উপেজলাঃ িসরাজগ সদর
ম
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ

জােম
মসিজদ

পাে গানা
মসিজদ

১

মাহ দ র দঃপাড়া মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

২

মাহ দ র উঃপাড়া মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৩

মা ম র বড় জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৪

মা ম র তা কদার পাড়া
মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
মা ম র ম পাড়া মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

৬

মা ম র বাই ল ই ত মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৭

জজেকাট জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৮

জজেকাট রাতনজােম
মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
িদয়ারধানগড়া জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

কােল েরট জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৫

৯

১০

ইউিনয়নঃ পৗরসভা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান

ায়ী

মাঃ আ ল হাই
মাহ দ র,েপৗরসভা,সদর
০১৭৩৪৬৯৪৭৬৯
মাঃ আিম ল ইসলাম
মাহ দ র,েপৗরসভা,সদর
০১৭২৬৮৪৪৪৪৮
মাঃ মাহ ল হাসান
মা ম র,েপৗরসভা,সদর
০১৭২৯১৩৬৫৮৫
মাঃ িজয়াউল হক
মা ম র,েপৗরসভা,সদর

মাঃ আ ল হাই
মাহ দ র,েপৗরসভা,সদর
০১৭৩৪৬৯৪৭৬৯
মাঃ আিম ল ইসলাম
মাহ দ র,েপৗরসভা,সদর
০১৭২৬৮৪৪৪৪৮
মাঃ মাহ ল হাসান
মা ম র,েপৗরসভা,সদর
০১৭২৯১৩৬৫৮৫
মাঃ িজয়াউল হক
মা ম র,েপৗরসভা,সদর

মাঃ জাহা ীর হােসন
মা ম র,েপৗরসভা,সদর
০১৭২৫০৯১৮৮১
মাঃ আ ল ওয়াব আলী
মা ম র,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৬৮২৪৮১১
মাঃ মাখেলছ আহেমদ
সামজ ক াণ,েপৗরসভা,সদর
০১৭১২৮৭৪৪৩৫
মাঃ আ ল মা ান
িদয়ার ধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭১২৪৩৫৫৬৯
মাঃ র ল আিমন িসরাজী
িদয়ার ধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭২১৮৬৩৮৭৬
মাঃ আ বকর িসি ক
ভা াবাড়ী,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৮৯১৯০২৭

মাঃ জাহা ীর হােসন
মা ম র,েপৗরসভা,সদর
০১৭২৫০৯১৮৮১
মাঃ আ ল ওয়াব আলী
মা ম র,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৬৮২৪৮১১
মাঃ মাখেলছ আহেমদ
সামজ ক াণ,েপৗরসভা,সদর
০১৭১২৮৭৪৪৩৫
মাঃ আ ল মা ান
িদয়ার ধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭১২৪৩৫৫৬৯
মাঃ র ল আিমন িসরাজী
িদয়ার ধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭২১৮৬৩৮৭৬
মাঃ আ বকর িসি ক
ভা াবাড়ী,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৮৯১৯০২৭

উপেজলাঃ িসরাজগ সদর
ম
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ

জােম
মসিজদ

পাে গানা
মসিজদ

১১

মসিজেদ -ই- র
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

১২

সয়াধানগড়া উঃপাড়া মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

১৩

সড়ক ও জনপথ জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

১৪

মসিজেদ কাবা জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

১৫

পৗর বাস টািমনাল মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

১৬

সয়াধানগড়া ন নপাড়া
মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
সয়াধানগড়া হযরত আলী মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

সয়াধানগড়া খাপাড়া মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
সয়াধানগড়া মিফজ বাড়ী মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

২০

সয়াধানগড়া ক ীয় মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

২১

ক ীয় মসিজদ এস.এস.েরাড
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

১৭

১৮
১৯

ইউিনয়নঃ পৗরসভা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান
মাঃ আ ল াহ
ভা াবাড়ী,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৮০৩১৮৪৯
মাঃ সালায়মান হােসন
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৪৯০৯২০৪
মাঃ আ ল কালাম আজাদ
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭২৪২১৬২৭০
মাঃ র ল আিমন
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৬৯৬৬৬২৬
মাঃ আ স স র
মা ম র,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৬৭৮৬০৬২
মাঃ র ল আিমন
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৯২৫৪০৬০২৪
মাঃ আ ল মািমন
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭১০১৮৮৭৪৩
মাঃ আল আিমন
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
মাঃ আ হািনফ
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৫৩৮১৮১৬
মাঃ হািফ র রহমান
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭৯২৫৫৯৩৮০
মাঃ আ বকর
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৪২৩১৩১৯

ায়ী
মাঃ আ ল াহ
ভা াবাড়ী,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৮০৩১৮৪৯
মাঃ সালায়মান হােসন
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৪৯০৯২০৪
মাঃ আ ল কালাম আজাদ
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭২৪২১৬২৭০
মাঃ র ল আিমন
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৬৯৬৬৬২৬
মাঃ আ স স র
মা ম র,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৬৭৮৬০৬২
মাঃ র ল আিমন
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৯২৫৪০৬০২৪
মাঃ আ ল মািমন
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭১০১৮৮৭৪৩
মাঃ আল আিমন
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
মাঃ আ হািনফ
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৫৩৮১৮১৬
মাঃ হািফ র রহমান
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭৯২৫৫৯৩৮০
মাঃ আ বকর
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৪২৩১৩১৯

ম

উপেজলাঃ িসরাজগ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা
মসিজেদও ধরণ

জােম
মসিজদ

পাে গানা
মসিজদ

ম য়া বাজার জােম মসিজদ
এস.এস.েরাড
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
মসিজ ল আল কািবর
এিব, পার মােকট
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
পৗরসভা জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
আসহােব ফা জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
সয়াধানগড়া চৗরাস া মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

২৭

সয়াধানগড়া ম পাড়া মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

২৮

সয়াধানগড়া বায় র রহমান
জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
দার ল ইসলাম একােডমী
জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
সয়াধানগড়া নয়নেমাড়
মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
মসিজদ-ই বায় ল র
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর,
িসরাজগ
সয়ােগািব জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

২২

২৩

২৪
২৫
২৬

২৯

৩০

৩১

৩২

ইউিনয়নঃ পৗরসভা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান

ায়ী

মাঃ ছানাউল াহ
এস,এস, রাড,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৮৬১৪১৪৪
মাঃ রজাউল কিরম
০১৭৪৩৭৮০১৫১

মাঃ ছানাউল াহ
এস,এস, রাড,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৮৬১৪১৪৪
মাঃ রজাউল কিরম
০১৭৪৩৭৮০১৫১

মাঃ মিনর ল ইসলাম
০১৯৬০৮৫৭৬২৩
মাঃ নজর ল ইসলাম
০১৭৪৩৩৬৭৯৭৯
মাঃ আ স সালাম
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭৭১১১১৯২৩৬
মাঃ আতাহার আলী
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭২৮৭২৩২৭৪
মাঃ আলতাফ হােসন
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর

মাঃ মিনর ল ইসলাম
০১৯৬০৮৫৭৬২৩
মাঃ নজর ল ইসলাম
০১৭৪৩৩৬৭৯৭৯
মাঃ আ স সালাম
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭৭১১১১৯২৩৬
মাঃ আতাহার আলী
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭২৮৭২৩২৭৪
মাঃ আলতাফ হােসন
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর

মাঃ করামত আলী
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭৪০৯১১৬৯৮
মাঃ আ র রউফ
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৮২১৬৪২৫
মাঃ আ র রউফ
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭০১৭১০৪০০
মাঃ জাহা ীর আলম
সয়ােগািব ,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৪৭৫০১৮৯

মাঃ করামত আলী
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭৪০৯১১৬৯৮
মাঃ আ র রউফ
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৮২১৬৪২৫
মাঃ আ র রউফ
সয়াধানগড়া,েপৗরসভা,সদর
০১৭০১৭১০৪০০
মাঃ জাহা ীর আলম
সয়ােগািব ,েপৗরসভা,সদর
০১৭১৪৭৫০১৮৯

ম

উপেজলাঃ িসরাজগ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ

জােম
মসিজদ

পাে গানা
মসিজদ

থানা জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
বলী বাগান জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
সয়ােগািব াং পাড়া মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
বািহরেগালা জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

√

না

√

না

৩৭

ন ন ভা াবাড়ী ক ীয় মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৩৮

ন ন ভা াবাড়ী জােম মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
শােহদনগর জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

শিহদগ জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
রহমতগ জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
রহমতগ কবর ান মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
রহমতগ পাে গানা মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
রাণী াম ও কাবদাস পাড়া
জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
কাবদাস পাড়া জােম মসিজদ

√

না

√

না

√

না

না

√

√

না

√

না

৩৩
৩৪
৩৫
৩৬

৩৯

৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪

৪৫

ইউিনয়নঃ পৗরসভা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান
মাঃ আিন র রহমান
০১৯২৪৬৩০৯৬৪
মাঃ ফরেদৗস হােসন
০১৭১১০৩০৫৬৬
মাঃ ই াহী খিলল
সয়ােগািব ,েপৗরসভা,সদর
মাঃ ৎফর রহমান
বািহরেগালা,পŠরসভা,সদর
০১৭১৬১৯৩৮৬১
মাঃ সাইন আহেমদ
ন নভা াবাড়ী,পŠরসভা,সদর
০১৭১৪৬০৮৩৯৬
মাঃ য়াি ম হােসন
ন নভা াবাড়ী,পŠরসভা,সদর
মাঃ আ বকর িস ক
শােহদ নগর,পŠরসভা,সদর
০১৭২৬৯২০৬৯১
মাঃ আ মাহা দ
শিহদগ নগর,পŠরসভা,সদর
মাঃ লতান মাহ দ
রহমতগ ,পŠরসভা,সদর
মাঃ আ র রিশদ
রহমতগ ,পŠরসভা,সদর
মাঃ হযরত আলী
রহমতগ ,পŠরসভা,সদর
মাঃ শিহ ল ইসলাম
রানী াম,পŠরসভা,সদর
০১৭৩৮৯২১৫০৪
মাঃ রিক ল ইসলাম

ায়ী
মাঃ আিন র রহমান
০১৯২৪৬৩০৯৬৪
মাঃ ফরেদৗস হােসন
০১৭১১০৩০৫৬৬
মাঃ ই াহী খিলল
সয়ােগািব ,েপৗরসভা,সদর
মাঃ ৎফর রহমান
বািহরেগালা,পŠরসভা,সদর
০১৭১৬১৯৩৮৬১
মাঃ সাইন আহেমদ
ন নভা াবাড়ী,পŠরসভা,সদর
০১৭১৪৬০৮৩৯৬
মাঃ য়াি ম হােসন
ন নভা াবাড়ী,পŠরসভা,সদর
মাঃ আ বকর িস ক
শােহদ নগর,পŠরসভা,সদর
০১৭২৬৯২০৬৯১
মাঃ আ মাহা দ
শিহদগ নগর,পŠরসভা,সদর
মাঃ লতান মাহ দ
রহমতগ ,পŠরসভা,সদর
মাঃ আ র রিশদ
রহমতগ ,পŠরসভা,সদর
মাঃ হযরত আলী
রহমতগ ,পŠরসভা,সদর
মাঃ শিহ ল ইসলাম
রানী াম,পŠরসভা,সদর
০১৭৩৮৯২১৫০৪
মাঃ রিক ল ইসলাম

পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

ম

উপেজলাঃ িসরাজগ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

কাবদাসপাড়া,পŠরসভা,সদর
০১৭১৮৯০৪০০১

মসিজেদও ধরণ

জােম
মসিজদ

পাে গানা
মসিজদ

৪৬

কাবদাস পাড়া সাদা মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৪৭

রাণী াম ন ন পাড়া মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৪৮

শাহাটা পাড়া মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৪৯

রাণী াম উ র পাড়া মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৫০

রাণী াম পি ম পাড়া বড়
মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
রাণী াম ম পাড়া মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

৫২

রাণী াম পি ম পাড়া মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৫৩

রাণী াম মসিজ ল িনজাম
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৫৪

জান র বায় র র জােম
মসঃ

√

না

৫১

কাবদাসপাড়া,পŠরসভা,সদর
০১৭১৮৯০৪০০১

ইউিনয়নঃ পৗরসভা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান
মাঃ জাকািরয়া হােসন
একডালা, পŠরসভা,সদর
০১৭২০৬১৬৭৫৪
মাঃ মাহ ল হাসান
রাণী াম, পŠরসভা,সদর
০১৭২১২২২৯৯৮
মাঃ আ ল বাদশা
শাহাটা, পŠরসভা,সদর
০১৭৫১৬৬৪৮৫০
মাঃ মিনর ল ইসলাম
রাণী াম, পŠরসভা,সদর
০১৭০৪৫১৪৭৮৫
মাঃ আ সাইদ সরকার
রাণী াম, পŠরসভা,সদর
০১৭৪৮৭৩২৮৮৭
মাঃ শামীম হােসন
রাণী াম, পŠরসভা,সদর
০১৭৫১৩০৫৬৯৭
মাঃ শাহ জাহান আলী
রাণী াম, পŠরসভা,সদর
০১৭৪৬০৬১৯৯৯
মাঃ রিফ ল ইসলাম
রাণী াম, পŠরসভা,সদর
০১৭৪৯৫৩৭৪৯৫
মাঃ হাসান আলী
০১৭৪১৪৭৬০৭১

ায়ী
মাঃ জাকািরয়া হােসন
একডালা, পŠরসভা,সদর
০১৭২০৬১৬৭৫৪
মাঃ মাহ ল হাসান
রাণী াম, পŠরসভা,সদর
০১৭২১২২২৯৯৮
মাঃ আ ল বাদশা
শাহাটা, পŠরসভা,সদর
০১৭৫১৬৬৪৮৫০
মাঃ মিনর ল ইসলাম
রাণী াম, পŠরসভা,সদর
০১৭০৪৫১৪৭৮৫
মাঃ আ সাইদ সরকার
রাণী াম, পŠরসভা,সদর
০১৭৪৮৭৩২৮৮৭
মাঃ শামীম হােসন
রাণী াম, পŠরসভা,সদর
০১৭৫১৩০৫৬৯৭
মাঃ শাহ জাহান আলী
রাণী াম, পŠরসভা,সদর
০১৭৪৬০৬১৯৯৯
মাঃ রিফ ল ইসলাম
রাণী াম, পŠরসভা,সদর
০১৭৪৯৫৩৭৪৯৫
মাঃ হাসান আলী
০১৭৪১৪৭৬০৭১

পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
৫৫

জান র শাহী জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৫৬

চৗরাস া জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

না

√

ম

উপেজলাঃ িসরাজগ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ

জােম
মসিজদ

পাে গানা
মসিজদ

ফায়ার সািভস জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
িসরাজগ সরকাির কেলজ
জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
িভে ািরয়া ল জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

√

না

৬০

মসিজ ল ফালাহ মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৬১

জান র বপাড়া মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৬২

দ বাড়ী জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৬৩

জান র ঈদগাহ মাঠ মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৬৪

গয়লা উ রপাড়া জােম
মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৫৭
৫৮

৫৯

মাঃ সাখাওয়াত হােসন
িজব সড়ক, পŠরসভা,সদর
০১৭১৮৬৫৮৩৮৯
মাঃ আঃ সালাম
০১৭২৫৩৮৭১০৪

মাঃ সাখাওয়াত হােসন
িজব সড়ক, পŠরসভা,সদর
০১৭১৮৬৫৮৩৮৯
মাঃ আঃ সালাম
০১৭২৫৩৮৭১০৪

ইউিনয়নঃ পৗরসভা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান

ায়ী

মাঃ শিহ ল ইসলাম
০১৭১৮৫১১০৬৯
মাঃ সাই ল ইসলাম
০১৭১৫৩১৯৯০৬

মাঃ শিহ ল ইসলাম
০১৭১৮৫১১০৬৯
মাঃ সাই ল ইসলাম
০১৭১৫৩১৯৯০৬

মাঃ আল আিমন
িভে ািরয়া, পŠরসভা,সদর
০১৭৪৭৬৮০৮০২
মাঃ আ াস আলী
দ বাড়ী, পŠরসভা,সদর
০১৭১২৩৫১৫৬৬
মাঃ আ র রা াক
জান র, পŠরসভা,সদর
০১৭১৯২০১৫৬৪
মাঃ মেনায়ার হােসন
দ বাড়ী, পŠরসভা,সদর
০১৭১৮০৪৩৬৫৬
মাঃ িফর জ মাহ দ
জান র, পŠরসভা,সদর
০১৭৩৫৪৬৬৪২৬
মাঃ আ ল াহ
গয়লা, পŠরসভা,সদর
০১৭১৪৭০৭৪৪১

মাঃ আল আিমন
িভে ািরয়া, পŠরসভা,সদর
০১৭৪৭৬৮০৮০২
মাঃ আ াস আলী
দ বাড়ী, পŠরসভা,সদর
০১৭১২৩৫১৫৬৬
মাঃ আ র রা াক
জান র, পŠরসভা,সদর
০১৭১৯২০১৫৬৪
মাঃ মেনায়ার হােসন
দ বাড়ী, পŠরসভা,সদর
০১৭১৮০৪৩৬৫৬
মাঃ িফর জ মাহ দ
জান র, পŠরসভা,সদর
০১৭৩৫৪৬৬৪২৬
মাঃ আ ল াহ
লেকাচা, বাগবা ,সদর
০১৭১৪৭০৭৪৪১

৬৫

গয়লা াচীন জােম মসিজদ
পŠরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৬৬

একডালা ইয়াবাড়ী মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৬৭

একডালা ম পাড়া মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

না

√

উপেজলাঃ িসরাজগ সদর
ম
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ

জােম
মসিজদ

পাে গানা
মসিজদ

মাঃ এনা ল হক
গয়লা, পŠরসভা,সদর
০১৭১৪৯৩১০৮৭
মাঃ জাহা ীর হােসন
একডালা, পŠরসভা,সদর
০১৭১৯৭৫২৭৫৫৭
মাঃ সাইদ খান
একডালা, পŠরসভা,সদর
০১৭২৫৯৫৩৩১০

ইউিনয়নঃ পৗরসভা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান

৬৮

রকা একডালা জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

মাঃ কামর ল ইসলাম
রকা একডালা, পŠরসভা,সদর
০১৭৩৫৭৮০৭৬৪

৬৯

একডালা নৗকাঘাট জােম মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৭০

একডালা ণবাসন জােম মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৭১

একডালা তা কদারপাড়া মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৭২

য না উ র হাট পেয়
জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
িবএল ল জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

ইসলািময়া কেলজ মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

মাঃ িবল াল হােসন
একডালা, পŠরসভা,সদর
০১৭৮৮৯৭১২৭৭
মাঃ রজাউল কিরম
একডালা, পŠরসভা,সদর
০১৭১৮২৬১৭৯৫
মাঃ মিনর ল ইসলাম
একডালা, পŠরসভা,সদর
০১৭৫১২০৪৯১১
মাঃ রহম ল াহ
গয়লা, পŠরসভা,সদর
০১৭১২৫৯৪৬৬৬
মাঃ রজাউল কিরম
ধানবাি , পŠরসভা,সদর
০১৭২৪১২১২১৫
মাঃ আ ল হািলম
ধানবাি , পŠরসভা,সদর

৭৩

৭৪

মাঃ এনা ল হক
গয়লা, পŠরসভা,সদর
০১৭১৪৯৩১০৮৭
মাঃ জাহা ীর হােসন
একডালা, পŠরসভা,সদর
০১৭১৯৭৫২৭৫৫৭
মাঃ সাইদ খান
একডালা, পŠরসভা,সদর
০১৭২৫৯৫৩৩১০

ায়ী
মাঃ কামর ল ইসলাম
রকা একডালা,
পŠরসভা,সদর
০১৭৩৫৭৮০৭৬৪
মাঃ িবল াল হােসন
একডালা, পŠরসভা,সদর
০১৭৮৮৯৭১২৭৭
মাঃ রজাউল কিরম
একডালা, পŠরসভা,সদর
০১৭১৮২৬১৭৯৫
মাঃ মিনর ল ইসলাম
একডালা, পŠরসভা,সদর
০১৭৫১২০৪৯১১
মাঃ রহম ল াহ
গয়লা, পŠরসভা,সদর
০১৭১২৫৯৪৬৬৬
মাঃ রজাউল কিরম
ধানবাি , পŠরসভা,সদর
০১৭২৪১২১২১৫
মাঃ আ ল হািলম
ধানবাি , পŠরসভা,সদর

৭৫

ধানবাি জ.িস রাড মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৭৬

িশ হাসপাতাল জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৭৭

িজ,এম হলালী রাড মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

উপেজলাঃ িসরাজগ সদর
ম
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ

জােম
মসিজদ

পাে গানা
মসিজদ

৭৮

মািতন সােহব ঘাট মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৭৯

িজ,এম হলালী রাড বায় ল
মািমন জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
হােসন র দÿÿনপাড়া
মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
উপেজলা পিরষদজােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

√

না

৮২

হােসন র উ রপাড়া মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৮৩

সদর হাসপাতাল জােম
মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৮০

৮১

০১৯১১৯৯২১২৪

০১৯১১৯৯২১২৪

মাঃ শাহাদত হােসন
ধানবাি , পŠরসভা,সদর
০১৭৮৬১৯১০৩৪
মাঃ আশরাফ আলী
ধানবাি , পŠরসভা,সদর
০১৭১৬২০৫৩৪৪
মাঃ জািকর আহেমদ
ধানবাি , পŠরসভা,সদর
০১৭১৪০১২৫১৬

মাঃ শাহাদত হােসন
ধানবাি , পŠরসভা,সদর
০১৭৮৬১৯১০৩৪
মাঃ আশরাফ আলী
ধানবাি , পŠরসভা,সদর
০১৭১৬২০৫৩৪৪
মাঃ জািকর আহেমদ
ধানবাি , পŠরসভা,সদর
০১৭১৪০১২৫১৬

ইউিনয়নঃ পৗরসভা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান
মাঃ আ ল খােলক
ধানবাি , পŠরসভা,সদর
০১৭৫৬২৭৮০০৯
মাঃ রজাউল কিরম
ধানবাি , পŠরসভা,সদর
০১৭২৪৬২৫০৫৪
মাঃ আ ল মা ান
হােসন র, পŠরসভা,সদর
০১৭৪২৫০৪৬৪৯
মাঃ আজমত উল াহ
হােসন র, পŠরসভা,সদর
০১৭৩৪১৪৭৯০৮
মাঃ আকবর হােসন
হােসন র, পŠরসভা,সদর
০১৭১৮২৫৬৪৩২
মাঃ আ স সামাদ খান
হােসন র, পŠরসভা,সদর
০১৭১৮২৫৬৪৩২

ায়ী
মাঃ আ ল খােলক
ধানবাি , পŠরসভা,সদর
০১৭৫৬২৭৮০০৯
মাঃ রজাউল কিরম
ধানবাি , পŠরসভা,সদর
০১৭২৪৬২৫০৫৪
মাঃ আ ল মা ান
হােসন র, পŠরসভা,সদর
০১৭৪২৫০৪৬৪৯
মাঃ আজমত উল াহ
আিলম র, বাগবা ,সদর
০১৭৩৪১৪৭৯০৮
মাঃ আকবর হােসন
হােসন র, পŠরসভা,সদর
০১৭১৮২৫৬৪৩২
মাঃ আ স সামাদ খান
হােসন র, পŠরসভা,সদর
০১৭১৮২৫৬৪৩২

৮৪

হােসন র য়াবাড়ী মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৮৫

রৗহা বাড়ী জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৮৬

ইসলাম র জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৮৭

িভ ি িনক জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

ম

উপেজলাঃ িসরাজগ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা
মসিজেদও ধরণ

জােম
মসিজদ

পাে গানা
মসিজদ

৮৮

নদান ায়ার জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৮৯

পাচ রাস ার মাড় জােম মসঃ
ই.িব রাড,েপৗরসভা,সদর,
িসরাজগ
বায় ল আিমন জােম মসঃ
ই তলা,েপৗরসভা,সদর,
িসরাজগ
কািলবাড়ী বাজার জােম মসঃ
পŠরসভা,সদর, িসরাজগ

√

না

√

আমলা পাড়া জােম মসিজদ
আফজাল খ রাড
পŠরসভা,সদর, িসরাজগ
িডয়াম রাড জােম মসিজদ
পŠরসভা,সদর, িসরাজগ
কাল গয়লা বায় ল হামদ
জােম মসিজদ
পŠরসভা,সদর, িসরাজগ

৯০

৯১

৯২

৯৩
৯৪

মাঃ রজাউল কিরম
য়াবাড়ী, পŠরসভা,সদর
০১৭১০৭২১৪৭৯
মাঃ র ল ইসলাম
রৗহাবাড়ী, পŠরসভা,সদর
০১৭১৬৭৪৯১৯৮
মাঃ সাইদ আহমদ
ইসলাম র, পŠরসভা,সদর
০১৭২৫০৯১৮৮৬
মাঃ মনহাজ উি ন
গাশালা, পŠরসভা,সদর
০১৭৫৪৪৮০৭৮৫

মাঃ রজাউল কিরম
হােসন র, পŠরসভা,সদর
০১৭১০৭২১৪৭৯
মাঃ র ল ইসলাম
রৗহাবাড়ী, পŠরসভা,সদর
০১৭১৬৭৪৯১৯৮
মাঃ সাইদ আহমদ
ইসলাম র, পŠরসভা,সদর
০১৭২৫০৯১৮৮৬
মাঃ মনহাজ উি ন
গাশালা, পŠরসভা,সদর
০১৭৫৪৪৮০৭৮৫

ইউিনয়নঃ পৗরসভা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান

ায়ী

মাঃ আহমদ উল াহ িসরাজী
ধানবাি , পŠরসভা,সদর
০১৭২৪২৪১৫০৫
মাঃ মাহ ল হাসান
০১৭৪৫০৫৪৯৫৯

মাঃ আহমদ উল াহ িসরাজী
ধানবাি , পŠরসভা,সদর
০১৭২৪২৪১৫০৫
মাঃ মাহ ল হাসান
০১৭৪৫০৫৪৯৫৯

না

মাঃ আ স সালাম
০১৭৪৫৮৫৫৩৪২

মাঃ আ স সালাম
০১৭৪৫৮৫৫৩৪২

√

না

√

না

√

না

√

না

মাঃ আিম ল ইসলাম
কািলবাড়ী, পŠরসভা,সদর
০১৭৬০২৮৪১৬৫
মাঃ কা াস সাইন
আমলা পাড়া, পŠরসভা,সদর
০১৭১৪৮০০৫০৭
মাঃ র নবী
০১৭৫৬২৮৫৬৩১
মাঃ আ স সালাম
কালগয়লা, পŠরসভা,সদর
০১৭৩৯৬০০৭০৬

মাঃ আিম ল ইসলাম
কািলবাড়ী, পŠরসভা,সদর
০১৭৬০২৮৪১৬৫
মাঃ কা াস সাইন
আমলা পাড়া, পŠরসভা,সদর
০১৭১৪৮০০৫০৭
মাঃ র নবী
০১৭৫৬২৮৫৬৩১
মাঃ আ স সালাম
কালগয়লা, পŠরসভা,সদর
০১৭৩৯৬০০৭০৬

৯৫

পািন উ য়ন বাড মসিজদ
পŠরসভা,সদর, িসরাজগ

√

না

৯৬

চর রায় র কবর ান মসিজদ
পŠরসভা,সদর, িসরাজগ

√

না

৯৭

চর রায় র ন নপাড়া মসিজদ
পŠরসভা,সদর, িসরাজগ

√

না

৯৮

রায় র শন জােম মসিজদ
পŠরসভা,সদর, িসরাজগ

√

না

ম

উপেজলাঃ িসরাজগ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ

জােম
মসিজদ

পাে গানা
মসিজদ

√

না

√

না

√

না

রায় র িসকদারপাড়া শাহী
জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
১০৩ রায় রউ রপাড়া জােম মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

১০৪

কওমী টিমল বড় জােম মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

১০৫

কওমী টিমল রাতন মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

৯৯

১০০

১০১

রায় র বপাড়া দার স
সালাম জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
রায় র পি মপাড়া মসিজ ল
আকসা জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
রায় র কবর ান জােম মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

১০২

মাঃ আ স সালাম
কািলবাড়ী, পŠরসভা,সদর
০১৭২৩৫৮০৭৪৬
মাঃ শাম ল হক
চর রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭৩৪৯৮৩১৬৮
মাঃ আ বকর িসি ক
চর রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৬৭৪৪৮৮৬১৫
মাঃ আ ল জিলল
রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭১৮৮৩৮৪৭৩

মাঃ আ স সালাম
কািলবাড়ী, পŠরসভা,সদর
০১৭২৩৫৮০৭৪৬
মাঃ শাম ল হক
চর রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭৩৪৯৮৩১৬৮
মাঃ আ বকর িসি ক
চর রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৬৭৪৪৮৮৬১৫
মাঃ আ ল জিলল
রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭১৮৮৩৮৪৭৩

ইউিনয়নঃ পৗরসভা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান
মাঃ জািকর হােসন
রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭৩৬১৩১৯১৯
মাঃ আকতার ামন
রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭৬৬২৪১৯৭১
মাঃ মা দ রানা
রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭১০৭১১৬৮৮
মাঃ আ ল কােদর
রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭১৮৩২৪৫৯২
মাঃ আ ল জিলল
রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭৩১৯৬৬০৬৯
মাঃ আ ল কালাম আজাদ
রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭১৭৮৫১২৭১
মাঃ ইমাম হাসান
রায় র, পŠরসভা,সদর

ায়ী
মাঃ জািকর হােসন
রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭৩৬১৩১৯১৯
মাঃ আকতার ামন
রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭৬৬২৪১৯৭১
মাঃ মা দ রানা
রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭১০৭১১৬৮৮
মাঃ আ ল কােদর
রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭১৮৩২৪৫৯২
মাঃ আ ল জিলল
রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭৩১৯৬৬০৬৯
মাঃ আ ল কালাম আজাদ
রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭১৭৮৫১২৭১
মাঃ ইমাম হাসান
রায় র, পŠরসভা,সদর

১০৬ রামগাতী জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

১০৭

√

না

√

না

রায় র িশ সদন জােম মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

১০৮ চর রায় র রলী জােম
মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

ম

উপেজলাঃ িসরাজগ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ

জােম
মসিজদ

পাে গানা
মসিজদ

১০৯

য়াবাড়ী আনারস ঘাট মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

১১০

য়াবাড়ী ন নপাড়া মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

১১১

য়াবাড়ী মাল াপাড়া
মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
মালশাপাড়া জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

১১৩ চর য়াবাড়ী দঃপাড়া মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

১১৪

মালশাপাড়া দঃপাড়া মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

১১৫

চর মালশাপাড়া কাটা ওয়াবদা
জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

১১২

০১৭১৮৯৪৫০৫২

০১৭১৮৯৪৫০৫২

মাঃ আ ল হােসম
রামগাতী, পŠরসভা,সদর
০১৭৩৩৮০০৪২
মাঃ সাই ল ইসলাম
রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭৪৮৭৩১৩১৪
মাঃ ইিলয়াছ আলী
রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭৫৪৪৮১২২০

মাঃ আ ল হােসম
রামগাতী, পŠরসভা,সদর
০১৭৩৩৮০০৪২
মাঃ সাই ল ইসলাম
রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭৪৮৭৩১৩১৪
মাঃ ইিলয়াছ আলী
রায় র, পŠরসভা,সদর
০১৭৫৪৪৮১২২০

ইউিনয়নঃ পৗরসভা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান
মাঃ আ ল হাসান
য়াবাড়ী, পŠরসভা,সদর
০১৭১৯৮২৫২৬২
মাঃ জােবর আহে দ
য়াবাড়ী, পŠরসভা,সদর
০১৭৫৪৪৮০৩৩৫
মাঃ আ জাফর
য়াবাড়ী, পŠরসভা,সদর
০১৯২৩০৪০৯৭৯
মাঃ আ ল স
মালশাপাড়া, পŠরসভা,সদর
০১৭৩৪৫৫৯৭৩৭
মাঃ আিম ল ইসলাম
চর য়াবাড়ী, পŠরসভা,সদর
০১৭২৫৬৭৫৮২৬
মাঃ আশরাফ আলী
মালশাপাড়া, পŠরসভা,সদর
০১৭৩৫৩৫৬৫০৭
মাঃ ওমর ফার খ
মালশাপাড়া, পŠরসভা,সদর
০১৭২০৬১৭৭৩১

ায়ী
মাঃ আ ল হাসান
য়াবাড়ী, পŠরসভা,সদর
০১৭১৯৮২৫২৬২
মাঃ জােবর আহে দ
য়াবাড়ী, পŠরসভা,সদর
০১৭৫৪৪৮০৩৩৫
মাঃ আ জাফর
য়াবাড়ী, পŠরসভা,সদর
০১৯২৩০৪০৯৭৯
মাঃ আ ল স
মালশাপাড়া, পŠরসভা,সদর
০১৭৩৪৫৫৯৭৩৭
মাঃ আিম ল ইসলাম
চর য়াবাড়ী, পŠরসভা,সদর
০১৭২৫৬৭৫৮২৬
মাঃ আশরাফ আলী
মালশাপাড়া, পŠরসভা,সদর
০১৭৩৫৩৫৬৫০৭
মাঃ ওমর ফার খ
মালশাপাড়া, পŠরসভা,সদর
০১৭২০৬১৭৭৩১

১১৬

১১৭

১১৮

চর িমর র ওয়াবদা বাধ
জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
চর মালশাপাড়া ব দÿÿণ
পাড়া জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
মালশাপাড়া কবর ান মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

উপেজলাঃ িসরাজগ সদর
ম
মসিজেদও নাম ও কানা

√

না

√

না

√

না

মসিজেদও ধরণ

জােম
মসিজদ

পাে গানা
মসিজদ

বাজার শন শাহী জােম মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

বাজার শন মাকাস মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
১২১ রলওেয় কলনী ম পাড়া
জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
১২২ রলওেয় কলনী কওমী মা াসা
জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
১২৩ রলওেয় কলনী দঃপাড়া মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

√

না

√

না

১২৪

সড়ক ও জনপথ অিফস মসঃ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

১২৫

খা দাম জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

১১৯

১২০

মাঃ আ ল কালাম আজাদ
চর িমর র, পŠরসভা,সদর
০১৭৩১১৮১২১৫
মাঃ আ ল মািমন
চর মালশাপাড়া, পŠরসভা,সদর
মাঃ দেলায়ার হােসন
চর মালশাপাড়া, পŠরসভা,সদর
০১৭১২৫১২৫৫৪

মাঃ আ ল কালাম আজাদ
চর িমর র, পŠরসভা,সদর
০১৭৩১১৮১২১৫
মাঃ আ ল মািমন
চর মালশাপাড়া,
পŠরসভা,সদর
মাঃ দেলায়ার হােসন
চর মালশাপাড়া,
পŠরসভা,সদর
০১৭১২৫১২৫৫৪

ইউিনয়নঃ পৗরসভা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান
মাঃ হািব ল াহ
মা ম র, পŠরসভা,সদর
০১৭৯১৬০৭৫৬০
মাঃ শামীম হােসন
০১৭১৯৫১১৫২০
মাঃ ছানাউল াহ আনছারী
রলওেয় কলনী,েপৗরসভা,সদর
০১৭২৬৩৮৯২১৫
মাঃ নাজ স সািকব
রলওেয় কলনী,েপৗরসভা,সদর
০১৭২৭১৫৯৬৩৪
মাঃ আ ল আিলম
রলওেয় কলনী,েপৗরসভা,সদর
০১৭৫১৫১৩৩৪৭
মাঃ আ ল আিজজ
িমর র,েপৗরসভা,সদর
০১৯৪৫৩৪৬২৬৩
মাঃ ময় ল ইসলাম
িমর র,েপৗরসভা,সদর
০১৭২৪২৩৪৮৯৮

ায়ী
মাঃ হািব ল াহ
মা ম র, পŠরসভা,সদর
০১৭৯১৬০৭৫৬০
মাঃ শামীম হােসন
০১৭১৯৫১১৫২০
মাঃ ছানাউল াহ আনছারী
রলওেয় কলনী,েপৗরসভা,সদর
০১৭২৬৩৮৯২১৫
মাঃ নাজ স সািকব
রলওেয় কলনী,েপৗরসভা,সদর
০১৭২৭১৫৯৬৩৪
মাঃ আ ল আিলম
রলওেয় কলনী,েপৗরসভা,সদর
০১৭৫১৫১৩৩৪৭
মাঃ আ ল আিজজ
িমর র,েপৗরসভা,সদর
০১৯৪৫৩৪৬২৬৩
মাঃ ময় ল ইসলাম
িমর র,েপৗরসভা,সদর
০১৭২৪২৩৪৮৯৮

১২৬ িবড়ালা র বায় ল আমান
জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ
১২৭ িমর র ক ীয় জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

১২৮ িমর র ওয়াবদা বাধ দÿÿণ
জােম মসিজদ
পৗরসভা,সদর,িসরাজগ

√

না

ম

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ

জােম
মসিজদ

পাে গানা
মসিজদ

√

না

১৩০ একডালা বাজার মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৩১ একডালা জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৩২ একডালা পীর বাড়ী মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৩৩ বয়ড়া নারায়ন জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৩৪
ল বয়ড়া জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

১৩৫ আকবয়ড়া জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৩৬ খা বয়ড়া জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

১৩৭ হিরনারায়ন র মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ

√

না

১২৯

মিহষা ড়া জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ

মাঃ আ সাঈদ
িবড়া ,েপৗরসভা,সদর
০১৯১৭০৮৮৯১৮
মাঃ আ ল মােলক
িমর র,েপৗরসভা,সদর
০১০৪৪৪২৫৬৮
মাঃ আ ল হািকম
িমর র,েপৗরসভা,সদর
০১৯২৪৯২০৪১০

মাঃ আ সাঈদ
িবড়া ,েপৗরসভা,সদর
০১৯১৭০৮৮৯১৮
মাঃ আ ল মােলক
িমর র,েপৗরসভা,সদর
০১০৪৪৪২৫৬৮
মাঃ আ ল হািকম
িমর র,েপৗরসভা,সদর
০১৯২৪৯২০৪১০

ইউিনয়ন ◌ঃ রতনকাি
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান
মাঃ হািব র রহমান
মিহষা ড়া,রতনকাি ,সদর
০১৭৭৬৯০৭৬৯৬
মাঃ আমজাদ হােসন
ড়ািলয়া, রতনকাি ,সদর
মাঃ আ স সা ার
একডালা, রতনকাি ,সদর
মাঃ গালাপ হােসন
একডালা, রতনকাি ,সদর
মাঃ ছােনায়ার হােসন
বয়ড়া, রতনকাি ,সদর
মাঃ মিফজ উি ন
ল বয়ড়া, রতনকাি ,সদর
০১৭১৮৭৭৯২১৪
মাঃ মাক র রহমান
আকবয়ড়া, রতনকাি ,সদর
মাঃ মা দ রানা
খা বয়ড়া, রতনকাি ,সদর
০১৭৩৪৬৮৪৭৭৪
মাঃ লাকমান হােসন
হিরনারায়ন র, রতনকাি ,সদর
০১৭৬২৭৩২৪১০

ায়ী
মাঃ হািব র রহমান
মিহষা ড়া,রতনকাি ,সদর
০১৭৭৬৯০৭৬৯৬
মাঃ আমজাদ হােসন
ড়ািলয়া, রতনকাি ,সদর
মাঃ আ স সা ার
একডালা, রতনকাি ,সদর
মাঃ গালাপ হােসন
একডালা, রতনকাি ,সদর
মাঃ ছােনায়ার হােসন
বয়ড়া, রতনকাি ,সদর
মাঃ মিফজ উি ন
ল বয়ড়া, রতনকাি ,সদর
০১৭১৮৭৭৯২১৪
মাঃ মাক র রহমান
আকবয়ড়া, রতনকাি ,সদর
মাঃ মা দ রানা
খা বয়ড়া, রতনকাি ,সদর
০১৭৩৪৬৮৪৭৭৪
মাঃ লাকমান হােসন
হিরনারায়ন র, রতনকাি ,
০১৭৬২৭৩২৪১০

১৩৮ চর বয়ড়া জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ

√

না

১৩৯ িবনয় র জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ

√

না

ম

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

মাঃ জ র ল ইসলাম
চরবয়ড়া, রতনকািনদ,সদর
০১৯২৩২৬৯৬৯০
মাঃ আশরা ল ইসলাম
িবনয় র, রতনকাি ,সদর
০১৭৫৭৪৭৫৪০৬

মসিজেদও ধরণ

জােম
মসিজদ

পাে গানা
মসিজদ

১৪০

ড়ািলয়া বপাড়া মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ

√

না

১৪১

ড়ািলয়া পি মপাড়ামসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ

√

না

১৪২

িচলগাছা মা াসা মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
িচলগাছা বাস া জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

১৪৪

িচলগাছা দÿÿণপাড়া মসঃ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ

√

না

১৪৫

িচলগাছা পি মপাড়া মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
িচলগাছা বপাড়া জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
রতনকাি জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
সড়াৈতল জােম মসিজদ

√

না

√

না

√

না

√

না

১৪৩

১৪৬
১৪৭
১৪৮

মাঃ জ র ল ইসলাম
চরবয়ড়া, রতনকাি ,সদর
০১৯২৩২৬৯৬৯০
মাঃ আশরা ল ইসলাম
িবনয় র, রতনকাি ,সদর
০১৭৫৭৪৭৫৪০৬

ইউিনয়ন ◌ঃ রতনকাি
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান
মাঃ আ র রা াক
ড়ািলয়া,রতনকাি ,সদর
০১৭৫৫৪১৪৬২১
মাঃ আ ল কােশম
িচলগাছা,রতনকাি ,সদর
০১৯২০৪২২৬৪৮
মাঃ রিক ল ইসলাম
িচলগাছা,রতনকাি ,সদর
মাঃ আ রায়হান
িচলগাছা,রতনকাি ,সদর
০১৭৩৫৪৬০২৬৭
মাঃ বলাল হােসন
িচলগাছা,রতনকাি ,সদর
০১৮২২৪৩৪৫০৮
মাঃ আেনায়ার হােসন
িচলগাছা,রতনকাি ,সদর
মাঃ আ ল াহ আল মা ন
িচলগাছা,রতনকাি ,সদর
মাঃ আঃ রা াক
রতনকাি ,সদর
মাঃ নািজম উি ন

ায়ী
মাঃ আ র রা াক
ড়ািলয়া,রতনকাি ,সদর
০১৭৫৫৪১৪৬২১
মাঃ আ ল কােশম
িচলগাছা,রতনকাি ,সদর
০১৯২০৪২২৬৪৮
মাঃ রিক ল ইসলাম
িচলগাছা,রতনকাি ,সদর
মাঃ আ রায়হান
িচলগাছা,রতনকাি ,সদর
০১৭৩৫৪৬০২৬৭
মাঃ বলাল হােসন
িচলগাছা,রতনকাি ,সদর
০১৮২২৪৩৪৫০৮
মাঃ আেনায়ার হােসন
িচলগাছা,রতনকাি ,সদর
মাঃ আ ল াহ আল মা ন
িচলগাছা,রতনকাি ,সদর
মাঃ আঃ রা াক
রতনকাি ,সদর
মাঃ নািজম উি ন

রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৪৯

খালাবাড়ী জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৫০ পাড়াবাড়ী জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৫১ র েপরেবড় জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৫২ ভ াবাড়ী জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৫৩ হিরনা জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ

ম

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

মসিজেদও ধরণ

জােম
মসিজদ

পাে গানা
মসিজদ

√

না

নারাি য়া জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৫৬
জীবন জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৫৭ গািব পাটল জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

√

না

১৫৮ গজািরয়া বাস া জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ

√

না

১৫৯

√

না

√

না

√

না

১৫৪

খামারগাতী জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ

১৫৫

গজািরয়া হাজীবাড়ী জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৬০ গজািরয়া উ র পাড়া জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৬১ বা কা চৗ রী বাড়ী জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ

সড়াৈতল,রতনকাি ,সদর

সড়াৈতল,রতনকাি ,সদর

মাঃ লাকমান হােসন
খালাবাড়ী,রতনকাি ,সদর
মাঃ বােয়র হােসন
পাড়াবাড়ী,রতনকাি ,সদর
মাঃ আ হােসম
র েপরেবড়,রতনকাি ,সদর
মাঃ ছাই ল ইসলাম
ভ াবাড়ী,রতনকাি ,সদর
মাঃ আঃ কােদর
হিরণা,রতনকাি ,সদর

মাঃ লাকমান হােসন
খালাবাড়ী,রতনকাি ,সদর
মাঃ বােয়র হােসন
পাড়াবাড়ী,রতনকাি ,সদর
মাঃ আ হােসম
র েপরেবড়,রতনকাি ,সদর
মাঃ ছাই ল ইসলাম
ভ াবাড়ী,রতনকাি ,সদর
মাঃ আঃ কােদর
হিরণা,রতনকাি ,সদর

ইউিনয়ন ◌ঃ রতনকাি
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান
মাঃ
ী
কামারগাতী,রতনকাি ,সদর
০১৭৬৭৩২৪২৯৯
মাঃ িজল হােসন
নারাি য়া,রতনকাি ,সদর
মাঃ আকরাম আলী
জীবন,রতনকাি ,সদর
মাঃ আশরা ল সলাম
গািব পাটল,
রতনকাি ,সদর
মাঃ হাির ল ইসলাম
গজািরয়া,রতনকাি ,সদর
০১৭৮৭৫২৭৭৫২
মাঃ এমদা ল াহ
গজািরয়া,রতনকাি ,সদর
মাঃ একরা ল হক
গজািরয়া,রতনকাি ,সদর
মাঃ তা ল ইসলাম
বা কা,রতনকাি ,সদর

ায়ী
মাঃ
ী
কামারগাতী,রতনকাি ,সদর
০১৭৬৭৩২৪২৯৯
মাঃ িজল হােসন
নারাি য়া,রতনকাি ,সদর
মাঃ আকরাম আলী
জীবন,রতনকাি ,সদর
মাঃ আশরা ল সলাম
গািব পাটল,
রতনকাি ,সদর
মাঃ হাির ল ইসলাম
গজািরয়া,রতনকাি ,সদর
০১৭৮৭৫২৭৭৫২
মাঃ এমদা ল াহ
গজািরয়া,রতনকাি ,সদর
মাঃ একরা ল হক
গজািরয়া,রতনকাি ,সদর
মাঃ তা ল ইসলাম
বা কা,রতনকাি ,সদর

১৬২ বা কা ম ল বাড়ী জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৬৩ বা কা ওয়াবদা জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৬৪ বা কা কািরগরপাড়া জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৬৫ বা কা কবর ান জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৬৬ কেদব র জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৬৭ িচলগাছা চর জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ

ম

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

মসিজেদও ধরণ

জােম পাে গানা
মসিজদ মসিজদ
১৬৮ িচলগাছা ম পাড়া জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৬৯ সড়াৈতল হাটেখালা জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৭০
াম র উ রপাড়া জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৭১
াম র দÿÿণপাড়া জােম
মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৭২ নারাি য়া দÿÿণপাড়া জােম
মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৭৩ নারাি য়া ম পাড়া জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ
১৭৪ গািব পাটল জােম মসিজদ
রতনকাি ,সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

√

না

√

না

√

মাঃ মাহ র রহমান
বা কা,রতনকাি ,সদর
মাঃ আজাহার আলী
বা কা,রতনকাি ,সদর
মাঃ আ র রা াক
বা কা,রতনকাি ,সদর
মাঃ আিম ল ইসলাম
বা কা,রতনকাি ,সদর
মাঃ রিবউল আওয়াল
কেদব র,রতনকাি ,সদর
মাঃ তির ল ইসলাম
িচলগাছা,রতনকাি ,সদর

মাঃ মাহ র রহমান
বা কা,রতনকাি ,সদর
মাঃ আজাহার আলী
বা কা,রতনকাি ,সদর
মাঃ আ র রা াক
বা কা,রতনকাি ,সদর
মাঃ আিম ল ইসলাম
বা কা,রতনকাি ,সদর
মাঃ রিবউল আওয়াল
কেদব র,রতনকাি ,সদর
মাঃ তির ল ইসলাম
িচলগাছা,রতনকাি ,সদর

ইউিনয়ন ◌ঃ রতনকাি
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান

ায়ী

মাঃ আ র রা াক
িচলগাছা,রতনকাি ,সদর
মাঃ সাই ল ইসলাম
সড়াৈতল,রতনকাি ,সদর
মাঃ লাকমান হােসন
াম র,রতনকাি ,সদর
মাঃ আ ল াহ
াম র,রতনকািনদ,সদর

মাঃ আ র রা াক
িচলগাছা,রতনকাি ,সদর
মাঃ সাই ল ইসলাম
সড়াৈতল,রতনকাি ,সদর
মাঃ লাকমান হােসন
াম র,রতনকাি ,সদর
মাঃ আ ল াহ
াম র,রতনকাি ,সদর

না

মাঃ আলতাফ হােসন
নারাি য়া,রতনকাি ,সদর

মাঃ আলতাফ হােসন
নারাি য়া,রতনকাি ,সদর

√

না

√

না

মাঃ আল আিমন
নারাি য়া,রতনকাি ,সদর
মাঃ আশরা ল ইসলাম
গািব পাটল,রতনকাি ,সদর

মাঃ আল আিমন
নারাি য়া,রতনকাি ,সদর
মাঃ আশরা ল ইসলাম
গািব পাটল,
রতনকাি ,সদর

ম

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ

জােম পাে গানা
মসিজদ মসিজদ
১৭৫

ত রী উ র পাড়া জােম মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ

√

না

১৭৬

িনওগী বাড়ী জােম মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ

√

না

১৭৭

র পসা উ র পাড়া জােম
মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ
র পসা দÿÿণ পাড়া জােম
মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ
গা য়া ম পাড়া জােম মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

√

না

গা য়া দÿÿণ পাড়া জােম
মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ
খাস পাড়া জােম মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

১৮২

মছড়া জােম মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ

√

না

১৮৩

আকনা দীিঘ জােম মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ

√

না

১৮৪

ব য়া জােম মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ

√

না

১৭৮

১৭৯

১৮০

১৮১

ইউিনয়ন ◌ঃ মছড়া
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান
মাঃ হার নার রিশদ
ত রী,েমছড়া,সদর
০১৭৩৮৭৯৬৭৩৬
মাঃ শিহ ল ইসলাম
িনওগী বাড়ী,েমছড়া,সদর
০১৭৬৭১১২৪৯১
মাঃ জয় ল আেবদীন
র পসা,েমছড়া,সদর
০১৭৩৫২০০৭৪৬
মাঃ র ামান
র পসা,েমছড়া,সদর
০১৭৯৮২৫৭৭১৮
মাঃ ফির ল ইসলাম
গা য়া,েমছড়া,সদর
০১৭৭২৭৫৪৫৩৭
মাঃ আশরাফ আলী
গা য়া,েমছড়া,সদর
০১৭৩৬৭৮৯১৫১
মাঃ আ ল আলীম
খাস পাড়া,েমছড়া,সদর
০১৭৪০২০৫৫৭৩
মাঃ আল-আিমন
মছড়া,েমছড়া,সদর
০১৭৩৮৩০০৭০১
মাঃ আজহার আলী
আকনা দীিঘ,েমছড়া,সদর
০১৭৬৫৬২৩০৯৪
মাঃ আকরাম হাসাইন
ব য়া,েমছড়া,সদর
০১৭৫৭৭৬১৫১০

ায়ী
মাঃ হার নার রিশদ
ত রী,েমছড়া,সদর
০১৭৩৮৭৯৬৭৩৬
মাঃ শিহ ল ইসলাম
িনওগী বাড়ী,েমছড়া,সদর
০১৭৬৭১১২৪৯১
মাঃ জয় ল আেবদীন
র পসা,েমছড়া,সদর
০১৭৩৫২০০৭৪৬
মাঃ র ামান
র পসা,েমছড়া,সদর
০১৭৯৮২৫৭৭১৮
মাঃ ফির ল ইসলাম
গা য়া,েমছড়া,সদর
০১৭৭২৭৫৪৫৩৭
মাঃ আশরাফ আলী
গা য়া,েমছড়া,সদর
০১৭৩৬৭৮৯১৫১
মাঃ আ ল আলীম
খাস পাড়া,েমছড়া,সদর
০১৭৪০২০৫৫৭৩
মাঃ আল-আিমন
মছড়া,েমছড়া,সদর
০১৭৩৮৩০০৭০১
মাঃ আজহার আলী
আকনা দীিঘ,েমছড়া,সদর
০১৭৬৫৬২৩০৯৪
মাঃ আকরাম হাসাইন
ব য়া,েমছড়া,সদর
০১৭৫৭৭৬১৫১০

১৮৫

ম

ব য়া জােম মসিজদ
খ র র, সদর,িসরাজগ

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

√

না

মসিজেদও ধরণ

জােম পাে গানা
মসিজদ মসিজদ
১৮৬

মাদার তালা জােম মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ

√

না

১৮৭

িশ ল তলা জােম মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ

√

না

১৮৮

ক হাটা জােম মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ

√

না

১৮৯

মছড়া হাটপাড়া জােম মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ

√

না

১৯০

দÿÿণ আকনা দীিঘ জােম
মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ
মছড়া কামার পাড়া জােম
মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ
বািলয়া বা া জােম মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

√

না

১৯৩

দÿÿণ খ র র জােম মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ

√

না

১৯৪

খাষ বািনয়া ম া জােম মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ

√

না

১৯১

১৯২

মাঃ আ ল কােদর িজলানী
খ র র,েমছড়া,সদর
০১৭৬৩৪৬৭৮৮৫

মাঃ আ ল কােদর
িজলানী

খ র র,েমছড়া,সদর
০১৭৬৩৪৬৭৮৮৫

ইউিনয়নঃ মছড়া
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান
মাঃ রজাউল কিরম
মাদার তালা,েমছড়া,সদর
০১৭৩৬০০১০১০
মাঃ লিফকার রহমান
িশ ল তলা,েমছড়া,সদর
০১৭১০০৬৩৭০৫
মাঃ জািহ ল ইসলাম
ক হাটা ,েমছড়া,সদর
০১৭৫৭৪৬৯৬৯৮
মাঃ ফজ ল কিরম
মছড়া, িসরাজগ সদর
০১৭৩৫৭৫৩২৯৭
মাঃ সা াম হােসন
আকনা দীিঘ, িসরাজগ সদর
০১৭৮২৪৮৪২১১
মাঃ আ ল জববার খান
িখিদর র, িসরাজগ সদর
০১৭২৫৪০৫২২৭
মাঃ আহমা ল াহ
বািলয়া বা া, িসরাজগ সদর
০১৭৬৩৩৪০০৯৫
মাঃ আ ল হািলম
খ র র, মছড়া,িসরাজগ
সদর -০১৭১৩৫৬০৬৮৩
মাঃ আজহার আলী
খাষ বািনয়া ম া,েমছড়া,

ায়ী
মাঃ রজাউল কিরম
মাদার তালা,েমছড়া,সদর
০১৭৩৬০০১০১০
মাঃ লিফকার রহমান
িশ ল তলা,েমছড়া,সদর
০১৭১০০৬৩৭০৫
মাঃ জািহ ল ইসলাম
ক হাটা ,েমছড়া,সদর
০১৭৫৭৪৬৯৬৯৮
মাঃ ফজ ল কিরম
মছড়া, িসরাজগ সদর
০১৭৩৫৭৫৩২৯৭
মাঃ সা াম হােসন
আকনা দীিঘ, িসরাজগ
সদর -০১৭৮২৪৮৪২১১
মাঃ আ ল জববার খান
িখিদর র, িসরাজগ সদর
০১৭২৫৪০৫২২৭
মাঃ আহমা ল াহ
বািলয়া বা া, িসরাজগ
সদর -০১৭৬৩৩৪০০৯৫
মাঃ আ ল হািলম
খ র র, িসরাজগ সদর
০১৭১৩৫৬০৬৮৩
মাঃ আজহার আলী
খাষ বািনয়া ম া, সদর

১৯৫
১৯৬

ম

ত রী বপাড়া জােম মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ
ত রী পি ম পাড়া জােম
মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

√

না

√

না

মসিজেদও ধরণ

জােম পাে গানা
মসিজদ মসিজদ
১৯৭
১৯৮

১৯৯

২০০

২০১

ত রী ম পাড়া জােম মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ
ত রী জােম মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

আকনা দীিঘ বপাড়া জােম
মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ
আকনা দীিঘ উ রপাড়া জােম
মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ
আকনা দীিঘ দÿÿণ পাড়া
জােম মসিজদ
মছড়া, সদর,িসরাজগ

√

না

√

না

√

না

মাঃ শাহীন সরকার
ত রী ,েমছড়া, সদর
মাঃ িসি র রহমান
ত রী ,েমছড়া, সদর
০১৭০৪৩১৬০৪৯

মাঃ শাহীন সরকার
ত রী ,েমছড়া, সদর
মাঃ িসি র রহমান
ত রী ,েমছড়া, সদর
০১৭০৪৩১৬০৪৯

ইউিনয়ন ◌ঃ মছড়া
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান
মাঃ জাফর আলী
ত রী ,েমছড়া, সদর
মাঃ ফয়সাল আহেমদ
ত রী,েমছড়া,সদর
০১৭৪৩৪২২৬৭০
মাঃ ইসমাইল হােসন
আকনাদীিঘ,েমছড়া,সদর
০১৭৩৭২৭১৩১১
মাঃ আ র রা াক
আকনাদীিঘ,েমছড়া,সদর
০১৭২৩২৬৬১২৯
মাঃ ৎফর রহমান
আকনাদীিঘ,েমছড়া,সদর
০১৭৪৭৩২০৭৯১

ায়ী
মাঃ জাফর আলী
ত রী ,েমছড়া, সদর
মাঃ ফয়সাল আহেমদ
ত রী,েমছড়া,সদর
০১৭৪৩৪২২৬৭০
মাঃ ইসমাইল হােসন
আকনাদীিঘ,েমছড়া,সদর
০১৭৩৭২৭১৩১১
মাঃ আ র রা াক
আকনাদীিঘ,েমছড়া,সদর
০১৭২৩২৬৬১২৯
মাঃ ৎফর রহমান
আকনাদীিঘ,েমছড়া,সদর
০১৭৪৭৩২০৭৯১

ম

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ

ইউিনয়ন ◌ঃ ছানগাছা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

জােম
মসিজদ

পাে গা
না
মসিজদ

ড় িড়য়া দঃপাড়াজােম
মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর
২০৩ ড় িড়য়া পঃপাড়াজােম
মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর
২০৪
ড় িড়য়া হাজী বাড়ী মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

২০৫

বিলদহ জােম মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২০৬ িঝনাইগাতী জােম মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২০৭

হাট ছানগাছা জােম মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২০৮

নওদা লেকাচা উঃপাড়া মসঃ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২০৯

নওদা লেকাচা দঃপাড়া মসঃ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

মাঃ জাহা ীর হােসন
নওদা লেকাচা,েছানগাছা,সদর

২১০

পারখাতা জােম মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২১১

িপরপাড়া পাঠান বাড়ী মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

মাঃ িজ াহ সরকার
পারখাতা,েছানগাছা,সদর
০১৭০৫৯৭৯৮০৯
মাঃ সরা ল ইসলাম
িপরপাড়া,েছানগাছা,সদর

২০২

বতমান

ায়ী

মাঃ হািফ ল ইসলাম
ড় িড়য়া,েছানগাছা,সদর
০১৭৪৩৬৪৯১৫১
মাঃ আ ল জববার
ড় িড়য়া,েছানগাছা,সদর

মাঃ হািফ ল ইসলাম
ড় িড়য়া,েছানগাছা,সদর
০১৭৪৩৬৪৯১৫১
মাঃ আ ল জববার
ড় িড়য়া,েছানগাছা,সদর

মাঃ আ ল জববার
লেকাচা,বাগবা ,সদর
০১৭২৮৭৪৩৪১৫
মাঃ আ ল হািমদ
ড় িড়য়া,েছানগাছা,সদর
০১৭১০৩৬০১৫৬
মাঃ আ রায়হান
িপরপাড়া,েছানগাছা,সদর
০১৭২৫৭৮৩২০৬
মাঃ আ ল মােলক
হাট ছানগাছা,েছানগাছা,সদর
০১৭৭৩১৩২৩৯১
মাঃ শিফউল াহ
নওদা লেকাচা,েছানগাছা,সদর
০১৭২৪২০৪৫১৮

মাঃ আ ল জববার
লেকাচা,বাগবা ,সদর
০১৭২৮৭৪৩৪১৫
মাঃ আ ল হািমদ
ড় িড়য়া,েছানগাছা,সদর
০১৭১০৩৬০১৫৬
মাঃ আ রায়হান
িপরপাড়া,েছানগাছা,সদর
০১৭২৫৭৮৩২০৬
মাঃ আ ল মােলক
হাট ছানগাছা,েছানগাছা,সদর
০১৭৭৩১৩২৩৯১
মাঃ শিফউল াহ
নওদা
লেকাচা,েছানগাছা,সদর
০১৭২৪২০৪৫১৮
মাঃ জাহা ীর হােসন
নওদা
লেকাচা,েছানগাছা,সদর
মাঃ িজ াহ সরকার
পারখাতা,েছানগাছা,সদর
০১৭০৫৯৭৯৮০৯
মাঃ সরা ল ইসলাম
িপরপাড়া,েছানগাছা,সদর

২১২

২১৩

িপরপাড়া তা কদার বাড়ী
মসঃ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর
ডাকািতয়া বাড়ী জােম মসঃ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

জলাঃ সদর
ম
মসিজেদও নাম ও কানা

√

না

√

না

মসিজেদও ধরণ

জােম পাে গানা
মসিজদ মসিজদ
২১৪

িপরপাড়া আক পাড়া মসঃ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২১৫

চর পাড়া ম পাড়া জােম মসঃ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২১৬

চর পাড়া উঃপাড়া জােম মসঃ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২১৭

চর পাড়া বপাড়া জােম মসঃ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২১৮

চর পাড়া দঃ পাড়া জােম মসঃ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২১৯

ছানগাছা ম পাড়া জােম মসঃ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২২০

চর ছানগাছা বপাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২২১

চর ছানগাছা শখপাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর
চর ছানগাছা পঃপাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

২২২

০১৭১০০৫৭৭২৫

০১৭১০০৫৭৭২৫

মাঃ আ ল ওয়া দ
িপরপাড়া,েছানগাছা,সদর
০১৭৪০৩০৮১৭০
মাঃ আ ল গ পার
ডাকািতয়া বাড়ী,েছানগাছা,সদর

মাঃ আ ল ওয়া দ
িপরপাড়া,েছানগাছা,সদর
০১৭৪০৩০৮১৭০
মাঃ আ ল গ পার
ডাকািতয়া বাড়ী,েছানগাছা,সদর

ইউিনয়ন ◌ঃ ছানগাছা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান
মাঃ বজলার রহমান
িপরপাড়া,েছানগাছা,সদর
০১৭৩৯১৬৩৫৬৩
মাঃ আঃ মিজদ
চরপাড়া,েছানগাছা,সদর
০১৭২৫০৯২২৩৯
মাঃ আসা ল ইসলাম
চরপাড়া,েছানগাছা,সদর
০১৭২০৫০৮৯২৬
মাঃ ফরহাদ আলী
চরপাড়া,েছানগাছা,সদর
০১৭৩৭৩৮৭০৭৩
মাঃ আ স সামাদ
চরপাড়া,েছানগাছা,সদর
০১৭৩৯৭৭২৫৯৪
মাঃ সাই ল ইসলাম
ছানগাছা,সদর
০১৭৩৫৬৩৪৫৭৯
মাঃ আিম ল ইসলাম
চর ছানগাছা,সদর
০১৭৬০৫৪৭১০০
মাঃ ওমর ফার ক
চর ছানগাছা,সদর
মাঃ আ ল মািজদ
চর ছানগাছা,সদর
০১৭২৩৫৭০৯৩০

ায়ী
মাঃ বজলার রহমান
িপরপাড়া,েছানগাছা,সদর
০১৭৩৯১৬৩৫৬৩
মাঃ আঃ মিজদ
চরপাড়া,েছানগাছা,সদর
০১৭২৫০৯২২৩৯
মাঃ আসা ল ইসলাম
চরপাড়া,েছানগাছা,সদর
০১৭২০৫০৮৯২৬
মাঃ ফরহাদ আলী
চরপাড়া,েছানগাছা,সদর
০১৭৩৭৩৮৭০৭৩
মাঃ আ স সামাদ
চরপাড়া,েছানগাছা,সদর
০১৭৩৯৭৭২৫৯৪
মাঃ সাই ল ইসলাম
ছানগাছা,সদর
০১৭৩৫৬৩৪৫৭৯
মাঃ আিম ল ইসলাম
চর ছানগাছা,সদর
০১৭৬০৫৪৭১০০
মাঃ ওমর ফার ক
চর ছানগাছা,সদর
মাঃ আ ল মািজদ
চর ছানগাছা,সদর
০১৭২৩৫৭০৯৩০

২২৩ পটল উ রপাড়া জােম মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২২৪

√

না

করা ছানগাছা জােম মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

উপেজলাঃ সদর
ম
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ

জােম পাে গানা
মসিজদ মসিজদ
২২৫

শাহানগাছা উ রপাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২২৬

শাহানগাছা বপাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২২৭

শাহানগাছা পঃপাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২২৮ মা য়াকাি উঃপাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২২৯

√

না

২৩০ িড ীপাড়া জােম দঃপাড়ামসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২৩১

√

না

√

না

মা য়াকাি দঃপাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

িড ীপাড়া জােম উঃপাড়ামসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর
২৩২ ভাটিপয়ারী জােম মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

মাঃ ছামান আলী
চর ছানগাছা,সদর
০১৭২৪৮৬২৩৭০
মাঃ জাহা ীর আলম
করা ছানগাছা,সদর
০১৭২১৭৪৭৬৭৭

মাঃ ছামান আলী
চর ছানগাছা,সদর
০১২৪৮৬২৩৭০
মাঃ জাহা ীর আলম
করা ছানগাছা,সদর
০১৭২১৭৪৭৬৭৭

ইউিনয়ন ◌ঃ ছানগাছা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান
মাঃ নজর ল ইসলাম
শাহানগাছা,েছানগাছা,সদর
০১৭১৩৭১৫৬১৯
মাঃ আ ল কােদর শখ
শাহানগাছা,েছানগাছা,সদর
০১৭১৪৩৮০৫৩২
মাঃ আ ল কােশম শখ
শাহানগাছা,েছানগাছা,সদর
০১৭২০১৫৬২২৯
মাঃ ন র রহমান
মা য়াকাি ,েছানগাছা,সদর
০১৭৫৬৬৬৮৯০৭
মাঃ আ স সা ার
মা য়াকাি ,েছানগাছা,সদর
০১৯৩১৫৩৩৮৭৪
মাঃ আখতার ামান
দ বাড়ী,েছানগাছা,সদর
০১৯১৬২০৩৩৬৬
মাঃ বা িময়া
িড ীপাড়া,েছানগাছা,সদর
মাঃ আ ল মিতন
ভাটিপয়ারী,েছানগাছা,সদর
০১৭৩৭০০৭২৬৫

ায়ী
মাঃ নজর ল ইসলাম
শাহানগাছা,েছানগাছা,সদর
০১৭১৩৭১৫৬১৯
মাঃ আ ল কােদর শখ
শাহানগাছা,েছানগাছা,সদর
০১৭১৪৩৮০৫৩২
মাঃ আ ল কােশম শখ
শাহানগাছা,েছানগাছা,সদর
০১৭২০১৫৬২২৯
মাঃ ন র রহমান
শাহানগাছা,েছানগাছা,সদর
০১৭৫৬৬৬৮৯০৭
মাঃ আ স সা ার
মা য়াকাি ,েছানগাছা,সদর
০১৯৩১৫৩৩৮৭৪
মাঃ আখতার ামান
দ বাড়ী,েছানগাছা,সদর
০১৯১৬২০৩৩৬৬
মাঃ বা িময়া
িড ীপাড়া,েছানগাছা,সদর
মাঃ আ ল মিতন
ভাটিপয়ারী,েছানগাছা,সদর
০১৭৩৭০০৭২৬৫

২৩৩ ভাটিপয়ারী বপাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২৩৪

√

না

√

না

ভাটিপয়ারী উ রপাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

২৩৫ ভাটিপয়ারী মা াসা মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

উপেজলাঃ সদর
ম
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ

জােম পাে গানা
মসিজদ মসিজদ
২৩৬ ভাটিপয়ারী ন নপাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২৩৭ পারপািচল জােম মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২৩৮ পারপািচল তাং বাড়ী মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২৩৯ পাচঠা রী দঃ পাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২৪০

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

২৪১
২৪২
২৪৩
২৪৪

পাচঠা রী মা াসা মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর
পাচঠা রী বাজার জােম মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর
আিমন র ম ল বাড়ী মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর
আিমন র সখ পাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর
আিমন র উ র পাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

মাঃ সাই ল ইসলাম
ভাটিপয়ারী,েছানগাছা,সদর
০১৭০৪২৩৯৮৩১
মাঃ আ ল জিলল
ভাটিপয়ারী,েছানগাছা,সদর
০১৭৮৩২৮৭৯৯০
মাঃ মা র রহমান
ভাটিপয়ারী,েছানগাছা,সদর
০১৭১২৭২৭৫০০

মাঃ সাই ল ইসলাম
ভাটিপয়ারী,েছানগাছা,সদর
০১৭০৪২৩৯৮৩১
মাঃ আ ল জিলল
ভাটিপয়ারী,েছানগাছা,সদর
০১৭৮৩২৮৭৯৯০
মাঃ মা র রহমান
ভাটিপয়ারী,েছানগাছা,সদর
০১৭১২৭২৭৫০০

ইউিনয়ন ◌ঃ ছানগাছা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান
মাঃ সালায়মান হােসন
ভাটিপয়ারী,েছানগাছা,সদর
০১৭৩৬০৬৬২৪৫
মাঃ মাহদী হাসান
পারপািচল,েছানগাছা,সদর
০১৭৭৬৬৪১০৭২
মাঃ সােজ ল ইসলাম
পারপািচল,েছানগাছা,সদর
০১৭৬৭৫৩৩২৮৫
মাঃ জািকর ল ইসলাম
পাচঠা রী,েছানগাছা,সদর
০১৭২২৩৭০০২৬
মাঃ আির ল ইসলাম
পাচঠা রী,েছানগাছা,সদর
মাঃ আ ল খােলক
পাচঠা রী,েছানগাছা,সদর
মাঃ আ ল মািমন
আিমন র,েছানগাছা,সদর
মাঃ ইসহাক আলী সখ
আিমন র,েছানগাছা,সদর
মাঃ আিম ল ইসলাম
আিমন র,েছানগাছা,সদর

ায়ী
মাঃ সালায়মান হােসন
ভাটিপয়ারী,েছানগাছা,সদর
০১৭৩৬০৬৬২৪৫
মাঃ মাহদী হাসান
পারপািচল,েছানগাছা,সদর
০১৭৭৬৬৪১০৭২
মাঃ সােজ ল ইসলাম
পারপািচল,েছানগাছা,সদর
০১৭৬৭৫৩৩২৮৫
মাঃ জািকর ল ইসলাম
পাচঠা রী,েছানগাছা,সদর
০১৭২২৩৭০০২৬
মাঃ আির ল ইসলাম
পাচঠা রী,েছানগাছা,সদর
মাঃ আ ল খােলক
পাচঠা রী,েছানগাছা,সদর
মাঃ আ ল মািমন
আিমন র,েছানগাছা,সদর
মাঃ ইসহাক আলী সখ
আিমন র,েছানগাছা,সদর
মাঃ আিম ল ইসলাম
আিমন র,েছানগাছা,সদর

২৪৫

আিমন র পি ম পাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর
বািল গরী ম পাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

২৪৭

বািল গরী দঃপাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২৪৮

বািল গরী উঃপাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২৪৬

উপেজলাঃ সদর
ম
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ

জােম পাে গানা
মসিজদ মসিজদ
২৪৯

বািল গরী ম পাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

২৫০

জয়নগর জােম মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

২৫১

ইটালী বপাড়া জােম মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

২৫২

ইটালী পঃপাড়া জােম মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

√

না

২৫৩ ইটালী
াম জােম মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর
২৫৪ ইটালী ছয়আিনপাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

২৫৫

√

না

ভওয়ামারা বাজার মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

মাঃ সাই র রহমান
আিমন র,েছানগাছা,সদর
মাঃ রিফ ামান
বািল গরী,েছানগাছা,সদর
০১৭২৬০৯৬৮৬৮
মাঃ মন িময়া
বািল গরী,েছানগাছা,সদর
০১৭৯৮৩৫৫৬৯৯
মাঃ আশরা ল ইসলাম
বািল গরী,েছানগাছা,সদর

মাঃ সাই র রহমান
আিমন র,েছানগাছা,সদর
মাঃ রিফ ামান
বািল গরী,েছানগাছা,সদর
০১৭২৬০৯৬৮৬৮
মাঃ মন িময়া
বািল গরী,েছানগাছা,সদর
০১৭৯৮৩৫৫৬৯৯
মাঃ আশরা ল ইসলাম
বািল গরী, ছানগাছা,সদর

০১৭৪৭৬৮০৪৫৮

০১৭৪৭৬৮০৪৫৮

ইউিনয়ন ◌ঃ ছানগাছা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান

ায়ী

মাঃ আ ল আিজজ
বািল গরী,েছানগাছা,সদর

মাঃ আ ল আিজজ
বািল গরী,েছানগাছা,সদর

০১৭২৬০৯২২৩৯

০১৭২৬০৯২২৩৯

মাঃ আ ল স
ঘাড়াচরা,েছানগাছা,সদর

মাঃ আ ল স
ঘাড়াচরা,েছানগাছা,সদর

০১৭৩৯৭৭২৪৫৭

০১৭৩৯৭৭২৪৫৭

মাঃ আ ল হােশম
ইটালী,েছানগাছা,সদর

মাঃ আ ল হােশম
ইটালী,েছানগাছা,সদর

০১৭৩৪৭২৫৫৬২

০১৭৩৪৭২৫৫৬২

মাঃ জাকািরয়া হােসন
ইটালী,েছানগাছা,সদর

মাঃ জাকািরয়া হােসন
ইটালী,েছানগাছা,সদর

০১৭৪৮৫৮০৬৬৫

০১৭৪৮৫৮০৬৬৫

মাঃ আঃ আলীম
ইটালী,েছানগাছা,সদর
মাঃ রজাউল কিরম
ইটালী,েছানগাছা,সদর
০১৭৪১৫২৮৫৫৭
মাঃ আ র রহমান
ভওয়ামারা,েছানগাছা,সদর
০১৭৩৩৫১৩৩৮০

মাঃ আঃ আলীম
ইটালী,েছানগাছা,সদর
মাঃ রজাউল কিরম
ইটালী,েছানগাছা,সদর
০১৭৪১৫২৮৫৫৭
মাঃ আ র রহমান
ভওয়ামারা,েছানগাছা,সদর
০১৭৩৩৫১৩৩৮০

২৫৬

ভওয়ামারা ন নপাড়া মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২৫৭

ভওয়ামারা জােম মসিজদ
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২৫৮

ভওয়ামারা বায় ল ফালাহ
মসঃ ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

২৫৯

চর ছানগাছা তা কদার বাড়ী
ছানগাছা, িসরাজগ সদর

√

না

ম

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ

জােম পাে গানা
মসিজদ মসিজদ
২৬০ বাগবা বাজার মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

কবর ান মসিজদ
, িসরাজগ সদর
ইউিপ জােম মসিজদ
, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

২৬৩ বাগবা কবর ান মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
২৬৪ মািলগাতী উ রপাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

√

না

২৬৫ হাসনা দÿÿণপাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

২৬৬ হাসনা বপাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
২৬৭ হাসনা ম পাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

√

না

২৬১
২৬২

বাগবা
বাগবা
বাগবা
বাগবা

মাঃ আ ল আিজজ
ভওয়ামারা,েছানগাছা,সদর
০১৭৬৩২০৭৫০৭
মাঃ আ স সালাম
ভওয়ামারা,েছানগাছা,সদর
০১৯১৪৭৭২৪৬৭
মাঃ সিলম উি ন
ভওয়ামারা,েছানগাছা,সদর
০১৭১৩৭৪২৪৫৩
মাঃ য়াইব
চর ছানগাছা,েছানগাছা,সদর
০১৭৭১২৭৪৪২২

মাঃ আ ল আিজজ
ভওয়ামারা,েছানগাছা,সদর
০১৭৬৩২০৭৫০৭
মাঃ আ স সালাম
ভওয়ামারা,েছানগাছা,সদর
০১৯১৪৭৭২৪৬৭
মাঃ সিলম উি ন
ভওয়ামারা,েছানগাছা,সদর
০১৭১৩৭৪২৪৫৩
মাঃ য়াইব
চকিমরােখার,বাগবা ,সদর
০১৭৭১২৭৪৪২২

ইউিনয়ন ◌ঃ বাগবা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান

ায়ী

মাঃ আ ল াহ
বাগবা ,িসরাজগ সদর

মাঃ আ ল াহ
বাগবা ,িসরাজগ সদর

০১৭১২২৭৪৯২৬

০১৭১২২৭৪৯২৬

মাঃ আ ল হােসন
বাগবা ,িসরাজগ সদর
মাঃ িনজাম উ র
বাগবা ,িসরাজগ সদর
০১৭৬২৭৭৩৬৭০
মাঃ আশা ল ইসলাম
বাগবা ,িসরাজগ সদর
মাঃ অিল উল াহ
মািলগাতী,বাগবা , সদর
০১৭২৭৮৬৩৬৮৩
মাঃ আ ল বািরক
হাসনা,বাগবা , সদর
০১৭৭২৯০৫৮৩০
মাঃ আ দাউদ
হাসনা,বাগবা , সদর
মাঃ খাদা ব
হাসনা,বাগবা , সদর

মাঃ আ ল হােসন
বাগবা ,িসরাজগ সদর
মাঃ িনজাম উ র
বাগবা ,িসরাজগ সদর
০১৭৬২৭৭৩৬৭০
মাঃ আশা ল ইসলাম
বাগবা ,িসরাজগ সদর
মাঃ অিল উল াহ
মািলগাতী,বাগবা , সদর
০১৭২৭৮৬৩৬৮৩
মাঃ আ ল বািরক
হাসনা,বাগবা , সদর
০১৭৭২৯০৫৮৩০
মাঃ আ দাউদ
হাসনা,বাগবা , সদর
মাঃ খাদা ব
হাসনা,বাগবা , সদর

২৬৮ মািলগাতী বপাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

২৬৯ কানগাতী মিল ক বাড়ী
মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
২৭০ কানগাতী দÿÿণপাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

√

না

২৭১

√

না

ম

ধলেডাব ম পাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ

জােম পাে গানা
মসিজদ মসিজদ
২৭২

ধলেডাব জােম মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

২৭৩ পি ম গাড়দহ জােম মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
২৭৪ গাড়দহ পি ম পাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

√

না

২৭৫

√

না

২৭৬ গাড়দহ উ র পাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

২৭৭

বজগাতী বাজার জােম মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

২৭৮

বজগাতী জােম মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

গাড়দহ দÿÿণ পাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

০১৭৮৩৮৪০২৬৪

০১৭৮৩৮৪০২৬৪

মাঃ আ ল আিজজ
মািলগাতী,বাগবা , সদর
০১৭৩৯৯৭৩৩৮১
মাঃ আ স সামাদ
কানগাতী,বাগবা , সদর
০১৫১৬৭০৩৫৮৫
মাঃ হািফ র রহমান
কানগাতী,বাগবা , সদর
০১৭৪০৯৬৬৭৮৭
মাঃ রন আহেমদ
ধলেডাব,বাগবা , সদর

মাঃ আ ল আিজজ
মািলগাতী,বাগবা , সদর
০১৭৩৯৯৭৩৩৮১
মাঃ আ স সামাদ
কানগাতী,বাগবা , সদর
০১৫১৬৭০৩৫৮৫
মাঃ হািফ র রহমান
কানগাতী,বাগবা , সদর
০১৭৪০৯৬৬৭৮৭
মাঃ রন আহেমদ
ধলেডাব,বাগবা , সদর

ইউিনয়ন ◌ঃ বাগবা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান

ায়ী

মাঃ আ ল আিজজ
ধলেডাব,বাগবা ,সদর

মাঃ আ ল াহ
বাগবা ,িসরাজগ সদর

০১৭১২২৭৪৯২৬

০১৭১২২৭৪৯২৬

মাঃ আ ব ার
গাড়দহ,বাগবা , সদর
মাঃ ইউ স আলী
গাড়দহ,বাগবা , সদর
০১৭৫৭৪৫৬৬২২
মাঃ আ ল লিতফ
গাড়দহ,বাগবা সদর
০১৭৩২০৭৫৪৫৩
মাঃ আ ল কালাম
গাড়দহ,বাগবা , সদর
০১৭২৫৬৭৫৬২৫
মাঃ আ ল মািমন
বজগাতী,বাগবা , সদর
০১৯১০২৪৯৮৫৮
মাঃ গালাম মাস ফা
বজগাতী,বাগবা , সদর

মাঃ আ ব ার
গাড়দহ,বাগবা সদর
মাঃ ইউ স আলী
গাড়দহ,বাগবা সদর
০১৭৫৭৪৫৬৬২২
মাঃ আ ল লিতফ
গাড়দহ,বাগবা সদর
০১৭৩২০৭৫৪৫৩
মাঃ আ ল কালাম
গাড়দহ,বাগবা সদর
০১৭২৫৬৭৫৬২৫
মাঃ আ ল মািমন
বজগাতী,বাগবা সদর
০১৯১০২৪৯৮৫৮
মাঃ গালাম মাস ফা
বজগাতী,বাগবা সদর

২৭৯
২৮০

২৮১
২৮২

বজগাতী উ রপাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
নাি না বপাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

√

না

নাি না দÿÿণ পাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
নাি না ম পাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

২৮৩ চর নাি না ব পাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

ম

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ

জােম পাে গানা
মসিজদ মসিজদ
২৮৪

মাঃ আ ল কালাম
বজগাতী,বাগবা সদর
মাঃ আকমাল হােসন
নাি না,বাগবা ,সদর
০১৭৬৩৪৬৬৭২২
মাঃ আ তােলব
নাি না,বাগবা ,সদর
মাঃ রজাউল কিরম
নাি না,বাগবা , সদর
০১৭৩১৯২৪০৯২
মাঃ আ ল গা ফার
চর নাি না,বাগবা , সদর
০১৭২৫৬৩৮০১৫

মাঃ আ ল কালাম
বজগাতী,বাগবা সদর
মাঃ আকমাল হােসন
নাি না,বাগবা সদর
০১৭৬৩৪৬৬৭২২
মাঃ আ তােলব
নাি না,বাগবা সদর
মাঃ রজাউল কিরম
নাি না,বাগবা সদর
০১৭৩১৯২৪০৯২
মাঃ আ ল গা ফার
চর নাি না,বাগবা সদর
০১৭২৫৬৩৮০১৫

ইউিনয়ন ◌ঃ বাগবা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান

ায়ী

চর নাি না দÿÿণ পাড়া
মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
২৮৫ ইছামিত পি ম পাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
২৮৬ ইছামিত খান পাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

মাঃ আসা ল ইসলাম
চর নাি না,বাগবা , সদর

মাঃ আসা ল ইসলাম
চর নাি না,বাগবা সদর

√

না

√

না

২৮৭

√

না

√

না

√

না

√

না

মাঃ হািব র রহমান
ইছামিত,বাগবা ,সদর
মাঃ জিমর উ র
ইছামিত,বাগবা , সদর
০১৭৪৭৬৭৯৪২৭
মাঃ সজাব আলী
ইছামিত,বাগবা , সদর
মাঃ আ তালহা
রাজীব র,বাগবা , সদর
মাঃ আহসান উল াহ
রাজীব র,বাগবা ,সদর
মাঃ আিত ল ইসলাম
ঘাড়াচরা,বাগবা ,সদর

মাঃ হািব র রহমান
ইছামিত,বাগবা সদর
মাঃ জিমর উ র
ইছামিত,বাগবা সদর
০১৭৪৭৬৭৯৪২৭
মাঃ সজাব আলী
ইছামিত,বাগবা সদর
মাঃ আ তালহা
রাজীব র,বাগবা সদর
মাঃ আহসান উল াহ
রাজীব র,বাগবা সদর
মাঃ আিত ল ইসলাম
ঘাড়াচরা,বাগবা সদর

ইছামিত ন ন পাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
২৮৮ রাজীব র ব পাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
২৮৯ রাজীব র িদয়ার পাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
২৯০ ঘাড়াচরা দÿÿণ পাড়া
মসিজদ

বাগবা , িসরাজগ সদর
২৯১

ঘাড়াচরা ব পাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
২৯২ ঘাড়াচরা মা াসা মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
২৯৩ ঘাড়াচরা উ রপাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
২৯৪ ঘাড়াচরা পি মপাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

√

না

২৯৫

√

না

√

না

√

না

√

না

ঘাড়াচরা খানপাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
২৯৬ আিলম র জােম মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
২৯৭ আিলম র মা াসা জােম
মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
২৯৮ চক িমরােখার জােম মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

ম

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ

জােম পাে গানা
মসিজদ মসিজদ
২৯৯

লেকাচা উ র পাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
৩০০
লেকাচা দÿÿণ পাড়া
মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
৩০১
লেকাচা ম পাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
৩০২ পি ম লেকাচা জােম মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
৩০৩
লেকাচা হাজী বাড়ী মসিজদ

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

মাঃ জাকািরয়া
ঘাড়াচরা,বাগবা সদর
মাঃ আ ল বািরক
ঘাড়াচরা,বাগবা ,সদর
মাঃ আল আিমন
ঘাড়াচরা,বাগবা , সদর
মাঃ আ ল হািলম
ঘাড়াচরা,বাগবা ,সদর
০১৫৫৪৭৫২৩৬৮
মাঃ শািহ ল ইসলাম
ঘাড়াচরা,বাগবা , সদর
মাঃ আ রায়হান
আিলম র,বাগবা , সদর
মাঃ আমজাদ হােসন
আিলম র,বাগবা , সদর

মাঃ জাকািরয়া
ঘাড়াচরা,বাগবা সদর
মাঃ আ ল বািরক
ঘাড়াচরা,বাগবা সদর
মাঃ আল আিমন
ঘাড়াচরা,বাগবা সদর
মাঃ আ ল হািলম
ঘাড়াচরা,বাগবা সদর
০১৫৫৪৭৫২৩৬৮
মাঃ শািহ ল ইসলাম
ঘাড়াচরা,বাগবা সদর
মাঃ আ রায়হান
আিলম র,বাগবা , সদর
মাঃ আমজাদ হােসন
আিলম র,বাগবা , সদর

মাঃ সাই ল ইসলাম
চকিমরােখার,বাগবা , সদর

মাঃ সাই ল ইসলাম
আিলম র,বাগবা , সদর

ইউিনয়ন ◌ঃ বাগবা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান

ায়ী

মাঃ আ ল কােশম
লেকাচা,বাগবা , সদর
মাঃ বাদশা িময়া
লেকাচা,বাগবা , সদর

মাঃ আ ল কােশম
লেকাচা,বাগবা , সদর
মাঃ বাদশা িময়া
লেকাচা,বাগবা , সদর

মাঃ নজর ল ইসলাম
লেকাচা,বাগবা , সদর
মাঃ আলমগীর হােসন
লেকাচা,বাগবা , সদর
মাঃ হার নার রিশদ

মাঃ নজর ল ইসলাম
লেকাচা,বাগবা , সদর
মাঃ আলমগীর হােসন
লেকাচা,বাগবা , সদর
মাঃ হার নার রিশদ

বাগবা , িসরাজগ সদর
৩০৪

লেকাচা,বাগবা , সদর

পিচ বাড়ী মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

৩০৫ রা ািলয়াগাতী পঃপাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

৩০৬ রা ািলয়াগাতী বপাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
৩০৭ রা ািলয়াগাতী কািরগর মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
৩০৮ িপ ল বািড়য়া বাজার মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
৩০৯ িপ ল বািড়য়া পঃপাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

√

না

৩১০

হিরনা গাপাল বায় নন র মস
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

৩১১

হিরনা গাপাল জােম মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

৩১২

চক িমরােখার ম পাড়া
মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

উপেজলাঃ সদর
ম
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ

জােম পাে গানা
মসিজদ মসিজদ
৩১৩ পি ম দ বাড়ী কািরগর পাড়া
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

৩১৪

√

না

দ বাড়ী রাড জােম মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

মাঃ আ ল হাই
লেকাচা,বাগবা , সদর
০১৯২০৪২২৬৪২
মাঃ িসরা ল ইসলাম
রা ািলয়াগাতী,বাগবা ,সদর
০১৭৪৯২৪২৬৪৩
মাঃ আ স সাবহান
রা ািলয়াগাতী,বাগবা ,সদর
মাঃ আ ল বাশার
রা ািলয়াগাতী,বাগবা ,সদর
মাঃ আ ল কােদর
িপ লবািড়য়া,বাগবা ,সদর
মাঃ আ তােলব
িপ লবািড়য়া,বাগবা ,সদর
০১৭৮৬৮১১৮৪৩
মাঃ আসা ল া িসরাজী
িপ লবািড়য়া,বাগবা ,সদর
০১৭৩৭৬২১৭১৩
মাঃ রিজ ল ইসলাম
িপ লবািড়য়া,বাগবা ,সদর
০১৭৩৮৫৪১০২১
মাঃ িশহা র রহমান
চকিমরােখার,বাগবা , সদর

লেকাচা,বাগবা , সদর
মাঃ আ ল হাই
লেকাচা,বাগবা , সদর
০১৯২০৪২২৬৪২
মাঃ িসরা ল ইসলাম
রা ািলয়াগাতী,বাগবা ,সদর
০১৭৪৯২৪২৬৪৩
মাঃ আ স সাবহান
রা ািলয়াগাতী,বাগবা ,সদর
মাঃ আ ল বাশার
রা ািলয়াগাতী,বাগবা ,সদর
মাঃ আ ল কােদর
িপ লবািড়য়া,বাগবা ,সদর
মাঃ আ তােলব
িপ লবািড়য়া,বাগবা ,সদর
০১৭৮৬৮১১৮৪৩
মাঃ আসা ল া িসরাজী
িপ লবািড়য়া,বাগবা ,সদর
০১৭৩৭৬২১৭১৩
মাঃ রিজ ল ইসলাম
িপ লবািড়য়া,বাগবা ,সদর
০১৭৩৮৫৪১০২১
মাঃ িশহা র রহমান
চকিমরােখার,বাগবা , সদর

ইউিনয়ন ◌ঃ বাগবা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান
মাঃ মরা ল ইসলাম
দ াবাড়ী,বাগবা , সদর
০১৭৩৬৩৫৪৪৭১
মাঃ রিফ ল ইসলাম
দ াবাড়ী,বাগবা , সদর

ায়ী
মাঃ মরা ল ইসলাম
দ াবাড়ী,বাগবা , সদর
০১৭৩৬৩৫৪৪৭১
মাঃ রিফ ল ইসলাম
দ াবাড়ী,বাগবা , সদর

৩১৫

দ বাড়ী বপাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

৩১৬ দ বাড়ী ম পাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
৩১৭ দ বাড়ী দÿÿণপাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
৩১৮ দ বাড়ী িদয়াপাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
৩১৯ পি ম দ বাড়ী মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
৩২০ উ র দ বাড়ী মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
৩২১ পািনয়াবাড়ী জােম মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
৩২২ পািনয়াবাড়ী পঃপাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
৩২৩ িবল পা িরয়া জােম মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
৩২৪
বণগাতী জােম মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
৩২৫ বণগাতী মা াঃজােম মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
৩২৬
লেকাচা রাড জােম মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

ম

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

মসিজেদও ধরণ

জােম পাে গানা
মসিজদ মসিজদ
৩২৭ িকশামত র জােম মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

√

না

মাঃ শিফ ল ইসলাম
দ াবাড়ী,বাগবা , সদর
০১৭১৯৬১৬৮৭৪
মাঃ আ ল কােদর
দ াবাড়ী,বাগবা , সদর
মাঃ আ ল খােলক
দ াবাড়ী,বাগবা , সদর
মাঃ জাকািরয়া হােসন
দ াবাড়ী,বাগবা , সদর
মাঃ আ ল াহ
দ াবাড়ী,বাগবা , সদর
মাঃ মগ ল হােসন
দ াবাড়ী,বাগবা , সদর
মাঃ আল আিমন হােসন
পািনয়াবাড়ী,বাগবা , সদর
মাঃ রাক ামান
পািনয়াবাড়ী,বাগবা , সদর
মাঃ আসা ল াহ
িবল পা িরয়া,বাগবা , সদর
মাঃ ইলয়াস খান
বণগাতী,বাগবা , সদর
মাঃ খায়র ল ইসলাম
বণগাতী,বাগবা , সদর
মাঃ আ ল মািমন
বণগাতী,বাগবা , সদর
০১৭১৯৮৯২০৯২

মাঃ শিফ ল ইসলাম
দ াবাড়ী,বাগবা , সদর
০১৭১৯৬১৬৮৭৪
মাঃ আ ল কােদর
দ াবাড়ী,বাগবা , সদর
মাঃ আ ল খােলক
দ াবাড়ী,বাগবা , সদর
মাঃ জাকািরয়া হােসন
দ াবাড়ী,বাগবা , সদর
মাঃ আ ল াহ
দ াবাড়ী,বাগবা , সদর
মাঃ মগ ল হােসন
দ াবাড়ী,বাগবা , সদর
মাঃ আল আিমন হােসন
পািনয়াবাড়ী,বাগবা , সদর
মাঃ রাক ামান
পািনয়াবাড়ী,বাগবা , সদর
মাঃ আসা ল াহ
িবল পা িরয়া,বাগবা , সদর
মাঃ ইলয়াস খান
বণগাতী,বাগবা , সদর
মাঃ খায়র ল ইসলাম
বণগাতী,বাগবা , সদর
মাঃ আ ল মািমন
বণগাতী,বাগবা , সদর
০১৭১৯৮৯২০৯২

ইউিনয়ন ◌ঃ বাগবা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

বতমান
মাঃ জাহা ীর আলম
িকশামত র,বাগবা , সদর

ায়ী
মাঃ জাহা ীর আলম
িকশামত র,বাগবা , সদর

৩২৮ বা য়াটা উ র পাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
৩২৯ বা য়াটা দÿÿণপাড়া মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর
৩৩০ বা য়াটা র চর জােম
মসিজদ
বাগবা , িসরাজগ সদর

ম

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

√

না

√

না

√

না

মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

√

না

√

না

√

না

√

না

৩৩৬ চ েকানা বপাড়া মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

৩৩৭ চ েকানা পি মপাড়া মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

৩৩৮

তল িপ বপাড়া মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

৩৩৯

তল িপ পি ম পাড়া মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

৩৪০

িহল ল
মসিজদ

√

না

৩৩১ নিলছাপাড়া জােম মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৩২ ফিকরতলা বাজার মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৩৩ ফিকরতলা টকিনক াল মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৩৪ চ েকানা বায় ন র মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৩৫ চ েকানা উ রপাড়া মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

ল কমেপ

মাঃ মালাম মওলা
বা য়াটা,বাগবা , সদর
মাঃ আ স সা ার
বা য়াটা,বাগবা , সদর
মাঃ আির ল ইসলাম
র চর,বাগবা , সদর

মাঃ মালাম মওলা
বা য়াটা,বাগবা , সদর
মাঃ আ স সা ার
বা য়াটা,বাগবা , সদর
মাঃ আির ল ইসলাম
র চর,বাগবা , সদর

ইউিনয়নঃ খাকশা বাড়ী
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান
মাঃ রজাউল কিরম
নিলছাপাড়া,েখাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ ফির ল ইসলা
ফিকরতলা,েখাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ আ ল বােছদ
ফিকরতলা,েখাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ আ ল াহ
চ েকানা,েখাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ বােয়র হােসন
চ েকানা,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৩৯৯৭৩১৪০
মাঃ নজর ল ইসলাম
চ েকানা,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৩৬১৩৬২৯০
মাঃ িসরা ল ইসলাম
চ েকানা,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭১০০৫৭৭২৫
মাঃ আ সাঈদ
তল িপ,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭২৪৩৫৮৯৬৬
মাঃ শাহীন আহেমদ
তল িপ,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭২৫৯৫৩৩০১
মাঃ মিনর ামান সখ
তল িপ,েখাকশাবাড়ী,সদর

ায়ী
মাঃ রজাউল কিরম
নিলছাপাড়া,েখাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ ফির ল ইসলা
ফিকরতলা,েখাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ আ ল বােছদ
পৗরসভা,িসরাজগ
মাঃ আ ল াহ
চ েকানা,েখাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ বােয়র হােসন
চ েকানা,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৩৯৯৭৩১৪০
মাঃ নজর ল ইসলাম
চ েকানা,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৩৬১৩৬২৯০
মাঃ িসরা ল ইসলাম
চ েকানা,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭১০০৫৭৭২৫
মাঃ আ সাঈদ
তল িপ,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭২৪৩৫৮৯৬৬
মাঃ শাহীন আহেমদ
তল িপ,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭২৫৯৫৩৩০১
মাঃ মিনর ামান সখ
তল িপ,েখাকশাবাড়ী,সদর

খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৪১

তল িপ ন ন জােম মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

৩৪২

ধীত র আলাল বায়ঃ মা র
মসঃ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

উপজলাঃ সদর
ম
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

ন মী পি ম পাড়া মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৪৫ বািনয়াগাতী জােম মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৪৬ ধীত র আলাল বপাড়া মসঃ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

৩৪৭

সা কা বাড়ী ম পাড়া মসঃ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৪৮ সা কা বাড়ী পঃপাড়া মসঃ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

৩৪৯

দেলায়ার র জােম মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

৩৫০

মÿনগাতী রাতন মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

৩৫১

মÿনগাতী উ রপাড়া মসিজদ

√

না

৩৪৩

ন মী বপাড়া জােম মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

৩৪৪

০১৭২৮৪০৬১৬৯

০১৭২৮৪০৬১৬৯

মাঃ আিম ল ইসলাম
তল িপ,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৯০৫২৩৪৩৫
মাঃ মাহ র রহমান
ধীত র,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৫২০১৮৩৩৩

মাঃ আিম ল ইসলাম
তল িপ,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৯০৫২৩৪৩৫
মাঃ মাহ র রহমান
ধীত র,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৫২০১৮৩৩৩

ইউিনয়নঃ খাকশা বাড়ী
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান
মাঃ রিফ ল ইসলাম
ন মী,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৮৪৫৮২৪৮৬৭
মাঃ হায়দার আলী
ন মী,েখাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ সালায়মান হােসন
ন মী,েখাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ আিম ল ইসলাম
ধীত র,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৯০৫২৩৪৩৫
মাঃ আশরাফ আলী
সা কা বাড়ী,েখাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ আেনায়ার হােসাইন
সা কা বাড়ী,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭২৮৪৬৪২৩২
মাঃ মািজ ল ইসলাম
দেলায়ার র,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৩১২৮৫৯০৭
মাঃ ইকবাল মাহ দ
াÿনগাতী,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৫২৩৭৪৫৮১
মাঃ মিনর ামান

ায়ী
মাঃ রিফ ল ইসলাম
ন মী,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৮৪৫৮২৪৮৬৭
মাঃ হায়দার আলী
ন মী,েখাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ সালায়মান হােসন
ন মী,েখাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ আিম ল ইসলাম
ধীত র,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৯০৫২৩৪৩৫
মাঃ আশরাফ আলী
সা কা বাড়ী,েখাকশাবাড়ী
মাঃ আেনায়ার হােসাইন
সা কা বাড়ী,েখাকশাবাড়ী
০১৭২৮৪৬৪২৩২
মাঃ মািজ ল ইসলাম
দেলায়ার র,েখাকশাবাড়ী
০১৭৩১২৮৫৯০৭
মাঃ ইকবাল মাহ দ
াÿনগাতী,েখাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৫২৩৭৪৫৮১
মাঃ মিনর ামান

খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৫২ চর মÿনগাতী মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৫৩ চর মÿনগাতী উঃপাড়া মসঃ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৫৪ খাকশাবাড়ী উঃপাড়া মসঃ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৫৫ খাকশাবাড়ী পঃপাড়া মসঃ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৫৬ খাকশাবাড়ী ম পাড়া মসঃ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

ম

মসিজেদও নাম ও কানা

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

√

না

৩৫৯ শা য়ািভটা ব পাড়া মসঃ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

৩৬০ শা য়ািভটা মা াসা মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

৩৬১ পি ম শলাবাড়ী জােম মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৬২ িদয়ার পািচল ব মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

৩৬৩ পািচল জােম মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

৩৫৭

খাকশাবাড়ী বপাড়া মসঃ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৫৮ শা য়ািভটা পি ম পাড়া মসঃ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

াÿনগাতী,েখাকশাবাড়ী,সদর

াÿনগাতী,েখাকশাবাড়ী,সদর

মাঃ আ ল আলীম
াÿনগাতী,েখাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ সােনায়ার হােসন
াÿনগাতী,েখাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ ইসমাইল হােসন
খাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ তির ল ইসলাম
খাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ জ র ল ইসলাম
খাকশাবাড়ী,সদর

মাঃ আ ল আলীম
াÿনগাতী,েখাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ সােনায়ার হােসন
াÿনগাতী,েখাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ ইসমাইল হােসন
াÿনগাতী,েখাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ তির ল ইসলাম
াÿনগাতী,েখাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ জ র ল ইসলাম
াÿনগাতী,েখাকশাবাড়ী,সদর

ইউিনয়নঃ খাকশা বাড়ী
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান

ায়ী

মাঃ সাই ল ইসলাম
খাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ আ ল াহ
শা য়ািভটা, খাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৩৪৯৮৩০৮৫
মাঃ রিবউল ইসলাম
শা য়ািভটা, খাকশাবাড়ী,সদর
০১৭১৩৭৩৬৬৭৫
মাঃ হলাল উি ন
শা য়ািভটা, খাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৪১৭২৪০১০
মাঃ এরশাদ আলী
শলাবাড়ী, খাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ আতাউর রহমান
িদয়ারপািচল, খাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৩৭২৬৭৩৮২
মাঃ ইসমাইল হােসন
পািচল, খাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৪৫৮০২৯১৭

মাঃ সাই ল ইসলাম
খাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ আ ল াহ
শা য়ািভটা, খাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৩৪৯৮৩০৮৫
মাঃ রিবউল ইসলাম
শা য়ািভটা, খাকশাবাড়ী,সদর
০১৭১৩৭৩৬৬৭৫
মাঃ হলাল উি ন
শা য়ািভটা, খাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৪১৭২৪০১০
মাঃ এরশাদ আলী
শলাবাড়ী, খাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ আতাউর রহমান
িদয়ারপািচল, খাকশাবাড়ী,
০১৭৩৭২৬৭৩৮২
মাঃ ইসমাইল হােসন
পািচল, খাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৪৫৮০২৯১৭

৩৬৪ পািচল ন নপাড়া জােম মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

৩৬৫

গায়ালবাড়ী জােম মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৬৬ িদয়ার পািচল পঃপাড়া মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

৩৬৭ িদয়ার পািচল মা াসা মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

৩৬৮ খিলশা ড়া জােম মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

ম

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

৩৬৯ খিলশা ড়া মা াসা মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৭০ েনরগাতী জােম মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৭১
৩৭২
৩৭৩

৩৭৪

েনরগাতী ম পাড়া মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
েনরগাতী কািরগর পাড়া মসঃ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
া ন বয়ড়া উ র পাড়া মসঃ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

া ন বয়ড়া দÿÿণ পাড়া
মসঃ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৭৫ দৗলত র জােম মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

মাঃ আ ল আিলম
পািচল, খাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৩৩৮০৪৮৪০
মাঃ ইসমাইল হােসন
পািচল, খাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ মা র রহমান
িদয়ারপািচল, খাকশাবাড়ী,সদর
০১৭১২৭২৭৫০০
মাঃ আ ল কিরম
িদয়ারপািচল, খাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৬৬৭৯৭৫৮৬
মাঃ হলাল উ ীন
খিলশা ড়া, খাকশাবাড়ী,সদর

মাঃ আ ল আিলম
পািচল, খাকশাবাড়ী,সদর
০১৭৩৩৮০৪৮৮০
মাঃ ইসমাইল হােসন
পািচল, খাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ মা র রহমান
িদয়ারপািচল, খাকশাবাড়ী
০১৭১২৭২৭৫০০
মাঃ আ ল কিরম
িদয়ারপািচল, খাকশাবাড়ী,
০১৭৬৬৭৯৭৫৮৬
মাঃ হলাল উ ীন
খিলশা ড়া, খাকশাবাড়ী,সদর

ইউিনয়নঃ খাকশা বাড়ী
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান
মাঃ আঃ কােদর
খিলশা ড়া, খাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ ইয়ািছন হােসন
েনরগাতী, খাকশাবাড়ী,সদর
০১৭২৫৫৪২৮৯৮
মাঃ আ বকর িসি ক
েনরগাতী, খাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ জাহা ীর আলম
েনরগাতী, খাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ মিনর ল ইসলাম
াÿণ বয়ড়া, খাকশাবাড়ী
০১৭৪২৪৮৮৮৯৬
মাঃ আঃ কােদর
াÿণ বয়ড়া, খাকশাবাড়ী
০১৭৩১৯৬৬১২০
মাঃ হােসল রানা
দৗলত র, খাকশাবাড়ী

ায়ী
মাঃ আঃ কােদর
খিলশা ড়া, খাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ ইয়ািছন হােসন
খিলশা ড়া, খাকশাবাড়ী,সদর
০১৭২৫৫৪২৮৯৮
মাঃ আ বকর িসি ক
েনরগাতী, খাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ জাহা ীর আলম
েনরগাতী, খাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ মিনর ল ইসলাম
াÿণ বয়ড়া, খাকশাবাড়ী
০১৭৪২৪৮৮৮৯৬
মাঃ আঃ কােদর
াÿণ বয়ড়া, খাকশাবাড়ী
০১৭৩১৯৬৬১২০
মাঃ হােসল রানা
দৗলত র, খাকশাবাড়ী

৩৭৬

দৗলত র উ র পাড়া মসঃ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৭৭ তালগাছা পািচল জােম মসঃ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৭৮ নওদা শলাবাড়ী জােম মসঃ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

৩৭৯ চর শলাবাড়ী জােম মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর
৩৮০ নওদা শলাবাড়ী জােম মসঃ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

৩৮১

√

না

ম

েনরগাতী মা াসা মসিজদ
খাকশাবাড়ী, িসরাজগ সদর

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

৩৮২ সার য়া দঃপাড়া জােম
মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
৩৮৩ সার য়া চরপাড়া জােম
মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
৩৮৪ ছাটহাম িড়য়া দঃপাড়া মসঃ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
৩৮৫ ছাটহাম িড়য়া উঃপাড়া মসঃ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
৩৮৬ চি দাসগাতী বাজার মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
৩৮৭ চি দাসগাতী কবর ান মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর

মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

√

০১৭৬৩২০৭৪৪৪

০১৭৬৩২০৭৪৪৪

মাঃ শারীফ হােসন
দৗলত র, খাকশাবাড়ী
মাঃ ওমর ফার খ
পািচল, খাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ সািম ল ইসলাম
নওদাৈশলাবাড়ী, খাকশাবাড়ী
০১৭৪১৯৭৬৪০৮
মাঃ গালাম মাস ফা
চর শলাবাড়ী, খাকশাবাড়ী
মাঃ লাল হােসন
নওদাৈশলাবাড়ী, খাকশাবাড়ী
০১৭২৫১৮৫৪০১
মাঃ হািব ল াহ
েনরগাতী, খাকশাবাড়ী,সদর

মাঃ শারীফ হােসন
দৗলত র, খাকশাবাড়ী
মাঃ ওমর ফার খ
পািচল, খাকশাবাড়ী,সদর
মাঃ সািম ল ইসলাম
নওদাৈশলাবাড়ী, খাকশাবাড়ী
০১৭৪১৯৭৬৪০৮
মাঃ গালাম মাস ফা
চর শলাবাড়ী, খাকশাবাড়ী
মাঃ লাল হােসন
নওদাৈশলাবাড়ী, খাকশাবাড়ী
০১৭২৫১৮৫৪০১
মাঃ হািব ল াহ
েনরগাতী, খাকশাবাড়ী,সদর

ইউিনয়নঃ িশয়ালেকাল
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান

ায়ী

মাঃ আঃ ওয়াহাব
সার য়া,িশয়ালেকাল,সদর

মাঃ আঃ ওয়াহাব
সার য়া,িশয়ালেকাল,সদর

না

মাঃ সেরায়ার হােসন
সার য়া,িশয়ালেকাল,সদর

মাঃ সেরায়ার হােসন
সার য়া,িশয়ালেকাল,সদর

√

না

√

না

মাঃ শিফ ল ইসলাম
ছাটহাম িড়য়া,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ র ল আিমন
ছাটহাম িড়য়া,িশয়ালেকাল,সদর

মাঃ শিফ ল ইসলাম
ছাটহাম িড়য়া,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ র ল আিমন
ছাটহাম িড়য়া,িশয়ালেকাল,সদর

√

না

√

না

মাঃ সাহরাব আলী
চি দাসগাতী,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭২১০০০৫১০
মাঃ সাই র রহমান
চি দাসগাতী,িশয়ালেকাল,সদর

মাঃ সাহরাব আলী
চি দাসগাতী,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭২১০০০৫১০
মাঃ সাই র রহমান
চি দাসগাতী,িশয়ালেকাল,সদর

৩৮৮ চি দাসগাতী ম পাড়া মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর

√

না

৩৮৯ চি দাসগাতী দঃপাড়া মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
৩৯০ চি দাসগাতী তাংপাড়া মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
৩৯১ িশবনাথ র মহন র মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
৩৯২ িশবনাথ র ম পাড়া মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

√

না

৩৯৩ িশবনাথ র দঃপাড়া মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
৩৯৪ কােয়লগাতী বাজার মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
৩৯৫ কােয়লগাতী দঃপাড়া মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

ম

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

৩৯৬ খামার পাইকশা পঃপাড়া
মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
৩৯৭ খামার পাইকশা বপাড়া মসঃ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
৩৯৮ জগতগাতী বপাড়া জােম মসঃ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
৩৯৯ জগতগাতী পঃপাড়া জােম মসঃ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর

মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

√

না

√

না

√

না

মাঃ আ ল হক
চি দাসগাতী,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭১০০৬৩১৮৭
মাঃ মিফজ উ ীন
চি দাসগাতী,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ নািজম উ ীন
চি দাসগাতী,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ রিবউল ইসলাম
িশবনাথ র,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ বলাল হােসন
িশবনাথ র,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭১৪৫৫৮৭৪৫
মাঃ রইচ উ ীন
িশবনাথ র,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ আঃ ছামাদ
কােয়লগাতী,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ আঃ সালাম
কােয়লগাতী,িশয়ালেকাল,সদর

মাঃ আ ল হক
চি দাসগাতী,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭১০০৬৩১৮৭
মাঃ মিফজ উ ীন
চি দাসগাতী,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ নািজম উ ীন
চি দাসগাতী,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ রিবউল ইসলাম
িশবনাথ র,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ বলাল হােসন
িশবনাথ র,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭১৪৫৫৮৭৪৫
মাঃ রইচ উ ীন
িশবনাথ র,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ আঃ ছামাদ
কােয়লগাতী,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ আঃ সালাম
কােয়লগাতী,িশয়ালেকাল,সদর

ইউিনয়নঃ িশয়ালেকাল
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান
মাঃ সাখাওয়াত হােসন
খামারপাইকশা,িশয়ালেকাল
০১৭৩৬০৬২১৯০
মাহা দ আলী
খামারপাইকশা,িশয়ালেকাল
মাঃ সাই ল ইসলাম
জগতগাতী,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭১৪৬৬৮২৬৭
মাঃ আ র রহমান
জগতগাতী,িশয়ালেকাল,সদর

ায়ী
মাঃ সাখাওয়াত হােসন
খামারপাইকশা,িশয়ালেকাল
০১৭৩৬০৬২১৯০
মাহা দ আলী
খামারপাইকশা,িশয়ালেকাল
মাঃ সাই ল ইসলাম
জগতগাতী,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭১৪৬৬৮২৬৭
মাঃ আ র রহমান
জগতগাতী,িশয়ালেকাল,সদর

৪০০

কানাগাতী জােম মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
ব তী দঃপাড়া জােম মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
ব তী বপাড়া জােম মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর

√

না

মাঃ ইি স আলী
কানাগাতী,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ আ ল কালাম
ব তী,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ মিফজ উি ন
ব তী,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭৪৩৬৯১৬৯০

মাঃ ইি স আলী
কানাগাতী,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ আ ল কালাম
ব তী,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ মিফজ উি ন
ব তী,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭৪৩৬৯১৬৯০

√

না

√

না

জায়াল ভাংগা ম পাড়া
মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
জায়াল বায় ল আিমন মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
র নাথ র ম পাড়া মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর

√

না

মাঃ আ ল াহ িসরাজী
জায়াল ভাংগা,িশয়ালেকাল,সদর

মাঃ আ ল াহ িসরাজী
জায়াল ভাংগা,িশয়ালেকাল,সদর

√

না

মাঃ নজর ল ইসলাম
জায়াল ভাংগা,িশয়ালেকাল,সদর

মাঃ নজর ল ইসলাম
জায়াল ভাংগা,িশয়ালেকাল,সদর

√

না

র নাথ র পঃপাড়া মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর

√

না

৪০৭

র নাথ র উঃপাড়া মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর

√

না

৪০৮

াম র জােম মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর

√

না

মাঃ আ ল কােদর
র নাথ র,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭১৯৫০৯৬৯৬
মাঃ আলাউ ীন
র নাথ র,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭৭১৩৭২২৯৮
মাঃ আঃ মািমন
র নাথ র,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭৫৯২০০৮৯৬
মাঃ সাইদ আহেমদ
াম র,িশয়ালেকাল,সদর

মাঃ আ ল কােদর
র নাথ র,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭১৯৫০৯৬৯৬
মাঃ আলাউ ীন
র নাথ র,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭৭১৩৭২২৯৮
মাঃ আঃ মািমন
র নাথ র,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭৫৯২০০৮৯৬
মাঃ সাইদ আহেমদ
াম র,িশয়ালেকাল,সদর

৪০৬

৪০১
৪০২

৪০৩

৪০৪
৪০৫

ম

৪০৯

৪১০

৪১১

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

াম র নয়াপাড়া জােম
মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
াম র আমতলা জােম
মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
িবলধলী ম পাড়া জােম

মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

√

না

√

না

ইউিনয়নঃ িশয়ালেকাল
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান
মাঃ রায়হান কিবর
াম র,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭১১১৩৮৯৭৭
মাঃ জাহা ীর আলম
াম র,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭৩১১৭০৭১৮
মাঃ আ র রা াক

ায়ী
মাঃ রায়হান কিবর
াম র,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭১১১৩৮৯৭৭
মাঃ জাহা ীর আলম
াম র,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭৩১১৭০৭১৮
মাঃ আ র রা াক

৪১২

৪১৩

৪১৪

৪১৫

৪১৬
৪১৭
৪১৮

৪১৯

৪২০

ম

মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
িবলধলী ক ীয় জােম মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর

√

না

িবলধলী সরঃপাড়া জােম
মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
িশল া ন নপাড়া জােম
মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
িশল া ক ীয় জােম মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

িশয়ালেকাল বাজার মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
িশয়ালেকাল জােম মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
খা িশয়ালেকাল জােম
মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
খা িশয়ালেকাল উঃপাড়া
মসঃ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
খা িশয়ালেকাল খ কার
পাড়া
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ

পাে গানা
মসিজদ

িবলধলী,িশয়ালেকাল,সদর

িবলধলী,িশয়ালেকাল,সদর

মাঃ শিফ ল ইসলাম
িবলধলী,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭১২৭২৬৮৮৭
ফিত মাঃ হা ান
িবলধলী,িশয়ালেকাল,সদর

মাঃ শিফ ল ইসলাম
িবলধলী,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭১২৭২৬৮৮৭
ফিত মাঃ হা ান
িবলধলী,িশয়ালেকাল,সদর

মাঃ আঃ মােলক
িশল া,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭৩৪১৫৯৩০২
মাঃ বলাল হােসন
িশল া,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭১৩১৯৮৬৬১
মাঃ ইমান আলী
িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ মাশাররফ হােসন
িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ ছাকাওয়াত হােসন
খা িশয়ালেকাল,সদর
০১৭৪৩৬৬২১৮৩
মাঃ ব উ ীন
খা িশয়ালেকাল,সদর

মাঃ আঃ মােলক
িশল া,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭৩৪১৫৯৩০২
মাঃ বলাল হােসন
িশল া,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭১৩১৯৮৬৬১
মাঃ ইমান আলী
িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ মাশাররফ হােসন
িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ ছাকাওয়াত হােসন
খা িশয়ালেকাল,সদর
০১৭৪৩৬৬২১৮৩
মাঃ ব উ ীন
খা িশয়ালেকাল,সদর

মাঃ বলাল হােসন
খা িশয়ালেকাল,সদর
০১৭৫৩৫৪২০৪৪

মাঃ বলাল হােসন
খা িশয়ালেকাল,সদর
০১৭৫৩৫৪২০৪৪

ইউিনয়নঃ িশয়ালেকাল
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান

ায়ী

৪২১
৪২২
৪২৩

িদয়া কািলয়া জােম মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
আিড়য়া মহন পঃপাড়া মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
আিড়য়া মহন ধপাড়া মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর

√

না

মাঃ র ল ইসলাম
িদয়াল কািলয়া,িশয়ালেকাল,সদর

√

না

√

না

মাঃ সাই ল ইসলাম
আিড়য়া মহন,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ শিফ ল ইসলাম
আিড়য়া মহন,িশয়ালেকাল,সদর
০১৭২১৩৩৮০৭৯
মাঃ আঃ মিজদ
ছাটআিড়য়া,িশয়ালেকাল,
সদর,িসরাজগ ।
মাঃ আ ল াহ
চিরয়াপাড়া,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ রিবউল ইসলাম
বড়হাম িড়য়া,িশয়ালেকাল
০১৬৯২১৪১০৬৪
মাঃ আ ল মা ান
বড়হাম িড়য়া,িশয়ালেকাল
০১৭২৭৩১৭৩৪৯
মাঃ আঃ গ র সখ
বড়হাম িড়য়া,িশয়ালেকাল
মাঃ আঃ হা ান
বড়হাম িড়য়া,িশয়ালেকাল
মাঃ আ ল কালাম
বড়হাম িড়য়া,িশয়ালেকাল
মাঃ আেনায়ার হােসন
রাজাখার চর ,িশয়ালেকাল
মাঃ আ ল হা ান
রাজাখার চর ,িশয়ালেকাল
মাঃ শির ল ইসলাম
উ র সার য়া ,িশয়ালেকাল

০১৭২১৩৩৮০৭৯
মাঃ আঃ মিজদ
ছাটআিড়য়া,িশয়ালেকাল,
সদর,িসরাজগ ।
মাঃ আ ল াহ
চিরয়াপাড়া,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ রিবউল ইসলাম
বড়হাম িড়য়া,িশয়ালেকাল
০১৬৯২১৪১০৬৪
মাঃ আ ল মা ান
বড়হাম িড়য়া,িশয়ালেকাল
০১৭২৭৩১৭৩৪৯
মাঃ আঃ গ র সখ
বড়হাম িড়য়া,িশয়ালেকাল
মাঃ আঃ হা ান
বড়হাম িড়য়া,িশয়ালেকাল
মাঃ আ ল কালাম
বড়হাম িড়য়া,িশয়ালেকাল
মাঃ আেনায়ার হােসন
রাজাখার চর ,িশয়ালেকাল
মাঃ আ ল হা ান
রাজাখার চর ,িশয়ালেকাল
মাঃ শির ল ইসলাম
উ র সার য়া ,িশয়ালেকাল

মাঃ আ সাইদ আনছারী
উ র সার য়া ,িশয়ালেকাল

মাঃ আ সাইদ আনছারী
উ র সার য়া ,িশয়ালেকাল

৪২৪

ছাট আিড়য়া বপাড়া মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর

√

না

৪২৫

চিরয়া পাড়া জােম মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
বড় হাম িড়য়া পঃপাড়া মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

বড় হাম িড়য়া তাং বাড়ী মসঃ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

৪২৬

৪২৭

৪২৮

বড় হাম িড়য়া উঃপাড়া মসঃ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
৪২৯ বড় হাম িড়য়া িদয়ারপাড়া মসঃ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
৪৩০ বড় হাম িড়য়া নয়াপাড়া মসঃ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
৪৩১ রাজাখারচর পঃ পাড়া মসঃ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
৪৩২ রাজাখারচর পব পাড়া মসঃ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
৪৩৩ উ র সার য়া চৗরাস া
মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর
৪৩৪ উ র সার য়া ক ীয় মসিজদ
িশয়ালেকাল, িসরাজগ সদর

মাঃ র ল ইসলাম
িদয়াল কািলয়া,িশয়ালেকাল,সদর
মাঃ সাই ল ইসলাম
আিড়য়া মহন,িশয়ালেকাল,সদর

মাঃ শিফ ল ইসলাম
আিড়য়া মহন,িশয়ালেকাল,সদর

ম

৪৩৫

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা
মসিজেদও ধরণ

পাইকপাড়া ক ীয় মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

জােম
মসিজদ
√

৪৩৬ পাইকপাড়া দঃপাড়া মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর
৪৩৭ পাইকপাড়া বপাড়া মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর
৪৩৮ পাইকপাড়া চর জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

√

৪৩৯

পাইকপাড়া বাজার জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

√

৪৪০

কা াপাড়া রপাড় মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

√

৪৪১

কািলয়া ম পাড়া জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

√

৪৪২

িদগলকাি পঃপাড়া মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

√

৪৪৩

বনবািড়য়া জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

√

৪৪৪

চর ক ানী জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

√

৪৪৫

কা াপাড়া হাটেখালা মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

√

√
√

ইউিনয়নঃ কািলয়া হির র
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র

পাে গানা
বতমান
মসিজদ
না
হােফজ মাঃ ওমর ফার খ
পাইকপাড়া,কািলয়াহির র,সদর
০১৭২৮৫৮৮৯১৮
না
মাঃ হািফ র রহমান
িবয়ারা ঘাট,কািলয়াহির র,সদর
না
মাঃ ছােনায়ার হােসন
পাইকপাড়া,কািলয়াহির র,সদর
না
মাঃ সাই র রহমান
পাইকপাড়া,কািলয়াহির র,সদর
০১৯২৬৭৮৮২১৮
না
মাঃ আ র রা াক
পাইকপাড়া,কািলয়াহির র,সদর
০১৭১৯৮৬০৭৮৯
না
মাঃ আ র কােদর
রল ,েপৗরসভা,সদর
০১৭১০৬৪৪৪৯৫
না
মাঃ তা ল ইসলাম
কািলয়া হির র ,সদর
০১৯১৮৭৬৩৩০৩
না
মাঃ মাতাহার হােসন
বনবািড়য়া,কািলয়াহির র ,সদর
০১৭২৮৯৫৪২৫৬
না
মাঃ মাজাে ল হােসন
বনবািড়য়া,কািলয়াহির র ,সদর
০১৯০১৪৯১১৪
না
মাঃ লতান মাহ দ
ক ানী,কািলয়াহির র ,সদর
০১৭৪৭২০৯৫৩৫
না
মাঃ জািহ ল ইসলাম
কা াপাড়া,কািলয়াহির র,সদর
০১৭৩৪৬৪৯৭৩৮

ায়ী
হােফজ মাঃ ওমর ফার খ
পাইকপাড়া,কািলয়াহির র,সদর

০১৭২৮৫৮৮৯১৮
মাঃ হািফ র রহমান
িবয়ারা ঘাট,কািলয়াহির র,সদর
মাঃ ছােনায়ার হােসন
পাইকপাড়া,কািলয়াহির র,সদর

মাঃ সাই র রহমান
পাইকপাড়া,কািলয়াহির র,সদর
০১৯২৬৭৮৮২১৮
মাঃ আ র রা াক
পাইকপাড়া,কািলয়াহির র,সদর
০১৭১৯৮৬০৭৮৯
মাঃ আ র কােদর
রল ,েপৗরসভা,সদর
০১৭১০৬৪৪৪৯৫
মাঃ তা ল ইসলাম
কািলয়া হির র ,সদর
০১৯১৮৭৬৩৩০৩
মাঃ মাতাহার হােসন
বনবািড়য়া,কািলয়াহির র ,সদর
০১৭২৮৯৫৪২৫৬
মাঃ মাজাে ল হােসন
বনবািড়য়া,কািলয়াহির র ,সদর
০১৯০১৪৯১১৪
মাঃ লতান মাহ দ
ক ানী,কািলয়াহির র ,সদর
০১৭৪৭২০৯৫৩৫
মাঃ জািহ ল ইসলাম
কা াপাড়া,কািলয়াহির র,সদর
০১৭৩৪৬৪৯৭৩৮

ম

৪৪৬

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

কা াপাড়া উ রপাড়া মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

৪৪৭

িলশ লাইন জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

√

না

৪৪৮

ব য়া জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

√

না

৪৪৯

কাদাই শাহী জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

√

না

৪৫০

িদগলকাি জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

√

না

৪৫১

রামগাতী চর জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

√

না

৪৫২

রামগাতী জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর
িবয়ারা জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর
বনবািড়য়া ক ীয় জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর
বনবািড়য়া বপাড়া জােমমসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

√

না

বনবািড়য়া হাটেখালা মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর
ছািতয়ানতলী বপাড়া মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

৪৫৩
৪৫৪
৪৫৫

৪৫৬
৪৫৭
৪৫৮

ইউিনয়নঃ কািলয়া হির র
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান
মাঃ আিম ল ইসলাম
কা াপাড়া,কািলয়াহির র,সদর
০১৭১০৭২২০২৮
মাঃ আ ল াহ আল মা ম
কা াপাড়া,কািলয়াহির র,সদর
০১৭১০৭২২৭৪১
মাঃ নজর ল ইসলাম
ব য়া,কািলয়াহির র,সদর
০১৭৩৯৯৭৪৩৯৪
মাঃ আঃ ওয়া দ
কাদাই,কািলয়াহির র,সদর
০১৯১৫৯১৯২৫০
মাঃ আ ইউ ফ
ছািতয়ানী,কািলয়াহির র,সদর
০১৭৪১০৫৯০০৩
মাঃ ফির ল ইসলাম
রামগাতী,কািলয়াহির র,সদর
০১৯২২৮৮১১৯৭
মাঃ আিজম উি ন
রামগাতী,কািলয়াহির র,সদর
মাঃ হািফ র রহমান
িবয়ারা,কািলয়াহির র,সদর
মাঃ ইউ স আলী
বনবািড়য়া,কািলয়াহির র,সদর
মাঃ গালাম মওলা
বনবািড়য়া,কািলয়াহির র,সদর
০১৮২৩১২১৬৩৮
মাঃ ফয় ল াহ
বনবািড়য়া,কািলয়াহির র,সদর
মাঃ ফরহাদ হােসন
ছািতয়ানতনী,কািলয়াহির র,

ায়ী
হােফজ মাঃ ওমর ফার খ
কািলয়া,কািলয়াহির র,সদর

০১৭২৮৫৮৮৯১৮
মাঃ আ ল াহ আল মা ম
বল িচ,িসরাজগ
০১৭১০৭২২৭৪১
মাঃ নজর ল ইসলাম
ব য়া,কািলয়াহির র,সদর
০১৭৩৯৯৭৪৩৯৪
মাঃ আঃ ওয়া দ
কাদাই,কািলয়াহির র,সদর
০১৯১৫৯১৯২৫০
মাঃ আ ইউ ফ
ছািতয়ানী,কািলয়াহির র,সদর
০১৭৪১০৫৯০০৩
মাঃ ফির ল ইসলাম
রামগাতী,কািলয়াহির র,সদর
০১৯২২৮৮১১৯৭
মাঃ আিজম উি ন
রামগাতী,কািলয়াহির র,সদর
মাঃ হািফ র রহমান
িবয়ারা,কািলয়াহির র,সদর
মাঃ ইউ স আলী
বনবািড়য়া,কািলয়াহির র,সদর
মাঃ গালাম মওলা
বনবািড়য়া,কািলয়াহির র,সদর
০১৮২৩১২১৬৩৮
মাঃ ফয় ল াহ
বনবািড়য়া,কািলয়াহির র,সদর
মাঃ ফরহাদ হােসন
ছািতয়ানতনী,কািলয়াহির র,

উপেজলাঃ সদর
ম
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

√

না

চর বনবািড়য়া জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর
৪৬২ ঘিশপটল জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর
৪৬৩ কািলয়া সরকারপাড়া মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

√

না

না

√

√

না

৪৬৪

ছািতয়ানতলী রান জােম
মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর
মৗলবী পাড়া জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

মৗলবী পাড়া জায়া ার মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

√

না

বারাকাি জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর
৪৬৮ কািলয়া বপাড়া জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

৪৬৯

√

না

৪৫৯
৪৬০

ছািতয়ানতলী জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর
মার াম জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

৪৬১

৪৬৫

৪৬৬

৪৬৭

কািলয়া উ রপাড়া জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

ইউিনয়নঃ কািলয়া হির র
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান

ায়ী

মাঃ আঃ স
ছািতয়ানতনী,কািলয়াহির র,
মাঃ আ ল াহ
ক , সয়দাবাদ, সদর
০১৭৩৬২৬৭৬৪২
হােফজ মাঃ শহীদ
বনবািড়য়া,কািলয়াহির র,সদর
মাঃ মাকাররম আলী
ঘিশপটল,কািলয়াহির র,সদর
মাঃ সাই ল ইসলাম
কািলয়া,কািলয়াহির র,সদর
০১৯২০১৪১২৪৬
মাঃ আ রায়রা
ছািতয়ানতলী,কািলয়াহির র

মাঃ আঃ স
ছািতয়ানতনী,কািলয়াহির র,
মাঃ আ ল াহ
ক , সয়দাবাদ, সদর
০১৭৩৬২৬৭৬৪২
হােফজ মাঃ শহীদ
বনবািড়য়া,কািলয়াহির র,সদর
মাঃ মাকাররম আলী
ঘিশপটল,কািলয়াহির র,সদর
মাঃ সাই ল ইসলাম
কািলয়া,কািলয়াহির র,সদর
০১৯২০১৪১২৪৬
মাঃ আ রায়রা
ছািতয়ানতলী,কািলয়াহির র

মাঃ আঃ হািলম
মৗলবীপাড়া,কািলয়াহির র
০১৭১০৭২২০২৭
মাঃ আ ল কালাম আজাদ
মৗলবীপাড়া,কািলয়াহির র
০১৭২৭২১৮৫২০
মাঃ নািসম সখ
বারাকাি ,কািলয়াহির র,সদর
মাঃ শিহ ল ইসলাম
কািলয়া,কািলয়াহির র,সদর
০১৭০৭৫৯৮৫৪৮
মাঃ শাম ল হক
কািলয়া,কািলয়াহির র,সদর

মাঃ আঃ হািলম
মৗলবীপাড়া,কািলয়াহির র
০১৭১০৭২২০২৭
মাঃ আ ল কালাম আজাদ
মৗলবীপাড়া,কািলয়াহির র
০১৭২৭২১৮৫২০
মাঃ নািসম সখ
বারাকাি ,কািলয়াহির র,সদর
মাঃ শিহ ল ইসলাম
কািলয়া,কািলয়াহির র,সদর
০১৭০৭৫৯৮৫৪৮
মাঃ শাম ল হক
কািলয়া,কািলয়াহির র,সদর

৪৭০

ম

কািলয়া ম পাড়া জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

৪৭১

িনয়াহা ক ীয় জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

৪৭২

কাজী পাড়া জােম মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর
কািলয়া হির র রপাড়
মসিজদ
কািলয়া হির র, িসরাজগ সদর

৪৭৩

√

না

মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

√

না

√

না

মাঃ হািফ র রহমান
কািলয়া,কািলয়াহির র,সদর

মাঃ হািফ র রহমান
কািলয়া,কািলয়াহির র,সদর

ইউিনয়নঃ কািলয়া হির র
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান
মাঃ নাজ ল হক
িনয়াহা ,কািলয়াহির র,সদর
০১৭৩৩৬০৬১৩১
মাঃ শাহাদত হাসাইন
কািলয়া,কািলয়াহির র,সদর
মাঃ শিফ ল ইসলাম
কািলয়া,কািলয়াহির র,সদর

ায়ী
মাঃ নাজ ল হক
িনয়াহা ,কািলয়াহির র,সদর
০১৭৩৩৬০৬১৩১
মাঃ শাহাদত হাসাইন
কািলয়া,কািলয়াহির র,সদর
মাঃ শিফ ল ইসলাম
কািলয়া,কািলয়াহির র,সদর

ম

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

৪৭৪

খাগা বপাড়া জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

৪৭৫

খাগা পি মপাড়া জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৪৭৬

খাগা নয়াপাড়া জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৪৭৮

খাগা পি মপাড়া জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

না

√

৪৭৯

খাগা কািরগর পাড়া মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৪৮০

খাগা খ কার পাড়া মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর
খাগা কাি পাড়া জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর
খাগা হাই ল জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

৪৮৩ খাগা বপাড়া মা াসা মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৪৮৪

√

না

√

না

৪৮১
৪৮২

৪৮৫

বাগ র দÿÿণপাড়া জােম
মসঃ
ব লী, িসরাজগ সদর
বাগ র উ রপাড়া জােম মসঃ
ব লী, িসরাজগ সদর

ইউিনয়নঃ ব লী
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান

ায়ী

মাঃ আ ল বােতন
খাগা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭২৫২৪৪২৭৮
মাঃ আ স সা ার
খাগা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭১৬৯১৬৫৪০
মাঃ আেনায়ার হােসন
খাগা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭৩৯৭৭২০২৯
মাঃ জাহা ীর আলম
খাগা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭৩৪৫৭৮২৪৩
মাঃ ইিলয়াছ হােসন
খাগা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭৭৪৭৩৫৫৯৩
মাঃ আ ল কালাম
খাগা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
মাঃ মাহ র রহমান
খাগা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
মাঃ মাতাহার হােসন
খাগা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭২৪৫৫১৮৩৩
মাঃ মা ম িবল াহ
খাগা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭২৯৭২৫৬৪১
মাঃ জাহা ীর আলম
বাগ র,ব লী,িসরাজগ ,সদর

মাঃ আ ল বােতন
খাগা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭২৫২৪৪২৭৮
মাঃ আ স সা ার
খাগা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭১৬৯১৬৫৪০
মাঃ আেনায়ার হােসন
খাগা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭৩৯৭৭২০২৯
মাঃ জাহা ীর আলম
খাগা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭৩৪৫৭৮২৪৩
মাঃ ইিলয়াছ হােসন
খাগা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭৭৪৭৩৫৫৯৩
মাঃ আ ল কালাম
খাগা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
মাঃ মাহ র রহমান
খাগা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
মাঃ মাতাহার হােসন
খাগা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭২৪৫৫১৮৩৩
মাঃ মা ম িবল াহ
খাগা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭২৯৭২৫৬৪১
মাঃ জাহা ীর আলম
বাগ র,ব লী,িসরাজগ ,সদর

মাঃ আ ল কাই ম
বাগ র,ব লী,িসরাজগ ,সদর

মাঃ আ ল কাই ম
বাগ র,ব লী,িসরাজগ ,সদর

৪৮৬ ছািববশা ম পাড়া জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

ম

√

না

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা
মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

৪৮৮ ছািববশা ক ীয় জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৪৮৯

ছািববশা দÿÿণপাড়া মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৪৯০

আেলাকিদয়া ক ীয় মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

না

√

৪৯১

আেলাকিদয়া নয়াপাড়া মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৪৯২

আেলাকিদয়া উ রপাড়া মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৪৯৩

আেলাকিদয়া খনকারপাড়া
মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর
মা য়াকাি উ রপাড়া মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

মা য়াকাি রাতন মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৪৮৭

৪৯৫

৪৯৬

ছািববশা জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

মাঃ নােজম উ ীন
ছািববশা,ব লী,িসরাজগ ,সদর

মাঃ নােজম উ ীন
ছািববশা,ব লী,িসরাজগ ,সদর

ইউিনয়নঃ ব লী
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান

ায়ী

মাঃ মক ল হােসন
ছািববশা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৯১৬২১০৭০৮
মাঃ হািব র রহমান
ছািববশা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭৬৫৫১০০১৭
মাঃ আ ল াহ
ছািববশা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭৮৩০১৩৭০৫
মাঃ আ ল আিজজ
আেলাকিদয়া,ব লী,িসরাজগ
০১৭১৯৪৭৬৩৫০
মাঃ আ র রা াক
আেলাকিদয়া,ব লী,িসরাজগ
০১৭৯১৯৯৮০৪৬
মাঃ ইসমাইল হােসন
আেলাকিদয়া,ব লী,িসরাজগ
০১৭৯০৮১৪৭৬৯
মাঃ রােশ ল ইসলাম
আেলাকিদয়া,ব লী,িসরাজগ

মাঃ মক ল হােসন
ছািববশা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৯১৬২১০৭০৮
মাঃ হািব র রহমান
ছািববশা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭৬৫৫১০০১৭
মাঃ আ ল াহ
ছািববশা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭৮৩০১৩৭০৫
মাঃ আ ল আিজজ
আেলাকিদয়া,ব লী,িসরাজগ
০১৭১৯৪৭৬৩৫০
মাঃ আ র রা াক
আেলাকিদয়া,ব লী,িসরাজগ
০১৭৯১৯৯৮০৪৬
মাঃ ইসমাইল হােসন
আেলাকিদয়া,ব লী,িসরাজগ
০১৭৯০৮১৪৭৬৯
মাঃ রােশ ল ইসলাম
আেলাকিদয়া,ব লী,িসরাজগ

মাঃ জাহা ীর হােসন
মা য়াকাি ,ব লী,িসরাজগ
০১৭১০১৭০৩৮৫
মাঃ আ স সা ার
মা য়াকাি ,ব লী,িসরাজগ

মাঃ জাহা ীর হােসন
মা য়াকাি ,ব লী,িসরাজগ
০১৭১০১৭০৩৮৫
মাঃ আ স সা ার
মা য়াকাি ,ব লী,িসরাজগ

৪৯৭

মা য়াকাি বপাড়া মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৪৯৮

মা য়াকাি পি মপাড়া মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

ম

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা
মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

৪৯৯

রাজা র সরকার পাড়া মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

৫০০

রাজা র ম ল পাড়া মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৫০১

রাজা র চয়ার ানবাড়ী মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর
রাজা র ব পাড়া মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

৫০৩ পদমপাল জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

না

√

৫০৪

পদমপাল পঃপাড়া জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৫০৫

র রগ তী উঃপাড়া জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৫০৬ র রগ তী বপাড়া জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৫০৭

√

না

৫০২

র রগ তী দঃপাড়া জােম মসিজদ

মাঃ ওমর ফার খ
মা য়াকাি ,ব লী,িসরাজগ
০১৭৪৫৩৭১৪৪৯
মাঃ র ল আিমন
মা য়াকাি ,ব লী,িসরাজগ
০১৭৩১৪৩৯৭৯৪

মাঃ ওমর ফার খ
মা য়াকাি ,ব লী,িসরাজগ
০১৭৪৫৩৭১৪৪৯
মাঃ র ল আিমন
মা য়াকাি ,ব লী,িসরাজগ
০১৭৩১৪৩৯৭৯৪

ইউিনয়নঃ ব লী
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান
মাঃ হতািছম িবল াহ
রাজা র,ব লী,িসরাজগ
০১৭৩১০৬১০৯২
মাঃ বিদউ ামান
রাজা র,ব লী,িসরাজগ
০১৭৯০৪০৭৯৮৯
মাঃ আ স সালাম
রাজা র,ব লী,িসরাজগ
মাঃ আ ল মিজদ
রাজা র,ব লী,িসরাজগ
০১৭১৬১৩৩৫৮৫
মাঃ িমরা ল ইসলাম
পদমপাল,ব লী,িসরাজগ
০১৭৬০১৬৬৬৭৫
মাঃ মা র রহমান
পদমপাল,ব লী,িসরাজগ
০১৭২৫৪১১৪৯৫
মাঃ র নবী সখ
র রগাতী,ব লী,িসরাজগ
০১৭৩৮২১৪৬১৯
মাঃ িনজাম উ ীন
চরইসলাম র,ব লী,িসরাজগ
০১৭৩৬৬২৭৯৭৬
মাঃ আল-আিমন

ায়ী
মাঃ হতািছম িবল াহ
রাজা র,ব লী,িসরাজগ
০১৭৩১০৬১০৯২
মাঃ বিদউ ামান
রাজা র,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭৯০৪০৭৯৮৯
মাঃ আ স সালাম
রাজা র,ব লী,িসরাজগ
মাঃ আ ল মিজদ
রাজা র,ব লী,িসরাজগ
০১৭১৬১৩৩৫৮৫
মাঃ িমরা ল ইসলাম
পদমপাল,ব লী,িসরাজগ
০১৭৬০১৬৬৬৭৫
মাঃ মা র রহমান
পদমপাল,ব লী,িসরাজগ
০১৭২৫৪১১৪৯৫
মাঃ র নবী সখ
র রগাতী,ব লী,িসরাজগ
০১৭৩৮২১৪৬১৯
মাঃ িনজাম উ ীন
চরইসলাম র,ব লী,িসরাজগ
০১৭৩৬৬২৭৯৭৬
মাঃ আল-আিমন

ব লী, িসরাজগ সদর
৫০৮ র রগ তী ম পাড়া জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৫০৯

√

না

ম

হিরণহাটা বপাড়া জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

৫১০

হিরণহাটা পঃপাড়া জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

৫১১

হিরণহাটা জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৫১২

সড়াইচি ন ন জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৫১৩

সড়াইচি জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর
িড ীচর জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

না

√

৫১৫

রিহম র জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৫১৬

ধাপাপাড়া জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৫১৭

িবলগজািরয়া জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৫১৪

ব লী,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭২৮৫৬৯৩২২
মাঃ ই াহীম
ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭২৫৬৩৮২০১
মাঃ ব উি ন
হিরণহাটা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭২৪৬১৯৭৫৮

ব লী,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭২৮৫৬৯৩২২
মাঃ ই াহীম
চি দাস,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭২৫৬৩৮২০১
মাঃ ব উি ন
হিরণহাটা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭২৪৬১৯৭৫৮

ইউিনয়নঃ ব লী
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান
মাঃ আ র রউফ
হিরণহাটা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭৫৬৫০৯৮৯৭
মাঃ হানজালা
কািলদাসগাতী,িসরাজগ ,সদর
০১৭১৫১৪৩৬৩৭
মাঃ হাির ল ইসলাম
সড়াইচি ,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৯৩৫২১৩৭৫৭
মাঃ আঃ খােলক
সড়াইচি ,ব লী,িসরাজগ ,সদর
মাঃ মাকাে স আলী
িড ীচর,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭২৪০১৯৬৬৩
মাঃ ছােনায়ার হােসন
রিহম র,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭২৫০৯০৪২৭
মাঃ শাহাদৎ হােসন
ধাপাপাড়া,ব লী,িসরাজগ ,
০১৭৯৬৭৮৫৩৬৪
মাঃ রিফ ল ইসলাম
বাজার ভ ঘাট,িসরাজগ ,
০১৭১৮৬২৭৬১৪

ায়ী
মাঃ আ র রউফ
হিরণহাটা,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭৫৬৫০৯৮৯৭
মাঃ হানজালা
কািলদাসগাতী,িসরাজগ ,সদর
০১৭১৫১৪৩৬৩৭
মাঃ হাির ল ইসলাম
সড়াইচি ,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৯৩৫২১৩৭৫৭
মাঃ আঃ খােলক
সড়াইচি ,ব লী,িসরাজগ ,সদর
মাঃ মাকাে স আলী
িড ীচর,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭২৪০১৯৬৬৩
মাঃ ছােনায়ার হােসন
রিহম র,ব লী,িসরাজগ ,সদর
০১৭২৫০৯০৪২৭
মাঃ শাহাদৎ হােসন
ধাপাপাড়া,ব লী,িসরাজগ ,
০১৭৯৬৭৮৫৩৬৪
মাঃ রিফ ল ইসলাম
বাজার ভ ঘাট,িসরাজগ ,
০১৭১৮৬২৭৬১৪

৫১৮

িবল চ দপাল জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৫১৯

চ দপাল জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

৫২০

ধীত র কা জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

ম

৫২১

৫২২

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

চর ইসলাম র জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

ইসলাম র ম পাড়া মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর
৫২৩ ইসলাম র বপাড়া মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর
৫২৪ আিলম র পঃপাড়া মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর
৫২৫ আিলম র কািরগরপাড়া মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর
৫২৬ কািলদাস গাতী উঃপাড়া মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর
৫২৭ কািলদাস
াম জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর
৫২৮ ব লী পি মপাড়া জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর
৫২৯ ব লী ম পাড়া জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর
৫৩০ ব লী ব লী রাড জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর
৫৩১ িনয়ামত র জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

মাঃ হািফ ল ইসলাম
আিলম র,ব লী,িসরাজগ ,
০১৭২১৭৯৩৩০৭
মাঃ শিফ ল ইসলাম
চ দপাল,ব লী,িসরাজগ ,
০১৭৩৬৯৫২৭৩৭
মাঃ আ ল হািকম
আেলাকিদয়া,ব লী,িসরাজগ ,
০১৭৪৭৩২১৫২১

মাঃ হািফ ল ইসলাম
আিলম র,ব লী,িসরাজগ ,
০১৭২১৭৯৩৩০৭
মাঃ শিফ ল ইসলাম
চ দপাল,ব লী,িসরাজগ ,
০১৭৩৬৯৫২৭৩৭
মাঃ আ ল হািকম
আেলাকিদয়া,ব লী,িসরাজগ ,
০১৭৪৭৩২১৫২১

ইউিনয়নঃ ব লী
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান
মাঃ মাখেলছ আহেমদ
চরইসলাম র,ব লী,সদর
০১৭২৪২১৫৬৬৯
মাঃ জাকািরয়া হােসন
ইসলাম র,ব লী,সদর
মাঃ রাক ামান
ইসলাম র,ব লী,সদর
মাঃ আ ল কােশম
আিলম র,ব লী,সদর
মাঃ সাই ল ইসলাম
আিলম র,ব লী,সদর
মাঃ হািব র রহমান
আিলম র,ব লী,সদর
মাঃ আ ল হক
বাগ র,ব লী,সদর
মাঃ মা ম িবল াহ
ব লী,ব লী,িসরাজগ ,সদর
মাঃ হায়দার আলী
ব লী,ব লী,িসরাজগ ,সদর
মাঃ জািকর ল ইসলাম
ড় িড়য়া,েছানগাছা,সদর
মাঃ র নবী
িনয়ামত র,ব লী,সদর

ায়ী
মাঃ মাখেলছ আহেমদ
চরইসলাম র,ব লী,সদর
০১৭২৪২১৫৬৬৯
মাঃ জাকািরয়া হােসন
ইসলাম র,ব লী,সদর
মাঃ রাক ামান
ইসলাম র,ব লী,সদর
মাঃ আ ল কােশম
আিলম র,ব লী,সদর
মাঃ সাই ল ইসলাম
আিলম র,ব লী,সদর
মাঃ হািব র রহমান
আিলম র,ব লী,সদর
মাঃ আ ল হক
বাগ র,ব লী,সদর
মাঃ মা ম িবল াহ
ব লী,ব লী,িসরাজগ ,সদর
মাঃ হায়দার আলী
ব লী,ব লী,িসরাজগ ,সদর
মাঃ জািকর ল ইসলাম
ড় িড়য়া,েছানগাছা,সদর
মাঃ র নবী
িনয়ামত র,ব লী,সদর

৫৩২

ÿ খালা জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর
৫৩৩ ধীত র আ ান জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর
৫৩৪
র ইছা জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

৫৩৫ ব লী বাজার জােম মসিজদ
ব লী, িসরাজগ সদর

√

না

ম

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা
মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

৫৩৭ পি ম বাঐতারা ম পাড়া মসঃ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর

√

না

৫৩৮ পি ম বাঐতারা হাজী বাড়ী মসঃ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৩৯ বাঐতারা আরামবাগ জােম মসঃ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৪০ বাঐতারা বাজার জােম মসঃ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৪১
ব বাঐতারা জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৪২
ব বাঐতারা মাড় জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৪৩
ব বাঐতারা র জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৪৪
ব বাঐতারা কবর ান মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৪৫
ব বাঐতারা জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

৫৩৬ পি ম বাঐতারা জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর

মাঃ মাতােলব হােসন
িনয়ামত র,ব লী,সদর
মাঃ আ ল কােদর
ধীত র,ব লী,সদর
মাঃ ছােনায়ার হােসন
ধীত র,ব লী,সদর
০১৭২২৬৩৪৯৫০
মাঃ মা র রহমান
ব লী,ব লী,সদর

মাঃ মাতােলব হােসন
িনয়ামত র,ব লী,সদর
মাঃ আ ল কােদর
ধীত র,ব লী,সদর
মাঃ ছােনায়ার হােসন
ধীত র,ব লী,সদর
০১৭২২৬৩৪৯৫০
মাঃ মা র রহমান
ব লী,ব লী,সদর

ইউিনয়নঃ সয়দাবাদ
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান
মাঃ আ ল মা ান
বাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর
০১৭১৪৬০৭৫৩৫
মাঃ হািফ ল ইসলাম
বাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর
০১৭১৬৮২৫০৫২
মাঃ ইউ ছ আলী
বাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ মা ন আহেমদ
বাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ ইউ ফ আলী
বাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আল-আিমন
ব বাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ কামর ল ইসলাম
ববাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আ ল াহ
ব বাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ নািসর উ ীন
ব বাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ ছােনায়ার হােসন
ব বাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর

ায়ী
মাঃ আ ল মা ান
বাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর
০১৭১৪৬০৭৫৩৫
মাঃ হািফ ল ইসলাম
বাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর
০১৭১৬৮২৫০৫২
মাঃ ইউ ছ আলী
বাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ মা ন আহেমদ
বাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ ইউ ফ আলী
বাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আল-আিমন
ববাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ কামর ল ইসলাম
ববাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আ ল াহ
ব বাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ নািসর উ ীন
ব বাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ ছােনায়ার হােসন
ব বাঐতারা,সয়দাবাদ,সদর

৫৪৬
৫৪৭
৫৪৮

ম

ব মাহন র জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
ব মাহন র উঃপাড়া মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
ব মাহন র দঃপাড়া মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা
মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

√

না

ক া
র জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৫২ সদানা র শন মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৫৩ সদানা র দঃপাড়া মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৫৪ ক া
র পঃপাড়া মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৫৬ পাড়াবাড়ী উ র পাড়া মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৫৭ পাড়াবাড়ী হাটেখালা মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

৫৫৮ ক া
র ইয়াবাড়ী মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৫৯ ক া
র িসরাপাড়ামসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৬০ পাড়াবাড়ী জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৬১ পাড়াবাড়ী দঃপাড়া জােম
মসিজদ

√

না

√

না

√

না

√

না

৫৪৯
৫৫০

কানাগাতী জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
সদানা র জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর

৫৫১

মাঃ আ রায়রা
ব মাহন র,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ র ল ইসলাম
ব মাহন র,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ ইসমাইল হােসন
সার য়া,সয়দাবাদ,সদর

মাঃ আ রায়রা
ব মাহন র,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ র ল ইসলাম
সয়দাবাদ,,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ ইসমাইল হােসন
সার য়া,সয়দাবাদ,সদর

ইউিনয়নঃ সয়দাবাদ
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান
মাঃ আ ল মা ান
কানাগাতী,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ মিহউ ন
কানাগাতী,সয়দাবাদ,সদর
০১৯২০২৭৯১৭৭
মাঃ আ স সাবহান
ক া,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ মাহ ল হক
সদানা র,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আ ল াহ
সদানা র,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আঃ হািমদ
ক া,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আ ল খােলক
পাড়াবাড়ী,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ শিফ ল ইসলাম
পাড়াবাড়ী,সয়দাবাদ,সদর
০১৯৩৭২৪৩৩৬০
মাঃ ছােনায়ার হােসন
ক া,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আ ল আিজজ
ক া,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ র ল আিমন
পাড়াবাড়ী,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আ ল মােলক
সার য়া,সয়দাবাদ,সদর

ায়ী
মাঃ আ ল মা ান
কানাগাতী,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ মিহউ ন
কানাগাতী,সয়দাবাদ,সদর
০১৯২০২৭৯১৭৭
মাঃ আ স সাবহান
ক া,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ মাহ ল হক
সদানা র,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আ ল াহ
সদানা র,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আঃ হািমদ
ক া,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আ ল খােলক
পাড়াবাড়ী,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ শিফ ল ইসলাম
পাড়াবাড়ী,সয়দাবাদ,সদর
০১৯৩৭২৪৩৩৬০
মাঃ ছােনায়ার হােসন
ক া,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আ ল আিজজ
ক া,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ র ল আিমন
পাড়াবাড়ী,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আ ল মােলক
সার য়া,সয়দাবাদ,সদর

সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৬২ চর মাইঝাইল উঃপাড়া মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৬৩ চর মাইঝাইল দঃপাড়া মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৬৪ চর জািড়লা জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর

ম

৫৬৫
৫৬৬
৫৬৭
৫৬৮
৫৬৯
৫৭০
৫৭১
৫৭২

৫৭৩
৫৭৪
৫৭৫

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

ম ড়া জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
ম ড়া জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
জািড়লা জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
চর জািড়লা বপাড়া মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
সয়দাবাদ র ল জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
সয়দাবাদ ম পাড়া জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
সয়দাবাদ ক ীয় জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
সয়দাবাদ িতনরাস া জােম
মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
সয়দাবাদ বপাড়া জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
সয়দাবাদ উঃপাড়া জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
হাট সার য়া জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

মাঃ সাই ল ইসলাম
চর মাইঝাইল,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ জাকািরয়া হােসন
চর মাইঝাইল,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আশরাফ আলী
জািড়লা,সয়দাবাদ,সদর

মাঃ সাই ল ইসলাম
চর মাইঝাইল,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ জাকািরয়া হােসন
চর মাইঝাইল,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আশরাফ আলী
জািড়লা,সয়দাবাদ,সদর

ইউিনয়নঃ সয়দাবাদ
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান

ায়ী

মাঃ আশরাফ আলী
জািড়লা,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ বণী ইয়ািমন
ম ড়া,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ বলাল হােসন
িলবাড়ী,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আঃ মিতন
জািড়লা,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ মাকাে ছ আলী
প সার য়া,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আল আিমন
চালা,েবল িচ
মাঃ হার ন অর রিশদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
মাঃ িনজাম উ ীন
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর

মাঃ আ ল মা ান
কানাগাতী,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ বণী ইয়ািমন
ম ড়া,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ বলাল হােসন
িলবাড়ী,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আঃ মিতন
জািড়লা,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ মাকাে ছ আলী
প সার য়া,সয়দাবাদ,সদর
মাঃ আল আিমন
চালা,েবল িচ
মাঃ হার ন অর রিশদ
সয়দাবাদ, সদর
মাঃ িনজাম উ ীন
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর

মাঃ ইসমাইল হােসন
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
মাঃ হযরত আলী
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
মাঃ আ ল মিমন
সার য়া,সয়দাবাদ, সদর

মাঃ ইসমাইল হােসন
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
মাঃ হযরত আলী
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
মাঃ আ ল মিমন
সার য়া,সয়দাবাদ, সদর

৫৭৬

হাট সার য়া বপাড়া মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৭৭ িখিদর জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৭৮ প সার য়া জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৭৯ িড ীচর জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৮০ িড ীচর ম পাড়া জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর

ম

৫৮১
৫৮২
৫৮৩
৫৮৪
৫৮৬
৫৮৭
৫৮৮
৫৮৯
৫৯০
৫৯১

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা
মসিজেদও ধরণ

িড ীচর কবর ান জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
িলবাড়ী ক ীয় জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
িখরা বাড়ী উঃপাড়া মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
িখরা বাড়ী দঃপাড়া মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
চর সার য়া পঃপাড়া মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
চর সার য়া বপাড়া মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
বড় সার য়া দঃপাড়া মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
বড় সার য়া বপাড়া মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
সার য়া কেলজপাড়া মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
তীর মািল মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর

জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

মাঃ আ বকর িসি ক
হাটসার য়া,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আঃ সাবহান
িখিদর,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ িবপ ব
ম রা,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ হযরত আলী
িড ীচর,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আঃ রিশদ
িড ীচর,সয়দাবাদ, সদর

মাঃ আ বকর িসি ক
হাটসার য়া,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আঃ সাবহান
িখিদর,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ িবপ ব
ম রা,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ হযরত আলী
িড ীচর,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আঃ রিশদ
িড ীচর,সয়দাবাদ, সদর

ইউিনয়নঃ সয়দাবাদ
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান
মাঃ আঃ সাবহান
িড ীচর,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ দর ল াহ
বাদাই,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ মাহা দ আলী
িখরাবাড়ী,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আ বকর
সয়দাবাদ,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আ ল মিমন
সার য়া,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আইউব আলী
সার য়া,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ শিহদ আলী
বড় সার য়া,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ দািন উি ন
বড় সার য়া,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আঃ স র সখ
কেলজপাড়া,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আির ল ইসলাম
সার য়া,সয়দাবাদ, সদর

ায়ী
মাঃ আঃ সাবহান
িড ীচর,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ দর ল াহ
বাদাই,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ মাহা দ আলী
িখরাবাড়ী,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আ বকর
সয়দাবাদ,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আ ল মিমন
সার য়া,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আইউব আলী
সার য়া,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ শিহদ আলী
বড় সার য়া,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ দািন উি ন
বড় সার য়া,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আঃ স র সখ
কেলজপাড়া,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আির ল ইসলাম
সার য়া,সয়দাবাদ, সদর

৫৯২

গাদাবাড়ী ক ীয় জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৯৩ চরগাদাবাড়ী জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৯৪ সার য়া ন নপাড়া মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৯৬ সার য়া আিতক জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৯৭ খাস বড় িশ ল জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর

ম

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা

৫৯৮ প েসানা জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৫৯৯
লবাড়ী উঃপাড়া জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৬০০
লবাড়ী দঃপাড়া জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৬০১
লবাড়ী ম পাড়া জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৬০২ ছ গাদা জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৬০৩ চক বয়ড়া জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৬০৪
ণবাসন জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৬০৫ খাস বড়িশ ল উঃপাড়া মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৬০৬ ণবাসন বাজার জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

√

না

মাঃ আল আিমন
গাদাবাড়ী,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আল আিমন
প েসানা,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ মিনর ল ইসলাম
সার য়া,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আিন র রহমান
সার য়া,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আ ল াহ তােহর
বড়িশ ল,সয়দাবাদ, সদর

মাঃ আল আিমন
গাদাবাড়ী,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আল আিমন
প েসানা,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ মিনর ল ইসলাম
সার য়া,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আিন র রহমান
সার য়া,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আ ল াহ তােহর
কািজ র,িসরাজগ

ইউিনয়নঃ সয়দাবাদ
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান
মাঃ সািলম উি ন
বড়িশ ল,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আঃ রিশদ
লবাড়ী,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ র ল ইসলাম
বড়িশ ল,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ র ল ইসলাম
সয়দাবাদ,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ মাতােলব হােসন
ছ গাদা,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আলহাজ আলী
চক বয়ড়া,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আ ল মােলক
ণবাসন,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ র ল আলম
সয়দাবাদ, সদর
মাঃ হািব ল াহ
সদান র,সয়দাবাদ, সদর

ায়ী
মাঃ সািলম উি ন
বড়িশ ল,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আঃ রিশদ
বড়িশ ল,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ র ল ইসলাম
বড়িশ ল,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ র ল ইসলাম
সয়দাবাদ,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ মাতােলব হােসন
ছ গাদা,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আলহাজ আলী
চক বয়ড়া,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ আ ল মােলক
ণবাসন,সয়দাবাদ, সদর
মাঃ র ল আলম
সয়দাবাদ, সদর
মাঃ হািব ল াহ
সদান র,সয়দাবাদ, সদর

৬০৭

িলবাড়ী নবাসন জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
৬০৮ িখিদর বটতলা জােম মসিজদ
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর

ম

√

না

√

না

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা
মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

√

না

√

না

ভ িশ ল বায় ল আমান
জােম মসিজদ
কাওয়ােখালা ,িসরাজগ সদর
৬১৩ দারতা জােম মসিজদ
কাওয়ােখালা, িসরাজগ সদর
৬১৪ ি র চর জােম মসিজদ
কাওয়ােখালা ,িসরাজগ সদর

√

না

√

না

√

না

৬১৫

সয়াশাখা জােম মসিজদ
কাওয়ােখালা ,িসরাজগ সদর

√

না

৬১৭

িমজা র জােম মসিজদ
কাওয়ােখালা ,িসরাজগ সদর

√

না

৬১৮

বড় কয়ড়া জােম মসিজদ
কাওয়ােখালা ,িসরাজগ সদর
িসংনা িবল জােম মসিজদ
কাওয়ােখালা ,িসরাজগ সদর

√

না

√

না

মেহষকাংলা বপাড়া জােম মসঃ

√

না

৬০৯ মেহষকাংলা চৗরাস া জােম
মসিজদ
কাওয়ােখালা, িসরাজগ সদর
৬১০ বড়াবািড় জােম মসিজদ
কাওয়ােখালা ,িসরাজগ সদর
৬১১ ত রী জােম মসিজদ
কাওয়ােখালা ,িসরাজগ সদর
৬১২

৬১৯

৬২০

মাঃ ইসমাইর হােসন
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
মাঃ র ল ইসলাম
িখিদর ,সয়দাবাদ, সদর

মাঃ ইসমাইর হােসন
সয়দাবাদ, িসরাজগ সদর
মাঃ র ল ইসলাম
িখিদর ,সয়দাবাদ, সদর

ইউিনয়নঃ কাওয়ােখালা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান
মাঃ রহমা ল াহ
মেহষকাংলা,কাওয়ােখালা, সদর
০১৭৩৮৫৭৮৬৮০
মাঃ ইসমাইল হােসন
বড়াবািড়,কাওয়ােখালা, সদর
মাঃ আল আিমন
ত রী,কাওয়ােখালা, সদর
০১৭৬৪৯১১১৬৫
মাঃ আ ল জিলল
ভ িশ ল,কাওয়ােখালা, সদর
০১৭৫০৯৪৭০৮৮
মাঃ আ ল হােসন ইয়া
দারতা,কাওয়ােখালা, সদর
মাঃ রিফ ল ইসলাম
ি র চর,কাওয়ােখালা, সদর
০১৭২৮৩২৪৯২০
মাঃ আঃ বারীক
সয়াশাখা,কাওয়ােখালা, সদর
০১৯২১২১৭১১৩
মাঃ রিফ ল ইসলাম
িমজা র,কাওয়ােখালা, সদর
০১৭৩৮২৮৬৭১২
মাঃ কতাব আলী
বড় কয়ড়া,কাওয়ােখালা, সদর
মাঃ মা র রহমান
িসংনািবল,কাওয়ােখালা, সদর
০১৭৩৯৩৮৫৮৬৯
মাঃ রহমা ল াহ

ায়ী
মাঃ রহমা ল াহ
মেহষকাংলা,কাওয়ােখালা, সদর
০১৭৩৮৫৭৮৬৮০
মাঃ ইসমাইল হােসন
বড়াবািড়,কাওয়ােখালা, সদর
মাঃ আল আিমন
ত রী,কাওয়ােখালা, সদর
০১৭৬৪৯১১১৬৫
মাঃ আ ল জিলল
ভ িশ ল,কাওয়ােখালা, সদর
০১৭৫০৯৪৭০৮৮
মাঃ আ ল হােসন ইয়া
দারতা,কাওয়ােখালা, সদর
মাঃ রিফ ল ইসলাম
ি র চর,কাওয়ােখালা, সদর
০১৭২৮৩২৪৯২০
মাঃ আঃ বারীক
সয়াশাখা,কাওয়ােখালা, সদর
০১৯২১২১৭১১৩
মাঃ রিফ ল ইসলাম
িমজা র,কাওয়ােখালা, সদর
০১৭৩৮২৮৬৭১২
মাঃ কতাব আলী
বড় কয়ড়া,কাওয়ােখালা, সদর
মাঃ মা র রহমান
িসংনািবল,কাওয়ােখালা, সদর
০১৭৩৯৩৮৫৮৬৯
মাঃ রহমা ল াহ

কাওয়ােখালা ,িসরাজগ সদর
৬২১

ম

ছাট কয়ড়া জােম মসিজদ
কাওয়ােখালা ,িসরাজগ সদর

√

না

উপেজলাঃ সদর
মসিজেদও নাম ও কানা
মসিজেদও ধরণ
জােম
মসিজদ
√

পাে গানা
মসিজদ
না

৬২৩ কােটংগা ব পাড়া জােম মসিজদ
কাওয়ােখালা, িসরাজগ সদর

√

না

৬২৪

চর কােটংগা জােম মসিজদ
কাওয়ােখালা, িসরাজগ সদর

√

না

৬২৫ মা ান মা ার চৗরাস া জােম
মসঃ
কাওয়ােখালা, িসরাজগ সদর

√

না

৬২২

কাওয়ােখালা জােম মসিজদ
কাওয়ােখালা, িসরাজগ সদর

মেহষকাংলা,কাওয়ােখালা, সদর মেহষকাংলা,কাওয়ােখালা, সদর
০১৭৩৮৫৭৮৬৮০
০১৭৩৮৫৭৮৬৮০
মাঃ শাম ল হক
মাঃ শাম ল হক
ছাট কয়ড়া,কাওয়ােখালা, সদর ছাট কয়ড়া,কাওয়ােখালা,
০১৯১৯৬৪০২৩৯
সদর০১৯১৯৬৪০২৩৯

ইউিনয়নঃ কাওয়ােখালা
খিতব/ইমাম/ য়াি েনর নাম, কানা ও মাবাইল ন র
বতমান
মাঃ হািফ র রহমান
কাওয়ােখালা, সদর
০১৭৪৬০৬৭৩২৬
মাঃ আ ল মা ান
কােটংগা,কাওয়ােখালা, সদর
০১৭১২১২১৬৩৩
মাঃ রইচ উি ন
কােটংগা,কাওয়ােখালা, সদর
০১৭৪৬৮৯৩৬৫৫
মাঃ জ র ল ইসলাম
কােটংগা,কাওয়ােখালা, সদর
০১৭৪৮৯৯৭২৭৮

ায়ী
মাঃ হািফ র রহমান
কাওয়ােখালা, সদর
০১৭৪৬০৬৭৩২৬
মাঃ আ ল মা ান
কােটংগা,কাওয়ােখালা, সদর
০১৭১২১২১৬৩৩
মাঃ রইচ উি ন
কােটংগা,কাওয়ােখালা, সদর
০১৭৪৬৮৯৩৬৫৫
মাঃ জ র ল ইসলাম
কােটংগা,কাওয়ােখালা, সদর
০১৭৪৮৯৯৭২৭৮

