
ফযগুনা জেরায ভন্দিরযয তান্দরকা 

ক্রন্দভক ভন্দিরযয নাভ ঠিকানা 

ফযগুনা দয 

1.  ভদন জভান ন্দেউয ভন্দিয (আখড়াফাড়ী) কাঠন্দি, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

2.  শ্রীশ্রী ন্দয গুরুচাঁদ ভতুয়া জফাশ্রভ রাকুযতরা,ফযগুনা দয, ফযগুনা 

3.  কান্দরফাড়ী ফ বেনীন ভন্দিয কযইতরা, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

4.  কুভড়াখারী াফ বেনীন শ্রী শ্রী ন্দয ভন্দিয কুভড়াখারী, ফযগুনা দয, ফযগুনা  

5.  দন্দিন ভনাতরী াফ বেনীন দুগ বা ভন্দিয দন্দিন ভনাতরী,ফযগুনা দয, ফযগুনা 

6.  কান্দরফাড়ী জরাকনাথ ভন্দিয ফযগুনা দয, ফযগুনা, ফযগুনা 

7.  খাজুযতরা াফ বেনীন দুগ বা ভন্দিয খাজুযতরা, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

8.  দন্দিণ খাজুযতরা াফ বেনীন দুগ বা ভন্দিয দন্দিণ খাজুযতরা, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

9.  পূফ ব ফদযখারী াফ বেনীন পূো ভন্দিয পূফ ব ফদযখারী,ফযগুনা দয,ফযগুনা 

10.  পূফ ব ফদযখারী াফ বেনীন দুগ বা পূো ভন্দিয পূফ ব ফদযখারী,ফযগুনা দয,ফযগুনা 

11.  উত্তয ইটফান্দড়য়া াফ বেনীন দুগ বা ভন্দিয উত্তয ইটফান্দড়য়া,ফযগুনা দয,ফযগুনা 

12.  শ্রীগুরু ংঘ আশ্রভ ফুরঝুন্দড়,ফযগুনা দয,ফযগুনা 

13.  যাভ কৃষ্ণ ভন্দিয ফযগুনা দয, ফযগুনা 

14.  ফাংরারদ জফাশ্রভ ফযগুনা দয, ফযগুনা 

15.  আভতরা যাধাকৃষ্ণ ভন্দিয আভতরা,ফযগুনা দয, ফযগুনা 

16.  বফতযণ জফা ংঘ ফযগুনা দয, ফযগুনা 

17.  শ্রী গুরু ংঘ ফযগুনা দয, ফযগুনা 

18.  ফুরঝুন্দড় ফাোয াফ বেনীন পূো ভন্দিয ফুরঝুন্দড় ফাোয, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

19.  ফুরঝুন্দড় ফাোয ন্দযদ পূো ভন্দিয ফুরঝুন্দড় ফাোয, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

20.  পূফ ব বুন্দডযচয াফ বেনীন যাধা জগান্দফি ভন্দিয পূফ ব বুন্দড়যচয, ফযগুনা দয,ফযগুনা 

21.  পূফ ব বুন্দডযচয াফ বেনীন দুগ বা ভন্দিয পূফ ব বুন্দড়যচয, ফযগুনা দয,ফযগুনা 

22.  উওয কুভড়াখারী শ্রীশ্রী যাধারগান্দফি ভন্দিয ও ফাংরারদ জফাশ্রভ  উত্তয কুভড়াখারী, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

23.  উত্তয ইটফান্দড়য়া শ্রী শ্রী যাধা গন্দফি আশ্রভ উত্তয ইটফান্দড়য়া, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

24.  াফ বেনীন শ্রী শ্রী যাধা কৃষ্ণ ভন্দিয জ াটফদযখারী, জগৌযীচন্না, ফযগুনা দয 

25.  শ্রী শ্রী ফাফা জরাকনাথ জফা ংঘ  আখড়াফাড়ী, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

26.  শ্রী শ্রী যাধা জগান্দফি ভন্দিয ীদ স্মৃন্দত ড়ক, ভাইঠা, ফযগুনা দয 

27.  নাথ ন্দি পূো ভন্ড নাথ ন্দি, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

28.  বুন্দডযচয াফ বেনীন যাধারগান্দফি ভন্দিয বুন্দড়যচয, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

29.   ন্দিভ বুন্দডযচয যােন্দফাযী ন্দভস্ত্রী ফান্দড় পূো ভন্দিয ন্দিভ বুন্দড়যচয, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

30.  াফ বেনীন শ্রী শ্রী যাধা কৃষ্ণ ভন্দিয জ াটফদযখারী,ফযগুনা দয, ফযগুনা 

31.  ফদযখারী াফ বেনীন পূো ভন্দিয ফদযখারী, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

32.  শ্রী শ্রী যাধারগান্দফি ন্দগন্দযধাযী জগাীনাথ ভন্দিয উত্তয কুভড়াখারী, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

33.  ফাংরারদ াগরচাঁদ জফাশ্রভ ভূতভাযা, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

34.  উত্তয জখজুযতরা যা ভন্দিয জখজুযতরা, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

35.  দন্দিন ফদযখারী ন্দফ, জক াফ বেনীন শ্রী শ্রী জগান্দফি ভন্দিয দন্দিন ফদযখারী, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

36.  ভূতভাযা ভাড়ক ংরগ্ন াফ বেনীন দুগ বা ভন্দিয ভূতভাযা, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

37.  ভূতভাযা াফ বেনীন দুগ বা ভন্দিয ভূতভাযা, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

38.  জাটকাখারী আশ্রয়ণ জকন্দ্র পূো ভন্দিয জাটকাখারী, ঢলুয়া, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

39.  জাটকাখারী পূফ ব আফান দুগ বা  ভন্দিয জাটকাখারী, ঢলুয়া, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

40.  যায়রবাগ শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয যায়রবাগ, ঢলুয়া, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

41.  যায়রবাগ শ্রীশ্রী যাধারগান্দফি ভন্দিয যায়রবাগ, ঢলুয়া, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

42.  নরী ফাোয াফ বেনীন দুগ বা ভন্দিয নরী ফাোয, ঢলুয়া, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

43.  দন্দিণ জউন্দরবুন্দনয়া শ্রীশ্রী নফরিী নফীনচাঁদ জফাশ্রভ পূো ভন্দিয দন্দিণ জউন্দরবুন্দনয়া, ফযগুনা দয, ফযগুনা। 

44.  চান্দরতাতরী ফাোয শ্রী শ্রী দুগ বা পূো ভন্দিয চান্দরতাতরী ফাোয, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

45.  শ্রী শ্রী যিাচন্ডী দুগ বা ভন্দিয এভ ফান্দরয়াতরী, ফযগুনা দয, ফযগুনা  

46.  দ্মা ন্দফরেেয ডাক্তাযফাড়ী জগান্দফি ভন্দিয দ্মা, নররটানা, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

47.  নররটানা াফ বেনীন শ্রী শ্রী ন্দযভন্দিয নররটানা, ফযগুনা দয, ফযগুনা 

48.  াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয গরান্দচা, ফুরঝুন্দড়, ফযগুনা দয 

জফতাগী 

49.  জফতাগী জকন্দ্রীয় াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ও কারী ভন্দিয জফতাগী জৌযবা, ফযগুনা 

50.  শ্রী শ্রী দুগ বা ও কান্দর ভন্দিয েন্দরা ফাোয, জফতাগী,ফযগুনা 

51.  শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয জনয়াভন্দত, ন্দফন্দফন্দচন্দন, জফতাগী, ফযগুনা 

52.  জরারেন্দ্র ন্দভস্ত্রী ফাড়ীয শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয পুটিয়াখারী, জফতাগী, ফযগুনা 

53.  জরাকনাথ ভন্দিয ৬নং ওয়াড ব, জফতাগী জৌযবা, ফযগুনা 



54.  জফতাগী জেররাড়া াফ বেনীন শ্রীশ্রী দূগ বা ভন্দিয জেররাড়া,উরেরা:জফতাগী,ফযগুনা 

55.  জফতাগী জেররাড়া াফ বেনীন শ্রীশ্রী দূগ বা ভন্দিয জেররাড়া,উরেরা:জফতাগী,ফযগুনা 

56.  যাধারগান্দফি ভন্দিয ৪নং ওয়াড ব জৌযবা, জফতাগী, ফযগুনা 

57.  উত্তযাড় ফারুন্দেন্দফাড়া শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয ন্দফন্দফন্দচন্দন, জফতাগী, ফযগুনা 

58.  দন্দিণাড় ফারুন্দেন্দফাড়া শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয ন্দফন্দফন্দচন্দন, জফতাগী, ফযগুনা 

59.  পূফ ব কাউন্দনয়া ডাক্তায ফান্দড় শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয বুড়াভজুভদায, জফতাগী, ফযগুনা 

60.  শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয যকাযফাড়ী, বুড়াভজুভদায, জফতাগী, ফযগুনা 

61.  াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয ফদনীখারী ফাোয, জফতাগী, ফযগুনা 

62.  াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয চািখারী, জফতাগী, ফযগুনা 

63.  জ াখারী জধাা ফান্দড় াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয জ াখারী, জফতাগী, ফযগুনা 

64.  কান্দরকাফান্দড় শ্যাভকান্ত াওরাদায ফাড়ীয াভরন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয  কান্দরকাফান্দড়, জফতাগী 

65.  শ্রীশ্রী দুগ বা ও ভনা ভন্দিয জভাকান্দভয়া, জফতাগী, ফযগুনা 

66.  শ্রীশ্রী দুগ বা ও কারী ভন্দিয জ াট জভাকান্দভয়া, জফতাগী, ফযগুনা 

67.  অন্দত ফযণ যদায ফান্দড় াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয জোয়ায করুনা, জফতাগী, ফযগুনা 

68.  াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয জোয়ায করুনা, জফতাগী, ফযগুনা 

69.  যাধারগান্দফি ও শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয জভাল্লাযাট, জভাকান্দভয়া, জফতাগী, ফযগুনা 

70.  ফটতরা াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা,কারী ও যস্বতী ভন্দিয কান্দরকাফান্দড়, জফতাগী, ফযগুনা 

71.  ফাবু সুখযঞ্জন যায় াফ বেনীন জফাশ্রভ কুভড়াখারী, জফতাগী,ফযগুনা 

72.  াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয নান্দতখারী, জফতাগী,ফযগুনা 

73.  দ: : ন্দযলামুড়ী াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয দ: : ন্দযলামুড়ী, জফতাগী,ফযগুনা 

74.  চন্দল্লঘয াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয চন্দল্লঘয, জফতাগী,ফযগুনা 

75.  উত্তয জ াখারী শ্রী শ্রী যাধারগান্দফি, ীতরাকারী ও দুগ বা ভন্দিয  উত্তয জ াখারী, জানাফাদ, জফতাগী 

76.  াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ও কারী ভন্দিয দন্দিণ ফান্ডা, জানাফাদ 

77.  ভাছুয়াখারী াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয ভাছুয়াখারী, জভাকান্দভয়া, জফতাগী, ফযগুনা 

78.  দন্দিন জ াখারী যদায ফান্দড় শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয ও জফাশ্রভ দন্দিন জ াখারী, জানাফাদ, জফতাগী 

79.  দন্দিন জ াখারী শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয দন্দিন জ াখারী, জানাফাদ, জফতাগী,ফযগুনা 

80.  জভাকান্দভয়া াফ বেনীন অফধূত ভন্দিয জভাকান্দভয়া, জফতাগী, ফযগুনা 

81.  াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ও কারী ভাতায ভন্দিয কাউন্দনয়া, জফতাগী,ফযগুনা 

82.  চন্দল্ল ঘয াফ ব েনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয চন্দল্লঘয, জফতাগী,ফযগুনা 

83.  শ্রী শ্রী ন্দয চাঁদ ভতুয়া জফা আশ্রভ কাউন্দনয়া কাউন্দনয়া, জফতাগী,ফযগুনা 

84.  ফাংরারদ জফাশ্রভ পুটিয়াখারী, জফতাগী, ফযগুনা 

85.  উত্তযাড় শ্রী শ্রী দূগ বা ভন্দিয পুটিয়াখারী, জফতাগী, ফযগুনা 

86.  দন্দিণাড় শ্রী শ্রী দূগ বা ভন্দিয পুটিয়াখারী, জফতাগী, ফযগুনা 

87.  ফরইবুন্দনয়া শ্রীশ্রী যাধা জগান্দফি ভন্দিয ফরইবুন্দনয়া, জফতাগী, ফযগুনা 

88.  াফ বেনীন ত্রী ভাতৃক ভন্দিয জভাকান্দভয়া, জফতাগী, ফযগুনা 

89.  যাধারগান্দফি ভন্দিয জফতাগী, ফযগুনা 

90.  ফাংরারদ জফাশ্রভ  কান্দেযাফাদ, জফতাগী, ফযগুনা 

91.  বুড়া ভজুভদায াফ বেনীন কারী ভন্দিয ৯নং ওয়াড ব, বুড়া ভজুভদায, জফতাগী, ফযগুনা 

92.  জফলুকা সুিযী ফান্দড় শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয জগযাভর্দ্বন, বুড়া ভজুভদায, জফতাগী, ফযগুনা 

93.  জগযাভর্দ্বন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয জগযাভর্দ্বন, বুড়া ভজুভদায, জফতাগী, ফযগুনা 

94.  জফাযী ফান্দড় াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয ন্দিভ বুড়া ভজুভদায, জফতাগী, ফযগুনা 

আভতরী 

95.  যাধারগান্দফি ভন্দিয গুন্দরাখান্দর, আভতরী,ফযগুনা 

96.  গুন্দরাখান্দর দুগ বা ভন্দিয গুন্দরাখান্দর ফাোয, আভতরী,ফযগুনা 

97.  শ্রীশ্রী ন্দয ভন্দিয  গুন্দরাখারী, আভতরী,ফযগুনা 

98.  উত্তয কারীফান্দড় যাধারগান্দফি ভন্দিয গুন্দরাখারী, আভতরী,ফযগুনা 

99.  উত্তয কারীফান্দড় দুগ বা ভন্দিয গুন্দরাখারী, আভতরী,ফযগুনা 

100.  যাধরগান্দফি ভন্দিয ফাইনবুন্দনয়া ,গুন্দরাখারী, আভতরী,ফযগুনা 

101.  উত্তয জানাখারী রযকান্ত শুকুররয ফান্দড় দুগ বা ভন্দিয উত্তয জানাখারী, আঠারযাগান্দ য়া, আভতরী,ফযগুনা 

102.  যাধরগান্দফি ভন্দিয জগােখারী ,গুন্দরাখারী, আভতরী,ফযগুনা 

103.  শ্রী শ্রী কারীফান্দড় দুগ বা ভন্দিয গােীপুয ফিয, আঠারযাগান্দ য়া, আভতরী,ফযগুনা 

104.  পূফ ব াখান্দযয়া েীরতন ীররয ফান্দড়য ভন্দিয াখান্দযয়া, আঠারযাগান্দ য়া, আভতরী,ফযগুনা 

105.  জগৌয ন্দয জফাশ্রভ ও যাধাকৃষ্ণ ভন্দিয পূফ ব জানাখারী, আভতরী,ফযগুনা 

106.  াখান্দযয়া াাফান্দড় দুগ বা ভন্দিয াখান্দযয়া, আঠারযাগান্দ য়া, আভতরী,ফযগুনা 

107.  শ্রী শ্রী ন্দযগুরুচাঁদ ভতুয়া ভন্দিয চাউরা, আঠারযাগান্দ য়া, আভতরী,ফযগুনা 

108.  গরণ াগর জফাশ্রভ জানাখারী, আঠারযাগান্দ য়া, আভতরী,ফযগুনা 

109.  ন্দযগুরুচাঁদ জফাশ্রভ ভন্দিয পূফ ব কুকুয়া, কুকুয়া, আভতরী,ফযগুনা 

110.  যাধাকৃষ্ণ ভন্দিয  জটপুযা, আভতরী,ফযগুনা 



111.  যাধারগান্দফি ও জফাশ্রভ ভন্দিয পূফ বন্দচরা, রন্দদয়া, আভতরী, ফযগুনা 

112.  পূফ বন্দচরা দুগ বা ভন্দিয পূফ বন্দচরা, রন্দদয়া, আভতরী, ফযগুনা 

113.  ন্দযগুরুচাদ ভতুয়া ভন্দিয তক্তাবুন্দনয়া, রন্দদয়া, আভতরী, ফযগুনা 

114.  উত্তয চাওযা দুগ বা ভন্দিয চাওযা, রন্দদয়া, আভতরী, ফযগুনা 

115.  দন্দিণ তক্তাবুন্দনয়া েগৎ চাঁদ াফ বেনীন শ্রী শ্রী ন্দয ভন্দিয  তক্তাবুন্দনয়া, আভতরী,ফযগুনা 

116.  শ্রী শ্রী যাধাকৃষ্ণ ভন্দিয দন্দিণ তক্তাবুন্দনয়া, রন্দদয়া, আভতরী,ফযগুনা 

117.  ন্দয গুরু চাঁদ ভন্দিয দন্দিণ তক্তাবুন্দনয়া, রন্দদয়া, আভতরী 

118.  ভদন জগাাই ন্দযচাঁদ ভন্দিয দন্দিণ তক্তাবুন্দনয়া, রন্দদয়া, আভতরী 

119.  শ্রীগুরু ভন্দিয আভতরী,ফযগুনা 

120.  শ্রী গুরু কাঙ্গার অনাথ জফাশ্রভ জকন্দ্র াতাকাটা, আভতরী, ফযগুনা 

121.  শ্রী শ্রী ন্দয গুরুচাঁদ বক্ত জফাশ্রভ ঘটখারী, চাওড়া, আভতরী, ফযগুনা 

122.  শ্রী শ্রী ন্দযচাঁদ ভন্দিয াতাকাটা, চাওড়া, আভতরী, ফযগুনা 

123.  ওঁ ান্দন্ত ন্দযগুরু মুকুিচাঁদ জফাশ্রভ দন্দিণ ঘটখারী, চাওড়া, আভতরী, ফযগুনা 

124.  ভদন জভান ন্দেউয ভন্দিয ওয়াড ব নং ৪, আভতরী জৌযবা, ফযগুনা 

125.  াফ বেনীন কান্দর ভন্দিয ওয়াড ব নং ৪, আভতরী জৌযবা, ফযগুনা 

126.  দুগ বা ও কান্দর ভন্দিয ওয়াড ব নং ৪, আভতরী জৌযবা, ফযগুনা 

127.  াফ বেনীন ৎঙ্গ ভন্দিয ওয়াড ব নং ৪, আভতরী জৌযবা, ফযগুনা 

128.  যিা কারী ফাড়ী ভন্দিয ওয়াড ব নং ১, আভতরী জৌযবা, ফযগুনা 

129.  শ্রী শ্রী নাযায়ন ফাড়ী ভন্দিয ওয়াড ব নং ১, আভতরী জৌযবা, ফযগুনা 

130.  শ্রী শ্রী যাধাকৃষ্ণ ভন্দিয ওয়াড ব নং ৪, আভতরী জৌযবা, ফযগুনা 

131.  ন্দফষ্ণুদ ভন্দিয ওয়াড ব নং ৬, আভতরী জৌযবা, ফযগুনা 

132.  ইকন নাভি ভন্দিয ওয়াড ব নং ৬, আভতরী জৌযবা, ফযগুনা 

133.  শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয ওয়াড ব নং ৬, আভতরী জৌযবা, ফযগুনা 

134.  শ্রী শ্রী ন্দয গুরু চাঁদ জফাশ্রভ ওয়াড ব নং ৬, আভতরী জৌযবা, ফযগুনা 

135.  শ্রী শ্রী যাধাকৃষ্ণ ভন্দিয ওয়াড ব নং ৭, আভতরী জৌযবা, ফযগুনা 

136.  শ্রী শ্রী যাধা জগান্দফি ভন্দিয ওয়াড ব নং ৪, আভতরী জৌযবা, ফযগুনা 

137.  ন্দকাযী ফাড়ী দুগ বা ভন্দিয কাভাযাড়া, াতাকাটা 

তারতরী 

138.  তারতরী কারীফান্দড় াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয তারতরী, ফযগুনা 

139.  যাধারগান্দফি ভন্দিয ও ফাংরারদ জফাশ্রভ টিএন্ডটি ড়ক, তারতরী, ফযগুনা 

140.  চযাড়া াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয চযাড়া, তারতরী,ফযগুনা 

141.  দন্দিন চযাড়া া: শ্রী শ্রী যাধারগান্দফি ভন্দিয চযাড়া, তারতরী,ফযগুনা 

142.  জ াটফগী াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয গ্রাভ:জ াটফগী, তারতরী,ফযগুনা 

143.  জফারা া: ভানাভ ংঘ যাধারগান্দফি জফাশ্রভ জফারা, তারতরী, ফযগুনা 

144.  গাব্বান্দড়য়া াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয গাব্বান্দড়য়া ফাোয, তারতরী,ফযগুনা 

145.  জফারা াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয জফারা, তারতরী, ফযগুনা 

146.  উত্তয জফারা াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয জফারা, তারতরী, ফযগুনা 

147.  পঁচারকাড়ান্দরয়া াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয পঁচারকাড়ান্দরয়া, উরেরা:তারতরী,ফযগুনা 

148.  চিনতরা াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয চিনতরা, তারতরী, ফযগুনা 

149.  পূফ ব চিনতরা াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয চিনতরা, তারতরী, ফযগুনা 

150.  কড়ইতরা নযত্তভ দারয যাধারগান্দফি ও দুগ বা ভন্দিয কড়ইতরা, তারতরী,ফযগুনা 

151.  কড়ইতরা ভাভানফ গরনাগর াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয  কড়ইতরা, তারতরী,ফযগুনা 

152.  আঙ্গাযাড়া চাউরাাড়া াফ বেনীন শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয আঙ্গাযাড়া, তারতরী,ফযগুনা 

153.  ােযাবাঙ্গা শ্রী ন্দয গুরুচাদঁ ভন্দিয ােযাবাঙ্গা, তারতরী, ফযগুনা 

154.  তারতরী শ্রী শ্রী ন্দয ভন্দিয তারতরী,ফযগুনা 

155.  ঠাকুযাড়া শ্রী শ্রী কারী ভন্দিয ঠাকুযাড়া, তারতরী, ফযগুনা 

156.  জফারা াফ বেনীন শ্রী গুরু ংঘ জফাশ্রভ জফারা, তারতরী, ফযগুনা 

157.  আঙ্গাযাড়া াফ বেনীন যাধারগান্দফি ভন্দিয আঙ্গাযাড়া, তারতরী,ফযগুনা 

158.  দন্দিণ পূফ ব জফারা াফ বেনীন শ্রী শ্রী কারী ভন্দিয দন্দিন জফারা, তারতরী 

ফাভনা 

159.  ফাংরারদ জফাশ্রভ ফাভনা ন্দিভ ন্দপপুয, ফাভনা, ফযগুনা 

160.  ফাভনা াফ বেনীন দয ভন্দিয ন্দিভ ন্দপপুয, ফাভনা, ফযগুনা 

161.  পুযান-ফাভনা াফ বেনীন দুগ বা ভন্দিয ফাভনা, ফযগুনা 

162.  রুন্দতা আখড়াফাড়ী াফ বেনীন দুগ বা ন্দভিয রুন্দতা আভতরী, ফাভনা, ফযগুনা 

163.  ফাংরারদ জফাশ্রভ ফাভনা, ফযগুনা 

164.  রতাবুন্দনয়া াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ও কারী ভন্দিয রতাবুন্দনয়া, বুকাবুন্দনয়া, ফাভনা 

165.  ফাংরারদ জফাশ্রভ  গুন্দদঘাটা, ফাভনা, ফযগুনা 

166.  উত্তয গুন্দদঘাটা াফ বেনীন দুগ বা ভন্দিয উত্তয গুন্দদঘাটা, জডৌয়াতরা, ফাভনা, ফযগুনা 



167.  উত্তয কাকন্দচযা াফ বেনীন দুগ বা ভন্দিয উত্তয কাকন্দচযা ফাোয, ফাভনা, ফযগুনা 

168.  উত্তয কাকন্দচযা াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ও কারী ভন্দিয গাফতরা, জডৌয়াতরা, ফাভনা, ফযগুনা 

169.  উত্তয কাকন্দচযা জধাাফাড়ী াফ বেনীন দুগ বা ভন্দিয উত্তয কাকন্দচযা, জডৌয়াতরা, ফাভনা, ফযগুনা 

170.  দন্দিণ গুন্দদঘাটা াফ বেনীন  শ্রীশ্রী যাধারগান্দফি ও দুগ বা ভন্দিয দন্দিণ কাকন্দচযা, জডৌয়াতরা, ফাভনা, ফযগুনা 

171.  বুকাবুন্দনয়া ফড় জধাাফাড়ী কারী ভন্দিয বুকাবুন্দনয়া, ফাভনা, ফযগুনা 

172.  জগারাঘাটা কড়ইতরা াফ বেনীন যাধারগান্দফি ও দুগ বা ভন্দিয জগারাঘাটা, যাভনা, ফাভনা 

173.  যাভনা জধাাফান্দড় াফ বেনীন দুগ বা ভন্দিয যাভনা, ফাভনা, ফযগুনা 

174.  বুকাবুন্দনয়া াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয বুকাবুন্দনয়া ফাোয, ফাভনা 

175.  জডৌয়াতরা দয াফ বেনীন দুগ বা ভন্দিয জডৌয়াতরা ফাোয, ফাভনা, ফযগুনা 

176.  করাগান্দ য়া াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয করাগান্দ য়া, ফাভনা, ফযগুনা 

177.  আভতরী াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয আভতরী, ফাভনা, ফযগুনা 

178.  াটুবাংগা জগাার আশ্রভ াটুবাংগা,ফাভনা,ফযগুনা 

179.  চান্দরতা বুন্দনয়া াফ বেনীন শ্রী শ্রী কারী ভন্দিয চান্দরতাবুন্দনয়া, ফাভনা, ফযগুনা 

180.  যাভনা শ্রী শ্রী যাধা জগান্দফি ন্দেউয দূগা ভন্দিয যাভনা, ফাভনা, ফযগুনা 

181.  জখারটুয়া অরমাধ্যা শ্রী শ্রী দুগ বা ভন্দিয জখারটুয়া, ফাভনা, ফযগুনা 

াথযঘাটা 

182.  চযদুয়ান্দন শ্রীশ্রী জগান্দফি ভন্দিয চযদুয়ান্দন, াথযঘাটা, ফযগুনা 

183.  জাগরাাা শ্রী শ্রী যাধারগান্দফি ভন্দিয জাগরাাা,াথযঘাটা,ফযগুনা 

184.  ফাদুযতরা দুগ বা ভন্দিয ফাদুযতরা,াথযঘাটা,ফযগুনা 

185.  াথযঘাটা শ্রীশ্রী কারী ভন্দিয াথযঘাটা জৌযবা,ফযগুনা 

186.  ফাংরারদ জফাশ্রভ াথযঘাটা াথযঘাটা জৌযবা,ফযগুনা 

187.  ন্দনেরাঠিভাযা াফ বেনীন শ্রী যাধারগান্দফি ভন্দিয ন্দনেরাঠিভাযা,াথযঘাটা,ফযগুনা 

188.  কাকন্দচযা শ্রীশ্রী যাধারগান্দফি ভন্দিয কাকন্দচযা,াথযঘাটা,ফযগুনা 

189.  কাকন্দচযা ফাোয াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয কাকন্দচযা,াথযঘাটা,ফযগুনা 

190.  ন্দযদ্রা ফাইনচটন্দক াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয ন্দযদ্রা, কাকন্দচযা,াথযঘাটা,ফযগুনা 

191.  খাতফক যিাতরা ন্দযচাঁদ শ্রী গুরু াফ বেনীন দুগ বা ভন্দিয খাতফক, কাকন্দচযা,াথযঘাটা,ফযগুনা 

192.  খাতফক শ্রীশ্রী দুগ বা ও কারী ভন্দিয খাতফক, কাকন্দচযা,াথযঘাটা,ফযগুনা 

193.  রূধন ফাোয াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয রূধন ফাোয, কাকন্দচযা,াথযঘাটা,ফযগুনা 

194.  াথযঘাটা জগান্দফি ভন্দিয াথযঘাটা জৌযবা,ফযগুনা 

195.  ফযইতরা জগান্দফি ভন্দিয ফযইতরা, াথযঘাটা,ফযগুনা 

196.  ফযইতরা শ্রীশ্রী যাধা জগান্দফি ভন্দিয ফযইতরা,াথযঘাটা,ফযগুনা 

197.  দ্মা শ্রী শ্রী যাধারগান্দফি ভন্দিয দ্মা, াথযঘাটা, ফযগুনা 

198.  ন্দভরাতরা যাধারগান্দফি ভন্দিয ন্দভরাতরা, াথযঘাটা,ফযগুনা 

199.  ারতভপুয শ্রী শ্রী যাধারগান্দফি ভন্দিয ভরঠযখার, ারতভপুয, াথযঘাটা, ফযগুনা 

200.  ারতভপুয শ্রী শ্রী কারী ও দুগ বা ভন্দিয ারতভপুয, াথযঘাটা, ফযগুনা 

201.  জ্ঞানাড়া শ্রী শ্রী যাধারগাফন্দি ভন্দিয ভরঠযখার, ারতভপুয, জ্ঞানাড়া, াথযঘাটা 

202.  জ্ঞানাড়া জগাফন্দি ভন্দিয ারতভপুয, াথযঘাটা,ফযগুনা 

203.  কাররভঘা শ্রী শ্রী যাধারগান্দফি ভন্দিয কাররভঘা, াথযঘাটা,ফযগুনা 

204.  আভড়াতরা শ্রীশ্রী যাধারগান্দফি ভন্দিয আভড়াতরা,াথযঘাটা, ফযগুনা 

205.  আভড়াতরা উত্তযাড় শ্রীশ্রী দুগ বা ও কারী ভন্দিয আভড়াতরা,াথযঘাটা, ফযগুনা 

206.  ফাংরারদ জফাশ্রভ াথযঘাটা ০৮ নং ওয়াড ব, াথযঘাটা জৌযবা, ফযগুনা 

207.  াফ বেনীন শ্রী শ্রী যাধা জগান্দফি ন্দতরক স্মৃন্দত ভন্দিয ৭নং ওয়াড ব, াথযঘাটা জৌযবা 

208.  ান্দড়টানা াফ বেনীন শ্রী শ্রী াঁগরচাদ ও দুগ বা ভানৎ ভন্দিয ান্দড়টানা, াথযঘাটা,ফযগুনা 

209.  াফ বেনীন শ্রী শ্রী জরাকনাথ রহ্মচাযী ভন্দিয ও ীফানরিয আশ্রভ তকয জফতরভায, াথযঘাটা 

210.  ফকুরতরা শ্রীশ্রী যাধা জগান্দফি ভন্দিয গ্রাভ:ফকুরতরা,উরেরা:াথযঘাটা,ফযগুনা 

211.  ফকুরতরা াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয গ্রাভ:ফকুরতরা,উরেরা:াথযঘাটা,ফযগুনা 

212.  : কাঠারতরী াফ বেনীন শ্রী শ্রী যাধারগান্দফি ভন্দিয ন্দিভ কাঠারতরী, াথযঘাটা 

213.  তালুরকয চযদুয়ানী জখয়াঘাট াফ বেনীন যাধারগান্দফি দুগ বা ভন্দিয তালুরকয চযদুয়ানী, কাঠারতরী, াথযঘাটা 

214.  ভধ্য তালুক চযদুয়ানী াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা পূো ভন্দিয ৪নং ওয়াড ব, তালুরকয চযদুয়ানী, কাঠারতরী, াথযঘাটা 

215.  তালুক চযদুয়ানী ভাখন ও া ফাড়ী াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা পূো ভন্দিয তালুরকয চযদুয়ানী, কাঠারতরী, াথযঘাটা 

216.  তালুরকয চযদুয়ানী াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয তালুরকয চযদুয়ানী, কাঠারতরী, াথযঘাটা 

217.  উ: তালুরকয চযদুয়ানী াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয তালুরকয চযদুয়ানী, কাঠারতরী, াথযঘাটা 

218.  : তালুরকয চযদুয়ানী াফ বেনীন শ্রীশ্রী যাধারগান্দফি ভন্দিয তালুরকয চযদুয়ানী, কাঠারতরী, াথযঘাটা 

219.  কারী ফান্দড় াফ বেনীন যাধারগান্দফি জফাশ্রভ ও দুগ বা ভন্দিয কাঠারতরী, াথযঘাটা, ফযগুনা 

220.  কাঠারতরী াফ বেনীন শ্রী শ্রী যাধারগান্দফি ভন্দিয কাঠারতরী, াথযঘাটা, ফযগুনা 

221.  কারী ফান্দড় ন্দযদা রেফাী াফ বেনীন যাধারগান্দফি ও দুগ বা ভন্দিয কাঠারতরী, াথযঘাটা, ফযগুনা 

222.  দ:-পূফ ব কারীপুয াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ও কারী ভন্দিয দ:-পূফ ব কারীপুয, কাঠারতরী, াথযঘাটা, ফযগুনা 

223.  ন্দকযণপুয াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয ন্দকযণপুয, কাঠারতরী, াথযঘাটা, ফযগুনা 



224.  কান্দরপুয যাধারগান্দফি ভন্দিয কান্দরপুয, াথযঘাটা,ফযগুনা 

225.  ফকুরতরা শ্রীশ্রী জগান্দফি ভন্দিয ফকুরতরা, াথযঘাটা, ফযগুনা 

226.  াফ বেনীন শ্রীশ্রী যাধাজগান্দফি ভন্দিয ০১ নং ওয়াড ব, াথযঘাটা জৌযবা, ফযগুনা 

227.  াফ বেনীন শ্রীশ্রী যাধাকৃষ্ণ জফা ভন্দিয াথযঘাটা জৌযবা,ফযগুনা 

228.  াফ বেনীন দুগ বা ও কারী পূো ভন্দিয জরমুয়া ফাোয, াথযঘাটা, ফযগুনা 

229.  তকয ন্দএন্ডন্দফ ভন্ডরফাড়ী াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয তকয, াথযঘাটা, ফযগুনা 

230.  ন্দংযাবুন্দনয়া াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয ন্দংযাবুন্দনয়া, াথযঘাটা, ফযগুনা 

231.  ন্দংযাবুন্দনয়া প্তস্মৃন্দত াফ বেনীন যাধারগান্দফি ভন্দিয  ন্দংযাবুন্দনয়া, াথযঘাটা, ফযগুনা 

232.  নাচনাাড়া জ্ঞানাড়া জগাভস্তাফাড়ী াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয নাচনাাড়া, াথযঘাটা, ফযগুনা 

233.  রযাফাদ াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয রযাফাদ, চযদুয়ান্দন, াথযঘাটা, ফযগুনা  

234.  চযদুয়ান্দন যাভানি াওরাদায ফাড়ী াফ বেনীন শ্রীশ্রী যাধারগান্দফি ও ভন্দিয চযদুয়ান্দন, াথযঘাটা, ফযগুনা 

235.  দ: জ্ঞানাড়া ফারায খার শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয চযদুয়ান্দন, াথযঘাটা, ফযগুনা 

236.  াফ বেনীন শ্রীশ্রী যাধাজগান্দফি ও দুগ বা ভন্দিয জাগরাাা, চযদুয়ান্দন, াথযঘাটা, ফযগুনা 

237.  ভধ্য রযাফাদ াফ বেনীন শ্রীশ্রী দুগ বা ভন্দিয রযাফাদ, চযদুয়ান্দন, াথযঘাটা, ফযগুনা  

238.  উ: জাগরাাা শ্রী শ্রী যাধারগান্দফি ও দুগ বা ভন্দিয উ: জাগরাাা,াথযঘাটা,ফযগুনা 

239.  জ ানবুন্দনয়া রিণ দা ফাড়ী াফ বেনীন শ্রী শ্রী জগান্দফি ভন্দিয ও দুগ বা পূো ভন্দিয জ ানবুন্দনয়া, কাররভঘা, াথযঘাটা, ফযগুনা 

240.  জ ানবুন্দনয়া াফ বেনীন শ্রী শ্রী জগান্দফি ভন্দিয ও দুগ বা পূো ভন্দিয জ ানবুন্দনয়া, কাররভঘা, াথযঘাটা, ফযগুনা 

241.  ঘুটাফা া াফ বেনীন শ্রীশ্রী ন্দয ও দুগ বা ভন্দিয ঘুটাফা া, কাররভঘা, াথযঘাটা, ফযগুনা 

242.  : ঘুটাফা া াফ বেনীন শ্রীশ্রী যাধারগান্দফি ও দুগ বা ভন্দিয ঘুটাফা া, কাররভঘা, াথযঘাটা, ফযগুনা 

243.  কাররভঘা াফ বেনীন শ্রীশ্রী জগাার ন্দেউয ও দুগ বা ভন্দিয কাররভঘা, াথযঘাটা,ফযগুনা 

244.  ভধ্য কাররভঘা শ্রীশ্রী াফ বেনীন জরাকনাথ ফাফা ও দুগ বা ভন্দিয ভধ্য কাররভঘা, াথযঘাটা,ফযগুনা 

245.  কারী ফান্দড় াফ বেনীন যাধারগান্দফি ন্দেউয জফা ভন্দিয কাররভঘা, াথযঘাটা,ফযগুনা 

246.  পূফ ব কাররভঘা াফ বেনীন শ্রীশ্রী যাধাকৃষ্ণ,দুগ বা ও কারী ভন্দিয পূফ ব কাররভঘা, াথযঘাটা,ফযগুনা  

 


