বাংলােদশ জমঈয়েত আহেল হাদীস
জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩ উ র যা াবাড়ী, ঢাকা।
জলা জমঈয়তসমূেহর সভাপিত/ সে টারীগেণর নাম, মাবাইল/ ফান
:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭

জলার নাম
কুিম া
খুল না
কুি য়া
গাইবা া
গাজীপুর মহানগর
গাজীপুর জলা
চ াম

সভাপিত
মাওলানা আব ল জলীল- ০১৮৩০১৩০৮৭৬
মাও: আ স
ু সা ার- ০১৭৩২-৩৭৭০১৫
মুহা দ আ ল
ু মু ািলব
অধ এবা র রহমান-০১৭১৮-৫০৬৫৪২
শাইখ হা ন সাইন (আ ায়ক) ০১৭৬১-৮৯৭ ০৭৬

সে টারী
মাও: ওয়ালীউর রহমান- ০১৮৩০১৩০৮৭৬
এ. ক.এম. মইনুল ইসলাম- ০১৭১১-৪২৩৬৩৬
মাও: মাযহা ল হক- ০১৭২৮-২৫৮৪৯৩
জনাব মাহবুবুর রহমান- ০১৭৯২ ৬৩১৪৭৯
শাইখ রাইহানু ীন- ০১৭২০-১২৮১৬০
কাজী আমীনুল হক- ০১৭১১-৯৩১৪৫৩

গঠেনর তািরখ
জুন ২০১২
২১/০৪/২০১৭
২৬/১১/২০১১
২২/০৩/২০১৪

৮

চাঁপাই নাববগ

শাইখ আ ুল খােলক- ০১৭১৮-৫৪২৮৩০

মুহা দ মায়ন কবীর- ০১৭১৮-০২০৫৫৪

৯
১০
১১

জয়পুরহাট
জামালপুর
িঝনাইদহ

এড. এম. আ ল
ু হাই- ০১৭৩০-১৬৪২২০
অধ াপক যাবাই ল ইসলাম- ০১৭১০-৩৪০২৩৮
ক এম আ ল
ু জলীল- ০১৭৯০-৩০৬৬৭৬

মাও: মাঃ আফজল হােসন- ০১১৯৫-১৯২২৩৯
জনাব মুহা দ আ ুল করীম- ০১৭৩২-১৪২৮৬৮
মুহা দ আ ল
ু কােদর- ০১৬৭৫-৪০৫৩৮০

১৮/১০/২০১৪

১২

টা াইল

আলহা

মাও: লাকমান হােসন- ০১৭১৬-১০০৭২৭

২৪/০৩/২০১৭

১৩
১৪

ঠাকুরগাঁও
ঢাকা মহানগর

মাও: মনজুের খাদা- ০১৭১৫-২৪৯১৪২
আলহা আলী হােসন- ০১৭১১৫২০৭৭৩

ড র মুহা দ ওসমান গণী- ০১৭১৫-৮৪২৪০১
শাইখ আ ুন নূর আ ুল জ ার ০১৭৪৩৪০০০৫

১৩/০৭/২০১৪
১২/১১/২০১৬

১৫

ঢাকা জলা

মাও: বাশীর উি ন আহেমদ- ০১৮১৯-৪৮৪৬২০

আ ু াহ আল মাহমুদ- ০১৮১৮-৩৪০১২৩

১৬

িদনাজপুর

আ ুল হাদী মাঃ আনওয়ার- ০১৮১৯-০৬৭৪৯৮

মাও: মাঃ এহসানু াহ- ০১৭১৩-৭৯৪০২৪

২৭/০১/২০১৬

১৭

নীলফামারী

জনাব আ ুল লতীফ চৗধুরী- ০১৭১৬-৩৫৮৫৩৮

মাও: মাঃ রজাউল করীম- ০১৯২৫-৫১৯৭৯৭

১৪/০৪/২০১৪

১৮
১৯
২০
২১

নওগাঁ
নােটার
নরিসংদী
নারায়ণগ

আলহা শামসুল হক- ০১৭১৩-৭০২৬৫৬
মাও: আবু বকর আনসারী- ০১৭৬১-৮৬০৫৬২
মাও: হািফজুর রহমান- ০১৭১২-২২৭৩৪৪
অধ াপক ফজলুল বারী খান- ০১৭১১-৬১৭৫৩১

অধ াপক ওসমান আলী- ০১৭৪৫-৪৯৯৬৯২
অধ াপক মাঃ আ ুল ওয়া হাব- ০১৭৩৩-৮৪৯০০৭
মাও: আতাউর রহমান মাউরী- ০১৭১১-৬১৮১৫২
কাজী ওয়ািলউ াহ মা া- ০১৭১১-৩৭০০১৯

২৩/৫/২০১৫
১২/০৯/২০১৪
১০/০৬/২০১৭
১৭/১২/২০১৬

২২

প গড়

আলহা

রিফজুল হক- ০১৭২৩-৭৯৪৮৪৪

২৩/০৩/২০১৭

২৩

পাবনা

আলহা

মাঃ

আলহা শিফকুল ইসলাম-০১৭১৭-৫২৫৯৫৬
আলহা সানাউ াহ- ০১৭১৬ ০৩৮৩৩৭ ( িতিনিধ)
মাওলানা মকবুল হােসন- ০১৭২৩-০৬৪২৭৮

২৪

ফিরদপুর

আলহা

আ ল
ু মিজদ- ০১৭১১-৩৭৯৬২৮

২৫

ব ড়া

আলহা

মাও: আ ুল হক- ০১৭১৩-৭৬০৭৭৮

ময়াদ শষ
ম ২০১৫
নেভ র ২০১৪
মাচ ২০১৭

শখ আশরাফ আলম- ০১৭৪৮-১৩৭৭৩৭

নাজমুস সািকব- ০১৭১২-৯৮১২৮৮

ল আমীন- ০১৭১১-২৬১৭১৯

আলহা আ ল
ু হামীদ- ০১৭১১৩১৮৮৫৪,
মনসুর আহমাদ রাজা- ০১৭১২-৮৮৯৮৩৭ (রাজবাড়ী)
মাওলানা ফায়জুর রহমান- ০১৭১৫-১৮১৪৮৯

২৯/০১/২০১৬

২৫/০২/২০১৭

আে াবর ২০১৭
নেভ র ২০১৬

জুল াই ২০১৭

ম ২০১৭
সে র ২০১৬
জুন-২০১৯

২৬

বিরশাল

হাজী মনসুর আহমদ মি ক- ০১৭৮৯-১৫৭৩৬৪

০১৭২১-৬১৭১১৬ ( িতিনিধ)

২৭

বােগরহাট

মাওলানা আসগর আলী- ০১৭১৯-০৬৯৭৭৯

আলতাফ সাইন- ০১৭১৭-৫৪৫৪৪২

২৪/০৩/২০১৭

২৮

ময়মনিসংহ

অধ

শাইখ খুরিশদ আলম মাদানী- ০১৭১৪-৩৭৭২২০

১১/০২/২০১৭

২৯
৩০

মেহরপুর
যেশার

জনাব ফখ ল ইসলামঅধ া: মাও: আহমদ আলী- ০১৭২১-৫১৫২৬৭

মাও: খােলদ সাইফু াহ- ০১৭১৬-০৪৮১৬৪
মাও: মাঃ আ ুর রশীদ- ০১৭২৪-৭৮৩৭৮৯

১৪/০৩/২০১৩
০১/০৪/২০১৬

৩১

রংপুর

হাজী মুহিসন আলী ব ল- ০১৭১৩-০০৮০৭১

মৗলভী হািববুর রহমান- ০১৭২০-৩৩৫৭৩৫

১৪/১১/২০১৫

৩২
৩৩

রাজশাহী
সাত ীরা

: এ. ক.এম.শামসুল আলম- ০১৭১১-৪১৯১৬৯
উপাধ ওবায় াহ গযনফর- ০১৭১২-৬৪০০৫৫

অধ াপক মিতউর রহমান- ০১৭১৪-৬০৪৫৬৬
মাওলানা শাহাদাৎ সাইন- ০১৭৪০-৬১৬৪২০

১৮/০৫/২০১১
২৪/১০/২০১৫

৩৪

িসরাজগ

মাওলানা আিমনুল হক- ০১৭২৮-৩২৫৩৩৮

৩৫

বাসী

মাও. সাইফু ীন ইয়াহইয়া- ০১৭১৬-৮২৪৪৭৪
আ. আজীজ ম ল-০১৭৭৬-১৩২২৬৭, ০১৯১১-৬৪২৩৮০
শাইখ আজমল হােসন

িডেস র ২০১৪

আতাউর রহমান- ০১৭২৩-১৫১১১৫

শাইখ রিফকুল ইসলাম

মাচ ২০১৬

ম ২০১৪

