
01 নং ধানদিয়া ইউদনয়ননর ইমাম গনের তাদিকা 

উপনেিা : তািা, জেিা : সাতক্ষীরা। 

 

ক্র: নং ইমামগনের নাম মসদেনির নাম জমাবাইি নং মন্তব্য 

1.  মাও: নেরুি গনেরডাঙ্গা োনম মসদেি ০১৭৪০-৬৫০৫৮২  

2.  মাও: আবু রায়হান গনেরডাঙ্গা পূব ব োনম মসদেি ০১৭৪৭-৮২২১২২  

3.  মাও: নেরুি  ওমরপুর োনম মসদেি ০১৭৪৮-৫৯৪৪০৩  

4.  মাও: আদেজুর মাদনকহার উত্তর োনম মসদেি ০১৭২৮-০১৪৭০৮  

5.  মাও: জিাকমান মাদনহার দিদির পাে োনম মসদেি ০১৭৩৯-৮৪১২৭৬  

6.  মাও: সাইফুল্লাহ মাদনকহার িদক্ষে পাো োনম মসদেি ০১৭৩৫-৮৩৩৬৪৯  

7.  মাও: আব্দুল্লাহ জসননরগাঁতী উত্তর োনম মসদেি ০১৭৬১-৪১৬৭৪১  

8.  মাও: শাহািাত জসননরগাঁতী জমাে োনম মসদেি ০১৭৪৩-৯১৬০০০  

9.  আঃ গফ্ফার জসননরগাঁতী পদিম োনম মসদেি ০১৭৪৩-৯০৫৭৫৪  

10.  রাদকবুি ইসিাম জসননরগাঁতী িদক্ষে োনম মসদেি ০১৭২০-৫৪৬৫৪১  

11.  মাও: আদমনুর ফুিবােী বাোর োনম মসদেি ০১৭৪০-৬৫৩৬৬৭  

12.  মাও: বিরুু্জ্জামান পাঁচপাো পদিম োনম মসদেি ০১৭১৮-০৪৩০২৬  

13.  মাও: শদরফুি আঃ আদেে মু্ন্সীর োনম মসদেি ০১৭৬৬-৩৩২৪০৬  

14.  মাও: হাদফজুি জসননরগাঁতী পূব ব োনম মসদেি ০১৭৬৬-৭৫৭০৪৫  

15.  মাও: দসরাজুি ইসিাম পাঁচপাো িদক্ষে োনম মসদেি ০১৭২৪-৮৪৯৪৫০  

16.  মাও: দেয়ারুি  পাঁচপাো উত্তর োনম মসদেি ০১৭৩১-৯৬১৩৮২  

17.  মাও: আব্দুি মানেি পাঁচপাো গােী োনম মসদেি ০১৯৯১-৮৭৭২১৮  

18.  মাও: দমোনুর রহমান ধানদিয়া পূব ব পাো োনম মসদেি ০১৭৩৩-০৪৩২০০  

19.  মাও: হাদববুল্লাহ ধানদিয়া মাদ্রাসা োনম মসদেি ০১৭৪৩-১১৬১৪১  

20.  মাও: ইেরাক আিী মদল্লক পাো োনম মসদেি ০১৭৩৮-২৪০৭০৮  

21.  মাও: হাদফজুর রহমান ধানদিয়া পদিম মসদেি ০১৭৬১-৭৪১৬১৮  

22.  মাও: আিতাফ হুসাইন কৃষ্ণনগর োনম মসদেি ০১৭৫৪-৯৪৬৯৮১  

23.  মাও: আব্দুি হান্নান ধানদিয়া জচয়া: মসদেি ০১৭১০-৯০২২৭৫  

24.  মাও: মোফ্ফার রহমান ধানদিয়া সানা পাো োনম মসদেি ০১৭৯৬-৫২৫২৯৬  

25.  মাও: আদনছুর রহমান কুটিখািী বাোর োনম মসদেি ০১৭১৩-৮১২৮০৯  

26.  মাও: মখনিছুর রহমান উত্তর সারসা জব: োনম মসদেি ০১৭৫৪-৮০১৯৫২  

27.  মাও: দমরাজুি ইসিাম উত্তর সারসা দচংো োনম মসদেি ০১৭২০-১০৯৮৭০  

28.  মাও: হানসম আিী এনানয়তপুর পদিম োনম মসদেি ০১৭৪১-৩০৪৭৯৩  

29.  মাও: আব্দুর রহমান এনানয়তপুর জশখ মসদেি ০১৭১৮-৮২৯১০৮  

30.  মাও: আব্দুর রহমান িদক্ষে সারসা পদিম মসদেি ০১৭৪৫-৩৮৯১০৪  

31.  মাও: আশরাফ আিী িদক্ষে সারসা পূব ব মসদেি   

32.  মাও: জনহার উদ্দীন িদক্ষে সারসা জশখ মসদেি ০১৭৫৩-৫০২০৪৬  

33.  আদনছুর রহমান উত্তর সারসা োনম মসদেি ০১৭১৯-৫৬২০২৩  

34.  মাও: োদকর হুসাইন আিীপুর সরিার পাো োনম মসদেি ০১৭১২-৩৪১২৪২  

35.  োহাঙ্গীর আিম আিীপুর আহনি হািীস মসদেি ০১৭২৬-০৩৪৪৬৩  

36.  কারী মনছুর রহমান জমৌিবী বাোর মসদেি ০১৭৫৯-৭৪০৪৫৯  

37.  মাও: মদশউর রহমান আিীপুর পদিম োনম মসদেি ০১৭২৭-১৯৬৯৮৮  

 

  



০২ নং নগরিাটা ইউদনয়ননর ইমাম গনের তাদিকা 

উপনেিা : তািা, জেিা : সাতক্ষীরা। 

 

ক্র: নং ইমামগনের নাম মসদেনির নাম জমাবাইি নং মন্তব্য 

1.  দে, এম কওছার আিী নগরিাটা জমােি পাো োনম মসদেি ০১৭১২-১৪৬২৯৭  

2.  মাও: নুরুজ্জামান নগরিাটা আদিম মাদ্রাসা োনম মসদেি ০১৭২৭-০৪৪৭০৭  

3.  জমাঃ রুহুি আদমন নগরিাটা হােরাতিা োনম মসদেি ০১৭৫৭-৭৪৩১৬৭  

4.  জমাঃ আব্দুর রহমান নগরিাটা বায়তুি আমান োনম মসদেি ০১৭৬৭-৪১৫৪৪৩  

5.  জমাঃ জমনহিী হাসান নগরিাটা বায়তুন্নুর োনম মসদেি ০১৭৬৭-৪১৪৫৬২  

6.  জমাঃ আবু ইউছুফ নগরিাটা বায়তুর রহমান োনম মসদেি ০১৭৮৮-৯৫৭০২০  

7.  জমাঃ আদেবার রহমান নগরিাটা মঠবােী জমােিপাো োনম মসদেি ০১৭৯৪-৭২৪২৫৪  

8.  জমাঃ আেগার আিী মঠবােী উত্তরপাো োনম মসদেি ০১৭০০-৮১৯৬১০  

9.  জমাঃ আেহারুি ইসিাম নগরিাটা সরিার পাো োনম মসদেি ০১৭১০-৩৫০১৯৯  

10.  হানফে আদমরুি ইসিাম িদক্ষে নগরিাটা শাহী োনম মসদেি ০১৭৭০-৯১১২৬২  

11.  হানফে আব্দুস সবুর নগরিাটা পুনির বাোর োনম মসদেি ০১৭২৪৭-২১৮৮৭৭  

12.  জমাঃ সািাউদ্দীন নগরিাটা ৩০ মাইি োনম মসদেি ০১৯২৫-৫৮৮৩১৫  

13.  জমাঃ রদফকুি ইসিাম নগরিাটা কাপাসডাঙ্গা োনম মসদেি ০১৭৪১-২৩৮৩৪৫  

14.  জমাঃ আেহারুি ইসিাম আসাননগর োনম মসদেি ০১৮৩৯-৯১৬৮৮৮  

15.  মাও: আব্দুল্লাহ দমঠাবােী পূব বপাো োনম মসদেি ০১৭৫৪-৪২৯৯৮৭  

16.  হানফে জমাঃ মদহবব্বলু্লাহ দমঠাবােী সরিার পাো োনম মসদেি ০১৭১২-৭৭১০১৩  

17.  হানফে আব্দুি জমাদমন দমঠাবােী উত্তর পাো োনম মসদেি ০১৭৮১-৭৯৫২৩২  

18.  মাও: আঃ আহাি দমঠাবােী স্কুিমাঠ োনম মসদেি ০১৭২১-৩৬৩৩১৯  

19.  হানফে মাহবুবুর রহমান দমঠাবােী জশখপাো োনম মসদেি ০১৭১১-৪১৪৮১৯  

20.  মাও: হাদফজুর রহমান দমঠাবােী মাদ্রাসা োনম মসদেি ০১৭৯৭-৪২৮২২০  

21.  জমাঃ শাহাোন আিী ভৈরবনগর োনম মসদেি ০১৭৩৬-১৯৯৬৭৭  

22.  জমাঃ তদরকুি ইসিাম জচৌধুরী পাো োনম মসদেি ০১৩০৫-৮৯৮৪৫৩  

23.  জমাঃ আবুি জহানসন দমঠাবােী িদক্ষে পাো োনম মসদেি ০১৭৮৪-৫০২৭০৩  

24.  জমাঃ বেলুর রহমান চকারকান্দা উত্তর পাো োনম মসদেি ০১৭৭০-৬৪০১১৬  

25.  জমাঃ কদবরুি ইসিাম চকারকান্দা িদক্ষে পাো োনম মসদেি ০১৭১২-৪১১২৬৮  

26.  মাও: হাদফজুর রহমান জচতনিগ বা োনম মসদেি ০১৭২৮-৯৯৫৮৮২  

27.  জমাঃ আঃ সবুর নগরিাটা জশখ পাো োনম মসদেি ০১৭৫৭-৫৬৭৭৮৯  

28.  জমাঃ শদরফুি ইসিাম গাবতিা বায়তুি মামর োনম মসদেি ০১৭২৯-৫৯১৫১৩  

29.  মাও: আঃ রদশি গাবতিা োনম মসদেি ০১৭৩৬-৮৩০০১৭  

30.  জমাঃ আঃ রউফ মন্সী নগরিাটা বাগপাো োনম মসদেি ০১৭৩৬-১২৬৭৪৯  

31.  জমাঃ আনছার আিী নগরিাটা জপাোর বাোর োনম মসদেি ০১৭৪৯-২১৮৩৪৫  

32.  হানফে জিিয়ার হুসাইন নগরিাটা খানপাো োনম মসদেি ০১৭৭০-৪২০০২২  

 

  



০৩নং সরুদিয়া ইউদনয়ননর ইমাম গনের তাদিকা 

উপনেিা : তািা, জেিা : সাতক্ষীরা। 

 

ক্র: নং ইমামগনের নাম মসদেনির নাম জমাবাইি নং মন্তব্য 

1.  মাও: হা: আতাউর রহমান সরুদিয়া পূব বপাো োনম মসদেি ০১৭৪৭-১৫৪০৪৯  

2.  মাও: নােমি শাহািাত জমৌিৈী বােী োনম মসদেি ০১৯১৭-৬৬৫৮০৩  

3.  হা: মাও: োদকর জহানসন সরুদিয়া কাদরগরপাো োনম মসদেি ০১৭৪২-০৪৩৬৮৮  

4.  মাও: আিম আিী সরিার সরুদিয়া িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৭৪৩-৭৩৩৭৩১  

5.  হা: মাও: হাদববুর রহমান সরুদিয়া বাোর মসদেি ০১৯১৪৬৪৫৮৯৩  

6.  হা: মাও: সাইফুল্লাহ সরুদিয়া কাদরগর পাো োনম মসদেি   

7.  হা: মাসুদুর রহমান সরুদিয়া মাদ্রাসা োনম মসদেি ০১৯২১-৪৫২৯৫৩  

8.  মাও: জমাসনিম উদ্দীন বে কাদশপুর িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৭১০-৬১৯৬১৭  

9.  মাও: আঃ আদেে বে কাদশপুর মধ্যপাো োনম মসদেি ০১৭১৪-৯৩৮৯৭৯  

10.  মাও: শওকত আিী বে কাদশপুর উত্তরপাো োনম মসদেি ০১৮৬৭-২৯৮৭৪৯  

11.  মাও: আবু িাউি বে কাদশপুর পদিমপাো োনম মসদেি ০১৭২৪-৭৮৮২৫০  

12.  মাও: মইনউদ্দীন বে কাদশপুর পূব বপাো োনম মসদেি ০১৭৬১-৯১২১৮৯  

13.  মাও: আঃ হাই বে কাদশপুর িদক্ষনপাো বাইতুননুর োনম মসদেি ০১৯৯৫-৬৫০৭৯৭  

14.  মাও: মদনরুি ইসিাম জছাট কাদশপুর োনম মসদেি ০১৯৫৭-২৬০৮১৭  

15.  মাও: আঃ সািাম পুটিয়াখািী োনম মসদেি ০১৭৩৯-৪৮২৯৫৩  

16.  মাও: জরোউি কদরম বেদবিা জমাল্লযাহ পাো োনম মসদেি ০১৯১২-৪৭০৬৬০  

17.  মাও: আব্দুর রহমান বেদবিা উত্তর পাো োনম মসদেি ০১৭২৪-২২০৪০০  

18.  মাও: হা: আদি আেগর বেদবিা পদিম পাো োনম মসদেি ০১৭৯৫-৫৩৫৮৬০  

19.  মাও: মদফজুি ইসিাম পারকুদমরা উত্তরপাো োনম মসদেি ০১৯২৩-৫৭৫২৯২  

20.  মাও: আবুি কানশম পারকুদমরা িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৯৬৩-২৭২৫৯০  

21.  মফদত আউব জহানসন পাটনকিিাটা দছদদ্দদকয়া মাদ্রাসা োনম মসদেি ০১৯১৯-৩৫৯৪৯৫  

22.  মাও: মইনুদ্দীন বুখারী পাটনকিিাটা ধানহাটা োনম মসদেি ০১৭৩৯-৯৬৫১২০  

23.  মাও: আবু ওমর পল্লীদবদুৎ োনম মসদেি ০১৯৭৬-১১২৯১৯  

24.  হা: দমনারুি ইসিাম পাটনকিিাটা উত্তর বাোর োনম মসদেি ০১৭৪৫-৬৬৫৪৮১  

25.  মাও: দসহাব উদ্দীন পাটনকিিাটা ওৈারব্রীে োনম মসদেি ০১৬৭২-৫২৯০৮৫  

26.  মাও: জমাশারফ জহানসন পাটনকিিাটা টাওয়ার োনম মসদেি ০১৯৫৩-৮১৮৩১০  

27.  মাও: আদরফ দবল্লাহ পাটনকিিাটা জগািাম জহানসন োনম মসদেি ০১৯২৩-১২৩৯৭২  

28.  মাও: কদবর জহানসন পাটনকিিাটা পদিমপাো োনম মসদেি ০১৭২৫-৪১২৬৪৬  

29.  মাও: আবু ইউসুফ আি-আদমন ফাদেি মাদ্রাসা োনম মসদেি ০১৭৩১-২৩৫১৪৮  

30.  মাও: জিাকমান জহানসন পাটনকিিাটা আি ফারুক একানডমী োনম মসদেি ০১৭৩৩-৮০৫৬৭৫  

31.  মাও: আঃ ওহাব জচৌগাছা োনম মসদেি ০১৯১৬-৬৮৪৩৪৯  

32.  হা: আইয়ুব আিী বেদবিা পূব বপাো োনম মসদেি   

33.  জমাঃ ইদদ্রস আিী কাদরগরপাো োনম মসদেি ০১৯১২-১২২২১০  

34.  জমাঃ আদি আেগার বেদবিা জশখ পাো োনম মসদেি ০১৯১৫-৫৩৫৮৬০  

35.   জমােপাো োনম মসদেি ০১৭৩৪-৬৬১৫৮১  

36.  হা: জিনিায়ার হুসাইন জখাদ্দব োনম মসদেি ০১৭৩৯-৫৭৪৪৭৯  

37.  হা: আব্দুল্লাহ পাটনকিিাটা থানা োনম মসদেি ০১৭৫৪-৪২৯৯৮৭  

38.  মাও: ওসমান গদন শাকিাহ পদিমপাো োনম মসদেি ০১৭১৮-৬৩৪৫৭৩  

39.  মফদত সাইফুল্লাহ শাতিাহ সরিার পুরতন পদিমপাো োনম মসদেি ০১৭৪৪-৮৫১০৪৭  

40.  মাও: সাকাতুল্লাহ বাইগুদন পদিম িাঃ সািাম োনম মসদেি   



41.  মাও: মক্তার আিী ৈারসা িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৭২১-৬৭৪৩৬৮  

42.  হা: আহম্মাি আিী ৈারসা জমােিপাো োনম মসদেি ০১৭১৪-৭৯০০৬৯  

43.  মাও: উবাদুল্লাহ আদচমতিা োনম মসদেি ০১৭৫৮-৩৩৫৭৩৩  

44.  মাও: হাদফজুর রহমান আদচমতিা জশখ পাো োনম মসদেি ০১৭১৯-৮৩৩৩৫১  

45.  মাও: মহাদসন কদবর ৈারসা পদিমপাো োনম মসদেি ০১৭৯৮-৫০৭১১১  

46.  মাও: আবু বক্কার ৈারসা মধ্যপাো োনম মসদেি   

47.  হা: সদরফুি ইসিাম ৈারসা উত্তরপাো োনম মসদেি ০১৭৯৫৯৭১৩৩২  

48.  মাও: হাদফজুর রহমান জুেনখািা বাউতুন নুর োনম মসদেি ০১৭৩৪-৮৮৯৯৩২  

49.  জমাঃ েয়নাি আনবিীন দশয়ািডাঙ্গা বাইতুন মামর োনম মসদেি ০১৭৪৭-৭৭৮৮৪৩  

50.  মাও: আতাউর রহমান জুেনখািা োনম মসদেি ০১৭৪৬-৪৮৪৫৪০  

51.  মাও: রমোন আিী জচামরখািী োন্নাতুন নুর োনম মসদেি ০১৮৩৭-৯৭২৪২৬  

52.  ইদিয়াছ উদ্দীন জুেনখািা পদিমপাো োনম মসদেি ০১৭৬৯-৯১৮১২৯  

53.  মাও: িাউি জহানসন িািচন্দ্রপুর োনম মসদেি ০১৭৩৯-৯৬৫১৯২  

54.  হা: আঃ আদেে আমতিাডাঙ্গা োনম মসদেি ০১৭৪১-২৩৮০৯৯  

55.  জমাঃ জরোউি কদরম বেদবিা জমাল্যা পাো োনম মসদেি ০১৯১২-৪৭০৬৬০  

56.  জমাঃ শাহাবুদ্দীন বেদবিা মাদ্রাসা োনম মসদেি   

57.  মাদেদুি হাসান পাটনকিিাটা কনিেনমাে োনম মসদেি   

58.   বেদবিা মধ্যপাো োনম মসদেি   

59.  জমাঃ মকুি জহানসন বাইগুদন পদিমপাো োনম মসদেি ০১৮৫২-৪২৯১৭  

60.  আঃ কুদ্দুস বাইগুদন উত্তরপাো োনম মসদেি ০১৭২১-০৫৭৭৫১  

61.  মাও: েহরুি ইসিাম যুদগপুকুর পদিমপাো োনম মসদেি ০১৮৫২-২৬০১৬৫  

62.  মাও: আঃ রাজ্জাক যুদগপুকুর সরিার বােী পূব ব োনম মসদেি ০১৭২৫-০৮১৪০০  

63.  আবু ঈসা দবশ্বাস বােী োনম মসদেি ০১৭১২-৬০৭৮৩২  

64.  মাও: আঃ হান্নান পূব বপাো বাইতুন নূর োনম মসদেি ০১৭৭৫-০৯২৩৪১  

65.   জশখপাো োনম মসদেি   

66.  আসাদুজ্জামান ভতিকুদপ জশখবােী োনম মসদেি   

67.  হা: মারুফ দবল্লাহ ভতিকুদপ সরিার বােী োনম মসদেি ০১৭৯৯-৫৪৮২১৬  

68.  আিমগীর জহাসাইন ভতিকুদপ জমােবােী োনম মসদেি ০১৮৫৬-২৫৬৮২৫  

69.  মাও: আঃ হাদকম গােী বােী োনম মসদেি ০১৯৩৩-১৮৯৭৭৫  

70.  হা: জমাঃ আঃ হাদমি ভতিকুদপ নতুন বাোর োনম মসদেি ০১৭৪০-৩৭০৫১৭  

71.  মাও: আঃ রাজ্জাক ভতিকুদপ কাদরগরপাো োনম মসদেি ০১৭২৫-০৮১৪০০  

 

  



০৪নং কুদমরা ইউদনয়ননর ইমাম গনের তাদিকা 

উপনেিা : তািা, জেিা : সাতক্ষীরা। 

 

ক্র: নং ইমামগনের নাম মসদেনির নাম জমাবাইি নং মন্তব্য 

1.  জমাস্তফা কামাি অৈয়তিা উত্তর পাো োনম মসদেি ০১৭৩৯-৬৯৪৯১৭  

2.  শাহ আিম অৈয়তিা পদিম পাো োনম মসদেি ০১৭২৭-৮৭৫১২৪  

3.  আব্দুল্লাহ আি মামন অৈয়তিা মল্লাপো োনম মসদেি ০১৭২৩-১৬২৯৪৭  

4.  জমাঃ আদমনুর রহমান রাঢ়ীপাো খাঁ পাো োনম মসদেি ০১৭৩৬-৬৯৫৫০১  

5.  মীর কানসম রাঢ়ীপাো বািাম তিা মসদেি   

6.  আব্দুি হাই রাঢ়ীপাো জশখ পাো োনম মসদেি ০১৯৪৪-৯৮৪২৫৩  

7.  আশরাফুি ইসিাম রাঢ়ীপাো পূব বপাো োনম মসদেি ০১৯২৯-৮৭২৭৯৭  

8.  জমাঃ কদবরুি ইসিাম কুদমরা বাবুর পুকুর োনম মসদেি   

9.  জমাঃ আব্দুি মান্নান িািপুর জমােি পাো োনম মসদেি ০১৯৫৭-২৩৯৬১৫  

10.  জমাঃ আক্তারুজ্জামান জসনপুর পূব বপাো োনম মসদেি ০১৭৩৯-১৩৭৯২৯  

11.  জমাঃ মদনরুি  জসনপুর পদিমপাো োনম মসদেি ০১৭২১-৯৪৬৬৯৮  

12.  জমাঃ আিম জসনপুর িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৭৫৯-৭৪০৬২৯  

13.  জমাঃ দসরাজুি ইসিাম িািপুর জচৌধুরীপাো োনম মসদেি ০১৭৯০-০৪৮০৪৫  

14.  জমাঃ দেয়ারুি ইসিাম িািপুর পদিম পাো োনম মসদেি ০১৮৪৯-৯৭২৩৮২  

15.  জমাঃ োদকর জহানসন িািপুর িদক্ষন পাো োনম মসদেি ০১৭৬১-৫৪৯৩২৩  

16.  জমাঃ আিিউদ্দীন িািপুর পূব ব পাো োনম মসদেি ০১৭১৭-৮১০৬১৫  

17.   িািপুর সানা পাো োনম মসদেি   

18.  জমাঃ আবু সাইি জনায়াকাটি বটতিা ইমম হুসাইন(রা:) োনম মসদেি ০১৭৩৬-৫৬২৫৭৪  

19.  জমাঃ আব্দুি মানিক জনায়াকাটি মধ্যপাো োনম মসদেি   

20.  আবুি হাসান জনায়াকাটি বায়তুন মামর োনম মসদেি   

21.  আব্দুি িদতফ জনায়াকাটি খাঁ পাো োনম মসদেি ০১৭৫৩-৩৫৫৪৭১  

22.  জমাঃ দফনরাে আহনমি জগৌরীপুর উত্তর পাো োনম মসদেি ০১৭৪৪-৬৫০৭৯৮  

23.  জমাঃ বাইেীি জগৌরীপুর মধ্যপাো োনম মসদেি ০১৭৩০-৯৭৮১৯৬  

24.  জমাঃ আব্দুর রউফ জগৌরীপুর িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৭৭১-৭৮১৬৮৫  

25.  মাও: সুহাইন আহনমি দমেবাপুর বাোর মসদেি   

26.  মাও: আঃ হাদমি দমেবাপুর স্কুি োনম মসদেি   

27.  আফোি হুসাইন মাহামিপুর জমাল্লাপাো োনম মসদেি ০১৭৩৯-৭৭৫৯৩২  

28.  মাসুি হুসাইন মাহামিপুর িদক্ষন পাো োনম মসদেি ০১৭৫৪-৪৩৬৩৪৮  

29.  মফদত ইব্রাদহম আমানুল্যাপুর োনম মসদেি ০১৯১১-৬৮১৮৪৭  

 

  



০৫নং জেঁতুদিয়া ইউদনয়ননর ইমাম গনের তাদিকা 

উপনেিা : তািা, জেিা : সাতক্ষীরা। 

 

ক্র: নং ইমামগনের নাম মসদেনির নাম জমাবাইি নং মন্তব্য 

1.  দনোম উদদ্দন ধিবাদেয়া িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৬৩৫-৭৩১৪৪১  

2.  জমাঃ নুরুজ্জামান জশখ ধিবাদেয়া বায়তুি মামর োনম মসদেি ০১৭৬৪-৩২১৬০৭  

3.  আঃ কানির ধিবাদেয়া উত্তরপাো মাদ্রাসা োনম মসদেি ০১৭৭৪-৭৩০৪৯২  

4.  মাও: আঃ হাদিম সরিার নওয়াপাো িদক্ষন পাো োনম মসদেি ০১৯৭৪-৫৪৭৬২৬  

5.  হা: আঃ হাই সরিার নওয়াপাো বাোর োনম মসদেি ০১৭২৪-০০৪০১২  

6.  জমাঃ আঃ রদশি জমােি নওয়াপাো মানের পাো প্রধান োনম মসদেি ০১৭৪২-০৪৩৬৯৫  

7.  কারী জমাঃ নুরুজ্জামান নওয়াপাো উত্তরপাো োনম মসদেি ০১৬৪২-৩৮০৭৬৭  

8.  হা: জমাঃ দনোমউদদ্দন কিানপাতা িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৯২৫-৩৭১০৮০  

9.  হা: জমাঃ হুসাইন কিানপাতা উত্তর পাো োনম মসদেি ০১৯১১-৬৯০২৭৩  

10.  জমাঃ আব্দুি গফ্ফার দশরাশুনী মােপাো িারুস ছািাম োনম মসদেি ০১৫৯৮-৮৭৬৮২  

11.  মাও: জমাঃ দসরাজুি ইসিাম দশরাশুনী সরিার পাো োনম মসদেি ০১৭৮৮-৯২৪৬৯৪  

12.  হা: জমাঃ শাদহনুর রহমান দশরাশুনী পদিমপাো োনম মসদেি ০১৭৭৪-২৯৯৮৭৪  

13.  মাও: মদনরুি ইসিাম দশরাশুনী মিঙ্গীপাো োনম মসদেি   

14.  মাও: জমাঃ আব্দুস সাত্তার দশরাশুনী জশখ পাো োনম মসদেি ০১৭৩৪-২৬৮৭৬১  

15.  জমাঃ আরকান আিী দশরাশুনী উত্তর পূব ব পাো োনম মসদেি ০১৭৫৮-৮৮৭৬৮২  

16.  জমাঃ আব্দুি হাই দশরাশুনী পূব বপাো োনম মসদেি ০১৭৩৬-৫৮৮৫১০  

17.  জমাঃ জনছার আিী দশরাশুনী জমােি পাো োনম মসদেি   

18.  জমাঃ ইদ্রীস আিী দশরাশুনী িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৭০৯-৩১৬৩১৫  

19.  জমাঃ আব্দুি আদেে দশরাশুনী পূব ব জমােিপাো োনম মসদেি ০১৭৩২-৯৪৪৭২৮  

20.  হা: জমাঃ আদমনুর রহমান দশরাশুনী বাোর োনম মসদেি ০১৭৭৩-০০৩২২২  

21.  মাও: নাদসর উদ্দীন সুৈাদিনী শাদন্তনগর োনম মসদেি ০১৭৯৫-৭৪৩৬৭২  

22.  জমাঃ আি আদমন সুৈাদিনী মাদ্রাসা বাোর োনম মসদেি ০১৭১২-৬১৬২৩৭  

23.  আিহাজ্ব মাও: মঈনউদ্দীন দসদদ্দকী সুৈাদিনী বাোর োনম মসদেি ০১৭১৪-৪৭৩০৬৩  

24.  মাও: ইব্রাহীম  সুৈাদিনী সানতৈাই পাো োনম মসদেি ০১৮৬৪-৩৭৯৩৯৪  

25.  মাও: আব্দুল্লাহ সুৈাদিনী পদিমপাো োনম মসদেি ০১৭৩৯-০০৭৪৪০  

26.  মাও: রদবউি ইসিাম সুৈাদিনী সিিার পাো োনম মসদেি ০১৭১২-৬১৬২৩৭  

27.  মাও: েদহর উদ্দীন সুৈাদিনী কােী পাো োনম মসদেি ০১৭৫৬-১১৮৭৮০  

28.  মাও: আবু বক্কার সুৈাদিনী িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৯৩১-২৯০৫৪২  

29.  মাও: ছাদব্বর জহানসন সুৈাদিনী জমােিপাো  পানেগানা মসদেি ০১৭৭২-৩৫৭১৬৪  

30.  জমাঃ জশখ জসদিম জিওয়ানী পাোয় আহনি হািীস োনম মসদেি ০১৯২৫-৫৮৭২১৫  

31.  হা: জমাঃ দবল্লাি জহানসন জিওয়ানীপাো পদিম পাো োনম মসদেি ০১৯১২-৯৫৮৫৮১  

32.  জমাঃ আবু হাদনফ  জিওয়ানীপাো পূব বপাো োনম মসদেি ০১৭৭৫-৯২২৬২৭  

33.  জমাঃ আঃ রহমান  জিওয়ানীপাো দবশ্বাস পাো োনম মসদেি ০১৭৪৩-৬৫০৯৪০  

34.  হা: মাও: শামসুর রহমান িাউতাো মাদ্রাসা ও বাোর সংিগ্ন বায়তুি ফািাহ্ োনম মসদেি ০১৭১৭-৯১২৬২৮  

35.  জমৌিৈী জমাঃ মস্তাদফজুর রহমান জশখপাো বায়তুি আমান োনম মসদেি ০১৭২১-৬৮৬৮০২  

36.  হা: জমৌিৈী আঃ কুদ্দুস মাঠপাো োনম মসদেি ০১৯০৩-৪৫১০৮০  

37.  জমৌিৈী জমাঃ মক্তার আিী িাউতাো বায়তুি ফারাহ্ োনম মসদেি ০১৭৩৮-৮৬৯৮৬৬  

38.  মাও: জমাঃ মদতউর রহমান িাউতাো পদিমপাো োনম মসদেি ০১৭৫০-০৫৭৪৩০  

39.  হা: জমৌিৈী জমাঃ জিনিায়ার জহানসন খাঁ পাো োনম মসদেি ০১৭৩৩-৮০৫৬৬৫  

40.   জছাট িাউতাো োনম মসদেি   



41.  জমাঃ জমনহিী হাসান পাঁচনরাখী বাইতুি ফািাহ োনম মসদেি ০১৭৭৫-৯৫১৪৯০  

42.  শদরফুি ইসিাম পাঁচনরাখী পদিমপাো োনম মসদেি ০১৭৪৭-৮২১৪৭৬  

43.  আইয়ুব আিী পাঁচনরাখী পূব বপাো োনম মসদেি ০১৯২৬-৩৭৩৬০৫  

44.  সুিতান আহনমি পাঁচনরাখী িদক্ষন পাো োনম মসদেি ০১৯১৭-৭১৭০৮৯  

45.  আব্দুস সবুর পাঁচনরাখী জকন্দ্রীয় োনম মসদেি ০১৯২৬-৩০৭৪২৬  

46.  ইস্রাদফি জহানসন কদিয়া পদিমপাো োনম মসদেি   

47.  মাও: আঃ মানিক কদিয়া উত্তরপাো োনম মসদেি   

48.  জমাঃ বানয়দেি জহানসন কদিয়া পূব বপাো োনম মসদেি   

49.  আিহাজ্ব দেল্লুর রহমান কদিয়া পানেগানা মসদেি   

50.  মাসউদুর রহমান মোকদিয়া শুকনিবপুর োনম মসদেি   

51.  আিতাপ জহানসন শুকনিবপুর দবশ্বাসপাো োনম মসদেি   

52.  ক্বারী রাদমছ উদ্দীন জতরদছ কাদে পাো োনম মসদেি ০১৭৬১-০৪৯৯১৬  

53.  ইছাহাক আিী জমােি জতরদছ পূব বপাো োনম মসদেি ০১৭২২-৯৭৩০০৯  

54.  জমাঃ ওদহদুজ্জামান জতরদছ পদিমপাো নূর োনম মসদেি ০১৭৮৪-৪৮৩৭১৮  

55.  মাও: আসাদুজ্জামান আেংপাো বাোর োনম মসদেি ০১৭৩১-২৬১০৩৭  

56.  জমাঃ রদবউি ইসিাম আেংপাো গােী পাো োনম মসদেি ০১৭৯৮-৯৮৯৭১০  

57.  মাও: োমাি উদ্দীন জতরদছ ক্বারীকার পাো োনম মসদেি ০১৭১৯-৬৯০৩৮৫  

58.  মাও: জমাঃ হাদববুল্লাহ আেংপাো জশখ পাো োনম মসদেি ০১৭৮৫-০৭৪১৯২  

59.  মাও: জমাঃ আদেে িক্ষনপুর -মিনপুর-সুমেদিপুর োনম মসদেি ০১৭১৯-৮৩৮৯০৫  

60.  ইমদতয়াে উদ্দীন িক্ষনপুর সরিার পাো োনম মসদেি োনম মসদেি   

61.  জমাঃ আছাদুু্ল্লাহ িক্ষনপুর পূব ব পাো োনম মসদেি   

62.  জমাঃ খুহাসাদুল্লাহ মিনপুর দিিীর পাো মসদেি   

63.  জমাঃ আনারুু্জ্জামান মিনপুর বাোর মসদেি   

64.  জমাঃ মাসুমদবল্লাহ হাতবাস জমােি পাো োনম মসদেি ০১৭৬৫-৬৮৮৪৮৫  

65.   হাতবাস সরিার পাো োনম মসদেি ০১৭৬৭-৬২৯৯৩৪  

 

  



০৬নং তািা সির ইউদনয়ননর ইমাম গনের তাদিকা 

উপনেিা : তািা, জেিা : সাতক্ষীরা। 

 

ক্র: নং ইমামগনের নাম মসদেনির নাম জমাবাইি নং মন্তব্য 

1.  মাও: সুিতান আহনম্মি বারুইহাটি সরিার পাো োনম মসদেি ০১৭১৮-৬৫০৫১৭  

2.  মাও: এ. জেড. এম আবুবক্কর দসদদ্দক বারুইহাটি পূব বপাো বায়তুি মামর োনম মসদেি ০১৭১৬-৯১৯১৫২  

3.  মাও: জমাঃ আঃ সািাম পদিম বারুইহাটি দবশ্বাস পাো োনম মসদেি ০১৯১৮-৬০০৮৫৭  

4.  মাও: জমাঃ ওদেহার রহমান বারুইহাটি পদিমপাো োনম মসদেি ০১৭১৫-০৫২৮২৬  

5.  মাও: জমাঃ জমাোনম্মি হক জমিা বাোর শাহী োনম মসদেি ০১৭৫০-৭২২১১২  

6.  হা: জমাঃ োহাঙ্গীর জহাসাইন বারুইহাটি বায়তুন নুর োনম মসদেি ০১৯৯৫-৩১৭৮৮৯  

7.  মাও: জমাঃ আদমর জহনসন বারুইহাটি উত্তরপাো োনম মসদেি ০১৭২৮-০১৫২৫৭  

8.  মাও: জমাঃ দমরাজুি ইসিাম তািা মহল্লাপাো োনম মসদেি ০১৭৩৫-৬০৭০১৭  

9.  মাও: জমাঃ আেগার জহানসন বারুইহাটি বায়তুন নুর োনম মসদেি ০১৯১৭-২৭৫১০৭  

10.  মাও: জমাঃ সওকাত আিী উপনেিা স্বাস্থ্য কমনেক্স োনম মসদেি ০১৭৩৫-৩৯৬৯৫৪  

11.  মাও: জমাঃ তাওদহদুর রহমান উপনেিা কমনেক্স োনম মসদেি ০১৭২০-৪২১৯৪৫  

12.  মাও: জমাঃ োিাি উদ্দীন তািা থানা োনম মসদেি ০১৭৩৪-১৯৫৫৭৬  

13.  মফদত আয়ুব আিী তািা বাোর োনম মসদেি ০১৯২১-৯৩৫৪৩৪  

14.  মফদত সামসুি আদরফ জমাবারকপুর োনম মসদেি ০১৭১৫-৩২২৭৬০  

15.  মাও: জমাঃ শাদহন জশখ আনগািোো িদক্ষন পাো োনম মসদেি ০১৯৮২৬৯৬০২৮  

16.  জমাঃ আবুি কানশম জশখ আনগািোো বায়তুন নূর োনম মসদেি ০১৭৪২-৮৫৭২৪৫  

17.  মাও: শদহদুি ইসিাম আনগাোো উত্তর পাো োনম মসদেি ০১৯২৬-৯৪০৮৫৬  

18.  জমাঃ আঃ সবুর জশখ ডাংগানিতা িদক্ষন পাো োনম মসদেি ০৯০৭-৩০৯৫৮২  

19.  জমাঃ শাওন গিিার ডাংগানিতা উত্তর পাো োনম মসদেি ০১৯৯৮-৪১২৪৮১  

20.  মাও: কুতুব উদ্দীন ডাংগানিতা পূব বপাো োনম মসদেি ০১৯৮২-৭২৪২৪৯  

21.  মাও: আঃ গদন মোকদিয়া িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৭৩৪-৫৫৫৯৯৬  

22.  হা: মাছুম দবল্লাহ মোকদিয়া সরিার পাো োনম মসদেি ০১৯৬৪-৯৫১১৩১  

23.  হা: বায়দেি জহানসন মোকদিয়া মধ্যপাো োনম মসদেি ০১৭৮৬-২১৯১৭৪  

24.  মাও: জমাঃ হাদববুর রহমান মোকদিয়া শুকনিবপুর োনম মসদেি ০১৭১১-৩৫৫৯৬৬  

25.  হা: জমাঃ আি আদমন শাহাপুর পূব বপাো োনম মসদেি ০১৯২৭-১০০১৯৪  

26.  মাও: রদবউি ইসিাম শাহপুর পদিমপাো োনম মসদেি ০১৭৩৯-৭৭৫৯৬২  

27.  হা: মাও: োদকর জহানসন দকসমত জিানা োনম মসদেি ০১৭৪৩-৯০৮১১৩  

28.  মাও: মসনিম উদ্দীন খানপুর দবশ্বাস বােী োনম মসদেি ০১৭৬৩-৫৫৭৪১৯  

29.  মফদত আয়ুব আিী খানপুর জমােি বােী োনম মসদেি ০১৯২১-৯৩৫৪৩৪  

30.  মাও: আঃ কুদ্দুস খানপুর সরিার বােী োনম মসদেি ০১৭১৯-০৮৮২৮৭  

31.  মাও: আঃ আিীম গােী মাদেয়াো বায়তুি মামর োনম মসদেি ০১৭১০-৭৫২৬১৫  

32.  মাও: আঃ মদকত খনেরডাংগা োনম মসদেি ০১৭৫৪-২৫৭৪৪১  

33.  মাও: আঃ রদশি দশবপুর োনম মসদেি ০১৯৬৯-৮১৯৫১৯  

34.  মাও: হাদববুর রহমান রদহমাবাি বারুইহাটি দসমান্ত োনম মসদেি ০১৭১০-০২৬৬৫৭  

35.  মাও: আবুি হাচান রদহমাবাি পূব ব পাো োনম মসদেি   

36.  মফদত আঃ আবুি হাচান রদহমাবাি জশখপাো োনম মসদেি ০১৯৬০-০৭২৬৯১  

37.  মাও: আঃ হান্নান রদহমাবাি জমাবারকপুর সদম্মদিত োনম মসদেি ০১৭২৪-৪৫৯৮২৯  

38.   তািা কাঁচা বাোর োনম মসদেি   

39.  জমাঃ আফসার আিী মধ্য আটারই শাহী োনম মসদেি ০১৮৪৩-৬৪০৪৪৪  

40.  মাও: ইদিয়াছ জহানসন আটারই খাঁ বােী োনম মসদেি ০১৭৪২-০৪৩১৫১  



41.  মাও: আপ্তাবউদ্দীন খাঁ উত্তর আটারই জশখ বােী োনম মসদেি ০১৭৭৪-৯০২১৬৭  

42.  মাও: আবুি হাচান আটারই জমােিবােী োনম মসদেি ০১৯২৫-৩৭৮৫২০  

43.  মাও: আঃ মানেি জহানসন জখজুরবুদনয়া বাোর োনম মসদেি ০১৯১০-৩০৩৫৩০  

44.  মাও: বায়দেি জহানসন জে,এ, জচৌরাস্তা বাোর বায়তুন নূর োনম মসদেি ০১৯১৭-৬৭১৭৩৭  

45.  জমাঃ আদনচ জহানসন মধ্য আটারই জশখ ও জমােি পাো রহমাদনয়া োনম মসদেি ০১৭৮৭-৪১৬৪৯৬  

46.  মাও: দসরাজুি ইসিাম আটারই সরিার বােী বায়তুন নূর োনম মসদেি ০১৭৪১-১৮০০৪৬  

47.  মাও: আদিমউদ্দীন জশখ আটারই জচয়ারম্যান বােী োনম মসদেি ০১৭২৯-৪৯৪৫২৫  

48.  মাও: রুহুি আদমন িদক্ষে আটারই জশখ বােী োনম মসদেি ০১৩০৭-৫৯১৫৭২  

49.  মাও: হাচানুর রহমান আটারই গিিার বােী োনম মসদেি ০১৭৪৮-৬১৫৩২৪  

50.  মাও: হাদববুর রহমান োতপুর জমােি পাো োনম মসদেি ০১৯৫৬-৬৪৭৩৮৪  

51.  আিহাজ্ব মাও: জমাঃ জমাোনম্মি হক োতপুর দবশ্বাস পাো োনম মসদেি ০১৭৩৪-৭৬৫৩০০  

52.  হা: আি আদমন জশখ োতপুর মধ্যপাো োনম মসদেি ০১৯২৫-৫৭৬১৫৭  

53.  মাও: আফছার উদ্দীন জশখ আিাদিপুর, োতপুর বাোর োনম মসদেি ০১৭১৪-৮৪৮৩৯২  

54.  জমাঃ ইব্রাদহম খদিি আিাদিপুর জমােি বােী োনম মসদেি ০১৯১০-৪০৮০৮৪  

55.  মাও: জমাঃ সাদব্বর জহানসন আিাদিপুর সরিার বােী োনম মসদেি ০১৯৩৭-২৮২৮১৭  

56.  হা: আবু মসা দবশ্বাস ৈায়ো জশখ পাো োনম মসদেি ০১৭৩৯-৬৫১৬৮৭  

57.  মন্সী হারুন-অর-রদশি আি জহরা োনম মসদেি ৈায়ো বটতিা বাোর ০১৯৪৮-৯২৭৭৭৮  

58.   ৈায়ো উত্তর পাো োনম মসদেি   

59.  আিহাজ্ব আিতাফ উদ্দীন ৈায়ো িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৭৫৭-৪৮৮৪৯৬  

60.   ৈায়ো কাদরগর পাো শাহী োনম মসদেি   

61.  হা: জমছবাহুর রহমান জেয়ািা নিতা গােী পাো োনম মসদেি ০১৭৫০-৪৯৪১৮১  

62.  মাও: ক্বারী হায়িার আিী জেয়ািা নিতা উত্তর পাো োনম মসদেি ০১৭৬২-১২০০১৪  

63.  হা: আনারুি ইসিাম জেয়ািা নিতা দনকারী পাো োনম মসদেি ০১৭১৪-৪৫৬৬১২  

64.  হা: মাও: জমাহাম্মাি আিী জেয়ািা নিতা মীর পাো োনম মসদেি ০১৭৯৯-৮০৬৫২১  

65.  মাও: জমাঃ মাহফুজুর রহমান জেয়ািা নিতা িানটর হাঠনখািা োনম মসদেি ০১৭১২-৬৭৮৯৩৬  

66.  মাও: জিনিায়ার জহানসন জেয়ািা পাে পাো োনম মসদেি ০১৯২০-৮৫২৫১৮  

67.  মাও: আঃ কুদ্দুস জসখ জেয়ািা জশখ পাো োনম মসদেি ০১৭১০-০২৬৬৬০  

68.  মাও: আকবর জমােি জেয়ািা সরিার পাো োনম মসদেি ০১৯১১-৯৬৬৪৯৪  

 

  



০৭নং ইসিামকাটি ইউদনয়ননর ইমাম গনের তাদিকা 

উপনেিা : তািা, জেিা : সাতক্ষীরা। 

 

ক্র: নং ইমামগনের নাম মসদেনির নাম জমাবাইি নং মন্তব্য 

1.  মাও: আব্দুস সামাি জমােি কাদেডাঙ্গা োনম মসদেি ০১৭৩৪-০৮৭৭৪৬  

2.  আঃ রহমান জমােি বারাত পূব ব পাো োনম মসদেি ০১৭৫০-৯১৫২৫৪  

3.  আদতয়ার দবশ্বাস বারাত মননাহরপুর োনম মসদেি ০১৭২৫-২৬২৭৮০  

4.  আয়ুব আিী জমাল্যা বারাত উত্তর পাো োনম মসদেি ০১৭৫৭-১৬৫৫৪৩  

5.  আঃ আদেে জমােি বারাত দবশ্বাস পাো োনম মসদেি ০১৭৩৫-১২৯১৩০  

6.  মাও: আঃ সাঈি জমাহনা বাোর োনম মসদেি ০১৮৬৮-২৬৯৩১৯  

7.  হা: জমাঃ জসাহরাফ জহানসন ইসিামকাটী মানের পাো োনম মসদেি ০১৭৩৩-৭৯০০১৩  

8.  হা: জমাঃ ইউসুফ হুসাইন ইসিামকাটী পদিম পাো োনম মসদেি ০১৭৮২-৩৭১৮২৫  

9.  জমাঃ োহারুি ইসিাম ইসিামকাটী সরিার পাো োনম মসদেি ০১৭২৯-৩০৬৯৪৫  

10.  আঃ কদরম জশখ ইসিামকাটী উত্তর+সরিার পাো োনম মসদেি ০১৭৩৪-০৩২৩১২  

11.  জশখ আিমগীর জহানসন ইসিামকাটী িদক্ষন পাো োনম মসদেি ০১৭৯২-১০৫৫৮৫  

12.  জমাঃ রদফকুি ইসিাম সরিার ইসিামকাটী বাোর পাো োনম মসদেি ০১৭৭৬-৭৮১৯৪৮  

13.  েহরুি জমাল্যা ইসিামকাটী আিহাদিস পাো োনম মসদেি ০১৭৭৫-১৮৩৭০৯  

14.  মাও: আঃ ওয়াদুি ইসিামকাটী বির জমাে পাো োনম মসদেি ০১৭১২-৫১৯৩২২  

15.  জমািৈী দনছার উদ্দীন ঢ্যামশানখািা োনম মসদেি ০১৭৩৯-৪৮৩২০৩  

16.  জমাঃ োফর উল্লাহ বাউনখািা মানের পাো োনম মসদেি   

17.  হা: হাদববুর বাউনখািা পূব বপাো োনম মসদেি ০১৭৪৮-৩১৬৩০৫  

18.  জমাঃ আঃ আহাি বাউনখািা জকন্দ্রীয় োনম মসদেি ০১৭৮০-৪৯৩১০৮  

19.  হা: আকবার আিী বাউনখািা পদিম পাো োনম মসদেি ০১৭১০-৭৫১৮৬৪  

20.  জমাঃ আবুি কানশম সুেনসাহা োনম মসদেি ০১৭৫৯-১৩১২৭৩  

21.  জমাঃ আদরফ দবল্লাহ জিানা নারায়নপুর োনম মসদেি ০১৯৩১-৮৫৮২০৮  

22.  মাও: আঃ েদিি সুেনসাহা শাহী োনম মসদেি ০১৭৩৫-১২৯১৩৫  

23.  আি-আদমন সুেনসাহা উত্তর পাো োনম মসদেি ০১৭৫০-৯৪৬৬০৫  

24.  হা: ইয়াদছন ইউদনয়ন পদরিি োনম মসদেি ০১৯৮৬-৫৬৮১৯৮  

25.  হা: আঃ মান্নান নাংিা পূব ব পাো োনম মসদেি ০১৯১৪-১২৯৫৫৬  

26.  জমাঃ মাসুম দফনরাে নাংিা মাদ্রাসা োনম মসদেি ০১৭২২-৫৭৩৮৪৩  

27.  জমাঃ ভতনয়বুর রহমান পরানপুর োনম মসদেি ০১৭২৯-৬৬৫৯২৩  

28.  জমাঃ আদতয়ার রহমান নাংিা িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৭৪০-৬০১৭০০  

29.  মাও: মাহমি হাসান জগাপািপুর োনম মসদেি ০১৪০১-৯০৩৬৯৬  

30.  জশখ আঃ গফ্ফার চাঁিপুর োনম মসদেি ০১৭২৮-৫৯৯৮৬৭  

31.  মদতউর রহমান জমােি উথািী জশখ পাো োনম মসদেি ০১৭৬৮-৬৮৯৪৯৯  

32.  সরিার রদফকুি ইসিাম উথািী খাঁ পাো োনম মসদেি ০১৯২৩-৩৯৮৭৮৯  

33.  মাও: দমোনুর রহমান উথািী িদক্ষন পাো োনম মসদেি ০১৭১৮-৪০৪৭৩৪  

34.  হা: জমাঃ কামরুজ্জামান উত্তর জিানা োনম মসদেি ০১৭১৯-৫৫৯১৪২  

35.  জমাঃ মরদশি জহানসন জিানা কাদরকার পাো োনম মসদেি ০১৭৩৭-১৬৭৮৯০  

36.  জমাঃ নুর ইসিাম জশখ জিানা কােী, মীরপাো োনম মসদেি ০১৯৮০-৪৪১৪০৯  

37.  মাও: আবু সাঈি জিানা বাোর োনম মসদেি ০১৯৬১-১৪০৭৩০  

38.  মতাদছম দবল্লাহ জিানা খাঁন পাো োনম মসদেি ০১৯২৫-৩৮৬৮৮৫  

39.  আি-আদমন িদক্ষন জিানা োনম মসদেি ০১৭৯৯-৬৯৯৪৯৫  

40.  মাও: বাহউদ্দীন সুেনসাহা বাোর োনম মসদেি ০১৭৩৬-১২৭০০৯  



০৮নং মাগুরা ইউদনয়ননর ইমাম গনের তাদিকা 

উপনেিা : তািা, জেিা : সাতক্ষীরা। 

 

ক্র: নং ইমামগনের নাম মসদেনির নাম জমাবাইি নং মন্তব্য 

1.  জমাঃ ইমান আিী মাদি বিরামপুর মাদিপাো োনম মসদেি ০১৭৪৪-২০৮৩৩৪  

2.  জমাঃ আেহারুি গােী বিরামপুর জশখপাো োনম মসদেি ০১৭২৪-২৬৪৩৭৫  

3.  হােী জমাঃ োমাি উদ্দীন বিরামপুর জচৌধুরীপাো োনম মসদেি ০১৭২০-৫৮৯৭৫৩  

4.  জমাঃ সাজ্জাত জমােি বিরামপুর পদিমপাো োনম মসদেি ০১৭৭৬-৭৮১৯১০  

5.  জমাঃ শদহদুি ইসিাম বিরামপুর িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৭৫৮-৮৩৬৮৫৯  

6.  জমাঃ ইনানয়ত মাদি ফনিয়া োনম মসদেি ০১৭৩৬-৯২৮৪২৬  

7.  জমাঃ জরোউি কদরম চাঁিকাটী পদিমপাো োনম মসদেি ০১৭২৩-০৩৪৮৯৭  

8.  জমাঃ শদফকুি ইসিাম চাঁিকাটী বায়তুি-মামর োনম মসদেি ০১৭৬৩-৩৪১৬৪১  

9.  জমাঃ বাহারুি ইসিাম চাঁিকাটী উত্তরপাো োনম মসদেি ০১৭৬৭-৯০৩৫৬০  

10.  জমাঃ দবল্লাি জহানসন চাঁিকাটী িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৭২৯-৪৫৯৫৩২  

11.  জমাঃ দনোম উদ্দীন মাষ্টার চাঁিকাটী মধ্যপাো োনম মসদেি   

12.  জমাঃ আছাদুর রহমান মাগুরা মাদ্রাসা োনম মসদেি ০১৭০৬-৯১৫৫৩১  

13.  জমাঃ কামরুি জশখ মাগুরা িরগা োনম মসদেি ০১৭১২-১৮৪৫৯৪  

14.  জমাঃ আদকম উদ্দীন জশখ মাগুরা কােী পাো োনম মসদেি ০১৭১৩-৯০৫৯৮৮  

15.  মাও: শাহািাৎ জহানসন তািা জখয়ািাট োনম মসদেি ০১৯৩০-৫৮৩১৮৩  

16.  মাও: নাদেমদ্দীন সরিার চরগ্রাম পুরাতন োনম মসদেি ০১৯৩৭-২৮২৫৯৭  

17.  জমাঃ মদনরুি ইসিাম চরগ্রাম কাটািতিা োনম মসদেি   

18.  মাও: আবুবাক্কার জমাল্লযা চরগ্রাম পােপাো োনম মসদেি ০১৭২৬-২৫৯৭১৫  

19.  মত্তাদসম েীম ধুিন্ডা উত্তরপাো োনম মসদেি ০১৭৪০-৪৫৯৪৬৯  

20.  আঃ রহমান ধুিন্ডা মধ্যপাো োনম মসদেি ০১৭১০-৭৭৮৬১৫  

21.  জশখ আঃ েদিি ধুিন্ডা িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৭৮৬-২১৬৬৩৮  

22.  জমাঃ সাইফুল্লাহ ইসিাম মাগুরাডাঙ্গা িদক্ষনপাো োনম মসদেি   

23.  জমাঃ দশহাব উদ্দীন মাগুরাডাঙ্গা সরিার পাো োনম মসদেি ০১৯৯০-৭০০৫৩২  

24.  সাইফুল্লাহ খাঁন মাগুরাডাঙ্গা খাঁ পাো োনম মসদেি ০১৭২৪-২৬৩৬৭৯  

25.  জমাঃ শাহীন জমাল্লযা বাদিয়ািহা পদিমপাো োনম মসদেি ০১৭৩৬-৮২৮৮৪৩  

26.  জমাঃ আদেে গােী বাদিয়ািহা পূব বপাো োনম মসদেি ০১৭৩৫-৪৩৯৪২১  

27.  কােী জমাঃ শওকত বাদিয়ািহা িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৭৩৫-৯৪৭৫৩৪  

28.  জমাঃ আঃ সামাি জশখ বাদিয়ািহা উত্তরপাো োনম মসদেি ০১৭৪৮-৭৮০১৬৩  

29.  জমাঃ আেগার দবশ্বাস বাদিয়ািহা মানেরপাো োনম মসদেি ০১৭৪১-২১১৮৫৭  

30.  হাসান মাগুরা গুচ্ছগ্রাম োনম মসদেি ০১৭৭১-৭৮১৪৮৬  

31.  জমাঃ আব্দুি ওহাব সরিার রঘুনাথপুর পূব বপাো োনম মসদেি ০১৭৩৬-৮২৮৮৪৩  

32.  হা: দমোনুর রহমান রঘুনাথপুর বাোর োনম মসদেি ০১৭৭৪-৭৩৭৩৭১  

33.  জমাঃ আদছর উদ্দীন জমােি দবষুকাটী োনম মসদেি ০১৮৩৮-৫৪৪১৯৫  

 

  



০৯নং খদিিখািী ইউদনয়ননর ইমাম গনের তাদিকা 

উপনেিা : তািা, জেিা : সাতক্ষীরা। 

 

ক্র: নং ইমামগনের নাম মসদেনির নাম জমাবাইি নং মন্তব্য 

1.  জমাঃ মাহমদুি হাচান এনানয়তপুর ঈিগাহ োনম মসদেি ০১৮১৩-০১৬৭১৪  

2.  জমাঃ মদেবুর রহমান এনানয়তপুর পুরাতন োনম মসদেি ০১৭৪১-১২৫৩৮৫  

3.  হা: আঃ মান্নান গননশপুর বায়তুি মামর োনম মসদেি ০১৭৬৩-৫৫৬৪৯৯  

4.  হা: আনিামগীর জহানসন গননশপুর পুরাতন োনম মসদেি ০১৭১৮-৮৯০৯৪৯  

5.  মাও: আদমরুি ইসিাম গনেশপুর বায়তুি আমান োনম মসদেি ০১৭৮৫-৮৭০৭০০  

6.  মাও: মাছুম দবল্লাহ হােরাপাো কওদময়া মাদ্রাসা োনম মসদেি ০১৭১৬-৬৩১৮২৯  

7.  মাও: দমোনুর রহমান হােরাপাো পুরাতন োনম মসদেি ০১৭৭৯-১৫১৭১১  

8.  মাও: আঃ রাজ্জাক খদিিখািী বাোর োনম মসদেি ০১৭১৬-১০২৪৮০  

9.  মাও: ইকরামি রািবকাটী োনম মসদেি ০১৭৪৬-৪৮৪৫০৭  

10.  হা: শদরফুি ইসিাম কাদশয়াডাঙ্গা পুরাতন োনম মসদেি ০১৭২৩-৬৮৮১৪৯  

11.  মাও: আবু মছা কাদশয়াডাঙ্গা নতুন োনম মসদেি ০১৭৪৫-৬৪১১০৯  

12.  হা: আদেজুি হক জচামরখািী নতুন োনম মসদেি ০১৭৯০-৪৫৪৭১৯  

13.  হা: আঃ কানির জচামরখািী পুরাতন োনম মসদেি ০১৭১০-৫২৩২৭৯  

14.  হা: আঃ আদিম দুধদিয়া বায়তুন নূর োনম মসদেি ০১৭২৫-০৩৩৮৯৭  

15.  মাও: নূর ইসিাম দুধদিয়া পূব বপাো োনম মসদেি ০১৭৫৬-৭৭২৯২৫  

16.  মাও: শদফকুি ইসিাম টিকারামপুর পুরাতন োনম মসদেি ০১৭২১-৪৪৬০৭৩  

17.  মাও: আঃ ওহাব টিকারামপুর জচৌরাস্তা োনম মসদেি ০১৭৪৭-১৫৫৬৬১  

18.  আবু রায়হান িলুয়া বাোর োনম মসদেি ০১৭৪৩-৬৪৩০৬৮  

19.  মাও: শদহদুজ্জামান িলুয়া সরিার বােী োনম মসদেি ০১৭৩৬-১২৭৮৯৫  

20.  মাও: আদেজুর রহমান বয়ারডাঙ্গা োনম মসদেি ০১৭৭৫-১৩৩৩৫৬  

21.  মাও: রওশান  কাটাখািী োনম মসদেি ০১৭৩৫-৯৪৭৪৮২  

22.  হা: রুহুিামীন বাগমারা নতুন োনম মসদেি ০১৭৬১-৭১২২০৩  

23.  হা: মাও: সাইফুল্লা বাগমারা জমাল্লযাপাো োনম মসদেি ০১৭২৮-৯৯২০৯৪  

24.  হা: তাজুি ইসিাম বাগমারা মধ্যপাো োনম মসদেি ০১৭৩৭-৮৭০৭৮০  

25.  মাও: নুরুজ্জামান বাগমারা িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৭৪৭-৭৭৭৯২৮  

26.  মাও: মাছুম দবল্লাহ মঙ্গিানন্দকাটী পদিমপাো োনম মসদেি ০১৭৬৭-৯৭০৩১০  

27.  জমাঃ জশর আিী সরিার মঙ্গিানন্দকাটী পূব বপাো োনম মসদেি   

28.  মাও: আদনচুর রহমান পাকদশয়া োনম মসদেি ০১৭৬৯-৯১৮৭৯৭  

29.  মাও: আঃ ছািাম দুধদিয়া পুরাতন োনম মসদেি ০১৭৭৪-০৮৮২৯৫  

30.  মাও: েসীম উদ্দীন শুকদতয়া োনম মসদেি ০১৭৮৬-২১৮০৩৮  

 

  



১০নং জখশরা ইউদনয়ননর ইমাম গনের তাদিকা 

উপনেিা : তািা, জেিা : সাতক্ষীরা। 

 

ক্র: নং ইমামগনের নাম মসদেনির নাম জমাবাইি নং মন্তব্য 

1.  মাও: আব্দুর রশীি দবশ্বাস বাদিয়া দবশ্বাসপাো োনম মসদেি ০১৭৩৪-২৬৮৮৬৪  

2.  জমাঃ জমাবানরক গােী বাদিয়া উত্তরপাো বায়তুস সািাম োনম মসদেি ০১৭২৫-০৩৭৫০৫  

3.  জমাঃ আঃ মান্নান দবশ্বাস বাদিয়া মধ্যপাো োনম মসদেি ০১৭৫৮-৮৩৭৩৯৯  

4.  জমাঃ মনছুর আিী গােী শুৈংকরকাটি উত্তরপাো োনম মসদেি ০১৭৯১-৬৭৪৮৪১  

5.  মাও: ইদদ্রস আিী হদরহরনগর িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৭৩৯-১৩৪১৩৬  

6.  মাও: নূরউদ্দীন গিিার বােী োনম মসদেি ০১৭২৯-৬৫৫৫১২  

7.  মাও: আছাদুি হদরহরনগর বাোর োনম মসদেি ০১৭৩৪-৭১৬৮৭২  

8.  মাও: জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক হদরহরনগর মানেরপাো োনম মসদেি ০১৭৩১-৯৭০৮৯৫  

9.  মাও: আনারুি ইসিাম হদরহরনগর ডা: আক্কানসর বাদে োনম মসদেি ০১৭২৭-৩৫৫৬৫১  

10.  জমাঃ ইদিয়াচ হদরহরনগর গােী পাো োনম মসদেি ০১৭২৮-২৬১৮৩৪  

11.  হা: জমাঃ আিাউদ্দীন শাহপুর জকন্দ্রীয় োনম মসদেি ০১৭১২-৮৬০৮৪১  

12.  হা: জমাঃ মামন শাহপুর জমােি বাদে োনম মসদেি ০১৭৫৭-৪৯৮৩৭৭  

13.  জমাঃ শদরফুি ইসিাম শাহপুর পূব বপাো োনম মসদেি ০১৭৬০-৫৭৫৮৪১  

14.  জমাঃ আিী হুসাইন শাহপুর দনদরদবদি বাোর োনম মসদেি ০১৩১৭-৫৯৪১৪০  

15.  মাও: আব্দুস সাত্তার শাহপুর খাঁ বাদে োনম মসদেি ০১৭৫১-০১৪৮৪৪  

16.  হা: শদরফুি ইসিাম শাহপুর মধ্য খাঁ পাো োনম মসদেি ০১৭১৪-২২৪৯৬৮  

17.  হা: মাও: জমাঃ জুিদফকার আিী মকুন্দপুর সরিার পাো োনম মসদেি ০১৭৩৩-০২৯৩৭৯  

18.  হা: জমাঃ আদরফুি ইসিাম হদরহরনগর জশখ পাো োনম মসদেি ০১৭৭১-৭৫৪৭৯  

19.  মাও: জমাঃ আনারুি ইসিাম মোগাছা বায়তুন আমান োনম মসদেি ০১৭২৭-৩৫৫৬৫১  

20.  মাও: জমাঃ রদফউদ্দীন সরিার শাদিখা বাোর োনম মসদেি ০১৭২২-৫১০৫২১  

21.  জমাঃ ফরহাি হুসাইন মোগাছা মীরপাো োনম মসদেি ০১৭৪০-৯৫৫৬৩৫  

22.  মাও: জমাঃ ছবুর খান শাহপুর খান পাো োনম মসদেি ০১৭১৬-৯৫৪১৬২  

23.  হা: জমাঃ জহিাি জশখ শুৈংকরকাটী োনম মসদেি ০১৭৯৬-৮২৫৬৮৩  

24.  জমাঃ সাইফুল্লাহ গােী ডুমদরয়া োনম মসদেি   

25.  মাও: জমাঃ ইমিাদুি হক জখশরা তহদসি অদফস োনম মসদেি ০১৭৪৫-৬৪৯০৬৬  

26.  জমাঃ আব্দুি গফ্ফার জখশরা কাদরকর পাো োনম মসদেি ০১৯২৭-৬৬৯৩০২  

27.  হা: জশখ আব্দুি গফুর উত্তর শাহাোতপুর সানা পাো োনম মসদেি ০১৭২১-৮৫৪৫৪১  

28.  মাও: জমাঃ কামরুি ইসিাম উত্তর শাহাোতপুর বাইদেি পাো োনম মসদেি ০১৭২৯-৫৭৮০৭৪  

29.  মাও: জমাঃ জরোউি ইসিাম উত্তর শাহাোতপুর জমােি পাো োনম মসদেি ০১৯২২-৯৯৯৯৮৫  

30.  জমাঃ আবুি জহানসন উত্তর শাহাোতপুর জোয়াদ্দার পাো োনম মসদেি ০১৭৩৫-৮৩৬২১৩  

31.  জমাঃ উবাইদুল্যাহ জমােি শাহাোতপুর উত্তর জশখ পাো বায়তুি দমরাে োনম মসদেি ০১৭২২-৩০৯৮৮৫  

32.  মাও: জমাঃ আব্দুস সািাম িদক্ষন শাহাোতপুর োনম মসদেি ০১৯২০-০৬৬২৬৭  

33.  হা: জমাঃ নাদসর উল্লাহ শাহাোতপুর ইউসুফ গে বাোর পানেগানা মসদেি ০১৯৩৮-৬০৮৬৪৮  

34.  জমাঃ রইচ উদ্দীন শাহাোতপুর মািী পাো পানেগানা মসদেি ০১৭২২-৫০৯৩২৯  

35.  হা: জশখ আঃ সবুর িদক্ষন শাহাোতপুর জশখ পাো বাোর পানেগানা মসদেি ০১৯১৭-৮২৮৪২০  

36.  জমাঃ রদবউি ইসিাম হদরহরনগর ডাোর আগা োনম মসদেি ০১৭২৯-৪১৬৮৮০  

 

  



১১নং োিািপুর ইউদনয়ননর ইমাম গনের তাদিকা 

উপনেিা : তািা, জেিা : সাতক্ষীরা। 

 

ক্র: নং ইমামগনের নাম মসদেনির নাম জমাবাইি নং মন্তব্য 

1.  হা: রদফকুি ইসিাম কানাইদিয়া বায়তুি নাোত োনম মসদেি ০১৭১৩-৯২০২৫৮  

2.  মাও: মাহবুবুর রহমান কানাইদিয়া বায়তুি োন্নাত োনম মসদেি ০১৭১৬-২০২৮৫১  

3.  মাও: আবুি হাসান কানাইদিয়া বায়তুি সািাম োনম মসদেি ০১৭২৯-৪৮৬৭৮৫  

4.  মাও: আঃ আদেে কানাইদিয়া বায়তুি সািাম োনম মসদেি ০১৭৩১-৩৬৫৬৪৬  

5.  মাও: আঃ জসাবহান কানাইদিয়া বায়তুি জমাকাররম োনম মসদেি ০১৭৬০-৬৭০৯৫০  

6.  মাও: এনামি কবীর কানাইদিয়া বায়তুি জমাকাররম োনম মসদেি ০১৭৪১-৭৪৬৮৯৬  

7.  মাও: আঃ েব্বার কানাইদিয়া বায়তুি নুর োনম মসদেি ০১৩০১-৫৫০৪৭৯  

8.  মাও: মদনরুি ইসিাম কানাইদিয়া বায়তুি মামর োনম মসদেি ০১৯৪৯-৮৮৪৭৪৯  

9.  মাও: ইউনুস আিী কানাইদিয়া বায়তুি কািাহ োনম মসদেি ০১৮২০-১৩৭৪৮৩  

10.  হা: আঃ গফ্ফার চরকানাইদিয়া িারুি ইসিাম োনম মসদেি ০১৭২৭-৪৪৬৩২০  

11.  মাও: দমনারুি ইসিাম চরকানাইদিয়া োনম মসদেি ০১৭২৮-০৫৭৮৫৫  

12.  মাও: কারী হাদমদুর রহমান চরকানাইদিয়া পানেগানা মসদেি ০১৯২২-৩১৮৯৩৯  

13.  মাও: ঈদ্রীস আিী কৃষ্ণকাটি োনম মসদেি ০১৭১৭-৬১২৮২৭  

14.  মাও: আঃ আদিম জেঠুয়া বাোর োনম মসদেি ০১৭২২-৩০১৫২৯  

15.  মাও: জমাবারক আিী জেঠুয়া ফদকরপাো োনম মসদেি ০১৭৯১-৪২৮১১৭  

16.  মাও: োদহদুি ইসিাম জেঠুয়া গােীপাো োনম মসদেি ০১৭৪৪-৭৫৭৬৫৭  

17.  মাও: আিাউদ্দীন গােী  জেঠুয়া সরিার পাো োনম মসদেি ০১৭৫১-৩৫৭৮৫৮  

18.  মাও: দমরাজুি ইসিাম জেঠুয়া জশখ পাো োনম মসদেি ০১৭২০-৫৬৮৫৪৯  

19.  মাও: রদফকুি ইসিাম জেঠুয়া উত্তরপাো োনম মসদেি ০১৭২০-৩৩৩৪৯৮  

20.  হা: আদমরুি ইসিাম জেঠুয়া জশখপাো োনম মসদেি ০১৭১৩-৮৮৫৫৩৭  

21.  মাও: ওবাইদুল্লাহ জেঠুয়া পদিমপাো োনম মসদেি ০১৭৮৯-৮০৪৫০৫  

22.  মাও: জগািাম মরনশি জনহািপুর োনম মসদেি ০১৭৩৩-৯৩৬৩৬০  

23.  মাও: আঃ কানির আকুেীপাো োনম মসদেি ০১৯২২-৩৬৯৮১৮  

24.  মাও: আঃ রাজ্জাক োিািপুর িদক্ষন পাো োনম মসদেি ০১৯১৪-১০৪৭৪১  

25.  মাও: মস্তাদফজুর রহমান োিািপুর জমােিপাো োনম মসদেি ০১৭৬৫-৩১১০১২  

26.  হা: হাচানুর রহমান োিািপুর কাদরকরপাো োনম মসদেি ০১৭৩৪-৭১২৭৭০  

27.  হা: মদহি জহানসন শ্রীমন্তকাটি সরিারপাো োনম মসদেি ০১৭৭০-১৯৯৪৪  

28.  মাও: সবুে জহানসন শ্রীমন্তকাটি পুরাতন বাোর োনম মসদেি ০১৭৩০-৯৯৬২৩৭  

29.  মাও: আব্দুল্লাহ শ্রীমন্তকাটি নতুন বাোর োনম মসদেি ০১৭১৪-৬৭২৯৮২  

30.  মাও: নেরুি ইসিাম শ্রীমন্তকাটি িদক্ষনপাো োনম মসদেি ০১৭২০-৫৩০৯০৬  

31.  মাও: আঃ গফ্ফার শ্রীমন্তকাটি পদিমপাো োনম মসদেি ০১৭৯১-৪২৬০৭৩  

32.  মাও: মঈনুর ইসিাম শ্রীমন্তকাটি মােপাো োনম মসদেি ০১৭৪১-৪১৮৪৮৯  

33.  মাও: অদেউর রহমান সাতপাদকয়া োনম মসদেি ০১৭৩৪-০২৮৪২১  

34.  মাও: নুর জমাহাম্মি সাতপাদকয়া পূব বপাো োনম মসদেি ০১৭৩৯-০০৪৭৭৬  

35.  মাও: মহাদসন কদবর(মকুি) জিাহার আমোডাঙ্গা োনম মসদেি ০১৭৮৮-৭১৭৭২২  

36.  মাও: হা: আঃ সািাম জশখ জিাহার িাটকান্তা উত্তর োনম মসদেি ০১৭৫৬-৫৫৫২৪৯  

37.  মাও: আঃ কানির সরিার জিাহার িাটকান্তা িদক্ষন োনম মসদেি ০১৭২৭-৬০০১৩১  

38.  মাও: শাহ আিম মাহফুে জিাহার জশখপাো োনম মসদেি ০১৭২৭-০১৩৯৮৮  

39.  মাও: আবুি কানশম জিাহার আমচাডাঙ্গা োনম মসদেি ০১৮৪৯-১৬৬৩২০  

40.  মাও: দসদদ্দকুর রহমান জিাহার গিিার পাো োনম মসদেি ০১৭১৪-৬৭৩৩০৮  



41.  মাও: রদবউি ইসিাম আটুদিয়া বাোর োনম মসদেি ০১৭১৪-৬৭৩৩০৮  

42.  মাও: আঃ হান্নান জিাহার সানা পাো োনম মসদেি ০১৭৯০-২৮৭২৯২  

43.  মাও: জগািাম রহমান আটুদিয়া োনম মসদেি ০১৭১৫-৪৬৭২৯০  

44.  হা: আবু তািহা জিাহার সরিার পাো োনম মসদেি ০১৭৭১-০৬৬০৮৮  

45.  মাও: সদফকুি ইসিাম জিাহার পদিমপাো োনম মসদেি ০১৮২৩-৩৪৩২৪০  

 

  



১২নং খদিিনগর ইউদনয়ননর ইমাম গনের তাদিকা 

উপনেিা : তািা, জেিা : সাতক্ষীরা। 

 

ক্র: নং ইমামগনের নাম মসদেনির নাম জমাবাইি নং মন্তব্য 

1.  হা: মাও: এহনতশামি হক(বুিবুি) হােরাকাটী পুরাতন োনম মসদেি ০১৭৪৭-৮২২১  

2.  মাও: আবু বক্কার  হােরাকাটী বায়তুল্লাহ নতুন োনম মসদেি   

3.  হা: আেগার আিী হােরাকাটী জচয়ারম্যান বাদে োনম মসদেি ০১৯৬৯-৭১৪৫২৬  

4.  হা: রদফকুি ইসিাম(বায়তুল্লাহ) হােরাকাটী পানেগানা োনম মসদেি ০১৭২৩-৬১২৭৫  

5.  মাও: মদহদুি ইসিাম মহান্দী পূব বপাো(পাথর ওয়ািা) োনম মসদেি   

6.  হা: মাও: ইোে মহান্দী পুরাতন োনম মসদেি   

7.  মফদত দরয়াজুি ইসিাম মহান্দী বাোর মাদ্রাসা োনম মসদেি   

8.  মফদত রানশদুি ইসিাম মহান্দী বাোর শাহী োনম মসদেি   

9.  মাও: তানৈীর হুসাইন ফনতপুর আকুেীপাো োনম মসদেি   

10.  মাও: আঃ সবুর মহান্দী িদক্ষনপাো পানেগানা োনম মসদেি ০১৭১৫-৬১১৭৯৩  

11.  হা: মহা: সাইফুি ইসিাম িদক্ষন নিতা মাদ্রাসা োনম মসদেি ০১৯৯১-৮৮১২৯০  

12.  মাও: আদমনুর রহমান িদক্ষন নিতা গােী পাো োনম মসদেি ০১৯২৬-৮৬৬২৭৯  

13.  মাও: আবুি জহানসন িদক্ষন নিতা আি-মদিনা োনম মসদেি ০১৯২৮-০৩১১৫০  

14.  মাও: নূর উদ্দীন সানহব হােরাকাটী পানেগানা োনম মসদেি   

15.  মাও: আসাদুল্লাহ গঙ্গারামপুর উত্তর পাো োনম মসদেি   

16.  জমৌিৈী জমাঃ আদরফ দবল্লাহ গঙ্গারামপুর পাকা মাথা োনম মসদেি   

17.  মাও: আঃ েদিি গােী গঙ্গারামপুর পুরাতন জশখপাো োনম মসদেি   

18.  মাও: বখদতয়ার সানা গঙ্গারামপুর পদিম পাো োনম মসদেি   

19.  জমৌিৈী জমাঃ হারুন হাওিািার খদিিনগর বাোর োনম মসদেি   

20.  মাও: ওদিউর রহমান খদিিনগর পূব বপাো জমােিপাো োনম মসদেি   

21.  হা: মাও: রুহুি আদমন খদিিনগর পুরাতন োনম মসদেি   

22.  হা: েয়নাি জহানসন খদিিনগর(বানগর তনাম জতািা) োনম মসদেি   

23.  মাও: রদবউি ইসিাম িদক্ষন নিতা বায়তুি ফািা জমাল্লযাপাো োনম মসদেি   

24.  মাও: আঃ কুদ্দুস সরিার উত্তর নিতা ফুিতিা নতুন বাোর োনম মসদেি   

25.  মাও: আঃ সামাি জশখ উত্তর নিতা পুরাতন োনম মসদেি   

26.  ক্বারী আঃ বারী উত্তর নিতা বায়তুি মামর োনম মসদেি ০১৯১১-৯০৪৪১৫  

27.  মাও: কামরুি ইসিাম উত্তর নিতা পূব বপাো োনম মসদেি ০১৭৩৪-০৮৭৬৬৩  

28.  মাও: মদশউর রহমান উত্তর নিতা সরিার পাো োনম মসদেি   

29.  মাও: আবুি কািাম আোি উত্তর প: নিতা জৈাটনকন্দ্র োনম মসদেি ০১৭২৫-০৩৭৫২৯  

30.  জমাঃ আওরঙ্গ হাওিািার প্রসািপুর জমােিপাো োনম মসদেি   

31.  জমাঃ আদফি উদ্দীন গােী প্রসািপুর পদিম পাো োনম মসদেি ০১৭৪৭-১৮৬২০৫  

32.  জমাঃ জসানহি হাসান প্রসািপুর সরিার পাো োনম মসদেি   

33.  জমাঃ ইনামি হাসান প্রসািপুর দনকারীপাো োনম মসদেি   

34.  জমাঃ রদবউি ইসিাম উত্তর প্রসািপুর গােীপাো োনম মসদেি   

35.  মাও: জমাঃ োদহদুি ইসিাম িাশকাটি মাদ্রাসা োনম মসদেি ০১৯২৯-৮৭৫৮২৭  

36.  হা: মাও: ঈদ্রীস আিী  িাশকাটি খাঁপাো োনম মসদেি   

37.  মাও: ইবাদুি ইসিাম মাদছয়াো পদিম পাো(হাদবনির) োনম মসদেি ০১৯১৫-৪৮৩৪২২  

38.  মাও: আঃ সামাি গােী মাদছয়াো জমােি পাো োনম মসদেি ০১৭২৮-৫৩৩৬৫২  

39.  হা: মাও: আব্দুল্লাহ দবশ্বাস মাদছয়াো উত্তর পাো োনম মসদেি ০১৯১৭-৬৬৪৫৫০  



40.  মাও: রদফকুি ইসিাম  মাদছয়াো বািাম জতািা পাহাে বাদে োনম 

মসদেি 

০১৯৭০-৩৬২০২২  

41.  মাও: আঃ হাদমি  িদক্ষন মাদছয়াো বায়তুি আমান োনম মসদেি ০১৭৪২-০৪৫২৫৯  

42.  মাও: আঃ গফ্ফার পাে মাদছয়াো সানাপাো োনম মসদেি ০১৯৩৫-১৬৩৪৯১  

43.  ক্বারী ইসিামি হক মাদছয়াো বুধু গােী বাদে োনম মসদেি   

44.  মাও: বায়দেি হাসান মাদছয়াো গােী বাদে োনম মসদেি ০১৭২২-৪৭৫৬৪৭  

45.  ক্বারী আঃ খানিক জশখ মাদছয়াো পদিম পাো োনম মসদেি ০১৭২৭-৩১৩৫৬৭  

46.  মাও: আদমনুর ইসিাম রায়পুর পূব বপাো বায়তুস সািাত োনম মসদেি ০১৭২৫-২৬৩৩৩০  

47.  মাও: আেহারুি ইসিাম রায়পুর পদিমপাো োনম মসদেি   

48.  মাও: ইয়াদছন আরাফাত হদরিন্দ্রকাটী জমাল্লযা বােী োনম মসদেি ০১৭৯০-৫৩৭২৭৫  

49.  মাও: জমাঃ জমাশাররফ গােী হদরিন্দ্রকাটী পদিম পাো োনম মসদেি ০১৯৩৬-৮০৭০১০  

50.  মাও: সামছুর রহমান হদরিন্দ্রকাটী সরিার পাো োনম মসদেি ০১৯৬০-৪৪৭২১১  

51.  মাও: আব্দুি হাদমি জগানািী বাোর োনম মসদেি ০১৭৬৮-৫১০৫০৩  

52.  মাও: আি আদমন জশখ জগানািী বায়তুি মামর োনম মসদেি ০১৯১৬-৬১২৮৭৪  

53.  মাও: মদনরুজ্জামান জশখ জগানািী জশখপাো োনম মসদেি   

54.  মাও: রানশদুি ইসিাম প্রসািপুর পানেগানা োনম মসদেি ০১৬৯৮-৫৭১১৭৮  

 


