
িসরাজগ  জলার মসিজেদর তািলকা 
 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ 
মসিজদ িত ার সন 

1.  িবলকলিম জােম মসিজদ িবলকলিম ,শাহজাদ র,িসরাজগ । ১৯৫৫ 

2.  খামার শািনলা জােম মসিজদ খামার শািনলা,শাহজাদ র,িসরাজগ । ১৯৩৫ 

3.  ছাট িব াদাইর জােম মসিজদ ছাট িব াদাইর,শাহজাদ র,িসরাজগ । ১৯৪৪ 

4.  বাঘাবাড়ী দি ণপাড়া জােম মসিজদ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র,িসরাজগ । ২০০৬ 

5.  বাঘাবাড়ী রানপাড়া জােম মসিজদ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র,িসরাজগ । ২০০২ 

6.  বাঘাবাড়ী রানপাড়া জােম মসিজদ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র,িসরাজগ । ১৯৯৮ 

7.  বাঘাবাড়ী পি মপাড়া  বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র,িসরাজগ । ১৯১৮ 

8.  আল-মিদনা জােম মসিজদ(বাঘাবাড়ী বাস া ) বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র,িসরাজগ । ১৯৯৫ 

9.  বাঘাবাড়ী ফরীঘাট জােম মসিজদ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র,িসরাজগ । ১৯৭০ 

িমক নং মসিজেদর নাম কানা 
াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ 

মসিজদ িত ার সন 

10.  বাঘাবাড়ী বাজার মসিজদ বাঘাবাড়ী ১৯৮৯ 



11.  বাঘাবাড়ী বপাড়া জােম মসিজদ বাঘাবাড়ী ১৯৩০ 

12.  বাঘাবাড়ী প ািসেম  মসিজদ বাঘাবাড়ী ১৯৯৭ 

13.  রামখা য়া জােম মসিজদ রামখা য়া ১৯৪০ 

14.  চয়ড়া জােম মসিজদ চয়ড়া ১৯১০ 

15.  চয়ড়া তনপাড়া জােম মসিজদ চয়ড়া তনপাড়া    ১৯২৫ 

16.   শলাচাপড়ী ম পাড়া জােম ম জােম মসিজদসিজদ শলাচাপড়ী, পাঃ রতনকাি ,শাহজাদ র    ১৯৬০ 

17.  শলাচাপড়ী বপাড়া জােম মসিজদ শলাচাপড়ী বপাড়া, , পাঃ রতনকাি ,শাহজাদ র    ১৯৯৮ 

18.  শলাচাপড়ী ম পাড়া জােম মসিজদ শলাচাপড়ী ম পাড়া, পাঃ রতনকাি ,শাহজাদ র    ১৯৯৯ 

 
 

িমক নং মসিজেদর নাম কানা 
াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ 

মসিজদ িত ার সন 

19.  শলাচাপড়ী াপাড়া জােম মসিজদ শলাচাপড়ী, পাঃ রতনকাি ,শাহজাদ র ১৯৯০ 

20.  শলাচাপড়ী দি ণপাড়া জােম মসিজদ শলাচাপড়ী ম পাড়া পাঃ রতনকাি ,শাহজাদ র ১০০৩ 

21.  শলাচাপড়া নদীব র জােম মসিজদ শলাচাপড়ী াবাড়ী, পাঃ রতনকাি ,শাহজাদ র ১৯৯২ 

22.  শলাচাপড়ী  িপিডিপ জােম মসিজদ শলাচাপড়ী দি ণপাড়া , পাঃ রতনকাি ,শাহজাদ র ১৯৮৯ 



23.  শলাচাপড়ী পি মপাড়া জােম মসিজদ শলাচাপড়ী, পাঃ রতনকাি ,শাহজাদ র ১৯৬০ 

24.  শলাচাপড়ী জােম মসিজদ  শলাচাপড়ী, পাঃ রতনকাি ,শাহজাদ র ১৯৯৫ 

25.  শলাচাপড়ী জােম মসিজদ শলাচাপড়ী, পাঃ রতনকাি ,শাহজাদ র    ১৯৮০ 

26.  শলাচাপড়ী জােম মসিজদ শলাচাপড়ী, পাঃ রতনকাি ,শাহজাদ র    ১৯৯৯ 

27.  শলাচাপড়ী জােম মসিজদ শলাচাপড়ী, পাঃ রতনকাি ,শাহজাদ র    ১৯৯৬ 

িমক নং মসিজেদর নাম কানা 
াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ 

মসিজদ িত ার সন 

28.  লবা য়া উ রপাড়া জােম মসিজদ লবা য়া উ রপাড়া ১৯৯৩ 

29.  লবা য়া দি ণপাড়া জােম মসিজদ লবা য়া দি ণ পাড়া ১৯৬২ 

30.  লবা য়া ন নপাড়া জােম মসিজদ লবা য়া  ন ন পাড়া ১৯৯৯ 

31.  আহ দ র জােম মসিজদ জােম মসিজদ আহ দ র, পাঃ রতনকাি ,শাহজাদ র ১৯৫৭ 

32.  মায়ােকালা পি মপাড়া জােম মসিজদ মায়ােকালা পি মপাড়া ১৯৫৫◌ূ 

33.  মায়ােকালা বপাড়া জােম মসিজদ  মায়ােকালা বপাড়া     ১৯৮৫ 

34.  সদামারা দি ণপাড়া জােম মসিজদ সদামারা দি ণপাড়া     ১৯৬০ 

35.  বাগ নাইল পি মপাড়া জােম মসিজদ বাগ নাইল পি মপাড়া    ১৯৯৩ 



36.  বাগ নাইল ম পাড়া জােম মসিজদ বাগ নাইল ম পাড়া     ১৯৫৭ 

37.  বাগ নাইল পি ম পাড়া জােম মসিজদ বাগ নাইল পি মপাড়া ১৯৯৩ 

38.  বাগ নাইল ম পাড়া জােম মসিজদ বাগ নাইল ম পাড়া ১৯৫৭ 

39.  কিলয়ার চর দি ণপাড়া জােম মসিজদ কিলয়ারচর দি ণপাড়া ২০০০ 

40.  কিলয়ার চর ম পাড়া জােম মসিজদ কিলয়ারচর ম পাড়া ১৯৭২ 

41.  বািড় জােম মসিজদ বািড় ১৯৭৭ 

42.  কিলয়ার চর হঠাৎপাড়া ওয়াি য়া মসিজদ হঠাৎ পাড়া     ১৯৯৯ 

43.  বড় নাইল বপাড়া রানী জােম মসিজদ বড় নাইল বপাড়া     ১৯৯৩ 

44.  বড় নাইল ক ীয় মসিজদ বড় নাইল ক ীয় জােম মসিজদ     ১৯২৫ 

45.  বড় নাইল জােম মসিজদ দি ণপাড়া বড় নাইল  দি ণপাড়া     ২০০০ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                     
 

চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  পবা  ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-৭ 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা মসিজেদর ধরন মসিজদ মসিজেদর কাঠােমা ম  



াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

46.  বড় নাইল ব ও দি ণপাড়া জােম মসিজদ বড় নাইল ব ও দি ণপাড়া   ২০০৩     

47.  পবা  জােম মসিজদ পবা    ১৯৫০     

48.  চর নাইল জােম মসিজদ চর নাইল   ১৯৫৫     

49.  বড় নাইল বাজার মসিজদ বড় নাইল বাজার   ২০০৪     

50.  চর আ ার মািনক জােম মসিজদ চর আ ার মািনক    ১৯৮০    ওয়াড নং-৮ 

51.  আ ারমািনক জােম মসিজদ আ ার মািনক      ১৯৭০     

52.  স ষা জােম মসিজদ উ রপাড়া       ১৯৮৭     

53.  স ষা দি ণপাড়া জােম মসিজদ দি ণপাড়া       ১৯০৬     

54.  করশািলকাচরপাড়া বড় মসিজদ চরপাড়া      ১৯০৫    ওয়াড নং-৯ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    
 

 চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ নিরনা ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-১ 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা মসিজেদর ধরন মসিজদ মসিজেদর কাঠােমা ম  



াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

55.  করশািলকা আহেল হাদীস জােম মসিজদ চরপাড়া   ১৯০৭     

56.  করশািলকা সরকারবাড়ী জােম মসিজদ চরপাড়া   ১৯৯৬     

57.  করশািলকা ফিকরপাড়া মসিজদ ফিকরপাড়া   ১৯৯৮     

58.  করশািলকা ড়ানপাড়া জােম মসিজদ ড়ানপাড়া   ১৯০০     

59.  করশািলকা ানিডলায়পাড়া জােম মসিজদ ানিডয়ালপাড়া   ১৯৯৭     

60.  নিরনা দি ণপাড়া ক ীয় জােম মসিজদ াম+ডাক= নিরনা , শাহজাদ র   ১৯৪৫     

61.  নিরনা দি ণপাড়া ঈদগাহ মসিজদ              -ঐ-   ১৯৮১     

62.  নিরনা দি ণপাড়া িরকসা ােরজ ঘাট মসিজদ              -ঐ-   ১৯৯৫     

63.  নিরনা ম পাড়া ইউঃ দািখল মা াসা মসিজদ নিরনা ম পাড়া ,নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৪৮    ওয়াড নং-২ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    
 

 চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ নিরনা ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং -২ 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা মসিজেদর ধরন মসিজদ মসিজেদর কাঠােমা ম  



াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

64.  নাবিবলা জােম মসিজদ নাবিবলা , াম-নিরনা ,শাহজাদ র   ১৯৮০     

65.  নিরনা উ রপাড়া জােম মসিজদ নিরনা উ রপাড়া ,নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৭০    ওয়াড নং-৩ 

66.  নিরনা বাজার পাড়া জােম মসিজদ নিরনা বাজার পাড়া ,নিরনা,শাহজাদ র   ১৯০৮৩     

67.  চর নিরনা বপাড়া জােম মসিজদ নিরনা বপাড়া,ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৮০    ওয়াড নং-৪ 

68.  চর নিরনা পি মপাড়া জােম মসিজদ পি মপাড়া,ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৯০     

69.  চর বািতয়া জােম মসিজদ চর বািতয়া,ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৭২    ওয়াড নং-৫ 

70.  জয়রাম জােম মসিজদ জয়রাম র ,ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৭০     

71.  বািতয়া বপাড়া জােম মসিজদ বািতয়া পাড়া,ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৭৩     

72.  বািতয়া উ রপাড়া জােম মসিজদ বািতয়া, ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৪৮    ওয়াড নং-৬ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    
 

চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  নিরনা ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-৬ 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা মসিজেদর ধরন মসিজদ মসিজেদর কাঠােমা ম  



াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

73.  বািতয়া ম পাড়া মসিজদ বািতয়া,ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৯৫     

74.  বািতয়া দি ণপাড়া মসিজদ বািতয়া, ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৮৯     

75.  বািতয়া বাজার জােম মসিজদ বািতয়া, ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ২০০০     

76.  বাচামারা জােম মসিজদ বাচামারা,ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৫২     

77.  ডাংগাপাড়া জােম মসিজদ ডাংগাপাড়া ,ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৭২     

78.  ীদহ ক ীয় জােম মসিজদ ীদহ,ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ১৯০১    ওয়াড নং-৯ 

79.  ওয়ািলদা নয়ামত জােম মসিজদ ীদহ,ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৩৮     

80.  ীদহ ম পাড়া জােম মসিজদ ীদহ,ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৭৭     

81.  ীদহ উ রপাড়া মসিজদ ীদহ,ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৯৭     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    
 

 চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  নিরনা ও সানাতনী ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং- ৭ 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা মসিজেদর ধরন মসিজদ মসিজেদর কাঠােমা ম  



াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

82.  ীদহ কবর ান জােম মসিজদ ীদহ,ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৭৮     

83.   নারায়নদহ আহেল হাদীস জােম মসিজদ নারায়নদহ,ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৬৮    ওয়াড নং-৮ 

84.  নারায়নদহ জােম মসিজদ নারায়নদহ,ডাকঃ নারনা,শাহজাদ র   ১৯৫১     

85.  কাংলাকাি  জােম মসিজদ কাংলাকাি  ,ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৭৪     

86.  কাংলাকাি  বপাড়া জােম মসিজদ কাংলাকাি ,ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৮২     

87.  কাংলাকাি  পি মপাড়া জােম মসিজদ কাংলাকাি ,ডাকঃ নিরনা,শাহজাদ র   ১৯৯৪     

88.  রজােম মসিজদ র,ডাকঃ সানাতনী,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ১৯০৫    ওয়াড নং-০১ 

89.  র ম পাড়া জােম মসিজদ র,ডাকঃ সানাতনী,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ২০০৭     

90.  সানাতনী জােম মসিজদ সানাতনী,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ১৯০৫     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    
 

 চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ র্র্র্র্ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ সানাতনী ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-২ 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা মসিজেদর ধরন মসিজদ মসিজেদর কাঠােমা ম  



াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

91.  আরািজরানিবয়ার উ রপাড়া জােম মসিজদ আরািজরানিতয়ার,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ১৯০২     

92.  আরািজরানিবয়ার ম পাড়া জােম মসিজদ আরািজরানিতয়ার,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ১৯৯২     

93.  আরািজরানিবয়ার বাজার মসিজদ আরািজরানিতয়ার,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ১৯৯৮     

94.  বানিতয়ার উ রপাড়া মসিজদ আরািজরানিতয়ার,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ১৯৯৯     

95.  ছাট চামতারা  উ রপাড়া জােম মসিজদ ছাট চামতারা,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ১৯৯০    ওয়াড নং-৩ 

96.  ছাট চামতারা  ম পাড়া জােম মসিজদ ছাট চামতারা,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ১৯৯১     

97.  ছাট চামতারা  দি ণপাড়া জােম মসিজদ ছাট চামতারা,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ১৯৯৪     

98.  বড় চামতারা জােম মসিজদ বড়চামতারা, ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ১৯৯৪     

99.  হাড়িদ িলয়া জােম মসিজদ হাড়িদ িলয়া,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ১৯৯০    ওয়াড৩  নং-৪ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    
 

 চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
 

িমক নং মসিজেদর নাম কানা 
াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ 

মসিজদ িত ার সন 



100. হাড়িদ িলয়া  বপাড়াজােম মসিজদ হাড়িদ িলয়া,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র ১৯৯৫ 

101. হাড়িদ িলয়া  পি মপাড়া জােম মসিজদ হাড়িদ িলয়া,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র ১৯৯৫ 

102. দা িরয়া জােম মসিজদ দা িরয়া,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র ১৯৯৩ 

103. দা িরয়া মসিজদ দা িরয়া,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র ১৯৯৮ 

104. ভ িরয়া মসিজদ ভ িরয়া ,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র ১৯৯০ 

105. ভ িরয়া মসিজদ ভ িরয়া ,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র     - 

106. দদা িরয়া জােম মসিজদ ভ িরয়া ,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র     - 

107. আগবংগালা জােম মসিজদ আগবাংগালা, ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র ১৯৯০ 

108. দকা ী জােম মসিজদ দকা ী , ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র ১৯৯১ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    
 

 চলমান পাতা-২ 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ সানাতনী ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-৬ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



109. বািরয়া িশং িল জােম মসিজদ বািনয়া িশং িল,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   -     

110. ধীত র জােম মসিজদ ধীত র, ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ১৯০৫    ওয়াডনং-৭ 

111. ধীত র উ রপাড়া  জােম মসিজদ ধীত র, ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ১৯৯০     

112. ধীত র ম পাড়া  জােম মসিজদ ধীত র, ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ১৯৯০     

113. বারপািখয়া জােম মসিজদ বারপািখয়া, ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ১৯৯০    ওয়াড নং-৮ 

114. বারপািখয়া উ রপাড়া জােম মসিজদ বারপািখয়া, ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ১৯৯৩     

115. রশী জােম মসিজদ রশী ,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ১৯৯০    ওয়াড নং-৯ 

116. রশী মসিজদ রশী ,ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ১৯৯৫     

117. বারপািখয়া বাদ জােম মসিজদ বারপািখয়াবাদ, ডাকঃ সানাতনী,শাহজাদ র   ১৯৯৩     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ কােয়ম র ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-০১ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



118. শী লবলী জােম মসিজদ শী লতল,িচনা িরয়া,শাহজাদ র   ১৯৪৮     

119. িচনা িরয়া বপাড়া জােম মসিজদ শী লতল,িচনা িরয়া,শাহজাদ র   ১৮৯০     

120. িচনা িরয়া ম পাড়া জােম মসিজদ শী লতল,িচনা িরয়া,শাহজাদ র   ১৯৩০     

121. িচনা িরয়া পি মপাড়া জােম মসিজদ শী লতল,িচনা িরয়া,শাহজাদ র   ১৯৪০     

122. িচনা িরয়া দি ণপাড়া জােম মসিজদ শী লতল,িচনা িরয়া,শাহজাদ র   ১৯৮৫     

123. চকহির র জােম মসিজদ শী লতল,িচনা িরয়া,শাহজাদ র   ১৯৫০     

124. প র জােম মসিজদ প র,ডাকঃকােয়গ র,শাহজাদ র   ১৮৬৫    ওয়াডনং-০২ 

125. বড়াডা া জােম মসিজদ বড়াডা া, ডাকঃকােয়গ র,শাহজাদ র   ১৮৭০     

126. আিজম র জােম মসিজদ আিজম র, ডাকঃকােয়গ র,শাহজাদ র   ১৯৮৫     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ কােয়ম র ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-০২ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



127. কািশনাথ র জােম মসিজদ কািশনাথ র, ডাকঃকােয়গ র,শাহজাদ র   ১৯৬০     

128. জগনাথ র জােম মসিজদ জগনাথ র, ডাকঃকােয়গ র,শাহজাদ র   ১৯৯০     

129. গািব র জােম মসিজদ গািব র, ডাকঃকােয়গ র,শাহজাদ র   ১৯৮০     

130. সড়াৈতল উ রপাড়া জােম মসিজদ সড়াৈতল উ রপাড়া, ডাকঃকােয়গ র,শাহজাদ র   ১৮৯০    ওয়াডনং-০৩ 

131. সােয় াবাদ জােম মসিজদ সােয় াবাদ দি ণপাড়া, ডাকঃকােয়গ র,শাহজাদ র   ১৯৯৫     

132. সড়াৈতল দি ণপাড়া জােম মসিজদ সড়াৈতল দি ণপাড়া, ডাকঃকােয়গ র,শাহজাদ র   ১৯৩৮     

133. কােয়ম র বপাড়া জােম মসিজদ কােয়ম র বপাড়া, ডাকঃকােয়গ র,শাহজাদ র   ১৯৯৯    ওয়াডনং-০৪ 

134. বািতয়ারপাড়া জােম মসিজদ বািতয়া উ রপাড়া, ডাকঃকােয়গ র,শাহজাদ র   ১৮৮৫     

135. কােয়ম র ম পাড়া জােম মসিজদ কােয়ম র ম পাড়া, ডাকঃকােয়গ র,শাহজাদ র   ১৮৭৫     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ কােয়ম র ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-০৪ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



136. কােয়ম র পি মপাড়া জােম মসিজদ কােয়ম র পি মপাড়া, ডাকঃকােয়গ র,শাহজাদ র   ১৯৯৯     

137. হিররাম র জােম মসিজদ হিররাম র,কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৮৬০    ওয়াডনং-০৫ 

138. গািপনাথ র জােম মসিজদ  গািপনাথ র, কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৮৯৫     

139. হলিদঘর উ রপাড়া জােম মসিজদ হলিদঘর উ রপাড়া, কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৯৯০     

140. হলিদঘর দি ণপাড়া, জােম মসিজদ হলিদঘর দি ণপাড়া, কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৯২০     

141. বলিদপাড়া বপাড়া জােম মসিজদ বলিদপাড়া বপাড়া কােয়ম র,শাহজাদ র         

142. বলিদপাড়া পি মপাড়া জােম মসিজদ বলিদপাড়া পি মপাড়া কােয়ম র,শাহজাদ র   ২০০০     

143. িবলএিড়ল বপাড়া জােম মসিজদ িবলএিড়ল বপাড়া কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৯৯২     

144. িবলএিড়ল পি মপাড়া জােম মসিজদ িবলএিড়ল পি মপাড়া কােয়ম র,শাহজাদ র   ২০০৪     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ কােয়ম র ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ ওয়াডনং-০৬ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



145. জবালা র পাড়া জােম মসিজদ জবালা,ডাকঃ কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৯৯০     

146. জবালা রান পাড়া জােম মসিজদ জবালা,ডাকঃ কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৮৬৮     

147. জবালা ন র পাড়া জােম মসিজদ জবালা,ডাকঃ কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৮৬২     

148. জবালা খিলফা পাড়া জােম মসিজদ জবালা,ডাকঃ কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৯৯৮     

149. জবালা পি ম পাড়া জােম মসিজদ জবালা,ডাকঃ কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৮৪৫     

150. য়া জােম মসিজদ জবালা,ডাকঃ কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৯১০     

151. াম বািড়য়া বপাড়া জােম মসিজদ জবালা,ডাকঃ কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৮০০     

152. াম বািড়য়া পি মপাড়া জােম মসিজদ জবালা,ডাকঃ কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৮০৭     

153. ছাট াম বািড়য়া জােম মসিজদ জবালা,ডাকঃ কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৯৭৬     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ কােয়ম র ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃনং-৭ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



154. বন াম উ রপাড়া জােম মসিজদ বন াম উ রপাড়া,ডাকঃ কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৮৯৯     

155. িচ িলয়া উ রপাড়া জােম মসিজদ িচ িলয়া উ রপাড়া ডাকঃ কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৯৯৬     

156. বব াম দি ণপাড়া জােম মসিজদ বব াম দি ণপাড়া ডাকঃ কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৮৭৫     

157. বন াম ম পাড়া জােম মসিজদ বন াম ম পাড়া ডাকঃ কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৮৭০     

158. িচ িলয়া দি ণপাড়া জােম মসিজদ িচ িলয়া দি ণপাড়া ডাকঃ কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৮৬৭     

159. খা য়া জংলা জােম মসিজদ খা য়া জংলা , ডাকঃ কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৯৬২    ওয়াডনং-০৮ 

160. িবরাআ া  জােম মসিজদ িবরাআ া ডাকঃ কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৮৯১     

161. লধির জােম মসিজদ লধির, ডাকঃ কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৯১২     

162. চর আ া  দি ণপাড়া জােম মসিজদ চকআ া ,ডাকঃ কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৯৮০    ওয়াডনং-০৯ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ কােয়ম র- ক রী ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃনং-০৯ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



163. পাচপাড়া জােম মসিজদ পাচপাড়া,কােয়ম র,শাহজাদ র    ১৯৯৮     

164. কােয়মেকালা, জােম মসিজদ কােয়মেকালা, কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৮৯৯     

165. চর আ া  পি মপাড়া জােম মসিজদ চর আ া  পি মপাড়া কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৮২১     

166. চর আ া  উ রপাড়া জােম মসিজদ চর আ া  উ রপাড়া, কােয়ম র,শাহজাদ র   ১৮৬৭     

167. চর আ া  বপাড়া জােম মসিজদ চর আ া বপাড়া কােয়ম র,শাহজাদ র   ২০০১     

168. ভাটিদ িলয়া জােম মসিজদ ভাটিদ িলয়া.ডাকঃ চা হারা,শাহজাদ র   ১৯০১    ক রী 
ওয়াডনং-০১ 

169. চৗড়া চীল মসিজদ চৗড়া চীল ডাকঃ চা হারা,শাহজাদ র   ১৮৮৫     

170. হাটপাচীল ,জােম মসিজদ হাটপাচীল,ডাকঃ ক রী,শাহজাদ র   ১৯০৫    ওয়াডনং-০২ 

171. হাটপািচল বাজার জােম মসিজদ হাটপািচল , ডাকঃ ক রী,শাহজাদ র   ১৯৯০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ০ ক রী ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃনং-২ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



172. হাটপািচল ন নপাড়া মসিজদ হাটপািচল,ডাকঃ ক রী,শাহজাদ র   ১৯৯৯     

173. হাটপািচল াধ মসিজদ হাটপািচল বাধ ডাকঃ ক রী,শাহজাদ র,ডাকঃ 
ক রী,শাহজাদ র 

  ১৯৯৯     

174. জয় র মসিজদ জয় র, ডাকঃ ক রী,শাহজাদ র   ২০০১     

175. শরীকেমাড় মসিজদ শরীকেমাড় , ডাকঃ ক রী,শাহজাদ র   ১৯৯০     

176. মানাকষা জােম মসিজদ মানাকষা উ র পাড়া ডাকঃ ক রী,শাহজাদ র   ১৯৮০    ওয়াড নং-০৩ 

177. মানাকষা দি ণপাড়া জােম মসিজদ দি ণপাড়া, ডাকঃ ক রী,শাহজাদ র   ১৯৯২     

178. ক রী বাজার মসিজদ ক রী বাজার, ডাকঃ ক রী,শাহজাদ র   ১৯০২     

179. পাথিলয়াপাড়া ,মসিজদ পাথিলয়া পাড়া ডাকঃ ক রী,শাহজাদ র   ১৯৮৫     

180. পাথিলয়াপাড়া নদীরপাড় মসিজদ পাথিলয়া, ডাকঃ ক রী,শাহজাদ র   ২০০৪     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ ক রী ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-০৫ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



181. টর িদবাড়ী জােম  মসিজদ টর িদবাড়ী,ডাকঃ ক রী,শাহজাদ র   ১৮৮০     

182. গাপাল র মাড় মসিজদ গাপাল র,ডাকঃ ক রী,শাহজাদ র   ২০০৩     

183. চর িদবাড়ী বপাড়া মসিজদ চর িডবাড়ী বপাড়া , ডাকঃ ক রী,শাহজাদ র   ১৯৯৪     

184. গাপাল র জােম মসিজদ গাপাল র , ডাকঃ ক রী,শাহজাদ র   ১৯০৫    ওয়াডনং-০৬ 

185. বচর ক রী ন নপাড়া জােম মসিজদ বচর ক রী ন নপাড়া, ডাকঃ ক রী,শাহজাদ র   ১৯৮৪     

186. চর ক রী বাজার জােম মসিজদ চর ক রী বাজার চর ক রী ্বপাড়া   ১৯৯৯     

187. চর ক রী  জােম মসিজদ চর ক রী  চর ক রী ্বপাড়া   ১৯০৪     

188. চর ক রী ্বপাড়া জােম মসিজদ চর ক রী ্বপাড়া চর ক রী ্বপাড়া   ২০০০     

189. িধবাড়ী ম পাড়া জােম মসিজদ িধবাড়ী ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯৬১    ওয়াড নং-৭ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ ক রী ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-৭ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



190. িধবাড়ী ম পাড়া জােম মসিজদ িধবাড়ী,ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯৮৯     

191. িপয়াখালী  জােম মসিজদ িপয়াখািল, ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯৭২     

192. লিহ াকা ী জােম মসিজদ লিহ াকা ী, ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯৬৯     

193. আড়রা জােম মসিজদ আড়রা,ডাকঃ ক রী,শাহজাদ র   ১৯৮০    ওয়াড নং-০৮ 

194. ভাটপাড়া জােম মসিজদ ভাটপাড়া, ডাকঃ ক রী,শাহজাদ র   ১৯৭৫     

195. জগতলাপি মপাড়া জােম মসিজদ জগতলা, ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯১০    ওয়াডনং-০৯ 

196. জগতলা বপাড়া জােম মসিজদ জগতলা বপাড়া, ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯২০     

197. জগতলা দি ণপাড়া জােম মসিজদ জগতলা দি ণপাড়া ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯৬০     

198. জগতলা ম পাড়া জােম মসিজদ জগতলা ম পাড়া, ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯৫৫     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন। জগতলাপি মপাড়া জােম মসিজদ                   
চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ ক রী- 

হািব াহ নগর  
ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ ওয়াডনং-০৯ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



199. মও রী বপাড়া মসিজদ মও রী, ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯৬৯     

200. মও রী  জােম মসিজদ মও রী, ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ২০০১     

201. খা য়া জােম মসিজদ খা য়া, ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯৪২     

202. জগতলা মা াসা মসিজদ মা াসা পাড়া . ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯৯৫     

203. রতবকাি  উ রপাড়া জােম মসিজদ রতনকাি ,ডাকঃ রতনকাি ,শাহজাদ র   ১৯৮৭    হািব াহ নগর 
ওয়াডনং-০১ 

204. রতবকাি  বায় স সালাম সরকার পাড়া জােম মসিজদ রতনকাি ,ডাকঃ রতনকাি ,শাহজাদ র   ১৯৯০     

205. রতবকাি  বপাড়া জােম মসিজদ রতনকাি ,ডাকঃ রতনকাি ,শাহজাদ র   ১৯৯৭     

206. রতবকাি  পি ম পাড়া জােম মসিজদ রতনকাি ,ডাকঃ রতনকাি ,শাহজাদ র   ১৯৯৯     

207. রতবকাি  ফিকর পাড়া জােম মসিজদ রতনকাি ,ডাকঃ রতনকাি ,শাহজাদ র   ২০০৩     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ হািব াহ নগর ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-০১,৩ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



208. রাল নগর জােম মসিজদ ল নগর ,ডাকঃ রতনকাি ,শাহজাদ র   ১৯৯৯     

209. রতনকাি  মা াপাড়া মসিজদ রতনকাি , ডাকঃ রতনকাি ,শাহজাদ র   ২০০০     

210. রতনকাি   মধপাড়া মসিজদ রতনকাি , ডাকঃ রতনকাি ,শাহজাদ র   ১৯৯৫     

211. রতনকাি  কািরকরপাড়া জােম মসিজদ রতনকাি , ডাকঃ রতনকাি ,শাহজাদ র   ১৯৯০     

212. রতনকাি  াধপাড়া ওি য়া মসিজদ রতনকাি , ডাকঃ রতনকাি ,শাহজাদ র   ১৯৯৭     

213. রতনকাি  ম পাড়া জােম মসিজদ রতনকাি , ডাকঃ রতনকাি ,শাহজাদ র   ১৯৯৬    ওয়াড নং-৩ 

214. রতনকাি  দি ণপাড়া ওি য়া মসিজদ রতনকাি , ডাকঃ রতনকাি ,শাহজাদ র   ১৯৯০     

215. রতনকাি  বাজার জােম মসিজদ রতনকাি , ডাকঃ রতনকাি ,শাহজাদ র   ১৯৯২     

216. নগরডালা জােম মসিজদ নগরডালা,শাহজাদ র   ১৯২৬    ওয়াড নং-৪ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ হািব াহ নগর ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-৪ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



217. নগরডালা জােম মসিজদ নগর ডালা,শাহজাদ র   ১৩৩২ বাং     

218. নগর ডালা আল-মিদনা জােম মসিজদ নগর ডালা, শাহজাদ র   ১৯৯৩     

219. বাদল বাড়ী উ র জােম মসিজদ বাদল বাড়ী, শাহজাদ র   ১৯৬০     

220. বাদল বাড়ী ম পাড়া জােম মসিজদ বাদল বাড়ী, শাহজাদ র   ১৯৯৩     

221. শাহ হািব াহ জােম মসিজদ জােম মসিজদ বাদল বাড়ী, শাহজাদ র   ২০০০     

222. হাসােকাল উ রপাড়া জােম মসিজদ হাসােকাল শাহজাদ র   ২০০৬     

223. হাসােকালা জােম মসিজদ হাসােকালা ,শাহজাদ র   ১৯৩০    ওয়াডনং-৫ 

224. ডায়া ন নপাড়া মসিজদ ডায়া ন নপাড়া,শাহজাদ র   ১৯৯৮     

225. রাড ডায়া ভ পাড়া জােম মসিজদ ডায়াভ পাড়া,শাহজাদ র   ২০০৭     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ হািব াহ নগর ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-৫ ও ৬ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



226. হাসােকালা জােম মসিজদ হাসােকালা,শাহজাদ র   ১৯৫০     

227. ডায়া বাজার জােম মসিজদ ইসলাম র,ডায়া,শাহজাদ র,িসরাজগ    ১৯৮৫    ওয়াড নং-৬◌ূ 

228. ডায়া মাড় জােম মসিজদ ইসলাম র,ডায়া,শাহজাদ র,িসরাজগ    ১৯৮০     

229. ডায়া জােম মসিজদ ইসলাম র,ডায়া,শাহজাদ র,িসরাজগ    ১৯৭৫     

230. বড়া চা য়া জােম মসিজদ বড়া চা য়া,ইসলাম র,ডায়া,শাহজাদ র   ১৯৯০     

231. দরগার চরজােম মসিজদ দরগারচর ফলতলা,শাহজাদ র   ১৯৮৯৫    ওয়াড নং-৭ 

232. বািজয়ারপাড়া জােম মসিজদ বািজয়ারপাড়াম, ফলতলা,শাহজাদ র   ১৯৮০     

233. না য়া জােম মসিজদ না য়া, ফলতলা,শাহজাদ র   ১৯৮০     

234. চর  না য়া জােম মসিজদ চর না য়া, ফলতলা,শাহজাদ র   ১৯৯০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ হািব াহ নগর ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-৮ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



235. ফিরদপা ািস বপাড়া জােম মসিজদ ফিরদপা ািস, ফলতলা,শাহজাদ র   ১৯৭৫     

236. ফিরদপা ািস  ম পাড়া জােম মসিজদ ফিরদপা ািস, ফলতলা,শাহজাদ র   ১৯৭০     

237. ফিরদপা ািস উ রপাড়া জােম মসিজদ ফিরদপা ািস, ফলতলা,শাহজাদ র   ১৯৯৫     

238. ফিরদপা ািস নদীসং   জােম মসিজদ ফিরদপা ািস, ফলতলা,শাহজাদ র   ১৯৮০     

239. ফিরদপা ািম মা াপাড়া জােম মসিজদ ফিরদপা ািস, ফলতলা,শাহজাদ র   ১৯৮৫     

240. রায় ড়া জােম মসিজদ রায় ড়া,ইসলাম র ডায়া,শাহজাদ র   ১৯৮৫     

241. ফলতলা দি ণপাড়া জােম মসিজদ ফলতলা, ফলতলা,শাহজাদ র   ১৯৭০    ওয়াড নং-৯ 

242. ফলতলা উ রপাড়া জােম মসিজদ ফলতলা, ফলতলা,শাহজাদ র   ১৯৮৫     

243. ফলতলা নদীর পি ম পাড়া জােম মসিজদ ফলতলা, ফলতলা,শাহজাদ র   ১৯৯০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ হািব াহ নগর ও 

               কনী 
ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-৯ ও ১ 

খ 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



244. ঘাষ ফলতলা বপাড়া জােম মসিজদ ঘাষ ফলতলা, ফলতলা,শাহজাদ র   ১৯৮৫     

245. বায় ল মা র জােম মসিজদ ঝাওপাড়া দি ণপাড়া , কনী,শাহজাদ র   ১৯৯০    ওয়াড নং-০১ 

246. বায় ল র জােম মসিজদ পড়াকম দি ণপাড়া   ১৯৯৫     

247. বায় ল র জােম মসিজদ ম পাড়া   ১৯৫০     

248. বায় ল আমান জােম মসিজদ ঝাওপাড়া   ১৯৮০     

249. বায় ল আকছা জােম মসিজদ কনী ঝাওপাড়া   ১৯৯৫     

250. বায় ল মা র জােম মসিজদ কনী িগবাড়ী ন নপাড়া   ১৯৯২     

251. বায় ল র জােম মসিজদ কনী িগবাড়ী ন নপাড়া   ১৯৯০     

252. মসিজ ল আমান জােম মসিজদ কনী িগবাড়ী দি ণপাড়া    ১৯৫০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ কনী ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-১ ও ২ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



253. িগবাড়ী প রপার জােম মসিজদ িগবাড়ী প রপার   ১৯৯৯     

254. িগবাড়ী  উ রপাড়া জােম মসিজদ িগবাড়ী উ রপাড়া   ১৯৯৫     

255. বায় ল আমান জােম মসিজদ িগবাড়ী উ রপাড়া   ২০০৫     

256. বায় ল র জােম মসিজদ িগবাড়ী উ রপাড়া   ২০০০     

257. ঝাওপাড়া তাকওয়া জােম মসিজদ ঝাওপাড়া পি মপাড়া   ১৯৯০     

258. কনী বপাড়া জােম মসিজদ কনী বপাড়া   ১৯৮০     

259. মা াপাড়া জােম মসিজদ কনী মা াপাড়া   ১৯৭৫    ওয়াড নং-২ 

260. কনী াংক জােম মসিজদ কনী াংক মসিজদ   ১৯৯৯     

261. বায় ল মা র জােম মসিজদ কনী বাজার মসিজদ   ১৯৫০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ কনী ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-২ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



262. বায় ছ ছালাত জােম মসিজদ কনী  ম লপাড়া   ১৯৪৫     

263. কনী উ রপাড়া জােম মসিজদ; কনী হাটেখালা মসিজদ   ১৯৭০     

264. বায় ল মা র জােম মসিজদ আটারদাগ মা াসা মসিজদ   ১৯৯৫     

265. বায় ল সালাত জােম মসিজদ কনী ম পাড়া জােম মসিজদ   ১৯৭৫     

266. যােয়দ বীন হােরছাহ জােম মসিজদ আটারদাগ পড়া কম জােম মসিজদ   ১৯৮৫     

267. টািকমড়া রপার জােম মসিজদ আটারদাগ কনী টািকমড়া   ২০০০     

268. বায ল আমান জােম মসিজদ কনী গােড়া পাড়া   ১৯৯২     

269. কনী ন নপাড়া জােম মসিজদ কনী পি মপাড়া   ১৯৫০     

270. বায ল আকছা জােম মসিজদ কনী  পি মপাড়া   ১৯৭৬◌ৃ     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ কনী ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-২ ও ৩ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

271. বায় ল ফালাহ জােম মসিজদ কনী পি মপাড়া    ১৯৭৬     



272. বায় ল র জােম মসিজদ কনী পি মপাড়া খাল পাড় জােম মসিজদ   ১৯৯৮     

273. কািল র নয়আিনপাড়া উ র জােম মসিজদ কািল র নয়আিনপাড়া   ১৯০৭    ওয়াড নং-৩ 

274. কাির র সাতআিন দি ণপাড়া রাতন জােম মসিজদ কািল র সাতআিনপাড়া   ১৯১২     

275. কািল র ন নপাড়া মসিজদ কািল র ন নপাড়া   ২০০০     

276. কামাল র জােম মসিজদ কামাল র   ১৯০০     

277. কািল র সাতআিন দি ণপাড়া জােম মসিজদ কািল র   ১৯৯৮     

278. কািল র সাতআিন ওয়াি য়া মসিজদ কািল র   ২০০৪     

279. পনাই গাছপাড়া ন নপাড়া জােম মসিজদ পনাইগাছপাড়া,ডাকঃ কনী,শাহজাদ র   ২০০০    ওয়াড নং-৪ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ কনী ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নছ-৪ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

280. পনাই গাছপাড়া  বায় ল বাকওয়া  জােম মসিজদ পনাইগাছপাড়া,ডাকঃ কনী,শাহজাদ র   ১৯৯৮     



281. পনাই গাছপাড়া চয়ার ানপাড়া জােম মসিজদ পনাইগাছপাড়া,ডাকঃ কনী,শাহজাদ র   ১৯৯৯     

282. পনাই গাছপাড়া  পনহাজী ওয়াি য়া মসিজদ পনাইগাছপাড়া,ডাকঃ কনী,শাহজাদ র   ২০০০     

283. পনাই গাছপাড়া  ছালােমর বাড়ী জােম মসিজদ পনাইগাছপাড়া,ডাকঃ কনী,শাহজাদ র   ১৯৯৮     

284. পনাই গাছপাড়া  বড়বাড়ী ওয়াি য়া মসিজদ পনাইগাছপাড়া,ডাকঃ কনী,শাহজাদ র   ১৯৮৮     

285. পনাই গাছপাড়া  লবানীয়া জােম মসিজদ পনাইগাছপাড়া,ডাকঃ কনী,শাহজাদ র   ২০০০     

286. পনাই গাছপাড়া  বায় ল জা াত জােম মসিজদ পনাইগাছপাড়া,ডাকঃ কনী,শাহজাদ র   ১৯৮৬     

287. সানাতলা ক ীয় জােম মসিজদ  সানাতলা,ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,শাহজাদ র    ১৯৬৯    ওয়াড নং-৫ 

288. সানাতলা পি মপাড়া জােম মসিজদ  সানাতলা,ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৯০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ কনী ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-৫ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

289. সানাতলা ওবদা বাধ ওয়াি য়া মসিজদ াম- সানাতলা,ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,শাহজাদ র   ২০০০     



290. সানাতলা আহেল হাদীস জােম মসিজদ াম- সানাতলা,ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৯২     

291. পনাই ন নপাড়া ওয়াি য়া মসিজদ াম= পনাই বপাড়া,ডাকঃ গাপাল র,শাহজাদ র   ১৯৯০     

292. পনাই বপাড়া জােম মসিজদ াম= পনাই বপাড়া,ডাকঃ গাপাল র,শাহজাদ র   ১৯৯     

293. পনাই বপাড়া জােম মসিজদ(বাতান) াম= পনাই বপাড়া,ডাকঃ গাপাল র,শাহজাদ র   ১৯৮০     

294. পনাই বপাড়া ক ীয় জােম মসিজদ াম= পনাই বপাড়া,ডাকঃ গাপাল র,শাহজাদ র   ১৯৬২     

295. পনাই বপাড়া ছনিভটা জােম মসিজদ াম= পনাই বপাড়া,ডাকঃ গাপাল র,শাহজাদ র   ১৯৯০     

296. পনাই বপাড়া ওয়াি য়া মসিজদ াম= পনাই বপাড়া,ডাকঃ গাপাল র,শাহজাদ র   ২০০১     

297. পসী দি ণপাড়া জােম মসিজদ পসী দি ণপাড়া,ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,এনােয়ত র ।   ১৮৫০    ওয়াড নং-৬ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ কনী ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নছ- ৬ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

298. পসী দি ণপাড়া ওয়াবদা সংল  মসিজদ পসী দি ণপাড়া,ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,থানাঃএনােয়ত র   ২০০১     

299. পসী দি ণপাড়া পাে গানা জােম মসিজদ পসী দি ণপাড়া,ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,থানাঃএনােয়ত র   ২০০৪     



300. পসী হাই েলর দি েণ ন ন পাড়া জােম মসিজদ পসী দি ণপাড়া,ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,থানাঃএনােয়ত র   ১৯৯০     

301. পসী হাটেখালা জােম মসিজদ পসী হাটেখালা জােম মসিজদ,ডাকঃঘাটাবাড়ী,এনােয়ত র   ১৯৯০     

302. পসী হােফিজয়া মা াসা সংল  মসিজদ পসী,ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,এনােয়ত র   ২০০৭     

303. পসী কা ীপাড়া জােম মসিজদ পসী কা াপাড়া, ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,এনােয়ত র   ১৯৩৭     

304. পসী ফিকরপাড়া ক ীয় জােম মসিজদ পসী ফিকরপাড়া, ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,এনােয়ত র   ১৭৫০     

305. পসী পি মপাড়া জােম মসিজদ পসী পি মপাড়া, ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,এনােয়ত র   ১৯৯২     

306. পসী ইয়াপাড়া জােম মসিজদ পসী ইয়াপাড়া, ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,এনােয়ত র   ২০০৪     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ কনী ওয়াড/ পৗর ওয়াড ◌ঃ নং-৬ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

307. পসী ইয়াপাড়া  বাদ ওয়াি য়া মসিজদ পসী ইয়াপাড়া, ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,এনােয়ত র   ১৯৮৫     

308. পসী পি মপাড়া বাই ল ওয়াি য়া মসিজদ পসী পি মপাড়া, ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,এনােয়ত র   ২০০৫     



309. পসী ন নপাড়া বপাড়া ওয়াি য়া মসিজদ পসী পি মপাড়া, ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,এনােয়ত র   ১৯৯৫     

310. পসী ন নপাড়া ম পাড়া ওয়াি য়া মসিজদ পসী পি মপাড়া, ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,এনােয়ত র   ১৯৮৭     

311. পসী ন নপাড়া পি মপাড়া জােম মসিজদ পসী পি মপাড়া, ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,এনােয়ত র   ১৯৮০     

312. আরকাি  দি ণপাড়া জােম মসিজদ আরকাি  দি ণপাড়া ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,এনােয়ত র   ১৯৯৫    ওয়াড নং-৭ 

313. আরকাি  ম পাড়া জােম মসিজদ আরকাি  ম পাড়া ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,এনােয়ত র   ১৯৬৫     

314. বায় ল মা র জােম মসিজদ আরকাি  ম পাড়া ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,এনােয়ত র   ১৯৭৩     

315. আরকাি  ন নপাড়া জােম মসিজদ আরকাি  ন নপাড়া ডাকঃ ঘাটাবাড়ী,এনােয়ত র   ১৯৯৯     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ কনী ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃনং-৭ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

316. আরকাি  বায় স সালাত মসিজদ আরকাি  উ র ব ন নপাড়া   ২০০৪     

317. আরকাি  পি মপাড়া জােম মসিজদ আরকাি  পি মপাড়া    ১৯৯৮     



318. িব নাথ র ক ীয় জােম মসিজদ িব নাথ র কাইজা মা াসা মসিজদ   ১৯৮০     

319. িব নাথ র ন নপাড়া জােম মসিজদ িব নাথ র ন নপাড়া    ১৯৮৮     

320. িব নাথ র ম পাড়া জােম মসিজদ িব নাথ র ম পাড়া   ১৯২৫     

321. পাড়াকম বায় ল আমান জােম মসিজদ পাড়াকম মসিজদ   ১৯৯৫     

322. শানিকপাড়া নামাজ ঘর শানিকপাড়া মসিজদ   ১৯৮০     

323. কা িলপাড়া জােম মসিজদ কা িলপাড়া জােম মসিজদ   ১৯৯৮     

324. িশব র রপার জােম মসিজদ িশব র রপার জােম মসিজদ   ১৯৭৫     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ কনী ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-৭ ও ৮ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

325. িশব র বাজার মসিজদ িশব র বাজার   ১৯৮৯     

326. িশব র বায় র ক ীয় জােম মসিজদ িশব র   ১৯৫০     



327. িশব র ঈদগাহ জােম মসিজদ িশব র   ১৯৯৯     

328. িশব র বপাড়া জােম মসিজদ িশব র   ১৯৬০     

329. িশব র বপাড়া ন নপাড়া মসিজদ িশব র   ১৯৯৯     

330. গািপনাথ র জােম মসিজদ গািপনাথ র, পাঃ ল,শাহজাদ র   ১৯৮৬    ওয়াড নং-৮ 

331. গািপনাথ র বয়ড়াবাড়ী জােম মসিজদ গািপনাথ র, পাঃ ল,শাহজাদ র   ১৯৯০     

332. গািপনাথ র বায় ল আমান জােম মসিজদ গািপনাথ র, পাঃ ল,শাহজাদ র   ১৯৮৮     

333. গািপনাথ র বাজার জােম মসিজদ গািপনাথ র, পাঃ ল,শাহজাদ র   ১৯৯০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ কনী ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃনং-৮ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

334. গািপনাথ র জা া ন ফরদাউস জােম মসিজদ গািপনাথ র, পাঃ ল,শাহজাদ র   ১৯৯০     

335. গািপনাথ র বপাড়া শখ াদ র জােম মসিজদ গািপনাথ র, পাঃ ল,শাহজাদ র   ১৯৮৭     



336. গািপনাথ র ইয়ার হাট জােম মসিজদ গািপনাথ র, পাঃ ল,শাহজাদ র   ১৯৮৫     

337. গািপনাথ র বপাড়া জােম মসিজদ গািপনাথ র, পাঃ ল,শাহজাদ র   ১৯৮৫     

338. গািপনাথ র পি মপাড়া ওয়াি য়া মসিজদ গািপনাথ র, পাঃ ল,শাহজাদ র   ২০০১     

339. গািপনাথ র পি মপাড়া জেমা মসিজদ গািপনাথ র, পাঃ ল,শাহজাদ র   ১৯৯৮     

340. বায় ল মা র জােম মসিজদ খাকশাবাড়ী বপাড়া ওয়াপদাবাধ, পাঃ এনােয়ত র   ১৯৯৮    ওয়াড নং-৯ 

341. খাকশাবাড়ী বপাড়া মসিজদ খাকশাবাড়ী , পাঃ এনােয়ত র শাহজাদ র   ১৯৯৮     

342. খাকশাবাড়ী ব দি ণ পাড়া মসিজদ খাকশাবাড়ী , পাঃ এনােয়ত র শাহজাদ র   ২০০২     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ কনী ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-৯ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

343. খাকশাবাড়ী দি ণ পি ম পাড়া  ইসলাম র জােম মসিজদ খাকশাবাড়ী , পাঃ এনােয়ত র শাহজাদ র   ১৯৮০     

344. খাকশাবাড়ী দি ণ পি ম পাড়া  ( কাচ াম) জােম মসিজদ খাকশাবাড়ী , পাঃ এনােয়ত র শাহজাদ র   ১৯৮০     



345. খাকশাবাড়ী ম পাড়া হােতম আলী চয়ার ােনর বাড়ী সংল  ন ন মসিজদ খাকশাবাড়ী , পাঃ এনােয়ত র শাহজাদ র   ২০০৪     

346. খাকশাবাড়ী উ রপাড়া হাজী আব স সা ােরর বাড়ী সংল  ন ন মসিজদ খাকশাবাড়ী , পাঃ এনােয়ত র শাহজাদ র   ২০০৭     

347. খাকশাবাড়ী িলয়াবাড়ী জােম মসিজদ খাকশাবাড়ী , পাঃ এনােয়ত র শাহজাদ র   ১৯৮৩     

348. খাকশাবাড়ী িড ী পাড়া মসিজদ খাকশাবাড়ী , পাঃ এনােয়ত র শাহজাদ র   ১৯৮১     

349. খাকশাবাড়ী  ব পাড়া  ( িড়পি )মসিজদ খাকশাবাড়ী , পাঃ এনােয়ত র শাহজাদ র   ২০০৪     

350. খাকশাবাড়ী  উ রপাড়া বায় ল আমান জােম মসিজদ খাকশাবাড়ী , পাঃ এনােয়ত র শাহজাদ র   ১৯৭৯     

351. বায় ল জা াত জােম মসিজদ(হাসপাতাল সংল ) খাকশাবাড়ী , পাঃ এনােয়ত র শাহজাদ র   ১৯৯৮     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ কনী ও পারজনা ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-৯ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩৫২ া ণ াম বপাড়া বায় ল র জােম মসিজদ াম- ণ াম, পাঃ এনােয়ত র   ২০০৫     
৩৫৩ া ণ াম দি ণপাড়া মসিজদ াম- ণ াম, পাঃএনােয় র   ২০০৫     
৩৫৪ া ণ াম জােম মসিজদ( ণ াথিমক িব ালয় সংল ) াম- ণ াম, পাঃএনােয় র   ২০০১     



৩৫৫ ছাট মহারাজ র  রাতন জােম মসিজদ ছাট মহারাজ র,ডাকঃ পারজনা,শাহজাদ র   ১৯     
৩৫৬ ছাট মহারাজ র পি মপাড়া জােম মসিজদ ছাট মহারাজ র পি মপাড়া,ডাকঃেপারজনা,শাহজাদ র   ১৯     
৩৫৭ পারজনা বাজার জােম মসিজদ পারজনা বাজার,ডাকঃেপারজনা   ১৯৬৫     
৩৫৮ পারজনা িদ পাড়া জােম মসিজদ পারজনা িদপাড়া,ডাকঃেপারজনা   ১৯৭৫     
৩৫৯ পারজনা  মাজার জােম মসিজদ চরেপারজনা   ২০০৬     
৩৬০ চরেপারজনা রাতন জােম মসিজদ চরেপারজনা        

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ পারজনা ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-২ ও ৩ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩৬১ উ াডাব দি ণপাড়া(বড়) জােম মসিজদ উ াডাব দি ণপাড়া,ডাকঃ পারজনা,শাহজাদ র   ১৯২৫     

৩৬২ রানীেকালা দি ণপাড়া জােম মসিজদ রানীেকালা দি ণপাড়া,ডাকঃ পারজনা,শাহজাদ র   ১৯৪০     

৩৬৩ রানীেকালা উ রপাড়া জােম মসিজদ রানীেকালা উ রপাড়া, ডাকঃ পারজনা,শাহজাদ র   ১৯৮০     

৩৬৪ উ াডাব উ রপাড়া জােম মসিজদ উ াডাব উ রপাড়া, ডাকঃ পারজনা,শাহজাদ র   ১৯৩৫     



৩৬৫ উ াডাব  ন নপাড়া জােম মসিজদ উ াডাব ন নপাড়া, ডাকঃ পারজনা,শাহজাদ র   ১৯৯০     

৩৬৬ চরকাদাই জােম মসিজদ চরকাদাই,ডাকঃ ফলতলা,শাহজাদ র        

৩৬৭ চরকাদাই বপাড়া মসিজদ চরকাদাই,ডাকঃ ফলতলা,শাহজাদ র        

৩৬৮ য়া ন নপাড়া মসিজদ য়া,ডাকঃ ইসলাম র,শাহজাদ র   ২০০৩    ওয়াড নং-৩ 

৩৬৯ য়া  দি ণপাড়া জােম মসিজদ য়া,ডাকঃ ইসলাম র,শাহজাদ র   ১৯৯০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-৩ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃপারজনা ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং◌ঃ৩ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩৭০ বায় র জােম মসিজদ য়া ,ডাকঃ ইসলাম,শাহজাদ র,িসরাজগ ।   ১৯৯৩     

৩৭১ য়া জােম মসিজদ (উ রপাড়া) য়া ,ডাকঃ ইসলাম,শাহজাদ র,িসরাজগ ।   ১৯৫০     

৩৭২ বড়মহারাজ র জােম মসিজদ (ম পাড়া) বড় মহারাজ র,ডাকঃ পারজনা,শাহজাদ র        

৩৭৩ বড়মহারাজ র দি ণপাড়া জােম মসিজদ বড় মহারাজ র,ডাকঃ পারজনা,শাহজাদ র   ১৯৯৫     



৩৭৪ কা িড়য়া উ রপাড়া জােম মসিজদ কা িড়য়া উ রপাড়া, ডাকঃ পারজনা,শাহজাদ র   ২০০৭     

৩৭৫ কা িড়য়া ফিকরপাড়া জােম মসিজদ কা িড়য়া উ রপাড়া, ডাকঃ পারজনা,শাহজাদ র   ২০০৭     

৩৭৬ কা িড়য়া দি ণপাড়া জােম মসিজদ কা িড়য়া, ডাকঃ পারজনা,শাহজাদ র        

৩৭৭ জািমরতা উ রপাড়া জােম মসিজদ জািমরতা,ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯৪০    ওয়া◌্ডনং-৩ 

৩৭৮ জািমরতা বাজার মসিজদ জািমরতা, ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯৮৯     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-৪ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ পারজনা ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- ৪ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩৭৯ চরজািমরতা জােম মসিজদ জািমরতা, ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ২০০০     

৩৮০ জািমরতা উ রপাড়া মসিজদ জািমরতা, ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯৯০     

৩৮১ পারজািমরতা মসিজদ জািমরতা, ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯৯১     

৩৮২ বড় বা িরয়া বড় জােম মসিজদ বড়বা িরয়া,ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৮৬১     



৩৮৪ বা িরয়া সড়ক পাকা মসিজদ বড়বা িরয়া,ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ২০০৬     

৩৮৫ বা িরয়া উ রপাড়া জােম মসিজদ বড়বা িরয়া,ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯৯৮    ওয়াড নং-৫ 

৩৮৬ কা াবা িরয়া জােম মসিজদ কা াবা িরয়া, ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯৮৫     

৩৮৭ চরবা িরয়া জােম মসিজদ চরবা িরয়া, ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯০৫     

৩৮৮ ফ য়ামারা জােম মসিজদ ফ য়ামারা ,ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯০৫     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-৫ 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ পারজনা ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-  নং-৬ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩৮৯ ফ য়ামারা উ রপাড়া মসিজদ ফ য়ামারা,ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯৮১     

৩৯০  জাড়পাড়া উ রপাড়া মসিজদ জাড়পাড়া, ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯০০     

৩৯১ জাড়পাড়া  জােম মসিজদ জাড়পাড়া ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ১৯৯৮     

৩৯২ জাড়পাড়া ম পাড়া জােম মসিজদ জাড়পাড়া ডাকঃ জািমরতা,শাহজাদ র   ২০০৮     

৩৯৩ চরবাচরা জােম মসিজদ চরবাচরা ,ডাকঃ পারজনা,শাহজাদ র   ১৯৬৮    ওয়াডনং-৭ 



৩৯৪ বাচরা উ রপাড়া জােম মসিজদ বাচরা পাঃ পারজনা,শাহজাদ র   ১৯৯১     

৩৯৫ বাচরা দি ণপাড়া জােম মসিজদ বাচরা পাঃ পারজনা,শাহজাদ র   ১৯৯৮     

৩৯৬ হিরনাথ র জােম মসিজদ হিরনাথ র, পাঃ পারজনা,শাহজাদ র   ১৯৯৭     

৩৯৭ ন লাল র দি নপাড়া জােম মসিজদ ন লাল র, পাঃ পারজনা,শাহজাদ র   ১৯২৫    ওয়াড নং-৮ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-৬ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ পারজনা ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- ৮ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩৯৮ ন লাল র লপাড়া জােম মসিজদ ন লাল র, পাঃ পারজনা,শাহজাদ র   ২০০৫     

৩৯৯ ন লাল র সরকার পাড়া জােম মসিজদ ন লাল র, পাঃ পারজনা,শাহজাদ র   ১৯৯০     

৪০০ ন লাল র ম  পাড়া জােম মসিজদ ন লাল র, পাঃ পারজনা,শাহজাদ র   ১৯৫৫     

৪০১ ন লাল র র পাড় জােম মসিজদ ন লাল র, পাঃ পারজনা,শাহজাদ র   ১৮০২     

৪০২ ন লাল র  হাটেখালা  জােম মসিজদ ন লাল র, পাঃ পারজনা,শাহজাদ র   ১৯৯৮     



৪০৩ খ কারবাড়ী জােম মসিজদ ন লাল র, পাঃ পারজনা,শাহজাদ র   ২০০১     

৪০৪ ন লাল র  মা াসা জােম মসিজদ ন লাল র, পাঃ পারজনা,শাহজাদ র   ১৯০১     

৪০৫ ন লাল র  উ রপাড়া জােম মসিজদ ন লাল র, পাঃ পারজনা,শাহজাদ র   ১৯৯৮     

৪০৬ িজগারবািড়য়া জােম মসিজদ িজগারবািড়য়া, পাঃ ন লাল র,শাহজাদ র   ২০০০    ওয়াড নং-৯ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-৭ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র 

                       
 

পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ পারজনা ও    
         পাতািজয়া 

ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- ৯ ও ১ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪০৭ িজগারবািড়য়া জােম মসিজদ িজগারবািড়য়া, পাঃ ন লাল র,শাহজাদ র   ২০০০     

৪০৮ পাতািজয়া মাজারপাড়া জােম মসিজদ পাতািজয়া, পাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৯২৫    ওয়াড নং-১ 

৪০৯ পাতািজয়া িদঘীরপাড় জােম মসিজদ পাতািজয়া িদঘীরপাড়া, পাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৮৮৯     

৪১০ পাতািজয়া তারাম লপাড় জােম মসিজদ পাতািজয়া তারাম লপাড়, পাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৯২০     

৪১১ পাতািজয়া কা িরয়াপাড়া জােম মসিজদ পাতািজয়া কা িরয়াপাড়া, পাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৯৯৭     

৪১২ পাতািজয়া রায়াপাড়া জােম মসিজদ রায়পাড়া, , পাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ২০০০     



৪১৩ পাতািজয়া গািতরপাড়া জােম মসিজদ পাতািজয়া গািতরাপাড়া, পাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৯২৮    ওয়াড নং-২ 

৪১৪ পাতািজয়া হাসপাতাল  জােম মসিজদ পাতািজয়া হাসপাতাল, পাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৯৮০     

৪১৫ পাতািজয়া মা াসা   জােম মসিজদ পাতািজয়া মা াসা, পাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ২০০৬     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-৮ 
 
 
 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  পাতািজয়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- ২, ৩ ও ৪ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গা
না 

মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪১৬ পাতািজয়া  দরগা শিরফ   জােম মসিজদ পাতািজয়া চ বতা, পাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৯৯৯     

৪১৭ পাতািজয়া  লপাড়া   জােম মসিজদ পাতািজয়া লপাড়া, পাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ২০০১     

৪১৮ বড়বায়ড়া জােম মসিজদ বড়বায়ড়া, পাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৯৯৯    ওয়াড নং-৩ 

৪১৯ রাউতারা বড়পাড়া জােম মসিজদ বড়রপাড়ােপাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৯৯৯     

৪২০ রাউতারা বাধ জােম মসিজদ রাউতারা বাধা , পাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ২০০০     

৪২১ আেলাকিদয়ার আল মিদনা জােম মসিজদ আেলাকিদয়ার পি মপাড়া,, পাঃ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৮৯    ওয়াড নং-৪ 

৪২২ আেলাকিদয়ার আল মিদনা জােম মসিজদ দি ণপাড়া, পাঃ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র   ২০০৫     



৪২৩ আেলাকিদয়ার  জােম মসিজদ আৈল◌াকিদয়ার উ রপাড়া, পাঃ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৮৫     
৪২৪ কালী জােম মসিজদ কালী উ রপাড়া, পাঃ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৯৪     

৪২৫ কালী জােম মসিজদ কালী উ রপাড়া, পাঃ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৯৬     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 
 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  পাতািজয়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- ৫ ও ৬ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪২৬ ন াহ বপাড়া জােম মসিজদ ন াহ বপাড়া, পাঃ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৯০     

৪২৭ ন াহ দি ণ পাড়া জােম মসিজদ ন াহ বপাড়া, পাঃ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৯২     

৪২৮ ন াহ বাধপাড়া জােম মসিজদ ন াহ বপাড়া, পাঃ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৯৭     

৪২৯ ন াহ পি মপাড়া জােম মসিজদ ন াহ বপাড়া, পাঃ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৯০     

৪৩০ ছা্ট বায়ড়া জােম মসজিদ ছাটবায়ড়া , , পাঃ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৬৪     

৪৩১ কালী দি ণপাড়া জােম মসিজদ কালী দি ণপাড়া, পাঃ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৯০     

৪৩২ শাকেতালা বাজার জােম মসজিদ শাকেতালা বাজার, , পাঃ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র   ১৯২০     



৪৩৩ চড়ািচ িলয়া রানপাড়া জােম মসিজদ চড়ািচ িলয়া ◌ুরানপাড়া, , পাঃ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র   ১৩২০বাংলা    ওয়াড নং-৬ 

৪৩৪ চড়ািচ িলয়া  চরপাড়া জােম মসিজদ চড়ািচ িলয়া চরপাড়া, , পাঃ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র   ১৯২০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

ইসলািমক ফাউে শন বাংলােদশ মসিজদ জিরপ - ২০০৭ 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ পাতািজয়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং -৬ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪৩৫ চড়ািচ িলয়া   আল-মিদণা জােম মসিজদ চড়ািচ িলয়া  ম লপাড়া, পাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৯৯০     

৪৩৬ চড়ািচ িলয়া    ন ন বাজার জােম মসিজদ বাজার মসিজদেপাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ২০০২     

৪৩৭ বহলবাড়ী বপাড়া জােম মসিজদ বহলবাড়ীেপাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৯৭৫     

৪৩৮ বহলবাড়ী পি মপাড়া জািম মসিজদ বহলবাড়ীেপাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৯৯৮     

৪৩৯ য়ারব  জােম মসিজদ য়ারব েপাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৯৮৫     

৪৪০ মানামারা জােম মসিজদ মানামারােপাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৯৬৫     

৪৪১ রশমবাড়ী জােম মসিজদ  রশমবাড়ী, পাঃ পাতািজয়া শাহজাদ র    ১৯৪২    ওয়াড নং-৭ 

৪৪২ ভাইমারা জােম মসিজদ ভাইমারা, পাঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৯৬০     



৪৪৩ মাদলা ম পাড়া জােম মসিজদ মাদলা ম পাড়া, পাঃেপাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৯৯৮     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ পাতািজয়া ও 

                বলৈতল 
ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-  ৮ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪৪৪ মাদলা দি ণপাড়া জােম মসিজদ মাদলা দি ণপাড়া,ডাকঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৯৯৯     

৪৪৫ মাদলা পি মপাড়া বায় ল মা র  জােম মসিজদ মাদলা পি মপাড়া , ডাকঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৯৬০     

৪৪৬ কাকীলামারী বপাড়া জােম মসিজদ কাকীলামারা বপাড়া, ডাকঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৯৬৫     

৪৪৭  কাকীলামারা পি মপাড়া   জােম মসিজদ কাকীলামারা পি মপাড়া,   ডাকঃ পাতািজয়া,শাহজাদ র   ১৯৯০     

৪৪৮ গ া সাদ দি ণপাড়া জােম মসিজদ গ া সাদ দি ণপাড়া,ডাকঃ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৭০    ওয়াড নং-৯ 

৪৪৯ গ া সাদ উ র পাড়া জােম মসিজদ মাদলা পি মপাড়া, ডাকঃ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৪৫     

৪৫০ মাদলা বপাড়া জােম মসিজদ মাদলা পি শপাড়া, ডাকঃ বাঘাবাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৮২     

৪৫১ সাতবাড়ীয়া সরদার বাড়ী জােম মসিজদ সাতবািড়য়া সরদারবাড়ী, বলৈতল,শাহজাদ র   ১৮৩০    ওয়াড নং-০১ 

৪৫২ সাতবাড়ীয়া সরকার বাড়ী জােম মসিজদ সাতবাড়ীয়া সরকার বাড়ী. , বলৈতল,শাহজাদ র   ১৯৫০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা 
 
 
 



 
 

ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ বলৈতল ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং -১ 
 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪৫৩ সাতবাড়ীয়া ঈদগাহ জােম মসিজদ সাতবাড়ীয়া ঈদগাহ, . , বলৈতল,শাহজাদ র   ১৯৮০     

৪৫৪ সাতবাড়ীয়া বাই ন র  জােম মসিজদ সাতবাড়ীয়া বাই ন র  , বলৈতল,শাহজাদ র       ১৯৯৯     

৪৫৫ খাষসাতবাড়ীয়া উ রপাড়া রা◌্তন জােম মসিজদ খাষসাতবাড়ীয়া উ রপাড়া, , বলৈতল,শাহজাদ র   ১৮২০     

৪৫৬ খাষসাতবাড়ীয়া উ রপাড়া ন ন মা াসা জােম মসিজদ খাষসাতবাড়ীয়া উ রপাড়া ন ন মা াসা, , বলৈতল,শাহজাদ র       ১৯৯০     

৪৫৭ বা াপাড়া রাতন জােম মসিজদ বা াপাড়া রানপা, বলৈতল,শাহজাদ র    ১৯১০     

৪৫৮ বা াপাড়া পাড়া ন ন জােম মসিজদ বা াপাড়া পাড়া, পাঃখাসসাতবাড়ীয়া,শাহজাদ র   ১৯৯৮     

৪৫৯ আগ কালী জােম মসিজদ আগ কালী , , পাঃখাসসাতবাড়ীয়া,শাহজাদ র   ১৮৬০    ওয়াড নং-২ 

৪৬০ কালী জােম মসিজদ কালিজ◌ােম মসিজদ, পাঃখাসসাতবাড়ীয়া,শাহজাদ র   ১৮৪০     

৪৬১ কালী রায়পাড়া ডাঃ জিসম উি ন জােম মসিজদ কালী রায়পাড়া, , পাঃখাসসাতবাড়ীয়া,শাহজাদ র   ১৯৭০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 



 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ বলৈতল ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- ৩ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪৬২ খাষসাতবাড়ীয়া কন ীয় জােম মসিজদ খাষসাতবাড়ীয়া,ডাকঃ খাষসাতবাড়ীয়া,শাহজাদ র   ১৮৩০     

৪৬৩ খাষসাতবাড়ীয়া  পি মপাড়া জােম মসিজদ খাষসাতবাড়ীয়া,ডাকঃ খাষসাতবাড়ীয়া,শাহজাদ র   ১৯৬২     

৪৬৪ খাষসাতবাড়ীয়া  মা াপাড়া জােম মসিজদ খাষসাতবাড়ীয়া,ডাকঃ খাষসাতবাড়ীয়া,শাহজাদ র   ১৯৮০     

৪৬৫ খাষসাতবাড়ীয়া  দি ণ পাড়া জােম মসিজদ খাষসাতবাড়ীয়া,ডাকঃ খাষসাতবাড়ীয়া,শাহজাদ র   ১৯৪০     

৪৬৬ উ রিবল খাতাব (রাঃ) মা াসা মসিজদ অিফস ভবন   ১৯৯৯     

৪৬৭ তল িপ জােম মসিজদ বল িপ ,   ১৮৬০     

৪৬৮ মালিতডাংগা ন নপাড়া জােম মসিজদ াম   ১৯৩৭     

৪৬৯ মালিতডাংগা পি ম পাড়া জােম মসিজদ াম   ১৮৪৬     

৪৭০ সাত বাজার মসিজদ রাড   ১৯৩০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 



 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  বলৈতল ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- ৪ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪৭১ আক  বািড় জােম মসিজদ ভ াগািছ আক পাড়া ,ডাকঃ বতকাি ,শাহজাদ র   ১৯৭০     

৪৭২ সরদারবািড় জােম মসিজদ ভ াগািছ (সরদার) পাড়া ,ডাকঃ বতকাি ,শাহজাদ র   ১৯৯৯     

৪৭৩ আগেবড়া জােম মসিজদ আগেবড়া,ডাকঃ বতকাি ,শাহজাদ র   ১৯৭৫     

৪৭৪ আগেবড়া দি ণপাড়া  জােম মসিজদ আগেবড়া,ডাকঃ বতকাি ,শাহজাদ র   ২০০০     

৪৭৫ আগেবড়া উ রপাড়া  জােম মসিজদ আগেবড়া উ রপাড়া, ডাকঃ বতকাি ,শাহজাদ র   ২০০০     

৪৭৬ মালতী ডাংগা জােম মসিজদ মালতী ডাংগা বপাড়া , ডাকঃ বতকাি ,শাহজাদ র   ১৯৬৫     

৪৭৭ বতকাি  বাজার জােম মসিজদ বতকাি  বাজার , ডাকঃ বতকাি ,শাহজাদ র   ১৯৭০     

৪৭৮ খাকিদয়ার জােম মসিজদ খাকিদয়ার, ডাকঃ বতকাি ,শাহজাদ র   ১৯৭০    ওয়াড নং-৫ 

৪৭৯ চর বতকাি  জােম মসিজদ চর বতকাি , ডাকঃ বতকাি ,শাহজাদ র   ১৯৮০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 

 



ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  বলৈতল ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৫ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪৮০ মরাকাদাই জােম মসিজদ মরাকাদাই , ডাকঃ বতকাি ,শাহজাদ র   ১৯৮৫     

৪৮১ িশবরাম র জােম মসিজদ িশবরাম র, ডাকঃ বতকাি ,শাহজাদ র   ১৯৯২     

৪৮২ সন িবতকাি  জােম মসিজদ সন বতকাি , ডাকঃ বতকাি ,শাহজাদ র   ২০০০     

৪৮৩ রান কাদাই জােম মসিজদ রান কাদাই,ডাকঃ ফলতলা, শাহজাদ র   ১৯৪০    ওয়াড নং-৬ 

৪৮৪ দাস পাড়া মসিজদ রান কাদাই দাসপাড়া, ডাকঃ ফলতলা, শাহজাদ র   ২০০৫     

৪৮৫ মা াপাড়া মসিজদ কাদাই দাসপাড়া, ডাকঃ ফলতলা, শাহজাদ র   ১৯৯০     

৪৮৬ দাপাপাড়া জােম মসিজদ চরকাদাই, ডাকঃ ফলতলা, শাহজাদ র   ১৯৭৫     

৪৮৭ ম পাড়া মসিজদ 
 

        

৪৮৮ িবলপাড়া জােম মসিজ চরকাদাই, ডাকঃ ফলতলা, শাহজাদ র   ১৯৪০     

৪৮৯ ন নবাড়ী মসিজদ কাদাই বাদলা, ডাকঃ ফলতলা, শাহজাদ র   ২০০০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 
 
 
 



 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ বলৈতল ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- ৭ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪৯০ ঘাড়শাল উ রপাড়া ক ীয় জােম মসিজদ ঘাড়শাল ,ডাকঃ  বলৈতল,শাহজাদ র   ১৯০৫     

৪৯১ ঘাড়শাল  দি ণ পাড়া ক ীয় জােম মসিজদ ঘাড়শাল ,ডাকঃ  বলৈতল,শাহজাদ র   ১৯৮৭     

৪৯২ ঘাড়শাল  চৗরা া জােম মসিজদ ঘাড়শাল ,ডাকঃ  বলৈতল,শাহজাদ র   ১৯৯০     

৪৯৩ ঘাড়শাল   ন নপাড়া  জােম মসিজদ ঘাড়শাল ,ডাকঃ  বলৈতল,শাহজাদ র   ২০০০     

৪৯৪ ঘাড়শাল   মােকট  জােম মসিজদ ঘাড়শাল ,ডাকঃ  বলৈতল,শাহজাদ র   ১৯৮৮     

৪৯৫ ঘাড়শাল   পি মপাড়া  জােম মসিজদ ঘাড়শাল ,ডাকঃ  বলৈতল,শাহজাদ র   ২০০০     

৪৯৬ ঘাড়শাল   বপাড়া  ওয়াি য়া  মসিজদ ঘাড়শাল ,ডাকঃ  বলৈতল,শাহজাদ র   ১৯৯৮     

৪৯৭ চর বলৈতল জােম মসিজদ চরেবলৈতল,শা◌্হজাদ র   ১৭৮০    ওয়াড নং-৮ 

৪৯৮ চর বলৈতল  পি শপাড়া জােম মসিজদ পাড়া   ১৯৮২     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 
 



িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  বলৈতল ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ ৮ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪৯৯ চর বলৈতল  মা াসা  জােম মসিজদ অিফস ভবন   ১৯৯০     

৫০০ চর বলৈতল  ব পাড়া  জােম মসিজদ পাড়া   ১৯৭০     

৫০১  বলৈতল  জােম মসিজদ াম   ১৭৪০     

৫০২ গাপীনাথ র জােম মসিজদ াম   ১৭২০     

৫০৩ ধর জামৈতল ক ীয় জােম মসিজদ ধর জামৈতল , ডাক- বলৈতল   ১৯৪০    ওয়াড-৯ 

৫০৪ ধর জামৈতল কবর ান জােম মসিজদ ধর জামৈতল , ডাক- বলৈতল   ১৯৯০     

৫০৫ ধর জামৈতল উ র পাড়া জােম মসিজদ ধর জামৈতল , ডাক- বলৈতল   ১৯৯১     

৫০৬ ধর জামৈতল ক ীয় জােম মসিজদ ধর জামৈতল , ডাক- বলৈতল   ১৯৫০     

৫০৭ াশ বািড়য়া ক ীয় জােম মসিজদ াশবািড়য়া , ডাক- বলৈতল   ১৯৫০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 



িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ শাহজাদ র ইউিনয়নঃ  বলৈতল ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ ৯ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৫০৮ াশ বািড়য়া ন ন পাড়া ওয়াি য়া মসিজদ াশবািড়য়া , ডাক- বলৈতল   ১৯৯২     

৫০৯ াশ বািড়য়া ঈদগা মাঠ ওয়াি য়া জােম মসিজদ াশবািড়য়া , ডাক- বলৈতল   ১৯৯০     

৫১০ াবািরয়া জােম মসিজদ াবািরয়া , শাহজাদ র   ১৯১২    ওয়াড-১ 

৫১১ উপেজলা পিরষদ জােম মসিজদ উপেজলা পিরষদ রাড   ১৯৩৩     

৫১২ ডাক বাংলা পাড়া জােম মসিজদ ডাক বাংলা রাড , শাহজাদ র   ২০০৪     

৫১৩ শরখালী জােম মসিজদ শরখালী , শাহজাদ র   ১৯৪০     

৫১৪ আল-মিদনা জােম মসিজদ িদল বা বাস া  , শাহজাদ র   ১৯৭৮     

৫১৫ শরখালী দঃ পাড়া সরকার বাড়ী জােম মসিজদ  শরখালী , শাহজাদ র   ১৯৯৮     

৫১৬ কা াপাড়া কাট মসিজদ শাহজাদ র   ১৯৭৯     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 



িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ শাহজাদ র ইউিনয়নঃ  ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ ৯ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৫১৭ মাহা দ র জােম মসিজদ িস,এন,িব, রাড , শাহজাদ র   ২০০৫     

৫১৮ প র দাতালা জােম মসিজদ প র , শাহজাদ র   ১৯৩৮    ওয়াড-২ 

৫১৯ প র ড়ান পাড়া জােম মসিজদ প র , শাহজাদ র   ১৯৮৩     

৫২০ প র ন ন পাড়া জােম মসিজদ প র , শাহজাদ র   ১৯৯০     

৫২১ ভ দহ জােম মসিজদ ভ দহ, শাহজাদ র   ১৯০৮     

৫২২ িনয়াখালী পাড়া আজীমপীর জােম মসিজদ িনয়াখালী, শাহজাদ র   ১৬৩০     

৫২৩ ছয়ানী পাড়া জােম মসিজদ ছয়ানী পাড়া , শাহজাদ র   ১৬৯৫    ওয়াড-৩ 

৫২৪ মিনরাম র সরকার পাড়া জােম মসিজদ মিনরাম র , শাহজাদ র   ১৯৭০     

৫২৫ মিনরাম র কািরগর পাড়া জােম মসিজদ মিনরাম র , শাহজাদ র   ১৯৯১     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 



িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ শাহজাদ র ইউিনয়নঃ  ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ ৩ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৫২৬ মিনরাম র মা াসা জােম মসিজদ মিনরাম র , শাহজাদ র   ২০০১     

৫২৭ রায় পাড়া মসিজদ রায়পাড়া , শাহজাদ র   ২০০৩     

৫২৮ মখ িময়া জােম মসিজদ দরগা পাড়া , শাহজাদ র   ১৪৯৫    ওয়াড-৪ 

৫২৯ র পাড় দি ণ পাড়া জােম মসিজদ র পাড় , শাহজাদ র   ১৯১৫     

৫৩০ র পাড় উ র পাড়া জােম মসিজদ র পাড় , শাহজাদ র   ১৯৬৯     

৫৩১ র পাড় ওয়াি য়া জােম মসিজদ র পাড় , শাহজাদ র   ১৯৯৫     

৫৩২ বায় র আমান জােম মসিজদ পাড়েকালা , শাহজাদ র   ১৯৬৯    ওয়াড-৫ 

৫৩৩ ী এমারত আলী জােম মসিজদ পাড়েকালা , শাহজাদ র   ১৯৯৪     

৫৩৪ বায় ন র উ র পাড়া জােম মসিজদ পাড়েকালা , শাহজাদ র   ১৯৭৫     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 



িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ শাহজাদ র ইউিনয়নঃ  ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ ৫ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৫৩৫ বায় াহ শরীফ জােম মসিজদ পাড়েকালা , শাহজাদ র   ১৯৯২     

৫৩৬ দা স সালাম জােম মসিজদ পাড়েকালা , শাহজাদ র   ১৯৯১     

৫৩৭ বায় ল আকছা জােম মসিজদ াণনাথ র , শাহজাদ র   ১৯৮৯     

৫৩৮ াণনাথ র ব পাড়া জােম মসিজদ াণনাথ র , শাহজাদ র   ১৯৬৮     

৫৩৯ শি র পঃ পাড়া জােম মসিজদ শি র , শাহজাদ র   ১৯৮০    ওয়াড-৬ 

৫৪০ আইক বাড়ী শি র ব পাড়া জােম মসিজদ শি র , শাহজাদ র   ১৯৯৭     

৫৪১ খ নিদয়ার জােম মসিজদ খ নিদয়ার , শাহজাদ র   ১৯৭২     

৫৪২ তালতলা ন ন পাড়া জােম মসিজদ তালতলা , শাহজাদ র   ১৯৯০     

৫৪৩ রামবাড়ী পঃ পাড়া জােম মসিজদ রামবাড়ী , শাহজাদ র   ১৯৬৭     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 



িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ শাহজাদ র ইউিনয়নঃ  ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ ৬ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৫৪৪ রামবাড়ী মা াসা জােম মসিজদ রামবাড়ী , শাহজাদ র   ১৯৮০     

৫৪৫ রামবাড়ী উ র পাড়া জােম মসিজদ রামবাড়ী , শাহজাদ র   ১৯৮৮     

৫৪৬ ািরয়া র উ র পাড়া জােম মসিজদ ািরয়া র , শাহজাদ র   ১৯৬০    ওয়াড-৭ 

৫৪৭ ািরয়া র বাজার জােম মসিজদ ািরয়া র , শাহজাদ র   ১৯৭২     

৫৪৮ ন য়া জােম মসিজদ ন য়া , শাহজাদ র   ১৯৫০     

৫৪৯ শি র জােম মসিজদ শি র , শাহজাদ র   ১৯৩২     

৫৫০ শের বাংলা জােম মসিজদ ািরয়া র , শাহজাদ র   ২০০০    ওয়াড-৮ 

৫৫১ আওয়ািময়া জােম মসিজদ ািরয়া র , শাহজাদ র   ১৯২৩     

৫৫২ খানকা মসিজদ ািরয়া র , শাহজাদ র   ২০০৩     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ শাহজাদ র ইউিনয়নঃ  ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং- ৮ 



 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৫৫৩ বায়তহল মাকাে স জােম মসিজদ ািরয়া র , শাহজাদ র   ১৯৮৭     

৫৫৪ বায় ল আমান জােম মসিজদ ািরয়া র , শাহজাদ র   ১৮৮২     

৫৫৫ বায় স সালাম জােম মসিজদ ািরয়া র , শাহজাদ র   ১৯৮৩     

৫৫৬ জা া ল নাঈম জােম মসিজদ ািরয়া র , শাহজাদ র   ১৯১৭     

৫৫৭ আ  বকর িসি ক রাঃ জােম মসিজদ ািরয়া র , শাহজাদ র   ১৯৯৯     

৫৫৮ বাড়ািবল উ র পাড়া জােম মসিজদ বাড়ািবল , শাহজাদ র       ওয়াড-৯ 

৫৫৯ বাড়ািবল ক ীয় জােম মসিজদ বাড়ািবল , শাহজাদ র   ১৯৯৫     

৫৬০ বাড়ািবল ম  পাড়া রাতন জােম মসিজদ বাড়ািবল , শাহজাদ র        

৫৬১ বাড়ািবল িছলম পাড়া জােম মসিজদ বাড়ািবল , শাহজাদ র        

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ শাহজাদ র ইউিনয়নঃ গাড়াদহ ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ  নং-৯ 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা মসিজেদর ধরন মসিজদ মসিজেদর কাঠােমা ম  



াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

৫৬২ বাড়ািবল সদার পাড়া জােম মসিজদ বাড়ািবল , শাহজাদ র        

৫৬৩ বাড়ািবল াচ পাড়া জােম মসিজদ বাড়ািবল , শাহজাদ র   ১৯৯৬     

৫৬৪ বাড়ািবল িদঘর পাড়া জােম মসিজদ বাড়ািবল , শাহজাদ র   ১৯৯০     

৫৬৫ বাড়ািবল ম লদহ জােম মসিজদ বাড়ািবল , শাহজাদ র        

৫৬৬ বাড়ািবল ব পাড়া জােম মসিজদ বাড়ািবল , শাহজাদ র        

৫৬৭ গাদহ জােম মসিজদ গাদহ , ডাক-মিশ র   ১৯৭৩    ওয়াড-১ 

৫৬৮ গাদহ উ র পাড়া জােম মসিজদ গাদহ , ডাক-মিশ র   ১৯৮১     

৫৬৯ মিশ র দঃ পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-মিশ র   ১৯৬৯     

৫৭০ মিশ র দঃ পাড়া নামায ঘর াম+ডাক-মিশ র   ১৯৯৮     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ গাড়াদহ ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-০১ 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা মসিজেদর ধরন মসিজদ মসিজেদর কাঠােমা ম  



াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

৫৭১ লাল র জােম মসিজদ লাল র , ডাক-মিশ র   ১৯৭৭     

৫৭২ মিশ র ক ীয় জােম মসিজদ াম+ডাক-মিশ র   ১৯০১    ওয়াড-২ 

৫৭৩ মিশ র উঃ পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-মিশ র   ১৯৯৮     

৫৭৪ মিশ র আদশ পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-মিশ র   ১৯৯৪     

৫৭৫ তালগািছ ক ীয় জােম মসিজদ তালগািছ+মিশ র   ১৯১০    ওয়াড-৩ 

৫৭৬ তালগািছ বাজার জােম মসিজদ তালগািছ+মিশ র   ১৯৯৭     

৫৭৭ সিরষােকাল জােম মসিজদ সিরষােকাল , ডাক-মিম র   ১৯৭২     

৫৭৮ সিরষােকাল মা াসা জােম মসিজদ সিরষােকাল , ডাক-মিম র   ১৯৭৮     

৫৭৯ বাজার ঘাট জােম মসিজদ সিরষােকাল , ডাক-মিম র   ১৯৮৮     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ গাড়াদহ ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-০৪ 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা মসিজেদর ধরন মসিজদ মসিজেদর কাঠােমা ম  



াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

৫৮০ গাড়াদহ ক ীয় জােম মসিজদ াম+ডাক-গাড়াদহ   ১৯৩৮     

৫৮১ গাড়াদহ ম  পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-গাড়াদহ   ১৯৭২     

৫৮২ গাড়াদহ উতাতর পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-গাড়াদহ   ১৯৭৭     

৫৮৩ গাড়াদহ ভায়া িব াস জােম মসিজদ াম+ডাক-গাড়াদহ   ১৯৭৫     

৫৮৪ গাড়াদহ িব  রাড জােম মসিজদ াম+ডাক-গাড়াদহ   ১৯৬২    ওয়াড-৫ 

৫৮৬ গাড়াদহ বাইেমন পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-গাড়াদহ   ১৯৬৪     

৫৮৭ গাড়াদহ উ র পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-গাড়াদহ   ১৯৬৮     

৫৮৮ গাড়াদহ ী পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-গাড়াদহ   ১৯৮০     

৫৮৯ গাড়াদহ বাজার পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-গাড়াদহ   ১৯৮৩     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শাহজাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ গাড়াদহ ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-৬ 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা মসিজেদর ধরন মসিজদ মসিজেদর কাঠােমা ম  



াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

৫৯০ চর নবী র জােম মসিজদ াম+ডাক-চর নবী র   ১৯৬৮     

৫৯১ চর নবী র উ র পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-চর নবী র   ১৯৭৭     

৫৯২ চর নবী র দঃ মসিজদ াম+ডাক-চর নবী র   ১৯৯৮     

৫৯৩ ট য়ার পাড়া জােম মসিজদ াম- ট য়ার পাড়া , ডাক-চর নবী র   ১৯৭২     

৫৯৪ ট য়ার পাড়া ম ব ঘর াম- ট য়ার পাড়া , ডাক-চর নবী র   ১৯৯৭     

৫৯৫ বারই টপরী জােম মসিজদ বারই টপরী   ২০০১    ওয়াড-৭ 

৫৯৬ বারই টপরী মা াসা মসিজদ বারই টপরী   ২০০৪     

৫৯৭ চর টপরী জােম মসিজদ চর টপরী        

৫৯৮ চর টপরী উ র পাড়া জােম মসিজদ চর টপরী        

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ গাড়াদহ  ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ  নং-০৭ 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা মসিজেদর ধরন মসিজদ মসিজেদর কাঠােমা ম  



াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

৫৯৯ বউসাগাড়ী জােম মসিজদ বউসাগাড়ী   ১৯৮১     

৬০০ রান টপরী জােম মসিজদ রান টপরী , ডাক-চর নবী র   ১৯৭৪    ওয়াড-৮ 

৬০১ রান টপরী উঃ মসিজদ রান টপরী , ডাক-চর নবী র   ১৯৯৭     

৬০২ নবী র জােম মসিজদ াম+ডাক-নবী র   ১৯৬৯     

৬০৩ নবী র ওয়াি য়া মসিজদ াম+ডাক-নবী র   ১৯৯৯     

৬০৪ মাকড়েকালা ব পাড়া জােম মসিজদ মাকড়েকালা   ১৯৭২    ওয়াড-৯ 

৬০৫ মাকড়েকালা পঃ পাড়া জােম মসিজদ মাকড়েকালা   ১৯৯৬     

৬০৬ মাকড়েকালা দঃ পাড়া জােম মসিজদ মাকড়েকালা   ১৯৯৮     

৬০৭ কািশয়ােকালা জােম মসিজদ কািশয়ােকালা   ১৯৭২     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ গাড়াদহ/গালা ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-৯ 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা মসিজেদর ধরন মসিজদ মসিজেদর কাঠােমা ম  



াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

৬০৮ কািশয়া কালা জােম মসিজদ কািশযােকালা   ১৯৯৮     

৬০৯ কািশ র জােম মসিজদ কািশ র , গালা   ১৯৭২    ওয়াড-১ 

৬১০ কািশ র বাজার জােম মসিজদ কািশ র , গালা   ১৯৯১     

৬১১ গজনা জােম মসিজদ গজনা ,গালা   ১৯৮৪     

৬১২ গালা জােম মসিজদ গালা   ১৯৬১     

৬১৩ ফিকর পাড়া ম ব ঘর ফিকর পাড়া ,গালা   ১৯৮৯     

৬১৪ মা ান জােম মসিজদ মা ান,গালা   ১৯৭৭     

৬১৫ হািড়য়া কা া জােম মসিজদ হািরয়া কা  , গালা    ১৯৮৭     

৬১৬ হাটবায়ড়া জােম মসিজদ হাটবায়ড়া, পাঃ গালী,শাহজাদ র   ১৯৬৮    ওয়াড নং-২ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ গালা ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং◌ু২ ও ৩ 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা মসিজেদর ধরন মসিজদ মসিজেদর কাঠােমা ম  



াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

৬১৭ চর গালী জােম মসিজদ চর গালী, পাঃ লাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৮১     

৬১৮ গালী  পাড়া জােম মসিজদ গালী  পাড়া, পাঃ লাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৭৯     

৬১৯ বড় গালীপাড়া জােম মসিজদ বড় গালীপাড়া, পাঃ লাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৭২     

৬২০ গাড়া গালী হাট খালা মসিজদ গাড়া গালী হাট, পাঃ লাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৯৭     

৬২১ গাড়া গালী ম পাড়া জােম মসিজদ গাড়া গালী ম পাড়া, পাঃ লাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৭৪     

৬২২ পাড় গালী দি ণপাড়া জােম মসিজদ পাড় গালী দি ণপাড়া, পাঃ লাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৭৭     

৬২৩ গাছবায়ড়া জােম মসিজদ গাছবায়ড়া, পাঃ লাড়ী,শাহজাদ র   ১৯৮৫     

৬২৪ গািব র জােম মসিজদ গািব র,   ১৯৭৪    ওয়াড নং-৩ 

৬২৫ চরবিসয়া জােম মসিজদ চরবিনয়া, গািব র,শাহজাদ র   ২৯৭৬     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ   গালা  ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং- ৩ 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা মসিজেদর ধরন মসিজদ মসিজেদর কাঠােমা ম  



াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

৬২৬ জিলল সরকারপাড়া জােম মসিজদ জিলল সরকার পাড়া   ১৯৭৯     

৬২৭ দওদরতা মসিজদ দওদরতা   ১৯৯৭     

৬২৮ বিনয়া হালদারপাড়া মসিজদ বিনয়া   ১৯৯৮     

৬২৯ িমজা র জােম মসিজদ িমজা র   ১৯৭২     

৬৩০ হাতেকাড়া মসিজদ হাতেকাড়া,ডাকঃ ব য়া,শাহজাদ র   ১৯৮৫    ওয়া◌্ড নং-৪ 

৬৩১ হাতেকাড়া মসিজদ হাতেকাড়া, ডাকঃ ব য়া,শাহজাদ র   ১৯৯৮     

৬৩২ গাপাল র জােম মসিজদ গাপাল র, ডাকঃ ব য়া,শাহজাদ র   ১৯৮৫     

৬৩৩ হাতেকাড়া, নামাজ ঘর হাতেকাড়া, ডাকঃ ব য়া,শাহজাদ র   ২০০৫     

৬৩৪ মাহন র জােম মসিজদ মাহন র,   ১৯৬৩    ওয়াড নং-৫ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  গালা ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-৫ ও ৬ 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা মসিজেদর ধরন মসিজদ মসিজেদর কাঠােমা ম  



াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

৬৩৫ রতনিদয়া জােম মসিজদ রতনিদয়া   ১৯৫৮     

৬৩৬ রতনিদয়া  উ র পাড়া জােম মসিজদ রতনিদয়া  উ র পাড়া,   ১৯৯৪     

৬৩৭ িশ লকা ী জােম মসিজগদ িশ লকা ী   ১৯৬১     

৬৩৮ িশ ল কা ী  ম  পাড়া ম ব িশ লকা ী    ১৯৯৯     

৬৩৯ ধলাই জােম মসিজদ ধলাই , পাঃ ব য়া,শাহজাদ র ।   ১৯৪৭    ওয়াড নং-৬ 

৬৪০ িবেনা য়া বপাড়া জােম মসিজদ িনেনা য়া বপাড়া, , পাঃ ব য়া,শাহজাদ র ।   ১৯৫৪     

৬৪১ িবেনা য়া জােম মসিজদ িবেনা য়া বপাড়া, , পাঃ ব য়া,শাহজাদ র ।   ১৯৫১     

৬৪২ প র জােম মসিজদ প র, , পাঃ ব য়া,শাহজাদ র ।   ১৯৬৯     

৬৪৩ গািপনাথ র জােম মসিজদ গািপনাথ র   ১৯৭২    ওয়াড নং-৭ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  গালা ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-৭ -৮ ,৯ 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা মসিজেদর ধরন মসিজদ মসিজেদর কাঠােমা ম  



াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

৬৪৪ গািপনাথ র জােম মসিজদ গািপনাথ র   ১৯৯৫     

৬৪৫ িদ েমা ারচর জােম মসিজদ িদ েমা ারচর   ১৯৭৮     

৬৪৭ ভড়ােকালা বপাড়া জােম মসিজদ ভড়ােকালা   ১৯৬৮     

৬৪৮ বািনয়া জােম মসিজদ বািনয়া , পাঃ ভড়ােকালা,শাহজাদ র   ১৯৭৪    ওয়াড নং-৮ 

৬৪৯ বিনয়া উ রপাড়া জােম মসিজদ বিনয়া, পাঃ ভড়ােকালা,শাহজাদ র   ১৯৮২     

৬৫০ ভড়ােকালা পি মপাড়া জােম মসিজদ ভড়ােকালা পি মপাড়া, পাঃ ভড়ােকালা,শাহজাদ র   ১৯৭৩     

৬৫১ খাজা র জােম মসিজদ খাজা র,িচ িলয়া,শাহজাদ র   ১৯৬৯    ওয়াডনং-৯ 

৬৫২ চকপাইখ  জােম মসিজদ চকপাইখ , িচ িলয়া,শাহজাদ র   ১৯৭২     

৬৫৩ িচ িলয়া জােম মসিজদ িচ িলয়া, িচ িলয়া,শাহজাদ র   ১৯৫২     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ গালা ও জালাল র ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-৯,১ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



৬৫৪ তা য়া জােম মসিজদ তা য়া, পাঃ িচ িলয়া,শাহজাদ র    ১৯৬৪     

৬৫৫ দওয়ান তা য়া জােম মসিজদ দওয়ান তা য়া, পাঃ িচ িলয়া,শাহজাদ র   ১৯৬৯     

৬৫৬ পাইখ  জােম মসিজদ পাইখ    ১৯৮৭     

৬৫৭ জালাল র ক ীয় জােম মসিজদ জালাল র   ১৯১৭    ওয়াড নং-১ 

৬৫৮ জালাল বপাড়া জােম মসিজদ জালাল র   ১৯৭৮     

৬৫৯ াদশপি  জােম মসিজদ াদশপি ,জালাল র   ১৯৬৯     

৬৬০ পাড়ােহাহন র জােম মসিজদ পাড়ােহান র ,জালাল র   ১৯৬৯     

৬৬১ পাড়ােমাহন র ওয়াি য়া মসিজদ পাড়ােমাহন র, পাঃ জালাল র,শাহজাদ র   ১৯৯৭     

৬৬২ পাড়া জােম মসিজদ পাড়া   ১৯১৫    ওয়াড নং-২ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 

 
 

ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ জালা র ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং -২ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



৬৬৩ ঘাটাবাড়ী জােম মসিজদ ঘাটাবাড়ী   ১৯৭৫     

৬৬৪ রবলা জােম মসিজদ রতলা   ১৯৭২     

৬৬৫ শি ধ র জােম মসিজদ শি ধর র   ১৯৭৫     

৬৬৬ ভকা ক ীয় জােম মসিজদ ভকা,শাহজাদ র,িসরাজগ ।   ১৯৭৫    ওয়াড নং-৩ 

৬৬৭ ভকা ওয়াি য়া মসিজদ ভকা, শাহজাদ র,িসরাজগ ।   ১৯৯৮     

৬৬৮ ভকা ওবদাবাদ ওয়াি য়া মসিজদ ভকা, শাহজাদ র,িসরাজগ ।   ১৯৯০     

৬৬৯ ভকা চর জােম মসিজদ ভকা, শাহজাদ র,িসরাজগ ।   ১৯৯৯     

৬৭০ উ িল জােম মসিজদ উ িল, ভকা, শাহজাদ র,িসরাজগ ।   ১৯৫৪     

৬৭১ সয়দ র বপাড়া ক ীয় মসিজদ সয়দ র   ১৯১০    ওয়াড নং-৪ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ জালাল র ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-৪,৫,৬ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



৬৭২ সয়দ র বপাড়া ম ব সয়দ র   ১৯৯৭     

৬৭৩ সয়দ র বপাড়া জােম মসিজদ সয়দ র   ১৯৭৯     

৬৭৪ সয়দ র পি ম পাড়া জােম মসিজদ সয়দ র পি ম পাড়া   ১৯৫২     

৬৭৫ সয়দ র পি ম পাড়া ওয়াি য়া  মসিজদ সয়দ র পি ম পাড়া   ১৯৯৬     

৬৭৬ সয়দ র পি ম পাড়া ম ব সয়দ র   ১৯৯৭     

৬৭৭ চৗবাড়ীয়া জােম মসিজদ চৗবাড়ীয়া   ১৯৬৭    ওয়াড নং-৬ 

৬৭৮ চৗবাড়ীয়া  উ রপাড়া জােম মসিজদ চৗবাড়ীয়া   ১৯৭২     

৬৭৯ গাবপাড়া জােম মসিজদ গাবপাড়া   ১৯৭০     

৬৮০ গাবপাড়া ওয়াি য়া মসিজদ গাবপাড়া   ১৯৯৮     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ শা জাদ র পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  জালাল র ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং- ৭,৮,৯ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৬৮১ লবকাি  ক ীয় জােম মসিজদ লকা ী   ১৯১৭     



৬৮২ লবকাি  উ রপাড়া  জােম মসিজদ লকা ী   ১৯৭৬     

৬৮৩ লবকাি  উ রপাড়া  জােম মসিজদ লকা ী   ১৯৯৭     

৬৮৪ চক পসী জােম মসিজদ চক পসী   ১৯৭৩    ওয়াডনং-৮ 

৬৮৫ চংটারচর জােম মসিজদ চংটারচর   ১৯৬৯     

৬৮৬ লাচনাপাড়া জােম মসিজদ লাচনাপাড়া    ১৯৮১     

৬৮৭ সড়াৈতল উ রপাড়া জােম মসিজদ  সরাৈতল   ১৯৬৮     

৬৮৮ সড়াৈতল দি ণপড়া ক ীয় জােম মসিজদ  সড়াৈতল   ১৯০৬    ওয়াডনং-৯ 

৬৮৯ সড়াৈতল দি ণপাড়া ম ব সড়াৈতল    ১৯৯৭     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ র্র্র্র্ শা জাদ র 

                     
 

পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ জালা র ও ১নং সানা খী ওয়াড/ পৗর ওয়াডঃ নং-৯ ও ১ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৬৯০ সড়াৈতল ম পাড়া জােম মসিজদ  সড়াৈতল   ১৯৩৮     



৬৯১ সড়াৈতল ম পাড়া নামাজ ঘর সড়াৈতল   ১৯৯৯     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ বল িচ ইউিনয়নঃ  ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-১ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

০১ বণ সারা পঃ পাড়া জােম মসিজদ 
 

বণ সারা   ১৯০৭     

০২ বণ সারা ল মাঠ জােম মসিজদ 
 

বণ সারা   ১৯০৬     

০৩ বায় ল আিতক জােম মসিজদ বণ সারা   ১৯৮৯     



 
০৪ বণ সারা ব পাড়া জােম মসিজদ 

 
বণ সারা   ১৯৪০     

০৫ বয়রা বাড়ী ক ীয় জােম মসিজদ 
 

বয়রা বাড়ী   ১৯০৭     

০৬ বয়রা বাড়ী ল মাঠ জােম মসিজদ বয়রা বাড়ী   ১৯৮৭     

০৭ বয়রা বাড়ী পঃ পাড়া জােম মসিজদ বয়রা বাড়ী   ১৯৯৫     

০৮ বয়রা বাড়ী দঃ পাড়া জােম মসিজদ বয়রা বাড়ী   ২০০১     

০৯ বরা খা য়া ক ীয় জােম মসিজদ বরা খা য়া   ১৯০৫     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 

 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃেবল িচ ইউিনয়নঃ  ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-১,২ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১০ বরা খা য়া পঃ পাড়া জােম মসিজদ বরা খা য়া   ১৯৯৭     

১১ বরা খা য়া দঃ পাড়া জােম মসিজদ বরা খা য়া   ২০০০     

১২ দ য়া ব পাড়া জােম মসিজদ  দ য়া   ১৯৬৫    ওয়াড নং-২ 



১৩ দ য়া উ র পাড়া জােম মসিজদ দ য়া   ২০০৭     

১৪ দ য়া বাই র র জােম মসিজদ দ য়া   ১৯৬৫     

১৫ দ য়া দি ণ দা স সালাম জােম মসিজদ দ য়া   ১৯৪৭     

১৬ চর দ য়া জােম মসিজদ দ য়া   ১৯৮৫     

১৭ রতন কাি  চর জােম মসিজদ রতন কাি  চর   ১৯৬০     

১৮ ি মা য়া জােম মসিজদ ি মা য়া চর   ২০০৫     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 

 
 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃেবল িচ ইউিনয়নঃ  ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং -২ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১৯ সাহাগ র পঃ পাড়া পাে গানা মসিজদ সাহাগ র   ২০০৫     

২০ সাহাগ র দঃ পাড়া জােম মসিজদ সাহাগ র   ২০০৬     

২১ সাহাগ র দঃ পাড়া জােম মসিজদ সাহাগ র   ১৯৯৮     



২২ সাহাগ র ম  পাড়া জােম মসিজদ সাহাগ র   ২০০১     

২৩ বািনয়া পাড়া জােম মসিজদ ি মা য়া , সাহাগ র   ১৯৪৮     

২৪ মসিজেদ র জােম মসিজদ ি মা য়া , সাহাগ র   ১৯৪৫     

২৫ ি মা য়া পঃ বায় র রহমান জােম মসিজদ ি মা য়া , সাহাগ র   ১৯০৮     

২৬ ি মা য়া বালডার জােম মসিজদ ি মা য়া , সাহাগ র   ১৩১৮     

২৭ ি মা য়া চৗরা া জােম মসিজদ ি মা য়া , সাহাগ র   ১৯১৮     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।  
 
 
 
                    
      

বভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ বল িচ ইউিনয়নঃ  ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-২ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২৮ ি মা য়া দঃ পাড়া জােম মসিজদ ি মা য়া , সাহাগ র   ১৯৮০     

২৯ ি মা য়া গ হাট জােম মসিজদ ি মা য়া , সাহাগ র   ১৯৫২     

৩০ চালা অিফস পাড়া জােম মসিজদ চালা , সাহাগ র   ১৯৭৫    ওয়াড নং-৩ 



৩১ চালা মিহলা কেলজ পাড়া জােম মসিজদ চালা , সাহাগ র   ১৯৯০     

৩২ চালা উ র পাড়া জােম মসিজদ চালা , সাহাগ র   ১৯৭২     

৩৩ চালা ব পাড়া জােম মসিজদ চালা , সাহাগ র   ১৯৭৮     

৩৪ চালা সাতরা া জােম মসিজদ চালা , সাহাগ র   ১৯৭১     

৩৫ চালা ম  পাড়া জােম মসিজদ চালা , সাহাগ র   ১৯১২     

৩৬ চালা উপেজলা চ র জােম মসিজদ চালা , সাহাগ র   ২০০৪     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 

 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ বল িচ ইউিনয়নঃ  ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- ৩ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩৭ বায় ল মা র জােম মসিজদ চালা , সাহাগ র   ১৯৭৫     

৩৮ চালা দঃ পাড়া জােম মসিজদ চালা , সাহাগ র   ১৯৯৮     

৩৯ বায় ল আজম জােম মসিজদ চালা , সাহাগ র   ১৯৭০     

৪০ চালা কবর ান জােম মসিজদ চালা , সাহাগ র   ২০০০     



৪১ মসিজেদ আল-আনাস জােম মসিজদ িজ রী , বল িচ   ১৯৬০    ওয়াড নং-৪ 

৪২ ম ল পাড়া জােম মসিজদ িজ রী , বল িচ   ১৯৪৭     

৪৩ উ র পাড়া বায় ল আমান িজ রী , বল িচ   ১৯৮৩     

৪৪ টাওয়ার জােম মসিজদ িজ রী , বল িচ   ১৯৮৫     

৪৫ বল িচ থানা জােম মসিজদ চালা , বল িচ   ১৯৯০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ বল িচ ইউিনয়নঃ  ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৪ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪৬ মাজম িময়া জােম মসিজদ িজ রী , বল িচ   ১৯৭০     

৪৭ আদালত ভবন জােম মসিজদ চালা , বল িচ   ১৯৯৬     

৪৮ চালা আদালত পাড়া জােম মসিজদ চালা , বল িচ   ১৯৯০     

৪৯ চর চালা জােম মসিজদ চালা , সাহাগ র   ১৯৬৫     



৫০ বায় ল মা র জােম মসিজদ চালা , সাহাগ র   ১৯৫০     

৫১ গাড়ামাসী সাই েরর বাড়ী জােম মসিজদ গাড়ামাসী , চ ন াতী   ১৯৫৪    ওয়াড নং-৫ 

৫২ গাড়ামাসী পি ম পাড়া জােম মসিজদ গাড়ামাসী , চ ন াতী   ১৯১৩     

৫৩ গাড়ামাসী িময়া পাড়া জােম মসিজদ গাড়ামাসী , চ ন াতী   ১৯০৮     

৫৪ গাড়ামাসী দি ণ পাড়া জােম মসিজদ গাড়ামাসী , চ ন াতী   ১৯৮০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ বল িচ ইউিনয়নঃ  ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- ৫ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৫৫ গাড়ামাসী উ র পাড়া জােম মসিজদ গাড়ামাসী , চ ন াতী   ১৯৮৮     

৫৬ গাড়ামাসী কা ানী পাড়া ওয়াি য়া মসিজদ গাড়ামাসী , চ ন াতী        



৫৭ বাই ল আিতক জােম মসিজদ গাড়ামাসী , চ ন াতী   ১৯২০     

৫৮ চ ন াতী মৗলভী পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-চ ন াতী   ১৯৭৪    ওয়াড নং-৬ 

৫৯ চ ন াতী ব পাড়া ক ীয় জােম মসিজদ াম+ডাক-চ ন াতী   ১৯৯৪     

৬০ চ ন াতী ীপ পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-চ ন াতী   ২০০৪     

৬১ চ ন াতী ম ল পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-চ ন াতী   ১৯৪৮     

৬২ চ ন াতী আক  পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-চ ন াতী   ২০০৫     

৬৩ চ ন াতী দঃ পাড়া বায় স সালাত জােম মসিজদ াম+ডাক-চ ন াতী 
 

  ১৯৮৪     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ বল িচ ইউিনয়নঃ  ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৬ 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা মসিজেদর ধরন মসিজদ মসিজেদর কাঠােমা ম  



াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

৬৪ চ ন াতী দঃ পাড়া বায় ন র জােম মসিজদ াম+ডাক-চ ন াতী   ২০০২     

৬৫ চ ন াতী বায় ল আিতক জােম মসিজদ াম+ডাক-চ ন াতী   ১৯৯৯     

৬৬ চ ন াতী াপারী পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-চ ন াতী   ১৯৯২     

৬৭ াতী বায় স সালাত জােম মসিজদ াম- াতী , ডাক- সাহাগ র   ১৯৯৩    ওয়াড নং-৭ 

৬৮ াতী শরনগর-নাইম জােম মসিজদ াম- াতী , ডাক- সাহাগ র   ১৯৭৯     

৬৯ াতী ব পাড়া আরবার জােম মসিজদ াম- াতী , ডাক- সাহাগ র   ১৯১৭     

৭০ াতী ব পাড়া চৗরা া জােম মসিজদ াম- াতী , ডাক- সাহাগ র   ১৯৮৫     

৭১ াতী কেলজ গট জােম মসিজদ াম- াতী , ডাক- সাহাগ র   ১৯৮৬     

৭২ াতী ব পাড়া ছাট াতী জােম মসিজদ াম- াতী , ডাক- সাহাগ র   ১৯১৯     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পা 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ বল িচ ইউিনয়নঃ  ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- ৭ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



৭৩ াতী উ র পাড়া জােম মসিজদ াম- াতী , ডাক- সাহাগ র   ১৯৭৫     

৭৪ াতী উ র ম  পাড়া জােম মসিজদ াম- াতী , ডাক- সাহাগ র   ১৯৬৩     

৭৫ াতী বাজার জােম মসিজদ াম- াতী , ডাক- সাহাগ র   ১৯৮৫     

৭৬ াতী দঃ ম  পাড়া জােম মসিজদ াম- াতী , ডাক- সাহাগ র   ১৯৯২     

৭৭ াতী পঃ দঃ পাড়া জােম মসিজদ াম- াতী , ডাক- সাহাগ র   ১৯৭৭     

৭৮ াতী উ র পঃ পাড়া জােম মসিজদ াম- াতী , ডাক- সাহাগ র   ১৯৬৭     

৭৯ াতী পঃ পাড়া জােম মসিজদ াম- াতী , ডাক- সাহাগ র   ১৯৭২     

৮০ াতী কাঠপি  পাড়া জােম মসিজদ াম- াতী , ডাক- সাহাগ র   ২০০৬     

৮১ াতী হাসপাতাল মসিজদ াম- াতী , ডাক- সাহাগ র   ১৯৯২     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ বল িচ ইউিনয়নঃ  ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং - ৮ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



৮২ ক ীয় জােম মসিজদ াম+ডাক- শরনগর   ১৯৫৯     

৮৩ মসিজেদ নাঈম  াম+ডাক- শরনগর   ১৯৮৫     

৮৪ শরনগর বাজার জােম মসিজদ াম+ডাক- শরনগর   ১৯৮৬     

৮৫ শািহ মসিজদ  াম+ডাক- শরনগর   ১৯৮৯     

৮৬ িল ান জােম মসিজদ াম+ডাক- শরনগর   ১৯৭৫     

৮৭ শরনগর ব পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক- শরনগর   ১৯৯৮     

৮৮ শরনগর ম  পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক- শরনগর   ১৯৮০     

৮৯ মসিজেদ র াম+ডাক- শরনগর   ২০০৩     

৯০ শরনগর ন ন পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক- শরনগর   ২০০৭     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ বল িচ ইউিনয়নঃ  ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- ৯ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



৯১ কামার পাড়া বাজার জােম মসিজদ াম-কামার পাড়া , ডাক- শরনগর        

৯২ কামার পাড়া ব পাড়া রহমিতয়া জােম মসিজদ াম-কামার পাড়া , ডাক- শরনগর        

৯৩ কামার পাড়া ব পাড়া জােম মসিজদ াম-কামার পাড়া , ডাক- শরনগর        

৯৪ কামার পাড়া কবর ান জােম মসিজদ াম-কামার পাড়া , ডাক- শরনগর        

৯৫ কামার পাড়া হাজী বাড়ী জােম মসিজদ াম-কামার পাড়া , ডাক- শরনগর        

৯৬ শরনগর দঃ পাড়া জােম মসিজদ 
 

াম+ডাক- শরনগর        

৯৭ শরনগর ম  পাড়া পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক- শরনগর        

৯৮ শরনগর ব  ওয়াপদা পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক- শরনগর        

৯৯ শরনগর ব পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক- শরনগর        

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।          
 
           
 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ বল িচ ইউিনয়নঃ বল িচ ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৯ 

 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



১০০ শরনগর পি ম পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক- শরনগর        

১০১ বওড়া ক ীয় জােম মসিজদ াম-কামার পাড়া , ডাক- শরনগর        

১০২ বারপািখয়া ব পাড়া জােম মসিজদ বারপািখয়া , বল িচ   ২০০০    ওয়াড নং-১ 

১০৩ বারপািখয়া পঃ পাড়া জােম মসিজদ বারপািখয়া , বল িচ   ১৯৯৮     

১০৪ লকাি  ব পাড়া জােম মসিজদ লকাি  , বল িচ   ১৯৮৮     

১০৫ লকাি  দঃ পাড়া জােম মসিজদ লকাি  , বল িচ   ১৯৯২     

১০৬ হাটবয়ড়া পাড়া জােম মসিজদ হাটবয়ড়া , বল িচ   ১৯৮৯     

১০৭ লকাি  পঃ পাড়া জােম মসিজদ লকাি  , বল িচ   ১৯৯৫    ওয়াড নং-২ 

১০৮ দশখাদা লকাি  জােম মসিজদ লকাি  , বল িচ   ১৯৮৮     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ বল িচ ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



১০৯ লকাি  ল সংল  জােম মসিজদ লকাি  , বল িচ   ১৯৬৮     

১১০ বড়া খা য়া জােম মসিজদ ফিকর বাড়ীর সামেন বড়া খা য়া , বল িচ   ১৯৭০    ওয়াড নং-৩ 

১১১ বড় বড়া খা য়া জােম মসিজদ বড়া খা য়া , বল িচ   ১৯৭৫     

১১২  ছাট বড়া খা য়া জােম মসিজদ মীজা বাড়ীর সামেন বড়া খা য়া , বল িচ   ১৯৬২     

১১৩ ছাট বড়া খা য়া জােম মসিজদ মাললা বাড়ীর সামেন বড়া খা য়া , বল িচ   ১৯৭৯     

১১৪ ছাট বড়া খা য়া জােম মসিজদ বড়া খা য়া , বল িচ   ১৯০৯     

১১৫ বল িচ চর ব পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক- বল িচ   ১৯৮৫    ওয়াড নং-৪ 

১১৬ বল িচ ব পাড়া বায় ল আিতক জােম মসিজদ াম+ডাক- বল িচ   ১৯৯০     

১১৭ বল িচ ব পাড়া বায় স সালাত জােম মসিজদ াম+ডাক- বল িচ   ১৯৯৮     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 
 

 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ বল িচ ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৪ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



১১৮ বল িচ উ র পাড়া িবশা াং জােম মসিজদ াম+ডাক- বল িচ   ১৯৯৫     

১১৯ বল িচ উ র বরইতলা জােম মসিজদ াম+ডাক- বল িচ   ১৯৯৭     

১২০ বল িচ ব পাড়া কবর ান জােম মসিজদ াম+ডাক- বল িচ   ১৯৯২     

১২১ মেহরনগর জােম মসিজদ াম+ডাক- বল িচ   ১৯৭৭     

১২২ বল িচ ন ন পাড়া মসিজেদ র াম+ডাক- বল িচ   ১৯৯২     

১২৩ বল িচ পঃ পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক- বল িচ   ১৯৫৭    ওয়াড নং-৫ 

১২৪ বল িচ গির াহ মা াসা মসিজদ াম+ডাক- বল িচ   ১৯৮৭     

১২৫ বল িচ চর ক ীয় জােম মসিজদ াম+ডাক- বল িচ   ১৯৯০     

১২৬ বল িচ চর হেকর বাড়ী জােম মসিজদ াম+ডাক- বল িচ   ২০০১     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 

 
 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  বল িচ ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



১২৭ বল িচ চর ফিকর ােনর বাড়ীর সামেন জােম মসিজদ াম+ডাক- বল িচ        

১২৮ চর দ য়া ম  পাড়া ওয়াি য়া মসিজদ াম- দ য়া , ডাক- বল িচ   ২০০২    ওয়াড নং-৬ 

১২৯ চর দ য়া উ র পাড়া জােম মসিজদ াম- দ য়া , ডাক- বল িচ   ১৯৯৫     

১৩০ চর দ য়া নদীর ঘােট জােম মসিজদ াম- দ য়া , ডাক- বল িচ        

১৩১ ািরয়া র বায় ল মা র জােম মসিজদ াম- ািরয়া র , ডাক- বল িচ   ১৯৬০    ওয়াড নং০৭ 

১৩২ দ য়া ম  পাড়া বায় ন র জােম মসিজদ দ য়ার চর , বল িচ   ১৯৫০    ওয়াড নং-৮ 

১৩৩ রানী রা জােম মসিজদ রানী রা , বল িচ   ১৯৬০     

১৩৪ রানী রা ম  চর জােম মসিজদ রানী রা , বল িচ 
 

  ২০০১     

১৩৫ রানী রা ব চর জােম মসিজদ রানী রা , বল িচ 
 

  ২০০২     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 
 
 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ বল িচ/ িরয়ােবড়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- ৮ 

 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১৩৬ রানী রা উ র পাড়া জােম মসিজদ রানী রা , বল িচ   ২০০৩     



১৩৭ মনতলা চর জােম মসিজদ মনতলা , বল িচ   ১৯৮৫    ওয়াড নং-৯ 

১৩৮ দ য়া ম  পাড়া বায় ন র জােম মসিজদ দ য়ার চর , বল িচ   ১৯৬৫     

১৩৯  বন াবাড়ী পাে গানা মসিজদ বন াবাড়ী , বল িচ   ২০০৭     

১৪০ স না বায় ন র জােম মসিজদ াম+ডাক-স না       ওয়াড নং-১ 

১৪১ স না চৗরা া জােম মসিজদ াম+ডাক-স না   ১৯৮৫     

১৪২ পার স না উ র পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-স না   ১৯৮৫     

১৪৩ পার স না দি ণ পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-স না   ১৯৯০     

১৪৪ স না উ র পাড়া পাে গানা মসিজদ াম+ডাক-স না   ১৯৯৮     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  িরয়ােবড়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-১ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১৪৫ স না দি ণ পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-স না   ১৯৯৮     



১৪৬ স না পি ম ম  পাড়া মসিজদ াম+ডাক-স না   ১৯৯৭     

১৪৭ স না ব পাড়া পাে গানা  মসিজদ াম+ডাক-স না   ১৯৯০     

১৪৮  ছাট স না উ র পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-স না   ১৯৯৬     

১৪৯  ছাট স না দি ন পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক-স না   ১৯৮০     

১৫০ পার স না নদীর পি ম পাড় মসিজদ াম+ডাক-স না   ১৯৯৫     

১৫১ পার স না নদীর পি ম পাড় মসিজদ াম+ডাক-স না   ১৯৯৭     

১৫২ ক াণ র জােম মসিজদ াম+ডাক-ক াণ র   ১৮০০    ওয়াড নং-২ 

১৫৩ ক াণ র দি ণ পাড়া পাে গানা মসিজদ াম+ডাক-ক াণ র   ১৯৮০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 
 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  িরয়ােবড়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-২ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১৫৪ ক াণ র ঈদগা মাঠ পাে গানা মসিজদ াম+ডাক-ক াণ র   ১৯৯০     



১৫৫ ম র জােম মসিজদ াম-ম র , ডাক-ক াণ র   ১৯৮৫     

১৫৬ ম র বাজার জােম মসিজদ াম-ম র , ডাক-ক াণ র   ১৯৯৫     

১৫৭ ম র ন ন পাড়া পাে গানা মসিজদ াম-ম র , ডাক-ক াণ র   ১৯৯৫     

১৫৮ ম র পি ম পাড়া খয়াঘাট মসিজদ াম-ম র , ডাক-ক াণ র   ১৯৮০     

১৫৯ সব লশী ল সংল  জােম মসিজদ াম-সব লশী , ডাক-ক াণ র   ১৯৭৫     

১৬০ সব লশী জনাব আলী পাে গানা মসিজদ াম-সব লশী , ডাক-ক াণ র   ১৯৯২     

১৬১ সব লশী মা া পাড়া পাে গানা মসিজদ াম-সব লশী , ডাক-ক াণ র   ১৯৮০     

১৬২ ক াণ র বাজার জােম মসিজদ ক াণ র   ১৮৯০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ িরয়ােবড়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-২ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১৬৩ লিদয়ার জােম মসিজদ লিদয়ার , ক াণ র   ১৮৭০     



১৬৪ কলাগািছ ক ীয় জােম মসিজদ কলাগাছী , ক াণ র   ১৯৬২    ওয়াড নং-৩ 

১৬৫ কলাগািছ ম  পাড়া জােম মসিজদ কলাগাছী , ক াণ র   ১৯০৭     

১৬৬ কলাগািছ ব পাড়া জােম মসিজদ কলাগাছী , ক াণ র   ১৯১২     

১৬৭ কলাগািছ উ র পাড়া র পাড় মসিজদ কলাগাছী , ক াণ র   ১৯৪২     

১৬৮ কলাগািছ র চর মসিজদ কলাগাছী , ক াণ র   ১৯৩০     

১৬৯ কলাগািছ পঃ পাড়া মসিজদ কলাগাছী , ক াণ র   ১৯০৩     

১৭০ কলাগািছ ব দঃ পাড়া জােম মসিজদ কলাগাছী , ক াণ র   ১৯০৪     

১৭১ াদেম য়ানী জােম মসিজদ ম য়ানী , ক াণ র   ১৯৮৫     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ িরয়ােবড়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৩ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১৭২ াদেম য়ানী কবর া জােম মসিজদ ম য়ানী , ক াণ র   ১৯৮৩     



১৭৩ াদেম য়ানী ন ন পাড়া জােম মসিজদ ম য়ানী , ক াণ র   ১৯১২    ওয়াড নং-৪ 

১৭৪ ম য়ানী তা কদার পাড়া জােম মসিজদ ম য়ানী , ক াণ র   ১৯৮৭     

১৭৫ ম য়ানী তা কদার পাড়া বাজার মসিজদ ম য়ানী , ক াণ র   ২০০৩     

১৭৬ ম  ম য়ানী জােম মসিজদ ম য়ানী , ক াণ র   ১৯৪৫     

১৭৭ জা  ম য়ানী জােম মসিজদ ম য়ানী , ক াণ র   ১৯১২     

১৭৮ গাপাল র জােম মসিজদ গাপাল র , ক াণ র   ১৯৫০     

১৭৯ চর ম য়ানী জােম মসিজদ ম য়ানী , ক াণ র   ১৯১২    ওয়াড নং-৫ 

১৮০ চর ম য়ানী জােম মসিজদ ম য়ানী , ক াণ র   ১৮০৬     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ  পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ িরয়ােবড়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- ৫ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১৮১ চর ম য়ানী জােম মসিজদ ম য়ানী , ক াণ র   ১৯৫৩     



১৮২ চর ম য়ানী শেহর াদ জােম মসিজদ ম য়ানী , ক াণ র   ১৯৯৮     

১৮৩ চর খািশয়া রায় পাড়া জােম মসিজদ চর খািশয়া , ক াণ র   ২০০০     

১৮৪ গাপাল র জােম মসিজদ গাপাল র , ক াণ র   ১৯০৮     

১৮৫ গাপাল র জােম মসিজদ গাপাল র , ক াণ র   ১৯২৮     

১৮৬ খামার উ াপাড়া জােম মসিজদ খামার উ াপাড়া   ১৯০৭    ওয়াড নং-৬ 

১৮৭ খামার উ াপাড়া জােম মসিজদ খামার উ াপাড়া   ১৯৪৫     

১৮৮ খামার উ াপাড়া বাজার জােম মসিজদ খামার উ াপাড়া   ১৯৪২     

১৮৯ সরাৈতল জােম মসিজদ সরাৈতল        

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ  পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ িরয়ােবড়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- ৬ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১৯০ সরাৈতল বড় জােম মসিজদ সরাৈতল   ১৯৪৮     



১৯১ গাপাল র জােম মসিজদ গাপাল র   ১৯০৯     

১৯২ গাপাল র জােম মসিজদ গাপাল র   ২০০৭     

১৯৩ রহাই ল ী র জােম মসিজদ রহাই ল ী র   ১৯৫৮    ওয়াড নং-৭ 

১৯৪ খাশ ল ী র জােম মসিজদ খাশ ল ী র   ২০০১     

১৯৫ ল ী র জােম মসিজদ ল ী র   ১৯১২     

১৯৬ িপড়ার চর জােম মসিজদ িপড়ার চর        

১৯৭ চর মাট জােম মসিজদ চর মাট   ১৯০৮     

১৯৮ চরঘামাট জােম মসিজদ চরঘামাট   ১৯০৯     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ িরয়ােবড়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- ৯  

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১৯৯ িরয়া বড়া বড় জােম মসিজদ িরয়া বড়া   ১৮১৩     



২০০ িরয়া বড়া ব পাড়া জােম মসিজদ িরয়া বড়া   ১৯৯০     

২০১ িরয়া বড়া বাজার জােম মসিজদ িরয়া বড়া   ১৯০৯     

২০২ িরয়া বড়া জােম মসিজদ িরয়া বড়া   ১৯১৮     

২০৩ িরয়া বড়া দঃ পাড়া জােম মসিজদ িরয়া বড়া   ১৯১৫     

২০৪ িরয়া বড়া পঃ পাড়া জােম মসিজদ িরয়া বড়া   ১৯১৭     

২০৫ গয়নাকাি  রাতন জােম মসিজদ গয়নাকাি    ১৯২৫     

২০৬ গয়নাকাি  জােম মসিজদ গয়নাকাি    ১৯৩০     

২০৭ বালাবাড়ী ব পাড়া জােম মসিজদ বালাবাড়ী   ১৯০৯     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ িরয়ােবড়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৯ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২০৮ বালাবাড়ী পঃ পাড়া জােম মসিজদ বালাবাড়ী   ১৯১২     

২০৯ িরয়া বড়া জােম মসিজদ িরয়া বড়া   ১৯১২    ওয়াড নং-৮ 



২১০ িরয়া বড়া কেয়ত সরকার বাড়ী জােম মসিজদ িরয়া বড়া   ১৯৪২     

২১১ িরয়া বড়া দি ণ পাড়া জােম মসিজদ িরয়া বড়া   ২০০১     

২১২ িরয়া বড়া উ র পাড়া জােম মসিজদ িরয়া বড়া   ১৯৮৮     

২১৩ িরয়া বড়া ইউ,িপ কমে  জােম মসিজদ িরয়া বড়া   ২০০৬     

২১৪ িরয়া বড়া দি ণ িশ লতলা জােম মসিজদ িরয়া বড়া   ২০০১     

২১৫ িরয়া বড়া আলতাব ডা েরর বাড়ী জােম মসিজদ িরয়া বড়া   ১৯৪২     

২১৬ িরয়া বড়া ন ন পাড়া জােম মসিজদ িরয়া বড়া        

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ িরয়ােবড়া/ভা াবাড়ী ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৮ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২১৭ বামন াম জােম মসিজদ বামন াম   ১৯৬৮     

২১৮ রয়না পাড়া ক ীয় জােম মসিজদ তামাই   ১৯০৭    ওয়াড নং-১,২ 



২১৯ রয়না পাড়া আল র মসিজদ তামাই   ১৯৯৫     

২২০ তামাই বায় ল মা র জােম মসিজদ তামাই   ১৯৮৭     

২২১ তামাই বায় স সালাম জােম মসিজদ তামাই   ১৯৮২     

২২২ তামাই ইয়া পাড়া জােম মসিজদ তামাই   ১৯৫৩     

২২৩ তামাই পা ার পাড়া জােম মসিজদ তামাই   ১৯২০     

২২৪ তামাই ন ন পঃ পাড়া জােম মসিজদ তামাই   ২০০৩     

২২৫ তামাই সরকার পাড়া জােম মসিজদ তামাই   ২০০২     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ ভা াবাড়ী ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-১,২ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২২৬ তামাই  পাড়া জােম মসিজদ তামাই   ১৯৮০     

২২৭ তামাই কামাল রাড জােম মসিজদ তামাই   ১৯৭৫     



২২৮ তামাই বায় ল করাম জােম মসিজদ তামাই   ১৯৭৬     

২২৯ তামাই বায় ল কাওছার জােম মসিজদ তামাই   ১৯১৯     

২৩০ তামাই েয়ত পাড়া জােম মসিজদ তামাই        

২৩১ তামাই বায় ন র জােম মসিজদ তামাই   ১৯৬০     

২৩২ তামাই উঃ পাড়া র পাড় জােম মসিজদ তামাই   ১৯৯২     

২৩৩ কািজ র চৗরা া জােম মসিজদ তামাই   ১৯৮৮     

২৩৪ তামাই উ র পাড়া লাল মসিজদ তামাই   ১৯০০    ওয়াড নং-৩ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ ভা াবাড়ী ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৩ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২৩৫ তামাই ক ীয় জােম মসিজদ তামাই   ১৯৫০     

২৩৬ তামাই ফিকর পাড়া জােম মসিজদ তামাই   ১৯৬১     



২৩৭ তামাই আিলয়া মা াসা জােম মসিজদ তামাই   ২০০২     

২৩৮ তামাই বািলয়া পাড়া মসিজদ তামাই   ১৯৭০     

২৩৯ তামাই কািজ পাড়া মসিজদ তামাই   ১৯৯৮     

২৪০ তামাই ন ন পাড়া জােম মসিজদ তামাই   ১৯৮০     

২৪১ তামাই ন ন দঃ পাড়া জােম মসিজদ তামাই   ১৯৮০     

২৪২ তামাই কবর ান জােম মসিজদ তামাই   ২০০৩     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  ভা াবাড়ী ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৪ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২৪৩ আদাচাকী উ র পাড়া আল-ফালাহ জােম মসিজদ আদাচাকী   ১৯৮৫     

২৪৪ আদাচাকী চর পাড়া বায় ল আিতক জােম মসিজদ আদাচাকী   ২০০৬     



২৪৫ আদাচাকী উ র পাড়া রাতন জােম মসিজদ আদাচাকী   ১৯৩৯     

২৪৬ আদাচাকী নদীর পি ম পাড় জােম মসিজদ আদাচাকী   ১৯৯১     

২৪৭ আদাচাকী মে  পাড়া জােম মসিজদ আদাচাকী   ১৯৭৮     

২৪৮ আদাচাকী দঃ পাড়া বায় ল আিতক জােম মসিজদ আদাচাকী   ১৯৮১     

২৪৯ আদাচাকী ঈদ পাড়া কবর ান জােম মসিজদ আদাচাকী   ২০০৬     

২৫০ আদাচাকী দঃ পাড়া ের জােম মসিজদ আদাচাকী   ১৯৮৮     

২৫১ আদাচাকী পঃ পাড়া রাতন জােম মসিজদ আদাচাকী   ১৮০৫     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ ভা াবাড়ী ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৪ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২৫২ কািজ র ব পাড়া জােম মসিজদ কািজ র , তামাই   ১৯৯৫     

২৫৩ উ র বািনয়া াতী ন ন পাড়া জােম মসিজদ উ র বািনয়া াতী , চৗবাড়ী   ১৯৫৭     



২৫৪ উ র বািনয়া াতী জােম মসিজদ উ র বািনয়া াতী , চৗবাড়ী   ১৯৬৩     

২৫৫ দঃ বািনয়া াতী ব পাড়া বড় জােম মসিজদ দঃ বািনয়া াতী, চ ন াতী   ১৯৮৪    ওয়াড নং-৫ 

২৫৬ দঃ বািনয়া াতী উঃ পাড়া জােম মসিজদ দঃ বািনয়া াতী, চ ন াতী   ১৯৫৬     

২৫৭ দঃ বািনয়া াতী পঃ পাড়া জােম মসিজদ দঃ বািনয়া াতী, চ ন াতী   ১৯৯২     

২৫৮ দঃ বািনয়া াতী দঃ পাড়া পাে গানা মসিজদ দঃ বািনয়া াতী, চ ন াতী   ২০০১     

২৫৯ দঃ বািনয়া াতী ম  পাড়া জােম মসিজদ দঃ বািনয়া াতী, চ ন াতী   ১৯৯৮     

২৬০ দঃ বািনয়া াতী কেলজ পাড়া জােম মসিজদ দঃ বািনয়া াতী, চ ন াতী   ১৯৯৫     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ ভা াবাড়ী ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং -৫ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২৬১ উ র বািনয়া াতী  জােম মসিজদ উ র বািনয়া াতী , চ ন াতী   ১৯১৩     

২৬২ উ র বািনয়া াতী চর জােম মসিজদ উ র বািনয়া াতী , চ ন াতী   ১৯৮৪     

২৬৩ উ র বািনয়া াতী পঃ পাড়া জােম মসিজদ উ র বািনয়া াতী , চ ন াতী   ১৯৮০     



২৬৪ দ য়াকাি  উ র পাড়া জােম মসিজদ দ য়াকাি  , আদাচাকী   ১৯৯৬     

২৬৫ দ য়াকাি  উ র পাড়া জােম মসিজদ দ য়াকাি  , আদাচাকী   ১৮৭৮     

২৬৬ দ য়াকাি  দঃ পাড়া জােম মসিজদ দ য়াকাি  , আদাচাকী   ২০০০     

২৬৭ দ য়াকাি  ম  পাড়া জােম মসিজদ দ য়াকাি  , আদাচাকী   ২০০৪     

২৬৮ ভা াবাড়ী জােম মসিজদ ভা াবাড়ী   ১৮০৮     

২৬৯ ভা াবাড়ী উ র পাড়া জােম মসিজদ ভা াবাড়ী   ১৯৭০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  ভা াবাড়ী ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৫ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২৭০ ভা াবাড়ী বাজার জােম মসিজদ ভা াবাড়ী   ১৯৮০     

২৭১ া◌্ম াতী রাতন পাড়া জােম মসিজদ া◌্ম াতী       ওয়াড নং-৬ 

২৭২ া◌্ম াতী ন ন পাড়া জােম মসিজদ া◌্ম াতী   ১৯৮০     



২৭৩ গাবগািছ ঈদগা জােম মসিজদ গাবগািছ        

২৭৪ গাবগািছ সড়ক সংল  জােম মসিজদ গাবগািছ        

২৭৫ গাবগািছ ন ন দঃ পাড়া জােম মসিজদ গাবগািছ        

২৭৬ গাবগািছ রাতন পাড়া জােম মসিজদ গাবগািছ        

২৭৮ চ ন াতী পঃ পাড়া জােম মসিজদ চ ন াতী   ১৯৯৪    ওয়াড নং-৬ 

২৭৯ চ ন াতী সরকার পাড়া জােম মসিজদ চ ন াতী   ১৮৮৫     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 
 
 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  ভা াবাড়ী ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৬ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২৮০ চ ন াতী আক  পাড়া জােম মসিজদ চ ন াতী   ২০০৫     

২৮১ চ ন াতী মঃ পাড়া জােম মসিজদ চ ন াতী   ১৯১৮     



২৮২ চ ন াতী ম  পাড়া জােম মসিজদ চ ন াতী   ১৯৯৫     

২৮৩ চ ন াতী ছাট মঃ পাড়া জােম মসিজদ চ ন াতী   ২০০৪     

২৮৪ চ ন াতী আজম পাড়া জােম মসিজদ চ ন াতী   ২০০০     

২৮৫ চ ন াতী দঃ পাড়া জােম মসিজদ চ ন াতী   ১৯৯৮     

২৮৬ চ ন াতী দঃ পাড়া জােম মসিজদ চ ন াতী   ২০০৫     

২৮৭ চ ন াতী কবর ান জােম মসিজদ চ ন াতী   ২০০৫     

২৮৮ চর জাকনালা ম  পাড়া জােম মসিজদ চর জাকনালা , স না   ১৯৬০    ওয়াড নং-৭ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  ভা াবাড়ী ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৭,৮,৯ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২৮৯ চর জাকনালা পঃ পাড়া জােম মসিজদ চর জাকনালা , স না   ১৯৭৬     

২৯০ িব াসবাড়ী দঃ পাড়া জােম মসিজদ িব াসবাড়ী , ভা াবাড়ী   ১৯৯৭     



২৯১ িব াসবাড়ী উঃ পাড়া জােম মসিজদ িব াসবাড়ী , ভা াবাড়ী   ১৯৮৪     

২৯২ চর শালদাইড় উঃ পাড়া জােম মসিজদ চর শালদাইড় , চ ন াতী   ১৯৮৭     

২৯৩ চর শালদাইড় উঃ ও পঃ পাড়া জােম মসিজদ চর শালদাইড় , চ ন াতী   ১৯৯৬     

২৯৪ চর শালদাইড় ব পাড়া জােম মসিজদ চর শালদাইড় , চ ন াতী   ১৯৯৯     

২৯৫ চর শালদাইড় দঃ পাড়া জােম মসিজদ চর শালদাইড় , চ ন াতী   ১৯৬৫     

২৯৬ চর শালদাইড় ছােনর াগ জােম মসিজদ চর শালদাইড় , চ ন াতী   ১৯৯৫     

২৯৭ ভায়া জাকনালা ম  পাড়া জােম মসিজদ ভায়া জাকনালা , স না   ১৯৯২     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ ভা াবাড়ী ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৭,৮,৯ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২৯৮ ভায়া জাকনালা তা কদার পাড়া জােম মসিজদ ভায়া জাকনালা , স না   ১৯৪০     

২৯৯ ভায়া জাকনালা কালী বাড়ী জােম মসিজদ ভায়া জাকনালা , স না   ২০০০     



৩০০ ভায়া জাকনালা িদয়ার পাড়া জােম মসিজদ ভায়া জাকনালা , স না   ১৯৯০     

৩০১ ি  জাকনালা জােম মসিজদ ি  জাকনালা , স না   ২০০২     

৩০২ ি  জাকনালা জােম মসিজদ ি  জাকনালা , স না   ১৯৮০     

৩০৩ শলবিরষা ম  পাড়া জােম মসিজদ শলবিরষা , স না   ১৯৪৫     

৩০৪ শলবিরষা পঃ পাড়া জােম মসিজদ শলবিরষা , স না   ২০০৩     

৩০৫ শলবিরষা দঃ পাড়া জােম মসিজদ শলবিরষা , স না   ২০০৫     

৩০৬ চক ন য়া জােম মসিজদ চক ন য়া , ভা াবাড়ী   ১৯৯৮     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ বড় ল ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং◌ু১,২,৩ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩০৭ ষালশত জা ািলয়া জােম মসিজদ ষালশত জা ািলয়া , বড় ল   ১৯৮২     

৩০৮ চরেবল শাহজাহান সরকােরর বাড়ী জােম মসিজদ চরেবল   ১৯৮৭     



৩০৯ চরেবল স র সরকােরর বাড়ী জােম মসিজদ চরেবল , জা ািলয়া   ১৯১৪     

৩১০ চরেবল মিতয়ােরর বাড়ী জােম মসিজদ চরেবল   ১৯৮২     

৩১১ উ রেবল জােম মসিজদ উ রেবল   ১৯৪৫     

৩১২ ষালশত িদ লীয়া জােম মসিজদ ষালশত িদ লীয়া   ১৯৮৪     

৩১৩ ি  চাপড়ী দঃ পাড়া জােম মসিজদ ি  চাপড়ী   ১৯২৭    ওয়াড নং-৪,৫,৬ 

৩১৪ ি  চাপড়ী ম  পাড়া জােম মসিজদ ি  চাপড়ী   ১৯৬৮     

৩১৫ ি  চাপড়ী ব পাড়া জােম মসিজদ ি  চাপড়ী   ১৯২৮     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  বড় ল ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৪,৫,৬ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩১৬ ছাট ল জােম মসিজদ    ১৯৭৮     

৩১৭ বড় ল জােম মসিজদ    ১৯১৭     



৩১৮ িখিদর জােম মসিজদ    ১৯৩৭     

৩১৯ িব াবাড়ী জােম মসিজদ    ১৯২৭     

৩২০ কগাড়ী জােম মসিজদ    ১৯৭৮     

৩২১ বািলয়াপাড়া জােম মসিজদ    ১৯৭৮     

৩২২ ি  চাপড়ী গালাইখাল জােম মসিজদ    ১৯২৮     

৩২৩ িব াবাড়ী ব পাড়া জােম মসিজদ    ১৯২৮     

৩২৪ গাছ চাপড়ী দঃ পাড়া জােম মসিজদ        ওয়াড নং-৭,৮,৯ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ  বড় ল/ রাজা র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- ৭,৮,৯ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩২৫ গাছ চাপড়ী ম  পাড়া জােম মসিজদ    ১৯০৪     

৩২৬ গাছ চাপড়ী উঃ পাড়া জােম মসিজদ    ১৯৬৪     



৩২৭ িবলমিহষা ম  পাড়া জােম মসিজদ    ১৯৭১     

৩২৮ িবলমিহষা ব পাড়া জােম মসিজদ    ১৯২৮     

৩২৯ ি েখালা জােম মসিজদ    ১৯১৫     

৩৩০ তাড়াবািড়য়া জােম মসিজদ    ১৯১২     

৩৩১ বনখিড় জােম মসিজদ    ১৯৬৫     

৩৩২ রানী ক ীয় জােম মসিজদ রা নীবাড়ী   ১৯২৮    ওয়াড নং-১ 

৩৩৩ বা মসিজদ রা নীবাড়ী   ১৯৬৫     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ র্র্র্েরল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ রাজা র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-১ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩৩৪ বায় ন র জােম মসিজদ রা নীবাড়ী   ১৯৫৫     

৩৩৫ বায় স সালাম জােম মসিজদ রা নীবাড়ী   ১৯০৫     



৩৩৬ বায় র রহমান জােম মসিজদ রা নীবাড়ী   ২০০৪     

৩৩৭ ব রা নীবাড়ী উঃ পাড়া জােম মসিজদ রা নীবাড়ী   ২০০৩     

৩৩৮ রা নীবাড়ী দঃ পাড়া জােম মসিজদ রা নীবাড়ী   ১৯৮৮     

৩৩৯ রা নীবাড়ী ব পাড়া জােম মসিজদ রা নীবাড়ী   ১৯৫০     

৩৪০ বায় স সালাম জােম মসিজদ কানাবাড়ী   ১৯৪৫     

৩৪১ রা নীবাড়ী উঃ পাড়া মসিজদ রা নীবাড়ী   ১৯৮০     

৩৪২ চর কানাবাড়ী জােম মসিজদ চর কানাবাড়ী   ২০০২     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ রাজা র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-১ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩৪৩ বয়রার চর ক ীয় জােম মসিজদ বয়রার চর   ১৯৯০     

৩৪৪ মাইঝাইল ক ীয় জােম মসিজদ মাইঝাইল   ১৯০৯    ওয়াড নং-২ 

৩৪৫ মাইঝাইল উঃ পাড়া জােম মসিজদ মাইঝাইল   ১৯৪৫     



৩৪৬ মাইঝাইল ব পাড়া জােম মসিজদ মাইঝাইল   ১৯৪২     

৩৪৭ মাইঝাইল মাড় জােম মসিজদ মাইঝাইল   ১৯৯১     

৩৪৮ মাইঝাইল ব দঃ পাড়া মসিজদ মাইঝাইল   ১৯৯৯     

৩৪৯ মাইঝাইল ব পাড়া  মসিজদ মাইঝাইল   ১৯৯০     

৩৫০ মাইঝাইল মা সা মসিজদ মাইঝাইল   ২০০৩     

৩৫১ মাইঝাইল উঃ পাড়া মসিজদ মাইঝাইল   ১৯৯৫     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ রাজা র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৩ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩৫২ শেমশ র সদর পাড়া জােম মসিজদ শেমশ র , রাজা র   ২০০০     

৩৫৩ শেমশ র হাট পাড়া জােম মসিজদ শেমশ র , রাজা র   ১৯৬৫     

৩৫৪ শেমশ র রাতন পাড়া জােম মসিজদ শেমশ র , রাজা র   ১৫৭৮     



৩৫৫ শেমশ র পঃ পাড়া জােম মসিজদ শেমশ র , রাজা র   ১৮৫৭     

৩৫৬ চর শেমশ র জােম মসিজদ শেমশ র , রাজা র   ২০০৪     

৩৫৭ চর শেমশ র বইলী ীজ জােম মসিজদ শেমশ র , রাজা র   ১৩৫৮     

৩৫৮ শেমশ র দঃ পঃ পাড়া জােম মসিজদ শেমশ র , রাজা র   ১৯৯৮     

৩৫৯ মিকম র চ  দঃ পাড়া জােম মসিজদ মিকম র   ১৯১৬    ওয়াড নং-৪ 

৩৬০ মিকম র পঃ পাড়া জােম মসিজদ মিকম র   ১৯০২     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ রাজা র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-০১ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩৬১ মিকম র ব পাড়া জােম মসিজদ মিকম র   ১৯৮০     

৩৬২ মিকম র উঃ চ  পাড়া জােম মসিজদ মিকম র   ১৯৫০     

৩৬৩ চক মিকম র দঃ পাড়া জােম মসিজদ চক মিকম র   ১৯৮৫     

৩৬৪ চক মিকম র জােম মসিজদ চক মিকম র   ১৯৫৫     



৩৬৫ বাগবাড়ী জােম মসিজদ বাগবাড়ী   ১৯৯৪     

৩৬৬ বায় ল মা ন জােম মসিজদ দঃ মাইঝাইল   ১৯০৫     

৩৬৭ বায় ল আমান জােম মসিজদ ভা িরয়া ব পাড়া   ১৯৯৫     

৩৬৮ রাজা র দঃ পাড়া জােম মসিজদ রাজা র , বল িচ   ১৯৬০    ওয়াড নং-৫ 

৩৬৯ রাজা র দঃ ব পাড়া জােম মসিজদ রাজা র , বল িচ   ১৯৯৩     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

\ 

 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ রাজা র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৫ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩৭০ রাজা র দঃ পঃ পাড়া জােম মসিজদ রাজা র , বল িচ   ১৯৯৫     

৩৭১ রাজা র দঃ উঃ পাড়া জােম মসিজদ রাজা র , বল িচ   ১৯১৩     

৩৭২ রাজা র ওয়াবদা সংল  জােম মসিজদ রাজা র , বল িচ   ১৯৮২     

৩৭৩ রাজা র ব পাড়া জােম মসিজদ রাজা র , বল িচ   ১৯০৮     



৩৭৪ রাজা র কারীগড় পাড়া জােম মসিজদ রাজা র , বল িচ   ১৮৪৮     

৩৭৫ রাজা র ইয়া পাড়া জােম মসিজদ রাজা র , বল িচ   ১৯৯৫     

৩৭৬ রাজা র উঃ পাড়া জােম মসিজদ রাজা র , বল িচ   ১৯৭৫     

৩৭৭ রাজা র খাবাড়ী জােম মসিজদ রাজা র , বল িচ   ১৯৯২     

৩৭৮ বায় ল আমান জােম মসিজদ বলগািছ   ১৯৮৬    ওয়াড নং-৬ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ রাজা র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৬ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩৭৯ বলগািছ ম  পাড়া জােম মসিজদ বলগািছ   ১৮৪০     

৩৮০ ইসলাম র জােম মসিজদ ইসলাম র   ১৯০২     

৩৮১ বায় ন র জােম মসিজদ ইসলাম র   ১৯৪৮     

৩৮২ বাউগান জােম মসিজদ রাজা র   ১৯১৫     



৩৮৪ কদমতলী ক ীয় জােম মসিজদ কদমতলী   ১৩৮০    ওয়াড নং-৭ 

৩৮৫ কদমতলী ব পাড়া জােম মসিজদ কদমতলী   ২০০০     

৩৮৬ কদমতলী উ র পাড়া জােম মসিজদ কদমতলী   ১৯৮৫     

৩৮৭ কদমতলী পঃ পাড়া মসিজদ কদমতলী   ১৯৯৫     

৩৮৮ বায় র রহমত ওয়াি য়া মসিজদ কদমতলী   ১৯৮৭     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ রাজা র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৭ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩৮৯ বায়  তাকওয়া জােম মসিজদ কদমতলী   ২০০২     

৩৯০ আ ািড়য়া পঃ পাড়া জােম মসিজদ আ ািড়য়া   ১৯৯০     

৩৯১ আ ািড়য়া ব পাড়া জােম মসিজদ আ ািড়য়া   ১৯৯৫     

৩৯২ শাহ র জােম মসিজদ শাহ র , রাজা র   ১৯১৩    ওয়াড নং-৮ 



৩৯৩ শাহ র দঃ পাড়া জােম মসিজদ শাহ র , রাজা র   ১৯০৭     

৩৯৪ শাহ র উঃ পাড়া জােম মসিজদ শাহ র , রাজা র   ১৯৩০     

৩৯৫ বায় ন র জােম মসিজদ আ িড়য়া , রাজা র   ১৯৯০     

৩৯৬ আ িড়য়া শাহী জােম মসিজদ আ িড়য়া , রাজা র   ১৯৫০     

৩৯৭ আ িড়য়া পঃ পাড়া জােম মসিজদ আ িড়য়া , রাজা র   ১৯৪০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ রাজা র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৮ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩৯৮ আ িড়য়া তা কদার পাড়া জােম মসিজদ আ িড়য়া , রাজা র   ১৯০০     

৩৯৯ আ িড়য়া চর পাড়া জােম মসিজদ আ িড়য়া , রাজা র   ২০০২     

৪০০ আ িড়য়া বাজার জােম মসিজদ আ িড়য়া , রাজা র   ১৯৯০     

৪০১ আ িড়য়া ফিকর পাড়া জােম মসিজদ আ িড়য়া , রাজা র   ১৯০৮     



৪০২ হিরনাথ র পঃ পাড়া জােম মসিজদ হিরনাথ র , রাজা র   ১৯৯০     

৪০৩ হিরনাথ র ব ম  পাড়া জােম মসিজদ হিরনাথ র , রাজা র   ২০০৫     

৪০৪ হিরনাথ র চর জােম মসিজদ হিরনাথ র , রাজা র   ১৯৬০     

৪০৫ হিরনাথ র জােম মসিজদ হিরনাথ র , রাজা র   ১৯৯২     

৪০৬ হিরনাথ র ব পাড়া জােম মসিজদ হিরনাথ র , রাজা র   ১৯৯০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 
 
 
 
 
 
 

মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 
াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 

মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪০৭ হিরনাথ র দঃ ব পাড়া জােম মসিজদ হিরনাথ র , রাজা র   ১৯০৫     

৪০৮ নাগ াতী দঃ পাড়া জােম মসিজদ নাগ াতী , তামাই   ২০০৭    ওয়াড নং-৯ 

৪০৯ নাগ াতী দঃ পঃ পাড়া জােম মসিজদ নাগ াতী , তামাই   ২০০১     

৪১০ নাগ াতী ব পাড়া জােম মসিজদ নাগ াতী , তামাই   ১৯৯০     

৪১১ নাগ াতী উঃ পাড়া জােম মসিজদ নাগ াতী , তামাই   ১৯৬২     



৪১২ নাগ াতী ম  পাড়া জােম মসিজদ নাগ াতী , তামাই   ২০০৭     

৪১৩ নাগ াতী পঃ পাড়া জােম মসিজদ নাগ াতী , তামাই   ১৯৮৫     

৪১৪ মা দ র জােম মসিজদ মা দ র   ১৯৬৩    ওয়াড নং-১ 

৪১৫ মা দ র িবন পাড়া জােম মসিজদ মা দ র   ১৯৪০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 
 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃেদৗলত র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-১ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪১৬ শালদাইড় জােম মসিজদ শালদাইড়   ১৮৮৭     

৪১৭ ি েগাপেরখী পঃ পাড়া জােম মসিজদ ি েগাপেরখী   ১৯৭৭     

৪১৮ ি েগাপেরখী খান পাড়া জােম মসিজদ ি েগাপেরখী   ১৮৫৮     

৪১৯ ি েগাপেরখী কবর ান জােম মসিজদ ি েগাপেরখী   ১৯২৭     



৪২০ ি েগাপেরখী ব পাড়া মসিজদ ি েগাপেরখী   ২০০২     

৪২১ বওড়া ক ীয় জােম মসিজদ বওড়া   ১৯৮০    ওয়াড নং-২ 

৪২২ বওড়া রাতন পাড়া জােম মসিজদ বওড়া   ১৯৬৭     

৪২৩ বওড়া কােছ ল উ ম জােম মসিজদ বওড়া   ১৯৯২     

৪২৪ বওড়া উঃ ঈদগা পাড়া জােম মসিজদ বওড়া   ১৯৮৬     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ দৗলত র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-২ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪২৫ মসিজেদ রােশদ হা দ আল- লাইতী বওড়া   ১৯৮৩     

৪২৬ বওড়া দঃ পাড়া জােম মসিজদ বওড়া   ১৯৯৫     

৪২৭ বওড়া ম  পাড়া জােম মসিজদ বওড়া   ১৯৯৭     

৪২৮ বওড়া দঃ পাড়া ওয়াি য়া মসিজদ বওড়া   ১৯৮৭     

৪২৯ বওড়া পঃ পাড়া ওয়াি য়া মসিজদ বওড়া   ২০০৭     



৪৩০ বওড়া আক  পাড়া জােম মসিজদ বওড়া   ১৮৪৭     

৪৩১ য়ািশয়া ইউিনয়ন পিরষদ সংল  ওয়াি য়া মসিজদ য়ািশয়া   ১৯৮৮    ওয়াড নং-৩ 

৪৩২ য়ািশয়া দঃ পাড়া চৗরা া জােম মসিজদ য়ািশয়া   ১৯৯৮     

৪৩৩ য়ািশয়া হাই ল সংল  জােম মসিজদ য়ািশয়া   ১৯৯০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ দৗলত র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৩ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪৩৪ য়ািশয়া দঃ পাড়া জােম মসিজদ য়ািশয়া   ১৯৩৮     

৪৩৫ য়ািশয়া পঃ পাড়া ক ীয় জােম মসিজদ য়ািশয়া   ১৭০২     

৪৩৬ য়ািশয়া িশিকর পাড়া জােম মসিজদ য়ািশয়া   ১৯০৮     

৪৩৭ য়ািশয়া পঃ পাড়া ওয়াি য়া মসিজদ য়ািশয়া   ১৯৯৩     

৪৩৮ লগাগড়াখালী দঃ পাড়া জােম মসিজদ লগাগড়াখালী   ১৯৮৬     



৪৩৯ লগাগড়াখালী রাতন পাড়া জােম মসিজদ লগাগড়াখালী   ১৮৬৭     

৪৪০ লগাগড়াখালী ব পাড়া ওয়াি য়া মসিজদ লগাগড়াখালী   ১৯৮৯     

৪৪১ লগাগড়াখালী িদয়ার পাড়া জােম মসিজদ লগাগড়াখালী   ১৯৮৭     

৪৪২ চর লগাগড়াখালী পঃ পাড়া জােম মসিজদ চর লগাগড়াখালী   ১৯২৭     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ দৗলত র 

 
ওয়াড/ পৗর ওয়াড ওয়াডনং-৩ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪৪৩ চর লগাগড়াখালী ব পাড়া জােম মসিজদ লগাগড়াখালী   ১৯৮৫     

৪৪৪ চর নবী র জােম মসিজদ চর নবী র   ১৯০৫     

৪৪৫ জামৈতল ক ীয় জােম মসিজদ জামৈতল , গােবর পাড়া   ১৩২৯    ওয়াড নং-৪ 

৪৪৬ জামৈতল বাস া  জােম মসিজদ জামৈতল , গােবর পাড়া   ১৩৮৫     

৪৪৭ জামৈতল পঃ পাড়া বায় ল মা র জােম মসিজদ জামৈতল , গােবর পাড়া   ১৩২৮     



৪৪৮ জামৈতল উঃ পাড়া জােম মসিজদ জামৈতল , গােবর পাড়া   ১৩৬০     

৪৪৯ জামৈতল ব পাড়া জােম মসিজদ জামৈতল , গােবর পাড়া   ১৩৭০     

৪৫০ জামৈতল ওয়াি য়া মসিজদ জামৈতল , গােবর পাড়া   ১৩৯৫     

৪৫১ জামৈতল হাটেখালা ওয়াি য়া মসিজদ জামৈতল , গােবর পাড়া   ১৯৭৮     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ দৗলত র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৪ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪৫২ জামৈতল দঃ পাড়া ওয়াি য়া মসিজদ জামৈতল , গােবর পাড়া   ১৯৯০     

৪৫৩ জামৈতল দঃ পাড়া জােম মসিজদ জামৈতল , গােবর পাড়া   ১৯৯৪     

৪৫৪ জামৈতল দঃ ম  পাড়া ওয়াি য়া মসিজদ জামৈতল , গােবর পাড়া   ১৯৭১     

৪৫৫ জামৈতল দঃ পঃ পাড়া ওয়াি য়া মসিজদ জামৈতল , গােবর পাড়া   ১৯৬৯     

৪৫৬ জামৈতল পাড়া শালা ড়া জােম মসিজদ জামৈতল , গােবর পাড়া   ১৯৬১     

৪৫৭ আজগড়া ম  পাড়া জােম মসিজদ আজগড়া , গােবর পাড়া   ১৮৯৭     



৪৫৮ আজগড়া মাকাস জােম মসিজদ আজগড়া , গােবর পাড়া   ১৯৭৬     

৪৫৯ আজগড়া জামাত মাড় জােম মসিজদ আজগড়া , গােবর পাড়া   ১৯৯৭     

৪৬০ আজগড়া পঃ পাড়া জােম মসিজদ আজগড়া , গােবর পাড়া   ১৯৯২     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ দৗলত র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৪ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪৬১ আজগড়া পঃ পাড়া মাকড়া ওয়াি য়া মসিজদ আজগড়া , গােবর পাড়া   ২০০৭     

৪৬২ আজগড়া দঃ পাড়া িময়াবাড়ী জােম মসিজদ আজগড়া , গােবর পাড়া   ১৯৯১     

৪৬৩ আজগড়া দঃ পাড়া জােম মসিজদ আজগড়া , গােবর পাড়া   ১৯৭১    ওয়াড নং-৫,৬ 

৪৬৪ আজগড়া গায়াল পাড়া জােম মসিজদ আজগড়া , গােবর পাড়া   ১৯৬৯     

৪৬৫ আজগড়া বরীবাধ জােম মসিজদ আজগড়া , গােবর পাড়া   ১৯৬১     

৪৬৬ ম া ফািজল মা াসা জােম মসিজদ ম া , বড় ল   ১৩০৮     



৪৬৭  ম া দঃ পাড়া ওয়াি য়া মসিজদ ম া , বড় ল   ২০০৫     

৪৬৮ ম া ব পাড়া জােম মসিজদ ম া , বড় ল   ১৯০৫     

৪৬৯ ম া বাস া  ওয়াি য়া মসিজদ ম া , বড় ল   ২০০৭     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ দৗলত র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৫ ও ৬ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪৭০ শালা ড়া ব পাড়া জােম মসিজদ শালা ড়া , গােবর পাড়া   ১৭৮২     

৪৭১ শালা ড়া পঃ পাড়া ওয়াি য়া মসিজদ শালা ড়া , গােবর পাড়া   ১৯৯৭     

৪৭২ মা দ র জােম মসিজদ মা দ র , বড় ল   ১৯০৫     

৪৭৩ দৗ ত র বাজার জােম মসিজদ দৗ ত র   ১৯০৯    ওয়াড নং-৭,৮,৯ 

৪৭৪ দৗ ত র নারা রী জােম মসিজদ দৗ ত র   ১৯৭২     

৪৭৫ দৗ ত র বায়ান পাড়া জােম মসিজদ দৗ ত র   ১৯২৭     



৪৭৬ দৗ ত র বাগান বাড়ী জােম মসিজদ দৗ ত র   ১৯৩৮     

৪৭৭ দৗ ত র দঃ পাড়া জােম মসিজদ দৗ ত র   ১৯৪২     

৪৭৮ দৗ ত র সালাম মােকট জােম মসিজদ দৗ ত র   ১৯৫৮     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ দৗলত র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৮ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪৭৯ দৗ ত র সালাম মােকট উঃ পাড়া  জােম মসিজদ দৗ ত র   ১৯৪২     

৪৮০ দৗ ত র সরকার বাড়ী মসিজদ দৗ ত র   ১৯৮২     

৪৮১ দৗ ত র পঃ পাড়া জােম মসিজদ দৗ ত র   ১৯৫৩     

৪৮২ দৗ ত র শাম ল মা ােরর বাড়ী জােম মসিজদ দৗ ত র   ১৯১২     

৪৮৩ দৗ ত র রনবী সরকার বাড়ী জােম মসিজদ দৗ ত র   ১৯৪২     

৪৮৪ দৗ ত র ব পাড়া জােম মসিজদ দৗ ত র   ১৯৭৩     



৪৮৫ দৗ ত র বায় স সালাত মসিজদ দৗ ত র   ১৯৮০     

৪৮৬ দৗ ত র আটার দাগ ম  জােম মসিজদ দৗ ত র   ১৯৪০     

৪৮৭ দৗ ত র কবর ান সংল  জােম মসিজদ দৗ ত র   ১৯০২     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ দৗলত র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৯ ও ১ 

খ 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪৮৮ দৗ ত র মিত মােকট জােম মসিজদ দৗ ত র        

৪৮৯ দৗ ত র মিত মােকট উঃ ওয়াি য়া মসিজদ দৗ ত র        

৪৯০ দৗ ত র মিত মােকট দঃ ওয়াি য়া মসিজদ দৗ ত র        

৪৯১ দৗ ত র তাতা চয়ার ান বাড়ী ওয়াি য়া মসিজদ দৗ ত র        

৪৯২ দৗ ত র ন ন পাড়া জােম মসিজদ দৗ ত র        

৪৯৩ দৗ ত র আটার দাগ দঃ পাড়া জােম মসিজদ দৗ ত র        



৪৯৪  আটার দাগ মসিজদ আটার দাগ , দৗ ত র        

৪৯৫ বা র র পাড় জােম মসিজদ বা র , দৗ ত র   ১৯৬২     

৪৯৬ বা র উঃ পাড়া জােম মসিজদ বা র , দৗ ত র        

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ দৗলত র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৯ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪৯৭ বা র বাজার ব জােম মসিজদ বা র , দৗ ত র        

৪৯৮ গাপাল র বটতলা বাজার দা স সালাম জােম মসিজদ গাপাল র   ১৩৮২    ওয়াড নং-৯ 

৪৯৯ গাপাল র ন ন পাড়া িপলার জােম মসিজদ গাপাল র   ১৩৮২     

৫০০ গাপাল র ন ন পাড়া বায় ল জা াত ওয়াি য়া মসিজদ গাপাল র   ১৩৬৭     

৫০১ গাপাল র ন ন পাড়া বায় ন র জােম মসিজদ গাপাল র   ১৩১০     

৫০২ গাপাল র ন ন পাড়া িশ লতলা জােম মসিজদ গাপাল র   ১৩৭০     



৫০৩ গাপাল র ম  পাড়া জােম মসিজদ গাপাল র   ১৩০০     

৫০৪ গাপাল র উঃ পাড়া জােম মসিজদ গাপাল র   ১৩৫০     

৫০৫ গাপাল র ম  পাড়া দা স সালাম জােম মসিজদ গাপাল র   ১৩১০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ দৗলত র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-২ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৫০৬ গাপাল র দি ণ পাড়া বায় ল জা াত জােম মসিজদ গাপাল র   ১৩১৫     

৫০৭ গাপাল র গাবতলা বায় ল জা াত জােম মসিজদ গাপাল র   ১৩৫০     

৫০৮ গাপাল র কািলবাড়ী ক ীয় শাহী জােম মসিজদ গাপাল র   ১৩৬২     

৫০৯ গাপাল র সরাতলা বায় ন র জােম মসিজদ গাপাল র   ১৪১৩     

৫১০ গাপাল র দঃ পাড়া পনাই বাজার সংল  জােম মসিজদ গাপাল র   ১৩৫২     

৫১১ গাপাল র রায়বাড়ী ক ীয় জােম মসিজদ গাপাল র   ১৩৭০     



৫১২ বাই ল আমান জােম মসিজদ গাপাল র   ১৯৮৭     

৫১৩ শখবাড়ী মসিজদ গাপাল র   ১৯৮২     

৫১৪ মা াবাড়ী মসিজদ গাপাল র   ১৯৮০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 
 

 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ বল িচ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ দৗলত র ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৫১৫ গাপাল র ন ন পাড়া জােম মসিজদ গাপাল র   ১৯৯০     

৫১৬ গাপেরখী জােম মসিজদ গাপেরখী , বিতল   ১৯০৫     

৫১৭ গাপেরখী ব পাড়া জােম মসিজদ গাপেরখী , বিতল   ১৯৮২     

৫১৮ গাপেরখী দি ণ পাড়া জােম মসিজদ গাপেরখী , বিতল   ১৯৫২     

৫১৯ গাপেরখী উঃ পাড়া জােম মসিজদ গাপেরখী , বিতল   ১৯৩৮     

৫২০ গাপেরখী পঃ পাড়া জােম মসিজদ গাপেরখী , বিতল   ১৯০৫     



          

          

          

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 
 
 
 
 

 
ওয়াড িভি ক জিরপ ফরম 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানা ◌ঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ তালম ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-১ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

০১ খাশাল র জােম মসিজদ াম- খাশাল র , ডাক- াসন   ১৯৬৮     

০২ খাশাল র খাস পাড়া জােম মসিজদ াম- খাশাল র, ডাক- াসন   ১৯৭০     

০৩ নামা কালা লা জােম মসিজদ াম-নামা কালা লা, ডাক- াসন   ১৯৮০     

০৪ বাগাপাড়া জােম মসিজদ াম- বাগাপাড়া, ডাক- াসন   ১৯৮৮     

০৫ খাদবাড়ী জােম মসিজদ াম- খাদবাড়ী, ডাক- াসন   ১৯৮৮     



০৬ জি র জােম মসিজদ াম-জি র, ডাক- াসন   ১৯৬৫     

০৭ জি র দি ণ পাড়া জােম মসিজদ াম-জি র, ডাক- াসন   ১৯৭৫     

০৮ শােকাপাড়া জােম মসিজদ াম-শােকাপাড়, ডাক- াসনা   ২০০২     

০৯ মানিক পাড়া জােম মসিজদ াম- খাশাল র, ডাক- াসন   ১৯৯২     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ তালম ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-১ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১০ িশয়ালগাড়ী জি র জােম মসিজদ াম-জি র, ডাক- াসন   ২০০৩     

১১ গাবরগাড়ী জােম মসিজদ াম-গাবরগাড়ী, ডাক- াসন   ১৯৩০    ওয়াড নং-২ 

১২ চক কালা লা জােম মসিজদ াম-চক কালা লা, ডাক- াসন   ১৯৬৫     

১৩ চক কালা লা আজগাড়ী মসিজদ াম-চক কালা লা, ডাক- াসন   ১৯৯৭     

১৪ বড়ইচড়া জােম মসিজদ াম-বড়ইচড়া, ডাক- াসন   ১৯৫৫     

১৫ বড়ইচড়া মা সা জােম মসিজদ াম-বড়ইচড়া, ডাক- াসন   ২০০২     



১৬ রাকন র জােম মসিজদ াম- রাকন র, ডাক- াসন   ১৯৭১     

১৭ রাকন র মা সা জােম মসিজদ াম- রাকন র, ডাক- াসন   ১৯৬২     

১৮ াসন উঃ পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক- াসন   ১৯৯২    ওয়াড নং-৩ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ তালম ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং- ৩ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১৯ াসন দঃ পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক- াসন   ১৯১০     

২০ াসন পঃ পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক- াসন   ১৯৯৫     

২১ হািড়েসানা জােম মসিজদ াম-হািড়েসানা, ডাক- াসন   ১৯৩০     

২২ দামড়া জােম মসিজদ াম-দামড়া, ডাক- াসন   ১৯৪৫     

২৩ টােরা য়া উঃ পাড়া জােম মসিজদ াম-টােরা য়া, ডাক- াসন   ১৯৯২     

২৪ টােরা য়া দঃ পাড়া জােম মসিজদ াম-টােরা য়া, ডাক- াসন   ১৯৫০     

২৫ চৗড়া ব পাড়া জােম মসিজদ াম- চৗড়া , ডাক- নতা বাজার   ১৯০২    ওযাড নং-৪ 



২৬ চৗড়া জােম মসিজদ াম- চৗড়া , ডাক- নতা বাজার   ১৯৮৫     

২৭ চর দিবরাম র জােম মসিজদ াম-চক দিবরাম র, ডাক- নতা বাজার   ১৯০১     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ তালম ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৪ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২৮ পািরল বড়ইচড়া জােম মসিজদ াম-পািড়ল বড়ইচড়া, ডাক- নতা বাজার   ২০০১     

২৯ দওঘার জােম মসিজদ াম- দওঘর, ডাক- নতা বাজার   ১৯৯৬     

৩০ াদ র উঃ পাড়া জােম মসিজদ াম- াদ র, ডাক- নতা বাজার       ওয়াড নং-৫ 

৩১ াদ র দঃ পাড়া জােম মসিজদ াম- াদ র, ডাক- নতা বাজার        

৩২  গানতা জােম মসিজদ াম- গানতা , ডাক- গানতা চক বাজার   ১৯৭৫     

৩৩ গানতা মা সা জােম মসিজদ াম- গানতা , ডাক- গানতা চক বাজার   ১৯৮৮     

৩৪ গানতা ম  পাড়া জােম মসিজদ াম- গানতা , ডাক- গানতা চক বাজার   ১৯০২     

৩৫ পািড়ল জােম মসিজদ াম-পািরল , ডাক- গানতা চক বাজার   ১৯০৫     



৩৬ লাউতা দঃ পাড়া জােম মসিজদ াম-লাউতা , ডাক- গানতা চক বাজার   ১৯০৩     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 
 
 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ তালম ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৭ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩৭ লাউতা ব পাড়া জােম মসিজদ াম-লাউতা , ডাক- গানতা চক বাজার   ১৮৯৫     

৩৮ উপ-িসেলট দঃ পাড়া জােম মসিজদ াম-উপ-িসেলট , ডাক- াবাজার   ১৮৮২    ওয়াড নং-৬ 

৩৯ উপ-িসেলট উঃ পাড়া জােম মসিজদ াম-উপ-িসেলট , ডাক- াবাজার   ১৯৯৮     

৪০ উপ-িসেলট ন ন পাড়া জােম মসিজদ াম-উপ-িসেলট , ডাক- াবাজার   ১৯৭২     

৪১ নামা িসেলট উঃ পাড়া জােম মসিজদ াম-নামা িসেলট , ডাক- া বাজার   ১৮৫০     

৪২ নামা িসেলট দঃ পাড়া জােম মসিজদ াম-নামা িসেলট , ডাক- া বাজার   ২০০২     

৪৩ নামা িসেলট িলর চাপড় জােম মসিজদ াম-নামা িসেলট , ডাক- া বাজার   ২০০০     

৪৪ কালা কাপা জােম মসিজদ াম- কালােকাপা, ডাক- া বাজার   ১৮৬০     



৪৫ নাগর পাড়া জােম মসিজদ াম-নাগর পাড়া, ডাক- া বাজার   ১৯৯৮     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 
 

 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ তালম ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৭  

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৪৬ মািনক চাপড় জােম মসিজদ াম-মািনক চাপড় , ডাক- া বাজার   ১৭৯৮     

৪৭ া বাজার জােম মসিজদ াম+ডাক- া বাজার   ১৯৫৫     

৪৮ া উঃ পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক- া বাজার   ১৭৬২     

৪৯ া ব পাড়া জােম মসিজদ াম+ডাক- া বাজার   ১৯৯৯     

৫০ গালা র জােম মসিজদ াম- গালা র , ডাক- া বাজার   ১৮৮০    ওয়াড নং-৮ 

৫১ গালা র ব পাড়া জােম মসিজদ াম- গালা র , ডাক- া বাজার   ২০০৫     

৫২ া কািমনা পাড়া জােম মসিজদ াম- া বািমনা পাড়া , ডাক- া বাজার   ১৮৮৫     

৫৩ পা ড়া জােম মসিজদ াম-পা ড়া, ডাক- া বাজার   ১৮৭৫     



৫৪ তালম প  পাড়া জােম মসিজদ াম-তালম , ডাক- া বাজার   ১৮৭০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ তালম/বা হাস ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৮ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৫৫ তালম আদার পাড়া জােম মসিজদ াম-তালম , ডাক- া বাজার   ১৮৭৫     

৫৬ তালম মলা পাড়া জােম মসিজদ াম-তালম , ডাক- া বাজার   ১৯৯৪     

৫৭ তালম ল র পাড়া মসিজদ াম-তালম , ডাক- া বাজার   ১৯৯৩     

৫৮ তালম  মাকাস জােম মসিজদ াম-তালম , ডাক- া বাজার        

৫৯ তালম কাচারী পাড়া জােম মসিজদ াম-তালম , ডাক- া বাজার        

৬০ তালম ম  পাড়া জােম মসিজদ াম-তালম , ডাক- া বাজার        

৬১ তালম শহরতলী জােম মসিজদ াম-তালম , ডাক- া বাজার        

৬২ তালম শাহীপাড়া জােম মসিজদ াম-তালম , ডাক- া বাজার        



৬৩ বা হাস বাজার জােম মসিজদ বা হাস       ওয়াড নং-১ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ বা হাস ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৯ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৬৪ বা হাস পঃ পাড়া জােম মসিজদ বা হাস        

৬৫ বা হাস ম  পাড়া জােম মসিজদ বা হাস        

৬৬ বা হাস ব পাড়া জােম মসিজদ বা হাস        

৬৭ সাতানিদঘী জােম মসিজদ সাতানিদঘী        

৬৮ সরাবাড়ী জােম মসিজদ সরাবাড়ী        

৬৯ িদ িড়য়া পঃ পাড়া জােম মসিজদ িদ িড়য়া   ১৯৪৮    ওয়াড নং-২ 

৭০ িদ িড়য়া িদয়ার পাড়া জােম মসিজদ িদ িড়য়া   ১৯৮০     

৭১ িদ িড়য়া সরদার পাড়া জােম মসিজদ িদ িড়য়া   ১৯৮০     



৭২ িদ িড়য়া কািরগর পাড়া জােম মসিজদ িদ িড়য়া   ১৯৩০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 
 
 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ বা হাস ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৩ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৭৩ মেনাহর র জােম মসিজদ মেনাহর র   ১৯০৭     

৭৪ সা া ব পাড়া জােম মসিজদ সা া   ১৯০৮     

৭৫ সা া পঃ পাড়া জােম মসিজদ সা া   ১৯৫০     

৭৬ পলাশী জােম মসিজদ পলাশী , িবনসাড়া   ১৯৩৫    ওয়াড নং-৪ 

৭৭ ব ল পঃ পাড়া জােম মসিজদ াম-ব ল , ডাক-িবনসাড়া   ১৯৯৫     

৭৮ ব ল হাই ল পাড়া জােম মসিজদ াম-ব ল , ডাক-িবনসাড়া   ১৯৯০     

৭৯ ব ল আ ায়ন জােম মসিজদ াম-ব ল , ডাক-িবনসাড়া   ১৯৯৮     

৮০ ব ল ব পাড়া জােম মসিজদ াম-ব ল , ডাক-িবনসাড়া   ১৯৩০     



৮১ ব ল হাট বাজার মসিজদ াম-ব ল , ডাক-িবনসাড়া   ১৯৯৯     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ বা হাস ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৫ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৮২ লাউেশান জােম মসিজদ লাউেশান   ১৯৯৮     

৮৩ বড় পাওতা দঃ পাড়া জােম মসিজদ লাউেশান   ১৯৮০     

৮৪ বড় পাওতা উঃ পাড়া জােম মসিজদ লাউেশান   ১৯৩২     

৮৫ বড় পাওতা ব পাড়া জােম মসিজদ লাউেশান   ১৯৮৬     

৮৬ ছাট পাওতা জােম মসিজদ লাউেশান   ২০০১     

৮৭ লা ল ড়া জােম মসিজদ লাউেশান   ১৯৪৫     

৮৮ রানীিদঘী জােম মসিজদ লাউেশান   ১৯৩০     

৮৯ প য়ারী রাতন জােম মসিজদ াম- প য়ারী , ডাক-িবনসাড়া   ১৯৩২    য়াড নং-৬ 

৯০ প য়ারী পাড়ইল জােম মসিজদ াম- প য়ারী , ডাক-িবনসাড়া   ১৯৮০     



 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ বা হাস ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৬ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৯১ প য়ারী ধাপাগাড়ী জােম মসিজদ াম- প য়ারী , ডাক-িবনসাড়া   ১৯৮৬     

৯২ ব নাথ র দঃ পাড়া জােম মসিজদ াম- ব নাথ র , ডাক-িবনসাড়া   ১৯৭০     

৯৩ ব নাথ র উঃ পাড়া জােম মসিজদ াম- ব নাথ র , ডাক-িবনসাড়া   ১৯৪৫     

৯৪ িশব র জােম মসিজদ াম-িশব র , ডাক-িবনসাড়া   ১৮৪৬     

৯৫ কািজ র উঃ পাড়া জােম মসিজদ াম-কািজ র , ডাক-িবনসাড়া   ১৯৮৬     

৯৬ কািজ র ব পাড়া জােম মসিজদ াম-কািজ র , ডাক-িবনসাড়া   ২০০১     

৯৭ আসানবাড়ী জােম মসিজদ আসানবাড়ী   ২০০০    ওযাড নং-৭ 

৯৮ িবনসাড়া বাজার জােম মসিজদ িবনসাড়া   ২০০১     

৯৯ িবনসাড়া ব পাড়া জােম মসিজদ িবনসাড়া   ১৯৮৭     



 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ বা হাস ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৭ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১০০ িবনসাড়া উঃ পাড়া জােম মসিজদ িবনসাড়া   ১৯৭১     

১০১ িবনসাড়া পঃ পাড়া জােম মসিজদ িবনসাড়া   ১৯৮৮     

১০২ িবনসাড়া দঃ পাড়া জােম মসিজদ িবনসাড়া   ২০০০     

১০৩ িবনসাড়া দঃ ব পাড়া জােম মসিজদ িবনসাড়া   ২০০১     

১০৪ িবনসাড়া ব লা পাড়া জােম মসিজদ িবনসাড়া   ১৯৯৮     

১০৫ ত িলয়া জােম মসিজদ ত িলয়া , তাড়াশ       ওযাড নং-৮ 

১০৬ খর খিড়য়া জােম মসিজদ খর খিড়য়া , লা য়া   ১৯৫৬     

১০৭ চক িমজিপ◌ুর জােম মসিজদ চকিমজা র , িবনসাড়া   ১৯৮৪     

১০৮ চৗবািড়য়া দঃ পাড়া জােম মসিজদ  চৗবািড়য়া , িবনসাড়া   ১৯৮৮     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 



 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ বা হাস/স না ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৮ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১০৯ চৗবািড়য়া উঃ পাড়া জােম মসিজদ চৗবািড়য়া , িবনসাড়া   ১৯৭৫     

১১০ চৗবািড়য়া ধলা পাড়া জােম মসিজদ চৗবািড়য়া , িবনসাড়া   ২০০৬     

১১১ িবেনাদ র বাজার জােম মসিজদ িবেনাদ র   ১৯৯০    ওয়াড নং-৯ 

১১২ িবেনাদ র জােম মসিজদ িবেনাদ র   ১৯৮০     

১১৩ ী জােম মসিজদ ী   ১৯৭৬     

১১৪ ী হাজী বাড়ী জােম মসিজদ ী   ১৯৩০     

১১৫ সা িড়য়া জােম মসিজদ সা িরয়া   ১৯৪৫    ওযাড নং-১ 

১১৬ ত িলযা পাড়া জােম মসিজদ ত িলযা   ১৯৩৭     

১১৭ ধাপপাড়া জােম মসিজদ ধাপ ত িলযা   ১৯০৬     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 



 
 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ স না ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-১ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১১৮ তলী পাড়া জােম মসিজদ তলী পাড়া   ১৮৮৮     

১১৯ সা িরয়া মসিজদ সা িরয়া   ২০০১     

১২০ িতরাম র জােম মসিজদ িতরাম র   ১৯৮৯     

১২১ ভ য়া জােম মসিজদ ভ য়া   ১৯৭৭     

১২২ মািঝড়া ড় পাড় জােম মসিজদ মািঝড়া   ১৯৮৭    ওয়াড নং-২ 

১২৩ মািঝড়া খান পাড়া জােম মসিজদ মািঝড়া   ১৯২০     

১২৪ লা য়া জােম মসিজদ লা য়া   ১৯০৬     

১২৫ মা য়াল পাড়া মসিজদ মািঝড়া   ২০০২     

১২৬ স না জােম মসিজদ স না   ১৯৯৫     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 



 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ স না ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৩ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১২৭ মাকরেশান ম  পাড়া জােম মসিজদ মাকরেশান   ১৯৩৭     

১২৮ মাকরেশান পঃ পাড়া জােম মসিজদ মাকরেশান   ১৯৪৫     

১২৯ মাকরেশান জােম মসিজদ মাকরেশান   ১৯৮৭     

১৩০ শাবাড়ী জােম মসিজদ শাবাড়ী   ১৯০৮     

১৩১ াইল চক পাড়া জােম মসিজদ াইল   ১৯৫৭    ওয়াড নং-৪ 

১৩২ াইল বাজার জােম মসিজদ াইল   ১৯৯৬     

১৩৩ াইল ব ও দঃ পাড়া জােম মসিজদ াইল   ১৯৫৮     

১৩৪ িব াবাড়ী জােম মসিজদ িব াবাড়ী , ধামাইচ বাজার   ১৯৪০    ওয়াড নং-৫ 

১৩৫ কাটাবাড়ী জােম মসিজদ কাটাবাড়ী , ধামাইচ বাজার   ১৯৪৮     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 



 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ স না ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৬ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১৩৬ ই র র জােম মসিজদ    ১৯৮৯     

১৩৭ হমনগর আহেল হািদস জােম মসিজদ    ১৯৯৯     

১৩৮ হমনগর ামািনক জােম মসিজদ    ২০০০     

১৩৯ মা াবাড়ী আহেল হািদস জােম মসিজদ    ১৯৭৯     

১৪০ ধামাইচ বাজার জােম মসিজদ    ১৯৬৭     

১৪১ চর শা বাড়ী ড়ান পাড়া জােম মসিজদ চর শা বাড়ী   ১৩৫৮    ওয়াড নং-৭ 

১৪২ চর শা বাড়ী আহেল হািদস জােম মসিজদ চর শা বাড়ী   ১৩৬৫     

১৪৩ চর শা বাড়ী আহেল হািদস জােম মসিজদ চর শা বাড়ী   ১৯৯৯     

১৪৪ চর শা বাড়ী ফয়াজ ম েলর বাড়ীর িনকট জােম মসিজদ চর শা বাড়ী   ১৯৫০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 



 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ স না ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৭ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১৪৫ চর শা বাড়ী পঃ পাড়া জােম মসিজদ চর শা বাড়ী   ১৯৯৫     

১৪৬ চর শা বাড়ী দািখল মা াসা জােম মসিজদ চর শা বাড়ী   ১৯৯০     

১৪৭ চর শা বাড়ী রহ  ফিকেরর বাড়ীর িনকট জােম মসিজদ চর শা বাড়ী   ২০০৫     

১৪৮ নওখাদা জােম মসিজদ নওখাদা   ১৮৮৯    ওয়াড নং-৮ 

১৪৯ নওখাদা হাজী বাড়ী জােম মসিজদ নওখাদা   ১৯৯৭     

১৫০ নওখাদা না র বাড়ী জােম মসিজদ নওখাদা   ২০০১     

১৫১ মৗলভী বাড়ী জােম মসিজদ স জ পাড়া   ১৯৯৮     

১৫২ স জ পাড়া পাড়া জােম মসিজদ স জ পাড়া   ১৯৫৮    ওয়াড নং-৯ 

১৫৩ স জ পাড়া আহেল হািদস জােম মসিজদ-১ স জ পাড়া   ১৯৭৩     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 



 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ স না/মা ড়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৯ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১৫৪ স জ পাড়া আহেল হািদস জােম মসিজদ-২ স জ পাড়া   ১৯৭৮     

১৫৫ স জ পাড়া ম  পাড়া জােম মসিজদ স জ পাড়া   ১৯৮৯     

১৫৬ স জ পাড়া িবেলর ধার জােম মসিজদ স জ পাড়া   ১৯৯২     

১৫৭ স জ পাড়া ম  পাড়া জােম মসিজদ স জ পাড়া   ২০০৪     

১৫৮ িদঘী স না পঃ পাড়া জােম মসিজদ িদঘী স না   ১৮৩০    ওয়াড নং-১ 

১৫৯ িদঘী স না মা াসা জােম মসিজদ িদঘী স না   ১৯৯৮     

১৬০ িদঘী স না হাটেখালা জােম মসিজদ িদঘী স না   ১৯৯৬     

১৬১ মা ড়া  জােম মসিজদ মা ড়া    ১৮৮০    ওয়াড নং-২ 

১৬২ মা ড়া িবেনাদ উঃ পাড়া জােম মসিজদ মা ড়া িবেনাদ   ১৮৭০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 
 
 
 



 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ মা ড়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-২ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১৬৩ মা ড়া িবেনাদ দঃ পাড়া জােম মসিজদ মা ড়া িবেনাদ   ১৮৭৭     

১৬৪ ঘর াম পাইকনীিল জােম মসিজদ ঘর াম , দািবলা   ১৯৯৭    ওয়াড নং-৩ 

১৬৫ ঘর াম গৗরী র জােম মসিজদ ঘর াম , দািবলা   ১৯৯৪     

১৬৬ ঘর াম উঃ পাড়া জােম মসিজদ ঘর াম , দািবলা   ১৯৯১     

১৬৭ ঘর াম বাজার জােম মসিজদ ঘর াম , দািবলা   ২০০১     

১৬৮ ঘর াম ম  পাড়া জােম মসিজদ ঘর াম , দািবলা   ১৯৯৯     

১৬৯ ঘর াম ব পাড়া জােম মসিজদ ঘর াম , দািবলা   ১৯৯৮     

১৭০ দািবলা ক ীয় জােম মসিজদ দািবলা   ১৯৪৩    ওয়াড নং-৪ 

১৭১ দািবলা ব পাড়া জােম মসিজদ দািবলা   ১৯৭৩     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 



িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ মা ড়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৪ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১৭২ ন য়া কাি  জােম মসিজদ ন য়া , দািবলা   ১৯৬০     

১৭৩ আবাড়ীয়া পঃ পাড়া জােম মসিজদ আবাড়ীয়া   ১৮৩০    ওয়াড নং-৫ 

১৭৪ আবাড়ীয়া ব পাড়া জােম মসিজদ আবাড়ীয়া   ২০০৩     

১৭৫ দি ণ াম র পঃ পাড়া জােম মসিজদ দি ণ াম র   ২০০১     

১৭৬ দি ণ াম র ম  পাড়া জােম মসিজদ দি ণ াম র   ১৮৩০     

১৭৭ হাম িড়য়া সরকার পাড়া জােম মসিজদ হাম িড়য়া   ১৯৫২    ওয়াড নং-৬ 

১৭৮ হাম িড়য়া বািহর পাড়া জােম মসিজদ হাম িড়য়া   ১৯৯০     

১৭৯ হাম িড়য়া পঃ পাড়া জােম মসিজদ হাম িড়য়া   ১৯৫৫     

১৮০ হাম িড়য়া খা পাড়া জােম মসিজদ হাম িড়য়া   ১৯৬০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 
 

 
 



িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ মা ড়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৬ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১৮১ হাম িড়য়া জালাল র মা াসা সংগ  জােম মসিজদ হাম িড়য়া   ২০০১     

১৮২ হাম িড়য়া দঃ শখ পাড়া জােম মসিজদ হাম িড়য়া   ১৯৬২     

১৮৩ হাম িড়য়া সরদার পাড়া জােম মসিজদ হাম িড়য়া   ১৯৯০     

১৮৪ হাম িড়য়া ম  শখ পাড়া জােম মসিজদ হাম িড়য়া   ১৯৭৩     

১৮৫ হাম িড়য়া ঃ দঃ পাড়া জােম মসিজদ হাম িড়য়া   ২০০২     

১৮৬ হাম িড়য়া উঃ শখ পাড়া জােম মসিজদ হাম িড়য়া   ১৯৬০     

১৮৭ হাম িড়য়া বাজার জােম মসিজদ হাম িড়য়া   ১৯৯৫     

১৮৮ হাম িড়য়া মা ান নগর জােম মসিজদ হাম িড়য়া   ২০০২     

১৮৯ চলন িবল ক ীয় জােম মসিজদ (মা াসা) হাদ িড়য়া   ২০০১     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 



িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ মা ড়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৭ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১৯০ নােদা সয়দ র বড় জােম মসিজদ নােদা সয়দ র   ১৭৪০     

১৯১ নােদা সয়দ র হাটেখালা জােম মসিজদ নােদা সয়দ র   ১৯৭৫     

১৯২ চর হাম িড়য়া জােম মসিজদ হাম িড়য়া   ১৯৮২    ওয়াড নং-৮ 

১৯৩ নােদা সয়দ র সিলম পাড়া জােম মসিজদ নােদা সয়দ র   ১৮৮৯     

১৯৪ মিশ া পাড়া জােম মসিজদ নােদা সয়দ র   ১৮৪৫     

১৯৫ কনী পাড়া জােম মসিজদ নােদা সয়দ র   ১৮৯০    ওয়াড নং-৯ 

১৯৬ বািহর পাড়া জােম মসিজদ নােদা সয়দ র   ১৮৭০     

১৯৭ িবল নােদা জােম মসিজদ নােদা সয়দ র   ১৯৬১     

১৯৮ পাটগাড়ী জােম মসিজদ নােদা সয়দ র   ১৯৭০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 



িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ মা ড়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-১ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

১৯৯ গায়াল াম জােম মসিজদ গায়াল াম , আিজজাবাদ   ১৮৮৭     

২০০ চকর া জােম মসিজদ চকর া , আিজজাবাদ   ১৯১০     

২০১ কািলদাস িনলী উঃ পাড়া জােম মসিজদ কািলদাস িনলী , আিজজাবাদ   ১৮১৫     

২০২ কািলদাস িনলী দঃ পাড়া জােম মসিজদ কািলদাস িনলী , আিজজাবাদ   ১৯৯১     

২০৩ কানাবাড়ী জােম মসিজদ কানাবাড়ী , দািবলা   ১৯৪০    ওয়াড নং-২ 

২০৪ দবী র জােম মসিজদ দবী র , দািবলা   ১৯৩৫     

২০৫ মিহষ  ম  পাড়া জােম মসিজদ মিহষ  , দািবলা   ১৯১০     

২০৬ মিহষ  বাজার জােম মসিজদ মিহষ  , দািবলা   ২০০১     

২০৭ পংেরৗহালী জােম মসিজদ পংেরৗহালী , শিরফাবাদ   ১৯৬৮    ওয়াড নং-৩ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 



িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ মা ড়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৩ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২০৮ পংেরৗহালী দঃ পাড়া জােম মসিজদ পংেরৗহালী, শিরফাবাদ   ২০০৪     

২০৯ িবেরৗহালী জােম মসিজদ িবেরৗহালী, শিরফাবাদ   ১৯৬৬     

২১০ িবেরৗহালী দঃ পাড়া জােম মসিজদ িবেরৗহালী, শিরফাবাদ   ২০০৪     

২১১ মেহষেরৗহালী দঃ পাড়া জােম মসিজদ মেহষেরৗহালী, শিরফাবাদ   ১৯৬৫     

২১২ মেহষেরৗহালী উঃ পাড়া জােম মসিজদ মেহষেরৗহালী, শিরফাবাদ   ২০০৫     

২১৩ নও া শাহী জােম মসিজদ নও া, শিরফাবাদ   ৯৩২    ওয়াড নং-৪ 

২১৪ নও া বাজার জােম মসিজদ নও া, শিরফাবাদ   ১৯৬৬     

২১৫ রংমহল জােম মসিজদ নও া, শিরফাবাদ   ১৯৯১     

২১৬ হািমদ র জােম মসিজদ হািমদ র, শিরফাবাদ   ২০০০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 
 



িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ মা ড়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৫ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২১৭ হাসান র জােম মসিজদ হাসান র, শিরফাবাদ   ১৯৬২     

২১৮ িবেনাদ ভাটড়া জােম মসিজদ িবেনাদভাটড়া, শিরফাবাদ   ১৯০৫     

২১৯ ভাটড়া জােম মসিজদ ভাটড়া, শিরফাবাদ   ১৮৮৫     

২২০ ভাটড়া পঃ পাড়া জােম মসিজদ ভাটড়া, শিরফাবাদ   ২০০৪     

২২১ খালাবাড়ীয়া জােম মসিজদ খালাবাড়ীয়া , মা য়া মালীপাড়া   ১৮৮০     

২২২ শাকই জােম মসিজদ শাকই, মা য়া মালীপাড়া   ১৮৮৫    ওয়াড নং-৬ 

২২৩ বািনয়া ব  জােম মসিজদ বািনয়া ব , মা য়া মালীপাড়া   ১৯৬৬     

২২৪ শা য়ািদঘী দঃ পাড়া জােম মসিজদ শা য়ািদঘী, মা য়া মালীপাড়া   ১৯০৫     

২২৫ শা য়ািদঘী উঃ পাড়া জােম মসিজদ শা য়ািদঘী, মা য়া মালীপাড়া   ২০০২     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 



িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ মা ড়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৬ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২২৬ নবী র জােম মসিজদ নবী র , শিরফাবাদ   ১৯৬৭     

২২৭ খাল লা জােম মসিজদ খাল লা , মা য়া মালীপাড়া   ১৯৫০    ওয়াড নং-৭ 

২২৮ কা পাড়া ব পাড়া জােম মসিজদ কা পাড়া , মা য়া মালীপাড়া   ১৯৩০     

২২৯ কা পাড়া ম  পাড়া জােম মসিজদ কা পাড়া , মা য়া মালীপাড়া   ২০০০     

২৩০ কা পাড়া পঃ পাড়া জােম মসিজদ কা পাড়া , মা য়া মালীপাড়া   ১৯৬০     

২৩১ চক ভায়াট জােম মসিজদ চক ভায়াট , ভায়াট   ১৯৯০     

২৩২ খাল লা বাজার মসিজদ খাল লা ,    ২০০১     

২৩৩ চৗপািকয়া জােম মসিজদ চৗপািকয়া, মা য়া মালীপাড়া   ১৮৯০    ওয়াড নং-৮ 

২৩৪ ইসলাম র জােম মসিজদ ইসলাম র, মা য়া মালীপাড়া   ১৯৬৭     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 



িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ মা ড়া ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৮ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২৩৫ মালী পাড়া, জােম মসিজদ মালী পাড়া, মা য়া মালীপাড়া   ১৮১৩     

২৩৬ মা য়া র জােম মসিজদ মা য়া র, মা য়া মালীপাড়া   ১৯৯০     

২৩৭ মা য়া ব পাড়া জােম মসিজদ মা য়া, মা য়া মালীপাড়া   ১৮১৫     

২৩৮ াশবািড়য়া পঃ পাড়া জােম মসিজদ াশবািড়য়া ,ভায়াট   ১৮৫০    ওয়াড নং-৯ 

২৩৯ াশবািড়য়া ব পাড়া জােম মসিজদ াশবািড়য়া,ভায়াট   ১৯৯১     

২৪০ ভায়াট দঃ পাড়া জােম মসিজদ ভায়াট   ১৯১৮     

২৪১ ভায়াট উঃ পাড়া জােম মসিজদ ভায়াট   ১৯২৫     

২৪২ শা ান জােম মসিজদ শা ান,ভায়াট   ১৮৮৫     

২৪৩ আেলাক িদয়ার জােম মসিজদ আেলাকিদয়ার,ভায়াট   ১৯১০     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 



িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ তাড়াশ ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-১ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২৪৪ তাড়াশ দঃ পাড়া জােম মসিজদ তাড়াশ   ১৯৪৭     

২৪৫ তাড়াশ উপেজলা জােম মসিজদ তাড়াশ   ১৯৮০     

২৪৬ তাড়াশ ব পাড়া জােম মসিজদ তাড়াশ   ১৯৬২     

২৪৭ তাড়াশ উ র বাধ জােম মসিজদ তাড়াশ   ১৯৯২     

২৪৮ তাড়াশ ক ীয় জােম মসিজদ তাড়াশ   ১৯৭৬     

২৪৯ তাড়াশ হাসপাতাল জােম মসিজদ তাড়াশ   ২০০০     

২৫০ তাড়াশ থানা পাড়া জােম মসিজদ তাড়াশ   ১৯৩৫    ওয়াড নং-২ 

২৫১ তাড়াশ খালাবািড়য়া জােম মসিজদ তাড়াশ   ২০০০     

২৫২ তাড়াশ িনকাড়ী পাড়া জােম মসিজদ তাড়াশ   ১৯৯৫     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 



িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ তাড়াশ ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-২ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২৫৩ তাড়াশ ন ন পাড়া জােম মসিজদ তাড়াশ   ১৯৮৮     

২৫৪ তাড়াশ মা াসা জােম মসিজদ তাড়াশ   ১৯৭৫     

২৫৫ তাড়াশ খান পাড়া জােম মসিজদ তাড়াশ   ১৯৯২     

২৫৬ তাড়াশ থানা জােম মসিজদ তাড়াশ   ১৯৮২     

২৫৭ কাওরাইল দঃ পাড়া জােম মসিজদ কাওরাইল , তাড়াশ   ১৯৫১    ওয়াড নং-৩ 

২৫৮ কাওরাইল উঃ পাড়া জােম মসিজদ কাওরাইল , তাড়াশ   ১৯৫২     

২৫৯ কাওরাইল বা ােকাল মসিজদ কাওরাইল , তাড়াশ   ২০০৪     

২৬০ গাছা ম  পাড়া জােম মসিজদ গাছা , তাড়াশ   ১৯৪৯     

২৬১ গাছা পঃ পাড়া জােম মসিজদ গাছা , তাড়াশ   ১৯৭৫     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 



িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ তাড়াশ ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৩ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২৬২ গাছা ব পাড়া জােম মসিজদ গাছা , তাড়াশ   ২০০৫     

২৬৩ উিল র জােম মসিজদ উিল র , তাড়াশ   ১৩২৫    ওয়াড নং-৪ 

২৬৪ উিল র বাজার মসিজদ উিল র , তাড়াশ   ১৩২৬     

২৬৫ উিল র মা াসা মসিজদ উিল র , তাড়াশ   ২০০১     

২৬৬ াচান জােম মসিজদ উিল র , তাড়াশ   ১৩২৭     

২৬৭ চকজয় র জােম মসিজদ উিল র , তাড়াশ   ১৩২০     

২৬৮ র  িনিলম ল বাড়ীয়া জােম মসিজদ উিল র , তাড়াশ   ১৯৭০     

২৬৯ র  িনিলম ল বাড়ীয়া পঃ পাঃ জােম মসিজদ উিল র , তাড়াশ   ১৯৯৫     

২৭০ দি ণ শালপাড়া জােম মসিজদ দি ণ শালপাড়া   ১৯৫৯    ওয়াড নং-৫ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 



িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ তাড়াশ ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৫ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২৭১ শাল িরয়া জােম মসিজদ শালপাড়া   ১৯৯০     

২৭২ ম  শালপাড়া জােম মসিজদ ম  শালপাড়া   ১৯৫০     

২৭৩ শাহপাড়া জােম মসিজদ শালপাড়া   ১৯৪০     

২৭৪ দাসপাড়া জােম মসিজদ উ র শালপাড়া   ১৯৯৬     

২৭৫ কাউরাইল উ র পাড়া জােম মসিজদ কাউরাইল , তাড়াশ   ১৯৪৭    ওয়াড নং-৬ 

২৭৬ কাউরাইল দি ণ পাড়া জােম মসিজদ কাউরাইল , তাড়াশ   ১৯৬০     

২৭৭ কাউরাইল ব পাড়া জােম মসিজদ কাউরাইল , তাড়াশ   ১৯৯৭     

২৭৮ গাছা ম  পাড়া জােম মসিজদ গাছা , তাড়াশ   ১৯৪০     

২৭৯ গাছা ব পাড়া জােম মসিজদ গাছা , তাড়াশ   ১৯৯২     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 
 
 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ তাড়াশ ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৬ 



 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২৮০ গাছা ল পাড়া জােম মসিজদ গাছা , তাড়াশ   ১৯৯৮     

২৮২ বায়ািলয়া ঈদগা বাজার জােম মসিজদ বায়ািলয়া   ২০০৩    ওয়াড নং-৭ 

২৮৩ বায়ািলয়া হাই ল পা  জােম মসিজদ বায়ািলয়া   ১৯৪২     

২৮৪ বায়ািলয়া মীর পাড়া জােম মসিজদ বায়ািলয়া   ১৯৯২     

২৮৫ বায়ািলয়া উঃ পাড়া জােম মসিজদ বায়ািলয়া   ১৯৪০     

২৮৬ বায়ািলয়া পঃ পাড়া জােম মসিজদ বায়ািলয়া   ১৯৮০     

২৮৭ বায়ািলয়া দঃ পাড়া মসিজদ বায়ািলয়া   ২০০৪     

২৮৮ বায়ািলয়া আলী আকবেরর বাড়ী মসিজদ বায়ািলয়া   ২০০১     

২৮৯ র ব পাড়া জােম মসিজদ র   ২০০০    ওয়াড নং-৮ 

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ তাড়াশ/মাধাইনগর  ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৮ 

 



মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 
াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 

মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

২৯০ র পাড়া জােম মসিজদ র   ১৯৯০     

২৯১ সা ান জােম মসিজদ সা ান   ১৯৯৮     

২৯২ িব  মা ড়া জােম মসিজদ িব  মা ড়া   ১৯৬২     

২৯৩ মাধব র ম  পাড়া জােম মসিজদ মাধব র   ১৯৪০    ওয়াড নং-৯ 

২৯৪ চক গািপনাথ র জােম মসিজদ চক গািপনাথ র   ১৯৮৫     

২৯৫ দঃ ম রা র জােম মসিজদ দঃ ম রা র   ২০০২     

২৯৬ দঃ ম রা র ব পাড়া জােম মসিজদ দঃ ম রা র   ১৯২০     

২৯৭ মালিশন ম  পাড়া জােম মসিজদ মালিশন , িবনসাড়া   ১৯৬২    ওয়াড নং-১ 

২৯৮ মালিশন ব পাড়া জােম মসিজদ মালিশন , িবনসাড়া   ২০০৩     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ মাধাইনগর ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-১ 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা মসিজেদর ধরন মসিজদ মসিজেদর কাঠােমা ম  



াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

২৯৯ মালিশন মাঠ িভঠা জােম মসিজদ মালিশন , িবনসাড়া   ১৯৯০     

৩০০ ড়মা পঃ পাড়া জােম মসিজদ ড়মা , ওয়ািশন   ১৯৬৮     

৩০১ ড়মা মা সা জােম মসিজদ ড়মা , ওয়ািশন   ১৯৭৪     

৩০২ ড়মা জলা জােম মসিজদ ড়মা , ওয়ািশন   ২০০১     

৩০৩ শরাজ র পঃ পাড়া জােম মসিজদ শরাজ র , ওয়ািশন   ১৯৬০     

৩০৪ বলভা ম  পাড়া জােম মসিজদ বলভা , িবনসাড়া   ১৯৬১     

৩০৫ ভাদাশ ব পাড়া জােম মসিজদ ভাদাশ , তাড়াশ   ১৯৬৫    ওয়াড নং-২ 

৩০৬ ভাদাশ পঃ পাড়া জােম মসিজদ ভাদাশ , তাড়াশ   ১৯৫৫     

৩০৭ ভাদাশ ম  পাড়া জােম মসিজদ ভাদাশ , তাড়াশ   ১৯৭৫     

 
 
 
 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ মাধাইনগর ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-২ 



 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  

৩০৮ ভাদাশ ওবদা াধ জােম মসিজদ ভাদাশ , তাড়াশ   ২০০০     

৩০৯ জাহা ীর াতী ম  পাড়া জােম মসিজদ জাহা ীর াতী , বায়ািলয়া   ১৯৮৭    ওয়াড নং-৩ 

৩১০ জাহা ীর াতী দঃ পাড়া জােম মসিজদ জাহা ীর াতী , বায়ািলয়া   ২০০৭     

৩১১  সানাপািতল জােম মসিজদ সানাপািতল , তাড়াশ   ১৯৬৩     

৩১২ মাদারজানী পঃ পাড়া জােম মসিজদ মাদারজানী , ওয়ািশন   ১৯৭০     

৩১৩ মাদারজানী ব পাড়া জােম মসিজদ মাদারজানী , ওয়ািশন   ২০০২     

৩১৪ ব ািশন জােম মসিজদ ব ািশন, ওয়ািশন   ১৯৬৬    ওয়াড নং-৪ 

৩১৫ া া মধ পাড়া জােম মসিজদ া া, ওয়ািশন   ১৯৭০     

৩১৬ া া পঃ পাড়া জােম মসিজদ া া, ওয়ািশন   ১৯৯১     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ মাধাইনগর ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৪ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



৩১৭ া া উঃ পাড়া জােম মসিজদ া া, ওয়ািশন   ১৯৯৭     

৩১৮ ওয়াশীন জােম মসিজদ ওয়াশীন   ১৯৬৮     

৩১৯ উ র ম রা র জােম মসিজদ উঃ ম রা র , ওয়াশীন   ১৯৬৭     

৩২০ পৗষার দঃ পাড়া জােম মসিজদ পৗষার , ওয়ািশন   ১৯৭৫    ওয়াড নং-৫ 

৩২১ িবলাশ র জােম মসিজদ    ১৯৯৫     

৩২২ য়ার আিখ জােম মসিজদ    ১৯৭৮     

৩২৩ মার পাড়া জােম মসিজদ    ১৯৭৪     

৩২৪ ধান ি  জােম মসিজদ    ১৯৭৬     

৩২৫ ভার জােম মসিজদ    ১৯৯৮     

 
 
 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 

 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ মাধাইনগর ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৬ 

 
িমক নং মসিজেদর নাম কানা মসিজেদর ধরন মসিজদ মসিজেদর কাঠােমা ম  



াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

৩২৬ কা শর ব পাড়া জােম মসিজদ কা শর , িনমগািছ   ১৯৬৫     

৩২৭ কা শর পঃ পাড়া হাজী বাড়ী জােম মসিজদ কা শর , িনমগািছ   ১৯৬০     

৩২৮ তাকাইজানী জােম মসিজদ কা শর , িনমগািছ   ১৯৬৯     

৩২৯ শাহপাড়া জােম মসিজদ কা শর , িনমগািছ   ১৯৬৮     

৩৩০ মাধাইনগর হাটেখালা জােম মসিজদ মাধাইনগর , আমশাড়া   ১৯৭৫    ওয়াড নং-৭ 

৩৩১ মাধাইনগর পঃ পাড়া রমান আলীর বাড়ী জােম মসিজদ মাধাইনগর , আমশাড়া   ১৯৬৬     

৩৩২ মাধাইনগর র আলীর বাড়ী জােম মসিজদ মাধাইনগর , আমশাড়া   ১৯৯৪     

৩৩৩ সরাপ র মা সা জােম মসিজদ সরাপ র , বায়ািলয়া   ১৯৬৬    ওয়াড নং-৮ 

৩৩৪ সরাপ র পঃ পাড়া জােম মসিজদ সরাপ র , বায়ািলয়া   ১৯৯৮     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 
 
 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ মাধাইনগর/ দশী াম ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৮ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



৩৩৫ সরাপ র উঃ পাড়া জােম মসিজদ সরাপ র , বায়ািলয়া   ১৯৯৫     

৩৩৬ সরাপ র ব পাড়া জােম মসিজদ সরাপ র , বায়ািলয়া   ১৯৯৩     

৩৩৭ চক সরাপ র বাজার জােম মসিজদ চক সরাপ র , বায়ািলয়া   ১৯৮৮     

৩৩৮ চক সরাপ র উঃ পাড়া জােম মসিজদ চক সরাপ র , বায়ািলয়া   ১৯৬০     

৩৩৯ র রী জােম মসিজদ র রী , বায়ািলয়া   ১৯২০    ওয়াড নং-৯ 

৩৪০ চক র রী জােম মসিজদ র রী , বায়ািলয়া   ১৯৫০     

৩৪১ লি র জােম মসিজদ লি র , বায়ািলয়া   ১৯৪৫     

৩৪২ িভকম র জােম মসিজদ িভকম র , বায়ািলয়া   ১৯৬০     

৩৪৩ ই াপাড়া পাড়া জােম মসিজদ ই াপাড়া , বড় মাঝদাসানা   ১৯৬৭    ওয়াড নং-১ 

 
 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 

 

 
 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ দশী াম ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-১ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



৩৪৪ হারা পঃ পাড়া জােম মসিজদ হারা , বড় মাঝদাসানা   ১৯৭২     

৩৪৫ হারা ব পাড়া জােম মসিজদ হারা , বড় মাঝদাসানা   ১৯৭৭     

৩৪৬ হারা ব পাড়া জােম মসিজদ হারা , বড় মাঝদাসানা   ১৯৭৮     

৩৪৭ াম র জােম মসিজদ াম র , বড় মাঝদাসানা   ১৯৬৫     

৩৪৮ টাগড়া জােম মসিজদ টাগড়া, বড় মাঝদাসানা   ১৯৭৭    ওয়াড নং-২ 

৩৪৯ কাটাগাড়ী বাজার জােম মসিজদ কাটাগাড়ী, বড় মাঝদাসানা   ১৯৬৫     

৩৫০ পাইকরা জােম মসিজদ পাইকরা, বড় মাঝদাসানা   ১৯৬৮     

৩৫১ দশী াম পঃ পাড়া জােম মসিজদ  দশী াম , বড় মাঝদাসানা   ১৯৮৫     

৩৫২ দশী াম ব পাড়া জােম মসিজদ দশী াম , বড় মাঝদাসানা   ১৯৮০     

 
 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 

 
 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ দশী াম ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-২ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



৩৫৩ দশী াম উঃ পাড়া জােম মসিজদ দশী াম , বড় মাঝদাসানা   ১৯৮২     

৩৫৪ িল র দঃ পাড়া জােম মসিজদ িল র , বড় মাঝদাসানা   ১৯৭৫    ওয়াড নং-৩ 

৩৫৫ িল র ম  পাড়া জােম মসিজদ িল র , বড় মাঝদাসানা   ১৯৮৫     

৩৫৬ িল র পঃ পাড়া জােম মসিজদ িল র , বড় মাঝদাসানা   ১৯৬৫     

৩৫৭ শাকমাল দঃ পাড়া জােম মসিজদ শাকমাল , বড় মাঝদাসানা   ১৯৫৮     

৩৫৮ িশ ার পাড়া জােম মসিজদ িশ রপাড়া , বড় মাঝদাসানা   ১৯৭৫     

৩৫৯ বলিদ পাড়া জােম মসিজদ বলিদ পাড়া , বড় মাঝদাসানা   ১৯৬৫     

৩৬০ শাকমাল রান পাড়া জােম মসিজদ শাকমাল , বড় মাঝদাসানা   ১৯৭২     

৩৬১ িশলনদহ জােম মসিজদ িশলনদহ, বড় মাঝদাসানা   ১৯৬৫    ওয়াড নং-৪ 

 
 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 

 
 
 
 

িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ দশী াম ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৪ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  



৩৬২ িঘরিশিন ব পাড়া জােম মসিজদ িঘরিশিন, বড় মাঝদাসানা   ১৯৭২     

৩৬৩ দাগািড়য়া ম  পাড়া জােম মসিজদ দাগািড়য়া, বড় মাঝদাসানা   ১৯৬৮     

৩৬৪ দাগািড়য়া উঃ পাড়া জােম মসিজদ দাগািড়য়া, বড় মাঝদাসানা   ১৯৬৯     

৩৬৫ আড়ংগাইল দঃ পাড়া জােম মসিজদ আড়ংগাইল, বড় মাঝদাসানা   ১৯৭৭    ওয়াড নং-৫ 

৩৬৬ আড়ংগাইল উঃ পাড়া জােম মসিজদ আড়ংগাইল, বড় মাঝদাসানা   ১৯৭৮     

৩৬৭ আড়ংগাইল াম জােম মসিজদ আড়ংগাইল, বড় মাঝদাসানা   ১৯৯০     

৩৬৮ িমরা পাড়া জােম মসিজদ আড়ংগাইল, বড় মাঝদাসানা   ১৯৯৬     

৩৬৯ মা  পঃ পাড়া জােম মসিজদ মা  , িনমগািছ   ১৯৭৫     

৩৭০ মা  ব পাড়া জােম মসিজদ মা  , িনমগািছ   ১৯৭৮     

 যই ঘর  েযাজ  সই ঘের () িচ  িদন।                    চলমান পাতা-২ 
 

 
 

 
িবভাগঃ রাজশাহী জলাঃ িসরাজগ  উপেজলা/থানাঃ তাড়াশ পৗরসভাঃ ইউিনয়নঃ দশী াম ওয়াড/ পৗর ওয়াড নং-৪ 

 
মসিজেদর ধরন মসিজেদর কাঠােমা িমক নং মসিজেদর নাম কানা 

াম/মহ া/পাড়া/ রাড/অিফস ভবন/ডাকঘর ইত ািদ জােম পাে গানা 
মসিজদ 
িত ার সন পাকা অধ পাকা াচা 

ম  


