
আন্ন বফত্র ঈদ-উর-আমা ২০২০ উরক্ষে বডএনববয আওতাধীন বফববন্ন ওয়ার্ড েয শু জফাই কযায বনধ োবযত স্থার্নয তাবরকাাঃ 
অঞ্চর ওয়াড ে নং ক্রবভক নং স্থার্নয নাভ 

 

১ 

 

১ 1.  ৪নং সক্টয াকে ংরগ্ন স্থান  

2.  ৬নং সক্টয াকে ংরগ্ন স্থান  

3.  ৯নং সক্টয ৩/এপ সযাড এয উত্তয ভাথায় 

4.  ১০নং সক্টয যানা সবারা সযাড এয ভাঝাভাবঝ  

5.  ৭নং সক্টয াকে ংরগ্ন 

 ১৭ 6.  কবির কুিাতরী উচ্চ বফদ্যারয় 

7.  কুবির যকাযী প্রাথবভক বফদ্যারয় 

8.  দবিণ কুবির নাবয়া বনফা এয মু্মর্ে 

9.  বেরর্িত ফটতরা 

10.  বেরর্িত নাভাািা সফাড েঘাট 

২ 

 

 

২ 11.  েবরলুয যভান স্কুর ভাঠ, ১২-, উত্তয কারী, রস্নফী, বভযপুয, ঢাকা  

12.  ১৭ নম্বয সযার্ডয াকে, ১২/ব, , রস্নফী, বভযপুয, ঢাকা 

13.  ফাইতুর নূয জার্ভ ভবজদ ংরগ্ন নতুন যাত্মা, ১২-বফ, রস্নফী বভযপুয, ঢাকা  

14.  ীদ বজয়া ভবরা বডগ্রী কর্রজ র্ত ফাইতুর আজভত ভবজদ এয াভর্ন বদর্য় 

১২/বড, ১৪ নম্বয সযাড ম েভত্ম এফং ১২/ই ফস্নর্ক ৩৩ নং সযার্ডয াকে, ১২-বড, ও ই 

ফস্নক, রস্নফী, বভযপুয, ঢাকা 

15.  আদ েফাগ (দবিণ) ডুইর্য উন্মুক্তস্থান 

৩ 16.  সকন-১০, ফস্নক-এ, সফনাযব বরস্ন, রস্নফী, ঢাকা 

17.  সকন-১০, ফস্নক-বফ, সরন-৭, াবভত্ম উদ্যান, রস্নফী বভযপুয, ঢাকা  

18.  সকন-১০, ফস্নক-ব, সরন-৪, (বফরতরা) রস্নফী বভযপুয, ঢাকা 

19.  সকন-১০, ফস্নক-বড, উদয়ন স্কুর্রয াভর্ন রস্নফী, বভযপুয 

20.  সকন-১১, ফস্নক-ব, এবববনউ-৫, াবনয ট্াংবকয ার্ বভযপুয, ঢাকা  

৪ 21.  ১৪/বফ, টিনর্ড কর্রানী সভইন সযাড ংরগ্ন 

22.  াউবজং স্টাপ সকায়াটায ১ সথর্ক ১২ নং বফবডং ম েভত্ম ক্র সযাড  

23.  ১৩/বফ, ক্র সযাড 

24.  ১৩/ব, াজী আরী সার্ন উচ্চ বফদ্যারয় এয ক্র সযাড 

25.  বিভ ফাইর্টকী আয়না বফবফ ভবজদ সযাড 

৫ 26.  সকন-১১, ফস্নক-এ, নান্নু ভার্কেট 

27.  সকন-১১, ফস্নক-ই, এবববনউ-৮ (রারভাটি সটম্পু স্টযান্ড সভাি) 

28.  সকন-১১, ফস্নক-ই, আদ েনগয উন্মুক্ত স্থান 

29.  সকন-১১, ফস্নক-এ/ই, এবববনউ-৪ িক 

30.  সকন-১১, ফস্নক-বফ, এবববনউ-৬ িক 

৬ 31.  আলুব্দী গ্রাভ ফটতরা সভইন সযাড  

32.   সকন-৬ এয আদ ে স্কুর্রয াভর্নয সভইন সযাড 

33.  সকন-৭ এয ২ নং সযার্ডয সভইন সযাড 

34.  রূনগয টিনর্ড জার্ভ ভবজদ কভর্স্নক্স এয ৬ নং সযাড 

35.  রস্নফী উত্তয ফাবিয ভাবরক বভবতয অবপর্য াভর্নয সভইন সযাড  

৭ 36.  সকন-৬ ফায়তর সভাাযপ ভবজদ ংরগ্ন এরাকায যাত্মা 

37.  সকন-২ এইচ ফরক ও বজ ফস্নর্কয ভার্ঝয যাত্মা 

38.  সকন-২, এবববনউ-১ ভবজদ ভার্কের্টয াভর্নয যাত্মা 

(ফীয মুবক্তর্মাদ্ধা পবযদ আর্ভদ িক) 

39.  রূনগয আ/এ এরাকা (প্রধান িক) 

40.  াজী সযাড, এবববনউ-৩ (কভা ে কর্রজ সযাড) 

৮ 41.  সে যার্র বচরর্েন াকে 
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42.  বজ ফস্নকস্থ ঈদগা ভাঠ, বভযপুয-১০, ঢাকা-১২১৬ 

43.  নফার্ফয ফাগ ভধ্য ািা 

44.  বফ,ব,আই,ব স্টাপ সকায়াট োয এয াভর্ন 

45.  া আরী স্কুর ভাঠ 

১৫ 46.  সদওয়ান ফাবি প্রধান িক 

47.  ভাটিকাটা ফাজায প্রধান িক 

48.  কফয স্থান র্ত আতভরা প্রধান িক ভাবনকদী 

49.  ফায়তুর সভায়ারস্না জার্ভ ভবজদ, ৪ নং বিভ বালাণর্টক, ঢাকা  

৩ 

 

১৮ 50.  কারাচাঁদপুয দাবের ভাদ্রাায ভাঠ 

51.  কারাচাঁদপুয ভধ্য ািা ফালুয ভাঠ 

52.  সাযাওয়াদী এবববনউ ফাবযধাযা 

53.  াজাদপুয ভাদ্রাায ঈদগা ভাঠ গ ফস্নক 

54.  াজাদপুয বঝরাি (ভবযয়ভ টাওমার্যয াভর্ন) 

১৯ 55.  গুরান সরবড ার্কেয বিভ ার্বে 

56.  গুরান-১ নং ভার্কের্টয বছর্নয যাত্মা 

57.  ফনানী ১৩ নং ভাঠ 

58.  কিাইর উত্তয 

59.  কিাইর দবিণ 

২০ 60.  ভাোরী যসুরফাগ এরাকায ববতর্যয যসুরফাগ এরাকা 

61.  যুফরীগ ক্লার্ফয মু্মর্েয স্থান, াকাবযয়া ভাদ্রাা র্ত ফন বফর্নয বছন ম েভত্ম  

62.  ক ফাজার্যয াভর্ন সভইন সযাড, শু াাতার সগট সথর্ক ওয়যাযর্রছ স্কুর সযাড ও 

ভর্ডর স্কুর গবর 

63.  কবভউবনটি সন্টার্যয াভর্নয যাত্মা চ ফস্নক ইর্ত ফি ফাবিয অবর বাইর্য়য সদাকান 

ম েভত্ম 

64.  দাঃ ািা বনর্কতন সগইট ংরগ্ন স্থার্ন, বনর্কতন সগইট ংরগ্ন 

২৩ 65.  ঢাকা উত্তয বটি কর্ োর্যর্নয তারতরা কফযস্থান 

66.  তারতরা ভার্কের্টয াবকেং ংরগ্ন বফদ্যযৎ াফ সস্টর্নয োবর জায়গা 

67.  সচৌধুযীািা প্রাইভাযী স্কুর ভাঠ 

68.  ইকযা ভাদ্রাা ঈদগা ভাঠ 

69.  ভাবরফাগ ভাদ্রাা ংরগ্ন ভাঠ 

২৪ 70.  দীবকা ভবজদ প্রাঙ্গণ (দবিণ সফগুনফাবি) 

71.  উত্তয সফগুনফাবি ফায়তুর আবজভ জার্ভ ভবজদ প্রাঙ্গণ (ববিক ভাষ্টায সভাি)  

72.  যাব সাভ কুবনািা জার্ভ ভবজদ প্রাঙ্গণ 

73.   সাস্ট অবপ  ভবজদ প্রাঙ্গণ 

74.  ফাফবর জার্ভ ভবজদ 

২৫ 75.  আযজতািা জার্ভ ভবজদ 

76.  সভর্রাবরটন সভবডর্কর সন্টায বরাঃ (কারবাট ে) 

77.  বিভ নাোরািা প্রাইভাযী স্কুর 

78.  পূফ ে নাোরািা (এএনবব) কযফস্থান 

79.  বিভ নাোর ািা ফি জার্ভ ভবজদ 

৩৫ 80.  মুবক্তর্মাদ্ধা ংর্দয াভর্ন, বনউ ইস্কাটন, ঢাকা 

81.  বদলু সযাড াবনয ার্েয ার্বে, বদলু সযাড, ঢাকা  

82.  নাবদযা গার্ভ েন্ট এয ভাঠ, বফয়ার্ভয ার্বে, বনউ ইস্কাটন, ঢাকা  

83.  সয়াযাফাগ ভবজর্দয ার্বে, সয়াযাফাগ, ভগফাজায, ঢাকা  
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84.  আক্তায বাইর্য়য সগর্যর্জ াভর্ন, নয়ার্টারা, আভফাগান, ঢাকা 

৩৬ 85.  কাউবিরয কাম োরয় ংরগ্ন নয়ার্টারা াকে 

86.  ভধুফাগ সেরায ভাঠ ংরগ্ন কাঁচা ফাজায 

87.  ভগফাজায টিএন্ডটি ভাঠ 

৪ 

 

 

৯ 88.  এ,এ োর্রক বটি, ফাগফািী বভযপুয, ঢাকা 

89.  ফাগফািী ভৎস্য ফাংরা সভাি 

90.  আনন্দ নগয টারী সকাোনী সভাি, বভযপুয, ঢাকা 

91.  সগারাযর্টক ঈদগা ভাঠ, বভযপুয, ঢাকা 

92.  বদয়াফািী সফিীফাঁধ সভাি, বভযপুয, ঢাকা। 

১০ 93.  বুবদ্ধজীবফ ীদ বভনায সভইনর্গট যাত্মা, ২য় কর্রানী, বভযপুয, ঢাকা  

94.  ১০নং ওয়াড ে কবভউবনটি সন্টায, ২য় কর্রানী, বভযপুয, ঢাকা 

95.  রারকুঠি ফি ভবজদ এয াভর্ন ৩য় কর্রানী, বভযপুয, ঢাকা 

96.  গাফতরী জবভদায ভবজদ এয াভর্ন গাফতরী, বভযপুয, ঢাকা  

97.  গগদাযর্টক সকন্দ্রীয় জার্ভ ভবজদ এয াভর্ন ২য়, বভযপুয, ঢাকা 

১১ 98.  যকাযী বড টাই সকায়াটায ভাঠ বভযপুয, ঢাকা  

99.  কল্যাণপুয াউবজং এর্স্টট ভাঠ 

100.  ীদ স্মৃবত স্কুর ভাঠ, িক গর্ফলণাগায, াইকািা, বভযপুয, ঢাকা  

101.  বযয়াজ উবিন উচ্চ বফদ্যারয় ভাঠ, দবিণ াইকািা, বভযপুয, ঢাকা  

102.  সভাাম্মদ ইরাবভয়া ভাঠ, ভধ্য াইকািা, বভযপুয, ঢাকা  

১২ 103.  করওয়ারাািা াভছুর ক বাই এয ফাায াভর্ন 

104.  জনতা াউবজং সভইন সযাড 

105.  ছার্রমুবিন ভার্কেট ফবয উবিন স্কুর্রয গবর 

106.  দবিণ বফবর সভইন সযাড 

107.  সটারাযফাগ সভইন সযাড োনকা মুবযয়া ভবজদ াভর্ন 

১৩ 108.  কাঠার তরা াবনয াে পূফ ে ভবনপুয 

109.  ফার্যক সভারস্নায সভাি বিভ ভবনপুয  

110.  ফিফাগ ভাইন পুকুয সথর্ক ৬০ ফুট গবর ম েভত্ম 

111.  আরীভ উবিন উচ্চ বফদ্যারয় ভধ্য ীর্যযফাগ 

112.  বঝরাি ভধ্য ীর্যযফাগ 

১৪ 113.  বিভ সওিাািা, সফগভ সযার্কয়া যবণ ংরগ্ন 

114.  পূফ ে সওিাািা, ভবনপুয স্কুর এয উত্তয পূফ ে সকানায ভাঠ  

115.  পূফ ে কাজীািা বপ্রি এয গ্যার্যর্জয ভাঠ 

116.  পূফ ে সনািা আভতরা ঈদগা ভার্টয ার্বে 

117.  বিভ সনািা ফাউন্ডাযী সযার্ডয ার্বে 

১৬ 118.  দবিণ কাপযম্নর তাঁযা ভবজদ ফি ফািীয ার্বে 

119.  স্মযবনকা বফবডং এয বফযীত বদর্ক উত্তয কাপযম্নর 

120.  মুিী ফািী িক ইব্রাবভপুয 

121.  ইব্রাবভপুয সভারস্না ফািীয াভর্ন 

122.  বিভ কাপযম্নর বফরস্নার ার্র্ফয অবপ ংরগ্ন 

৫ 

 

২৬ 123.  সেরাঘয ভাঠ 

124.  যাজা বভয়ায গবরয ভর্ধ্য োবর জায়গা, ১২৫ সতজকুনী ািা  

125.  কাওযান ফাজায জনতা টাওয়ার্যয াভর্ন 

126.  ১০, পূফ ে সতজতুযী ফাজায গবরয সল ভাথায় যবন ার্র্ফয ফািীয ার্বে োবর জায়গা  

127.  ৩ নং গার্ড েন সযাড, রা বাইর্দয ফাবিয ার্ োবর জায়গা  
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২৭ 128.  ৬ ন গবর, ১৪২/৩ নং সাবডং ভবনপুবয ািা 

129.  যনদা পার্ভ েবয বনকট ৪৭ এয গবর, বিভ যাজাফাজায 

130.  আভতরা পূফ ে যাজাফাজায ২৯ নং গবর 

131.  পূফ ে যাজাফাজায ৬০ নং সাবডং এয াভর্ন  

132.  ৪৩/এপ, বিভ যাজাফাজায, সর্য ফাংরা নগয 

২৮ 133.  বর্ন্দার যকাবয কর্রাবন ভাঠ 

134.  বনউ বড টাই অবপা ে সকায়াট োয াবনয টাংবকয সভাি 

135.  ৬ষ্ঠ তরা গার্ভ েন্ট ইর্ত কাউবিরয কাম োরয় ম েভত্ম 

136.  তাওবদ স্কুর ইর্ত বফএনব ফাজায ম েভত্ম 

137.  এব ার্র্ফয ফাা সথর্ক ারা াউবজং াবনয টাংবক ম েভত্ম  

২৯ 138.  কার্দবযয়া গতর্য়যবফয়া আরীয়া (কাবভর) ভাদ্রাা ভাঠ 

139.  জান্নাতফাগ (বফজরী ভরস্না) ভাঠ 

140.  চাঁর্দয াট সেরায ভাঠ (জহুযী ভরস্না) 

141.  ফঙ্গফন্ধু যকাযী প্রাথবভক বফদ্যারয় (নফদয়) ভাঠ 

৩০ 142.  ফায়তুর আভান াউবজং ১ নং সযাড  

143.  ফায়তুর আভান াউবজং ২ নং সযাড  

144.  ঢাকা াউবজং (ভবজদ ংরগ্ন স্থান)  

145.  বব কারচায াউবজং সাাইটি ১২ নং সযাড, ফস্নক-ে (বিভাং)  

146.  মুনসুযাফাগ াউবজং (ভবজদ ংরগ্ন স্থান)  

৩১ 147.  ২৭/৬, সযা শুযী সযাড, সভাাম্মদপুয, ঢাকা 

148.  ১৯৯ ও ১৪/১৩, সযা শুযী সযাড, সভাাম্মদপুয, ঢাকা 

149.  নুযজাায সযাড কর্রানী, সভাাম্মদপুয 

150.  বজ/৪ ও বজ/৫, জাবকয সার্ন সযাড, সভাাম্মদপুয, ঢাকা 

151.  বড টাই কর্রাবন, কাজী নজযম্নর ইরাভ সযাড, সভাাম্মদপুয, ঢাকা  

৩২ 152.  রারভাটিয়া ফর্য়জ স্কুর্রয াভর্ন, এন,এইচ,বফ-১৬/১৭ এয ার্ 

153.  ৫/৭, স্যায গয়দ সযাড, ইকফার সযাড, ঢাকা 

154.  ৩/৯ ও ৪/৯, ফস্নক-বফ, রারভাটিয়া, আভজাদ সার্টর এয ার্ ঢাকা-১২০৭ 

155.  ২/২৪, ফস্নক-বফ, ফাফয সযাড, সভাাম্মদপুয, ঢাকা  

156.  ২৫/৭ ও ২৫/৮ বেরজী সযাড, শ্যাভরী, ঢাকা 

৩৩ 

 

157.  জাান গার্ড েন বটি সগারচক্কয, সভাাম্মদপুয, আদাফয, ঢাকা 

158.  সভাাম্মদীয়া াউবজং আযাফুর ভাদ্রাা ও সভাাম্মদ্য জার্ভ ভবজদ কভর্স্নক্স ংরগ্ন 

প্রধান িক 

159.  যবভ সফাযীঘাট, সভইন সযাডর্ভাাম্মদপুয, ঢাকা 

160.  চাঁদ বভয়া াউবজং, সভাাম্মদপুয, ঢাকা 

161.  াতভবজদ াউবজং, সভাাম্মদপুয, ঢাকা 

৩৪ 162.  যার্য়য ফাজায বটি কর্ োর্যন ভার্কেট ভবজর্দয াভর্ন োবর জায়গা 

163.  দূগ ো ভবন্দয গবরয বিভ প্রার্ভত্ম 

164.  বনবযবফবর াউবজং বরাঃ গবরয মুর্ে 

165.  আম্মবদয়া আবরয়া ভাদ্রাা সযাড 

166.  পুবর পাঁবি সযাড 

৬ ৫১ 167.  উত্তযা ১১ নং সক্টয াকে/ভাঠ, সযাড-১, সক্টয-১১, উত্তযা 

168.  সক্টয-১১, সযাড নং-১৫ ও াভেদ্যভ এবববনউ এয ংর্মাগ স্থান ও উত্তযাংর্য 

সরকাকে ম েভত্ম  

169.  ১২ নং সক্টয কল্যাণ বভবতয কাম োরয় এয াভর্ন 
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অঞ্চর ওয়াড ে নং ক্রবভক নং স্থার্নয নাভ 

 

170.  ১৩ নং সক্টয সেরায ভাঠ 

171.  ১৪ নং সক্টয সেরায ভাঠ 

৫২ 172.  োনর্টক ফালুয ভাঠ 

173.  াকুবযয়া সক্টয ংরগ্ন ফালুয ভাঠ 

174.  ফাউবনয়া সেরায ভাঠ  

175.  ফাদরদী সেরায ভাঠ 

176.  আাবরয়া সেরায ভাঠ 

৫৩ 177.  নয়ানগয সচয়াযম্যান ফািী ভবজদ ংরগ্ন ভাঠ 

178.  নয়ানগয ভাদ্রাা ভাঠ 

179.  নরর্বাগ ঈদগা ভাঠ 

180.  ধযঙকাযর্টক সচৌযাত্মা ংরগ্ন োবর জবভ 

181.  চভত্মারর্বাগ ভবজদ ভাঠ 

৫৪ 182.  সযাাবদয়া ভবজদ ংরগ্ন ভাঠ 

183.  কাভাযািা ভবজদ ংরগ্ন ভাঠ 

184.  উত্তয যাজাফািী ভবজদ ংরগ্ন ভাঠ 

185.  কাবরয়াযর্টক ফালুয ভাঠ 

186.  ধউয সাফানীয়া ভবজদ ংরগ্ন ঈদগা ভাঠ 

৭ ৪৭ 187.  ঈদগা ভাঠ, পায়দাফাদ 

188.  পায়দাফাদ সকন্দ্রীয় ভবজদ ভাঠ 

189.  ইউসুপ বান্ডাযীয ফািীয ার্ ঈদগা ভাঠ 

190.  বাই-বাই ভার্কেট ফালুয ভাঠ 

191.  নাজমুর্রয ফািী ার্ রািবভটায ংরগ্ন এরাকা 

৪৮ 192.  দবিণোন যদায ািা াজী ভার্কেট ও াবন াে ংরগ্ন োবর জায়গা  

193.  রান গার্ড েবনয়া আইবডয়ার স্কুর ংরগ্ন োবর জায়গা 

194.  সচয়াযম্যান ািা আর্নায়াযা ভর্ডর বডগ্রী কর্রজ ংরগ্ন োবর জায়গা  

195.  ফযম্নয়া রঞ্জনীািা বতন যাত্মায সভাি 

196.  ফযম্নয়া স্কুর ফাজায ংরগ্ন োবর জায়গা 

৪৯ 197.  আর্কানা ফি সকন্দ্রীয় জার্ভ ভবজদ প্রাঙ্গণ 

198.  ফাইতু ইান জার্ভ ভবজদ 

199.  বববর এববর্য়ন কভ েচযী কল্যাণ বভবত ক্লাফ প্রাঙ্গণ 

200.  নুয ভবদনা জার্ভ ভবজদ 

201.  ফাইতুন নুয জার্ভ ভবজদ প্রাঙ্গণ 

৫০ 202.  জয়নার ভার্কেট ঈদগা ভাঠ 

203.  পবযদ ভার্কেট ঈদগা ভাঠ 

204.  ফটতরা ঈদগা ভাঠ 

205.  ফায়তু াপা জার্ভ ভবজদ ভাঠ 

206.  সভারস্নাযর্টক সকবন্দ্রয় জার্ভ ভবজদ ভাঠ 

৮ ৪৪ 207.  সদাফাবদয়া ব্যাাযী ািা কফযস্থান ার্ সকাযফানীয ভাঠ  

208.  চামুযোন ঈদগা ভাঠ 

209.  বাতুবযয়া নদীয ঘাট সকাযফানীয ভাঠ 

210.  সফতুরী কাউবিরর্যয ফািীয সকাযফানীয ভাঠ 

211.  ফাওথায ওাফ ব্যাাযী যকাযী প্রাথবভক বফদ্যারয় ভাঠ  

৪৫ 212.  উত্তয োন ভাজায এয ার্বে 

213.  উত্তয োন ভধ্যািা জাভতরা ংরগ্ন ভাঠ 
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214.  কুবিািায সটক 

215.  উত্তযোন াই স্কুর ভাঠ 

216.  উত্তযোন ব্যাাযী ফািী কিই তরা ভাঠ 

৪৬ 217.  মুন্ডা ঈদগা ভাঠ 

218.  ভাউাইদ 

219.  ফিফাগ আভফাগান 

220.  আটিািা ফাজার্যয ার্ 

221.  ভাষ্টাযািা 

৯ ৩৯ 222.  নুর্যযচারা ফাজায ভবজদ ংরগ্ন পূফ োর্য সোরা জায়গা  

223.  ৩০ একয বফজয় র্থয একটি সোরা জায়গা 

224.  কাউবিরয অবপর্য সোরা জায়গা 

225.  করতান স্কুর সযাড ংরগ্ন সজ ফস্নর্কয সগর্টয াভর্ন সোরা জায়গা  

226.  াাবনয়া ভাদযাা ংরগ্ন োরী জায়গা 

৪০ 227.  সছারভাইদ যকাযী প্রাথবভক বফদ্যারয় ভাঠ 

228.  সছারভাইদ ঢারী ফাবি ংরগ্ন ভাঠ 

229.  সছারভাইদ ঈদগা জার্ভ ভবজদ ভাঠ 

230.  উত্তয নয়ানগয, সটক ঢারী ফাবিয ফালুয ভাঠ 

231.  বাটাযা সকন্দ্রীয় জার্ভ ভবজদ ভাঠ 

৪৩ 232.  তরনা স্কুর ভাঠ 

233.  সচরনা ঈদগা ভাঠ 

234.  াবতযা যকাযী প্রাথবভক বফদ্যারয় ভাঠ  

235.  ভত্মত্মর সফরতরা াবপজ নগয জার্ভ ভবজর্দয বিভ ার্ োবর জায়গায়  

236.  ডুভনী প্রধান িক ংরগ্ন বযাজ ভাষ্টার্যয ফািীয দবিণ ার্ োবর জায়গায়  

১০ ৩৭ 237.  বডআইটি প্রর্জক্ট ভাঠ 

238.  বত্র বপট পূফ ে ফাড্ডা 

239.  াজীফািী পূফ ে ফাড্ডা 

240.  আনন্দ নগয, সভযম্নর ফাড্ডা 

241.  আপতাফ নগয, সভযম্নর ফাড্ডা 

৩৮ 242.  পুফ োচর িক সরন-১, উত্তয ফাড্ডা 

243.  স্বাধীনতা যনী জাভতরা উত্তয ফাড্ডা 

244.  ভয়নাযফাগ, সফৌফাজায  সার্ন ভার্কেট 

245.  আদ েনগয আবুর সার্টর সভাি ভধ্য ফাড্ডা 

246.  াজীািা ভবজদ সযাড উত্তযা ফাড্ডা 

৪১ 247.  বিভ দযবদয়া কাঁচা ফাজায ংরগ্ন, বিভ দযবদয়া াতাযকুর, ফাড্ডা  

248.  পূফ ে দযবদয়া জার্ভ ভবজদ ংরগ্ন, পূফ ে দযবদয়া, াতাযকুর, ফাড্ডা 

249.  াতাযকুর ফাজায , ফাড্ডা 

250.  উত্তয ািা জার্ভ ভবজদ সভইন সযাড ংরগ্ন, উত্তয ািা, াতাযকুর, ফাড্ডা  

251.  ভগাযবদয়া ফাজায ভগাযবদয়া াতাযকুর, ফাড্ডা 

৪২ 252.  সফযাইদ আকাযর্টক কফযস্থান ংরগ্ন 

253.  যওন আযা ফাবরকা উচ্চ বফদ্যারয় ংরগ্ন 

254.  বচনাবদ ৩০ ফুট সযাড 

255.  পুযাতন ঈদগা ভাঠ ংরগ্ন 

256.  পবকযোরী সকন্দ্রীয় জার্ভ ভবজদ ংরগ্ন 
 

 


