
মা াসা: (মা িমক পযায়)- ৩৭ 
:নং িত ােনর নাম EIIN NO িত ান ধােনর নাম ও পদবী  িত ােনর ই- মইল কানা মাবাইল ন র 
০১ নাে ড়াই দা ল দা কািমল মা াসা ১২০৩৫১ আলহা  মা: একরা ল হক,অ  nanderimadrasha2004@gmail. 

com 
০১৭৪৭৬১৪২২০ 
০১৩০৯১২০৩৫১ 

০২ পলাশবাড়ী জ ািরয়া ফািজল (িড ী) 
মা াসা 

১২০৩৫০  মা: আ: হা ান সরকার,অ  palashbarijfm@gmail.com ০১৭১৬২২৯২৫৬ 
০১৩০৯১২০৩৫০ 

০৩ ইছামিত ফািজল (িড ী) মা াসা এ  
ভােকশনাল 

১২০৩৬৫  আলহা  মাখেল র রহমান,অ  120365@gmail.com ০১৭১৬৩৮৬৪৫৯ 
০১৩০৯১২০৩৬৫ 

০৪ বডা া িম া ল উ ম ফািজল 
(িড ী) মা াসা 

১২০৩৫২ মা: মঈনউদদীন,( ভার া  অ ) kutubdangmadrasah15023@gmail.com ০১৭১৯০৪০১৩০ 
০১৩০৯১২০৩৫২ 

০৫ আউিলয়া র হাই উল উ ম ফািজল 
মা াসা 

১২০৩৫৫  মা: আ: রা াক,,অ ,০১৭১৮৯৪২৭০৩ 
০১৭২৪৩৯৪৯৬০ 

awliapukur.fazilmadrasah@gmail.com ০১৭১৯৩৪৫৭৬৭ 
০১৩০৯১২০৩৫৫ 

০৬ জয় র ফেতহ আলী ফািজল (িড ী) 
মা াসা 

১২০৩৫৪ আলহা  মা: হায়দার আলী,অ   joypurmadrasha72@gmail.com ০১৭১৪৮৬৩৭০৯ 
০১৩০৯১২০৩৫৪ 

০৭ র সাহা র ব খী ফািজল 
(িড ী) মা াসা  

১২০৩৫৩ আলহা  আ স সালাম রী,অ   
 

bsbfmdinajpur@gmail.com ০১৭৯৩৫৪৭২৭৬ 
০১৩০৯১২০৩৫৩ 

০৮ দা ল ফালাহ আিলম মা াসা এ  
ভােকশনাল 

১২০৩৬৭ আলহা  মা: ইউ ফ আলী,অ  darulfalahmbm@yahoo.com ০১৭১২০৯৯৭৬২ 
০১৩০৯১২০৩৬৭ 

০৯ পীরগ  িড এস আিলম মা াসা ১২০৩৫৯ মা: আতাউলাহ সরকার,অ  pdsam.edu.bd@gmail.com ০১৭১৬২৬৪৭৪১ 
০১৩০৯১২০৩৫৯ 

১০ রাণীরব র দা ল ইসলাম আিলম 
মা াসা  

১২০৩৬৮ মা: ফজ ল হক 
( ভার া  অ  )  

ranirbandardialimmadrasha@gmail.com ০১৭৮০৮৪৬১৬১ 
০১৩০৯১২০৩৬১ 

১১ রান িব া িড় আিলম মা াসা  ১২০৩৬৯ মা: আ: মােজদ,অ   puranbinnakuri@gmail.com ০১৭২৮৭০৬৫৪৯ 
০১৩০৯১২০৩৫৮ 

১২ মাহ দ র র ল র হািমিদয়া দািখল 
মা াসা 

১২০৩৬৬ মা: মাকাররম হােসন, পার mahmudpurrham@gmail.com ০১৭৩২১৫৫৩৫৪ 
০১৩০৯১২০৩৬৬ 

১৩ জাতরামধন র দািখল মা াসা  ১২০৩৫৮ মা: আ স ছালাম, পার jatram358@gmail.com ০১৭২৮৭০৬৫৪৯ 
০১৩০৯১২০৩৫৮ 

১৪ সাতনালা িসরা ল দা জামািলয়া 
দািখল মা াসা 

১২০৩৬১ মা: আ স স র, পার satnalasirazulhudadm@gmail.com ০১৭৪০৮৭১৬৩৫ 
০১৩০৯১২০৩৬১ 

১৫ গািব র করামিতয়া দািখল 
মা াসা  

১২০৩৬০ মা: আ ল বােতন সরকার, পার gobindapurdm@gmail.com ০১৭২১৪৫৯০৬৯ 
০১৩০৯১২০৩৬০ 

১৬ দি ণ পলাশবাড়ী বািলকা দািখল 
মা াসা 

১২০৩৬৩ মা: আ ল কািফ, পার  
 

dpbdm1983@gmail.com ০১৭৩৬৮৯০২৩৪ 
০১৩০৯১২০৩৬৩ 

১৭ লশী র করামিতয়া দািখল মা াসা  ১২০৩৫৬ আ ল মিতন সরকার, পার 
 

tulshipurdm@gmail.com ০১৭১৬৩৮৬৪৫৯ 
০১৩০৯১২০৩৬৫ 

 
 



:নং িত ােনর নাম EIIN NO িত ান ধােনর নাম ও পদবী  িত ােনর ই- মইল কানা মাবাইল ন র 
১৮ বা েদব র বািলকা দািখল মা াসা  ১২০৩৭০ মা: মাকেছদ আলী, পার bashudebpurgdm@gmail.com ০১৭১৬২২৯২৫৬ 

০১৩০৯১২০৩৫০ 
১৯ ব সাইতাড়া দা ল হাদা দািখল মা াসা   ১২০৩৭১ মা: আলতাফ হােসন িসি কী, পার purbosaitara@gmail.com ০১৭৪৭৬১৪২২০ 

০১৩০৯১২০৩৫১ 
২০ আ ল র নাে ড়াই মহেছনা চৗ রী 

বািলকা দািখল মা াসা 
১২০৩৭৫ মা: মাজাে ল হক, পার 

 
abdurrazzaktqi28@gmail.com ০১৭৩২১৫৫৩৫৪ 

০১৩০৯১২০৩৬৬ 
২১ এ,েক,এম লািফ ি ন চৗ রী দািখল 

মা াসা  
১২০৩৭৩ আ ল কালাম আজাদ, পার  akmlcdmadrasha@gmail.com ০১৭১২০৯৯৭৬২ 

০১৩০৯১২০৩৬৭ 
২২ মা ফা র দািখল মা াসা  ১২০৩৮০ মা: আ ল হােসন, পার 

 
mdm12380@gmail.com ০১৭৪৪৫৭০০৩০ 

০১৩০৯১২০৩৫২ 
২৩ দি ণ কেদব র দা ন নাজাত দািখল 

মা াসা 
১২০৩৭২ মা: মেয়ন উি ন, পার 

 
dshukdebpur@gmail.com ০১৭১৬২৬৪৭৪১ 

০১৩০৯১২০৩৫৯ 
২৪ পি ম সাইতাড়া  তর খ  পীর দািখল 

মা াসা 
১২০৩৭৮ মা: িসরা ল ইসলাম, পার wsddm.edu.bd@gmail.com ০১৭২১৪৫৯০৬৯ 

০১৩০৯১২০৩৬০ 
২৫ উ র কেদব র দা স াত দািখল 

মা াসা  
১২০৩৭৯ মা: মসেলম উি ন, পার usdsdm@gmail.com ০১৭১৯৩৪৫৭৬৭ 

০১৩০৯১২০৩৫৫ 
২৬ নশরত র রহমািনয়া বািলকা দািখল 

মা াসা 
১২০৩৭৬ মা: রিফ ল ইসলাম, পার nrbdm11212@gmail.com ০১৭১৮৭৬২০৩২ 

০১৩০৯১২০৩৭৬ 
২৭ আ  বকর িসি ক (রা:) দািখল মা াসা ১২০৩৮২ মা: ফয়জার রহমান, পার  

( ভার: পার ) 
absdm.edu.bd@gmail.com ০১৭৭৩৭৪৮৭০৮ 

০১৩০৯১২০৩৮২ 
২৮ সাহা র দা ল দা দািখল মা াসা ১২০৩৮৫ মা: িমজা র রহমান, পার sdhdm.edu.bd@gmail.com ০১৭২০৪৭৭৬৭৬ 

০১৩০৯১২০৩৮৫ 
২৯ বা েদব র হাই-উল-উ ম দািখল মা াসা  ১২০৩৪৯ মা: রিফ লাহ সরকার, পার basudebpurhuudkmad@gmail.com ০১৭১২২২৮৬৭৯ 

০১৩০৯১২০৩৪৯ 
৩০ রাম র মহলবাড়ী দািখল মা াসা  ১২০৩৬৪ আ ল হক শাহ, পার 

 
rmdm.edu.bd@gmail.com ০১৭২৫৬৭৭০৮৬ 

০১৩০৯১২০৩৬৪ 
৩১ িসংগানগর দা ল হাদা দািখল মা াসা ১২০৩৮৭ মা: আ লাহ, পার 

 
singanagardakhilmadrasha@ 
gmail.com 

০১৭১৪৮২৩৬৮০ 
০১৩০৯১২০৩৮৭ 

৩২ পাটাই িড় দা ন নাজাত দািখল মা াসা ১২০৩৬২ মা: আেনায়া ল ইসলাম, পার(ভার া  
পার) 

pdndm.edu.bd@gmail.com ০১৭৩৬৬৯২৯১২ 
০১৩০৯১২০৩৬২ 

৩৩ তািল ল কারআন আদশ বািলকা দািখল 
মা াসা 

১২০৩৮৩ মা: রিফ ল ইসলাম, পার tqabdm.edu.bd@gmail.com ০১৭২৩৩০৮৬৪১ 
০১৩০৯১২০৩৮৩ 



:নং িত ােনর নাম EIIN NO িত ান ধােনর নাম ও পদবী  িত ােনর ই- মইল কানা মাবাইল ন র 
৩৪ ামনগর আহমািদয়া িসি িকয়া 

দািখল মা াসা 
১২০৩৭৪ মা: হাসান আলী, (ভার া  পার) sasdm@gmail.com ০১৭৩৯১৬২১১২ 

০১৩০৯১২০৩৭৪ 
৩৫ ম ম ল দািখল মা াসা ১২০৩৭৭ মাঃ আিশ র রহমান, (ভার া  পার) morttomdm@gmail.com ০১৭৩১৫০৯৫৪২ 

০১৩০৯১২০৩৭৭ 
৩৬ দি ণ নগর দা ন নাজাত দািখল 

মাদরাসা 
১২০৩৫৭ মাঃ গািজউল ইসলাম, (ভার া  পার) dakshinnagarmad@gmail.com ০১৭২৪৮৫৯৬৭০ 

০১৩০৯১২০৩৫৭ 
৩৭ বােজিদঘারণ বািলকা দািখল 

মাদরাসা 
১২০৩৮১ মাঃ সােদ ল ইসলাম, পার bajedigharongdkmad@gmail.com ০১৭২৬৬৩৭৩০৬ 

০১৩০৯১২০৩৮১ 
 


