
৬নং দহু া ইউিনয়ন পিরষদ 
কিরমগ ,িকেশারগ , 

 

মসিজদ সমূেহর তািলকা 
 

িমক নং নাম অব ান ম ব  
1.  খামার দহু া নদীর উ র পাড় জােম মসিজদ ০১ নং ওয়াড  
2.  খামার দহু া নামা পাড়া জােম মসিজদ ০১ নং ওয়াড  
3.  খামার দহু া হাজী বাড়ী জােম মসিজদ ০১ নং ওয়া ড  
4.  খামার দহু া মু ীবাড়ী জােম মসিজদ ০১ নং ওয়াড  
5.  খামার দহু া মাগুেনর বাড়ী জােম মসিজদ ০১ নং ওয়াড  
6.  খামার দহু া বায়তুল মামুর জােম মিসজদ ০২ নং ওয়াড  
7.  খামার দহু া সারংবাড়ী জােম মসিজদ ০২ নং ওয়াড  
8.  দহু া বায়তুল আমান জােম মসিজদ (ইউিনয়ন পিরষদ সংল )  ০২ নং ওয়াড  
9.  চর দহু া মা ারপাড়া জােম মসিজদ ০৩ নং ওয়াড  
10.  চরেদহু া লােলফদানীর বাড়ী জােম মসিজদ ০৪ নং ওয়াড  
11.  চরেদহু া আপনজীবাড়ী জােম মসিজদ ০৪ নং ওয়াড  
12.  চরেদহু া ফরীঘাট জােম মসিজদ ০৪ নং ওয়াড  
13.  চরেদহু া টকপাড়া জােমমসিজদ ০৪ নং ওয়াড  
14.  ভা য়া নামা পাড়া জােম মসিজদ ০৫ নং ওয়াড  
15.  ভা য়া বড়বাড়ী জােম মসিজদ ০৫ নং ওয়াড  
16.  ভা য়া মড়লপাড়া ইসলাম ম ােরর বাড়ী জােম মসিজদ ০৫ নং ওয়াড  
17.  ভা য়া মড়লপাড়া জােম মসিজদ ০৫ নং ওয়াড  
18.  ভা য়া গাংপাড় জােম মসিজদ ০৫ নং ওয়াড  
19.  ভা য়া গাংপাড় শু র হাজীরবাড়ী জােম মসিজদু  ০৫ নং ওয়াড  
20.  ভা য়া জিহর কানা জােম মসিজদ ০৬ নং ওয়াড  
21.  ভা য়া জিহর কানা আলী আকবর মহাজন বাড়ী জােম মসিজদ ০৬ নং ওয়াড  
22.  ভা য়া জিহর কানা সামাদ মা ার বাড়ী জােম মসিজদ ০৬ নং ওয়াড  
23.  ভা য়া জিহর কানা আঃ ুস মৗলানার বাড়ী জােম মসিজদ ০৬ নং ওয়াড  
24.  ভা য়া বাজার জােম মসিজদ ০৬ নং ওয়াড  
25.  ভা য়া পূরপাড় ভাইসেচয়ারম ান বাড়ী জােম মসিজদ ০৭ নং ওয়াড  
26.  ভা য়া পূরপাড় ফিকর বাড়ী জােম মসিজদ ০৭ নং ওয়াড  
27.  ভা য়া মীড়পাড়া জােম মসিজদ ০৭ নং ওয়াড  
28.  ভা য়া গাদারাঘাট জােম মসিজদ ০৭ নং ওয়াড  
29.  ভা য়া পূরপাড় িসরাজ সরকারবাড়ী জােম মসিজদ ০৭ নং ওয়াড  
30.  ভা য়া পূরপাড় িসরাজ চয়ারম ান বাড়ী জােম মসিজদ ০৭ নং ওয়াড  
31.  সা য়া কেলরবাড়ী জােম মসিজদ ০৮ নং ওয়াড  
32.  সা য়া আগুেনর বাড়ী জােম মসিজদ ০৮ নং ওয়াড  
33.  সা য়া ল�ুফর বপাড়ীর বাড়ী জােম মসিজদ ০৮ নং ওয়াড  

34.  সা য়া ভূইয়া বাড়ী জােম মসিজদ ০৯ নং ওয়াড  
35.  সা য়া চৗধুরী বাড়ী জােম মসিজদ ০৯ নং ওয়াড  
36.  সা য়া পূরপাড় জােম মসিজদ ০৯ নং ওয়াড  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



৬নং দহু া ইউইনয়ন 

কিরমগ , িকেশারগ । 

হাট/বাজােরর তািলকা 

িমক নং নাম ও অব ান িদন ম ব  
০১ ভা য়া বাজার(সা য়া),িকেশারগ  চামড়া রােড স ােহর িতিদন  
০২ চরেদহু া বাজার, দহু া ইউিনয়ন পিরষেদর পাে  সাম ও শু বার  

 
 


