ কপাঃ নলহেটি ,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6379.  ঝাল/২২৭ শ্রীশ্রী র্মেন কর্মািন র্মহির, গ্রার্ম+দপাঃ নলহেটি,উপদজলাঃ নলহেটি , কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6380.  ঝাল/২২৮ শ্রীশ্রী েশ্মান কাহল র্মহির, নলহেটি কপৌরসভা,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6381.  ঝাল/২২৯ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+দপাঃ নলহেটি,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6382.  ঝাল/২৩০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ র্মানপাো, ডাকঘরঃ র্মানপাো,উপদজলাঃ নলহেটি , কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6383.  ঝাল/২৩১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ র্মানপাো, ডাকঘরঃ র্মানপাো,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6384.  ঝাল/২৩২ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্মঃ র্মানপাো, ডাকঘরঃ র্মানপাো,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6385.  ঝাল/২৩৩ শ্রীশ্রী  র্মা কর্মানসা র্মহির, গ্রার্মঃ র্মানপাো, ডাকঘরঃ র্মানপাো,উপদজলাঃ নলহেটি , কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6386.  ঝাল/২৩৪ শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির , গ্রার্মঃ র্মানপাো, ডাকঘরঃ র্মানপাো,উপদজলাঃ নলহেটি , কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6387.  ঝাল/২৩৫ শ্রীশ্রী অব্রদূত আশ্রর্ম, গ্রার্মঃ র্মানপাো, ডাকঘরঃ র্মানপাো,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6388.  ঝাল/২৩৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির , গ্রার্মঃ কসওতা, ডাকঘরঃ র্মানপাো,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6389.  ঝাল/২৩৭ আচার্য্ব পাড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কসওতা, ডাকঘরঃ র্মানপাো,উপদজলাঃ নলহেটি , কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6390.  ঝাল/২৩৮ আচার্য্ব পাড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী েীতলা র্মহির, গ্রার্মঃ কসওতা, ডাকঘরঃ র্মানপাো,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6391.  ঝাল/২৩৯ রাধাকৃষ্ণ কসবা আশ্রর্ম , গ্রার্মঃ কসওতা, ডাকঘরঃ র্মানপাো,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6392.  ঝাল/২৪০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির, গ্রার্মঃ বনর্মাইল,ডকাঘরঃঅভয়নী,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6393.  ঝাল/২৪১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ বসয়র  ডাকঘরঃিয়বৎপুর ,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6394.  ঝাল/২৪২ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ র্মজকূনী  ডাকঘরঃবািাদুরপুর ,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6395.  ঝাল/২৪৩ শ্রীশ্রী হেব নারায়ণ র্মহির , গ্রার্মঃ র্মজকূনী  ডাকঘরঃবািাদুরপুর,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6396.  ঝাল/২৪৪ সাব বজনীন িহরগুরু কগাপাল চাঁে র্মতুয়া র্মহির, গ্রার্মঃ কগাপালপুর, ডাকঘরঃবািাদুরপুর ,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: 

ঝালকাঠী 

১০.০৪.১১ 

6397.  ঝাল/২৪৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা গহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কগাপালপুর ডাকঘরঃ বািাদুরপুর ,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6398.  ঝাল/২৪৬ সাব বজনীন রাধা গহবি কসবাশ্রর্ম , গ্রার্মঃসুহবেপুর ডাকঘরঃ সুহবেপুর ,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6399.  ঝাল/২৪৭ শ্রীশ্রী রাধা গহবি র্মহির, গ্রার্মঃ আর্মতহল  ডাকঘরঃ কাটাখাহল ,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6400.  ঝাল/২৪৮ সাহবহিরানী সর্মাহধও র্মঠ, গ্রার্মঃ আর্মতহল ,ডাকঘরঃকাটাখাহল ,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6401.  ঝাল/২৪৯ শ্রীশ্রী বৃিাবন আখড়া র্মহির, কপাঃ -নলহেটি, সবুজবাগ ,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6402.  ঝাল/২৫০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম +ডাকঘরঃ কার্মদেবপুর ,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 



6403.  ঝাল/২৫১ সাধুর িাট সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কার্মদেবপুর,ডকঘরঃ বািাদুরপুর,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6404.  ঝাল/২৫২ সাধুর িাট সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কার্মদেবপুর, ডাকঘরঃ বািাদুরপুর,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6405.  ঝাল/২৫৩ সাব বজনীন শ্ররীশ্রী রাধা গহবি র্মহির , গ্রার্মঃ ববোহখয়া, ডাকঘরঃ িদুয়া,উপদজলাঃ নলহেটি , কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6406.  ঝাল/২৫৪ সাব বজনীন শ্ররীশ্রী র্মনসা র্মহির, গ্রার্মঃ কার্মদেরপুর ডাকঘরঃ বািাদুরপুর,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6407.  ঝাল/২৫৫ সাধুরিাট সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্মঃ কার্মদেবপুর, ডাকঘরঃ বািাদুরপুর,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6408.  ঝাল/২৫৬ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির(কাঠালতলা) , সাাং- নলহেটি, ডাকঘরঃ নলহেটি,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6409.  ঝাল/২৫৭ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, সাাং- নলহেটি , ডাকঘরঃ নলহেটি,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6410.  ঝাল/২৫৮ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির(তারাবাহড়) , সাাং- নলহেটি, ডাকঘরঃ নলহেটি,উপদজলাঃ নলহেটি , কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6411.  ঝাল/২৫৯ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির(িহরসভা) , সাাং- নলহেটি, ডাকঘরঃ নলহেটি,উপদজলাঃ নলহেটি , কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6412.  ঝাল/২৬০ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, সাাং- নলহেটি, ডাকঘরঃ নলহেটি,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6413.  ঝাল/২৬১ শ্রীশ্রী তাঁরা র্মহির, সাাং- নলহেটি, ডাকঘরঃ নলহেটি,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6414.  ঝাল/২৬২ পহির্ম হসদ্ধকাঠী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ হসদ্ধকাঠী, ডাকঘরঃ হসদ্ধকাঠী,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6415.  ঝাল/২৬৩ সাব বজনীন দূগ বা  ও কালী র্মহির , গ্রার্মঃ হসদ্ধকাঠী, ডাকঘরঃ হসদ্ধকাঠী,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6416.  ঝাল/২৬৪ হসদ্ধকাঠী বাবুর বাড়ী সাব বজনীন গহবি  র্মহির, গ্রার্মঃ হসদ্ধকাঠী, ডাকঘরঃ হসদ্ধকাঠী,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: 

ঝালকাঠী 

১০.০৪.১১ 

6417.  ঝাল/২৬৫ শ্রীশ্রী দূ বগা র্মহির, গ্রার্মঃ শ্রীরার্মপুর, ডাকঘরঃ হসদ্ধকাঠী,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6418.  ঝাল/২৬৬ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ বসয়র, কপাঃ িয়বৎপুর,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6419.  ঝাল/২৬৭ শ্রীশ্রী বাসুদেব র্মহির, গ্রার্মঃ শ্রীরার্মপুর, কপাঃ হসদ্ধকাঠী,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6420.  ঝাল/২৬৮ শ্রীশ্রী র্মনষা  র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাদলায়ার, ডাকঘরঃ হসদ্ধকাঠী,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6421.  ঝাল/২৬৯ শ্রীশ্রী নারায়ন র্মহির, গ্রার্মঃ র্মাদলায়ার, ডাকঘরঃ হসদ্ধকাঠী,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6422.  ঝাল/২৭০ শ্রীরার্মপুর েীতলা র্মহির, গ্রার্মঃ শ্রীরার্মপুর, ডকঘরঃ হসদ্ধকাঠী,উপদজলাঃ নলহেটি , কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6423.  ঝাল/২৭১ কতওলা েীতলা র্মনসাও কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কতওলা, ডাকঘরঃ হসদ্ধকাঠী,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6424.  ঝাল/২৭২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্মঃ অভয়নীল,  কপাঃ অভয়নীল,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6425.  ঝাল/২৭৩ বাটাদজার সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্মঃ কচৌদ্দবুহড়য়া, ডাকঘরঃ কচৌদ্দবুহড়য়া ,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: 

ঝালকাঠী 

১০.০৪.১১ 

6426.  ঝাল/২৭৪ শ্রীশ্রী কর্মানসা র্মহির, গ্রার্মঃ অভয়নীল, ডাকঘরঃ অভয়নীল,উপদজলাঃ নলহেটি , কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6427.  ঝাল/২৭৫ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি এর র্মহির, গ্রার্মঃ অভয়নীল, ডাকঘরঃ অভয়নীল ,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6428.  ঝাল/২৭৬ আচার্য্ব পাড়া শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কসওতা, ডাকঘরঃ র্মানপাো,উপদজলাঃ নলহেটি , কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6429.  ঝাল/২৭৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির(সরকার বাড়ী), গ্রার্মঃ আর্মতলা, ডাকঘরঃ কাটাখালী,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6430.  ঝাল/২৭৮ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ  হর্মলন র্মহির,কাপড়কাঠী, গ্রার্মঃ কাগড়কাঠী,ডাকঘরঃ িয়বৎপুর,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6431.  ঝাল/২৭৯ শ্রীশ্রী িহরচাে ভি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ কাড়পকাঠী, ডাকঘরঃ িয়বৎপুর,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 

6432.  ঝাল/২৮০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কাপড়কাঠী, ডাকঘরঃ িয়বৎপুর,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ১০.০৪.১১ 



6433.  ঝাল/২৮১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী জগদ্বন্ধু র্মহির, গ্রার্মঃ ে. ভবানীপুর, ডাকঘরঃ নাচনর্মািল,উপদজলাঃ নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ০৬/০২/১৪ 

6434.  ঝাল/২৮২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা পূজা র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব কার্মদেবপুর, ডাক: বািাদুরপুর, উপদজলা: নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ২৮.১২.১৬ 

6435.  ঝাল/২৮৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কগাপালপুর, ডাক: বািাদুরপুর, উপদজলা: নলহেটি, কজলা: ঝালকাঠী ২৮.১২.১৬ 

6436.  ঝাল/৩০১ সনাতন ধর্ম ব কসবা সাংঘ আশ্রর্ম , গ্রার্ম+ ডাকঃ েহিণ তারাবুহনয়া, উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6437.  ঝাল/৩০২ শ্রীশ্রী কগাপার্ম চাঁে র্মতুয়া আশ্রর্ম , গকড়য়া তারাবুহনয়া, ডাকঃ চাদির িাট,উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6438.  ঝাল/৩০৩ কানুহনয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী  হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্মঃ কানুহনয়া, ডাকঘরঃ শ্রীর্মন্তকাঠী, উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6439.  ঝাল/৩০৪ কানুহনয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী  কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কানুহনয়া, ডাকঘলঃ শ্রীর্মন্তকাঠী ,উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6440.  ঝাল/৩০৫ কানুহনয়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ কানুহনয়া, ডাকঘরঃ শ্রীর্মন্তকাঠী,উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6441.  ঝাল/৩০৬ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রার্মঃ কগাপালপুর, ডাকঘরঃ শুিাগর,উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6442.  ঝাল/৩০৭ সাকরাল সাব বজনীন শ্রীশ্রী র্মা দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ সাকরাইল, ডাকঘরঃ শ্রীর্মন্তকাঠী,উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6443.  ঝাল/৩০৮ উত্তর সাকরাইল সাব বজনীন শ্রীশ্রী র্মা কালী র্মহির, গ্রার্মঃ সাকরাইল, ডাকঘরঃ শ্রীর্মন্তকাঠী,উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: 

ঝালকাঠী 

০৭.১২.১১ 

6444.  ঝাল/৩০৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী র্মা দূগ বা উপাসনালয়, গ্রার্মঃ বার্মনখান, ডাকঘরঃ হঘগরা ,উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6445.  ঝাল/৩১০ রাজাপুর উপদজলা ককন্দ্রীয় িহরসভা র্মহির, গ্রার্মঃ রাজাপুর, ডাকঘরঃ রাজাপুর,উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6446.  ঝাল/৩১১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ কযাগীবাহড়, ডাকঘরঃ রাজাপুর,উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6447.  ঝাল/৩১২ রাজাপুর র্ানা সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালীর্মহির, গ্রার্মঃ রাজাপুর সের, ডাকঘরঃ রাজাপুর,উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: 

ঝালকাঠী 

০৭.১২.১১ 

6448.  ঝাল/৩১৩ শ্রীশ্রী েয়ানি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাকঘরঃ েঃ তারাবুহনয়া,উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6449.  ঝাল/৩১৪ শ্রীশ্রী িহর ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ পুটিয়াখালী, ডাকঘরঃ উত্তর চড়াইল,উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6450.  ঝাল/৩১৫ গালুয়া দূগ বাপুর সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্মঃ গালুয়া দূগ বাপুর, ডাকঘরঃ পালুয়া ,উপদজলাঃ রাজাপুর ,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6451.  ঝাল/৩১৬ শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির সাব বজনীন , গ্রার্মঃ উত্তর বাঘরী, ডাকঘরঃ হপাংড়ী ,উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6452.  ঝাল/৩১৭ শ্রীশ্রী রাধকৃষ্ণ ঠাকুর হজউর র্মহির, গ্রার্মঃ উঃ তারাবুহনয়া, ডাকঃ চাদির িাট,উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6453.  ঝাল/৩১৮ শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ উত্তর বাঘরী, ডাকঘরঃ হপাংড়ী ,উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6454.  ঝাল/৩১৯ শ্রীশ্রী কগাহবি আশ্রর্ম (িালোর বাহড়), গ্রার্মঃ বাঘরী, ডাকঘরঃ হপাংড়ী,উপদজলাঃ রাজাপুর ,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6455.  ঝাল/৩২০ শ্রীশ্রী শ্যার্মা র্মহির, গ্রার্মঃ বাঘরী, ডাকঘরঃ হপাংড়ী,উপদজলাঃ রাজাপুর ,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6456.  ঝাল/৩২১ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির ও র্মঠ, গ্রার্মঃ পাড়দগাপালপুর, র্মদনািরপুর ,উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6457.  ঝাল/৩২২ শ্রীশ্রী শ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ বাঘরী, ডাকঘরঃ হপাংড়ী ,উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6458.  ঝাল/৩২৩ শ্রীশ্রী েীতলা র্মহির, গ্রার্মঃ উত্তর বাঘরী, ডাকঘরঃ হপাংড়ী ,উপদজলাঃ রাজাপুর ,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6459.  ঝাল/৩২৪ শ্রীশ্রী কগাহবি র্মির, গ্রার্মঃ উত্তর বাঘরী, ডাকঘরঃ হপাংড়ী ,উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6460.  ঝাল/৩২৫ শ্রীশ্রী িহর  র্মহির, গ্রার্মঃ ে.তারাবুহনয়া, ডাকঃ চাদিরিাট,উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ০৭.১২.১১ 

6461.  ঝাল/৩২৬ শ্রীশ্রী পঞ্চগ্রার্ম সহম্মলনী সনাতন ধর্ম ব কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ বার্মনখান, ডাকঃ হপাংরী, উপদজলাঃ রাজাপুর,দজলা: ঝালকাঠী ২৭.১০.১১ 



6462.  ঝাল/৩২৭ কার্মারখালী সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর  র্মহির, গ্রার্ম : পুটিয়াখালী, ডাক : উত্তর চরাইল, উপদজলা : রাজাপুর, কজলা: 

ঝালকাঠী 

১৪/১০/১২ 

6463.  ঝাল/৩২৮ শ্রীশ্রী কগাপাল চাঁে র্মতুয়া আশ্রর্ম, গ্রার্ম : গড়ইয়া, ডাক : চাদিরিাট, উপদজলা : রাজাপুর, কজলা: ঝালকাঠী ১০/০৪/১৩ 

6464.  ঝাল/৩২৯ ে. তারাবুহনয়া সাব বজনীন দুগ বা  র্মহির, গ্রার্ম : + ডাক : ে. তারাবুহনয়া, উপদজলা : রাজাপুর, কজলা: ঝালকাঠী ০৪/০৩/১৪ 

6465.  ঝাল/৩৩০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহরগুরু কগাপালচাঁে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম : উ. তারাবুহনয়া, ডাক : চাদিরিাট, উপদজলা : রাজাপুর, কজলা: 

ঝালকাঠী 

২৪/১২/১৪ 

6466.  ঝাল/৩৩১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহরচাঁে র্মতুয়া আশ্রর্ম, গ্রার্ম : + ডাক : বনকাঠী,  উপদজলা : রাজাপুর, কজলা: ঝালকাঠী ১৭.০৮.১৫ 

6467.  হপদরা/০১ সাব বজনীন ককন্দ্রীয় কালী র্মহির, কালীবাড়ী করাড, কপাঃ +র্ানাঃ +দজলাঃ হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6468.  হপদরা/০২ শ্রীশ্রী রাই রসরাজ কসবাশ্রর্ম , কৃঞ্চনগর, হপদরাজপুর।   ৩০.০৫.১১ 

6469.  হপদরা/০৩ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রার্মঃ রাজারিাট, কপাঃ + র্ানাঃ +দজলাঃ হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6470.  হপদরা/০৪ শ্রীশ্রী রার্মকৃঞ্চ আশ্রর্ম , কদলজ করাড, হপদরাজপুর  ৩০.০৫.১১ 

6471.  হপদরা/০৫ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির , গ্রার্মঃ কপারদগালা, কপাঃ কের্মতলা, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6472.  হপদরা/০৬ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ কপারদগালা (উত্তর),দপাঃ কের্মতলা, হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6473.  হপদরা/০৭ সর্মত্মপাড়া সহম্মলনী শ্রীশ্রী িহর কসবাশ্রর্ম , গ্রার্মঃ কপারদগালা (র্মধ্যপাড়া), কপাঃ কের্মতলা,হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6474.  হপদরা/০৮ সাব বজনীন দূগ বা ও কালী র্মহির , গ্রার্মঃ ঝাটকাঠী, হপদরাজপুর  ৩০.০৫.১১ 

6475.  হপদরা/০৯ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , কালীবাড়ী করাড, হপদরাজপুর কপৌরসভা, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6476.  হপদরা/১০ শ্রীশ্রী র্মেন কর্মািন হজউর র্মহির, কাপুহরয়া পহট্ট, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6477.  হপদরা/১১ শ্রীশ্রী হসদদ্ধশ্বরী কালী র্মহির , গ্রার্মঃ + ডাকঃ রাদয়রকাঠী, উপদজলা + কজলা- হপদরাজপুর  ৩০.০৫.১১ 

6478.  হপদরা/১২ শ্রীশ্রী রাধারর্মন র্মহির , গ্রার্মঃ মূলগ্রার্ম পাল পাড়া, কপাঃ রাদয়রবাড়ী, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6479.  হপদরা/১৩ অহগ্ন স্মৃহত কালী র্মহির , গ্রার্মঃ কৃঞ্চনগর, হপদরাজপুর  ৩০.০৫.১১ 

6480.  হপদরা/১৪ শ্রী গুরু সাংঘ আশ্রর্ম , ডর্মহরতলা, হপদরাজপুর  ৩০.০৫.১১ 

6481.  হপদরা/১৫ শ্মোন ঘাট কালী র্মহির , িসহপটাল করাড, হপদরাজপুর  ৩০.০৫.১১ 

6482.  হপদরা/১৬ সাব বজনীন শ্রী শ্রী কালী র্মহির , গ্রার্মঃ পালপাড়া, হপদরাজপুর  ৩০.০৫.১১ 

6483.  হপদরা/১৭ শ্রীশ্রী হেব র্মহির ওশ্রীগুরুসাংঘ , গ্রার্মঃ কুর্মারখালী,হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6484.  হপদরা/১৮ সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহির , গ্রার্মঃ কের্মতলা (বটতলা), হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6485.  হপদরা/১৯ শ্রীশ্রী জগদ্বািী র্মহির , গ্রার্মঃ কের্মতলা,হপদরাজপুর  ৩০.০৫.১১ 

6486.  হপদরা/২০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রার্মঃ উত্তর কপারদগালা, ডাকঃ কের্মতলা, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6487.  হপদরা/২১ সাব বজনীন বাসর্মত্মী র্মহির , গ্রার্মঃ একপাই জুজদখালাডাকঃ কের্মতলা, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6488.  হপদরা/২২ শ্রীশ্রী জগদ্বািী র্মহির , গ্রার্মঃ কের্মতলা,হপদরাজপুর  ৩০.০৫.১১ 

6489.  হপদরা/২৩ সাব বজনীন র্মা র্মনসা র্মহির , গ্রার্মঃ কের্মতলা,হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6490.  হপদরা/২৪ োেপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ + ডাক-জুজদখালা ,হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6491.  হপদরা/২৫ সনাতন সাাংস্কৃহতক ককন্দ্র শ্রী শ্রী িহরসভা , গ্রার্মঃ + ডাক-জুজদখালা ,হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 



6492.  হপদরা/২৬ জুজদখালা সাব বজনীন েীতলা র্মহির, গ্রার্মঃ + ডাক-জুজদখালা ,হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6493.  হপদরা/২৭ জয়রার্ম র্মাহঝর হেব র্মহির , গ্রার্মঃ + ডাক-জুজদখালা ,হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6494.  হপদরা/২৮ জুজদখালা সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্মঃ + ডাক-জুজদখালা ,হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6495.  হপদরা/২৯ শ্রীশ্রী কগৌরগহবি কসবাশ্রর্ম , গ্রার্মঃ + ডাক-জুজদখালা হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6496.  হপদরা/৩০ সাব বজনীন কালী ও র্মনসা র্মহির , গ্রার্মঃ উত্তর গাবতলা,ডাকঃ হসকোর র্মহল্লক, হপদরাজুপুর।   ৩০.০৫.১১ 

6497.  হপদরা/৩১ হসকোর র্মহল্লক সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম, ডাকঃ হসকোর র্মহল্লক, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6498.  হপদরা/৩২ চাহলতাখালী সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্মঃ চাহলতাখালী, কপাঃ জুজদখালা, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6499.  হপদরা/৩৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির , উত্তর গাবতলা, ডাকঃ হসকোর র্মহল্লক, হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6500.  হপদরা/৩৪ সাব বজনীন জগদ্বািী র্মহির, গ্রার্মঃ উত্তর দূগ বাপুর, কপাঃ দূগাপুর, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6501.  হপদরা/৩৫ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম , গ্রার্মঃ চলুপখহরয়া, ডাকঃ উেয়কাঠী,হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6502.  হপদরা/৩৬ শ্রীশ্রী রাধাকৃঞ্চ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাকঃ কলাখালী, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6503.  হপদরা/৩৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রাঃ পহির্ম ডর্মরী তলা, কপাঃ + কজলাঃ হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6504.  হপদরা/৩৮ র্মধ্য দূগ বাপুর সাব বজনীন শ্যার্মা র্মহির , দূগ বাপুর, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6505.  হপদরা/৩৯ সাব বজনীন কালী, েীতলা র্মহির , দূগ বাপর, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6506.  হপদরা/৪০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্মঃ কডপুহলয়া, ডাকঃ দুগ বাপুর, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6507.  হপদরা/৪১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী েীতলা র্মহির , গ্রার্মঃ পহির্ম ডর্মরীতলা,ডাকঃ হপদরাজপুর, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6508.  হপদরা/৪২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রাঃ েহিণ গাবতলা,ডাকঃ হসকোর র্মহল্লক, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6509.  হপদরা/৪৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির ও রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ বানীয়ারী কুহনয়ারী,ডাকঃ হসকোরর্মহল্লক,হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6510.  হপদরা/৪৪ েহিণ গাবতলা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির , গ্রার্মঃ েহিণ গাবতলা, ডাকঃ হসকোর র্মহল্লক, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6511.  হপদরা/৪৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম , গ্রার্মঃ চলপুহরয়া , কপাঃ উেয়কারী,হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6512.  হপদরা/৪৬ সাব বজনীন কালী ও েীতলা র্মহির, একপাই জুজদখালা, কের্মতলা, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6513.  হপদরা/৪৭ সাব বজনীন কালী ও েীতলা র্মহির , গ্রা: পহির্ম রাদয়রকাঠী , কপাঃ রাদয়কাঠী,,হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6514.  হপদরা/৪৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্মঃ খানা কুহনয়ারী, কপাঃ কের্মতলা, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6515.  হপদরা/৪৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রার্মঃ আলার্মকাঠী, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6516.  হপদরা/৫০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম , হসকোরপুর, হপদরাজপুর  ৩০.০৫.১১ 

6517.  হপদরা/৫১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রার্মঃ পহির্ম রাজারকাঠী,ডাকঃ কের্মতলা, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6518.  হপদরা/৫২ পহির্ম রাজারকাঠী শ্রীশ্রী র্মা র্মনসা র্মহির , গ্রার্মঃ পহির্ম রাজারকাঠী,ডাকঃ কের্মতলা, হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6519.  হপদরা/৫৩ পহির্ম রাজারকাঠী শ্রীশ্রী েীতলা কখালা , গ্রার্মঃ পহির্ম রাজারকাঠী,ডাকঃ কের্মতলা, হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6520.  হপদরা/৫৪ ঝাটকাঠী সাব বজনীন কালী ও দূগ বা র্মহির , ঝাটকাঠী, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6521.  হপদরা/৫৫ সাব বজনীন কালী র্মহির , একপাই জুজদখালা, ডাকঃ কের্মতলা,হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6522.  হপদরা/৫৬ সাব বজনীন শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্ম + ডাকঃ রানীপুর, হপদরাজপুর।   ৩০.০৫.১১ 

6523.  হপদরা/৫৭ শ্রীশ্রী ববষ্ণব সাংঘ আশ্রর্ম , গ্রাঃ কের্মতলা (র্মধ্যপাড়া),ডাকঃ কের্মতলা,হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 



6524.  হপদরা/৫৮ কের্মতলা ধর্ম বরহিণী র্মহির (সাব বজনীন), গ্রাঃ কের্মতলা,ডাকঃ কের্মতলা, হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6525.  হপদরা/৫৯ কের্মতলা র্মধ্যপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির , গ্রার্মঃ কের্মতলা (পহির্মপাড়া),ডাকঃ কের্মতলা,হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6526.  হপদরা/৬০ শ্রীশ্রী কর্মলকৃষ্ণ িহরতীর্ ব সাব বজনীন কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ আলার্মকাঠী, ডাকঃ হপদরাজপুর, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6527.  হপদরা/৬১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম , গ্রার্মঃ পাাংগাহেয়া, কপাঃ পাদড়র িাট, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6528.  হপদরা/৬২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি ভহি হবশ্বাস কসবাশ্রর্ম ও দূগ বা পূজা র্মহির , গ্রাঃ চলপুখহরয়া, ডাকঃ উেয়কাঠী, 

হপদরাজপুর।  

৩০.০৫.১১ 

6529.  হপদরা/৬৩ আলার্মকাঠী ও মুিারকাঠী সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রাঃ মুিারকাঠী, কপাঃ + র্ানা + কজলাঃ হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6530.  হপদরা/৬৪ খুমুহরয়া র্মা র্মনসাদেবীর র্মহির, খুমুহরয়া, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6531.  হপদরা/৬৫ খুমুহরয়া কপৌর শ্মোনঘাট শ্রীশ্রী কালী র্মহির, খুমুহরয়া, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6532.  হপদরা/৬৬ কচুবুহনয়া শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রাঃ কচুবুহনয়া, কপাঃদূগ বাপুর,হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6533.  হপদরা/৬৭ ডাকাহতয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , গ্রাঃ ডাকাহতয়া, কপাঃ দূগ বাপুর, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6534.  হপদরা/৬৮ হিগ্রার্ম সহম্মহলত িহরগুরু চাঁে কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ বাগড়ী, কপাঃ দূগ বাপুর,,হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6535.  হপদরা/৬৯ বাগড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রাঃ বাগড়ী, কপাঃ দুগ বাপুর,হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6536.  হপদরা/৭০ দুগ বাপুর সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রাঃ দুগ বাপুর, কপাঃ দুগ বাপুর,হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6537.  হপদরা/৭১ ঠাকুরবাড়ী সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , গ্রাঃ দুগ বাপুর, কপাঃ দুগ বাপুর,হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6538.  হপদরা/৭২ কাথুহলয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহরচাঁে র্মহির , গ্রাঃ কাথুহলয়া, কপাঃ দুগ বাপুর,হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6539.  হপদরা/৭৩ েহিণ জীরগ্রর্ম কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ েহিণ জীবগ্রার্ম, কপাঃ দুগ বাপুর, হপদরাজপুর।।  ৩০.০৫.১১ 

6540.  হপদরা/৭৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী েীতলা কালী র্মহির , গ্রাঃ কডপুহলয়া, কপাঃ দুগ বাপুর,হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6541.  হপদরা/৭৫ কডপুহলয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির , গ্রাঃ কডপুহলয়া, কপাঃ দুগ বাপুর,হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6542.  হপদরা/৭৬ নাহরদকল বাড়ী সাব বজনীন পূজা র্মহির , গ্রাঃ নাহরদকল বাড়ী, কপাঃ কলাখালী, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6543.  হপদরা/৭৭ নগরবাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রাঃ নগরবাড়ী, কপাঃ দুগ বাপুর,হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6544.  হপদরা/৭৮ সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রাঃ হেকারপুর(র্মন্ডলবাড়ী), হপদরাজপুর  ৩০.০৫.১১ 

6545.  হপদরা/৭৯ পাঁচপাড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রাঃ পাঁচপাড়া িাট, কপাঃ হসকোর র্মহল্লক, হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6546.  হপদরা/৮০ নগরবাড়ী সাব বজনীন েীতলা ও দুগ বার র্মহির , গ্রাঃ নগরবাড়ী, কপাঃদুগ বাপুর,হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6547.  হপদরা/৮১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি ভহি হবশ্বাস কসবাশ্রর্ম , র্মধ্য চল পুকুহরয়া, কপাঃ উেয়কাঠী, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6548.  হপদরা/৮২ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ কপারদগালা,দপাঃ কের্মতলা, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6549.  হপদরা/৮৩ কপারদগালা সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রাঃ কপারদগালা,,দপাঃ কের্মতলা, হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6550.  হপদরা/৮৪ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, , গ্রাঃ হবলডর্মহরয়া, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ+ কজলাঃ হপদরাজপুর।   ৩০.০৫.১১ 

6551.  হপদরা/৮৫ শ্রীশ্রী িহর গুরু গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ র্মধ্য গাওখালী, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ +দজলাঃ হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6552.  হপদরা/৮৬ সাব বজনীন কালী ও র্মনসা র্মহির , গ্রাঃ পূব ব রঘুনার্পুর, কপাঃ রঘুনার্পুর, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6553.  হপদরা/৮৭ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি ও গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ + কপাঃ- কঘাষকাঠী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলাঃ হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6554.  হপদরা/৮৮ েীহঘর জান সাব বজনীন িহরসভা, , গ্রাঃ + কপাঃ- েীহঘরজানা,উপদজলাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 



6555.  হপদরা/৮৯ সাব বজনীন েীতলা কালী িহর র্মহির , গ্রাঃ র্মধ্যজয়পুর, কপাঃ শ্রীরার্মকাঠী,উপদজলাঃ নাহজরপুর , কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6556.  হপদরা/৯০ পাকুহরয়া সাব বজনীন কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম- পাকুহরয়া, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6557.  হপদরা/৯১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম , উত্তর কিাগলাবু  হনয়া,দপাঃ- চাঁেকাঠীবাজার,র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : 

হপদরাজপুর 

৩০.০৫.১১ 

6558.  হপদরা/৯২ েহিণ হগলাতলা সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রাঃ + কপাঃ হগলাতলা,র্ানাঃ নাহজরপুর,দজলাঃ হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6559.  হপদরা/৯৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী গুরু কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ বাহনয়াকাঠী, কপাঃ র্মাোরবাড়ী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6560.  হপদরা/৯৪ হবলডর্মহরয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম- হবল ডর্মহরয়া, োসপাড়া, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6561.  হপদরা/৯৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রাঃ েহিণ পাকুহরয়া, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6562.  হপদরা/৯৬ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রাঃ েহিণ পাকুহরয়া, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6563.  হপদরা/৯৭ শ্রীশ্রী র্মিার্মানব গদণে কসবাশ্রর্ম, কালী ও কগাহবি র্মহির , গ্রাঃ + কপাঃ কলার কোয়াহনয়া, র্ানাঃ নাহজরপুর, 

হপদরাজপুর 

৩০.০৫.১১ 

6564.  হপদরা/৯৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর কসবাশ্রর্ম, গ্রাঃ হবলডর্মহরয়া, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6565.  হপদরা/৯৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রাঃ হবলডর্মহরয়া, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6566.  হপদরা/১০০ গাওখালী বাজার সাব বজনীন কালী র্মহির , গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলাঃ হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6567.  হপদরা/১০১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির , পূব ব গাওখালী কালীবাড়ী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলাঃ হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6568.  হপদরা/১০২ পূব ব পাকুহরয়া সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রাঃ পূব ব পাকুহরয়া, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলাঃ হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6569.  হপদরা/১০৩ উত্তর পাকুহরয়া সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রাঃ উত্তর পাকুহরয়া, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6570.  হপদরা/১০৪ গাওখালী সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রাঃ +দপাঃ  গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলাঃ হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6571.  হপদরা/১০৫ শ্রীশ্রী িহর গুরু কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ উত্তর হবলডর্মহরয়া, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6572.  হপদরা/১০৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রাঃ উত্তর কিাগলাবুহনয়া, কপাঃ কিাগলাবুহনয়া, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : 

হপদরাজপুর 

৩০.০৫.১১ 

6573.  হপদরা/১০৭ শ্রীশ্রী কালী ও েীতলা র্মহির, গ্রাঃ চরখালী, কপাঃ রঘুনার্পুর, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6574.  হপদরা/১০৮ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা ও গদণেপাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রাঃ তুতবাড়ী, কপাঃ সাহচয়া র্ানাঃ নাহজরপুর,  কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6575.  হপদরা/১০৯ উত্তর নগর আশ্রর্ম ও শ্রীশ্রী পুরুষত্তর্ম র্মঠ, গ্রাঃ েহিণ শ্রীরার্মকাঠী, কপাঃ শ্রীরার্মকাঠী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : 

হপদরাজপুর 

৩০.০৫.১১ 

6576.  হপদরা/১১০ অবধূত সাংঘ কসবা র্মহির , গ্রাঃ উত্তর জয়পুর, কপাঃ শ্রীরার্মকাঠী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6577.  হপদরা/১১১ শ্রীশ্রী কােী কৃঞ্চ কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ চাঁেকাঠী, কপাঃ চাঁেকাঠী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6578.  হপদরা/১১২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রাঃ বতয়দবর িাট, কপাঃ হগলাতলা, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6579.  হপদরা/১১৩ শ্রীশ্রী িহর গুরু কসবাশ্রর্ম, গ্রাঃ কেখ র্মাটিয়া, কপাঃ কষালেত, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6580.  হপদরা/১১৪ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ, কপাঃ- কষালেত, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলাঃ হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6581.  হপদরা/১১৫ বাাংলাদেে কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ তারাবুহনয়া, কপাঃ হগলাতলা, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6582.  হপদরা/১১৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর সভা, গ্রাঃ বুইচাকাঠী, কপাঃ +র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলাঃ হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 



6583.  হপদরা/১১৭ সাব বজনীন েীতলা ও কালী র্মহির , গ্রাঃ, কপাঃ- রঘুনার্পুর, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলাঃ হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6584.  হপদরা/১১৮ সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রাঃ পূব ব কেখ র্মাটিয়া, কপাঃ কষালেত, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6585.  হপদরা/১১৯ রঘুনার্পুর তদপাবন সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রাঃ, কপাঃ- রঘুনার্পুর, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলাঃ হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6586.  হপদরা/১২০ চরখালী সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , গ্রাঃ চরখালী, কপাঃ রঘুনার্পুর, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6587.  হপদরা/১২১ চরখালী সাব বজনীন শ্রীশ্রী শ্যার্মা র্মহির, গ্রাঃ চরখালী, কপাঃ রঘুনার্পুর, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6588.  হপদরা/১২২ চরখালী সাব বজনীন শ্রীশ্রী েীতলা র্মহির, গ্রাঃ চরখালী, কপাঃ রঘুনার্পুর, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6589.  হপদরা/১২৩ চরখালী সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রাঃ চরখালী, কপাঃ রঘুনার্পুর, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6590.  হপদরা/১২৪ শ্রীশ্রী লক্মী নারায়ণ কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ চরখালী, কপাঃ রঘুনার্পুর, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6591.  হপদরা/১২৫ গ্রাঃ চরখালী, কপাঃ রঘুনার্পুর, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6592.  হপদরা/১২৬ শ্রীশ্রী শ্যার্মা র্মহির , গ্রাঃ কসক র্মাটিয়া,ডাক+ উপদজলা:  নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6593.  হপদরা/১২৭ শ্রীশ্রী িহর,দুগ বা,কালী র্মহির , গ্রাঃ+দপাঃ- গাওখালী, উপদজলা: নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6594.  হপদরা/১২৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী ও দুগ বা র্মহির , গ্রাঃ পাকুহরয়া, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6595.  হপদরা/১২৯ উত্তর গাওখালী সাব বজনীন িহরসভা সাংঘ , গ্রাঃ উত্তর গাওখালী, কপাঃ গাওখালী বাজার, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : 

হপদরাজপুর 

৩০.০৫.১১ 

6596.  হপদরা/১৩০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , গ্রাঃ হবলডর্মহরয়া, কপাঃ গাওখালী বাজার, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6597.  হপদরা/১৩১ সাব বজনীন কসবাশ্রর্ম ও দুগ বা র্মহির , গ্রাঃ পাকুহরয়া, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6598.  হপদরা/১৩২ শ্রীশ্রী রাধাকৃঞ্চ কযাগর্ময়ী কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ র্মধুভাাংগা, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6599.  হপদরা/১৩৩ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ র্মধু ভাাংগা, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6600.  হপদরা/১৩৪ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রাঃ পূব ব গাওখালী, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6601.  হপদরা/১৩৫ শ্রীশ্রী িহর গুরু র্মহনচাঁে কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ + কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলাঃ হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6602.  হপদরা/১৩৬ র্মধ্য গাওখালী িহর গুরু সাব বজনীন কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ র্মধ্য গাওখালী, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6603.  হপদরা/১৩৭ র্মধুভাাংগা কালী র্মহির কসবাশ্রর্ম, গ্রাঃ র্মধু ভাঙ্গা, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6604.  হপদরা/১৩৮ গাওখালী সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রাঃ, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলাঃ হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6605.  হপদরা/১৩৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রাঃ েহিণ গাওখালী, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6606.  হপদরা/১৪০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রাঃ হবল ডর্মহরয়া, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6607.  হপদরা/১৪১ সাব বজনীন সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রাঃ + কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলাঃ হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6608.  হপদরা/১৪২ হবল ডর্মহরয়া সরকারপাড়া শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রাঃ হবল ডর্মহরয়া, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : 

হপদরাজপুর 

৩০.০৫.১১ 

6609.  হপদরা/১৪৩ উত্তর ডর্মহরয়া শ্রীশ্রী িহর গুরু কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ হবল ডর্মহরয়া, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6610.  হপদরা/১৪৪ উত্তর পাকুরয়া সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রাঃ উত্তর পাকুহরয়া, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6611.  হপদরা/১৪৫ েহিণ হবলডর্মহরয়া সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রাঃ হবল ডর্মহরয়া, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6612.  হপদরা/১৪৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ েহিণ হবল ডর্মহরয়া, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর , কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 



6613.  হপদরা/১৪৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রাঃ উত্তর গাওখালী, কপাঃদপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : 

হপদরাজপুর 

৩০.০৫.১১ 

6614.  হপদরা/১৪৮ র্মধু ভাাংগা কালী র্মহির , গ্রাঃ গাওখালী, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6615.  হপদরা/১৪৯ পহির্ম মুগারদজার সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রাঃ পহির্ম গুগারদজার, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : 

হপদরাজপুর 

৩০.০৫.১১ 

6616.  হপদরা/১৫০ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা ও রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রাঃ, কপাঃ কলার কোয়াহনয়া, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6617.  হপদরা/১৫১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রাঃ কর্মোর িাট, কপাঃ কলার কোয়াহনয়া, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6618.  হপদরা/১৫২ শ্রীশ্রী িহর গুরু চাঁে র্মহির , গ্রাঃ কাইলানী, কপাঃ শ্রীরার্মকাঠী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6619.  হপদরা/১৫৩ র্মাোরবাড়ী সাব বজনীন েীতলা, কালী র্মহির , গ্রাঃ র্মাোরবাড়ী, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6620.  হপদরা/১৫৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর কসবাশ্রর্ম, গ্রাঃ পহির্ম গাওখালী, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6621.  হপদরা/১৫৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , স্থান-গাওখালী বাজার, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6622.  হপদরা/১৫৬ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রাঃ র্মাোরবাড়ী, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6623.  হপদরা/১৫৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , গ্রাঃ, কপাঃ েীঘ বা, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলাঃ হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6624.  হপদরা/১৫৮ সাব বজনীন শ্রী িহর গুরু কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ ভীর্মকাঠী, কপাঃ শ্রীরার্মকাঠী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6625.  হপদরা/১৫৯ সাব বজনীন শ্রী রাধা কগাহবি ও গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ, কপাঃ- কঘাষকাঠী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলাঃ হপদরাজপুর।  ৩০.০৫.১১ 

6626.  হপদরা/১৬০ বাইনকাঠী সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , গ্রাঃ বাইনকাঠী, কপাঃ সাত কাহেহর্ময়া, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6627.  হপদরা/১৬১ কখজুরতলা বনলতলা সাব বজনীন িহর র্মহির , গ্রাঃ কখজুরতলা, কপাঃ হসকোর র্মহল্লক, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : 

হপদরাজপুর 

৩০.০৫.১১ 

6628.  হপদরা/১৬২ সাব বজনীন েীতলা র্মহির , গ্রাঃ পূব ব ভীর্মকাঠী, কপাঃ শ্রীরার্মকাঠী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6629.  হপদরা/১৬৩ েীঘ বা সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , গ্রাঃ, কপাঃ েীঘ বা, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলাঃ হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6630.  হপদরা/১৬৪ েহিণ কলবুহজলবুহনয়া সা. দুগ বা র্মহির, গ্রর্মা: ে. কলবুহজলবুহনয়া, কপাঃ- চাঁেকাঠী বাজার, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : 

হপদরাজপুর 

৩০.০৫.১১ 

6631.  হপদরা/১৬৫ সার্মর্মত্মগাতী র্মধ্যপাড়া সা. দুগ বা কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ সার্মর্মত্মগাতী, কপাঃ তারাবুহনয়া বাজার, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : 

হপদরাজপুর 

৩০.০৫.১১ 

6632.  হপদরা/১৬৬ শ্রী গুরু হবহপন চাঁে কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ, কপাঃ গাওখালী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলাঃ হপদরাজপুর। ৩০.০৫.১১ 

6633.  হপদরা/১৬৭ পহির্ম বহল বাবলা িহর ও কালী র্মহির , গ্রাঃ পহির্ম বহল বাবলা, কপাঃ শ্রীরার্মকাঠী, র্ানাঃ নাহজরপুর, কজলা : 

হপদরাজপুর 

৩০.০৫.১১ 

6634.  হপদরা/১৬৮ শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির, রাধা কৃঞ্চ র্মহির, গ্রাঃ হচরাপাড়া, কপাঃ পাড় সাতুহরয়া, উপদজলা-কাউখালী, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6635.  হপদরা/১৬৯ হচরাপাড়া সাব বজনীন শ্রী দুগ বা র্মহির , গ্রাঃ হচরাপাড়া, কপাঃ পাড় সাতুহরয়া, উপদজলা-কাউখালী, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6636.  হপদরা/১৭০ শ্রীশ্রী কালী ও েীতলা র্মাতার সাব বজনীন র্মহির , গ্রাঃ সুহবেপুর, কপাঃ হনলতী, উপদজলা-কাউখালী, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6637.  হপদরা/১৭১ বান্ন্াকািা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রাঃ বান্ন্াকািা, কপাঃ ধাবতী, উপদজলা-কাউখালী, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6638.  হপদরা/১৭২ জব্দ কাঠী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রাঃ জব্দ কাঠী, কপাঃ কিাগলা কবতকা, উপদজলা-কাউখালী, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 



6639.  হপদরা/১৭৩ র্ময়না হবদনাোনি কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ র্ময়না, কপাঃ ধাবড়ী, উপদজলা-কাউখালী, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6640.  হপদরা/১৭৪ সাব বজনীন পূজা র্মহির , গ্রাঃ রঘুনার্পুর, কপাঃ কাউখালী, উপদজলা-কাউখালী, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6641.  হপদরা/১৭৫ পূব ব আর্মরাজুড়ী সাব বজনীন পূজা র্মহির , গ্রাঃ পূব ব আর্মরাজুড়ী, কপাঃ, উপদজলা-কাউখালী, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6642.  হপদরা/১৭৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রাঃ েহিণ কসানাকুর, কপাঃ,  উপদজলা-কাউখালী, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6643.  হপদরা/১৭৭ সাব বজনীন শ্রী শ্রী র্মনসা র্মহির , গ্রাঃ হচরাপাড়া, কপাঃ পাড় সাতুহরয়া, উপদজলা-কাউখালী, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6644.  হপদরা/১৭৮ সাব বজনীন র্মতুয়া কসবাশ্রর্ম, গ্রাঃ গন্ধব ব, কপাঃ আর্মরাজুড়ী, উপদজলা-কাউখালী, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6645.  হপদরা/১৭৯ শ্রীশ্রী িহর গুরু চাঁে র্মতুয়া আশ্রর্ম, গ্রাঃ উহজয়াল খান, কপাঃ, উপদজলা-কাউখালী, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6646.  হপদরা/১৮০ অবধূত আশ্রর্ম, গ্রাঃ কচুয়াকাঠী, কপাঃ, উপদজলা-কাউখালী, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6647.  হপদরা/১৮১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রাঃ হেয়ালকাঠী, কপাঃ কর্মহেরাবাে, উপদজলা-কাউখালী, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6648.  হপদরা/১৮২ কবকুটিয়া সাব বজনীন দুগ বা ও কালী র্মহির , গ্রাঃ কবকুটিয়া, কপাঃ কবকুটিয়া, উপদজলা-কাউখালী, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6649.  হপদরা/১৮৪ পঞ্চগ্রার্ম শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি আশ্রর্ম, গ্রার্ম: নাঙ্গুলী, কপাঃ ককউহেয়া, উপদজলা-কাউখালী, কজলা : হপদরাজপুর ২৭/০৯/১২ 

6650.  হপদরা/১৮৬ শ্রীশ্রী িহর কসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম+ডাক: ধাবড়ী, উপদজলা: কাউখালী, কজলা: হপদরাজপুর ২৭/০৯/১২ 

6651.  হপদরা/১৮৭ ধাবড়ী নীলদখালা সাব বজনীন কেবস্থান, গ্রার্ম: + ডাক; ধাবড়ী, উপদজলা: কাউখালী, কজলা: হপদরাজপুর ২৭/১২/১২ 

6652.  হপদরা/১৮৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ হজউ র্মহির , গ্রার্ম : উহজয়ালখান, ডাক: + উপদজলা: কাউখালী, কজলা: হপদরাজপুর ১৮/০২/১৩ 

6653.  হপদরা/১৮৯ শ্রীশ্রী িহরচাঁে গুরুচাঁে িহর কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: পহির্ম গন্ধব ব, ডাক: অআর্মড়াজুহড়, উপদজলা: কাউখাহল, কজলা: 

হপদরাজপুর 

২৯.০৫.১৬ 

6654.  হপদরা/১৯০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী েীতলা, কালী র্মহির, গ্রার্ম: ককেরতা, ডাক: হনলতী, উপদজলা: কাউখালী, কজলা: হপদরাজপুর ০২.০২.১৫ 

6655.  হপদরা/১৯১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: হবলডর্মহরয়া, ডাক: গাওখাহল বাজার, উপদজলা: কাউখালী, কজলা: 

হপদরাজপুর 

২৯.০৫.১৬ 

6656.  হপদরা/২২৫ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: পান্তাডবী, ডাক: কলাখালী, উপদজলা-+ কজলা : হপদরাজপুর ২৭.০৯.১২ 

6657.  হপদরা/২২৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী ও েীতলা র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্য র্মাহের্মপুর, ডাক: কলাখালী, উপদজলা-+ কজলা : হপদরাজপুর ২৭.০৯.১২ 

6658.  হপদরা/২২৭ উত্তর দুগ বাপুর ঠাকুরবাড়ী সাব বজনীন জগদ্ধািী র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর দুগ বাপুর, ডাক: দুগ বাপুর, উপদজলা-+ কজলা : 

হপদরাজপুর 

২৭.০৯.১২ 

6659.  হপদরা/২২৮ েহিণ জীবগ্রার্ম সব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ জীবগ্রার্ম, ডাক: দুগ বাপুর, উপদজলা-+ কজলা : হপদরাজপুর ২৭.০৯.১২ 

6660.  হপদরা/২২৯ আর. কক. হস. সব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: রাদয়রকাঠি, ডাক+ উপদজলা-+ কজলা : হপদরাজপুর ১৯.০৫.১৫ 

6661.  হপদরা/২৩০ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ সাব বজনীন কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: কের্মতলা, উপদজলা+দজলা: হপদরাজপুর ০৯.১১.১৬ 

6662.  হপদরা/২৮৫ শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: চরণীপত্তােী, ডাক: পত্তােী, উপদজলা: হজয়্নগর, কজলা: হপদরাজপুর ১০.১০.১১ 

6663.  হপদরা/২৮৬ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: চরণীপত্তােী, ডাক: পত্তােী, উপদজলা: হজয়্নগর, কজলা: হপদরাজপুর ০৯.১১.১৬ 

6664.  হপদরা/২৯৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হজিাকাঠী, ডাক: কুহড়য়ানা, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ০৮.০১.১২ 

6665.  হপদরা/২৯৪ শ্রীশ্রী িহরচাঁে গুরুচাঁে হবহপনচাঁে কসবাশ্রর্ম , গ্রা: কুহুোসকাঠী, কপা: কসিাাংগল, উপদজলা: কনোরাবাে , কজলা : 

হপদরাজপুর 

০৩.০১.১২ 

6666.  হপদরা/২৯৫ করখাখালী সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ পত্তােী, কপাঃ পত্তােী, উপদজলা-হজয়ানগর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 



6667.  হপদরা/২৯৬ িহর সভা (সাব বজনীন), গ্রাঃ ও কপাঃ ইন্দুরকানী, উপদজলা-হজয়ানগর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6668.  হপদরা/২৯৭ শ্রীশ্রী কালী ও েীতলা র্মহির , গ্রাঃ ও কপাঃ ইন্দুরকানী, উপদজলা-হজয়ানগর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6669.  হপদরা/২৯৮ রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম (সাব বজনীন), গ্রাঃ ও কপাঃ ইন্দুরকানী, উপদজলা-হজয়ানগর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6670.  হপদরা/২৯৯ শ্রীশ্রী িহরগুরু চাঁে সাব বজনীন কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ চরণী পত্তােী, কপাঃ পত্তােী, উপদজলা-হজয়ানগর , কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6671.  হপদরা/৩০০ পাদড়র িাট কর্ম বকার পহট্ট কালী র্মহির , পাদড়র িাট কর্ম বকার পহট্ট, উপদজলা-হজয়ানগর , কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6672.  হপদরা/৩০১ পাদড়র িাট সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রাঃ ও কপাঃ পাদড়র িাট, উপদজলা-হজয়ানগর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6673.  হপদরা/৩০২ শ্রীশ্রী র্মেনদর্মািন হজউর আখড়া বাড়ী , গ্রাঃ ও কপাঃ পাদড়র িাট, উপদজলা-হজয়ানগর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6674.  হপদরা/৩০৩ উদর্মেপুর গ্রাম্য কযাগ আশ্রর্ম , গ্রাঃ উদর্মেপুর, কপাঃ পাদড়র িাট, উপদজলা-হজয়ানগর , কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6675.  হপদরা/৩০৪ শ্মোন ঘাট পাদড়র িাট বির , গ্রাঃ ও কপাঃ পাদড়র িাট, উপদজলা-হজয়ানগর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6676.  হপদরা/৩০৫ রাই হকদোর কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ কিাগলা বুহনয়া, কপাঃ পাদড়র িাট, উপদজলা-হজয়ানগর , কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6677.  হপদরা/৩০৬ সাব বজনীন শ্রী শ্রী দুগ বা র্মহির , গ্রাঃ কালাইয়া, কপাঃ ইন্দুরকানী, উপদজলা-হজয়ানগর , কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6678.  হপদরা/৩০৭ শ্রীশ্রী কগৌরহনতাইদসবা র্মহির , গ্রাঃ + কপাঃ ইন্দুরকানী, উপদজলা-হজয়ানগর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6679.  হপদরা/৩০৮ সাব বজনীন িহর গুরু কসবাশ্রর্ম , গ্রাঃ চাড়াখালী, কপাঃ ইন্দুরকানী, উপদজলা-হজয়ানগর , কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6680.  হপদরা/৩০৯ শ্রীশ্রী জগোনি কসবা র্মহির , গ্রাঃ কালাইয়া, কপাঃ ইন্দুরকানী, উপদজলা-হজয়ানগর , কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6681.  হপদরা/৩১০ শ্রীশ্রী করুনার্ময়ী দুগ বা ও কালী র্মহির , গ্রাঃ েহিণ ইন্দুরকানী, কপাঃ কঘাদষর িাট, উপদজলা-হজয়ানগর, কজলা : 

হপদরাজপুর 

৩০.০৫.১১ 

6682.  হপদরা/৩১১ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রাঃ েহিণ ইন্দুরকানী, কপাঃ ইন্দুরকানী, উপদজলা-হজয়ানগর, কজলা : হপদরাজপুর ৩০.০৫.১১ 

6683.  হপদরা/৩১২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রাঃ কখালপটুয়া, কপাঃ চহন্ডপুরিাট, উপদজলা-হজয়ানগর, কজলা : হপদরাজপুর  ৩০.০৫.১১ 

6684.  হপদরা/৩১৩ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: কোট হসাংগা(রায় ভবন), কপা: কভচকী, উপদজলা-র্মঠবাহড়য়া ০৯.০১.১২ 

6685.  হপদরা/৩১৪ শ্রীশ্রী িহর গুরু কগাপাল চাঁে কসবাশ্রর্ম ও র্মহির, গ্রার্ম+ডাক+ উপদজলা: র্মঠবাহড়য়া, কজলা: হপদরাজপুর ১০.০১.১২ 

6686.  হপদরা/৩১৫ বাাংলাদেে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কালাইয়া, ডাক: ইন্দুরকানী, উপদজলা: হজয়ানগর, কজলা: হপদরাজপুর ২৭/০৯/১২ 

6687.  হপদরা/৩১৬ বাকড়খালী কালীবাড়ী িাট সা. দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: ইকরবুহনয়া, কপা: কালীবাড়ী িাট, উপদজলা-হজয়ানগর, কজলা : 

হপদরাজপুর 

২৭/০৯/১২ 

6688.  হপদরা/৩১৭ সা. শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রী রার্ম লিণ র্মহির , গ্রার্ম: উত্তর কলারন, কপাঃ চন্ডীপুর িাট, উপদজলা-হজয়ানগর, 

হপদরাজপুর 

২৭/০৯/১২ 

6689.  হপদরা/৩১৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: রার্মচন্দ্রপুর, কপা: পত্তােী, উপদজলা-হজয়ানগর, কজলা : হপদরাজপুর ২৭/০৯/১২ 

6690.  হপদরা/৩১৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম: রার্মচন্দ্রপুর, কপা: পত্তােী, উপদজলা-হজয়ানগর, কজলা : হপদরাজপুর ২৭/০৯/১২ 

6691.  হপদরা/৩২৭ সাব বজনীন দুগ বা র্মহনের, গ্রার্ম: পূব বকার্মারবাহড়,ডাক: কার্মারবাহড়, উপদজলা:দনোরাবাে  ৩০.০৫.১১ 

6692.  হপদরা/৩২৮ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ যুগরহর্মলন বকলাসধার্ম, গ্রার্ম : হজিাকাঠী, ডাক: কুহড়য়ানা, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ১৪/০৮/১৩ 

6693.  হপদরা/৩২৯ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : আতা, ডাক: র্মাো, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ৩০/০৫/১১ 

6694.  হপদরা/৩৩০ সাব বজনীন জগদ্ধািী র্মহির, গ্রার্ম : জামুয়া, ডাক: র্মাো, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ৩০/০৫/১১ 

6695.  হপদরা/৩৩১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: আর্মতলা, ডাক: বেিারী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ০২.০১.১২ 



6696.  হপদরা/৩৩২ শ্রীশ্রী কালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: করাঙ্গাকাঠী, ডাক: বাটনাতলা, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ১০.০৪.১২ 

6697.  হপদরা/৩৩৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম খাড়াবাক, ডাক: হচলতলা, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ০২.০১.১২ 

6698.  হপদরা/৩৩৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কসানারদঘাপ, ডাক: রাজাবাড়ী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ০৮.১২.১১ 

6699.  হপদরা/৩৩৫ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কসানারদঘাপ, ডাক: রাজাবাড়ী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ০৮.১২.১১ 

6700.  হপদরা/৩৩৬ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কবদলডাাংগা, ডাক: বেিারী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ০২.০১.১২ 

6701.  হপদরা/৩৩৭ শ্রীশ্রী সন্যাস আশ্রর্ম, গ্রার্ম: কবদলডাাংগা, ডাক: বেিারী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ০২.০১.১২  

6702.  হপদরা/৩৩৮ শ্রীশ্রী অভয়ানি কযাগাশ্রর্ম, গ্রার্ম: উহড়বুহনয়া, ডাক: বেিারী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ০২.০১.১২ 

6703.  হপদরা/৩৩৯ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: উহড়বুহনয়া বাজার, ডাক: বেিারী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ০২.০১.১২ 

6704.  হপদরা/৩৪০ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: উহড়বুহনয়া বাজার, ডাক: বেিারী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ০২.০১.১২ 

6705.  হপদরা/৩৪১ শ্রীশ্রী শ্রীিহর সাব বজনীন কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কাটাহপটাহনয়া, ডাক: রাজাবাড়ী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ০২.০১.১২ 

6706.  হপদরা/৩৪২ শ্রীশ্রী হেব ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: কাটাহপটাহনয়া, ডাক: রাজাবাড়ী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ০২.০১.১২ 

6707.  হপদরা/৩৪৩ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: খাড়াবাক, ডাক: হচলতলা, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ০২.০১.১২ 

6708.  হপদরা/৩৪৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: খাড়াবাক, ডাক: হচলতলা, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ০২.০১.১২ 

6709.  হপদরা/৩৪৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: হবন্ন্া, ডাক: রাজাবাহড়, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ০২.০১.১২ 

6710.  হপদরা/৩৪৬ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: হবন্ন্া, ডাক: রাজাবাহড়, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ০২.০১.১২ 

6711.  হপদরা/৩৪৭ শ্রীশ্রী িহর ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: পূব ব জলাবাহড়, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ০২.০১.১২ 

6712.  হপদরা/৩৪৮ শ্রীশ্রী শ্রীিহর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কাটাহপটাহনয়া, ডাক: রাজাবাড়ী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ০২.০১.১২ 

6713.  হপদরা/৩৪৯ শ্রীশ্রী অবধূত সাংঘ কসবা র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর জয়পুর, ডাক: শ্রীরার্মকাঠী, উপদজলা: নাহজরপুর , কজলা : হপদরাজপুর ০৪.১২.১১ 

6714.  হপদরা/৩৫০ শ্রীশ্রী আত্মানি ববহেক আশ্রর্ম, গ্রার্ম: কলবুবাড়ী, ডাক: রাজা বাড়ী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর  ১১.০৮.১১ 

6715.  হপদরা/৩৫১ শ্রীশ্রী কগাপাল কৃষ্ণ ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বর্মোনী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা : হপদরাজপুর ১৯.০৯.১১ 

6716.  হপদরা/৩৫২ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: আরার্মকাঠী, ডাক: োহন্তরিাট, উপদজলা: হজয়ানগর, হপদরাজপুর ২২.০৯.১১ 

6717.  হপদরা/৩৫৩ শ্রীশ্রী যাহর্মনী সুিরী অনার্ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: েহিণ ইন্দুরকানী, ডাক: ইন্দুরকানী, উপদজলা: হজয়ানগর, কজলা : 

হপদরাজপুর  

০৯.১০.১১ 

6718.  হপদরা/৩৫৪ শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে সব বসর্মন্বয় সাব বজনীন কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: চরনী পত্তােী, ডাক: পত্তােী, উপদজলা: হজয়ানগর, হপদরাজপুর ০৯.১০.১১ 

6719.  হপদরা/৩৫৫ শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: করখাখালী, ডাক: পত্তােী, উপদজলা: হজয়ানগর, হপদরাজপুর ০৯.১০.১১ 

6720.  হপদরা/৩৫৬ শ্রীশ্রী িহরগুরু কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পহিে চাড়াখাহল, ডাক: ইন্দুরকানী, উপদজলা: হজয়ানগর, কজলা : হপদরাজপুর  ০৯.১০.১১ 

6721.  হপদরা/৩৫৭ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: চাঁেকাঠী বাজার, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা:  হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6722.  হপদরা/৩৫৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: চাঁেকাঠী বাজার, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা:  হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6723.  হপদরা/৩৫৯ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ র্মিাপ্রভু ও হবষ্ণুহপ্রয়া কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ে.দলবুহজলবুহনয়া, ডাক:চাঁেকাঠী বাজার, উপদজলা:নাহজরপুর, 

হপদরাজপুর 

২৪.১০.১১ 

6724.  হপদরা/৩৬০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন আনি র্মঠ, গ্রার্ম: উ.দঘাষকাঠী, ডাক: কঘাষকাঠী, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর  ২৪.১০.১১ 

6725.  হপদরা/৩৬১ শ্রীশ্রী র্মিাবারুনী িহর র্মহির, গ্রার্ম: নাহরদকলবাড়ী, ডাক: েীঘ বা, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর  ২৪.১০.১১ 



6726.  হপদরা/৩৬২ শ্রীশ্রী বাাংলাদেে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক+ উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা:  হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6727.  হপদরা/৩৬৩ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী বাবার র্মহির, গ্রার্ম: নাহরদকলবাড়ী, ডাক: েীঘ বা, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা:   ২৪.১০.১১ 

6728.  হপদরা/৩৬৪ শ্রীশ্রী কগাপীনার্ র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: েীঘ বা, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা:  হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6729.  হপদরা/৩৬৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: র্মধুপুরা, ডাক: েীঘ বা, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা:  হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6730.  হপদরা/৩৬৬ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: েীঘ বাকুর্মারখালী, ডাক: েীঘ বা, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর  ২৪.১০.১১ 

6731.  হপদরা/৩৬৭ শ্রীশ্রী হনতযানি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্মধ্যবাহনয়ারী, ডাক: ে.বাহনয়ারী, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর  ২৪.১০.১১ 

6732.  হপদরা/৩৬৮ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কগাবদ্ধবন, ডাক: েীঘ বা, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা:  হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6733.  হপদরা/৩৬৯ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:নাহরদকলবাড়ী,  ডাক: েীঘ বা , উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর  ২৪.১০.১১ 

6734.  হপদরা/৩৭০ শ্রীশ্রী িহর সভা, গ্রার্ম: +  ডাক: +:নাহজরপুর, কজলা:  হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6735.  হপদরা/৩৭১ শ্রীশ্রী িহরভি সাব বজনীন কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:নাওটানা, ডাক: চাঁেকাঠী বাজার, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর  ২৪.১০.১১ 

6736.  হপদরা/৩৭২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম:িহরপাগলা, ডাক: েীহঘরজান, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর  ২৪.১০.১১ 

6737.  হপদরা/৩৭৩ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি সারস্বত র্মঠ, গ্রার্ম:কেলাবুহনয়া, ডাক: েীঘ বা, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা:  হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6738.  হপদরা/৩৭৪ শ্রীশ্রী দুগ বা  র্মহির, গ্রার্ম:হসাংখালী, ডাক: চাঁেকাঠী বাজার, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর:   ২৪.১০.১১ 

6739.  হপদরা/৩৭৫ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবা সেন, গ্রার্ম কলবুহজলবুহনয়া, ডাক: চাঁেকাঠী বাজার , উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর   ২৪.১০.১১ 

6740.  হপদরা/৩৭৬ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কাঠাহলয়া,  ডাক: সাতকাহের্মা , উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর  ২৪.১০.১১ 

6741.  হপদরা/৩৭৭ শ্রীশ্রী কালী ও বারদেবতার পূজা র্মহির, গ্রার্ম:ঠুটাখালী, ডাক: চাঁেকাঠী বাজার, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর  ২৪.১০.১১ 

6742.  হপদরা/৩৭৮ শ্রীশ্রী দুগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম:হসাংখালী, ডাক: চাঁেকাঠী বাজার, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর  ২৪.১০.১১ 

6743.  হপদরা/৩৭৯ শ্রীশ্রী েীঘ বা বাজার সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: েীঘ বা বাজার , ডাক: েীঘ বা, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা:   ১৪.১১.১১ 

6744.  হপদরা/৩৮০ শ্রীশ্রী েীঘ বাবাজার সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: েীঘ বা বাজার , ডাক: েীঘ বা, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা:   ১৪.১১.১১ 

6745.  হপদরা/৩৮১ বাাংলাদেে ববহেক র্মঠ, গ্রার্ম: করাঙ্গাকাঠী , ডাক: আর্মরাজুড়ী, উপদজলা:কাউখালী, কজলা:   ১৫.১১.১১ 

6746.  হপদরা/৩৮২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব ডর্মহরতলা, ডাক: োহরকতলা, উপদজলা+ কজলা: হপদরাজপুর ২৪.১১.১১ 

6747.  হপদরা/৩৮৩ শ্রীগুরু সাংঘ আশ্রর্ম, গ্রার্ম:  ডর্মহরতলা, ডাক: + উপদজলা+ কজলা: হপদরাজপুর ২৪.১১.১১ 

6748.  হপদরা/৩৮৪ শ্রীশ্রী কালী ও েীতলা কেবীর র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্য ডর্মহরতলা, ডাক: রানীপুর, উপদজলা+ কজলা: হপদরাজপুর ২৪.১১.১১ 

6749.  হপদরা/৩৮৫ শ্রীশ্রী েীতলা র্মহির, গ্রার্ম: ে.হভটাবাহড়য়া(ঠাকুরবাহড়), ডাক: ঐ, উপদজলা: ভান্ডাহরয়া ০২.০১.১২ 

6750.  হপদরা/৪০৮ শ্রীশ্রী র্মিাপ্রভু কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: েয়ঘহড়য়া, ডাকঘর: কঘাষকাঠী,উপদজলা: নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর  ০২.০৬.১১ 

6751.  হপদরা/৪০৯ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হবলডমুহরয়া, ডাক: গাঁওখালী বাজার, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর  ২৪.১০.১১ 

6752.  হপদরা/৪১০ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:কলার কোয়াহনয়া বাজার, ডাক:র্মাোরবাড়ী, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6753.  হপদরা/৪১১ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্যজয়পুর(ে.পাড়া), ডাক: শ্রীরার্মকাঠী, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ০৩.০১.১২ 

6754.  হপদরা/৪১২ শ্রীশ্রী িহরচাঁে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: প. গাওখালী,  ডাক: গাওখালী বাজার , উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6755.  হপদরা/৪১৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্যগাওখালী,  ডাক: গাওখালী বাজার , উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6756.  হপদরা/৪১৪ শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে র্মতুয়া আশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্মধ্যজয়পুর, ডাক: শ্রীরার্মকাঠী, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ০৩.০১.১২ 

6757.  হপদরা/৪১৫ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কগাবদ্ধবন, ডাক: েীঘ বা, উপদজলা: নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ১৫.০১.১২ 



6758.  হপদরা/৪১৬ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: +  ডাক: গাওখালী বাজার , উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6759.  হপদরা/৪১৭ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি ও কযাগর্ময়ী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:র্মধুভাঙ্গা, ডাক: গাওখালী বাজার , উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : 

হপদরাজপুর 

২৪.১০.১১ 

6760.  হপদরা/৪১৮ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:পূ.গাওখালী, ডাক: গাওখালী বাজার , উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6761.  হপদরা/৪১৯ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম  দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: র্মধুভাঙ্গা,  ডাক: গাওখালী বাজার , উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : 

হপদরাজপুর 

২৪.১০.১১ 

6762.  হপদরা/৪২০ শ্রীরার্মকাঠী েহিণ বির সাব বজনীন আহে পূজা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: শ্রীরার্মকাঠী, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : 

হপদরাজপুর 

২৭/০৯/১২ 

6763.  হপদরা/৪২১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:পাকুহরয়া, ডাক: গাওখালী বাজার, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6764.  হপদরা/৪২২ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: েীঘ বা বাজার, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা:  হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6765.  হপদরা/৪২৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পদ্মডহব,ডাক: গাঁওখালী বাজার, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6766.  হপদরা/৪২৪ শ্রীশ্রী কােী কৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:ঠুটাখালী, ডাক: চাঁেকাঠী বাজার, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6767.  হপদরা/৪২৫ শ্রীশ্রী প্রণব র্মঠ, গ্রার্ম: ভীর্মকাঠী,  ডাক: শ্রীরার্মকাঠী, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ২৭/০৯/১২ 

6768.  হপদরা/৪২৬ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: েীঘ বা কাচারীবাড়ী, ডাক: েীঘ বা, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6769.  হপদরা/৪২৭ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: োঁখারীকাঠী, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ২৭/০৯/১২ 

6770.  হপদরা/৪২৮ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:ে. কলবুহজলবুহনয়া, ডাক: চাঁেকাঠী বাজার, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6771.  হপদরা/৪২৯ শ্রীশ্রী হনগর্মানি সারস্বত সাংঘাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: হগলাতলা, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ২৭/০৯/১২ 

6772.  হপদরা/৪৩০ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: েীঘ বা বাজার, ডাক: েীঘ বা, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6773.  হপদরা/৪৩১ নাগর চন্দ্র কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কর্মৌখালী, ডাক:,দষালেত, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ২০/১১/১২ 

6774.  হপদরা/৪৩২ শ্রীশ্রী িহরগুরু কালীবরণ কসবাম্রর্ম, গ্রার্ম:পূব ব কলারদোয়াহনয়া, ডাক:কলারদোয়াহনয়া, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : 

হপদরাজপুর 

২৪.১০.১১ 

6775.  হপদরা/৪৩৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: র্মাোরবাড়ী, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ২৪.১০.১১ 

6776.  হপদরা/৪৩৪ শ্রীশ্রী কালী ও েীতলা র্মহির, গ্রার্ম: কুর্মারখালী, ডাক: ে. বাহনয়ারী, উপদজলা:নাহজরপুর, কজলা : হপদরাজপুর ০৪./০৩/১৪ 

6777.  হপদরা/৪৩৫ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: কলারদোয়াহনয়া, ডাক: র্মাোরবাড়ী, উপদজলা: নাহজরপুর, 

হপদরাজপুর 

০৮.১২.১৬ 

6778.  হপদরা/৪৫০ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ(হজউ) র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর হভটাবাহড়য়া, ডাক: হভটাবাহড়য়া, উপদজলা: ভান্ডাহরয়া, কজলা: হপদরাজপুর ২৭/০৯/১২ 

6779.  হপদরা/৪৫১ রাধানগর সা. শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: রাধানগর(ঘরার্মী ভবন), ডাক: বাহরধারা, উপদজলা: ভান্ডাহরয়া, কজলা: 

হপদরাজপুর 

২৭/০৯/১২ 

6780.  হপদরা/৪৫২ রাজপাো সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: রাজপাো, উপদজলা: ভান্ডাহরয়া, কজলা: হপদরাজপুর ২৭/০৯/১২ 

6781.  হপদরা/৪৫৩ পহির্ম পোহরবুহনয়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম পোহরবুহনয়া, ডাক: কবার্লা, উপদজলা: ভান্ডাহরয়া, 

হপদরাজপুর 

২৭/০৯/১২ 



6782.  হপদরা/৪৫৪ েহিণ বপকখালী সাব বজনীন শ্রীশ্রী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: েহিণ বপকখালী, ডাক: বপকখালী, উপদজলা: ভান্ডাহরয়া, কজলা: 

হপদরাজপুর 

১৪/০৫/১৩ 

6783.  হপদরা/৪৫৫ রাজপাো সা. শ্রীশ্রী োহন্ত িহরগুরু কগাপাল চাঁে কসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম: + ডাক; রাজপাো, উপদজলা: ভান্ডাহরয়া, কজলা: 

হপদরাজপুর 

০৬/০৬/১৩ 

6784.  হপদরা/৪৫৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: পোহরবুহনয়া, উপদজলা:ভান্ডাহরয়া, কজলা : হপদরাজপুর ০৪/০৩/১৪ 

6785.  হপদরা/৪৫৭ হিপল্লী সনাতন র্মহির, গ্রার্ম: কবতাগী হসাংখালী, ডাক: হসাংখালী, উপদজলা:ভান্ডাহরয়া, কজলা : হপদরাজপুর ০৭/১২/১৪ 

6786.  হপদরা/৪৫৮ রাধানগর সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: রাধানগর, ডাক: বাহরধারা, উপদজলা: ভাণ্ডাহরয়া, কজলা: হপদরাজপুর ২৯.০৫.১৬ 

6787.  হপদরা/৫০৩ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর োঁখারীকাঠী, কপা: গুহেঘাটা, উপদজলা-র্মঠবাহড়য়া, কজলা: হপদরাজপুর ২৭/০৯/১২ 

6788.  হপদরা/৫০৪ চড়কগাহেয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চড়কগাহেয়া, কপা: নলীচড়কগাহেয়া, উপদজলা-র্মঠবাহড়য়া, কজলা: 

হপদরাজপুর 

০৪.০৩.১৫ 

6789.  হপদরা/৫৫১ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: সর্মদেকাঠী, ডাক; ঐ, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা: হপদরাজপুর ২৭/০৯/১২ 

6790.  হপদরা/৫৫২ সা. শ্রীশ্রী জগদ্ধািী পূজা র্মহির, গ্রার্ম: লিণকাঠী(কােীর বাজার), ডাক; জলাবাড়ী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা: 

হপদরাজপুর 

২৭/০৯/১২ 

6791.  হপদরা/৫৫৩ পূব ব জলাবাড়ী সা. িহর ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব জলাবাড়ী, ডাক; পূব ব জলাবাড়ী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা: 

হপদরাজপুর 

২৭/০৯/১২ 

6792.  হপদরা/৫৫৬ স্বার্মী হবদবকানি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কঠুরাকাঠী, ডাক; কুহড়য়ানা, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা: হপদরাজপুর ২৭/০৯/১২ 

6793.  হপদরা/৫৫৭ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে র্মতুয়া কসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম: করাঙ্গাকাঠী, ডাক; ব্যাসকাঠী, উপদজলা: কনোরাবাে, 

হপদরাজপুর 

২৭/০৯/১২ 

6794.  হপদরা/৫৫৮ সাব বজনীন কালীবাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: করাঙ্গাকাঠী, ডাক; বাটনাতলা, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা: হপদরাজপুর ২৭/০৯/১২ 

6795.  হপদরা/৫৫৯ হজিাকাঠী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: হজিাকাঠী, ডাক; কুহড়য়ানা, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা: হপদরাজপুর ২৭/০৯/১২ 

6796.  হপদরা/৫৬০ কৃষ্ণকাঠী সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণকাঠী, ডাক; সাংগীতকাঠী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা: হপদরাজপুর ০১/১১/১২ 

6797.  হপদরা/৫৬১ জুলুিার পূব ব িালোরবাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: জুলুিার, ডাক; বর্মোনী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা: 

হপদরাজপুর 

০১/১১/১২ 

6798.  হপদরা/৫৬২ শ্রীশ্রী িহরগুরু কগাপাল চাঁে র্মতুয়া কসবা আশ্রর্ম , গ্রার্ম: কগাহবিগুিকাঠী, ডাক; মুহননাগ, উপদজলা: কনোরাবাে, 

হপদরাজপুর 

২৭/১২/১২ 

6799.  হপদরা/৫৬৩ শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে কসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম:+ ডাক; বাটনাতলা, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা: হপদরাজপুর ০৮/০৫/১৪ 

6800.  হপদরা/৫৬৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: আিাকুল, ডাক; কুহড়য়ানা,, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা: হপদরাজপুর ০২.০২.১৫ 

6801.  হপদরা/৫৬৫ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: হবোল, কপা: বাটনাতলাা, উপদজলা-দনোরাবাে, কজলা: হপদরাজপুর ০৪.০৩.১৫ 

6802.  হপদরা/৫৬৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:+ ডাক:  কসািাগেল, উপদজলা-দনোরাবাে, কজলা: হপদরাজপুর ১৯.০৫.১৫ 

6803.  হপদরা/৫৬৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্য করকা, ডাক: করকািাট, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা: হপদরাজপুর ২৯.০৫.১৬ 

6804.  হপদরা/৫৬৮ সাব বজনীন ধর্ম বরহিণী ও কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: পূব ব জলাবাড়ী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা: হপদরাজপুর ১৯.০৯.১৬ 

6805.  হপদরা/৫৬৯ পূব বজলাবাড়ী আঞ্চহলক ববহেক র্মঠ, গ্রার্ম: + ডাক: পূব ব জলাবাড়ী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা: হপদরাজপুর ০৯.১১.১৬ 



6806.  হপদরা/৫৭০ ধলিার সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: ধলিার, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা: হপদরাজপুর ০৯.১১.১৬ 

6807.  হপদরা/৫৭১ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: সর্মদেবকাঠী, উপদজলা: কনোরাবাে, কজলা: হপদরাজপুর ০৯.১১.১৬ 

6808.  টাঙ্গা/০২ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ র্মঠ ও আশ্রর্ম  ,কজলা সের  করাড ,বটতলা  , ডাক: + উপদজলা+কজলা: টাঙ্গাইল ০২/০১/১৩ 

6809.  টাঙ্গা/০৩ শ্রীশ্রী কোট কালীবাড়ী, আকুরটাকুর পাড়া, ডাক: + উপদজলা+কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6810.  টাঙ্গা/০৪ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি আশ্রর্ম, গ্রার্ম:কাহবলা পাড়া, ডাক: কপাড়াবাড়ী, উপদজলা+কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6811.  টাঙ্গা/০৫ সাব বজনীন  শ্রীশ্রী দুগ বা র্মাতা অঙ্গন, সা'েত বাজার, করাটিয়া, উপদজলা:+ কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6812.  টাঙ্গা/০৬ শ্রীশ্রী েহনর আখড়া , খাদ্যগুোর্ম করাড, সের, টাাংগাইল।  ০৮.০৫.১১ 

6813.  টাঙ্গা/০৭ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: সাবাহলয়া, ডাক+উপদজলা+ কজলা: টাঙ্গাইল ০৮.০১.১২ 

6814.  টাঙ্গা/০৮ করটিয়া র্মিা শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: করটিয়া ( নেীর তীর) ডাক; করটিয়া, উপদজলা:+ কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6815.  টাঙ্গা/০৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম:  কাগর্মারী ( সািা পাড়া ) ডাক: কাগর্মারী, উপদজলা:+ কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6816.  টাঙ্গা/১০ ব্রাহ্মণকুহেয়া পূজা র্মণ্ডপ, গ্রার্ম: ব্রাহ্মণ কুহেয়া, ডাক: সহরিা, উপদজলা:+ কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6817.  টাঙ্গা/১১ ঈশ্বরী শ্রীশ্রী কালী র্মাতা শ্রীঅঙ্গন, করাহতয়া র্মািমুেগঞ্জ িাট, করাটিয়া, উপদজলা:+ কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6818.  টাঙ্গা/১২ করাটিয়া পালপাড়া সাব বজনীন কালীর্মাতা র্মহির , করাহতয়া পাল পাড়া, করাহতয়া, উপদজলা:+ কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6819.  টাঙ্গা/১৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , পাঁচ আনীপাড়া , কাহঘল, উপদজলা:+ কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6820.  টাঙ্গা/১৪ ব্রাহ্মণকুহেয়া রিাকালী র্মহির , গ্রার্ম: ব্রাহ্মণকুহেয়া, কপা: ঘাহরিা, উপদজলা:+ কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6821.  টাঙ্গা/১৫ বড়হরয়া শ্মোন কালী র্মহির , গ্রার্ম: বড়হরয়া, কপা: র্মাহরিা, উপদজলা:+ কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6822.  টাঙ্গা/১৬ সাবাহলয়া র্মধ্যপাড়া িহরপাগল র্মহির , সাবাহলয়া র্মধ্যপাড়া , উপদজলা:+ কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6823.  টাঙ্গা/১৭ শ্রীশ্রী র্মাগুরাটা কালী র্মহির , গ্রার্ম: র্মাগুরাটা , ডাক: হব, এ, ইড, র্মাোসা, উপদজলা:+ কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6824.  টাঙ্গা/১৮ শ্রীশ্রী কালাচাঁে হবগ্রাদির শ্রী অঙ্গন, গ্রার্ম: করটিয়া, ডাক: করটিয়া, উপদজলা:+ কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6825.  টাঙ্গা/১৯ হবশ্বাস কবতকা সূিধরপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির , হবশ্বাস কবতকা সূিধর পাড়া , উপদজলা:+ কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6826.  টাঙ্গা/৭৫ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার অঙ্গন, গ্রার্ম: করাহতপাড়া, ডাক: করাহতয়া, উপদজলা: বাসাইল, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6827.  টাঙ্গা/৭৬ আেে ব কালী র্মহির , গ্রার্ম: কাউলজানী  কবাড ব বাজার, কপা: কাউলজানী, উপদজলা: বাসাইল, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6828.  টাঙ্গা/৭৭ কাঞ্চনপুর িালুয়া পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: কাঞ্চনপুর, ডাক: কাঞ্চনপুর, উপদজলা: বাসাইল, কজলা: 

টাাংগাইল 

১২.০৭.১৭ 

6829.  টাঙ্গা/৭৮ নাকহের্ম পূব বপাড়া  কালী র্মহির , গ্রার্ম: নাকহের্ম, কপা: কাহেল, উপদজলা: বাসাইল, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6830.  টাঙ্গা/৭৯ বসয়েপুর পহির্ম পাড়া হেব র্মহির , গ্রার্ম: বসয়েপুর পহির্ম পাড়া , কপা: চাকেি, উপদজলা: বাসাইল, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6831.  টাঙ্গা/৮০ সাব বজনীন পূজা র্মহির , গ্রার্ম: বাসাইল পাল পাড়া , কপা + উপদজলা: বাসাইল, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6832.  টাঙ্গা/৮১ হর্মহরকপুর পহির্ম পাড়া কালী র্মহির ,গ্রার্ম: হর্মহরকপুর , কপা: হর্মহরকপুর, উপদজলা: বাসাইল, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6833.  টাঙ্গা/১০১ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির , গ্রার্ম-বাইর্মিাটি(পাল পাড়া), হর্মজবাপুর, টাাংগাইল।  ১৩.০২.১১ 

6834.  টাঙ্গা/১০২ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, লালবাড়ী, কগাড়াই, হর্মজবাপুর, টাাংগাইল ১৩.০২.১১ 

6835.  টাঙ্গা/১০৩ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: চাকদলশ্বর (উত্তর পাড়া), ডাক+উপদজলা: হর্মজবাপুর, টাাংগাইল ১৩.০২.১১ 

6836.  টাঙ্গা/১০৪ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ হজউ হনতযানি আশ্রর্ম, গ্রার্ম: চাকদলশ্বর, ডাক+উপদজলা: হর্মজবাপুর, টাাংগাইল ১৩.০২.১১ 



6837.  টাঙ্গা/১০৫ স্বণ ব র্মহির, গ্রার্ম: কসিরাকতল, ডাক: টাহকয়া কের্মা, হর্মজবাপুর, টাাংগাইল ২১.১১.১১ 

6838.  টাঙ্গা/১০৬ বাগজান সাব বজনীন পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: বাগজান, ডাক: ভােগ্রার্ম, উপদজলা: হর্মজবাপুর, টাাংগাইল ২১.১১.১১ 

6839.  টাঙ্গা/১০৭ ইচাইল সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির,  গ্রার্ম: ইচাইল, ডাক: কুরনী, উপদজলা: হর্মজবাপুর, টাাংগাইল ১৩.০৩.১১ 

6840.  টাঙ্গা/১০৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কগাড়াই লালবাড়ী, ডাক: কগাড়াই, উপদজলা: হর্মজবাপুর, টাাংগাইল ০২/০১/১৩ 

6841.  টাঙ্গা/১০৯ র্মেেই শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: র্মেেই, ডাক: বাহরিাবাজার, উপদজলা: হর্মজবাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১৫.০৫.১৬ 

6842.  টাঙ্গা/১১০ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: কসিড়াকতল, ডাক: টাহকয়াকের্মা, উপদজলা: হর্মজবাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১৫.০৫.১৬ 

6843.  টাঙ্গা/১১১ গন্ধব্যবপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কগাড়াই, উপদজলা: হর্মজবাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১১.১২.১৬ 

6844.  টাঙ্গা/১১২ শ্রীশ্রী হেব র্মহির , গ্রার্ম: মুশুহরয়া কঘানা, ডাক: কুরনী, উপদজলা: হর্মজবাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6845.  টাঙ্গা/১১৩ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির ,  গ্রার্ম: ফদতপুর পূব ব পাড়া , ডাকঘর: র্লপাড়া, উপদজলা: হর্মজবাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6846.  টাঙ্গা/১১৪ শ্রীশ্রী শ্মোন কালী র্মাতা র্মহির , গ্রার্ম: + কপা: র্লপাড়া , উপদজলা: হর্মজবাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6847.  টাঙ্গা/১১৫ সশ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হবগ্রি আশ্রর্ম, গ্রার্ম: উত্তর কাহজিারা, ডাক: িালহলয়া, উপদজলা: হর্মজবাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6848.  টাঙ্গা/১১৬ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির ,  গ্রার্ম: ফদতপুর বাদ্যকার পাড়া , ডাক: র্লপাড়া , উপদজলা: হর্মজবাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6849.  টাঙ্গা/১১৭ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবন  র্মহির , গ্রার্ম: ভূষণ্ডী রর্দখালা,  কপা: কর্মরুয়াদখালা, উপদজলা: হর্মজবাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6850.  টাঙ্গা/১১৮ কান্ঠাহলয়া সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: + ডাক: কাণ্ঠাহলয়া, উপদজলা: হর্মজবাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6851.  টাঙ্গা/১১৯ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী আশ্রর্ম, গ্রার্ম: আন্ধরা, ডাক +উপদজলা: হর্মজবাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6852.  টাঙ্গা/১২০ শ্রীশ্রী রাধাকালাচাঁে হবগ্রি আশ্রর্ম, গ্রার্ম: পাকুল্যা, ডাক: জামূকী , উপদজলা: হর্মজবাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6853.  টাঙ্গা/১২১ বড়োস সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: বড়োস, ডাক: টাহকয়াকের্মা, উপদজলা: হর্মজবাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6854.  টাঙ্গা/১২২ কগাহবিপুর হেব র্মহির , গ্রার্ম: কগাহবিপুর, ডাক: তরফপুর, উপদজলা: হর্মজবাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6855.  টাঙ্গা/১২৩ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি নাট র্মহির,  গ্রার্ম: বিন তলী, ডাকঘর: কুরনী , উপদজলা: হর্মজবাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6856.  টাঙ্গা/১২৪ গ্রার্মাটিয়া পহির্ম পাড়া কাহল র্মহির, গ্রার্ম: গ্রার্মাটিয়া পহির্ম পাড়া , কপা: িলিহলয়া, উপদজলা: হর্মজবাপুর, কজলা: 

টাঙ্গাইল 

১২.০৭.১৭ 

6857.  টাঙ্গা/১২৫ শ্রীশ্রী শ্মোন কালী র্মাতা র্মহির , গ্রার্ম: নগর োওয়ালী, কপা: র্মদিড়া , তউপদজলা: হর্মজবাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6858.  টাঙ্গা/১২৬ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির , গ্রার্ম : কসিরকতল, ডাক: টাহকয়া কের্মা,  উপদজলা: হর্মজবাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6859.  টাঙ্গা/১২৭ নার্মোরপুর সাব বজনীন কালী  র্মহির , গ্রার্ম : নার্মোরপুর, ডাক: ভাবখণ্ড,  উপদজলা: হর্মজবাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6860.  টাঙ্গা/২০১ ককন্দ্রীয় কালী বাড়ী , গ্রার্ম: বাবনাপাড়া, কপা + উপদজলা:নাগরপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6861.  টাঙ্গা/২০২ বাটরা সািাপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাটরা, কপা: বাটরা বাজার, উপদজলা:নাগরপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6862.  টাঙ্গা/২০৩ ককন্দ্রীয় শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , কচৌধুরীবাড়ী, উপদজলা:নাগরপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6863.  টাঙ্গা/২০৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির ও শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: পাে তারাইল, ডাক: আগ তারাইল, উপদজলা: নাগরপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ২২/০৪/১৩ 

6864.  টাঙ্গা/২০৫ বাবনাপাড়া সাব বজনীন কালী বাড়ী, গ্রার্ম-বাবনাপাড়া, ডাক+উপদজলা : নাগরপুর, কজলা : টাাংগাইল  ০২/০১/১৩ 

6865.  টাঙ্গা/২০৬ সিবতপুর  ককন্দ্রীয় র্মিাশ্মোন ঘাট, গ্রার্মঃ + কপা: সিবতপুর, উপদজলা:নাগরপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6866.  টাঙ্গা/২০৭ শ্রীশ্রী  কালহ্মরুে হেব র্মহির,  গ্রার্ম: দুয়ারজানী, ডাক: নাগরপুর, উপদজলা:নাগরপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6867.  টাঙ্গা/২০৮ কেওয়াকুটিয়া সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: কেও আকুটিয়া, ডাক: গয়িাটা , উপদজলা:নাগরপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 



6868.  টাঙ্গা/২০৯ ককোরপু োসপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির ,  গ্রার্ম: গুহুলী, কপা: ককোরপুর, উপদজলা:নাগরপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6869.  টাঙ্গা/২১০ লিীহেয়া সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: লিীহেয়া, কপা: ভাো বাজার, উপদজলা:নাগরপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6870.  টাঙ্গা/২১১ কাোেি নর্মপাড়া কালী র্মহির , গ্রার্ম: কাোেি, কপা: র্মাসুেনগর, উপদজলা:নাগরপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6871.  টাঙ্গা/২১২ গয়িাটা পূব বপাড়া কালী র্মহির, গয়িাটা , কপা: গয়ািাটা, উপদজলা:নাগরপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6872.  টাঙ্গা/২৫১ বেলকুহড়য়া শ্রীশ্রী জয়র্মা কালী র্মহির , গ্রার্ম: বেলকুহড়য়া,  কপা: পুটিয়াজানীবাজার, উপ.-দেলদুয়ার, কজলা-টাাংগাইল।  ১২.০৭.১৭ 

6873.  টাঙ্গা/২৫২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম: পার্রাইল, উপদজলা: কেলদুয়ার, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6874.  টাঙ্গা/২৫৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম: কেলদুয়ার রাজবাংেীপাড়া , ডাক + উপদজলা: কেলদুয়ার, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6875.  টাঙ্গা/২৫৪ হসাংিরাগী কে পাড়া কালী র্মহির , গ্রার্ম হসাংিরাগী, কপা: এলাহসন, উপদজলা: কেলদুয়ার, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6876.  টাঙ্গা/২৫৫ গােকুমুল্লী সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: গােকুমুল্লী , কপা: এলাহসন, উপদজলা: কেলদুয়ার, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6877.  টাঙ্গা/২৫৬ এলাহসন সানবাহড় দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: এলাহসন , কপা: এলাহসন, উপদজলা: কেলদুয়ার, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6878.  টাঙ্গা/২৫৭ ভাবকী কালী র্মহির , গ্রার্ম: ভাবকী, কপা: ভাবকী, উপদজলা: কেলদুয়ার, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6879.  টাঙ্গা/২৭২ শ্রীশ্রী হেব র্মহির , গ্রার্ম-এলাহসন সানবাড়ী, কপাঃ এলাহসন, উপদজলা-দেলদুয়ার, কজলা-টাাংগাইল।  ১০.০৫.১১ 

6880.  টাঙ্গা/২৭৩ শ্রীশ্রী হসদদ্ধশ্বরী কালী র্মহির , গ্রার্ম: পুটিয়াজানী, কপা: পুটিয়াজানী বাজার, উপদজলা-দেলদুয়ার, কজলা-টাাংগাইল।  ৩০.০৪.১৪ 

6881.  টাঙ্গা/২৭৪ কেলুয়াকাহি সা. র্মিাশ্মোন ঘাট , গ্রার্ম: কেলুয়াকাহি, কপা: পুটিয়াজানী বাজার, উপদজলা-দেলদুয়ার, কজলা-টাাংগাইল।  ২৫.০৫.১৪ 

6882.  টাঙ্গা/২৭৫ কুর্মারজাহন কালী র্মহির , গ্রার্ম: কুর্মারজানী,  কপা: পুটিয়াজানী বাজার, উপদজলা-দেলদুয়ার, কজলা-টাাংগাইল।  ০২.০৬.১৪ 

6883.  টাঙ্গা/২৮০ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: নাদর্রপাড়া, ডাক: বেলী আটাবাজার, উপদজলা: ধনবাহড়, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6884.  টাঙ্গা/২৮১ ধনবাড়ী শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ধনবাড়ী, কপা: ধনবাড়ী বাজার, উপদজলা: ধনবাড়ী, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6885.  টাঙ্গা/২৮২ রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: হসাংগাটা, ডাক: ধনবাড়ী, উপদজলা: ধনবাড়ী, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6886.  টাঙ্গা/৩০১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: ঝাওয়াইল বাজার, ডাক: ঐ, উপদজলা: কগাপালপুর, কজলা : টাঙ্গাইল ০৮.০৩.১১ 

6887.  টাঙ্গা/৩০২ ঝাওয়াইল বাজার সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: ঝাওয়াইল বাজার, ডাক: ঐ, উপদজলা: কগাপালপুর, কজলা : 

টাঙ্গাইল 

০৮.০৩.১১ 

6888.  টাঙ্গা/৩০৩ ঝাওয়াইল বাজার সাব বজনীন শ্মোনঘাট, গ্রার্ম: ঝাওয়াইল বাজার, ডাক: ঐ, উপদজলা: কগাপালপুর, কজলা : টাঙ্গাইল ০৮.০৩.১১ 

6889.  টাঙ্গা/৩০৪ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: সুতী(কর্ম বকারপাড়া), ডাক: সুতী, উপদজলা: কগাপালপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ০৮.০৩.১১ 

6890.  টাঙ্গা/৩০৫ েহড়সয়া শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম : েহড়সয়া, ডাক : ঝাওয়াইল, উপদজলা : কগাপালপুর, কজলা : টাঙ্গাইল ২৫.০৮.১১ 

6891.  টাঙ্গা/৩৫০ ফলো ককন্দ্রীয় সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম: ফলো, ডাক: ফলো, ভূঞ্চাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6892.  টাঙ্গা/৩৫১ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: কষ্টপাড়া , কপা: কগাহবিাসী, উপদজলা: ভূঞ্চাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6893.  টাঙ্গা/৩৫২ ভূঞ্চাপুর সাব বজনীন ককন্দ্রীয় নাট র্মহির , গ্রার্ম: ভূঞ্চাপুর, কপা + উপদজলা: ভূঞ্চাপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6894.  টাঙ্গা/৩৮০ চাড়ালজানী িাটদখালা দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চাড়ালজানী, ডাক+উপদজলা: র্মধুপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6895.  টাঙ্গা/৩৮১ সাব বজনীন শ্মোন ঘাট কালী র্মহির , র্মধুপুর কপৌরসভা, ৬ নাং ওয়াড ব, র্মধুপুর, টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6896.  টাঙ্গা/৩৮২ শ্রীশ্রী র্মেন কগাপাল হবগ্রি র্মহির , র্মধুপুর, কপা+উপদজলা: র্মধুপুর, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6897.  টাঙ্গা/৪০১ শ্রীশ্রী শ্যার্মরায় র্মেন কর্মািন হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: গুপ্ত বৃিাবন, ডাক: সাগরহেঘী, উপদজলা: ঘাটাইল, কজলা: টাঙ্গাইল ০২.০৬.১১ 

6898.  টাঙ্গা/৪০২ সাগরহেঘী ককন্দ্রীয় শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: সাগরহেঘী, ডাক: কলািনী সাগরহেঘী, উপদজলা: ঘাটাইল, কজলা: টাঙ্গাইল ১৫.০৫.১৬ 



6899.  টাঙ্গা/৪০৩ সাব বজনীন িহর র্মহির , গ্রার্ম: োহন্তনগর , কপা: োহন্তনগর, উপদজলা:ঘাটাইল, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6900.  টাঙ্গা/৪০৪ শ্যার্মস্মৃহত কসবাশ্রর্ম িাহর্মেপুর, গ্রার্ম: িাহর্মেপুর ( সািা পাড়া) কপা: কাহলিাতী, উপদজলা:ঘাটাইল, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6901.  টাঙ্গা/৪০৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কুতুবপুর, কপা: পাকুটিয়া, উপদজলা:ঘাটাইল, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6902.  টাঙ্গা/৪০৬ ডাকাহতয়া শ্রীশ্রী হেব র্মহির , গ্রার্ম: ডাকাহতয়া, কপাষ্ট: োিী আদনিল , উপদজলা:ঘাটাইল, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6903.  টাঙ্গা/৪০৭ পঞ্চগ্রার্ম শ্রীশ্রী কালী বাড়ী, গ্রার্ম: গ্রারট্ট , ডাক: কের্মতলী, উপদজলা:ঘাটাইল, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6904.  টাঙ্গা/৪০৮ সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: পাকুটিয়া , ডাক: হড. পাকুটিয়া, উপদজলা:ঘাটাইল, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6905.  টাঙ্গা/৪৫১ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: কাঙ্গালেদেও, ডাক: োঁহড়য়াপুর, উপদজলা: সহখপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১৪.১১.১১ 

6906.  টাঙ্গা/৪৫২ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: চাকেি, উপদজলা: সহখপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ০২/০১/১৩ 

6907.  টাঙ্গা/৪৫৩ র্মানবধর্ম ব প্রচারক সঙ্গ োখা সিজাশ্রর্ম ও জীবানি র্মঠ , গ্রার্ম: + ডাক: তিারচালা, উপদজলা: সহখপুর, কজলা: 

টাঙ্গাইল 

০৪/০২/১৫ 

6908.  টাঙ্গা/৪৫৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: কাহলোস, উপদজলা: সহখপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১৫.০৫.১৬ 

6909.  টাঙ্গা/৪৫৫ িাতীবান্ধা পহির্মপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: িাতীবান্ধা, উপদজলা: সহখপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6910.  টাঙ্গা/৪৫৬ িাতীবান্ধা হিজলতলী কেব র্মহির , গ্রার্ম: িাতীবান্ধা , ডাক: িাতীবান্ধা, উপদজলা: সহখপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6911.  টাঙ্গা/৪৫৭ শ্যার্মসুির কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: িাতীবান্ধা , ডাক: িাতীবান্ধা, উপদজলা: সহখপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6912.  টাঙ্গা/৪৫৮ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির , গ্রার্ম: তিারচালা, কপা: বাইটকা, উপদজলা: সহখপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6913.  টাঙ্গা/৪৫৯ কবড়বাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম+ কপা: কবড়বাড়ী, উপদজলা: সহখপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6914.  টাঙ্গা/৪৬০ সহখপুর উপদজলা ককন্দ্রীয় র্মহির , গ্রার্ম+ কপা+উপদজলা: সহখপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6915.  টাঙ্গা/৪৬১ রাধাদগাহবি নাট র্মহির,  গ্রার্ম: কাহলোস নর্মঃ পাড়া , উপদজলা: সহখপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6916.  টাঙ্গা/৪৬২ শ্রীশ্রী  কগৌরাঙ্গ র্মিাপ্রভুর আশ্রর্ম , গ্রার্ম: + ডাক: চাকোি, উপদজলা: সহখপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6917.  টাঙ্গা/৪৬৩ র্মিানিপুর অনন্ত র্মােব িহর র্মহির, গ্রার্ম: র্মিানিপুর, কপা: এবােতনগর, উপদজলা: সহখপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6918.  টাঙ্গা/৪৬৪ শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ ও কালী র্মহির , গ্রার্ম: + কপা: িাতীবান্ধা, উপদজলা: সহখপুর, কজলা: টাঙ্গাইল ১২.০৭.১৭ 

6919.  টাঙ্গা/৫০১ কাহলিাতী ককন্দ্রীয় জয়কালী র্মহির, গ্রার্ম + ডাক + উপদজলা : কাহলিাতী, কজলা : টাঙ্গাইল ০২/০১/১৩ 

6920.  টাঙ্গা/৫০২ বাহনয়াকফর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : বাহনয়াকফর,  ডাক ে. চামুহড়য়া, উপদজলা : কাহলিাতী, কজলা : টাঙ্গাইল ০২/০১/১৩ 

6921.  টাঙ্গা/৫০৩ বাহনয়াকফর কালী বাড়ী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম : বাহনয়াকফর,  ডাক ে. চামুহড়য়া, উপদজলা : কাহলিাতী, কজলা : টাঙ্গাইল ০২/০১/১৩ 

6922.  টাঙ্গা/৫০৪ ধলাদটাংগর সা. শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : ধরাদটাংগর,  ডাক: র্মগরা, উপদজলা : কাহলিাতী, কজলা : টাঙ্গাইল ১০.০৬.১৫ 

6923.  টাঙ্গা/৫০৫ পূব ব কবতদডাবা (চরপাড়া ) কালী র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব কবতদডাবা, কপাষ্ট + উপদজলা: কাহলিাতী, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6924.  টাঙ্গা/৫০৬ বল্লা শ্মোনঘাট ষরভূজ কালী র্মহির, গ্রার্ম + কপা: বল্লাবাজার, উপদজলা: কাহলিাতী, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6925.  টাঙ্গা/৫০৭ শ্রীশ্রী র্মেন কর্মািন আশ্রর্ম, গ্রার্ম + কপা: রতনগঞ্জ বাজার, উপদজলা: কাহলিাতী, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6926.  টাঙ্গা/৫০৮ চাটিপাড়া কালী র্মহির , গ্রার্ম: উত্তর হসহলর্মপুর কচাটিপাড়া, উপদজলা: কাহলিাতী, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6927.  টাঙ্গা/৫০৯ জয় জয় শ্রীশ্রী পাগল রার্মদগাপাল ব্রহ্মচারী আশ্রর্ম,  গ্রার্ম: হসহলর্মপুর, উপদজলা: কাহলিাতী, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6928.  টাঙ্গা/৫১০ শ্রীশ্রী কগৌর হনতাই হবগ্রি র্মহির, বল্লা বাজার, ডাক: বল্লা বাজার, উপদজলা: কাহলিাতী, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6929.  টাঙ্গা/৫১১ বল্লা পাল পাড়া শ্রীশ্রী জয়কালী র্মহির , গ্রার্ম +ডাক : বল্লা, উপদজলা: কাহলিাতী, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 



6930.  টাঙ্গা/৫১২ র্মহিষদজাড়া উ.পাড়া শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম: র্মহিষ কজাড়া, ডাক: পাটিতাপাড়া , উপদজলা: কাহলিাতী, কজলা: 

টাাংগাইল 

১২.০৭.১৭ 

6931.  টাঙ্গা/৫১৩ বত্তবা হেব র্মহির , গ্রার্ম: বত্তবা, ডাক: বাাংড়া, উপদজলা: কাহলিাতী, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6932.  টাঙ্গা/৫১৪ বাহনয়াকফর সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: বাহনয়াকফর, ডাক: েহিণ চামুহরয়া, উপদজলা: কাহলিাতী, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6933.  টাঙ্গা/৫১৫ উত্তর কাহলিাতী রাধাদগাহবি কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + কপা: +উপদজলা: কাহলিাতী, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6934.  টাঙ্গা/৫১৬ কাদলািা িহরসভা র্মহির , গ্রার্ম: কাদলািা, কপা: কাদলািা, উপদজলা: কাহলিাতী, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6935.  টাঙ্গা/৫১৭ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ র্মহির , গ্রার্ম: +কপা: র্মগড়া, উপদজলা: কাহলিাতী, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6936.  টাঙ্গা/৫১৮ উত্তর কবতদডাবা জয়কালী  ও নাট র্মহির , গ্রার্ম: উত্তর কবতদডাবা,  ডাক + উপদজলা: কাহলিাতী, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6937.  টাঙ্গা/৫১৯ ককাকডিরা ককন্দ্রীয় সাব বজনীন বড় িহরসভা র্মহির , গ্রার্ম + কপা: ককাকডািরা , উপদজলা: কাহলিাতী, কজলা: টাাংগাইল ১২.০৭.১৭ 

6938.  জার্মা/০২ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, পালপাড়া, বজ্রাপুর, জার্মালপুর ১২.০১.১৭ 

6939.  জার্মা/৩০ খড়র্মা কালীবাড়ী র্মহির ও সা. রাধাকৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্ম: জাহর্মরাকািা, ডাক: খড়র্মা, উপদজলা: কেওয়ানগঞ্জ, জার্মালপুর ১২.০১.১৭ 

6940.  জার্মা/৩২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম: কাহলকাপুর, ডাক+উপ: কেওয়ানগঞ্জ, কজলা: জার্মালপুর ১২.০১.১৭ 

6941.  জার্মা/৩৩ সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: র্মাহঝপাড়া, ডাক+উপ: কেওয়ানগঞ্জ, কজলা: জার্মালপুর ১২.০১.১৭ 

6942.  জার্মা৫১ শ্রীশ্রী কগাপাল হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: চাপারদকানা, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২৭.০২.১১ 

6943.  জার্মা৫২ শ্রীশ্রী শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: চাপারদকানা, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6944.  জার্মা৫৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: চাপারদকানা, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6945.  জার্মা৫৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: িাটবাড়ী, ডাক: চাপারদকানা, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6946.  জার্মা৫৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, বীরধানাটা, সহরষাবাহড়, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6947.  জার্মা৫৬ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির(সহরষাবাহড় উপদজলা কর্মদপক্স) , ধানাটা, সহরষাবাহড়, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6948.  জার্মা৫৭ ককন্দ্রীয় র্মিাশ্মোন, কার্মরাবাে, সহরষাবাহড়, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6949.  জার্মা৫৮ শ্রীশ্রী কালী ও দুগ বা র্মহির, হের্মলাপলx, সহরষাবাহড়, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6950.  জার্মা৫৯ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, র্মাইজবাহড়, সহরষাবাহড়, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6951.  জার্মা৬০ শ্রীশ্রী দুগ বা ও কালী র্মহির, ঝালপাড়া, সহরষাবাহড়, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6952.  জার্মা৬১ শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির, কস্টেন করাড, সহরষাবাহড়, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6953.  জার্মা৬২ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির (সহরষাবাহড় হবদজহস কদলানী) , ধানাটা, সহরষাবাহড়, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6954.  জার্মা৬৩ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ ও কালী র্মহির, রার্মনগর বাজার, সহরষাবাহড়, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6955.  জার্মা৬৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, রার্মনগর বাজার  ,সহরষাবাহড় ,জার্মালপুর  ২২.০৯.১১ 

6956.  জার্মা৬৫ সহরষাবাহড় শ্মোন ঘাট, রার্মনগর, সহরষাবাহড়, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6957.  জার্মা৬৬ শ্রীশ্রী কালী ও দুগ বা র্মহির, হের্মলাপলx(োসপাড়া), সহরষাবাহড়, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6958.  জার্মা৬৭ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, হের্মলা বাজার, সহরষাবাহড়, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6959.  জার্মা৬৮ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, ইস্পািানী কদলানী  ,সহরষাবাহড় ,জার্মালপুর  ২২.০৯.১১ 

6960.  জার্মা৬৯ শ্রীশ্রী কগাপীনার্ আশ্রর্ম, িাসড়া, র্মাজাহলয়া, সহরষাবাহড়, জার্মালপুর ২৭.০২.১১ 



6961.  জার্মা৭০ শ্রীশ্রী খাগহড়য়া কালী র্মাতা র্মহির, খাগহড়য়া, হেবপুর, সহরষাবাহড়, জার্মালপুর ২৭.০২.১১ 

6962.  জার্মা৭১ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ কেব হবগ্রি র্মহির, কাওয়ার্মার, হপাংনা,  সহরষাবাহড়, জার্মালপুর ২৭.০২.১১ 

6963.  জার্মা৭২ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, কস্টেন করাড, সহরষাবাহড়, জার্মালপুর ২৭.০২.১১ 

6964.  জার্মা৭৩ শ্রীশ্রী র্মিার্মায়া দুগ বা র্মহির, লুইস কেফাস ব চত্তর, হসর্মলা কগাহপনার্, সহরষাবাড়ী  ২২.০৯.১১ 

6965.  জার্মা৭৪ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ন র্মহির, কস্টেন করাড, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6966.  জার্মা৭৫ শ্রীশ্রী হবোয়ী র্মিাশ্মান কালী র্মহির, পুঠিয়ার, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6967.  জার্মা৭৭ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, পুঠিয়ার পাড়া, বগারপাড়া,সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6968.  জার্মা৭৮ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, কগাপীনার্পুর, ভাটারা, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6969.  জার্মা৭৯ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, র্মহিষাভাদুহরয়া, ভাটারা, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6970.  জার্মা৮০ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, ফদয়জদর্মাড়, বারইপটল, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6971.  জার্মা৮১ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, হবলবাহলয়া, হেবপুর, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6972.  জার্মা৮২ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, কসানাকাির, শুয়াককর, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6973.  জার্মা৮৩ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, হনউগীর কটাংগর(ো,পা),শুয়াককর, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6974.  জার্মা৮৪ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি ও কালী র্মহির, বয়ড়া বাজার, কপাগলেীঘা, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6975.  জার্মা৮৫ শ্রীশ্রী শ্মোন কালী র্মহির, ভাটিপাড়া, চাঁপারদকানা, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6976.  জার্মা৮৬ শ্রীশ্রী রাধার্মাধব হবগ্রি র্মহির, কডায়াইল বাজার, হড ককন্দুয়া, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6977.  জার্মা৮৭ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, কোলহভটি, চাঁপাদকানা, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6978.  জার্মা৮৮ শ্রীশ্রী িহর ও দুগ বা র্মহির, ভবানীপুর, গাদরাদডাবা, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6979.  জার্মা৮৯ শ্রীশ্রী র্মিার্মায়া দুগ বা র্মহির, ভবানীপুর, গাদরাদডাবা, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6980.  জার্মা৯০ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাকঃ তারাকাহি, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6981.  জার্মা৯১ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, কাওয়ার্মারা(পালপাড়া), হপাংনা, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6982.  জার্মা৯২ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম + ডাকঃ কাবাহরয়া বাড়ী(পূব ব পাড়া), সহরষাবাড়ী ২২.০৯.১১ 

6983.  জার্মা৯৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম + ডাকঃ কাবাহরয়া বাড়ী(পহির্মপাড়া), সহরষাবাড়ী ২২.০৯.১১ 

6984.  জার্মা৯৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কাহেনার্পুর, ডাকঃ কাবাহরয়া বাড়ী, সহরষাবাড়ী ২২.০৯.১১ 

6985.  জার্মা৯৫ শ্রীশ্রী দুগ বা পলাে র্মহির, জগন্ন্ার্গঞ্জ পুরাতনঘাট, জগন্ন্ার্গঞ্জ ঘাট, সহরষাবাড়ী ২২.০৯.১১ 

6986.  জার্মা৯৬ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি আশ্রর্ম, বারইপটল(পালপাড়া), হপাংনা, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6987.  জার্মা৯৭ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, বারইপটল(পালপাড়া), হপাংনা, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6988.  জার্মা৯৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, বারইপটল(পালপাড়া), হপাংনা, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6989.  জার্মা৯৯ শ্রীশ্রী দুগ বা ও কালী র্মহির, হপাংনা(ঋহষপাড়া), হপাংনা বাজার, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6990.  জার্মা১০০ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, নরপাড়া, কসানামুই বাজার, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6991.  জার্মা১০১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, নরপাড়া(িালোরপাড়া), কসানামুই বাজার, সহরষাবাড়ী ২২.০৯.১১ 

6992.  জার্মা১০২ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, নরপাড়া(িা,পা.), কসানামুই বাজার, সহরষাবাড়ী ২২.০৯.১১ 



6993.  জার্মা১০৩ শ্রীশ্রী কগাপাল র্মহির, বাউসীবাজার, বাউসী বাঞ্চালী, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6994.  জার্মা১০৪ শ্রীশ্রী কালী ও দুগ বা র্মহির, বাউসীবাজার, বাউসী বাঞ্চালী, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6995.  জার্মা১০৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, বাউসী(ঋহষ পাড়া), বাউসী বাঞ্চালী, সহরষাবাড়ী ২২.০৯.১১ 

6996.  জার্মা১০৬ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, বাউসী(ঋহষ পাড়া উঃ), বাউসী বাঞ্চালী, সহরষাবাড়ী ২২.০৯.১১ 

6997.  জার্মা১০৭ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, বাউসী(ঋহষ পাড়া েঃ), বাউসী বাঞ্চালী, সহরষাবাড়ী ২২.০৯.১১ 

6998.  জার্মা১০৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, বীরধানাটা(রায়পাড়া), সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

6999.  জার্মা১০৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, িাসড়া(েহিণ পাড়া), র্মাজাহলয়া, সহরষাবাড়ী ২২.০৯.১১ 

7000.  জার্মা১১০ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম + ডাকঃ হপাংনা বাজার, সহরষাবাড়ী ২২.০৯.১১ 

7001.  জার্মা১১১ শ্রীশ্রী শ্মোন ঘাট, বারইপটল, হপাংনা, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

7002.  জার্মা১১২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, বারইপটল, হপাংনা, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

7003.  জার্মা১১৩ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ ডাকঃ তারাকাহি, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

7004.  জার্মা১১৪ শ্রীশ্রী শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: কগাপীনার্পুর ডাকঃভাটারা, সহরষাবাড়ী, জার্মালপুর ২২.০৯.১১ 

7005.  জার্মা১১৫ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্মঃ হের্মলা বাজার,ডাক+উপদজলা: সহরষাবাড়ী, ২২.০৯.১১ 

7006.  জার্মা১১৬ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ কেব র্মহির, গ্রার্মঃ হের্মলা বাজার,ডাক+উপদজলা: সহরষাবাড়ী, ২২.০৯.১১ 

7007.  জার্মা/১৩০ রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রার্ম  :হবন্যাকফর ডাক :গুদনর বাড়ী ,  উপদজলা  :র্মাোরগঞ্জ , কজলা  :জার্মালপুর  ১২.০১.১৭ 

7008.  জার্মা/১৩১ কগৌর হনতাই র্মহির, গ্রার্ম  :কয়ড়া , ডাক  :পাটেি , উপদজলা  :র্মাোরগঞ্জ , কজলা  :জার্মালপুর  ১২.০১.১৭ 

7009.  জার্মা/১৭১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , গ্রার্ম+ডাক+ উপদজলা  :ইসলার্মপুর , কজলা  :জার্মালপুর  ১২.০১.১৭ 

7010.  কের/০১ মুন্সীবাজার দুগ বার্মাতার র্মহির , মুন্সীবাজার, কেরপুর টাউন, কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7011.  কের/০২ রঘুনার্বাজার কালী র্মহির, রঘুনার্বাজার, কেরপুর টাউন, কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7012.  কের/০৩ শ্রীশ্রী কগাপাল হজউর র্মহির, কগাপালবাড়ী, কেরপুর টাউন, কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7013.  কের/০৪ শ্রীশ্রী রঘুনার্ হজউ র্মহির, , মুহন্সবাজার, কেরপুর টাউন, কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7014.  কের/০৫ শ্রীশ্রী কুসুদর্মশ্বরী হেব র্মহির, , কেরপুর টাউন, কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7015.  কের/০৬ শ্রীশ্রী তারা েঙ্কর কগাহবি ধার্ম, , র্মাধবপুর, কেরপুর টাউন, কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7016.  কের/০৭ পূব বদেরী পালপাড়া কালীর্মাতার র্মহির, পূব বদেরী, কেরপুর টাউন, কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7017.  কের/০৮ শ্মোন কাহলর্মাতার র্মহির, চাপাতলী, কেরপুর টাউন, কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7018.  কের/০৯ শ্রীশ্রী নবদূগ বা িহিয় র্মহির, বয়ড়াপরানপুর, ভাতোলা, কেরপুর টাউন, কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7019.  কের/১০ ভাতোলা পূজা র্মহির, ভাতোলা, কেরপুর টাউন, কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7020.  কের/১১ বয়ড়া পরানপুর কিাড়পাড়া/পালপাড়া পূজা র্মহির, বয়ড়া পরানপুর, ভাতোলা, কেরপুর টাউন,  কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7021.  কের/১২ শ্রীরার্মপুর কালী র্মহির , শ্রীরার্মপুর (পূব বপাড়া), ভাতোলা, কেরপুর টাউন, কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7022.  কের/১৩ শ্রীরার্মপুর কালী র্মহির, শ্রীরার্মপুর(পহির্ম পাড়া), ভাতোলা, কেরপুর টাউন, কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7023.  কের/১৪ শ্রীশ্রী আনির্ময়ী দুগ বা র্মহির, েীববাড়ী(পুরাতন গরুিাটি), কেরপুর টাউন, কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7024.  কের/১৫ শ্রীশ্রী আনির্ময়ী কালী র্মহির, েীববাড়ী(পুরাতন গরুিাটি), কেরপুর টাউন, কেরপুর ০৪.০৬.১০ 



7025.  কের/২৪ চন্দ্রদকানা কালী র্মহির, গ্রার্ম:+ডাক : চন্দ্রদকানা, উপদজলা: নকলা, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7026.  কের/২৫ সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: চরর্মধুয়া, ডাক: চন্দ্রদকানা, উপদজলা: নকলা, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7027.  কের/২৬ বাছুর আলগা সুিধর বাড়ী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বাছুর আলগা, ডাক: চন্দ্রদকানা, উপদজলা: নকলা, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7028.  কের/২৭ চরর্মধুয়া বর্ম বন বাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চরর্মধুয়া, ডাক: চন্দ্রদকানা, উপদজলা: নকলা, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7029.  কের/২৮ বিদটকী পাল বাড়ী দুগ বা র্মহির, সাাং- বিদটকী, ডাক: চন্দ্রদকানা, উপদজলা: নকলা, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7030.  কের/২৯ চরর্মধুয়া সুিধর বাড়ী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চরর্মধুয়া(সুিধর বাড়ী), ডাক: চন্দ্রদকানা, উপদজলা: নকলা, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7031.  কের/৩০ রাণীগঞ্জ কালী র্মহির, গ্রার্ম: চরর্মধুয়া, ডাক: চন্দ্রদকানা, উপদজলা: নকলা, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7032.  কের/৪১ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর নাকসী, উপদজলা: নাহলতাবাড়ী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7033.  কের/৪২ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর নাকসী উপদজলা: নাহলতাবাড়ী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7034.  কের/৪৩ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর নাকসী বাদরঙ্গাকািা, উপদজলা: নাহলতাবাড়ী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7035.  কের/৪৪ শ্রীশ্রী দুগ বা পূজা র্মহির, উত্তর নাকসী বাদরঙ্গাকািা, উপদজলা: নাহলতাবাড়ী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7036.  কের/৪৫ সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, উত্তর নাকসী বাদরঙ্গাকািা, উপদজলা: নাহলতাবাড়ী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7037.  কের/৪৬ শ্রীশ্রী কগৌর ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম কাপাহসয়া, ইউহনয়ন- কযাগাহনয়া, উপদজলা: নাহলতাবাড়ী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7038.  কের/৪৭ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কাহলনগর ঋহষপাড়া, উপদজলা: নাহলতাবাড়ী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7039.  কের/৪৮ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম- খুহজউড়া, উপদজলা: নাহলতাবাড়ী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7040.  কের/৪৯ উত্তর নাকসী দুগ বাপূজা র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর নাকনী, উপদজলা: নাহলতাবাড়ী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7041.  কের/৫০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বার্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: কাচারীপাড়া, উপদজলা: নাহলতাবাড়ী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7042.  কের/৫১ কয়ারপাড় দুগ বা র্মহির, কয়ারপাড়, উপদজলা: নাহলতাবাড়ী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7043.  কের/৫২ সৎসঙ্গ আশ্রর্ম- শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুল চন্দ্র, কয়ারপাড়, উপদজলা: নাহলতাবাড়ী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7044.  কের/৫৩ বন বাশ্রর্ম র্মানব ধর্ম ব র্মহির, কয়ারপাড় (দভাগাইরপাড়), উপদজলা: নাহলতাবাড়ী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7045.  কের/৫৪ শ্রীশ্রী র্মিা শ্মোন , গ্রার্ম: কভাগাইপাড় (কয়ারপাড়), উপদজলা: নাহলতাবাড়ী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7046.  কের/৫৫ শ্রীশ্রী েহিণা কাহল র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: কভাগাইরপাড়, ফহকরপাড়া, উপদজলা: নাহলতাবাড়ী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7047.  কের/৬৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , েহিণ গাহিগাঁও, ডাক: বাঁকাকুড়া, উপদজলা: হঝনাইগাতী, কজলা কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7048.  কের/৬৬ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, েহিণ গাহন্ধগাঁও, ডাক: বাঁকাকুড়া,  উপদজলা: হঝনাইগাতী, কজলা কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7049.  কের/৬৮ শ্রীশ্রী োরহেয়া দুদগ বাৎসব র্মহির, র্ানা করাড, উপদজলা: হঝনাইগাতী, কজলা কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7050.  কের/৬৯ শ্রীশ্রী কালী পূজা র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: রাাংটিয়া, উপদজলা: হঝনাইগাতী, কজলা কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7051.  কের/৭০ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ (িহর) র্মহির কসবা কল্যাণ ও আশ্রর্ম, গ্রার্ম:+ ডাক: রাাংটিয়া, উপদজলা: হঝনাইগাতী, কজলা কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7052.  কের/৭১ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির ও কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম ও ডাক: হঝনাইগাতী, উপদজলা: হঝনাইগাতী, কজলা কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7053.  কের/৭২ শ্রীশ্রী কগাপীনার্ র্মহির, গ্রার্ম: হবলাসপুর, ডাক: ধানোইল,  উপদজলা: হঝনাইগাতী, কজলা কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7054.  কের/৭৩ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: বারুয়াঘারী, ডাক: বারুয়া বাজার, উপদজলা: হঝনাইগাতী, কজলা কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7055.  কের/৭৪ হবলােপুর শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: হবলােপুর ডাক: ধানোইল,  উপদজলা: হঝনাইগাতী, কজলা কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7056.  কের/৮৬ শ্রীশ্রী বনদূগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: হেমূলকুচী, ডাক: রানীহেমুল, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 



7057.  কের/৮৭ শ্রীবরেী উত্তর বাজার শ্রীশ্রী রাধা র্মাধব র্মহির, গ্রার্ম: শ্রীবরেী উত্তর বাজার, ডাক+উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7058.  কের/৮৮ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: েদিরপাড় শ্রীবরেী, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7059.  কের/৮৯ রাণী হেমূল সাব বজনীন শ্রীশ্রী বাসন্তী কেবীর র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: রাণী হেমূল, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7060.  কের/৯০ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: ভটপুর, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7061.  কের/৯১ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: শ্রীবরেী বাজার, ডাক: শ্রীবরেী, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7062.  কের/৯২ েদিড়পাড় শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: েদিড়পাড়, শ্রীবরেী, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7063.  কের/৯৩ রাণী হেমূল শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: রাণী হেমূল, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7064.  কের/৯৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী োরেীয় দূগ বা র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: ভায়াডাঙ্গা বাজার শ্রীবরেী, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: 

কেরপুর 

০৪.০৬.১০ 

7065.  কের/৯৫ বহলবািা শ্মোন ঘাট, বীরবািা, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7066.  কের/৯৬ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, বীরবািা, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7067.  কের/৯৭ শ্রীশ্রী কাহল র্মাতার র্মহির, ঝাগড়ার চর বাজার, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7068.  কের/৯৮ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মাতার র্মহির, ঝগড়ার চর কর্মােক পাড়া, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7069.  কের/৯৯ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, বীলবািা পুব ব পাড়া, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7070.  কের/১০০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী বাসন্তী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: রাণীহেমূল র্মধ্য পাড়া, ডাক: রাণী হেমূল, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: 

কেরপুর 

০৪.০৬.১০ 

7071.  কের/১০১ শ্রীশ্রী েহিণা কালী র্মাদয়র আশ্রর্ম, রাণী হেমূল পূব বপাড়া, রাণীহেমূল, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7072.  কের/১০২ শ্রীশ্রী িহর বাসর নাট র্মহির, রাণী হেমূল পূব ব পাড়া, শ্রীবরেী, কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7073.  কের/১০৩ খাসপাড়া কাহবলা লাকুড়া শ্মোন ঘাট, খাসপাড়া কাহকলাকুড়া, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7074.  কের/১০৪ শ্রীশ্রী হনতাই কগৌড় ভাবনামৃতঃ কসবাশ্রর্ম , রাণী হেমূল উত্তর পাড়া, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7075.  কের/১০৫ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, খাসপাড়া, কাহকলাকুড়া, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7076.  কের/১০৬ বড় কগরার্মারা শ্মোন ঘাট, বড় কগরার্মারা, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7077.  কের/১০৭ শ্রীশ্রী রিাকালী র্মা’র র্মহির, কণ বদঝাড়া, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7078.  কের/১০৮ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মাতার র্মহির, শ্রীবরেী র্মধ্য বাজার, উপদজলা: শ্রীবরেী, কজলা: কেরপুর ০৪.০৬.১০ 

7079.  র্ময়/৭৫ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ হবগ্রি পূজা র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণপুর, ডাক+উপদজলা:: কগৌরীপুর, কজলা: র্ময়র্মনহসাংি ২৪.০৭.১৩ 

7080.  র্ময়/৭৬ রার্মদগাপালপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: রার্মদগাপালপুর, উপদজলা: কগৌরীপুর, কজলা: র্ময়র্মনহসাংঞ ২৪.০৭.১৩ 

7081.  র্ময়/৭৭ রার্মদগাপালপুর রাজবাড়ী পূজা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: রার্মদগাপালপুর, উপদজলা: কগৌরীপুর, কজলা: র্ময়র্মনহসাংঞ ২৪.০৭.১৩ 

7082.  র্ময়/২০১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: র্মদিেপুর, ডাক: জয়পুর, উপদজলা: ফুলপুর, কজলা: র্ময়র্মনহসাংি ০৪.০৫.১৪ 

7083.  র্ময়/২০২ শ্রীশ্রী িহরসভা র্মহির, গ্রার্ম: র্মদিেপুর, ডাক: জয়পুর, উপদজলা: ফুলপুর, কজলা: র্ময়র্মনহসাংি ০৪.০৫.১৪ 

7084.  র্ময়/২০৩ সাব বজনীন স্বগীয়া র্মঞ্জুরী রানী শ্মোনঘাট, গ্রার্ম: র্মদিেপুর, ডাক: জয়পুর, উপদজলা: ফুলপুর, কজলা: র্ময়র্মনহসাংি ০৪.০৫.১৪ 

7085.  র্ময়/৩০৩ আর্মলাপাড়া সাব বজনীন পূজা র্মহির, আর্মলাপাড়া, ককাতয়ালী, র্ময়র্মনহসাংি ২৪/০৭/১৩ 

7086.  কনি/৬১ শ্রীশ্রী রাধা কগাপীনার্ িহর র্মহির, গ্রার্ম: বড় সাদলঙ্গা, ডাক: পলার পারুয়া, উপদজলা: কলর্মাকািা, কজলা: কনিদকাণা ২৫.১০.১৫ 



7087.  হকদোর/৫ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ হজউর আখড়া, গ্রার্ম+ডাক+উপদজলা : কটিয়ােী, কজলা : হকদোরগঞ্জ ২১.০৭.১৪ 

7088.  হকদোর/৫ শ্রীশ্রী র্মিাশ্মোন ঘাট, কটিয়ােী, হকদোরগঞ্জ ২৭.১০.১৪ 

7089.  র্মাহনক/০১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, দুগ বা র্মহির ও নাট র্মহির, গ্রার্ম: চরদকাশুণ্ডা, ডাক: কপঁচারকািা, উপদজলা: হঘওর, কজলা: 

র্মাহনকগঞ্জ 

২১.০৬.১৬ 

7090.  র্মাহনক/০২ সাব বজনীন র্মিাশ্মোনঘাট, গ্রার্ম: কোট বরুহরয়া, ডাক: কতরশ্রী, উপদজলা: হঘওর, কজলা: র্মাহনকগঞ্জ ৩১.০১.১৭ 

7091.  র্মাহনক/০৩ হদ্বমুখা রিাকালী র্মহির, গ্রার্ম: হদ্বমুখা, ডাক: বাহনয়াজুরী, উপদজলা: হঘওর, কজলা: র্মাহনকগঞ্জ ৩১.০১.১৭ 

7092.  র্মাহনক/১১ শ্রীশ্রী রাধাদর্মািন রায় হজউ র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: কবহতলা, উপদজলা+দজলা: র্মাহনকগঞ্জ ০৮.০১.১২ 

7093.  র্মাহনক/৫১ দুল বভেী সাব বজনীন শ্রীশ্রী শ্মোন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: দুল বভেী, ডাক: রাংখুরী, উপদজলা: +দজলা: র্মাহনকগঞ্জ ২১.০৬.১৬ 

7094.  র্মাহনক/৫৩ দুল বভেী সাব বজনীন শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম: দুল বভেী, ডাক: বাংখুরী, উপদজলা+দজলা: র্মাহনকগঞ্জ ০৪.০৫.১৫ 

7095.  র্মাহনক/৭৬ কাদক্কাল িহরসভা র্মহির, গ্রার্ম: কাদক্কাল, ডাক: রূপসা, উপদজলা: হেবালয়, কজলা: র্মাহনকগঞ্জ ৩১.০১.১৭ 

7096.  র্মাহনক/১২৯ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মাতা র্মহির , গ্রার্ম:+ডাক:  জাহর্মতবা, উপদজলা: হসঙ্গাইর, কজলা: র্মাহনকগঞ্জ ০৪.০৫.১১ 

7097.  মুন্সী/০১ শ্রীশ্রী সুধারার্ম বাউদলর আশ্রর্ম, গ্রার্ম  :সুধারচর , কপা: হর্মরকাহের্ম,  উপদজলা  :+ , কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7098.  মুন্সী/০২ শ্রীশ্রী বুড়াবুহড়র র্মহির , গ্রার্ম  :সুধারচর , কপা  :হর্মরকাহের্ম , উপদজলা : + , কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7099.  মুন্সী/০৩ শ্রীশ্রী রাধাদর্মাির হজউর র্মহির , গ্রার্ম  :নগর কসবা  )হিন্দু পাড়া( , কপা  :হর্মরকাহের্ম , উপদজলা  :+কজলা :মুন্সীগঞ্জ ২৩.০১.১৭ 

7100.  মুন্সী/০৪ রার্মপাল বজ্রদযাহগনী দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম  :সুখবাসপুর , ডাক  :কাহলর  আটপাড়া, উপদজলা  :+ কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7101.  মুন্সী/০৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রাধাকৃষ্ণ হজউর র্মহির , গ্রার্ম  :কচঙ্গা বুহনয়া কাহি, ডাক  :বাাংলাবাজার , উপদজলা  :+ কজলা: মুন্সীগঞ্জ ২৩.০১.১৭ 

7102.  মুন্সী/০৮ শ্রীশ্রী শ্যার্ম সুির আখড়া, গ্রার্ম : উত্তর মুরর্মা, ডাক : হর্মরকাহের্ম, উপদজলা+দজলা : মুন্সীগঞ্জ ১৩.০৪.১৪ 

7103.  মুন্সী/০৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম : েম্ভ  িালোরকাহি, ডাক : র্মদিেপুর, উপদজলা+দজলা : মুন্সীগঞ্জ ১৩.০৪.১৪ 

7104.  মুন্সী/১০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রাধাদগাহবি হজউর র্মহির, গ্রার্ম : পঞ্চসার, ডাক : পঞ্চসার, উপদজলা+দজলা : মুন্সীগঞ্জ ১৫.০১.১২ 

7105.  মুন্সী/১১ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ হজউর র্মহির , গ্রার্ম : সম্ভ িালোরকাহি, ডাক : বাাংলাবাজার, উপদজলা+দজলা : মুন্সীগঞ্জ ১১.১১.১২ 

7106.  মুন্সী/১৫২ পঞ্চসার সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির ও কেবালয়, গ্রার্ম : পঞ্চসার(র্মন্ডল বাড়ী), ডাক : পঞ্চসার, উপদজলা+দজলা 

:মুন্সীগঞ্জ 

১১.১১.১২ 

7107.  মুন্সী/১৩ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ হজউর র্মহির , গ্রার্ম : কচঙ্গাবুহনয়াকাহি, ডাক : বাাংলাবাজার, উপদজলা+দজলা : মুন্সীগঞ্জ ১১.১১.১২ 

7108.  মুন্সী/১৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির ও কেবালয়, গ্রার্ম : কচঙ্গাবুহনয়াকাহি, ডাক : বাাংলাবাজার, উপদজলা+দজলা : মুন্সীগঞ্জ ১৪.০১.১৩ 

7109.  মুন্সী/১৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহরসভা র্মহির, গ্রার্মঃ কর্মলাঘাট বির, ডাকঃ কর্মলাঘাট, উপদজলা+দজলা : মুন্সীগঞ্জ ১৫.০১.১২ 

7110.  মুন্সী/১৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কর্মদির কালী ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : রন্ে ককওযার, ডাকঃ ককওয়ার, উপদজলা+দজলা : মুন্সীগঞ্জ ০৫.০৯.১১ 

7111.  মুন্সী/১৭ পঞ্চসার হজয়সতলা কেবালয় রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : পঞ্চসার, ডাক : পঞ্চসার, উপদজলা+দজলা : মুন্সীগঞ্জ ১০.০৬.১৪ 

7112.  মুন্সী/৭৬ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: রার্মকৃষ্ণেী, উপদজলা: হসরাজহেখান, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7113.  মুন্সী/৭৭ রার্মকৃষ্ণেী শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম+ডাক: রার্মকৃষ্ণেী, উপদজলা: হসরাজহেখান, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7114.  মুন্সী/৭৮ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: চরহবশ্বনার্, ডাক:দটাল বাোইল,  উপদজলা: হসরাজহেখান মুন্সীগঞ্জ ১৫/০১/১২ 

7115.  মুন্সী/৭৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: র্মধ্যপাড়া,  উপদজলা: হসরাজহেখান মুন্সীগঞ্জ ১৫/০১/১২ 

7116.  মুন্সী/৮০ শ্রীশ্রী ককন্দ্রীয় র্মিাশ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: সদন্তাষপাড়া, ডাক:+ উপদজলা: হসরাজহেখান,  মুন্সীগঞ্জ ১৫/০১/১২ 



7117.  মুন্সী/৮১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কগৌরহনতাই র্মহির, গ্রার্ম: সদন্তাষপাড়া, ডাক:+ উপদজলা: হসরাজহেখান,  মুন্সীগঞ্জ ১৫/০১/১২ 

7118.  মুন্সী/৮২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: ইোপুরা বাজার, ডাক:ইোপুরা,  উপদজলা: হসরাজহেখান,  মুন্সীগঞ্জ ১৫/০১/১২ 

7119.  মুন্সী/৮৩ ভাড়াহরয়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ভাড়াহরয়া, ডাক:রাজনগর,  উপদজলা: হসরাজহেখান,  মুন্সীগঞ্জ ৩০/০১/১৪ 

7120.  মুন্সী/৮৪ কার্মারকািা সাব বজনীন বাসন্তী  )দুগ বা (র্মহির , গ্রার্ম  :কার্মার  কািা, কপা  :হচিদকাট , উপদজলা  :হসরাজহেখান , কজলা :

মুন্সীগঞ্জ 

২৩.০১.১৭ 

7121.  মুন্সী/৮৫ মুজবাকািা বাউল ঠাকুদরর র্মহির, গ্রার্ম  :মুররাজকািা , কপা: হনর্মতলা, উপদজলা  :হসরাজহেখান , কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7122.  মুন্সী/৮৬ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা হজউ র্মহির , গ্রার্ম  :ঘনশ্যার্মপুর , ডাক  :কেখরনগর , উপদজলা  :হসরাজহেখান , কজলা :মুন্সীগঞ্জ ২৩.০১.১৭ 

7123.  মুন্সী/৮৭ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্ম  :খারশুর , কপা  :পাউর্মার , উপদজলা: হসরাজহেখান, কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7124.  মুন্সী/৮৮ জগৎ জননী  র্মহির, গ্রার্ম: র্মহরচা, কপা  :হচিদকাট , উপদজলা  :হসরাজহেখান , কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7125.  মুন্সী/৮৯ র্মধ্যপাড়া শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্ম +কপা :র্মধ্যপাড়া , উপদজলা: হসরাজহেখান, কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7126.  মুন্সী/৯০ শ্রীশ্রী কগৌরহনতাই র্মহির , গ্রার্ম  :সদন্তাষপাড়া , ডাক + :উপদজলা:  হসরাজহেখান, কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7127.  মুন্সী/৯১ নয়ানগর সাব বজনীন কগাহবি ও কালী র্মহির , গ্রার্ম  :নয়ানগর , কপা: রাজনগর, উপদজলা  :হসরাজহেখান , কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7128.  মুন্সী/৯২ কগায়ালখালী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম  :কগায়ালখালী , কপা: হচিদকাট, উপদজলা  :হসরাজহেখান , কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7129.  মুন্সী/৯৩ লক্ষ্মীহবলাস কালীবাড়ী সৎসঙ্গ, গ্রার্ম  :লহক্ষ্মহবলাস , কপা  :হনর্মতলা , উপদজলা  :হসরাজহেখান , কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7130.  মুন্সী/৯৪ িাজীগাঁও নীলকর্মল আখড়া, গ্রার্ম  :িাজীগাঁও , কপা  :হেকারপুর হনর্মতলা , উপদজলা  :হসরাজহেখান , কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7131.  মুন্সী/১৭৫ শ্রীশ্রী রাজলক্ষ্মী নারায়ণ ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : উত্তর বালাসুর, ডাক : ভাগ্যকুল, ,উপদজলা: শ্রীনগর, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ১৫.০১.১২ 

7132.  মুন্সী/১৭৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী শ্যার্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম : উত্তর োসপাড়া, ডাক : +উপদজলা: শ্রীনগর, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ১০/১২/১২ 

7133.  মুন্সী/১৭৭ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির ও আখড়া, গ্রার্ম  :আলর্মপুর , ডাক: আলর্মপুর,  উপদজলা  :শ্রীনগর , কজলা: মুন্সীগঞ্জ ২৩.০১.১৭ 

7134.  মুন্সী/১৭৮ সাতগাঁও বটতলা কালী ও দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম  :সাতগাঁও ,  কপা  :িাসড়া , উপদজলা  :শ্রীনগর , কজলা: মুন্সীগঞ্জ ২৩.০১.১৭ 

7135.  মুন্সী/১৭৯ শ্রীশ্রী বাসুদেব হজউর হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম  :বাঘড়া , কপা  :বাঘড়া , উপদজলা  :শ্রীনগর , কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7136.  মুন্সী/১৮০ িাঁসাড়া সাব বজনীন িহরসভা ও দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম  +কপা :িাঁসাড়া , উপদজলা  :শ্রীনগর , কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7137.  মুন্সী/১৮১ শ্রীশ্রী কগাহবি হজউর র্মহির , গ্রার্ম  :খাাা , ডাক  :বাকড় খালী , উপদজলা  :শ্রীনগর , কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7138.  মুন্সী/২২৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কোরাবতী, ডাক: বলই, উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ২৪.০৪.১১ 

7139.  মুন্সী/২২৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রাধা র্মাধব হজউর র্মহির, গ্রার্ম: পূব বআলেী,ডাক:আলেী বাজার,উপ: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ২২.০৫.১১ 

7140.  মুন্সী/২২৭ শ্রীশ্রী সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: আব্দুলvপুর, উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ২২.০৫.১১ 

7141.  মুন্সী/২২৮ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: আউটোিী, উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ২৪.০৪.১১ 

7142.  মুন্সী/২২৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ধার্মারন, ডাক: রহির্মগঞ্জ, উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ২৯.০৫.১১ 

7143.  মুন্সী/২৩০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কবতকা বাজার, ডাক:,দবতকা ,উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ১৫.০১.১২ 

7144.  মুন্সী/২৩১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রাধাদগাহবি ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হের্মপুর, ডাক:হের্মপুর,উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7145.  মুন্সী/২৩২ শ্রীশ্রী রাদধশ্যার্ম হজউর ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: পাইকপাড়া, উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7146.  মুন্সী/২৩৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: আব্দুলvপুর(পাল বাহড়), ডাক: পাইকপাড়া, উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7147.  মুন্সী/২৩৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন শ্যার্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম: আব্দুলvপুর, ডাক: পাইকপাড়া, উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 



7148.  মুন্সী/২৩৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: নয়ানিন, ডাক: পুরাপাড়া, উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7149.  মুন্সী/২৩৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: পাইকপাড়া, উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7150.  মুন্সী/২৩৭ শ্রীশ্রী বৃিাবন চন্দ্র হজউ আখড়া, গ্রার্ম:+ ডাক: আব্দুলvপুর,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7151.  মুন্সী/২৩৮ শ্রীশ্রী সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: আউটোিী,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7152.  মুন্সী/২৩৯ শ্রীশ্রী র্মিাত্মা নীলকান্ত কগাস্বার্মীর আশ্রর্ম, গ্রার্ম:+ ডাক: হেহলর্মপুর,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7153.  মুন্সী/২৪০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন পুরাতন র্মঠ ও হেব র্মহির, গ্রার্ম:নয়ানি, ডাক: পুরাপাড়া,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7154.  মুন্সী/২৪১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রিা কালী ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:দোটদকওয়ার, ডাক: িাটকান,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7155.  মুন্সী/২৪২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কবচু সাধুর আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: পাইকপাড়া,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7156.  মুন্সী/২৪৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:+ডাক+ উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ২৮.০৯.১১ 

7157.  মুন্সী/২৪৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হসদদ্ধশ্বরী,ডাক: রাউৎদভাগ,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7158.  মুন্সী/২৪৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর সভা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: রাউৎদভাগ,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা:  মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7159.  মুন্সী/২৪৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর সভা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: িাটবাহলগাঁও,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা:  মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7160.  মুন্সী/২৪৭ শ্রীশ্রী সাব বজনীন হগহরধারী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: আব্দুল্যাপুর,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা:  মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7161.  মুন্সী/২৪৮ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: আব্দুল্যাপুর,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা:  মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7162.  মুন্সী/২৪৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: আব্দুল্যাপুর,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা:  মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7163.  মুন্সী/২৫০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন র্মেনদর্মািন হজউর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: আব্দুল্যাপুর,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা:  মুন্সীগঞ্জ ০২.০৬.১১ 

7164.  মুন্সী/২৫১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: িাট বাহলগাঁও,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা:  মুন্সীগঞ্জ ১৮.০৮.১১ 

7165.  মুন্সী/২৫২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বাহলগাঁও,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা:  মুন্সীগঞ্জ ১৮.০৮.১১ 

7166.  মুন্সী/২৫৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:দনিাবতী, ডাক:আউটোিী, উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা:  মুন্সীগঞ্জ ১৮.০৮.১১ 

7167.  মুন্সী/২৫৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন জয়কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: উত্তর কবতকা,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা:  মুন্সীগঞ্জ ০৫.০৯.১১ 

7168.  মুন্সী/২৫৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কগাহবি ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চাঠাহতপাড়া, ডাক: পাঁচগাঁও,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ০৫.০৯.১১ 

7169.  মুন্সী/২৫৬ শ্রীশ্রী  রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: আব্দুল্যাপুর,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা:  মুন্সীগঞ্জ ২৮.০৯.১১ 

7170.  মুন্সী/২৫৭ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: আব্দুল্যাপুর,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা:  মুন্সীগঞ্জ ২৯.০৯.১১ 

7171.  মুন্সী/২৫৮ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: আহড়য়ল ,উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ২৪.১১.১১ 

7172.  মুন্সী/২৫৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: আহড়য়াল(োসপাড়া)ডাক: আহড়য়াল,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ২৪.১১.১১ 

7173.  মুন্সী/২৬০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব েটফটিয়া,ডাক:দবতকা,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ২৪.১১.১১ 

7174.  মুন্সী/২৬১ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পুরাপাড়া, ডাক: পুরাপাড়া, উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ২৪.১১.১১ 

7175.  মুন্সী/২৬২ শ্রীশ্রী রাধার্মাধব ঠাকুর আশ্রর্ম ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব েটফটিয়া,ডাক:দবতকা,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ২৪.১১.১১ 

7176.  মুন্সী/২৬৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: মূলচর(র্মহনপাড়া),  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ১৫.০১.১২ 

7177.  মুন্সী/২৬৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রাধাকৃষ্ণ হজউর ও িহর র্মহির, গ্রার্ম: কপাদ্দারপাড়া, ডাক: পাঁচগাঁও,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: 

মুন্সীগঞ্জ 

১৫.০১.১২ 

7178.  মুন্সী/২৬৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বাহঘয়া(পাদলরবাড়ী), ডাক: বাহঘয়া,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ১৪.০১.১৩ 



7179.  মুন্সী/২৬৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: পাঁচগাঁও,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ০২.০৫.১৩ 

7180.  মুন্সী/২৬৭ সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: +ডাক: আব্দুলvপুর উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ৩০.০১.১৪ 

7181.  মুন্সী/২৬৮ শ্রীশ্রী পদরে র্মিাত্মা আশ্রর্ম ও র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: িাসাইল,  উপদজলা: টঙ্গীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ১২.০৮.১৫ 

7182.  মুন্সী/২৬৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: পুরাপাড়া, উপদজলা: টাংগীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ০৯.০৮.১৬ 

7183.  মুন্সী/২৭০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: চাঠাহত পাড়া, ডাক: পাঁচগাঁও,  উপদজলা: টাংগীবাড়ী, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ০৯.০৮.১৬ 

7184.  মুন্সী/২৭১ শ্রীশ্রী সা. রিাকালী ও দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম:  বাহলগাঁও র্মহনপাড়া , কপা  :িাট বাহলগাঁও , টাংগীবাহড়, কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7185.  মুন্সী/২৭২ শ্রীশ্রী রিাকালী র্মহির , গ্রার্ম  :পাইকপাড়া , ডাক  :পাইকপাড়া  ,  উপদজলা  :টাংগীবাহড় , কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7186.  মুন্সী/২৭৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহরসভা র্মহির , গ্রার্ম  :আহড়য়াল োসপাড়া , ডাক: আহড়য়ল,  উপদজলা  :টাংগীবাহড় , কজলা: মুন্সীগঞ্জ ২৩.০১.১৭ 

7187.  মুন্সী/২৭৪ শ্রীশ্রী কগাপাল হজউর আশ্রর্ম, গ্রার্ম  :কসরাজবাে ,  উপদজলা  :টাংগীবাহড় , কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7188.  মুন্সী/৩০১ শ্রীশ্রী র্মেন কর্মািন হজউর আখড়া, গ্রার্ম: + ডাক : +  উপদজলা: গজাহরয়া, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ১১.১১.১২ 

7189.  মুন্সী/৩০২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: নয়ানগর, ডাক : +  উপদজলা: গজাহরয়া, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ১৫.০১.১২ 

7190.  মুন্সী/৩০৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: নয়ানগর(বাবুপাড়া), ডাক : +  উপদজলা: গজাহরয়া, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ১৫.০১.১২ 

7191.  মুন্সী/৩০৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: নয়ানগর, ডাক : +  উপদজলা: গজাহরয়া, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ১৫.০১.১২ 

7192.  মুন্সী/৩০৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ভদবরচর(ে.পাড়া), ডাক : ভদবরচর,  উপদজলা: গজাহরয়া, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ১৪.০১.১৩ 

7193.  মুন্সী/৩০৬ ভদবরচর শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক : ভদবরচর,  উপদজলা: গজাহরয়া, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ১৪.০১.১৩ 

7194.  মুন্সী/৩৫১ শ্রীশ্রী রাধা হগহরধারী আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: নাদগরিাট, উপদজলা: কলািজাং, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ০২.০৫.১৩ 

7195.  মুন্সী/৩৫২ কনকসার সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:+ডাক: কনকসার,  উপদজলা: কলািজাং, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ০৭.০৫.১৩ 

7196.  মুন্সী/৩৫৩ পহির্ম নাদগরিাট সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম:+ডাক: নাদগরিাট,  উপদজলা: কলািজাং, কজলা: মুন্সীগঞ্জ ১৩.০৪.১৩ 

7197.  মুন্সী/৩৫৪ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম  +কপা :কবজগাঁও , উপদজলা  :কলৌিজাং , কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7198.  মুন্সী/৩৫৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহরসভা র্মহির , গ্রার্ম  :েহিণ চাহর গাঁও , কপা: েহিণ চাহরগাঁও,  উপদজলা  :কলৌিজাং , কজলা  :মুন্সীগঞ্জ  ২৩.০১.১৭ 

7199.  মুন্সী/৩৫৬ শ্রীশ্রী রাধাহগহরধারী আশ্রর্ম ও র্মহির , গ্রার্ম  :নাদগরিাট , কপা: নাদগরিাট,  উপদজলা  :কলৌিজাং , কজলা: মুন্সীগঞ্জ ২৩.০১.১৭ 

7200.  ঢাকা/০৪ কেব র্মহির, হতলপাপাড়া, করাড নাং-০৭, কালবাট ব এহরয়া, হখলগাঁও, ঢাকা ০১/০৪/১৪ 

7201.  ঢাকা/০৭ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী আশ্রর্ম ও র্মহির, ৮৪/১ স্বার্মীবাগ করাড,  ঢাকা-১১০০ ০৩.০৩.১১ 

7202.  ঢাকা/০৮ শ্রীশ্রী বরদেশ্বরী কালীর্মাতা র্মহির ও শ্মোন, রাজারবাগ,সবুজবাগ,  ঢাকা-১২১৪ ০৩.০৩.১১ 

7203.  ঢাকা/০৯ রাজারবাগ িহরসভা র্মহির, রাজারবাগ,বাসাদবা,  ঢাকা-১২১৪ ০৩.০৩.১১ 

7204.  ঢাকা/১০ েহিণগাঁও িহরসভা র্মহির, েহিণগাঁও,বাসাদরা,সবুজবাগ,  ঢাকা-১২১৪ ০৩.০৩.১১ 

7205.  ঢাকা/১৩ শ্রীশ্রী র্মধুসূেন নারায়ণ হবগ্রি র্মহির, ৪৪ েরৎগুপ্ত করাড, েয়াগঞ্জ, ঢাকা-১১০০ ১১.০৪.১১ 

7206.  ঢাকা/১৪ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির , বড়দবড়াইে, বািা,  ঢাকা ১৪/১১/১২ 

7207.  ঢাকা/১৫ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ হজউ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী বাবার র্মহির, ৮৬/১ ককাটবাহড়,গাবতলী,হর্মরপুর,  ঢাকা ০৪.০৪.১১ 

7208.  ঢাকা/১৬ শ্রীশ্রী যমুনা র্মাঈ আশ্রর্ম, ৮২ ঢালকানগর কলন, কগন্ডাহরয়া,  ঢাকা ১৪/১১/১২ 

7209.  ঢাকা/১৭ শ্রীশ্রী েহন র্মহির(েহনর আখড়া), েহনর আখড়া, েহনয়া, কের্মতলী, ঢাকা- ১২৩৬। ০৪.০৪.১১ 

7210.  ঢাকা/১৮ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ র্মিাপ্রভুর র্মহির , ১০ ডাঃ রাধাশ্যার্ম সািা স্ট্রীট, উত্তর বর্মশুন্ডী, ঢাকা -১১০০।  ২৫/০৯/১২ 



7211.  ঢাকা/১৯ শ্রীশ্রী র্মিাদেব হজউ হবগ্রি হেব র্মহির, ২৯ লাল কর্মািন সািা স্ট্রীট, ঢাকা -১১০০।  ২৫/০৯/১২ 

7212.  ঢাকা/২০ শ্রীশ্রী ভগবতী র্মহির, ২৪ ডাঃ রাধাশ্যার্ম সািা স্ট্রীট, উত্তর বর্মশুন্ডী, ঢাকা -১১০০।  ২৫/০৯/১২ 

7213.  ঢাকা/২১ শ্রীশ্রী ভবানী র্মহির, ৪৩ ডাঃ রাধাশ্যার্ম সািা স্ট্রীট, উত্তর বর্মশুন্ডী, ঢাকা -১১০০।  ২৫/০৯/১২ 

7214.  ঢাকা/২২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, ৩২ নগর কবলতুহল কলন, লালবাগ, ঢাকা। ১৭/০২/১৩ 

7215.  ঢাকা/২৩ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির ও শ্মোনদখালা, গ্রার্ম: চাঁনপাড়া, ডাক: উজার্মপুর, র্ানা: উত্তরখাঁন, ঢাকা। ০৭/০৭/১৩ 

7216.  ঢাকা/২৫ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, হখলদিত খাঁপাড়া করাড, হখলদিত, ঢাকা-১২১২৯ ০২.১০.১৬ 

7217.  ঢাকা/২৬ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা সাব বজনীন কসবা সাংঘ(র্মহির), ককাট ববাড়ী(বারনীপাড়া), োরুসসালার্ম, ঢাকা। ২০.০৮.১৫ 

7218.  ঢাকা/২৭ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ হজউ র্মহির, ৩৫, তনুগঞ্জ কলন (কাদঠরপুর), সুিাপুর, ঢাকা ১৫.০১.১২ 

7219.  ঢাকা/২৮ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, হিন্দু পাড়া, এ হজ হব কদলানী, র্মহতহঝল, ঢাকা ১২.০৬.১৬ 

7220.  ঢাকা/২৯ হর্মরপুর ককন্দ্রীয় র্মহির, কসকেন-২, হর্মরপুর, ঢাকা ০৭.০৮.১৬ 

7221.  ঢাকা/৩০ শ্রীশ্রী হেব র্মহির , ২ নাং গঙ্গারার্ম বাজার কলন, লালবাগ, কজলা: ঢাকা ০৮.০৮.১৭ 

7222.  ঢাকা/৩১ শ্রীশ্রী রিাকালী র্মাতা হবগ্রি র্মহির, ২২ েয়াগঞ্জ কজদলপাড়া, ঢাকা সের, ঢাকা-১১০০ ০৮.০১.১২ 

7223.  ঢাকা/৩২ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মাতার র্মহির, ২৪৬ উত্তর র্মাণ্ডা, র্মাণ্ডা, মুগো, ঢাকা-১২১৪ ০২.১০.১৬ 

7224.  ঢাকা/৩৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, ডগাইর পূব বপাড়া, সারুহলয়া, র্মাণ্ডা, কডর্মরা, ঢাকা ০২.১০.১৬ 

7225.  ঢাকা/৩৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, হসহভল এহভদয়েন আ/এ, ঢাকা-১২২৯ ০৪.০৪.১১ 

7226.  ঢাকা/৩৫ শ্রীশ্রী রার্ম কানাই র্মহির , গ্রার্ম: পূব বেী , কপা:কতঘহরয়া, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা  ০৮.০৮.১৭ 

7227.  ঢাকা/৩৬ র্মা রিাকালী র্মহির, গ্রার্ম: কুর্মল্লী, কপা: পাহতলাঝাপ, উপদজলা: নবাবগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৮.০৮.১৭ 

7228.  ঢাকা/৩৭ শ্রীশ্রী র্মা রিাকালী র্মহির , গ্রার্ম: বাকঘর, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৮.০৮.১৭ 

7229.  ঢাকা/৩৮ শ্রীশ্রী কগাহপনার্ হজউর র্মহির , উপদজলা: সাভার কপৌরসভা, কজলা: ঢাকা ০৮.০৮.১৭ 

7230.  ঢাকা/৩৯ শ্রীশ্রী রাধার্মাধব ও শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, ২৬০ লালবাগ করাড,ঢাকা-১২১১ ১৮.০১.১১ 

7231.  ঢাকা/৪০ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ কগাস্বার্মী হগহরধারী হবগ্রি আখড়া, ৫৬ পহির্ম জুরাইন,আই হজ কগইট, শ্যার্মপুর, ঢাকা ২৮.০৩.১১ 

7232.  ঢাকা/৪১ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, ককাটবাহড় বারআনীপাড়া,হর্মরপুর,গাবতলী,  ঢাকা-১২১৬ ২৩.০৩.১১ 

7233.  ঢাকা/৪২ শ্রীশ্রী কগৌর হনতাই র্মহনের, চাকুলী, হর্মরপুর কসনাহনবাস, হর্মরপুর-১২, ঢাকা। ২৭.০৭.১৫ 

7234.  ঢাকা/৪৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, ককাটবাহড়, নার্মাপাড়া,হর্মরপুর,গাবতলী,  ঢাকা-১২১৬ ০৪.০৫.১১ 

7235.  ঢাকা/৪৪ শ্রীশ্রী শ্যার্মা কালী সাব বজনীন র্মহির, ককাটবাহড়, নার্মাপাড়া,হর্মরপুর,গাবতলী,  ঢাকা-১২১৬ ০৪.০৫.১১ 

7236.  ঢাকা/৪৫ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, পূব ব বািা(পাঁচ তলার কর্মাড়), গুলোন,  ঢাকা-১২১২ ০৮.০৫.১১ 

7237.  ঢাকা/৪৬ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ িল উপাসনালয়, জগন্ন্ার্ িল, ঢাকা হবশ্ব হবদ্যালয়,  ঢাকা-১০০০ ২৪.০৫.১১ 

7238.  ঢাকা/৪৭ হব আর হপ সাব বজনীন পূজা র্মহির , ভাষানদটক পুনব বাসন প্রকল্প, ধার্মালদকাট, ভাষানদটক, ঢাকা কযা.,  ঢাকা  ০২.০২.১৬ 

7239.  ঢাকা/৪৮ শ্রীশ্রী রিা কালীর্মাতা হবগ্রি(কালী র্মহির), ২২ েয়াগঞ্জ কজদল পাড়া, ঢাকা-১১০০ ২৪.১১.১১ 

7240.  ঢাকা/৪৯ শ্রীশ্রী বাঁেবাহড় সাব বজনীন র্মহির, ৩৮/হজ বাঁেবাহড় করাড, কর্মািম্মেপুর, ঢাকা-১২০৭ ০১.০১.১২ 

7241.  ঢাকা/৫০ শ্রীশ্রী র্মিাদেব আশ্রর্ম ও কালী র্মহির, পূব ব কর্মরুল(হনর্মতলা), বািা, ঢাকা-১২১২ ০৪.০১.১২ 

7242.  ঢাকা/৫১ শ্রীশ্রী প্রাণবল্লভ হজউ র্মহির, ৩৩ শ্রীে োস কলন, বাাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০ ১০.০১.১২ 



7243.  ঢাকা/৫২ বনিাটী সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: বনিাটী, র্ানা: আশুহলয়া, উপদজলা: সাভার, কজলা: ঢাকা ০৮.০৮.১৭ 

7244.  ঢাকা/৫৩ কেদবাত্তর শ্রীশ্রী র্মিাপ্রভুর কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: বনিাটী বাজার, র্ানা: আশুহলয়া, উপদজলা: সাভার, কজলা: ঢাকা ০৮.০৮.১৭ 

7245.  ঢাকা/৫৪ শ্রীশ্রী কগৌরিহর নাট র্মহির ও কালী র্মহির , গ্রার্ম: জালসা, উপদজলা: ধার্মরাই, কজলা: ঢাকা ০৮.০৮.১৭ 

7246.  ঢাকা/৫৫ শ্রীশ্রী সুধারার্ম বাউল কসবাশ্রর্ম , বাউদলর বাজার, কাদয়তপাড়া, কপা: কডর্মরা, কজলা: ঢাকা ০৮.০৮.১৭ 

7247.  ঢাকা/৫৬ বুড়াবুহড়  কসবা আশ্রর্ম ও দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: কেইল্লা, কপা: পহির্ম পারা , র্ানা: কডর্মরা, কজলা: ঢাকা ০৮.০৮.১৭ 

7248.  ঢাকা/৫৭ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির , গ্রার্ম: ভাঙ্গাহভটা, র্ানা + উপদজলা: নবাবগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৮.০৮.১৭ 

7249.  ঢাকা/৫৮ শ্রীশ্রী আনির্ময়ী কালী র্মহির , ৫৬০/৩ জুরাইন, ডাক: ফহরোবাে,  কজলা: ঢাকা ০৮.০৮.১৭ 

7250.  ঢাকা/৫৯ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা কেবী হবগ্রি র্মহির, ভাটারা , র্ানা : গুলোন, কজলা: ঢাকা ০৮.০৮.১৭ 

7251.  ঢাকা/৬০ শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ র্মহির , গ্রার্ম: কগাহবিপুর, কপা: কগাহবিপুর, র্ানা: নবাবগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৮.০৮.১৭ 

7252.  ঢাকা/৬১ শ্রীশ্রী র্মা রিাকালী র্মহির , বড় কসবা, কপা: কোট বকস নগর, র্ানা: নবাবগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৮.০৮.১৭ 

7253.  ঢাকা/৬২ আউহলয়াবাে র্মা রিাকালী র্মহির , আউহলয়াবাে, িাসনাবাে, কোিার, কজলা: ঢাকা ০৮.০৮.১৭ 

7254.  ঢাকা/৬৩ সুতারপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: পহির্ম সুতারপাড়া , উপদজলা : কোিার, কজলা: ঢাকা ০৮.০৮.১৭ 

7255.  ঢাকা/৬৪ শ্রীশ্রী হগহরদগাবরধন ও রাধাদগাহবি হজউর র্মহির , গ্রার্ম+কপা: রুহিতপুর, উপদজলা: নবাবগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৮.০৮.১৭ 

7256.  ঢাকা/১৪৬ শ্রীশ্রী র্মা দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: র্মীদররবাগ, ডাক: ঢাকা জুট হর্মলস, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ১৫.০১.১২ 

7257.  ঢাকা/১৪৭ হবলকাঠুহরয়া পঞ্চাদয়ত দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হবলকাঠুহরয়া, ডাক: শুভযাঢা, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৭.০৫.১৫ 

7258.  ঢাকা/১৪৮ কগাহবিপুর সা. শ্রীশ্রী েীননার্ ঠাকুদরর আশ্রর্ম ও র্মহির, গ্রার্ম: কগাহবিপুর, ডাক: পহির্মেী, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, 

ঢাকা 

০৭.০৮.১৬ 

7259.  ঢাকা/১৪৯ কগাহবিপুর সাব বজনীন শ্রীশ্রী েীননার্ শ্মোন, গ্রার্ম: কগাহবিপুর, ডাক: পহির্মেী, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৭.০৮.১৬ 

7260.  ঢাকা/১৫০ ভাওয়াল ঋহষপাড়া শ্রীশ্রী র্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম: ভাওয়াল, ডাক: আটি, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ১৪.১২.১৬ 

7261.  ঢাকা/১৫১ ভাওয়াল ঋহষপাড়া শ্রীশ্রী র্মা দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ভাওয়াল, ডাক: আটি, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ১৪.১২.১৬ 

7262.  ঢাকা/১৫২ বুহড়গঙ্গা কালী র্মহির, গ্রার্ম: বুহড়গঙ্গা, ডাক: কতঘহরয়া, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ১৪.১২.১৬ 

7263.  ঢাকা/১৭৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পাইনা খালপার, ডাক: পহির্মেী, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৪.০৪.১১ 

7264.  ঢাকা/১৭৪ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ র্মহির ও আখড়া বাড়ী, গ্রার্ম: শুভাঢযা (পহির্ম পাড়া), ডাক: শুভাঢযা, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৪.০৪.১১ 

7265.  ঢাকা/১৭৫ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কবলনা (পহির্ম পাড়া), ডাক: তাদলপুর, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৪.০৪.১১ 

7266.  ঢাকা/১৭৬ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কাওটাইল(দজদলপাড়া), ডাক: জাহজরাদকান্ডা, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৪.০৪.১১ 

7267.  ঢাকা/১৭৭ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কাওটাইল (ঋহষপাড়া), ডাক: জাহজরাদকান্ডা, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৪.০৪.১১ 

7268.  ঢাকা/১৭৮ শ্রীশ্রী শ্যার্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম ব্রাহ্মণহকত্তবা(গূিপাড়া), ডাক: ব্রহ্মণহকত্তবা, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৪.০৪.১১ 

7269.  ঢাকা/১৭৯ শ্রীশ্রী দুগ বা হবগ্রি কেবী ও শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কদরর হেঘীর পাড়, ডাক: ব্রহ্মণহকত্তবা, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, ঢাকা ০৭.০৭.১৪ 

7270.  ঢাকা/১৮০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: আটি (রহিত পাড়া), ডাক: আটি বাজার, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৪.০৪.১১ 

7271.  ঢাকা/১৮১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কর্মকাইল, ডাক: োিা, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৪.০৪.১১ 

7272.  ঢাকা/১৮২ শ্রীশ্রী কগৌর হনতাই হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: কোট র্মদনািহরয়া, ডাক: আটি, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৪.০৪.১১ 

7273.  ঢাকা/১৮৩ স্বপ্ন হবলাস কেব র্মহির ও কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বহড়শুর, ডাক: ব্রাহ্মণহকত্তবা, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৪.০৪.১১ 



7274.  ঢাকা/১৮৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বুহড়ডাঙ্গা, ডাক: পহির্মেী, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৪.০৪.১১ 

7275.  ঢাকা/১৮৫ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ র্মহির, গ্রার্ম: কবলনা (পহির্ম পাড়া), ডাক: তাদলপুর, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা  ০৪.০৪.১১ 

7276.  ঢাকা/১৮৬ শ্রীশ্রী কগাপাল কৃষ্ণ হজউ র্মহির , গ্রার্ম: খলাদর্মাড়া, ডাক: ব্রাহ্মণহকত্তবা, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ০৪.০৪.১১ 

7277.  ঢাকা/১৮৭ শ্রীশ্রী রিা কালীর্মাতা ও অন্যান্য হবগ্রি র্মহির , গ্রার্ম: চুনকুটিয়া, ডাক:শুভাঢযা, উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ২৬.০৫.১১ 

7278.  ঢাকা/১৮৮ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: শুভাঢযা (প.পাড়া), উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ১৫.০৯.১১ 

7279.  ঢাকা/১৮৯ শ্রীশ্রী র্মেন কর্মািন হজউ হবগ্রি ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম: র্মািাইল(বম্মবন পাড়া), ডাক:+ উপদজলা: ককরাণীগঞ্জ , কজলা:  ঢাকা ১৫.০১.১২ 

7280.  ঢাকা/২৮১ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম : িহরষকূল, ডাক : নবাবগঞ্জ, উপদজলা: নবাবগঞ্জ, কজলা : ঢাকা ০৪.০৪.১১ 

7281.  ঢাকা/৩১১ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : + ডাক : িাসনাবাে , উপদজলা: নবাবগঞ্জ, কজলা : ঢাকা ০৩.১০.১১ 

7282.  ঢাকা/৩১২ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম : + ডাক : োউেপুর , উপদজলা: নবাবগঞ্জ, কজলা : ঢাকা ১১.০১.১২ 

7283.  ঢাকা/৩১৩ শ্রীশ্রী েীতলা র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর কািার্মািা, ডাক+উপদজলা: নবাবগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ১৪.১২.১৬ 

7284.  ঢাকা/৩১৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: শুভহরয়া, ডাক: বাাা, উপদজলা: নবাবগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ১৪.১২.১৬ 

7285.  ঢাকা/৩১৫ শ্রীশ্রী র্মা দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম +ডাক: কগাহবিপুর, উপদজলা: নবাবগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ১৪.১২.১৬ 

7286.  ঢাকা/৩১৬ কগাহবিপুর রিাকালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম +ডাক: কগাহবিপুর, উপদজলা: নবাবগঞ্জ, কজলা: ঢাকা ১৪.১২.১৬ 

7287.  ঢাকা/৩৫৯ সাভার র্মধ্যপাড়া সাব বজনীন পূজা র্মহির, সাভার র্মধ্যপাড়া, উপদজলা: সাভার, ঢাকা। ০৪.০৪.১১ 

7288.  ঢাকা/৩৬০ কাউহিয়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কর্মলারদটক, ডাক: হর্মরপুর বড়বাজার, উপদজলা : সাভার, কজলা : ঢাকা ২৫/০৯/১২ 

7289.  ঢাকা/৩৬১ সাভার েহিণপাড়া সাব বজনীন পূজা র্মহির, সাভার েহিণপাড়া, উপদজলা: সাভার, ঢাকা। ০৫/০৫/১৩ 

7290.  ঢাকা/৩৬২ শ্রীশ্রী কগাপীনার্ হজউর র্মহির ( িহরর আখড়া), সাভার েহিণপাড়া, উপদজলা: সাভার, ঢাকা। ০৫/০৫/১৩ 

7291.  ঢাকা/৩৬৩ শ্রীশ্রী কানাইলাল হজউ হবগ্রি র্মহির, ১১৯ কাতলাপুর, ডাকঘর : সাভার , উপদজলা: সাভার, কজলা : ঢাকা। ১১.০৫.১৫ 

7292.  ঢাকা/৩৭৩ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ কালী দূগ বা র্মহির, সাধাপুর, নগরদকান্ডা, উপদজলা: সাভার, ঢাকা ০৭.১২.১১ 

7293.  ঢাকা/৩৭৪ শ্রীশ্রী  হেব র্মহির, সাধাপুর, নগরদকান্ডা, উপদজলা: সাভার, ঢাকা ০৭.১২.১১ 

7294.  ঢাকা/৩৭৫ শ্রীশ্রী কগাপাল হজউ হবগ্রি র্মহির, ১১ কঘাষপাড়া,সাভার, উপদজলা: সাভার, ঢাকা ০৭.১২.১১ 

7295.  ঢাকা/৩৭৬ শ্রীশ্রী  দূগ বা র্মহির, কাহলকাপুর, হেমুহলয়া, উপদজলা: সাভার, ঢাকা ০৭.১২.১১ 

7296.  ঢাকা/৩৭৭ শ্রীশ্রী  দূগ বা র্মহির, র্মধ্যপাড়া, হেমুহলয়া, উপদজলা: সাভার, ঢাকা ০৭.১২.১১ 

7297.  ঢাকা/৩৭৮ শ্রীশ্রী  কালী ও কগাহবি র্মহির, খার্মারপাড়া, হেমুহলয়া, উপদজলা: সাভার, ঢাকা ০৭.১২.১১ 

7298.  ঢাকা/৩৭৯ সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম : আষাহঢ়য়াদটকী, ডাক : বনিাটি বাজার, উপদজলা : সাভার, কজলা  :ঢাকা  ০৮.০৫.১১ 

7299.  ঢাকা/৩৮০ সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম : কগািাইলবাড়ী, ডাক : হেমুহলয়া, উপদজলা : সাভার  ,কজলা  :ঢাকা  ০৭.০৯.১১ 

7300.  ঢাকা/৩৮১ শ্রীশ্রী সব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : শ্যার্মপুর, ডাক : কির্মাদয়তপুর, উপদজলা: সাভার, ঢাকা ১৮.১০.১১ 

7301.  ঢাকা/৩৮২ শ্রীশ্রী সব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম : নাইরােী, ডাক : হবরুহলয়া, উপদজলা: সাভার, ঢাকা ০৭.১২.১১ 

7302.  ঢাকা/৪৬০ শ্রীশ্রী রূপ সুিরী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ভাটারদখালা, ডাক:নওগাঁও, উপদজলা: ধার্মরাই, কজলা: ঢাকা ১৮.০৫.১১ 

7303.  ঢাকা/৪৬১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: নওগাঁও, ডাক:নওগাঁও বাজার, উপদজলা: ধার্মরাই, কজলা: ঢাকা ১৮.০৫.১১ 

7304.  ঢাকা/৪৬২ শ্রীশ্রী শ্মোন কালী ও হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নান্ন্ার, উপদজলা: ধার্মরাই, কজলা: ঢাকা ১৫.০১.১২ 

7305.  ঢাকা/৪৬৩ ববন্যা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: ববন্যা, ডাক: কটাদপরবাড়ী, উপদজলা: ধার্মরাই, কজলা: ঢাকা ২৫/০৯/১২ 



7306.  ঢাকা/৪৬৪ কসার্মভাগ শ্রীশ্রী প্রতাদপশ্বর হেব র্মহির, গ্রার্ম: কসার্মভাগ, ডাক: + উপদজলা: ধার্মরাই, কজলা: ঢাকা ১৭/০২/১৩ 

7307.  ঢাকা/৪৬৫ েহধঘাটা বটতলা কালী র্মহির, গ্রার্ম: েহধঘাটা, ডাক: করায়াইল, উপদজলা: ধার্মরাই, কজলা: ঢাকা ২১/০৪/১৩ 

7308.  ঢাকা/৪৬৬ আনাহলয়াদখালা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: আনাহলয়াদখালা, ডাক: র্মঙ্গলবাড়ী, উপদজলা: ধার্মরাই, কজলা: ঢাকা ০৭/০৫/১৪ 

7309.  ঢাকা/৪৬৭ করায়াইল মুন্সীপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম + ডাক: করায়াইল, উপদজলা: ধার্মরাই, কজলা: ঢাকা ০৭/০৫/১৫ 

7310.  ঢাকা/৪৬৮ শ্রীশ্রী কালী র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম: ইসলার্মপুর(ঋহষপাড়া), ডাক:+ উপদজলা: ধার্মরাই, কজলা: ঢাকা ২৫/১০/১৫ 

7311.  ঢাকা/৪৬৯ শ্রীশ্ররী কগৌর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কবরে, ডাক+উপ: ধার্মরাই, কজলা : ঢাকা ০২.০২.১৬ 

7312.  ঢাকা/৪৭০ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউ হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: কচৌটাইল, ডাক: করায়াইল, উপদজলা: ধার্মরাই, কজলা: ঢাকা ২৭.০৬.১৬ 

7313.  ঢাকা/৪৭১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কখালাবাড়ী, ডাক: র্মঙ্গলবাড়ী, উপদজলা: ধার্মরাই, কজলা: ঢাকা ০৭.০৮.১৬ 

7314.  ঢাকা/৪৭২ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হবগ্রি, গ্রার্ম : কবলীশ্বর, ডাক: সািাদবলীশ্বর, উপদজলা: ধার্মরাই, কজলা: ঢাকা ১৪.১২.১৬ 

7315.  ঢাকা/৫৫১ র্মাহলকািা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: র্মাহলকািা, ডাক: কর্মঘুলা, উপদজলা: কোিার, কজলা: ঢাকা ১৪.১২.১৬ 

7316.  ঢাকা/৫৫২ কবথুয়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কবথুয়া, ডাক: মুকসুেপুর, উপদজলা: কোিার, কজলা: ঢাকা ১৪.১২.১৬ 

7317.  গাজী/০৭ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: সর্মরহসাং, ডাক: উলুদখালা, উপদজলা+দজলা: গাজীপুর ০৩.০৩.১১ 

7318.  গাজী/০৮ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: বরুন, উপদজলা+দজলা: গাজীপুর ০৩.০৩.১১ 

7319.  গাজী/০৯ শ্রীশ্রী পাককরদেেী হেব র্মহির, গ্রার্ম: পাককরদেেী, ডাক: ধীরাশ্রর্ম, উপদজলা+দজলা: গাজীপুর ০৩.০৩.১১ 

7320.  গাজী/১০ িারবাইে বাজারপাড়া শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: িারবাইে, উপদজলা+দজলা: গাজীপুর ০৩.০৩.১১ 

7321.  গাজী/১১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, কাচারী করাড,টঙ্গী, র্মন্নুনগর, উপদজলা+দজলা: গাজীপুর ০৩.০৩.১১ 

7322.  গাজী/১২ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, কাচারী করাড, টঙ্গী, র্মন্নুনগর, উপদজলা+দজলা: গাজীপুর ০৩.০৩.১১ 

7323.  গাজী/১৩ শ্রীশ্রী জয়কালী ঠাকুরণ হবগ্রি এবাং শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কাহের্মপুর, উপদজলা+দজলা: গাজীপুর ০৩.০৪.১১ 

7324.  গাজী/১৪ শ্রীশ্রী কলাকনার্ র্মহির, কাচারী করাড, টঙ্গী বাজার, র্মন্নুনগর, উপদজলা+দজলা: গাজীপুর ২৩.০৮.১১ 

7325.  গাজী/১৫ শ্রীশ্রী  সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, কাচারী করাড, টঙ্গী বাজার, র্মন্নুনগর, উপদজলা+দজলা: গাজীপুর ০৮.০৯.১১ 

7326.  গাজী/১৬ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: নারায়নকুল, ডাক: পুবাইল, উপদজলা+দজলা: গাজীপুর ১০.১১.১১ 

7327.  গাজী/১৭ শ্রীশ্রী বাসন কালীবাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাসন, ডাক: কিা বাজার, উপদজলা+দজলা: গাজীপুর ৩০.০১.১৩ 

7328.  গাজী/১৮ কাহের্মপুর রায়বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কাহের্মপুর, উপদজলা+দজলা: গাজীপুর ২৫.০১.১৩ 

7329.  গাজী/১৯ ভাদুন শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্ম: ভাদুন, কপা: পূবাইল, উপদজলা: গাজীপুর সের , কজলা: গাজীপুর ৩১.০১.১৭ 

7330.  গাজী/২০ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির , গ্রার্ম: + ডাকঃ  পূবাইল, উপদজলা: গাজীপুর সের , কজলা: গাজীপুর ৩১.০১.১৭ 

7331.  গাজী/২১ শ্রীশ্রী রাধর্মাধব র্মহির, গ্রার্ম: পূবাইল বাজার, ডাক: পূবাইল, উপদজলা: গাজীপুর সের , কজলা: গাজীপুর ৩১.০১.১৭ 

7332.  গাজী/২২ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির , গ্রার্ম: কডর্মরপাড়া, কপা: পূবাইল, উপদজলা: গাজীপুর সের , কজলা: গাজীপুর ৩১.০১.১৭ 

7333.  গাজী/২৩ হেকহলয়া রাধাকৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্ম: হেকহলয়া, কপা: পূবাইল-১৭২১, উপদজলা: গাজীপুর সের , কজলা: গাজীপুর ৩১.০১.১৭ 

7334.  গাজী/২৪ কসারল সাব বজনীন দুগ বা ও রাধাদগাহবি  র্মহির , গ্রার্ম: কসারল, কপা: পূবাইল-১৭২১,  উপদজলা: গাজীপুর সের , কজলা: 

গাজীপুর 

৩১.০১.১৭ 

7335.  গাজী/২৫ শ্রীশ্রী উধুর জগন্ন্ার্দেদবর হবগ্রি র্মহির , গ্রার্ম: উধুর, কপা: উলুদখালা-১২৭১, উপদজলা: গাজীপুর সের , কজলা: গাজীপুর ৩১.০১.১৭ 

7336.  গাজী/২৬ সর্মরহসাং শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির , গ্রার্ম: হবিান, কপা: উলুদখালা, উপদজলা: গাজীপুর সের , কজলা: গাজীপুর ৩১.০১.১৭ 



7337.  গাজী/৭৬ েহিণ কর্মৌচাক শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ে.দর্মৌচাক, ডাক: কর্মৌচাক, উপদজলা: কাহলয়াককর, কজলা: গাজীপুর ০৩.০৩.১১ 

7338.  গাজী/৭৭ হচনাইল শ্রীধার্ম পাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: হচনাইল, ডাক: কেওয়াইর, উপদজলা: কাহলয়াককর, কজলা: গাজীপুর ২৯/০১/১৩ 

7339.  গাজী/৭৮ হনহেিািাটি কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: হনহেিািাটি, ডাক: কেওয়াইর বাজার, উপদজলা: কাহলয়াককর, কজলা: গাজীপুর ১০.০৫.১৫ 

7340.  গাজী/৭৯ বারবাহড়য়া জয়দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বারবাহড়য়া, ডাক: আড়াইগঞ্জ, উপদজলা: কাহলয়াককর, কজলা: গাজীপুর ১০.০৫.১৫ 

7341.  গাজী/১৫১ পাদরায়ান শ্রীশ্রী লিী র্মহির, গ্রার্ম: পাদরায়ান, ডাক: নাগরী, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: গাজীপুর ০৩.০৩.১১ 

7342.  গাজী/১৫২ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হজউর র্মহির, গ্রার্ম: বাোইর, ডাক: েহিণবাগ, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: গাজীপুর ০৩.০৩.১১ 

7343.  গাজী/১৫৩ শ্রীশ্রী রাধাচরণ ববরাগী হজউর আখড়া ও শ্রীশ্রী কলাকনার্ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাোইর, ডাক: েহিণবাগ, উপ: কালীগঞ্জ,  

গাজীপুর 

০৩.০৩.১১ 

7344.  গাজী/১৫৪ শ্রীশ্রী র্মা র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: বাোইর, ডাক: েহিণবাগ, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: গাজীপুর ০৩.০৩.১১ 

7345.  গাজী/১৫৫ শ্রীশ্রী বাবা কলাকনার্ ব্রহ্মচারী র্মহির, গ্রার্ম: ফুলেী, ডাক:ফুলেী বাজার, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: গাজীপুর ২৮.০৬.১১ 

7346.  গাজী/১৫৬ শ্রীশ্রী হেব র্মহির ও রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: চক জার্মালপুর, ডাক: েহিণবাগ, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: গাজীপুর ২০.০৫.১৩ 

7347.  গাজী/১৫৭ সাব বজনীন র্মা শ্মোন কালী র্মহির ও র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: ব্রাহ্মণগাঁও, ডাক: ভাওয়াল ব্রাহ্মণগাঁও, উপদজলা: কালীগঞ্জ, 

গাজীপুর 

১৯.০৯.১৬ 

7348.  গাজী/১৫৮ শ্রীশ্রী কালীর্মহির, গ্রার্ম: নাওয়ান, ডাক: ভাওয়াল ব্রাহ্মণগাঁও, উপদজলা: কালীগঞ্জ, কজলা: গাজীপুর ৩১.০১.১৭ 

7349.  গাজী/২৫১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী র্মা রনাঙ্গর্ময়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: বড়দজানা, ডাক : ঐ, উপদজলা : কাপাহসয়া, কজলা : গাজীপুর ০৩.০৩.১১ 

7350.  গাজী/২৫২ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী আশ্রর্ম, গ্রার্ম ; সাফাইশ্রী, ডাক + উপদজলা : কাপাহসয়া, কজলা : গাজীপুর ২৯.০৩.১১ 

7351.  গাজী/২৫৩ শ্রীশ্রী বরদেশ্বরী কালী বাড়ী, গ্রার্ম ; নলগাঁও, ডাক চাঁনপুর,  উপদজলা : কাপাহসয়া, কজলা : গাজীপুর ২৪.০৪.১১ 

7352.  গাজী/২৫৪ শ্রীশ্রী জয়কালী র্মহির, গ্রার্ম: আনজাব, ডাক: কর্মরুয়া, উপদজলা : কাপাহসয়া, কজলা: গাজীপুর ১০.১১.১১ 

7353.  নর/০১ নুরালাপুর সাধুর আশ্রর্ম, গ্রার্ম +দপাঃ নুরালাপুর, উপদজলা + কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7354.  নর/০২ জয়কাহল র্মহির, গ্রার্ম: আনিী, ডাক: র্মাধবেী, সের, নরহসাংেী  ১৬.০৩.১১ 

7355.  নর/০৩ আলগী চম্পাতলা র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: আলগী, ডাক: নুরালাপুর, সের, নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7356.  নর/০৪ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: আনিী, ডাক: র্মাধবেী, সের,নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7357.  নর/০৫ শ্রীশ্রী কগৌরহনতাই আখড়া ধার্ম, গ্রার্ম: পারকাহেপুর, ডাক: র্মাধবেী, সের, নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7358.  নর/০৬ আলগী রাধারাণী হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: আলগী, ডাক: নুরালাপুর, নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7359.  নর/০৭ শ্রীশ্রী পভুজগত বন্ধু সুির হজওর র্মহির, গ্রার্ম: ককাদতায়ালীরচর, ডাক: র্মাধবেী, সের, ১৬.০৩.১১ 

7360.  নর/০৮ শ্রীশ্রী কলাকনার্ বাবার আশ্রর্ম, গ্রার্ম: ককাদতায়ালীরচর, ডাক: র্মাধবেী, কজলা:  ১৬.০৩.১১ 

7361.  নর/০৯ কােীপুর র্মিাশ্মোন, সাাং- কােীপুর, ডাক: র্মাধবেী, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7362.  নর/১০ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী আশ্রর্ম , গ্রার্ম: নওপাড়া, ডাক: র্মাধবেী, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7363.  নর/১১ শ্রীশ্রী মৃতুযঞ্জয় বাবা র্মিাদবে ও শ্রীশ্রী রিাকাহল র্মহির, গ্রার্ম: কোট র্মাধবেী, ডাক: র্মাধবেী, সের,নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7364.  নর/১২ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, সাাং- উত্তর বাগিাটা, ডাক: বাগিাটা, নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7365.  নর/১৩ হেতলা র্মহির, গ্রার্ম ও ডাক: বাগিাটা, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7366.  নর/১৪ ঋহষপাড়া র্মিাশ্মোন, সাাং- হখহেরপুর, ডাক: পাঁচদোনা, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 



7367.  নর/১৫ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, সাাং- হখহেরপুর ঋহষপাড়া, ডাক: পাঁচদোনা, নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7368.  নর/১৬ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, সাাং-হখহেরপুর, ডাক: পাঁচদোনা, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7369.  নর/১৭ শ্রীশ্রী হেতলা কেবী র্মা র্মহির, সাাং-হখহেরপুর, ডাক: পাঁচদোনা, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7370.  নর/১৮ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, সাাং-হখহেরপুর, ডাক: পাঁচদোনা, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7371.  নর/১৯ উত্তর হেলর্মাহি উত্তরপাড়া শ্মোনঘাট, সাাং- উত্তর হেলর্মাহি, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7372.  নর/২০ খার্মারেী সাব বজনীন শ্মোন, সাাং- খার্মারেী, ডাক: কাঠাহলয়া, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7373.  নর/২১ কনায়াকাহি সাব বজহনন র্মহির, সাাং-দনায়াকহি, ডাক: কাঠাহলয়া, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7374.  নর/২২ ফজুরকাহি সাব বজহনন র্মহির, সাাং- ফজুরকাহি, ডাক: কাঠাহলয়া, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7375.  নর/২৩ রাধাকৃষ্ণ যুগল র্মহির , গ্রার্ম ও ডাক: আদলাকবাহল, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7376.  নর/২৪ বীরগাও কাহল র্মহির ও শ্মোন, গ্রার্ম: বীরগাও সাতদগাড়া, ডাক: আদলাকবাহল, নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7377.  নর/২৫ শ্রীশ্রী কগাপাল হজউর আখড়া ধার্ম, গ্রার্ম: িাজীপুর, ডাক ও কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7378.  নর/২৬ কলাকনার্ ব্রহ্মচারী আশ্রর্ম , সাাং- িাজীপুর, োসপাড়া, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7379.  নর/২৭ িাজীপুর দুগ বা র্মহির, সাাং- িাজীপুর, র্মাহলপাড়া, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7380.  নর/২৮ শ্রীশ্রী রাধাকষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: বেরপুর (েঃ পাড়া), ডাক: কিাদসনপুর, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7381.  নর/২৯ ভাটপাড়া জগৎ সাধুর আশ্রর্ম, গ্রার্ম ও ডাক: ভাটপাড়া, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7382.  নর/৩০ ভাটাপাড়া জগৎ সাধুর আশ্রর্ম, গ্রার্ম ও ডাক: ভাটাপাড়া, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7383.  নর/৩১ ভাটপাড়া সুদকে বাবুর বাড়ীর দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম ও ডাক: ভাটপাড়া, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7384.  নর/৩২ মুলপাড়া হেব র্মহির, গ্রার্ম: মুলপাড়া, ডাক: হজনারেী, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7385.  নর/৩৩ মুলপাড়া হেব র্মহির (দর্মাট খলা), গ্রার্ম: মুলপাড়া, ডাক: হজনারেী, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7386.  নর/৩৪ মুলপাড়া শ্মোন খলা, গ্রার্ম: মুলপাড়া, ডাক: হজনারী, নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7387.  নর/৩৫ পাঁচদোনা র্মিাশ্মোন , গ্রার্ম: পাঁচদোনা, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7388.  নর/৩৬ মুলপাড়া নারায়ণ ডািার বাড়ীর রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: মুলপাড়া, ডাক: হজনারেী, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7389.  নর/৩৭ কনিাব িহর র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর কনিাব, ডাক: কডপুটি বাড়ী, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7390.  নর/৩৮ পাঁচদোনা িহর র্মহির, গ্রার্ম ও ডাক: পাঁচদোনা, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7391.  নর/৩৯ তুলসী সাধুর বাড়ীর কাহলর্মহির, গ্রার্ম: উত্তর কনিাব, ডাক: কডপুটি বাড়ী, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7392.  নর/৪০ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি ও কলাকনার্ ব্রহ্মচারী র্মহির, গ্রার্ম: পাকুহরয়া, ডাক: আর্মহেয়া, নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7393.  নর/৪১ শ্রীশ্রী হচহনেপুর কালী র্মহির, সাাং হচহনেপুর, ডাক:  সরকারী কদলজ, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7394.  নর/৪২ কঘাড়াহেয়া শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: কঘাড়াহেয়া, ডাক:  সরকারী কদলজ, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7395.  নর/৪৩ কোয়ানী হিন্দু পাড়া র্মঠ, গ্রার্ম: কোয়ানী, ডাক: চরহেঘলেী, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7396.  নর/৪৪ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, সাাংহখলগাঁও, র্মাধবেী, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7397.  নর/৪৫ কচৌদ্দপাইকা শ্রীশ্রী রিাকাহল র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম: কচৌদ্দপাইকা, ডাক: বালুসাইর, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7398.  নর/৪৬ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: পাঁচদোনা, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 



7399.  নর/৪৭ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম ; হেঘীরপাড়, ডাক: ভাটপাড়া ১৬.০৩.১১ 

7400.  নর/৪৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউর র্মহির, গ্রার্ম: রঘুনার্পুর, ডাক: পাঁচদোনা, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7401.  নর/৪৯ পাঁচদোনা র্মঠ বাড়ী, গ্রার্ম: পাঁচদোনা ,ডাক: পাঁচদোনা, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7402.  নর/৫০ পাঁচদোনা কালী বাড়ী, গ্রার্ম: কাহলবাড়ী, ডাক: পাঁচদোনা, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7403.  নর/৫১ শ্রীশ্রী কালী বাড়ী, গ্রার্ম: রঘুনার্পুর, ডাক: পাঁচদোনা, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7404.  নর/৫২ শ্রীশ্রী কগৌরাাংগ র্মিাপ্রভুর র্মহির, গ্রার্ম: ভগীরর্পুর, ডাক: নওপাড়া, নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7405.  নর/৫৩ শ্রীশ্রী দুগ বা বাড়ী (দসবা সাংঘ), পহির্মকািাপাড়া, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7406.  নর/৫৪ শ্রীশ্রী েীতলা বাড়ী র্মহির, সাাং পহির্ম পাড়া, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7407.  নর/৫৫ শ্রীশ্রী কগাপীনার্ হজউর আখড়া ধার্ম,সাাং র্মধ্যকািাপাড়া, নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7408.  নর/৫৬ শ্রীশ্রী েশ্মান কালী র্মহির, সাাং পহির্ম ব্রাহ্মিী, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7409.  নর/৫৭ বীরপুর বাউল ঠাকুর আখড়া, গ্রার্ম: বীরপুর, ডাক ও কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7410.  নর/৫৮ কবৌয়াকুড় ডাকবাাংদলা দুগ বাপুজা , সাাং - কবৌয়কুড়, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7411.  নর/৫৯ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, ৭৪, কবৌয়াকুড় (ডাক বাাংদলা), নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7412.  নর/৬০ শ্রীশ্রী েীতলা র্মহির, বাহনয়ােল, নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7413.  নর/৬১ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী আশ্রর্ম ও হেব র্মহির, সাাং- সাটিরপাড়া, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7414.  নর/৬২ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ আশ্রর্ম, সাাং েহিণ কািা পাড়া, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7415.  নর/৬৩ কবৌয়াকুড় র্মিাকহল েয়ার্ময় আশ্রর্ম, ডাকবাাংদলা করাড, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7416.  নর/৬৪ শ্রীশ্রী েীতলা কেবী র্মহির, ২০৫, কবৌয়াকুড় (েঃ পাড়া), নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7417.  নর/৬৫ নরহসাংেী েশ্মান ঘাট কহর্মটি, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7418.  নর/৬৬ শ্রীশ্রী জগদ্বার্ী র্মহির, ১২৬/১, সাাং- র্মধ্যকািাপাড়া, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7419.  নর/৬৭ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, নরহসাংেী বাজার, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7420.  নর/৬৮ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ র্মহির (ইসকন), কবৌয়াকুড়, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7421.  নর/৬৯ র্মেনদর্মািন হবগ্রি র্মহির, পহির্ম ব্রহ্মািী, ডাক: নরহসাংেী সরকারী কদলজ,  ১৬.০৩.১১ 

7422.  নর/৭০ শ্রী রার্মকৃষ্ণ আশ্রর্ম, সাাং- কের্মতলা পুরানচর, ডাক: হচনবালাপুর, কজলা:  ১৬.০৩.১১ 

7423.  নর/৭১ র্মেন কর্মািন হজউ ঠাকুর ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বালাপুর, কগারহচনবালাপুর, কজলা: নরহসাংেী ১৬.০৩.১১ 

7424.  নর/৭২ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, কটকপাড়া, নরহসাংেী ১৫.০৩.১২ 

7425.  নর/৭৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক : ভাটপাড়া, নরহসাংেী ১৫.০৩.১২ 

7426.  নর/৭৪ শ্রীশ্রী বাবা কলাকনার্ ব্রহ্মচারী আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক : ভাটপাড়া, নরহসাংেী ১৫.০৩.১২ 

7427.  নর/৭৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: মূলপাড়া, ডাক : হজনারেী, উপদজলা+ কজলা : নরহসাংেী ১৫.০৩.১২ 

7428.  নর/৭৬ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, ববয়াকুড়(েহিণপাড়া), নরহসাংেী ১৫.০৩.১২ 

7429.  নর/১০১ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: শ্রীহনহধ, উপদজলা: রায়পুরা, কজলা: নরহসাংেী ৩০.০৫.১১ 

7430.  নর/১০২ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: শ্রীহনহধ, উপদজলা: রায়পুরা, কজলা: নরহসাংেী ৩০.০৫.১১ 



7431.  নর/১০৩ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারীর আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: শ্রীহনহধ, উপদজলা: রায়পুরা, কজলা: নরহসাংেী ৩০.০৫.১১ 

7432.  নর/১০৪ শ্রীশ্রী হবশ্বনার্ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: শ্রীহনহধ, উপদজলা: রায়পুরা, কজলা: নরহসাংেী ৩০.০৫.১১ 

7433.  নর/১০৫ শ্রীশ্রী শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: শ্রীহনহধ, উপদজলা: রায়পুরা, কজলা: নরহসাংেী ৩০.০৫.১১ 

7434.  নর/১০৬ শ্রীশ্রী  স্বদগ বাদ্বার শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: শ্রীহনহধ, উপদজলা: রায়পুরা, কজলা: নরহসাংেী ৩০.০৫.১১ 

7435.  নর/১০৭ রায়পুরা ককন্দ্রীয় র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: িহরপুর, ডাক: + উপদজলা: রায়পুরা, কজলা: নরহসাংেী ১৫/০৯/১৩ 

7436.  নর/১০৮ তাত্তাকািা র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: তাত্তাকািা, ডাক: + উপদজলা: রায়পুরা, কজলা: নরহসাংেী ২৪/০৪/১৪ 

7437.  নর/১১০ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: র্মজুবি, ডাক: সাপর্মারা বাজার, উপদজলা: রায়পুরা, কজলা: নরহসাংেী ২৮.০৭.১৬ 

7438.  নর/১১১ শ্রীরার্মপুর পুরাতন কালী র্মহির, গ্রার্ম: শ্রীরার্মপুর, ডাক: + উপদজলা: রায়পুরা, কজলা: নরহসাংেী ২৮.০৭.১৬ 

7439.  নর/১২৬ হভহরিা েীনবন্ধু কসবা সাংঘ র্মহির, গ্রার্ম: হভহরিা, ডাক: সান্তানপাড়া, উপদজলা: পলাে, কজলা: নরহসাংেী ১২.১০.১১ 

7440.  নর/১২৭ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: ভাগেী, ডাক: কঘাড়াোল, উপদজলা: পলাে, কজলা: নরহসাংেী ১৫.০১.১১ 

7441.  নর/১২৮ হভহরিা সাব বহর্মলন রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: হভহরিা, ডাক: সান্তানপাড়া, উপদজলা: পলাে, কজলা: নরহসাংেী ২০.০৪.১৫ 

7442.  নর/১২৯ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: পলাে েহড়িাওলাপাড়া, ডাক+উপদজলা: পলাে, কজলা: নরহসাংেী ৩০.০৮.১৬ 

7443.  নর/১৩০ শ্রীশ্রী কগাহবি কগাস্বার্মী সাধু বাবার আশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাঘাব, ডাক: হজনারেী, উপদজলা: পলাে, কজলা: নরহসাংেী ৩০.০৮.১৬ 

7444.  নর/১৩১ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: পহণ্ডতপাড়া, ডাক+উপদজলা: পলাে, কজলা: নরহসাংেী ৩০.০৮.১৬ 

7445.  নর/১৩২ শ্রীশ্রী শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম: পহণ্ডতপাড়া, ডাক+উপদজলা: পলাে, কজলা: নরহসাংেী ৩০.০৮.১৬ 

7446.  নর/১৩৩ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: সাদনরবাড়ী, ডাক: পারুহলয়া, উপদজলা: পলাে, কজলা: নরহসাংেী ৩০.০৮.১৬ 

7447.  নর/১৩৪ রাবান শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: রাবান, ডাক: কঘাড়াোল, উপদজলা: পলাে, কজলা: নরহসাংেী ৩০.০৮.১৬ 

7448.  নর/১৩৫ কাটাদবড় শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: কাটাদবড়, ডাক: পারুহলয়া, উপদজলা: পলাে, কজলা: নরহসাংেী ৩০.০৮.১৬ 

7449.  নর/১৩৬ কাটাদবড় শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: কাটাদবড়, ডাক: পারুহলয়া, উপদজলা: পলাে, কজলা: নরহসাংেী ৩০.০৮.১৬ 

7450.  নর/১৩৭ শ্রীশ্রী হচন চণ্ডী হবগ্রি, গ্রার্ম: কাউয়ােী, ডাক: চরহসন্দুর, উপদজলা: পলাে, কজলা: নরহসাংেী ৩০.০৮.১৬ 

7451.  নর/১৩৮ কাউয়ােী শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: কাউয়ােী, ডাক: চরহসন্দুর, উপদজলা: পলাে, কজলা: নরহসাংেী ৩০.০৮.১৬ 

7452.  নর/১৩৯ পারুহলয়া কুর্মারদটক শ্রীশ্রী শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: পারুহলয়া, উপদজলা: পলাে, কজলা: নরহসাংেী ৩০.০৮.১৬ 

7453.  নর/১৫১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কগাপাল হজউর র্মহির, গ্রার্ম: জালালাবাে, ডাক: নারায়ণপুর,উপদজলা: কবলাব, কজলা: নরহসাংেী ০৪.০৪.১১ 

7454.  নর/১৭৭ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মঠ-র্মহির, গ্রার্ম : গজারর্মারা, ডাক: কনৌকাঘাটা, উপদজলা: হেবপুর ২৮.১১.১১ 

7455.  নর/২০২ শ্রীশ্রী নারািী শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: নারািী, ডাক: নারািী , উপদজলা: র্মদনািরেী ০৮.০৮.১১ 

7456.  নর/২০৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ককাদচর চর, ডাক: কেৌলতপুর , উপদজলা: র্মদনািরেী ০৩.১১.১১ 

7457.  নর/২০৪ শ্রীশ্রী কালীবাড়ী, গ্রার্ম: + ডাক: চালাকচর , উপদজলা: র্মদনািরেী ১৪.০৩.১২ 

7458.  নর/২০৫ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: নারািী(বর্ম বনপাড়া), ডাক: নারািী , উপদজলা: র্মদনািরেী ২২.০৪.১৩ 

7459.  নারা/০৫ শ্রীশ্রী তারকনার্ ধার্ম, ৩০৮ নতুন পালপাড়া, নারায়ণগঞ্জ ১৮.০৩.১৩ 

7460.  নারা/০৬ শ্রীশ্রী রার্ম কানাই হজউর আখড়া, ২২ কদলজ করাড, নারায়ণগঞ্জ সের, নারায়ণগঞ্জ ০১.০৭.১৩ 

7461.  নারা/০৭ সাধুনাগ র্মিােয় আশ্রর্ম, পহির্ম কেওদভাগ (নাগবাড়ী), ফতুল্লা, উপদজলা:সের, কজলা: নারায়ণগঞ্জ ০১.০৭.১৩ 

7462.  নারা/০৮ শ্রীশ্রী রার্ম কানাই হজউর হবগ্রি র্মহির, হসহদ্ধরগঞ্জ বাজার, হসহদ্ধরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ সের, নারায়ণগঞ্জ ০১.০৭.১৩ 



7463.  নারা/০৯ হসহদ্ধরগঞ্জ শ্মোন ঘাট, আহজবপুর, হসহদ্ধরগঞ্জ, সের, নারায়ণগঞ্জ ০১.০৭.১৩ 

7464.  নারা/১০ শ্রীশ্রী হেব ও েীতলা র্মাদয়র র্মহির, করলওদয় কস্টেন কদলানী, কালহবাজার, নারায়ণগঞ্জ সের, নারায়ণগঞ্জ ২১.০৭.১৪ 

7465.  নারা/১১ শ্রীশ্রী অর্মরনার্ ধার্ম, ২৬/২ হড এন করাড, নারায়ণগঞ্জ ২১.০৮.১৬ 

7466.  নারা/১২ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী আশ্রর্ম, লক্ষ্মী নারায়ণ কটন হর্মলস, নারায়ণগঞ্জ ২১.০৮.১৬ 

7467.  নারা/১৩ লক্ষ্মী নারায়ণ কটন হর্মলস সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, লক্ষ্মী নারায়ণ কটন হর্মলস, নারায়ণগঞ্জ ২১.০৮.১৬ 

7468.  নারা/১৪ শ্রীশ্রী দুগ বা ও কাহল র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: ফতুল্লা, উপদজলা+ কজলা: নারায়ণগঞ্জ ১৯.০৯.১৬ 

7469.  নারা/২২ শ্রীশ্রী েীতলা র্মহির, আরার্মবাগ, কগােনাইল, হসহদ্ধরগঞ্জ, সের, নারায়ণগঞ্জ ২২.০৫.১১ 

7470.  নারা/২৩ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী আশ্রর্ম র্মহির, আরার্মবাগ, কগােনাইল, হসহদ্ধরগঞ্জ, সের, নারায়ণগঞ্জ ২২.০৫.১১ 

7471.  নারা/২৪ শ্রীশ্রী িহরসভা র্মহির, আরার্মবাগ, কগােনাইল, হসহদ্ধরগঞ্জ, সের, নারায়ণগঞ্জ ১৫.০১.১২ 

7472.  নারা/২৫ শ্রীশ্রী সতযধার্ম র্মহির, হচত্তরঞ্জন কটন হর্মল, ডাক: লক্ষ্মীনারায়ণ কটন হর্মল, উপদজলা: নারায়ণগঞ্জ ১৫.০১.১২ 

7473.  নারা/২৬ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, হচত্তরঞ্জন কটন হর্মল,, ডাক: লক্ষ্মীনারায়ণ কটন হর্মল, উপদজলা: নারায়ণগঞ্জ ১৫.০১.১২ 

7474.  নারা/২৭ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, আরার্মবাগ, ডাক: লক্ষ্মীনারায়ণ কটন হর্মল, উপদজলা+ কজলা: নারায়ণগঞ্জ ১৫.০১.১২ 

7475.  নারা/৫২ শ্রীশ্রী লাল হজউর আখড়া, গ্রার্ম+ডাক: র্মেনগঞ্জা, উপদজলা: বির, কজলা: নারায়ণগঞ্জ ০১.০৪.১৪ 

7476.  নারা/৫৩ শ্রীশ্রী অন্ন্পূণ বা র্মহির, গ্রার্ম: লাঙ্গলবি, ডাক: বারপাড়া, উপদজলা: বির, কজলা: নারায়ণগঞ্জ ১৫.০১.১২ 

7477.  নারা/৫৪ শ্রীশ্রী রিাকালী র্মহির, গ্রার্ম: তাজপুর,  ডাক: বারপাড়া, উপদজলা: বির, কজলা: নারায়ণগঞ্জ ১৫.০১.১২ 

7478.  নারা/৫৫ ১ নাং ঢাদকশ্বরী কেব র্মহির, গ্রার্ম: ঢাদকশ্বরী,  ডাক: হডহস হর্মলস, উপদজলা: বির, কজলা: নারায়ণগঞ্জ ০৭.০৭.১৫ 

7479.  নারা/৫৬ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: জিরপুর, ডাক: বারপাড়া, উপদজলা: বির, কজলা: নারায়ণগঞ্জ ২৫.০১.১৭ 

7480.  নারা/৫৭ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: কসানাকািা, ডাক: হবআইহডহস, উপদজলা: বির, কজলা: নারায়ণগঞ্জ ২৫.০১.১৭ 

7481.  নারা/২০০ শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ হজউচক্র হবগ্রি কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: িার্মোেী দুগ বাপুর, ডাক: িার্মোেী, উপদজলা: কসানারগাঁও, 

নারায়ণগঞ্জ 

২৯.১১.১২ 

7482.  নারা/২০১ শ্রীশ্রী কগৌর হনতাই(আখড়া) র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বড়নগর, উপদজলা: কসানারগাঁও, কজলা: নারায়ণগঞ্জ ২৯.১১.১২ 

7483.  নারা/২০২ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: বভরবেী, ডাক: বড়নগর, উপদজলা: কসানারগাঁও, কজলা: নারায়ণগঞ্জ ২১.০৮.১৬ 

7484.  নারা/২০৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কাহবলগঞ্জ, ডাক: বড়নগর, উপদজলা: কসানারগাঁও, কজলা: নারায়ণগঞ্জ ১৯.০৯.১৬ 

7485.  নারা/২৫১ ভুরতা হেব র্মহির , গ্রার্ম: ভুলতা, ডাক: ভুলতা, উপদজলা: রূপগঞ্জ, কজলা: নারায়ণগঞ্জ ১৯/০৯/১৩ 

7486.  নারা/২৫২ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির , গ্রার্ম: কপাড়াব, ডাক: ভুলতা, উপদজলা: রূপগঞ্জ, কজলা: নারায়ণগঞ্জ ১৮.০৬.১৪ 

7487.  নারা/২৫৩ শ্রীশ্রী চন্ডীবাড়ী পীঠস্থান ও র্মহির, গ্রার্ম: গুহতয়াব, ডাক: ব্রক্ষুখালী, উপদজলা: রূপগঞ্জ, কজলা: নারায়ণগঞ্জ ২০.০৪.১৫ 

7488.  নারা/২৫৯ শ্রীশ্রী চন্ডী র্মহির, গ্রার্ম: কাঞ্চন(চীনতলা), ডাক: কাঞ্চন, উপদজলা : রূপগঞ্জ, কজলা: নারায়ণগঞ্জ ১৯.০৯.১১ 

7489.  নারা/২৬০ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: ককয়াহরয়া(উত্তরপাড়া), ডাক: পহেবাজার, উপদজলা : রূপগঞ্জ, কজলা: নারায়ণগঞ্জ ১৬.১০.১১ 

7490.  নারা/২৬১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: ককয়াহরয়া(েহিণ পাড়া), ডাক: পহেবাজার, উপদজলা : রূপগঞ্জ, কজলা: নারায়ণগঞ্জ ২০.১১.১১ 

7491.  নারা/২৬২ কেইলপাড়া সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: কেইলপাড়া, ডাক: নগরপাড়া, উপদজলা : রূপগঞ্জ, কজলা: নারায়ণগঞ্জ ১১.১০.১২ 

7492.  নারা/২৬৩ শ্রীশ্রী কগাপাল হগহরধারী র্মহির, গ্রার্ম: ইচাপুরা, ডাক: পহেবাজার, উপদজলা : রূপগঞ্জ, কজলা: নারায়ণগঞ্জ ১১.১০.১২ 



7493.  নারা/২৬৪ শ্রীশ্রী েম্ভ চাঁন আখড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: ইচাপুরা(দজদল পাড়া), ডাক: পহেবাজার, উপদজলা : রূপগঞ্জ, কজলা: 

নারায়ণগঞ্জ 

১১.১০.১২ 

7494.  নারা/২৬৫ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: উ. কাদয়তপাড়া, ডাক: নগরপাড়া, উপদজলা : রূপগঞ্জ, কজলা: নারায়ণগঞ্জ ০১.০৭.১৩ 

7495.  রাজ/০১ বাহঘয়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাহঘয়া, ডাক: করদোড়ী, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7496.  রাজ/০২ পান-বাজার সাব বজনীন বাসন্তী র্মহির, গ্রার্ম: পান-বাজার, ডাক+উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7497.  রাজ/০৩ সজুন কািা কালী র্মহির (িহরতলা করাড), গ্রার্ম: সজুনকািা, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7498.  রাজ/০৪ খানখানাপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক:খানখানাপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7499.  রাজ/০৫ শ্রীশ্রীঁরী অন্ন্পূণ বা কেবীর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক:খানখানাপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7500.  রাজ/০৬ কুন্ডু পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক:খানখানাপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7501.  রাজ/০৭ পহির্ম পাড়া শ্যার্মাকালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক:খানখানাপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7502.  রাজ/০৮ ঠাকুর বাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক:খানখানাপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7503.  রাজ/০৯ খানখানাপুর কুন্ডু পাড়া রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক:খানখানাপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7504.  রাজ/১০ খানখানাপুর কততুলতলা র্মিানার্মযজ্ঞ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক:খানখানাপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7505.  রাজ/১১ খানখানাপুর সািাপাড়া হেব র্মহির, সািাপাড়া, ডাক: খানখানাপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7506.  রাজ/১২ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ র্মিাপ্রভূর আহঙ্গনা, গ্রার্ম+ডাক:খানখানাপুর, উপদজলা:  + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7507.  রাজ/১৩ চর খানখানাপুর নতুন বাজার কাহল র্মহির, চর খানখানাপুর , ডাক: খানখানাপুর, উপদজলা: +দজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7508.  রাজ/১৪ চর খানখানাপুর হর্মহস্ত্র পাড়া কাহল র্মহির, চর খানখানাপুর, ডাক: খানখানাপুর, উপদজলা:+দজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7509.  রাজ/১৫ খানখানাপুর কালী র্মহির (েহিণ পাড়া), গ্রার্ম+ডাক:: খানখানাপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7510.  রাজ/১৬ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, উজান খানখানাপুর, ডাক: খানখানাপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7511.  রাজ/১৭ খানখানাপুর কবহতয়াপাড়া কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: খানখানাপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7512.  রাজ/১৮ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: খানখানাপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7513.  রাজ/১৯ বাজার কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: খানখানাপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7514.  রাজ/২০ শ্রীশ্রী র্মা েয়ার্ময়ী ও েীতলা র্মহির, র্মাধবলক্ষ্মীদকাল, ডাক: লক্ষ্মীদকাল, উপদজলা + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7515.  রাজ/২১ আগর্মাড়াই বাদরায়ারী র্মাতৃ র্মহির, আগর্মাড়াই, ডাক+উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7516.  রাজ/২২ লক্ষ্মী নারায়ণপুর দূগ বা র্মহির, লক্ষ্মীনারায়ণপুর, ডাক+উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7517.  রাজ/২৩ বিারপুর বাদরায়ারী কাহল র্মহির, বিারপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7518.  রাজ/২৪ সদর্মেপুর বাদরায়ারী কাহল র্মহির, বিারপুর, সদবেপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7519.  রাজ/২৫ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, বার্মনীপুর, ডাক+উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7520.  রাজ/২৬ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, বার্মনীপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7521.  রাজ/২৭ বার্মনীপুর কালী র্মহির, বার্মনীপুর, ডাক+উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7522.  রাজ/২৮ কবঙ্গুহলয়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কবঙ্গুহলয়া, ডাক: র্মাটিপাড়া, উপদজলা: রাজবাড়ী  ১০.০৩.১১ 

7523.  রাজ/২৯ আড়াবাড়ীয়া কালী র্মহির, সাাং- আড়াবাড়ীয়া, ডাক: র্মাটিপাড়া, উপদজলা: রাজবাড়ী  ১০.০৩.১১ 



7524.  রাজ/৩০ হপচঘাটা শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: র্মাটিপাড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7525.  রাজ/৩১ রার্মকান্তপুর সাব বজনীন রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: রার্মকান্তপুর, ডাক+উপদজলা:+ কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7526.  রাজ/৩২ কাল বভরব র্মহির, নবগ্রার্ম, ৯নাং ওয়াড ব, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7527.  রাজ/৩৩ নবগ্রার্ম চরক পুজা র্মহির, নবগ্রার্ম, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7528.  রাজ/৩৪ েহিণ নবগ্রার্ম সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, নবগ্রার্ম, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7529.  রাজ/৩৫ র্মধুরহেয়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, র্মধুরহেয়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7530.  রাজ/৩৬ রাধাকান্তপুর কালী র্মহির, রাধাকান্তপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7531.  রাজ/৩৭ রাধাকান্তপুর রাধা কগাহবিপুর র্মহির, রাধাকন্তপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7532.  রাজ/৩৮ রাধাকান্তপুর হেব র্মহির, রাধাকন্তপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7533.  রাজ/৩৯ রািী বাড়ী কালী র্মহির, ভবহেয়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7534.  রাজ/৪০ কগাপালবাড়ী হর্মহস্ত্র পাড়া কালী র্মহির, কগাপালবাড়ী উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7535.  রাজ/৪১ নবগ্রার্ম রবীোসপাড়া কালী র্মহির, নবগ্রার্ম, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7536.  রাজ/৪২ ভবহেয়া কেলবাড়ী জয়র্মা কালী র্মহির, ভবহেয়া উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7537.  রাজ/৪৩ কাঁচবি ববদ্যনার্ র্মহির, কাঁচবি, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7538.  রাজ/৪৪ র্মহতয়াগাহি দূগ বা র্মহির, র্মহতয়াগাহি, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7539.  রাজ/৪৫ র্মহতয়াকািী কালী র্মহির, র্মহতয়াকািী, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7540.  রাজ/৪৬ নবগ্রার্ম বাজার সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, নবগ্রার্ম, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7541.  রাজ/৪৭ নবগ্রার্ম বাজার সাব বজনীন কালী র্মহির, নবগ্রার্ম, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7542.  রাজ/৪৮ সাধুর বটতলা সাধুআশ্রর্ম ও কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কল্যাণপুর, ডাক: ির্মের্মপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7543.  রাজ/৪৯ আলীপুর হর্মহস্ত্রপাড়া কালী র্মহির, আলীপুর, ডাক: মুকুহিয়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7544.  রাজ/৫০ আেে ব গ্রার্ম কালী র্মহির, আেে বগ্রার্ম, ডাক: ির্মের্মপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7545.  রাজ/৫১ বারবাকপুর শ্মোন, বারবাকপুর, ডাক: ির্মের্মপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7546.  রাজ/৫২ আহলপুর কজদলপাড়া সাব বজনীন পূজা র্মহির, আলীপুর, ডাক: র্মাকুহিয়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7547.  রাজ/৫৩ কোট আটোপুহনয়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: আটোপুহনয়া, ডাক: বাণীবি, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7548.  রাজ/৫৪ শ্রীশ্রী কালাচাঁে বচতন্য কগৌরাঙ্গ র্মিাপ্রভু র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: খানগঞ্জ, উপদজলা:+ কজলা: রাজবাড়ী ২৪.০৪.১১ 

7549.  রাজ/৫৫ শ্রীশ্রী বলরার্ম হজউর র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: খানগঞ্জ, উপদজলা:+ কজলা: রাজবাড়ী ২৪.০৪.১১ 

7550.  রাজ/৫৬ বাণীবি কোট বাজার আনি ধার্ম পুজা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: বাণীবি, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7551.  রাজ/৫৭ বাণীবি শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম+ ডাক: বাণীবি, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7552.  রাজ/৫৮ বাণীবি সাব বজনীন পহির্ম পাড়া পুজা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: বাণীবি, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7553.  রাজ/৫৯ কালী র্মহির (শ্রীশ্রী কলাকনার্ র্মহির), কর্মারঘর, ডাক: বাণীবি, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7554.  রাজ/৬০ বাড়ীগ্রার্ম সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বাড়ীগ্রার্ম, ডাক: বাণীবি, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7555.  রাজ/৬১ বাড়ীগ্রার্ম সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাড়ীগ্রার্ম, ডাক: বাণীবি, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 



7556.  রাজ/৬২ বার্ বা কালী র্মহির, বার্ বাা, ডাক: বাণীবি, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7557.  রাজ/৬৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন েয়ার্ময়ী র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: বাণীবি, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7558.  রাজ/৬৪ লক্ষ্মী নারায়ণপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, লক্ষ্মী নারায়ণপুর, ডাক: বাণীবি, উপদজলা: রাজবাড়ী সের,  ১০.০৩.১১ 

7559.  রাজ/৬৫ বসয়ে পাঁচুহরয়া েহিণ পাড়া কালী র্মহির, বসয়ে পাঁচুহরয়া, বাণীবি, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7560.  রাজ/৬৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউ র্মহির , লক্ষ্মী নারায়ণপুর, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7561.  রাজ/৬৭ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, লক্ষ্মী নারায়ণপুর, ডাক: বাণীবি, উপদজলা: রাজবাড়ী সের ১০.০৩.১১ 

7562.  রাজ/৬৮ শ্রীশ্রী র্মা অন্ন্পূণ বা র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: খানখানাপুর, উপদজলা:+ কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7563.  রাজ/৬৯ লক্ষ্মী নারায়ণপুর র্মহত লাল সরকার স্মৃহত র্মঠ, লক্ষ্মী নারায়ণপুর, ডাক: বাণীবি,  উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7564.  রাজ/৭০ বাণীবি কোলদখালা েয়ার্ময়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: বাণীবি, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7565.  রাজ/৭১ সাহিয়ারা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: সাহিয়ারা, ডাক: বাণীবি, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7566.  রাজ/৭২ হেবরার্মপুর সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: হেবরার্মপুর, ডাক: বাণীবি, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7567.  রাজ/৭৩ কুন্ডবাড়ী শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: বাণীবি, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7568.  রাজ/৭৪ র্মঠ হেকোর বাড়ী, বসয়ে পাঁচুহরয়া, ডাক: বাণীবি, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7569.  রাজ/৭৫ বাণীবি বড়বাজার সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: বাণীবি, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7570.  রাজ/৭৬ আটোপুনীয়া সাব বজনীন কালী র্মহির, আটোপুনীয়া, ডাক: বাণীবি, উপদজলা:+ কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7571.  রাজ/৭৭ োদয়স্তাপুর সাব বজনীন েীব র্মহির, োদয়স্তাপুর, ডাক: উেয়পুর, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7572.  রাজ/৭৮ োদয়স্তাপুর সাব বজনীন কাহল র্মহির, োদয়স্তাপুর, ডাক: উেয়পুর, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7573.  রাজ/৭৯ মুহেোি সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, মুহেোি, ডাক: উেয়পুর, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7574.  রাজ/৮০ রাজাপুর র্মধ্যপাড়া কাহল র্মহির, গ্রার্ম: রাজাপুর, ডাক: উেয়পুর, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7575.  রাজ/৮১ তালা রাজাপুর শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: রাজাপুর, ডাক: উেয়পুর, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7576.  রাজ/৮২ উেয়পুর হবেব হেকোদরর কাহল র্মহির, উেয়পুর  ডাক: উেয়পুর, উপদজলা:+ কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7577.  রাজ/৮৩ কগৌহরপুর োিা পাড়া কালী র্মহিরগ্রার্ম: কগৌহরপুর, ডাক: কগায়ালি কর্মাড়, উপদজলা:+ কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7578.  রাজ/৮৪ সাব বজনীন কালী র্মহির, কগৌহরপুর, ডাক: কগায়ালি কর্মাড়, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7579.  রাজ/৮৫ রূপপুর কালী র্মহির, গ্রার্ম: রূপপুর, ডাক: কগায়ালি কর্মাড়, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7580.  রাজ/৮৬ রার্মপুর কাহল র্মহির, রার্মপুর, ডাক: কগায়ালি কর্মাড়, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7581.  রাজ/৮৭ সজ্জবনকািা কালী র্মহির (সাব বজনীন), উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7582.  রাজ/৮৮ কজৌকুড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কজৌকুড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7583.  রাজ/৮৯ ডাউহক কচৌধুরী বাড়ী কালী র্মহির , গ্রার্ম: ডাউহক, ডাক: আফড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7584.  রাজ/৯০ ে: কচৌবাড়ীয়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কচৌবাড়ীয়া, ডাক: আফড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7585.  রাজ/৯১ িহরণধরা বাদরায়ারী পূজা র্মহির, গ্রার্ম: িহরণধরা, ডাক: আফড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7586.  রাজ/৯২ চাঁেপুর বাদরায়ারী পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: চাঁেপুর, ডাক: আফড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7587.  রাজ/৯৩ িহরণধরা শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: িহরনধরা, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 



7588.  রাজ/৯৪ চিনী কালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: চিনী, ডাক: আফড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7589.  রাজ/৯৫ চিনী শ্মোন ঘাট র্মহির, গ্রার্ম: চিনী, ডাক: আফড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7590.  রাজ/৯৬ চিনী বাসস্টযান্ড বাদরায়ারী র্মহির, গ্রার্ম: চিনী, ডাক: আফড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7591.  রাজ/৯৭ আজুগড়া নদগনসর কার এর বাড়ী দূগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: আজগড়া, ডাক: আফড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7592.  রাজ/৯৮ দূগ বা র্মহির কজৌকুড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কজৌকুড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7593.  রাজ/৯৯ চািনী ঠাকুর বাড়ী বাদরায়ারী র্মহির, গ্রার্ম: চিনী, ডাক: আফড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7594.  রাজ/১০০ িহরসভা র্মহির লক্ষ্মীদকাল, লক্ষ্মীদকাল, ডাক+উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7595.  রাজ/১০১ সজ্জবনকািা  সাব বজনীন কালী র্মহির, সাাং- সজ্জবনকািা, ডাক+উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7596.  রাজ/১০২ চর নারায়ণপুর কাহল র্মহির, চরনারায়ণপুর, ডাক+উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7597.  রাজ/১০৩ শ্রীশ্রী রাধাকৃদষ্ণর সাব বজনীন র্মহির, চরনারয়াণপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7598.  রাজ/১০৪ চরনারায়ণপুর কাহল র্মহির, চরনারায়ণপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7599.  রাজ/১০৫ চরনারায়ণপুর কাহল র্মহির, চরনারায়ণপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7600.  রাজ/১০৬ চরনারায়ণপুর েীতলা ও কলাকনার্ র্মহির, চরনারায়ণপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7601.  রাজ/১০৭ চরনারায়ণপুর বীোন পাগদলর আশ্রর্ম র্মহির , চরনারায়ণপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7602.  রাজ/১০৮ সাদবক র্মিাদেবপুর কাহল র্মহির, সাদবক র্মিাদেবপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7603.  রাজ/১০৯ ধুহনড উত্তর পাড়া কাহল র্মহির, ধুহনড উত্তর পাড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7604.  রাজ/১১০ ধুহনড কাহল র্মহির (েহিণ পাড়া), ধুহনড, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7605.  রাজ/১১১ গঙ্গাপ্রসােপুর কাহল র্মহির, গঙ্গাপ্রসােপুর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7606.  রাজ/১১২ গঙ্গপ্রসােপুর িলোর নাট কালী র্মহির, গঙ্গাপ্রসােপুর, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7607.  রাজ/১১৩ র্মজ্জাদকাল সাব বজনীন কাহল বাড়ী র্মহির, র্মজ্জাদকাল, ডাক: মৃস্যনগর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7608.  রাজ/১১৪ কাহলনগর রাস র্মহির, কাহলনগর, ডাক: সৃকনগর, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7609.  রাজ/১১৫ নারায়ণপুর সাব বজনীন কাহল পূজা র্মহির, গ্রার্ম: পারেপ ব নারায়ণপুর, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: রাজবাড়ী  ১০.০৩.১১ 

7610.  রাজ/১১৬ বাহঘয়া অহখল কগাস্বার্মীর বাড়ী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: বাহঘয়া, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7611.  রাজ/১১৭ বাবা কলাকনার্ র্মহির , গ্রার্ম: এদরিা, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7612.  রাজ/১১৮ কালী র্মহির, বাহঘয়া ,ডাক: রদোড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7613.  রাজ/১১৯ এদরিা হবশ্বাস বাড়ী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: এদরিা, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7614.  রাজ/১২০ এদরিা হনরঞ্জন হবশ্বাদসর বাড়ী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: এদরিা, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7615.  রাজ/১২১ কাহল র্মহির, বাহঘয়া, উপদজলা: রাজবাড়ী সের, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7616.  রাজ/১২২ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাহঘয়া, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7617.  রাজ/১২৩ এদরিা ভরপাড়া সাব বজনীন, গ্রার্ম: এদরিা, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7618.  রাজ/১২৪ এদরিা েত্ত বাড়ী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: এদরিা, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7619.  রাজ/১২৫ এদরিা েত্ত বাড়ী সাব বজনীন দূগ বা পূজা র্মহির, গ্রার্ম: এদরিা, ডাক: রাদোড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 



7620.  রাজ/১২৬ বাহঘয়া প্রভাতচাকীর বাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাহঘয়া, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7621.  রাজ/১২৭ অহর্মও সরকার বাড়ী কাহল র্মহির, সাাং- কগাপালপুর, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: + কজলা:রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7622.  রাজ/১২৮ র্মঠ, গ্রার্ম: পারেপ ব নারায়ণপুর, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: রাজবাড়ী   ১০.০৩.১১ 

7623.  রাজ/১২৯ বভরব ককাল শ্মোন, গ্রার্ম: বভরবদকাল, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: রাজবাড়ী  ১০.০৩.১১ 

7624.  রাজ/১৩০ রদোড়া বাজার সাংলগ্ন শ্মোন, গ্রার্ম+ ডাক: রদোড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7625.  রাজ/১৩১ রদোড়া িাদচন কর্মাল্যার ঘাদট শ্মোন, গ্রার্ম+ ডাক: রদোড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7626.  রাজ/১৩২ পহির্ম মুলঘর রাধা বল্লব র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম মুলঘর, ডাক: রদোড়া, উপদজলা:+দজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7627.  রাজ/১৩৩ বাহঘয়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাহঘয়া, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: রাজবাড়ী  ১০.০৩.১১ 

7628.  রাজ/১৩৪ সাব বজনীন দুগ বা পুজা র্মহির, গ্রার্ম: বাহঘয়া, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: রাজবাড়ী  ১০.০৩.১১ 

7629.  রাজ/১৩৫ পহির্ম মুলঘর সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম মুলঘর, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: রাজবাড়ী  ১০.০৩.১১ 

7630.  রাজ/১৩৬ পহির্ম মূলঘর ভুদবনশ্বরী কালী র্মহির, গ্রার্ম: প: মুলঘর, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: রাজবাড়ী  ১০.০৩.১১ 

7631.  রাজ/১৩৭ সাব বজনীন দূগ বা পুজা র্মহির, গ্রার্ম: বাহঘয়া, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7632.  রাজ/১৩৮ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাহঘয়া, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7633.  রাজ/১৩৯ এদরিা পালপাড়া সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: এদরিা, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7634.  রাজ/১৪০ কগাপালপুর হর্মঞা বাড়ীর পাদশ্বব শ্মোন, গ্রার্ম: কগাপালপুর, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: রাজবাড়ী  ১০.০৩.১১ 

7635.  রাজ/১৪১ অহভর্মান্য পাদলর বাহড়র কাহল র্মহির, গ্রার্ম: এদরিা, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7636.  রাজ/১৪২ রবীন্দ্রনার্ নিীর হেব: র্মহির, গ্রার্ম: বাহঘয়া, ডাক: রদোড়া, উপদজলা: + কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7637.  রাজ/১৪৪ শ্রীশ্রী হনতাই কগৌর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: সতযহজৎপুর, ডাক+উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7638.  রাজ/১৪৫ হেব র্মহির, গ্রার্ম: বনাউগ্রার্ম, ডাক: রায়নগর, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7639.  রাজ/১৪৬ শ্রীশ্রী ককন্দ্রীয় কালী র্মহির, পাাংো কালীতলা বাজার, ডাক+উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7640.  রাজ/১৪৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, হবকরা, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7641.  রাজ/১৪৮ কালী র্মহির, সতযহজৎপুর, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7642.  রাজ/১৪৯ গহড়য়ানা কাহল র্মহির, গ্রার্ম: গহড়য়ানা, ডাক: িাটর্মোপুর, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7643.  রাজ/১৫০ গহড়য়ানা উত্তর পাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: গহড়য়ানা, ডাক: িাটর্মোপুর, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7644.  রাজ/১৫১ সাব বজনীন পাগল আশ্রর্ম, গ্রার্ম: হবলদজানা, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7645.  রাজ/১৫২ কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কজানা, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7646.  রাজ/১৫৩ িহর র্মহির, গ্রার্ম: পাট্টা, ডাক: কজানা, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7647.  রাজ/১৫৪ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কজানা, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7648.  রাজ/১৫৫ রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কজানা, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7649.  রাজ/১৫৬ শ্রীশ্রী গীতা সাংঘ (দকন্দ্রীয় কাহল র্মহির), পাাংো কস্টেন বাজার, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7650.  রাজ/১৫৭ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি ও হেব র্মহির, গ্রার্ম: গুহধবাড়ী, পুরাতন বাজার, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7651.  রাজ/১৫৮ সাব বজনীন ককন্দ্রীয় শ্রীশ্রী দূগ বা র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: নারায়ণপুর, ডাক+উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 



7652.  রাজ/১৫৯ শ্রীশ্রী হনতাই কগৌর কসবাশ্রর্ম, র্মাগুড়াডাঙ্গী, ডাক+উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7653.  রাজ/১৬০ সোপুর কঘাষবাড়ী কালী র্মহির, সোপুর, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7654.  রাজ/১৬১ কিার্মাহঙ্গনী র্মাতৃ র্মহির, ওহধবাড়ী, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7655.  রাজ/১৬২ র্মালঞ্চী ঠাকুরবাড়ী শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, র্মালঞ্চী, ডাক: কর্মৌরাট, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7656.  রাজ/১৬৩ বাগদুলী কঘাষ পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাঘদুলী, ডাক: কর্মৌরাট, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7657.  রাজ/১৬৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ কর্মৌকুড়ী, ডাক: রায়নগর, উপদজলা: পাাংো ১০.০৩.১১ 

7658.  রাজ/১৬৫ কাহলকাপুর সাব বজনীন রিাকালী র্মহির , কাহলকাপুর, খাগজানা, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7659.  রাজ/১৬৬ কাহলকাপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কাহলকাপুর, ডাক খাগজানা, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7660.  রাজ/১৬৭ হেব র্মহির, বাঘুটিয়া আশ্রর্ম পাড়া, ডাক: আগকািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি ১০.০৩.১১ 

7661.  রাজ/১৬৮ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চদন্দ্রর শ্রী র্মহির , রায়পুর, ডাক: বাহলয়াকাহি, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7662.  রাজ/১৬৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: িাট হবলধামু, ডাক: নারুয়া, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7663.  রাজ/১৭০ সাব বজনীন কাহল র্মহির, ইহলেদকাল, বাহলয়াকাহি, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7664.  রাজ/১৭১ ইলেদকাল কালী বাড়ী, ইহলেদকাল, বাহলয়াকাহি, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7665.  রাজ/১৭২ রায়পুর ইহলেদকাল সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, ইহলেদকাল, বাহলয়াকাহি, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7666.  রাজ/১৭৩ কুিী ডাঙ্গী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কুিীডাঙ্গী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7667.  রাজ/১৭৪ কালী র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম: ভররার্মহেয়া, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি ১০.০৩.১১ 

7668.  রাজ/১৭৫ শ্রীশ্রী র্মদিশ্বরী অঙ্গন, গ্রার্ম+ডাক: বিরপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7669.  রাজ/১৭৬ রায়পুর উত্তরপাড়া সাব বজনীন কালী বাড়ী, রায়পুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7670.  রাজ/১৭৭ ৬ িরপাঁচুহরয়া সাব বজনীন কালী ও দুগ বা র্মহির, ৬িরপাঁচুহরয়া, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7671.  রাজ/১৭৮ রায়পুর সাব বজনীন কালী র্মহির ও দুগ বা র্মহির, রায়পুর(েহিণপাড়া), উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7672.  রাজ/১৭৯ ফহরেপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: ফহরেপুর, ডাক: বিরপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7673.  রাজ/১৮০ সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: ডিরপাচুহরয়া, ডাক: বিরপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি ১০.০৩.১১ 

7674.  রাজ/১৮১ ডির পাঁচুহরয়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ডির পাঁচুহরয়া, ডাক: বিরপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি ১০.০৩.১১ 

7675.  রাজ/১৮২ শ্রীশ্রী কাতযায়নী র্মহির ও কালী র্মহির, পাঁকাহলয়া, ডাক: বিরপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7676.  রাজ/১৮৩ বিরপুর বাজার সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: বিরপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7677.  রাজ/১৮৪ বাংকুর শ্রীশ্রী কালী র্মহির, বাংকুর, ডাক: বিরপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7678.  রাজ/১৮৫ সাব বজনীন হেপান্বীতা কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: বিরপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7679.  রাজ/১৮৬ শ্রীশ্রী রাধাকান্ত কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ ডাক: বিরপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7680.  রাজ/১৮৭ বিরপুর সাব বজনীন রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: বিরপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7681.  রাজ/১৮৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাকান্ত ও কসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম+ ডাক: বিরপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7682.  রাজ/১৮৯ সািাপাড়া দূগ বা র্মহির (সাব বজনীন), গ্রার্ম+ ডাক: বিরপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7683.  রাজ/১৯০ অহনল সুহনহত অনার্ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাঘুটীয়া, আশ্রর্মপাড়া, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি ১০.০৩.১১ 



7684.  রাজ/১৯১ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্ম: বাঘুটীয়া আশ্রর্মপাড়া, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি,  ১০.০৩.১১ 

7685.  রাজ/১৯২ বিরুর সাব বজনীন কালী র্মহির, বিরপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7686.  রাজ/১৯৩ বিরপুর সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, বিরপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7687.  রাজ/১৯৪ পাহরবাহরক দূগ বা র্মহির, বাঘুটিয়া, আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7688.  রাজ/১৯৫ হেব র্মহির, বাঘুটিয়া আশ্রর্ম পাড়া, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি ১০.০৩.১১ 

7689.  রাজ/১৯৬ বাঘুটিয়া পহির্মপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বাঘুটিয়া, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7690.  রাজ/১৯৭ বাঘুটিয়া বাজার সাব বজনীন রাস ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বাঘুটিয়া, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: 

রাজবাড়ী 

১০.০৩.১১ 

7691.  রাজ/১৯৮ কাহল র্মহির, বাঘুটিয়া, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7692.  রাজ/১৯৯ দূগ বা র্মহির, বাঘুটিয়া, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7693.  রাজ/২০০ কাহত্তবপুজার র্মহির র্মঙ্গলচন্ডী পূজা, বাঘুটিয়া, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7694.  রাজ/২০১ বারুগ্রার্ম পূব ব পাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, সাহকন বারুগ্রার্ম, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা:  ১০.০৩.১১ 

7695.  রাজ/২০২ বারুগ্রার্ম সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, বারুগ্রার্ম, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7696.  রাজ/২০৩ কাহল র্মহির, বাঘুটিয়া, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7697.  রাজ/২০৪ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বাঘুটিয়া, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7698.  রাজ/২০৫ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: বাঘুটিয়া, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7699.  রাজ/২০৬ গাড়াদকালা সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: গাড়াদকালা, ডাক: নারুয়া, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7700.  রাজ/২০৭ বারুগ্রার্ম সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: বারুগ্রার্ম, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7701.  রাজ/২০৮ বারুগ্রার্ম সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: বারুগ্রার্ম, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7702.  রাজ/২০৯ হবল হিজলী সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: হবলহিজলী, ডাক: নারুয়া, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7703.  রাজ/২১০ বাজার কবতাঙ্গা সাব বজনীন পুজা র্মহির, গ্রার্ম: বাজার কবতাঙ্গা, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি ১০.০৩.১১ 

7704.  রাজ/২১১ পাটুহরয়া সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: পাটুহরয়া, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7705.  রাজ/২১২ পাটুহরয়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: পাটুহরয়া, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7706.  রাজ/২১৩ পাটুহরয়া সাব বজনীন শ্যার্মা (কালী) র্মহির, গ্রার্ম: পাটুহরয়া, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7707.  রাজ/২১৪ পাটুহরয়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পাটুহরয়া, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7708.  রাজ/২১৫ বাজার কবতাঙ্গা কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাজার কবতাঙ্গা, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা:  ১০.০৩.১১ 

7709.  রাজ/২১৬ কবতাঙ্গা নতুন বাজার কাতযায়নী পুজা র্মহির, কবতাঙ্গা নতুন বাজার, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা:  ১০.০৩.১১ 

7710.  রাজ/২১৭ তালুকপাড়া র্মা রিাকালী র্মহির , পাটুহরয়া, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7711.  রাজ/২১৮ কপাটরা সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: আগদপাটরা, ডাক: সর্মাহধনগর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা:  ১০.০৩.১১ 

7712.  রাজ/২১৯ কপাটরা কলাকনার্ কসবাসাংঘ ও পাঠাগার, গ্রার্ম: আগদপাটরা, ডাক: সর্মাহধনগর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা:  ১০.০৩.১১ 

7713.  রাজ/২২০ শ্রীশ্রী নারায়ণ র্মহির, গ্রার্ম: র্মিারাজপুর, ডাক: পারুহলয়া, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা:  ১০.০৩.১১ 

7714.  রাজ/২২১ সাব বজনীন শ্মোন, র্মধুপুর, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 



7715.  রাজ/২২২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির , ইহলেদকাল, ডাক+উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7716.  রাজ/২২৩ একােে গ্রার্ম সহম্মহলত আড়কাহি র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7717.  রাজ/২২৪ চরআরকািী সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: চর আরকািী, ডাক: আড়কািী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি ১০.০৩.১১ 

7718.  রাজ/২২৫ কখাদ্দদর্মগচার্মী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কখাদ্দদর্মগচার্মী, ডাক: কর্মগচার্মী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি ১০.০৩.১১ 

7719.  রাজ/২২৬ তালতলা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: তালতলা, ডাক+উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7720.  রাজ/২২৭ িহর ঠাকুর র্মহির, ভীর্মনগর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7721.  রাজ/২২৮ কালী র্মহির, বচতাভীর্ম নগর, ডাক: ভীর্মনগর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7722.  রাজ/২২৯ ইরোলবাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: ইরোল বাড়ী, ডাক+উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7723.  রাজ/২৩০ বাহলয়াকাহি র্মিাশ্মোন ও ককন্দ্রীয় র্মহির, গ্রার্ম+ডাক+উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7724.  রাজ/২৩১ চার্মটা সাব বজনীন পুজা র্মহির, গ্রার্ম: চার্মটা, ডাক+উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7725.  রাজ/২৩২ কাহল র্মহির, উত্তর বাহলয়াকাহি (দচৌধুরীপাড়া), উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7726.  রাজ/২৩৩ কততুূঁহলয়া সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: কততুূঁহলয়া, ডাক: বিরপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7727.  রাজ/২৩৪ কততুূঁহলয়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কততুূঁহলয়া, ডাক: বিরপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7728.  রাজ/২৩৫ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কেৌলতহেয়া বাজার, ডাক: কেৌলতহেয়া, উপদজলা: কগায়ালি ১০.০৩.১১ 

7729.  রাজ/২৩৬ কুন্ডুবাড়ী পুজা র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম উজান শ্রীোর্ম েদত্তর পাড়া, ডাক+উপদজলা: কগায়ালি ১০.০৩.১১ 

7730.  রাজ/২৩৭ র্মাখন রায় পাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , সাাং- র্মাখন রায় পাড়া, ডাক+উপদজলা: কগায়ালি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7731.  রাজ/২৩৮ বাহলয়াকাহি সাব বজনীন েয়ার্ময়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাহলয়াকাহি, ডাক: পাঁচুহরয়া বাজার, উপদজলা: কগায়ালি ১০.০৩.১১ 

7732.  রাজ/২৩৯ কোটডাকলা দূগ বা র্মহির, কোটডাকলা, ডাক+উপদজলা: কগায়ালি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7733.  রাজ/২৪০ ককউটিল কালী র্মহির, গ্রার্ম: ককউটিল, ডাক+উপদজলা: কগায়ালি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7734.  রাজ/২৪১ ককউটিল ভহি র্মালতী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ককউটিল, ডাক: পাঁচুহরয়া, উপদজলা: কগায়ালি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7735.  রাজ/২৪৩ রাধা কগাহবি র্মহির, সাাং- র্মাসুেপুর, উপদজলা: কগায়ালি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7736.  রাজ/২৪৪ চর বাহলয়াকাহি সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: চরবাহলয়াকাহি, উপদজলা: কগায়ালি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7737.  রাজ/২৪৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা ও কালী র্মহির, র্মাসুেপুর উপদজলা: কগায়ালি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7738.  রাজ/২৪৬ কগায়লি বাজার সাব বজনীন কাহল র্মহির, কগায়াল্দ বাজার, ডাক+উপদজলা: কগায়ালি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7739.  রাজ/২৪৭ কগায়ালি কপৌর শ্মোন, গ্রার্ম: কগায়ালি বাজার, ডাক+উপদজলা: কগায়ালি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7740.  রাজ/২৪৮ কগায়ালি বাজার িনুর্মান র্মহির, কগায়ালি বাজার, কগায়ালি, উপদজলা: কগায়ালি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7741.  রাজ/২৪৯ কগায়ালি বাজার সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, কগায়ালি বাজার, ডাক+উপদজলা: কগায়ালি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7742.  রাজ/২৫০ দুবলা বাড়ীয়া সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: দুবলাবাড়ীয়া, ডাক+উপদজলা: বাহলয়াকািী, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7743.  রাজ/২৫১ ককানাগ্রার্ম সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: ককানাগ্রার্ম, ডাক: নারুয়া, উপদজলা: বাহণয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7744.  রাজ/২৫২ হেলালপুর কর্মােকপাড়া সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: হেলাপুর, ডাক: পােসেী, বাহলর্াকাহি, রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7745.  রাজ/২৫৩ হেলালপুর সাব বজনীন কালী র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম: হেলালপুর, ডাক: পােসেী, র্ানা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7746.  রাজ/২৫৪ কঠুরাকাহি র্মিাশ্মোন ও র্মহির, গ্রার্ম: কঠুরাকাহি, ডাক: পের্মেী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 



7747.  রাজ/২৫৫ েিীণ বাড়ী হসহদ্দশ্বরী কালী র্মহির, েহিণ বাড়ী, পের্মেী, বাহলয়াকাহি, রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7748.  রাজ/২৫৬ ঝহডভাঙ্গী কাহল র্মহির, ঝহডভাঙ্গী, ডাক: পােসেী, বাহলয়াকাহি, রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7749.  রাজ/২৫৭ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, সাদিব পাড়া কবরুলী, ডাক: পের্মেী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা:  ১০.০৩.১১ 

7750.  রাজ/২৫৮ গ্রাম্য সাব বজনীন কাহল র্মহির, সাদিবপাড়া, কবরুলী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7751.  রাজ/২৫৯ গ্রাম্য সাব বজনীন র্মিা শ্মোন, সাদিবপাড়া কবরুলী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7752.  রাজ/২৬০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: সাদিবপাড়া,ডাক: পের্মেী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7753.  রাজ/২৬১ কাহল র্মহির, হজদয়লগাড়ী, পের্মেী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7754.  রাজ/২৬২ দুগ বা র্মহির, হজদয়ল গাড়ী, পের্মেী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7755.  রাজ/২৬৩ দুগ বা পূজা র্মহির, কসানইকুড়ী, নারুয়া, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7756.  রাজ/২৬৪ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, কসানাই কুহড় র্মধ্যপাড়া, নারুয়া, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7757.  রাজ/২৬৫  কসানাইকুহড় সাব বজনীন র্মহির (পহির্মপাড়া) , কসনাইকুহড়, ডাক: পাের্মেী, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7758.  রাজ/২৬৬ কসানাই কুড়ী র্মধ্যপাড়া সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: কসানাই কুড়ী, ডাক: নারুয়া, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: 

রাজবাড়ী 

১০.০৩.১১ 

7759.  রাজ/২৬৭ র্মঠ, গ্রার্ম: কসানাই কুহড়, ডাক: নারুয়া, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7760.  রাজ/২৬৮ রাধা কগাহবি র্মহির , কসানাইকুহড়, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7761.  রাজ/২৬৯ রাধাকৃষ্ণ র্মহির, কসানাইকুহড় র্মধ্যপাড়া, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7762.  রাজ/২৭০ কর্মছুয়া ঘাটা দুগ বা র্মহির, কর্মছুয়া ঘাটা, কসানাপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7763.  রাজ/২৭১ কসানাপুর সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কসানাপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7764.  রাজ/২৭২ কসানাপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: কসানাপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7765.  রাজ/২৭৩ সাব বজনীন চিনা দুদগ বাৎসব র্মহির, কসানপুর,  ডাক: কসানাপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7766.  রাজ/২৭৪ বুড়ী র্মা তলা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: ইঞ্ছরেী, ডাক+ উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7767.  রাজ/২৭৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কসানাপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7768.  রাজ/২৭৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম+ডাকঘর: কসানাপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7769.  রাজ/২৭৭ কসানাপুর সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কসানাপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7770.  রাজ/২৭৮ কসানাপুর সাব বজনীন কালী র্মহির (পূব বপাড়া) , কসানপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7771.  রাজ/২৭৯ সূিধর পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: কসানপুর, ডাক: কসানাপুর, র্ানা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7772.  রাজ/২৮০ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম: লক্ষ্মী নারায়ণপুর, ডাক: বানীবি, উপদজলা:+ কজলা: রাজবাড়ী ২৪.০৪.১১ 

7773.  রাজ/২৮১ পারুহলয়া উত্তরপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: পারুহলয়া, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ২৪.০৪.১১ 

7774.  রাজ/২৮২ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: খানগঞ্জ, উপদজলা:+ কজলা: রাজবাড়ী ২৪.০৪.১১ 

7775.  রাজ/২৮৩ কৃষ্ণপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণপুর, ডাক: িাটর্মোপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ২৪.০৪.১১ 

7776.  রাজ/২৮৪ কৃষ্ণপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: কৃষ্ণপুর, ডাক: িাটর্মোপুর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ২৪.০৪.১১ 

7777.  রাজ/২৮৫ শ্রীশ্রী শ্যার্মা র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: খানগঞ্জ, উপদজলা:+ কজলা: রাজবাড়ী ২৪.০৪.১১ 



7778.  রাজ/২৮৬ ককানাগ্রার্ম সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম: ককানাগ্রার্ম, ডাক: নারুয়া, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7779.  রাজ/২৮৭ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:হজয়লগাড়ী, ডাক: পের্মেী, উপদজলা:+ কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7780.  রাজ/২৮৮ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম:িহরিরপুর, ডাক: খানগঞ্জ, উপদজলা:+ কজলা: রাজবাড়ী ২৪.০৪.১১ 

7781.  রাজ/২৮৯ শ্রীশ্রী ঠাকুর রাজ রাদজশ্বর র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: িাটর্মোপুর, উপদজলা: পাাংো,  কজলা: রাজবাড়ী ২৪.০৪.১১ 

7782.  রাজ/২৯০ িাবাসপুর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:+ডাক: িাবাসপুর, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১২.০৬.১৬ 

7783.  রাজ/২৯১ িাবাসপুর সাব বজনীন ককন্দ্রীয় কালী র্মহির, গ্রার্ম:+ডাক: িাবাসপুর, উপদজলা: পাাংো, কজলা: রাজবাড়ী ১২.০৬.১৬ 

7784.  রাজ/২৯২ ধর্ম বতলা সাব বজনীন আশ্রর্ম ও শ্মোন, গ্রার্ম: ধর্ম বতলা, ডাক: পারুহলয়া, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ১০.০৩.১১ 

7785.  রাজ/২৯৪ বাড়া জঙ্গল সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:বাড়াজঙ্গল, ডাক: পারুহলয়া, উপদজলা: বাহলয়াকাহি, কজলা: রাজবাড়ী ২১.০৭.১১ 

7786.  রাজ/২৯৫ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:পুষআর্মলা, ডাক: সর্মাহধনগর, উপদজলা: বাহলয়াকাহি ২১.১২.১১ 

7787.  ফহর/৫১ কৃষ্ণারডাঙ্গী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণারডাঙ্গী, ডাক: কুঞ্জনগর, উপদজলা: নগরকািা, কজলা: ফহরেপুর ২৮.০১.১৩ 

7788.  ফহর/৫২ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: লষ্করহেয়া, ডাক: ঐ, উপদজলা: নগরকািা, কজলা: ফহরেপুর ২৮.০১.১৩ 

7789.  ফহর/৫৩ সতয সাহবিী আশ্রর্ম, গ্রার্ম: লষ্করহেয়া, ডাক: ঐ, উপদজলা: নগরকািা, কজলা: ফহরেপুর ২৮.০১.১৩ 

7790.  ফহর/৫৯ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, বাকচর, খহললপুর বাজার, ফহরেপুর                               ২০.০৬.১১ 

7791.  ফহর/৬০ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, কগায়ালচার্মট, শ্রীঅঙ্গন, ফহরেপুর                                    ২০.০৬.১১ 

7792.  ফহর/৬১ শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু সুির আশ্রর্ম , ব্রাহ্মণকািা, ফহরেপুর                                ২০.০৬.১১ 

7793.  ফহর/৬২ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, কলাকনার্ আশ্রর্ম ও র্মহির, কগায়ালচার্মট, শ্রীঅঙ্গন, ফহরেপুর       ২০.০৬.১১ 

7794.  ফহর/৬৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, প্রাণবন্ধু সািা সড়ক, পহির্ম খাবাসপুর, ফহরেপুর                    ২০.০৬.১১ 

7795.  ফহর/১০৩ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : চান্দ্রা(র্মাদলাপাড়া),ডাক: চান্দ্রা বাজার, উপদজলা: ভাঙ্গা, কজলা: ফহরেপুর   ১২.০৯.১১ 

7796.  ফহর/১০৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কগরো, ডাক: কাফুরা, উপদজলা+দজলা: ফহরেপুর ০২.০২.১৫ 

7797.  ফহর/১০৭ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রাধাকৃষ্ণ হজউর র্মহির, গ্রার্ম: কগরো, ডাক: কাফুরা, উপদজলা+দজলা: ফহরেপুর ০২.০৭.১৭ 

7798.  ফহর/২৭৭ র্মদিশ্বরেী সািাপাড়া শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : র্মদশ্বরেী,ডাক: চান্দ্রা বাজার, উপদজলা: ভাঙ্গা, কজলা: ফহরেপুর ১৫.০৫.১৩ 

7799.  ফহর/২৭৮ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা ঠাকুরানী হসদদ্ধশ্বরী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক+উপদজলা: ভাঙ্গা, কজলা: ফহরেপুর ১৮.০৭.১৬ 

7800.  ফহর/২৭৯ হসাংগাহড়য়া সািাপাড়া শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : হসাংগাহড়য়া, ডাক: মুনসুরাবাে, উপদজলা: ভাঙ্গা, কজলা: ফহরেপুর ০২.০৭.১৭ 

7801.  ফহর/২৮০ মুনসুরাবাে সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম + ডাক: মুনসুরাবাে, উপদজলা: ভাঙ্গা, কজলা: ফহরেপুর ০২.০৭.১৭ 

7802.  ফহর/৩৫১ চরহেঘলীয়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: চরহেঘলীয়া, ডাক: রায়পুরিাট, উপদজলা: র্মধুখালী, কজলা: ফহরেপুর ২৭.০১.১৩ 

7803.  ফহর/৩৫২ কর্মগচার্মী র্মাহঝপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম  + ডাক: কর্মগচার্মী, উপদজলা: র্মধুখালী, কজলা: ফহরেপুর ০২.০৭.১৭ 

7804.  ফহর/৩৫৩ কর্মগচার্মী শ্মোন, গ্রার্ম  + ডাক: কর্মগচার্মী, উপদজলা: র্মধুখালী, কজলা: ফহরেপুর ০২.০৭.১৭ 

7805.  কগাপাল/০১ রঘুনার্পুরপুর স্কুলপাড়া সাব বজনীন কসবা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: রঘুনার্পুরপুর, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7806.  কগাপাল/০২ রঘুনার্পুরপুর কালী ও রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: রঘুনার্পুরপুর, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7807.  কগাপাল/০৩ বাজুহলয়া িহর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাজুহনয়া, ডাক: কভাদজরগাতী, উপদজলা: সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7808.  কগাপাল/০৪ পাটিদকলবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, পাহনদকলবাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা:  সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7809.  কগাপাল/০৫ আন্ধার ককাটা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: আন্ধার ককাটা, ডাক: উলপুর, উপদজলা: সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 



7810.  কগাপাল/০৬ বাজুহনয়া সাব বজনীন কোট কালী র্মহির, বাজুহনয়া, ডাক: কভাদজর গাতী, উপদজলা: সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7811.  কগাপাল/০৭ চন্দ্রহেঘহলয়া র্মাহঝবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, চন্দ্রহেঘহলয়া, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7812.  কগাপাল/০৮ কততুূঁহলয়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: কততুহলয়া, ডাক: উলপুর, উপদজলা: সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7813.  কগাপাল/০৯ হনজড়া েয়ানী পাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, হনজড়া েয়ানী পাড়া, ডাক: উলপুর, উপদজলা: সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7814.  কগাপাল/১০ হনজড়া  চর পাড়া সাব বজীনন কালী র্মহির, গ্রার্ম: হনজড়া , ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7815.  কগাপাল/১১ হনজড়া েয়ানী পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, ডাক: উলপুর, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7816.  কগাপাল/১২ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, সুরগ্রার্ম, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7817.  কগাপাল/১৩ শ্রীশ্রী বন র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: বারখাহেয়া, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7818.  কগাপাল/১৪ রঘুনার্পুর সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: রঘুনার্পুর, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7819.  কগাপাল/১৫ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির , বহুগ্রার্ম বড় োসবাড়ী, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7820.  কগাপাল/১৬ বহুগ্রার্ম স্কুল পাড়া গুরু আশ্রর্ম, গ্রার্ম: বহুগ্রার্ম, ডাক: বহুগ্রার্ম, উপদজলা: +দজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7821.  কগাপাল/১৭ কগাবরা র্মাদলাপাড়া সাবজনীন দূগ বা র্মহির, কগাবরা র্মাদলাপাড়া, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7822.  কগাপাল/১৮ রাহুর্ড় সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: রাহুর্ড়, ডাক: িাহতয়াড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7823.  কগাপাল/১৯ পাঁচুহড়য়া সাব বজনীন কালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: পাঁচুহড়য়া, ডাক+উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7824.  কগাপাল/২০ কতঘহরয়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কতঘহরয়া, ডাক+উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7825.  কগাপাল/২১ সৃনহিধার্ম কগাপালগঞ্জ কপৌর শ্মোন হেব র্মহির , গ্রার্ম: র্মাহলোি, ডাক+উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7826.  কগাপাল/২২ কগাপালগঞ্জ র্মিাশ্মোন, কগাপালগঞ্জ, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7827.  কগাপাল/২৩ খাটরা সাব বজনীন কালী বাড়ী , হফোরী করাড, ডাক+উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7828.  কগাপাল/২৪ কবাড়ােী উত্তরপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কবাড়ােী উত্তর , ডাক: হেঘারকুর, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7829.  কগাপাল/২৫ শ্রীশ্রী সতয-ধম্মব  আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ ডাক: রঘুনার্পুর, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৬/০৯/১২ 

7830.  কগাপাল/২৬ কঘাষগাহত দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ে: কঘাষগাহত,  ডাক: হেঘারকুল, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7831.  কগাপাল/২৭ কবাড়ােী উত্তর পাড়া বড়বাড়ী িহর র্মহির, গ্রার্ম: কবাড়ােী, ডাক: হেঘারকুল, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7832.  কগাপাল/২৮ ে: কঘাষগাহত কাহল র্মহির, গ্রার্ম: ে: কঘাষগাহত, ডাক: হেঘারকুল, উপদজলা: +দজলা: কগাপালগঞ্জ  ৩০.০৫.১০ 

7833.  কগাপাল/২৯ কবাড়ােী েহিণ পাড়া, কালী র্মহির, গ্রার্ম+ইউহপ: কবাড়ােী, ডাক: হেঘারকুল, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7834.  কগাপাল/৩০ কবাড়ােী উত্তর পাড়া কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কবাড়ােী, ডাক: হেঘারকুল, উপদজলা: সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7835.  কগাপাল/৩১ ে: কঘাষগাহত কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: ে: কঘাষগাহত, ডাক: হেঘারকুল, উপদজলা: +, কজলা: কগাপালগঞ্জ  ৩০.০৫.১০ 

7836.  কগাপাল/৩২ শ্রীশ্রী হিনার্ ঠাকুদরর র্মহির, গ্রার্ম:: কবাড়ােী, ডাক: হেঘারকুল, উপদজলা:  সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7837.  কগাপাল/৩৩ কবাড়ােী উত্তর পাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: কবাড়ােী, ডাক: হেঘারকুল, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7838.  কগাপাল/৩৫ কেওড়াবাড়ী  সাব বজনীন কগাহবি ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কেওড়াবাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ১২.০৪.১১ 

7839.  কগাপাল/৩৬ কেওড়াবাড়ী উত্তর পাড়া সাব বজনীন র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: কেওড়াবাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ১২.০৪.১১ 

7840.  কগাপাল/৩৭ কেওড়াবাড়ী েহিণ পাড়া কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কেওড়াবাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ১২.০৪.১১ 

7841.  কগাপাল/৪১ কেওড়াবাড়ী েহিণ পাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কেওড়াবাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ১২.০৪.১১ 



7842.  কগাপাল/৪৩ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : কবাড়ােী, ডাক : হেঘারকুল, উপদজলা+দজলা : কগাপালগঞ্জ ০১/১১/১২ 

7843.  কগাপাল/৪৪ কবাড়ােী পূব বপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : কবাড়ােী, ডাক : হেঘারকুল, উপদজলা+দজলা : কগাপালগঞ্জ ০১/১১/১২ 

7844.  কগাপাল/৪৫ কেওড়াবাড়ী পূ.পা সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কেওড়াবাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7845.  কগাপাল/৪৬ হবলবাজুহনয়া শ্রীশ্রী শ্মোন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: হবলবাজুহনয়া, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7846.  কগাপাল/৪৭ হবলবাজুহনয়া শ্রীশ্রী র্মা র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: হবলবাজুহনয়া, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7847.  কগাপাল/৪৮ হবলবাজুহনয়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: হবলবাজুহনয়া, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7848.  কগাপাল/৪৯ কাজুহলয়া কগালোর বাড়ী কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কাজুহলয়া, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7849.  কগাপাল/৫০ কাজুহলয়া ববরাগী বাড়ী কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কাজুহলয়া, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7850.  কগাপাল/৫১ কাজুহলয়া িাট কখালা সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কাজুহলয়া, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7851.  কগাপাল/৫২ কাজুহলয়া জহলর পাড় দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কাজুহলয়া, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7852.  কগাপাল/৫৩ কাজুহলয়া জহলর পাড় শ্মোন র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কাজুহলয়া, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7853.  কগাপাল/৫৪ কাজুহলয়া জহলর পাড় কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কাজুহলয়া, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7854.  কগাপাল/৫৫ কাজুহলয়া জহলর পাড় হেতলা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কাজুহলয়া, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7855.  কগাপাল/৫৬ কোটদখালা শ্মোন ঘাট, বাজুহনয়া, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7856.  কগাপাল/৫৭ হবশ্ব শুক ব্রহ্মচায ব র্মঠ, বাজুহনয়া, ডাক: কভাদজরগাহত, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7857.  কগাপাল/৫৮ কোটদখালা কাহল বাড়ী, বাজুহনয়া, ডাক: কভাদজরগাহত, উপদজলা + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7858.  কগাপাল/৫৯ পূব ব বাজুহনয়া সাব বজনীন হেতলা র্মহির, পূব ববাজুহনয়া, ডাক: কভাদজরগাহত, উপদজলা: +দজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7859.  কগাপাল/৬০ পূব ব বাজুহনয়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, পূব ব বাজুহনয়া, ডাক: কভাদজরগাহত, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7860.  কগাপাল/৬১ বাজুহনয়া বড়দখালা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাজুহনয়া, ডাক: কভাদজর গাতী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7861.  কগাপাল/৬২ বাজুহনয়া পঞ্চপল্লী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাজুহনয়া, ডাক: কভাদজরগাহত, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7862.  কগাপাল/৬৩ কভাদজর গাতী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: কভাদজরগাহত, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7863.  কগাপাল/৬৪ হপঠাবাড়ী (উ.পা)সাব বজনীন শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: হপঠাবাড়ী, ডাক: কাজুহলয়া, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7864.  কগাপাল/৬৫ হপঠাবাড়ী সাব বজনীন শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: হপঠাবাড়ী, ডাক: কাজুহলয়া, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7865.  কগাপাল/৬৬ হপঠাবাড়ী েহিণ পাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: হপঠাবাড়ী, ডাক: কাজুহলয়া, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7866.  কগাপাল/৬৭ হপঠাবাড়ী সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: হপঠাবাড়ী, ডাক: কাজুহলয়া, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7867.  কগাপাল/৬৮ হপঠাবাড়ী শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: হপঠাবাড়ী, ডাক: কাজুহলয়া, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7868.  কগাপাল/৬৯ হপঠাবাড়ী েহিণ পাড়া শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হপঠাবাড়ী, ডাক: কাজুহলয়া, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7869.  কগাপাল/৭০ হপঠাবাড়ী সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হপঠাবাড়ী, ডাক: কাজুহলয়া, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7870.  কগাপাল/৭১ সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রার্ম: কেওড়াবাড়ী, ডাক: কাজুহলয়া, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7871.  কগাপাল/৭২ সাব বজনীন কগাহবি র্মহির , গ্রার্ম: কেওড়াবাড়ী, ডাক: কাজুহলয়া,  উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7872.  কগাপাল/৭৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কেওড়াবাড়ী(িাবা), ডাক: কাজুহলয়া, উপদজলা:+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ১২.০৪.১১ 

7873.  কগাপাল/৭৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কেওড়াবাড়ী, ডাক: কাজুহলয়া, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ১২.০৪.১১ 



7874.  কগাপাল/৭৫ সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রার্ম: কেওড়াবাড়ী, ডাক: কাজুহলয়া,  উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ১২.০৪.১১ 

7875.  কগাপাল/৭৬ সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রার্ম: কেওড়াবাড়ী, ডাক: কাজুহলয়া,  উপদজলা: +দজলা: কগাপালগঞ্জ ১২.০৪.১১ 

7876.  কগাপাল/৭৭ হবল কাজুহলয়া সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: হবলকাজুহলয়া, ডাক: টুচার্মান্দ্রা, উপদজলা: +দজলা: কগাপালগঞ্জ ১২.০৪.১১ 

7877.  কগাপাল/৭৮ সাব বজনীন েীতলা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: কাজুহলয়া, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১২.০৪.১১ 

7878.  কগাপাল/৭৯ কাজুহলয়া ে: পাড়া েত্ত ভবন কালী র্মহির, কাজুহলয়া, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১২.০৪.১১ 

7879.  কগাপাল/৮০ পঞ্চপল্লী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: বাজুহনয়া উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7880.  কগাপাল/৮১ িাটবাড়ীয়া রায়বাড়ী সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : িাটবাড়ীয়া, ডাক : করপাড়া, উপদজলা+দজলা : কগাপালগঞ্জ ০১/১১/১২ 

7881.  কগাপাল/৮২ কগাহবি র্মহির, র্মাহলবাতা েহিণ বাড়ী, ডাক: দূগ বাপুর, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7882.  কগাপাল/৮৩ র্মাহলবাতা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: র্মাহলবাতা, ডাক: দূগ বাপুর, উপদজলা: সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7883.  কগাপাল/৮৪ কগালবাড়ীয়া সাব বজনীন কাহল র্মহির, কগালবাড়ীয়া, ডাক: দূগ বাপুর, উপদজলা: সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7884.  কগাপাল/৮৫ েহিণ কঘাষগাতী রাজবাংেীপাড়া সা. দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম :ে. কঘাষগাতী, ডাক : হেঘারকুল, উপদজলা+দজলা : কগাপালগঞ্জ ০১/১১/১২ 

7885.  কগাপাল/৮৬ কবেগ্রার্ম সাব বজনীন কাহল র্মহির, কবেগ্রার্ম, ডাক: কবেগ্রার্ম, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ১২.০৪.১১ 

7886.  কগাপাল/৮৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম: কগালবাড়ীয়া, ডাক: কবেগ্রার্ম, উপদজলা: সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১২.০৪.১১ 

7887.  কগাপাল/৮৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: দূগ বাপুর, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১২.০৪.১১ 

7888.  কগাপাল/৮৯ দূগ বাপুর র্মাহঝ বাড়ী র্মনসা র্মহির, দূগ বাপুর, ডাক: দূগ বাপুর, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১২.০৪.১১ 

7889.  কগাপাল/৯০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: দূগ বাপুর, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১২.০৪.১১ 

7890.  কগাপাল/৯২ কাটর বাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, িীরা বাড়ী, কাটরবাড়ী, ডাক: দূগ বাপুর, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ১২.০৪.১১ 

7891.  কগাপাল/৯৩ কাংশুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কাংশুর, ডাক: দূগ বাপুর, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ১২.০৪.১১ 

7892.  কগাপাল/৯৪ সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির, কগালাবাড়ীয়া, ডাক: কবেগ্রার্ম, উপদজলা:  সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১২.০৪.১১ 

7893.  কগাপাল/৯৫ শুকতাইল বুকরাইল পাড়া কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: শুকতাইল, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০৬.১০ 

7894.  কগাপাল/৯৬ পাইদকর ডাঙ্গা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, পাইদকর ডাঙ্গা, ডাক: কুটিবাড়ী, উপদজলা: সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০৬.১০ 

7895.  কগাপাল/৯৭ তালা সাব বজনীন বাদরায়ারী র্মহির, গ্রার্ম: তালা, ডাক: সুলতানোিী, উপদজলা: সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০৬.১০ 

7896.  কগাপাল/৯৮ সুচী ডাঙ্গা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, সুচীডাঙ্গা, ডাক: পুঠিবাড়ী, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০৬.১০ 

7897.  কগাপাল/৯৯ কালী র্মহির, গ্রার্ম: পাইদকর ডাঙ্গা, ডাক: পুঠিবাড়ী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০৬.১০ 

7898.  কগাপাল/১০০ শ্রীশ্রী গুরু চাঁে র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণপুর, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7899.  কগাপাল/১০২ লক্ষ্মী নারায়ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7900.  কগাপাল/১০৩ কৃষ্ণপুর হনহখল ঠাকুদরর বাড়ী িহর র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণপুর, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7901.  কগাপাল/১০৪ কবৌলতলী চরপাড়া সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7902.  কগাপাল/১০৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণপুর, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা:+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7903.  কগাপাল/১০৭ কৃষ্ণপুর বাকড় বাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণপুর, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7904.  কগাপাল/১০৮ সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7905.  কগাপাল/১০৯ শ্যার্মা র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণপুর, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 



7906.  কগাপাল/১১০ লক্ষ্মী নারায়ণ র্মহির (সাব বজনীন), গ্রার্ম: কৃষ্ণপুর, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7907.  কগাপাল/১১১ কাহল র্মহির (সাব বজনীন), কবৌলতলী বাজার, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7908.  কগাপাল/১১২ কৃষ্ণপুর সাব বজনীন কৃষ্ণ কসবা র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণপুর, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7909.  কগাপাল/১১৩ কৃষ্ণপুর সাব বজনীন হবশ্ববন্ধু কসবা র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণপুর, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7910.  কগাপাল/১১৪ বারখাহেয়া ঠাকুর বাড়ী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বারকাহেয়া, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা:+দজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7911.  কগাপাল/১১৫ সাব বজনীন কালী র্মহির, কাঁচা বাজার, গ্রার্ম+ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা:+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

7912.  কগাপাল/১১৬ কৃষ্ণপুর িহর র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণপুর, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: +দজলা: কগাপালগঞ্জ ০১.০৬.১০ 

7913.  কগাপাল/১১৭ সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: সুরগ্রার্ম, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০১.০৬.১০ 

7914.  কগাপাল/১১৮ কবৌলতলী পহির্ম পাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০১.০৬.১০ 

7915.  কগাপাল/১১৯ কবৌলতলী কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০১.০৬.১০ 

7916.  কগাপাল/১২০ কৃষ্ণপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: কৃষ্ণপুর, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০১.০৬.১০ 

7917.  কগাপাল/১২১ শ্রীশ্রী িহর র্মহির ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণপুর, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০১.০৬.১০ 

7918.  কগাপাল/১২২ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: গাহিয়াশুর, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০১.০৬.১০ 

7919.  কগাপাল/১২৩ গাহিয়াশুর পূব ব পাড়া সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: গাহিয়াশুর, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা:+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০১.০৬.১০ 

7920.  কগাপাল/১২৪ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্ম: কৃষ্ণপুর উত্তর পাড়া, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০১.০৬.১০ 

7921.  কগাপাল/১২৫ শ্রীশ্রী কাহল র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: কৃষ্ণপুর, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০১.০৬.১০ 

7922.  কগাপাল/১২৬ ভিবাড়ী দূগ বা র্মহির (সাব বজনীন), বারকাহেয়া , ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০১.০৬.১০ 

7923.  কগাপাল/১২৭ বারখাহেয়া বনদূগ বা র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম: বারখাহেয়া, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০১.০৬.১০ 

7924.  কগাপাল/১২৮ সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: বারখাহেয়া, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০১.০৬.১০ 

7925.  কগাপাল/১২৯ কাহল র্মহির (সাব বজনীন), সুরগ্রার্ম, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০১.০৬.১০ 

7926.  কগাপাল/১৩০ শ্মোন কাহল র্মহির, সুরগ্রার্ম, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০১.০৬.১০ 

7927.  কগাপাল/১৩১ কাহল র্মহির, গ্রার্ম: সুরগ্রার্ম, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০১.০৬.১০ 

7928.  কগাপাল/১৩৪ িহর র্মহির, গ্রার্ম: সুরগ্রার্ম, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা:+দজলা: কগাপালগঞ্জ ০১.০৬.১০ 

7929.  কগাপাল/১৩৫ কাহল র্মহির, গ্রার্ম: সুরগ্রার্ম, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা:  কজলা: কগাপালগঞ্জ ০১.০৬.১০ 

7930.  কগাপাল/১৩৬ কলপুর বড়বাড়ী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কলপুর, ডাক: কবৌলতলী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০১.০৬.১০ 

7931.  কগাপাল/১৩৭ দুগ বাপুর সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক:দুগ বাপুর, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০৬.১০ 

7932.  কগাপাল/১৩৮ রঘুনার্পুর (পেপা)সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: রঘুনার্পুরপ,  উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০৬.১০ 

7933.  কগাপাল/১৪৭ রঘুনার্পুর কযাদগে ব্রহ্মচারী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: রঘুনার্পুর, ডাক: রঘুনার্পুর, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০৬.১০ 

7934.  কগাপাল/১৪৮ রঘুনার্পুর উ. পাড়া বসু বাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: রঘুনার্পুর, ডাক: রঘুনার্পুর, উপদজলা: +, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০৬.১০ 

7935.  কগাপাল/১৪৯ রঘুনার্পুর উ. পাড়া আদু বাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: রঘুনার্পুর, ডাক: রঘুনার্পুর, উপদজলা: +, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০৬.১০ 

7936.  কগাপাল/১৫০ রঘুনার্পুরপুর ে.পাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: রঘুনার্পুরপুর, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

০২.০৬.১০ 



7937.  কগাপাল/১৫১ রঘুনার্পুরপুর পূ.পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: রঘুনার্পুরপুর, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

০২.০৬.১০ 

7938.  কগাপাল/১৫২ রঘুনার্পুরপুর পূ.পাড়াকালী র্মহির,  গ্রার্ম+ডাক: রঘুনার্পুরপুর, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০৬.১০ 

7939.  কগাপাল/১৫৩ রঘুনার্পুর উ. পাড়া র্মন্ডলবাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: রঘুনার্পুর, ডাক: রঘুনার্পুর, উপদজলা: +দজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০৬.১০ 

7940.  কগাপাল/১৫৪ ডা. জ্ঞাদনন্দ্র নার্ স্মৃহত র্মহির, গ্রার্ম: রঘুনার্পুর, ডাক: রঘুনার্পুর, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০৬.১০ 

7941.  কগাপাল/১৫৫ রঘুনার্পুর ে.পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: রঘুনার্পুর, ডাক: রঘুনার্পুর, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০৬.১০ 

7942.  কগাপাল/১৫৬ িাটবাহড়য়া প. পাড়া সাব বজনীন ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম:িাটবাহড়য়া, ডাক: করপাড়া, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০৬.১০ 

7943.  কগাপাল/১৫৭ িাটবাহড়য়া পূ.পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:িাটবাহড়য়া, ডাক: করপাড়া, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০৬.১০ 

7944.  কগাপাল/১৫৮ িাটবাহড়য়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:িাটবাহড়য়া, ডাক: করপাড়া, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০৬.১০ 

7945.  কগাপাল/১৫৯ তাড়গ্রার্ম পূ.পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:তাড়গ্রার্ম, ডাক: বলকইর, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7946.  কগাপাল/১৬০ করপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:করপাড়া, ডাক:ঐ, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7947.  কগাপাল/১৬১ র্মধ্য করপাড়া  কালী র্মহির, গ্রার্ম:করপাড়া, ডাক:ঐ, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7948.  কগাপাল/১৬২ আড়ুয়া কাংসুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:আঃ করপাড়া, ডাক:ঐ, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7949.  কগাপাল/১৬৩ আড়পাড়া কাঁঠালগাহত হেবশ্যার্ম র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম:আড়পাড়া, ডাক:দভড়ারিাট, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7950.  কগাপাল/১৬৪ পূ.আড়পাড়া পাদন্ডবাড়ী সাঃ কালী র্মহির, গ্রার্ম:আড়পাড়া, ডাক:দভড়ারিাট, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7951.  কগাপাল/১৬৫ আড়পাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:আড়পাড়া(পূ), ডাক:দভড়ারিাট, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7952.  কগাপাল/১৬৬ কভড়ার িাট দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:+, ডাক:দভড়ারিাট, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7953.  কগাপাল/১৬৭ খাগাইল উ.পা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:খাগাইল, ডাক:দভড়ারিাট, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7954.  কগাপাল/১৬৮ রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:িহরোসপুর, ডাক:দভড়ারিাট, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7955.  কগাপাল/১৬৯ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:িহরোসপুর, ডাক:দভড়ারিাট, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7956.  কগাপাল/১৭১ কভড়ার িাট সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:+, ডাক:দভড়ারিাট, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7957.  কগাপাল/১৭২ পূব ব আড়পাড়া বুহদ্দর্মন্ত পাগদলর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:পূব ব আড়পাড়া, ডাক:দভড়ারিাট, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7958.  কগাপাল/১৭৩ পূব ব আড়পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:পূব ব আড়পাড়া, ডাক:দভড়ারিাট, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7959.  কগাপাল/১৭৪ কবতাঙ্গী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কবতাঙ্গী, ডাক:দভাদজরগাহত, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7960.  কগাপাল/১৭৫ কবতাঙ্গী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কবতাঙ্গী, ডাক:দভাদজরগাহত, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7961.  কগাপাল/১৭৬ হবশ্বাস বাড়ী কাহল র্মহির, বাঘামুহড়, ডাক: র্মাহঝ গাতী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

7962.  কগাপাল/১৭৭ বাঘাজুড়ী নীল কর্মদলর হভটা কাহল র্মহির, বাঘাজুহড়, ডাক: র্মাহঝ গাতী, উপদজলা:+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

7963.  কগাপাল/১৭৮ বাঘাজুড়ী কাহল র্মহির (র্মজুর্মোর বাড়ী), সাাং- বাঘাজুড়ী, ডাক: র্মাহঝ গাতী, ইউপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

7964.  কগাপাল/১৭৯ কিন বগাতী র্মাহঝবাড়ী র্মহির, কিণ বগাতী, ডাক: র্মাহঝ গাতী, উপদজলা: +দজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

7965.  কগাপাল/১৮০ কিণ বগাতী র্মহির (সাব বজনীন), সাাং- কিণ বগাতী, ডাক: র্মাহঝ গাতী, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

7966.  কগাপাল/১৮১ ডালহনয়া ে: পাড়া র্মহির (সাব বজনীন), সাাং- ডালহনয়া, ডাক: র্মাহঝ গাতী, উপদজলা: +দজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

7967.  কগাপাল/১৮২ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: র্মাহনকিার,  উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 



7968.  কগাপাল/১৮৩ র্মাহনকিার রাধা কগাহবি র্মহিরী , গ্রার্ম: র্মাহনকিার, ডাক: র্মাহকিার,  উপদজলা:+দজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

7969.  কগাপাল/১৮৪ কর্মাল্যাকাহি িহর ও মৃতুঞ্জয় র্মহির, গ্রার্ম: কর্মাল্যাফাহি, ডাক: উলপুর,  উপদজলা:+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০১.১০ 

7970.  কগাপাল/১৮৫ হনজড়া দূয়ারী পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, হনজড়া দূয়ানী পাড়া, ডাক: উলপুর, উপদজলা:+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০১.১০ 

7971.  কগাপাল/১৮৬ কাঁঠালবাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির, সাাং- কাঠালবাড়ী, ডাক: উলপুর, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০১.১০ 

7972.  কগাপাল/১৮৭ নাহরদকল বাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: নাহরদকল বাড়ী, ডাক: কজ: কঘানাপাড়া, উপদজলা+দজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০১.১০ 

7973.  কগাপাল/১৮৮ নাহরদকল বাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, নাহরদকল বাড়ী, হনজড়া, ডাক: কজ. কঘানাপাড়া, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০১.১০ 

7974.  কগাপাল/১৮৯ নাহরদকল বাড়ী সাব বজনীন পাগদলর র্মহির, নাহরদকল বাড়ী, ডাক: কজ. কঘানাপাড়া, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০১.১০ 

7975.  কগাপাল/১৯০ নাহরদকলবাড়ী সাব বজনীন হিন্দু কালী র্মহির, নাহরদকল বাড়ী, হনজড়া, ডাক: কজ. কঘানাপাড়া, উপদজলা+ কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

০২.০১.১০ 

7976.  কগাপাল/১৯১ নাহরদকল বাড়ী রাজবাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির , রাজবাড়ী, হনজড়া, ডাক: কজ. কঘানাপাড়া, উপদজলা+ কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

০২.০১.১০ 

7977.  কগাপাল/১৯২ পাটিদকলবাড়ী পূব বপাড়া সাব বজনীন র্মঠ, গ্রার্ম: পাটিদকলবাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা,উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7978.  কগাপাল/১৯৩ পাটিদকল বাড়ী পূব ব পাড়া সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: পাটিদকলবাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা,  উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7979.  কগাপাল/১৯৪ কঘাষাল কাহি খদগন হবশ্বাদসর বাড়ী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কঘাষালকাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7980.  কগাপাল/১৯৫ কঘাষালকাহি হেবানি হবশ্বাদসর কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কঘাষালকাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7981.  কগাপাল/১৯৬ সাব বজনীন গদণে পাগল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7982.  কগাপাল/১৯৭ পাটিদকল বাড়ী নবারুণ সাংদঘর দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পাটিদকলবাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7983.  কগাপাল/১৯৮ কগালোর বাড়ীর কাহতবক র্মহির, গ্রার্ম: পাটিদকলবাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+দজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7984.  কগাপাল/১৯৯ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ কসবা র্মহির, গ্রার্ম: পাটিদকলবাড়ী, পহির্ম পাড়া, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7985.  কগাপাল/২০০ হসকোর বাড়ী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: পাটিদকলবাড়ী,  পূব ব পাড়া, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

7986.  কগাপাল/২০১ তুষার সরকাদরর বাড়ী সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: পাটিদকলবাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা: + কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

০৪.০৬.১০ 

7987.  কগাপাল/২০২ র্মাহিতয স্মৃহত র্মহির, গ্রার্ম: পাটিদকলবাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৪.০৬.১০ 

7988.  কগাপাল/২০৩ কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৪.০৬.১০ 

7989.  কগাপাল/২০৪ ধর্মীয় র্মহির, গ্রার্ম: পাটিদকলবাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৪.০৬.১০ 

7990.  কগাপাল/২০৫ খদগন রাদয়র বাড়ী সাব বজনীন র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: টুঠার্মান্দ্রা, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৪.০৬.১০ 

7991.  কগাপাল/২০৬ সাব বজনীন কাহল র্মহির, পুইশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা,  উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৪.০৬.১০ 

7992.  কগাপাল/২০৭ পাটি বদকল বাড়ী সরকার বাড়ী সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: পাটি বদকল বাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

০৪.০৬.১০ 

7993.  কগাপাল/২০৮ টুঠার্মান্দ্রা বাবু হচত্ত রাদয়র বাড়ী হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা,  উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৪.০৬.১০ 

7994.  কগাপাল/২০৯ শ্রীশ্রী গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম, পুইশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৪.০৬.১০ 

7995.  কগাপাল/২১০ পহরর্মল োঁখারীর বাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা,  উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৪.০৬.১০ 



7996.  কগাপাল/২১১ র্মাচরাকাহি সাব বজনীন হবশ্ববন্ধু কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্মাচকাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৪.০৬.১০ 

7997.  কগাপাল/২১২ বাসুদেব পহন্ডদতর বাড়ী সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা,  উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৪.০৬.১০ 

7998.  কগাপাল/২১৩ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বড়দডার্মরামুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা:+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৪.০৬.১০ 

7999.  কগাপাল/২১৪ বড়দডার্মরাশুর বাজার সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বড়দডার্মরামুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8000.  কগাপাল/২১৫ পাটি বদকলবাড়ী কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: পাটিদকলবাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8001.  কগাপাল/২১৬ অধীর পাগদলর দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8002.  কগাপাল/২১৭ র্মােকাহি রায়বাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: র্মােকাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8003.  কগাপাল/২১৮ কাহল র্মহির, পুইশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা,  উপদজলা+দজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8004.  কগাপাল/২১৯ পাগদলর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8005.  কগাপাল/২২০ রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: পুইশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8006.  কগাপাল/২২১ কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8007.  কগাপাল/২২২ দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8008.  কগাপাল/২২৩ কগাহবি র্মহির , গ্রার্ম: পাটিদকলবাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8009.  কগাপাল/২২৪ বড়দডার্মরাশুর সাব বজনীন গদণে পাগদলর র্মহির, বড়দডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৫.০৬.১০ 

8010.  কগাপাল/২২৫ দূগ বা র্মহির, বড় কডর্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৫.০৬.১১ 

8011.  কগাপাল/২২৬ র্মা কাহলর র্মহির, বড় কডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৫.০৬.১১ 

8012.  কগাপাল/২২৭ কডার্মরাশুর  সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৫.০৬.১১ 

8013.  কগাপাল/২২৮ কডার্মরাশুর তারক ডািার সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+দজলা: কগাপালগঞ্জ ০৫.০৬.১১ 

8014.  কগাপাল/২২৯ কডার্মরাশুর পূব ব পাড়া সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+দজলা: কগাপালগঞ্জ ০৫.০৬.১১ 

8015.  কগাপাল/২৩০ পাটি বদকল বাড়ী বাজার সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পাটি বদকল বাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৫.০৬.১১ 

8016.  কগাপাল/২৩১ টুঠার্মান্দ্রা বাগানবাড়ী সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা,  উপদজলা+দজলা: কগাপালগঞ্জ ০৫.০৬.১১ 

8017.  কগাপাল/২৩২ সাব বজনীন পূণ বচরণ কসবা র্মহির, গ্রার্ম: কডার্মরাশুর পুব ব পাড়া, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৫.০৬.১১ 

8018.  কগাপাল/২৩৩ পাটি বদকলবাড়ী বর্মি বাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: পাটি বদকল বাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৫.০৬.১১ 

8019.  কগাপাল/২৩৪  কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: বড় কডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৫.০৬.১১ 

8020.  কগাপাল/২৩৫ রাধাকৃদষ্ণর র্মহির, গ্রার্ম: পাটি বদকল বাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৫.০৬.১১ 

8021.  কগাপাল/২৩৬ সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১১ 

8022.  কগাপাল/২৩৭ বড়দডার্মরাের পাগদলর র্মহির, বড় কডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8023.  কগাপাল/২৩৮ টুঠার্মান্দ্রা হচত্তরাদয়র বাড়ী সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8024.  কগাপাল/২৩৯ পাটি বদকল বাড়ী কগাহবি র্মহির (সাব বজনীন) , গ্রার্ম: পাটি বদকল বাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8025.  কগাপাল/২৪০ বড় কডার্মরাশুর পূব ব পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: বড় কডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8026.  কগাপাল/২৪১ বড় কডার্মরামুর পূব ব পাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: বড়দডার্মরামুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8027.  কগাপাল/২৪২ পাটি বদকল বাড়ী সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: পাটি বদকল বাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা,  উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 



8028.  কগাপাল/২৪৩ পাটি বদকল বাড়ী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: পাটি বদকল বাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8029.  কগাপাল/২৪৪ পুইশুর েহিণ পাড়া  সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, পুইশুর, ডাক: টুঠার্মাি, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8030.  কগাপাল/২৪৫  কগাহবি র্মহির, বড় কডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8031.  কগাপাল/২৪৬ হবশ্বমুক ধর্মীয় পাঠাগার, গ্রার্ম: বড় কডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8032.  কগাপাল/২৪৭ শ্রী দূগ বা সাব বজনীন র্মনসা দূগ বা র্মহির, বড় কডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8033.  কগাপাল/২৪৮ সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা,  উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8034.  কগাপাল/২৪৯ সাব বজনীন কাহল র্মহির, বাকড়কাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8035.  কগাপাল/২৫০ সাব বজনীন িহর র্মহির, বাকড়কাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8036.  কগাপাল/২৫১ রাদজন্দ্রনার্ হবশ্বাদসর বাড়ী সাব বজনীন র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: বড় কডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

০৬.০৬.১০ 

8037.  কগাপাল/২৫২ কর্মল হবশ্বাদসর বাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা,  উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8038.  কগাপাল/২৫৩ কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কঘাোলকাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8039.  কগাপাল/২৫৪ সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: র্মােকাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8040.  কগাপাল/২৫৫ শ্রীশ্রী গদণে পাগল র্মহির, গ্রার্ম: পাটি বদকল বাড়ী, প পাড়া, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৬.০৬.১০ 

8041.  কগাপাল/২৫৬ বাকচী বাড়ী কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৬.১০ 

8042.  কগাপাল/২৫৭ কগাহবি র্মহির কাহলোস হবশ্বাদসর বাড়ী, গ্রার্ম: পাটি বদকল বাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৬.১০ 

8043.  কগাপাল/২৫৮ ঢাহলবাড়ী সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৬.১০ 

8044.  কগাপাল/২৫৯ বড় কডার্মরামুর হেব র্মহির, গ্রার্ম: বড় কডার্মরাশু, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৬.১০ 

8045.  কগাপাল/২৬০ পাটি বদকল বাড়ী সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: পাটি বদকল বাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৬.১০ 

8046.  কগাপাল/২৬১ বড় কডার্মরাশুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: বড় কডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৬.১০ 

8047.  কগাপাল/২৬২ টুঠার্মান্দ্রা বালাবাড়ী কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৬.১০ 

8048.  কগাপাল/২৬৩ টুঠার্মান্দ্রা সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৬.১০ 

8049.  কগাপাল/২৬৪ কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৬.১০ 

8050.  কগাপাল/২৬৫ কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রবা, উপদজলা+দজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8051.  কগাপাল/২৬৬  কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: বাকড়কাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা,উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8052.  কগাপাল/২৬৭ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি পহতত পাবন কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা,  উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8053.  কগাপাল/২৬৮ টুটার্মান্দ্রা র্মরু িীরার কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+দজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8054.  কগাপাল/২৬৯ টুঠার্মান্দ্রা সঞ্জয় চন্দ্র িহরার িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8055.  কগাপাল/২৭০ টুঠার্মান্দ্রা িহরকান্ত কাইদনর িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8056.  কগাপাল/২৭১ কঘাষাল কাহি, বহণক বাড়ী দুগ বা র্মহির, কঘাষাল কাহি, পহির্ম পাড়া, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8057.  কগাপাল/২৭২ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কঘাষালকাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, , উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8058.  কগাপাল/২৭৩ বাকড়কাহি সাব বজনীন েীতলা র্মহির, গ্রার্ম: বাকড়কাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 



8059.  কগাপাল/২৭৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির (সাব বজনীন), গ্রার্ম: কঘাষালকাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8060.  কগাপাল/২৭৫  কঘাষবাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কঘাষালকাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8061.  কগাপাল/২৭৬ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কঘাষালকাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8062.  কগাপাল/২৭৭ কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কঘাষালকাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8063.  কগাপাল/২৭৮ গদণে পাগল র্মহির, কঘাষালকাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8064.  কগাপাল/২৭৯ দূগ বা র্মহির (সাব বজনীন), গ্রার্ম: কঘাষালকাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8065.  কগাপাল/২৮০ পহির্ম পাড়া হেোরী সাংঘ পূজা র্মহির, গ্রার্ম: কঘাষালকাহি, পহির্ম পাড়া, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8066.  কগাপাল/২৮১ পহির্ম পাড়া কালী পূজার র্মহির, গ্রার্ম: কঘাষালকাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8067.  কগাপাল/২৮২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কঘাষালকাহি(দভৌহর্মক বাড়ী), ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+দজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8068.  কগাপাল/২৮৩ বড় কডার্মরাশুর  শ্রীপঞ্চর্মী স্বরস্বতী পূজা র্মহির, বড় কডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8069.  কগাপাল/২৮৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কঘাষালকাহি,সরকার বাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8070.  কগাপাল/২৮৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন গদণে পাদগাল র্মহির, গ্রার্ম: কঘাষালকাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8071.  কগাপাল/২৮৬ হনতাই কগৌর নার্ম িট্ট র্মহির, কঘাষালকাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8072.  কগাপাল/২৮৭ কঘাষালকাহি সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কঘাষালকাহি, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, , উপদজলা+দজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8073.  কগাপাল/২৮৮ হেহঘরপাড় সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: হেহঘরপাড়, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8074.  কগাপাল/২৮৯ বড় কডার্মরাশুর সাব বজনীন কালী র্মহির, বড় কডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8075.  কগাপাল/২৯০ বড় কডার্মরাশুর পহির্মপাড়া কালী র্মহির, বড় কডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8076.  কগাপাল/২৯১ কালী র্মহির, বড় কডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8077.  কগাপাল/২৯২ রার্মকৃষ্ণ হকত্তবনীয়ার বাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8078.  কগাপাল/২৯৩ হেহঘরপাড় সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, হেহঘরপাড়, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+দজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8079.  কগাপাল/২৯৪ পাটি বদকলবাড়ী হবনয় বর্মদির বাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: পাটি বদকল বাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8080.  কগাপাল/২৯৫ বড় কডার্মরাশুর কগাহবি র্মহির, বড় কডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8081.  কগাপাল/২৯৬ পাটি বদকলবাড়ী ধীদরন বর্মদির বাড়ী কালীর্মহির, গ্রার্ম: পাটি বদকল বাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8082.  কগাপাল/২৯৭ পাটি বদকলবাড়ী সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: পাটি বদকল বাড়ী, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8083.  কগাপাল/২৯৮ বড় কডার্মরাশুর পূব ব পাড়া কাহল র্মহির, বড় কডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8084.  কগাপাল/২৯৯ টুঠার্মান্দ্রা জাগরণী সাংদঘর দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: টুঠার্মান্দ্রা,  উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8085.  কগাপাল/৩০০ বড় কডার্মরাশুর র্মা র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: বড় কডার্মরাশুর, ডাক: টুঠার্মান্দ্রা, উপদজলা+জলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8086.  কগাপাল/৩০১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী েীতলা র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম: কগায়ালার চর, ডাক: কর্মরী কগাপীনার্পুর, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8087.  কগাপাল/৩০২ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কর্মরী কগাপীনার্পুর, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8088.  কগাপাল/৩০৩ শ্মোন , কগাপনীনার্পুর, ডাক: কর্মরী কগাপীনার্পুর, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8089.  কগাপাল/৩০৪ সাব বজনীন েীতলা র্মহির, কগাপীনার্পুর চরপাড়া, ডাক: কর্মরী কগাপীনার্পুর, উপদজলা+দজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 



8090.  কগাপাল/৩০৫ কবায়াহলয়া সাব বজনীন র্মনসা র্মহির, কগাপীনার্পুর, ডাক: কর্মরী কগাপীনার্পুর, উপদজলা: +দজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8091.  কগাপাল/৩০৬ সাব বজনীন েীতলা র্মহির, ডাক: কর্মরী কগাপীনার্পুর, গ্রার্ম: কগাপীনার্পুর, উপদজলা+দজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8092.  কগাপাল/৩০৭ কগাপীনার্পুর চরপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, ডাক: কর্মরী কগাপীনার্পুর, গ্রার্ম: কগাপীনার্পুর, উপদজলা+ কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8093.  কগাপাল/৩০৮ খাহলয়া পূব ব পাড়া দূগ বা র্মহির, সাাং- খাহলয়া, ডাক: ইউ.এ. খাহলয়া, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

8094.  কগাপাল/৩০৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী র্মিার্মায়া রিাচন্ডী র্মাদয়র র্মহির, খাহলয়া, জালালাবাে, ডাক: ইউ.এ.খাহলয়া, উপদজলা:+দজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

০৩.০৬.১০ 

8095.  কগাপাল/৩১০ কেল, কোল ও সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, খাহলয়া, ডাক: ইউ.এ. খাহলয়া, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

8096.  কগাপাল/৩১১ সাব বজনীন  শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, দূগ বাপুর, র্মাদলা পাড়া, ডাক: কর্মাল্যাি্ কততুহলয়া, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

8097.  কগাপাল/৩১২ েোবাড়ীয়া দূগ বা র্মহির, েোবাড়ীয়া, ডাক: পাইককাহি, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

8098.  কগাপাল/৩১৩  কতবাড়ীয়া সাব বজনীন িহর র্মহির, কতবাড়ীয়া, ডাক: সুলতানোিী, উপদজলা+দজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

8099.  কগাপাল/৩১৪  কঘাড়াোইড় জটীবুড়ী কালী র্মহির, কঘাড়াোইড়, ডাক: সুলতানোিী, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

8100.  কগাপাল/৩১৫ সাব বজনীন কালী র্মহির, কঘাড়াোইড়, ডাক: সুলতানোিী,  উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৩.০৬.১০ 

8101.  কগাপাল/৩১৬ র্মাহনকেি কাচাড়ীপাড়া সা. দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: র্মাহনকোি কাচাড়ী পাড়া, ডাক: র্মাহনকেি, উপদজলা+ কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8102.  কগাপাল/৩১৭ র্মাহনকেি কাঁচারীপাড়া সাব বজনীন কালী বাড়ী, র্মাহনকেি কাচাড়ী পাড়া, ডাক: র্মাহনকেি, উপদজলা+ কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8103.  কগাপাল/৩১৮ কঘাদষরচর সাব বজনীন কালী র্মহির, কঘাদষরচর র্মধ্যপাড়া, ডাক+উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8104.  কগাপাল/৩১৯ কেঁতুহলয়া উত্তরপাড়া সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কেঁতুহলয়া, ডাক: উলপুর ,উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

8105.  কগাপাল/৩২০ কেঁতুহলয়া উত্তরপাড়া হসাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কেঁতুহলয়া, ডাক: উলপুর, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

8106.  কগাপাল/৩২১ কেঁতুহলয়া েহিণ পাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির (আশ্রর্ম), গ্রার্ম: কেঁতুহলয়া, ডাক: উলপুর , উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

8107.  কগাপাল/৩২২ হনজড়া বাজার দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হনজড়া, ডাক: কবৌলতলী,  উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

8108.  কগাপাল/৩২৩ কেঁতুহলয়া সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কেঁতুহলয়া, ডাক: উলপুর  উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ৩০.০৫.১০ 

8109.  কগাপাল/৩২৪ সানপুকুহরয়া সাব বজনীর কালী র্মহির, গ্রার্ম: সানপুকুর, ডাক: উ: কভন্ন্াবাড়ী, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8110.  কগাপাল/৩২৫ কাহলহভটা কখওয়াঘাট সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম: কাহলহভটা, ডাক: সাতপাড়, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8111.  কগাপাল/৩২৬ বড়দখালঅ সাব বজনীন িহর র্মহির, বড়দখালা, ডাক: উ: কভন্ন্াবাড়ী, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8112.  কগাপাল/৩২৭ সাব বজনীন কগৌর হনতাই র্মহির, গ্রার্ম: কাহলহভটা, ডাক: সাতপাড়, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8113.  কগাপাল/৩২৮ কাহলহভটা হভটাবাড়ী সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কাহলহভটা, ডাক: সাতপাড়, উপদজলা: +দজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8114.  কগাপাল/৩২৯ কাহলহভটা উত্তর পাড়া বাওয়ালী বাড়ী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কাহলহভটা, ডাক: সাতপাড়, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8115.  কগাপাল/৩৩০ সাতপাড় উ: পাড়া সাব বজনীন েীতলা র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: সাতপাড়, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 



8116.  কগাপাল/৩৩১ সাব বনীন বাণীহবতান দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কভন্ন্াবাড়ী, ডাক: উ: কভন্ন্াবাড়ী, উপদজলা+, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8117.  কগাপাল/৩৩২ শ্রীশ্রী কগৌর কগাপাল শ্রী অাংগন, গ্রার্ম: কভন্ন্াবাড়ী (উ পাড়া), ডাক: উ: কভন্ন্াবাড়ী, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8118.  কগাপাল/৩৩৩ কভন্ন্াবাড়ী সাব বজনীন কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: কভন্ন্াবাড়ী, ডাক: উ: কভন্ন্াবাড়ী, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8119.  কগাপাল/৩৩৪ রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: চার্মটা, ডাক: উ: কভন্ন্াবাড়ী, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8120.  কগাপাল/৩৩৫ সাতপাড় েীনবন্ধু সাব বজনীন কালী র্মাদয়র র্মহির, সাতপাড়, ে.পাড়া, ডাক: সাতপাড়, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8121.  কগাপাল/৩৩৬ সাতপাড় কগালবাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: সাতপাড়, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8122.  কগাপাল/৩৩৭ সাতপাড় কগালবাড়ী ে. পা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: সাতপাড়, ডাক: সাতপাড়, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8123.  কগাপাল/৩৩৮ সাতপাড় কসালাবাড়ী কাহল র্মাদয়র র্মহির, সাতপাড় ে. পা (দগালাবাড়ী), ডাক: সাতপাড়, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8124.  কগাপাল/৩৩৯ কাহলহভটা েহিণপাড়া সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কাহলভীটা, ডাক: সাতপাড়, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8125.  কগাপাল/৩৪০ সাতপাড় কখাকন চালার বাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, সাতপাড় , ডাক: সাতপাড়, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8126.  কগাপাল/৩৪১ সান পুকুহরয়া সাব বজনীন রাধা রাণী হেব র্মহির, গ্রার্ম: সানপুকুর, ডাক: উ: কভন্ন্াবাড়ী, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8127.  কগাপাল/৩৪২ সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির, সাাং- সাতপাড়া (ে:পাড়া), ডাক: সাতপাড়, উপদজলা+দজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8128.  কগাপাল/৩৪৩ নরনারায়ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কভন্ন্াবাড়ী, ডাক: উ: কভন্ন্াবাড়ী, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8129.  কগাপাল/৩৪৪ কাহলহভটা েহিণ পাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কাহলহভটা, ডাক: সাতপাড়, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8130.  কগাপাল/৩৪৫ বরইহভটা সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: বরইহভটা, ডাক: সাতপাড়, উপদজলা: + কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8131.  কগাপাল/৩৪৬ কাহলহভটা রতন কর্মম্বাদরর বাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কাহলহভটা, ডাক: সাতপাড়, উপদজলা:+ কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8132.  কগাপাল/৩৪৭ র্মান পুকুহরয়া িহরপে হবশ্বাদসর বাড়ীর িহর র্মহির, র্মানপুকুহরয়া, ডাক: উ: কভন্ন্াবাড়ী, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8133.  কগাপাল/৩৪৮ কভন্ন্াবাড়ী পহন্ডত বাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কভন্ন্াবাড়ী, ডাক: উ: কভন্ন্াবাড়ী, উপদজলা: কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8134.  কগাপাল/৩৪৯ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, শ্রীধার্ম সাতপাড়া (পহির্ম পাড়া), ডাক: সাতপাড়, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8135.  কগাপাল/৩৫০ সাতপাড় অহভযান সাংঘ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: সাতপাড়, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8136.  কগাপাল/৩৫১ সাতপাড়া েহিণ পাড়া সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: সাতপাড়, উপদজলা: কগাপালগঞ্জ সের, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8137.  কগাপাল/৩৫২ সাতপাড় র্মধ্যবাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: সাতপাড় র্মধ্যপাড়া, ডাক: সাতপাড়, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8138.  কগাপাল/৩৫৩ কবেভীটা সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কবেভীটা, ডাক: সাতপাড়, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8139.  কগাপাল/৩৫৪ সাতপাড় সাব বজনীন কালী র্মহির গ্রার্ম: সাতপাড় (র্মধ্যপাড়া), ডাক: সাতপাড়, উপদজলা+ কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8140.  কগাপাল/৩৫৫ খাটরা নীচু পাড়া শ্রীশ্রী েীতলা র্মহির , খাটরা নীচুপাড়া, ৮ নাং ওয়াড ব, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8141.  কগাপাল/৩৫৬ ডালহনয়া তালুকোর বাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির, ডালহনয়া, র্মাহঝগাতী িাইস্কুল, কগাপালগঞ্জ সের, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8142.  কগাপাল/৩৫৭ গাহিয়াশুর বটতলা সাব বজনীন দুগ বা পূজা র্মহির, গাহিয়াশুর,  কবৌলতলী, কগাপালগঞ্জ সের, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8143.  কগাপাল/৩৫৮ বাজুহনয়া হবশ্বশুকিহর কসবাশ্রর্ম, বাজুহনয়া,  কভাদজরগাতী, কগাপালগঞ্জ সের, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8144.  কগাপাল/৩৫৯ বড় কডার্মরাশুর সাব বজনীন কালী র্মহির , বড় কভার্মরাশুর, টুঠার্মান্দ্রা, কগাপালগঞ্জ সের, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8145.  কগাপাল/৩৬০ রঘুনার্পুর র্মন্ডলবাড়ী কাহল র্মহির, রঘুনার্পুর, কগাপালগঞ্জ সের, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8146.  কগাপাল/৩৬১ বারখাহেয়া ঠাকুর বাড়ী দুগ বা র্মহির, বারখাহেয়া, কবৌলতলী,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 



8147.  কগাপাল/৩৬২ হসকাোরপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, ১৯০ পুরাতন বাজার করাড,  কগাপালগঞ্জ সের,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8148.  কগাপাল/৩৬৩ র্মাহনকোি সাব বজনীন কালী র্মহির, র্মাহনকোি কাচারী পাড়া,  র্মাহনকোি,  কগাপালগঞ্জ সের,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8149.  কগাপাল/৩৬৪ পদ্মহবলা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, পদ্মহবলা , কবৌলতলী,  কগাপালগঞ্জ সের,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8150.  কগাপাল/৩৬৫ কাহলহভটা সাব বজনীন িহরচাঁে গুরুচাঁে র্মহির, কাহলহভটা, সাতপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8151.  কগাপাল/৩৬৬ সাতপাড় উত্তর পাড়া সাব বজনীন িহরচাঁে গুরুচাঁে র্মহির, সাতপাড়,  কগাপালগঞ্জ সের,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8152.  কগাপাল/৩৬৭ সাতপাড় সাব বজনীন হেব র্মহির, সাতপাড়,  সাতপাড়, কগাপালগঞ্জ,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8153.  কগাপাল/৩৬৮ সাতপাড় সাব বজনীন কাহল র্মহির, সাতপাড় ,  কগাপালগঞ্জ সের,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8154.  কগাপাল/৩৬৯ সুরগ্রার্ম শ্রীশ্রী িহর র্মহির  ( কচৌধুরী বাড়ী) সুরগ্রার্ম, কবৌলতলী,  কগাপালগঞ্জ সের ,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8155.  কগাপাল/৩৭০ সূচীডাঙ্গা সাব বজনীন হেতলা র্মহির, সূচী ডাঙ্গা , কুঠী বাড়ী,  কগাপালগঞ্জ সের,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8156.  কগাপাল/৩৭১ কবথুড়ী েহিণ পাড়া রায়বাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কবথুড়ী, ডাক: রার্মহেয়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8157.  কগাপাল/৩৭২ রার্মহেয়া বাজার সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, রার্মহেয়া বাজার ডাক: রার্মহেয়া কদলজ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8158.  কগাপাল/৩৭৩ বরুনাদপাল সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, বরুনা, ডাক: কজযাৎহুরা কঘানাপাড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8159.  কগাপাল/৩৭৪ কবথুড়ী র্মিাশ্মোন আশ্রর্ম, কবথুড়ী, রার্মহেয়া, ডাক: রার্মহেয়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8160.  কগাপাল/৩৭৫ নড়াইল সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: নড়াইল, ডাক: রার্মহেয়া কদলজ, উপদজলা:কাহেয়ানী, কজলা ২৫.০৮.১১ 

8161.  কগাপাল/৩৭৬ সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: নড়াইল, ডাক: রার্মহেয়া কদলজ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8162.  কগাপাল/৩৭৭ শ্রীশ্রী কলাচন কগাস্বার্মী স্মৃহত র্মহির, গ্রার্ম: নড়াইল, ডাক: রার্মহেয়া কদলজ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8163.  কগাপাল/৩৭৮ ঘৃতকািী পূব ব পাড়া সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম: ঘৃতকািী, ডাক: রার্মহেয়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8164.  কগাপাল/৩৭৯ র্মজুর্মোর বাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ঘৃতকািী, ডাক: রার্মহেয়া কদলজ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8165.  কগাপাল/৩৮০ র্মনসা র্মহির, ঘুতকাহি, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8166.  কগাপাল/৩৮১ ঘৃতকাহি সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ঘৃতকাহি, ডাক: রার্মহেয়া কদলজ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8167.  কগাপাল/৩৮২ সাব বজনীন চন্ডী র্মহির, ঘৃতকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8168.  কগাপাল/৩৮৩ শ্রীশ্রী জগোনি র্মহির, গ্রার্ম: কজাতকুবা, ইউহপ: কবথুড়ী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8169.  কগাপাল/৩৮৪ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বরুণাদপাল, ডাক: কজ. কঘানাপাড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8170.  কগাপাল/৩৮৫ দূগ বা র্মহির, কবথুড়ী, ডাক: রার্মহেয়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8171.  কগাপাল/৩৮৬ ধীরাইল দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ধীরাইল, ডাক: রার্মাহেয়া কদলজ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8172.  কগাপাল/৩৮৭ কবথুড়ী বর্মি বাড়ী দূগ বা র্মহির, কবথুড়ী, ডাক: রার্মহেয়া কদলজ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8173.  কগাপাল/৩৮৮ কঘানাপাড়া কালী র্মহির (পূব ব পাড়া), কঘানাপাড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8174.  কগাপাল/৩৮৯ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির , কজাতকুরা, ইউহপ: কবথুড়ী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8175.  কগাপাল/৩৯০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কজাতকুরা, ডাক: কঘানাপাড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 



8176.  কগাপাল/৩৯১ কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: ধীরাইল, ডাক: রার্মহেয়া কদলজ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8177.  কগাপাল/৩৯২ কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কবথুড়ী, ডাক: রার্মহেয়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8178.  কগাপাল/৩৯৩ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কবথুড়ী, ডাক: রার্মহেয়া কদলজ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8179.  কগাপাল/৩৯৪ দূগ বা র্মহির, নড়াইল, রার্মহেয়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8180.  কগাপাল/৩৯৫ কঘানাপাড়া সাব বজনীন কাহল র্মহির, কঘানাপাড়া, ডাক: কজ. কঘানাপাড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8181.  কগাপাল/৩৯৬ কঘানাপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, কঘানাপাড়া, ডাক: কজ. কঘানাপাড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8182.  কগাপাল/৩৯৭ কজাতকুরা সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কজাতকুরা, ডাক: কজ. কঘানাপাড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8183.  কগাপাল/৩৯৮ হবজয় কৃষ্ণ ভজন কুঠির, কজাতকুরা, ডাক: কজ. কঘানাপাড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8184.  কগাপাল/৩৯৯ কজাতকুরা শ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: কজাতকুরা, ডাক: কজ কঘানাপাড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8185.  কগাপাল/৪০০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কজাতকুরা, ডাক: কজ. কঘানাপাড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8186.  কগাপাল/৪০১ সাব বজনীন কাহে র্মহির, গ্রার্ম: হবদ্যাধব, ডাক: কজ কঘানাপাড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8187.  কগাপাল/৪০২ িহর র্মহির, গ্রার্ম: হবদ্যাধর, ডাক:  কজ. কঘানাপাড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8188.  কগাপাল/৪০৩ হবদ্যাধর েহিণ পাড়া সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: হবদ্যাধর, ডাক: কজ. কঘানাপাড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8189.  কগাপাল/৪০৫ িহর র্মহির, গ্রার্ম: হবদ্যাধর, ডাক: কজদঘানাপাড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8190.  কগাপাল/৪০৬ ঘৃতকািী রার্মহেয়া সাঃ দূগ বাপুজা র্মহির, গ্রার্ম: ঘৃতকািী, ডাক: রার্মহেয়া কদলজ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8191.  কগাপাল/৪০৭ চন্দ্রনার্ বসু কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: রার্মহেয়া কদলজ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8192.  কগাপাল/৪০৮ রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: রার্মহেয়া, ডাক: রার্মহেয়া কদলজ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8193.  কগাপাল/৪০৯ চরভাটপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, চরভাটপাড়া, রাতইল, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8194.  কগাপাল/৪১০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: ভাদুহলয়া, ডাক: কঘানাপাড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8195.  কগাপাল/৪১১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী র্মিাকালী শ্মোন র্মহির, গ্রার্ম: ভাদুহলয়া, ডাক: কঘানাপাড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8196.  কগাপাল/৪১২ পুরুহলয়া েহিণপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পুরুহলয়া, ডাক: পার্রঘাটা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8197.  কগাপাল/৪১৩ সাব বজনীন িহর র্মহির, সাাং- চরভাটপাড়া,  ডাক: চরভাইপাড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8198.  কগাপাল/৪১৪ পরানপুর ঋহষবাড়ী সাব বজনীন রিা চন্ডী র্মহির, গ্রার্ম: পরানপুর, ডাক: হতলেড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8199.  কগাপাল/৪১৫ সুচাইল রাজ বাংহে রাধা কগাহবি র্মহির, সুচাইল, রাতইল, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8200.  কগাপাল/৪১৬ শ্রীশ্রী োহন্ত িহর র্মহির, গ্রার্ম: েীঘড়গাতী, ইউহপ: র্মািমুেপুর, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ  ২৫.০৮.১১ 

8201.  কগাপাল/৪১৭ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: কধাপড়া, ডাক: কডার্মরাকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8202.  কগাপাল/৪১৮ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কধাপড়া , ডাক: কডার্মরাকাহি,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8203.  কগাপাল/৪১৯ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: কধাপড়া, ইউহপ: র্মািমুেপুর, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8204.  কগাপাল/৪২০ সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কধাপড়া, ইউহপ: র্মািমুেপুর, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 



8205.  কগাপাল/৪২১ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , কধাপড়া, ইউহপ: র্মািমুেপুর, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8206.  কগাপাল/৪২২ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, কধাপড়া, ইউহপ: র্মািমুেপুর, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8207.  কগাপাল/৪২৩ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , কধাপড়া, ইউহপ: র্মািমুেপুর, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8208.  কগাপাল/৪২৪ কাহল র্মহির, কধাপড়া, ইউহপ: র্মািমুেপুর, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8209.  কগাপাল/৪২৫ েীঘড়গাতী শ্মোন র্মহির, গ্রার্ম: েীঘড়গাতী, ডাক: কডার্মরাকািী,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8210.  কগাপাল/৪২৬ েীঘড়গাতী পূব ব পাড়া সাঃ রিা চন্ডী র্মহির, গ্রার্ম: েীঘড়গাতী , ডাক: কডার্মরাকািী,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8211.  কগাপাল/৪২৭ েীঘড়গাতী পূব ব পাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: েীঘড়গাতী, ডাক: কডার্মরাকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8212.  কগাপাল/৪২৮ শ্রীশ্রী রিা চন্ডী র্মহির, েীঘড়গাতী, উত্তর পাড়া, ডাক: কডার্মরাকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজল ২৫.০৮.১১ 

8213.  কগাপাল/৪২৯ শ্রীশ্রী রিা চন্ডী র্মহির, গ্রার্ম: েীঘড়গাতী, প.পা, ডাক: কডার্মরাকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী ২৫.০৮.১১ 

8214.  কগাপাল/৪৩০ েীঘড়গাহত সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: েীঘড়গাহত, ডাক: কডার্মরাকাহি,  উপদজলা: কাহেয়ানী ২৫.০৮.১১ 

8215.  কগাপাল/৪৩১ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, সাাং- হজকাবাড়ী, ইউহপ: র্মািমুেপুর, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8216.  কগাপাল/৪৩২ েীঘড়গাতী বাবুরবাড়ী পূজা র্মহির, গ্রার্ম: েীঘড়গাতী, ডাক: কডার্মরাকািী,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8217.  কগাপাল/৪৩৩ কধাপড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কধাপড়া, ডাক: কডার্মরাকািী,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা:  ২৫.০৮.১১ 

8218.  কগাপাল/৪৩৪ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কধাপড়া, ডাক: কডার্মরাকাহি,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা:  ২৫.০৮.১১ 

8219.  কগাপাল/৪৩৫ বালাবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হজকাবাড়ী (কলাবাড়ী), ডাক: কডার্মরাকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী ২৫.০৮.১১ 

8220.  কগাপাল/৪৩৬ সাব বজনীন হজকাবাড়ী পূব বপাড়া কসবাশ্রর্ম, হজকাবাড়ী পূব বপাড়া, ইউহপ: র্মািমুেপুর, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8221.  কগাপাল/৪৩৭ র্মািমুেপুর বড়োস বাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: র্মািমুেপুর, ডাক: ওড়াকাহি,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা:  ২৫.০৮.১১ 

8222.  কগাপাল/৪৩৮ শ্রীশ্রী দূগ বা ও কালী র্মহির, র্মািমুেপুর , ডাক: ওড়াকাহি, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8223.  কগাপাল/৪৩৯ র্মিাদেব র্মহির, গ্রার্ম: র্মািমুেপুর, ডাক: ওড়াকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা:  ২৫.০৮.১১ 

8224.  কগাপাল/৪৪০ র্মািমুেপুর সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: র্মািমুেপুর, ডাক: ওড়াকাহি,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা:  ২৫.০৮.১১ 

8225.  কগাপাল/৪৪১ সাব বজনীন হজকাবাড়ী পূব বপাড়া কালী র্মহির, হজকাবড়ী পূব ব পাড়া, ইউহপ: র্মািমুেপুর, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8226.  কগাপাল/৪৪২ হজকাবাড়ী পূব ব পাড়া র্মন্মর্ ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম: হজকাবাড়ী, ডাক: কডার্মরাকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8227.  কগাপাল/৪৪৩ হজকাবাড়ী শ্রীকৃষ্ণ আশ্রর্ম, ডাক: কডার্মরাকািী, ইউহপ: র্মািমুেপুর, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8228.  কগাপাল/৪৪৪ সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: হজকাবাড়ী, ডাক: কডার্মরাকািী,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8229.  কগাপাল/৪৪৫ গজাহরয়া সাব বজনীন েীতলা কেবী র্মহির, গ্রার্ম: গজাহরয়া, ডাক: কডার্মরাকাহি, ইউহপ: র্মািমুেপুর, উপদজলা: কাহেয়ানী,  ২৫.০৮.১১ 

8230.  কগাপাল/৪৪৬ শ্রীকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: র্মািমুেপুর, ডাক: ওড়াকাহি,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা:  ২৫.০৮.১১ 

8231.  কগাপাল/৪৪৭ র্মািমুেপুর িহর র্মহির, গ্রার্ম: র্মািমুেপুর, ডাক: ওড়াকাহি, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা:  ২৫.০৮.১১ 



8232.  কগাপাল/৪৪৮ ফুলতলা বাসন্তী র্মহির, গ্রার্ম: হজকাবাড়ী, ইউহপ: র্মািমুেপুর, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8233.  কগাপাল/৪৪৯ সাব বজনীন কাহল র্মহির (পহির্ম হজকাবড়ী), হজকাবাড়ী, ডাক: কডার্মরাকাহি, ইউহপ: র্মািমুেপুর, উপদজলা: কাহেয়ানী, 

কজলা:  

২৫.০৮.১১ 

8234.  কগাপাল/৪৫০ রাজপাট সাব বজনীন িহর র্মহির, রাজপাট, রাজপাট ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8235.  কগাপাল/৪৫১ সাব বজনীন পূজা র্মহির, রাজপাট, রাজপাট ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8236.  কগাপাল/৪৫২ সাব বজনীন েীনবন্দু কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পাঁচকািনীয়া, িাহতয়াড়া, রাজপাট ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: ২৫.০৮.১১ 

8237.  কগাপাল/৪৫৩ সাব বজনীন েীনবন্দু কসবাশ্রর্ম িহর র্মহির, গ্রার্ম: পাঁচকািহনয়া, িাহতয়াড়া, রাজপাট ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা:  ২৫.০৮.১১ 

8238.  কগাপাল/৪৫৪ র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: পাঁচকািহনয়া, ডাক: িাহতয়াড়া, রাজপাট ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: ২৫.০৮.১১ 

8239.  কগাপাল/৪৫৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পাঁচকািহনয়া, ডাক: িাহতয়াড়া, রাজপাট ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: ২৫.০৮.১১ 

8240.  কগাপাল/৪৫৬ সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: িাইশুর, ডক: িাহতয়াড়া, রাজপাট ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: ২৫.০৮.১১ 

8241.  কগাপাল/৪৫৭ গ্রাম্য সাব বজনীন েীতলা কাহল র্মহির, গ্রার্ম: পাঁচকািনীয়া, িাহতয়াড়া, রাজপাট ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: ২৫.০৮.১১ 

8242.  কগাপাল/৪৫৮ িাইশুর সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: িাইশুর, ডাক: িাহতয়াড়া, রাজপাট ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: ২৫.০৮.১১ 

8243.  কগাপাল/৪৫৯ সাব বজনীন নারায়ন র্মহির, গ্রার্ম: িাইশুর, িাহতয়াড়া,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8244.  কগাপাল/৪৬০ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির (উত্তরপাড়া), গ্রার্ম: িাইশুর, ডাক: িাহতয়াড়া, রাজপাট ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: ২৫.০৮.১১ 

8245.  কগাপাল/৪৬১ ভগবান পাদন্ডর আশ্রর্ম, কুর্মাহরয়া, কগায়ালগ্রার্ম, পারুহলয়া ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8246.  কগাপাল/৪৬২ সাব বজনীন শ্মোন কাহল র্মহির, ডাক+ইউহপ+উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8247.  কগাপাল/৪৬৩ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8248.  কগাপাল/৪৬৪ র্মনসা ও দূগ বা র্মহির, বহণক বাড়ী, কাহেয়ানী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8249.  কগাপাল/৪৬৫ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, কাহেয়ানী, আেে বপাড়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8250.  কগাপাল/৪৬৭ কৃষ্ণ র্মহির ও হেতলা র্মহির, কাহেয়ানী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8251.  কগাপাল/৪৬৮ কপানারচর সাব বজনীন কগাহবি, দূগ বা ও কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কপানারচর, ডাক+ উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8252.  কগাপাল/৪৬৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম: কেবাশুর, ডাক: কজ কঘানাপাড়া,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8253.  কগাপাল/৪৭০ কেবাশুর গােতলা সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম: কেবাশুর, ডাক: কজ  কঘানাপাড়া,উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8254.  কগাপাল/৪৭১ সীতারার্মপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: সীতারার্মপুর,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8255.  কগাপাল/৪৭২ িাহতয়াড়া খাসপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: িাহতয়াড়া,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8256.  কগাপাল/৪৭৩ িাহতয়াড়া নাওরা পাড়া সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: িাহতয়াড়া, ডাক: িাহতয়াড়া,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৪.১০.১১ 

8257.  কগাপাল/৪৭৪ িাহতয়াড়া খাসপাড়া শ্রীশ্রী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: িাহতয়াড়া,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8258.  কগাপাল/৪৭৫ গুরুচাঁন র্মহির, সাতবাড়ীয়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8259.  কগাপাল/৪৭৬ কালী র্মহির, সাতবাড়ীয়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8260.  কগাপাল/৪৭৭ হিরত্ন র্মতুয়া হর্মেন, গ্রার্ম: + ডাক : হসঙ্গা, উপদজলা ; কাহেয়ানী, কজলা ; কগাপালগঞ্জ ১৫.০১.১২ 

8261.  কগাপাল/৪৭৮ বুকরাইল িহর র্মহির, গ্রার্ম: বুকরাইল, ডাক: সাজাইল, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 



8262.  কগাপাল/৪৭৯ িহর র্মহির, গ্রার্ম: বুকরাইল, ডাক: সাজাইল,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8263.  কগাপাল/৪৮০ িাটুরীয়া োসবাড়ী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: িাটুহরয়া, ডাক: সাজাইল, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8264.  কগাপাল/৪৮১ িাটুরীয়া বারুরী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: িাটুহরয়া, ডাক: সাজাইল,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8265.  কগাপাল/৪৮২ িাটুহরয়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: িাটুহরয়া, ডাক: সাজাইল, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8266.  কগাপাল/৪৮৩ শ্রীশ্রী চন্ডী র্মহির, গ্রার্ম: বাইরপাড়া, ডাক: কুসুর্মহেয়া,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8267.  কগাপাল/৪৮৪ জয়নগর বাজার সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম: র্মদিেপুর, ডাক: কজানাসুর,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8268.  কগাপাল/৪৮৫ চরপদ্মহবলা সাব বজনীন কালী র্মহির, চরপদ্মহবলা, ডাক: পদ্মহবলা,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8269.  কগাপাল/৪৮৬ চরপদ্মহবলা দূগ বা র্মহির ও কাহল র্মহির, চরপদ্মহবলা, ডাক: পদ্মহবলা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8270.  কগাপাল/৪৮৭ ব্যাসপুর সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম: ব্যাসপুর,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8271.  কগাপাল/৪৮৮ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: হসঙ্গা(পূব বপাড়া), ডাক: হসঙ্গা, উপদজলা : কাহেয়ানী, কজলা : কগাপালগঞ্জ ১৫.০১.১২ 

8272.  কগাপাল/৪৮৯ টিয়ারডাঙ্গা সরকার বাড়ী চন্ডী র্মহির, টিয়ারডাঙ্গা, ডাক: পদ্মহবলা, র্মদিেপুর ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: ২৪.১০.১১ 

8273.  কগাপাল/৪৯০ হেব র্মহির ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কনায়াপাড়া, ডাক: কজানাসুর, র্মদিেপুর ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: ২৪.১০.১১ 

8274.  কগাপাল/৪৯১ র্মদিেপুর সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: র্মদিেপুর, ডকা: কজানাসুর, র্মদিেপুর ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: ২৪.১০.১১ 

8275.  কগাপাল/৪৯২ কজানাসুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কজানাসুর, র্মদিেপুর ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8276.  কগাপাল/৪৯৩ কগড়াদখালা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, কগড়াদখালা, র্মদিেপুর ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8277.  কগাপাল/৪৯৪ হসাংগা রায় বাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হসাংগা, হসাংগা ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8278.  কগাপাল/৪৯৫ হসাংগা আন্ধারদকাটা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হসাংগা, হসাংগা ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8279.  কগাপাল/৪৯৬ হসাংগা পাহতগ্রার্ম সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হসাংগা, হসাংগা ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8280.  কগাপাল/৪৯৭ হসাংগা আন্ধারদকাটা সাব বজনীন র্মা হেতলা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হসাংগা, হসাংগা ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৪.১০.১১ 

8281.  কগাপাল/৪৯৮ হসাংগা সাব বজনীন কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হসাংগা, হসাংগা ইউহপ, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8282.  কগাপাল/৪৯৯ সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: খড়াহলয়া, ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8283.  কগাপাল/৫০০ আন্ধারদকাটা ববরাগী বাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: আন্ধারদকাটা, ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৪.১০.১১ 

8284.  কগাপাল/৫০১ হসাংগা আন্ধার ককাটা সাব বজনীন কাহল র্মহির , সাাং- হসাংগা আন্ধারদকাটা, ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, 

কগাপালগঞ্জ 

২৪.১০.১১ 

8285.  কগাপাল/৫০২ হসাংগা সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8286.  কগাপাল/৫০৩ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম +ডাক : হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8287.  কগাপাল/৫০৪ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, সাাং- হসাংগা আন্ধার ককাটা, ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8288.  কগাপাল/৫০৫ আন্ধার ককাটা নয় বাড়ী সাব বজনীন কাহল র্মহির, হসাংগা- আন্ধার ককাটা, ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৪.১০.১১ 

8289.  কগাপাল/৫০৬ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, সাাং- হসাংগা আন্ধার ককাটা, ডাক হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 



8290.  কগাপাল/৫০৭ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির  , গ্রার্ম : হসাংগা(র্মজুর্মোর বাড়ী), উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8291.  কগাপাল/৫০৮ সাব বজনীন কাহল র্মহির, সাাং- হসাংগা আন্ধার ককাটা, ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8292.  কগাপাল/৫০৯ খাহক র্মাতা র্মহির, হসাংগা আন্ধারদকাটা, ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8293.  কগাপাল/৫১০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: খড়হলয়া, ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8294.  কগাপাল/৫১১ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, পাহতগ্রার্ম, ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8295.  কগাপাল/৫১২ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, হসাংগা পাহতগ্রার্ম, ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8296.  কগাপাল/৫১৩ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হসাংগা পাহতগ্রার্ম, ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8297.  কগাপাল/৫১৪ শ্রীশ্রী কাহত্তবক র্মহির, গ্রার্ম: পাহতগ্রার্ম, ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8298.  কগাপাল/৫১৫ সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: হসাংগা, পাহতগ্রার্ম ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8299.  কগাপাল/৫১৬ সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: খড়হলয়া হসাংগা(হসাংগা পহির্ম পাড়া), ডাক-হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, ২৪.১০.১১ 

8300.  কগাপাল/৫১৭ সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম- হসাংগা, ,উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8301.  কগাপাল/৫১৮ গাদুভীটা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8302.  কগাপাল/৫১৯ সাব বজনীন কাহল পূজা র্মহির, হসাংগা হর্ময়াহঝরকাহি, ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8303.  কগাপাল/৫২০ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8304.  কগাপাল/৫২১ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8305.  কগাপাল/৫২২ হসাংগা হর্ময়াহঝরকহি সাব বজনীন কাহল র্মহির , গ্রার্ম+ ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8306.  কগাপাল/৫২৩ বেদলন্দ্র নার্ সরকারবাড়ী সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8307.  কগাপাল/৫২৪ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, সাাং- হসাংগা হর্ময়াহঝরকাহি, ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8308.  কগাপাল/৫২৫ হসাংগা হর্ময়াহঝকাহি সাব বজনীন িহর র্মহির, সাাং- হর্ময়াহঝরকাহি, ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৪.১০.১১ 

8309.  কগাপাল/৫২৬ হর্ময়াহঝর কাহি সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, হসঙ্গার বাজার, ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8310.  কগাপাল/৫২৭ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির,  হসাংগা হর্ময়াহঝরকাহি, ডাক: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8311.  কগাপাল/৫২৮ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ ইউহপ: হসাংগা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8312.  কগাপাল/৫২৯ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ ইউহপ: ওড়াকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8313.  কগাপাল/৫৩০ কনায়াপাড়া সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: কনায়াপাড়া, ডাক: কজানাসুর, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৬/০৯/১২ 

8314.  কগাপাল/৫৩১ ওড়াকািী রত্নডাঙ্গা কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ ইউহপ: ওড়াকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8315.  কগাপাল/৫৩২ শ্রীশ্রী গুরুিীন আশ্রর্ম কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ ইউহপ: ওড়াকািা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8316.  কগাপাল/৫৩৩ ওড়াকািী ভি বাড়ী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ ইউহপ: ওড়াকািা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8317.  কগাপাল/৫৩৪ ওড়াকািী কচৌধুরী বাড়ী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ ইউহপ: ওড়াকািা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8318.  কগাপাল/৫৩৫ শ্রীশ্রী রহেয়ার হভটারা িহর র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ ইউহপ: ওড়াকািা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8319.  কগাপাল/৫৩৬ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, আড়ুয়াকািী, ডাক+ ইউহপ: ওড়াকািা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 



8320.  কগাপাল/৫৩৭ আড়ুয়াকািী ববরালী বাড়ীর িহর র্মহির, র্মগ্রার্ম: আড়ুয়াকািী, ডাক: ওড়াকাহি, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৪.১০.১১ 

8321.  কগাপাল/৫৩৮ ওড়াকািী গ্রাম্য বাদরায়ারী র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ ইউহপ: ওড়াকািা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8322.  কগাপাল/৫৩৯ ওড়াকািী বড়োসবাড়ী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ ইউহপ: ওড়াকািা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8323.  কগাপাল/৫৪০ হকত্তবনীয়া বাড়ী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ ইউহপ: ওড়াকািা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8324.  কগাপাল/৫৪১ খাগড়াবাড়ীয়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কাগড়বাড়ীয়া,  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8325.  কগাপাল/৫৪২ িহরচাঁে ও োহন্ত র্মাতার র্মহির, আড়কািী, ইউহপ: ওড়াকািা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8326.  কগাপাল/৫৪৩ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, আড়কািী, ইউহপ: ওড়াকািা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8327.  কগাপাল/৫৪৪ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, আড়কািী, ইউহপ: ওড়াকািা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8328.  কগাপাল/৫৪৫ কগৌর হনতাই র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: খাগড়াবাড়ীয়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8329.  কগাপাল/৫৪৬ ওড়াকাহি ঠাকুরবাড়ী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ ইউহপ: ওড়াকািা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8330.  কগাপাল/৫৪৭ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: ফুকরা, ইউহপ: ফুকরা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.১০.১১ 

8331.  কগাপাল/৫৪৮ ফুকরা শ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: ফুকরা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8332.  কগাপাল/৫৪৯ তারাইল কপাদ্দারবাড়ী লক্ষ্মীর্মহন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: তারাইল, ডাক: ফুকরা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8333.  কগাপাল/৫৫০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, সাফলীডাঙ্গা, ডাক: রার্মহেয়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8334.  কগাপাল/৫৫১ শ্রীশ্রী জগদ্ধািী র্মহির (সাব বজনীন), গ্রার্ম: সাফলীডাঙ্গা, ডাক: রার্মহেয়া, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8335.  কগাপাল/৫৫২ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: সাফলীডাঙ্গা (লম্বা বাড়ী),  উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8336.  কগাপাল/৫৫৩ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, সরইকাহি, ইউহপ: ফুকরা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8337.  কগাপাল/৫৫৪ সাব বজনীন হিন্দু ধর্মীয় শ্মোন, সরইকাহি শ্মোন, ইউহপ: ফুকরা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8338.  কগাপাল/৫৫৫ শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: ভুলবাহড়য়া, ইউহপ: ফুকরা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8339.  কগাপাল/৫৫৬ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, ধলগ্রার্ম, ইউহপ: ফুকরা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8340.  কগাপাল/৫৫৭ সাব বজনীন েীতলা রিা চন্ডী র্মহির, গ্রার্ম: সাফলীডাঙ্গা পু.পা, ডাক:রার্মহেয়া,উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8341.  কগাপাল/৫৫৮ শ্রীশ্রী িহর গুরু চাঁে র্মহির, সাফলীডাঙ্গা পূব ব পাড়া, ডাক: রার্মহেয়া,উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8342.  কগাপাল/৫৫৯ হবশ্বাস বাড়ীর দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক+ইউহপ: হনজার্মকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8343.  কগাপাল/৫৬০ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, হনজার্মকািী পুব ব পাড়া, ডাক: হনজার্মকািী,উপদজলা: কাহেয়ানী ২৫.০৮.১১ 

8344.  কগাপাল/৫৬১ শ্রীশ্রী পূজা র্মহির, গ্রার্ম: ফলেী, ডাক+ইউহপ: হনজার্মকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8345.  কগাপাল/৫৬২ সাব বজনীন কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ইউহপ: হনজার্মকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8346.  কগাপাল/৫৬৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ইউহপ: হনজার্মকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8347.  কগাপাল/৫৬৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ইউহপ: হনজার্মকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8348.  কগাপাল/৫৬৬ ফলসী উত্তর পাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ফলসী, ডাক+ইউহপ: হনজার্মকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 



8349.  কগাপাল/৫৬৭ হনজার্মকািী সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ইউহপ: হনজার্মকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8350.  কগাপাল/৫৬৮ সাব বজনীন শ্মোন ও পূজা র্মহির, ফলসী, ডাক+ইউহপ: হনজার্মকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8351.  কগাপাল/৫৬৯ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ইউহপ: হনজার্মকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8352.  কগাপাল/৫৭০ সাব বজনীন বাদরায়ারী পূজা র্মহির, ফলসী, ডাক+ইউহপ: হনজার্মকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8353.  কগাপাল/৫৭১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, হনজার্মকাহি, ডাক+ইউহপ: হনজার্মকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8354.  কগাপাল/৫৭২ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ইউহপ: হনজার্মকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8355.  কগাপাল/৫৭৩ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ইউহপ: হনজার্মকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8356.  কগাপাল/৫৭৪ শ্রীশ্রী নদরাত্তর্ম ব্রজবাসী কসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম+ডাক+ইউহপ: হনজার্মকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8357.  কগাপাল/৫৭৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, ফলসী, ডাক+ইউহপ: হনজার্মকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8358.  কগাপাল/৫৭৬ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, হনহিন্তপুর, ডাক+ইউহপ: হনজার্মকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8359.  কগাপাল/৫৭৭ সাব বজনীন কগাহবি র্মতুয়া স্মৃহত র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ইউহপ: হনজার্মকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8360.  কগাপাল/৫৭৮ হবচরণ পাগল র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক+ইউহপ: হনজার্মকািী, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8361.  কগাপাল/৫৭৯ শ্রীকৃষ্ণ কসবা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হসঙ্গা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৫.১৪ 

8362.  কগাপাল/৫৮০ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হসঙ্গা, উপদজলা: কাহেয়ানী, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৫.১৪ 

8363.  কগাপাল/৫৮১ পার্রগ্রার্ম সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , হবশ্বাস বাড়ী, পার্রগ্রার্ম, িাহতয়াড়া, কাহেয়ানী, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8364.  কগাপাল/৫৮২ িাইশুর সাব বজনীন িহরর্মহির, িাইশুর, িাহতয়াড়া, কাহেয়ানী, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8365.  কগাপাল/৫৮৩ পাঁচকািাহনয়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , পাঁচকািনীয়া , িাহতয়াড়া,  কাহেয়ানী, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8366.  কগাপাল/৫৮৪ পাঁচকিহনয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, পাঁচকািহনয়া,  িাহতগাড়া, কাহেয়ানী, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8367.  কগাপাল/৫৮৫ হনউ হসাংগা সাব বজনীন কালী র্মহির, হসাংগা, হসাংগা, কাহেয়ানী, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8368.  কগাপাল/৫৮৬ কেবাশুর পূব বপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, কেবাসুর , কজযাৎকুরা,  কঘানাপাড়া, কহেয়ানী, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8369.  কগাপাল/৫৮৭ িাহতয়াড়া নাওয়াপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, িাহতয়াড়া, কাহেয়ানী, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8370.  কগাপাল/৫৮৮ হসাংগা হর্মরারীকািী কালী র্মহির, হসাংগা, কাহেয়ানী,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8371.  কগাপাল/৫৮৯ তালতলা সাব বজনীন বড়বাড়ী দুগ বা র্মহির, তালতলা, হনজার্মকািী,  হনজার্মকািী, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8372.  কগাপাল/৫৯০ সাব বজনীন িহরগুরুচাঁে র্মহির , ঘৃতকািী, রার্মহেয়া কদলজ, কাহেয়ানী, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8373.  কগাপাল/৫৯১ হসাংগা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, হসাংগা, কাহেয়ানী,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8374.  কগাপাল/৫৯২ রার্মহেয়া চন্দ্রনার্ বসু কসবাশ্রর্ম, রার্মহেয়া, রার্মহেয়া, কাহেয়ানী, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8375.  কগাপাল/৫৯৩ রাহুর্ড় সাব বজনীন কাহল র্মহির, রাহুর্ড়, িাহতয়াড়া, কাহেয়ানী, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8376.  কগাপাল/৫৯৪ েীঘড়গাতী সাব বজনীন িহর র্মহির, েীঘড়গাতী,  কডার্মরাকাহি, কাহেয়ানী,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8377.  কগাপাল/৫৯৫ হসাংগা রায় বাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, হসাংগা পাহত গ্রার্ম, হসাংগা,  কাহেয়ানী, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8378.  কগাপাল/৫৯৬ োহলয়ারকুল সাব বজনীন িহরর্মহির ও হেশুতীর্ ব, েহলয়ারকুল, কডার্মরাকাহি,  কাহেয়ানী, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8379.  কগাপাল/৫৯৭ হজকাবাড়ী সাব বজনীন শ্রীকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম,  হজকাবাড়ী, কডার্মরাকাহি, কাহেয়ানী, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8380.  কগাপাল/৫৯৮ ওড়াকাহি ঠাকুরবাড়ী  শ্রীশ্রী িহর র্মহির , ওড়াকাহি, কাহেয়ানী, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 



8381.  কগাপাল/৫৯৯ লক্ষ্মীপুর সাব বজনীন িহর র্মহির , লক্ষ্মীপুর, পারুহলয়া, কাহেয়ানী, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8382.  কগাপাল/৬০১ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, পীড়ার বাড়ী (বাসষ্টান্ড), ডাক: বনয়ারবাড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া ২৫.০৮.১১ 

8383.  কগাপাল/৬০২ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: পীড়ারবাড়ী, ডাক: বনয়ারবাড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8384.  কগাপাল/৬০৩ সাব বজনীন শ্রী িহর সাংঘ র্মহির, উত্তর িাজরা, ডাক: ভাাংগারিাট, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8385.  কগাপাল/৬০৪ ককাকারার্ম কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পূব ব লখন্ডা, ডাক: ভাঙ্গারিাট, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8386.  কগাপাল/৬০৫ হপড়ারবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, হপড়ারবাড়ী (িাট), ডাক: বনয়ারবাড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া ২৫.০৮.১১ 

8387.  কগাপাল/৬০৬ েহিণ পীড়ারবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, পীড়ারবাড়ী, ডাক: বনয়ারবাড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8388.  কগাপাল/৬০৭ শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির , হপড়ারবাড়ী, ডাক: বনয়ারবাড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8389.  কগাপাল/৬০৮ পীড়ারবাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির, পীড়ারবাড়ী, ডাক: বনয়ার বাড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8390.  কগাপাল/৬০৯ পীড়ারবাড়ী  র্মনসা র্মহির, পীড়ারবাড়ী, ডাক: বনয়ারবাড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8391.  কগাপাল/৬১০ সোচর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম ও ডাক: বনয়ারবাড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8392.  কগাপাল/৬১১ টিকরী বাড়ী শ্রীশ্রী িহর র্মহির, টিকরী বাড়ী, ভাাংগার িাট, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8393.  কগাপাল/৬১২ শ্রীশ্রী িহর গুরুচাঁে র্মহির কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: খাগবাড়ী, ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8394.  কগাপাল/৬১৩ সাব বজনীন রাধা কৃষ্ণ র্মহির, কাফুলাবাড়ী, ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8395.  কগাপাল/৬১৪ শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: রাজাপুর, ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8396.  কগাপাল/৬১৫ রাজাপুর সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: রাজাপুর, ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8397.  কগাপাল/৬১৬ রার্মেীল পূব ব পাড়া সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8398.  কগাপাল/৬১৭ রাজাপুর পহির্ম পাড়া কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: রাজাপুর, ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8399.  কগাপাল/৬১৮ রাজাপুর পহির্ম পাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রাজাপুর, ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8400.  কগাপাল/৬১৯ সাঃ দূগ বা র্মাতার র্মহির  গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: রাজাপুর, ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8401.  কগাপাল/৬২০ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম: রাজাপুর, ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8402.  কগাপাল/৬২১ রাজাপুর শ্রীশ্রী িহরচাঁে ঠাকুদরর সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম: রাজাপুর, ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8403.  কগাপাল/৬২২ রাজাপুর সাব বজনীন রাধাকৃষ্ণ র্মহির ও আাংহগনা, গ্রার্ম: রাজাপুর, ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8404.  কগাপাল/৬২৩ শ্রীশ্রী গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম: রাজাপুর, ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8405.  কগাপাল/৬২৪ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কাফুলাবাড়ী, ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8406.  কগাপাল/৬২৫ সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: জিদরর কাহি, ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8407.  কগাপাল/৬২৬ কগৌর হনতাই কসবা সাংঘ, গ্রার্ম:জিদরর কাহি, ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 



8408.  কগাপাল/৬২৭ রার্মকৃষ্ণ হর্মেন কাহলবাড়ী ও কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: জিদরর কাহি, ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8409.  কগাপাল/৬২৮ শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: খাগবাড়ী, ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8410.  কগাপাল/৬২৯ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: খাগবাড়ী, ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8411.  কগাপাল/৬৩০ সাব বজনীন গদণে পাগল কসবা সাংঘ, রার্মেীল ভাদটর বাড়ী, ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া ২৫.০৮.১১ 

8412.  কগাপাল/৬৩১ িামুয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী গদণে পাগল র্মহির, গ্রার্ম: িামুয়া, ডাক: বান্ধাবাড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8413.  কগাপাল/৬৩২ শ্রীশ্রী হবন্দু োস কগাসাই সর্মাহধ র্মহির, বাগান উত্তর পাড়া, ডাক+উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8414.  কগাপাল/৬৩৩ কে বাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাগান উত্তর পাড়া, ডাক+উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8415.  কগাপাল/৬৩৪ কৃষ্ণ র্মহির, বাগান উত্তর পাড়া, ওয়াড ব নাং-৫, ডাক+উপদজলা: ককাটালীপাড়া ২৫.০৮.১১ 

8416.  কগাপাল/৬৩৫ উপদজলা সের ককন্দ্রীয় কাহল র্মহির, পহির্মপাড়া, ডাক+উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8417.  কগাপাল/৬৩৬ ঘাঘরকািা সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: ঘাঘরকািা, ডাক+উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8418.  কগাপাল/৬৩৭ বাগান উত্তরপাড়া সাব বজনীন কাহল র্মহির, বাগান উত্তর পাড়া, ডাক+উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8419.  কগাপাল/৬৩৮ অহনলদসন স্মৃহত র্মহির, গ্রার্ম: বাগান উত্তর পাড়া, ডাক+উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8420.  কগাপাল/৬৩৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা, র্মনসা, কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: বাগান উত্তর পাড়া, ডাক+উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8421.  কগাপাল/৬৪০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: বাগান উত্তর পাড়া, ডাক+উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8422.  কগাপাল/৬৪১ ঘাঘর কািা সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: ঘাঘরকািা, ডাক+উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8423.  কগাপাল/৬৪২ ঘাঘর বাজার সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, ডাক+উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8424.  কগাপাল/৬৪৩  শ্রীশ্রী কালী র্মহির, ঘাঘর, ডাক+উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8425.  কগাপাল/৬৪৪ শ্রীশ্রী গদণে পাগল ককন্দ্রীয় কসবাশ্রর্ম, পাড়দকানা (বটতলা), ডাক+উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8426.  কগাপাল/৬৪৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী বুড়া ঠাকুর (হেব) র্মহির, পহির্ম পাড়া, কদলজ করাড, ডাক+উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8427.  কগাপাল/৬৪৬ হেমুল বাড়ী সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, হেমূলবাড়ী, ইউহপ:+ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8428.  কগাপাল/৬৪৭ কগাহবির র্মহির, কেঁতুল বাড়ী, ইউহপ:+ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া ২৫.০৮.১১ 

8429.  কগাপাল/৬৪৮ র্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম: ভাাংগারপাড়,ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8430.  কগাপাল/৬৪৯ র্মা েীতলা রিা কসবা র্মহির, কেঁতুল বাড়ী, ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8431.  কগাপাল/৬৫০ দূগ বা র্মহির, কেঁতুল বাড়ী, ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8432.  কগাপাল/৬৫১ েীতলা র্মহির, কেঁতুল বাড়ী, ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8433.  কগাপাল/৬৫২ কালী র্মহির, হিজল বাড়ী, ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8434.  কগাপাল/৬৫৩ শ্রী িহরণদরাত্তর্ম কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: হিজলবাড়ী, ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8435.  কগাপাল/৬৫৪ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: হিজলবাড়ী, ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 



8436.  কগাপাল/৬৫৫ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম (সাব বজনীন), গ্রার্ম: হিজলবাড়ী, ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8437.  কগাপাল/৬৫৬ শ্রীশ্রী কালী র্মহির (সাব বজনীন), গ্রার্ম: হিজলবাড়ী, ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8438.  কগাপাল/৬৫৭ শ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হিজলবাড়ী, ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8439.  কগাপাল/৬৫৮ ওযাড় বরুয়া পূব বপাড়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, বরুয়া পূব বপাড়া, ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8440.  কগাপাল/৬৫৯ বুরুয়া সাব বজনীন কাহল র্মহির, বরুয়া, ইউহপ:+ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8441.  কগাপাল/৬৬০ বুরুয়া সাব বজনীন েীতলা র্মহির, বুরুয়া, র্মধ্যপাড়া,ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8442.  কগাপাল/৬৬১ শ্রীশ্রী র্মা কালী র্মহির (ঠাকুরদখালা), গ্রার্ম: কাহলগঞ্জ, ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8443.  কগাপাল/৬৬২ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ র্মিাপ্রভু কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কুর্মারকাহি, ডাক: রাধাগঞ্জ,  উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8444.  কগাপাল/৬৬৩ কলাবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির (বাকড় ভবন), গ্রার্ম+ ইউহপ:+ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8445.  কগাপাল/৬৬৪ কলাবাড়ী সাব বজনীন হসহদ্ধ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ ইউহপ:+ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8446.  কগাপাল/৬৬৫ র্মা কালীর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পূব ব কাফুলাবাড়ী, ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া ২৫.০৮.১১ 

8447.  কগাপাল/৬৬৬ গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পূব ব কলাবাড়ী,ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8448.  কগাপাল/৬৬৭ কলাবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির (লিণ বাকড় বাড়ী), গ্রার্ম+ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8449.  কগাপাল/৬৬৮ সাব বজনীন হবজয়া র্মহির, গ্রার্ম+ ইউহপ:+ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8450.  কগাপাল/৬৬৯ কাফুলা বাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কাফুলাবাড়ী, ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8451.  কগাপাল/৬৭০ কাফুলা বাড়ী সাব বজনীন েীতলা র্মহির, গ্রার্ম: কাফুলাবাড়ী, ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8452.  কগাপাল/৬৭১ কলাবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8453.  কগাপাল/৬৭২ সদতরবাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির, কলবুবাড়ী, ভাাংগার িাট, ককাটালহপাড়া, কগাপালগঞ্জ ২০.০৯.১৫ 

8454.  কগাপাল/৬৭৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8455.  কগাপাল/৬৭৪ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি সাব বজনীন কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বরুয়া, ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8456.  কগাপাল/৬৭৫ হজণ ব কুটির শ্রীশ্রী গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম বুরুয়া র্মহির, বরুয়া, ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8457.  কগাপাল/৬৭৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন েীতলা রিা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8458.  কগাপাল/৬৭৭ কাহল র্মহির, গ্রার্ম: বুরুয়া (জদলঙ্গা), ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া ২৫.০৮.১১ 

8459.  কগাপাল/৬৭৮ সারেীয়া দূগ বা উৎসব র্মহির, গ্রার্ম: বুরুয়া ,ডাক: কলাবড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8460.  কগাপাল/৬৭৯ এগারবাড়ী সাব বজনীন শ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: এগারবাড়ী, ডাক: রাধাগঞ্জ, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8461.  কগাপাল/৬৮০ কাহলকাবাড়ী সাব বজনীন েীতলা র্মহির , কাহলকাবাড়ী, ডাক: ভাাংগারিাট,  উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8462.  কগাপাল/৬৮১ হেঘলীয়া েহিণ কাহি সাব বজনীন কাহল র্মহির, হেঘলীয়া, ডাক+ইউহপ: রাধাগঞ্জ, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 



8463.  কগাপাল/৬৮২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন েীব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হেকটীবাড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8464.  কগাপাল/৬৮৩ শ্রীশ্রী ব্রহ্মানি ব্রহ্মাচারী কসবাশ্রর্ম ও কগাহবি র্মহির, হেঘলীয়া, ইউহপ: রাধাগঞ্জ, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8465.  কগাপাল/৬৮৪ েহিণ বটবাড়ী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বটবাড়ী, ডাক: হসতাইকুন্ড ২৫.০৮.১১ 

8466.  কগাপাল/৬৮৫ বটবাড়ী সাব বজনীন কালী ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বটবাড়ী, ডাক: বুরুয়াবাড়ী,উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8467.  কগাপাল/৬৮৬ দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বটবাড়ী, ডাক: হসতাইকুন্ড, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8468.  কগাপাল/৬৮৭ কসানাইলবাড়ী শ্রীশ্রী হেব র্মহির, কসানাইলবাড়ী, ইউহপ: রাধাগঞ্জ, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8469.  কগাপাল/৬৮৮ কাহলকা বাড়ী নাড়ু পাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কাহলকাবাড়ী, ডাক: ভাঙ্গারিাট,  উপদজলা: ককাটালীপাড়া ২৫.০৮.১১ 

8470.  কগাপাল/৬৮৯ কাহলকাবাড়ী সাঃ শ্রীশ্রী গদণে পাগল র্মহির, গ্রার্ম: কাহলকাবাড়ী, ডাক: রাধাগঞ্জ, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8471.  কগাপাল/৬৯০ আরুয়াকাহি সাব বজনীন হেতলা র্মহির, আরুয়াকাহি, ডাক: বুরুয়াবাড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8472.  কগাপাল/৬৯১ পঃ নাহরদকল বাড়ী সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, নাহরদকল বাড়ী, ডাক: নাহরদকল বাড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া ২৫.০৮.১১ 

8473.  কগাপাল/৬৯২ ভাঙ্গারিাট সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, ভাঙ্গারিাট ককাটালীপাড়া,উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8474.  কগাপাল/৬৯৩ শ্রীশ্রী গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম, নাহরদকল বাড়ী, ডাক: ভাঙ্গারিাট, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8475.  কগাপাল/৬৯৪ র্মাোর বাড়ী সাব বজনীন শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: র্মাোরবাড়ী, ডাক: বুরুয়াবাড়ী,  উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8476.  কগাপাল/৬৯৫ হেকটীবাড়ী সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হেকটীবাড়ী,  উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8477.  কগাপাল/৬৯৬ সাব বজনীন কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হেকটীবাড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8478.  কগাপাল/৬৯৭ শ্রীশ্রী হবশ্বর্মাতা কসবাশ্রর্ম সাংঘ, গ্রার্ম+ডাক: নাহরদকল বাড়ী,  উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8479.  কগাপাল/৬৯৮ কোটহেঘলীয়া েত্তপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: হেঘলীয়া, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8480.  কগাপাল/৬৯৯ আটােী বাড়ী সবাজবনীন দুগ বা র্মহির, আটােী বাড়ী, বুরুয়াবাড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8481.  কগাপাল/৭০০ রাধাগঞ্জ বাজার সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: রাধাগঞ্জ, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8482.  কগাপাল/৭০১ েহিণ হেঘলীয়া তুতবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হেঘলীয়া, ডাক: রাধাগঞ্জ, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8483.  কগাপাল/৭০২ হেঘলীয়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: হেঘলীয়া, ডাক: রাধাগঞ্জ, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8484.  কগাপাল/৭০৩ বরুয়াবাড়ীর সাব বজনীন িহর র্মহির ও হেতলা র্মহির, বরুয়াবাড়ী, ককাটালী পাড়া,  উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8485.  কগাপাল/৭০৪ শ্রীশ্রী গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম সাংঘ, পহির্ম লাহখর পাড়া, ডাক: রাধাগঞ্জ, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8486.  কগাপাল/৭০৫ সাব বজনীন িহর র্মহির, কধাড়ার, ইউহপ: কুেলা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: ২৫.০৮.১১ 

8487.  কগাপাল/৭০৬ সাতকাহি সাব বজনীন কাহল বাড়ী, গ্রার্ম: লাহখর পাড়া, ইউহপ: কুেলা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: ২৫.০৮.১১ 

8488.  কগাপাল/৭০৭ সাব বজনীন িহর র্মহির, কধাড়ার (আর্মবাড়ী), ইউহপ: কুেলা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: ২৫.০৮.১১ 



8489.  কগাপাল/৭০৮ র্মান্দ্রা সাব বজনীন কাহল র্মহির ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: র্মান্দ্রা, ডাক: রাধাগঞ্জ, ইউহপ: কুেলা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, 

কজলা: 

২৫.০৮.১১ 

8490.  কগাপাল/৭০৯ শ্রী িহর োহন্ত হনদকতন, গ্রার্ম: জাহবয়া, ডাক: কুেলা, ইউহপ: কুেলা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: ২৫.০৮.১১ 

8491.  কগাপাল/৭১০ শ্রীশ্রী তারক চাঁে ভ্রর্মণ কারী কসবা ও বৃদ্ধ আশ্রর্ম, জাঠিয়া নেীর পূব ব পাড়া, ইউহপ: কুেলা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, 

কজলা: 

২৫.০৮.১১ 

8492.  কগাপাল/৭১১ েঃ হিরণ পাল বাড়ী কাহল র্মহির, সাাং+ডাক: হিরণ, ইউহপ: কুেলা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: ২৫.০৮.১১ 

8493.  কগাপাল/৭১২ হিরণ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হিরণ, ইউহপ: কুেলা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: ২৫.০৮.১১ 

8494.  কগাপাল/৭১৩ শ্রীশ্রী গদণে পাগল কসবাশ্রর্মদূগ বা র্মহির (সাব বজনীন), সাাং- কপালাসাইর, ইউহপ: কুেলা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: ২৫.০৮.১১ 

8495.  কগাপাল/৭১৪ র্মিার্মানব গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম  কালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হিরণ, ইউহপ: কুেলা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: ২৫.০৮.১১ 

8496.  কগাপাল/৭১৫ হিরণ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হিরণ, ইউহপ: কুেলা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: ২৫.০৮.১১ 

8497.  কগাপাল/৭১৬ তারােী শ্রীশ্রী রাধা র্মাধব কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: তারােী, ডাক+ ইউহপ: কুেলা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: ২৫.০৮.১১ 

8498.  কগাপাল/৭১৭ শ্রীশ্রী গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম, সাাং- কপালসাইর, ইউহপ: কুেলা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: ১০.০১.১৭ 

8499.  কগাপাল/৭১৮ হবোরেবড়াী সাব বজনীন বাসন্তী র্মহির, বাগান উত্তরপাড়া, ডাক: হসহকরবাজার, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: ২৫.০৮.১১ 

8500.  কগাপাল/৭১৯ বান্ধল সাব বজনীন উেযাপনী দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বান্ধল, ডাক+উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: ২৫.০৮.১১ 

8501.  কগাপাল/৭২০ কফরধরা সাব বজনীন কালী ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কফরধরা, ডাক+উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: ২৫.০৮.১১ 

8502.  কগাপাল/৭২১ শ্রীশ্রী চহন্ডোস কগাস্বার্মী কসবাশ্রর্ম, বাগান উত্তরপাড়া (পাঁচ বাড়ী), ককাটালীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8503.  কগাপাল/৭২২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, বাগান উত্তর পাড়া, ডাক+উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা:  কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8504.  কগাপাল/৭২৩ িীরা বাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাগান উত্তর পাড়া, ডাক+উপদজলা:  ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8505.  কগাপাল/৭২৪ বান্ধল সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, বান্ধল, ঘাঘর, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8506.  কগাপাল/৭২৫ কাহল র্মহির, বান্ধল, ঘাঘর, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8507.  কগাপাল/৭২৬ উ. পূব ব পাড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী জগদ্ধািী পূজা , গ্রার্ম: পূব ব পাড়া, ডাক: গচাপাড়া, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8508.  কগাপাল/৭২৭ পূব ব পাড়া সাব বজনীন রিাচন্ডী র্মহির, সাাং- পূব ব পাড়া, ডাক: গচাপাড়া, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8509.  কগাপাল/৭২৮ ভাদটর বাগান হনোনার্ কখাল সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: উনেীয়া, আর্মতলী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8510.  কগাপাল/৭২৯ র্মনসা বাড়ী সাব বজনীন পূজা কহর্মটি, গচাপাড়া, আর্মতলী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8511.  কগাপাল/৭৩০ পূব বপাড়া সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব পাড়া, ডাক: গচাপাড়া,  উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8512.  কগাপাল/৭৩১ আর্মতলী সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: আর্মতলী, ডাক: গচাপাড়া, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8513.  কগাপাল/৭৩২ উত্তর পাড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, উত্তর পাড়া, ডাক: গচাপাড়া, আর্মতলী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া ২৫.০৮.১১ 

8514.  কগাপাল/৭৩৩ উত্তর পাড়া সাব বজনীন রাধাকৃষ্ণ র্মহির, উত্তরপাড়া, ডাক: গচাপাড়া, আর্মতলী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া ২৫.০৮.১১ 

8515.  কগাপাল/৭৩৪ র্মাহনক রাদয়র বাড়ী সাব বজনীন কাহল র্মহির, সাাং- আর্মতলী, ডাক: হসহকরবাজার, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8516.  কগাপাল/৭৩৫ র্মনসা পূজা র্মহির, র্মাহনক রাদয়র বাড়ী, আর্মতলী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 



8517.  কগাপাল/৭৩৬ পহির্ম শুয়াগ্রার্ম বাস্ত ফান্ড ও শ্রীশ্রী কালী স্থান, গ্রার্ম+ডাক: শুয়াগ্রার্ম, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8518.  কগাপাল/৭৩৭ রণহজৎ র্মধুরবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: শুয়াগ্রার্ম, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8519.  কগাপাল/৭৩৮ কগৌর সুির কগাহবি র্মহির, শুয়াগ্রার্ম, ডাক: শুয়াগ্রার্ম, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8520.  কগাপাল/৭৩৯ শুয়াগ্রার্ম িাট সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: শুয়াগ্রার্ম, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8521.  কগাপাল/৭৪০ েঃ পূব ব পাড়া সাব বজনীন র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব পাড়া, ডাক: শুয়াগ্রার্ম, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8522.  কগাপাল/৭৪১ নারায়ণ খানা সাব বজনীন িহর র্মহির, নারায়ণ খানা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8523.  কগাপাল/৭৪২ নারায়ণ খানা সাব বজনীন কাহল র্মহির, নারায়ণ খানা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8524.  কগাপাল/৭৪৩ িহর র্মহির, নারায়ণ খানা, ডাক: শুয়াগ্রার্ম, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8525.  কগাপাল/৭৪৪ সাব বজনীন িহর র্মহির, সাাং- নলহভটা, ডাক: কাহি,  উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8526.  কগাপাল/৭৪৫ নারায়ণ খানা সাব বজনীন র্মা র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: নারায়ণ খানা, ডাক: শুয়াগ্রার্ম, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8527.  কগাপাল/৭৪৬ পূব ব শুয়াগ্রার্ম সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, শুয়াগ্রার্ম, ডাক: শুয়াগ্রার্ম, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8528.  কগাপাল/৭৪৭ ডর্মহরয়া ভাবুকবাড়ী সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, ডর্মহরয়া, হপজুরী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8529.  কগাপাল/৭৪৮ ে. পূব বপাড়া সাঃ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির , গ্রার্ম: পূব বপাড়া, ডাক: শুয়াগ্রার্ম, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8530.  কগাপাল/৭৪৯ শ্রীশ্রী িহর চাঁে ও শ্রীশ্রী গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: শুয়াগ্রার্ম, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8531.  কগাপাল/৭৫০ র্মঙ্গল রাদয়র বাড়ী সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: শুয়াগ্রার্ম, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8532.  কগাপাল/৭৫১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: শুয়াগ্রার্ম, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8533.  কগাপাল/৭৫২ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: শুয়াগ্রার্ম, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8534.  কগাপাল/৭৫৩ র্মধুবাড়ী সাব বজনীন রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: শুয়াগ্রার্ম, ডাক: শুয়াগ্রার্ম, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8535.  কগাপাল/৭৫৪ র্মধুবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: শুয়াগ্রার্ম, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8536.  কগাপাল/৭৫৫ শ্রীশ্রী কগৌর হবষ্ণু হপ্রয়া কসবা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: শুয়াগ্রার্ম, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8537.  কগাপাল/৭৫৬ পহির্ম শুয়াগ্রার্ম সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: শুয়াগ্রার্ম, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8538.  কগাপাল/৭৫৭ পূণ ব ব্রহ্ম শ্রীশ্রী িহর গুরুচাঁে র্মহির ও কসবাশ্রর্ম, ডাক+গ্রার্ম: শুয়াগ্রার্ম, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8539.  কগাপাল/৭৫৮ ডর্মহরয়া ভাবুকবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ডর্মহরয়া, ডাক: হপঞ্চরী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8540.  কগাপাল/৭৫৯ কপালসাইর সাব বজনীন কাহল র্মহির, কপালসাইর, ডাক: কগাপালপুর,  উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8541.  কগাপাল/৭৬০ কগাপালপুর ঠাকুরবাড়ী েীতলা র্মহির, সাাং- কগাপালপুর,ডাক:দকহড.দগাপালপুর, উপদজলা:দকাটালীপাড়া ২৫.০৮.১১ 

8542.  কগাপাল/৭৬১ শ্রীশ্রী গদণে পাগল কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: কাঠিগ্রার্ম, হপঞ্জুরী ইউহপ, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8543.  কগাপাল/৭৬২ কাঠিগ্রার্ম সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কাঠিগ্রার্ম, হপঞ্জুরী ইউহপ, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8544.  কগাপাল/৭৬৩ কাঠিগ্রার্ম সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কাঠিগ্রার্ম, হপঞ্জুরী ইউহপ, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8545.  কগাপাল/৭৬৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী গদণে পাগদলর আশ্রর্ম, কেওপুরা, ডাক: ককহড কগাপালপুর,  উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8546.  কগাপাল/৭৬৫ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির (পূব ব পাড়া), গ্রার্ম: কেওপুরা, ডাক:দকহড. কগাপালপুর, উপদজলা:দকাটালীপাড়া ২৫.০৮.১১ 



8547.  কগাপাল/৭৬৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির , গ্রার্ম: কেওপুরা, ডাক: ককহড.দগাপালপুর,উপদজলা: ককাটালীপাড়া ২৫.০৮.১১ 

8548.  কগাপাল/৭৬৭ সাব বজনীন দূগ বা র্মহির (পহির্ম পাড়া), গ্রার্ম: কেওপুরা, ডাক: ককহড.দগাপালপুর,উপদজলা: ককাটালীপাড়া ২৫.০৮.১১ 

8549.  কগাপাল/৭৬৮ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কেওপুরা, ডাক: ককহড.দগাপালপুর,উপদজলা: ককাটালীপাড়া ২৫.০৮.১১ 

8550.  কগাপাল/৭৬৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: েিকািা,ডাক: নুহনয়া কগাপালপুর,উপদজলা:দকাটালীপাড়া ২৫.০৮.১১ 

8551.  কগাপাল/৭৭০ সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: েিকািা,ডাক:নুহনয়া কগাপালপুর,উপদজলা: ককাটালীপাড়া ২৫.০৮.১১ 

8552.  কগাপাল/৭৭১ তারাইল কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: তারাইল, ডাক: সালুখা,উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8553.  কগাপাল/৭৭২ তারাইল সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: তারাইল, ডাক: সালুখা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8554.  কগাপাল/৭৭৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী গদণে পাগল র্মহির, গ্রার্ম: েিকািা,ডাক: নুহনয়া কগাপালপুর,উপদজলা,দকাটালীপাড়া ২৫.০৮.১১ 

8555.  কগাপাল/৭৭৪ সাব বজনীন েীতলা র্মহির , গ্রার্ম+ডাক+ইউহপ: হপঞ্জুরী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8556.  কগাপাল/৭৭৫ শ্রীশ্রী গ্রার্ম সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক+ ইউহপ: হপঞ্জুরী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8557.  কগাপাল/৭৭৬ িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক+ইউহপ: হপঞ্জুরী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8558.  কগাপাল/৭৭৭ শ্রীশ্রী গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ধারাযাোইল, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8559.  কগাপাল/৭৭৮ নয়াকাহি বাজার সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: নয়াকাহি, ডাক: র্মাচারতারা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8560.  কগাপাল/৭৭৯ পহির্ম ধারাবাোইল সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: ধারাবাোইল, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

১০.০১.১৭ 

8561.  কগাপাল/৭৮০ তালপুকুহরয়া র্মধ্যপাড়া শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: তালপুকুহরয়া, ডাক: র্মাচারতারা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া ০৮.০৮.১১ 

8562.  কগাপাল/৭৮১ সাব বজনীন রাধা কগাহবি গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: তালপুকুহরয়া, ডাক: র্মাচারতারা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া ০৮.০৮.১১ 

8563.  কগাপাল/৭৮২ তালপুকুহরয়া সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: তালপুকুহরয়া, ডাক: র্মাচারতারা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া ০৮.০৮.১১ 

8564.  কগাপাল/৭৮৩ েহিণ কভন্ন্া বাড়ী সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: কভন্ন্া বাড়ী, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8565.  কগাপাল/৭৮৪ সাঃ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কভন্ন্া বাড়ী, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

০৮.০৮.১১ 

8566.  কগাপাল/৭৮৫ সাব বজনীন রাধা কগাহি র্মহির, গজাহলয়া, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8567.  কগাপাল/৭৮৬ র্মধ্য কাহি েীতলা ও কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8568.  কগাপাল/৭৮৭ উত্তর কাহি কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ইউহপ+ ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8569.  কগাপাল/৭৮৮ পহির্ম কাহি শ্রীশ্রী গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ইউহপ+ ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8570.  কগাপাল/৭৮৯ কাহি সাব বজনীন কগাহবি ও দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8571.  কগাপাল/৭৯০ পহির্ম কাহি িহর র্মহির, গ্রার্ম: কাহি, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8572.  কগাপাল/৭৯১ সাব বজনীন কালী র্মহির ভুদেব রাদয়র বাড়ী, গ্রার্ম: তারাকাির, ডাক: হপঞ্জুরী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

০৮.০৮.১১ 

8573.  কগাপাল/৭৯২ উত্তর তারাকাহির সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: তারাকাির, ডাক: হপঞ্জুরী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

০৮.০৮.১১ 



8574.  কগাপাল/৭৯৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর গদণে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: তারাকাির, ডাক: হপঞ্জুরী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8575.  কগাপাল/৭৯৪ গদণে র্মহির, গ্রার্ম: তারাকাির, ডাক: হপঞ্জুরী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8576.  কগাপাল/৭৯৫ নারায়ণ র্মহির, গ্রার্ম: তারাকাির, ডাক: হপঞ্জুরী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8577.  কগাপাল/৭৯৬ বাকড় বাড়ী সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: ধারাবাোইল, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8578.  কগাপাল/৭৯৭ সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8579.  কগাপাল/৭৯৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: তালপুকুহরয়া, ডাক: সাচারতারা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া ০৮.০৮.১১ 

8580.  কগাপাল/৭৯৯ আর্মাবাড়ী শ্রীশ্রী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, আর্মবাড়ী, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8581.  কগাপাল/৮০০ আর্মাবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির (হবশ্বাস ভবন), গ্রার্ম: আর্মবাড়ী, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

০৮.০৮.১১ 

8582.  কগাপাল/৮০১ কভন্ন্াবাড়ী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কভন্ন্াবাড়ী, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8583.  কগাপাল/৮০২ পূব ব কভন্ন্াবাড়ী সাব বজনীন রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কভন্ন্াবাড়ী, ডাক: সালূখা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

০৮.০৮.১১ 

8584.  কগাপাল/৮০৩ কভন্ন্াবাড়ী সাব বজনীন েীতলা র্মহির, গ্রার্ম: কভন্ন্াবাড়ী, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8585.  কগাপাল/৮০৪ কগৌতদর্মরাবাে উত্তর পাড়া শ্রীশ্রী দূগ বা পূজা , গ্রার্ম: কগৌতদর্মরাবাে, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

০৮.০৮.১১ 

8586.  কগাপাল/৮০৫ েহিণ কগৌতদর্মরাবাে শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: কগৌতদর্মরাবাে, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8587.  কগাপাল/৮০৬ কগৌতদর্মরাবাে েহিণ পাড়া শ্রীশ্রী লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: কগৌতদর্মরাবাে, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

০৮.০৮.১১ 

8588.  কগাপাল/৮০৭ ধারাবোইল র্মধ্যপাড়া গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ধারাবাোইল, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

০৮.০৮.১১ 

8589.  কগাপাল/৮০৮ কগৌতদর্মরাবাে সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কগৌতদর্মরাবাে, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8590.  কগাপাল/৮০৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, কগৌতদর্মরাবাে, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8591.  কগাপাল/৮১০ ঘুগ্রািাটী সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: ঘুগ্রািাটী, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8592.  কগাপাল/৮১১ কগৌতদর্মরাবাে সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: কগৌতদর্মরাবাে, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

০৮.০৮.১১ 

8593.  কগাপাল/৮১২ বড়ইহভটা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: বড়ইহভটা, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০৮.০৮.১১ 

8594.  কগাপাল/৮১৩ তারাকাির শ্রীশ্রী িহর র্মহির, তারাকাির, ডাক: হপঞ্জুরী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8595.  কগাপাল/৮১৪ তারাকাির েহিণ পাড়া কৃষ্ণ র্মহির, তারাকাির, ডাক: হপঞ্জুরী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8596.  কগাপাল/৮১৫ সাব বজনীন েীতলা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: ধারাবাোইল, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8597.  কগাপাল/৮১৬ েহিণ ধারাবাোইল সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ধারাবাোইল, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 



8598.  কগাপাল/৮১৭ পহির্ম ধারাবাোইল সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: ধারাবাোইল, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8599.  কগাপাল/৮১৮ পঃ ধারাবাোইল সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ধারাবোইল, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8600.  কগাপাল/৮১৯ কগৌতদর্মরাআবাে েঃ পাড়া লক্ষ্মী র্মহির, কগৌতদর্মরাবাে, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8601.  কগাপাল/৮২০ শ্রীশ্রী সুদরন্দ্রনার্ কগাস্বার্মী ভি সাংঘ কসবাশ্রর্ম, ধারাবাোইল, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8602.  কগাপাল/৮২১ শ্রীশ্রী গদণে পাদগাল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কাহি পূব ব, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8603.  কগাপাল/৮২২ সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ইউহপ+ ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8604.  কগাপাল/৮২৩ েহিণকাহি সাব বজনীন শ্রীশ্রী কাহল ও েীতলা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8605.  কগাপাল/৮২৪ ১। শ্রীশ্রী রাঁধা কগাহবি সাব বজনীন র্মহির, ২। শ্রীশ্রী কালী র্মাতা সাব বজনীন র্মহির, ৩। শ্রীশ্রী গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম 

সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: র্মাচারতারা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8606.  কগাপাল/৮২৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: র্মাচার তারা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8607.  কগাপাল/৮২৬ শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির, শ্রী চরণ পাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: র্মাচার তারা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8608.  কগাপাল/৮২৭ র্মাচারতারা সাব বজনীন কালী ও েীতলা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: র্মাচারতারা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8609.  কগাপাল/৮২৮ র্মাচারতারা সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: র্মাচারতারা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8610.  কগাপাল/৮২৯ গজাহলয়া িীপহল্ল সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: গজাহলয়া, ডাক: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8611.  কগাপাল/৮৩০ শ্রীশ্রী নদরাত্তর্ম মুহি হর্মলন সাংঘ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক+ ইউহপ: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8612.  কগাপাল/৮৩১ নয়াকাহি সাব বজনীন শ্রীশ্রী কাহল র্মহির, গ্রার্ম: নয়াকাহি, ডাক: র্মাচারতারা,উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8613.  কগাপাল/৮৩২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কাচারীহভটা, ডাক: র্মাচারতারা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8614.  কগাপাল/৮৩৩ উত্তর তারাকাির সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: তারাকাির, ডাক: হপঞ্জুরী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8615.  কগাপাল/৮৩৪ উত্তর তারাকাির সাব বজনীন র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: তারাকাির, ডাক: হপঞ্জুরী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8616.  কগাপাল/৮৩৫ তারাকির েিীে স্মৃহত দূগ বা র্মহির, তারাকাির, ডাক: হপঞ্জুরী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8617.  কগাপাল/৮৩৬ পূব ব তারাকাির সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: তারাকাির, ডাক: হপঞ্জুরী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8618.  কগাপাল/৮৩৭ তারাকাির সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, ডাক: হপঞ্জুরী, গ্রার্ম: তারাকাির, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8619.  কগাপাল/৮৩৮ তারাকাির সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: তারাকাির, ডাক: হপঞ্জুরী,  উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8620.  কগাপাল/৮৩৯ তারাকাির বালাভবন সাব বজনীন দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: তারাকাির, ডাক: হপঞ্জুরী,  উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২৫.০৮.১১ 

8621.  কগাপাল/৮৪০ েহিণ তারাকাির শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: তারাকাির, ডাক: হপঞ্জুরী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8622.  কগাপাল/৮৪১ আর্মাবাড়ী শ্রীশ্রী গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম, আর্মবাড়ী, ডাক+ ইউহপ: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8623.  কগাপাল/৮৪২ আর্মবাড়ী সাব বজনীন েীতলা র্মহির, আর্মাবাড়ী, ডাক+ ইউহপ: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8624.  কগাপাল/৮৪৩ আর্মবাড়ী সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, আর্মাবড়ী, ডাক+ইউহপ: কাহি, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ সের ২৫.০৮.১১ 



8625.  কগাপাল/৮৪৪ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী র্মহির, গ্রার্ম: পীড়ারবাড়ী, ডাক: বনয়ারবাড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৫.০৮.১১ 

8626.  কগাপাল/৮৪৫ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: জাহর্মলা, ডাক: কাজুহলয়া, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১৫.০১.১২ 

8627.  কগাপাল/৮৪৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ডমুহরয়া, ডাক: হপনজুরী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৬.০৯.১২ 

8628.  কগাপাল/৮৪৭ বনয়ারবাহড় সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বনয়ারবাহড়, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১৪.০১.১৩ 

8629.  কগাপাল/৮৪৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক নাহড়দকলবাহড়, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০৪.১৪ 

8630.  কগাপাল/৮৪৯ শ্রী রার্মকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পদলাটানা, ডাক: ভাঙ্গারিাট, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৬.০১.১৬ 

8631.  কগাপাল/৮৫০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: লাদটঙ্গা, ডাক: ভাঙ্গারিাট, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৬.০১.১৬ 

8632.  কগাপাল/৮৫১ হেকটীবাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: হেকটীবাড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৬.০১.১৬ 

8633.  কগাপাল/৮৫২ সা. বাসন্তী র্মহির ও শ্রীশ্রী গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কাফুলাবাড়ী, ডাক: কলাবাড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, 

কগাপালগঞ্জ 

১৫.০৯.১৬ 

8634.  কগাপাল/৮৫৩ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ হবগ্রি র্মহির , গ্রার্ম: + ডাক: রার্মেীল, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১৫.০৯.১৬ 

8635.  কগাপাল/৮৫৪ শ্রীশ্রী জগেীে কর্মািনচাঁে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বরুয়া, ডাক: কলাবাড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১৫.০৯.১৬ 

8636.  কগাপাল/৮৫৫ পদলাটানা সাব বজনীন কালী র্মহির, পদলাটানা, ভাঙ্গারিাট, ককাটালীপাড়া , কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8637.  কগাপাল/৮৫৬ খাগবাড়ী হবষ্ণু র্মহির সাব বজনীন কসবাশ্রর্ম , খাগবাড়ী, রার্মেীল,  রার্মেীল, ককাটালীবাড়ী, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8638.  কগাপাল/৮৫৭ বুরুয়া কর্মািন চাঁে কসবাশ্রর্ম, বুরুয়া, কলাবাড়ী, ককাটালীপাড়া , কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8639.  কগাপাল/৮৫৮ বান্ধাবাড়ী িাইস্কুল সাংলগ্ন সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , বান্ধাবাড়ী, বান্ধাবাড়ী, ককাটালীপাড়া , কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8640.  কগাপাল/১০৪৮ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম- দুব বাশুর, ডাক- বহুগ্রার্ম, উপদজলা- মুকসুেপুর, কজলা- কগাপালগঞ্জ ০১.০৮.১১ 

8641.  কগাপাল/১০৪৯ সাব বজনীন কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম- দুব বাশুর, ডাক- বহুগ্রার্ম, উপদজলা- মুকসুেপুর, কজলা- কগাপালগঞ্জ ০১.০৮.১১ 

8642.  কগাপাল/১০৫০ ফুলকুর্মারী সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: ফুলকুর্মারী, ডাক: জহলরপাড়, উপদজলা: মুকসুেপুর, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২১.০৭.১১ 

8643.  কগাপাল/১০৫১ পদ্মকািা সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: পদ্মকািা, ডাক: চাঁওচা, উপদজলা: মুকসুেপুর, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১০/০৪/১৩ 

8644.  কগাপাল/১০৫২ মুন্সীকহলগ্রার্ম সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: মুন্সীকহলগ্রার্ম, ডাক: জহলরপাড়, উপদজলা: মুকসুেপুর, কজলা: কগাপালগঞ্জ ২৪.০৬.১৫ 

8645.  কগাপাল/১০৫৩ কখারট সাব বজনীন কালী র্মহির, কখারট, বহুগ্রার্ম, মুকসুেপুর,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8646.  কগাপাল/১০৫৪ বহুগ্রার্ম র্মধ্যপাড়া মুড়ার্মারা গােতলা সাব বজনী িহর র্মহির, বহুগ্রার্ম, মুকসুেপুর, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8647.  কগাপাল/১০৫৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর চাঁে র্মহির , বরর্মপাল্টা , উজানী, মুকসুেপুর, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8648.  কগাপাল/১০৫৬ ফুলকুর্মারী সাব বজনীন পূজা র্মহির , ফুলকুর্মারী জহলরপার, মুকসুেপুর,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8649.  কগাপাল/১০৫৭ হনহিন্তপুর সাব বজনীন িহর র্মহির, হনহিন্তপুর, উজানী, কাহেয়ানী, মুকসুেপুর, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8650.  কগাপাল/১০৫৮ বালাবাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির,  কাহলগ্রার্ম, জহলরপাড়, মুকসুেপুর, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8651.  কগাপাল/১০৫৯ সাটিয়ানী সাব বজনীন কালী র্মহির, সাটিয়ানী, আকহেয়া, কর্মাচনা, মুকসুেপুর,কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8652.  কগাপাল/১০৬০ গাদয়িা সাব বজনীন কালী র্মহির, গাদয়িা, কালীনগর, মুকসুেপুর, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8653.  কগাপাল/১০৬২ হবহধবাসুহড়য়া সাব বজনীন িহরর্মহির, হবহধবাসুহড়য়া, র্মাহঝগাতী, বহুগ্রার্ম, মুকসুেপুর, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8654.  কগাপাল/১০৬৩ বাসুহড়য়া েহিণপাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, বাসুহড়য়া, রাজপাট,  উজানী, মুকসুেপুর, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8655.  কগাপাল/১০৬৪ জহলরপাড় বাজার সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, জহলরপাড়, মুকসুেপুর, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 



8656.  কগাপাল/১০৬৫ বালাবাড়ী সাব বজনীন হেব র্মহির,  কহলগ্রার্ম, জহলরপাড়, মুকসুেপুর, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8657.  কগাপাল/১০৬৬ টিকারডাাংগা সাব বজনীন িহরর্মহির, টিকারডাাংগা, রাজপাট, মুকসুেপুর, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8658.  কগাপাল/১০৬৭ সাব বজনীন গদণে পাগল র্মহির, র্মিাটালী, উজানী, মুকসুেপুর, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8659.  কগাপাল/১০৬৯ পাটিদকল বাড়ী জয়রার্ম র্মহির, পাটিদকল বাড়ী, স্কুল কবে গ্রার্ম,  মুকসুেপুর, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8660.  কগাপাল/১০৬১ বাকপুরা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, বাকপুরা কাহলনগর, ভাবডাশুর, মুকসুেপুর, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8661.  কগাপাল/১০৭০ েহিণ  জহলরপাড় সাব বজনীন কালী র্মহির,  জহলরপাড় , জহলরপাড়, মুকসুেপুর, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8662.  কগাপাল/১০৭১ বন্যা িাটি শ্রীশ্রী  িহর র্মহির, বন্যািাটি, স্কুল কবে গ্রার্ম, মুকসুেপুর, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8663.  কগাপাল/১০৭২ পাটিদকল বাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , পাটিদকলবাড়ী, স্কুল কবে গ্রার্ম, মুকসুেপুর,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8664.  কগাপাল/১০৭৩ কবেগ্রার্ম ( কোট হিস্যা) সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহরচাঁে ঠাকুদরর র্মহির, কবেগ্রার্ম, স্কুল কবেগ্রার্ম,  কাোহলয়া, মুকসুেপুর,  

কগাপালগঞ্জ 

১০.০১.১৭ 

8665.  কগাপাল/১০৭৪ গঙ্গারার্মপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গঙ্গারার্ম, মুকসুেপুর,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8666.  কগাপাল/১০৭৫ বাহনয়ারচর সাব বজনীন কৃষ্ণকালী র্মহির, বাহনয়ারচর , জহলরপাড়, মুকসুেপুর,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8667.  কগাপাল/১১২৮ কচাট ডমুহরয়া সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: কোট ডর্মহরয়া, ডাক: ডর্মহরয়া বাজার, উপদজলা: টুহঙ্গপাড়া, কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

২২.০৮.১৩ 

8668.  কগাপাল/১১২৯ রূপিাটী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: রূপিাটী, ডাক: হেলনা, উপদজলা: টুহঙ্গপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ০২.০৪.১৪ 

8669.  কগাপাল/১১৩০ হর্মিডাঙ্গা র্মধ্যপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, হর্মিডাঙ্গা,  কজায়াহরয়া, টুঙ্গীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8670.  কগাপাল/১১৩১ বন্যাবাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির,  বন্যাবাড়ী, কজায়াহরয়া, টুঙ্গীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8671.  কগাপাল/১১৩২ তারাইল বাজার সাংলগ্ন সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, তারাইল, সাদুল্লাপুর, টুাংগীপাড়া ১০.০১.১৭ 

8672.  কগাপাল/১১৩৩ কভন্ন্াবাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, কভন্ন্াবাড়ী, োলুখা, টুঙ্গীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8673.  কগাপাল/১১৩৪ কজায়াহরয়া  সাব বজনীন েীতলা র্মহির, কজায়াহরয়া, টুঙ্গীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8674.  কগাপাল/১১৩৫ বাশুহড়য়া শ্রীশ্রী রাই রসরাজ কসবাশ্রর্ম, বাশুড়ীয়া, হগর্মাডাঙ্গা, টুঙ্গীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8675.  কগাপাল/১১৩৬ বালাডাঙ্গা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , বালাডাঙ্গা , টুঙ্গীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8676.  কগাপাল/১১৩৭ রাহখলা বাহড় উত্তর পাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির,  রাহখলা বাড়ী , হেলনা , টুঙ্গীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8677.  কগাপাল/১১৩৮ কলবুতলা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , কলবুতলা , ডমুহরয়া বাজার, টুহঙ্গপাড়া , কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8678.  কগাপাল/১১৩৯ হিপল্লী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , হচাংগড়ী, পাটগাতী, টুঙ্গীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8679.  কগাপাল/১১৪০ বভরবনগর বাাংলাদেে কসবাশ্রর্ম, বভরবনগর, সালুখা, টুাংগীপাড়া, কগাপালগঞ্জ,  ১০.০১.১৭ 

8680.  কগাপাল/১১৪১ বড় ডর্মহরয়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , বড় ডর্মহরয়া, ডর্মহরয়া বাজার, টুঙ্গীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8681.  কগাপাল/১১৪২ োহড়য়ারকুল  সাব বজনীণ কালী র্মহির, োহড়য়ারকুল, টুঙ্গীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8682.  কগাপাল/১১৪৩ ডর্মহরয়া বাজার সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , ডর্মহরয়া বাজার, টুঙ্গীপাড়া , কগাপালগঞ্জ  ১০.০১.১৭ 

8683.  কগাপাল/১১৪৪ বড় ডর্মহরয়া সাব বজনীন িহর র্মহির, বড় ডর্মহরয়া, ডর্মহরয়া বাজার, টুাংগীপাড়া,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8684.  কগাপাল/১১৪৫ বড় ডর্মহরয়া সাব বজনীণ শ্রীশ্রী কালী ও েীতলা র্মহির , বড়ডমুহরয়া, ডমুহরয়া বাজার, টুাংগীপাড়া,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8685.  কগাপাল/১২০০ আর্মতলী পূব বপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , পূব বপাড়া , গচাপাড়া , ককাটালীপাড়া , কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 



8686.  কগাপাল/১২০১ পাইদকরবাড়ী সাব বজনীন র্মহির , পাইদকরবাড়ী, ভাাংগারিাট, ককাটালীপাড়া , কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8687.  কগাপাল/১২০২ লাদটঙ্গা হবশ্বাসবাড়ী সাব বজনীণ দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: লাদটঙ্গা, কপা: ভাঙ্গারিাট, ককাটালীপাড়া , কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8688.  কগাপাল/১২০৩ কাফুলাবাড়ী েেীভূষণ স্মৃহত সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কাফুলাবাড়ী,  ডাক: রার্মেীল, ককাটালীপাড়া , কজলা: 

কগাপালগঞ্জ 

১০.০১.১৭ 

8689.  কগাপাল/১২০৪ রাধাদগাহবি র্মহির , লখণ্ডা,  হনতাই বাজার, ভাঙ্গারিাট, ককাটালীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8690.  কগাপাল/১২০৫ কুর্মহরয়া  গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কুর্মহরয়া, কপা: কলাবাড়ী, ককাটালীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8691.  কগাপাল/১২০৬ েহিণ কাহি শ্রীশ্রী েীতলা ও কালী র্মহির,  কাহি, কাহি, ককাটালীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8692.  কগাপাল/১২০৭ পূব ব কাহি সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, কাহি, কাহি, ককাটালীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8693.  কগাপাল/১২০৮ শ্রীশ্রী গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম, কাফুলাবাড়ী, রার্মেীল, ককাটালীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8694.  কগাপাল/১২০৯ কগৌতদর্মরবাে সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির , কগৌতদর্মরবাে, কাহি , কাহি, ককাটালীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8695.  কগাপাল/১২১০ রার্মেীল বাজার সাব বজনীন দুগ বা র্মহির,  রার্মেীল, রার্মেীল, ককাটালীপাড়া , কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8696.  কগাপাল/১২১১ রাধাগঞ্জ কোট হেঘলীয়া রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম ( র্মহির) হেঘহলয়া, রাধাগঞ্জ,  ককাটালীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8697.  কগাপাল/১২১২ রার্মেীল ওয়াপো পহির্মপাড়া সাব বজনীন কগাহবি র্মহির, রার্মেীল, রার্মেীল, ককাটালীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8698.  কগাপাল/১২১৩ হপঞ্জুরী হর্মস্ত্রী বাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, হপঞ্চুরী, ককাটালীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8699.  কগাপাল/১২১৪ নলুয়া সাব বজনীন েীতলা র্মহির, নলুয়া, কলাবাড়ী, ককাটালীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8700.  কগাপাল/১২১৫ সাব বজনীন গদণে পাগল কসবার্মহির, গ্রার্ম: চকপুকুহরয়া, ডাক: কলাবাড়ী, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8701.  কগাপাল/১২১৬ লাদটঙ্গা রঘুোরপাড়া র্মনসা র্মহির , গ্রার্ম: লাদটঙ্গা, কপা: ভাঙ্গারিাট, উপদজলা: ককাটালীপাড়া , কজলা: কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8702.  কগাপাল/১২১৭ তারােী রাধার্মাধব কসবাশ্রর্ম, গ্রা: তারােী, কপা: + উপদজলা: ককাটালীপাড়া , কজলা: কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8703.  কগাপাল/১২১৮ আর্মবাড়ী সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: আর্মবাড়ী, কপা: বুরুয়াবাড়ী, উপদজলা:  ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8704.  কগাপাল/১২১৯ শ্রীর্মৎ স্বার্মী সুধানি সাব বজনীন কসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম: িহরনারিাটী , উপদজলা: ককাটাহলপাড়া , কজলা: কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8705.  কগাপাল/১২২০ কাহলকা  বাড়ী গদণে র্মহির, গ্রার্ম: কাহলকাবাড়ী, কপা: ভাাংগারিাট, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8706.  কগাপাল/১২২১ র্মান্দ্রা সাব বজনীন শ্রীশ্রী গদণে পাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্মান্দ্রা, ডাক: রাধাগঞ্জ, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8707.  কগাপাল/১২২২ ককাদণরহভটা সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: ককাদনরহভটা, কপা: ভাঙ্গারিাট, উপদজলা: ককাটালীপাড়া, কজলা: কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8708.  কগাপাল/১২২৩ জাঠিয়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: জাঠিয়া, কপা: কুেলা, উপদজলা: ককাটালীপাড়া , কজলা: কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8709.  কগাপাল/১২২৪ হপড়ারবাড়ী বাজার সাংলগ্ন কগাহবি র্মহির,  গ্রার্ম: হপড়ারবাড়ী,  উপদজলা: ককাটালীপাড়া , কজলা: কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8710.  কগাপাল/১২২৫ নলুয়া হবশ্বোহন্ত কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: নলুয়া, কপা: কলাবাড়ী, উপ: ককাটালীপাড়া , কজলা: কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8711.  কগাপাল/১২২৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবা র্মহির, বরুয়া, কলাবাহড়, ককাটালীপাড়া, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8712.  কগাপাল/১২২৭ র্মাোরবাড়ী সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: র্মাোরবাড়ী,  বুরুয়া বাড়ী, ককাটালীপাড়া , কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8713.  কগাপাল/১৩০১ বহুগ্রার্ম বড়োস বাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, বহুগ্রার্ম , মুকসুেপুর, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8714.  কগাপাল/১৩০২ কৃষ্ণহেয়া বুহড়র্মার গােতলা সাব বজনীন র্মহির, কৃষ্ণহেয়া, মুকসুেপুর,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8715.  কগাপাল/১৩০৩ গাদয়িার টিদনর বাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: গাদয়িার, কালীগঞ্জ,   মুকসুেপুর,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8716.  কগাপাল/১৪০০ হনজড়া েয়ানী পাড়া সাব বজনীন িহর র্মহির, হনজড়া, উলপুর,  কগাপালগঞ্জ সের,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 



8717.  কগাপাল/১৪০১ সানপুকুহরয়া উত্তরপাড়া শ্রীশ্রী কগাহবি র্মহির, সানপুকুহরয়া, উত্তরদভন্ন্াবাড়ী,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8718.  কগাপাল/১৪০২ হনজড়া চরপাড়া সাব বজনীন কাহল র্মহির , হনজড়া হসহক পাড়া , কবৌলতলী, কগাপালগঞ্জ,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8719.  কগাপাল/১৪০৩ র্মােকাহি সাব বজনীন িহরর্মহির,  র্মােকাহি,  টুঠার্মান্দ্রা,  কগাপালগঞ্জ সের,  কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8720.  কগাপাল/১৪০৪ বড় কডার্মরাশুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , বড় কডার্মরাশুর, কগাপালগঞ্জ, কগাপালগঞ্জ ১০.০১.১৭ 

8721.  র্মাো/০৯ কগৌরবরেী সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : কগৌরবরেী, ডাক : িহবগঞ্জ, উপদজলা+দজলা : র্মাোরীপুর ০৭.১০.১২ 

8722.  র্মাো/২৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন েে কালী র্মহির, গ্রার্ম: কচৌিহদ্দ, ডাক: েত্তদকন্দুয়া, উপদজলা+ কজলা: র্মাোরীপুর ২৫.০৪.১১ 

8723.  র্মাো/৭২ হেব র্মহির কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: পাখুল্লা, ডাক: আর্মগ্রার্ম, উপদজলা; রাকজর, কজরা; র্মাোরীপুর ০৬.০৮.১৭ 

8724.  র্মাো/৭৩ শ্রীশ্রী নারুপাগল কসবাশ্রর্ম , আর্মগ্রার্ম(েহিণ পাড়া), রাকজর, র্মাোরীপুর ১২.১০.১১ 

8725.  র্মাো/৭৪ শ্রীশ্রী র্মিার্মানব গদনে পাগল কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: হেঘীরপাড়, ডাক: কের্মবাড়ী, উপদজলা: রাকজর, কজলা: র্মাোরীপুর ০২.০৬.১১ 

8726.  র্মাো/৭৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: কচৌয়ারীবাড়ী(র্ম.পা), ডাক: আর্মগ্রার্ম, উপদজলা: রাকজর, কজলা: র্মাোরীপুর ০২.০৬.১১ 

8727.  র্মাো/৭৬ শ্রীশ্রী নরনারায়ণ কসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম: বার্ানবাড়ী, ডাক: খাহলয়া, উপদজলা: রাকজর, কজলা: র্মাোরীপুর ০৭/১০/১২ 

8728.  র্মাো/৭৭ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: আর্মগ্রার্ম, উপদজলা: রাকজর, কজলা: র্মাোরীপুর ০৭/১০/১২ 

8729.  র্মাো/৭৮ কগাহবিপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কগাহবিপুর, ডাক: + উপদজলা: রাকজর, কজলা: র্মাোরীপুর ০৭/১০/১২ 

8730.  র্মাো/৭৯ পূব ব সরর্মঙ্গল কটদকরিাট সা. শ্রীশ্রী েহিণা কালীবাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: পূব বসরর্মঙ্গল, ডাক: খাহলয়া, উপদজলা: রাকজর, 

র্মাোরীপুর 

০৭/১০/১২ 

8731.  র্মাো/৮০ কটদকরিাট পূব ব সরর্মঙ্গল সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কটদকরিাট, ডাক: খাহলয়া, উপদজলা: রাকজর, কজলা: 

র্মাোরীপুর 

০৭/১০/১২ 

8732.  র্মাো/৮১ শ্রীশ্রী র্মা র্মনসা কসবা র্মহির, গ্রার্ম: পাখুল্লা, ডাক: আর্মগ্রার্ম, উপদজলা: রাকজর, কজলা: র্মাোরীপুর ১২/১২/১২ 

8733.  র্মাো/৮২ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ র্মিাপ্রভুর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: আর্মগ্রার্ম, উপদজলা: রাকজর, কজলা: র্মাোরীপুর ১৫.০৫.১৪ 

8734.  র্মাো/৮৩ লাউসার সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : লাউসার, ডাক: লখন্ডা, উপদজলা: রাকজর, কজলা: র্মাোরীপুর ২১.০৫.১৪ 

8735.  র্মাো/৮৪ হবশ্বোহন্ত র্মঠ নর-নারায়ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম : পূব ব নাগরেী, ডাক: টি হপ িাইস্কুল, উপদজলা: রাকজর, কজলা: র্মাোরীপুর ০২.০৬.১৪ 

8736.  র্মাো/৮৫ শ্রীশ্রী আনির্ময়ী কালী বাড়ী, গ্রার্ম+ডাক: আর্মগ্রার্ম, উপদজলা; রাকজর, কজরা; র্মাোরীপুর ২০.০৬.১৬ 

8737.  র্মাো/৮৬ নটাদখালা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: নটাদখালা, ডাক: কের্মবাড়ী, উপদজলা: রাকজর, কজলা: র্মাোরীপুর ০৮.১২.১৬ 

8738.  র্মাো/৮৭ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কভালাইরচক, ডাক: কের্মবাড়ী, উপদজলা: রাকজর, কজলা: র্মাোরীপুর ০৪.০৮.১১ 

8739.  র্মাো/৮৮ শ্রীগুরু কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কভালাইরচক, ডাক: কের্মবাড়ী, উপদজলা: রাকজর, কজলা: র্মাোরীপুর ০৪.০৮.১১ 

8740.  র্মাো/১৫০ শ্যার্মাইল শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: শ্যার্মাইল, ডাক: বরিার্মগঞ্জ, উপদজলা: হেবচর, কজলা: র্মাোরীপুর ০৬.০৮.১৭ 

8741.  র্মাো/১৫১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউর র্মহির, গ্রার্ম: গুয়াতলা, ডাক: বরিার্মগঞ্জ, উপদজলা: হেবচর, কজলা: র্মাোরীপুর ০১/০৩/১১ 

8742.  র্মাো/১৫২ শ্রীশ্রী েীতলার্মাতা ও কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: শ্যার্মাইল, ডাক: বরিার্মগঞ্জ, উপদজলা: হেবচর, কজলা: র্মাোরীপুর ০১/০৩/১১ 

8743.  র্মাো/১৫৩ চরগুয়াতলা সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: চরগুয়াতলা, ডাক: বরিার্মগঞ্জ, উপদজলা: হেবচর, কজলা: র্মাোরীপুর ২৮.১২.১৬ 

8744.  র্মাো/২০১ শ্রীশ্রী কালীকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম : েহিণ রর্মজানপুর, ডাক : রর্মজানপুরিাট, উপদজলা : কালহকহন, কজলা : র্মাোরীপুর ১৫.০১.১২ 

8745.  র্মাো/২০২ শ্রীশ্রী কালী র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম : ভুরঘাটা(কুন্ডুবাড়ী), ডাক : আদর্মহরয়া কগাপালপুর, উপদজলা : কালহকহন, কজলা : 

র্মাোরীপুর 

০৭/১০/১২ 



8746.  র্মাো/২০৩ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : েহিণ কণ বপাড়া, ডাক : ধূয়াসার, উপদজলা : কালহকহন, কজলা : র্মাোরীপুর ১৫.০৫.১৪ 

8747.  র্মাো/২০৪ পাগল র্মাহনক কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম : + ডাক : েহেকর,  উপদজলা : কালহকহন, কজলা : র্মাোরীপুর ২০.০৯.১৫ 

8748.  র্মাো/২০৫ সাব বজনীন সতয ধর্ম ব উপাসনালয়(র্মহির), গ্রার্ম: জুরগাও, ডাক+উপদজলা: কালহকহন, কজলা: র্মাোরীপুর ২০.০৬.১৬ 

8749.  েরী/০১ ধীপুর শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির (নয়াবাড়ী), সাাং- ধীপুর, উপদজলা: কগাসাইরিাট, কজলা: েরীয়তপুর ০৪.০৭.১০ 

8750.  েরী/০২ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , সাাং- ধীপুর(নিীবাহড়) উপদজলা: কগাসাইরিাট, কজলা: েরীয়তপুর ০৪.০৭.১০ 

8751.  েরী/০৩ ধীপুর ঋহষ বাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: ধীপুর, উপদজলা: কগাসাইরিাট, কজলা: েরীয়তপুর ০৪.০৭.১০ 

8752.  েরী/০৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, োদসর জঙ্গল, উপদজলা: কগাসাইরিাট, কজলা: েরীয়তপুর ০৪.০৭.১০ 

8753.  েরী/০৫ শ্রীশ্রী কগৌর হনতযানি র্মিাপ্রভুর র্মহির, গ্রার্ম: োদসর জঙ্গল বাজার,  উপদজলা: কগাসাইরিাট, কজলা:  ০৪.০৭.১০ 

8754.  েরী/০৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর িলই পাহট্ট, ডাক: নাদগর পাড়া, উপদজলা: কগাসাইরিাট ০৪.০৭.১০ 

8755.  েরী/০৭ পাহরবাহরক দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: োদসর জঙ্গল, ডাক+ উপদজলা: কগাসাইরিাট ০৪.০৭.১০ 

8756.  েরী/০৮ কগাসাইরিাট বাজার কালী র্মহির, গ্রার্ম: োদসর জাংগল, ডাক+ উপদজলা: কগাসাইরিাট ০৪.০৭.১০ 

8757.  েরী/০৯ হর্মিাদসন পহট্ট সাব বজনীন শ্মোন কালী র্মহির , গ্রার্ম: হর্মিদসনপহট্ট, ডাক+ উপদজলা: কগাসাইরিাট ০৪.০৭.১০ 

8758.  েরী/১০ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: র্মদিশ্বরপহট্ট, ডাক: কগাসাইরিাট, উপদজলা: কগাসাইরিাট ০৪.০৭.১০ 

8759.  েরী/১১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ / দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ইটাল কুয়া, ডাক+ উপদজলা: কগাসাইরিাট, কজলা: েরীয়তপুর ০৪.০৭.১০ 

8760.  েরী/১২ নাদগর পাড়া সাব বজনীন কগৌর হনতাই আশ্রর্ম, নাদগর পাড়া, র্ানা+ উপদজলা: কগাসাইরিাট, কজলা: েরীয়তপুর ০৪.০৭.১০ 

8761.  েরী/১৩ নাদগর পাড়া বাজার িহর র্মহির, নাদগর পাড়া, র্ানা+ উপদজলা: কগাসাইরিাট, কজলা: েরীয়তপুর ০৪.০৭.১০ 

8762.  েরী/১৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা/কাহল র্মহির, তারহলয়া/জুহের গাড ব বাজার, উপদজলা: কগাসাইরিাট ০৪.০৭.১০ 

8763.  েরী/১৫ শ্রীশ্রী বাবা কলাকনার্ কসবা র্মহির, গ্রার্ম: হর্মিদসনপহট্ট, ডাক ও উপদজলা: কগাসাইরিাট ০৪.০৭.১০ 

8764.  েরী/১৬ সাব বজনীন িহর সভা র্মহির, র্মধ্য সাদুয়াখালী, ডাক: র্মাছুয়াখালী, উপদজলা: কগাসাইরিাট ০৪.০৭.১০ 

8765.  েরী/১৭ সাব বজনীন কলাকনার্ র্মহির, গ্রার্ম: প. র্মাছুয়াখালী, ডাক: নাগদরপাড়া, উপদজলা: কগাসাইরিাট ০৪.০৭.১০ 

8766.  েরী/১৮ চর জুহেরগাঁও বাকড় বাহড় কাহল র্মহনের, চর জুহেরগাঁও, উপদজলা: কগাসাইরিাট, কজলা: েরীয়তপুর ০৪.০৭.১০ 

8767.  েরী/১৯ সাব বজনীন দুগ বা (বাসন্তী) র্মহির, েহিণ িলই পহট্ট, ডাক: নাদগরপাড়া, উপদজলা: কগাসাইরিাট ০৪.০৭.১০ 

8768.  েরী/২০ কলকী নারায়ণ র্মহির, গ্রার্ম: প. র্মাছুয়াখালী, ডাক: নাদগরপাড়া, উপদজলা: কগাসাইরিাট ০৪.০৭.১০ 

8769.  েরী/২১ িাটুহরয়া বাজার সাব বজনীন িহরসভা, গ্রার্ম: ঘাটাযান, ডাক: িাটুহরয়া, উপদজলা: কগাসাইরিাট ০৪.০৭.১০ 

8770.  েরী/২২ িহর র্মহির, চরভূয়াই, ডাক: িাটুহরয়া, উপদজলা: কগাসাইরিাট ০৪.০৭.১০ 

8771.  েরী/২৩ িাটুহরয়া বাজার সাব বজনীন কালী র্মহির, সাাং- ঘাটাযান, ডাক: িাটুহরয়া, উপদজলা: কগাসাইরিাট ০৪.০৭.১০ 

8772.  েরী/২৪ শ্রীশ্রী বাবা কলাকনার্ ব্রহ্মচারীদসবা র্মহির, সাাং- ঘাটাখান, ডাক: িাটুহরয়া, উপদজলা: কগাসাইরিাট ০৪.০৭.১০ 

8773.  েরী/২৫ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, চরদসানামুহখ,সুবচনী,পালাং, েরীয়তপুর ০৪.০৭.১০ 

8774.  েরী/২৬ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির , সাাং- পঞ্চগল্লী, নহড়য়া, কজলা: েরীয়তপুর ০৪.০৭.১০ 

8775.  েরী/২৭ কগাসাইবাহড় শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , সাাং- ধীপুর(নয়াবাড়ী), উপদজলা: কগাসাইরিাট, কজলা: েরীয়তপুর ০৪.০৭.১০ 

8776.  েরী/২৮ শ্রীশ্রী সতযনারায়ণ কসবা র্মহির , সাাং- ধীপুর, ডাক+ উপদজলা: কগাসাইরিাট, কজলা: েরীয়তপুর ২৮.১১.১১ 

8777.  েরী/৮৫ আদটরপাড়া শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: আদটরপাড়া, ডাক: র্মনুয়া, উপদজলা: কভেরগঞ্জ, কজলা: েরীয়তপুর ০৮.১২.১৬ 



8778.  েরী/১০০ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: চরদসানামুখী, ডাক: সুবচনীিাট, উপদজলা+দজলা: েরীয়তপুর ২০.০১.১৬ 

8779.  সুনার্ম/০৬ শ্রীশ্রী কগাপীনার্ র্মিাপ্রভুর র্মহির, গ্রার্ম: নানহচহর, ডাক+উপদজলা: োতক, কজলা: সুনার্মগঞ্জ ০৫.১১.১২ 

8780.  সুনার্ম/০৭ শ্রীশ্রী বাণী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পীরপুর, ডাক+উপদজলা: োতক, কজলা: সুনার্মগঞ্জ ০৫.১১.১২ 

8781.  হসল/০৪ শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু সুির ধার্ম, বসকত-৮, জার্মতলা,  হসদলট ১৫.০১.১২ 

8782.  হসল/১১ শ্রীশ্রী র্মিাপ্রভু হজউর র্মহির, সাগরেীহঘর পাড়, সের, হসদলট ২৭.০৩.১১ 

8783.  হসল/১২ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ হজউর আখড়া , নয়াবাজার(কুহেঘাট), র্মহনপুরী পাড়া, সের, হসদলট ২৭.০৩.১১ 

8784.  িহব/১৭৫ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কাগাপাো, উপদজলা: বাহনয়াচাং, কজলা: িহবগঞ্জ ১৮.০৫.১৬ 

8785.  িহব/২২৫ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হজউর আখড়া, গ্রার্ম: কাহিগাঁও, ডাক: সাটিয়াজুরী, উপদজলা: বাহুবল, কজলা: িহবগঞ্জ ১৮.০৫.১৬ 

8786.  িহব/৪০১ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ বলরার্ম সুভো র্মহির, গ্রার্ম: সূহচউড়া, ডাক: ব্রাহ্মণডরা, উপদজলা+দজলা: িহবগঞ্জ ১৮.০৫.১৬ 

8787.  ব্রাহ্মণ/০১ শ্রীশ্রী র্মধুর বৃিাবন কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কিাদসনপুর, ডাক: লালপুর, উপদজলা: আশুগঞ্জ, কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ০৮.১১.১৬ 

8788.  ব্রাহ্মণ/০২ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সঃসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: লালপুর, উপদজলা: আশুগঞ্জ, কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ০৮.১১.১৬ 

8789.  ব্রাহ্মণ/০৩ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: লালপুর, উপদজলা: আশুগঞ্জ, কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ০৮.১১.১৬ 

8790.  ব্রাহ্মণ/০৪ র্মিহষ ব র্মদনাদর্মািন আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: লালপুর, উপদজলা: আশুগঞ্জ, কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ০৮.১১.১৬ 

8791.  ব্রাহ্মণ/০৫ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: লালপুর, উপদজলা: আশুগঞ্জ, কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ০৮.১১.১৬ 

8792.  ব্রাহ্মণ/১০০ শ্রীশ্রী কালী র্মহির,  গ্রার্ম: বটতলী র্মধ্যপাড়া, ডাক: + উপদজলা: + কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ১৩.১১.১৪ 

8793.  ব্রাহ্মণ/১০১ শ্রীশ্রী হসদদ্ধশ্বরী কালী র্মহির, গ্রার্ম + ডাক: কসি, উপদজলা: + কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ০৮.১১.১৬ 

8794.  ব্রাহ্মণ/১০২ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: রার্মরাইল, ডাক: কসি, উপদজলা: + কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ০৮.১১.১৬ 

8795.  ব্রাহ্মণ/১০৩ চান্দুরা ঋহষপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম + ডাক: চান্দুরা, উপদজলা: + কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ০৮.১১.১৬ 

8796.  ব্রাহ্মণ/১০৪ শ্রীশ্রী রঘুনার্ হজউর আখড়া, গ্রার্ম: কাহিপাড়া, ডাক: + উপদজলা: + কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ০৮.১১.১৬ 

8797.  ব্রাহ্মণ/১৬০ শ্রীশ্রী রিাকালীর্মাতা র্মহির,  গ্রার্ম: + ডাক: সাতদর্মাড়া, উপদজলা: নবীনগর, কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ০৮.১১.১৬ 

8798.  ব্রাহ্মণ/১৬১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির,  গ্রার্ম: কোলাইবাহড়, ডাক: কভালাচাং, উপদজলা: নবীনগর, কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ০৮.১১.১৬ 

8799.  ব্রাহ্মণ/২০১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির,  গ্রার্ম: োিবাজপুর, ডাক: ে. োিবাজপুর, উপদজলা: নবীনগর, কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ০৩.১১.১৪ 

8800.  ব্রাহ্মণ/২৫০ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ র্মিাপ্রভুর র্মহির/দসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাঘী, ডাক: ভলাকুট, উপদজলা: নাহসরনগর, কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ২৭.১১.১৩ 

8801.  ব্রাহ্মণ/২৫১ বুরুঙ্গা সাব বজনীন কগৌর র্মহির, গ্রার্ম: বুরুঙ্গা, ডাক: গুহনয়াউক, উপদজলা: নাহসরনগর, কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ০৮.১১.১৬ 

8802.  ব্রাহ্মণ/২৫২ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কুহলকুণ্ডা, ডাক+উপদজলা: নাহসরনগর, কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ০৮.১১.১৬ 

8803.  ব্রাহ্মণ/২৫৩ শ্রীরার্মকৃষ্ণ আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: কুণ্ডা, উপদজলা: নাহসরনগর, কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ১১.১২.১৬ 

8804.  ব্রাহ্মণ/২৫৪ শ্রীশ্রী সীতারাদর্মশ্বর হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কুণ্ডা, উপদজলা: নাহসরনগর, কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ১১.১২.১৬ 

8805.  ব্রাহ্মণ/২৯০ শ্রীশ্রী জয়দুগ বা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: রূপসেী, উপদজলা: বাঞ্ছারার্মপুর, কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ০৮.১১.১৬ 

8806.  ব্রাহ্মণ/৩৬০ োিবাজপুর শ্মোন কালীবাহড় ও র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: + ডাক: োিবাজপুর, উপদজলা: সরাইল, কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ০৮.১১.১৬ 

8807.  ব্রাহ্মণ/৩৬১ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: োিবাজপুর, উপদজলা: সরাইল, কজলা: ব্রাহ্মণবাহড়য়া ০৯.০১.১৭ 

8808.  কুহর্মল্লা/০১ শ্রীশ্রী গুপ্ত জগন্ন্ার্ র্মহির, হেগম্বরীতলা, ডাকঘর-কুহর্মল্লা, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলা : কুহর্মল্লা  ২৮/১২/১০ 

8809.  কুহর্মল্লা/০২ সািাপাড়া শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, কতহলদকানা, সািাপাড়া, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলা : কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 



8810.  কুহর্মল্লা/০৩ শ্রীশ্রী েহিদণশ্বরী কালী বাড়ী, পালপাড়া, ডাকঘর-কুহর্মল্লা, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলা : কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8811.  কুহর্মল্লা/০৪ রার্মকৃষ্ণ আশ্রর্ম, েহিণ ঠাকুরপাড়া, কুহর্মল্লা, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলা : কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8812.  কুহর্মল্লা/০৫ শ্রীশ্রী নরহসাংি হবগ্রি র্মহির, োহতপহট্ট, কুহর্মল্লা, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলা : কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8813.  কুহর্মল্লা/০৬ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্মঃ আড়াইওরা নর্মঃ পাড়া, ডাকঃ দুগ বাপুর, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলা : কুহর্মল্লা  ২৮/১২/১০ 

8814.  কুহর্মল্লা/০৭ শ্রীশ্রী চাির্মহন রিা কালী বাহড়, গ্রার্মঃ গজবনদখালা, ডাকঃ কাপুহরয়া পহট্ট, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলা : কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8815.  কুহর্মল্লা/০৮ কাহলয়াজুহর কল্পতরু হবশ্বনার্ হেব র্মহির, গ্রার্মঃ কাহলয়াজুহর, ডাকঃ কুহর্মল্লা, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলা : কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8816.  কুহর্মল্লা/০৯ কাহলয়াজুহর শ্মোনঘাট, গ্রার্মঃ কাহলয়াজুহর, ডাকঃ কহর্মল্লা, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলা : কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8817.  কুহর্মল্লা/১০ বানাসুয়া িদরকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্মঃ + ডাকঃ বানাসুয়া, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8818.  কুহর্মল্লা/১১ শ্রীশ্রী েহিদণশ্বরী কাহল র্মহির, গ্রার্মঃ েহিণ রসুলপুর, ডাকঃ বানাসুয়া বাজার, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলা : কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8819.  কুহর্মল্লা/১২ শ্মোন, গ্রার্মঃ + ডাকঃ হের্মপুর, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8820.  কুহর্মল্লা/১৩ রঘুরার্মপুর শ্মোন, গ্রার্মঃ রঘুরার্মপুর, ডাকঃ ইলােপুর, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলা : কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8821.  কুহর্মল্লা/১৪ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হজউর র্মহির, গ্রার্মঃ আদলখারের, ডাকঃ দূগ বাপুর, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলা : কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8822.  কুহর্মল্লা/১৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ + ডাকঃ দূগ বাপুর, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8823.  কুহর্মল্লা/১৬ রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্মঃ + ডাকঃ দূগ বাপুর আেে বনগর, উপদজলাঃ আেে ব সের ২৮/১২/১০ 

8824.  কুহর্মল্লা/১৭ আড়াইওরা দূগ বাবাড়ী র্মহির, গ্রার্মঃ আড়াইওরা, ডাকঃ দূগ বাপুর, উপদজলাঃ আেে ব সের ২৮/১২/১০ 

8825.  কুহর্মল্লা/১৮ শ্রীশ্রী হেশুবালা রিাকালী র্মহির, গ্রার্মঃ আড়াইওরা, ডাকঃ দূগ বাপুর, উপদজলাঃ আেে ব সের ২৮/১২/১০ 

8826.  কুহর্মল্লা/১৯ হেব র্মহির, গ্রার্মঃ োলধর, ডাকঃ সের, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8827.  কুহর্মল্লা/২০ জয় শ্রীশ্রী দূগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ হর্মরপুর, ডাকঃ কুহর্মল্লা, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8828.  কুহর্মল্লা/২১ হেব র্মহির, গ্রার্মঃ বার্মইল, ডাকঃ + উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8829.  কুহর্মল্লা/২২ শ্মোন, গ্রার্মঃ পান্ডানগর, ডাকঃ বার্মইল, উপদজলাঃ আেে ব সের ২৮/১২/১০ 

8830.  কুহর্মল্লা/২৩ শ্মোন, গ্রার্মঃ ধনঞ্জয়, ডাকঃ বার্মইল, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8831.  কুহর্মল্লা/২৪ পহির্ম র্মাহঝগাো সাধূসঙ্গ, গ্রার্মঃ পহির্ম র্মাহঝগাো, ডাকঃ হের্মপুর, উপদজলাঃ আেে ব সের ২৮/১২/১০ 

8832.  কুহর্মল্লা/২৫ গুর্ম সাগর শ্মোন, গ্রার্মঃ জগন্ন্ার্পুর, ডাকঃ চাঁপাপুর, উপদজলাঃ আেে ব সের ২৮/১২/১০ 

8833.  কুহর্মল্লা/২৬ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ কেদবর র্মহির, গ্রার্মঃ জগন্ন্ার্পুর, ডাকঃ চাপাঁপুর, উপদজলাঃ আেে ব সের ২৮/১২/১০ 

8834.  কুহর্মল্লা/২৭ েহিণকালীকাপুর শ্মোন, গ্রার্মঃ কালীকাপুর, ডাকঃ বাজার কচৌয়ারা, উপদজলাঃ আেে ব সের ২৮/১২/১০ 

8835.  কুহর্মল্লা/২৮ ভুটুয়া হচতার্মহন শ্মোন, গ্রার্মঃ ভুটুয়া, ডাকঃ আনিপুর, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8836.  কুহর্মল্লা/২৯ অরণ্যপুর ববরাগীর র্মঠ, গ্রার্মঃ অরণ্যপুর ডাকঃ + উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8837.  কুহর্মল্লা/৩০ রাজর্মঙ্গলপুর শ্মোনদখালা, গ্রার্মঃ রাজর্মঙ্গলপুর, ডাকঃ + উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8838.  কুহর্মল্লা/৩১ হঘলাতলী কেবালয় র্মহির, গ্রার্মঃ হঘলাতলী, ডাকঃ হবহবরবাজার, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8839.  কুহর্মল্লা/৩২ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ হবগ্রি র্মহির, গ্রার্মঃ সাততলা, ডাকঃ কালীরিাট, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8840.  কুহর্মল্লা/৩৩ শ্রীশ্রী বুড়াকালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্মঃ কালীরবাজার ডাকঃ কালীরিাট, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8841.  কুহর্মল্লা/৩৪ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ হবগ্রি র্মহির, গ্রার্মঃ যেপুর ডাকঃ কালীরিাট, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 



8842.  কুহর্মল্লা/৩৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ রায়দচাঁর, ডাকঃ কালীরিাট , উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8843.  কুহর্মল্লা/৩৬ শ্রীশ্রী সতযনারায়ণ কসবা র্মহির, গ্রার্মঃ কর্মলাপুর, ডাকঃ েরৎনগর, উপদজলাঃ আেে ব সের, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8844.  কুহর্মল্লা/৩৭ হবজয়পুর হেবকালীবাহড় , গ্রার্মঃ র্মধ্যর্ম হবজয়পুর, ডাকঃ েরৎনগর, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8845.  কুহর্মল্লা/৩৮ শ্রীশ্রী কগায়ালর্মর্ন কালীবাহড়, গ্রার্মঃ কগায়ালর্মর্ন, ডাকঃ রাজাপাড়া, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8846.  কুহর্মল্লা/৩৯ শ্রীশ্রী কগায়ালর্মর্ন র্মিাশ্মোন, গ্রার্মঃ কগায়ালর্মর্ন, ডাকঃ রাজাপাড়া, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8847.  কুহর্মল্লা/৪০ পহির্ম র্মাটিয়ারা কালী র্মহির, গ্রার্মঃ পহির্ম র্মাটিয়ারা, ডাকঃ বাজার কচৌয়ারা, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8848.  কুহর্মল্লা/৪১ পহির্ম র্মাটিয়ারা নারায়ণ পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্মঃ পহির্ম র্মাটিয়ারা, ডাকঃ বাজার কচৌয়ারা, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলা 

কুহর্মল্লা 

২৮/১২/১০ 

8849.  কুহর্মল্লা/৪২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ  র্মাটিয়ারা, ডাকঃ বাজার কচৌয়ারা, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8850.  কুহর্মল্লা/৪৩ কনায়াগ্রার্ম োরেীয় দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কনায়াগ্রার্ম, ডাকঃ বাজার কচৌয়ারা, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8851.  কুহর্মল্লা/৪৪ কনায়াগ্রার্ম শ্মোন, গ্রার্মঃ কনায়াগ্রার্ম, ডাকঃ বাজার কচৌয়ারা, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8852.  কুহর্মল্লা/৪৫ দুগ বাপুর জয়রার্ম কসবক সাংঘ কালী বাহড়, গ্রার্মঃ দুগ বাপুর, ডাকঃ বালুরর, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8853.  কুহর্মল্লা/৪৬ কবহতয়া পাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম: কবহতয়াপাড়া, ডাক: বাগর্মারা, উপদজলা: সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8854.  কুহর্মল্লা/৪৭ যেপুর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ যেপুর, ডাকঃ বাজার কচৌয়ারা, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8855.  কুহর্মল্লা/৪৮ যেপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ যেপুর, ডাকঃ বাজার কচৌয়ারা, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8856.  কুহর্মল্লা/৪৯ যেপুর সাব বজনীন শ্মোন র্মহির, গ্রার্মঃ যেপুর, ডাকঃ বাজার কচৌয়ারা, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8857.  কুহর্মল্লা/৫০ শ্রীশ্রী বুড়া কালী বাহড়, গহলয়ারা, বালুয়ারচর, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8858.  কুহর্মল্লা/৫১ শ্মোন, গহলয়ারা, বালুয়ারচর, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8859.  কুহর্মল্লা/৫২ কজালাই েঃ রাজাপুর দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ কজালাইেঃরাজাপুর, ডাকঃ বাজার কচৌয়ারা,উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ 

কুহর্মল্লা 

২৮/১২/১০ 

8860.  কুহর্মল্লা/৫৩ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গহলয়ারা, বালুয়ারচর, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8861.  কুহর্মল্লা/৫৪ েহড়কা চাঁন কগাস্বার্মীর র্মহির, গ্রার্মঃ নলকুহড়, ডাকঃ কালী বাজার, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা  ২৮/১২/১০ 

8862.  কুহর্মল্লা/৫৫ বারপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্মঃ বারপাড়া, ডাকঃ হবজয়পুর, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8863.  কুহর্মল্লা/৫৬ বারপাড়া োরেীয় দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ বারপাড়া(উঃপাড়া), ডাকঃ হবজয়পুর, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8864.  কুহর্মল্লা/৫৭ রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্মঃ + ডাকঃ লালবাগ, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8865.  কুহর্মল্লা/৫৮ রসুলপুর কালীবাহড় র্মহির, গ্রার্মঃ রসুলপুর, ডাকঃ সুয়াগঞ্জ, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8866.  কুহর্মল্লা/৫৯ ভাটপাড়া দুগ বা র্মহির, গ্রার্মঃ ভাটপাড়া, ডাকঃ সুয়াগঞ্জ, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8867.  কুহর্মল্লা/৬০ ঠাকুর র্মহির, গ্রার্মঃ তারাপুর, ডাকঃ সুয়াগঞ্জ, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8868.  কুহর্মল্লা/৬১ শ্রীশ্রী হসদদ্ধশ্বরী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ + ডাকঃ বাগর্মারা, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8869.  কুহর্মল্লা/৬২ শ্রীশ্রী হবশ্বম্ভর কগাস্বার্মীর আশ্রর্ম, গ্রার্মঃ + ডাকঃ বাগর্মারা, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8870.  কুহর্মল্লা/৬৩ শ্মোন, গ্রার্মঃ + ডাকঃ বাগর্মারা, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8871.  কুহর্মল্লা/৬৪ শ্রীশ্রী রিা কালীবাহড়, গ্রার্মঃ অশ্বর্তলা, ডাকঃ বাগর্মারা, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 



8872.  কুহর্মল্লা/৬৫ শ্রীশ্রী রিা কালীবাহড় ও শ্মোন, গ্রার্মঃ নাওড়া(োসপাড়া), ডাকঃ বাগর্মারা, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8873.  কুহর্মল্লা/৬৬ হসদুচী হসদদ্ধশ্বরী কালী র্মহির, গ্রার্মঃ হসদুচী ডাকঃ ককেনপাড়া, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8874.  কুহর্মল্লা/৬৭ শ্রীশ্রী কগৌর হনতাই র্মহির, গ্রার্মঃ কপরুল ডাকঃ কভারা জগৎপুর, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8875.  কুহর্মল্লা/৬৮ শ্রীশ্রী কগৌর হনতাই কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ জগৎপুর ডাকঃ কভারা জগৎপুর, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8876.  কুহর্মল্লা/৬৯ শ্রীশ্রী বাউল কগাসাইর আখড়া,গ্রার্মঃ খহললপুর ডাকঃ কভারা জগৎপুর, উপদজলাঃ সের েহিণ, কজলাঃ কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8877.  কুহর্মল্লা/৭০ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:  উঃ হবজয়পুর ডাক: এলািীপুর, উপদজলা:  সের েহিণ, কজলা :  কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8878.  কুহর্মল্লা/৭১ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ হবগ্রি কেবতার কেবালয় র্মহির, গ্রার্ম : রার্মচন্দ্রপুর, ডাক চাপাপুর, উপদজলা : আেে ব সের, কজলা 

:কুহর্মল্লা 

২০/১২/১২ 

8879.  কুহর্মল্লা/৭২ শ্রীশ্রী শ্রীকৃদষ্ণর ধর্ম ব র্মহির, গ্রার্ম : েহিণ ঠাকুরপাড়া, ডাক + উপদজলা : আেে ব সের, কজলা : কুহর্মল্লা ২০/০৩/১৩ 

8880.  কুহর্মল্লা/৭৩ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম : কতহলদকানা কচৌমুিনী, ডাক : কুহর্মল্লা,  উপদজলা : আেে ব সের, কজলা : কুহর্মল্লা ২০/০৩/১৩ 

8881.  কুহর্মল্লা/৭৪ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম : পুহলে লাইন, ডাক : কুহর্মল্লা,  উপদজলা : আেে ব সের, কজলা : কুহর্মল্লা ১৫/০১/১৪ 

8882.  কুহর্মল্লা/৭৫ শ্রীশ্রী েেভূজা কালীবাড়ী, গ্রার্ম : োহতপহট্ট, ডাক : কুহর্মল্লা,  উপদজলা : আেে ব সের, কজলা : কুহর্মল্লা ০৯/০৯/১৪ 

8883.  কুহর্মল্লা/৭৬ টিক্কাচর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: টিক্কাচর, ডাক+উপদজলা: আেে ব সের, কজলা: কুহর্মল্লা ২৯.০৫.১৬ 

8884.  কুহর্মল্লা/৭৭ শ্রীশ্রী কালী গােতলা কালীদবেী, কালী গােতলা, বাগানবাহড়, কুহর্মল্লা ০১.০৯.১৬ 

8885.  কুহর্মল্লা/৭৮ আনি জয়দুগ বা আশ্রর্ম, বাদুরতলা, কুহর্মল্লা ১২.১২.১৬ 

8886.  কুহর্মল্লা/৭৯ েহিণ হবজয়পুর র্মিাশ্মোন, েহিণ হবজয়পুর, কুহর্মল্লা ১২.০৭.১৭ 

8887.  কুহর্মল্লা/৮৫ শ্রীশ্রী বরদেশ্বরী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: শ্রীকাইল, উপদজলা: মুরােনগর, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8888.  কুহর্মল্লা/৯৩ শ্রীশ্রী শ্মোন, গ্রার্ম: সািাবৃহদ্ধ,ডাক: র্মহজেপুর  উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8889.  কুহর্মল্লা/১০১ শ্রীশ্রী েীতলা কালীবাড়ী, গ্রার্ম : পাতিা, পাতিাবাজার, উপদজলা: কচৌদ্দগ্রার্ম, কজলা: কুহর্মল্লা ১২.১০.১৪ 

8890.  কুহর্মল্লা/১০২ বরকেন সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বরকেন, উপদজলা: কচৌদ্দগ্রার্ম, কজলা: কুহর্মল্লা ২৭.০৬.১৬ 

8891.  কুহর্মল্লা/১০৩ বরকেন সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: + ডাক: বরকেন, উপদজলা: কচৌদ্দগ্রার্ম, কজলা: কুহর্মল্লা ২৭.০৬.১৬ 

8892.  কুহর্মল্লা/১০৪ কপাটকরা সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: কপাটকরা, ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কচৌদ্দগ্রার্ম, কজলা: কুহর্মল্লা ২৭.০৬.১৬ 

8893.  কুহর্মল্লা/১৫১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন বাসন্তী পূজা র্মহির, গ্রার্ম: আওধাতা, ডাক:দভার্মরকাহি, উপদজলা : চাহিনা, কজলা: কুহর্মল্লা ২০.০৩.১১ 

8894.  কুহর্মল্লা/১৫২ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: আওধাতা, ডাক:দভার্মরকাহি, উপদজলা : চাহিনা, কজলা: কুহর্মল্লা ২০.০৩.১১ 

8895.  কুহর্মল্লা/১৫৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রাধাদগাহবি র্মহনের, গ্রার্ম: আওধাতা, ডাক:দভার্মরকাহি, উপদজলা : চাহিনা, কজলা: কুহর্মল্লা ২০.০৩.১১ 

8896.  কুহর্মল্লা/১৫৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন লক্ষ্মী কগাহবি ও কলাকনার্ র্মহির, গ্রার্ম: আওধাতা, ডাক:দভার্মরকাহি, উপদজলা: চাহিনা, কজলা: 

কুহর্মল্লা 

২০.০৩.১১ 

8897.  কুহর্মল্লা/১৫৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: আওধাতা, ডাক:দভার্মরকাহি, উপদজলা : চাহিনা, কজলা: কুহর্মল্লা ২০.০৩.১১ 

8898.   কুহর্মল্লা/১৭১ র্মািারতলী সাব বজনীন েীতলা র্মহির, গ্রার্ম: র্মািারতলী, ডাক: ভারুল কচৌধুরী বাড়ী, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8899.  কুহর্মল্লা/১৭২ গন্ডার্মারা পূব বপাড়া রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: গন্ডার্মারা, ডাক: ভাউকসার বাজার, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8900.  কুহর্মল্লা/১৭৩ োিাপুর নারায়ণ হবগ্রি ও দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: োিাপুর, ডাক: পূব ব োিাপুর, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ২৩/০৮/১২ 

8901.  কুহর্মল্লা/১৭৪ শ্রীগুরু কপ্রর্মহনহধ কগাস্বার্মী র্মহির , গ্রার্ম: সুহিঁদচা, ডাক: কােবা কেওড়া, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ২৩/০৮/১২ 



8902.  কুহর্মল্লা/১৭৫ বরুড়া শ্রীশ্রী নরহসাংি ও জগন্ন্ার্ বাড়ী উপদজলা ককন্দ্রীয় র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: + উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ১৯/১২/১২ 

8903.  কুহর্মল্লা/১৭৬ জানরা সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: জানরা, ডাক: সূো, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8904.  কুহর্মল্লা/১৭৭ জানরা দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: জানরা, ডাক: সূো, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8905.  কুহর্মল্লা/১৭৮ কিাদসনপুর সাব বজনীন দুগ বা পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: কিাদসনপুর, ডাক: ভাউকসার বাজার, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8906.  কুহর্মল্লা/১৭৯ কিাদসনপুর সাব বজনীন িহর র্মন্ডপ, গ্রার্ম: কিাদসনপুর, ডাক: ভাউকসার বাজার, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8907.  কুহর্মল্লা/১৮০ রার্মদর্মািন সাব বজনীন জগন্ন্ার্ ধার্ম, গ্রার্ম: রার্মদর্মািন, ডাক: রার্মদর্মািন বাজার, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ২০.০৩.১১ 

8908.  কুহর্মল্লা/১৮১ কোখই সাব বজনীন িহর র্মন্ডপ, গ্রার্ম: কোখই, ডাক: সূো, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8909.  কুহর্মল্লা/১৮৩ র্মািারতলী সাব বজনীন রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: র্মািারতলী, ডাক: ভারুল কচৌধুরী বাড়ী, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8910.  কুহর্মল্লা/১৮৪ নারায়ণপুর সাব বজনীন েীতলা র্মহির, গ্রার্ম: নারায়ণপুর, ডাক: ভারুল কচৌধুরী বাড়ী, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8911.  কুহর্মল্লা/১৮৫ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: নারায়ণপুর, ডাক: ভারুল কচৌধুরী বাড়ী, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8912.  কুহর্মল্লা/১৮৬ নারায়ণপুর সাব বজনীন কোল র্মহির, গ্রার্ম: নারায়ণপুর, ডাক: ভারুল কচৌধুরী বাড়ী, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8913.  কুহর্মল্লা/১৮৭ তারাবাড়ীয়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: তারাবাড়ীয়া, ডাক: ধনীশ্বর, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ২৮/১২/১০ 

8914.  কুহর্মল্লা/১৮৮ শ্রীশ্রী র্মিাদেব কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: র্মধ্য লক্ষ্মীপুর, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩/১২/১৩ 

8915.  কুহর্মল্লা/১৮৯ শ্রীশ্রী বুড়াকালী র্মহির, গ্রার্ম: সািার পদুয়া, ডাক: + উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩/১২/১৩ 

8916.  কুহর্মল্লা/১৯০ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: র্মদিেপুর, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ২৯.০৫.১৬ 

8917.  কুহর্মল্লা/২১১ শ্রীশ্রী রহির্মপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: রহির্মপুর, ডাক: + উপদজলা: মুরােনগর, কজলা: কুহর্মল্লা ১৫/০১/১২ 

8918.  কুহর্মল্লা/২১৯ কবওলাইন িহরসভা রাধাকৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্ম: কবওরাইন, ডাক: আিা বাজার, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩/০১/১১ 

8919.  কুহর্মল্লা/২২০ কবওলাইন সাব বজনীন কালী র্মহির , গ্রার্ম: কবওরাইন, ডাক: আিা বাজার, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩/০১/১১ 

8920.  কুহর্মল্লা/২২১ র্মহিেপুর হেব র্মহির , গ্রার্ম: র্মহিেপুর, ডাক: কঢউয়াতলী, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩/০১/১১ 

8921.  কুহর্মল্লা/২২৮ ঝলর্ম ভারতী আশ্রর্ম, গ্রার্ম: ঝলর্ম, ডাক: ঝলর্ম বাজার, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩/০১/১১ 

8922.  কুহর্মল্লা/২৩০ কফনুয়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কফনুয়া, ডাক: েেইয়া, উপদজলা: বরুড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩/০১/১১ 

8923.  কুহর্মল্লা/৩০১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: সিাবৃহদ্ধ, উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8924.  কুহর্মল্লা/৩০৩ শ্রীশ্রী শ্মোন , গ্রার্ম: সািাবৃহদ্ধ(পহির্ম পাড়া), উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8925.  কুহর্মল্লা/৩০৪ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: সািাবৃহদ্দ, উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8926.  কুহর্মল্লা/৩০৫ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: সািাবৃহদ্ধ, উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8927.  কুহর্মল্লা/৩০৬ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্ম: কহড়কাহি, উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8928.  কুহর্মল্লা/৩০৭ শ্রীশ্রী শ্মোন কালী বাড়ী, গ্রার্ম: র্মহজেপুর, উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8929.  কুহর্মল্লা/৩০৮ শ্রীশ্রী র্মন কর্মািন আশ্রর্ম, গ্রার্ম: জগতপুর, উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8930.  কুহর্মল্লা/৩০৯ শ্রীশ্রী র্মাতা কালী বাড়ী, গ্রার্ম: চানপুর, উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8931.  কুহর্মল্লা/৩১০ শ্রীশ্রী হেব কালী র্মহির, যািাবাড়ী, জগৎপুর, উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8932.  কুহর্মল্লা/৩১১ শ্রীশ্রী হসদদ্ধস্বরী কালী র্মহির, ভাটিপাড়া, উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8933.  কুহর্মল্লা/৩১২ শ্রীশ্রী রার্মানি কগাস্বার্মী আশ্রর্ম, উত্তর দুগ বাপুর, উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 



8934.  কুহর্মল্লা/৩১৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন শ্মোন, র্মাহের্মপুর, উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8935.  কুহর্মল্লা/৩১৪ শ্রীশ্রী শ্যার্মা কালী র্মহির, র্মাহের্মপুর, উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8936.  কুহর্মল্লা/৩১৫ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, কগাপালপুর, উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8937.  কুহর্মল্লা/৩১৬ শ্রীশ্রী িহরোস বাবাহজর আশ্রর্ম, পাাংগাহসয়া, উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8938.  কুহর্মল্লা/৩১৭ শ্রীশ্রী শ্যার্মা কালী র্মহির, পুরান বাতাকাহি, উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8939.  কুহর্মল্লা/৩১৮ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, কাহকয়াখালী(োসপাড়া), উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8940.  কুহর্মল্লা/৩১৯ শ্রীশ্রী র্মিা কাহল বাড়ী, র্মহজেপুর সািাপাড়া, উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8941.  কুহর্মল্লা/৩২০ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা র্মহির , উত্তর নারাহিয়া, উপদজলা: হততাস, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8942.  কুহর্মল্লা/৩৫১ সাব বজনীন রিাকালী র্মহির ও কলাকনার্ ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: বনয়াইর, উপদজলা: োউেকাহি, কুহর্মল্লা ২৪.০৪.১১ 

8943.  কুহর্মল্লা/৩৫২ শ্রীশ্রী েীতলা র্মহির, গ্রার্ম: সম্ভরহেয়া, রফারহেয়া, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ২৮.১১.১১ 

8944.  কুহর্মল্লা/৩৫৩ কগৌরীপুর বাজার র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: কগৌরীপুর বাজার, ডাক: কগৌরীপুর, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8945.  কুহর্মল্লা/৩৫৪ কগৌরীপুর বাজার কালী র্মহির, গ্রার্ম: কগৌরীপুর বাজার, ডাক: কগৌরীপুর, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8946.  কুহর্মল্লা/৩৫৫ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: হভকদতালা, ডাক: ইহলয়টগঞ্জ, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8947.  কুহর্মল্লা/৩৫৬ শ্রীশ্রী িহর ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: খাহলো(র্মজুর্মোর বাড়ী), ডাক: শ্রী রাদয়রচর, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8948.  কুহর্মল্লা/৩৫৭ চন্দ্রদেখরহে সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম: চন্দ্রদেখরহে, ডাক: পাঁচগাহেয়া, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8949.  কুহর্মল্লা/৩৫৮ শ্রীশ্রী শ্মোন কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: ইহলয়টগঞ্জ বাজার, ডাক: ইহলয়টগঞ্জ, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8950.  কুহর্মল্লা/৩৫৯ েহিণ নগর হবশ্বোহন্ত গীতা র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ নগর, ডাক: কালাদসানা, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8951.  কুহর্মল্লা/৩৬০ হজাংলাতলী(কাহি) সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: হজাংলাতলী, ডাক: গ্রার্মরায়পুর, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8952.  কুহর্মল্লা/৩৬১ হজাংলাতলী সাব বজনীন কগৌর হনতাই আখড়া, গ্রার্ম: হজাংলাতলী, ডাক: গ্রার্মরায়পুর, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8953.  কুহর্মল্লা/৩৬২ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ র্মিাপ্রভুর র্মহির, গ্রার্ম: লক্ষ্মীপুর, ডাক: ইহলয়টগঞ্জ, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8954.  কুহর্মল্লা/৩৬৩ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: লক্ষ্মীপুর, ডাক: ইহলয়টগঞ্জ, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8955.  কুহর্মল্লা/৩৬৪ চাঁপাতলী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: চাঁপাতলী(র্মধ্যপাড়া), ডাক: িাটদখালা, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8956.  কুহর্মল্লা/৩৬৫ সাব বজনীন শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম: চাঁপাতলী, ডাক: িাটদখালা, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8957.  কুহর্মল্লা/৩৬৬ কগাপচর সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: কগাপচর, ডাক: কগৌরীপুর, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8958.  কুহর্মল্লা/৩৬৭ রায়পুর সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম: রায়পুর, ডাক: গ্রার্মরায়পুর, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8959.  কুহর্মল্লা/৩৬৮ কার্মাইরকাহি কালী র্মহির, গ্রার্ম: কার্মাইরকাহি, ডাক: কগায়ালর্মারী, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8960.  কুহর্মল্লা/৩৬৯ কগায়লর্মারী ঋহষকাহি র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কগায়ালর্মারী, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8961.  কুহর্মল্লা/৩৭০ সভািন ঋহষকাহি কালী র্মহির, গ্রার্ম: সভািন ঋহষকাহি, ডাক: পাঁচগাহেয়া, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8962.  কুহর্মল্লা/৩৭১ হতনহচটা তারক ব্রহ্ম িহর র্মহির, গ্রার্ম: হতনহচটা, ডাক: উোপুর, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8963.  কুহর্মল্লা/৩৭২ লক্ষ্মীপুর শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম: লক্ষ্মীপুর, ডাক: ইহলয়টগঞ্জ, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ২০/১২/১২ 

8964.  কুহর্মল্লা/৩৭৩ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ র্মহির, গ্রার্ম: লক্ষ্মীপুর, ডাক: ইহলয়টগঞ্জ, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8965.  কুহর্মল্লা/৩৭৪ িাঁদসরদখালা হিন্দু ধর্মীয় সাব বজনীন পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: িাঁদসরদখালা, ডাক: পাঁচপুকুহরয়া, উপদজলা: োউেকাহি, কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 



8966.  কুহর্মল্লা/৩৭৫ ধানুয়াদখালা সনাতন ধর্ম ব সাংঘ সাব বজনীন পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: ধানুয়াদখালা, ডাক: নগরপাড়, উপদজলা: োউেকাহি, 

কুহর্মল্লা 

০৩.০১.১১ 

8967.  কুহর্মল্লা/৩৭৬ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম: চাঁপাতলী, ডাক: িাটদখালা, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ২০/১২/১২ 

8968.  কুহর্মল্লা/৩৭৭ উত্তরনগর সাব বজনীন কগৌর র্মহির, গ্রার্ম: উত্তরনগর, ডাক: কালাদসানা, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ১১/১১/১৩ 

8969.  কুহর্মল্লা/৩৭৮ শ্রীশ্রী অকদ্বত িহর র্মহির, গ্রার্ম: কানাদচায়া, ডাক: কাউয়াহে, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ২৩/১২/১৪ 

8970.  কুহর্মল্লা/৩৭৯ পুটিয়া কলাকনার্ র্মহির, গ্রার্ম: পুটিয়া, ডাক: রায়পুর, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ২৯.০৫.১৬ 

8971.  কুহর্মল্লা/৩৮০ কেৌলতপুর ও কুতুবপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: কেৌলতপুর, ডাক: ইহলয়টগঞ্জ, উপদজলা: োউেকাহি, কজলা: কুহর্মল্লা ২৯.০৫.১৬ 

8972.  কুহর্মল্লা/৪০১ বরকার্মতা দুগ বা বাড়ী, গ্রার্ম: বরকার্মতা, ডাক: চাহিনা, উপদজলা: কেহবদ্বার, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8973.  কুহর্মল্লা/৪০২ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: জাফরগঞ্জ, ডাক: গঙ্গার্মন্ডল, উপদজলা: কেহবদ্বার, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8974.  কুহর্মল্লা/৪০৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী হগহরধারী আশ্রর্ম ও র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: ইউছুপপুর, উপদজলা: কেহবদ্বার, কজলা: কুহর্মল্লা ১৯/১২/১২ 

8975.  কুহর্মল্লা/৪০৪ কবগর্মাবাে শ্রীশ্রী র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: নগর, ডাক: চরবাকর, উপদজলা: কেহবদ্বার, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩/১২/১৩ 

8976.  কুহর্মল্লা/৪০৫ শ্রীশ্রী কালী বাহড়, গ্রার্ম:+ ডাক কর্মািাম্মেপুর,  উপদজলা: কেহবদ্বার, কজলা: কুহর্মল্লা ০১/০৪/১৪ 

8977.  কুহর্মল্লা/৪০৬ পদ্মদকাট শ্রীশ্রী শ্যার্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম:: পদ্মদকাট,  ডাক বল্লভপুর,  উপদজলা: কেহবদ্বার, কজলা: কুহর্মল্লা ০১/০৪/১৪ 

8978.  কুহর্মল্লা/৪০৭ পদ্মদকাট সাব বজনীন শ্মোনঘাট, গ্রার্ম:: পদ্মদকাট,  ডাক বল্লভপুর,  উপদজলা: কেহবদ্বার, কজলা: কুহর্মল্লা ০১/০৪/১৪ 

8979.  কুহর্মল্লা/৪০৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: পূব ব ফদতিাবাে, উপদজলা: কেহবদ্বার, কজলা: কুহর্মল্লা ০৯/০৯/১৪ 

8980.  কুহর্মল্লা/৪৩০ শ্রীশ্রী েহিণা কালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: বুহড়চাং বাজার, ডাক: বুহড়চাং, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8981.  কুহর্মল্লা/৪৩১ বুহড়চাং উত্তর পাড়া শ্মোন, গ্রার্ম: + ডাক: বুহড়চাং, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8982.  কুহর্মল্লা/৪৩২ বুহড়চাং েহিণ পাড়া শ্মোন, গ্রার্ম: + ডাক: বুহড়চাং, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8983.  কুহর্মল্লা/৪৩৩ বলরার্মপুর কালীর র্মহির, গ্রার্ম: বলরার্মপুর, ডাক: সের রসুলপুর, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8984.  কুহর্মল্লা/৪৩৪ বলরার্মপুর শ্মোন, গ্রার্ম: বলরার্মপুর, ডাক: সের রসুলপুর, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8985.  কুহর্মল্লা/৪৩৫ কাহলকাপুর কালীর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কাহলকাপুর, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8986.  কুহর্মল্লা/৪৩৬ কাহলকাপুর কলাকনার্ র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কাহলকাপুর, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8987.  কুহর্মল্লা/৪৩৭ কাহলকাপুর শ্মোন, গ্রার্ম: + ডাক: কাহলকাপুর, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8988.  কুহর্মল্লা/৪৩৮ ককারপাই পহির্ম পাড়া কালী বাড়ী, গ্রার্ম: ককারপাই, ডাক: ককারপাই বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8989.  কুহর্মল্লা/৪৩৯ র্মনঘাটা কালী বাড়ী, গ্রার্ম: র্মনঘাটা, ডাক: ককারপাই বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8990.  কুহর্মল্লা/৪৪০ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: কাহকয়ারচর, ডাক: ককারপাই বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8991.  কুহর্মল্লা/৪৪১ শ্রীশ্রী জয় কগৌরাঙ্গূঁ র্মহির, গ্রার্ম: হবনহিয়ারচর, ডাক: র্ময়নার্মহত বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8992.  কুহর্মল্লা/৪৪২ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: োিাদেৌলতপুর, ডাক: র্ময়নার্মহত বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8993.  কুহর্মল্লা/৪৪৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: োিাদেৌলতপুর, ডাক: র্ময়নার্মহত বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8994.  কুহর্মল্লা/৪৪৪ রায়পুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রায়পুর, ডাক: র্ময়নার্মহত বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8995.  কুহর্মল্লা/৪৪৫ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাদজবাদিরচর, ডাক: র্ময়নার্মহত বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8996.  কুহর্মল্লা/৪৪৬ বাহগলারা কালী র্মহির, গ্রার্ম: বাহগলারা, ডাক: র্ময়নার্মহত বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 



8997.  কুহর্মল্লা/৪৪৭ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: কেবপুর, ডাক: র্ময়নার্মহত বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

8998.  কুহর্মল্লা/৪৪৮ িহরণধরা(তুলাতলী) র্মিাশ্মোন র্মহির, গ্রার্ম: িহরণধরা(তুলাতলী), ডাক: র্ময়নার্মহত বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: 

কুহর্মল্লা 

০৩.০১.১১ 

8999.  কুহর্মল্লা/৪৪৯ িহরণধরা(েহিণ পাড়া) কালী বাড়ী, গ্রার্ম: িহরণধরা(েহিণ পাড়া), ডাক: র্ময়নার্মহত বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: 

কুহর্মল্লা 

০৩.০১.১১ 

9000.  কুহর্মল্লা/৪৫০ র্ময়নার্মহত কালী বাড়ী, গ্রার্ম: র্ময়নার্মহত, ডাক: র্ময়নার্মহত বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9001.  কুহর্মল্লা/৪৫১ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: আগানগর(হেগলীচর), ডাক: র্ময়নার্মহত বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9002.  কুহর্মল্লা/৪৫২ সাব বজনীন েীতলা কালী র্মহির, গ্রার্ম: কার্মারখাড়া, ডাক: বাহলখাড়া, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9003.  কুহর্মল্লা/৪৫৩ শ্রীশ্রী র্মিাদেব র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: পয়াত, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9004.  কুহর্মল্লা/৪৫৪ সাব বজনীন লক্ষ্মী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: সের ইোপুরা, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9005.  কুহর্মল্লা/৪৫৫ শ্রীশ্রী রিাকালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: বুড়বুহড়য়া,  ডাক: নানুয়ার বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9006.  কুহর্মল্লা/৪৫৬ ভান্তী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: ভান্তী,  ডাক: বাহলখাড়া, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9007.  কুহর্মল্লা/৪৫৭ শ্রীশ্রী রিাকালী  র্মহির, গ্রার্ম: কেম্বতলী(ইন্দ্রবতী),  ডাক: নানুয়ার বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9008.  কুহর্মল্লা/৪৫৮ রাজাপুর কর্ম বকার পাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: রাজাপুর,  ডাক: োংকুচাইল বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: 

কুহর্মল্লা 

০৩.০১.১১ 

9009.  কুহর্মল্লা/৪৫৯ বাদরশ্বর শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্ম: +  ডাক: বাদরশ্বর, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9010.  কুহর্মল্লা/৪৬০ খাদররা পূব ব পাড়া শ্মোন, গ্রার্ম: খাদররা,  ডাক: ফহকর বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9011.  কুহর্মল্লা/৪৬১ বাকেীমূল শ্মোন, গ্রার্ম: +  ডাক: বাকেীমূল, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9012.  কুহর্মল্লা/৪৬২ শ্রীশ্রী শ্মোন, গ্রার্ম: কোভারার্মপুর,  ডাক: রার্মপুর, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9013.  কুহর্মল্লা/৪৬৩ শ্রীশ্রী শ্মোন, গ্রার্ম: রার্মপুর,  ডাক: রার্মপুর, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9014.  কুহর্মল্লা/৪৬৪ শ্রীশ্রী শ্মোন, গ্রার্ম: +  ডাক: কাংেনগর, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9015.  কুহর্মল্লা/৪৬৫ রাজাপুর কর্ম বকার পাড়া শ্মোন, গ্রার্ম: রাজাপুর,  ডাক: োংকুচাইল বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9016.  কুহর্মল্লা/৪৬৬ কর্মাকার্ম সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: কর্মাকার্ম,  ডাক: হনর্মসার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9017.  কুহর্মল্লা/৪৬৭ গন্ডুল র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: গন্ডুল, ডাক: র্ময়নার্মহত বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9018.  কুহর্মল্লা/৪৬৮ কালাকচুয়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: + ডাক: কালাকচুয়া, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9019.  কুহর্মল্লা/৪৬৯ পাইকপাড়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: পাইকপাড়া, ডাক: র্ময়নার্মহত বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9020.  কুহর্মল্লা/৪৭০ শ্রীশ্রী শ্মোন, গ্রার্ম: + ডাক: সের ইোপুরা, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9021.  কুহর্মল্লা/৪৭১ শ্রীশ্রী শ্মোন, গ্রার্ম: + ডাক: পয়াত, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9022.  কুহর্মল্লা/৪৭২ বুড়বুহড়য়া ও র্মহর্লাপুর সাব বজনীন শ্মোন ঘাট, গ্রার্ম: বুড়বুহড়য়া, ডাক: নানুয়ারবাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: 

কুহর্মল্লা 

০৩.০১.১১ 

9023.  কুহর্মল্লা/৪৭৩ কেম্বতলী সাব বজনীন শ্মোনঘাট, গ্রার্ম: কেম্বতলী,  ডাক: নানুয়ার বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9024.  কুহর্মল্লা/৪৭৪ শ্রীশ্রী শ্মোন, গ্রার্ম: পাল্টী রাজাপুর,  ডাক: েয়গ্রার্ম বাজার, উপদজলা: বুহড়চাং, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 



9025.  কুহর্মল্লা/৫০১ শ্রীশ্রী ঠাকুর রার্মচন্দ্র কেব র্মহির, গ্রার্ম: রায়দকাট, ডাক: র্মাহিনী বাজার, উপদজলা: নাঙ্গলদকাট, কজলা: কুহর্মল্লা ১১/১১/১৩ 

9026.  কুহর্মল্লা/৫০২ শ্রীশ্রী মুি ককেী কালী র্মহির, গ্রার্ম: িহরপুর, ডাক: + উপদজলা: নাঙ্গলদকাট, কজলা: কুহর্মল্লা ১১/১১/১৩ 

9027.  কুহর্মল্লা/৫০৩ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পাইদকাট, ডাক: কেৌলখাঁর বাজার, উপদজলা: নাঙ্গলদকাট, কজলা: কুহর্মল্লা ০১/০৪/১৪ 

9028.  কুহর্মল্লা/৫০৪ শ্রীশ্রী কৃপার্ময়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: উরুকচাইল, ডাক: ইকবালনগর, উপদজলা: নাঙ্গলদকাট, কজলা: কুহর্মল্লা ০৭/১২/১৪ 

9029.  কুহর্মল্লা/৫০৫ হজউে কালী র্মহির, কচৌকুহড়, ডাক: র্মন্ন্ারাবাজার, উপদজলা: নাঙ্গলদকাট, কজলা: কুহর্মল্লা ২৯.০৫.১৬ 

9030.  কুহর্মল্লা/৫০৬ র্মহকর্মপুর কালী র্মহির, র্মহকর্মপুর, ডাক: হসহজয়ারা বাজার, উপদজলা: নাঙ্গলদকাট, কজলা: কুহর্মল্লা ২৯.০৫.১৬ 

9031.  কুহর্মল্লা/৫৫১ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: রার্মনগর, ডাক: অলুয়া, উপদজলা: ব্রাহ্মণপাড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ১২.১২.১৬ 

9032.  কুহর্মল্লা/৫৫২ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: চািলা, উপদজলা: ব্রাহ্মণপাড়া, কজলা: কুহর্মল্লা ১২.১২.১৬ 

9033.  কুহর্মল্লা/৫৭৬ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম বাতাবাড়ীয়া, ডাক: ইকবাল নগর, উপদজলা: র্মদনািরগঞ্জ ০৩.০১.১১ 

9034.  কুহর্মল্লা/৫৭৭ শ্রীশ্রী বুড়া কালী বাড়ী, গ্রার্ম: + ডাক: হবপুলসার,  উপদজলা: র্মদনািরগঞ্জ, কজলা: কুহর্মল্লা ২০/১২/১২ 

9035.  কুহর্মল্লা/৫৭৮ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: সরসপুর,  উপদজলা: র্মদনািরগঞ্জ, কজলা: কুহর্মল্লা ১২.০৭.১৭ 

9036.  কুহর্মল্লা/৬০২ শ্রীশ্রী হসদদ্ধশ্বরী কগৌরাঙ্গ কেব র্মহির, গ্রার্মঃ ইসলার্মপুর,ডাকঃ হসহদ্ধগঞ্জ বাজার, উপদজলা: মুরােনগর ০৩.০১.১১ 

9037.  কুহর্মল্লা/৬০৩ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্মঃ আহিকুট, ডাকঃ হসহদ্ধগঞ্জ বাজার, উপদজলা: মুরােনগর ০৩.০১.১১ 

9038.  কুহর্মল্লা/৬০৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কৃষ্ণপুর, উপদজলা: মুরােনগর, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9039.  কুহর্মল্লা/৬০৫ হসদদ্ধশ্বরী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম : হসদদ্ধশ্বরী, ডাক : কৃষ্ণপুর, উপদজলা: মুরােনগর ০৩.০১.১১ 

9040.  কুহর্মল্লা/৬০৬ হসদদ্ধশ্বরী সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম : হসদদ্ধশ্বরী(বড়বাড়ী), ডাক : কৃষ্ণপুর, উপদজলা: মুরােনগর ০৩.০১.১১ 

9041.  কুহর্মল্লা/৬০৭ শ্রীশ্রী কলাকনার্ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্মঃ উঃ বাখরাবাে,ডাকঃ রার্মচন্দ্রপুর, উপদজলা: মুরােনগর ০৩.০১.১১ 

9042.  কুহর্মল্লা/৬০৮ শ্রীশ্রী  শ্মোন কালী র্মহির, গ্রার্মঃ নগরপাড়,ডাকঃ ককাম্পানীগঞ্জ বাজার, উপদজলা: মুরােনগর ০৩.০১.১১ 

9043.  কুহর্মল্লা/৬০৯ শ্রীশ্রী িাটাে পূব বপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্মঃ িাটাে,ডাকঃ বাাংগয়া, উপদজলা: মুরােনগর, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9044.  কুহর্মল্লা/৬১০ শ্রীশ্রী র্মেনদর্মািন হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: জািাপুর, উপদজলা: মুরােনগর, কজলা: কুহর্মল্লা ০৩.০১.১১ 

9045.  কুহর্মল্লা/৬১১ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম- ককর্মতলী, ডাক- োদরারা, উপদজলা- মুরােনগর, কজলা- কুহর্মল্লা ১৬/০৭/১৩ 

9046.  কুহর্মল্লা/৬৫০ শ্রীশ্রী কগৌর হনতাই কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: চুমুহরয়া, ডাক: মুোফরগঞ্জ, উপদজলা: লাকসার্ম, কজলা: কুহর্মল্লা ১১.১১.১৩ 

9047.  কুহর্মল্লা/৬৫১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রিা কালী বাহড় , গ্রার্ম: উধইর, ডাক: িাজীপুর, উপদজলা: লাকসার্ম, কজলা: কুহর্মল্লা ১২.১২.১৬ 

9048.  কুহর্মল্লা/৬৭৫ রার্মকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: চণ্ডীপুর, ডাক: দুলালপুর বাজার, উপদজলা: কিার্মনা, কজলা: কুহর্মল্লা ১১.১১.১৩ 

9049.  চাঁে/০২ সাব বজনীন র্মিাশ্মোন ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: আলীয়ারা, ডাক: আলীয়ারা বাজার, উপ: কচুয়া, কজলা: চাঁেপুর ২০.০৪.১৫ 

9050.  চাঁে/০৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর রাজাপুর, ডাক+উপ: কচুয়া, কজলা: চাঁেপুর ২৫.০৪.১৩ 

9051.  চাঁে/০৪ শ্রীশ্রী কগৌর হবশ্বম্ভর হজউর আখড়া, গ্রার্ম: সাহেপুরা, ডাক: ডমুহরয়া, উপ: কচুয়া, কজলা: চাঁেপুর ২৫.০৪.১৩ 

9052.  চাঁে/০৫ তুলাতুহল সতযনারায়ণ র্মহির, গ্রার্ম: তুলাতুহল, ডাক: র্মদনািরপুর, উপদজলা: কচুয়া, কজলা: চাঁেপুর ১৬.০৫.১৬ 

9053.  চাঁে/৩০ শ্রীশ্রী রার্মচন্দ্র কেদবর কসবাশ্রর্ম, পহির্ম শ্রীরার্মেী, পুরানবাজার, চাঁেপুর ২৫.০৪.১৩ 

9054.  চাঁে/৩১ শ্রীশ্রী রার্মঠাকুর কোল প্রাঙ্গন, বাতাসাপহট্ট, পুরানবাজার, চাঁেপুর ২৫.০৪.১৩ 

9055.  চাঁে/৩২ ককতুয়া আনি কুটির িহরসভা, গ্রার্ম: ককতুয়া, ডাক: র্মিার্মায়া বাজার, উপদজলা+দজলা:  চাঁেপুর ২০.০৯.১৫ 

9056.  চাঁে/৩৩ বধ বনবাড়ী র্মিাশ্মোন হেব র্মহির, গ্রার্ম: ককতুয়া, ডাক: র্মিার্মায়া বাজার, উপদজলা+দজলা:  চাঁেপুর ০৮.০২.১৬ 



9057.  চাঁে/৩৪ শ্রীশ্রী র্মিার্মায়া কেবী র্মহির, গ্রার্ম: কলাদধরগাঁও, ডাক: র্মিার্মায়া বাজার, উপদজলা+দজলা:  চাঁেপুর ০৮.০২.১৬ 

9058.  চাঁে/৩৫ র্মিার্মায়া েত্তবাড়ী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কলাদধরগাঁও, ডাক: র্মিার্মায়া বাজার, উপদজলা+দজলা:  চাঁেপুর ০৮.০২.১৬ 

9059.  চাঁে/৩৬ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: গুহলো, ডাক: ফরক্কাবাে, উপদজলা+দজলা: চাঁেপুর ১৬.০৫.১৬ 

9060.  চাঁে/৩৭ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্য বাহলয়া, ডাক: ফরক্কাবাে, উপদজলা+দজলা: চাঁেপুর ১৬.০৫.১৬ 

9061.  চাঁে/৩৮ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কলাকনার্ র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর আহেকাটি, ডাক: বাবুরিাট, উপদজলা+দজলা: চাঁেপুর ১৬.০৫.১৬ 

9062.  চাঁে/৫১ সকহেরার্মপুর শ্রীশ্রী র্মাধব চাঁন আখড়া, গ্রার্ম: সকহেরার্মপুর, ডাক: চািা, উপদজলা :ফহরেগঞ্জ, কজলা : চাঁেপুর ২৫.০৪.১৩ 

9063.  চাঁে/৫২ চান্দ্রা বাজার শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ হজউর আখড়া, গ্রার্ম: খাঁড়খাহেয়া, ডাক: চািা, উপদজলা :ফহরেগঞ্জ, কজলা : চাঁেপুর ২৫.০৪.১৩ 

9064.  চাঁে/৫৩ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: খাঁড়খাহেয়া, ডাক: চািা, উপদজলা :ফহরেগঞ্জ, কজলা : চাঁেপুর ২৫.০৪.১৩ 

9065.  চাঁে/৫৪ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি সাব বজনীন িহরসভা, গ্রার্ম: + ডাক: পাইকপাড়া, উপদজলা :ফহরেগঞ্জ, কজলা : চাঁেপুর ২৫.০৪.১৩ 

9066.  চাঁে/৫৫ কলািাগড় র্মঠ ও শ্মোন, গ্রার্ম: কলািাগড়, ডাক: চািা, উপদজলা :ফহরেগঞ্জ, কজলা : চাঁেপুর ০৯.০৭.১৩ 

9067.  চাঁে/৫৬ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: খাঁড়খাহেয়া, ডাক: চািা, উপদজলা :ফহরেগঞ্জ, কজলা : চাঁেপুর ১০.০৯.১৩ 

9068.  চাঁে/৫৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কলাকনার্ র্মহির  ,গ্রার্ম  :গুপ্টী , ডাক  :গুপটী বাজার ,উপদজলা  :ফহরেগঞ্জ ,কজলা :চাঁেপুর  ১৫.০৬.১৪ 

9069.  চাঁে/৫৮ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: িহণ বদুগ বাপুর, ডাক: কাহলর বাজার, উপদজলা: ফহরেগঞ্জ, কজলা: চাঁেপুর ০৮.০২.১৬ 

9070.  চাঁে/৫৯ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি সাব বজনীন িহরসভা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: পাইকপাড়া, উপদজলা: ফহরেগঞ্জ, কজলা: চাঁেপুর ১৬.০৫.১৬ 

9071.  চাঁে/৮১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: হততারকাহি, ডাক: হেবপুর, উপদজলা: র্মতলব উত্তর, কজলা: চাঁেপুর ১৬.০৫.১৬ 

9072.  চাঁে/৮২ চরিহরদগাপ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: চরিহরদগাপ, ডাক: এনাদয়র্মনগর, উপদজলা: র্মতলব উত্তর, কজলা: 

চাঁেপুর 

১৬.০৫.১৬ 

9073.  চাঁে/১১১ উত্তর হপাংড়া িহর সভা, গ্রার্ম: হপাংড়া, ডাক:র্মাস্টারবাজার, উপদজলা: র্মতলব েহিণ, কজলা: চাঁেপুর ১৫.০৬.১৫ 

9074.  চাঁে/২০১ শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: নাহসরদকাট ব, উপদজলা :িাজীগঞ্জ, কজলা : চাঁেপুর ২৫.০৪.১৩ 

9075.  চাঁে/২০২ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউ র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: কাহের্মপুর, উপদজলা :িাজীগঞ্জ, কজলা : চাঁেপুর ২৫.০৪.১৩ 

9076.  চাঁে/২০৩ রায়দচাঁ সাব বজনীন কালী বাড়ী,গ্রার্ম:: উত্তর রায়দচাঁ,  ডাক: বড়কুল, উপদজলা :িাজীগঞ্জ, কজলা : চাঁেপুর ২৫.০৪.১৩ 

9077.  চাঁে/২০৪ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ হজউর র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: বলাখাল, উপদজলা :িাজীগঞ্জ, কজলা : চাঁেপুর ২৫.০৪.১৩ 

9078.  চাঁে/২০৫ কবলঘর সাব বজনীন দুগ বাপূজা র্মহির, গ্রার্ম:: কবলঘর,  ডাক: বহলয়া, উপদজলা :িাজীগঞ্জ, কজলা : চাঁেপুর ০২.০১.১৪ 

9079.  চাঁে/২০৬ শ্রীশ্রী রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ হজউর আখড়া, গ্রার্ম:: র্মহকর্মাবাে, ডাক: + উপদজলা :িাজীগঞ্জ, কজলা : চাঁেপুর ০২.০১.১৪ 

9080.  চাঁে/২০৭ ফুলদোয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: ফুলদোয়া, ডাক: বাহকলা, উপদজলা: িাজীগঞ্জ, কজলা: চাঁেপুর ১৬.০৫.১৬ 

9081.  চাঁে/২০৮ ফুলদোয়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: ফুলদোয়া, ডাক: বাহকলা, উপদজলা: িাজীগঞ্জ, কজলা: চাঁেপুর ১৬.০৫.১৬ 

9082.  চাঁে/২৩০ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ কেদবর আখড়া, গ্রার্ম: পহির্মচর কৃষ্ণপুর, ডাক: + উপদজলা: িাইর্মচর, কজলা: চাঁেপুর ২৭.০৫.১৫ 

9083.  কফনী /০ ৩ শ্রীশ্রী হগহরধারী কগাপাল হজউর আশ্রর্ম, গ্রার্ম: কলমুয়া, ডাক: কলমুয়া বাজার, উপদজলা:+দজলা: কফনী ০১.০১.১৫ 

9084.  কফনী /০ ৪ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ র্মিাপ্রভুর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ধহলয়া, ডাক: ধহলয়া বাজার, উপদজলা:+দজলা: কফনী ২৪.১২.১২ 

9085.  কফনী /০ ৫ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: ধহলয়া, ডাক: ধহলয়া বাজার, উপদজলা+দজলা: কফনী ১০.০১.১২ 

9086.  কফনী /০ ৬ শ্রীশ্রী র্মালীপুর সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: র্মালীপুর, ডাক: নতুন রানীর িাট, উপদজলা+দজলা: কফনী ১০.০১.১২ 

9087.  কফনী /০ ৭ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম:পূব ব হেদলাহনয়া ডাক:েনুয়া বাজার, উপদজলা:+দজলা: কফনী ১৫.০১.১২ 



9088.  কফনী /০ ৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, ২৩৫ বাঁেপাড়া ককায়াটার, ডাক: + উপদজলা:+দজলা: কফনী ২৪.১২.১২ 

9089.  কফনী /০ ৯ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি আশ্রর্ম , গ্রার্ম: সাড়াহেয়া, ডাক: বালুয়া কচৌমুিনীবাজার, উপদজলা:+দজলা: কফনী ২৪.১২.১২ 

9090.  কফনী/১০ শ্রীশ্রী িহর ঠাকুর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কবতাগাঁও, ডাক: আপ্তাব হবহবরিাট, উপদজলা:+দজলা: কফনী ২৪.১২.১২ 

9091.  কফনী/১১ শ্রীশ্রী জয়কালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: কাজীরবাগ, ডাক: হড টি এর্ম, উপদজলা:+দজলা: কফনী ২৪.১২.১২ 

9092.  কফনী/১২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী হিেহি কালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: কাজীরবাগ, ডাক: হড টি এর্ম, উপদজলা:+দজলা: কফনী ২৪.১২.১২ 

9093.  কফনী/১৩ শ্রীশ্রী রাধা বাংেীধারী র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ সিদেবপুর, ডাক: + উপদজলা:+দজলা: কফনী ২৪.১২.১২ 

9094.  কফনী/১৪ শ্রীশ্রী কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: রুহিহতয়া, ডাক:ফহকরিাট, উপদজলা:+দজলা: কফনী ১৬.০৭.১৩ 

9095.  কফনী/১৫ কালীেি শ্রীশ্রী কালী বাড়ী, গ্রার্ম:+ ডাক: কালীেি, উপদজলা:+দজলা: কফনী ২৫.১১.১৩ 

9096.  কফনী/১৬ শ্রীশ্রী রিাকালী কেবালয়, গ্রার্ম: উত্তর সিদেবপুর, ডাক:+ উপদজলা:+দজলা: কফনী ২৫.১১.১৩ 

9097.  কফনী/১৭ শ্রীশ্রী গাজীগঞ্জ র্মিাপ্রভুর আশ্রর্ম, গ্রার্ম: গাজীগঞ্জ, ডাক:র্মধুপুর,  উপদজলা:+দজলা: কফনী ০২.০২.১৪ 

9098.  কফনী/১৮ ধর্ম বপুর সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: ধর্ম বপুর,  ডাক: + উপদজলা:+দজলা: কফনী ০১.০১.১৫ 

9099.  কফনী/১৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী তারকব্রহ্ম কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: সত্তোগরপাড়া, ডাক: কলমুয়া, উপদজলা:+দজলা: কফনী ১০.০৫.১৫ 

9100.  কফনী/২০ কগািাডয়া শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী র্মহির, গ্রার্ম: কগািাডয়া, ডাক: কাহলেি, উপদজলা+দজলা: কফনী ০৩.০৫.১৬ 

9101.  কফনী/২১ েহিণ র্মিাদেবপুর সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির ,  গ্রার্ম: েহিণ র্মিাদেবপুর,  ডাক: কফনী , উপদজলা + কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9102.  কফনী/২২ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির , গ্রার্ম: কচওহরয়া ( বটতলা) ডাক: কফনী, উপদজলা + কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9103.  কফনী/২৩ কেৌলতপুর হগহরধারী আশ্রর্ম, গ্রার্ম: কেৌলতপুর, কপা: এর্ম , এর্ম , িাট, উপদজলা + কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9104.  কফনী/২৪ শ্রীশ্রী রিাকালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: সুলতানপুর, ডাক +  উপদজলা + কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9105.  কফনী/২৫ রার্মকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: তুলাবাড়ীয়া, ডকাঘর + উপদজলা + কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9106.  কফনী/২৬ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবা আশ্রর্ম,  গ্রার্ম: কুহর্মরা , ডাক: েে বা , উপদজলা + কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9107.  কফনী/২৭ শ্রীশ্রী জয় কালী বাড়ী র্মহির , ২২০ ট্রাাংক করাড, ডাক + উপদজলা + কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9108.  কফনী/২৮ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির , গ্রার্ম: উত্তর িকহে , কপাঃ আপতাব হবহবর িাট, উপদজলা + কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9109.  কফনী/২৯ কেবীপুর সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম: কেবীপুর, ডাক: ফদতপুর, উপদজলা + কজলা: কফনী  ২৫.০১.১৭ 

9110.  কফনী/৩০ উত্তর সিদেবপুর শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির , গ্রার্ম: উত্তর সিদেবপুর, ডাক + উপদজলা + কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9111.  কফনী/৩১ শ্রীশ্রী িহরঠাকুর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কবতাগাঁও, কপা: আপ্তার হবহবরিাট, উপদজলা + কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9112.  কফনী/৫১ োগনভূঞা ককন্দ্রীয় দুগ বা র্মহির কর্মদেক্স, গ্রার্ম- আর্মানুল্লযাপুর(োসপাড়া), ডাক+উপদজলা- োগনভূঞা, কজলা- কফনী ১৬.০৭.১৩ 

9113.  কফনী/৫২ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: লহতফপুর, ডাক: রাজাপুর, উপদজলা: োগনভূঞা, কজলা: কফনী ০১.০১.১৫ 

9114.  কফনী/৫৩ শ্রীশ্রী বচতন্য র্মিাপ্রভু কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পূব ব চন্দ্রপুর, ডাক: ববরাগীর িাট, উপদজলা: োগনভূঞা, কজলা: কফনী ২৪.০২.১৫ 

9115.  কফনী/৫৪ শ্রীশ্রী হনতাই কগৌর রাধার্মাধব র্মহির, গ্রার্ম: কসদকিারপুর, ডাক: ববরাগীর িাট, উপদজলা: োগনভূঞা, কজলা: কফনী ১২.০১.১৬ 

9116.  কফনী/৫৫ রার্মনিপুর শ্রীশ্রী কালী বাড়ী, গ্রার্ম: রার্মানিপুর, কপা: ফাহজদলর ঘাট, উপদজলা: োগনভূঞা,  কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9117.  কফনী/৫৬ শ্রীশ্রী দুধমুখা কালী বাড়ী র্মহির , গ্রার্ম: চন্ডীপু, কপা: দুধমুখা, উপদজলা: োগনভূঞা,  কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9118.  কফনী/৫৭ কগাহবিপুর সাব বজনীন র্মিাশ্মোন কালী র্মহির , গ্রার্ম: কগাহবিপুর, উপদজলা: োগনভূঞা,  কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9119.  কফনী/৫৮ চন্দ্রনার্ পাল বাড়ীর দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: উত্তর লালপুর, উপদজলা: োগনভূঞা,  কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 



9120.  কফনী/৫৯ োগনভূঞা ককন্দ্রীয় দুগ বা র্মহির , আর্মান উল্যাপুর ( োসপাড়া) , উপদজলা: োগনভূঞা,  কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9121.  কফনী/৬০ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম র্মহির , ১ নাং রার্মনগর , কপা: রার্মনগর, উপদজলা: োগনভূঞা,  কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9122.  কফনী/৬১ পূব ব হিরাপুর কালী বাড়ী, গ্রার্ম: পূব ব হিরাপুর, ডাক: হসদলানীয়া বাজার, উপদজলা: োগনভূঞা,  কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9123.  কফনী/৬২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ আশ্রর্ম, ককারােমুন্সী বাজার, ডাক: সর্মাসপুর, উপদজলা: োগনভূঞা,  কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9124.  কফনী/৮৫ শ্রীশ্রী কালী বাহড় আশ্রর্ম, গ্রার্ম: আনহিপুর, ডাক: বিারমুন্সীবাজার, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা : কফনী ১৫.১২.১১ 

9125.  কফনী/৮৬ শ্রীশ্রী কুঠির কালীবাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: হবষ্ণুপুর, ডাক: কুঠিরিাট, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা : কফনী ১০.০১.১২ 

9126.  কফনী/৮৭ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: + উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা : কফনী ১০.০১.১২ 

9127.  কফনী/৮৮ শ্রীশ্রী েহিদণশ্বর কালী বাড়ী, গ্রার্ম: উত্তর োড়াইতকাহন্ত, ডাক: র্মহতগঞ্জ, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা : কফনী ১০.০১.১২ 

9128.  কফনী/৮৯ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব হর্মজবাপুর, ডাক: বিারমুন্সীবাজার, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা : কফনী ১২.০১.১৬ 

9129.  কফনী/৯০ শ্রীশ্রী েীতলা কালীবাড়ী, গ্রার্ম: র্মজহলসপুর, ডাক: তাহকয়া বাজার, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা : কফনী ১০.০১.১২ 

9130.  কফনী/৯১ শ্রীশ্রী বাসুদেব র্মহির, গ্রার্ম: হবষ্ণুপুর, ডাক: কুঠিরিাট, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা : কফনী ১০.০১.১২ 

9131.  কফনী/৯২ শ্রীশ্রী কসদনরহখল রিাকালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: কসদনরহখল, ডাক: কাজীরিাট, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা : কফনী ২৪.১২.১২ 

9132.  কফনী/৯৩ শ্রীশ্রী জয়কালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: সুলতানপুর, ডাক: নবাবপুর, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা : কফনী ২৪.১২.১২ 

9133.  কফনী/৯৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: হজৎপুর, ডাক: র্মহতগঞ্জ, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা : কফনী ২৪.১২.১২ 

9134.  কফনী/৯৫ রার্মকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম কালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: স্বল্পর্মািারী, ডাক: কাজীরিাট, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা : কফনী ২৪.১২.১২ 

9135.  কফনী/৯৬ োড়াইতকাহি সাব ব শ্রীশ্রী হগহরধারী আশ্রর্ম, গ্রার্ম: োড়াইতকাহি, ডাক: বভরব কচৌধুরীিাট, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা: 

কফনী 

২৪.১২.১২ 

9136.  কফনী/৯৭ র্মজহলতপুর সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: র্মজহলতপুর, ডাক: তাহকয়া বাজার, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা : 

কফনী 

২৪.১২.১২ 

9137.  কফনী/৯৮ আউরারহখল সাব বজনীন কালী বাহড়, গ্রার্ম: আউরারহখল, ডাক: কাজীরিাট, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা : কফনী ১২.০১.১৬ 

9138.  কফনী/৯৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন শ্মোনঘাট, গ্রার্ম: আউরারহখল, ডাক: কাজীরিাট, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা : কফনী ১২.০১.১৬ 

9139.  কফনী/১০০ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম সফরপুর, ডাক: স্বরাজপুর, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা : কফনী ১২.০১.১৬ 

9140.  কফনী/১০১ লক্ষ্মীপুর শ্রীশ্রী কালী বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: লক্ষ্মীপুর, ডাক: বিারমুন্সীবাজার, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা : কফনী ১২.০১.১৬ 

9141.  কফনী/১০২ তারক ব্রহ্মা কসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্মজুপুর, ডাক: নবাবপুর, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা : কফনী ২৫.০৬.১৪ 

9142.  কফনী/১০৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কগৌর কগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: সফরপুর, ডাক: স্বরাজপুর, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা : কফনী ০৩.১১.১৪ 

9143.  কফনী/১০৪ শ্রীশ্রী গঙ্গা র্মাতৃ র্মহির , গ্রার্ম: জলোস পাড়া,  পূব ব চরচাহিয়া, ডাক: বিদ্দর িাট, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9144.  কফনী/১০৫ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম,  গ্রার্ম: সফরপুর, কপা + উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9145.  কফনী/১০৬ শ্রীশ্রী জয়কালী র্মহির , বলরার্ম বাড়ী, গ্রার্ম: চরসািাহভকারী, ডাক: কাোরীপুকুর, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9146.  কফনী/১০৭ র্মনদর্মািন বাবুর বাড়ী দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: চরচাহিয়া, কপা: ভূঞার বাজার, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9147.  কফনী/১০৮ তদপাবন আশ্রর্ম, পূব ব চর কাহিয়া, কপা: বিদ্দর িাট, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9148.  কফনী/১০৯ পূব ব চরচাহিয়া শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ র্মহির কসবাশ্রর্ম,  গ্রার্ম: পূব ব চরচাহিয়া, ডাক: বিদ্দর িাট, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা: 

কফনী 

২৫.০১.১৭ 



9149.  কফনী/১১০ আিনপুর সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী বাড়ী আশ্রর্ম, গ্রার্ম: আনিপুর, কপা: বিারমুহন্স, উপদজলা: কসানাগাজী, কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9150.  কফনী/১২৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হকসর্মতহবজয়পুর, ডাক: + উপদজলা: ফুলগাজী, কজলা : কফনী ১০.০১.১২ 

9151.  কফনী/১২৬ শ্রীশ্রী পঞ্চেহি েহিদণশ্বরী কালীবাড়ী, গ্রার্ম: উত্তর বরইয়া, ডাক: + উপদজলা: ফুলগাজী, কজলা : কফনী ১৮.০৩.১৩ 

9152.  কফনী/১২৭ শ্রীশ্রী সাব বজনীন র্মঙ্গলচন্ডী র্মহির, গ্রার্ম: ববরাগপুর, ডাক: + উপদজলা: ফুলগাজী, কজলা : কফনী ০৫.০৫.১৫ 

9153.  কফনী/১২৮ সাব বজনীন ককন্দ্রীয় র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: ববরাগপুর, ডাক: + উপদজলা: ফুলগাজী, কজলা : কফনী ০৫.০৫.১৫ 

9154.  কফনী/১২৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন েীতলা র্মহির, গ্রার্ম: ববরাগপুর, ডাক: + উপদজলা: ফুলগাজী, কজলা : কফনী ০৫.০৫.১৫ 

9155.  কফনী/১৩০ শ্রীশ্রী বাসর্মত্মী কেবী র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্যর্ম বাশুড়া, ডাক: + উপদজলা: ফুলগাজী, কজলা : কফনী ২১.০৬.১৫ 

9156.  কফনী/১৩১ শ্রীশ্রী পঞ্চেহি েহিদণশ্বরী কালী বাড়ী, গ্রার্ম: উত্তর বরইয়া, ডাক: ফুলগাজী, উপদজলা: ফুলগাজী,  কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9157.  কফনী/১৩২ লক্ষ্মীপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: লক্ষ্মীপুর, কপা: হজ এর্ম িাট, উপদজলা: ফুলগাজী,  কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9158.  কফনী/১৩৩ েহিণ শ্রীচন্দ্রপুর শ্রীশ্রী রিাকালী র্মহির , ে: শ্রীচন্দ্রপুর, ডাক: হজ এর্ম িাট, উপদজলা: ফুলগাজী,  কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9159.  কফনী/১৫১ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: +ডাক+উপদজলা : োগলনাইয়া, কজলা: কফনী ১২.০১.১৬ 

9160.  কফনী/১৫২ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম: পহির্ম োগলনাইয়া, ডাকঃ + উপদজলা: োগলনাইয়া, কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9161.  কফনী/১৫৩ সাব বজনীন  শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: েহিণ আঁধার র্মাহনক, ডাক: হনজপানুয়া, উপদজলা: োগলনাইয়া, কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9162.  কফনী/১৫৪ শ্রীশ্রী ইচ্ছার্ময়ী র্মহির , গ্রার্ম: চঘাপাল, কপা: র্মিারাজগঞ্জ, উপদজলা: োগলনাইয়া, কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9163.  কফনী/১৮১ কবড়াবাহড়য়া রিাকালী র্মহির , গ্রার্ম: কবড়াবাড়ীয়া ( সািা পাড়া), ডাক: সাহলয়া: উপদজলা: পরশুরার্ম,  কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9164.  কফনী/১৮২ শ্রীশ্রী িহরঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম: অনন্তপুর, ডাকঘর + উপদজলা: পরশুরার্ম,  কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9165.  কফনী/১৮৩ শ্রীশ্রী র্মা র্মাতঙ্গী কেবী র্মহির , পরশুরার্ম উত্তর বাজার, ডাক + উপদজলা: পরশুরার্ম,  কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9166.  কফনী/১৮৪ শ্রীশ্রী বুড়াকালী র্মহির , উত্তর আলবাহড়য়া, ডাকঃ বকস র্মািমুে, উপদজলা: পরশুরার্ম,  কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9167.  কফনী/১৮৫ শ্রীশ্রী খণ্ডল কালী ( বাড়ী) র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ কটদটশ্বর, ডাক: খণ্ডল িাই, উপদজলা: পরশুরার্ম,  কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9168.  কফনী/১৮৬ শ্রীশ্রী রিাকালী র্মহির , েহিণ ককালাপাড়া, পরশুরার্ম, উপদজলা: পরশুরার্ম,  কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9169.  কফনী/১৮৭ শ্রীশ্রী রিাকালী বাড়ী  র্মহির, গ্রার্ম: অনন্তপুর, উপদজলা: পরশুরার্ম,  কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9170.  কফনী/১৮৮ বাউর পার্র রিাকালী র্মহির,  গ্রার্ম: বাউর পার্র,  ডাক + উপদজলা: পরশুরার্ম,  কজলা: কফনী ২৫.০১.১৭ 

9171.  কনায়া/০১ শ্রীশ্রী ঠাকুর রার্মচন্দ্রদেদবর জদন্মাৎসব র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: র্মাইজেী, উপদজরা:+দজলা: কনায়াখালী ০৪.০৪.১২ 

9172.  কনায়া/০২ কনায়াখালী কেবালয়, গ্রার্ম: গুপ্তাাংক, ডাক: + উপদজরা:+দজলা: কনায়াখালী ১২.০৬.১৬ 

9173.  কনায়া/০৩ অহম্বকানগর পূজা র্মণ্ডপ, গ্রার্ম: গুপ্তাাংক, ডাক: + উপদজরা:+দজলা: কনায়াখালী ১২.০৬.১৬ 

9174.  কনায়া/১০ শ্রীশ্রী র্মিাপ্রভুর র্মহির, গ্রার্ম:দনয়াজপুর,ডাক: কপাদ্দারিাট, উপদজলা+দজলা : কনায়াখালী ১৪.০৮.১২ 

9175.  কনায়া/২৬ শ্রীশ্রী েহিণ নদরাত্তর্মপুদরশ্বরী কালীবাড়ী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: নদরাত্তর্মপুর, উপদজলা: কহবরিাট, কজলা : কনায়াখালী ০৪.০৪.১২ 

9176.  কনায়া/২৭ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পশুরার্মপুর, ডাক: বানেত্ত বাজার, উপদজলা: কহবরিাট, কজলা : কনায়াখালী ১৪.০৮.১২ 

9177.  কনায়া/২৮ প. েরাপনগর শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম:প.েরাপনগর, ডাক: নদরাত্তর্মপুর, উপদজলা: কহবরিাট, কজলা : কনায়াখালী ১৪.০৮.১২ 

9178.  কনায়া/২৯ শ্রীশ্রী অঁধর চাঁে কগাস্বার্মীর আশ্রর্ম  ,গ্রার্ম:পূব ব রাজুরগাঁও,ডাক:আব্দুল্যাহর্ময়ারিাট ,উপদজলা :কহবরিাট ,কজলা  :কনায়াখালী  ১৪.০৮.১২ 

9179.  কনায়া/৩০ সরলার িাট শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ আশ্রর্ম  ,গ্রার্ম :আলীপুর ,ডাক :নতুন োিহজর িাট ,উপদজলা :কহবরিাট ,কজলা  :কনায়াখালী  ২৫.১১.১৪ 

9180.  কনায়া/৪৫ শ্রীশ্রী রার্মচন্দ্র কেদবর সর্মাহধদিি, গ্রার্ম : িাজীপুর, ডাক : কচৌমুিনী, উপদজলা : কবগর্মগঞ্জ, কজলা : কনায়াখালী ১৪.০৮.১২ 



9181.  কনায়া/৪৬ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি হজউর আখড়া, গ্রার্ম : একলােপুর, ডাক : একলােপুর বাজার, উপদজলা : কবগর্মগঞ্জ, কজলা : 

কনায়াখালী 

১৪.০৮.১২ 

9182.  কনায়া/৪৭ শ্রীশ্রী সতয র্মিাদেব র্মহির, গ্রার্ম : একলােপুর, ডাক : একলােপুর বাজার, উপদজলা : কবগর্মগঞ্জ, কজলা : কনায়াখালী ১৪.০৮.১২ 

9183.  কনায়া/৪৮ ভবভহে শ্রীশ্রী হনতাই কগৌর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম : ভবভহে, ডাক : চন্দ্রগঞ্জ, উপদজলা : কবগর্মগঞ্জ, কজলা : কনায়াখালী ১৪.০৮.১২ 

9184.  কনায়া/৪৯ কচৌমুিনী কপৌর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম : আলীপুর, ডাক : + উপদজলা : কবগর্মগঞ্জ, কজলা : কনায়াখালী ১৪.০৮.১২ 

9185.  কনায়া/৫০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী বাড়ী, গ্রার্ম: রহফকপুর, ডাক: জহর্মোরিাট, উপদজলা: কবগর্মগঞ্জ, কজলা: কনায়াখালী ১৯/১২/১২ 

9186.  কনায়া/৫১ শ্রীশ্রী রিাকালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: একলােপুর, উপদজলা: কবগর্মগঞ্জ, কজলা: কনায়াখালী ১২.০৬.১৬ 

9187.  কনায়া/৭৬ শ্রীশ্রী কগৌর হনতাই কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম : + ডাক: + উপদজলা : চাটহখল, কজলা: কনায়াখালী ১৪.০৮.১২ 

9188.  কনায়া/৭৭ কসার্মপাড়া সনাতন িহরসভা, গ্রার্ম :প্রসােপুর, ডাক: কসার্মপাড়া,  উপদজলা : চাটহখল, কজলা: কনায়াখালী ১৪.০৮.১২ 

9189.  কনায়া/৯৮ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি কসবাশ্রর্ম  ,গ্রার্ম  :কেবপুর ,কপা  :পাঁচবাহড়য়া ,উপদজলা  :কসানাইমুহড় ,কজলা  :কনায়াখালী  ০৪.০৪.১২ 

9190.  কনায়া/৯৯ জয়াগ কালী র্মহির  ,হেব র্মহির ও র্মিাশ্মোন ,গ্রার্ম + :ডাক :জয়াগ ,উপদজলা :কসানইমুড়ী ,কজলা  :কনায়াখালী  ১৪.০৮.১২ 

9191.  কনায়া/১০০ কসানাইমুড়ী কালীবাড়ী কেবালয়  ,গ্রার্ম + :ডাক + :উপদজলা :কসানইমুড়ী ,কজলা  :কনায়াখালী  ১৪.০৮.১২ 

9192.  কনায়া/১০১ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি হজউর র্মহির  ,গ্রার্ম - কসানাপুর ,কপাঃ- নয়ািাট ,উপদজলা -কসানাইমুড়ী ,কজলা  :কনায়াখালী  ১৪/০৭/১৩ 

9193.  কনায়া/১১৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ র্মিাপ্রভুর র্মহির, গ্রার্ম : নলহেয়া, ডাক: নবীপুর, উপদজলা : কসনবাগ, কজলা: কনায়াখালী ১৪.০৮.১২ 

9194.  কনায়া/১১৬ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ কেদবর র্মহির, গ্রার্ম : কগাহবিপুর, ডাক: কুতুদবরিাট, উপদজলা : কসনবাগ, কজলা: কনায়াখালী ১৪.০৮.১২ 

9195.  কনায়া/১২৫ শ্রীশ্রী গীতা ভারতী হর্মেন(উপাসনালয়), গ্রার্ম: িাজীপুর, ডাক: চরবাটা, উপদজলা: সুবণ বচর, কজলা: কনায়াখালী ০৪/০৬/১৩ 

9196.  কনায়া/১২৬ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: িাজীপুর, ডাক: আনসার হর্ময়ার িাট, উপদজলা: সুবণ বচর, কজলা: কনায়াখালী ১৪.০১.১৬ 

9197.  কনায়া/১৬০ শ্রীশ্রী হগহরধারী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: চরহকাং, ডাক: োদসরিাট, উপদজলা: িাহতয়া, কজলা: কনায়াখালী ১২.০৬.১৬ 

9198.  কনায়া/১৭৫ শ্রীশ্রী রাধার্মাধব র্মহির, গ্রার্ম: চরপাব বতী, ডাক: কের্মতলা, উপদজলা: ককাম্পানীগঞ্জ, কজলা: কনায়াখালী ০২.০২.১৪ 

9199.  কনায়া/১৭৬ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: চরপাব বতী, ডাক: কক টি এস িাট, উপদজলা: ককাম্পানীগঞ্জ, কজলা: কনায়াখালী ১২.০৬.১৬ 

9200.  লক্ষ্মী/০৩ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি  কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম : সর্মদসরাবাে, ডাক+উপদজলা+দজলা: লক্ষ্মীপুর ০৭.১২.১৪ 

9201.  লক্ষ্মী/০৪ শ্রীশ্রী রাধা র্মাধব র্মহির, গ্রার্ম: অহভরখীল, ডাক: জকহসন বাজার, উপদজলা+দজলা: লক্ষ্মীপুর ১২.০৬.১৬ 

9202.  লক্ষ্মী/০৫ শ্রীশ্রী কগাহবি র্মিাপ্রভু হজউ আখড়া, গ্রার্ম: প. লক্ষ্মীপুর, ডাক: োলাল বাজার, উপদজলা+দজলা: লক্ষ্মীপুর ১২.০৬.১৬ 

9203.  লক্ষ্মী/৭৫ শ্রীশ্রী রার্মঠাকুরাঙ্গূঁন, গ্রার্ম: +ডাক: চরসীতা,, উপদজলা: রার্মগহত, কজলা: লক্ষ্মীপুর ০২.০৮.১১ 

9204.  লক্ষ্মী/৭৬ শ্রীশ্রী র্মিাদেব আশ্রর্ম, গ্রার্ম: চর ডািার, ডাক: আদলকজান্ডার, উপদজলা: রার্মগহত, কজলা: লক্ষ্মীপুর ০২.০৮.১১ 

9205.  লক্ষ্মী/৭৭ শ্রীশ্রী র্মিাপ্রভু কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: আদলকজান্ডার, উপদজলা: রার্মগহত, কজলা: লক্ষ্মীপুর ২০/১১/১২ 

9206.  লক্ষ্মী/৭৮ শ্রীশ্রী রাধাকান্ত কগাস্বার্মীর আশ্রর্ম(বুড়াকতবা), গ্রার্ম: চরডািার, ডাক: আদলকজাণ্ডার, উপদজলা: রার্মগহত, কজলা: 

লক্ষ্মীপুর 

১২.০৬.১৬ 

9207.  লক্ষ্মী/১০১ নিনপুর শ্রীশ্রী সনাতন িহরসভা, গ্রার্ম: নিনপুর, ডাক: + উপদজলা: রার্মগঞ্জ, কজলা: লক্ষ্মীপুর ২০.০৯.১৫ 

9208.  চট্ট/০১ হখলদর্মাগল সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: হখলদর্মাগল, ডাক: কর্মাগদলর িাট, উপদজলা: রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9209.  চট্ট/০২ শ্রীশ্রী েহিদনশ্বর কালী র্মহির ( কালী বাড়ী), গ্রার্ম: হেলক, ডাক: হেলক, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9210.  চট্ট/০৩ শ্রীশ্রী েহিদণশ্বরী কালী ও হবগ্রি র্মহির, হবহবরিাট, ফটিকেহড়, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 



9211.  চট্ট/০৪ ধুরাং শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: ধুরুাং, ডাক: ফটিকেহড়, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9212.  চট্ট/০৫ ধুরাং হেব ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: ধুরাং, ডাক: ফটিকেহড়,  উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9213.  চট্ট/০৬ ধুরাং পালপাড়া সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: ধুরাং পালপাড়া, ডাক: ফটিকেহড়, উপদজলা: ফটিকেহড় ০১.১১.১১ 

9214.  চট্ট/০৭ ধরুাং পালপাড়া শ্রীশ্রী েীতলা র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম: ধুরাং পালপাড়া, ডাক: ফটিকেহড়, উপদজলা: ফটিকেহড় ০১.১১.১১ 

9215.  চট্ট/০৮ ধুরাং পহবি র্মিাশ্মোন (উত্তর ধুরাং), গ্রার্ম: ধুরাং, ডাক: ফটিকেহড়, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9216.  চট্ট/০৯ ধুরুাং পালপাড়া কসবা কখালা, গ্রার্ম: ধুরুাং পালপাড়া, ডাক+ উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9217.  চট্ট/১০ ধুরুাং পালপাড়া প্রগতী সাংঘ র্মিা শ্মোন , গ্রার্ম: ধুরুাং পালপাড়া, ডাক+ উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9218.  চট্ট/১১ সাব বজনীন হেব ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পাঁচ পুকুহরয়া, ডাক: নাহজরিাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9219.  চট্ট/১২ রাাংগার্মাটিয়া পালপাড়া র্মিাশ্মোন, রাাংগাহর্মটয়া, পালপাড়া, ডাক+ উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9220.  চট্ট/১৩ রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম (রাঙ্গার্মাটিয়া), েহিণ রাঙ্গার্মাটিয়া, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9221.  চট্ট/১৪ র্মগদধশ্বরী র্মাদয়র র্মহির (রাঙ্গার্মাটিয়া), উত্তর রাঙ্গার্মাটিয়া, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9222.  চট্ট/১৫ র্মিার্মায়া র্মহির (েহিণ রাঙ্গার্মাটিয়া) , েহিণ রাঙ্গার্মাটিয়া, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9223.  চট্ট/১৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন শ্মোন কালী র্মহির, েহিণ রাঙ্গার্মাটিয়া (র্মাইজপাড়া), উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9224.  চট্ট/১৭ শ্রীশ্রীর্মগদধশ্বরী র্মাদয়র র্মহির, োেপাড়া শ্মোন, গ্রার্ম: রাঙ্গার্মাটিয়া, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9225.  চট্ট/১৮ শ্রীশ্রী সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, েহিণ রাঙ্গার্মাটিয়া (র্মাইজপাড়া), উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9226.  চট্ট/১৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী র্মগদদ্ধশ্বরী র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: পাইিাং, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9227.  চট্ট/২০ সাব বজনীন েীতলা র্মাদয়র র্মহির ও র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক+ইউহন: পাইিাং, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9228.  চট্ট/২১ েহিণ পাইিাং সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক+ইউ: পাইিাং, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9229.  চট্ট/২২ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ হবগ্রি র্মহির, কাঞ্চননগর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9230.  চট্ট/২৩ শ্রীশ্রী কাঞ্চন নার্ হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কাঞ্চননগর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9231.  চট্ট/২৪ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, র্মধ্য কাঞ্চননগর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9232.  চট্ট/২৫ র্মধ্য কাঞ্চন নগর সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: কাঞ্চননগর, ডাক: কাঞ্চন নগর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9233.  চট্ট/২৬ সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: কাঞ্চন নগর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9234.  চট্ট/২৭ েহিণ কাঞ্চন নগর, বৃিাবন পাড়া, র্মিাশ্মোন, , েহিণ কাঞ্চন নগর, বৃিাবন পাড়া, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

০১.১১.১১ 

9235.  চট্ট/২৮ দুগ বা র্মহির ও শ্যার্মা কাহল র্মহির, রিেহড় চা বাগান, কাঞ্চননগর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9236.  চট্ট/২৯ কঠবাবাহড়য়া চা বাগান দুগ বা র্মহির, কঠবাবাহড়য়া চা বাগান, কাঞ্চনপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9237.  চট্ট/৩০ কেৌলতপুর পালপাড়া পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: কেৌলতপুর পালপাড়া, ডাক+ উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9238.  চট্ট/৩১ কেৌলতপুর পালপাড়া েীব র্মহির, গ্রার্ম: কেৌলতপুর, ডাক+ উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9239.  চট্ট/৩২ কেৌলতপুর পালপাড়া সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, কেৌলতপুর পালপাড়া, ডাক+ উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9240.  চট্ট/৩৩ কেৌলতপুর পালপাড়া শ্রীশ্রী েীতলা র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম: কেৌলতপুর পালপাড়া, ডাক+ উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9241.  চট্ট/৩৪ কেৌলতপুর পাল পাড়া কসবা কখালা, কেৌলতপুর পালপাড়া, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 



9242.  চট্ট/৩৫ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবা আশ্রর্ম (পূব ব ফরিাোবাে), পূব ব ফরিাোবাে, বড় নার্ পাড়া, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9243.  চট্ট/৩৬ হিন্দু পাড়া শ্মোন (ইর্মার্মনগর), গ্রার্ম: ইর্মার্মনগর, ডাক+ উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9244.  চট্ট/৩৭ ইর্মার্মনগর শ্রীশ্রী েহিদণশ্বরী কালী র্মহির, ইর্মার্মনগর, ফহকরিাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9245.  চট্ট/৩৮ ইর্মার্মনগর শ্রীশ্রী েীতলা র্মাদয়র র্মহির, ইর্মার্মনগর, ফহকরিাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9246.  চট্ট/৩৯ ইর্মার্মনগর শ্রীশ্রী র্মগদধশ্বরী র্মাদয়র র্মহির, ইর্মার্মনগর, ফহকরিাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9247.  চট্ট/৪০ নার্পাড়া শ্মোন (পূব ব ফরিাোবাে), ফরিাোবাে, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9248.  চট্ট/৪১ বাবুনগর শ্রীশ্রী েীতলা র্মাদয়র র্মহির, বাবুনগর, কবাড ব স্কুল, নাহজরিাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9249.  চট্ট/৪২ শ্রীশ্রী র্মঙ্গল োস (কালা বাবা) আশ্রর্ম কর্মদেক্স, ের্মের্মা, কললাাং, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9250.  চট্ট/৪৩ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির বাসন্তী পূজা, , র্মাইজভান্ডার, ডাক: চাড়াহলয়া িাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9251.  চট্ট/৪৪ র্মগদধশ্বরী র্মাদয়র র্মহির (র্মাইজ ভান্ডার), র্মাইজভান্ডার, চাড়হলয়া িাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9252.  চট্ট/৪৫ র্মিাশ্মোন (পূব ব র্মাইজভান্ডার র্মিাশ্মোন), পূব ব র্মাইজ ভান্ডার, ডাক: চাড়াহলয়া িাট, উপদজলা: ফটিকেহড় ০১.১১.১১ 

9253.  চট্ট/৪৬ করাসাাংহগরী সাব বজনীন পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক: করাসাাংহগরী, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9254.  চট্ট/৪৭ র্মিােহি ববহেক সাংঘ (সহর্মহতর িাট) , কহবরাজ বাড়ী, গ্রার্ম: োদেকনগর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9255.  চট্ট/৪৮ র্মধ্যর্ম হনহচন্তাপুর অখন্ড দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হনহচন্তাপুর, ডাক: সহর্মহতর িাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9256.  চট্ট/৪৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হনহচন্তাপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9257.  চট্ট/৫০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হনহচন্তাপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9258.  চট্ট/৫১ শ্রীশ্রী আদ্যােহি র্মাতৃর্মহির, গ্রার্ম+ডাক: হনহচন্তাপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9259.  চট্ট/৫২ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুল চন্দ্র সৎসঙ্গ, গ্রার্ম+ডাক: হনহচন্তাপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9260.  চট্ট/৫৩ ঋহষ অকদ্বতানিা আশ্রর্ম (নানুপুর), োেপাড়া, নানুপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9261.  চট্ট/৫৪ নানুপুর সাব বজনীন দুগৃা র্মহির, োেপাড়া, নানুপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9262.  চট্ট/৫৫ সাব বজনীন শ্যার্মা কালী ও েীতলা র্মহির, নানুপুর, োেপাড়া, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9263.  চট্ট/৫৬ নানুপুর োেপাড়স্থ র্মািশ্মোন, নানুপুর, োেপাড়া, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9264.  চট্ট/৫৭ শ্রীশ্রী বিপুর সাব বজনীন নারায়ণ র্মহির , গ্রার্ম: বিপুর, ডাক: োহন্তরিাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9265.  চট্ট/৫৮ শ্রীশ্রী স্বার্মী হবদবকানি সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বিপুর, ডাক: োহন্তর িাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9266.  চট্ট/৫৯ পহির্ম বিপুর শ্রীশ্রী দুগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম+ডাক: বিপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9267.  চট্ট/৬০ বিপুর শ্রীশ্রী সাব বজনীন হেতলা র্মহির , গ্রার্ম: বিপুর, ডাক: োহন্তরিাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9268.  চট্ট/৬১ বিপুর গীতা র্মহির/র্মগদেশ্বরী র্মহির/র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম+ডাক: বিপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9269.  চট্ট/৬২ সাব বজনীন নবজাগরণ োরেীয় দুগ বা র্মহির,ধর্ম বপুর, হততারার্ম র্মিাজদনর বাহড়, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9270.  চট্ট/৬৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ র্মহির কর্মদেক্স , গ্রার্ম: ধর্ম বপুর, ডাক: আজােী বাজার, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9271.  চট্ট/৬৪ ধর্ম বপুর আজােী বাজারস্থ নার্ পাড়া শ্মোন, গ্রার্ম: ধর্ম বপুর, ডাক: আজােী বাজার, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9272.  চট্ট/৬৫ সাব বজনীন র্মগদধশ্বরী র্মহির, গ্রার্ম: ধর্ম বপুর, ডাক: আজােী বাজার, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9273.  চট্ট/৬৬ ধর্ম বপুর/বিপুর নার্ পাড়া  সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম: ধর্ম বপুর, ডাক: আজােী বাজার, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 



9274.  চট্ট/৬৭ সাব বজনীন নবজাগরণ োরেীয় দুগ বা র্মহির , হততারার্ম র্মিাজদনর বাহড়, ধর্ম বপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9275.  চট্ট/৬৮ ধর্ম বপুর কাহলনী কহবরাজ বাড়ী সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম: ধর্ম বপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9276.  চট্ট/৬৯ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ র্মহির জািানপুর, জািানপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9277.  চট্ট/৭০ জািানপুর সাব বজনীন শ্মোন,  উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9278.  চট্ট/৭১ ফদতপুর নার্পাড়া সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম+ ডাক: ফদতপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9279.  চট্ট/৭২ েহিণ আঃ পুর জয় গুরুভবন দুগ বা র্মহির, আব্দুল্লািপুর, ফদতপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9280.  চট্ট/৭৩ েহিণ আঃপুর সাব বজনীন দুগ বা র্মন্ডপ, আবদুল্লািপুর, ফদতপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9281.  চট্ট/৭৪ উত্তর সুয়াহবল সাব বজনীন শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর সুয়াহবল, ডাক: ববদদ্যার িাট, উপদজলা: ফটিকেহড় ০১.১১.১১ 

9282.  চট্ট/৭৫ উত্তর সুয়াহবল সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: সুয়াহবল, ডাক: ববদদ্যর িাট,  উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9283.  চট্ট/৭৬ শ্রীশ্রী সুয়াহবল হসদ্ধাশ্রর্ম র্মঠ, গ্রার্ম: সুয়াহবল, ডাক: ববদদ্যর িাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9284.  চট্ট/৭৭ শ্রীশ্রী েীতলা র্মাদয়র সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম: পাঁচ পুকুহরয়া, ডাক: নাহজরিাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9285.  চট্ট/৭৮ শ্রীশ্রী সীতা ও জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব সুয়াহবল ব্রাহ্মণপাড়া, ডাক: ববদদ্যরিাট,উপদজলা: ফটিকেহড় ০১.১১.১১ 

9286.  চট্ট/৭৯ ব্রাহ্মণ পাড়া র্মিাশ্মোন, পুব ব সুয়াহবল, ডাক: ববদদ্যর িাট, ভুজপুর, উপদজলা: ফটিকেহড় ০১.১১.১১ 

9287.  চট্ট/৮০ শ্রীশ্রী িহর, দুগ বা, কালী র্মহির , ডাক+র্ানা: ভুজপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9288.  চট্ট/৮১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রিাকালী র্মাতৃ র্মহির, উত্তর সুিরপুর, হর্মজবারিাট, ভুজপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9289.  চট্ট/৮২ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: পুরান রর্মাগড়, ডাক: বাসান বাজার, উপদজলা: ফটিকেহড় ০১.১১.১১ 

9290.  চট্ট/৮৩ দুগ বা র্মন্ডপ ও িহর র্মহির, অধারর্মাহনক চা বাগান, র্ানা: ভুজপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9291.  চট্ট/৮৪ শ্রীশ্রী ববরাগী ঠাকুদরর আসন, গ্রার্ম: উত্তর বারসাহসয়া, ডাক: সােীনগর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা:  ০১.১১.১১ 

9292.  চট্ট/৮৫ নারায়ন িাট র্মাধবতল নারায়ন র্মহির, ডাক: নারায়ণ িাট, র্ানা: ভুজপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9293.  চট্ট/৮৬ শ্রীশ্রী র্মগদধশ্বরী র্মাদয়র কসবাদখালা র্মহির , গ্রার্ম: ভুজদখালা, ডাক: নারায়ণ িাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9294.  চট্ট/৮৭ জুজদখালা র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: জুজদখালা, নারায়ণিাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9295.  চট্ট/৮৮ জুজদখালা পল্লী উন্ন্য়ন যুব সাংঘ দুগ বা র্মহির, র্মিাজন পাড়া, নারায়ণ িাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9296.  চট্ট/৮৯ জুজদখালা শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম: জুজদখালা, নারায়ণিাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9297.  চট্ট/৯০ জুজদখালা শ্রীশ্রী শ্যার্মা কালী র্মহির, গ্রার্ম: জুজদখালা, নারায়ণিাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9298.  চট্ট/৯১ জুজদখালা (র্মিানগর) েীতলা বাড়ী, ডাক: নারায়ণিাট, র্ানা: ভুজপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9299.  চট্ট/৯২ চাঁনপুর (র্মিাজন পাড়া) সাব বজনীন শ্মোন, চানপুর (র্মিাজনপাড়া) নারায়ণিাট,উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9300.  চট্ট/৯৩ শ্রীশ্রী শ্যার্মা কাহল র্মহির, চাঁনপুর (টিলাপাড়া), নারায়ণ িাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9301.  চট্ট/৯৪ চাঁনপুর (র্মিাজনপাড়া) শ্রীশ্রী েীতলা র্মহির , চাঁনপুর, নারায়ণ িাট, র্ানা: ভুজপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9302.  চট্ট/৯৫ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ র্মহির, চাঁনপুর (টিলাপাড়া), নারায়ণিাট,উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9303.  চট্ট/৯৬ কুতুব েহড় দুগ বা র্মহির, কণ বফুলী চা বাগান, ডাক: কফনুয়া, ফটিকেহড়, চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9304.  চট্ট/৯৭ েীতলা র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব তারাদখা, ডাক: সােীনগর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9305.  চট্ট/৯৮ তারাদখা িহর র্মহির, গ্রার্ম: তারদখা, ডাক: সােীনগর,  উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 



9306.  চট্ট/৯৯ হনহচন্তা শ্রীশ্রী দুগ বা  কালী র্মহির, গ্রার্ম: হনহচন্তা, ডাক: োঁতেরা, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9307.  চট্ট/১০০ শ্রীশ্রী কৃষ্ণাঙ্গন র্মহির, গ্রার্ম: িারুয়ালেহড়, (তালতহল বাজার),উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9308.  চট্ট/১০১ উত্তর জুজদখালা কালী ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর জুজদখালা, ডাক: নারায়ণিাট, উপদজলা: ফটিকেহড় ০১.১১.১১ 

9309.  চট্ট/১০২ চাঁিপুর (পালপাড়া) সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব চাঁিপুর, ডাক: নারায়ণিাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9310.  চট্ট/১০৩ চািপুর পাঁচ ঠাকুরাণী কালী র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব চািপুর,  ডাক: নারায়ণিাট,উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9311.  চট্ট/১০৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা বাড়ী, উত্তর সুির-িাপাহনয়অ, নারায়নিাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9312.  চট্ট/১০৫ হনহচন্তা কসবাদখালা র্মহির, গ্রার্ম: হনহচন্তা, ডাক: োঁতর্মারা, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9313.  চট্ট/১০৬ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির ও েীব র্মহির, িারুয়ালেহড় (র্মিানগর), র্ানা: ভুজপুর, উপদজলা: ফটিকেহড় ০১.১১.১১ 

9314.  চট্ট/১০৭ বরিা কালী বাড়ী, িারুয়াল েহড় (র্মিানগর), র্ানা: ভুজপুর, উপদজলা: ফটিকেহড় ০১.১১.১১ 

9315.  চট্ট/১০৮ র্মিাশ্মোন, র্মিানগর িারুয়ালেহড়, র্ানা: ভুজপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9316.  চট্ট/১০৯ কগাপালবাড়ী, পূব ফটিকেহড়, র্ানা: ভুজপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9317.  চট্ট/১১০ িহর র্মহির, পুব ব ফটিকেহড়, র্ানা: ভুজপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9318.  চট্ট/১১১ রিেহড় কসন পাড়া শ্মোন, গ্রার্ম: িারুয়ালইহড়, র্ানা: ভুজপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9319.  চট্ট/১১২ শ্রীশ্রী শ্মোন কালী র্মঠ , ডাক: ভুজপুর, র্ানা: ভুজপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9320.  চট্ট/১১৩ শ্রীশ্রী ববরগী ঠাকুদরর আসন, বজরা পুহঘয়া, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9321.  চট্ট/১১৪ শ্রীশ্রী দুগ বা, শ্রীশ্রী কালী ও শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: রার্মগড় চা বাগান, ডাক: নলুয়ারার্মগড় চা বাগান, ফটিকেহড়, চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9322.  চট্ট/১১৫ েীল পাড়া র্মিাশ্মোন, ধূরাং র্মানফখীল, র্ানা: ভুজপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9323.  চট্ট/১১৬ সৎসঙ্গ ককন্দ্র র্মহির ফটিকেহড়, ধুরুাং, র্ানা: ভুজপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9324.  চট্ট/১১৭ ধুরুাং োখা সাংসঙ্গ অহধদবেন ককন্দ্র, ধুরুাং মুনাফয়ীল, র্ানা: ভুজপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9325.  চট্ট/১১৮ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক : িারুয়ালেহড়, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9326.  চট্ট/১১৯ শ্রীশ্রী র্মঙ্গল চন্ডী বাড়ী প্রাঙ্গন, ধরপাড়া পূব ব কলাউজান, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9327.  চট্ট/১২০ শ্রীশ্রী র্মা র্মগদদ্বশ্বরী র্মহির ও েীতলা র্মহির, েীলপাড়া, পূব ব কলাউজান, ডাক+উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9328.  চট্ট/১২১ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , ধরপাড়া, পূব ব কলাউজান, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9329.  চট্ট/১২২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, ধহলহবলা হগহর হসকোর পাড়া, পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9330.  চট্ট/১২৩ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী জনাদ্দবন র্মহির , গ্রার্ম+ডাক: চরম্বা, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9331.  চট্ট/১২৪ শ্রীশ্রী ব্রহ্মর্ময়ী রিাকালী র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: চরম্বা, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9332.  চট্ট/১২৫ উত্তর আহর্মরাবাে সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর আহর্মরাবাে, ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9333.  চট্ট/১২৬ তদপাবন বাবা কলাকনার্ কসবাশ্রর্ম, চরম্বা (মুকুির পাড়া), উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9334.  চট্ট/১২৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: কতহলহবলা, ডাক: চরম্বা, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9335.  চট্ট/১২৮ কলািাগাড়া  কসবা কখালা র্মহির, ডাকঘর: উহজরিাট, ডাক+উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9336.  চট্ট/১২৯ কলািাগাড়া (কর্ম বকার পাড়া) ককহন্দ্রয় র্মহির, ডাক: উহজরিাট, ডাক+উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9337.  চট্ট/১৩০ অকদ্বত ভবন, ডাক: উহজরিাট, গ্রার্ম+উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 



9338.  চট্ট/১৩১ কলািাগাড়া (কর্ম বকার পাড়া) শ্মোন, ডাক: উহজরিাট, গ্রার্ম+উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9339.  চট্ট/১৩২ সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: উত্তর কলাউজান, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9340.  চট্ট/১৩৩ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ ও রিাকালী র্মহির, কলাউজান, হনজুতালুক, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9341.  চট্ট/১৩৪ উত্তর আহর্মরাবাে অখন্ড র্মন্ডলী , গ্রার্ম: উত্তর আহর্মরাবাে, ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9342.  চট্ট/১৩৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির ও হেব র্মহির, পহির্ম কলাউজান েীলপাড়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9343.  চট্ট/১৩৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, আধুনগর পাল পাড়া , আধুনগর, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9344.  চট্ট/১৩৭ তিেীলোর পাড়া দূগ বা র্মহির, গ্রার্ম: উ: কলাউজান, ডাক+ উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9345.  চট্ট/১৩৮ শ্রীশ্রী েহিদনশ্বরী কালী র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব সুখেড়ী, ডাক: সুখেড়ী, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9346.  চট্ট/১৩৯ কলািাগাড়া রার্মকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পূব বসুখেড়ী, ডাক: কলািগাড়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9347.  চট্ট/১৪০ পূব ব সুখেড়ী উত্তর কলাউজান র্মিাশ্মোন , গ্রার্ম: পূব ব সুখেড়ী, ডাক: সুখেড়ী, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9348.  চট্ট/১৪১ আধুনগর পালপাড়া সাব বজনীন কাহল র্মহির, আধুনগর, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9349.  চট্ট/১৪২ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম চুনহত, ডাক: চুনহত, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9350.  চট্ট/১৪৩ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: টাংকদবতীলকূল, ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9351.  চট্ট/১৪৪ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: আধারর্মাহনক, ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9352.  চট্ট/১৪৫ েহিণ আধুনগর সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: আধুনগর, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9353.  চট্ট/১৪৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, পূব বকলাউজান, আোরচর, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9354.  চট্ট/১৪৭ শ্রীশ্রী হসদদ্ধশ্বরী কাহল র্মহির, কতহলহবলা, ডাক: চরম্বা, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9355.  চট্ট/১৪৮ পদুয়া জলোস পাড়া ‘‘শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ র্মহির’’, পদুয়া, কলািগাড়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9356.  চট্ট/১৪৯ কতহলহবলা চরম্বা সাব বজনীন কাহল র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর কলাউজান, ডাক: সুখেহড়, উপদজলা: কলািাগাড়া ২৬/০৬/১১ 

9357.  চট্ট/১৫০ সাব বজনীন রাধাকৃষ্ণ র্মহির ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর কলাউজান, ডাক: কলাউজান, উপদজলা: কলািাগাড়া ২৬/০৬/১১ 

9358.  চট্ট/১৫১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী হচন্তাঘরী কৃষ্ণকদ্বত র্মহির, উত্তর পদুয়া রুে পাড়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9359.  চট্ট/১৫২ বড় িাহতয়া শ্রীশ্রী র্মা র্মগদধশ্বরী কর্মদপক্স, ে: বড়িাহতয়া, ডাক:  র্মগহেঘী বাজার, উপদজলা: কলািাগাড়া ২৬/০৬/১১ 

9360.  চট্ট/১৫৩ সুখেড়ী (ে.পা) সাব বজনীন শ্রীশ্রী দূগ বা বাড়ী, বড় পুকুর পাড়া, ডাক: সুখেড়ী, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9361.  চট্ট/১৫৪ ে: বড়িাহতয়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: বড়িাহতয়া (র্মধ্যর্ম নার্ পাড়া), উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9362.  চট্ট/১৫৫ আর্মতলী বড়িাহতয়া সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: আর্মতলী, ডাক: বিাহতয়া র্মগহেঘী বাজার, উপদজলা: কলািাগাড়া ২৬/০৬/১১ 

9363.  চট্ট/১৫৬ সাব বজনীন সনাতনী র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম : বড়িাহতয়া, ডাক: বিাহতয়া র্মগহেঘী বাজার, উপদজলা: কলািাগাড়া ২৬/০৬/১১ 

9364.  চট্ট/১৫৭ শ্রীশ্রী র্মা র্মগদদ্বশ্বরী র্মহির ও শ্মোন, উত্তর কলাউজান, ডাক+উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9365.  চট্ট/১৫৮ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর র্মহির , গ্রার্ম: ববল্লারপাড়া, ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9366.  চট্ট/১৫৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর র্মহির ,গ্রার্ম: ধহলহবলা, ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9367.  চট্ট/১৬০ শ্রীশ্রী র্মা তারা র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: ধহলহবলা, ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9368.  চট্ট/১৬১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন হচন্তািারী কৃষ্ণাকেত র্মহির , গ্রার্ম: উত্তরপদুয়া, ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9369.  চট্ট/১৬২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন র্মিাশ্মোন , গ্রার্ম:আধারর্মাহনক, ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 



9370.  চট্ট/১৬৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:আধারর্মাহনক, ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9371.  চট্ট/১৬৪ শ্রীশ্রী করুণার্ময়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9372.  চট্ট/১৬৫ শ্রীশ্রী রাদর্মশ্বর ও উদর্মশ্বর হেব র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9373.  চট্ট/১৬৬ শ্রীশ্রী জগদ্ধািী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9374.  চট্ট/১৬৭ শ্রীশ্রী অকদ্বত হচন্তািারী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: উত্তরপদুয়া,  ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9375.  চট্ট/১৬৮ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:প.কলাউজান(নার্পাড়া)+ ডাক: করহলয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া ২৬/০৬/১১ 

9376.  চট্ট/১৬৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: হবহবহবলা, ডাক: চরম্বা, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9377.  চট্ট/১৭০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: ে.দতহলহবলা, ডাক: চরম্বা, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9378.  চট্ট/১৭১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক : পূব ব কলাউজান, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9379.  চট্ট/১৭২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন রাধাকৃষ্ণ ও কালী র্মহির, গ্রার্ম:উ. কলাউজান, ডাক: কলাউজান, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9380.  চট্ট/১৭৩ শ্রীশ্রী টঙ্কাবতীরকুল র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: টঙ্কাবতীরকুিল,  ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬/০৬/১১ 

9381.  চট্ট/১৭৪ শ্রীশ্রী পদুয়া জলোসপাড়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: +  ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.১২.১১ 

9382.  চট্ট/১৭৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বড় িাহতয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৮.১১ 

9383.  চট্ট/১৭৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কলাকনার্ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: সুখেহড়, ডাক: আহর্মরাবাে, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৮.১১ 

9384.  চট্ট/১৭৭ শ্রীশ্রী সাব বজনীন হসদদ্ধশ্বরী র্মাতা কালী র্মহির, গ্রার্ম: কতহলহবলা, ডাক: িরম্বা, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৮.১১ 

9385.  চট্ট/১৭৮ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:র্মধ্য আহর্মরাবাে, ডাক: র্মাস্টারিাট, উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.০৮.১১ 

9386.  চট্ট/১৭৯ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ ও রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম:উ. কলাউজান, ডাক:কলাউজান, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৮.১১ 

9387.  চট্ট/১৮০ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: পুটিহবলা(নার্পাড়া),  ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9388.  চট্ট/১৮১ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম: পদুয়া(জলোসপাড়া),  ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9389.  চট্ট/১৮২ শ্রীশ্রী সব বর্মঙ্গরা কালী র্মহির, গ্রার্ম: উ.বড়িাহতয়া,  ডাক: কসদনরিাট, উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9390.  চট্ট/১৮৩ শ্রীশ্রী িরদগৌরী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: বড়িাহতয়া,  ডাক: কসদনরিাট, উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9391.  চট্ট/১৮৪ শ্রীশ্রী র্মনসা র্মহির, গ্রার্ম: উ.বড়িাহতয়া(সূিধরপাড়া),  ডাক: কসদনরিাট, উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9392.  চট্ট/১৮৫ শ্রীশ্রী শ্রীকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: বড়িাহতয়া(নার্পাড়া),  ডাক: বড়িাহতয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9393.  চট্ট/১৮৬ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ে.বড়িাহতয়া,  ডাক: কসদনরিাট , উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9394.  চট্ট/১৮৭ শ্রীশ্রী র্মা র্মগদেশ্বরী কর্মদেক্স, গ্রার্ম: ে.বড়িাহতয়া,  ডাক: কসদনরিাট, উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9395.  চট্ট/১৮৮ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: উ. আহর্মরাবাে(পালপাড়া),  ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9396.  চট্ট/১৮৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: উ. আহর্মরাবাে,  ডাক: পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9397.  চট্ট/১৯০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: +  ডাক: সুখেহড়,  উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9398.  চট্ট/১৯১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: +  ডাক: সুখেহড়,  উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9399.  চট্ট/১৯২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মাতার র্মহির, গ্রার্ম: +  ডাক: সুখেহড়,  উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9400.  চট্ট/১৯৩ শ্রীশ্রী অকদ্বত ধার্ম, গ্রার্ম:পহির্ম চুনহত,  ডাক: চুনহত,  উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9401.  চট্ট/১৯৪ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:পহির্ম চুনহত,  ডাক: চুনহত,  উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 



9402.  চট্ট/১৯৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:+  ডাক: চুনহত,  উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9403.  চট্ট/১৯৬ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ধার্ম, গ্রার্ম:+  ডাক: চুনহত,  উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9404.  চট্ট/১৯৭ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কলািাগাড়া,  ডাক: উহজরিাট,  উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9405.  চট্ট/১৯৮ শ্রীশ্রী র্মগদেশ্বরী কসবাদখালা, গ্রার্ম: কলািাগাড়া(কর্ম বকারপাড়া),  ডাক: উহজরিাট,  উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9406.  চট্ট/১৯৯ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: পুটিহবলা(নার্পাড়া),  ডাক: এর্ম চর িাট, উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9407.  চট্ট/২০০ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: বড়িাহতয়া,  ডাক: কসদনরিাট, উপদজলা: কলািাগাড়া ০৮.১২.১১ 

9408.  চট্ট/২০১ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ হবগ্রি র্মহির, ৯৮ কক হব আব্দুস সাত্তার করাড,রির্মতগঞ্জ,আিরহকল্লা, ককাতয়ালী, চট্টগ্রার্ম ২৩.০৮.১১ 

9409.  চট্ট/২০২ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ কাট্টলী, ডাক: কাষ্টর্ম একাদডর্মী, উপদজলা+দজলা: চট্টগ্রার্ম ০১/১১/১১ 

9410.  চট্ট/২০৩ শ্রীশ্রী সদন্তাষী র্মা ও কলাকনার্ ব্রহ্মচারী বাবার আধ্যাহত্মক কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: আেে বপাড়া, ডাক: পূব ব নাহসরাবাে, চট্টগ্রার্ম ০১/১১/১১ 

9411.  চট্ট/২০৪ শ্রীশ্রী শ্রীর্মৎ স্বার্মী তারানি কযাগাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কর্মািরা, ডাক: চািগাঁও, উপদজলা+দজলা: চট্টগ্রার্ম ০১/১১/১১ 

9412.  চট্ট/২০৫ শ্রীশ্রী র্মঙ্গলর্ময়ী কালী বাড়ী, ২৭ কগায়ালপাড়া, এনাদয়ত বাজার, ককাতয়ালী, চট্টগ্রার্ম ০৫.০৩.১২ 

9413.  চট্ট/২০৬ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর চািগাঁও, ডাক: আলআর্মীনবাহড়য়া, উপদজলা+দজলা: চট্টগ্রার্ম ০৬/০৬/১১ 

9414.  চট্ট/২০৭ শ্রীশ্রী কলাকনার্ র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর চািগাঁও, ডাক: আলআর্মীনবাহড়য়া, উপদজলা+দজলা: চট্টগ্রার্ম ০৬/০৬/১১ 

9415.  চট্ট/২০৮ সাব বজনীন র্মা চন্ডী র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর চািগাঁও, ডাক: আলআর্মীনবাহড়য়া, উপদজলা+দজলা: চট্টগ্রার্ম ০৬/০৬/১১ 

9416.  চট্ট/২০৯ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ধার্ম, গ্রার্ম: কগাসাইলডাঙ্গা, ডাক: বির, উপদজলা+দজলা: চট্টগ্রার্ম ০৬/০৬/১১ 

9417.  চট্ট/২১০ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী র্মহির, ২৩ নিন কানন ১র্ম গহল, উপদজলা+দজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪/০৭/১১ 

9418.  চট্ট/২১১ শ্রীশ্রী অকদ্বত অচুযৎ ধার্ম, গ্রার্ম: ডাঙ্গারচর, ডাক: চরলক্ষ্মী উপদজলা+দজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪/০৭/১১ 

9419.  চট্ট/২১২ শ্রীশ্রী  দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্য কজদলপাড়া, ডাক: আনি বাজার, উপদজলা+দজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪/০৭/১১ 

9420.  চট্ট/২১৩ শ্রীশ্রী পূব ববঙ্গ গুরুকিল ব্রহ্মচার্য্ব আশ্রর্ম, উত্তর পািাড়তলী, উপদজলা+দজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪/০৭/১১ 

9421.  চট্ট/২১৪ শ্রীশ্রী কেওয়াদনশ্বরী সাব বজনীন কালী বাড়ী, গ্রার্ম: কেওয়ানিাট, ডাক: পাঠানটুলী, উপদজলা+দজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪/০৭/১১ 

9422.  চট্ট/২১৫ শ্রীশ্রী র্মা েহিণা কালী বাড়ী, গ্রার্ম+ ডাক: কর্মািরা, উপদজলা+দজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪/০৭/১১ 

9423.  চট্ট/২১৬ শ্রীকৃষ্ণায়ণ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, ৪৪ িাজারী কলইন, ককাতয়ালী, চট্টগ্রার্ম ২২/০৫/১৩ 

9424.  চট্ট/২১৭ শ্রীশ্রী েয়ার্ময়ী কালী বাড়ী, গ্রার্মঃ পহির্ম কষাল েির, কপাঃ চািগাঁও, উপদজলা + কজলাঃ চট্টগ্রার্ম। ১২/১০/১১ 

9425.  চট্ট/২১৮ শ্রীশ্রী রার্ম ঠাকুর র্মহির, ৩৫ আলকরণ কোভাষী কদলানী,  উপদজলা + কজলাঃ চট্টগ্রার্ম। ১২/১২/১১ 

9426.  চট্ট/২১৯ শ্রীশ্রী গীতা সাংঘ র্মহির, হসইহপহজড কগইট, বির,  উপদজলা + কজলাঃ চট্টগ্রার্ম। ১২/১২/১১ 

9427.  চট্ট/২২০ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ জীউর র্মহির, উ. ফদতয়বাে, নিীরিাট,  উপদজলা + কজলাঃ চট্টগ্রার্ম। ১২/১২/১১ 

9428.  চট্ট/২২১ শ্রীশ্রী জয় কালী র্মহির, উ. কট্টলী, নিীরিাট,  উপদজলা + কজলাঃ চট্টগ্রার্ম। ১২/১২/১১ 

9429.  চট্ট/২২২ শ্রীশ্রী  রিাকালী র্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: চররাঙ্গার্মাটিয়া(ব্রাহ্মনসাইপাড়া),  ডাক কর্মািরা , উপদজলা: + কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৪/০২/১৪ 

9430.  চট্ট/২২৩ হিন্দুপাড়া শ্মোন, হেব ও কালী র্মহির, গ্রার্ম: কাঠগড়,  ডাক উত্তর পদতঙ্গা , উপদজলা: + কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৬.১৪ 

9431.  চট্ট/২২৪ শ্রীশ্রী চট্টগ্রার্ম অখন্ডর্মন্ডলী, ৯৮ রির্মতগঞ্জ, ডাক: আিরহকল্লা,  উপদজলা+দজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫/০৩/১২ 

9432.  চট্ট/২২৫ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি ও কলাকনার্ বাবা কসবা র্মহির, গ্রার্ম: সুিরপাড়া,  ডাক : আনিবাজার , উপদজলা: + কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৬.১৪ 

9433.  চট্ট/২২৬ শ্রীশ্রী কালীর্মাতা ঠাকুরাণী র্মহির, গ্রার্ম: ১১১ ে. কাটলী,  ডাক : পািাড়তলী , উপদজলা: + কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৬.১৪ 



9434.  চট্ট/২২৭ কধাপাপাড়া শ্রীশ্রী সাব বজনীন রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: কধাপাপাড়া,  ডাক : আনিবাজার , উপদজলা: + কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.০৭.১৪ 

9435.  চট্ট/২২৮ শ্রীশ্রী জয় কালীর্মাতা র্মহির, িাজারী কলন, আিরহকল্লা , চট্টগ্রার্ম ২৬.১১.১৪ 

9436.  চট্ট/২২৯ শ্রীশ্রী সাধু তারাচরণ কসবাশ্রর্ম, ১৬ এ হস েত্ত কলইন, পার্রঘাটা , চট্টগ্রার্ম ২৬.১১.১৪ 

9437.  চট্ট/২৩০ শ্রীশ্রী েয়ার্ময়ী কালী র্মহির, ৮২ িাই কলদভল করাড, লালখান বাজার , চট্টগ্রার্ম ২৬.১১.১৪ 

9438.  চট্ট/২৩১ সারস্বত কুটির দুগ বা র্মহির, ১১ েহিণ কাট্টলী, কাষ্টর্ম একাদডর্মী, পািাড়তলী , চট্টগ্রার্ম ০৫.০১.১৫ 

9439.  চট্ট/২৩২ শ্রীশ্রী কসবাদখালা ও ববকুণ্ঠ ধার্ম, উত্তর কাট্টলী, আকবরোি , চট্টগ্রার্ম ১৫.০২.১৫ 

9440.  চট্ট/২৩৩ শ্রীশ্রী কসবাদখালা র্মহির, উত্তর কাট্টলী(দঘাষ বাহড়), আকবরোি , চট্টগ্রার্ম ১৭.০৫.১৫ 

9441.  চট্ট/২৩৪ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, ১৯৩ খাতুনগঞ্জ, লার্মার বাজার, ককাতয়ালী , চট্টগ্রার্ম ১৭.০৫.১৫ 

9442.  চট্ট/২৩৫ হপ্রয়পরর্ম শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকিলচন্দ্র সৎসঙ্গ, উত্তর চািগাঁও, আল-আহর্মন বাড়ীয়া, চট্টগ্রার্ম ২০.০৯.১৫ 

9443.  চট্ট/২৩৬ শ্রীশ্রী জ্বালা কুর্মারী র্মাদয়র র্মহির, উত্তর কাট্টলী, আকবরোি , চট্টগ্রার্ম ৩০.১২.১৫ 

9444.  চট্ট/২৩৭ শ্রীশ্রী সাব বজনীন ব্রজধার্ম পূজা র্মহির, ২২ এনাদয়তবাজার, পহির্ম কগায়ালপাড়া , চট্টগ্রার্ম ০৭.০১.১৬ 

9445.  চট্ট/২৩৮ উত্তর কাট্টলী সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: +ডাক: উত্তর কাট্টলী, উপদজলা+দজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০২.১৬ 

9446.  চট্ট/২৪০ শ্রীশ্রী রিা কালীবাড়ী, গ্রার্ম: +ডাক: উত্তর কাট্টলী, উপদজলা+দজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৮.১৬ 

9447.  চট্ট/২৪১ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: বাস্তুিারা কিিচর, র্ানা: বাকহলয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৩.০৮.১৬ 

9448.  চট্ট/২৪২ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: সাধুরপাড়া, র্ানা: চািগাঁও, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১১.০১.১৭ 

9449.  চট্ট/২৪৩ সনৎ েত্ত সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, উত্তর কাট্টলী, আকবরোি, চট্টগ্রার্ম ৩০.০১.১৭ 

9450.  চট্ট/৩০৫ শ্রীশ্রী কলাকনার্ র্মঠ ও হর্মেন, গ্রার্ম: েহিণ সমুরা, ডাক: ধলঘাট, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৮.১১ 

9451.  চট্ট/৩০৬ কোোাং িাহতয়ারডাঙ্গা সা. শ্রীশ্রী হবদ্যাসুিরী রিাকালী র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম: কোোাং, ডাক: কোভনেন্ডী, উপ: পটিয়া, 

চট্টগ্রার্ম 

২০/০৩/১৩ 

9452.  চট্ট/৩০৭ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, সুচক্রেন্ডী, পটিয়া, চট্টগ্রার্ম ২২/০৫/১৩ 

9453.  চট্ট/৩০৮ শ্রীশ্রী পঞ্চ হবগ্রি হেব নারায়ণ হেরাচক্র, গ্রার্ম+ডাক : নাইখাইন, উপদজলা:  পটিয়া, কজলা:  চট্টগ্রার্ম ২২/০৫/১৩ 

9454.  চট্ট/৩০৯ শ্রীশ্রী সতযানি র্মঠ, গ্রার্ম: + ডাক: নাইখাইন, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৯/০৯/১৩ 

9455.  চট্ট/৩১০ শ্রীশ্রী র্মগদধশ্বরী র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম: খানদর্মািনা,  ডাক: + উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৯/০৯/১৩ 

9456.  চট্ট/৩১১ শ্রীশ্রী  কলাকনার্ ব্রহ্মচারী র্মহির, গ্রার্ম: ধাউরদডঙ্গা, ডাক :অহলরিাট, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৪/০২/১৪ 

9457.  চট্ট/৩১২ শ্রীশ্রী  রার্মঠাকুর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + া ডাক :আহেয়া (কর্মলা পাড়া), উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৪/০২/১৪ 

9458.  চট্ট/৩১৩ শ্রীশ্রীর্মৎ স্বার্মী জগোনি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কর্মলঘর,  ডাক :আহেয়, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৪/০২/১৪ 

9459.  চট্ট/৩১৪ শ্রীশ্রী  বাসুদেব হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: উ. সমুরা, ডাক :ধলঘাট, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫/০২/১৪ 

9460.  চট্ট/৩১৫ শ্রীশ্রী  দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ধাউরদডঙ্গা, ডাক :অহলরিাট, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫/০২/১৪ 

9461.  চট্ট/৩১৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী সতয নারায়ণ র্মহির, গ্রার্ম: ধাউরদডঙ্গা, ডাক :অহলরিাট, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২/০২/১৪ 

9462.  চট্ট/৩১৭ শ্রীশ্রী শ্রীর্মৎ হগহরোনি কসবাশ্রর্ম ও সর্মাহধ র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক : মুজাফরাবাে, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৮.১১ 

9463.  চট্ট/৩১৮ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র সৎসঙ্গ , গ্রার্ম: েহিণভূহষ, ডাক : ককহলেির, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৮.১১ 

9464.  চট্ট/৩১৯ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম:আলার্মপুর, ডাক :দডঙ্গাপাড়া, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৮.১১ 



9465.  চট্ট/৩২০ শ্রীশ্রী পূব ব ককালগাঁও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:পূব ব ককালাগাঁও, ডাক :চরকানাই, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৮.১১ 

9466.  চট্ট/৩২১ শ্রীশ্রী অকদ্বত ধার্ম ও হর্মেন, গ্রার্ম: + ডাক :েনিরা, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.১২.১১ 

9467.  চট্ট/৩২২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন বাসুদেব বাড়ী, গ্রার্ম: সুজানগর, ডাক :চক্রোলা, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৭.০৯.১১ 

9468.  চট্ট/৩২৩ শ্রীশ্রী র্মগদধশ্বরী বাড়ী ও কসবাদখালা এলাকা, গ্রার্ম: েনিরা, ডাক :েনিরা, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১০.১১ 

9469.  চট্ট/৩২৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা বাড়ী , গ্রার্ম:েহিণ েনিরা, ডাক :েনিরা, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১০.১১ 

9470.  চট্ট/৩২৫ শ্রীশ্রী জ্বালাকুর্মারী ও জগদ্ধািী বাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ েনিরা, ডাক :েনিরা, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১০.১১ 

9471.  চট্ট/৩২৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা বাড়ী, গ্রার্ম: ে.েনিরা, ডাক :েনিরা, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9472.  চট্ট/৩২৭ শ্রীশ্রী শ্রীকৃষ্ণ ধার্ম, গ্রার্ম: + ডাক : িাইেগাঁও, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9473.  চট্ট/৩২৮ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বরহলয়া, ডাক :দর্মৌলভীিাট, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9474.  চট্ট/৩২৯ শ্রীশ্রী সতযানি ও কালাবাবা কযাগহসদ্ধ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক : ককহলেির, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9475.  চট্ট/৩৩০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা বাড়ী, গ্রার্ম: + ডাক :েনিরা, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.১২.১১ 

9476.  চট্ট/৩৩১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী বাড়ী, গ্রার্ম: + ডাক :েনিরা, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.১২.১১ 

9477.  চট্ট/৩৩২ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হিলহচয়া, ডাক : কসাভনেন্ডী, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১২.১১ 

9478.  চট্ট/৩৩৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা বাড়ী, গ্রার্ম:আোতা, ডাক :+ উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১২.১১ 

9479.  চট্ট/৩৩৪ শ্রীশ্রী র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: িাহবলাসন্দ্বীপ, ডাক :োকপুরা, উপদজলা: পটিয়া ১১.০১.১২ 

9480.  চট্ট/৩৩৫ শ্রীশ্রী ওঁ কাদরশ্বর কযাগর্মঠ, গ্রার্ম: কগারণখাইন,  ডাক: হজহর, উপদজলা: পটিয়া ০৫.০৩.১২ 

9481.  চট্ট/৩৩৬ শ্রীশ্রী  িহর র্মহির, গ্রার্ম: আলার্মপুর, ডাক: কডঙ্গাপাড়া  উপদজলা: পটিয়া, কজলা : চট্টগ্রার্ম ০৬.০৯.১২ 

9482.  চট্ট/৩৩৭ মুজাফরাবাে সাব বজনীন শ্রীশ্রী  জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: মুজাফরাবাে,   উপদজলা: পটিয়া, কজলা চট্টগ্রার্ম ০৯/১০/১২ 

9483.  চট্ট/৩৩৮ কর্মলঘর সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কর্মলাঘর, ডাক : আহেয়া, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২০/১১/১২ 

9484.  চট্ট/৩৩৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী র্মগদধশ্বরী র্মহির, গ্রার্ম: র্মঠপাড়া, ডাক : অহলরিাট, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২/০২/১৪ 

9485.  চট্ট/৩৪০ শ্রীশ্রী  জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: হজহর,   উপদজলা: পটিয়া, কজলা চট্টগ্রার্ম ২৫.০৫.১৪ 

9486.  চট্ট/৩৪১ মুজাফরাবাে সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক : মুজাফরাবাে, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০১.১৫ 

9487.  চট্ট/৩৪২ শ্রীর্মদ্ভগবদ্গীতা আশ্রর্ম , গ্রার্ম: েহিণভূহষ, ডাক : ককহলেির, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০২.১৫ 

9488.  চট্ট/৩৪৩ পাঁচহরয়া তদপাবন আশ্রর্ম , গ্রার্ম: পাঁচহরয়া, ডাক : হুলাইন, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৬.১৫ 

9489.  চট্ট/৩৪৪ মুজাফরাবাে সাব বজনীন দুগ বাবাড়ী, গ্রার্ম:+ ডাক : মুজাফরাবাে, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২০.০৯.১৫ 

9490.  চট্ট/৩৪৫ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী কগাহবি ধার্ম, গ্রার্ম:: ধলঘাট,  ডাক  + উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২০.০৯.১৫ 

9491.  চট্ট/৩৪৬ শ্রীশ্রী নারায়ণ বাড়ী, গ্রার্ম:: েহিণভূহষ,  ডাক: ককহলেির,  উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ৩০.১২.১৫ 

9492.  চট্ট/৩৪৭ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র সৎসঙ্গ , গ্রার্ম: + ডাক : ভাটিখাইন, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৭.০১.১৬ 

9493.  চট্ট/৩৪৮ শ্রীশ্রী হবশ্বর্মঙ্গল গীতা আশ্রর্ম , গ্রার্ম: + ডাক : ককহলেির, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৫.০১.১৬ 

9494.  চট্ট/৩৪৯ ককহলেির উত্তরপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , গ্রার্ম: + ডাক : ককহলেির, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৫.০১.১৬ 

9495.  চট্ট/৩৫০ হর্মলন র্মহির, গ্রার্ম: িাহবলাসদ্বীপ, ডাক; োকপুরা, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০২.১৬ 

9496.  চট্ট/৩৫১ শ্রী শ্রীর্মন্ র্মিাপ্রভুর আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: করণখাইন, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০২.১০.১৬ 



9497.  চট্ট/৩৫২ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: েহিণভূহষ, ডাক: ককহলেির, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২১.১১.১৬ 

9498.  চট্ট/৩৫৩ শ্রীশ্রী হনগর্মানি সারস্বত আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: মুজাফরাবাে, উপদজলা: পটিয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৯.০৬.১৭ 

9499.  চট্ট/৩৯৮ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: হেলক, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০২.১০.১৬ 

9500.  চট্ট/৩৯৯ শ্রীশ্রী সা. জগদ্ধািী র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম : ে.হখলদর্মাগল:, ডাক: কর্মাগদলরিাট, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ৩০.১২.১৫ 

9501.  চট্ট/৪০০ পূব ব কানুরহখল সাব বজনীন হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: কানুরহখল:, ডাক: কর্মাগদলর িাট,  উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ৩০.১২.১৫ 

9502.  চট্ট/৪০১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হখলদর্মাগল:, ডাক: কর্মাগদলর িাট,  উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ৩০.১২.১৫ 

9503.  চট্ট/৪০২ শ্রীশ্রী ইোর্মহত র্মাতৃর্মহির, গ্রার্ম::দর্মাগদলর িাট, ডাক: + উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ৩০.১২.১৫ 

9504.  চট্ট/৪০৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: সািাবীনগর, ডাক: পারুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া , চট্টগ্রার্ম ২৮.১০.১৫ 

9505.  চট্ট/৪০৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: লালানগর(নার্পাড়া), ডাক: আলর্মোিপাড়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া , চট্টগ্রার্ম ১৭.০৫.১৫ 

9506.  চট্ট/৪০৫ লালানগর সাব বজনীন শ্রীশ্রী গীতা র্মহির, গ্রার্ম: লালানগর,  ডাক: আলর্মোিপাড়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০১.১৫ 

9507.  চট্ট/৪০৬ শ্রীশ্রী র্মা র্মগদেশ্বরী র্মাতৃর্মহির ও হেব র্মহির, গ্রার্ম::+ ডাক: কপার্মরা, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০১.১৫ 

9508.  চট্ট/৪০৭ শ্রীশ্রী জগদ্ধািী র্মহির, গ্রার্ম::ঢালকাটা, ডাক: পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১১.০৬.১৪ 

9509.  চট্ট/৪০৮ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম::পূব ব খুরুহেয়া, ডাক: উত্তর পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১১.০৬.১৪ 

9510.  চট্ট/৪০৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন েেভূজা হবগ্রি বাড়ী, গ্রার্ম::+ ডাক: উত্তর পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১১.০৬.১৪ 

9511.  চট্ট/৪১০ উত্তর পদুয়া সাব বজনীন  কালী র্মহির, গ্রার্ম:+ডাক: উত্তর পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০৫.১১ 

9512.  চট্ট/৪১১ হসকোরপাড়া,হতলকপাড়া ও টিলাপাড়া সা. শ্মোন, গ্রার্ম:: সুখহবলাস, ডাক: উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

১১.০৬.১৪ 

9513.  চট্ট/৪১২ জয়গুরু ধার্ম, গ্রার্ম:: সুখহবলাস, ডাক: উত্তর পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১১.০৬.১৪ 

9514.  চট্ট/৪১৩ সুখহবলাস েীলপাড়া সাব বজনীন  সরস্বতী র্মহির, গ্রার্ম:: সুখহবলাস, ডাক: উত্তর পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

১১.০৬.১৪ 

9515.  চট্ট/৪১৪ কানুরখীল হর্মলন র্মহির, গ্রার্ম:কানুরখীল, ডাক:দর্মাগদলর িাট, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৯/০৯/১৩ 

9516.  চট্ট/৪১৫ পূব ব কের্মতলী সা.শ্রীশ্রী জ্বালাকুর্মারী র্মহির, গ্রার্ম: কের্মতলী, ডাক: কখািকার পাড়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

০৯/০৯/১৩ 

9517.  চট্ট/৪১৬ সা. জ্বালাকুর্মারী, দুগ বা ও কলাকনার্ র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম কের্মতলী, ডাক: কখািকার পাড়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, 

চট্টগ্রার্ম 

২৬/০৫/১৩ 

9518.  চট্ট/৪১৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী ইোর্মহত র্মহির, গ্রার্ম: োহন্তহনদকতন, ডাক: + উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২২/০৫/১৩ 

9519.  চট্ট/৪১৮ শ্রীশ্রী র্মিাদেব হবগ্রি র্মহির(হেব বাড়ী), গ্রার্ম+ডাক: কপার্মরা, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২২/০৫/১৩ 

9520.  চট্ট/৪১৯ শ্রীশ্রী জ্বালা কুর্মারী র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম:পহির্ম কবতাগী, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9521.  চট্ট/৪২০ শ্রীশ্রী জ্বালা কুর্মারী র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম:র্মধ্য কবতাগী, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9522.  চট্ট/৪২১ শ্রীশ্রীর্মৎ ভাগবত গীতা ও কৃষ্ণভাবনা আশ্রর্ম, গ্রার্ম:র্মধ্য কবতাগী, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9523.  চট্ট/৪২২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম:র্মধ্য কবতাগী, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9524.  চট্ট/৪২৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন োেপাড়া র্মিশ্মোন, গ্রার্ম:র্মধ্য কবতাগী, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 



9525.  চট্ট/৪২৪ শ্রীশ্রী জ্বালা কুর্মারী র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর কবতাগী, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9526.  চট্ট/৪২৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন র্মিার্মায়া দুগ বাবাড়ী পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম:উত্তর কবতাগী, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9527.  চট্ট/৪২৬ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গ হনতাই ধার্ম, গ্রার্ম:+ ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9528.  চট্ট/৪২৭ শ্রীশ্রী দুগ বা ও কালী র্মহির, গ্রার্ম:কুলকুরর্মাই, ডাক:+ উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9529.  চট্ট/৪২৮ শ্রীশ্রী রাস হবিারী ধার্ম, গ্রার্ম: রাঙ্গুহনয়া হেঘীরপাড়,  ডাক:+উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9530.  চট্ট/৪২৯ শ্রীশ্রী র্মা র্মগদদ্বশ্বরী র্মহির, গ্রার্ম:কুলকুরর্মাই, ডাক:+ উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9531.  চট্ট/৪৩০ শ্রীশ্রী কানুরখীল হর্মলন র্মহির, গ্রার্ম:কানুরখীল, ডাক:দর্মাগদলরিাট উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9532.  চট্ট/৪৩১ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম:ে. রাজানগর, ডাক:ধার্মইরিাট উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9533.  চট্ট/৪৩২ শ্রীশ্রী জ্বালা কুর্মারী র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম:পহির্ম কবতাগী, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9534.  চট্ট/৪৩৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন পূজা র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর কবতাগী, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9535.  চট্ট/৪৩৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম:উত্তর কবতাগী, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9536.  চট্ট/৪৩৫ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পহির্ম কবতাগী, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9537.  চট্ট/৪৩৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম:+ ডাক:দপার্মরা, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9538.  চট্ট/৪৩৭ শ্রীশ্রী েহিদণশ্বরী কালী র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্য কবতাগী, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9539.  চট্ট/৪৩৮ শ্রীশ্রী জ্বালা কুর্মারী র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম:র্মধ্য কবতাগী, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9540.  চট্ট/৪৩৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কসবাদখালা ও হেব র্মহির, গ্রার্ম: কবতাগী, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9541.  চট্ট/৪৪০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন বুড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম:পহির্ম কবতাগী, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9542.  চট্ট/৪৪১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বাবাড়ী, গ্রার্ম:পহির্ম কবতাগী, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9543.  চট্ট/৪৪২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন জ্বালা কুর্মারী র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম:পহির্ম কবতাগী, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9544.  চট্ট/৪৪৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম:পহির্ম কবতাগী, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9545.  চট্ট/৪৪৪ শ্রীশ্রী রাধা র্মেন কগাপাল ধার্ম, গ্রার্ম:পহির্ম কবতাগী, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9546.  চট্ট/৪৪৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন গীতা র্মহির, গ্রার্ম:লালানগর, ডাক:আলর্মর্মািপাড়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9547.  চট্ট/৪৪৬ শ্রীশ্রী কিাসনাবাে দুগ বাবাড়ী, গ্রার্ম:হখলদর্মাগল, ডাক:দর্মাগদলর িাট, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9548.  চট্ট/৪৪৭ শ্রীশ্রী রার্মঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম:েহিণ কপার্মরা, ডাক:দপার্মরা, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9549.  চট্ট/৪৪৮ শ্রীশ্রী সাব বজনীন পূজা র্মন্ডপ, গ্রার্ম:পহির্ম খুরুহেয়া, ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9550.  চট্ট/৪৪৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:ে. রাজানগর, ডাক:ধার্মইরিাট, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9551.  চট্ট/৪৫০ শ্রীশ্রী ওঁ গঙ্গা প্রয়াণ তীর্ ব র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম:উত্তর পারুয়া, ডাক:রাজাভুবন, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9552.  চট্ট/৪৫১ শ্রীশ্রী কালী ঠাকুরানী র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর পারুয়া, ডাক:রাজাভুবন, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9553.  চট্ট/৪৫২ শ্রীশ্রী জ্বালা কুর্মারী র্মহির, গ্রার্ম:র্মধ্যদবতাগী(হিন্দুপাড়া), ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, ২৪.০৭.১১ 

9554.  চট্ট/৪৫৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক:উত্তর পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9555.  চট্ট/৪৫৪ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:সুখহবলাস, ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9556.  চট্ট/৪৫৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম:সুখহবলাস, ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 



9557.  চট্ট/৪৫৬ শ্রীশ্রী সাব বজনীন র্মহির, গ্রার্ম:নাহরিা(েীলপাড়া), ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া,  ২৪.০৭.১১ 

9558.  চট্ট/৪৫৭ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম:নাহরিা(পহির্মপাড়া), ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: ২৪.০৭.১১ 

9559.  চট্ট/৪৫৮ শ্রীশ্রী সাব বজনীন র্মগদদ্বশ্বরী র্মহির, গ্রার্ম:নাহরিা(হিন্দুপাড়া), ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্ট ২৪.০৭.১১ 

9560.  চট্ট/৪৫৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন সতয নারায়ণ র্মহির, গ্রার্ম:িহরির, ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9561.  চট্ট/৪৬০ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: পদুয়া, ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9562.  চট্ট/৪৬১ শ্রীশ্রী জগদ্ধািী র্মহির, গ্রার্ম: ঢালকাটা, ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9563.  চট্ট/৪৬২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: হিপুরা সুিরী, ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9564.  চট্ট/৪৬৩ শ্রীশ্রী জ্বালা কুর্মারী র্মহির, গ্রার্ম:পহির্ম খুরুহেয়া, ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9565.  চট্ট/৪৬৪ শ্রীশ্রী সরস্বতী র্মহির, গ্রার্ম:পহির্ম খুরুহেয়া, ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9566.  চট্ট/৪৬৫ শ্রীশ্রী কলাকনার্ আশ্রর্ম, গ্রার্ম:পহির্ম খুরুহেয়া, ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9567.  চট্ট/৪৬৬ শ্রীশ্রী র্মা র্মগদদ্বশ্বরী র্মহির, গ্রার্ম:দ্বাহরদকাপ, ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9568.  চট্ট/৪৬৭ শ্রীশ্রী জ্বালা কুর্মারী র্মহির, গ্রার্ম:দ্বাহরদকাপ, ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9569.  চট্ট/৪৬৮ শ্রীশ্রী েেভূজা হবগ্রি বাড়ী, গ্রার্ম:রাজারিাট, ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9570.  চট্ট/৪৬৯ শ্রীশ্রী  কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:পূব ব খুরুহেয়া, ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9571.  চট্ট/৪৭০ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ও নারায়ণ র্মহির, গ্রার্ম:সুখহবলাস, ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9572.  চট্ট/৪৭১ শ্রীশ্রী জয়গুরু ধার্ম, গ্রার্ম:সুখহবলাস, ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9573.  চট্ট/৪৭২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন সরস্বতী র্মহির, গ্রার্ম:সুখহবলাস, ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9574.  চট্ট/৪৭৩ শ্রীশ্রী রাধা র্মাধব হবগ্রি বাড়ী , গ্রার্ম:সুখহবলাস, ডাক:উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪.০৭.১১ 

9575.  চট্ট/৪৭৪ শ্রীশ্রী রার্মঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক:দপার্মরা, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৩.০৮.১১ 

9576.  চট্ট/৪৭৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: উত্তর সাদবক রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৩.০৮.১১ 

9577.  চট্ট/৪৭৬ শ্রীশ্রী ইোর্মহত র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ ঘাটদচক, ডাক: রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৩.০৮.১১ 

9578.  চট্ট/৪৭৭ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ কেব র্মহির, গ্রার্ম: টি হস িাট, ডাক: রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১০.১১ 

9579.  চট্ট/৪৭৮ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ কনায়াগাঁও, ডাক: রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১০.১১ 

9580.  চট্ট/৪৭৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর র্মাঠদচক, ডাক: রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১০.১১ 

9581.  চট্ট/৪৮০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন শ্মোন, গ্রার্ম: কগােরা কজদলপাড়া, ডাক: রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১০.১১ 

9582.  চট্ট/৪৮১ শ্রীশ্রী কগৌর হনতাই কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ইোখালী কজদলপাড়া, ডাক: রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১০.১১ 

9583.  চট্ট/৪৮২ শ্রীশ্রী অকদ্বতানি ঋহসধার্ম ও হর্মেন, গ্রার্ম:উ. কবতাগী পালপাড়া, ডাক:দবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9584.  চট্ট/৪৮৩ শ্রীশ্রী জলাকুর্মারী র্মহির, গ্রার্ম: ে. কনায়াগাঁও, ডাক: রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9585.  চট্ট/৪৮৪ শ্রীশ্রী হেব দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ককাোলা(বহনকপাড়া), ডাক)দকাোলা, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9586.  চট্ট/৪৮৫ শ্রীশ্রী জগদ্বন্ধু র্মিাউদ্ধারন র্মঠ, গ্রার্ম: ে.সাদবক রাঙ্গুহনয়া, ডাক: রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9587.  চট্ট/৪৮৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকিলচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: োহন্তহনদকতন, ডাক: রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9588.  চট্ট/৪৮৭ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: োহন্তহনদকতন, ডাক: রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 



9589.  চট্ট/৪৮৮ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ উেয়ন র্মহির, গ্রার্ম: োহন্তহনদকতন, ডাক: রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9590.  চট্ট/৪৮৯ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: র্মজুর্মোরখীল, ডাক: রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9591.  চট্ট/৪৯০ শ্রীশ্রী র্মজুর্মোরখীল র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: র্মজুর্মোরখীল, ডাক: রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9592.  চট্ট/৪৯১ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: উ.সাদবক রাঙ্গুহনয়া, ডাক: রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9593.  চট্ট/৪৯২ শ্রীশ্রী জ্বালাকুর্মারী র্মহির, গ্রার্ম: োহন্তহনদকতন, ডাক: রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9594.  চট্ট/৪৯৩ শ্রীশ্রী রাধারর্মন কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ে..সাদবক রাঙ্গুহনয়া, ডাক: রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9595.  চট্ট/৪৯৪ শ্রীশ্রী কিিপাল জীউর র্মহির, গ্রার্ম: ে..সাদবক রাঙ্গুহনয়া, ডাক: রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9596.  চট্ট/৪৯৫ শ্রীশ্রী জ্বালাকুর্মারী র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম: ে..সাদবক রাঙ্গুহনয়া, ডাক: রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9597.  চট্ট/৪৯৬ শ্রীশ্রী অকদ্বতানি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কসানারগাঁও, ডাক: ধার্মইরিাট, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9598.  চট্ট/৪৯৭ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: চন্দ্রদঘানা, ডাক: কখািকারপাড়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9599.  চট্ট/৪৯৮ শ্রীশ্রী জ্বালাকুর্মারী র্মহির, গ্রার্ম: চন্দ্রদঘানা, ডাক: কখািকারপাড়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9600.  চট্ট/৪৯৯ শ্রীশ্রী দুগ বাবাড়ী ও কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: হখলদর্মািল, ডাক: কর্মাগদলরিাট, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9601.  চট্ট/৫০০ শ্রীশ্রী কজাহতশ্বরানি গীতা র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ কনায়াগাঁও, ডাক: + উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9602.  চট্ট/৫০১ শ্রীশ্রী কগার্মেন্ডী কযাগাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পূব ব কগার্মেন্ডী, ডাক+উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৩.০৩.১১ 

9603.  চট্ট/৫০২ শ্রীশ্রী অন্ন্পূণ বা র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম:ে. সাদরায়াতলী, ডাক:সাদরায়াতলী, উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা : চট্টগ্রার্ম ২০/০৩/১৩ 

9604.  চট্ট/৫০৩ শ্রীশ্রী অরহবি র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: োকপুরা, উপদজলা: কবায়ালখালী,:দজলা: চট্টগ্রার্ম ০৬/০৬/১১ 

9605.  চট্ট/৫০৪ শ্রীশ্রী সব বর্মঙ্গলা কালীধার্ম, গ্রার্ম:ে. কদরলডাঙ্গা, ডাক:সাদরায়াতলী, উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা : চট্টগ্রার্ম ১৭/০৯/১১ 

9606.  চট্ট/৫০৫ শ্রীশ্রী েহিদণশ্বরী কালী র্মহির, ,গ্রার্ম:ে. সাদরায়াতলী, ডাক:সাদরায়াতলী, উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা : চট্টগ্রার্ম ০১/১১/১১ 

9607.  চট্ট/৫০৬ শ্রীশ্রী ভবানী-ভবন র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম:ে. সাদরায়াতলী, ডাক:সাদরায়াতলী, উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা : চট্টগ্রার্ম ০১/১১/১১ 

9608.  চট্ট/৫০৭ শ্রীশ্রী জ্বালাকুর্মারী র্মহির, গ্রার্ম:ে. সাদরায়াতলী, ডাক:সাদরায়াতলী, উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা : চট্টগ্রার্ম ০১/১১/১১ 

9609.  চট্ট/৫০৮ শ্রীশ্রী কগালদকশ্বরী কালী কসবাসাংঘ র্মহির, গ্রার্ম কজযষ্ঠপুরা, ডাক:সাদরায়াতলী, উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা : চট্টগ্রার্ম ০১/১১/১১ 

9610.  চট্ট/৫০৯ শ্রীশ্রী হেব ও জালাকুর্মারী হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম:অিলাপ্রকাে ধলঘাট, ডাক:করলদডঙ্গা, উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা : 

চট্টগ্রার্ম 

০১/১১/১১ 

9611.  চট্ট/৫১০ শ্রীশ্রী বুড়াকালী র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্য োকপুরা, ডাক: োকপুরা, উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা : চট্টগ্রার্ম ১২/১২/১১ 

9612.  চট্ট/৫১১ শ্রীর্মন্তরার্ম র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: র্মধ্য োকপুরা, ডাক: োকপুরা,  উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা : চট্টগ্রার্ম ০৬.০৯.১২ 

9613.  চট্ট/৫১২ শ্রীশ্রী রাস হবিারী ধার্ম, গ্রার্ম: র্মধ্য োকপুরা, ডাক: োকপুরা,  উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা : চট্টগ্রার্ম ০৬.০৯.১২ 

9614.  চট্ট/৫১৩ শ্রীশ্রী নবগ্রি বাড়ী, গ্রার্ম: কগাপাহেয়া, ডাক: খরহন্দ্বপ,  উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা : চট্টগ্রার্ম ২০/১১/১২ 

9615.  চট্ট/৫১৪ শ্রীশ্রী রার্মঠাকুর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পূব ব োকপুরা, ডাক: োকপুরা,  উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা : চট্টগ্রার্ম ০১/০৪/১৪ 

9616.  চট্ট/৫১৫ সারস্বত আশ্রর্ম, গ্রার্ম: েহিণ কঞ্জুরী, ডাক: সাদরায়াতলী,  উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা : চট্টগ্রার্ম ০৫.০১.১৫ 

9617.  চট্ট/৫১৬ সাদরায়াতলী দুগ বা সাংঘ ও শ্রীশ্রী রার্মঠাকুর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: উ.কঞ্জুরী, ডাক: সাদরায়াতলী,  উপদজলা: কবায়ালখালী, 

চট্টগ্রার্ম 

১০.০৫.১৫ 

9618.  চট্ট/৫১৭ শ্রীশ্রী র্মৎ হবশুদ্ধানি অবধূত কযাগাশ্রর্ম, গ্রার্ম: আকুবেন্ডী, ডাক: ইকবাল পাকব,  উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা : চট্টগ্রার্ম ০৭.১০.১৬ 



9619.  চট্ট/৫১৮ শ্রীশ্রী কভালানার্ হেব র্মহির, গ্রার্ম: ে. সাদরায়াতলী, ডাক: সাদরায়াতলী,  উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা : চট্টগ্রার্ম ০৫.০৩.১২ 

9620.  চট্ট/৫১৯ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম , গ্রার্ম: হবেগ্রার্ম, ডাক : কানুনদগাপাড়া, উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৫.০১.১৬ 

9621.  চট্ট/৫২০ সাব বজনীন দুগ বা হবগ্রি বাড়ী, গ্রার্ম: আিলা, ডাক: ধলঘাট, উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৯.০৫.১৬ 

9622.  চট্ট/৫২১ শ্রীশ্রী কলাকনার্ বাবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: আিলা, ডাক: ধলঘাট, উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০২.১০.১৬ 

9623.  চট্ট/৫২২ নিীপাডা সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: আিলা, ডাক: ধলঘাট, উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০২.১০.১৬ 

9624.  চট্ট/৫২৩ শ্রীশ্রী কলাকনার্ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: কধুরখীল, উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১১.০১.১৭ 

9625.  চট্ট/৫২৪ পহির্ম কধুরখীল র্মধ্যপাড়া শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: পহির্ম কধুরখীল, উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

১১.০১.১৭ 

9626.  চট্ট/৫২৫ শ্রীশ্রী েেভূজা র্মাতৃর্মহির, গ্রার্ম: পূব ব োকপুরা, ডাক: োকপুরা, উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৯.০৬.১৭ 

9627.  চট্ট/৫২৬ র্মা আনির্ময়ী ধার্ম, গ্রার্ম: আকুবেণ্ডী, ডাক: ইকবালপাকব, উপদজলা: কবায়ালখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৯.০৬.১৭ 

9628.  চট্ট/৫৫১ শ্রীশ্রী র্মা র্মগদদ্বশ্বরী কসবাদখালা র্মহির , গ্রার্ম; েহিণ কুযাইে, ডাক: নুরালীবাড়ী,উপদজলা:িাটিাজারী,  ০৬/০৬/১১ 

9629.  চট্ট/৫৫২ শ্রীশ্রী ব্রহ্মানি কযাগাশ্রর্ম ও মুিাদকেী হবগ্রি, গ্রার্ম+ডাক: ফদতয়াবাে, উপদজলা: িাটিাজারী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০২/০৬/১১ 

9630.  চট্ট/৫৫৩ শ্রীশ্রী রার্মঠাকুর কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: ফদতয়াবাে, উপদজলা: িাটিাজারী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০২/০৬/১১ 

9631.  চট্ট/৫৫৪ শ্রীশ্রী রার্মঠাকুর ও শ্রীশ্রী কলাকনার্ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ফটিকা, ডাক + উপদজলা: িাটিাজারী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০২/০৬/১১ 

9632.  চট্ট/৫৫৫ শ্রীশ্রী জগদ্বন্ধু আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: ফদতয়াবাে, উপদজলা: িাটিাজারী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০২/০৬/১১ 

9633.  চট্ট/৫৫৬ শ্রীশ্রী েহিদণশ্বর কালী র্মহির, গ্রার্ম:ে. র্মাোে বা, ডাক:রহেেবাড়ী, উপদজলা: িাটিাজারী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০২/০৬/১১ 

9634.  চট্ট/৫৫৭ শ্রীশ্রী র্মা র্মগদধশ্বরী র্মহির, গ্রার্ম: কধাপদপাল, ডাক:ে. বুহড়ির, উপদজলা: িাটিাজারী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২/১০/১১ 

9635.  চট্ট/৫৫৮ শ্রীশ্রী কলাকনার্ বাবার র্মহির, গ্রার্ম:েহিণ বুহড়ির, ডাক:নুরালীবাড়ী, উপদজলা: িাটিাজারী ১২/১০/১১ 

9636.  চট্ট/৫৫৯ শ্রীশ্রী কগৌরাঙ্গবাড়ী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পূব ব হেকারপুর, ডাক: রহেেবাড়ী, উপদজলা: িাটিাজারী, কজলা:  ০১/১১/১১ 

9637.  চট্ট/৫৬০ শ্রীশ্রী রার্মঠাকুর ধার্ম, গ্রার্ম:উ.ফদতয়াবাে, ডাক: নিীরিাট, উপদজলা: িাটিাজারী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৭.০১.১৬ 

9638.  চট্ট/৫৬১ শ্রীশ্রী কগৌরহনতাই কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পহির্ম ধলই, ডাক: কাটিরিাট, উপদজলা: িাটিাজারী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২/১২/১১ 

9639.  চট্ট/৫৬২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম ধলই, ডাক: কাটিরিাট, উপদজলা: িাটিাজারী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২/১২/১১ 

9640.  চট্ট/৫৬৩ শ্রীশ্রী ব্রজধার্ম আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: এনাদয়তপুর, উপদজলা: িাটিাজারী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫/০৫/১২ 

9641.  চট্ট/৫৬৪ শ্রীশ্রী হনতাই বাউল আখড়া, গ্রার্ম: ফটিকা, ডাক: + উপদজলা: িাটিাজারী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫/০৫/১২ 

9642.  চট্ট/৫৬৫ ফদতপুর সব বর্মঙ্গলা কালী র্মহির, গ্রার্ম: ফদতপুর(রুেপল্লী), ডাক: র্মেনিাট, উপদজলা: িাটিাজারী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৬.০৯.১২ 

9643.  চট্ট/৫৬৬ ভজন কুটির আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: এনাদয়তপুর, উপদজলা: িাটিাজারী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৫.০৫.১৪ 

9644.  চট্ট/৫৬৭ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ ধার্ম, গ্রার্ম: পহির্ম ধলই, ডাক: েীতলাবাহড়, কাটিরিাট,  উপদজলা: িাটিাজারী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১০.০৫.১৫ 

9645.  চট্ট/৫৬৮ শ্রীশ্রী বাউল বৃিাধার্ম, গ্রার্ম:: +  ডাক  : হর্মজবাপুর,  উপদজলা: িাটিাজারী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২০.০৯.১৫ 

9646.  চট্ট/৫৬৯ শ্রীশ্রী রাধা র্মাধব র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: ফরিাোবাে,: উপদজলা: িাটিাজারী, কজলা:চট্টগ্রার্ম  ২০.০৯.১৫ 

9647.  চট্ট/৬২৬ বাজাহলয়া পঞ্চানন কসবাসাংঘ হেব র্মহির, গ্রার্ম+ডাক: বাজহলয়া, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১২.১১ 

9648.  চট্ট/৬২৭ আহর্মলাইষ কালী বাড়ী, গ্রার্ম+ ডাক: আহর্মলাইষ, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১২.১১ 

9649.  চট্ট/৬২৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কলাকনার্ র্মহির, গ্রার্ম: চরতী, ডাক: দুরদুরী, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৬/০৬/১১ 



9650.  চট্ট/৬২৯ শ্রীশ্রী কালী বাড়ী, গ্রার্ম: ে.ব্রাহ্মণদডঙ্গা, ডাক: দুরদুরী, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১/১১/১১ 

9651.  চট্ট/৬৩০ বাজাহলয়া পঞ্চানন কসবাসঙ্গ(হেব র্মহির), গ্রার্ম: + ডাক : বাজাহলয়া, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১/১১/১১ 

9652.  চট্ট/৬৩১ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: ে.রার্মপুর, ডাক: কেওেীহঘ, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২/১২/১১ 

9653.  চট্ট/৬৩২ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কাঞ্চনা(নার্পাড়া), ডাক:র্মনুফহকরিাট, উপদজলা: সাতকাহনয়া ১২/১২/১১ 

9654.  চট্ট/৬৩৩ শ্রীশ্রী জ্বালাকুর্মারী কালী র্মহির, গ্রার্ম: কাহলয়াইে, ডাক: কর্মৌলবীর কোকান, উপদজলা: সাতকাহনয়া ১২/১২/১১ 

9655.  চট্ট/৬৩৪ সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: কাহলয়াইে, ডাক: কর্মৌলবীর কোকান, উপদজলা: সাতকাহনয়া ১২/১২/১১ 

9656.  চট্ট/৬৩৫ শ্রীশ্রী ব্রহ্মর্ময়ী কালী র্মহির ও শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: এওহচয়া, ডাক: কেওেীহঘ, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৬.০৯.১২ 

9657.  চট্ট/৬৩৬ শ্রীশ্রী ব্রহ্মর্ময়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বাজাহলয়া, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫/০৩/১২ 

9658.  চট্ট/৬৩৭ শ্রীশ্রী ঋহষতীর্ ব অনার্ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: বাজাহলয়া, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২০/১১/১২ 

9659.  চট্ট/৬৩৮ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: উত্তর কঢর্মো, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২০/১১/১২ 

9660.  চট্ট/৬৩৯ সাব বজনীন শ্রীশ্রী জ্বালাকুর্মারী র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বাজাহলয়া, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২০/১১/১২ 

9661.  চট্ট/৬৪০ ফহকরহখল (উ. পাড়া) শ্রীশ্রী কগাহবি ধার্ম, গ্রার্ম: ফহকরহখল, ডাক: পুরাণগড়,  উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৭/০১/১৩ 

9662.  চট্ট/৬৪১ ককওহচয়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কেঁওহচয়া, ডাক: বাইতুল ইজ্জত, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৭/০১/১৩ 

9663.  চট্ট/৬৪২ ককওহচয়া নিীপাড়া শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: কেঁওহচয়া, ডাক: বাইতুল ইজ্জত, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

২৭/০১/১৩ 

9664.  চট্ট/৬৪৩ শ্রীশ্রী শ্রীল প্রভুপাে রর্মনীদর্মািন কগাস্বার্মী র্মহির, গ্রার্ম: উ. ধর্ম বপুর(বড়বাহড়), ডাক: েহিণপাড়া,  সাতকাহনয়া, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

২৭/০১/১৩ 

9665.  চট্ট/৬৪৪ শ্রীশ্রী জ্বালাকুর্মারী র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম: ধর্ম বপুর, ডাক: েহিণ পাড়া, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৭/০১/১৩ 

9666.  চট্ট/৬৪৫ ববতরনী সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: ববতরনী, ডাক: পুরানগড়, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৭/০১/১৩ 

9667.  চট্ট/৬৪৬ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: উ. কঢর্মো, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৭/০১/১৩ 

9668.  চট্ট/৬৪৭ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকিলচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: ধর্ম বপুর, ডাক: েহিণ পাড়া, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৭/০১/১৩ 

9669.  চট্ট/৬৪৮ শ্রীশ্রী ভদবশ্বরী কালী ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: ে. ব্রাহ্মণদডঙ্গা, ডাক: দুরদুরী, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২০/০৩/১৩ 

9670.  চট্ট/৬৪৯ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্ম: র্মধ্যর্ম নলুয়া, ডাক: শ্যার্মর্মহুরী িাট, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫/০২/১৪ 

9671.  চট্ট/৬৫০ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্ম: + ডাক: বাজাহলয়া, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৬/০৪/১৪ 

9672.  চট্ট/৬৫১ শ্রীশ্রী েহিদণশ্বরী কালী র্মহির , গ্রার্ম: র্মধ্য কাঞ্চনা, ডাক: + উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৬/০৪/১৪ 

9673.  চট্ট/৬৫২ শ্রীশ্রী িহর র্মহির , গ্রার্ম: সুইপুরা, ডাক: দুরদুরী,  উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬.১১.১৪ 

9674.  চট্ট/৬৫৩ সুইপুরা রুেপল্লী র্মিাশ্মোন , গ্রার্ম: সুইপুরা, ডাক: দুরদুরী,  উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬.১১.১৪ 

9675.  চট্ট/৬৫৪ র্মধ্যর্ম নলুয়া শ্রীশ্রী জ্বালাকুর্মারী র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্যর্ম নলুয়া, ডাক: শ্যার্মমুহুরী িাট, উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

১৫.০২.১৫ 

9676.  চট্ট/৬৫৫ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর কঢর্মো, ডাক: + উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৭.০৫.১৫ 

9677.  চট্ট/৬৫৬ উত্তর কাঞ্চনা নার্পাড়া সাব বজনীন র্মিাশ্মোন , গ্রার্ম: উ.কাঞ্চনা, ডাক: র্মনুফহকরিাট,  উপদজলা: সাতকাহনয়া, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

০৭.০১.১৬ 



9678.  চট্ট/৭০১ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ ধার্ম, গ্রার্ম: হখলপাড়া, ডাক: +উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৬/০৬/১১ 

9679.  চট্ট/৭০২ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম: হখলপাড়া, ডাক: +উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৬/০৬/১১ 

9680.  চট্ট/৭০৩ শ্রীশ্রী শ্মোন কালী র্মহির ও র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: ে. কোলকাটা, ডাক: +উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮/০৮/১১ 

9681.  চট্ট/৭০৪ শ্রীশ্রী বাংেী ফহকর পীঠধার্ম ও আশ্রর্ম, গ্রার্ম: বারেত, ডাক: কবায়াহলয়া, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৯.০৫.১৬ 

9682.  চট্ট/৭০৫ শ্রীশ্রী বাবা কলাকনার্ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: ে. কোলকাটা, ডাক: +উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮/০৮/১১ 

9683.  চট্ট/৭০৬ শ্রীশ্রী সতয নারায়ণ রার্ম ঠাকুর র্মহির , গ্রার্ম:হেলাহলয়া, ডাক: ওষখাইল, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮/০৮/১১ 

9684.  চট্ট/৭০৭ শ্রীশ্রী ব্রহ্ম র্মঠ ও হর্মেন , গ্রার্ম:দবায়ালগাঁও, ডাক: + উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২/১০/১১ 

9685.  চট্ট/৭০৮ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী র্মহির ও অনার্ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: হবলপুর, ডাক: +উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১/১১/১১ 

9686.  চট্ট/৭০৯ শ্রীশ্রী র্মগদধশ্বরী র্মহির , গ্রার্ম: হবলপুর, ডাক: +উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১/১১/১১ 

9687.  চট্ট/৭১০ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বাবাড়ী, গ্রার্ম: হবলপুর, ডাক: +উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১/১১/১১ 

9688.  চট্ট/৭১১ শ্রীশ্রী হবলপুর র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: হবলপুর, ডাক: +উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১/১১/১১ 

9689.  চট্ট/৭১২ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ধার্ম, গ্রার্ম: হসাংিরা, ডাক: +উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১/১১/১১ 

9690.  চট্ট/৭১৩ শ্রীশ্রী সূয বকুর্মার র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: + ডাক: বরুর্মচড়া, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০৩.১২ 

9691.  চট্ট/৭১৪ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ধার্ম, গ্রার্ম: িাজীগাঁও-প. কোলকাটা, ডাক: বটতলী, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৯/১০/১২ 

9692.  চট্ট/৭১৫ শ্রীশ্রী হবষ্ণু ও কিিপাল হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: হবলপুর, ডাক: +উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৯/০৯/১৩ 

9693.  চট্ট/৭১৬ শ্রীশ্রী তারদকশ্বর র্মহির, গ্রার্ম+ডাক+ উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২২/০৫/১৩ 

9694.  চট্ট/৭১৭ শ্রীশ্রী সতযনারায়ণ পীরগাে কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: বরুর্মচড়া, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০৩.১২ 

9695.  চট্ট/৭১৮ হপ্রয়পরর্ম শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকিলচন্দ্র সৎসঙ্গ, গ্রার্ম: কেঁয়াগড়, ডাক+ উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২২/০৫/১৩ 

9696.  চট্ট/৭১৯ বির কালী র্মহির কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বির(োেপাড়া), ডাক: +উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৮.০৮.১২ 

9697.  চট্ট/৭২০ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ধার্ম, গ্রার্ম: িাজীগাঁও-প. কোলকাটা, ডাক: বটতলী, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২২/০৫/১৩ 

9698.  চট্ট/৭২১ শ্রীশ্রী বাংেী ফহকর হসহদ্ধ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: খাসখার্মা, ডাক: সালঘর, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৪/০২/১৪ 

9699.  চট্ট/৭২২ শ্রীশ্রী র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: েহিণ ইোখালী, ডাক: িাইলধর, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৬.১৪ 

9700.  চট্ট/৭২৩ পূব ব তুলাতুলী র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: পূব ব তুলাতুলী, ডাক: বটতলী, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬.১১.১৪ 

9701.  চট্ট/৭২৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির ও কলাকনার্ ধার্ম, গ্রার্ম: পূব ব বারখাইন, ডাক: বতলার দ্বীপ, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০২.১৫ 

9702.  চট্ট/৭২৫ শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ ও রাধার্মাধব হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: কদলজ করাড, ডাক+ উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৩.০২.১৫ 

9703.  চট্ট/৭২৬ পূব ব তুলাতলী শ্রীশ্রী রাধার্মাধব  র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব তুলাতলী, ডাক: বটতলী, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৭.০৫.১৫ 

9704.  চট্ট/৭২৭ শ্রীশ্রী বচতদণ্যশ্বর হেব র্মহির, গ্রার্ম: বারেত, ডাক: কবায়াহলয়া, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৩.০৮.১৫ 

9705.  চট্ট/৭২৮ শ্রীশ্রী সতয নারায়ণ রার্মঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম: হেলাহলয়া, ডাক: ওষখাইন, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ৩০.১২.১৫ 

9706.  চট্ট/৭২৯ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:+ ডাক : পকরদকাড়া,: উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ৩০.১২.১৫ 

9707.  চট্ট/৭৩০ শ্রীশ্রী বাণীকান্ত র্মিারাজ্জী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পহির্ম চাঁপাতলী, ডাক: হর্মন্ন্ত আলী িাট, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

২৯.০৫.১৬ 

9708.  চট্ট/৭৩১ শ্রীশ্রী কালী র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্যবারখাইন, ডাক: বতলারদ্বীপ, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৯.০৫.১৬ 



9709.  চট্ট/৭৩২ কগৌরী েঙ্কর কযাগাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: কতদকাটা, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৯.০৫.১৬ 

9710.  চট্ট/৭৩৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী হেব ও কলাকনার্ র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব বারখাইন, ডাক: বতলারদ্বীপ, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৯.০৫.১৬ 

9711.  চট্ট/৭৩৪ শ্রীশ্রী রাধার্মাধব কসবাশ্রর্ম িহর র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব বারখাইন, ডাক: বতলারদ্বীপ, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৯.০৫.১৬ 

9712.  চট্ট/৭৩৫ কেঁয়াগড় র্মধ্যর্ম পাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কেঁয়াগড়, ডাক:+, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৮.১৬ 

9713.  চট্ট/৭৩৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: পকরদকাড়া, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০২.১০.১৬ 

9714.  চট্ট/৭৩৭ যুগান্তর েে-র্মিাহবদ্যা র্মহির, গ্রার্ম: গুজরা, ডাক: কতদকাটা, উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২১.১১.১৬ 

9715.  চট্ট/৭৩৮ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির ও হর্মেন, গ্রার্ম: + ডাক: + উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১১.০১.১৭ 

9716.  চট্ট/৭৩৯ বকনপুরা সাব বজনীন শ্রীশ্রী পার্ বসারহর্ র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: বকনপুরা,  উপদজলা: আদনায়ারা, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৯.০৬.১৭ 

9717.  চট্ট/৭৫১ শ্রীশ্রী রিা কালী বাড়ী, গ্রার্ম +ডাক: পূব ব চাম্বল, উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৬/০৬/১১ 

9718.  চট্ট/৭৫২ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ধার্ম ও কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পাদলগ্রার্ম, ডাক: ইজ্জতনগর, উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৬/০৮/১১ 

9719.  চট্ট/৭৫৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক:সাধনপুর, উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৭/০৯/১১ 

9720.  চট্ট/৭৫৪ শ্রীশ্রী ঋহষধার্ম, গ্রার্ম: ককাকেন্ডী, ডাক: গুনাগহর, উপদজলা: বাঁেখালী,  কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9721.  চট্ট/৭৫৫ শ্রীশ্রী শ্মোন কালী বাড়ী, গ্রার্ম: + ডাক: সাধনপুর, উপদজলা: বাঁেখালী,  কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9722.  চট্ট/৭৫৬ শ্রীশ্রী আহে হনর্ম কালীবাড়ী র্মহির, গ্রার্ম: পাদলগ্রার্ম,  ডাক: িজ্জত নগর, উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০৩.১২ 

9723.  চট্ট/৭৫৭ শ্রীশ্রী আহেতয আশ্রর্ম, গ্রার্ম: পাদলগ্রার্ম,  ডাক: িজ্জত নগর, উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০৩.১২ 

9724.  চট্ট/৭৫৮ শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব কচচুহরয়া,,  ডাক: কক হব বাজার, উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০৩.১২ 

9725.  চট্ট/৭৫৯ শ্রীশ্রী আনির্ময়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব কচচুহরয়া,,  ডাক: কক হব বাজার, উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০৩.১২ 

9726.  চট্ট/৭৬০ শ্রীশ্রী েহিণাশ্বরী কালী র্মহির, গ্রার্ম: েহিণপাদলগ্রার্ম,  ডাক: িজ্জত নগর, উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৯/১০/১২ 

9727.  চট্ট/৭৬১ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকিলচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক:সাধনপুর, উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২২/০৫/১৩ 

9728.  চট্ট/৭৬২ শ্রীশ্রী অকদ্বতানি ঋহষর্মঠ ও হর্মেন, গ্রার্ম: + ডাক: জলেী, উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৯/০৯/১৩ 

9729.  চট্ট/৭৬৩ বাঁেখালী র্ানা ককন্দ্রীয় কালীবাড়ী, গ্রার্ম: েহিণ জলেী,  ডাক: জলেী, উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৬.১৪ 

9730.  চট্ট/৭৬৪ শ্রীশ্রী জয় কালী র্মহির, গ্রার্ম: ককাকেন্ডী,  ডাক : গুনাগরী, উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০২.১৫ 

9731.  চট্ট/৭৬৫ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব চম্বল,  ডাক : চম্বল বাজার, উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১০.০৫.১৫ 

9732.  চট্ট/৭৬৬ সাব বজনীন র্মিাশ্মোন ও হেব কালী র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: বাণীগ্রার্ম, উপদজলা: বাঁেখালী , চট্টগ্রার্ম ২৮.১০.১৫ 

9733.  চট্ট/৭৬৭ শ্রীশ্রী হনর্মকালী র্মহির, গ্রার্ম: কালীপুর,  ডাক : ইজ্জতনগর, উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৭.০১.১৬ 

9734.  চট্ট/৭৬৮ শ্রীশ্রী আনির্ময়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব কচচুহরয়া, ডাক: ককহব বাজার, উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০২.১৬ 

9735.  চট্ট/৭৬৯ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ধার্ম র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ জলহে, ডাক: জলহে, উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৯.০৫.১৬ 

9736.  চট্ট/৭৭০ শ্রীশ্রী হচন্তািারী সাধনপীঠ কযাগাশ্রর্ম, গ্রার্ম: জঙ্গল জলহে, ডাক: জলহে, উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৮.১৬ 

9737.  চট্ট/৭৭১ ককাকেণ্ডী ‘র্মা’ র্মগদধশ্বরী শ্মোন, গ্রার্ম: ককাকেণ্ডী, ডাক: গুণাগরী, উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৯.০৬.১৭ 

9738.  চট্ট/৭৭২ উ. জলেী সাব বজনীন সির্মরণী  র্মিাশ্মোন হেবধার্ম, গ্রার্ম: উ. জলেী, ডাক: + উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৯.০৬.১৭ 

9739.  চট্ট/৭৭৩ রার্মকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: জলেী, ডাক: + উপদজলা: বাঁেখালী, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৯.০৬.১৭ 

9740.  চট্ট/৮১০ শ্রীশ্রী করুণার্ময়ী কালী বাড়ী, গ্রার্ম: আধারর্মাহনক, ডাক: নতুনবাজার, উপদজলা: রাউজান,দজলা:চট্টগ্রার্ম ২৯.০৬.১১ 



9741.  চট্ট/৮১১ শ্রীশ্রী জ্বালামুখী র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম:দনায়াপাড়া, ডাক:গুজরা কনায়াপাড়া, উপদজলা: রাউজান, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৮.১১ 

9742.  চট্ট/৮১২ শ্রীশ্রী সতযনারায়ন র্মহির, গ্রার্ম: বখয়াখালী, ডাক: ঊনসত্তরপাড়া, উপদজলা: রাউজান, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9743.  চট্ট/৮১৩ শ্রীশ্রী রার্ম ঠাকুর আশ্রর্ম, গ্রার্ম: হচকোইর, ডাক: জানালীিাট, উপদজলা: রাউজান, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৭.১২.১১ 

9744.  চট্ট/৮১৪ শ্রীশ্রী কল্পতরু রাস র্মহির, গ্রার্ম: কনায়াপাড়া, ডাক: গুজরাদনায়াপাড়া, উপদজলা: রাউজান ১২.১২.১১ 

9745.  চট্ট/৮১৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা বাড়ী, গ্রার্ম: হবনাজুরী, ডাক: +উপদজলা: রাউজান, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১২.১১ 

9746.  চট্ট/৮১৬ শ্রীশ্রী জ্বালা কুর্মারী হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: ে. কনায়াপাড়া, ডাক: গুজরাদনায়াপাড়া, উপদজলা: রাউজান ১২.১২.১১ 

9747.  চট্ট/৮১৭ সাব বজনীন েেভূজা হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম গুজরা, ডাক: ব্রাহ্মণপাড়া, উপদজলা: রাউজান ১২.১২.১১ 

9748.  চট্ট/৮১৮ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: প,রাউজান, ডাক: ফহকরতাকয়া, উপদজলা: রাউজান, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১২.১১ 

9749.  চট্ট/৮১৯ পাঁচখাইন িরদগৌরী র্মঠ, গ্রার্ম: প৭ াচখাইন, ডাক: কেওয়ানপুর, উপদজলা: রাউজান, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১২.১১ 

9750.  চট্ট/৮২০ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: সূয বদসন পল্লী, ডাক: গুজরাদনায়াপাড়া, উপদজলা: রাউজান ১২.১২.১১ 

9751.  চট্ট/৮২১ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: পহির্মগুজরা, ডাক: গুজরা, উপদজলা: রাউজান ১২.১২.১১ 

9752.  চট্ট/৮২২ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম: কনায়াপাড়া(রহিত পা), ডাক: গুজরা কনায়াপাড়া, উপদজলা:রাউজান, কজলা : 

চট্টগ্রার্ম 

১৫.০৫.১২ 

9753.  চট্ট/৮২৩ শ্রীশ্রী চন্ডী র্মঙ্গল র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম: গহি, ডাক: কেওয়ানপুর, উপদজলা: রাউজান, কজলা : চট্টগ্রার্ম ২৮.০৮.১২ 

9754.  চট্ট/৮২৪ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ  র্মহির, গ্রার্ম: গহি,  ডাক: + উপদজলা: রাউজান, কজলা : চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9755.  চট্ট/৮২৫ শ্রীশ্রী র্মা র্মগদদ্ধশ্বরী র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম: গহি, ডাক: কেওয়ানপুর, উপদজলা: রাউজান, কজলা : চট্টগ্রার্ম ২৮.০৮.১২ 

9756.  চট্ট/৮২৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর গুজরা, ডাক: গুজরা, উপদজলা: রাউজান, কজলা : চট্টগ্রার্ম ০৬.০৯.১২ 

9757.  চট্ট/৮২৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর গুজরা, ডাক: গুজরা, উপদজলা: রাউজান, কজলা : চট্টগ্রার্ম ০৬.০৯.১২ 

9758.  চট্ট/৮২৮ শ্রীশ্রী করুণার্ময়ী কালী বাড়ী, গ্রার্ম: আধারর্মাহনক, ডাক: নতুনবাজার, উপদজলা: রাউজান, কজলা : চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9759.  চট্ট/৮২৯ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম গুজরা, ডাক: গুজরা, উপদজলা: রাউজান, কজলা : চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9760.  চট্ট/৮৩০ শ্রীশ্রী অন্ন্োঠাকুর আদ্যাপীঠ রার্মকৃষ্ণ সাংঘ, গ্রার্ম: উত্তরগুজরা, ডাক: হবনাজুরী, উপদজলা: রাউজান, কজলা : চট্টগ্রার্ম ০৯/১০/১২ 

9761.  চট্ট/৮৩১ শ্রীশ্রী উেয়ন দুগ বা বাড়ী , গ্রার্ম: গহি, ডাক: কেওয়ানপুর, উপদজলা: রাউজান, কজলা : চট্টগ্রার্ম ২০/১১/১২ 

9762.  চট্ট/৮৩২ শ্রীশ্রী র্মিাহকনী তদপাবন আশ্রর্ম, গ্রার্ম: কর্মলর্মহত, ডাক: ফহকরতাহকয়া, উপদজলা: রাউজান, কজলা : চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9763.  চট্ট/৮৩৩ উত্তর সত্তবা সাব বজনীন র্মঙ্গলর্ময়ী কালী বাড়ী , গ্রার্ম: উত্তর সত্তবা, ডাক: অন্ন্পূণ বা বাড়ী, উপদজলা: রাউজান, কজলা : চট্টগ্রার্ম ২০/১১/১২ 

9764.  চট্ট/৮৩৪ শ্রীশ্রী কগৌর হনতাই কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: উ. গুজরা,  ডাক:হপদক কসন িাট, উপদজলা: রাউজান, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২২/০৫/১৩ 

9765.  চট্ট/৮৩৫ পহির্ম গুজরা সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: পহির্ম গুজরা, ডাক: গুজরা, উপদজলা: রাউজান, কজলা : চট্টগ্রার্ম ১৫/০১/১৪ 

9766.  চট্ট/৮৩৬ শ্রীশ্রী উেয়ন কালী বাড়ী ও র্মা র্মগদেশ্বরী র্মহির, গ্রার্ম: গহি, ডাক: কেওয়ানপুর, উপদজলা: রাউজান, কজলা : চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9767.  চট্ট/৮৩৭ পহির্ম গুজরা সাব বজনীন শ্রীশ্রী কিিপাল হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম গুজরা, ডাক: গুজরা, উপদজলা: রাউজান, কজলা : 

চট্টগ্রার্ম 

০১/০৪/১৪ 

9768.  চট্ট/৮৩৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কনায়াপাড়া, ডাক: গুজরা, উপদজলা: রাউজান, কজলা : চট্টগ্রার্ম ২৬.১১.১৪ 

9769.  চট্ট/৮৩৯ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কসবাদখালা র্মহির, গ্রার্ম: কনায়াপাড়া, ডাক: গুজরা, উপদজলা: রাউজান, কজলা : চট্টগ্রার্ম ২৬.১১.১৪ 

9770.  চট্ট/৮৪০ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: কচুখাইন, ডাক: গুজরা কনায়াপাড়া, উপদজলা: রাউজান, কজলা : চট্টগ্রার্ম ১৫.০২.১৫ 



9771.  চট্ট/৮৪১ শ্রীশ্রী েেভূজা হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব গুজরা, ডাক: রঘুনিন কচৌধুরীিাট, উপদজলা: রাউজান, কজলা : চট্টগ্রার্ম ১৫.০২.১৫ 

9772.  চট্ট/৮৪২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কলাকনার্ ধার্ম, গ্রার্ম: পূব ব হচকোইর, ডাক: জানালীিাট, উপদজলা: রাউজান, কজলা : চট্টগ্রার্ম ৩০.১২.১৫ 

9773.  চট্ট/৮৪৩ রাউজান সাব বজনীন শ্রীশ্রী কলাকনার্ ধার্ম, গ্রার্ম: কঢউয়াপাড়া, ডাক: + উপদজলা: রাউজান, কজলা : চট্টগ্রার্ম ০৭.০১.১৫ 

9774.  চট্ট/৮৪৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী হেব র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব গুজরা, ডাক: রঘুনিন কচৌধুরীর িাট, উপদজলা: রাউজান, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৯.০৫.১৬ 

9775.  চট্ট/৮৪৫ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ ধার্ম (র্মহির), গ্রার্ম: পহির্ম গুজরা, ডাক: রঘুনিন কচৌধুরীর িাট, উপদজলা: রাউজান, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২০.১২.১৬ 

9776.  চট্ট/৮৪৬ েিপাড়া অধরচাে কগাস্বার্মী রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: েিপাড়া,, ডাক: + উপদজলা: রাউজান, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১১.০১.১৭ 

9777.  চট্ট/৮৪৭ র্মধ্যর্ম হবনাজুরী সা. শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির ও রাধাদগাহবি কসবা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: হবনাজুরী, উপদজলা: রাউজান, 

চট্টগ্রার্ম 

৩০.০১.১৭ 

9778.  চট্ট/৮৭৫ শ্রীশ্রী োংকর র্মঠ ও হর্মেন, গ্রার্ম:র্মধ্যর্ম র্মিাদেবপুর,ডাক: + উপদজলা: সীতাকুন্ড, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৩.০৮.১১ 

9779.  চট্ট/৮৭৬ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ককোরখীল, ডাক:জাফরনগর,  উপদজলা: সীতাকুন্ড, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৩.০৮.১১ 

9780.  চট্ট/৮৭৭ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম:ে.বাঁেবাহড়য়া(নার্পাড়া), ডাক:জাফরনগর,  উপদজলা: সীতাকুন্ড ০৮.১২.১১ 

9781.  চট্ট/৮৭৮ শ্রীশ্রী  র্মা র্মগদেশ্বরী র্মহির, গ্রার্ম:ে.বাঁেবাহড়য়া(নার্পাড়া), ডাক:জাফরনগর,  উপদজলা: সীতাকুন্ড ০৮.১২.১১ 

9782.  চট্ট/৮৭৯ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মাদয়র কসবা র্মহির, গ্রার্ম: ককোরখীল, ডাক:জাফরনগর,  উপদজলা: সীতাকুন্ড ০৮.১২.১১ 

9783.  চট্ট/৮৮০ শ্রীশ্রী নারায়ণ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: হর্মজবানগর, ডাক:বাকরয়াঢালা,  উপদজলা: সীতাকুন্ড, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9784.  চট্ট/৮৮১ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: েীতলপুর, ডাক:বগুলাবাজার,  উপদজলা: সীতাকুন্ড, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9785.  চট্ট/৮৮২ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ কেব আশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্মধ্যর্ম র্মািমুোবাে, ডাক:বারবকুন্ড,  উপদজলা: সীতাকুন্ড, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৪/০৪/১৪ 

9786.  চট্ট/৮৮৩ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্মিাদেবপুর, ডাক:+  উপদজলা: সীতাকুন্ড, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০২.০৬.১৪ 

9787.  চট্ট/৮৮৪ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্মহির সড়ক, ডাক:+  উপদজলা: সীতাকুন্ড, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৯.০৬.১৭ 

9788.  চট্ট/৯০১ শ্রীশ্রী কলাকনার্ ও শ্রী রার্মঠাকুর কসবাশ্রর্ম গ্রার্ম:পহির্ম িারলা, ডাক: শুহচয়া, উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৩.০৮.১১ 

9789.  চট্ট/৯০২ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:পাঠান েন্ডী, ডাক: শুহচয়া, উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১০.১১ 

9790.  চট্ট/৯০৩ শ্রীশ্রী রাধার্মাধব কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:+ ডাক: শুহচয়া, উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১০.১১ 

9791.  চট্ট/৯০৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির ও েীতলা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক : ববলতলী, উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9792.  চট্ট/৯০৫ শ্রীশ্রী উত্তর র্মাইগাতা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম:উত্তর র্মাইগাতা, ডাক :বরর্মা, উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9793.  চট্ট/৯০৬ শ্রীশ্রী কলাকনার্- রার্ম কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পহির্ম িারলা, ডাক : শুহচয়া, উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9794.  চট্ট/৯০৭ শ্রীশ্রী র্মা র্মগদধশ্বরী ও জ্বালাকুর্মারী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক : ববলতলী, উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9795.  চট্ট/৯০৮ শ্রীশ্রী পহির্ম িারলা র্মঙ্গলচন্ডী  র্মহির, গ্রার্ম: প.িারলা,  ডাক : সুহচয়া, উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১২.১১ 

9796.  চট্ট/৯০৯ শ্রীশ্রী শ্রীগুরু অকদ্বতানি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: প.িারলা,  ডাক : সুহচয়া, উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১২.১১ 

9797.  চট্ট/৯১০ শ্রীশ্রী েীতলা র্মহির, গ্রার্ম: প.িারলা,  ডাক : পূব ব কজায়ারা, উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০৩.১২ 

9798.  চট্ট/৯১১ শ্রীশ্রী র্মৎ স্বার্মী হনিলানি কযাগর্মঠ, গ্রার্ম: +  ডাক : ববলতলী, উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৭.০১.১৩ 

9799.  চট্ট/৯১২ শ্রীশ্রী শুক্লাম্বর পীঠ র্মহির, গ্রার্ম: বাইনজুরী,  ডাক : সুহচয়া, উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.০২.১৪ 

9800.  চট্ট/৯১৩ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বরর্মা,  ডাক : + উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.০২.১৪ 

9801.  চট্ট/৯১৪ প. িারলা সাব বজনীন (ঠাকুরাণী বাড়ী) দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: পহির্ম িারলা,  ডাক + উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.০৪.১৪ 



9802.  চট্ট/৯১৫ বরর্মা কসতুবন্ধন শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: বরর্মা,  ডাক + উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৬.১৪ 

9803.  চট্ট/৯১৬ বরর্মা িহর র্মহির, গ্রার্ম: বরর্মা,  ডাক + উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০৬.১৪ 

9804.  চট্ট/৯১৭ শ্রীশ্রী কলাকনার্ র্মহির,  গ্রার্ম:+ ডাক: িাহসর্মপুর, উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৭.০৫.১৫ 

9805.  চট্ট/৯১৮ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির,  গ্রার্ম:+ ডাক: শুহচয়া, উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৩.০৮.১৫ 

9806.  চট্ট/৯১৯ শুহচয়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির,  গ্রার্ম:+ ডাক: শুহচয়া, উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৩.০৮.১৫ 

9807.  চট্ট/৯২০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কগাকুদলশ্বরী কালীবাড়ী, গ্রার্ম+ডাক: পাঠানেণ্ডী, উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২১.১১.১৬ 

9808.  চট্ট/৯২১ শ্রীশ্রী বুড়াকালী বাড়ী, গ্রার্ম: বাতাজুরী, ডাক: বরর্মা, উপদজলা: চিনাইে, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১১.০১.১৭ 

9809.  চট্ট/৯৫১ শ্রীশ্রী অকদ্বতানি িহর র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ কনায়াগাঁও, ডাক: + উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9810.  চট্ট/৯৫২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: েহিণ কনায়াগাঁও, ডাক: + উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9811.  চট্ট/৯৫৩ শ্রীশ্রী েহিদণশ্বর কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: হেলক,  উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9812.  চট্ট/৯৫৪ সাব বজনীন দুগ বাবাড়ী, গ্রার্ম: হখলদর্মাগল, ডাক:দর্মাগদলর িাট, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১২.১২.১১ 

9813.  চট্ট/৯৫৫ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকিল চন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, োহন্ত হনদকতন, ডাক: স্বহনভবর রাঙ্গুহনয়া,  উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া ০৫.০৩.১২ 

9814.  চট্ট/৯৫৬ শ্রীশ্রী েের্মিাহবদ্যা ভাগ্যলক্ষ্মী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কপার্মরা,  উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া ০৫.০৩.১২ 

9815.  চট্ট/৯৫৭ উত্তর কের্মতলী সা. র্মিার্মায়া র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর কের্মতলী, ডাক: কখািকার পাড়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

২৮.০৮.১২ 

9816.  চট্ট/৯৫৮ শ্রীশ্রী নারায়ণ র্মহির ও দুগ বা র্মন্ডপ,গ্রার্ম: বসয়েবাড়ী, ডাক: রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৯/১০/১২ 

9817.  চট্ট/৯৫৯ ঋহষ অকদ্বতানি শ্রীধার্ম ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: েহিণ রাজানগর(কর্ম বকার পাড়া), ডাক: ধার্মইরিাট, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, 

চট্টগ্রার্ম 

০৯/১০/১২ 

9818.  চট্ট/৯৬০ বহণকপাড়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: র্মধ্য কবতাগী, ডাক: কবতাগী, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৯/১০/১২ 

9819.  চট্ট/৯৬১ শ্রীশ্রী  ভুবদনশ্বরী র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: পূব ব ককােলা,  উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া ০৫.০৩.১২ 

9820.  চট্ট/৯৬২ শ্রীশ্রী  জ্বালাকুর্মারী র্মাতৃ  র্মহির, গ্রার্ম: র্মধ্য পারুয়া, ডাক:+  উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া ০৫.০৩.১২ 

9821.  চট্ট/৯৬৩ তালুকোর পাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম + ডাক : কপার্মরা, উপদজলা : রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২০/১১/১২ 

9822.  চট্ট/৯৬৪ শ্রীশ্রী সর্মভাব র্মহির, গ্রার্ম: ে. সাদবক রাঙ্গুহনয়া, ডাক: স্বহনভবর রাঙ্গুহনয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০৩.১২ 

9823.  চট্ট/৯৬৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: ে. হখলদর্মাগল, ডাক: কর্মাগদলরিাট, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২০/১১/১২ 

9824.  চট্ট/৯৬৬ শ্রীশ্রী েম্ভ নার্ ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম: সািাব্দীনগর, ডাক: পারুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২০/১১/১২ 

9825.  চট্ট/৯৬৭ শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহনের, গ্রার্ম: + ডাক: ককােলা চা বাগান, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০৩১২ 

9826.  চট্ট/৯৬৮ কর্ম বকারপাড়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: ে. রাজনগর, ডাক: ধার্মইরিাট, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২০/১১/১২ 

9827.  চট্ট/৯৬৯ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ ও কলাকনার্ র্মহির , গ্রার্ম: হখলদর্মাগল(নার্পাড়া), ডাক: আলর্মোি পাড়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

২০/০৩/১৩ 

9828.  চট্ট/৯৭০ ইোর্মহত র্মাতৃ র্মহির , গ্রার্ম: + ডাক: ঠান্ডােহড়, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২০/০৩/১৩ 

9829.  চট্ট/৯৭১ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ র্মহির , গ্রার্ম: ে. রাজানগর, ডাক: ধার্মইরিাট, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9830.  চট্ট/৯৭২ শ্রীশ্রী রিাকালী র্মহির , গ্রার্ম: রাজানগর, ডাক: ধার্মইরিাট, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৪/০২/১৪ 



9831.  চট্ট/৯৭৩ জলোস পাড়া শ্মোন , গ্রার্ম: লালানগর, ডাক: ধার্মইরিাট, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫/০২/১৪ 

9832.  চট্ট/৯৭৪ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মহির , গ্রার্ম: লালানগর, ডাক: ধার্মইরিাট, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬.১১.১৪ 

9833.  চট্ট/৯৭৫ শ্রীশ্রী বাবা কযাগানি ভারতী হসদ্ধাশ্রর্ম, গ্রার্ম: প. বকয়াপুহকয়া, ডাক:কাহজরিাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9834.  চট্ট/৯৭৬ শ্রীশ্রী অনর্মত্মধার্ম আশ্রর্ম, গ্রার্ম::েহিণ রাজানগর, ডাক: ধার্মইরিাট, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬.১১.১৪ 

9835.  চট্ট/৯৭৭ শ্রীশ্রী রার্মঠাকুর ও শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম::লালানগর, ডাক: ধার্মইরিাট, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৬.১১.১৪ 

9836.  চট্ট/৯৭৮ শ্রীশ্রী  দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: উ. কপার্মরা(েীলপাড়া), ডাক: কপার্মরা,  উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০৩.১২ 

9837.  চট্ট/৯৭৯ শ্রীশ্রী র্মা র্মগদদ্বশ্বরী র্মহির, গ্রার্ম: উ. কপার্মরা(েীলপাড়া),  ডাক: কপার্মরা,  উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০৩.১২ 

9838.  চট্ট/৯৮০ শ্রীশ্রী  িহর র্মহির, গ্রার্ম: উ. কপার্মরা( োেপাড়া), ডাক: কপার্মরা,  উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০৩.১২ 

9839.  চট্ট/৯৮১ শ্রীশ্রী  অখন্ডর্মন্ডলী, গ্রার্ম: কপার্মরা(বুহড়রদোকান), ডাক: কপার্মরা,  উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০৩.১২ 

9840.  চট্ট/৯৮২ শ্রীশ্রী হেলক কগৌরাঙ্গবাড়ী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: হিন্দুপাড়া, ডাক: হেলক, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.০২.১৬ 

9841.  চট্ট/৯৮৩ উত্তর পদুয়া হিন্দু পাড়া নারায়ণ র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: উত্তর পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৯.০৫.১৬ 

9842.  চট্ট/৯৮৪ শ্রীশ্রী জ্বালাকুর্মারী র্মহির, গ্রার্ম: দ্বাহড়দকাপ,  ডাক: উত্তর পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৯.০৫.১৬ 

9843.  চট্ট/৯৮৫ কুলকুরর্মাই সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: কুলকুরর্মাই,  ডাক: + উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১১.০১.১৭ 

9844.  চট্ট/৯৮৬ িহরির সাব বজনীন শ্মোন ও কিিপাল বাড়ী, গ্রার্ম: িহরির,  ডাক: উ. পদুয়া, উপদজলা: রাঙ্গুহনয়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৯.০৬.১৭ 

9845.  চট্ট/১০০১ শ্রীশ্রী র্মা নয়নর্মহন শ্রীধার্ম, গ্রার্ম : কচুয়া, ডাক: িাইতকাহি, উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা : চট্টগ্রার্ম ০১.১১.১১ 

9846.  চট্ট/১০০২ শ্রীশ্রী জগহেশ্বরী কালী হবগ্রি বাড়ী, গ্রার্ম : + ডাক+ উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা : চট্টগ্রার্ম ১২.১২.১১ 

9847.  চট্ট/১০০৩ শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম : + ডাক: কদররিাট,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা : চট্টগ্রার্ম ১২.১২.১১ 

9848.  চট্ট/১০০৪ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম : েত্তরুয়া, ডাক: কদররিাট,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা : চট্টগ্রার্ম ১২.১২.১১ 

9849.  চট্ট/১০০৫ শ্রীশ্রী নিীদকশ্বর হেবহলঙ্গ হবগ্রি কেবতা র্মহির, গ্রার্ম : ে.ধুর্ম,  ডাক: র্মিাজনিাট,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা : 

চট্টগ্রার্ম 

১২.১২.১১ 

9850.  চট্ট/১০০৬ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : র্মসহজহেয়া,  ডাক: িাহে ফহকররিাট,  উপদজলা : র্মীরসরাই ১২.১২.১১ 

9851.  চট্ট/১০০৭ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম : চরেরৎ, ডাক: র্মঘাহেয়া,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা : চট্টগ্রার্ম ১২.১২.১১ 

9852.  চট্ট/১০০৮ সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম : চরেরৎ, ডাক: র্মঘাহেয়া,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা : চট্টগ্রার্ম ১২.১২.১১ 

9853.  চট্ট/১০০৯ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : চরেরৎ, ডাক: র্মঘাহেয়া,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা : চট্টগ্রার্ম ১২.১২.১১ 

9854.  চট্ট/১০১০ সাব বজনীন কগৌর হনতাই কসবাশ্রর্ম ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : চরেরৎ, ডাক: অবুদতারাব বাজার,  উপদজলা : র্মীরসরাই ১২.১২.১১ 

9855.  চট্ট/১০১১ কালী, দুগ বা ও হেব র্মহিও কর্মদেক্স, গ্রার্ম : পূব ব হিঙ্গুলী, ডাক: হিঙ্গুলী,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা : চট্টগ্রার্ম ১২.১২.১১ 

9856.  চট্ট/১০১২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী বাবা হেশু কলাকনার্ আশ্রর্ম, গ্রার্ম : + ডাক: সাদিরখালী,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা : চট্টগ্রার্ম ১২.১২.১১ 

9857.  চট্ট/১০১৩ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম : বচতদন্যর িাট, ডাক: +  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা : চট্টগ্রার্ম ১২.১২.১১ 

9858.  চট্ট/১০১৪ সাব বজনীন দুগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম : েহিণ ওয়াদিেপুর,  ডাক: কর্মলেি,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫০৫.১২ 

9859.  চট্ট/১০১৫ সাব বজনীন গঙ্গা র্মহির, গ্রার্ম : পহির্ম র্মসাহেয়া(জলোসপাড়া),  ডাক: র্মসাহেয়া,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9860.  চট্ট/১০১৬ শ্রীশ্রী বাসন্তী র্মহির, গ্রার্ম : চরেরত(ে.পাড়া),  ডাক: র্মসাহেয়া,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9861.  চট্ট/১০১৭ শ্রীশ্রী রাধা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : পূব ব র্মায়ানী,  ডাক: আবুদতারাব,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 



9862.  চট্ট/১০১৮ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা হবগ্রি বাড়ী, গ্রার্ম : র্মধ্য র্মায়ানী(ঠাকুরপাড়া),  ডাক: আবুদতারাব,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

১৫.০৫.১২ 

9863.  চট্ট/১০১৯ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ ধার্ম ও কালী র্মাতা হবগ্রি বাড়ী, গ্রার্ম : ১১ র্মাসাহেয়,  ডাক: আবুদতারাব,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

১৫.০৫.১২ 

9864.  চট্ট/১০২০ শ্রীশ্রী কালী র্মাতা হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম : পহির্ম খইয়ােরা, ডাক: বড়তাহকয়া,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9865.  চট্ট/১০২১ শ্রীশ্রী কালী  র্মহির, গ্রার্ম :দগাভহনয়া(পালপাড়া),  ডাক: +  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9866.  চট্ট/১০২২ শ্রীশ্রী কালী বাড়ী, গ্রার্ম : জার্মালপুর,  ডাক: হিঙ্গুলী,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9867.  চট্ট/১০২৩ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম : +  ডাক: হর্মঠানালা,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9868.  চট্ট/১০২৪ সাব বজনীন র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম : হর্মঠােরা,  ডাক: +  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9869.  চট্ট/১০২৫ শ্রীশ্রী র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম : উত্ত আর্মবাহড়য়া  ডাক: +উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9870.  চট্ট/১০২৬ েঙ্কর হর্মেন, গ্রার্ম : রাজাপুর  ডাক: োদরাগারিাট, উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৫.০৫.১৪ 

9871.  চট্ট/১০২৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম : উত্তর িাজীশ্বরাই,  ডাক: কজারারগঞ্জ,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১৪ 

9872.  চট্ট/১০২৮ র্মধ্যর্ম র্মায়ানী ঠাকুরপাড়া কালী র্মহির, গ্রার্ম : র্মধ্যর্ম র্মায়ানী,  ডাক: আবুদতারাব,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

০৫.০১.১৫ 

9873.  চট্ট/১০২৯ গজাহরয়া র্মাতৃ র্মহির, গ্রার্ম : গজাহরয়া,  ডাক: র্মহলয়াইে,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০১.১৫ 

9874.  চট্ট/১০৩০ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ ধার্ম, হেব র্মহির ও কালী র্মাতা হবগ্রি বাড়ী, গ্রার্ম :সরকারদটালা,  ডাক: আবুদতারাব,  উপ :র্মীরসরাই, 

চট্টগ্রার্ম 

১০.০৫.১৫ 

9875.  চট্ট/১০৩১ শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম : িহরিরপুর,  ডাক: বচতদন্যরিাট,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১০.০৫.১৫ 

9876.  চট্ট/১০৩২ র্মঘাহেয়া হিন্দুপাড়া সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : র্মঘাহেয়া,  ডাক: আবুদতারাব,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৭.০১.১৬ 

9877.  চট্ট/১০৩৩ র্মঘাহেয়া সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম : র্মঘাহেয়া,  ডাক: আবুদতারাব,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৭.০১.১৬ 

9878.  চট্ট/১০৩৪ র্মঘাহেয়া হিন্দুপাড়া সাব বজনীন কালীবাড়ী, গ্রার্ম : র্মঘাহেয়া,  ডাক: আবুদতারাব,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৭.০১.১৬ 

9879.  চট্ট/১০৩৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : পূব বর্মায়ানী,  ডাক: আবুদতারাব,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৭.০১.১৬ 

9880.  চট্ট/১০৩৬ শ্রীশ্রী গীতা কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম : জাফরাবাে,  ডাক: বাকরয়াঢালা,  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৭.০১.১৬ 

9881.  চট্ট/১০৩৭ কপাদ্দারতালুক সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম : কপাদ্দারতালুক,  ডাক: +  উপদজলা : র্মীরসরাই, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৭.০১.১৬ 

9882.  চট্ট/১০৫১ শ্রীশ্রী হনতাই কগৌর অঙ্গন, গ্রার্ম: কুহচয়াদর্মাড়া, ডাক: কর্মৌলভীবাজার, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9883.  চট্ট/১০৫২ শ্রীশ্রী কৃষ্ণবাণী গীতাশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্মগধরা, ডাক: কষালেির, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9884.  চট্ট/১০৫৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী শ্যার্মা র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব রির্মতপুর, ডাক: + উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9885.  চট্ট/১০৫৪ কাঁিারপাড়া সাব বজনীন জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম: সাহরকাইত, ডাক+উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9886.  চট্ট/১০৫৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী উেয় কগাহবি র্মহির, গ্রার্ম: কচৌকাতলী, ডাক: হেদবরিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9887.  চট্ট/১০৫৬ পহির্ম সাহরকাইত প্রচীন জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম: সাহরকাইত, ডাক+উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9888.  চট্ট/১০৫৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী বুড়া কঠড়াইন র্মহির, গ্রার্ম: মুোপুর, ডাক: পহন্ডদতরিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9889.  চট্ট/১০৫৮ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ কেবালয়, গ্রার্ম: প.কাহেয়াপাড়, ডাক: টি এর্ম বাজার, উপদজলা: সন্দ্বীপ ১৫.১১.১১ 



9890.  চট্ট/১০৫৯ শ্রীশ্রী হগহরধারী কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাউহরয়া, ডাক: কোজানগর, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9891.  চট্ট/১০৬০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কালী র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব রির্মতপুর, ডাক: রির্মতপুর, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9892.  চট্ট/১০৬১ উত্তর র্মগধরা সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক: উত্তর র্মগধরা, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9893.  চট্ট/১০৬২ সাব বজনীন আহে শ্রীশ্রী কগাপালকৃষ্ণ েেীধার্ম, গ্রার্ম: মুোপুর, ডাক: আলীহর্ময়ার বাজার, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9894.  চট্ট/১০৬৩ শ্রীশ্রী ঠাকুর বাড়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব রির্মতপুর, ডাক: রির্মতপুর, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9895.  চট্ট/১০৬৪ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: পূব ব রির্মতপুর, ডাক: রির্মতপুর, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9896.  চট্ট/১০৬৫ শ্রীশ্রী যুগরহকদোর রাধাকৃষ্ণ ও কলাকনার্ র্মহির, গ্রার্ম: র্মগধরা, ডাক: কপালাশ্যার বাজার, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

১৫.১১.১১ 

9897.  চট্ট/১০৬৬ শ্রীশ্রী আনির্ময়ী কালী বাড়ী, গ্রার্ম: র্মগধরা, ডাক: কষালেির, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9898.  চট্ট/১০৬৭ শ্রীশ্রী হনতাই কগৌরাঙ্গ কসবা অহঙ্গনা, গ্রার্ম: িহরেপুর, ডাক: + উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9899.  চট্ট/১০৬৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী যুগলকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: কালাপাহনয়া, ডাক: কালাপাহনয়া, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9900.  চট্ট/১০৬৯ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ বলরার্ম র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: সদন্তাষপুর, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9901.  চট্ট/১০৭০ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কলাকনার্ ব্রহ্মচারী র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব রির্মতপুর, ডাক: রির্মতপুর, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9902.  চট্ট/১০৭১ শ্রীশ্রী িহরগুরুচাঁে ঠাকুর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কালাপাহনয়া, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9903.  চট্ট/১০৭২ শ্রীশ্রী কলাকনার্ র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: কালাপাহনয়া, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9904.  চট্ট/১০৭৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: র্মাইটভাঙ্গা, ডাক: হেদবরিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9905.  চট্ট/১০৭৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: কালাপাহনয়া, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9906.  চট্ট/১০৭৫ পহির্ম সাহরকাইত সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: সাহরকাইত, ডাক+উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9907.  চট্ট/১০৭৬ পূব ব র্মাইটভাঙ্গা সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব র্মাইটভাঙ্গা, ডাক: হেদবরিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9908.  চট্ট/১০৭৭ পূব ব র্মাইটভাঙ্গা সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব র্মাইটভাঙ্গা, ডাক: হেদবরিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9909.  চট্ট/১০৭৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী ববদ্যশ্বরী রিা কালীবাড়ী, গ্রার্ম: মুোপুর, ডাক: পহন্ডদতরিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9910.  চট্ট/১০৭৯ শ্রীশ্রী ভহিবৃি নার্মিট্ট জগন্ন্ার্ ধার্ম, গ্রার্ম: িারাহর্ময়া, ডাক: বিারিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9911.  চট্ট/১০৮০ শুকদেব সাব বজনীন র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: সাতঘহরয়া, ডাক: হেদবরিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9912.  চট্ট/১০৮১ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: কচউহরয়া, ডাক: আকবরিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9913.  চট্ট/১০৮২ সাবজনীন শ্রীশ্রী শ্যার্মা র্মা ও দুগ বা র্মাদয়র র্মহির, গ্রার্ম: কচউহরয়া, ডাক: আকবরিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9914.  চট্ট/১০৮৩ সাব বজনীন শ্রীশ্রী কযাগর্মায়া কালীবাড়ী, গ্রার্ম: মুোপুর, ডাক: পহন্ডদতরিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9915.  চট্ট/১০৮৪ শ্রীশ্রী দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক+ উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9916.  চট্ট/১০৮৫ শ্রীশ্রী পালপাড়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: +ডাক+ উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9917.  চট্ট/১০৮৬ শ্রীশ্রী কৃষ্ণ বলরার্ম র্মহির, গ্রার্ম: +ডাক+ উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9918.  চট্ট/১০৮৭ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: বাউহরয়া, ডাক: কোজানগর, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9919.  চট্ট/১০৮৮ সাব বজনীন শ্রীশ্রী জয় রিাকালী র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক: + উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9920.  চট্ট/১০৮৯ শ্রীশ্রী সতযনারায়ন জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম:উ. বাউহরয়া, ডাক: কোজানগর, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 



9921.  চট্ট/১০৯০ শ্রীশ্রী হসদদ্ধশ্বরী কালী র্মহির, গ্রার্ম: বড় ঠাকুরবাড়ী, ডাক: + উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9922.  চট্ট/১০৯১ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ র্মহির, গ্রার্ম: কুহচয়াদর্মাড়া, ডাক: কর্মৌলভীবাজার, উপদজলা: সন্দ্বীপ ১৫.১১.১১ 

9923.  চট্ট/১০৯২ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: িারাহর্ময়া, ডাক: বিারিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9924.  চট্ট/১০৯৩ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ  র্মহির, গ্রার্ম: র্মগধরা, ডাক: কপালাশ্যার বাজার, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9925.  চট্ট/১০৯৪ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: সাহরকাইত, ডাক+উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9926.  চট্ট/১০৯৫ শ্রীশ্রী চদন্দ্রশ্বরী কালীবাড়ী, গ্রার্ম: িারাহর্ময়া, ডাক: বিারিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9927.  চট্ট/১০৯৬ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ ও জয়বাবা কলাকনার্ কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: মুোপুর, ডাক: পহন্ডদতরিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9928.  চট্ট/১০৯৭ শ্রীশ্রী আনির্ময়ী গঙ্গা র্মহির, গ্রার্ম: মুোপুর, ডাক: পহন্ডদতরিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9929.  চট্ট/১০৯৮ শ্রীশ্রী রাধাদগাহবি েেীধার্ম, গ্রার্ম: সাতঘহরয়া, ডাক: হেদবরিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9930.  চট্ট/১০৯৯ েহিণ সন্দ্বীপ েীহঘরপাড় সাব বজনীন কালীবাড়ী, গ্রার্ম: কচৌকাতলী, ডাক: হেদবরিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9931.  চট্ট/১১০০ েহিণ সন্দ্বীপ সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: সাহরকাইত, ডাক: হেদবরিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9932.  চট্ট/১১০১ সাহরকাইত সাব বজনীন হেব র্মহির, গ্রার্ম: সাহরকাইত, ডাক: হেদবরিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9933.  চট্ট/১১০২ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রিাকালী র্মহির, গ্রার্ম: ে. র্মাইটভাঙ্গা, ডাক: হেদবরিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9934.  চট্ট/১১০৩ শ্রীশ্রী কাহলকান্ত কগাস্বার্মীর সর্মাধী র্মহির, গ্রার্ম: মুোপুর, ডাক: আহলহর্ময়ার বাজার, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9935.  চট্ট/১১০৪ সাব বজনীন শ্রীশ্রী আনিধার্ম কালী বাড়ী, গ্রার্ম: মুোপুর, ডাক: আহলহর্ময়ারবাজার, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9936.  চট্ট/১১০৫ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব সাতঘহরয়া, ডাক: হেদবরিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9937.  চট্ট/১১০৬ সাব বজনীন শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: গাছুয়া, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9938.  চট্ট/১১০৭ সাব বজনীন শ্রীশ্রী আনির্ময়ী কালী বাড়ী, গ্রার্ম: মুোপুর(র্মধ্যপাড়া), ডাক: আহলহর্ময়ারবাজার, উপদজলা: সন্দ্বীপ ১৫.১১.১১ 

9939.  চট্ট/১১০৮ শ্রীশ্রী র্মিাদেব র্মহির, গ্রার্ম: র্মাইটভাঙ্গা, ডাক: হেদবরিাট, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9940.  চট্ট/১১০৯ শ্রীশ্রী রার্মকৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: র্মাইটভাঙ্গা, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9941.  চট্ট/১১১০ কেবী চরণ েীহঘরপাড় কালীর্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: র্মাইটভাঙ্গা, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9942.  চট্ট/১১১১ শ্রীশ্রী বচতন্যদেব র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: র্মাইটভাঙ্গা, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.১১.১১ 

9943.  চট্ট/১১১২ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ কেবালয়,গ্রার্ম: সন্দ্বীপ টাউন, ডাক: + উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9944.  চট্ট/১১১৩ শ্রীশ্রী জগন্ন্ার্ কেবালয় আখড়া বাড়ী, গ্রার্ম: িহরেপুর, ডাক: + উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9945.  চট্ট/১১১৪ শ্রীশ্রী হনগর্মানি স্বারস্বত সাংঘ, গ্রার্ম: + ডাক: রির্মতপুর, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9946.  চট্ট/১১১৫ শ্রীশ্রী আনির্ময়ী কালী র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক: রির্মতপুর, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9947.  চট্ট/১১১৬ গীতা ভারতী হর্মেন(র্মহির), গ্রার্ম: + ডাক: কালাপাহনয়া, উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০২.১৫ 

9948.  চট্ট/১১১৭ সন্দ্বীপ টাউন জগন্ন্ার্ কেবালয়, গ্রার্ম: িহরেপুর, ডাক: + উপদজলা: সন্দ্বীপ, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০২.১৫ 

9949.  চট্ট/১১৩১ শ্রীশ্রী েহিদণশ্বর কালী র্মহির, গ্রার্ম: বড়িাহতয়া,  ডাক: কসদনরিাট, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৮.১২.১১ 

9950.  চট্ট/১১৩২ পদুয়া র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: + ডাক : পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২০/০৩/১৩ 

9951.  চট্ট/১১৩৩ শ্রীশ্রী িাঁহেরার্ম সাধু বাবার আশ্রর্ম, গ্রার্ম: উ.বড়িাহতয়া,  ডাক: কসদনরিাট, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০৩.১২ 



9952.  চট্ট/১১৩৪ শ্রীশ্রী তদপাবন কল্পতরু সাব বজনীন রিা কালী র্মহির, গ্রার্ম: উ.বড়িাহতয়া,  ডাক: কসদনরিাট, উপদজলা: কলািাগাড়া, 

চট্টগ্রার্ম 

০৫.০৩.১২ 

9953.  চট্ট/১১৩৫ পদুয়া সাব বজনীন ককন্দ্রীয় শ্রীশ্রী বাসুদেব বাড়ী, গ্রার্ম: পদুয়া(হিন্দু বড়পাড়া), ডাক : পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

২০/১১/১২ 

9954.  চট্ট/১১৩৬ শ্রীশ্রী স্বার্মী হবদুদেবানি কসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বড়িাহতয়া,  ডাক: র্মগহেঘীর বাজার, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫.০৫.১২ 

9955.  চট্ট/১১৩৭ বসাকপাড়া শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: পদুয়া(বসাক পাড়া), ডাক : পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২০/১১/১২ 

9956.  চট্ট/১১৩৮ শ্রীশ্রী ককন্দ্রীয় িহর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক : পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২০/১১/১২ 

9957.  চট্ট/১১৩৯ ে. পদুয়া র্মহুরীপাড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: কতওয়ারীহখল, ডাক : পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

২০/১১/১২ 

9958.  চট্ট/১১৪০ পদুয়া সা. শ্রীশ্রী রিা কালী র্মহির ও বাবা কলাকনার্ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: পদুয়া বড়পাড়া, ডাক : পদুয়া, উপ: কলািাগাড়া, 

চট্টগ্রার্ম 

২০/১১/১২ 

9959.  চট্ট/১১৪১ পদুয়া নয়াপাড়া সাব বজনীন শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: + ডাক : পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২০/০৩/১৩ 

9960.  চট্ট/১১৪২ পদুয়া শ্রীশ্রী র্মা র্মগদধশ্বরী র্মহির, গ্রার্ম: পদুয়া (হিন্দু নয়াপাড়া), ডাক : পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২০/০৩/১৩ 

9961.  চট্ট/১১৪৩ শ্রীর্মৎ স্বার্মী কজযাহতষানি পুরী কসবা র্মহির, গ্রার্ম: ে, বড়িাহতয়া, ডাক : বড়িাহতয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

২০/০৩/১৩ 

9962.  চট্ট/১১৪৪ শ্রীশ্রী র্মা তারা র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: ধহলহবলা, ডাক : পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৫/০১/১৪ 

9963.  চট্ট/১১৪৫ শ্রীশ্রী  েহিদণশ্বরী কালী র্মহির, গ্রার্ম: পুটিহবলা (নার্পাড়া), ডাক :এর্ম. চরিাট, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৪/০২/১৪ 

9964.  চট্ট/১১৪৬ বড়িাহতয়া, আর্মতলী, চাকহফরানী সাঃ সনাতনী র্মিাশ্মোন , গ্রার্ম: + ডাক: বড়িাহতয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: 

চট্টগ্রার্ম 

০৬/০৪/১৪ 

9965.  চট্ট/১১৪৭ শ্রীশ্রী কেবী কালীর্মাতা র্মহির, গ্রার্ম: আহর্মরাবাে, ডাক : র্মাস্টার িাট, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৫.০১.১৫ 

9966.  চট্ট/১১৪৮ উত্তর পদুয়া রুেপল্লী র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: উত্তর পদুয়া, ডাক : পদুয়া, উপদজলা: কলািাগাড়া, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৯.০৬.১৭ 

9967.  চট্ট/১১৭১ শ্রীশ্রী স্বয়াং উদ্ভব হিপুদরশ্বরী হেব র্মহির, গ্রার্ম: প. আধারর্মাহনক(হিপুরাপাড়া), ডাক:কাহজরিাট, উপদজলা: ফটিকেহড়, 

চট্টগ্রার্ম 

১৫.০৫.১২ 

9968.  চট্ট/১১৭২ উত্তর করাসাাংহগরী শ্রীশ্রী দুগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: + ডাক: করাসাাংহগরী,  উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৮.০৮.১২ 

9969.  চট্ট/১১৭৩ শ্রীশ্রী ববরাগীঠাকুর বাবার আশ্রর্ম ও ম্মোন র্মঠ, গ্রার্ম: পাগলীেহড়, ডাক: ভূজপুর,  উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ২৫.০৫.১৪ 

9970.  চট্ট/১১৭৪ শ্রীশ্রী র্মা শ্যার্মা কালী র্মন্ডপ, গ্রার্ম: আজর্মনগর, ডাক: হিাংগুলী,  উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৭.০১.১৬ 

9971.  চট্ট/১১৭৫ ব্রহ্মর্ময়ী কালীবাড়ী, গ্রার্ম: পূব বসুয়াহবল, ডাক: ববদদ্যরিাট,  উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৭.০১.১৬ 

9972.  চট্ট/১১৭৬ উত্তর করাসাাংহগরী শ্রীশ্রী দুগ বা র্মন্ডপ, গ্রার্ম: + ডাক:+দরাসাাংহগরী,  উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০৭.০১.১৬ 

9973.  চট্ট/১১৭৭ সাব বজনীন কজযাহতশ্বরানি গীতা র্মহির, গ্রার্ম: ককাম্পানীটিলা, ডাক: ভূজপুর, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ০২.১০.১৬ 

9974.  চট্ট/১১৭৮ হখরার্ম সাব বজনীন শ্রীশ্রী রাধকৃষ্ণ হবগ্রি র্মহির, গ্রার্ম:+ ডাক: হখরার্ম, উপদজলা: ফটিকেহড়, কজলা: চট্টগ্রার্ম ১৯.০৬.১৭ 

9975.  কক্স/০১ শ্রীশ্রী কৃষ্ণানি ধার্ম, গ্রার্ম: কঘানারপাড়া, ডাক: + উপদজলা:+ কজলা: কক্সবাজার ১২/০৬/১১ 

9976.  কক্স/০২ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুল চন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: কগালেীহঘরপাড়, ডাক: + উপদজলা: + কজলা: কক্সবাজার ১২/০৬/১১ 



9977.  কক্স/০৩ শ্রীশ্রী কালী ও দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম+ ডাক : ঈেগাঁও বাজার, উপদজলা:+ কজলা: কক্সবাজার ১২/০৬/১১ 

9978.  কক্স/০৪ শ্রীশ্রী  র্মা র্মগদধশ্বরী র্মহির ও শ্মোন, গ্রার্ম: পালপাড়া,  ডাক : ঈেগাঁও বাজার, উপদজলা:+দজলা: কক্সবাজার ১২/০৬/১১ 

9979.  কক্স/০৫ শ্রীশ্রী  র্মা করুণার্ময়ী কালী র্মহির , গ্রার্ম:কুলালপাড়া, ডাক: ঈেগাঁও বাজার, উপদজলা:+দজলা: কক্সবাজার ১২/০৬/১১ 

9980.  কক্স/০৬ শ্রীশ্রী  জগন্ন্ার্ র্মহির , র্মধ্যর্ম হিন্দু পাড়া, খুরুেকুল, উপদজলা:+দজলা: কক্সবাজার ১০/১১/১১ 

9981.  কক্স/০৭ শ্রীশ্রী  সাব বজনীন দুগ বা র্মহির , খুরুেকুল পূব ব পাল পাড়া, খুরুেকুল, উপদজলা:+দজলা: কক্সবাজার ১০/১১/১১ 

9982.  কক্স/০৮ শ্রীশ্রী কদিশ্বরী র্মহির, কঘানারপাড়া, উপদজলা:+দজলা: কক্সবাজার ১০/১১/১১ 

9983.  কক্স/০৯ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুল চন্দ্র সৎসঙ্গ, বৃিত্তর হঝলাংজা, ডাক: + উপদজলা: + কজলা: কক্সবাজার ১০/১১/১১ 

9984.  কক্স/১০ শ্রীশ্রী রাধা োদর্মাের র্মহির, কঘানারপাড়া, উপদজলা:+দজলা: কক্সবাজার ১০/১১/১১ 

9985.  কক্স/১১ শ্রীশ্রী োংকর র্মঠ ও হর্মেন, কঘানারপাড়া, উপদজলা:+দজলা: কক্সবাজার ২২/১১/১২ 

9986.  কক্স/১২ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম : উত্তর র্মাইজপাড়া , ডাক : ঈেগাঁও, উপদজলা + কজলা: কক্সবাজার ২০/০৩/১৩ 

9987.  কক্স/১৩ িহরপুর ককন্দ্রীয় শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম : িহরপুর , ডাক : ইসলার্মবাে, উপদজলা + কজলা: কক্সবাজার ১৫.০২.১৫ 

9988.  কক্স/১৪ শ্রীশ্রী রাস হবিারী র্মহির, গ্রার্ম: পালপাড়া, ডাক: খুরুে ি্কুল, উপদজলা+দজলা: কক্সবাজার  ২০.১২.১৬ 

9989.  কক্স/১৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: হিন্দুপাড়া, ডাক: ইসলার্মাবাে, উপদজলা+দজলা: কক্সবাজার  ২০.১২.১৬ 

9990.  কক্স/১৬ ঈেগাঁও সাব বজনীন শ্রীশ্রী হবষ্ণু র্মহির, গ্রার্ম: কভার্মহরয়া কঘানা কচৌধুরীপাড়া, ডাক: ঈেগাঁও, উপদজলা+দজলা: কক্সবাজার

  

২০.১২.১৬ 

9991.  কক্স/১৭ কচৌফলেণ্ডী েহিদণশ্বরী সাব বজনীন কালী র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব হিন্দুপাড়া, ডাক: + উপদজলা+দজলা: কক্সবাজার  ২০.১২.১৬ 

9992.  কক্স/১৮ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: পাতলী(ের্ম বাপাড়া), ডাক: +উপদজলা+দজলা: কক্সবাজার  ২০.১২.১৬ 

9993.  কক্স/১৯ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: িহরজন ও জলোেপাড়া, ডাক: +উপদজলা+দজলা: কক্সবাজার  ২০.১২.১৬ 

9994.  কক্স/২০ শ্রীশ্রী ককন্দ্রীয় দুগ বা র্মহির, গ্রার্ম: উত্তর হিন্দুপাড়া, ডাক: খুরুেকুল, উপদজলা+দজলা: কক্সবাজার  ২০.১২.১৬ 

9995.  কক্স/২১ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: ঘৃতপল্লী, ডাক: + উপদজলা+দজলা: কক্সবাজার  ২০.১২.১৬ 

9996.  কক্স/৬১ শ্রীশ্রী সাব বজনীন কৃষ্ণ র্মহির, গ্রার্ম : ধুর্মোকাটা, ডাক: ঈেগড় বাজার, উপদজলা : রামু, কজলা: কক্সবাজার ১০.১১.১১ 

9997.  কক্স/৬২ শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম : কধায়াপালাং, ডাক: রাদবতা, উপদজলা : রামু, কজলা: কক্সবাজার ১০.১১.১১ 

9998.  কক্স/৬৩ গজবহনয়া-কচ্ছহপয়া সা. শ্রীশ্রী িহর র্মহির, গ্রার্ম: পূব ব হততারপাড়া, ডাক: গজবহনয়াবাজার, উপদজলা: রামু, কজলা: 

কক্সবাজার  

২০.১২.১৬ 

9999.  কক্স/৬৪ শ্রীশ্রী র্মা র্মগদদ্বশ্বরী র্মহির ও র্মিাশ্মোন, গ্রার্ম: পহির্মরাজারকুল, ডাক: রাজারকুল, উপদজলা: রামু, কজলা: কক্সবাজার

  

২০.১২.১৬ 

10000.  কক্স/৬৫ শ্রীশ্রী সাব বজনীন িহর র্মহির, গ্রার্ম: উ. ফদতখারকুল, ডাক: + উপদজলা: রামু, কজলা: কক্সবাজার  ২০.১২.১৬ 

 

 

 


