
 

 
  

কওিম মা াসা ও এিতমখানা সংল  মসিজদ তীত পৗরসভা/ইউিনয়নিভি ক মসিজেদর নােমর তািলকাঃ  
জলার নাম : ল ী র  উপেজলার/থানার নাম: ল ী র সদর  পৗরসভা/ইউিনয়েনর নাম :  ৩নং দালাল বাজার 

 
ম মসিজেদর নাম ও কানা সভাপিতর নাম ও 

মাবাইল ফান ন র 
ইমােমর নাম ও 

মাবাইল ফান ন র 
ম  

 িময়া রাজা হাওলাদার বাড়ীর জােম মসিজদ 
(িখিদর র, ১নং ওয়াড) 

হা: কামাল হােসন 
০১৭১২২০৭৩৩৯ 

হােফজ আই ব 
০১৭৩৩৭০২৫৫০ 

 

 দি ণ আল মিদনা জােম মসিজদ 
(িখিদর র, ১নং ওয়াড) 

 পাটওয়ারী 
০১৭৯৫৮৮১৪৮২ 

মাও: ই ািহম 
০১৩০৫৯৪২২৩৯ 

 

 র ন আলী পাটওয়ারী বাড়ী জােম মসিজদ 
(িখিদর র, ১নং ওয়াড) 

কামাল হােসন 
০১৮২৩৬৪৯১৩৮ 

মাও: আিশ র রহমান 
০১৮৭৯২২৬৩৯০ 

 

 রা আেম জােম মিসজদ, 
(খ কার র, ১নং ওয়াড) 

আব ল গ র পাটওয়ারী 
০১৭৪৬০৪০৩৫৯ 

মাও: মা: র নবী 
০১৭১৯৮০৫০৭২ 

 

 আ ল কালাম চৗ রী জােম মিসজদ 
(খ কার র, ১নং ওয়াড) 

দেলায়ার হােসন চৗ রী 
০১৬৩২০৫৩২৭২ 

মাও: আিরফ এ র ানী 
০১৭৪৯৯৩৪১০৪ 

 

 হানার বাড়ী শাহী জােম মসিজদ 
(খ কার র, ১নং ওয়াড) 

মা ার হােসন ষার 
০১৮২২৮১২৬৭৫ 

হা: ওসমান 
০১৭৯৩৩৪৫৬৮৫ 

 

 নকিড় িমিঝ বাড়ীর দরজা পাে গানা মিসিজদ, (িখিদর র, 
১নং ওয়াড) 

আলী উ া খাকন 
০১৮২৪৫৯৬৮০৮ 

হােফজ র নবী 
০১৭১৫৪৮৬১৬৮ 

 

 সৗিদয়া পাে গানা মসিজদ, 
(িখিদর র, ১নং ওয়াড) 

হািনফ হােসন 
০১৭২৩৫৬৭৪৪২ 

হােফজ ামান 
০১৮৪৬৪৯৫৬২৪ 

 

 আলা ব  পাটওয়ারী বাড়ীর দরজাপাে গানা মসিজদ, 
(খ কার র, ১নং ওয়াড) 

হা: আ াস িময়া 
০১৭৪৭২৬৪৩৫৯ 

মা: শাহাদাত হােসন 
০১৭৬৩৮০২০০৪ 

 

 হা ন চৗ রী বাড়ীর দরজা পাে গানা মসিজদ, 
(খ কার র, ১নং ওয়াড) 

হা ন চৗ রী 
০১৭১৭৬৮৮৯৫৯ 

হােফজ িশফাত 
০১৮৫০২৫১০৮৮ 

 

 র নবী ম ার বাড়ীর দরজা পাে গানা মসিজদ, 
(খ কার র, ১নং ওয়াড) 

শাহাজান 
০১৭৫৯৭২৬৭৯১ 

জয়নাল আবদিন 
০১৮২৪৮৮৪১৯৩ 

 

 উ র মহােদব র িজলানী জােম মসিজদ 
(মহােদব র, ২নং ওয়াড) 

মা: তছিলম উি ন 
০১৭২৬৮২৩২৬৯ 

আির র রহমান 
০১৮৫৪২০১৫৪৫ 

 

 হাজী লনী রাজা চৗ রী বাড়ী জােম মসিজদ 
(মহােদব র, ২নং ওয়াড) 

িনজাম উি ন চৗ রী 
০১৭১১২৬৯৪০০ 

মাও:ফেয়জ আহেমদ 
০১৭৮৭৩৫৮৯৭৫ 

 

 চৗ রী শাহী জােম মসিজদ 
(মহােদব র, ২নং ওয়াড) 

ফা ক চৗ রী 
০১৭৪৬৩০৪০৮৬ 

হা: ইউ স 
০১৭৮৮৬৬৯৩৭৫ 

 

 আিনস মাহা দ জােম মসিজদ তিহ ন নবী চৗ রী মা: হাছান  



 

 
  

(মহােদব র, ২নং ওয়াড) ০১৭১৪৮৫৪৯৩৬ ০১৭৩৫৫৮০৫৩৮ 

 কােশ ল উ ম জােম মসিজদ 
(মহােদব র, ২নং ওয়াড) 

মা: হােসন 
০১৮৪৬৬৬০২০০ 

মাও: আব ল কিরম 
০১৭২৩০২২৯১৫ 

 

 পাঠান বাড়ী পাে গানা মসিজদ 
(মহােদব র, ২নং ওয়াড) 

শরীফ হােসন 
০১৭১২৯৩৬১০৩ 

হা: িসরাজ উি ন 
০১৯৪৪৬২৩৩৭৩ 

 

 বহ ার বাড়ী পাে গানা মসিজদ 
(মহােদব র, ২নং ওয়াড) 

সিফক বহ ার 
০১৭১৫৯৯৪৪৩৫ 

মা: মা ন হােসন 
০১৭১৯৩৮৬৪০৫ 

 

 লা তলা পাে গানা মসিজদ 
((মহােদব র, ২নং ওয়াড) 

শামীম হােসন 
০১৭৮১৭৬৭৩৩২ 

মা: হােসন হােফজ 
০১৩১২৪২৯৬৩৭ 

 

 নায়াব আলী চৗ রী বাড়ী পাে গানা মসিজদ 
(মহােদব র, ২নং ওয়াড) 

খারেশদ আলম চৗ রী 
০১৮৩১৪২৭৪৭৮ 

হােফজ মা: আব ল হািশম 
০১৭৪১১৪৯৬৬১ 

 

 করম উি ন কাজী বাড়ীর পাে গানা মসিজদ 
(মহােদব র, ৩নং ওয়াড) 

চয়দ আহ দ কাজী 
০১৭১৫২০৩৫৫২ 

হা: ল আিমন 
০১৬৩২০৫৩২৩১ 

 

 ী কাজী বাড়ীর পাে গানা মসিজদ 
(মহােদব র, ৩নং ওয়াড) 

মা: ইউ ফ 
০১৭১৬৩০৪০৮২ 

হা: আ ল স 
০১৭৩২৫৯৬৯৭৩ 

 

 মনগাজী বপারী বাড়ীর পাে গানা মসিজদ 
(মহােদব র, ৩নং ওয়াড) 

ল ইসলাম 
০১৮১৬০৬২৭২০ 

মা: িগয়াস 
০১৯১৫৯৩৩৫৪৩ 

 

 বায় ল র জােম মসিজদ 
(মহােদব র, ৩নং ওয়াড) 

মা: শিহদ হােসন 
০১৬২৫৭৮৭৪২৬ 

মা: আহসান উ া 
০১৭৮৯৬৯৪৫৫৫ 

 

 বায় ল মা র জােম মিসজদ 
(মহােদব র, ৩নং ওয়াড) 

মা: আিম ল ইসলাম 
০১৬৭৭২৫৪৪১০ 

হােফজ আ ল কালাম 
০১৭৪২৮৯৭৬৮২ 

 

 কািজ ি ন বপারী বাড়ী জােম মসিজদ 
(মহােদব র, ৩নং ওয়াড) 

মা: মা ফা হােসন 
০১৭২০২৭৭৮৩৩ 

মা: ওমর ফা ক 
০১৭৪৬৭৮৪০৪৭ 

 

  মাইেলর মাথা জােম মসিজদ 
(মহােদব র, ৩নং ওয়াড) 

মা: শিহ ল হক 
০১৭১৮৪৩৭৭৬৯ 

ারী মা: ল আিমন 
০১৭১০৪৮০৫০৯ 

 

 জেবদ উ া হাওলাদার বাড়ী জােম মসিজদ 
(মহােদব র, ৩নং ওয়াড) 

মিন ল ইসলাম 
০১৭৩৮৬২০০১৮ 

মাও:  মা: আেনায়ার কাজী 
০১৬৪২৭৪৯৪২২ 

 

 সয়দ বপারী বাড়ীর পাে গানা মনিজদ, (মহােদব র, 
৩নং ওয়াড) 

মা: িফেরাজ 
০১৬২৪৭৮৭১৪২ 

িজহা ল ইসলাম 
০১৩০৬২৪১৪৬৫ 

 

 জেবদ উ া পাটওয়ারী জােম মসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৪নং ওয়াড) 

র নবী চৗ রী 
০১৭১৫৪৩৯৪৪৪ 

মাও: ইউ ফ খান 
০১৩০২০৩১২৯৬ 

 

 সা ার পাল পাে গানা মসিজদ, (পি ম ল ী র, ৪নং 
ওয়াড) 

ব  পাটওয়ারী 
০১৭২৬২৮০৮৫৫ 

হাছান ারী 
০১৭৮০৩৫৪২৭১ 

 

 মা  বপারী বাড়ীর জােম মসিজদ, (পি ম ল ী র, ৪নং 
ওয়াড) 

মাও: গালাম মা ফা 
০১৭২১৯০৮৪৬১ 

মাও: সকা র 
০১৭৭২৩৩৪৮৭৭ 

 



 

 
  

 মািঝ বাড়ী ি য়া জােম মসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৪নং ওয়াড) 

সায়ােয়ব ইসলাম বা  
০১৭২৭৩৮৮০৭ 

আ স সা ার 
০১৭৪১৭১৩২৯০ 

 

 লিকয়ত উ া ইঁয়া বাড়ী পাে গানা মসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৪নং ওয়াড) 

বলােয়ত হােসন 
০১৭৭০৬১০৭৮৯ 

মেহিদ হাসান 
০১৭৬৬৮৫৪১৭৯ 

 

 ম ান জােম মসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৪নং ওয়াড) 

নয়ামত হােসন 
০১৭১১১৫৩৩০১ 

নছার আহ দ 
০১৮১৩৯৩৭৯৫১ 

 

 আছলাম ইঁয়া ন ন বাড়ী মসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৪নং ওয়াড) 

আিমর হােসন  ইঁয়া 
০১৭২৯৩৫৮৮৯৭ 

ই ািহম িময়া 
০১৭১৭৩৩৫৬৮৩ 

 

 কামানেখালা জােম মসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৫নং ওয়াড) 

মা: িনজাম উি ন 
০১৭১৫৪৮২৭২৭ 

মা: ল ইসলাম 
০১৭২১৯০৮৪৬৫ 

 

 ম  হাজী বাড়ীর পাে গানা মসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৫নং ওয়াড) 

মাঈন উি ন িম  
০১৭১৯৬৯৬৯৮৮ 

মা: িরয়াজ হােসন 
০১৮৭৫৩০৭১৬৬ 

 

 আজ ি ন বপারী বাড়ীর পাে গানা মসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৫নং ওয়াড) 

আ ল গ র 
০১৭৮৫৭৬৮৩৪০ 

মা: মাক দ 
০১৮৮১৯১৮০৮৮ 

 

 হাজী ফজ ল কিরম মা ার বাড়ী পাে গানা মসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৫নং ওয়াড) 

সালা উি ন কায়সার 
০১৭২৬৩৭১১৯০ 

বলাল হােসন 
০১৩১০৭০৯৯৭৫ 

 

 সাবহান হাজী বাড়ী পাে গানা মজিদ 
(পি ম ল ী র, ৫নং ওয়াড) 

আ  িছি ক চৗ রী 
০১৭১১২৭৩০৪৬ 

মাহা দ ী 
০১৭২৩৯২২৭২৩ 

 

 ল ইসলাম ক া র বাড়ী জােম মসিজত 
(পি ম ল ী র, ৬নং ওয়াড) 

আকবর হােসন বােকর 
০১৯১৯৬২৬০৩২ 

মাও: আ: আল জােবদ 
০১৭৩৬৪৯৩৮৪২ 

 

 ফ  বপারী বাড়ী জােম মসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৬নং ওয়াড) 

মা: আ ল কালাম 
০১৯৩০১০৮১০১ 

হা: তাফােয়ল আহ দ 
০১৭৪২৪২২২৭১ 

 

 মসিজ ল ’বা জােম মসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৬নং ওয়াড) 

আ  তােহর 
০১৮৩৭১৪৮৯১০ 

আব ল খােলক 
০১৮৭৯০২৮০১৪ 

 

 বায় স সালাম জােম মসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৬নং ওয়াড) 

ছােলহ আহ দ িময়া 
০১৭১৬৪১৮৪৫০ 

মাও: আব ল মা ােলব 
০১৮১১৭৪৪১৬৩ 

 

 আজিমরী মহল জােম মসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৬নং ওয়াড) 

আলী হােসন 
০১৭২৭৯০৫৫৬০ 

মাও: গাজী হােসন 
০১৭২৪৬৯৪৯৪১ 

 

 বায় ল মা ন জােম মসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৬নং ওয়াড) 

ল আিমন 
০১৯৭৩৯০২৮৪৭ 

বলােয়ত হােসন 
০১৭১২৩৯৫০৭৩ 

 

 গাউ ল আজম জােম মসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৬নং ওয়াড) 

মীর শাহ আলম 
০১৭১১৪৪৫৪৮৬ 

মাও: সাি র হােসন 
০১৭৫৪৮২২৩৬৯ 

 

 ের বায় ল জােম মসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৬নং ওয়াড) 

সাই ল ইসলাম 
০১৯৫৯৮৬৫২২২ 

মাও: হাসান সােহব 
০১৮২৭৬৪৬৬৬৩ 

 



 

 
  

 বায় ল র জােম মসিজদ (আ  বপারী বাড়ীর দরজা) 
(পি ম ল ী র, ৬নং ওয়াড) 

হাজী আিমর হােসন 
০১৯২০৩০৪৫৭৮ 

মাও: িছি র রহমান 
০১৯৯২৯৬৮৪৩৮ 

 

 ল ইসলাম বপারী বাড়ীর পাে গানা মসিজদ, (পি ম 
ল ী র, ৬নং ওয়াড) 

মা: আ  তােহর িলটন 
০১৭১৩২২৩৪০৬ 

ই ািহম খিলল 
০১৯৭৪২০২১৪৯ 

 

 দালাল বাজার এন. ক উ  িব ালয় জােম মসিজদ (পি ম 
ল ী র, ৬নং ওয়াড) 

ওিলয়ার রহমান 
০১৭১৬২১০৩৬২ 

মাও: নামান হােসন 
০১৮৭৯০৯৪৩৮৯ 

 

 উ র ত হনী পাে গানা মসিজদ (পি ম ল ী র, ৬নং 
ওয়াড) 

মা: আ ল কােশম 
০১৭১৫২২৭৫০০ 

আলমগীর হােসন 
০১৭৩৬৮৮৭৫৪১ 

 

 খানকা-এ কােদিরয়া তয় িবয়া তােহিরয়া পাে গানা 
মসিজদ, (পি ম ল ী র, ৬নং ওয়াড) 

র নবী চৗ রী 
০১৭১৫৪৩৯৪৪৪ 

মাও: শির ল ইসলাম 
০১৯৫১০১৯৮৬৮ 

 

 দালাল বাজার িড ী কেলজ পাে গানা মসিজদ, (পি ম 
ল ী র, ৬নং ওয়াড) 

শাহ আলম পাটওয়ারী 
০১৩০৯১০৬৯৯৬ 

জিহ ল ইসলাম 
০১৮১৮৩৭৭০৭৮ 

 

 আ াস আলী সওদাগর বাড়ী পাে গানা মিসজদ (পি ম 
ল ী র, ৭নং ওয়াড) 

মা ন কিবর 
০১৭১৫৭৩৮৮৮৯ 

মা: জািকর হােসন 
০১৭১০৮০০১০৭ 

 

 সামছল হক খিলয়া বাড়ীর দরজা বায় ল সালাম পাে গানা 
মসিজদ, 
(পি ম ল ী র, ৭নং ওয়াড) 

রাদ হােসন 
০১৭৩৪৯৮৩১৩২ 

মাও: ৎ র রহমান নাঈম 
০১৭৭০৪০৬৭৩৫ 

 

 হযরত আ  বকর (রা:) জােম মসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৮নং ওয়াড) 

মা: জাহা ীর আলম না  
০১৮২২০৭৯০৭১ 

মা: আলী আজগর 
০১৭৬০৭৮৩৫৯৩ 

 

 রাশন চৗিকদার বাড়ী জােম মসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৮নং ওয়াড) 

মা: সািফ উ া 
০১৭৩৫৩২২৭৯৩ 

মা: আব ল কােদর 
০১৭২৭৩৩৯৭২০ 

 

 নজরমান হাজী বাড়ী পাে গানা মিসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৯নং ওয়াড) 

হােসন আহা দ 
০১৭১৫৬১৯৭৯৪ 

মা: মেনায়ার হাসাইন 
০১৭০৫৩৮৭৪৯৭ 

 

 শরীয়েতর নছা পাে গানা মসিজদ 
(পি ম ল ী র, ৯নং ওয়াড) 

আব স সাবহান মা ার 
০১৭১৭০২৭৩৫৭ 

ফরহাদ হােসন 
০১৮২৩৬৯৩৬০০ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

ম মসিজেদর নাম ও কানা সভাপিতর নাম ও 
মাবাইল ফান ন র 

ইমােমর নাম ও 
মাবাইল ফান ন র 

ম  

২৪০ আব ল মহিসন িফ আল উদওয়ানী জােম মসিজদ  মা: িহেরা পােটায়াির 
০১৪০২১৫৪৪৯৩ 

মা: ওমর ফার ক 
০১৭৪৬৭৮৪০৪৭ 

 

২৪১ বাই ল জা াত জােম মসিজদ এম. এ. গ র 
০১৮২৪৪৭০৬১০ 

মা: আলী আকবর 
০১৮৩৩৭৩২৬১৬ 

 

২৪৩ দি ণ মহােদব র বাই ন আমান জােম মসিজদ  মা: মিফজ উল াহ 
০১৯৬২৯৩৭৩৫০ 

হােফজ িসরাজ উি ন 
০১৯৪৪৬২৩৩৭৩ 

 

২৪৪ বাই ন র জােম মসিজদ  মা: জাফর পােটায়াির 
০১৭১৯৬৯৬৯৮৪ 

মা: আহসান উল াহ 
০১৭৬০৩৬৩৭৫০ 

 

২৪৬ আসলাম ইঁয়া বািড় জােম মসিজদ  মা: হািম র রহমান 
০১৭১২৪৭৩১০৩ 

মাও: নািছর উি ন 
০১৭৩৯২৪১৭৪০ 

 

২৪৭ মহরম বপাির পাল িলল াহ পাে গানা মসিজদ মা: সকাম র আলী 
০১৭১৫৩৮৭৩৬০ 

হােফজ বলাল হােসন 
০১৭১৯৫২৪৭৬৯ 

 

২৪৮ আসলাম ইয়া ন ন বািড় জােম মসিজদ  সয়দ হািব ল হাসান 
০১৭১৬০৫৫৪০৩ 

মা: শাহজাহান 
০১৭২৬১০০৬৫২ 

 

২৪৯ দালাল বাজার কি য় জােম মসিজদ র নবী চৗ রী  
০১৭১৫৪৩৯৪৪৪ 

মা: শাম ল ইসলাম 
০১৭১৬১০৩৯৬৮ 

 

২৫০ ফজর আলী ইয়া বাড়ী জােম মসিজদ র মাহা দ ভহইয়া  
০১৭২৬৭৭৩১৮৮ 

মাও: জািকর হােসন 
০১৭৪১৩৬২৪৮৪ 

 

২৫১ হািব র রহমান জােম মসিজদ  খারেশদ আলম  চৗ রী 
০১৯৯৪৪৩৭৪৯৮ 

মাও: আ ল কিরম ইয়া 
০১৭১৫৩৫৫৯২৭ 

 

২৫২ িতন হাজী বািড় জােম মসিজদ মা: ইউ ফ ডা ার  
০১৭১৬৩০৪০৮২ 

হােফজ মা: আব ল স 
০১৭৩২৫৯৬৯৭৩ 

 

২৫৩ আলী রাজ পােটায়াির বািড় জােম মসিজদ  মা: জাহা ীর আলম 
০১৮৫০০৪৭১৬৬ 

মাও: র ল আিমন  

২৫৪ রাজা িময়া হাজী বািড় জােম মসিজদ ফেয়জ আহ দ 
০১৬১২২৮১০৭৪ 

হােফজ মাহ ব আলম 
০১৭১৬৫৯৫২৪২ 

 

২৫৫ আসলাম রােজর বািড় জােম মসিজদ  মা: সিফ ল ইসলাম আিমন 
০১৭১৬২৯৪৬৫৯ 

িমর মমতা ল কিরম 
০১৭৩১০৪২৬৯৮ 

 

২৫৬ িদদার বািড় দরজা জােম মসিজদ  মা: খারেশদ আলম  
০১৮৩১৪২৭৪৭৮ 

মাও: মা: ওবােয়দ উল াহ 
০১৭৩২১৩৩৯০৭ 

 

২৫৭ এছহাক দ রী বািড় পাে গানা মসিজদ মাঃ িসরাজ উ াহ 
০১৭৭৭১৮৬১৪০ 

মাঃ ইসমাইল হােসন 
০১৭৪২৩৪৯৭৫৯ 

 



 

 
  

২৫৮ মহােদব র গাবতলী জােম মসিজদ হােফজ আঃ লিতফ 
০১৭১৮৮৬৩১০৮ 

মাঃ র ল আিমন 
০১৭৪৫৭৮৬৯৩৮ 

 

২৫৯ গরদারবািড় শন জােম মসিজদ  মাঃ আেনায়ার হােসন 
০১৭২৬২০৪৩০ 

মাওঃ মাঃ শাম ল ইসলাম 
০১৭২৪১৮৪৯৪৯ 

 

২৬০ উ র মহােদব র দরজীবািড় জােম মসিজদ  মাঃ ছানা উ াহ 
০১৭৩২৯৫৯০৯৯ 

মাঃ র ল আলম 
০১৭৩২৪৮৫২৪৫ 

 

২৬১ বায় ল আমান জােম মসিজদ এডঃ মাউন কিবর হাওলাদার 
০১৭১২২৬৭২৭৪ 

মাঃ আ  তােহর 
০১৭৫৪২৮২৪৯৮ 

 

২৬২ ফ িময়া পাটওয়ারী বািড় জােম মসিজদ মাঃ সিফ ল ইসলাম 
০১৯২২৬৮৮৯৯৫ 

আকরাম হােসন শিফক 
০১৭৪২৩৫০০৪৮ 

 

২৬৩ নজ উি ন াপারী বািড়পাে গানা মসিজদ মাঃ আ র রিহম 
০১৮৭১৬৭৮৫৬৭ 

মাঃ মাছেল উি ন চৗঃ 
০১৮১২৮৯২৯১৪ 

 

২৬৫ জগন ইয়ার িদঘীরপাড় বাই ল আকসা জােম মসিজদ মাঃ ই ািহম হাজী 
০১৮১৩৮৭৫২৫০ 

হােফজ মাঃ আ র রিহম 
০১৬২৭৬১০৭২৬ 

 

২৬৬ সা মািঝ িদঘীরপাড় জােম মসিজদ মাঃ দেলায়ার হােসন 
০১৮২৩৪৫২১৪২ 

মাঃ ইসমাইল হােসন 
০১৭৭৪৯৪২৯১১ 

 

২৬৭ বায় স সালাম জােম মসিজদ মাঃ আ ার হােসন 
০১৬৭০৫৬২৯৩০ 

হািব র রহমান 
০১৭৪৫৭৫৩১৫৭ 

 

২৬৮ তছিল ি ন জােম মসিজদ চৗ রী শাহী জােম মসিজদ তছিলম উি ন চৗ রী 
০১৩০২৮৪৩৬২৮ 

হাঃ মাওঃ আ  মা ান 
০১৭৪১৫৬৪৯৬৬  

 

২৬৯ বাই ল আমন জােম মসিজদ ম  িমিজ 
০১৭১৭০৫০৫০২ 

মাওঃ শিরফ আহমদ 
০১৭৫৩৪৪২৪৪০ 

 

২৭০ িখিদর র আিমন উ াহ ি  বািড় জােম মসিজদ  মাঃ ল  িময়া 
০১৭৬৬১০০১৭৮ 

মাওঃ মাছেলহ উি ন 
০১৮১২৮৯২৯১৪ 

 

২৭১ বাই ন র জােম মসিজদ  মাঃ আ ল আল মা দ মা ার 
০১৮১৬৩৫৭৩০১ 

হাঃ মাঃ আ ল কােদর 
০১৬৩৭২০২৯৩০ 

 

২৭২ িখিদর র আনা িময়া খিলফার বািড় পাে গানা মসিজদ শািমম হােসন 
০১৮৩২২৯৩৫৩০ 

মাওঃ মাঃ শাহাদাত হােসন 
০১৭৬৭৯১০০৭৩ 

 

২৭৩ িখিদর র মাগন বপারী বািড় পাে গানা মসিজদ  মাঃ হািফজ উ াহ 
০১৮৬৯০৬৫১৯২ 

হাঃ মাঃ মাঈন উি ন 
০১৩০৭৮০৮৮৩৯ 

 

২৬৪ িখিদর র কালাগাজী জােম মসিজদ  মাঃ আলী হায়দার 
০১৭৭৮৯৩৭১৮৯ 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 
০১৮৫৩১৯১১৯৯ 

 

২৪৫ খ কার র ি রহাট জােম মসিজদ  মা: হার র রিশদ 
০১৭১৫৫৭৩৩৬৯ 

মা: মিমন উল াহ 
০১৮৩৯২৫০২৯৭ 

 



 

 
  

২৪২ িখিদর র সদার বািড় জােম মসিজদ  মা: দেলায়ার হােসন 
০১৮১৯৬৯৪৫৫৩ 

মাও: হলাল উি ন 
০১৮১৭৬৩৪৯৪৭ 

 

 


