
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তকৃ  ২০১৬-১৭ অর্বৃছরে  

যে সকল প্রহিষ্ঠারেে অনুকূরল িাহলকাভুহি 

সেদপ্রদাে কো িল। 

 

২০১৬-১৭ অর্ থবছরে তালিকাভুক্ত সনদপ্রদানকৃত লিন্দু ধর্মীয় প্রলতষ্ঠারনে তালিকা: 
ক্রহর্মক জেিা প্রলতষ্ঠারনে নার্ম ও ঠিকানা জেিা জকাড তালেখ 

1.  বেগুনা কালিকাবাড়ী বাবা জিাকনার্ জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: কালিকাবাড়ী, উপরেিা: জবতাগী, জেিা: বেগুনা বে/৮৪ ১৮.১২.১৬ 

2.   বটতিা সাব থেনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম+ডাক: কালিকাবাড়ী, উপরেিা: জবতাগী, জেিা: বেগুনা বে/৮৫ ১৮.১২.১৬ 

3.   শ্রীশ্রীঠাকুে অনুকূিচন্দ্র সৎসঙ্গ জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: কালিকাবাড়ী, উপরেিা: জবতাগী, জেিা: বেগুনা বে/৮৬ ১৮.১২.১৬ 

4.   কালিকাবাড়ী সাব থেনীন সেস্বতী র্মলিে, গ্রার্ম+ডাক: কালিকাবাড়ী, উপরেিা: জবতাগী, জেিা: বেগুনা বে/৮৭ ১৮.১২.১৬ 

5.   কালিকাবাড়ী বটতিা সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম+ডাক: কালিকাবাড়ী, উপরেিা: জবতাগী, জেিা: বেগুনা বে/৮৮ ১৮.১২.১৬ 

6.   সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: দ. বড় জর্মাকালর্ময়া, ডাক: জর্মাকালর্ময়া, উপরেিা: জবতাগী, জেিা: বেগুনা বে/৯০ ১৮.১২.১৬ 

7.   জছানবুলনয়া সাব থেনীন শ্রীশ্রী জগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: জছানবুলনয়া, ডাক: ঘুটাবাছা, উপরেিা: পার্েঘাটা, জেিা: বেগুনা বে/২৫৪ ১৮.১২.১৬ 

8.   শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম+ডাক+উপরেিা: আর্মতিী, জেিা: বেগুনা বে/২০০ ২১.১২.১৬ 

9.   শ্রী চচতন্য জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: +ডাক: জবিািা, উপরেিা: তািতিী, জেিা: বেগুনা বে/২২৬ ২১.১২.১৬ 

10.   র্মা র্মনসা র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: জবিািা, উপরেিা: তািতিী, জেিা: বেগুনা বে/২২৭ ২১.১২.১৬ 

11.  বহেশাল সাব থেনীন র্মনসা র্মলিে, গ্রার্ম: লিবপুে, ডাক: সাতিা, উপরেিা: উলেেপুে, জেিা: লপরোেপুে বলে/২৬০ ২২.১১.১৬ 

12.   জছাটপুইয়াউটা সাব থেনীন শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: জছাটপুইয়াউটা, ডাক: বড়পুইয়াউটা, উপরেিা: বারকেগঞ্জ, জেিা: বলেিাি বলে/৬৫৭ ২২.১১.১৬ 

13.   শ্রীশ্রী োধার্মাধব লেউে র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: কিসকাঠী, উপরেিা: বারকেগঞ্জ, জেিা: বলেিাি বলে/৬৫৮ ১৪.১২.১৬ 

14.   সাব থেনীন শ্রীশ্রী োধা জগালবি জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: দুধিরর্ম দদাসপাড়া,, ডাক: দ. দুধিরর্ম , উপরেিা: বারকেগঞ্জ, জেিা: বলেিাি বলে/৬৫৯ ১৮.১২.১৬ 



ক্রহর্মক জেিা প্রলতষ্ঠারনে নার্ম ও ঠিকানা জেিা জকাড তালেখ 

15.   শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, টিয়াখালি, োগুয়ািাট, বলেিাি  বলে/৩৭৫ ১৭.০১.১৭ 

16.   শ্রীশ্রী িীতিা এবং কািী র্মলিে, গ্রার্ম: উত্তে বড়র্মগড়া, ডাক: জোবােপাড়, উপরেিা: আগগিঝাড়া, জেিা: বলেিাি বলে/৫০৭ ১৭.০১.১৭ 

17.   শ্রীশ্রী র্মা র্মনসা র্মলিে, গ্রার্ম: দুধিরর্ম দদাসপাড়া,, ডাক: দ. দুধিরর্ম , উপরেিা: বারকেগঞ্জ, জেিা: বলেিাি বলে/৬৬০ ১৭.০১.১৭ 

18.   “জদবািয়”দপূো র্মণ্ডপ,, গ্রার্ম: দুধিরর্ম দদাসপাড়া,, ডাক: দ. দুধিরর্ম , উপরেিা: বারকেগঞ্জ, জেিা: বলেিাি বলে/৬৬১ ১৭.০১.১৭ 

19.   সাব থেনীন শ্রীশ্রী জিাকনার্ র্মলিে,  গ্রার্ম: ছাগিলদ, ডাক: চোলদ, উপরেিা: বারকেগঞ্জ, জেিা: বলেিাি বলে/৬৬২ ১৭.০১.১৭ 

20.   শ্রীশ্রী কািীর্মাতাে র্মলিে, গ্রার্ম: দুধিরর্ম দোয়বাড়ী,, ডাক: দ. দুধিরর্ম , উপরেিা: বারকেগঞ্জ, জেিা: বলেিাি বলে/৬৬৩ ২৪.০১.১৭ 

21.   োধািক্ষ্মী সব থেনীন শ্রীশ্রী র্মা র্মনসা র্মলিে, গ্রার্ম: কৃষ্ণকাঠী, ডাক: পাদ্রী লিবপুে, উপরেিা: বারকেগঞ্জ, জেিা: বলেিাি বলে/৬৬৪ ২৪.০১.১৭ 

22.   জ াগীবাড়ী সব থেনীন শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম: কৃষ্ণকাঠী, ডাক: পাদ্রী লিবপুে, উপরেিা: বারকেগঞ্জ, জেিা: বলেিাি বলে/৬৬৫ ২৪.০১.১৭ 

23.   শ্রীশ্রী য ৌে হেিাই ভি যসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: খাটিয়ালপাড়া, ডাক: কাকুয়াে িাট, উপরেলা: উহেেপুে, যেলা: বহেশাল বলে/২৬১ ১৮.০৬.১৭ 

24.   সাবেৃেীে শ্রীশ্রী িহেগুরুচাঁদ যসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: হশবপুে, ডাক: সািলা, উপরেলা: উহেেপুে, যেলা: বহেশাল বলে/২৬২ ১৮.০৬.১৭ 

25.   শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মলিে ও শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম : পাকুলেতা, ডাক : বাকাি, উপরেিা : আগগিঝাড়া, জেিা : বলেিাি বলে/৫৫৭ ১৮.০৬.১৭ 

26.   জছাট পুইয়াউটা সাব থেনীন শ্রীশ্রী গীতা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: জছাট পুইয়াউটা, ডাক: বড় পুইয়াউটা, উপরেিা: বারকেগঞ্জ, জেিা: বলেিাি বলে/৬৬৬ ১৮.০৬.১৭ 

27.   জছাট পুইয়াউটা সা. শ্রীশ্রী কািী, িীতিা ও দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: জছাট পুইয়াউটা, ডাক: বড় পুইয়াউটা, উপরেিা: বারকেগঞ্জ, জেিা: বলেিাি বলে/৬৬৭ ১৮.০৬.১৭ 

28.   সাব থেনীন শ্রীশ্রী জগাপাি কৃষ্ণ জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাগলদয়া, ডাক: কিাকাঠী, উপরেিা: বারকেগঞ্জ, জেিা: বলেিাি বলে/৬৬৮ ১৮.০৬.১৭ 

29.  ঝালকাঠী শ্রীশ্রী িলেগুরু জগাপািচাঁদ সাব থেনীন জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: সাবাঙ্গি, ডাক: বীেকাঠী, উপরেিা+রেিা: ঝািকাঠী ঝাি/১০৪ ৩০.১০.১৬ 

30.   শ্রীর্মন্তকাঠী সাব থেনীন েলসকিাি জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: শ্রীর্মন্তকাঠী, উপরেিা+রেিা: ঝািকাঠী ঝাি/১০৫ ৩০.১০.১৬ 

31.   সাব থেনীন শ্রীশ্রী োধারগালবি জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কালিিংকে, ডাক: ভায়িাবুলনয়া, উপরেিা: কাঠালিয়া, জেিা: ঝািকাঠী ঝাি/২১১ ৩০.১০.১৬ 

32.   েনর্মলত নওিাটা সাাঃ সনাতন ধর্মীয় পূো র্মলিে, গ্রার্ম: েনর্মলত, ডাক: জকওড়া, উপরেিা+রেিা: ঝািকাঠী ঝাি/১০৬ ১৪.১২.১৬ 

33.   শ্রীশ্রী সাব থেনীন দুগ থা পূো র্মলিে, গ্রার্ম: পূব থ কার্মরদবপুে, ডাক: বািাদুেপুে, উপরেিা: নিলছটি, জেিা: ঝািকাঠী ঝাি/২৮২ ২৮.১২.১৬ 

34.   সাব থেনীন শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: জগাপািপুে, ডাক: বািাদুেপুে, উপরেিা: নিলছটি, জেিা: ঝািকাঠী ঝাি/২৮৩ ২৮.১২.১৬ 

35.   শ্রীশ্রী োধারগালবি জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: চকখািী, ডাক: লবনাপানী, উপরেিা: কাঠালিয়া, জেিা: ঝািকাঠী ঝাি/২১২ ১৮.০১.১৭ 

36.   সাব থেনীন শ্রীশ্রী িলেচাঁদ র্মলিে, গ্রার্ম: জবতরিাচ, ডাক: দ. র্মানপািা, উপরেিা+রেিা: ঝািকাঠী ঝাি/১০৭ ৩০.০১.১৭ 

37.  পটুয়াখালী র্মাধবপুে োধারগালবি ও র্মা র্মনসা র্মলিে, গ্রার্ম+ডাক: র্মাধবপুে, উপরেিা: বাউফি, জেিা: পটুয়াখািী পটুয়া/১৫৯ ০১.০১.১৭ 

38.   শ্রীশ্ররররী িলে গুরুচাঁদ র্মতুয়া লর্মিন ও র্মলিে, গ্রার্ম+ডাক+উপরেিা: লর্মেথাগঞ্জ, জেিা: পটুয়াখািী পটুয়া/৩৬৪ ০১.০১.১৭ 

39.  শ্রীশ্ররররী নকুিচাঁদ গুরু র্মলিে, গ্রার্ম: দ. গাবুয়া, ডাক: গাবুয়া, উপরেিা: লর্মেথাগঞ্জ, জেিা: পটুয়াখািী পটুয়া/৩৬৫ ০১.০১.১৭ 

40.  শ্রীশ্ররররী িলে র্মলিে ও শ্রীশ্রী িলেগুরু জগাপািচাঁদ জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক+উপরেিা: লর্মেথাগঞ্জ, জেিা: পটুয়াখািী পটুয়া/৩৬৬ ০১.০১.১৭ 

41.  হপরোেপুে সাব থেনীন ধর্ম থেলিণী ও জগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: পূব থ েিাবাড়ী, উপরেিা: জনছাোবাদ, জেিা: লপরোেপুে লপরো/৫৬৮ ১৯.০৯.১৬ 

42.   শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ সাব থেনীন জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: কদর্মতিা, উপরেিা+রেিা: লপরোেপুে লপরো/২৩০ ০৯.১১.১৬ 

43.   শ্রীশ্রী োধারগালবি জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: চেণীপত্তািী, ডাক: পত্তািী, উপরেিা: লেয়্নগে, জেিা: লপরোেপুে লপরো/২৮৬ ০৯.১১.১৬ 

44.   পূব থেিাবাড়ী আঞ্চলিক চবলদক র্মঠ, গ্রার্ম: + ডাক: পূব থ েিাবাড়ী, উপরেিা: জনছাোবাদ, জেিা: লপরোেপুে লপরো/৫৬৯ ০৯.১১.১৬ 



ক্রহর্মক জেিা প্রলতষ্ঠারনে নার্ম ও ঠিকানা জেিা জকাড তালেখ 

45.   ধিিাে সাব থেনীন শ্রীশ্রী িলে র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: ধিিাে, উপরেিা: জনছাোবাদ, জেিা: লপরোেপুে লপরো/৫৭০ ০৯.১১.১৬ 

46.   শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: সর্মরদবকাঠী, উপরেিা: জনছাোবাদ, জেিা: লপরোেপুে লপরো/৫৭১ ০৯.১১.১৬ 

47.  শ্রীশ্রী োধারগালবি জসবাশ্রর্ম ও কািী র্মলিে, গ্রার্ম: কিােরদায়ালনয়া, ডাক: র্মাদােবাড়ী, উপরেিা: নালেেপুে, জেিা: লপরোেপুে লপরো/৪৩৫ ০৮.১২.১৬ 

48. যভালা সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম:+ডাক: জগািকপুে, উপরেিা: তজুর্মলিন, জেিা: জভািা জভািা/২৯২ ০৯.১১.১৬ 

49.  ব্রাহ্মণবাহড়য়া শ্রীশ্রী র্মধুে বৃিাবন জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: জিারসনপুে, ডাক: িািপুে, উপরেিা: আশুগঞ্জ, জেিা: ব্রাহ্মণবালড়য়া ব্রাহ্মণ/০১ ০৮.১১.১৬ 

50.   শ্রীশ্রী ঠাকুে অনুকূিচন্দ্র সাঃসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: িািপুে, উপরেিা: আশুগঞ্জ, জেিা: ব্রাহ্মণবালড়য়া ব্রাহ্মণ/০২ ০৮.১১.১৬ 

51.   শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: িািপুে, উপরেিা: আশুগঞ্জ, জেিা: ব্রাহ্মণবালড়য়া ব্রাহ্মণ/০৩ ০৮.১১.১৬ 

52.   র্মিলষ থ র্মরনারর্মািন আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: িািপুে, উপরেিা: আশুগঞ্জ, জেিা: ব্রাহ্মণবালড়য়া ব্রাহ্মণ/০৪ ০৮.১১.১৬ 

53.   শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: িািপুে, উপরেিা: আশুগঞ্জ, জেিা: ব্রাহ্মণবালড়য়া ব্রাহ্মণ/০৫ ০৮.১১.১৬ 

54.   শ্রীশ্রী লসরেশ্বেী কািী র্মলিে, গ্রার্ম + ডাক: জসি, উপরেিা: + জেিা: ব্রাহ্মণবালড়য়া ব্রাহ্মণ/১০১ ০৮.১১.১৬ 

55.   শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: োর্মোইি, ডাক: জসি, উপরেিা: + জেিা: ব্রাহ্মণবালড়য়া ব্রাহ্মণ/১০২ ০৮.১১.১৬ 

56.   চান্দুো ঋলষপাড়া কািী র্মলিে, গ্রার্ম + ডাক: চান্দুো, উপরেিা: + জেিা: ব্রাহ্মণবালড়য়া ব্রাহ্মণ/১০৩ ০৮.১১.১৬ 

57.   শ্রীশ্রী েঘুনার্ লেউে আখড়া, গ্রার্ম: কালিপাড়া, ডাক: + উপরেিা: + জেিা: ব্রাহ্মণবালড়য়া ব্রাহ্মণ/১০৪ ০৮.১১.১৬ 

58.   শ্রীশ্রী েিাকািীর্মাতা র্মলিে,  গ্রার্ম: + ডাক: সাতরর্মাড়া, উপরেিা: নবীনগে, জেিা: ব্রাহ্মণবালড়য়া ব্রাহ্মণ/১৬০ ০৮.১১.১৬ 

59.   শ্রীশ্রী কািী র্মলিে,  গ্রার্ম: জদািাইবালড়, ডাক: জভািাচং, উপরেিা: নবীনগে, জেিা: ব্রাহ্মণবালড়য়া ব্রাহ্মণ/১৬১ ০৮.১১.১৬ 

60.   বুরুঙ্গা সাব থেনীন জগ ে র্মলিে, গ্রার্ম: বুরুঙ্গা, ডাক: গুলনয়াউক, উপরেিা: নালসেনগে, জেিা: ব্রাহ্মণবালড়য়া ব্রাহ্মণ/২৫১ ০৮.১১.১৬ 

61.   শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: কুলিকুণ্ডা, ডাক+উপরেিা: নালসেনগে, জেিা: ব্রাহ্মণবালড়য়া ব্রাহ্মণ/২৫২ ০৮.১১.১৬ 

62.   শ্রীশ্রী েয়দুগ থা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: রূপসদী, উপরেিা: বাঞ্ছাোর্মপুে, জেিা: ব্রাহ্মণবালড়য়া ব্রাহ্মণ/২৯০ ০৮.১১.১৬ 

63.   িািবােপুে শ্মিান কািীবালড় ও র্মিাশ্মিান, গ্রার্ম: + ডাক: িািবােপুে, উপরেিা: সোইি, জেিা: ব্রাহ্মণবালড়য়া ব্রাহ্মণ/৩৬০ ০৮.১১.১৬ 

64.   শ্রীোর্মকৃষ্ণ আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: কুণ্ডা, উপরেিা: নালসেনগে, জেিা: ব্রাহ্মণবালড়য়া ব্রাহ্মণ/২৫৩ ১১.১২.১৬ 

65.   শ্রীশ্রী সীতাোরর্মশ্বে লিব র্মলিে, গ্রার্ম+ডাক: কুণ্ডা, উপরেিা: নালসেনগে, জেিা: ব্রাহ্মণবালড়য়া ব্রাহ্মণ/২৫৪ ১১.১২.১৬ 

66.   সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: িািবােপুে, উপরেিা: সোইি, জেিা: ব্রাহ্মণবালড়য়া ব্রাহ্মণ/৩৬১ ০৯.০১.১৭ 

67.   র্মা আনির্ময়ী ধার্ম, গ্রার্ম: আকুবদণ্ডী, ডাক: ইকবািপাকথ, উপরেিা: জবায়ািখািী, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৫২৬ ১৯.০৬.১৭ 

68.   চকনপুো সাব থেনীন শ্রীশ্রী পার্ থসােলর্ র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: চকনপুো,  উপরেিা: আরনায়াো, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৭৩৯ ১৯.০৬.১৭ 

69.   জকাকদণ্ডী ‘র্মা’ র্মগরধশ্বেী শ্মিান, গ্রার্ম: জকাকদণ্ডী, ডাক: গুণাগেী, উপরেিা: বাঁিখািী, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৭৭১ ১৯.০৬.১৭ 

70.   উ. েিদী সাব থেনীন সির্মেণী  র্মিাশ্মিান লিবধার্ম, গ্রার্ম: উ. েিদী, ডাক: + উপরেিা: বাঁিখািী, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৭৭২ ১৯.০৬.১৭ 

71.   োর্মকৃষ্ণ জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: েিদী, ডাক: + উপরেিা: বাঁিখািী, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৭৭৩ ১৯.০৬.১৭ 

72.   শ্রীশ্রী জিাকনার্ ব্রহ্মচােী জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্মলিে সড়ক, ডাক:+  উপরেিা: সীতাকুন্ড, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৮৮৪ ১৯.০৬.১৭ 

73.   িলেিে সাব থেনীন শ্মিান ও জিত্রপাি বাড়ী, গ্রার্ম: িলেিে,  ডাক: উ. পদুয়া, উপরেিা: োঙ্গুলনয়া, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৯৮৬ ১৯.০৬.১৭ 

74.  উত্তে পদুয়া রুদ্রপল্লী র্মিাশ্মিান, গ্রার্ম: উত্তে পদুয়া, ডাক : পদুয়া, উপরেিা: জিািাগাড়া, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/১১৪৮ ১৯.০৬.১৭ 



ক্রহর্মক জেিা প্রলতষ্ঠারনে নার্ম ও ঠিকানা জেিা জকাড তালেখ 

75.   লখোর্ম সাব থেনীন শ্রীশ্রী োধকৃষ্ণ লবগ্রি র্মলিে, গ্রার্ম:+ ডাক: লখোর্ম, উপরেিা: ফটিকছলড়, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/১১৭৮ ১৯.০৬.১৭ 

76.  চট্টগ্রার্ম শ্রীশ্রী েিা কািীবাড়ী, গ্রার্ম: +ডাক: উত্তে কাট্টিী, উপরেিা+রেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/২৪০ ০৮.০৮.১৬ 

77.   জেঁয়াগড় র্মধ্যর্ম পাড়া সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: জেঁয়াগড়, ডাক:+, উপরেিা: আরনায়াো, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৭৩৫ ০৮.০৮.১৬ 

78.   শ্রীশ্রী লচন্তািােী সাধনপীঠ জ াগাশ্রর্ম, গ্রার্ম: েঙ্গি েিলদ, ডাক: েিলদ, উপরেিা: বাঁিখািী, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৭৭০ ০৮.০৮.১৬ 

79.   সাব থেনীন শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম: বাস্তুিাো জিত্রচে, র্ানা: বাকলিয়া, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/২৪১ ২৩.০৮.১৬ 

80.   শ্রী শ্রীর্মন্ র্মিাপ্রভুে আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: কেণখাইন, উপরেিা: পটিয়া, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৩৫১ ০২.১০.১৬ 

81.   শ্রীশ্রী ঠাকুে অনুকূি চন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: লিিক, উপরেিা: োঙ্গুলনয়া, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৩৯৮ ০২.১০.১৬ 

82.   শ্রীশ্রী জিাকনার্ বাবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: আিিা, ডাক: ধিঘাট, উপরেিা: জবায়ািখািী, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৫২১ ০২.১০.১৬ 

83.   নিীপাডা সাব থেনীন র্মিাশ্মিান, গ্রার্ম: আিিা, ডাক: ধিঘাট, উপরেিা: জবায়ািখািী, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৫২২ ০২.১০.১৬ 

84.  সাব থেনীন শ্রীশ্রী জিাকনার্ ব্রহ্মচােী জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম+ডাক: পগেরকাড়া, উপরেিা: আরনায়াো, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৭৩৬ ০২.১০.১৬ 

85.   সাব থেনীন জেযালতশ্বোনি গীতা র্মলিে, গ্রার্ম: জকাম্পানীটিিা, ডাক: ভূেপুে, উপরেিা: ফটিকছলড়, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/১১৭৭ ০২.১০.১৬ 

86.   শ্রীশ্রীঠাকুে অনুকূিচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: দলিণভূলষ, ডাক: জকলিিিে, উপরেিা: পটিয়া, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৩৫২ ২১.১১.১৬ 

87.   যুগান্তে দি-র্মিালবদ্যা র্মলিে, গ্রার্ম: গুেো, ডাক: জতরকাটা, উপরেিা: আরনায়াো, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৭৩৭ ২১.১১.১৬ 

88.   সাব থেনীন শ্রীশ্রী জগাকুরিশ্বেী কািীবাড়ী, গ্রার্ম+ডাক: পাঠানদণ্ডী, উপরেিা: চিনাইি, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৯২০ ২১.১১.১৬ 

89.   শ্রীশ্রী েগন্নার্ ধার্ম দর্মলিে,, গ্রার্ম: পলির্ম গুেো, ডাক: েঘুনিন জচ ধুেীে িাট, উপরেিা: োউোন, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৮৪৫ ২০.১২.১৬ 

90.   শ্রীশ্রী েিা কািী র্মলিে, গ্রার্ম: সাধুেপাড়া, র্ানা: চািগাঁও, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/২৪২ ১১.০১.১৭ 

91.   শ্রীশ্রী জিাকনার্ জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: কধুেখীি, উপরেিা: জবায়ািখািী, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৫২৩ ১১.০১.১৭ 

92.   পলির্ম কধুেখীি র্মধ্যপাড়া শ্রীশ্রী েিা কািী র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: প.কধুেখীি, উপরেিা: জবায়ািখািী, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৫২৪ ১১.০১.১৭ 

93.  শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মলিে ও লর্মিন, গ্রার্ম: + ডাক: + উপরেিা: আরনায়াো, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৭৩৮ ১১.০১.১৭ 

94.   ছত্রপাড়া অধেচাদ জগাস্বার্মী োধাকৃষ্ণ জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: ছত্রপাড়া,, ডাক: + উপরেিা: োউোন, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৮৪৬ ১১.০১.১৭ 

95.   শ্রীশ্রী বুড়াকািী বাড়ী, গ্রার্ম: বাতাজুেী, ডাক: বের্মা, উপরেিা: চিনাইি, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৯২১ ১১.০১.১৭ 

96.   কুিকুের্মাই সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: কুিকুের্মাই,  ডাক: + উপরেিা: োঙ্গুলনয়া, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৯৮৫ ১১.০১.১৭ 

97.   সনৎ দত্ত সাব থেনীন র্মিাশ্মিান, উত্তে কাট্টিী, আকবেিাি, চট্টগ্রার্ম চট্ট/২৪৩ ৩০.০১.১৭ 

98.   র্মধ্যর্ম লবনাজুেী সা. শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে ও োধারগালবি জসবা র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: লবনাজুেী, উপরেিা: োউোন, চট্টগ্রার্ম চট্ট/৮৪৭ ৩০.০১.১৭ 

99.   শ্রীশ্রী লনগর্মানি সােস্বত আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: মুোফোবাদ, উপরেিা: পটিয়া, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৩৫৩ ১৯.০৬.১৭ 

100.   শ্রীশ্রী দিভূো র্মাতৃর্মলিে, গ্রার্ম: পূব থ িাকপুো, ডাক: িাকপুো, উপরেিা: জবায়ািখািী, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৫২৫ ১৯.০৬.১৭ 

101.   র্মা আনির্ময়ী ধার্ম, গ্রার্ম: আকুবদণ্ডী, ডাক: ইকবািপাকথ, উপরেিা: জবায়ািখািী, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৫২৬ ১৯.০৬.১৭ 

102.   চকনপুো সাব থেনীন শ্রীশ্রী পার্ থসােলর্ র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: চকনপুো,  উপরেিা: আরনায়াো, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৭৩৯ ১৯.০৬.১৭ 

103.   জকাকদণ্ডী ‘র্মা’ র্মগরধশ্বেী শ্মিান, গ্রার্ম: জকাকদণ্ডী, ডাক: গুণাগেী, উপরেিা: বাঁিখািী, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৭৭১ ১৯.০৬.১৭ 

104.   উ. েিদী সাব থেনীন সির্মেণী  র্মিাশ্মিান লিবধার্ম, গ্রার্ম: উ. েিদী, ডাক: + উপরেিা: বাঁিখািী, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৭৭২ ১৯.০৬.১৭ 
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105.   োর্মকৃষ্ণ জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: েিদী, ডাক: + উপরেিা: বাঁিখািী, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৭৭৩ ১৯.০৬.১৭ 

106.   িলেিে সাব থেনীন শ্মিান ও জিত্রপাি বাড়ী, গ্রার্ম: িলেিে,  ডাক: উ. পদুয়া, উপরেিা: োঙ্গুলনয়া, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৯৮৬ ১৯.০৬.১৭ 

107.   উত্তে পদুয়া রুদ্রপল্লী র্মিাশ্মিান, গ্রার্ম: উত্তে পদুয়া, ডাক : পদুয়া, উপরেিা: জিািাগাড়া, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/১১৪৮ ১৯.০৬.১৭ 

108.   শ্রীশ্রী জিাকনার্ ব্রহ্মচােী জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্মলিে সড়ক, ডাক:+  উপরেিা: সীতাকুন্ড, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/৮৮৪ ১৯.০৬.১৭ 

109.   লখোর্ম সাব থেনীন শ্রীশ্রী োধকৃষ্ণ লবগ্রি র্মলিে, গ্রার্ম:+ ডাক: লখোর্ম, উপরেিা: ফটিকছলড়, জেিা: চট্টগ্রার্ম চট্ট/১১৭৮ ১৯.০৬.১৭ 

110.  কুহর্মল্লা শ্রীশ্রী কািী গাছতিা কািীরবদী, কািী গাছতিা, বাগানবালড়, কুলর্মল্লা কুলর্মল্লা/৭৭ ০১.০৯.১৬ 

111.   আনি েয়দুগ থা আশ্রর্ম, বাদুেতিা, কুলর্মল্লা কুলর্মল্লা/৭৮ ১২.১২.১৬ 

112.   শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: োর্মনগে, ডাক: অলুয়া, উপরেিা: ব্রাহ্মণপাড়া, জেিা: কুলর্মল্লা কুলর্মল্লা/৫৫১ ১২.১২.১৬ 

113.   শ্রীশ্রী োর্মকৃষ্ণ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: + ডাক: চািিা, উপরেিা: ব্রাহ্মণপাড়া, জেিা: কুলর্মল্লা কুলর্মল্লা/৫৫২ ১২.১২.১৬ 

114.   শ্রীশ্রী সাব থেনীন েিা কািী বালড় , গ্রার্ম: উধইে, ডাক: িােীপুে, উপরেিা: িাকসার্ম, জেিা: কুলর্মল্লা কুলর্মল্লা/৬৫১ ১২.১২.১৬ 

115.  কক্সবাোে শ্রীশ্রী োস লবিােী র্মলিে, গ্রার্ম: পািপাড়া, ডাক: খুরুি ককুি, উপরেিা+রেিা: কবাজবাোে  কবাজ/১৪ ২০.১২.১৬ 

116.   শ্রীশ্রী সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: লিন্দুপাড়া, ডাক: ইসিার্মাবাদ, উপরেিা+রেিা: কবাজবাোে  কবাজ/১৫ ২০.১২.১৬ 

117.   ঈদগাঁও সাব থেনীন শ্রীশ্রী লবষ্ণু র্মলিে, গ্রার্ম: জভার্মলেয়া জঘানা জচ ধুেীপাড়া, ডাক: ঈদগাঁও, উপরেিা+রেিা: কবাজবাোে  কবাজ/১৬ ২০.১২.১৬ 

118.   জচ ফিদণ্ডী দলিরণশ্বেী সাব থেনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম: পূব থ লিন্দুপাড়া, ডাক: + উপরেিা+রেিা: কবাজবাোে  কবাজ/১৭ ২০.১২.১৬ 

119.   শ্রীশ্রী িলে র্মলিে, গ্রার্ম: পাতিীদির্ম থাপাড়া,, ডাক: +উপরেিা+রেিা: কবাজবাোে  কবাজ/১৮ ২০.১২.১৬ 

120.   শ্রীশ্রী িলে র্মলিে, গ্রার্ম: িলেেন ও েিদািপাড়া, ডাক: +উপরেিা+রেিা: কবাজবাোে  কবাজ/১৯ ২০.১২.১৬ 

121.   শ্রীশ্রী জকন্দ্রীয় দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: উত্তে লিন্দুপাড়া, ডাক: খুরুিকুি, উপরেিা+রেিা: কবাজবাোে  কবাজ/২০ ২০.১২.১৬ 

122.   শ্রীশ্রীঠাকুে অনুকূিচন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: ঘৃতপল্লী, ডাক: + উপরেিা+রেিা: কবাজবাোে  কবাজ/২১ ২০.১২.১৬ 

123.   গেথলনয়া-কচ্ছলপয়া সা. শ্রীশ্রী িলে র্মলিে, গ্রার্ম: পূব থ লততােপাড়া, ডাক: গেথলনয়াবাোে, উপরেিা: োমু, জেিা: কবাজবাোে  কবাজ/৬৩ ২০.১২.১৬ 

124.   শ্রীশ্রী র্মা র্মগরেশ্বেী র্মলিে ও র্মিাশ্মিান, গ্রার্ম: পলির্মোোেকুি, ডাক: োোেকুি, উপরেিা: োমু, জেিা: কবাজবাোে  কবাজ/৬৪ ২০.১২.১৬ 

125.   শ্রীশ্রী সাব থেনীন িলে র্মলিে, গ্রার্ম: উ. ফরতখােকুি, ডাক: + উপরেিা: োমু, জেিা: কবাজবাোে  কবাজ/৬৫ ২০.১২.১৬ 

126.   শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম: কাউয়ােরখাপ, ডাক: + উপরেিা: োমু, জেিা: কবাজবাোে  কবাজ/৬৬ ২০.১২.১৬ 

127.   কুতুবলদয়া সাব থেনীন সব থর্মঙ্গিা জকন্দ্রীয় কািী র্মলিে, গ্রার্ম: বড়রঘাপ, ডাক+উপরেিা: কুতুবলদয়া, জেিা: কবাজবাোে কবাজ/১৮৩ ২০.১২.১৬ 

128.   শ্রীশ্রী সাব থেনীন িলে র্মলিে, গ্রার্ম: র্মাইেরঘানাদিীিপাড়া,, ডাক: সািােলবি, উপরেিা: চকলেয়া, জেিা: কবাজবাোে কবাজ/২২৮ ২০.১২.১৬ 

129.   শ্রীশ্রী সাব থেনীন র্মিাশ্মিান, গ্রার্ম: র্মাইেরঘানাদিীিপাড়া,, ডাক: সািােলবি, উপরেিা: চকলেয়া, জেিা: কবাজবাোে কবাজ/২২৯ ২০.১২.১৬ 

130.   র্মালুর্মঘাট জকন্দ্রীয় িলে র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: র্মালুর্মঘাট বাোে, উপরেিা: চকলেয়া, জেিা: কবাজবাোে কবাজ/২৩০ ২০.১২.১৬ 

131.   চকলেয়া জকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী র্মা কািী র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: + উপরেিা: চকলেয়া, জেিা: কবাজবাোে কবাজ/২৩১ ২০.১২.১৬ 

132.   পু ুঁইছড়া সাব থেনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম: পু ুঁইছড়া, ডাক: জিায়ানক, উপরেিা: র্মরিিখািী, জেিা: কবাজবাোে কবাজ/২৫৯ ২০.১২.১৬ 

133.   পদ্মপুকুেড়া সাব থেনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম: পদ্মপুকুেপাড়া, ডাক: জিায়ানক, উপরেিা: র্মরিিখািী, জেিা: কবাজবাোে কবাজ/২৬০ ২০.১২.১৬ 

134.   শ্রীশ্রী োরেশ্বেী েিা কািী র্মলিে, গ্রার্ম: ঠাকুেতিা, ডাক: জগােকঘাটা, উপরেিা: র্মরিিখািী, জেিা: কবাজবাোে কবাজ/২৬১ ২০.১২.১৬ 
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135.   শ্রীশ্রী সাব থেনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম: ফুরিে জডইি, ডাক: হ্নীিা, উপরেিা: জটকনাফ, জেিা: কবাজবাোে  কবাজ/২৯১ ২০.১২.১৬ 

136.   শ্রীশ্রী িলে র্মলিে, গ্রার্ম: নাটমুড়া পাড়া, ডাক: হ্নীিা, উপরেিা: জটকনাফ, জেিা: কবাজবাোে  কবাজ/২৯২ ২০.১২.১৬ 

137.   শ্রীশ্রী সাব থেনীন গয়াধার্ম গঙ্গা লবষ্ণু র্মলিে, গ্রার্ম: ঠাকুেতিা, ডাক: জগােকঘাটা, উপরেিা: র্মরিিখািী, জেিা: কবাজবাোে কবাজ/২৬২ ২৮.১২.১৬ 

138.  যেেী দলিণ র্মিারদবপুে সাব থেনীন শ্রীশ্রী কািী র্মলিে ,  গ্রার্ম: দলিণ র্মিারদবপুে,  ডাক: জফনী , উপরেিা + জেিা: জফনী জফনী/২১ ২৫.০১.১৭ 

139.   শ্রীশ্রী েিা কািী র্মলিে , গ্রার্ম: জচওলেয়া ( বটতিা) ডাক: জফনী, উপরেিা + জেিা: জফনী জফনী/২২ ২৫.০১.১৭ 

140.   জদ িতপুে লগলেধােী আশ্রর্ম, গ্রার্ম: জদ িতপুে, জপা: এর্ম , এর্ম , িাট, উপরেিা + জেিা: জফনী জফনী/২৩ ২৫.০১.১৭ 

141.   শ্রীশ্রী েিাকািী বাড়ী র্মলিে, গ্রার্ম: সুিতানপুে, ডাক +  উপরেিা + জেিা: জফনী জফনী/২৪ ২৫.০১.১৭ 

142.   োর্মকৃষ্ণ জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: তুিাবাড়ীয়া, ডকাঘে + উপরেিা + জেিা: জফনী জফনী/২৫ ২৫.০১.১৭ 

143.   শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ জসবা আশ্রর্ম,  গ্রার্ম: কুলর্মো , ডাক: িি থা , উপরেিা + জেিা: জফনী জফনী/২৬ ২৫.০১.১৭ 

144.   শ্রীশ্রী েয় কািী বাড়ী র্মলিে , ২২০ ট্াংক জোড, ডাক + উপরেিা + জেিা: জফনী জফনী/২৭ ২৫.০১.১৭ 

145.   শ্রীশ্রী েিা কািী র্মলিে , গ্রার্ম: উত্তে িকলদ , জপাাঃ আপতাব লবলবে িাট, উপরেিা + জেিা: জফনী জফনী/২৮ ২৫.০১.১৭ 

146.   জদবীপুে সাব থেনীন শ্রীশ্রী োধারগালবি জসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম: জদবীপুে, ডাক: ফরতপুে, উপরেিা + জেিা: জফনী  জফনী/২৯ ২৫.০১.১৭ 

147.   উত্তে সিরদবপুে শ্রীশ্রী েিা কািী র্মলিে , গ্রার্ম: উত্তে সিরদবপুে, ডাক + উপরেিা + জেিা: জফনী জফনী/৩০ ২৫.০১.১৭ 

148.   শ্রীশ্রী িলেঠাকুে জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: জবতাগাঁও, জপা: আপ্তাে লবলবেিাট, উপরেিা + জেিা: জফনী জফনী/৩১ ২৫.০১.১৭ 

149.   োর্মনিপুে শ্রীশ্রী কািী বাড়ী, গ্রার্ম: োর্মানিপুে, জপা: ফালেরিে ঘাট, উপরেিা: দাগনভূঞা,  জেিা: জফনী জফনী/৫৫ ২৫.০১.১৭ 

150.   শ্রীশ্রী দুধমুখা কািী বাড়ী র্মলিে , গ্রার্ম: চন্ডীপু, জপা: দুধমুখা, উপরেিা: দাগনভূঞা,  জেিা: জফনী জফনী/৫৬ ২৫.০১.১৭ 

151.   জগালবিপুে সাব থেনীন র্মিাশ্মিান কািী র্মলিে , গ্রার্ম: জগালবিপুে, উপরেিা: দাগনভূঞা,  জেিা: জফনী জফনী/৫৭ ২৫.০১.১৭ 

152.   চন্দ্রনার্ পাি বাড়ীে দুগ থা র্মলিে , গ্রার্ম: উত্তে িািপুে, উপরেিা: দাগনভূঞা,  জেিা: জফনী জফনী/৫৮ ২৫.০১.১৭ 

153.   দাগনভূঞা জকন্দ্রীয় দুগ থা র্মলিে , আর্মান উল্যাপুে ( দাসপাড়া) , উপরেিা: দাগনভূঞা,  জেিা: জফনী জফনী/৫৯ ২৫.০১.১৭ 

154.   শ্রীশ্রী োধারগালবি জসবাশ্রর্ম র্মলিে , ১ নং োর্মনগে , জপা: োর্মনগে, উপরেিা: দাগনভূঞা,  জেিা: জফনী জফনী/৬০ ২৫.০১.১৭ 

155.   পূব থ লিোপুে কািী বাড়ী, গ্রার্ম: পূব থ লিোপুে, ডাক: লসরিানীয়া বাোে, উপরেিা: দাগনভূঞা,  জেিা: জফনী জফনী/৬১ ২৫.০১.১৭ 

156.   সাব থেনীন শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ আশ্রর্ম, জকাোিমুন্সী বাোে, ডাক: সর্মাসপুে, উপরেিা: দাগনভূঞা,  জেিা: জফনী জফনী/৬২ ২৫.০১.১৭ 

157.   শ্রীশ্রী গঙ্গা র্মাতৃ র্মলিে , গ্রার্ম: েিদাস পাড়া,  পূব থ চেচালিয়া, ডাক: বিিে িাট, উপরেিা: জসানাগােী, জেিা: জফনী জফনী/১০৪ ২৫.০১.১৭ 

158.   শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ জসবাশ্রর্ম,  গ্রার্ম: সফেপুে, জপা + উপরেিা: জসানাগােী, জেিা: জফনী জফনী/১০৫ ২৫.০১.১৭ 

159.   শ্রীশ্রী েয়কািী র্মলিে , বিোর্ম বাড়ী, গ্রার্ম: চেসািালভকােী, ডাক: কাছােীপুকুে, উপরেিা: জসানাগােী, জেিা: জফনী জফনী/১০৬ ২৫.০১.১৭ 

160.   র্মনরর্মািন বাবুে বাড়ী দুগ থা র্মলিে , গ্রার্ম: চেচালিয়া, জপা: ভূঞাে বাোে, উপরেিা: জসানাগােী, জেিা: জফনী জফনী/১০৭ ২৫.০১.১৭ 

161.   তরপাবন আশ্রর্ম, পূব থ চে কালিয়া, জপা: বিিে িাট, উপরেিা: জসানাগােী, জেিা: জফনী জফনী/১০৮ ২৫.০১.১৭ 

162.   পূব থ চেচালিয়া শ্রীশ্রী েগন্নার্ র্মলিে জসবাশ্রর্ম,  গ্রার্ম: পূব থ চেচালিয়া, ডাক: বিিে িাট, উপরেিা: জসানাগােী, জেিা: জফনী জফনী/১০৯ ২৫.০১.১৭ 

163.   আিনপুে সাব থেনীন শ্রীশ্রী কািী বাড়ী আশ্রর্ম, গ্রার্ম: আনিপুে, জপা: বক্তােমুলন্স, উপরেিা: জসানাগােী, জেিা: জফনী জফনী/১১০ ২৫.০১.১৭ 

164.   শ্রীশ্রী পঞ্চিলক্ত দলিরণশ্বেী কািী বাড়ী, গ্রার্ম: উত্তে বেইয়া, ডাক: ফুিগােী, উপরেিা: ফুিগােী,  জেিা: জফনী জফনী/১৩১ ২৫.০১.১৭ 



ক্রহর্মক জেিা প্রলতষ্ঠারনে নার্ম ও ঠিকানা জেিা জকাড তালেখ 

165.   িক্ষ্মীপুে সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে , গ্রার্ম: িক্ষ্মীপুে, জপা: লে এর্ম িাট, উপরেিা: ফুিগােী,  জেিা: জফনী জফনী/১৩২ ২৫.০১.১৭ 

166.   দলিণ শ্রীচন্দ্রপুে শ্রীশ্রী েিাকািী র্মলিে , দ: শ্রীচন্দ্রপুে, ডাক: লে এর্ম িাট, উপরেিা: ফুিগােী,  জেিা: জফনী জফনী/১৩৩ ২৫.০১.১৭ 

167.   শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ জসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম: পলির্ম ছাগিনাইয়া, ডাকাঃ + উপরেিা: ছাগিনাইয়া, জেিা: জফনী জফনী/১৫২ ২৫.০১.১৭ 

168.   সাব থেনীন  শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে , গ্রার্ম: দলিণ আঁধাে র্মালনক, ডাক: লনেপানুয়া, উপরেিা: ছাগিনাইয়া, জেিা: জফনী জফনী/১৫৩ ২৫.০১.১৭ 

169.   শ্রীশ্রী ইচ্ছার্ময়ী র্মলিে , গ্রার্ম: চঘাপাি, জপা: র্মিাোেগঞ্জ, উপরেিা: ছাগিনাইয়া, জেিা: জফনী জফনী/১৫৪ ২৫.০১.১৭ 

170.   জবড়াবালড়য়া েিাকািী র্মলিে , গ্রার্ম: জবড়াবাড়ীয়া ( সািা পাড়া), ডাক: সালিয়া: উপরেিা: পেশুোর্ম,  জেিা: জফনী জফনী/১৮১ ২৫.০১.১৭ 

171.   শ্রীশ্রী িলেঠাকুে র্মলিে, গ্রার্ম: অনন্তপুে, ডাকঘে + উপরেিা: পেশুোর্ম,  জেিা: জফনী জফনী/১৮২ ২৫.০১.১৭ 

172.   শ্রীশ্রী র্মা র্মাতঙ্গী জদবী র্মলিে , পেশুোর্ম উত্তে বাোে, ডাক + উপরেিা: পেশুোর্ম,  জেিা: জফনী জফনী/১৮৩ ২৫.০১.১৭ 

173.   শ্রীশ্রী বুড়াকািী র্মলিে , উত্তে আিবালড়য়া, ডাকাঃ বকস র্মািমুদ, উপরেিা: পেশুোর্ম,  জেিা: জফনী জফনী/১৮৪ ২৫.০১.১৭ 

174.   শ্রীশ্রী খণ্ডি কািী ( বাড়ী) র্মলিে, গ্রার্ম: দলিণ জটরটশ্বে, ডাক: খণ্ডি িাই, উপরেিা: পেশুোর্ম,  জেিা: জফনী জফনী/১৮৫ ২৫.০১.১৭ 

175.   শ্রীশ্রী েিাকািী র্মলিে , দলিণ জকািাপাড়া, পেশুোর্ম, উপরেিা: পেশুোর্ম,  জেিা: জফনী জফনী/১৮৬ ২৫.০১.১৭ 

176.   শ্রীশ্রী েিাকািী বাড়ী  র্মলিে, গ্রার্ম: অনন্তপুে, উপরেিা: পেশুোর্ম,  জেিা: জফনী জফনী/১৮৭ ২৫.০১.১৭ 

177.   বাউে পার্ে েিাকািী র্মলিে,  গ্রার্ম: বাউে পার্ে,  ডাক + উপরেিা: পেশুোর্ম,  জেিা: জফনী জফনী/১৮৮ ২৫.০১.১৭ 

178.  োঙ্গার্মাটি সাব থেনীন লিব র্মলিে, কুতুলবয়া পাড়া, বাংগাি িালিয়া, উপরেিা: োেস্থিী, োঙ্গার্মাটি  োঙ্গা/৬৩ ১৩.০৬.১৭ 

179.   শ্রীশ্রী িলে র্মলিে গ্রার্ম: কাপ্তাই জিডম্যান পাড়া, ডাক+উপরেিা: োেস্থিী, জেিা: োঙ্গার্মাটি  োঙ্গা/৬৪ ১৩.০৬.১৭ 

180.   ােীপুে সা, র্মা শ্মিান কািী র্মলিে ও র্মিাশ্মিান, গ্রার্ম: ব্রাহ্মণগাঁও, ডাক: ভাওয়াি ব্রাহ্মণগাঁও, উপরেিা: কািীগঞ্জ, জেিা: গােীপুে গােী/১৫৭ ১৯.০৯.১৬ 

181.   ভাদুে শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে , গ্রার্ম: ভাদুে, যপা: পূবাইল, উপরেলা:  ােীপুে সদে , যেলা:  ােীপুে গােী/১৯ ৩১.০১.১৭ 

182.   শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে , গ্রার্ম: + ডাকঃ  পূবাইল, উপরেলা:  ােীপুে সদে , যেলা:  ােীপুে গােী/২০ ৩১.০১.১৭ 

183.   শ্রীশ্রী োধর্মাধব র্মহিে, গ্রার্ম: পূবাইল বাোে, ডাক: পূবাইল, উপরেলা:  ােীপুে সদে , যেলা:  ােীপুে গােী/২১ ৩১.০১.১৭ 

184.   শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে , গ্রার্ম: যডর্মেপাড়া, যপা: পূবাইল, উপরেলা:  ােীপুে সদে , যেলা:  ােীপুে গােী/২২ ৩১.০১.১৭ 

185.   হছকহলয়া োধাকৃষ্ণ র্মহিে , গ্রার্ম: হছকহলয়া, যপা: পূবাইল-১৭২১, উপরেলা:  ােীপুে সদে , যেলা:  ােীপুে গােী/২৩ ৩১.০১.১৭ 

186.   যসােল সাবেৃেীে দু াৃ ও োধার াহবি  র্মহিে , গ্রার্ম: যসােল, যপা: পূবাইল-১৭২১,  উপরেলা: + যেলা:  ােীপুে গােী/২৪ ৩১.০১.১৭ 

187.   শ্রীশ্রী উধুে ে ন্নার্রদরবে হবগ্রি র্মহিে , গ্রার্ম: উধুে, যপা: উলুরখালা-১২৭১, উপরেলা: + যেলা:  ােীপুে গােী/২৫ ৩১.০১.১৭ 

188.   সর্মেহসিং শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে , গ্রার্ম: হবিাে, যপা: উলুরখালা, উপরেলা: + যেলা:  ােীপুে গােী/২৬ ৩১.০১.১৭ 

189.   শ্রীশ্রী কালীর্মহিে, গ্রার্ম: োওয়াে, ডাক: ভাওয়াল ব্রাহ্মণ াঁও, উপরেলা: কালী ঞ্জ, যেলা:  ােীপুে গােী/১৫৮ ৩১.০১.১৭ 

190.  য াপাল ঞ্জ স.বাসন্তী র্মলিে ও শ্রীশ্রী গরণি পাগি জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কাফুিাবাড়ী, ডাক: কিাবাড়ী, উপরেিা: জকাটািীপাড়া, জগাপািগঞ্জ জগাপাি/৮৫২ ১৫.০৯.১৬ 

191.   শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ লবগ্রি র্মলিে , গ্রার্ম: + ডাক: োর্মিীি, উপরেিা: জকাটািীপাড়া, জেিা: জগাপািগঞ্জ জগাপাি/৮৫৩ ১৫.০৯.১৬ 

192.   শ্রীশ্রী েগদীি জর্মািনচাঁদ জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বরুয়া, ডাক: কিাবাড়ী, উপরেিা: জকাটািীপাড়া, জেিা: জগাপািগঞ্জ জগাপাি/৮৫৪ ১৫.০৯.১৬ 

193.   খাটো েীচু পাড়া শ্রীশ্রী শীিলা র্মহিে , খাটো েীচুপাড়া, ৮ েিং ওয়াড,ৃ য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৩৫৫ ১০.০১.১৭ 

194.   ডালহেয়া িালুকদাে বাড়ী সাবেৃেীে কালী র্মহিে, ডালহেয়া, র্মাহঝ ািী িাইস্কুল, য াপাল ঞ্জ সদে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৩৫৬ ১০.০১.১৭ 
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195.    াহিয়াশুে বটিলা সাবেৃেীে দু াৃ পূো র্মহিে,  াহিয়াশুে,  যবৌলিলী, য াপাল ঞ্জ সদে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৩৫৭ ১০.০১.১৭ 

196.   বাজুহেয়া হবশ্বশুকিহে যসবাশ্রর্ম, বাজুহেয়া,  যভারেে ািী, য াপাল ঞ্জ সদে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৩৫৮ ১০.০১.১৭ 

197.   বড় জডার্মোশুে সাবেৃেীে কালী র্মহিে , বড় যভার্মোশুে, টুঠার্মান্দ্রা, য াপাল ঞ্জ সদে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৩৫৯ ১০.০১.১৭ 

198.   েঘুোর্পুে র্মন্ডলবাড়ী কাহল র্মহিে, েঘুোর্পুে, য াপাল ঞ্জ সদে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৩৬০ ১০.০১.১৭ 

199.   বােখাহদয়া ঠাকুে বাড়ী দু াৃ র্মহিে, বােখাহদয়া, যবৌলিলী,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৩৬১ ১০.০১.১৭ 

200.   হসকাদােপাড়া সাবেৃেীে কালী র্মহিে, ১৯০ পুোিে বাোে যোড,  য াপাল ঞ্জ সদে,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৩৬২ ১০.০১.১৭ 

201.   র্মাহেকদাি সাবেৃেীে কালী র্মহিে, র্মাহেকদাি কাচােী পাড়া,  র্মাহেকদাি,  য াপাল ঞ্জ সদে,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৩৬৩ ১০.০১.১৭ 

202.   পদ্মহবলা সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে, পদ্মহবলা , যবৌলিলী,  য াপাল ঞ্জ সদে,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৩৬৪ ১০.০১.১৭ 

203.   কাহলহভটা সাবেৃেীে িহেচাঁদ গুরুচাঁদ র্মহিে, কাহলহভটা, সািপাড়া, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৩৬৫ ১০.০১.১৭ 

204.   সািপাড় উত্তে পাড়া সাবেৃেীে িহেচাঁদ গুরুচাঁদ র্মহিে, সািপাড়,  য াপাল ঞ্জ সদে,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৩৬৬ ১০.০১.১৭ 

205.   সািপাড় সাবেৃেীে হশব র্মহিে, সািপাড়,  সািপাড়, য াপাল ঞ্জ,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৩৬৭ ১০.০১.১৭ 

206.   সািপাড় সাবেৃেীে কাহল র্মহিে, সািপাড় ,  য াপাল ঞ্জ সদে,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৩৬৮ ১০.০১.১৭ 

207.   সুেগ্রার্ম শ্রীশ্রী িহে র্মহিে  ( যচৌধুেী বাড়ী) সুেগ্রার্ম, যবৌলিলী,  য াপাল ঞ্জ সদে ,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৩৬৯ ১০.০১.১৭ 

208.   সূচীডাঙ্গা সাবেৃেীে হশিলা র্মহিে, সূচী ডাঙ্গা , কুঠী বাড়ী,  য াপাল ঞ্জ সদে,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৩৭০ ১০.০১.১৭ 

209.   পার্েগ্রার্ম সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , হবশ্বাস বাড়ী, পার্েগ্রার্ম, িাহিয়াড়া, কাহশয়ােী, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৫৮১ ১০.০১.১৭ 

210.   িাইশুে সাবেৃেীে িহের্মহিে, িাইশুে, িাহিয়াড়া, কাহশয়ােী, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৫৮২ ১০.০১.১৭ 

211.   পাঁচকািাহেয়া সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , পাঁচকািেীয়া , িাহিয়াড়া,  কাহশয়ােী, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৫৮৩ ১০.০১.১৭ 

212.   পাঁচকিহেয়া সাবেৃেীে শ্রীশ্রী িহে র্মহিে, পাঁচকািহেয়া,  িাহি াড়া, কাহশয়ােী, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৫৮৪ ১০.০১.১৭ 

213.   হেউ হসিং া সাবেৃেীে কালী র্মহিে, হসিং া, হসিং া, কাহশয়ােী, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৫৮৫ ১০.০১.১৭ 

214.   যদবাশুে পূবপৃাড়া সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে, যদবাসুে , যেযাৎকুো,  য াোপাড়া, কহশয়ােী, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৫৮৬ ১০.০১.১৭ 

215.   িাহিয়াড়া োওয়াপাড়া সাবেৃেীে কালী র্মহিে, িাহিয়াড়া, কাহশয়ােী, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৫৮৭ ১০.০১.১৭ 

216.   হসিং া হর্মোেীকািী কালী র্মহিে, হসিং া, কাহশয়ােী,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৫৮৮ ১০.০১.১৭ 

217.   িালিলা সাবেৃেীে বড়বাড়ী দু াৃ র্মহিে, িালিলা, হেোর্মকািী,  হেোর্মকািী, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৫৮৯ ১০.০১.১৭ 

218.   সাবেৃেীে িহেগুরুচাঁদ র্মহিে , ঘৃিকািী, োর্মহদয়া করলে, কাহশয়ােী, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৫৯০ ১০.০১.১৭ 

219.   হসিং া সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে, হসিং া, কাহশয়ােী,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৫৯১ ১০.০১.১৭ 

220.   োর্মহদয়া চন্দ্রোর্ বসু যসবাশ্রর্ম, োর্মহদয়া, োর্মহদয়া, কাহশয়ােী, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৫৯২ ১০.০১.১৭ 

221.   োহুর্ড় সাবেৃেীে কাহল র্মহিে, োহুর্ড়, িাহিয়াড়া, কাহশয়ােী, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৫৯৩ ১০.০১.১৭ 

222.   দী ড় ািী সাবেৃেীে িহে র্মহিে, দী ড় ািী,  যডার্মোকাহি, কাহশয়ােী,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৫৯৪ ১০.০১.১৭ 

223.   হসিং া োয় বাড়ী সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে, হসিং া পাহি গ্রার্ম, হসিং া,  কাহশয়ােী, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৫৯৫ ১০.০১.১৭ 

224.   শাহলয়ােকুল সাবেৃেীে িহের্মহিে ও হশশুিীর্,ৃ শহলয়ােকুল, যডার্মোকাহি,  কাহশয়ােী, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৫৯৬ ১০.০১.১৭ 
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225.   হেকাবাড়ী সাবেৃেীে শ্রীকৃষ্ণ যসবাশ্রর্ম,  হেকাবাড়ী, যডার্মোকাহি, কাহশয়ােী, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৫৯৭ ১০.০১.১৭ 

226.   ওড়াকাহি ঠাকুেবাড়ী  শ্রীশ্রী িহে র্মহিে , ওড়াকাহি, কাহশয়ােী, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৫৯৮ ১০.০১.১৭ 

227.   লক্ষ্মীপুে সাবেৃেীে িহে র্মহিে , লক্ষ্মীপুে, পারুহলয়া, কাহশয়ােী, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/৫৯৯ ১০.০১.১৭ 

228.   পরিাটানা সাব থেনীন কািী র্মলিে, পরিাটানা, ভাঙ্গােিাট, জকাটািীপাড়া , জগাপািগঞ্জ জগাপাি/৮৫৫ ১০.০১.১৭ 

229.   খাগবাড়ী লবষ্ণু র্মলিে সাব থেনীন জসবাশ্রর্ম , খাগবাড়ী, োর্মিীি,  োর্মিীি, জকাটািীবাড়ী, জগাপািগঞ্জ জগাপাি/৮৫৬ ১০.০১.১৭ 

230.   বুরুয়া জর্মািন চাঁদ জসবাশ্রর্ম, বুরুয়া, কিাবাড়ী, জকাটািীপাড়া , জগাপািগঞ্জ জগাপাি/৮৫৭ ১০.০১.১৭ 

231.   বান্ধাবাড়ী িাইস্কুি সংিগ্ন সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে , বান্ধাবাড়ী, বান্ধাবাড়ী, জকাটািীপাড়া , জগাপািগঞ্জ জগাপাি/৮৫৮ ১০.০১.১৭ 

232.   যখােট সাবেৃেীে কালী র্মহিে, যখােট, বহুগ্রার্ম, মুকসুদপুে,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৫৩ ১০.০১.১৭ 

233.   বহুগ্রার্ম র্মধ্যপাড়া মুড়ার্মাো  াছিলা সাবেৃেী িহে র্মহিে, বহুগ্রার্ম, মুকসুদপুে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৫৪ ১০.০১.১৭ 

234.   সাবেৃেীে শ্রীশ্রী িহে চাঁদ র্মহিে , বের্মপাল্টা , উোেী, মুকসুদপুে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৫৫ ১০.০১.১৭ 

235.   ফুলকুর্মােী সাবেৃেীে পূো র্মহিে , ফুলকুর্মােী েহলেপাে, মুকসুদপুে,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৫৬ ১০.০১.১৭ 

236.   হেহিন্তপুে সাবেৃেীে িহে র্মহিে, হেহিন্তপুে, উোেী, কাহশয়ােী, মুকসুদপুে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৫৭ ১০.০১.১৭ 

237.   বালাবাড়ী সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে,  কাহলগ্রার্ম, েহলেপাড়, মুকসুদপুে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৫৮ ১০.০১.১৭ 

238.   সাটিয়ােী সাবেৃেীে কালী র্মহিে, সাটিয়ােী, আকহদয়া, যর্মাচো, মুকসুদপুে,র াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৫৯ ১০.০১.১৭ 

239.    ারয়িা সাবেৃেীে কালী র্মহিে,  ারয়িা, কালীে ে, মুকসুদপুে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৬০ ১০.০১.১৭ 

240.   হবহধবাসুহড়য়া সাবেৃেীে িহের্মহিে, হবহধবাসুহড়য়া, র্মাহঝ ািী, বহুগ্রার্ম, মুকসুদপুে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৬২ ১০.০১.১৭ 

241.   বাসুহড়য়া দহিণপাড়া সাবেৃেীে িহে র্মহিে, বাসুহড়য়া, োেপাট,  উোেী, মুকসুদপুে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৬৩ ১০.০১.১৭ 

242.   েহলেপাড় বাোে সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে, েহলেপাড়, মুকসুদপুে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৬৪ ১০.০১.১৭ 

243.   বালাবাড়ী সাবেৃেীে হশব র্মহিে,  কহলগ্রার্ম, েহলেপাড়, মুকসুদপুে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৬৫ ১০.০১.১৭ 

244.   টিকােডািং া সাবেৃেীে িহের্মহিে, টিকােডািং া, োেপাট, মুকসুদপুে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৬৬ ১০.০১.১৭ 

245.   সাবেৃেীে  রণশ পা ল র্মহিে, র্মিাটালী, উোেী, মুকসুদপুে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৬৭ ১০.০১.১৭ 

246.   পাটিরকল বাড়ী েয়োর্ম র্মহিে, পাটিরকল বাড়ী, স্কুল যবদ গ্রার্ম,  মুকসুদপুে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৬৯ ১০.০১.১৭ 

247.   বাকপুো সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে, বাকপুো কাহলে ে, ভাবডাশুে, মুকসুদপুে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৬১ ১০.০১.১৭ 

248.   দহিণ  েহলেপাড় সাবেৃেীে কালী র্মহিে,  েহলেপাড় , েহলেপাড়, মুকসুদপুে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৭০ ১০.০১.১৭ 

249.   বন্যা িাটি শ্রীশ্রী  িহে র্মহিে, বন্যািাটি, স্কুল যবদ গ্রার্ম, মুকসুদপুে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৭১ ১০.০১.১৭ 

250.   পাটিরকল বাড়ী সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , পাটিরকলবাড়ী, স্কুল যবদ গ্রার্ম, মুকসুদপুে,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৭২ ১০.০১.১৭ 

251.   যবদগ্রার্ম ( যছাটহিস্যা) সা. শ্রীশ্রী িহেচাঁদ ঠাকুরেে র্মহিে, যবদগ্রার্ম, স্কুল যবদগ্রার্ম, কাশাহলয়া, মুকসুদপুে,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৭৩ ১০.০১.১৭ 

252.    ঙ্গাোর্মপুে সাবেৃেীে কালী র্মহিে,  ঙ্গাোর্ম, মুকসুদপুে,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৭৪ ১০.০১.১৭ 

253.   বাহেয়ােচে সাবেৃেীে কৃষ্ণকালী র্মহিে, বাহেয়ােচে , েহলেপাড়, মুকসুদপুে,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১০৭৫ ১০.০১.১৭ 

254.   হর্মত্রডাঙ্গা র্মধ্যপাড়া সাবেৃেীে কালী র্মহিে, হর্মত্রডাঙ্গা,  যোয়াহেয়া, টুঙ্গীপাড়া, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১১৩০ ১০.০১.১৭ 
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255.   বন্যাবাড়ী সাবেৃেীে কালী র্মহিে,  বন্যাবাড়ী, যোয়াহেয়া, টুঙ্গীপাড়া, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১১৩১ ১০.০১.১৭ 

256.   িাোইল বাোে সিংলগ্ন সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে, িাোইল, সাদুল্লাপুে, টুিং ীপাড়া জগাপাি/১১৩২ ১০.০১.১৭ 

257.   যভন্নাবাড়ী সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে, যভন্নাবাড়ী, শালুখা, টুঙ্গীপাড়া, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১১৩৩ ১০.০১.১৭ 

258.   যোয়াহেয়া  সাবেৃেীে শীিলা র্মহিে, যোয়াহেয়া, টুঙ্গীপাড়া, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১১৩৪ ১০.০১.১৭ 

259.   বাশুহড়য়া শ্রীশ্রী োই েসোে যসবাশ্রর্ম, বাশুড়ীয়া, হ র্মাডাঙ্গা, টুঙ্গীপাড়া, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১১৩৫ ১০.০১.১৭ 

260.   বালাডাঙ্গা সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , বালাডাঙ্গা , টুঙ্গীপাড়া, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১১৩৬ ১০.০১.১৭ 

261.   োহখলা বাহড় উত্তে পাড়া সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে,  োহখলা বাড়ী , হশলো , টুঙ্গীপাড়া, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১১৩৭ ১০.০১.১৭ 

262.   যলবুিলা সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , যলবুিলা , ডুমুহেয়া বাোে, টুহঙ্গপাড়া , য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১১৩৮ ১০.০১.১৭ 

263.   হত্রপল্লী সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , হচিং ড়ী, পাট ািী, টুঙ্গীপাড়া, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১১৩৯ ১০.০১.১৭ 

264.   ভভেবে ে বািংলারদশ যসবাশ্রর্ম, ভভেবে ে, সালুখা, টুিং ীপাড়া, য াপাল ঞ্জ,  জগাপাি/১১৪০ ১০.০১.১৭ 

265.   বড় ডুর্মহেয়া সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , বড় ডুর্মহেয়া, ডুর্মহেয়া বাোে, টুঙ্গীপাড়া, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১১৪১ ১০.০১.১৭ 

266.   দাহড়য়ােকুল  সাবেৃেীণ কালী র্মহিে, দাহড়য়ােকুল, টুঙ্গীপাড়া, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১১৪২ ১০.০১.১৭ 

267.   ডুর্মহেয়া বাোে সাবেৃেীে শ্রীশ্রী দু াৃ র্মহিে , ডুর্মহেয়া বাোে, টুঙ্গীপাড়া , য াপাল ঞ্জ  জগাপাি/১১৪৩ ১০.০১.১৭ 

268.   বড় ডুর্মহেয়া সাবেৃেীে িহে র্মহিে, বড় ডুর্মহেয়া, ডুর্মহেয়া বাোে, টুিং ীপাড়া,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১১৪৪ ১০.০১.১৭ 

269.   বড় ডুর্মহেয়া সাবেৃেীণ শ্রীশ্রী কালী ও শীিলা র্মহিে , বড়ডুমুহেয়া, ডুমুহেয়া বাোে, টুিং ীপাড়া,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১১৪৫ ১০.০১.১৭ 

270.   আর্মতিী পূব থপাড়া সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে , পূব থপাড়া , গচাপাড়া , জকাটািীপাড়া , জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২০০ ১০.০১.১৭ 

271.   পাইরকেবাড়ী সাব থেনীন র্মলিে , পাইরকেবাড়ী, ভাংগােিাট, জকাটািীপাড়া , জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২০১ ১০.০১.১৭ 

272.   িারটঙ্গা লবশ্বাসবাড়ী সাব থেনীণ দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: িারটঙ্গা, জপা: ভাঙ্গােিাট, জকাটািীপাড়া , জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২০২ ১০.০১.১৭ 

273.   কাফুিাবাড়ী িিীভূষণ স্মৃলত সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: কাফুিাবাড়ী,  ডাক: োর্মিীি, জকাটািীপাড়া , জেিা: জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২০৩ ১০.০১.১৭ 

274.   োধারগালবি র্মলিে , িখণ্ডা,  লনতাই বাোে, ভাঙ্গােিাট, জকাটািীপাড়া, জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২০৪ ১০.০১.১৭ 

275.   কুর্মলেয়া  গরণি পাগি জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কুর্মলেয়া, জপা: কিাবাড়ী, জকাটািীপাড়া, জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২০৫ ১০.০১.১৭ 

276.   দলিণ কালি শ্রীশ্রী িীতিা ও কািী র্মলিে,  কালি, কালি, জকাটািীপাড়া, জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২০৬ ১০.০১.১৭ 

277.   পূব থ কালি সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, কালি, কালি, জকাটািীপাড়া, জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২০৭ ১০.০১.১৭ 

278.   শ্রীশ্রী গরণি পাগি জসবাশ্রর্ম, কাফুিাবাড়ী, োর্মিীি, জকাটািীপাড়া, জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২০৮ ১০.০১.১৭ 

279.   জগ তরর্মেবাদ সাব থেনীন শ্রীশ্রী িলে র্মলিে , জগ তরর্মেবাদ, কালি , কালি, জকাটািীপাড়া, জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২০৯ ১০.০১.১৭ 

280.   োর্মিীি বাোে সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে,  োর্মিীি, োর্মিীি, জকাটািীপাড়া , জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২১০ ১০.০১.১৭ 

281.   োধাগঞ্জ জছাট লদঘিীয়া োধারগালবি জসবাশ্রর্ম দ র্মলিে, লদঘলিয়া, োধাগঞ্জ,  জকাটািীপাড়া, জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২১১ ১০.০১.১৭ 

282.   োর্মিীি ওয়াপদা পলির্মপাড়া সাব থেনীন জগালবি র্মলিে, োর্মিীি, োর্মিীি, জকাটািীপাড়া, জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২১২ ১০.০১.১৭ 

283.   লপঞ্জুেী লর্মস্ত্রী বাড়ী সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, লপঞ্চুেী, জকাটািীপাড়া, জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২১৩ ১০.০১.১৭ 

284.   নলুয়া সাব থেনীন িীতিা র্মলিে, নলুয়া, কিাবাড়ী, জকাটািীপাড়া, জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২১৪ ১০.০১.১৭ 
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285.   সাব থেনীন গরণি পাগি জসবার্মলিে, গ্রার্ম: চকপুকুলেয়া, ডাক: কিাবাড়ী, উপরেিা: জকাটািীপাড়া, জেিা: জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২১৫ ১০.০১.১৭ 

286.   িারটঙ্গা েঘুদােপাড়া র্মনসা র্মলিে , গ্রার্ম: িারটঙ্গা, জপা: ভাঙ্গােিাট, উপরেিা: জকাটািীপাড়া , জেিা: জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২১৬ ১০.০১.১৭ 

287.   তাোিী োধার্মাধব জসবাশ্রর্ম, গ্রা: তাোিী, জপা: + উপরেিা: জকাটািীপাড়া , জেিা: জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২১৭ ১০.০১.১৭ 

288.   আর্মবাড়ী সাব থেনীন োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: আর্মবাড়ী, জপা: বুরুয়াবাড়ী, উপরেিা:  জকাটািীপাড়া, জেিা: জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২১৮ ১০.০১.১৭ 

289.   শ্রীর্মৎ স্বার্মী সুধানি সাব থেনীন জসবাশ্রর্ম , গ্রার্ম: িলেনােিাটী , উপরেিা: জকাটালিপাড়া , জেিা: জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২১৯ ১০.০১.১৭ 

290.   কালিকা  বাড়ী গরণি র্মলিে, গ্রার্ম: কালিকাবাড়ী, জপা: ভাংগােিাট, উপরেিা: জকাটািীপাড়া, জেিা: জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২২০ ১০.০১.১৭ 

291.   র্মান্দ্রা সাব থেনীন শ্রীশ্রী গরণি পাগি জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: র্মান্দ্রা, ডাক: োধাগঞ্জ, উপরেিা: জকাটািীপাড়া, জেিা: জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২২১ ১০.০১.১৭ 

292.   জকারণেলভটা সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে , গ্রার্ম: জকারনেলভটা, জপা: ভাঙ্গােিাট, উপরেিা: জকাটািীপাড়া, জেিা: জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২২২ ১০.০১.১৭ 

293.   োঠিয়া সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে , গ্রার্ম: োঠিয়া, জপা: কুিিা, উপরেিা: জকাটািীপাড়া , জেিা: জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২২৩ ১০.০১.১৭ 

294.   লপড়ােবাড়ী বাোে সংিগ্ন জগালবি র্মলিে,  গ্রার্ম: লপড়ােবাড়ী,  উপরেিা: জকাটািীপাড়া , জেিা: জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২২৪ ১০.০১.১৭ 

295.   নলুয়া লবশ্বিালন্ত জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: নলুয়া, জপা: কিাবাড়ী, উপ: জকাটািীপাড়া , জেিা: জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২২৫ ১০.০১.১৭ 

296.   সাব থেনীন শ্রীশ্রী োধারগালবি জসবা র্মলিে, বরুয়া, কিাবালড়, জকাটািীপাড়া, জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২২৬ ১০.০১.১৭ 

297.   র্মাদােবাড়ী সাব থেনীন কািী র্মলিে , গ্রার্ম: র্মাদােবাড়ী,  বুরুয়া বাড়ী, জকাটািীপাড়া , জগাপািগঞ্জ জগাপাি/১২২৭ ১০.০১.১৭ 

298.   বহুগ্রার্ম বড়দাস বাড়ী সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে, বহুগ্রার্ম , মুকসুদপুে, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১৩০১ ১০.০১.১৭ 

299.   কৃষ্ণহদয়া বুহড়র্মাে  াছিলা সাবেৃেীে র্মহিে, কৃষ্ণহদয়া, মুকসুদপুে,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১৩০২ ১০.০১.১৭ 

300.   গারয়িাে টিরনে বাড়ী কািী র্মলিে, গ্রার্ম: গারয়িাে, কািীগঞ্জ,   মুকসুদপুে,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১৩০৩ ১০.০১.১৭ 

301.   হেেড়া ছয়ােী পাড়া সাবেৃেীে িহে র্মহিে, হেেড়া, উলপুে,  য াপাল ঞ্জ সদে,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১৪০০ ১০.০১.১৭ 

302.   সােপুকুহেয়া উত্তেপাড়া শ্রীশ্রী য াহবি র্মহিে, সােপুকুহেয়া, উত্তেরভন্নাবাড়ী,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১৪০১ ১০.০১.১৭ 

303.   হেেড়া চেপাড়া সাবেৃেীে কাহল র্মহিে , হেেড়া হসহক পাড়া , যবৌলিলী, য াপাল ঞ্জ,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১৪০২ ১০.০১.১৭ 

304.   র্মাছকাহি সাবেৃেীে িহের্মহিে,  র্মাছকাহি,  টুঠার্মান্দ্রা,  য াপাল ঞ্জ সদে,  য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১৪০৩ ১০.০১.১৭ 

305.   বড় যডার্মোশুে সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , বড় যডার্মোশুে, য াপাল ঞ্জ, য াপাল ঞ্জ জগাপাি/১৪০৪ ১০.০১.১৭ 

306.  টাঙ্গাইি গন্ধর্ব্থপাড়া কািী র্মলিে, গ্রার্ম+ডাক: জগাড়াই, উপরেিা: লর্মেথাপুে, জেিা: টাঙ্গাইি টাঙ্গা/১১১ ১১.১২.১৬ 

307.  ঢাকা লর্মেপুে জকন্দ্রীয় র্মলিে, জসকিন-২, লর্মেপুে, ঢাকা ঢাকা/২৯ ০৭.০৮.১৬ 

308.   জগালবিপুে সা. শ্রীশ্রী দীননার্ ঠাকুরেে আশ্রর্ম ও র্মলিে, গ্রার্ম: জগালবিপুে, ডাক: পলির্মদী, উপরেিা: জকোণীগঞ্জ, ঢাকা ঢাকা/১৪৮ ০৭.০৮.১৬ 

309.   জগালবিপুে সাব থেনীন শ্রীশ্রী দীননার্ শ্মিান, গ্রার্ম: জগালবিপুে, ডাক: পলির্মদী, উপরেিা: জকোণীগঞ্জ, জেিা: ঢাকা ঢাকা/১৪৯ ০৭.০৮.১৬ 

310.   শ্রীশ্রী সাব থেনীন শ্মিান কািী র্মলিে, গ্রার্ম: জখািাবাড়ী, ডাক: র্মঙ্গিবাড়ী, উপরেিা: ধার্মোই, জেিা: ঢাকা ঢাকা/৪৭১ ০৭.০৮.১৬ 

311.   শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, লখিরিত খাঁপাড়া জোড, লখিরিত, ঢাকা-১২১২৯ ঢাকা/২৫ ০২.১০.১৬ 

312.   শ্রীশ্রী িক্ষ্মী র্মাতাে র্মলিে, ২৪৬ উত্তে র্মাণ্ডা, র্মাণ্ডা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪ ঢাকা/৩২ ০২.১০.১৬ 

313.   শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, ডগাইে পূব থপাড়া, সারুলিয়া, র্মাণ্ডা, জডর্মো, ঢাকা ঢাকা/৩৩ ০২.১০.১৬ 

314.   ভাওয়াি ঋলষপাড়া শ্রীশ্রী র্মা কািী র্মলিে, গ্রার্ম: ভাওয়াি, ডাক: আটি, উপরেিা: জকোণীগঞ্জ, জেিা: ঢাকা ঢাকা/১৫০ ১৪.১২.১৬ 



ক্রহর্মক জেিা প্রলতষ্ঠারনে নার্ম ও ঠিকানা জেিা জকাড তালেখ 

315.   ভাওয়াি ঋলষপাড়া শ্রীশ্রী র্মা দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: ভাওয়াি, ডাক: আটি, উপরেিা: জকোণীগঞ্জ, জেিা: ঢাকা ঢাকা/১৫১ ১৪.১২.১৬ 

316.   বুলড়গঙ্গা কািী র্মলিে, গ্রার্ম: বুলড়গঙ্গা, ডাক: জতঘলেয়া, উপরেিা: জকোণীগঞ্জ, জেিা: ঢাকা ঢাকা/১৫২ ১৪.১২.১৬ 

317.   শ্রীশ্রী িীতিা র্মারয়ে র্মলিে, গ্রার্ম: উত্তে কািার্মাত্রা, ডাক+উপরেিা: নবাবগঞ্জ, জেিা: ঢাকা ঢাকা/৩১৩ ১৪.১২.১৬ 

318.   শ্রীশ্রী কািী র্মলিে, গ্রার্ম: শুভলেয়া, ডাক: বাহ্রা, উপরেিা: নবাবগঞ্জ, জেিা: ঢাকা ঢাকা/৩১৪ ১৪.১২.১৬ 

319.   শ্রীশ্রী র্মা দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম +ডাক: জগালবিপুে, উপরেিা: নবাবগঞ্জ, জেিা: ঢাকা ঢাকা/৩১৫ ১৪.১২.১৬ 

320.   জগালবিপুে েিাকািী র্মাতা র্মলিে, গ্রার্ম +ডাক: জগালবিপুে, উপরেিা: নবাবগঞ্জ, জেিা: ঢাকা ঢাকা/৩১৬ ১৪.১২.১৬ 

321.   শ্রীশ্রী োধারগালবি লবগ্রি, গ্রার্ম : জবিীশ্বে, ডাক: সািারবিীশ্বে, উপরেিা: ধার্মোই, জেিা: ঢাকা ঢাকা/৪৭২ ১৪.১২.১৬ 

322.   র্মালিকািা সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: র্মালিকািা, ডাক: জর্মঘুিা, উপরেিা: জদািাে, জেিা: ঢাকা ঢাকা/৫৫১ ১৪.১২.১৬ 

323.   জবথুয়া সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: জবথুয়া, ডাক: মুকসুদপুে, উপরেিা: জদািাে, জেিা: ঢাকা ঢাকা/৫৫২ ১৪.১২.১৬ 

324.  োোয়ণ ঞ্জ শ্রীশ্রী অর্মেনার্ ধার্ম, ২৬/২ লড এন জোড, নাোয়ণগঞ্জ নাো/১১ ২১.০৮.১৬ 

325.   শ্রীশ্রী জিাকনার্ ব্রহ্মচােী আশ্রর্ম, িক্ষ্মী নাোয়ণ কটন লর্মিস, নাোয়ণগঞ্জ নাো/১২ ২১.০৮.১৬ 

326.   িক্ষ্মী নাোয়ণ কটন লর্মিস সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, িক্ষ্মী নাোয়ণ কটন লর্মিস, নাোয়ণগঞ্জ নাো/১৩ ২১.০৮.১৬ 

327.   শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ লবগ্রি র্মলিে, গ্রার্ম: চভেবদী, ডাক: বড়নগে, উপরেিা: জসানােগাঁও, জেিা: নাোয়ণগঞ্জ নাো/২০২ ২১.০৮.১৬ 

328.   শ্রীশ্রী দুগ থা ও কালি র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: ফতুল্লা, উপরেিা+ জেিা: নাোয়ণগঞ্জ নাো/১৪ ১৯.০৯.১৬ 

329.   শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: কালবিগঞ্জ, ডাক: বড়নগে, উপরেিা: জসানােগাঁও, জেিা: নাোয়ণগঞ্জ নাো/২০৩ ১৯.০৯.১৬ 

330.   শ্রীশ্রী েিা কািী র্মলিে, গ্রার্ম: েিেপুে, ডাক: বােপাড়া, উপরেিা: বিে, জেিা: নাোয়ণগঞ্জ নাো/৫৬ ২৫.০১.১৭ 

331.   শ্রীশ্রী েিা কািী র্মলিে, গ্রার্ম: জসানাকািা, ডাক: লবআইলডলস, উপরেিা: বিে, জেিা: নাোয়ণগঞ্জ নাো/৫৭ ২৫.০১.১৭ 

332.  বার েিাট বারুইখালী পূবসৃািাপাড়া  সাবেৃেীে পূো র্মহিে,  বারুইখালী, কচুয়া, কচুয়া, বার েিাট বারগে/০১ ২৯.১২.১৬ 

333.   হ র্মটাকাঠী সাবেৃেীে দু াৃ ও কালী র্মহিে, হ র্মটাকাঠী, কচুয়া,কচুয়া, বার েিাট বারগে/০২ ২৯.১২.১৬ 

334.   হবষখালী সাবেৃেীে র্মহিে কর্মরেক্স, গ্রার্ম: হবষখালী, ডাক: ফুলিলািাট,  উপরেলা: কচুয়া, যেলা: বার েিাট বারগে/০৩ ২৯.১২.১৬ 

335.   বড় আন্ধাে র্মাহেক শ্রীশ্রী সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে,  গ্রার্ম: বড় আন্ধাে র্মাহেক, ডাক : আন্ধাে র্মাহেক, উপরেলা: কচুয়া, যেলা: বার েিাট বারগে/০৪ ২৯.১২.১৬ 

336.   পােবাড়ীয়া যসেপাড়া সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , গ্রার্ম: পােবাড়ীয়া,  ডাক: কাঁঠাল িলা,  উপরেলা: কচুয়া, যেলা:  বার েিট বারগে/০৫ ২৯.১২.১৬ 

337.   শ্রীশ্রী িহে গুরুচাঁদ র্মহিে , হপপড়ােভাঙ্গা , খারসেিাট,  হচিলর্মােী , বার েিাট বারগে/১০০ ২৯.১২.১৬ 

338.   হশবপুে র্মধ্যপাড়া সাবেৃেীে কালী র্মহিে, হশবপুে , হচিলর্মােী, বার েিাট বারগে/১০১ ২৯.১২.১৬ 

339.   চেবালনয়ােী ঢালীপাড়া সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে, চেবাহেয়ােী, যটরকেবাোে, হচিলর্মােী, বার েিাট বারগে/১০২ ২৯.১২.১৬ 

340.   কালহশো সাবেৃেীে র্মার্ত পূো র্মহিে, কালহশো, বাোহশয়া, হচিলর্মােী, বার েিাট বারগে/১০৩ ২৯.১২.১৬ 

341.   সরন্তাষপুে সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , গ্রার্ম: সরন্তাষপুে,  ডাক: এস, বাখে ঞ্জ, র্াো; হচিলর্মােী, যেলা: বার েিাট বারগে/১০৪ ২৯.১২.১৬ 

342.   যচৌদ্দিাোেী দহিণপাড়া সাবেৃেীে  দু াৃ র্মহিে,  গ্রার্ম: যচৌদ্দ িাোেী, ডাক: এস, বাখে ঞ্জ, র্াো: হচিলর্মােী, যেলা: বার েিাট বারগে/১০৫ ২৯.১২.১৬ 

343.   েহকেিাট ( যকন্দ্রীয়) কালী র্মহিে, েহকেিাট বাোে, েহকেিাট, বার েিাট,  বারগে/২৫৫ ২৯.১২.১৬ 

344.   য ায়াল বাড়ী সাবেৃেীে িহে র্মহিে , য ায়ালবাড়ী, কলকহলয়া, েহকেিাট, বার েিাট বারগে/২৫৬ ২৯.১২.১৬ 
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345.   ভিসিং  যসবাশ্রর্ম ( সারড়চাহেয়ােী) , আব্দুল েসুলপুে, কাহশর্মপুে বাোে, বার েিাট সদে, বার েিাট বারগে/৩৫৯ ২৯.১২.১৬ 

346.   বড়বাঁশবাহড়য়া উত্তেপাড়া  সাবেৃেীে  র্মিার্মায়া শ্যার্মা র্মহিে, বড়বাঁশবাড়ীয়া, কাহশর্মপুে, বার েিাট সদে, বার েিাট বারগে/৩৬০ ২৯.১২.১৬ 

347.   খাড়াসম্বল সাবেৃেীে  পূো র্মহিে, খাড়াসম্বল , অজুে বিে, বার েিাট সদে, বার েিাট বারগে/৩৬১ ২৯.১২.১৬ 

348.   কাহশর্মপুে সাবেৃেীে শ্রীশ্রী দু াৃ র্মহিে , কাহশর্মপুে, কাহশর্মপুে বাোে, বার েিাট বাোে, বার েিাট বারগে/৩৬২ ২৯.১২.১৬ 

349.   আব্দুল েসুলপুে  ( সারড়চাহেয়ােী) সাবেৃেীে শ্রীশ্রী কালী র্মহিে, আব্দুল েসুলপুে, কাহশর্মপুে,  বার েিাট সদে, বার েিাট বারগে/৩৬৩ ২৯.১২.১৬ 

350.   পূব ৃসারয়ড়া  সিসঙ্গ র্মহিে, গ্রার্ম: পূব ৃসারয়ড়া, ডাক: সায়ড়া , উপরেলা: বার েিাট যেলা: বার েিাট বারগে/৩৬৪ ২৯.১২.১৬ 

351.   দশােী সাবেৃেীে পূো র্মহিে,  গ্রার্ম + ডাক : দশােী,  উপরেলা + যেলা: বার েিাট বারগে/৩৬৫ ২৯.১২.১৬ 

352.   িাহড়খালী সাবেৃেীে শ্রীশ্রী কালীর্মািা র্মহিে, গ্রার্ম: বার েিাট , উপরেলা + যেলা: বার েিাট বারগে/৩৬৭ ২৯.১২.১৬ 

353.   খারসেডািং া দহিণপাড়া সাবেৃীে য াহবি র্মহিে , গ্রার্ম: খারসেডািং া, ডাক: য ারষেিাট, উপরেলা: যর্মািংলা, যেলা: বার েিাট বারগে/৪৫২ ২৯.১২.১৬ 

354.   কার্মােগ্রার্ম সাব থেনীন জগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: কার্মােগ্রার্ম, ডাক: আটজুড়ী, উপরেিা: জর্মাল্লািাট, জেিা: বারগেিাট বারগে/৫০৫ ০৫.১২.১৬ 

355.   বিেবুহেয়া ভবহদক আশ্রর্ম, গ্রার্ম + ডাকঃ বিে বুহেয়া, উপরেলা: যর্মারড়ল ঞ্জ, যেলা: বার েিাট বারগে/৫৫১ ২৯.১২.১৬ 

356.   শ্রীশ্রী োধারগালবি জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: পূব থচণ্ডীপুে, ডাক: জসলির্মগড় বাোে, উপরেিা: জর্মারড়িগঞ্জ, জেিা: বারগেিাট বারগে/৫৫৯ ২৭.০৭.১৬ 

357.   শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম: লর্মত্রডাঙ্গা, ডাক: চদবজ্ঞিাটী, উপরেিা: জর্মারড়িগঞ্জ, জেিা: বারগেিাট বারগে/৫৬০ ২৭.০৭.১৬ 

358.   দ.খােইখািী পঞ্চকেণ সলিলিত সনাতন ধর্ম থ জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: দ.খােইখািী, ডাক: জসানাখািী, উপরেিা: জর্মারড়িগঞ্জ, জেিা: বারগেিাট বারগে/৫৬১ ০৫.১২.১৬ 

359.   পাথুহেয়া সাবেৃেীে যদবত্তেকৃি শ্রীশ্রী োধার্মাধব যসবাশ্রর্ম,  পাথুহেয়া, কাহলবাড়ী বাোে, যর্মাড়ল ঞ্জ,  বার েিাট বারগে/৫৭৫ ২৯.১২.১৬ 

360.   ডুমুহেয়া সাবেৃেীে শ্রীশ্রী য াহবি র্মহিে , ( িালদাে বাড়ী) ডুমুহেয়া, কুচবুহলয়া, যর্মাড়ল ঞ্জ, বার েিাট বারগে/৫৭৬ ২৯.১২.১৬ 

361.   যসরেস্তাদাে বাড়ী সাবেৃেীে শ্রীশ্রী দু াৃ র্মহিে , যসরেস্তাদােবাড়ী, যর্মারড়ল ঞ্জ, যর্মারড়ল ঞ্জ, বার েিাট বারগে/৫৭৭ ২৯.১২.১৬ 

362.   পূব ৃচণ্ডীপুে সাবেৃেীণ শ্রীশ্রী য ৌে হেিাই যসবাশ্রর্ম,  গ্রার্ম: পূব ৃচন্ডীপুে, ডাক:  যসহলর্ম ড় বাোে, উপরেলা: যর্মাড়ল ঞ্জ , যেলা : বার েিাট বারগে/৫৭৮ ২৯.১২.১৬ 

363.   কুর্মােখালী সা. শ্রীশ্রী িহে গুরু য াপালচাঁদ ভি সিং  যসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম:  যছাট কুর্মােখালী, ডাক: কুর্মােখালী, র্াো:  যর্মারড়ল ঞ্জ, যেলা: বার েিাট বারগে/৫৭৯ ২৯.১২.১৬ 

364.   যিািলাপাশা সাবেৃেীে শ্রীশ্রী দু াৃ র্মহিে, গ্রার্ম: যিা লাপাশা, ডাক : শ্রীপুেবেগ্রার্ম, র্াো; যর্মারড়ল ঞ্জ, যেলা: বার েিাট বারগে/৫৮০ ২৯.১২.১৬ 

365.   শ্রীশ্রী িহেগুরু চাঁদ সাবেৃেীে যসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: যিা লা পাশা, ডাক: শ্রীপুে বেগ্রার্ম,  র্াো: যর্মারেল ঞ্জ, যেলা: বার েিাট বারগে/৫৮১ ২৯.১২.১৬ 

366.   শ্রীশ্রী োধার াহবি যসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: উত্তে কুর্মাহেয়ারোলা, ডাক: যিড়র্মা বাোে, , উপরেলা; যর্মারড়ল ঞ্জ, যেলা: বার েিাট বারগে/৫৮২ ২৯.১২.১৬ 

367.   শ্রীশ্রী োধারগালবি জসবাশ্রর্ম নার্মিট্ট র্মলিে, গ্রার্ম: জগালবিপুে, ডাক: ফয়িািাট, উপরেিা: োর্মপাি, জেিা: বারগেিাট বারগে/৭০৫ ০৫.১২.১৬ 

368.   বড় সন্যাসী উত্তে পাড়া সাবেৃেীে কালী র্মহিে,  বড়সন্যাসী,  সন্যাসী  িাই স্কুল, োর্মপাল,  বার েিাট বারগে/৭০৬ ২৯.১২.১৬ 

369.   ধলদািপাে য াহবিপুে সাবেৃেীে  শ্রীশ্রী োধা য াহবি র্মহিে, গ্রার্ম:  ধলদি , ডাক: েয়লািাট, উপরেলা: োর্মপাল , যেলা: বার েিাট বারগে/৭০৭ ২৯.১২.১৬ 

370.   োোপুে সাবেৃেীে য াহবি র্মহিে, গ্রার্ম: োোপুে, ডাক: োোপুে, উপরেলা: শেেরখালা, যেলাঃ বার েিাট বারগে/৭৯৬ ২৯.১২.১৬ 

371.  চুয়াডাঙ্গা শ্রীশ্রী সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: বাোেপাড়া, েীবননগে, চুয়াডাঙ্গা চুয়া/৭১ ২৫.০৭.১৬ 

372.   রিাে জগ েসুটি সাব থেনীন পূো র্মলিে, গ্রার্ম: জগ েসুটি, ডাক: গঙ্গানিপুে,  উপরেিা: লঝকেগাছা, জেিা:  রিাে  রিাে/৭৬ ১৮.১২.১৬ 

373.   োধানগে সাব থেনীন পূো র্মলিে, গ্রার্ম: োধানগে, ডাক: পাল্লাবাোে,  উপরেিা: লঝকেগাছা, জেিা:  রিাে  রিাে/৭৭ ১৮.১২.১৬ 

374.   বাগআঁচড়া সাব থেনীন পূো র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: বাগআঁচড়া, উপরেিা: িাি থা, জেিা:  রিাে  রিাে/৪০১ ১৮.১২.১৬ 
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375.   বাগআঁচড়া সাব থেনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: বাগআঁচড়া, উপরেিা: িাি থা, জেিা:  রিাে  রিাে/৪০২ ১৮.১২.১৬ 

376.  লঝনাইদি সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, র্ানাপাড়া, কািীগঞ্জ, লঝনাইদি লঝনাই/০৫ ০৩.০১.১৭ 

377.  খুিনা জকাদিা কািীবাড়ী িষ থানি আশ্রর্ম, গ্রার্ম: জকাদিা, ডাক+উপরেিা: বটিয়াঘাটা, জেিা: খুিনা খুিনা/১৬৫ ১৫.০৯.১৬ 

378.   সাব থেনীন শ্রীশ্রী িলে র্মলিে, গ্রার্ম: িাটবাটী, ডাক+উপরেিা: বটিয়াঘাটা, জেিা: খুিনা খুিনা/১৬৬ ১৫.০৯.১৬ 

379.   োলিয়াপাড়া সাব থেনীন র্মাতৃর্মঙ্গি র্মলিে, গ্রার্ম: োলিয়াপাড়া, ডাক: লবোট, উপরেিা: বটিয়াঘাটা, জেিা: খুিনা খুিনা/১৬৭ ১৫.০৯.১৬ 

380.   খাোবাদ বাইনতিা সাব থেনীন দুগ থাপূো র্মলিে, গ্রার্ম: পূব থতিাপাড়া, ডাক: + উপরেিা: বটিয়াঘাটা, জেিা: খুিনা খুিনা/১৬৮ ১৫.০৯.১৬ 

381.   েলর্মা চক্রখালী সাবেৃেীে শ্রীশ্রী কালী র্মহিে , েলর্মা চক্রখালী, েলর্মা, বটিয়া াটা, খুলো  খুিনা/১৬৯ ২১.১২.১৬ 

382.   যদবীিলা স্বাবেৃেীে শ্রীশ্রী েিা কালী র্মহিে , যদবীিলা, বয়ােডাঙ্গা, বটিয়া াটা, খুলো খুিনা/১৭০ ২১.১২.১৬ 

383.   যিা লাবুহেয়া দহিণ পাড়া সাবেৃেীে শ্রীশ্রী কাহল র্মহিে , যিা লাবুহেয়া ( দহিণ পাড়া) , বটিয়া াটা,  খুলো  খুিনা/১৭১ ২১.১২.১৬ 

384.   ছয় হেয়া র্মিাশ্মশাে ও র্মঠ,  ছয় হেয়া,  ছয় হেয়া, বাটিয়া াটা , খুলো  খুিনা/১৭২ ২১.১২.১৬ 

385.   িাটবাটী সৎসঙ্গ জেিা জকন্দ্র আশ্রর্ম, গ্রার্ম: িাটবাটী, ডাক+উপরেিা: বাটিয়া াটা , খুলো  খুিনা/১৭৩ ২১.১২.১৬ 

386.   বয়ােডাঙ্গা পূব থপাড়া সাব থেনীন শ্রীশ্রী িলে র্মলিে, গ্রার্ম+ডাক: বয়ােডাঙ্গা, উপরেিা: বাটিয়া াটা , খুলো  খুিনা/১৭৪ ২১.১২.১৬ 

387.   আন্তেথালতক িলে ভাবনামৃত সংঘ ও আশ্রর্ম, সালচবুলনয়া, বটিয়াঘাটা, খুিনা খুিনা/১৭৫ ২১.১২.১৬ 

388.   শ্রীশ্রী িলে র্মলিে, গ্রার্ম: চািনা জব র্মাে গাছতিা, ডাক: চািনা বাোে, উপরেিা: দারকাপ, জেিা: খুিনা খুিনা/৩৩২ ১৫.০৯.১৬ 

389.   শ্রীশ্রী োর্মকৃষ্ণ জসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: জপািােগঞ্জ বাোে, ডাক: সারিরবেআবাদ, উপরেিা: দারকাপ, জেিা: খুিনা খুিনা/৩৩৩ ১৫.০৯.১৬ 

390.   োেনগে শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: োেনগে, উপরেিা: দারকাপ, জেিা: খুিনা খুিনা/৩৩৪ ১৫.০৯.১৬ 

391.   শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: খাটাইি, ডাক: চািনা বাোে, উপরেিা: দারকাপ, জেিা: খুিনা খুিনা/৩৩৫ ১৫.০৯.১৬ 

392.   পাে চািনা প,পাড়া সাব থেনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: পাে চািনা, উপরেিা: দারকাপ, জেিা: খুিনা খুিনা/৩৩৬ ১৫.০৯.১৬ 

393.   জিাগিােচক সাব থেনীন দুগ থা ও কািী র্মলিে, গ্রার্ম: জিাগিােচক, ডাক: গড়ইখািী, উপরেিা: পাইকগাছা, জেিা: খুিনা খুিনা/৫৭২ ১৫.০৯.১৬ 

394.   সাবেৃেীে শ্রীশ্রী  োধাকৃষ্ণ র্মহিে,  যিা লাে চক,  বাইেবাড়ীয়া, পাইক াছা , খুলো  খুিনা/৫৭৩ ২১.১২.১৬ 

395.   বাঁকা পূব ৃয াষপাড়া ের াদ্ধাত্রী র্মহিে, বাঁকা, পাইক াছা, খুলো খুিনা/৫৭৪ ২১.১২.১৬ 

396.   যটিংোর্মােী সাবেৃেীে োধার াহবি হেউ র্মহিে, যটিংোর্মােী, যসালাদাো, পাইক াছা, খুলো খুিনা/৫৭৫ ২১.১২.১৬ 

397.   নুহেয়াপাড়া সাবেৃেীে পূো র্মহিে , নুহেয়াপাড়া , আমুেকাটা, খুলো, পাইক াছা খুিনা/৫৭৬ ২১.১২.১৬ 

398.   পাহেশার্মােী সাবেৃেীে কাহল র্মহিে ও শ্রীশ্রী োর্মকৃষ্ণ যসবাশ্রর্ম, পাহেশার্মােী, লস্কে , পাইক াছা, খুলো  খুিনা/৫৭৭ ২১.১২.১৬ 

399.   যিা লাে চক পহির্ম পাড়া সাবেৃেীে কালী র্মহিে, যিা লাে চক , বাইে বাড়ীয়া, পাইক াছা, খুলো  খুিনা/৫৭৮ ২১.১২.১৬ 

400.   উত্তে কুর্মখালী সাবেৃেীে শ্রীশ্রী বাসন্তী র্মহিে,  উত্তে কুর্মখালী, কুর্মখালী, পাইক াছা , খুলো  খুিনা/৫৭৯ ২১.১২.১৬ 

401.   দ. কুর্মখালী সাবেৃেীে পূো র্মহিে,  দলিণ কুর্মখালী, কুর্মখালী, পাইক াছা , খুলো  খুিনা/৫৮০ ২১.১২.১৬ 

402.   পূব থ কাটিপাড়া সাবেৃেীে দুগ থা র্মহিে,  গ্রার্ম+ডাক: কাটিপাড়া, পাইক াছা , খুলো  খুিনা/৫৮১ ২১.১২.১৬ 

403.   খালিিপুে আর্য্থ ধর্ম থতিা ভক্তসংঘ িলেসভা, ২ নং জনভীরগট, খালিিপুে, খুিনা খুিনা/৬০১ ১৫.০৯.১৬ 

404.   যদৌলিপুে পাবলা সাবেৃেীে কালী র্মহিে,  পাবলা বহণক পাড়া , যদৌলিপুে, খুলো খুিনা/৬০২ ২১.১২.১৬ 
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405.    ীিাশ্রয়ী যসবাসিং  ( একটি ধর্মীয় প্রহিষ্ঠাে) িালদাে পাড়া যোড, দহিণ িাহলশপুে, খুলো  খুিনা/৬০৩ ২১.১২.১৬ 

406.   রূপসা র্মিাশ্মিান ওশ্মিান কািী র্মলিে, রূপসা ষ্টাণ্ড জোড, খুিনা খুিনা/৬০৪ ২১.১২.১৬ 

407.   উত্তে জকটিা সাব থেনীন পূো র্মলিে, গ্রার্ম: জকটিা, ডাক: জকািাপাটগাতী, উপরেিা: লদঘলিয়া, জেিা: খুিনা খুিনা/৬৬৩ ১৫.০৯.১৬ 

408.   পের্মচিপুে র্মেসা বাড়ী সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে, পাের্মাচিপুে,  ােীেিাট, হদ হলয়া, খুলো খুিনা/৬৬৪ ২১.১২.১৬ 

409.   জুঙ্গহশয়া পহির্ম পাড়া সাবেৃেীে  পূো র্মহিে , জুঙ্গহশয়া, হদ হলয়া, খুলো  খুিনা/৬৬৫ ২১.১২.১৬ 

410.   বা র্মাো সাবেৃেীে িহের্মহিে ও কালী র্মহিে, বা র্মাো,  ােীে িাট, হদ হলয়া, খুলো  খুিনা/৬৬৬ ২১.১২.১৬ 

411.   র্মাহঝে  ািী িাইস্কুল  সাবেৃেীে পূো র্মহিে , র্মাহঝে াহি, যকালা পাঠ  ািী, হদ হলয়া, খুলো  খুিনা/৬৬৭ ২১.১২.১৬ 

412.   কার্মাে  ািী র্মধ্য পাড়া  সাবেৃেীে পূো র্মহিে , কার্মাে  ািী, যকালাপাট  ািী, হদ হলয়া, খুলো  খুিনা/৬৬৮ ২১.১২.১৬ 

413.   যকটলা  িােো িলা শীিলা র্মহিে, যকটলা, যকালাপাট  ািী, হদ হলয়া, খুলো খুিনা/৬৬৯ ২১.১২.১৬ 

414.   যডার্মো পাড়ই পাড়া পূো র্মহিে , যডার্মো , আর্মবাড়ীয়া, হদ হলয়া, খুলো  খুিনা/৬৭০ ২১.১২.১৬ 

415.   ডাকালতয়া র্মধ্যপাড়া সাব থেনীন পূো র্মলিে, গ্রার্ম: ডাকালতয়া, ডাক: লিরোর্মলন, উপরেিা: ফুিতিা, জেিা: খুিনা খুিনা/৭২৬ ১৫.০৯.১৬ 

416.   রূপোর্মপুে পলির্মপাড় সাব থেনীন র্মাতৃ র্মলিে, গ্রার্ম: রূপোর্মপুে, ডাক: থুকড়া, উপরেিা: ডুমুলেয়া, জেিা: খুিনা খুিনা/৭৯২ ১৫.০৯.১৬ 

417.   রূপোর্মপুে পল্লী উন্নয়ন সাব থেনীন র্মাতৃ র্মলিে, গ্রার্ম: রূপোর্মপুেদউত্তেপাড়া,, ডাক: থুকড়া, উপরেিা: ডুমুলেয়া, জেিা: খুিনা খুিনা/৭৯৩ ১৫.০৯.১৬ 

418.   সািস সাব থেনীন র্মলিে, গ্রার্ম: সািসদর্মধ্যপাড়া,, ডাক: সািস, উপরেিা: ডুমুলেয়া, জেিা: খুিনা খুিনা/৭৯৪ ১৫.০৯.১৬ 

419.   লদঘলিয়া র্মঠ, র্মলিে ও র্মিাশ্মিান, গ্রার্ম: লদঘলিয়া, ডাক: কাগেীপাড়া, উপরেিা: ডুমুলেয়া, জেিা: খুিনা খুিনা/৭৯৫ ১৫.০৯.১৬ 

420.   োর্মকৃষ্ণপুে সাব থেনীন পূো র্মলিে, গ্রার্ম: োর্মকৃষ্ণপুে, ডাক: থুকড়া, উপরেিা: ডুমুলেয়া, জেিা: খুিনা খুিনা/৭৯৬ ১৫.০৯.১৬ 

421.   আর্মহভটা র্মার্ত র্মহিে,  োর্মকৃষ্ণপুে, শলুয়া বাোে, ডুমুহেয়া, খুলো খুিনা/৭৯৭ ২১.১২.১৬ 

422.   যশাভো  াবিলা সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে, যশাভো, ডুমুহেয়া, খুলো  খুিনা/৭৯৮ ২১.১২.১৬ 

423.   পাহিবুহেয়া সাবেৃেীে পূো র্মহিে , পাহিবুহেয়া,  সািস , ডুমুহেয়া, খুলো  খুিনা/৭৯৯ ২১.১২.১৬ 

424.   উত্তে ভিয়াবপুে সাবেৃেীে র্মিার্মায়া র্মহিে, ভিয়াবপুে, শোেপুে,  ডুমুহেয়া, খুলো  খুিনা/৮০০ ২১.১২.১৬ 

425.   বািা র্মধ্যপাড়া হশব র্মহিে , বািা ( র্মধ্যপাড়া), ডুমুহেয়া, খুলো , খুিনা/৮০১ ২১.১২.১৬ 

426.   েিংপুে  ােীিলা র্মার্তর্মহিে, েিংপুে, েিংপুে কালীবাড়ী,  আড়িং াটা, ডুমুহেয়া, খুলো  খুিনা/৮০২ ২১.১২.১৬ 

427.   োবড়া শ্রীশ্রী দু াৃ র্মহিে , োবড়া, কাঞ্চে ে ে, ডুমুহেয়া, খুলো  খুিনা/৮০৩ ২১.১২.১৬ 

428.   রূপোর্মপুে যদলিলা সাবেৃেীে পূো র্মহিে , রূপোর্মপুে,  ( ওয়াড ৃেিং ০৮) , থুকড়া, ডুমুহেয়া, খুলো  খুিনা/৮০৪ ২১.১২.১৬ 

429.   বাদুে াছা হর্মলে র্মহিে, বাদুে াছা, কুলটী, ডুমুহেয়া, খুলো খুিনা/৮০৫ ২১.১২.১৬ 

430.   চটবটিয়া সাবেৃেীে কাহল র্মহিে, চটবটিয়া, কা হেপাড়া, ডুমুহেয়া, খুলো  খুিনা/৮০৬ ২১.১২.১৬ 

431.   পূব ৃহবলপাবলা সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , পূব ৃহবলপাবলা , কুলটি, ডুমুহেয়া, খুলো  খুিনা/৮০৭ ২১.১২.১৬ 

432.   পহির্ম গুটুহদয়া সাবেৃেীে  পূো র্মহিে ,  গুটুহদয়া, ডুমুহেয়া, খুলো  খুিনা/৮০৮ ২১.১২.১৬ 

433.   েিংপুে কালী বাড়ী র্মার্ত র্মহিে, েিংপুে, , ডুমুহেয়া, খুলো  খুিনা/৮০৯ ২১.১২.১৬ 

434.   চটচটিয়া সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , চটচাটিয়া, কা হেপাড়া , ডুমুহেয়া, খুলো  খুিনা/৮১০ ২১.১২.১৬ 
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435.   গুটুহদয়া সাবেৃেীে র্মঠ আশ্রর্ম, গুটুহদয়া, ডুমুহেয়া, খুলো  খুিনা/৮১১ ২১.১২.১৬ 

436.   উত্তে ঝালিলা  ও যসে পাড়া কালী র্মহিে , ঝালিলা,  সোদপুে , ডুমুহেয়া, খুলো  খুিনা/৮১২ ২১.১২.১৬ 

437.   র্মাধবকাটী পূবপৃাড়া র্মার্ত র্মহিে, র্মাধবাকটি, থুকুড়া , ডুমুহেয়া, খুলো  খুিনা/৮১৩ ২১.১২.১৬ 

438.   বিাবুলনয়া পূবপৃাড়া শ্যার্মা র্মহিে, বিাবুলনয়া, সািস , ডুমুহেয়া, খুলো  খুিনা/৮১৪ ২১.১২.১৬ 

439.   বোলতয়া বলনকপাড়া সাাঃ শ্রীশ্রী িলেিে র্মহিে, গ্রার্ম+ডাক: বোলতয়া , ডুমুহেয়া, খুলো  খুিনা/৮১৫ ২১.১২.১৬ 

440.   পাটহে খালী কালী র্মহিে,  পাটহেখালী, চহন্নেচক, কয়ো, খুলো  খুিনা/৮৬৩ ২১.১২.১৬ 

441.   পহির্ম িড্ডা সাবেৃেীে র্মার্ত র্মহিে ,  িড্ডা, কয়ো, খুলো  খুিনা/৮৬৪ ২১.১২.১৬ 

442.   উত্তে র্মরিশ্বেীপুে শ্রীশ্রী র্মিার্মায়া র্মহিে  ( েোেী) , র্মরিশ্বেীপুে, শিরূপা, কয়ো, খুলো  খুিনা/৮৬৫ ২১.১২.১৬ 

443.   র্মাহলখালী সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , র্মাহলখালী, শহেষামুট, কয়ো, খুলো  খুিনা/৮৬৬ ২১.১২.১৬ 

444.   িালড়য়ােডাঙ্গা শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম+ডাক: িালড়য়ােডাঙ্গা, উপরেিা: কয়ো, জেিা: খুিনা খুিনা/৮৬৭ ২১.১২.১৬ 

445.   চোমুখা জর্মরদেচে সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম+ডাক: চোমুখা,  উপরেিা: কয়ো, জেিা: খুিনা খুিনা/৮৬৮ ২১.১২.১৬ 

446.   সাবেৃেীে ভুেলনয়া প. পাড়া বটতিা দুগ থা র্মহিে, ভুেলনয়া, কালিনগে, যিেখাদা, খুলো  খুিনা/৯০৪ ২১.১২.১৬ 

447.   পািলা পহির্ম পাড়া সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , পািলা, যিেখাদা, খুলো  খুিনা/৯০৫ ২১.১২.১৬ 

448.   োরধ শ্যার্ম র্মহিে, যকালা, যকালা পাট  ািী,  ৬ েিং র্মধুপুে ইউহেয়ে, যিেখাদা, খুলো  খুিনা/৯০৬ ২১.১২.১৬ 

449.   ইন্দুিাটি সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , হিন্দুিাটি, পািলা, যিেখাদা , খুলো  খুিনা/৯০৭ ২১.১২.১৬ 

450.   পািলা সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে  ( যদওবাড়ী) পািলা, পািলা, যিেখাদা, খুলো  খুিনা/৯০৮ ২১.১২.১৬ 

451.   ১১ আর্মিলা উত্তে পাড়া সাবেৃেীে দু াৃর্মহিে , ১১ আর্মিলা, কাহলে ে , যিেখাদা, খুলো খুিনা/৯০৯ ২১.১২.১৬ 

452.   বলোর্মপুে সাবেৃেীে শ্রীশ্রী িহে র্মহিে , বলোর্মপুে, কাহলে ে , যিেখাো, খুলো  খুিনা/৯১০ ২১.১২.১৬ 

453.   যিেখাদা সাবেৃেীে যকন্দ্রীয় র্মহিে, যিেখাো, খুলো  খুিনা/৯১১ ২১.১২.১৬ 

454.   আে ড়া সাবেৃেীে শ্রীশ্রী িহের্মহিে , আে ড়া, যিেখাদা, খুলো  খুিনা/৯১২ ২১.১২.১৬ 

455.   শ্রীশ্রী কাশীকৃষ্ণ যসবাশ্রর্ম , অজুেৃা বলেধো, যিেখাদা, খুলো  খুিনা/৯১৩ ২১.১২.১৬ 

456.   আে ড়া ধহেিলা সা. শ্রীশ্রী দু াৃ র্মহিে, আে ড়া , যিেখাদা, খুলো  খুিনা/৯১৪ ২১.১২.১৬ 

457.   র্মাটিয়ােকুল সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে,  োেবিংশী  পাড়া , এ বলেধো , যিেখাদা, খুলো  খুিনা/৯১৫ ২১.১২.১৬ 

458.   পার্েঘাটা বাসন্তী র্মাতৃ র্মলিে, গ্রার্ম: পার্েঘাটা, ডাক: খাোডাঙ্গা, উপরেিা: রূপসা, জেিা: খুিনা খুিনা/৯৫১ ১৫.০৯.১৬ 

459.   ভবানীপুে সাব থেনীন পূো র্মলিে, গ্রার্ম: ভবানীপুে, ডাক: আেগড়া, উপরেিা: রূপসা, জেিা: খুিনা খুিনা/৯৫২ ১৫.০৯.১৬ 

460.   হশয়ালী সাবেৃেীে য াহবি র্মহিে , হশয়ালী, রূপসা, খুলো  খুিনা/৯৫৩ ২১.১২.১৬ 

461.   শ্রীশ্রী কালী র্মহিে ( যডাবা র্মধ্য পাড়া) , যডাবা, রূপসা , খুলো  খুিনা/৯৫৪ ২১.১২.১৬ 

462.   যডাবা  কাটাখাহল সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে, যডাবা ( যকাটখালী)  যডাবা, রূপসা, খুলো খুিনা/৯৫৫ ২১.১২.১৬ 

463.   শ্রীোর্মপুে সাবেৃেীে পূো র্মহিে, শ্রীোর্মপুে, ভেিাটী শ্রীোর্মপুে, রূপসা, খুলো  খুিনা/৯৫৬ ২১.১২.১৬ 

464.   হপঠারভা  সাবেৃেীে িহে র্মহিে, হপঠাভা ,  আলাইপুে, রূপসা, খুলো  খুিনা/৯৫৭ ২১.১২.১৬ 
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465.   হপঠারভা  সাবেৃেীে শ্রীশ্রী শীিলা িলা র্মহিে , হপঠারভা , আলাইপুে, রূপসা , খুলো খুিনা/৯৫৮ ২১.১২.১৬ 

466.   বলটী সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , বলটী, যডাবা, রূপসা , খুলো  খুিনা/৯৫৯ ২১.১২.১৬ 

467.   যডাবা দহিণ (পূব)ৃ পাড়া সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে, যডাবা দহিণ পাড়া , যডাবা, রূপসী, খুলো  খুিনা/৯৬০ ২১.১২.১৬ 

468.   য ায়াড়া সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , য ায়াড়া, হশয়ালী, রূপসা , খুলো  খুিনা/৯৬১ ২১.১২.১৬ 

469.   শ্রীশ্রী েটন্তী কালী র্মহিে ,  কাহর্মেী বাহসয়া, দারকাপ, খুলো  খুিনা/১০০১ ২১.১২.১৬ 

470.   কালাব ী শ্রীশ্রী আর্য্ৃ িহে র্মহিে , কালাব ী, দারকাপ, খুলো  খুিনা/১০০২ ২১.১২.১৬ 

471.   ভকলাশ ঞ্জ  াদার্মােী সাবেৃেীে শ্রীশ্রী কালী র্মহিে , ভকলাশ ঞ্জ, দারকাপ, খুলো  খুিনা/১০০৩ ২১.১২.১৬ 

472.   বাজুয়া দাসপাড়া সাবেৃেীে শ্রীশ্রী দু াৃ র্মহিে , বাজুয়া, ওয়াড ৃেিং ০৫, দারকাপ, খুলো  খুিনা/১০০৪ ২১.১২.১৬ 

473.   শ্রীশ্রী োধাহ হেধােী  র্মহিে , পহির্ম বাজুয়া,  যধাপাদী, দারকাপ,  খুলো খুিনা/১০০৫ ২১.১২.১৬ 

474.   হভটাভাঙ্গা বাসহন্ত র্মহিে, হভটাভাঙ্গা, োেে ে, দারকাপ, খুলো খুিনা/১০০৬ ২১.১২.১৬ 

475.   যধাপাদী উত্তে ও পহির্ম পাড়া সাবেৃেীে িহে র্মহিে , যধাপাদী, দারকাপ, খুলো  খুিনা/১০০৭ ২১.১২.১৬ 

476.   যধাপাদী সৎ সিং  হবিাে ( আশ্রর্ম) , যধাপাদী, দারকাপ, খুলো  খুিনা/১০০৮ ২১.১২.১৬ 

477.   আর্মিলা সাবেৃেীে কাহল র্মহিে, আর্মিলা, বােীশান্তা, দারকাপ, খুলো খুিনা/১০০৯ ২১.১২.১৬ 

478.   পূব ৃবাজুয়া িহে র্মহিে , পূব ৃবাজুয়া,  বাজুয়া, দারকাপ, খুলো খুিনা/১০১০ ২১.১২.১৬ 

479.   সাবেৃেীে শ্রীশ্রী শ্যার্মা র্মহিে,  কাঁকড়াবুহেয়া, বাজুয়া , দারকাপ, খুলো  খুিনা/১০১১ ২১.১২.১৬ 

480.   পূব ৃবাজুয়া সাবেৃেীে কালী র্মহিে, পূব ৃবাজুয়া, বাজুয়া, দারকাপ, খুলো  খুিনা/১০১২ ২১.১২.১৬ 

481.   শ্রীশ্রী োর্ম র্মহিে , বাজুয়া ( চাঁদ পাড়া), দারকাপ, খুলো, খুিনা/১০১৩ ২১.১২.১৬ 

482.   যবাডবৃাড়ী সাবেৃেীে শ্রীশ্রী কালী র্মহিে, যবাডবৃাড়ী, ভকলাশ ঞ্জ, দারকাপ, খুলো  খুিনা/১০১৪ ২১.১২.১৬ 

483.   কাহল ে ে শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে, কাহল ে ে , কাহল ে ে  বাোে,  দারকাপ, খুলো  খুিনা/১০১৫ ২১.১২.১৬ 

484.   সাবেৃেীে শ্রীশ্রী কালী র্মারয়ে র্মহিে, পহির্ম বাড়ুয়া, যধাপাদী , দারকাপ, খুলো  খুিনা/১০১৬ ২১.১২.১৬ 

485.   োর্মে ে দহিণ পাড়া সাবেৃেীে বাসন্তী পূো র্মহিে, োর্মে ে , দারকাপ, খুলো  খুিনা/১০১৭ ২১.১২.১৬ 

486.   শ্রীশ্রী বাসন্তী র্মহিে, বাজুয়া যবরড়ে খাল, দারকাপ, খুলো  খুিনা/১০১৮ ২১.১২.১৬ 

487.   যবরড়ে খাল সাবেৃেীে কালী র্মহিে , বাজুয়া,  ( যবরড়ে খাল ) দারকাপ, খুলো খুিনা/১০১৯ ২১.১২.১৬ 

488.   বাজুয়া যবরড়েখাল চাঁদপাড়া , কাঁকড়া বুহেয়া সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে, বাজুয়া যবরড়েখাল, দারকাপ, খুলো  খুিনা/১০২০ ২১.১২.১৬ 

489.   শ্রীে ে সাবেৃেীে োধাকৃষ্ণ র্মহিে, শ্রীে ে, কাহলে ে বাোে, দারকাপ, খুলো  খুিনা/১০২১ ২১.১২.১৬ 

490.   কচা সাবেৃেীে বাসন্তী র্মহিে , বাজুয়া ( কচা) , চুেকুহড়,  দারকাপ, খুলো  খুিনা/১০২২ ২১.১২.১৬ 

491.   খহলসা সৎ সিং  র্মহিে, খহলসা, চালো বাোে, দারকাপ, খুলো  খুিনা/১০২৩ ২১.১২.১৬ 

492.   েিংপুে সবুেসিং  র্মার্ত র্মহিে,  েিংপুে, েিংপুে কালীবাটী,  ডুমুহেয়া, খুলো  খুিনা/১০৫১ ২১.১২.১৬ 

493.   কৃষ্ণনগে র্মারঝে পাড়া সাব থেনীন কািী র্মহিে,  গ্রার্ম: কৃষ্ণনগে, ডাক: সৎসঙ্গ জদড়ুিী, উপরেিা:  ডুমুহেয়া, জেি: খুলো  খুিনা/১০৫২ ২১.১২.১৬ 

494.   কৃষ্ণনগে র্মিার্মায়া সাব থেনীন র্মাতৃ র্মহিে,  গ্রার্ম: কৃষ্ণনগে, ডাক: সৎসঙ্গ জদড়ুিী, উপরেিা:  ডুমুহেয়া, জেি: খুলো  খুিনা/১০৫৩ ২১.১২.১৬ 
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495.   েঘুনার্পুে ঋলষপাড়া সাব থেনীন পূো র্মহিে,  গ্রার্ম: েঘুনার্পুে, ডাক: আে জকার্মোইি, উপরেিা:  ডুমুহেয়া, জেি: খুলো  খুিনা/১০৫৪ ২১.১২.১৬ 

496.   জখারেোবাদ উ.পাড়া সাব থেনীন কািী র্মহিে,  গ্রার্ম: জখারেোবাদ, ডাক: বয়ােলসং, উপরেিা:  ডুমুহেয়া, জেি: খুলো  খুিনা/১০৫৫ ২১.১২.১৬ 

497.   জদড়ুিী, জকার্মোইি কৃষ্ণনগে র্মিাশ্মিান,  গ্রার্ম: কৃষ্ণনগে, ডাক: সৎসঙ্গ জদডুিী, উপরেিা:  ডুমুহেয়া, জেি: খুলো  খুিনা/১০৫৬ ২১.১২.১৬ 

498.   খার্মােবাটী সাব থেনীন পূো র্মহিে,  গ্রার্ম: খার্মােবাটী, ডাক: আড়ংঘাটা, উপরেিা:  ডুমুহেয়া, জেি: খুলো  খুিনা/১০৫৭ ২১.১২.১৬ 

499.   ডাণ্ডাপাড়া সাব থেনীন র্মাতৃ র্মহিে,  গ্রার্ম: ডাণ্ডােপাড়া, ডাক: সালেয়াো, উপরেিা:  ডুমুহেয়া, জেি: খুলো  খুিনা/১০৫৮ ২১.১২.১৬ 

500.   মুোঘুটা সাব থেনীন পূো র্মহিে,  গ্রার্ম: মুোেঘুটা, ডাক: েংপুে কালিবাটী, উপরেিা:  ডুমুহেয়া, জেি: খুলো  খুিনা/১০৫৯ ২১.১২.১৬ 

501.   েতনখালি সাব থেনীন েিাকািী র্মহিে,  গ্রার্ম: েতনখালি, ডাক: িোফপুে, উপরেিা:  ডুমুহেয়া, জেি: খুলো  খুিনা/১০৬০ ২১.১২.১৬ 

502.   শ্রীশ্রী র্মিার্মায়া সাব থেনীন আেইি দুগ থা পূো র্মলিে, গ্রার্ম+ডাক, আেইি, উপরেিা: জখাকসা, জেিা: কুলষ্টয়া কুলষ্টয়া/৯৪ ২২.০১.১৭ 

503.  র্মাগুো শ্রীোর্মপুে সাব থেনীন শ্রীশ্রী কািী র্মলিে, গ্রার্ম: শ্রীোর্মপুে, ডাক: িলেিংকেপুে, উপরেিা+রেিা: র্মাগুো র্মাগুো/০৫ ০৮.১২.১৬ 

504.   যচঙ্গােডাঙ্গা  সাবেৃেীে কালী র্মহিে , গ্রার্ম: যচঙ্গাে ডাঙ্গা , যপা: যবেইল পহলিা, উপরেলা: + যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/০৭ ২৫.০১.১৭ 

505.   িহেশপুে সাবেৃেীে পূো র্মহিে , গ্রার্ম: বাঁকা িহেশপুে, ডাক: আমুহড়য়া, উপরেলা: + যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/০৮ ২৫.০১.১৭ 

506.   িােোপুে শ্রীশ্রী কৃষ্ণ বলোর্ম র্মহিে , গ্রার্ম: + যপা: িােোপুে , উপরেলা: + যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/০৯ ২৫.০১.১৭ 

507.   োর্মবুলিলা সাবেৃেীে পূো র্মহিে , গ্রার্ম: র্মাহঝপাড়া  উপরেলা: + যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/১০ ২৫.০১.১৭ 

508.   বাটিকা ডাঙ্গা ভবদ্যবাড়ী সাবেৃেীে োর্মেজ্ঞ র্মহিে , গ্রার্ম: বাটিকাডাঙ্গা , ডাক: র্মাগুো , উপরেলা: + যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/১১ ২৫.০১.১৭ 

509.   ব্ািং া সাবেৃেীে পূো র্মহিে , গ্রার্ম: যবঙ্গা , ডাক: যবঙ্গা যবোইল, উপরেলা: + যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/১২ ২৫.০১.১৭ 

510.   িােোিলা সাবেৃেীে োর্মেজ্ঞ র্মহিে ও হশব র্মহিে , গ্রার্ম: পয়ােী, ডাক: শত্রুহেৎপুে, উপরেলা: + যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/১৩ ২৫.০১.১৭ 

511.   েলদাি সাবেৃেীে কালী র্মহিে , গ্রার্ম: েলদাি, যপা: িাহেপুে, উপরেলা: + যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/১৪ ২৫.০১.১৭ 

512.   বার্মে ডাঙ্গা সাবেৃেীে কালী র্মহিে , গ্রার্ম: বার্মেডাঙ্গা , যপা: যবোইল পালিা , উপরেলা: + যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/১৫ ২৫.০১.১৭ 

513.   য ায়ালখালী সাবেৃেীে পূো র্মহিে , গ্রার্ম: য ায়ালখালী,  ডাক + উপরেলা: + যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/১৬ ২৫.০১.১৭ 

514.   বাটারোড় র্মধ্যপাড়া সাবেৃেীে কালী িলা পূো র্মহিে , গ্রার্ম: বাটারোড়,  যপাষ্ট:  েিাটা,  উপরেলা: + যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/১৭ ২৫.০১.১৭ 

515.   পহির্ম বাড়ীয়ালা  সাবেৃেীে পূো র্মহিে ,  গ্রার্ম: পহির্ম বাহড়য়ালা, ডাক: িাহেপুে,  উপরেলা: + যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/১৮ ২৫.০১.১৭ 

516.   বাঁশরকাঠা সাবেৃেীে কালী র্মহিে , যপা:  ািংোহলয়া, উপরেলা: + যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/১৯ ২৫.০১.১৭ 

517.   আসবা সাবেৃেীে কালী র্মহিে , গ্রার্ম: আসবা, ডাকঃ বেইচাো , উপরেলা: + যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/২০ ২৫.০১.১৭ 

518.   িারড়ো পূো র্মহিে , গ্রার্ম: িারড়ো , ডাক: য ায়াল বার্াে, উপরেলা: + যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/২১ ২৫.০১.১৭ 

519.   হেিাই য ৌে য াপাল যসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: হেেোন্দুয়ালী,  যপা + উপরেলা: + যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/২২ ২৫.০১.১৭ 

520.   দহড়র্মাগুো সাবেৃেীে পূো র্মহিে , গ্রার্ম: েতুে বাোে,  যপা + উপরেলা: + যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/২৩ ২৫.০১.১৭ 

521.   শ্রীশ্রী ন্যািংটা বাবাে  আশ্রর্ম, গ্রার্ম: খািারদািা, যপা: + উপরেলা: + যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/২৪ ২৫.০১.১৭ 

522.   চাকদাি র্মধ্যপাড়া সাবেৃেীে কালী র্মহিে, গ্রার্ম: চাকদাি, ডাক: র্মাশালীয়া, উপরেলা: শ্রীপুে, যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/১২৪ ২৫.০১.১৭ 

523.   চেশ্রীপুে সাবেৃেীে কালী র্মহিে , গ্রার্ম: চেশ্রীপুে, যপাষ্ট: শ্রীপুে, উপরেলা: শ্রীপুে, যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/১২৫ ২৫.০১.১৭ 

524.   শ্রীশ্রী অন্নপূণাৃ পূো র্মহিে , গ্রার্ম:  হষয়াল, ডাকঃ কুঠিরচৌ াছী, উপরেলা: শ্রীপুে, যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/১২৬ ২৫.০১.১৭ 



ক্রহর্মক জেিা প্রলতষ্ঠারনে নার্ম ও ঠিকানা জেিা জকাড তালেখ 

525.   টিকাে হবলা সাবেৃেীে কালী র্মহিে, গ্রার্ম: টিকাে হবলা, ডাক: কেহি, উপরেলা: শ্রীপুে, যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/১২৭ ২৫.০১.১৭ 

526.    ঙ্গাোর্মখালী সাবেৃেীে  ীিা র্মহিে , গ্রার্ম:  ঙ্গাোর্মখালী, ডাক: র্মালই ে ে , উপরেলা: শ্রীপুে, যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/১২৮ ২৫.০১.১৭ 

527.   চের্মালাইে ে  সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , গ্রার্ম: চের্মালাইে ে, ডাক: র্মালাইে ে, উপরেলা: শ্রীপুে, যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/১২৯ ২৫.০১.১৭ 

528.   খাহলয়া সাবেৃেীে কালী র্মহিে , গ্রার্ম: খাহলয়া , ডাক: বা েী, উপরেলা: শ্রীপুে, যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/১৩০ ২৫.০১.১৭ 

529.   যেযািশ্রীপুে সাবেৃেীে কালী র্মহিে , গ্রার্ম: যেযািশ্রীপুে, ডাক: িােোিলা, উপরেলা: শ্রীপুে, যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/১৩১ ২৫.০১.১৭ 

530.   শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে , গ্রার্ম: যচৌ াছী, ডাক: কুঠি যচৌ াছী, উপরেলা: শ্রীপুে, যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/১৩২ ২৫.০১.১৭ 

531.   লখিগাতী পূব থপাড়া কািী র্মলিে, গ্রার্ম: লখিগাতী, ডাক: ধরনশ্বেগাতী, উপরেিা: িালিখা, জেিা: র্মাগুো র্মাগুো/২১৪ ০৮.১২.১৬ 

532.   চুলকনগে গঙ্গা র্মলিে, গ্রার্ম: চুলকনগে, ডাক: আড়পাড়া, উপরেিা: িালিখা, জেিা: র্মাগুো র্মাগুো/২১৫ ০৮.১২.১৬ 

533.   িাটবাড়ীয়া সাবেৃেীে কালী র্মহিে, গ্রার্ম: িাটবাহড়য়া,  ডাক: বুো ািী ,  উপরেলা: শাহলখা , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/২১৬ ২৫.০১.১৭ 

534.   উত্তে সরুসুো পহির্মপাড়া কালী র্মহিে , গ্রার্ম + যপা: সরুসুো, উপরেলা: শাহলখা , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/২১৭ ২৫.০১.১৭ 

535.   িাহচর্মপুে সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , গ্রার্ম: িাহচর্মপুে, ডাক: িালখহড়, উপরেলা: শাহলখা , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/২১৯ ২৫.০১.১৭ 

536.   শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে ,  গ্রার্ম:  আড়াপাড়া , যপা: আড়াপাড়া, উপরেলা: শাহলখা , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/২২০ ২৫.০১.১৭ 

537.   হিলখড়ী সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , গ্রার্ম: হিলখড়ী, ডাক: হসিংড়া , উপরেলা: শাহলখা , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/২২১ ২৫.০১.১৭ 

538.   ভর্পাড়া সাবেৃেীে কালী র্মহিে ,  গ্রার্ম: বড় ভর্পাড়া , যপা: ধরেশ্বে ািী, উপরেলা: শাহলখা , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/২২২ ২৫.০১.১৭ 

539.   হসিংড়া সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , গ্রার্ম: হসিংড়া , যপা: হসিংড়া, উপরেলা: শাহলখা , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/২২৩ ২৫.০১.১৭ 

540.   েেপহি সাবেৃেীে কালী র্মহিে , গ্রার্ম: েেপহি, ডাক: বটিলা বাোে, উপরেলা: শাহলখা , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/২২৪ ২৫.০১.১৭ 

541.   যসওে ািী সাবেৃেীে  দু াৃ র্মহিে , গ্রার্ম: যসওে ািী , ডাক: িালখড়ী, উপরেলা: শাহলখা, যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/২২৫ ২৫.০১.১৭ 

542.    ঙ্গাোর্মপুে  বারুেীবী পাড়া সাবেৃেীে পূো র্মহিে , গ্রার্ম:  িং াোর্মপুে, যপা: িহেিলা, উপরেলা: শাহলখা , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/২২৬ ২৫.০১.১৭ 

543.   শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে , গ্রার্ম: চুহকে ে,  ডাক: আড়পাড়া , উপরেলা: শাহলখা , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/২২৭ ২৫.০১.১৭ 

544.   ধরেশ্বে  ািী সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , গ্রার্ম: ধরেশ্বে  ািী ,  উপরেলা: শাহলখা , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/২২৮ ২৫.০১.১৭ 

545.   কৃষ্ণপুে সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , গ্রার্ম: কৃষ্ণপুে, ডাক: আড়পাড়া , উপরেলা: শাহলখা , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/২২৯ ২৫.০১.১৭ 

546.   িাটবাড়ীয়া দ.পাড়া সা. শ্রীশ্রী িলে র্মহিে, গ্রার্ম: িাটবাহড়য়া,  ডাক: বুো ািী ,  উপরেলা: শাহলখা , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/২৩০ ২৫.০১.১৭ 

547.   কাওয়ালীপাড়া  সাবেৃেীে কালী র্মহিে , গ্রার্ম: কাওয়ালীপাড়া, ডাক: চেরখলার্মিপুে, উপরেলা: র্মিম্মদপুে , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/৩০২ ২৫.০১.১৭ 

548.   োওডাঙ্গা কালীিলা োটর্মহিে , গ্রার্ম: োওডাঙ্গা , যপা: োেবেগ্রার্ম,  উপরেলা: র্মিম্মদপুে , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/৩০৩ ২৫.০১.১৭ 

549.   েিাটা শ্মশাে কালী র্মহিে , েিাটা , ডাক: েিাটা ,  উপরেলা: র্মিম্মদপুে , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/৩০৪ ২৫.০১.১৭ 

550.   আকশাে চে সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , গ্রার্ম: আকশাে চে, ডাক: চেরসলার্মিপুে,  উপরেলা: র্মিম্মদপুে , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/৩০৫ ২৫.০১.১৭ 

551.   হবরোদপুে বাদুেিলা সাবেৃেীে োধার াহবি র্মহিে ,  গ্রার্ম: হবরোদপুে ,  উপরেলা: র্মিম্মদপুে , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/৩০৬ ২৫.০১.১৭ 

552.   বৃিসে ে সাবেৃেীে কালী র্মহিে , গ্রার্ম: বৃিসে ে , ডাক: চেরসলার্মিপুে,  উপরেলা: র্মিম্মদপুে , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/৩০৭ ২৫.০১.১৭ 

553.   শ্রীশ্রী কাওয়ালীপাড়া সা. োধাকৃষ্ণ র্মহিে , গ্রার্ম: কাওয়ালীপাড়া , যপা: চেরসলার্মিপুে ,  উপরেলা: র্মিম্মদপুে , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/৩০৮ ২৫.০১.১৭ 

554.   োধাকৃষ্ণ যসবাশ্রর্ম, গ্রার্ম: কাওয়ালীপাড়া , যপা: চেরসলার্মিপুে,  উপরেলা: র্মিম্মদপুে , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/৩০৯ ২৫.০১.১৭ 
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555.   যর্মাবারেকপুে  সাবেৃেীে কালী র্মহিে , গ্রার্ম: যর্মাবারেকপুে, যপা: পাহে াটা ,  উপরেলা: র্মিম্মদপুে , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/৩১০ ২৫.০১.১৭ 

556.   েব ে ে  সাবেৃেীে কালী র্মহিে , গ্রার্ম: েব ে ে , যপা: পাহে াটা,  উপরেলা: র্মিম্মদপুে , যেলা: র্মাগুো  র্মাগুো/৩১১ ২৫.০১.১৭ 

557.  নড়াইি শ্রীশ্রী িলেচাঁদ ঠাকুে র্মলিে, গ্রার্ম: নাোলিয়া, ডাক+উপরেিা: জিািাগড়া, জেিা: নড়াইি নড়া/১০১ ০৪.১২.১৬ 

558.   সািিীো সদে সাবেৃেীে পূোর্মহিে , কাহলয়া কর্মকৃাে পাড়া , উত্তে কাটিয়া, উপরেিা+রেিা: সাতিীো  সাি/০৪ ২৮.১২.১৬ 

559.    াভা সাবেৃেীে র্মিাশ্মশাে কাহল ও হশব র্মহিে ,  াভা, ব্ািংদিা, সািিীো  সাি/০৫ ২৮.১২.১৬ 

560.   উত্তে  াডা সাবেৃেীে বাসন্তী র্মহিে, ব্ািংদিা, সািিীো সাি/০৬ ২৮.১২.১৬ 

561.   বাঁশিলা কালী র্মহিে , বাঁশিলা , খােপুে, সািিীো  সাি/০৭ ২৮.১২.১৬ 

562.   বাঁশিলা দু াৃ র্মহিে , বাঁশিলা , খােপুে , সািিীো সাি/০৮ ২৮.১২.১৬ 

563.   আড়ুয়া খালী সাবেৃেীে িহে র্মহিে, আড়ুয়াখালী,  আড়ুয়াখালী ইউহপ, উপরেিা+রেিা: সাতিীো সাি/১২ ২৮.১২.১৬ 

564.   ইটা াছী কালী র্মহিে, ইটা াছা, বাঁকাল, সািিীো  সাি/১৩ ২৮.১২.১৬ 

565.   উত্তে হেিংড়ী সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে, হেিংড়ী, সািিীো  সাি/১৪ ২৮.১২.১৬ 

566.   ব্ািংদিা সাবেৃেীে দশভূো পূো র্মহিে, ব্ািংদিা , সািিীো  সাি/১৫ ২৮.১২.১৬ 

567.    হড়য়াডাঙ্গা সাবেৃেীে শ্রীশ্রী বাসন্তী র্মহিে,  হড়য়াডাঙ্গা , য ায়ালরকািা, উপরেিা+রেিা: সাতিীো সাি/১৬ ২৮.১২.১৬ 

568.   আসেদাঁডী দু াৃ র্মহিে ( আচার্য্ৃ বাড়ী) , আসােদাড়ী, সািিীো  সাি/১৭ ২৮.১২.১৬ 

569.   বা বাটী সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , বা বাটী, ৭ েিং ওয়াড,ৃ সািিীো,  বাঁকাল, উপরেিা+রেিা: সাতিীো সাি/১৮ ২৮.১২.১৬ 

570.   র্মিারদবে ে সাবেৃেীে দু াৃপূো র্মহিে , র্মিারদবে ে , ভাড়ুখালী, সািিীো  সাি/১৯ ২৮.১২.১৬ 

571.   েবািকাটি সাবেৃেীে কাহল র্মহিে , েবািকাটি, যভার্মো , সািিীো  সাি/২০ ২৮.১২.১৬ 

572.   হশবপুে ইউহেয়ে সোিে ধর্মীয় র্মহিে , হশবপুে ইউহেয়ে িাই স্কুল সিংলগ্ন, ে ন্নার্পুে, উপরেিা+রেিা: সাতিীো সাি/২১ ২৮.১২.১৬ 

573.   হশমুল বাড়ীয়া সাবেৃেীে বাসন্তী র্মহিে ,  হশমুলবাহড়য়া, এল্লােচে, উপরেিা+রেিা: সাতিীো সাি/২২ ২৮.১২.১৬ 

574.   আর্মান নগে সাব থেনীন কািী র্মলিে , আর্মান নগে , নগে ঘাটা , তািা , সাতিীো সাি/১১০ ২৮.১২.১৬ 

575.   বাতুয়াডাংগা সাব থেনীন কািী র্মলিে , বাতুয়াডাঙ্গা , োোপুে, তািা , সাতিীো সাি/১১১ ২৮.১২.১৬ 

576.   জসানাবাঁধাি সাব থেনীন শ্রীশ্রী বাসন্তী র্মলিে, জসানাবাঁধাি, োোপুে, তািা , সাতিীো সাি/১১২ ২৮.১২.১৬ 

577.   কুিরপাতা  সাব থেনীন কািী র্মলিে  ও দুগ থা র্মলিে , কুিরপাতা, োোপুে, তািা , সাতিীো সাি/১১৩ ২৮.১২.১৬ 

578.   জর্মিাে ডাংগা সাব থেনীন পূো র্মলিে, জর্মিাে ডাংগা, োোপুে, তািা , সাতিীো সাি/১১৪ ২৮.১২.১৬ 

579.   জগায়াি জপাতা সাব থেনীন কািী র্মলিে , জগায়ািরপাতা, জগায়াি জপাতা,  নগে ঘাটা , তািা , সাতিীো সাি/১১৫ ২৮.১২.১৬ 

580.   খলড়য়া ভাংগা সাব থেনীন কািী র্মলিে , খলড়য়া ভাংগা , জগায়ািরপাতা, তািা , সাতিীো সাি/১১৬ ২৮.১২.১৬ 

581.   ধূিণ্ডা সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে , দূিাণ্ডা , জেঠুয়া বাোে, তািা , সাতিীো  সাি/১১৭ ২৮.১২.১৬ 

582.   উত্তে সােসা সাব থেনীন পূো র্মলিে , উত্তে সােসা , জসরনে গাঁতী, পাটরকিঘাটা , সাতিীো  সাি/১১৮ ২৮.১২.১৬ 

583.   দে মুড়া গাছা সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে , দেমুড়া গাছা, িলেিেনগে , তািা , সাতিীো সাি/১১৯ ২৮.১২.১৬ 

584.   খালিষখািী বাঁিপাড়া সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে , খালিিখািী, খালিিখাঁলি, তািা , সাতিীো সাি/১২০ ২৮.১২.১৬ 
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585.   গাছা সাব থেনীন োধাকৃষ্ণ র্মলিে , গাছা, জগায়ািরপাতা,  পাটরকিঘাটা , তািা, সাতিীো  সাি/১২১ ২৮.১২.১৬ 

586.   শ্রীশ্রী বাসন্তী র্মলিে , কাপাসডাঙ্গা, নগেঘাটা , সাতিীো  সাি/১২২ ২৮.১২.১৬ 

587.   কিাগালছ সাব থেনীন কৃষ্ণ র্মলিে দ োধা জগালবি, , কিাগালছ, োোপুে, তািা , সাতিীো সাি/১২৩ ২৮.১২.১৬ 

588.   বাতুয়াডাঙ্গা শ্রীশ্রী শ্যার্মা কািী র্মলিে , বাতুয়া ডাঙ্গা, োোপুে,  জখিে, তািা , সাতিীো সাি/১২৪ ২৮.১২.১৬ 

589.   বাইগুলি সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে , বাইগুলি , পাটরকিঘাটা , তািা , সাতিীো সাি/১২৫ ২৮.১২.১৬ 

590.   দলিণ িািপুে সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে , দলিণিািাপুে,  িলেিেনগে , তািা , সাতিীো সাি/১২৬ ২৮.১২.১৬ 

591.   পাে চকখািী সাব থেনীন কািী র্মলিে , পাে চকখািী, টিকাোর্মপুে,  তািা , সাতিীো  সাি/১২৭ ২৮.১২.১৬ 

592.   িলেণরখািা সাব থেনীন শ্যার্মাকািী র্মলিে , িলেণরখািা, োোপুে,  তািা , সাতিীো  সাি/১২৮ ২৮.১২.১৬ 

593.   শ্রীশ্রী িীতিা র্মারয়ে র্মলিে, গ্রার্ম: গংগাোর্মপুে, ডাক: জগানািী নিতা, উপরেিা: তািা, জেিা: সাতিীো সাি/১২৯ ০৩.০১.১৭ 

594.   ঝাপা পাতাখািী সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে , ঝাপা, শ্যার্মনগে , সাতিীো  সাি/১৭৬ ০৩.০১.১৭ 

595.   সৎসঙ্গ র্মলিে , মুন্সীগঞ্জ দ র্মথুয়াপুে,  িলেনগে,  শ্যার্মনগে সাি/১৭৭ ০৩.০১.১৭ 

596.   দুগ থা বাটী োধাকৃষ্ণ র্মলিে , দুগ থাবাটী, তাড়পাংগালিয়া, শ্যার্মনগে, সাতিীো  সাি/১৭৮ ০৩.০১.১৭ 

597.   শ্রীশ্রী ঠাকুে অনুকূি চন্দ্র সৎসঙ্গ র্মলিে , বুলড় জগায়ালিনী , কিাবালড়, শ্যার্মনগে, সাতিীো  সাি/১৭৯ ০৩.০১.১৭ 

598.   বড় কুপাট সাব থেনীন িলে র্মলিে  ( জগালতদাে বাড়ী,  , বড় কুপট, জনায়ারেঁকী,  শ্যার্মনগে , সাতিীো  সাি/১৮০ ০৩.০১.১৭ 

599.   জদওি সাব থেনীন োধা জগালবি র্মলিে , জদওি,  জগালবিপুে, শ্যার্মনগে,  সাতিীো  সাি/১৮১ ০৩.০১.১৭ 

600.   কাঁচড়ািাটি কৃষ্ণ র্মলিে , কাঁচড়ািাটি, ভূরুলিয়া, শ্যার্মনগে , সাতিীো  সাি/১৮২ ০৩.০১.১৭ 

601.   লচংড়াখািী সাব থেনীন পূো র্মণ্ডপ, লচংড়াখািী , শ্যার্মনগে, সাতিীো  সাি/১৮৩ ০৩.০১.১৭ 

602.   জপাড়াকাটিা  ( পলির্ম, কািী র্মলিে , জপাড়াকাটিাদপলির্ম,  ভালর্ময়া জপাড়ারকাটিা, শ্যার্মনগে সাি/১৮৪ ০৩.০১.১৭ 

603.   চলণ্ডপুে সাব থেনীন দুগ থা পূো র্মলিে , চলণ্ডপুে, নলকপুে, শ্যার্মনগে , সাতিীো সাি/১৮৫ ০৩.০১.১৭ 

604.   আটুলিয়া আদুগণ্ডি ভবন সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে , আটুলিয়া , আদুগণ্ডি ভবন,  শ্যার্মনগে , সাতিীো  সাি/১৮৬ ০৩.০১.১৭ 

605.   িাটছািা শ্রীকৃষ্ণ চচতন্য  িলে র্মলিে , িাটছািা , ভূরুলিয়া, শ্যার্মনগে , সাতিীো  সাি/১৮৭ ০৩.০১.১৭ 

606.   শ্রীশ্রী োধা জগালবি র্মলিে  ( িলে নগে  কৃষ্ণ র্মলিে, িলেনগে , শ্যার্মনগে , সাতিীো  সাি/১৮৮ ০৩.০১.১৭ 

607.   শ্রীশ্রী িালন্তপুে র্মতুয়া সংঘ র্মলিে , পূব থ মুন্সগঞ কািীনগে ,  শ্যার্মনগে , সাতিীো  সাি/১৮৯ ০৩.০১.১৭ 

608.   জভটখািী দলিণ পাড়া সাব থেনীন র্মলিে , জভটখািী , শ্যার্মনগে , সাতিীো  সাি/১৯০ ০৩.০১.১৭ 

609.   িাঁসাে চক সাব থেনীন দুগ থা পূো র্মলিে , ধূর্মঘাট িাঁসাে চক, শ্যার্মনগে , সাতিীো  সাি/১৯১ ০৩.০১.১৭ 

610.   দহিণ েয়ে ে  িােো পাড়া দু াৃ র্মহিে , েয়ে ে , কলারোয়া,  সািিীো  সাি/২০৪ ০৩.০১.১৭ 

611.   ধােহদয়া পূো র্মহিে , ধােহদয়া , কলারোয়া,  সািিীো  সাি/২০৫ ০৩.০১.১৭ 

612.   সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , যখাদৃ্দ বাটো , ১ েিং েয় ে ে  ইউহেয়ে, কলারোয়া, সাতিীো সাি/২০৬ ০৩.০১.১৭ 

613.   হঝকো িহেিলা পূো র্মহিে , হঝকো , কলারোয়া, সািিীো  সাি/২০৭ ০৩.০১.১৭ 

614.   জদয়াড়া সাব থেনীন পূো র্মলিে , জদয়াড়া , কিারোয়া, সাতিীো  সাি/২০৮ ০৩.০১.১৭ 



ক্রহর্মক জেিা প্রলতষ্ঠারনে নার্ম ও ঠিকানা জেিা জকাড তালেখ 

615.   যেল পাতুয়া সাবেৃেীে কালী র্মহিে , যেল পাতুয়া, বড়দল , আশাশুহে, সািিীো  সাত/২৯৬ ২৮.১২.১৬ 

616.   র্মরিশ্বেকাটী সাবেৃেীে কালী র্মহিে , র্মরিশ্বেকাটি, বুধিাটা , আশাশুহে, সািিীো  সাত/২৯৭ ২৮.১২.১৬ 

617.   েওয়াপাড়া কালী র্মহিে , েওয়াপাড়া , বুধিাটা , আশাশুহে সাত/২৯৮ ২৮.১২.১৬ 

618.   র্মধ্য কার্মালকাটি সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , কার্মালকাটি, যশাোলী, আশাশুহে  , সািিীো  সাত/২৯৯ ২৮.১২.১৬ 

619.   যশাভাোলী সাবেৃেীে শ্রীশ্রী দু াৃ র্মহিে , যসাভাোলী , যশাভাোলী,  আশাশুহে সাত/৩০০ ২৮.১২.১৬ 

620.   তুয়ােডাঙ্গা সাবেৃেীে বাসন্তী র্মহিে , তুয়ােডািং া , আশাশুহে, সািিীো  সাত/৩০১ ২৮.১২.১৬ 

621.   যখজুেডাঙ্গা  সাবেৃেীে র্মহিে , যখজুেডাঙ্গা , শ্রীোর্মকাটি,  আশাশুহে সাত/৩০২ ২৮.১২.১৬ 

622.   আোে দাশপাড়া সাবেৃেীে কালী র্মহিে , আোে কাদাকাটা, আশাশুহে  সাত/৩০৩ ২৮.১২.১৬ 

623.   বুড়ীয়া গুহণ্ডচা র্মহিে , বুড়ীয়া , বড়দল , আশাশুহে  সাত/৩০৪ ২৮.১২.১৬ 

624.   কাদাকাটি উত্তে পাড়া সাবেৃেীে কালী র্মহিে, কাটাকাটি, আশাশুহে, সািিীো  সাত/৩০৫ ২৮.১২.১৬ 

625.   উত্তে  দাইপুে সাবেৃেীে কালী র্মহিে ,  দাইপুে,  দাইপুে,  আশাশুহে, খােো সাত/৩০৬ ২৮.১২.১৬ 

626.   সুরেোবাদ ও ঘুঘুর্মােী গ্রারর্মে সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে ,  দাইপুে, আশাশুহে, সািিীো  সাত/৩০৭ ২৮.১২.১৬ 

627.   গজুয়াকাটী সাব থেনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম: গজুয়াকাটী, ডাক: খােো, উপরেিা: আিাশুলন, জেিা: সাতিীো সাত/৩০৮ ২৮.১২.১৬ 

628.   বাউশুহল সাবেৃেীে কালী র্মহিে , বাউশুলী, চাপড়া, আশাশুহে, সািিীো  সাত/৩০৯ ২৮.১২.১৬ 

629.   শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে ও শ্রীশ্রী  ীিাসিং ,  বদেিলা , আশাশুহে, সািিীো  সাত/৩১০ ২৮.১২.১৬ 

630.   নাকতাো সাব থেনীন শ্রীশ্রী কািী র্মলিে, গ্রার্ম: নাকতাো, ডাক: র্মালড়য়ািা, উপরেিা: আিাশুলন, জেিা: সাতিীো সাত/৩১১ ২৮.১২.১৬ 

631.   কচুয়া ( বাহলয়া াটা ) সাবেৃেীে কালী র্মহিে , কচুয়া, কাদাকাটী, আশাশুহে, সািিীো  সাত/৩১২ ২৮.১২.১৬ 

632.   কার্মালকাটি বাসন্তী র্মহিে , কার্মালকাটী, যশাভাোলী , আশাশুহে  সাত/৩১৩ ২৮.১২.১৬ 

633.    াবিলা স্কুল বাড়ী দু াৃ পূো র্মহিে ,  াবিলা , শ্রীোর্মকাটি , আশাশুহে সাত/৩১৪ ২৮.১২.১৬ 

634.   র্মাহদয়া ষড়পল্লী সাবেৃেীে  বাসন্তী পূো  র্মহিে , আশাশুহে, সািিীো  সাত/৩১৫ ২৮.১২.১৬ 

635.   মুোেীকাটী সাবেৃেীে কালী র্মহিে , মুোেী কাটি, বড়দল, বাইেিলা, আশাশুহে, জেিা: সাতিীো সাত/৩১৬ ২৮.১২.১৬ 

636.   সাবেৃেীে িহে র্মহিে , ধান্যিাটি, যশাভোলী, আশাশুহে, জেিা: সাতিীো সাত/৩১৭ ২৮.১২.১৬ 

637.   বার্মেডাঙ্গা সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , বার্মেডাঙ্গা সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , বার্মেডাঙ্গা , তুয়ােডাঙ্গা , আশাশুহে, জেিা: সাতিীো সাত/৩১৮ ২৮.১২.১৬ 

638.   পঃ কার্মালকাটি ( যসরেেচক) কাহল র্মহিে , কার্মালকাটি, যশাভোলী, আশাশুহে, জেিা: সাতিীো সাত/৩১৯ ২৮.১২.১৬ 

639.   শ্রীশ্রী োধা কৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম: পূব থ কাদাকাটী, ডাক: কাদাকাটী, উপরেিা: আিাশুলন, জেিা: সাতিীো সাত/৩২০ ০৩.০১.১৭ 

640.   েকোবাদ সাবেৃেীে কালীর্মহিে , েকোবাদ, বড়দল,  আশাশুহে, সািিীো  সাত/৩২২ ২৮.১২.১৬ 

641.   যেঁতুহলয়া সাবেৃেীে কালী র্মহিে , যেঁতুহলয়া, শ্রীোর্মকাটি, আশাশুহে, সািিীো  সাত/৩২৩ ২৮.১২.১৬ 

642.   হবলবকচে উত্তে পাড়া সাবেৃেীে হশ্রশ্রী দু াৃ র্মহিে , হবলবকচে , পুইোলা, আশাশুহে, জেিা: সাতিীো সাত/৩২৪ ২৮.১২.১৬ 

643.   হবলর্মহিষকুড় সাবেৃেীে কালী র্মহিে , র্মহিষকুড়, পুইোলা , আশাশুহে, সািিীো  সাত/৩২৫ ২৮.১২.১৬ 

644.   দহিণ বড়দল হশব র্মহিে , বড়দল , বড়দল, আশাশুহে,সািিীো  সাত/৩২৬ ২৮.১২.১৬ 
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645.   কুুঁন্দুহড়য়া সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , কুুঁন্দুহড়য়া, পাইখালী, আশাশুহে, সািিীো  সাত/৩২৭ ২৮.১২.১৬ 

646.   পূব ৃকাদাকাটি সাবেৃেীে কালী র্মহিে , পূবকৃাদা কাটি , কাদাকাটি, আশাশুহে, জেিা: সাতিীো সাত/৩২৮ ২৮.১২.১৬ 

647.   যবউলা সাবেৃেীে বাসন্তী র্মহিে , যবউলা, বুধিাটা, আশাশুহে, সািিীো  সাত/৩২৯ ২৮.১২.১৬ 

648.   খাহলয়া সাবেৃেীে পূো র্মহিে , খাহলয়া, খেো, আশাশুহে, জেিা: সাতিীো সাত/৩৩০ ২৮.১২.১৬ 

649.   োর্মে ে িহেসভা র্মহিে  ও কালী র্মহিে , বার্মে ে , আশাশুহে , সািিীো  সাত/৩৩৩ ২৮.১২.১৬ 

650.   য ায়ালডাঙ্গা সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , য ায়ালডািং া , োর্মাল ে ে ইউহপ, আশাশুহে , সািিীো  সাত/৩৩৪ ২৮.১২.১৬ 

651.   খাহলয়া সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , খাহলয়া ,  খােো ইউহপ, আশাশুহে, জেিা: সাতিীো সাত/৩৩৭ ২৮.১২.১৬ 

652.   খদুয়াে ডাঙ্গা সাবেৃেীে কালী র্মহিে ,  েদুয়াে ডাঙ্গা, কাদাকাটি, আশাশুহে, জেিা: সাতিীো সাত/৩৩৮ ২৮.১২.১৬ 

653.   িাঁসখালী ও র্মধ্যর্ম বলাবাহড়য়া সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , িাঁসখালী, আশাশুহে, সািিীো  সাত/৩৪১ ২৮.১২.১৬ 

654.   কেচা খালী সাবেৃেীে বাসন্তী র্মহিে , কেচা খালী, শ্রীোর্মকাটি, আশাশুহে সাত/৩৪২ ২৮.১২.১৬ 

655.    াসটিয়া সাবেৃেীে র্মহিে ,  াসটিয়া, আনুহলয়া, আশাশুহে সাত/৩৪৩ ২৮.১২.১৬ 

656.   েদুয়াে ডাঙ্গা সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , েদুয়াে ডাঙ্গা,  কাদাকাটি, আশাশুহে সাত/৩৪৫ ২৮.১২.১৬ 

657.   পূব থ কুলিয়া সাব থেনীন কািী র্মলিে ,  কুলিয়া, গুরুগ্রার্ম, জদবিাটা, সাতিীো ,  সাত/৩৬৩ ০৩.০১.১৭ 

658.   উত্তে পারুলিয়া চাোবটতিা দুগ থা / কািী র্মলিে , উত্তে পারুলিয়া, পারুলিয়া, জদবিাটা , সাতিীো  সাত/৩৬৪ ০৩.০১.১৭ 

659.   দলিণ পারুলিয়া তীবেপাড়া শ্রীশ্রী িলের্মলিে , দলিণ পারুলিয়া, পারুলিয়া, জদবিাটা , সাতিীো  সাত/৩৬৫ ০৩.০১.১৭ 

660.   আটিতলবঘা দ পুব থপাড়া, সাব থেনীন িলে ও কালি র্মলিে , আট িতলবঘা, আস্কােপুে,  জদবিাটা , সাতিীো  সাত/৩৬৬ ০৩.০১.১৭ 

661.   বাগপাড়া সাব থেনীন কািী র্মলিে , দাঃ পারুলিয়া, পারুলিয়া, জদবিাটা  সাত/৩৬৭ ০৩.০১.১৭ 

662.   পারুলিয়া জঘাষপাড়া সাব থেনীন োধা কৃষ্ণ র্মলিে , দলিণ পারুলিয়া, পারুলিয়া, জদবিাটা , সাতিীো  সাত/৩৬৮ ০৩.০১.১৭ 

663.   দাঃ পারুলিয়া সাব থেনীন শ্রীশ্রী োধা জগালবি র্মলিে , দলিণ পারুলিয়া, জদবিাটা , সাতিীো  সাত/৩৬৯ ০৩.০১.১৭ 

664.   টিরকট সাব থেনীন শ্রীশ্রী বাসন্তী পূো র্মলিে , সুবণ থবাদ, জদবিাটা  সাত/৩৭০ ০৩.০১.১৭ 

665.   সুবণ থবাদ সাব থেনীন শ্রীশ্রী দুগ থা র্মাতৃ র্মলিে , সুবণ থাবাদ, জদবিাটা  সাত/৩৭১ ০৩.০১.১৭ 

666.   বা বাটী সাবেৃেীে িহে র্মহিে  ( শুইলপুে) বা বাটী, ভাড়াহশর্মলা , কাহল ঞ্জ  সাত/৪৬৯ ০৩.০১.১৭ 

667.   য াহবিরদব হেউ র্মহিে  ( কাটুহেয়া) , যটরুহলয়া, কাটুহেয়া,  পীে ােে,  সাত/৪৭০ ০৩.০১.১৭ 

668.   েলিা কালীর্মািা র্মহিে , েলিা , কাহল ঞ্জ, সািিীো  সাত/৪৭১ ০৩.০১.১৭ 

669.   সাইিাটি সাবেৃেীে শ্রীশ্রী দু াৃ র্মহিে , সাইিাটি, চম্পাফুল , কাহল ঞ্জ সাত/৪৭২ ০৩.০১.১৭ 

670.   হেেণ াছা য াহবিপুে সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , য াহবিপুে, শ্রীেলা, কাহল ঞ্জ সাত/৪৭৩ ০৩.০১.১৭ 

671.   শ্রীশ্রী েলসকােি য ৌড়ীয় র্মঠ ( আহর্ময়াে),  কাহল ঞ্জ , সািিীো  সাত/৪৭৪ ০৩.০১.১৭ 

672.   বাঁশদি োর্মকৃষ্ণ যসবাশ্রর্ম, বাঁশদি, য াহবিকাটী, কাহল ঞ্জ সাত/৪৭৫ ০৩.০১.১৭ 

673.   বাঁশদি সাবেৃেীে িহে র্মহিে , বাঁশদি , য াহবিকাটী, কাহল ঞ্জ, সািিীো সাত/৪৭৬ ০৩.০১.১৭ 

674.   যটাো সাবেৃেীে কালী র্মহিে , যটাো, য াহবিকাটী, কাহল ঞ্জ, সািিীো  সাত/৪৭৭ ০৩.০১.১৭ 
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675.   হবষ্ণুপুে েস্কেকািা য ৌড়ীয় র্মঠ, হবষ্ণুপুে , কাহল ঞ্জ, সািিীো  সাত/৪৭৮ ০৩.০১.১৭ 

676.   দু াৃ র্মহিে ( কৃষ্ণে ে বাোে) , কৃষ্ণে ে সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , কাহল ঞ্জ, সািিীো  সাত/৪৭৯ ০৩.০১.১৭ 

677.   বরেয়া র্মধ্যপাড়া সাবেৃেীে িহে র্মহিে , বরেয়া,  যেঁতুহলয়া,  কাহল ঞ্জ সাত/৪৮০ ০৩.০১.১৭ 

678.   োরয়েিাট সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , র্মাথুরেশপুে,  কাহল ঞ্জ,  সািিীো সাত/৪৮১ ০৩.০১.১৭ 

679.   র্মিৎপুে  সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে, র্মিৎপুে,  কাহল ঞ্জ, সািিীো  সাত/৪৮২ ০৩.০১.১৭ 

680.   য াহবিকাটি সাবেৃেীে শ্রীশ্রী  ঙ্গারদবীে বারুেী র্মহিে , য াহবিকাটি, কাহল ঞ্জ সাত/৪৮৩ ০৩.০১.১৭ 

681.   খালো হর্মলে র্মহিে , খালো,  িাঁহড়ভাঙ্গা, কাহল ঞ্জ সাত/৪৮৪ ০৩.০১.১৭ 

682.   ডযার্মোইি সাব থেনীন দুগ থাপূো র্মলিে, গ্রার্ম: ডযার্মোইি, ডাক: জর্ম খািী, উপরেিা: কািীগঞ্জ, জেিা: সাতিীো সাত/৪৮৫ ০৩.০১.১৭ 

683.  োর্মািপুে শ্রীশ্রী োধারগালবি জসবাশ্রর্ম, পািপাড়া, বজ্রাপুে, োর্মািপুে োর্মা/০২ ১২.০১.১৭ 

684.   খড়র্মা কালীবাড়ী র্মহিে ও সা. োধাকৃষ্ণ র্মহিে , গ্রার্ম: োহর্মোকািা, ডাক: খড়র্মা, উপরেলা: যদওয়াে ঞ্জ, যেলা: োর্মালপুে োর্মা/৩০ ১২.০১.১৭ 

685.   শ্রীশ্রী কালী র্মহিে , গ্রার্ম: কাহলকাপুে, যপা: + র্ো: যদওয়াে ঞ্জ, যেলা: োর্মালপুে োর্মা/৩২ ১২.০১.১৭ 

686.   সাবেৃেীে কালী র্মহিে , গ্রার্ম: র্মাহঝপাড়া , ডাক: যদওয়াে ঞ্জ, উপরেলা: যদওয়াে ঞ্জ, যেলা: োর্মালপুে োর্মা/৩৩ ১২.০১.১৭ 

687.   োধা য াহবি র্মহিে , গ্রার্ম: হবন্যাফেে ডাক: গুরেে বাড়ী,  উপরেলা: র্মাদাে ঞ্জ, যেলা: োর্মালপুে োর্মা/১৩০ ১২.০১.১৭ 

688.   য ৌে হেিাই র্মহিে, গ্রার্ম: কয়ড়া , ডাক: পাটদি , উপরেলা: র্মাদাে ঞ্জ, যেলা: োর্মালপুে োর্মা/১৩১ ১২.০১.১৭ 

689.   শ্রীশ্রী কালী র্মহিে , গ্রার্ম+ডাক+ উপরেলা: ইসলার্মপুে, যেলা: োর্মালপুে র্মাদা/১৭১ ১২.০১.১৭ 

690.  চাঁপাই শুড়িা কািী র্মলিে, গ্রার্ম: শুড়িা, ডাক: িাট বাকইি, উপরেিা: নারচাি, জেিা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ চাঁপাই/১২৬ ১৬.০৮.১৬ 

691.  েয়পুেিাট েবাব ঞ্জ াট র্মিাশ্মশাে , যদবস্থাে,  গ্রার্ম: + ডাক: + উপরেলা: আরেলপুে, যেলা: েয়পুেিাট েয়/০১ ৩১.০১.১৭ 

692.   প. দু াৃদি সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে ,  গ্রার্ম: পহির্ম দু াৃদি, যপা: েয়পাবহৃিপুে, উপরেলা: + যেলা: েয়পুেিাট েয়/৭০ ৩১.০১.১৭ 

693.   ছাহিোলী হশব র্মহিে , গ্রার্ম: + ডাক: ছাহিোলী, উপরেলা: পাঁচহবহব, যেলা: েয়পুেিাট েয়/১২০ ৩১.০১.১৭ 

694.   ভাোহুি (র ায়ালপাড়া) গুড়েী র্মিাশ্মশাে, গ্রার্ম: ভাোহুি, ডাক: ছাহিোলী, উপরেলা: পাঁচহবহব, েয়পুেিাট েয়/১২১ ৩১.০১.১৭ 

695.   কুসুম্বা যসাোকুল  রুহেিালী র্মিাশ্মশাে,  গ্রার্ম: কুসুম্বা, ডাক: শালাইপুে, উপরেলা: পাঁচহবহব,  যেলা: েয়পুেিাট েয়/১২২ ৩১.০১.১৭ 

696.  নওগাঁ বলিিাে কািী র্মলিে, গ্রার্ম+ডাক: বলিিাে, উপরেিা+রেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৬০৪ ৩১.০৭.১৬ 

697.   লবিা পািপাড়া সাব থেনীন দুগ থার্মাতা র্মলিে, গ্রার্ম: লবিা, ডাক: ভাঙ্গাোঙ্গাি, উপরেিা: আত্রাই, জেিা: নওগাঁ েও াঁ/৭৫৯ ৩১.০৭.১৬ 

698.   িািারগািা পীেপাড়া সাব থেনীন োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: পীেপাড়া, ডাক: িািারগািা, উপরেিা: আত্রাই, জেিা: নওগাঁ েও াঁ/৭৬০ ৩১.০৭.১৬ 

699.   পাইকড়া সাব থেনীন কািীর্মাতা র্মলিে ও র্মিাশ্মিান, গ্রার্ম: + ডাক: পাইকড়া, উপরেিা: আত্রাই, জেিা: নওগাঁ েও াঁ/৭৬১ ৩১.০৭.১৬ 

700.   চনলদঘী সাব থেনীন োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: চনলদঘী, ডাক: পািিা, উপরেিা: আত্রাই, জেিা: নওগাঁ েও াঁ/৭৬২ ৩১.০৭.১৬ 

701.   েগপাড়া সাব থেনীন দুগ থার্মাতা র্মলিে, গ্রার্ম: েগপাড়া, ডাক: লর্মঠাপুে, উপরেিা: বদিগাছী, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮০৬ ৩১.০৭.১৬ 

702.   শ্রীশ্রী িক্ষ্মী নাোয়ণ র্মলিে, গ্রার্ম: তানইি, ডাক: চেদ্যপুে, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৫১ ৩১.০৭.১৬ 

703.   শ্রীশ্রী সব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: বড়মুল্লুক, ডাক: কালিগ্রার্ম, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৫২ ৩১.০৭.১৬ 

704.   শ্রীশ্রী র্মিাপ্রভু জসবাইত সলর্মলত র্মলিে, গ্রার্ম: বড়মুল্লুক, ডাক: কালিগ্রার্ম, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৫৩ ৩১.০৭.১৬ 
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705.   শ্রীশ্রী কািীর্মাতা ঠাকুোণী র্মলিে, গ্রার্ম: বড়মুল্লুক, ডাক: কালিগ্রার্ম, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৫৪ ৩১.০৭.১৬ 

706.   জতলিপাড়া স্বেবািা সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: জতলিপাড়া, ডাক: িংকেপুে, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৫৫ ৩১.০৭.১৬ 

707.   চবিলসং সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: চবিলসং, ডাক: চেদ্যপুে, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৫৬ ৩১.০৭.১৬ 

708.   শ্রীশ্রী ব্রের্মাধুেী র্মলিে, গ্রার্ম: র্মধ্যগর্মনর্ম, ডাক: চর্মনর্ম, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৫৭ ৩১.০৭.১৬ 

709.   চকউরর্মদ শ্রীশ্রী োধারগালবি লেউ র্মলিে, গ্রার্ম: চকউরর্মদ, ডাক: োর্মনগে, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৫৮ ৩১.০৭.১৬ 

710.   সতীিাট শ্রীশ্রী োধারগালবি লেউ র্মলিে, গ্রার্ম: শ্রীোর্মপুে, ডাক: সতীিাট, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৫৯ ৩১.০৭.১৬ 

711.   জগালবিপুে সাব থেনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম: জগালবিপুে, ডাক: চর্মনর্ম, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৬০ ৩১.০৭.১৬ 

712.   েঞ্জািী কািীর্মাতা জদবস্থান, গ্রার্ম: আঁয়াপুে, ডাক: চবদ্যপুে, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৬১ ৩১.০৭.১৬ 

713.   লবিদুবিা সাব থেনীন পূো র্মলিে, গ্রার্ম: লবিদুবিা, ডাক: চর্মনর্ম, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৬২ ৩১.০৭.১৬ 

714.   জগায়াির্মািা লিতিীতিা সাব থেনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম: জগায়াির্মািা, ডাক: চককালিকাপুে, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৬৩ ৩১.০৭.১৬ 

715.   শ্রীশ্রী ঠাকুে অনুকূিচন্দ্র সৎসঙ্গ শ্রী র্মলিে, গ্রার্ম: জঘানা, ডাক: িংকেপুে, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৬৪ ৩১.০৭.১৬ 

716.   খুলদয়াডাঙ্গা সাব থেনীন শ্মিানঘাট কািী র্মলিে, গ্রার্ম: খুলদয়াডাঙ্গা, ডাক: জগাটগাড়ী, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৬৫ ৩১.০৭.১৬ 

717.   জঘাড়াদি সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: জঘাড়াদি, ডাক: কুশুম্বা, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৬৬ ৩১.০৭.১৬ 

718.   চবিলসং বারোয়ােী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: চবিলসং, ডাক: চেদ্যপুে, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৬৭ ৩১.০৭.১৬ 

719.   শ্রীশ্রী োধা জগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: বালেল্যা, ডাক: জোতবাোে, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৬৮ ৩১.০৭.১৬ 

720.   িিেবাড়ী োধা জগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: িিেবাড়ী, ডাক: জোকািাট, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৬৯ ৩১.০৭.১৬ 

721.   জগালবিপুে ও চকোোপুে শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: চকোোপুে, ডাক: জগাটগাড়ী, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৭০ ৩১.০৭.১৬ 

722.   জগালবিপুে তাঁতীপাড়া সাব থেনীন পূো র্মলিে, গ্রার্ম: জগালবিপুে, ডাক: চর্মনর্ম, উপরেিা: র্মািা, জেিা: নওগাঁ নওগাঁ/৮৭১ ৩১.০৭.১৬ 

723.  লদনােপুে নাোয়ণপুে শ্রীশ্রী লনগর্মানি সােস্বত র্মলিে, গ্রার্ম: নাোয়ণপুে, ডাক+উপরেিা: পাব থতীপুে, জেিা: লদনােপুে লদনাে/৬০৪ ০১.০৯.১৬ 

724.   তুিসীঘাট বিে কািী র্মলিে, তুিসীঘাট, গাইবান্ধা গাই/২২ ১১.০১.১৭ 

725.   উত্তে বােবলহদয়া হশব র্মহিে , গ্রার্ম: উত্তে বােবলাহদয়া, ডাক: হখহদে, উপরেলা:  াইবান্ধা , যেলা:  াইবান্ধা গাই/২৩ ১১.০১.১৭ 

726.   উত্তে  ার ায়া শ্রীশ্রী কালী র্মহিে , গ্রার্ম: উত্তে  ার ায়া, যপা: িাট দহেয়াপুে, র্াো :  াইবান্ধা, যেলা:  াইবান্ধা গাই/২৪ ১১.০১.১৭ 

727.    রড়েবািা  সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে , গ্রার্ম: বারুইপাড়া , র্াো :  াইবান্ধা , যেলা:  াইবান্ধা গাই/২৫ ১১.০১.১৭ 

728.   সেকােতাড়ী সাবেৃেীে  িহেবাসে র্মার্ত র্মহিে ,  গ্রার্ম:  সেকােিাড়ী, ডাক: বহদয়াখালী , উপ:+ যেলা:  াইবান্ধা গাই/২৬ ১১.০১.১৭ 

729.   সাবেৃেীে োধা য াহবি র্মহিে , গ্রার্ম: ের্বাোে ( দাশপাড়া ) যপা: যখালািাটী, উপরেলা+ যেলা:  াইবান্ধা গাই/২৭ ১১.০১.১৭ 

730.   পুিবলি শ্রীশ্রী কালী ও দু াৃ র্মহিে , পুিবলি,  যপা: + র্াো+  যেলা:  াইবান্ধা গাই/২৮ ১১.০১.১৭ 

731.   শ্রীশ্রী োধার্মাধব র্মহিে,  গ্রার্ম:  দঃ  যবকাটােী , ডাক:  বাোে পাড়া , উপরেলা: সুিে ঞ্জ, যেলা:  াইবান্ধা গাই/৫৬ ১১.০১.১৭ 

732.   সাচীপাল পাড়া িহে র্মহিে, গ্রার্ম: সাচী, ডাক: সাচী, উপরেলা: সুিে ঞ্জ, যেলা:  াইবান্ধা গাই/৫৭ ১১.০১.১৭ 

733.   োচেী  র য়া  সাবেৃেীে কৃষ্ণর্মহিে, গ্রার্ম: োচেী  র য়া, ডাক: িাোপুে, উপরেলা: সুিে ঞ্জ, যেলা:  াইবান্ধা গাই/৫৮ ১১.০১.১৭ 

734.   যদবোর্ পাড়া সাবেৃেীে েয়দু াৃ র্মহিে, গ্রার্ম: হুড়াভায়াখাঁ ডাক: সুিে ঞ্জ, উপরেলা: সুিে ঞ্জ, যেলা:  াইবান্ধা গাই/৫৯ ১১.০১.১৭ 



ক্রহর্মক জেিা প্রলতষ্ঠারনে নার্ম ও ঠিকানা জেিা জকাড তালেখ 

735.   লার ে খার্মাে িহেবাসে,  গ্রার্ম: পহির্ম চহণ্ডপুে, ডাক: চহন্ডপুে, উপরেলা: সুিে ঞ্জ, যেলা:  াইবান্ধা গাই/৬০ ১১.০১.১৭ 

736.   সুিে ঞ্জ উপরেলা যকন্দ্রীয় র্মহিে,  গ্রার্ম: + ডাক+ উপরেলা: সুিে ঞ্জ, যেলা:  াইবান্ধা গাই/৬১ ১১.০১.১৭ 

737.   িহবকুল্যাপুে কালী র্মহিে, যপা+র্াো: সাদুল্যাপুে, যেলা:  াইবান্ধা গাই/১৪৬ ১১.০১.১৭ 

738.   উত্তে ভািগ্রার্ম কালী র্মহিে , গ্রার্ম: ভািগ্রার্ম, ডাক: ভািগ্রার্ম, উপরেলা: সাদুল্যাপুে, যেলা:  াইবান্ধা গাই/১৪৭ ১১.০১.১৭ 

739.   প্যােীধার্ম কালী র্মহিে, গ্রার্ম: পূব ৃযকশালী ডাঙ্গা, ডাক: কার্মােপাড়া , উপরেলা:সাদুল্যাপুে, যেলা:  াইবান্ধা গাই/১৪৮ ১১.০১.১৭ 

740.   যখাদ্দৃরুহিয়া কালী র্মহিে, গ্রার্ম: যখাহদৃ্দহিয়া , ডাক + র্াো: সাদুল্যাপুে, যেলা:  াইবান্ধা গাই/১৪৯ ১১.০১.১৭ 

741.   দু াৃপুে সাবেৃেীে দু াৃর্মহিে , গ্রার্ম: দু াৃপুে, ডাক: বড়োর্মালপুে, র্াো: সাদুল্যাপুে, যেলা:  াইবান্ধা গাই/১৫০ ১১.০১.১৭ 

742.   শ্রীশ্রী দু াৃ র্মহিে , গ্রার্ম: পাহিল্যাকুড়া , ডাক: বড়োর্মালপুে, উপরেলা: সাদুল্যাপুে, যেলা:  াইবান্ধা গাই/১৫১ ১১.০১.১৭ 

743.   র্মাহিষাবাহি সাবেৃেীে কালী র্মহিে , গ্রার্ম: র্মহিষাবাহি,  যপাষ্ট: র্মহিষাবাহি, র্াো: সাদুল্যাপুে, যেলা:  াইবান্ধা গাই/১৫২ ১১.০১.১৭ 

744.   িালববুল্লাপুে সাবেৃেীে শ্মিান ঘাট , গ্রার্ম: িালববুল্লাপুে,  যপাষ্ট: +উপরেিা:  সাদুল্যাপুে, যেলা:  াইবান্ধা গাই/১৫৩ ১১.০১.১৭ 

745.   ভ বােপুে সাবেৃেীে শ্রীশ্রী কালী ও দু াৃ র্মহিে , গ্রার্ম: ভ বােপুে, ডাক: েির্মিপুে, উপরেলাঃ + যেলা:  াইবান্ধা গাই/২০০ ১১.০১.১৭ 

746.   িালুক হেোইিপুে বটিলী কালী র্মহিে ,গ্রার্ম: িালুক হেোইিপুে, যপা: কহদয়াখালী , উপরেলা: +রেলা:  াইবান্ধা গাই/২০১ ১১.০১.১৭ 

747.   য া াট সা. দু াৃ র্মহিে ও র্মদেরর্মািে হবগ্রি র্মহিে , গ্রার্ম: য া াট, যপা: কার্মােোহে, উপরেলা + যেলা:  াইবান্ধা গাই/২০২ ১১.০১.১৭ 

748.   সোিে ধর্ম ৃর্মহিে, গ্রার্ম:  ধেকুটি, ডাক: লক্ষ্মীপুে, উপরেলা + যেলা:  াইবান্ধা গাই/২০৩ ১১.০১.১৭ 

749.   শ্রীশ্রী কালী র্মহিে ,  কালীকা প্রসাদ যচৌধুেী  ( দাসপাড়া) , যপৌেসভা, ডাক+ উপরেলাঃ + যেলা:  াইবান্ধা গাই/২০৪ ১১.০১.১৭ 

750.  িাির্মলনেিাট জকন্দ্রীয় শ্রীশ্রী কৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম: আোেী জদওরডাবা, ডাক+উপরেিা: আলদতর্মােী, জেিা: িাির্মলনেিাট িাি/০১ ০১.০৯.১৬ 

751.   যদালাপাড়া সোিে ধর্মীয় সাবেৃেীে র্মিাশ্মশাে াট, গ্রার্ম: র্মদেপুে, ডাক: োমুড়ীেিাট, উপরেলা: আহদির্মােী, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/০২ ০২.০১.১৭ 

752.   শ্রীশ্রী োর্মকৃষ্ণ িলে বাসে, গ্রার্ম: োর্মরদব, ডাক: নামুড়ীেিাট, উপরেিা: আলদতর্মােী, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/০৩ ০২.০১.১৭ 

753.   পুোিে যভলাবাড়ী সা. কালী ও দু াৃ র্মহিে,  গ্রার্ম: +যপাষ্ট: যভলাবাড়ী,  উপরেিা: আহদির্মােী, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/০৪ ১০.০১.১৭ 

754.   পূব ৃহদ লটােী যেঁতুলিলা সাবেৃেীে দু াৃ র্মহিে, দী লটােী, যপাঃ দু াৃপুে, উপরেলা: আহদির্মােী, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/০৫ ১০.০১.১৭ 

755.   যদওজডাবা র্মণ্ডলী িহে বাসে োধা র্মাধব হবগ্রি, গ্রার্ম: যদওরডাবা, যপা: োমুড়ীে িাট, উপরেলা: আহদির্মােী, লালর্মহেেিাট িাি/০৬ ১০.০১.১৭ 

756.   বড়াইবাড়ী বনচুকী লবপদতালেণী িলে বাসে, , গ্রার্ম: বড়াইবাড়ী, যপা: োমুড়ীে িাট, উপরেলা: আহদির্মােী, লালর্মহেেিাট িাি/০৭ ১০.০১.১৭ 

757.   ভালতটােী শ্রীশ্রী লনতযানি িলে র্মলিে, গ্রার্ম: বড় কর্মিাবাড়ী, যপা: িােীগঞ্জ, উপরেলা: আহদির্মােী, লালর্মহেেিাট িাি/০৮ ১০.০১.১৭ 

758.   বুকলিিা র্মিাশ্মিান কািী র্মলিে, গ্রার্ম: সুন্দ্রািলে, ডাক: তুষভাণ্ডাে, উপরেিা: কািীগঞ্জ, জেিা: িাির্মলনেিাট িাি/১০১ ০১.০৯.১৬ 

759.   জেঁতুলিয়া শ্রীশ্রী োধার্মাধব জদব লবগ্ররিে জসবা আশ্রর্ম, গ্রার্ম: জেঁতুলিয়া, ডাক: দুহুিী, উপ: কািীগঞ্জ, জেিা: িাির্মলনেিাট িাি/১০২ ০২.০১.১৭ 

760.   উ. জগাপািোয় সা. শ্মিান র্মলিে, গ্রার্ম: উ. জগাপািোয়, ডাক: জর্মরিেনগে, উপরেিা: কািীগঞ্জ, জেিা: িাির্মলনেিাট িাি/১০৩ ০২.০১.১৭ 

761.   শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: কালেেিাট বানীনগে, ডাক: জর্মরিেনগে, উপরেিা: কািীগঞ্জ, জেিা: িাির্মলনেিাট িাি/১০৪ ০২.০১.১৭ 

762.   িেবানীনগে সা. শ্যার্মা কািী র্মলিে, গ্রার্ম: িেবানীনগে, ডাক: জর্মরিেনগে, উপরেিা: কািীগঞ্জ, জেিা: িাির্মলনেিাট িাি/১০৫ ০২.০১.১৭ 

763.   সাব থেনীন র্মিাশ্মিান র্মলিে, গ্রার্ম: কালেেিাট বানীনগে, ডাক: জর্মরিেনগে, উপরেিা: কািীগঞ্জ, জেিা: িাির্মলনেিাট িাি/১০৬ ০২.০১.১৭ 

764.   প. কালেেিাট লবষ্ণু র্মলিে, গ্রার্ম: কালেেিাট বানীনগে, ডাক: জর্মরিেনগে, উপরেিা: কািীগঞ্জ, জেিা: িাির্মলনেিাট িাি/১০৭ ০২.০১.১৭ 
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765.   শ্রীশ্রী পের্মানি িলেবাসে, গ্রার্ম: সুন্দ্রািলব, ডাক: র্মতুষভাণ্ডাে, উপরেিা: কািীগঞ্জ, জেিা: িাির্মলনেিাট িাি/১০৮ ০২.০১.১৭ 

766.   পূব ৃ্রুতহিধে শ্রীশ্রী োধার াহবি র্মহিে,  গ্রার্ম: ্রুতহিধে, ডাক: যচৌধুেীিাট, উপরেিা: কালী ঞ্জ, যেলা:লালর্মহেেিাট িাি/১০৯ ১০.০১.১৭ 

767.   য াড়াল যটপাটােী হবষ্ণুর্মহিে, গ্রার্ম: য াড়ল, ডাক: য াড়ল, উপরেলা: কালী ঞ্জ, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/১১০ ১০.০১.১৭ 

768.   দহিণ বারিেকুড়া শ্রীশ্রী পের্মােি  ীিাশ্রর্ম, গ্রার্ম: বাযিেকুড়া,  যপা: য াড়ল, উপরেলা: কালী ঞ্জ, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/১১১ ১০.০১.১৭ 

769.   ধনসড়া বািাটােী শ্রীশ্রী োধারগালবি িলে র্মলিে, গ্রার্ম: শ্রীখাতা,  যপা: দিগ্রার্ম, উপরেলা: কালী ঞ্জ, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/১১২ ১০.০১.১৭ 

770.   কালকনা বািাটােী সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম:+ডাক: কালকনা, উপরেলা: কালী ঞ্জ, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/১১৩ ১০.০১.১৭ 

771.   চওোটােী কৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম: িেবানীনগে,  ডাক: জর্মরিেনগে, উপরেলা: কালী ঞ্জ, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/১১৪ ১০.০১.১৭ 

772.   দলিণ ঘরনশ্যার্ম োধাকৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম: দ. ঘরনশ্যার্ম,  ডাক: কলের্মপুে, উপরেলা: কালী ঞ্জ, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/১১৫ ১০.০১.১৭ 

773.   পটিকাপাড়া োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: পটিকাপাড়া,  ডাক: চাপােিাট, উপরেলা: কালী ঞ্জ, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/১১৬ ১০.০১.১৭ 

774.   কালকনা পািপাড়া শ্মিান, গ্রার্ম:+ডাক: কালকনা, উপরেলা: কালী ঞ্জ, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/১১৭ ১০.০১.১৭ 

775.   কালকনা বািাটােী কৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম:+ডাক: কালকনা, উপরেলা: কালী ঞ্জ, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/১১৮ ১০.০১.১৭ 

776.   কালকনা পািপাড়া কািী র্মলিে, গ্রার্ম:+ডাক: কালকনা, উপরেলা: কালী ঞ্জ, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/১১৯ ১০.০১.১৭ 

777.   কালকনা োেস্মৃলত জকন্দ্রীয় লিব র্মলিে, গ্রার্ম:+ডাক: কালকনা বাোে, উপরেলা: কালী ঞ্জ, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/১২০ ১০.০১.১৭ 

778.   চওোটােী শ্মিান কািী র্মলিে, গ্রার্ম: িেবানীনগে,  ডাক: জর্মরিেনগে, উপরেলা: কালী ঞ্জ, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/১২১ ১০.০১.১৭ 

779.   কালকনা বািাটােী সাব থেনীন শ্মিান র্মলিে, গ্রার্ম:+ডাক: কালকনা, উপরেলা: কালী ঞ্জ, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/১২২ ১০.০১.১৭ 

780.   শ্রীশ্রী োধা জগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: জখািথসাপটানা, ডাক+উপরেিা+রেিা: িাির্মলনেিাট িাি/৩০১ ০১.০৯.১৬ 

781.   শ্রীশ্রী োধা র্মাধব র্মলিে, গ্রার্ম: আদি থপাড়া, ডাক+উপরেিা+রেিা: িাির্মলনেিাট িাি/৩০২ ০১.০৯.১৬ 

782.   শ্রীশ্রী জিাকনার্ ব্রহ্মচােী বাবাে র্মলিে, গ্রার্ম: জখাচাবাড়ী, ডাক+উপরেিা+রেিা: িাির্মলনেিাট িাি/৩০৩ ০১.০৯.১৬ 

783.   শ্রীশ্রী ঠাকুে অনুকূিচন্দ্র সৎসঙ্গ, গ্রার্ম: পূব থসাপটানা, ডাক+উপরেিা+রেিা: িাির্মলনেিাট িাি/৩০৪ ০১.০৯.১৬ 

784.   শ্রীশ্রী ঠুটা পাইকে শ্মিান কািী র্মলিে, গ্রার্ম: জখািথসাপটানা, ডাক+উপরেিা+রেিা: িাির্মলনেিাট িাি/৩০৫ ০১.০৯.১৬ 

785.   দহিণ  হিোর্মাহেক শ্রীশ্রী িহের্মহিে,  গ্রার্ম: হিোর্মাহেক, ডাক: র্মরিন্দ্র ঞ্জ, উপরেিা + যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/৩০৬ ১০.০১.১৭ 

786.   সুবােবাড়ী োয়জ কপাড়া দু াৃ র্মহিে,  গ্রার্ম: সুবােবাড়ী, যপাষ্ট: বড়বাড়ীে িাট, উপরেিা + যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/৩০৭ ১০.০১.১৭ 

787.   শ্রীশ্রী বৃরদ্ধশ্বেী ও োধার াহবি র্মহিে ,  গ্রার্ম: বুহড়ে বাোে,  যপাষ্ট: বুহড়ে বাোে,  উপরেলা: + যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/৩০৮ ১০.০১.১৭ 

788.   খািাপাড়া দারসেহদ ী শ্রীশ্রী দু াৃ র্মহিে,  গ্রার্ম: পঞ্চগ্রার্ম আলাবক্স , যপাষ্ট: র্মীরেেবাড়ী, উপরেলা+ যেলা: লালর্মহেেিাট  িাি/৩০৯ ১০.০১.১৭ 

789.   েহিপুে প. পাড়া স া. সহিদােি োধাকৃষ্ণ র্মহিে, গ্রার্ম: েহিপুে,  ডাক: হিস্তা, উপরেিা+ যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/৩১০ ১০.০১.১৭ 

790.   েজ  াোপাড়া স াব থেনীন দুগ থা র্মহিে, গ্রার্ম: েজ  াোপাড়া,  ডাক: জদউলতেিাট, উপরেিা+ যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/৩১১ ১০.০১.১৭ 

791.   শ্রীশ্রী োর্মকৃষ্ণ আশ্রর্ম, গ্রার্ম: পূব থরবেগ্রার্ম, ডাক: নওদাবাস, উপরেি: িাতীবান্ধা, জেিা: িাির্মলনেিাট িাি/৪০১ ০১.০৯.১৬ 

792.   পূব থ লসন্দুণ থা শ্মিান, গ্রার্ম: +ডাক: লসন্দুণ থা, উপরেিা: িাতীবান্ধা, জেিা: িাির্মলনেিাট িাি/৪০২ ০২.০১.১৭ 

793.   প. নওদাবাস বটতিী সাব থেনীন শ্মিান, গ্রার্ম: প. নওদাবাস, ডাক: নওদাবাস, উপরেিা: িাতীবান্ধা, জেিা: িাির্মলনেিাট িাি/৪০৩ ০২.০১.১৭ 

794.   পূব ৃযবেগ্রার্ম সাবেৃেীে িহের্মহিে,  পূব ৃযবেগ্রার্ম, যোওদাবাস, িাহিবান্ধা, লালর্মহেেিাট িাি/৪০৪ ১০.০১.১৭ 
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795.   পূব ৃকাদর্মা শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মহিে,গ্রার্ম: পূব ৃকাদর্মা, যপা: পূব ৃকাদর্মা , উপরেলা: িািীবান্ধা , যেলা: লালর্মহেেিাট  িাি/৪০৫ ১০.০১.১৭ 

796.   শ্রীশ্রী য ৌেহেিাই োধা-য াহবি র্মহিে, গ্রার্ম: কদর্মা,  যপাষ্ট: যভলাগুহড়,উপরেলাঃ িািীবান্ধা, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/৪০৬ ১০.০১.১৭ 

797.   শ্রীশ্রী শ্যার্মা কালী র্মহিে , গ্রার্ম: পূব ৃযবেগ্রার্ম, যপাষ্ট: যবেগ্রার্ম, উপরেলা: িািীবান্ধা, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/৪০৭ ১০.০১.১৭ 

798.   পুোে কাচােী বটিলা দু াৃ র্মহিে , গ্রার্ম: পূব ৃযবেগ্রার্ম, ডাক: যবেগ্রার্ম, র্াো: িািীবান্ধা, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/৪০৮ ১০.০১.১৭ 

799.   শ্রীশ্রী োরধশ্যার্ম িহের্মহিে, পহির্ম েওদাবাস, ডাক: েওদাবাসিাট,  উপরেলা: িািীবান্ধা, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/৪০৯ ১০.০১.১৭ 

800.   শ্রীশ্রী র্মধুসূদে র্মহিে, গ্রার্ম: উত্তে ইলদীবাড়ী, ডাকঃ হসন্দুোৃ, র্াো: িািীবান্ধা, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/৪১০ ১০.০১.১৭ 

801.   শ্রীশ্রী োধার্মাধব িহের্মহিে, হসিং ীর্মােী , ডাক:  িািীবান্ধা, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/৪১১ ১০.০১.১৭ 

802.    হড্ডর্মাহে হেোলা িহে র্মহিে, গ্রার্ম:র্মধ্য  হড্ডর্মােী, ডাক: হর্মলে বাোে, উপরেলা: িািীবান্ধা, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/৪১২ ১০.০১.১৭ 

803.   শ্রীশ্রী য াহপোর্ র্মহিে, গ্রার্ম: য ািার্মােী, উপরেলা: িািীবান্ধা, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/৪১৩ ১০.০১.১৭ 

804.   যদালহঢহব সাবেৃেীে র্মহিে, গ্রার্ম: পহির্ম েওদাবাস, ডাক: েওদাবাস, উপরেলা: িািীবান্ধা, যেলা: লালর্মহেেিাট িাি/৪১৪ ১০.০১.১৭ 

805.   চম্পাফুি োধাকৃষ্ণ িলে র্মলিে, গ্রার্ম: +ডাক: লসন্দুণ থা, উপরেিা: িাতীবান্ধা, জেিা: িাির্মলনেিাট িাি/৪১৫ ১০.০১.১৭ 

806.   এরকশ্বেবাদ সনাতন জসবাশ্রর্ম,  পূব ৃযবেগ্রার্ম, যোওদাবাস, িাহিবান্ধা, লালর্মহেেিাট িাি/৪১৬ ১০.০১.১৭ 

807.   শ্রীশ্রী োধাকৃষ্ণ র্মলিে, গ্রার্ম: পূব থ নওদাবাস, ডাক: নওদাবাস, উপরেিা: িাতীবান্ধা, জেিা: িাির্মলনেিাট িাি/৪১৭ ১০.০১.১৭ 

808.   উত্তে পারুিীয়া োধার্মাধব র্মলিে, গ্রার্ম: উ. পারুিীয়া, ডাক: দ. পারুিীয়া, উপরেিা: িাতীবান্ধা, জেিা: িাির্মলনেিাট িাি/৪১৮ ১০.০১.১৭ 

809.   দ. পারুিীয়া সা. দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: দ. পারুিীয়া, উপরেিা: িাতীবান্ধা, জেিা: িাির্মলনেিাট িাি/৪১৯ ১০.০১.১৭ 

810.  নীিফার্মােী র্মনাগঞ্জ উ. লকসার্মত জদবীেডাঙ্গা পূো র্মলিে,  উ.লকসার্মত জগাড়গ্রার্ম, ডাক: কুকড়া ডাঙ্গা, উপরেিা: + জেিা: নীিফার্মােী নীি/২২০ ২৮.০৫.১৭ 

811.   বগুিাগাড়ী সাতনািা সাব থেনীন িলে র্মলিে, বগুিাগাড়ী সাতনািা, ডাক: জকল্যাবাড়ী, উপরেিা: লকরিােগঞ্জ, জেিা: নীিফার্মােী নীি/৫১৬ ২৮.০৫.১৭ 

812.   বাগরডাকো লকরিাে সম্প্রদায় শ্রীশ্রী োধারগালবি লবগ্রি র্মলিে, বাগরডাকো, ডাক+উপরেিা: জডার্মাে, জেিা: নীিফার্মােী নীি/৭৪৬ ২৮.০৫.১৭ 

813.   দ. বােলবিা জপ্রলসরডণ্টপাড়া োধারগালবি ভাগবৎ র্মলিে, দ. বােলবিা, ডাক: বামুলনয়া, উপরেিা: জডার্মাে, জেিা: নীিফার্মােী নীি/৭৫০ ২৮.০৫.১৭ 

814.   প. খুটার্মাো পূ. বাড়াইপাড়া সতযাশ্রর্ম িলে র্মলিে, প. খুটার্মাো, ডাক: খুটার্মাো, উপরেিা: েিঢাকা, জেিা: নীিফার্মােী নীি/৮২৩ ২৮.০৫.১৭ 

815.   বাড়াইপাড়া শ্রীশ্রী র্মিাশ্মিান স্বীয়ধার্ম, গ্রার্ম: উ. জভড়রভলড়, ডাক: পুটির্মােী, উপরেিা: লকরিােগঞ্জ, জেিা: েিঢাকা নীি/১১৫১ ০৯.০১.১৭ 

816.   শ্রীশ্রী োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম: িাির্মাো, ডাক: জিওটগাড়ী, উপরেিা: জডার্মাে, জেিা: নীিফার্মােী নীি/১২২৪ ১৮.১২.১৬ 

817.   শ্রীশ্রী লবষ্ণু র্মলিে, গ্রার্ম: বাগরডাকো, ডাক: + উপরেিা: জডার্মাে, জেিা: নীিফার্মােী নীি/১২২৫ ১৮.১২.১৬ 

818.   লিয়ািডাঙ্গা সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: বাগরডাকো, ডাক: + উপরেিা: জডার্মাে, জেিা: নীিফার্মােী নীি/১২২৬ ১৮.১২.১৬ 

819.   োধারগালবি র্মলিে, গ্রার্ম+ডাক: বামুলনয়া, উপরেিা: জডার্মাে, জেিা: নীিফার্মােী নীি/১২২৭ ২৮.০৫.১৭ 

820.   প. িিিলিয়া সাব থেনীন দুগ থা র্মণ্ডব, প. িিিলিয়া, ডাক: লর্মেোগঞ্জ, উপরেিা: জডার্মাে, জেিা: নীিফার্মােী নীি/১২২৮ ২৮.০৫.১৭ 

821.   প. িিিলিয়া সাব থেনীন লবষ্ণু র্মলিে, প. িিিলিয়া, ডাক: লর্মেোগঞ্জ, উপরেিা: জডার্মাে, জেিা: নীিফার্মােী নীি/১২২৯ ২৮.০৫.১৭ 

822.  েংপুে উত্তে িািচাঁদপুে িলেবাসে, গ্রার্মাঃ িািবাড়ী,  ডাক: খরিয়া , উপরেিা: েংপুে, জেিা: েংপুে েংপুে/৩৩৬ ২২.০১.১৭ 

823.   িািচাঁদপুে দ প্রকাি, োধারগালবদ র্মলিে,  গ্রার্ম:  িািচাঁদপুে, ডাক: খরিয়া, উপরেিা: + জেিা: েংপুে েংপুে/৩৩৭ ২২.০১.১৭ 

824.   দলিণ র্মলর্মনপুে কুর্মাে পাড়া কািী র্মলিে , গ্রার্ম: র্মলর্মনপুে, জপাষ্ট: র্মলর্মনপুে, উপরেিা: + জেিা: েংপুে েংপুে/৩৩৮ ২২.০১.১৭ 
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825.   দীঘিটােী সাব থেনীন পুোতন িলে র্মলিে, দীঘিটােী, ডাক: দীঘিটােী, উপরেিা + জেিা: েংপুে েংপুে/৩৩৯ ২২.০১.১৭ 

826.   পূব থ ফরতপুে সাব থেনীন শ্মিান কািী র্মলিে, গ্রার্ম: ফরতপুে, ডাক: উত্তে োনকী,  উপরেিা: + জেিা : েংপুে েংপুে/৩৪০ ২২.০১.১৭ 

827.   শ্রীশ্রী কৃষ্ণ ভাবনামৃত র্মলিে, গ্রার্ম: দ. কুি থা বিোর্মপুে, ডাক: র্মলর্মনপুে,  উপরেিা: + জেিা : েংপুে েংপুে/৩৪১ ২২.০১.১৭ 

828.   পলির্ম জগাপীনার্পুে শ্মিান, গ্রার্ম: জগাপীনার্পুে, ডাক: জকোনীেিাট,  উপরেিা: + জেিা : েংপুে েংপুে/৩৪২ ২২.০১.১৭ 

829.   পলির্ম জগাপীনার্পুে পূব থপাড়া কািী র্মলিে, গ্রার্ম: জগাপীনার্পুে, ডাক: জকোনীেিাট,  উপরেিা: + জেিা : েংপুে েংপুে/৩৪৩ ২২.০১.১৭ 

830.   কািীগঞ্জ সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: চিনপাট,  উপরেিা: + জেিা : েংপুে েংপুে/৩৪৪ ২২.০১.১৭ 

831.   সাতগাড়া চড়কবাড়ী সাব থেনীন শ্রীশ্রী লিব র্মলিে, গ্রার্ম: সাতগাড়া, ডাক: উপিিে, উপরেিা: + জেিা : েংপুে েংপুে/৩৪৫ ২২.০১.১৭ 

832.   িালেপুে বাছুেবািা োধার্মাধব লেউে র্মলিে,  গ্রার্ম: িােীপুে বাছুে বান্ধা, জপা: ইকেচািী,  উপরেিা: তাোগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৩৫৭ ২২.০১.১৭ 

833.   জদািাোেী বাড়াই পাড়া দুগ থা র্মলিে , গ্রার্ম: জদািাোেী বাড়াই পাড়া, ডাক: ইকেচািী,  র্ানা: তাোগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৩৫৮ ২২.০১.১৭ 

834.   দলিণ িালেপুে সেকাে পাড়া দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: সেকারেে পাড়া , জপা: ইকেচািী, উপরেিা: তাোগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৩৫৯ ২২.০১.১৭ 

835.   শ্রীশ্রী কািী র্মলিে, গ্রার্ম: চসয়দপুে সাধু পাড়া,  ডাকঘে: ভাটীেিাট, উপরেিা: তাোগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৩৬০ ২২.০১.১৭ 

836.   উলেয়াি পূব থ র্মধ্যপাড়া িলের্মলিে, গ্রার্ম: উলেয়াি  দ র্মধ্যপাড়া, জপা: ভাংগীেিাট, উপরেিা: তাোগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৩৬১ ২২.০১.১৭ 

837.   লকসার্মত জর্মনানগে বালনয়াপাড়া িলেবাসে ও দুগ থার্মলিে,  গ্রার্ম: লকসার্মত ডাক: জর্মনানগে, উপরেিা: তাোগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৩৬২ ২২.০১.১৭ 

838.   কাঁচনা শ্রীশ্রী িলে র্মলিে, গ্রার্ম: কাঁচনা, জপা: ইকেচািী, র্ানা: তাোগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৩৬৩ ২২.০১.১৭ 

839.   েলির্মাপুে দ চাকিা, সনাতন র্মলিে অঙ্গন,  গ্রার্ম: েলির্মাপুে, উপরেিা: তাোগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৩৬৪ ২২.০১.১৭ 

840.   সাব থেনীন  িলে র্মলিে,  গ্রার্ম: লবষ্ণুপুে, উপরেিা: তাোগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৩৬৫ ২২.০১.১৭ 

841.   শ্যার্মগঞ্জ কাচােী পাড়া র্মিা শ্মিান, গ্রার্ম: শ্যার্মগঞ্জ কাচােী পাড়া, উপরেিা: তাোগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৩৬৬ ২২.০১.১৭ 

842.   শ্যার্মাগঞ্জ কাচােী পাড়া সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: শ্যার্মাগঞ্জ কাচােী পাড়া, উপরেিা: তাোগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৩৬৭ ২২.০১.১৭ 

843.   তাোগঞ্জ জকন্দ্রীয় শ্মিান , গ্রার্ম: বুি থা জনংটিরছড়া, উপরেিা: তাোগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৩৬৮ ২২.০১.১৭ 

844.   োধার্মদন র্মরিান লেউ র্মলিে, গ্রার্ম: কুি থা , ডাক + উপরেিা: তাোগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৩৬৯ ২২.০১.১৭ 

845.   কালির্মলিে শ্মিান, গ্রার্ম: চসয়দপুে সাধুপাড়া, ডাকপাড়া: ডাঙ্গীেিাট, উপরেিা: তাোগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৩৭০ ২২.০১.১৭ 

846.   উত্তে বাওচন্ডী সািাপাড়া  দুগ থা ও নাোয়ণ র্মলিে, গ্রার্ম: উত্তে বাওচন্ডী,  ডাক: আউলিয়াগঞ্জ, উপরেিা: বদেগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৪১৩ ২২.০১.১৭ 

847.   চম্পাতিী দুগ থা র্মলিে , গ্রার্ম: চম্পাতিী, ডাক:  জিরখেিাট, উপরেিা: বদেগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৪১৪ ২২.০১.১৭ 

848.   িািাপুে বারোয়ােী কািী র্মলিে, গ্রার্ম: িািাপুে, উপরেিা: বদেগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৪১৫ ২২.০১.১৭ 

849.   শ্রীশ্রী র্মনসা র্মলিে,  গ্রার্ম: আর্মরুি বাড়ী,  ডাক + উপরেিা: বদেগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৪১৬ ২২.০১.১৭ 

850.   পলির্ম িািাপুে বারোয়ােী কািী ও দুগ থা র্মলিে , গ্রার্ম : পলির্ম িািাপুে,  জপা + র্ানাাঃ  বদেগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৪১৭ ২২.০১.১৭ 

851.   দলের্মদন জর্মািন সাব থেনীন শ্রীশ্রী দুগ থা র্মলিে , গ্রার্ম: দলের্মদন জর্মািন, ডাক: ভগীের্ র্মাছিাড়ী, র্ানা: কাউলনয়া, জেিা: েংপুে েংপুে/৪৮৬ ২২.০১.১৭ 

852.   শ্রীশ্রী োধা জগালবি িলে র্মলিে , গ্রার্ম: দলের্মদন জর্মািন,  ডাক:ভগীের্ র্মাছািাড়ী, র্ানা: কাউলনয়া,  জেিা: েংপুে েংপুে/৪৮৭ ২২.০১.১৭ 

853.   পুটির্মােী শ্রীশ্রী োধা য াহবি ও দু াৃ র্মহিে ,  গ্রার্ম: পুটির্মােী, ডাক ে: ভবোিী িাট, উপরেলা: হর্মঠাপুকুে, যেলা: েিংপুে েংপুে/৫৪০ ২২.০১.১৭ 

854.   ভাংনী দলিণপাড়া সাব থেনীন কািী র্মহিে ,  গ্রার্ম: ভাংনী, ডাক ে: + উপরেলা: হর্মঠাপুকুে, যেলা: েিংপুে েংপুে/৫৪১ ২২.০১.১৭ 
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855.   চলণ্ডপুে সাব থেনীন দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: চলণ্ডপুে, ডাক: বাগদুয়াে, উপরেিা: পীেগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৫৬২ ২২.০১.১৭ 

856.   আরর্মাদপুে র্মিন্তপাড়া দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: আরর্মাদপুে, ডাক: োিাঙ্গীোবাদ, উপরেিা: পীেগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৫৬৩ ২২.০১.১৭ 

857.   বািাদুেপুে সাব থেনীন কািী র্মলিে, গ্রার্ম: বািাদুেপুে, ডাক: োয়পুে, উপরেিা: পীেগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৫৬৪ ২২.০১.১৭ 

858.   শ্রীশ্রী শ্মিান কািী র্মলিে, গ্রার্ম: জভণ্ডাবাড়ী, ডাক: লবিিা, উপরেিা: পীেগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৫৬৫ ২২.০১.১৭ 

859.   োয়পুে জদরবাত্তে এরেট, গ্রার্ম: + ডাক: োয়পুে, উপরেিা: পীেগঞ্জ, জেিা: েংপুে েংপুে/৫৬৬ ২২.০১.১৭ 

860.   শ্রীশ্রী দলিণা কািী র্মলিে, গ্রার্ম+ডাক: জদউলত, উপরেিা: পীেগাছা, জেিা: েংপুে েংপুে/৬০৯ ০৯.০৮.১৬ 

861.   বািংলারদশ হবদূষ চন্দ্র দাস যসবাশ্রর্ম ও োধার াহবি র্মহিে, গ্রার্ম: হবেহবহেয়া, ডাক: িামু্বলপুে, পীে াছা, যেলা: েিংপুে েংপুে/৬১০ ২২.০১.১৭ 

862.   আোেী য াপাল সাবেৃেীে দূ াৃ র্মহিে , গ্রার্ম:  আোেী য াপাল, ডাক, পীে াছা, র্াো: পীে াছ, যেলা: েিংপুে েংপুে/৬১১ ২২.০১.১৭ 

863.   র্মকের্মপুে সাবেৃেীে ভবিাহেণী যকন্দ্রীয় দু াৃ  র্মহিে ও শ্মশাে, গ্রার্ম: র্মকের্মপুে, ডাক: যচৌধুোেী পীে াছা, যেলা: েিংপুে েংপুে/৬১২ ২২.০১.১৭ 

864.   শ্রীশ্রী  েরকে হদ ী গুরুব্রহ্ম সিং  আশ্রর্ম, গ্রার্ম: েয়রসে, যপা: সািদে া বাোে, উপরেলা: পীে াছা, যেলা: েিংপুে েংপুে/৬১৩ ২২.০১.১৭ 

865.   িালুক উপাশু বরটািলা দু াৃ র্মহিে হেউ, গ্রার্ম: িালুক উপাশু, ডাক:  র্মাহি ঞ্জ, উপরেলা: পীে াছা, যেলা: েিংপুে েংপুে/৬১৪ ২২.০১.১৭ 

866.   েবসর্মািাে য াহবি র্মহিে, গ্রার্ম; আোহে হঝহেয়া, ডাক:  ইটাকুর্মােী, উপরেলা: পীে াছা,  যেলা: েিংপুে েংপুে/৬১৫ ২২.০১.১৭ 

867.   ডাকুয়াে লদঘী িলেবাসে দুগ থা র্মলিে, গ্রার্ম: জছাটলঝলনয়া, ডাক: সাতদেগা বাোে, উপরেিা: পীেগাছা, জেিা: েংপুে েংপুে/৬১৬ ২২.০১.১৭ 

868.   খার্মাে বড়লভটা কািী র্মণ্ডপ, গ্রার্ম: খার্মাে বড়লভটা, ডাক: ইটাকুর্মােী, উপরেিা: পীেগাছা, জেিা: েংপুে েংপুে/৬১৭ ২২.০১.১৭ 

869.   শ্রীশ্রী কািী র্মলিে, গ্রার্ম: পশুয়া, ডাক: ইটাকুর্মােী, উপরেিা: পীেগাছা, জেিা: েংপুে েংপুে/৬১৮ ২২.০১.১৭ 

870.   জচ ধুেীোনী কািীর্মাতা র্মলিে, গ্রার্ম: + ডাক: জচ ধুোনী, উপরেিা: পীেগাছা, জেিা: েংপুে েংপুে/৬১৯ ২২.০১.১৭ 

871.   সয়ড়াবাড়ীিাট সাবেৃেীে কালী র্মহিে , গ্রার্ম: সয়ড়াবাড়ী িাট, ডাক: আলর্ম হবহদিে, উপরেলা:  ঙ্গাচড়া,  যেলা: েিংপুে েংপুে/৬৩৯ ২২.০১.১৭ 

872.   যদালাপাড়া িহে র্মহিে, গ্রার্মঃ যকালকাি, উপরেলা:  িং াচড়া, যেলা: েিংপুে েংপুে/৬৪০ ২২.০১.১৭ 

873.   পূর্ব্ৃ কচুয়া কাচােী পাড়া দু াৃ র্মহিে ,  গ্রার্ম: কচুয়া কাচােী পাড়া, ডাক: কচুয়া, উপরেলা:  িং াচড়া, যেলা: েিংপুে েংপুে/৬৪১ ২২.০১.১৭ 

874.   আলদাদপুে  কাচােী পাড়া দু াৃ র্মহিে, আলচাঁদপুে, ডাক: চািার্মােী, উপরেলা:  ািং াচড়া, যেলা: েিংপুে েংপুে/৬৪২ ২২.০১.১৭ 

875.   আলদাদপুে দশ আেী সাবেৃেীে িহে র্মহিে, গ্রার্ম: আলদাদপুে, ডাক: চািার্মােী, উপরেলা:  িং াচড়া, যেলা: েিংপুে েংপুে/৬৪৩ ২২.০১.১৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


