
     
 

মসজিদের তথ্য 

 

ক্র: 

নং 

মজজদের নাম  ওর্য়াড 

নং  

সভাপজতর নাম 

মমাবাইল নাম্বার 

ইমাদমর নাম 

মমাফাই নাম্বার 

মুর্াজিদনর নাম 

মমাফাই নাম্বার 

০১ ফড় ফড়াজর্া জাদম মজজে, ফড়াজর্া ০১ মমা: লাাজান মজনর 

০১৭১১২৭৬৭৬৮ 

মাও: ইজর্া 

০১৬৩৭১৮৭৬৯৮ 

ফজেউিামান 

০১৭৯৯৮২৩৯৪৪ 

০২ ফাইতু আমান জাদম মজজে, (মনর উজিন ভূঞা 

ফাড়ী), ফড়াজর্া 

০১ আ: আজজজ 

০১৭১৬৫৪৮৫৫৫ 

াা উজিন 

০১৭৫৭৫২৬১৮৩ 

জজর 

০১৭৮৮৩২১৩৫৯ 

০৩ গঙ্গাঁজলফপুর জাদম মজজে, গঙ্গাঁজলফপুর ০১ মমা: জাাঙ্গীর আম 

০১৭৩১৩২৯১৮২ 

ইউসুপ 

০১৮৩০০০৩৮৫১ 

াদপজ মমা: আনাছ 

০১৭৮৩৩৩৮৫০৯ 

০৪ উত্তর ফড়াজর্া ফার্তু আমান জাদম মজজে ০১ জাপর আম্মে 

০১৭৪৮৯৭৭৪৮০ 

ইমাই মাদন 

০১৮৬২৭৩৪২০৮ 

মজনর মাদন 

০১৮৭৯৪৪৪৮০৫ 

০৫ মনর্াজ আী মুজি ফাজড় জাদম মজজে, ফড়াজর্া ০১ এ.জফ.এম ইউসুপ মাষ্টার 

০১৭১৫৮০৫৬৩১ 

মাও: আ: ওাফ 

০১৭২৬২৯২৫৫১ 

াজনপ 

০১৮৫৪৯০২৩৪২ 

০৬ কাাগাজী জমাোর ফাজড় জাদম মজজে , ফড়াজর্া ০১ মমা: মমাস্তপা াদ ার্ারী 

০১৭১৬৩০০৬৫৫ 

মাও: মুজাজদু ইাম 

০১৭৪৭৭২০৭৮২ 

মমা: লজদুল্ল্যা 

০১৮২০০২৩৩৯৬ 

০৭ আজগর াদ ার্ারী ফাজড় জাদম মজজে, ফড়াজর্া ০১ মমা: মোদর্ত উল্যা 

০১৭২৯৭৭৫০৪৩ 

মমা: হুাইন 

০১৮২৬৫৯০১২২ 

মমা: মজম 

০৮ ফাইতুন নুর জাদম মজজে, (মেনজী ফাড়ী) ফড়াজর্া ০১ আফদু মাদক 

০১৭৭০৪৬৭৯৮০ 

াদপজ মমা: ওমর পারুক 

০১৬২৫০৬৫৯৯৯ 

হুমাইন 

০১৮২৬৫৯০১২২ 

০৯ আদর্লা জাদম মজজে, (াদ ার্ারী ফাড়ী), 

ফড়াজর্া 

০১ নুরু আমীন াদ ার্ারী 

০১৭১৮৫৬৯৯৬৩ 

হাদেি মমারদেে আলম 

০১৮৭৯২৯৪৪৪১ 

ইব্রাজম জমর্া 

০১৭৮১৮১২৫০১ 

১০ াজজ ফাজড় জাদম মজজে, াপুর ০২ মমা: কজফর মাদন 

০১৭১৪২৬২৮৫৪ 

মাও: মাোদর্ত উল্যা 

০১৭২৯৭৭৫০৪৩ 

মমা: রজফউ ইাম 

০১৮৭০০৯১০২৬ 

১১ মগাজার ফাজড় জাদম মজজে, ফড়াজর্া ০২ এ.জফ.এম জছজিক উল্যা 

০১৭৩২৪৮৫১৭১ 

াদপজ মনছার আম্মে 

০১৭৫৪৫২০৯০০ 

ইমাই মাদন 

০১৭৪৭৪১৭১১৪ 

১২ ডাজ ফাজড় জাদম মজজে, ফরাড়া ০২ আব্দু াত্তার আখন 

০১৭৩৫৮৪৬৯০৬ 

মাও: লজরফু ইাম 

০১৯৫৬৬০২৯৯২ 

াদপজ জমজানুর রমান 

০১৬২৫০০০৭৭ 

১৩ ফার্তু াাম  জাদম মজজে, ফরাড়া ০২ পারুক মাদন 

০১৩০৭৮৩৮৩৮১ 

মামুনুর রজলে 

০১৭১৮৫০০৫০৮ 

জরাজু ইাম 

০১৭১৪৫২৯৩৪৩ 



১৪ পূফ য় ফড়াজর্া ফার্তু নুর জাদম মজজে, ফড়াজর্া ০২ মোদর্ত উল্যা 

০১৭২৯৭৭৫০৪৩ 

মাও: নুর মাদন 

০১৭৯২২০৪৩০০ 

জমজানুর রমান 

০১৭১৩৬৩৮২২২ 

১৫ রামোদর ফাড়ী আ: াাম মমী: জাদম মজজে, 

রমারজখ 

০৩ মমা: আব্দু জাব্বার 

০১৭১৫১০৫৩১৮ 

মাও: মাার্মান 

০১৮৫০৫৭৭৫৯৪ 

াদপজ মমালাররপ মাদন 

০১৭৪১৩৭২৬৯৪ 

১৬ কাজী ফাজড় ফার্তু আজতক জাদম মজজে, 

রমারজখ 

০৩ আবু কাাম 

০১৭১৮২৭৬৪০০ 

াদপজ মাও: মমা: নজরু 

ইাম 

০১৭৩১৩৮২৭৭০ 

মমা: মমালাররপ মাদন 

০১৭১৩৬১১১৪২ 

১৭ মোর্া ফাজড় ফার্তু াাম জাদম মজজে, 

রমারজখ 

০৩ মমা: কামা মাদন 

০১৮১৭৫৬৮৪০৮ 

মাও: জর্না আদফেীন 

০১৮৪৩৪১০৩৯৮ 

মাও: মফা মাদন 

০১৭১৭০৩৬৭৮৩ 

১৮ রাজলজের্া জাদম মজজে, মতাতারজখ ০৩ েজলুর রমান 

০১৭১৪৯২২০৩১ 

মাও: মমা: মর্ার মাদন 

০১৭৬২২০৮৩২২ 

মমা: রাদ আজমন 

০১৬৮৮২৯০১১৯ 

১৯ ে: মতাতারখী ফার্তুন নুর জাদম মজজে ০৩ মমা: লা জাান 

০১৭১৬৪৫৫১৭২ 

াদপজ মমা: রাদ 

০১৬৩১৫১৯০৫৮ 

মমা: জর্না আফজেন 

০১৭১৬৪৫৫১৭২ 

২০ আইচার ফাজড়র ফার্তু আমান জাদম মজজে, 

শ্রীরামপুর 

০৩ নুদরর রমান জজর 

০১৭২৫১৭৪১৫১ 

মাও: নুরু ইাম 

০১৮৪৫৭১২৪৩৫ 

রজপক উল্যা 

০১৭৬৩৬৮৩৮৪৪ 

২১ যরত আবু ফকর (রা:) জাদম মজজে, শ্রীরামপুর ০৩ এ.টি.এম কামা মাদন 

০১৭১৬১০৩৮৫২ 

মাও: মমা: জজম উজিন 

০১৭১৮৬৮৭৬১৮ 

মমা: জমল্ল্াত মাদন 

২২ াদ ার্ারী ফাজড়র েরজা জাদম মজজে, শ্রীরামপুর ০৩ মমা: ইউনুছ াদ ার্ারী 

০১৮১৬৩৬৪৬৬৩ 

মাও: আবু ততয়ুফ 

০১৭১৮১৪২০০২ 

মমা: ইউনুছ াদ ার্ারী 

০১৮১৬৩৬৪৬৬৩ 

২৩ চজকোর ফাজড় জাদম মজজে, েত্তাড়া ০৪ আজমর মাদন 

০১৭১৫০৯৮২৭১ 

মাবুবুর রমান 

০১৮৮০৬৮১৩৭৩ 

মাকছুদুর রমান 

০১৮৬৭৩৫৪১৮৯ 

২৪ গনক ফাড়ী জাদম মজজে, েত্তাড়া ০৪ জাাঙ্গীর আম 

০১৭৯৫৯৯৯৬৩৯ 

মমা: মখারদলে আম 

০১৬৪৬০৫৭৪০৫ 

আবু কাাম 

২৫ আনার খাঁ জেঘীরাড়, েত্তাড়া ০৪ মাদমান জমর্াজী 

০১৯১৯৪৫৩৯৭৪ 

াদপজ জরর্াজ 

০১৮২৪৬৪৬৬১৩ 

জজম 

০১৮৩৬১৫২৪৭১ 

২৬ ফাইতু আজজম জাদম মজজে, েত্তাড়া ০৪ মাবুফ মমারদলে 

০১৭১২৬৭৩২১০ 

মাও: মুপতী তা াদফ 

০১৮২১৩৩১৫৯০ 

মাও: ইউছুপ 

০১৮১১৯১৬৫৭৭ 

২৭ েত্তাড়া ফাজার মকন্দ্রীর্ জাদম মজজে, েত্তাড়া ০৪ আফদু মজতন 

০১৮১৯৩৩৪৫৬৩ 

মাও: ইব্রাজম 

০১৮১৩৩০৫৪৭৮ 

াদপজ জমজানুর রমান 

০১৮৭১০৭০০১৮ 

২৮ েত্তাড়া জেজগর াড় জাদম মজজে, েত্তাড়া ০৪ মমা: মন্তাজ জমর্া 

০১৭২০৬০৮২৬২ 

মাও: ারুনুর রজলে 

০১৮৪৫৫৫২২৮০ 

মমা: আবু কাদলম 

০১৭১০০৮৭৭১২ 



২৯ আাম াদ ার্ারী ফাজড়র েরজা জাদম মজজে, 

েত্তাড়া 

০৪ মমা: জামা মাদন 

০১৭১৫৯২৪০০৫ 

মুপজত মাকছুদুর রমান 

০১৮৩০৪২৪৬৬০ 

মমা: াদপজ জুফাদর্র 

০১৮৬০৪১২০৮৫ 

৩০ ফড় আমগাছত ফার্তু মামুর জাদম মজজে, 

েত্তাড়া 

০৪ মমা: মজনর মাদন 

০১৭২৭৩০২৭২২ 

াদপজ মমা: লামছুজিন 

০১৩০৮৭৬২৯০০ 

মমা: মাদন 

৩১ েত্তাড়া ইউজনর্ন জরে জাদম মজজে, েত্তাড়া ০৪ আানু কফীর 

০১৭১১১৮২৫৪৯ 

মমা: নুরুন্নফী 

০১৮১১৯১৬৬৪৯ 

াজপজ উল্ল্া 

০১৮৩৭২১৮৯২২ 

৩২ ফার্তু নুর জাদম মজজে, েত্তাড়া ০৪ হুমায়ুন কজফর 

০১৭১২৬২৫৪২১ 

জরর্াজ মামুে 

০১৮৬৪৭০১২৭৫ 

জুনাদর্ে মাদন 

০১৬৩২৮০০১৬৯ 

৩৩ ফার্তু নুর জাদম মজজে, েজজয়াড়া ০৫ আব্দু াাম 

০১৯২৫১৩৫৬১৯ 

মামুে াান 

০১৮৮৪২২৭৭৫২ 

জেোর মাাইন 

০১৮৮৮২৮৭৪৮৮ 

৩৪ া ওর্ারী ফাড়ী ফার্তু মামুর জাদম মজজে, 

েত্তাড়া 

০৫ তাদরক মামুে মচৌধুরী 

০১৭১১৯৮৬২৫৩ 

মমা: াান 

০১৮১২৭২৭১০২ 

জমজানুর রমান 

০১৮৩৮২৬৬৯০০ 

৩৫ কাজজ ফাজড় জাদম মজজে, েত্তাড়া 

 

০৫ জে কাজী 

০১৯৩৩৫০১৪০৩ 

মাও: াইফু ইাম 

০১৭২৯৭৯৩৮১৭ 

মামুন মাদন 

০১৮৬৪৯২৮৩২০ 

৩৬ মকরামত আী াজী ফাড়ী মাদ্রাা জাদম মজজে, 

েজজয়াড়া 

০৫ াজী ওজ উল্যা 

০১৭৩৫১২৯৬১২ 

াদপজ মুা: ইর্াজন 

০১৭১৫৫৫৪৮৮৬ 

মুা: ওজ 

০১৮১২৩২৬৮৬৪ 

৩৭ েত্তাড়া ব্াংক ংগ্ন জাদম মজজে, েত্তাড়া ০৫ মমা: লজে উল্যা মচৌধুরী 

০১৮১৯১৯১৩০৪ 

মাও: মমা: কামা উজিন 

০১৮১৫৪৫৪৫১২ 

মমা: মমরাজ 

০১৮৫৭৯০৯০০৫ 

৩৮ মতার্ার ফাজড় জাদম মজজে, তর্েপুর ০৬ পখরু ইাম আজাে 

০১৮১৬০২৮৮৮৫ 

মাও: আব্দু জজ াদফ 

০১৮৮২৬৮৫২৩৯ 

কারী মাও: আবু কাাম 

০১৮২৬৩২০৬৮৪ 

৩৯ মৃধ্যা ফাজড় জাদম মজজে, তর্েপুর ০৬ মমাাম্মে আবু ফাার 

০১৮৩৯৯৪২৬১৫ 

াজী মাও: ওমর পারুক 

০১৮১২৭০৫০৬৯ 

াদপজ মমা: রাাে 

০১৯১৩৯৫৭২৪৩ 

৪০ দ্মপুকুর াড় জাদম মজজে, তর্েপুর ০৬ মমা: জরাজ উল্যা 

০১৭৪১৯৬২৭৬০ 

মাও: কাউছার াজমে 

০১৮৩৯২৪৯৭২৪ 

মমা: আব্দুর রজম 

০১৭৮৫৬২১৮২০ 

৪১ মজজদে আবু ফকর জিীক রা:, তর্েপুর ০৬ মমা: জরাজু ইাম জরাজ 

০১৭১১৯৬৯২৮৪ 

াদপজ মাও: মরজাউ রমান, 

০১৮৬৩৫২৭০০১ 

াদপজ নাজর জফন আ: খাদক, 

০১৭১৫১১৮৪৯১ 

৪২ টুকা জমর্া জাদম মজজে, তর্েপুর ০৬ আবু কাাম 

০১৮২৩৫৭৭৭৮২ 

মাও: মফাদর্ত মাদন 

০১৭০৩৯৮৯৮৮৯ 

াদপজ আজফে মাদন 

০১৮৮০৩৩৫৪৯৬ 

৪৩ ফাইতু নুর জাদম মজজে, াঠান ফাড়ী, তর্েপুর ০৬ মমানর্াদর্ফ খাঁন 

০১৭১০০৮৯০৬৬ 

মমা: মফল্ল্া মাদন 

০১৮১২৪৫৫২৯২ 

কারী লাজমম 

০১৮৬৪১৮২৪২১ 

৪৪ ফার্তু পাা জাদম মজজে, তর্েপুর ০৬ মমা: লাাজাান মাও: জরাজু ইাম আী আকফর 



০১৭১৮০৫৮৫৫৯ ০১৭৯৭৩৪৪৭১৬ ০১৮৬৯৯৫৪৭০০ 

৪৫ ফড় ফাজড় জাদম মজজে, তর্েপুর ০৬ মগাপরান আম্মে 

০১৭৩২৮৯৫০৮৭ 

জাজকর হুাইন 

০১৭১৫৭১০৯৯৮ 

মা উজিন 

০১৭১৯৩৫২৪২০ 

৪৬ আকর াদ ার্ারী ফাজড় জাদম মজজে, ধন্যপুর ০৬ নজরু ইাম 

০১৯১২২২৫৬১০ 

মাও: আব্দু আী 

০১৭৪৩৮১৯৯৫৪ 

মমা: মাদন 

০১৭৬৮৮৫৩৩০২ 

৪৭ জমর্াজী ফাজড় জাদম মজজে, ফ তী ০৭ এম. এ াত্তার 

০১৭১১৫২৯৪১৮ 

মুপতী মামুনুর রজলে 

০১৭১৫০৮৬৫৯১ 

াদপজ নাজমু মাাইন 

 

৪৮ াওাোর ফাজড় জাদম মজজে, ফ তী ০৭ মফাদর্ত মাদন 

০১৮১৯২১৬৫৭১ 

াদপজ মাও: আব্দুর রজম 

০১৭৩৬৫১৩৩৯১ 

মমা: আশ্রাপ আী 

০১৮১৪৫৩৪৪৪৯ 

৪৯ ফার্তু আমান জাদম মজজে, ফ তী ০৭ মফাদর্ত মাদন 

০১৮১৯২১৬৫৭১ 

াদপজ মাও: জজম উজিন 

০১৭১৪৩৩৭২২৯ 

মমা: রজপক উল্যা 

৫০ পুজনর্ানগর মকন্দ্রীর্ জাদম মজজে, পুজনর্ানগর ০৭ মমা: কুতুফ উিীন 

০১৮১৮২৩২৫০২ 

াদপজ মাও: মমালাররপ 

মাদন, ০১৮১৫৩৪১৫৮৬ 

াদপজ াারাইন 

০১৭৪৫৯৩১৭৯০ 

৫১ াদ ার্ারী ফাড়ী জাদম মজজে, পুজনর্ানগর ০৭ এ.মক.এম ইর্াজর্া 

০১৭৭৮৯৩৭৭০৮ 

াদপজ আফদুর রজম 

০১৭৯৬২৪২৮২০ 

মমা: মফল্ল্া মাদন 

০১৮৩২৪৯০৬০২ 

৫২ মতারাফ  জমাোর ফাজড় জাদম মজজে করইতা ০৮ াজী আবু তাদর 

০১৮৩২৯৫১৪২০ 

মাও: জাজকর মাদন 

০১৭১৫৫৩২৫৭৪ 

মমা: রমত উল্যা 

৫৩ মজজদে মফা (রা:) জাদম মজজে ফ তী ০৮ মাও: আ: লজে 

০১৭১১৫৭৫৪৬৯ 

মাও: লুৎফুর রমান 

০১৭১৮০৪১০০৯ 

মাও: আবু রার্ান 

০১৬৪৩৮২৬২৪৫ 

৫৪ মাকমান াজী ফাড়ী ফার্তুন নুর জাদম মজজে 

ফ তী 

০৮ নুরু আজমন 

০১৭৯৭৪২২৮৪৭ 

াদপজ আজাে 

০১৭৪১৯৬১৭১১ 

নুরম্ন ইাম 

০১৭৯৭৪২২৮৪৭ 

৫৫ মচীজকোর ফাড়ী ফার্তু আমান জাদম মজজে 

ফ তী 

০৮ আফদুর রজম 

০১৭৩৬৫১৩৩৯১ 

াদপজ ইউসুপ 

০১৭৮৮৩০৮২৬৩ 

াদপজ ওমান 

০১৭৭৪৬৩৪১১ 

৫৬ জগার ফাজড় ফার্তু আমান জাদম মজজে, 

করইতা 

০৮ আব্দু লজে 

০১৮১৮২৪৫৪০৮ 

মাও: াাউজিন 

০১৭৩১৩৫১৬৪০ 

নুরম্নিামান 

০১৭১৯৭২৮৫০৭ 

৫৭ পূফ য় করইতা নুর ফক্স াদ া: ফাড়ী জাদম মজজে, 

করইতা 

০৮ াদপজ জামা উজিন 

০১৭১৭৩৭৮৬০৪ 

মাও: আব্দু মজতন 

০১৮১৩৪৬৬৪৭৩ 

াদপজ জরর্াজু ইাম 

০১৮৮৭৭৭২৮৪১ 

৫৮ আজমর উজিন াদ ার্ারী ফাজড় জাদম মজজে, 

নরজংপুর 

০৮ ইকফা মাদন 

০১৭৫৬৪০৬৮২০ 

মাও: তাজু ইাম 

০১৭১৪৩৬৯৭৪৪ 

াজজ মজপজু ইাম 

৫৯ াজী তফারক আী জাদম মজজে, নরজংপুর ০৮ মমা: লামছুিীন াজু 

০১৭১৪২৭৯০৩৯ 

লজদুল্ল্া 

০১৭১৯১৪৩৭৯০ 

আজতক উল্যা 



৬০ আাফক্স ফাড়ী জাদম মজজে, ফ তী ০৮ আবু কাাম 

০১৭১৪৩০৭৯৪১ 

মাও: আকফর আী 

০১৭৪০৯২৫৮৭২ 

জুফাদর্র মাদন 

০১৮৭৩৭৬০৭৫৫ 

৬১ ইাম াজী ফাজড় জাদম মজজে, করইতা ০৯ মমা: মগাাম মাওা 

০১৮১৭৫০৬২৭১ 

নুর মমাাম্মে রাদ 

০১৮১৫৮৪১১০২ 

াদপজ াইফু ইাম 

০১৮৬৯৮৯৩১০২ 

৬২ জপজ উজিন মমাল্ল্া জাদম মজজে, মমাল্ল্ার া , 

করইতা 

০৯ ইমাই মাদন 

০১৭৯০৪৪৩৪৬৪ 

মাও: মামুদু াান 

০১৮৭৮২২৭৮৭৮ 

মাও: কজফর মাদন 

০১৭৬৪০৩১৩৯২ 

৬৩ মধ্য করইতা ফার্তু আমান জাদম মজজে ০৯ মমা: লজপ উল্যা 

০১৭৯৭২৫১২১২ 

মাও: আব্দুর রমান 

০১৮১৫৫৮৫১৬১ 

পখরু ইাম 

০১৬৩৭৬৫৩৩৩১ 

৬৪ ফার্তু াজফফ উল্যা জাদম মজজে, জিম 

করইতা 

০৯ মমা: লামছুদিাা 

০১৭১৫৫৯৯০০৫ 

মাও: া: মমা: মজ উজিন 

০১৭৬০২০২১০১ 

মমা: মনামান 

০১৭৮৩২০৭৭৮০ 

৬৫ জিম করইতা মোদনর জাদম মজজে, করইতা ০৯ মমা: ইব্রাজম 

০১৭১২৫২৪৮৫৫ 

মাও: া: মওদুে আদম্মে 

০১৭৯১২২০২০০ 

াদপজ মমা: নুরু ইাম 

০১৭২৬৯৪৮৬২৪ 

৬৬ জিম করইতা ফার্তু মামুর জাদম মজজে ০৯ আব্দুর রজলে 

০১৭৭৮৯৩৬৮১৩ 

মমা: আবু াছান 

০১৭১০৭৮০২২৩ 

মমা: আব্দুল্যা 

৬৭ ফসু ফাড়ী ফাইতু আমান জাদম মজজে, করইতা ০৯ আবু কাদলম 

০১৮১৬৪৬৭৮৫২ 

মমা: মুজলদুর রমান 

০১৮৫৩৪০১৫১২ 

মাও: আফফাছ উজিন 

০১৭১৪৩১৭৫৮১ 

৬৮ ফার্তু আমান জাদম মজজে, মজজবু ক মাষ্টার 

ফাড়ী, করইতা 

০৯ মমা: জামা উজিন 

০১৭১৪২৮০৯৬২ 

আব্দু ইর্াকুফ 

০১৮১৩১৮৫০৫৪ 

আব্দু আউর্া 

০১৮৭৬০৩৯৭২৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


