
ম ল উপেজলার এিতমখানার তািলকাঃ 

িমক 
নং 

এিতমখানার নাম ছা -ছা ীর 
সং া 

িত ান ধােনর নাম ও মাবাইল নং 

1.  মি রগ ও আ ল মািলক এিতমখানা ও 
কািরগির িশ ণ ক  

জন মাওঃ মিজ র রহমান আল মাদানী 
০১৭১১-৯৮৩৪৪০ 

2.  কিরয়া িব-চক ীয়া হািফিজয়া মা াসা 
ও এিতমখানা 

২৫ জন মাওঃ আ ল আহাদ 
০১৭১৬-৩৯৫১৩৪ 

3.  সিলমবাগ ইসলামীয়া হািফিজয়া মা াসা 
ও এিতমখানা 

জন ঢােফজ য়াই র রহমান চৗ রী 
০১৭১৮-০৫৩৮২৪ 

4.  জােময়া ইসলামীয়া হািফিজয়া মা াসা ও 
এিতমখানা, িস রখান রাড 

জন মাওঃ আ স শা র 
০১৭১৫-০০৩১৭৫, ০১৭১৪-৮৬৯২৪১ 

5.  ৎিফয়া হািফিজয়া এিতমখানা, ব না জন মাওঃ রিশদ আহমদ হািমদী 
০১৮৬৮-২০০৯৪১ 

6.  মাহািজরাবাদ িহ স াহ এিতমখানা ২০ জন মাওঃ আ াহ চৗ রী মন আঃ 
বাির   ০১৭২১-৩৭৯০৮২ 

7.  জােময়া ইসলামীয়া আশরা ল উ ম 
পাচাউন মা াসা, িমজা র 

৫০ জন মাওঃ শােয় ল ইসলাম  
০১৭১৪-৫০৬৬২৮ 

8.  হাজী মাঃ ম  িময়া এিতমখানা ও আিমনা 
খা ন হািফিজয়া ি য়া মা াসা কমে  

৩০ জন মাওঃ আ র রহমান  
০১৭১২-৩১৮৭৪৪ 

9.  আিশে ান জািমউল উ ম হািফিজয়া 
মা াসা ও এিতমখানা 

৫০ জন মাওঃ আ ল খািলক আঃ মা ান  
০১৭১৬-১৫৮১২১, ০১৭১৭-৩০৪৬১৬ 

10.  িদলবরনগর হািফিজয়া মা াসা এিতমখানা ২০ জন মাওঃ হািফজ েবল আহমদ  
০১৭৩৭-৩৮৩৪০২ 

11.  িসরাজনগর ফািজল মা াসা এিতমখানা জন মাওঃ ল আবছার  
০১৭১৬-৪৬৮৩৮৪ 

12.  জােময়া তাওয়া িলয়া খািদজা ল বরা 
(রাঃ) 

জন মাওলানা খারেশদ আলম  
০১৭৩৬-৬২৭৫৩৩ 

13.  ষােড়রগজ জােময়া ইসলামীয়া হািফিজয়া 
মা াসা 

২০ জন মাওঃআছাদউ াহ  
০১৭২৪-১৭২৫৩৮ 

14.  আছাদগাজী ফাউে শন এিতমখানা ৩৫ জন মাওঃ ফা ক আহমদ চৗ রী  
০১৭১৯-১৯০৪০১ 

15.  পি ম ভাড়াউড়া দািখল মা াসা ও 
এিতমখানা 

৩০ জন   
০১৭১১-২৩৭৯৪৮ 

16.  ম ল আেনায়া ল উ ম ফািজল মা াসা 
ও এিতমখানা 

৭০ জন মাঃ মাই ল ইসলাম 
 

17.  জািময়া খাসগ ও এিতমখানা ৫০ জন আ ছ ছালাম  
০১৭১০- ৫৮৭৭৪৯ 

18.  মি রগ ও মাহা দীয়া এিতমখানা ৫০ জন আজগর আলী  
০১৭২০-৪৪০৬৩৮ 

19.  পাইকপাড়া মাহা দীয়া এিতমখানা ৪০ জন আ ল মা ান  



০১৭১৭-৩০৪৬১৬ 
20.  মাহািজরাবাদ ক ীয় মসিজদ এিতমখানা ৩০ জন ছািদক আহমদ  

০১৭২০-৪০২৬৭৮ 
21.  রামনগর মাহা দীয়া মা াসা এিতমখানা ৫০ জন আ ল কালাম আজাদ 

০১৭২০-৪৩৮১৯৬ 
22.  জালালীয়া হািফিজয়া মা াসা এিতমখানা ৬০ জন মাওঃ ফী আহ দ খান  

০১৭২৪-৮৯১৯৬১ 
23. খাসবাস হযরত শাহজালাল লিতিফয়া 

হািফিজয়া মা াসা 
৩৫ জন হােফজ খিল র রহমান  

০১৭৫৪-৬৭০১৬৩ 
24.  িসরাজনগর গাউিছয়া খাজা গিরেব নওয়াজ 

এিতমখানা 
১৫০ জন ফিত শখ িশি র আহ দ  

০১৭১১-৩২৭৮৪৯ 

25.  উ র ভাড়াউড়া ইসলামীয়া হািফিজয়া 
মা াসা ও এিতমখানা 

  

26. জােময়া মাদািনয়া াওিময়া শখ এম এ 
জ ার কমে   

  

27.  মারকাজ মসিজদ, ম ল, মৗলভীবাজার   
28.  মিতগ  রা ািকয়া দা ল উ ম মা াসা ও 

এিতমখানা 
  

 


