
 
ঈদগাহের তথ্য 

 

ক্র:নং নাম ওয়ার্ ড নং 

1.  গঙ্গাঁশিবপুর ঈদগাে ময়দান, গঙ্গাঁশিবপুর ০১ 

2.  বড়াশিয়া মাদ্রাসা ঈদগাে ময়দান, বড়াশিয়া ০১ 

3.  কািাগাজী জমাদার বাশড় জাহম মসশজদ ঈদগাে, বড়াশিয়া ০১ 

4.  বড়াশিয়া গগািজার বাশড় ঈদগাে ময়দান, বড়াশিয়া ০২ 

5.  বরপাড়া গ ৌরাসত্মা ঈদগাে ময়দান, বরপাড়া ০২ 

6.  র্াশি বাশড় ঈদগাে ময়দান, বরপাড়া ০২ 

7.  গতাতারশিি রাশিশদয়া জাহম মসশজদ ঈদগাে ময়দান ০৩ 

8.  রমারশিি ঈদগাে ময়দান, রমারিীি ০৩ 

9.  পূব ড রমারশিি ঈদগাে ময়দান, রমারিীি ০৩ 

10.  মারামপুর ঈদগাে ময়দান, শ্রীরামপুর ০৩ 

11.  আফজাি বাশড়র সামহন ঈদগাে ময়দান, শ্রীরামপুর ০৩ 

12.  আই ার বাশড়র সামহন ঈদগাে ময়দান, শ্রীরামপুর ০৩ 

13.  বায়তুি নুর জাহম মসশজদ ঈদগাে ময়দান, দত্তপাড়া ০৪ 

14.  গবান্দার শদঘীর পাড় োশফশজয়া মাদ্রাসা ঈদগাে ময়দান, দত্তপাড়া ০৪ 

15.  আনার িাঁ শদঘীরপাড় ঈদগাে ময়দান, দত্তপাড়া ০৪ 

16.  দত্তপাড়া োই স্কুি সংিগ্ন মসশজদ ঈদগাে, দত্তপাড়া ০৪ 

17.  দশজডপাড়া ঈদগাে ময়দান, দশজডপাড়া ০৫ 

18.  গকরামত আিী োজী বাশড় মসশজদ ঈদগাে, দশজডপাড়া ০৫ 

19.  দত্তপাড়া োশফশজয়া মাদ্রাসা সংিগ্ন ঈদগাে ময়দান, দত্তপাড়া ০৫ 

20.  দত্তপাড়া বায়তুি মামুর ঈদগাে ময়দান, দত্তপাড়া ০৫ 

21.  গতায়ার বাশড় জাহম মসশজদ ঈদগাে ময়দান, সসয়দপুর ০৬ 

22.  পদ্মপুকুর পাড় জাহম মসশজদ ঈদগাে ময়দান, সসয়দপুর ০৬ 

23.  মৃধ্যা বাশড় জাহম মসশজদ ঈদগাে, সসয়দপুর ০৬ 

24.  গঘাহসর বাশড় ঈদগাে ময়দান, সসয়দপুর ০৬ 

25.  পুশনয়ানগর গকন্দ্রীয় গফারকানীয়া ঈদগাে ময়দান, পুশনয়ানগর ০৭ 

26.  পুশনয়ানগর গকন্দ্রীয় জাহম মসশজদ ঈদগাে ময়দান, পুশনয়ানগর ০৭ 

27.  পূব ডবটতিী আশজশজয়া ঈদগাে ময়দান, বটতিী ০৭ 

28.  বটতিী আশ্ররাশফয়া ঈদগাে ময়দান, বটতিী ০৭ 

29.  আশমর উশিন পাহটায়ারী বাশড় জাহম মসশজদ ঈদগাে, নরশসংেপুর  ০৮ 

30.  গতারাব  জমাদার বাশড় মাদ্রাসা ঈদগাে ময়দান, করইতিা ০৮ 

31.  জগার বাশড় বায়তুি আমান জাহম মসশজদ ঈদগাে ময়দান, বটতিী ০৮ 

32.  মসশজহদ গবিাি রা: ঈদগাে ময়দান, বটতিী ০৮ 

33.  োশবব উল্যা ঈদগাে ময়দান, করইতিা ০৯ 

34.  গদাহনর ঈদগাে ময়দান, করইতিা ০৯ 

35.  গমািস্নার োট ঈদগাে ময়দান, করইতিা ০৯ 

36.  রন্জার বাশড় ঈদগাে ময়দান, করইতিা ০৯ 

37.  বসু বাশড়র দরজা ঈদগাে ময়দান, করইতিা ০৯ 
 

 

 


