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1.  মিজদ হাওলাদার বাড়ী পাে�জগানা মসিজদ -- পাে�গানা 

মসিজদ 
না  �মাঃ রহমান হাওলাদার 

01745477981 
�মাঃ শিহ�ল ইসলাম 

01720307676 
2.  ওসমান খান বাড়ী পাে�জগানা মসিজদ -- পাে�গানা 

মসিজদ 
না  ওসমান খান 

01919276685 
মাওঃ �মাঃ আ�ছােলহ 
01790617162 

3.  ��স হাওলাদার বাড়ী পে�জগানা মসিজদ -- পাে�গানা 
মসিজদ 

না  �মাঃ �রআলম ফিকর 
01770542920 

�মাঃ �গালাম িকবিরয়া 
01316232100 

4.  মােলক গাজী বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ - না  মােলক গাজী 
01718035987 

মতেলব মাদবর 
01718035987 

5.  �লতান খিলফা বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ - না  �সাবাহান খান 
 

�ারী আঃ রিশদ 

6.  মিফজ ঊি�ন প�ােয়ত বাড়ী পে�জগানা 
মসিজদ 

- পাে�গানা 
মসিজদ 

না  �মাঃ িনজাম 
01713956892 

�মাঃ শািহন িময়া 
01812007951 

7.  �খাকন বয়াতী বাড়ী পাে�জগানা মসিজদ -- পাে�গানা 
মসিজদ 

না  �মাঃ �তাতা হাং 
01754540267 

�মাঃ শািহন িময়া 
01775401386 

8.  খিলফা বাড়ী পাে�জগানা মসিজদ - পাে�গানা 
মসিজদ 

না  �মাঃ �তাতা িময়া হাওলাদার 
01919244076 

িকবিরয়া 
01859722212 
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9.  �ধা বাড়ী পাে�জগানা মসিজদ -- পাে�জগানা 

মসিজদ 
না  �মাঃ আ� জাফর 

01775696633 
�মাঃ সিফক হাং 

01775696633 
10.  দি�ন চাউলা বাজার পাে�জগানা মসিজদ -- পাে�জগানা 

মসিজদ 
না  �মাঃ ইিলয়াস 

01813588826 
মাওঃ �মাঃ দিলল উি�ন 
01791019938 

11.  �ধবােরর বাজার জােম মসিজদ জােম মসিজদ - না  �মাঃ হা�ন অর রিশদ 
01712144722 

�মাঃ িনজাম 
01781429086 

 
12.  নিজর গাজী বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ - না  রা�াক হাং আঃ বােরক 

 
13.  ক� �সি� বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ - না  �মাঃ হা�ন অর রিশদ 

01712144722 
�মাঃ ফয়সাল 

01712144722 
14.  �সানাই হাজী বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ - না  আঃ খােলক ডা�ার 

01717262749 
আঃ ছ�ার ��ী 

01721336204 
15.  রিহমশা প�ােয়ত বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ - না  আ� বকর িশকদার 

01850728811 
হা�ন �ালকার 

01743737738 
16.  আয়জি�য়া জােম মসিজদ জােম মসিজদ - না  �মাঃ িগয়াস উি�ন 

01716919536 
আঃ রব �ি� 

0171064884 
17.  আঝমত আলী হাং বাড়ী পাে�জগানা মসিজদ - পাে�জগানা 

মসিজদ 
না  আঃ কােদর হাওলাদার 

01750810358 
আঃ রব হাং 

0172106498 
18.  কে�� সংল� পাে�জগানা মসিজদ - পাে�জগানা 

মসিজদ 
না  আঃ রা�াক িময়া 

01757818798 
�গালাম ম�ফা 

01712879255 
19.  হামেজদ �াদা বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ - না  �মালায়মান মাওলানা 

01719962175 
ফয়�ল কিরম 

01751967127 
20.  �সকা�ার �ধা বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ - না  �সকা�ার �ধা 

01731369839 
আ� জাফর 

01318596225 
21.  ন�মি� আকন বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ - না  রিহম মা�ার 

01724702683 
�মাঃ ফা�ক 

01783961479 
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22.  দি�ন গাজী�র হািজরা জােম মসিজদ জােম মসিজদ - 

 
না  আঃ রা�াক গাজী 

01757768303 
হােফজ �মাঃ মাহ��র রহমান 

01719527153 
23.  �ব � �সানাখালী বােছিরয়া জােম মসিজদ জােম মসিজদ - 

 
না  �ফাররকান �ধা 

01733299895 
�মাঃ শিফ�র রহমান 
01718920466 

24.  �মাসেলম হাং বাড়ী জােম মসিজদ, �ব � 
�সানাখালী 

জােম মসিজদ - 
 

না  �ফাররকান �ধা 
01733299895 

�মাঃ কালাম আজাদ 
01754401345 

25.  হািনফ �ি� বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ - 
 

না  ইউ�ফ িময়া 
01710020037 

�মাঃ ওেহদ 
01742209504 

26.  �ব � �সানাখালী �মাহা�দ �মা�া বাড়ী জােম 
মসিজদ 

জােম মসিজদ - 
 

না  আঃ বেরক �মা�া 
01718795045 

আ�ল কালাম 
01710022166 

27.  �লতান খিলফা বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ - 
 

না  �সাবাহান খান 
01716340891 

�লতান খিলফা 
01783961154 

28.  মােলক গাজী বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ - 
 

না  মােলক গাজী  মতেলব মাদবর 
01718035987 

29.  দফাদার বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ - 
 

না  আঃ রব �াদা 
  

ম�ান িশকদার 
0176430682 

30.  ��বােরর হাটেখালা জােম মসিজদ জােম মসিজদ - 
 

না  �মাঃ ম� খান 
01716050508 

মাওঃ �মাঃ ইছা 
01750055355 

31.  আলম �চৗিকদার বাড়ী পাে�জগানা মসিজদ - পাে�জগানা 
মসিজদ 

না  আলম �চৗিকদার 
01765460913 

�মাঃ আমছার উি�ন 
01765460913 

32.  মেহর আলী �ধা বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ - 
 

না  আয়জি� �ধা 
01710339815 

কাওছার মওলানা 
01753130308 

33.  কিবর হাওলাদার বাড়ী পাে�গানা মসিজদ  পাে�জগানা 
মসিজদ 

না  কিবর হাওলাদার 
01728368162 

�মাঃ রােশ�ল 
01728368162 

34.  ম� আঠারগািছয়া বাই�ল আমান পাে�গানা 
মসিজদ 

-- 
 

পাে�জগানা 
মসিজদ 

না  �ব�াল হাওলাদার 
01737909498 

�মাশাররফ 
01737909498 
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35.  �সানাখালী বাই�ন �র পাে�গানা মসিজদ  -- পাে�গানা 

মসিজদ 
না  �মাঃ �মাশােরফ হাং 

01737909498 
�মাঃ �ব�াল �হােসন 

01768855401 
36.  �ালকার বাড়ী পাে�গানা মসিজদ -- পাে�গানা 

মসিজদ 
না  �মাঃ তছিলম উি�ন 

01725968313 
এ,িব,এম সাই��াহ 
0171451791 

37.  দিরকাটা খান বাড়ী পাে�গানা মসিজদ -- পাে�জগানা 
মসিজদ 

না  �মাঃ আফছার উি�ন 
01719847852 

�মাঃ ইয়ািহয়া 
01719847852 

38.  পি�ম আঠারগািছয়া জািকর �হােসন খান 
বাড়ী পাে�গানা মসিজদ 

-- পাে�জগানা 
মসিজদ 

না  জািকর �হােসন 
01316040867 

�হ আহে�দ 
01316040867 

39.  আঠারগািছয়া আফসার হাওলাদার বাড়ী 
পাে�গানা মসিজদ 

-- পাে�জগানা 
মসিজদ 

না  আফসার উি�ন 
01739139265 

জািকর �হােসন  
01739139265 

40.  চাউলা �ল সংল� পাে�গানা মসিজদ -- পাে�জগানা 
মসিজদ 

না  মাওঃ �মাঃ আফসার উি�ন খান 
01750055355 

�মাঃ ইসা আহে�দ 
01750055355 

41.  চাউলা �াদা বাড়ী পে�গানা মসিজদ -- পাে�জগানা 
মসিজদ 

না  �ব�াল �হােসন 
01737902498 

আ�ল জ�ার 
01737902498 

42.  বীর �ি�েযা�া আঃ রিহম চা� �ি� বাড়ী 
পাে�গানা মসিজদ 

- পাে�গানা 
মসিজদ 

না  আজাহার মাদবর 
01759535948 

�মাঃ আঃ রিহম 
01759535948 

43.  খান বাড়ী পাে�গানা মসিজদ  পাে�গানা 
মসিজদ 

না  ওসমান খান 
01919276685 

নািস�ল ইসলাম 
01794140095 

44.  �মা�া বাড়ী পাে�গানা মসিজদ- 
 

 পাে�গানা 
মসিজদ 

না  �মাঃ দিলল উি�ন 
01738810363 

�মাঃ তানভীর �হােসন 
01312244076 

45.  �হােসন খান বাড়ী পাে�জগানা মসিজদ -- পাে�জগানা 
মসিজদ 

না  �মাঃ সিম খান 
01711173218 

�মাঃ জাফর খান 

46.  দি�ন চাউলার হাট জােম মসিজদ জােম মসিজদ - না  আমেজদ হাং 
01760-674778 

মাওঃ �মাঃ ইি�স িময়া 
01736-912435 

47.  ধ� হাজী বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ - 
 

না  জাহা�ীর �হােসন 
019184567333 

আঃ খােলক গাজী 
01936073373 
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�েব � �কান সরকারী অ�দান �পেয়েছ 
িকনা 

সভাপিতর নাম ও �মাবাইল �ফান 
ন�র 

ইমােমর নাম ও �মাবাইল 
�ফান ন�র 
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48.  এ�াড শাহআলম খান বাড়ী জােম মসিজদ 
 

জােম মসিজদ -   �মনাজ তা�কদার 
01795659650 

�মাঃ জাফর খান 
01795659650 

49.  �ন�র হাওলাদার বাড়ী পাে�গানা মসিজদ-
03 

- পাে�গানা 
মসিজদ 

  �ন�র হাং 
01703095246 

�মাঃ শিফ�ল ইসলাম 
01703095246 

50.  �গাল�িনয়া �মাহা�িদয়া জােম মসিজদ জােম মসিজদ - না  সিফজ উি�ন 
01784203675 

িনজাম উি�ন 
01716603338 

51.  � �ব শাখারিয়া বায়�ল আমান জােম মসিজদ জােম মসিজদ - না  আলাউি�ন িসকদার 
01716940463 

হােফজ হাসান 
01301755506 

52.  �বলােয়ত �হােসন খান বাড়ী পাে�গানা 
মসিজদ 

 পাে�গানা 
মসিজদ 

না  এ�াডঃ বদ�ল হাসান 
01711110702 

আেনায়ার �হােসন 
01971110702 

53.  হাজী �মাবারক আলী �মা�া বাড়ী জােম 
মসিজদ 

জােম মসিজদ  না  খায়�ল িশকদার 
01724214488 

িসি��র রহমান 
01738138082 

54.  �ি� হাট পাে�গানা মিজদ  পাে�গানা 
মসিজদ 

না  সা� হাজী 
01749880549 

ইউ�স ��ী 
01749889549 

55.  তােজম আলী �ধা বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ জােম 
মসিজদ 

না  মিজদ �ধা 
01718829267 

আ� �সালায়মান 
01766982862 

56.  � �ব �সানাখালী হািফিজয়া ��ী বাড়ী জােম 
মসিজদ 

জােম মসিজদ জােম 
মসিজদ 

না  জাকািরয়া 
01716917746 

�মানেসর গাজী 
01734348455 

57.  �ঃ �সানাখালী �হাসাইিনয়া জােম মসিজদ জােম মসিজদ জােম 
মসিজদ 

না  শািহন �ম�র 
01733190627 

�মাঃ শাম�ল হক 
01745006904 

58.  ম� �সানাখালী আলী  আিজম খা বাড়ী জােম 
মসিজদ 

জােম মসিজদ জােম 
মসিজদ 

না  চান িময়া ��ী 
01798959989 

আঃ আিজজ খান 
01796031619 

59.  �ঃ �সানাখালী আঃ গ�র �চৗিকদার বাড়ী 
জােম মসিজদ 

জােম মসিজদ জােম 
মসিজদ 

না  �মাঃ নজ�ল ইসলাম 
01740991880 

িসরা�ল ইসলাম 
01733834466 

60.  �ঃ �সানাখালী আকনবাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ জােম 
মসিজদ 

না  আমেজদ আকন 
01783961479 

উমর ফা�ক 
01783961479 
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�িমক 
নং 

মসিজেদর নাম ও �কানা মসিজেদর ধরন 
(�ক িদন) 

�েব � �কান সরকারী অ�দান �পেয়েছ 
িকনা 

সভাপিতর নাম ও �মাবাইল �ফান 
ন�র 

ইমােমর নাম ও �মাবাইল 
�ফান ন�র 

জােম মসিজদ পাে�গানা হ��/না  �পেয় থাকেল �কান সেন 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

61.  �ঃ �সানাখালী পি�ত বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ - না  মিজদ �ধা 
01736912692 

আমজাদ �হােসন 
01736912692 

62.  �ঃ �সানাখালী খান বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ - না  �মাহা�দ �হােসন 
01744536610 

�নছার উি�ন 
01744536610 

63.  ��ম �াদা বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ - না  �সালায়মান �ি� 
0171701433 

শিহ�ল ইসলাম 
01719661217 

64.  �ধা বাড়ী কািরিময়া জােম মসিজদ জােম মসিজদ - না  কিরম �ধা 
01781902354 

�মাঃ মিজবর 
01781902354 

65.  আমতলী �ইজ জােম মসিজদ জােম মসিজদ - না  আ�ল কালাম আজাদ 
01711150816 

�মাহা�ত আলী 
01718583211 

66.  পঃ �সানাখালী ফিকর বাড়ী পাে�গানা 
মসিজদ 

 পাে�গানা না  হাজী ��ল আিমন 
01720987364 

আ�ল কারী 
01734083695 

67.  পঃ �সানাখালী আিজিজয়া পাে�গানা মসিজদ  পাে�গানা 
মসিজদ 

না  �মাকেল�র রহমান 
01915108997 

মা��র রহমান 
01915108977 

68.  �গাডা�া হাওলাদার বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ  না  আঃ হক হাং 
01919276685 

�মাঃ তই�র রহমান 
01795331060 

69.  পঃ আঠারগািছয়া বায়�ছালাম জােম মসিজদ জােম মসিজদ  না  আঃ স�ার বয়াতী 
01743512118 

�সাইন আহে�দ 
01750300963 

70.  �রাত খান বাড়ী পাে�গানা মসিজদ - পাে�গানা 
মসিজদ 

না  আফেসর মাওলানা 
01754337548 

�মাঃ �ছা 
01754337548 

71.  উঃ গাজী�র হাওলাদার কা�া �ের জােম 
মসিজদ 

জােম মসিজদ  না  ি�� �ধা 
01720246163 

জিহ�ল ইসলাম 
01753641408 

72.  গাজী�র শাহ মেহ��াহ পাে�গানা মসিজদ  পাে�গানা 
মসিজদ 

না  �মাঃ ইউ�ফ িময়া 
01714729627 

শিফ�ল ইসলাম 
01318683417 

73.  �সকা�ার �াদা বাড়ী জােম মসিজদ জােম মসিজদ  না  ��জামাল �াদা 
01719253520 

�ফারকান �াদা 
01718066304 

74.  পি�ম �সানাখালী �চৗিকদার বাড়ী জােম 
মসিজদ 

   
 

 নজ�ল �চৗিকদার 
01740991880 

�মাঃ িরয়া�ল ইসলাম 
01761116734 
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�িমক 
নং 

মসিজেদর নাম ও �কানা মসিজেদর ধরন 
(�ক িদন) 

�েব � �কান সরকারী অ�দান �পেয়েছ 
িকনা 

সভাপিতর নাম ও �মাবাইল �ফান 
ন�র 

ইমােমর নাম ও �মাবাইল 
�ফান ন�র 

জােম মসিজদ পাে�গানা হ��/না  �পেয় থাকেল �কান 
সেন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

75.  আঠারগািছয়া জয়নাল খান বািড় জােম 
মসিজদ 

জােম মসিজদ - না  আঃ খােলক খান 
01733264151 

রািক�ল ইসলাম 
01783576677 

76.  �সানাখালী কািরিময়া আকন বািড় জােম 
মসিজদ 

জােম মসিজদ - না  আ� বকর হাওলাদার 
01768358255 

মাওঃ আ� �সা 
01753641400 

77.  শাখািরয়া �তােমজ হাওলাদার বাড়ী জােম 
মসিজদ 

জােম মসিজদ - না  এলহাস খিলফা 
01757811225 

আঃ কাই�ম 
01757811225 

78.  পি�ম �সানাখালী খান বািড় বায়�ল ছালাম 
জােম মসিজদ 

জােম মসিজদ - না  আঃ বােরক খান 
017408001783 

মাওঃ আঃ রিকব 
01715604707 

 

 
 
 
 

 


