িসিনয়র জলা িনবাচন অিফসার, ঢাকা এর কাযালয়
ট-ই-১৪/ জড, আগারগ ও, ঢাকা।
ভাটার তািলকা হালানাগাদ-২০১৯ উপলে ঢাকা মহানগরীর ১২ থানা িনবাচন অিফেস িনেয়াগ া
পারভাইজারগেণর তািলকাঃ

থানা-ক া নেম
িমক
নং

০১.

ওয়াড নং ও িস
কেপােরশন/
ক া নেম বােডর
নাম
ওয়াড-১৫
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

ভাটার এলাকাস েহর নাম

পারভাইজােরর নাম, পদবী ও
িত ােনর নাম

মাবাইল নং

ভাষানেটক ব
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৭৪

মাঃ শাহজাহান আলী
িসিনয়র িশ ক
ভাষানেটক উ িব ালয়
মাঃ সােজ ল কিরম খান
িসিনয়র িশ ক
ধামালেকাট আদশ উ িব ালয়
মা: আকবর হােসন
িসিনয়র িশ ক
ধামালেকাট উ িব ালয়
মাঃ বাহার উ াহ
ধান িশ ক
-বাড ই ার াশনাল ল এ
কেলজ
মাঃ আ ল আউয়াল
িসিনয়র িশ ক
বা ঘাট উ িব ালয়, ঢাকা।

০১৭১১১৮৩০৮৮

০২.

ধামালেকাট
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৭২

০৩.

লালাসরাই
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৭৫

০৪.

মা কাটা
ভাটার এলাকার কাড নং- ১০৭৬

০৫.

০১.আল ীরেটক
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৮০
০২.বাইগার টক
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৮১
০৩.বারন টক
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৮২
০৪.বা ঘাট
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৮৩
০১.ভাষানেটক পি ম
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৭৩
০২.মা কাটা (েদওয়ান পাড়া অংশ)
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৭৭

০৬.

০৭.

মািনকদী ব
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৭৯

০৮.

মািনকদী পি ম
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৭৯

০৯.

ই ািহম র পি ম
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৮৪

০১৮১৪২৩৩৯১০

০১৭১৮১১৯১২৫

০১৮২২৩৯৭৫৭১

০১৮১৪৫০৩২৪০

ি িতশ চ পানে
সহকারী িশ ক
ভাষানেটক উ িব ালয়

০১৭৬১৫১৩৯৪৮

অিহ ল ইসলাম
সহকারী িশ ক
ঢাকা ক া নেম বাড আদশ
িব ািনেকতন
মাহ ল হাসান
িসিনয়র িশ ক
ঢাকা ক া নেম বাড আদশ
িব ািনেকতন
বদ ল ইসলাম
ধান িশ ক
সান াওয়ার পাবিলক হাই ল।

০১৯২৪৪৪৫৬৪৬

০১৭২০৫৮৪৭২০

০১৮১৯১৫০০৮৭

১০.

১১.

ওয়াড-১৬
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

উওর কাফ ল (আংিশক)
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৮৭

আ র রহমান
সহকারী িশ ক
উওর কাফ ল সরকারী াথিমক
িব ালয়

০১৯২৬৮৭২৭৬৭

ই ািহম র ব(দি নঅংশ)
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৮৬

রিহমা আ ার িপংিক
সহকারী িশ ক
জনশীল মেডল একােডমী
মাঃ আির র রহমান
সহকারী িশ ক
ই াহীম র সরকারী াথিমক
িব ালয়
মাঃ সাই র রহমান তা কদার
িসিনয়র িশ ক
উওর কাফ ল উ িব ালয়
রৗশন আরা বগম
সহকারী ধান িশ ক
দি ন কাফ ল মেডল হাই ল
মাঃ মাকেল র রহমান
িসিনয়র িশ ক
হািলম ফাউে শান উ িব ালয়

০১৬৪৪৪৬০৪৭৮

১২.

ই ািহম র ব(উ র অংশ)
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৮৫

১৩.

উওর কাফ ল (আংিশক)
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৮৭

১৪.

দি ন কাফ ল
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৮৮

১৫.

পি ম কাফ ল
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৮৯

১৬.

িখলে ত পি ম
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৯১

১৭.

ওয়াড-১৭
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

িন আবািসক
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৯৪

০১৭১৪৪৫২৫৫৭

০১৭১৯০৬১৯৪৯

০১৭১৫৪৫১৬৬৬

০১৭১১৪৪৫৯৩০

০১৮১৭৫০৭৬৮৪
শিহ ল ইসলাম
িসিনয়র িশ ক
জান-ই-আলম সরকার উ
িব ালয়
আ িফয়ান
সহকারী ধান িশ ক
জান-ই-আলম সরকার উ
িব ালয়

০১৬৮৩৯৮১৭৩৩

১৮.

িখলে ত ব (দি ণ অংশ)
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৯২

আনজা ল হক
সহকারী িশ ক
িমেটালা হাই ল িখলে ত,ঢাকা।

০১৯১৩২১৫০৬৮

১৯.

িখলে ত ব (উ র অংশ)
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৯৩

মাঃ সদাগর আলী
িসিনয়র িশ ক
িমেটালা হাই ল িখলে ত,ঢাকা।

০১৭১৯৫৯৮৮০৯

২০.

িড়ল (উ র অংশ)
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৯৫

রহানা আ ার
ধান িশ ক
শের বাংলা আইিডয়াল হাই ল,
িড়ল, ঢাকা

০১৭১৬২৩৮৩৫৫

২১.

ড়াতলী
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৯০

০১৯১৬৪২৫৩১৩

২২.

জায়ার সাহারা
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৯৮

মা দ রানা
সহকারী িশ ক
ড়াতলী উ িব ালয়
জাহানারা খা ন
সহকারী ধান িশ ক
িনউ লাইট হাই ল

০১৭১৬০১১৯২৯

২৩.

িড়ল( দি ণ অংশ)
ভাটার এলাকার কাড নং-১০৯৬

২৪.

জগ াথ র
ভাটার এলাকার কাড
নং-১০৯৭

২৫.

ক া নেম -৯
(ক া নেম বাজার এলাকা)
ভাটার এলাকার কাড নং-২২০৯

২৬.

ক া নেম

বাড

ক া নেম -৯
(ক া নেম বাজার এলাকা)
ভাটার এলাকার কাড নং-২২০৯

২৭.

ক া নেম -১০(শহীদ আিজজপল ী)
ভাটার এলাকার কাড নং-২২১০

২৮.

ক া নেম -৪(িড ও এইচ এস মহাখালী)
ভাটার এলাকার কাড নং-২২০৪

২৯.

০১.ক া নেম -১
(শহীদ মই ল রাড ও ইউ ফ রাড)
ভাটার এলাকার কাড নং-২২০১
০২.ক া নেম -২ (িব.এন. হাজী মহিসন)
ভাটার এলাকার কাড নং-২২০২
০৩.ক া েম -৩ (িড.ও.এইচ.এস বনানী)
ভাটার এলাকার কাড নং-২২০৩

৩০.

ক া নেম -৬ (িজয়া কেলানী)
ভাটার এলাকার কাড নং-২২০৬

৩১.

০১.ক া েম -৭ (শহীদ বাশার রাড)
ভাটার এলাকার কাড নং-২২০৭
০২.ক া নেম -৮
(েনৗ সদর দ র এলাকা)
ভাটার এলাকার কাড নং-২২০৮
ক া েম -১২
(িড.ও.এইচ.এস বািরধারা)
ভাটার এলাকার কাড নং-২২১২

৩২.

৩৩.

ক া নেম -১১ (েসৗিদ কেলানী)
ভাটার এলাকার কাড নং-২২১১

সিফ ল ইসলাম খাকন
সহকারী িশ ক
িড়ল সরকারী াথিমক িব ালয়,
িড়ল, ঢাকা।
জািহ ল ইসলাম
সহকারী িশ ক
িড়ল সরকারী াথিমক িব ালয়,
িড়ল, ঢাকা।
আ াছ আলী ামািণক
িসিনয়র িশ ক
সিলম মডান একােডমী, ঢাকা
ক া নেম , ঢাকা।
মাঃ আ বকর িসি ক
িসিনয়র িশ ক
সিলম মডান একােডমী, ঢাকা
ক া নেম , ঢাকা।
মাঃ রিফ ল ইসলাম ইয়া
িসিনয়র িশ ক
সিলম মডান একােডমী, ঢাকা
ক া নেম , ঢাকা।
মাঃ আ ল স
িসিনয়র িশ ক
িব এ এফ শাহীন কেলজ তজগ ও,
ঢাকা।
নজ ল হক
সহকারী িশ ক
সনা পল ী হাই ল
ঢাকা ক া নেম , ঢাকা।

০১৭২৪১১৬৭৩৪

০১৭১২২৯০৯১১

০১৭১৬৭০৫৫১০

০১৬৭৩০৯৩১৬৬

০১৭২৯-৬১৮৪০২

০১৯১১২০৭৮০৩

মা ম িব াহ
িসিনয়র িশ ক
শহীদ বীর িব ম রিমজ উি ন
ক া নেম ল
ঢাকা ক া নেম , ঢাকা।
মাঃ জ ল ইসলাম
িসিনয়র িশ ক
শহীদ বীর িব ম রিমজ উি ন
ক া নেম ল
ঢাকা ক া নেম , ঢাকা
মন রকায়
সহকারী িশ ক
বািরধারা লাস ইনি উশন
(িবএসআই)

০১৭৩২০৭৯৪৬৩

মাঃ নািসর উল ইসলাম
িসিনয়র িশ ক
িব এ এফ শাহীন কেলজ,
তজগ ও, ঢাকা।

০১৯১৫১৬৪৮৬৮

০১৭১২৬০৫৫২২

০১৭২১৯৬৮২৩৯

৩৪.

ক া নেম -৫
( িমেটালা শাহীন ল এলাকা)
ভাটার এলাকার কাড নং-২২০৫

মাঃ ময় ল হক
িসিনয়র িশ ক
িব এ এফ শাহীন কেলজ
িমেটালা, ঢাকা।

০১৬৭২৩৭৫২১৩

মীর আশরাফ হােসন িসিনয়র
িশ ক হাজী আলী হােসন উ
িবঃ
এ,এইচ এম অিলউর রহমান,
িসিনয়র িশ ক,
হাজী আলী হােসন উ িবঃ
মাঃ ল ইসলাম,
িসিনয়র িশ ক
হাজী আলী হােসন উ িব ালয়
মাঃ আিজ র রহমান
িসঃ িশঃ রাটারী ল এ কেলজ
ল আিমন, িসঃ িশ ক
রাটারী ল এ কেলজ

০১৮১৪-৭৮৫৮৪৪

সকশন-২, ক -এ
সকশন-২, ক -িব
সকশন-২, ক -িস
(হাউিজং দালান-গ,ঘ,ঙ)
সকশন-২, ক -িড

মাঃ ইসমাইল হােসন
িসঃ িশঃ,
ইসলামী আদশ উ িব ালয়

০১৭৫১৯৩৪৪২৮

রিফ ল ইসলাম,
ধান িশ ক
চ া পা ল সরকারী াথিমক
িব ালয়

০১৮১৮৩৮৯৯৯৭

০৮

সকশন-২, ক -ই
সকশন-২, ক -এফ
সকশন-২, ক -িজ াফ কায়াটার
সকশন-২, ক -এইচ
লাহার ফ া রী ও িব এফ আই িড
প নগর গভঃ হাউিজং এে ট উ র

০১৭১৭৪৯৮২১৪

০৯

পনগর গভঃ হাউিজং এে ট দি ণ

১০

পনগর গভঃ হাউিজং এে ট দি ণ

হাঃ আ ল ওহাব, িসঃ িশ ক
কামাল আহেমদ ম মদার ল
এ কেলজ
মাঃ শাম ল ইসলাম,
(শারীিরক িশ ক) ভাষক
পনগর মেডল ল এ কেলজ
মাঃ মিনর হােসন,
িসঃ িশ ক, কামাল আহেমদ
ম মদার ল এ কেলজ
মাঃ জাহা ীর আলম
িসিনয়র িশ ক
মিনকানন উ িব ালয়
দেলায়ার হােসন. ধান িশ ক,
কাজীফরী সরকারী াথিমক
িব ালয়

থানা-িমর র
০১

ওয়াড-০৪
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

সকশন-১৩, ক-িব

০২

সকশন-১৩, ক-িস

০৩

সকশন-১৩, নেসট কেলানী
সকশন-১৪, ক-িব
সকশন-১৪, ক-িড
সকশন-১৪-দাংগা দমন িবভাগ
সকশন-১৪ াফ কায়াটার
বাইশেটকী

০৪
০৫

০৬

ওয়াড-০৭
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

০৭

১১

১২

ওয়াড-০৮
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

সকশন-১ ক-এ
সকশন-১ ক -িড
সকশন-১, ক -এইচ

০১৭১৬৪২৮০৫১

০১৬৭৬৪৭০৩৪৫

০১৭১১৯৩৮৩৩৬
০১৯১২৮১৬৭১৯

০১৭১৬৯৯৩৩৭৮

০১৯১৬৭১৫২৮৫

০১৯২০৮০২৭৭৫

০১৭১২৮৩৪২৮৩

১৩

ক- উ র িবিশল
খ- উ র িবিশল(বা র মাঠ ও ি য়াংকা
হাউিজং)
নবােবরবাগ চটবাড়ী
সকশন-১, ক-িব

১৪

১৫

সকশন-১, ক -িস
সকশন-১, ক -িনউ িস

১৬

সকশন-১, ক-ই
সকশন-১, ওয়াপদা কেলানী
সকশন-১, ক -এফ
সকশন-১, ক -িজ

১৭

ব নগর,
িব আই এস এফ াফ কায়াটার
িবিস আইিস াফ কায়াটার িমরশাহ
মাজার ও ি েযা া কমে
িচিড়য়াখানা আবািসক এলাকা,
বাটািনক াল গােডন আবািসক এলাকা
আন নগর
আন নগর ঋিষপাড়া
কাটবাড়ী
গালারেটক
ছাটিদয়াবাড়ী

১৮

১৯

ওয়াড-০৯
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

২০

২১

২২

২৩

২৪
২৫

২৬

ওয়াড-১০
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

জ রাবাদ
জাহানাবাদ
বধনবাড়ী
বাগবাড়ী
বাগবাড়ী উ র পাড়া
বাজারপাড়া
হিররাম র
গাবতলী ১ম কেলানী, ক -এ
গাবতলী ১ম কেলানী, ক -িব
গাবতলী ১ম কেলানী, ক -িস
গাবতলী ১ম কেলানী, ক -িড
গাবতলী ১ম কেলানী, ক -ই
লাল ২য় কেলানী, ক -এ
লাল
লাল
লাল
লাল
লাল
লাল
লাল

২য় কেলানী, ক-িব
৩য় কেলানী, ক-এ
৩য় কেলানী, ক -িব
৩য় কেলানী, ক -িস
৩য় কেলানী , ক-িড
৩য় কেলানী, ক -ই
৩য় কেলানী, ক -এফ

আল ফা ক,
িসঃ িশঃ
রেনসা আইিডয়াল হাই ল
আফেরাজা পারভীন, ধান িশ ক
নবােবর বাগ সরকারী াথিমক
িব ায়ল
মাঃ নািছর উি ন, ধান িশ ক,
উপশহর সকাল সরকারী াথিমক
িব ালয়
মাঃ আলা উ ীন
িসিনয়র িশ ক,
মিন কানন উ িব ালয়

০১৯১১২১১৮৭৮

০১৭১২৮১৮৪১৫

০১৯১৩৫১৩৪০২

০১৬৭৩৯৯১৬২০

মাঃ গালাম মা ফা
সহকারী ধান িশ ক,
িচিড়য়াখানা বাটািনক াল উ
িব ালয়

০১৮১৭৫৩৩৯৩০

মাঃ বজ র রহমান
সহঃ ধান িশঃ
মীর র িস া হাই ল
মাঃ আলাউি ন মা া, ধান
িশ ক, জাহানাবাদ সরকারী
াথিমক িব ালয়
মাঃ আেনায়ার হােসন িময়া
িসিনঃিশ ক
মীর র িস া হাই ল,
মাঃ এনা ল হক (িসঃিশঃ)
মীর র িস া হাই ল,

০১৯৪৬৩৬৭০২৭

০১৬৭৪৭০৭০৪২

০১৭১২০৪৩১৪৬

০১৫৩৪১১৪৭১১

হা দ আ স সা ার আক
িসঃ িশ ক
হযরত শাহ আলী মেডল হাই ল

০১৭৫৬৮৬৬৭২৫

পণা িব াস, ধান িশ ক
আর িস সরকারী াথিমক
িব ালয়
মাঃ আ ল হাসান, িসঃ িশঃ
হজরত শাহ আলী মেডল হাই ল
িজেতশ নাথ চ বত , িসঃ িশঃ
হজরত শাহ আলী মেডল হাই ল

০১৭১১৪৬৬৩৩৮

৬। মাঃ িসি ক রহমান,
ধান িশ ক

০১৭৬৬৯৩২৮৪০
০১৯১৩০১৬০৭৮

০১৭১৬৪৪০৮৬৪

গদারেটক
জিমদার বাড়ী
দা স সালাম ছাট সােয়ক
রিডও কেলানী ও িব আর আই াফ
কায়াটার
দা স সালাম বড় সােয়ক

২৭

২৮

ওয়াড-১১
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

২৯

উ
ক ান
দি
দি

র পাইকপাড়া
র হাউিজং এে ট
ণ পাইকপাড়া
ণ পাইকপাড়া

৩০

পি ম ক ান র

৩১

ব ক ান র

৩২

ব ক ান র
পাইকপাড়া িড টাইপ সরকারী কেলানী

৩৩

ম পাইকপাড়া সড়ক ও গেবষণাগার

৩৪

৩৫

ওয়াড-১২
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

কলওয়ালাপাড়া
জনতা হাউিজং
শাহআলীবাগ িস কেলানী,

সানার বাংলা কিজ এ হাই ল

নাজমা লতানা িহন
ধান িশ ক
দা স সালাম সরকারী াথিমক
িব ালয়,
হািসনা পারভীন
ধান িশ ক,ক ান র সরকারী
াথিমক িব ালয়
মাঃ ইয়ািসন িময়া, িসঃ িশঃ
ক ান র গালস ল এ কেলজ
মীর মাঃ মাশাররফ হােসন
সহঃ িশঃ, ক ান র গালস ল
এ কেলজ
আ ল কালাম আজাদ
িসঃ িশঃ মেডল একােডমী হাই
ল
হা র রিশদ
িসঃ িশঃ মেডল একােডমী হাই
ল
মাঃ আিমর হােসন
িসঃ িশঃ মেডল একােডমী হাই
ল
মাঃ আ বকর িসি ক
সহঃ িশ ক
বিশর উি ন আদশ উ িব ালয়

০১৭১২৯৯৩৩৫০

০১৫৫২৪০৩৮০৪

০১৭১২৯৯০৩৭৩
০১৭১৮১৮৪৬১৮

০১৭১৮৭৫৫৯০৯

০১৭১৫৬১৮৩৯৮

০১৭১৫৪৭৫৮৮৯

০১৯১১১১৭০৬৬

টালারবাগ
িব এ িড িস াফ কায়াটার
িশ ােবাড াফ কায়াটার
দি ন িবিশল
পাইকপাড়া াফ কায়াটার

সাই ল হক
িসঃ িশঃ িবএিড িস উ িব ালয়

০১৭২৬৩৪১৩৯৯

মাশাররফ হােসন, িসঃ িশঃ
িবএিডিস উ িব ালয়

০১৮১৮৪০৬১০২

৩৭

ব আহা দ নগর

০১৭১৫১৮৯৪৮২

৩৮

ব আহা দ নগর

৩৯

পি ম আহা দ নগর

মাঃ নজ ল ইসলাম,
সহকারী ধান িশ ক
বিশর উি ন আদশ উ মা িমক
িব ালয়
দেলায়ারা বগম
িসঃ িশঃ
বিশর উি ন আদশ উ িবঃ
মাঃ আফজাল হােসন
িসঃ িশঃ
বিশর উি ন আদশ উ মা িমক
িব ালয়

৩৬

০১৬৮৩৬৭৫৭৫৪

০১৭৩০৪৪৫০৭১

৪০

শাহআলীবাগ

৪১

শাহআলীবাগ

৪২

উ র পীেররবাগ

৪৩

উ র পীেররবাগ

৪৪

দি ন পীেররবাগ

৪৫

ওয়াড-১৩
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

দি ন পীেররবাগ

৪৬

বড়বাগ

৪৭

মিন র(পি মও দি ন)

৪৮

মিন র(পি মও দি ন)

৪৯

মিন র( ব ও ম )

৫০

মিন র( ব ও ম )

৫১
৫২

ওয়াড-১৪
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

পি ম কাজীপাড়া
পি ম সনপাড়া পবতা

৫৩

পি ম শওড়াপাড়া (উ র)

৫৪

পি ম শওড়াপাড়া (উ র)

৫৫

পি ম শওড়াপাড়া (দি ন)

৫৬

ব শওড়াপাড়া (উ র)

৫৭

বেশওড়াপাড়া(দি ন)

৫৮

ব কাজীপাড়া(উ র)

ঁ
মাঃ আ ল মা ান ইয়া
িসিনয়র সহকারী িশ ক
বিশর উি ন আদশ উ মা িমক
িব ালয়
মাঃ রিফ ল হক, সহঃ িশঃ
বিশর উি ন আদশ উ মা িমক
িব ালয়
মাঃ ল ইসলামিসঃ িশঃ
আলীম উি ন উ িব ালয়
সােলহ মাহ দ, িসঃ িশঃ
আলীম উি ন উ িব ালয়
মাঃ ই াহীম, িসঃ িশঃ
আলীম উি ন উ িব ালয়
মাঃ ল আলম
িসঃ িশঃ
আলীম উি ন উ িব ালয়
মাঃ আিম ল ইসলাম
িসঃ িশঃ, আলীম উি ন উ
িব ালয়
মাঃ ইমাজ উি ন, িসঃ িশঃ
আলীম উি ন উ িব ালয়
মাঃ ইছা িময়া, িসিনয়র িশ ক
আলীম উি ন উ িব ালয়
মাঃ মাখেল র রহমান, িসঃ
িশ ক
আলীম উি ন উ িব ালয়
বাসম ী রানী দবী, ঃ িশ ক
মিন র সরকারী াথিমক
িব ালয়
হা দ ওমর ফা ক
সহঃ িশ ক, আদশ উ িব ালয়
মাঃ ৎফর রহমান, সহঃ িশ ক
আদশ উ িব ালয়
মিম ল ইসলাম, সহঃ িশ ক
ই ািহম র সালাউি ন িশ ালয়
আ ল হািকমিসিনঃ িশ ক
হাজী আ াফ আলী হাই স. ল
বা শ ু নাথ সাহা, িসঃ িশঃ
হাজী আ াফ আলী হাই ল
মাঃ কাউছার আলী, সহঃ িশ ক,
ইবরািহম র সালাউি ন িশ ালয়
মাঃ আ সােয়ম, িসঃ িশঃ
হাজী আ াফ আলী হাই ল
হাসান মাঃ মিন ল আলম
সহঃ িশ ক
হাজী আ াফ আলী হাই ল

০১৯১৮৩৫৯৬৭৪

০১৯৩৭৪২৮৩৫৮

০১৯২৮৯৮৩৬০৮
০১৭২০৪১৭৫৭০
০১৮১৬৯৪৮২৫৫
০১৫৫২৩৪৪৯০৬

০১৭১২৫৭০৮৬৬

০১৭১৬৮১১১৮৭
০১৭১২৭৮২৯২৫
০১৭১৮২৯৬১৫৫

০১৫৫২৪০৩১৩৮

০১৫৫৪৩২২৬৬১
০১৭২৬৬২৫০৩৪
০১৭১৬২২৬৫৮৩
০১৭৪১৪৭৪৪৫০
০১৬৮৩০৬৫১২৪
০১৮১৯৭৪৬২৭২
০১৬১৯৯৯১৬৩০
০১৭১৬৭৯২৩১৩

৫৯

ব কাজীপাড়া (দি ণ)

৬০

ব সনপাড়া পবতা (উ র)

৬১

ব সনপাড়া পবতা (দি ন)

৬২

ব সনপাড়া পবতা (দি ন)

কাজী তাসিলমা বগম, িসিনঃ
িশ ক
হাজী আ াফ আলী হাই ল
তাহিমনা আ ার রীনা,সহঃ িশঃ,
আদশ উ িব ালয়
মাঃ রজাউল হক, সহঃ িশ ক,
আদশ উ িব ালয়
মাঃ িমজা র রহমান, িসিনঃ
িশ ক, আদশ উ িব ালয়

০১৭২৭৯৫২৪৯১

০১৭১৫৬৬৯৭০৪
০১৫৫২৪৪৬০৭০
০১৯১১৩১৯৩৭৪

থানা-প বী
০১

ওয়াড-০২
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

০২

সকশন-১২, ক-িব
চা লী
িমর র সনািনবাস (িডওএইচএস অংশ)
সকশন-১২, ক-িড
লাইন (৮-৩৪)
সকশন-১২, ক- এ
সকশন-১২, ক-িস
(েরাড-১ থেক রাড-৫)

০৩

০৪

সকশন-১২, ক-িড
শহীদ বাগ ও ইপ

০৫

সকশন-১২, ক-ধ
সকশন-১২, ক-ত

০৬

সকশন-১২, ক-িস
(েরাড-৬ থেক রাড-২১)

০৭

সকশন-১২,
ক-প,(উ রকালশী)

০৮

সকশন-১২, ক-ই

০৯

সকশন-১২, ক-ই

১০

সকশন-১২, ক-ধ

১১

ওয়াড-০৩

সকশন-১০
ক-এ

িনল চ দাস
িসিনয়রিশ ক
নাহারএকােডমী উ িব ালয়
১২/এ,প বী, ঢাকা-১২১৬
মাঃখায় লইসলাম ভাষক
প বীমিহলািডি কেলজ
মাঃআকবর হােসন
িসিনয়রিশ ক,
নাহারএকােডমী উ িব ালয়
সকশন-১২, ক-এ, ৫/৮২, প বী,
ঢাকা।
এস. এমএমদা লহাসান
সহকারীিশ ক,
রশীদ আদশ উ িব ালয়,
প বী, ঢাকা-১২১৬।
মাঃিজয়াউররহমান
সহকারীিশ ক
বাংলােদশ আদশ িশ ািনেকতন
উ িব ালয়
ম দনবাগচী
ডঃ হা দ শহীদ াহআদশ উ
মা িমক িব াপীঠ, সকশন১২/এ, িমর র , প বী, ঢাকা১২১৬
মাঃআলমাহ দ , ভাষক
প বীমিহলািডি কেলজ
িমর র ,ঢাকা-১২১৬
এ.এস.এম.খিল ররহমান,সহ:
অ াপক,প বীমিহলািডি কেলজ
গালাম মা ফা,িসিনয়রিশ ক,
কালসীইসলািময়া উ িব ালয়
মাঃআ ল কালাম সরাই,
িসিনয়রিশ ক
চাই াবেরটরী ল
মাঃআ ল মা ান
িমর রউদয়ন ল এ কেলজ

০১৭১৮৬৯৪১৮৭

০১৯১২৭৯৪৩৮৩
০১৭২৫২১৩২৬৮

০১৫৫২৩২৩১৭৭

০১৭২৪৭৮৬৪৫৫

০১৭১১০৪০২৩২

০১৯২৪৯২৬৯৪০

০১৫৫২৩৬৯১০২
০১৬২১২১৪৪৩৩
০১৯৭৫৮৮৭৭৭৭

০১৯১৬০৩০৬৭০

১২

ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

সকশন-১০
ক-িড

১৩

সকশন-১১
ক-িস,(এিভ-৫)

১৪

সকশন-১১
ক-িস,(এিভ-৫)

১৫

সকশন-১১
ক-িস,
সকশন-১১, ক-িস,
মিদনানগর ও ইপ

১৬

১৭

১৮

ক-১০-িব,
ক-১০- িস
ওয়াড-০৫
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

সকশন-১১, ক-এ

১৯

সকশন-১১, ক-িব

২০

সকশন-১১, ক-িব

২১

সকশন-১১, ক-িড

২২

সকশন-১১, ক-ই

২৩

সকশন-১১, ক- এফ,
(সাংবািদককেলানী)
পলাশনগর

২৪

২৫

বাউিনয়া বরীব ধ
ক-এ, ক-িব

২৬

বাউিনয়া বরীব ধ

প বী, ঢাকা-১২১৬
মাহা দ নজ লইসলাম
সহঃ ধানিশ ক
িমর রউদয়ন ল
১০ িড,প বী, ঢাকা।
মাঃ লআিমন
সহকারী ধানিশ ক
গিত উ িব ালয়
মা: হা ন-অর-রিশদ,
িসিনয়রসহকারীিশ ক,
আলহা আববাসউি ন উ
িব ালয়

০১৭১৮৯১৩৯০৫

০১৬৭৬৯৩১৪০৫

০১৭০৩৩৬৯০৭৫

নওেশরআলম,সহঃ ধানিশ ক
০১৮৫১১০১২০৯
গিত উ িব ালয়,
ৎফররহমান, িসিনয়রিশ ক
০১৮১৯১২২৮১২
গিত উ িব ালয়,
১১িস, এিভ-৫, প বী, ঢাকা।
এস. এমশাহজাহানআলী
০১৫৫২৮০৩৫২৯
িসিনয়রসহকারীিশ ক
শহীদ আ তােলব ল
হা ররশীদ
০১৭১৫২৫৮২০০
সরকার,সহকারীিশ ক
ি পােরটরী ামার ল
মাঃআিতয়াররহমান,
০১৭২০২৪৬৮৮৯
সহকারীিশ ক
িমর রবাংলা উ মা িমক
িব ালয়
মাহা দ সামসাদ
০১৯১৬৬০২৯০০
আলম, ধানিশ ক, িমর রশাহীন
ল
মাঃজািকর হােসন,
০১৭১৪৭৩৬২৫৫
িসিনয়রিশ ক
িমর রবাংলা উ মা িমক
িব ালয়
মা: ফিরদ িময়া,িসিনয়রিশ ক, ০১৭০৮৮৮৭৬৯৯
শখকামাল উ িব ালয়
মাঃরিবউলইসলামিসিনয়রিশ ক ০১৭৪২৬৯৭১৭৫
সাংবািদকআবািসকএলাকাহাই ল
মাহা দ মা ফা
০১৯১২১২৭০৪২
ধানিশ ক
পলাশনগরমেডল ল
মাঃরিফ লইসলাম,সঃ ধানিশ
০১৯৩৮০২১৬০৬/
ক
০১৭১৬৪৮৬০১৯
বাউিনয়াবাধআইিডয়ালহাই ল
মাঃজােবদ হােসন, িস.স.িশ ক ০১৯১৮১২২৯৫১

২৭
২৮

ওয়াড-০৬
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

ক-িড, ক-ই
বাউিনয়া বরীব ধ
ক- িস
পনগর নেসড

৩০

সকশন-৬, ক-িস
ক-িড
সকশন-৬, ক-ই
ক-ট, ক-জ,
ক-ঝ
সকশন-৭, ব

৩১

সকশন-৭, ব

২৯

বাউিনয়াবাধইসলািময়াআিলমমা া
সা

সকশন-৭,পি ম
৩২
৩৩

আল ী,িমর র সনািনবাস,ওয়া াকেলানী

৩৪

য়ারীপাড়াফয় ে ছাওয়া ফ

৩৫

প বীউ র

৩৬

প বীউ র

৩৭

প বীউ র

ট

জািহ লইসলাম, ভাষক
প বীিডি কেলজ
বিদউ ামান, সহকারীিশ ক
িমর রআদশ িব ািনেকতন
িমজা ররহমান,সহকারী ধানিশ
ক
ইসলািময়াহাই ল
মাঃিসরা লইসলাম,
িসিনয়রিশ ক
জা াতএকােডমীহাই ল
মিহউি নসহকারী ধানিশ ক
িমর রশহীদ িত উ িব ালয়
মাঃফা ক হােসনিসিনয়রিশ ক
ব ব িব ািনেকতন
িচ ারানী , ধানিশ ক
ি নসরকারী াঃ িব ালয
মিজ ররহমান ইয়া
প বীিডি কেলজ
ক এম সগেক ার রহমান ,
সহকারীঅ াপক
প বীিড ীকেলজ,
কাি ক চ রায়,িসিনয়রিশ ক
প বীমােজ লইসলামমেডলহাই
ল
খ কারমাহ দ আলম, ভাষক
প বীিড ীকেলজ

০১৫৫২৪৬০৬৯৫
০১৭৪৭৪২৪৫০৯
০১৫৫২৩৬৯২৭৫

০১৯১২২৩৯০০৭

০১৭১৬৭৫৫৫৫২
০১৭১৫০২৯৭৪৯
০১৭৩১১৬২৯৪৪
০১৯২১৬৬৪২৮১
০১৭১২৮৪৬৭৬২

০১৭১৮৪২১২০৪

০১৭২৬১১১৩৫২

থানা-উ রা
০১

ওয়াড-০১
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

উ রা মেডল টাউন স র-১
উ রা মেডল টাউন স র-২
উ রা মেডল টাউন স র-৩

০২
উ রা মেডল টাউন স র-৪

০৩

০৪

০৫

উ রা মেডল টাউন স র-৫
বাদশারেটক
আহািলয়া [িডিসিস অংশ]
দিলপাড়া [িডিসিস অংশ]
উ রা মেডল টাউন স র-৬
উ রা মেডল টাউন স র-৮
উ রা মেডল টাউন স র-৭
স র-১০

মাঃ বকিতয়ার বী
০১৫৫২৩৮৩৩৯৬
িসিনয়র িশ ক,
উ রা হাই ল এ কেলজ
নািগস লতানা
০১৮১৬৬১৬০৯৬
ধান িশ ক
আজম র সরকারী াথিমক
িব ালয়।
আ র রিশদ চৗ রী,
০১৯২৭১৮০৮৭৪
িসিনয়র . িশ ক
আই.ই.এস উ মা িমক িব ালয়
মাঃ আঃ হািকম
িসিনয়র িশ ক
উ রা গালস হাই ল
মাঃ রজাউর রহমান
িসিনয়র িশ ক

০১৬৭৪৮৭৮৫৮৪

০১৫৫২৩৫৭৪০৩

রানােভালা [ িডিসিস অংশ]
আ াহ র
উ রা মেডল টাউন স র-৯

০৬

০৭

ওয়াড-৪৪
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

০৮

আমাইয়া (২০৬০), বড়বাড়ী (২০৬৩),
ানঘাটা (২০৬৪), পলািশয়া ও ছাট পলািশয়া
(২০৬৫), পাড়ািদয়া (২০৬৬), ভা িরয়া
(২০৬৭), ভারার িদ (২০৬৮), রা
(২০৬৯), আ ার টক (২০৭০),
বাওথার (২০৭২), কিরেমর বাগ (২০৭১),
বতলী (২০৭৩)
কাচ ড়া (২০৬১),
চা র খান (২০৬২) ও
দাবািদয়া (২০৪০)

০৯

ওয়াড-৪৫
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

উ রখান (দি ণ অংশ) (২০৩৯)

১০
উ রখান (উ র অংশ) (২০৩৮)
১১

ওয়াড-৪৬
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

১২

বড়বাগ (২০৪২), ওজাপাড়া (২০৪১), রাজাবািড়
(২০৪৪), বা র পাড়া (২০৪৩),
লার টক (২০৪৫),ভা িলয়া (২০৪৬) ও া
(২০৪৭)
মাউছাইদ (২০৪৮), উজাম র (২০৪৯),
দ খালা (২০৫০), রিদয়া (২০৫১),
গািব র (২০৫২), চ নপাড়া (২০৫৩), িনিনর
টক (২০৫৪), নায়ােখালা (২০৫৫),
ফৗজারবাড়ী (২০৫৬), বা রী পাড়া (২০৫৭),
মনারেটক (২০৫৮) ও সাওরার টক (২০৫৯)

১৩
ওয়াড-৪৭
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

চালাব (২০৮৫) ও মৗশাইর ( ২০৮৮)

১৪
ফায়দাবাদ (দি ণ অংশ)
(২০৮৭)
ফায়দাবাদ (উ র অংশ)
(২০৮৬)

১৫

১৬

১৭

ফায়দাবাদ (উ র অংশ)
(২০৮৬)

ওয়াড-৪৮

হলান (২০৭৮), আনল (২০৭৪),

উ রা হাই ল এ কেলজ
মা: ইিলয়াছ হােসন খান, িসিন.
িশ ক
মােলকাবা আদশ িব ািনেকতন
হা দ শির ল ইসলাম
িসিনয়র সহকারী িশ ক
ক চ ড়া উ িব ালয়

মাঃ ল আিমন
িসিনয়র সহকারী িশ ক
ক চ ড়া উ িব ালয়
রােবয়া খা ন
ধান িশ ক
উ রখান সরকারী াথিমক
িব ালয়
মাঃ মাজহা ল ইসলাম
িসিনয়র সহকারী িশ ক
উ রখান ইউিনয়ন উ িব ালয়
মা: শাম ামান িময়া
িসিনয়র সহকারী িশ ক
উ র খান ইউিনয়ন উ িব ালয়

িমজা আ াহ আল মা ন
ধান িশ ক
মাউছাইদ ক াথ: সরকারী াথিমক
িব ালয়
মাঃ সােরায়ার জাহান
ধান িশ ক
চালাব সরকারী াথিমক
িব ালয়
মাঃ সিহ ামান
ধান িশ ক
ফায়াদাবাদ মেডল উ িব ালয
বদ ল আলম
ধান িশ ক
ফায়াদাবাদ সরকারী াথিমক
িব ালয়
মাঃ ইউ ফ
িসিনয়র িশ ক
ফায়দাবাদ আজগা ল উ ম
মা াসা
মাঃ আ র রউফ

০১৭২২৪০৯৯৪৪

০১৮১৫২১৫৬৫৭

০১৮৩০৫৪০৮৯১

০১৯১৯৪০৮২৬৮

০১৭১৫১২৯২৮৪

০১৭১৫২৯৩৬৫৫

০১৭২৬১৯৫২৯৯

০১৭১৫৬৯০৩৯২

০১৭১১৪৮৫৯২২/
০১৮২০৫৩১৬১৪

০১৯২৩৫৫৯৬১২

০১৭৫৭২১২৩৯৯

ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

সানারেখালা (২০৭৭) ও
দি ণখান ( ব অংশ) (২০৭৫)

১৮
দি ণখান (পি ম অংশ) (২০৭৬)

১৯
দি ণখান (পি ম অংশ) (২০৭৬

২০

২১

ঝা ন (অংশ - ১) (২০৯২), ব য়া (অংশ ১) (২০৯৩), ঝা ন (অংশ -২) (২০৯৪),
ব য়া (অংশ -২) (২০৯৫), ঝা ন (অংশ ৩) (২০৯৬) ও ব য়া (অংশ - ৩) (২০৯৭)
ওয়াড-৪৯
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

কাওলার (২০৭৯)

২২
আশেকানা (২০৮০)
২৩
গাওয়াইর (২০৮১)
২৪
গাওয়াইর (২০৮১)

২৫

ওয়াড-৫০
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

ইরশাল (২০৮২) ও
মা ারেটক (২০৮৩)

২৬
আজম র (উ র অংশ) (২০৮৯)

২৭
আজম র (উ র অংশ) (২০৮৯)

২৮
আজম র (দি ণ অংশ) (২০৯০)
২৯
আজম র (দি ণ অংশ) (২০৯০)

ধান িশ ক
হলান সরকারী াথিমক িব ালয়
মাঃ বােরক তা কদার
িসিনয়র িশ ক
এমারত হােসন আদশ উ
িব ালয়
মাঃ কাম ামান
িসিনয়র িশ ক
এমারত হােসন আদশ উ
িব ালয়
শাহী র আ ার জাহান
ধান িশি কা
ব য়া সরকারী াথিমক িব ালয়
কাজী সােলহা, ধান িশ ক
কাওলার সরকারী াথিমক
িব ালয়
হ ািপ আ ার, ধান িশ ক
আশেকানা সরকারী াথিমক
িব ালয়
মাঃ আতাউর রহমান, িসিনয়র
িশ ক
গাওয়াইর আদশ উ িব ালয়
মাছাঃ উে
ল ম ি
ধান িশ ক
গাওয়াইর নবীন সরঃ াথিমক
িব া
মাঃ খয়রব হােসন, ধান িশ ক
মা ারেটক উদয়ন সরঃ াথিমক
িব ালয়
সােদক আহেমদ
সহকারী ধান িশ ক
হাজী িব াত আলী আদশ উ
িব ালয়
জগদীশ ম মদার
িসিনয়র িশ ক
হাজী িব াত আলী আদশ উ
িব ালয়
শাহ মাঃ মায়াে ম হােসন
িসিনয়র িশ ক
মা ারেটক উদয়ন উ মা ািমক
িব ালয়

মাহা দ আলী খান
িসিনয়র সহকারী ধান িশ ক
মা ারেটক উদয়ন উ িব ালয়
এ কেলজ

০১৯৩৭১৬৯৩৬৬

০১৮১৭১০২২১৯

০১৭৩৯৯০২৯৪৬

০১৭১৭৩৬৫৯৭৪

০১৫৫২৪৮৩৯০০

০১৭৩৭৫০০৫২৫

০১৯১৮৭৯৯৯৯৭

০১৯২১২৪৬৫৫৪

০১৯১৬৬৭০৪২৬

০১৭৪৯৬১৫৮৫৩

০১৭৩৯৫৭৬৮৬৯

০১৬২৬২৬৯৮২৪

০১৭১৫৫৮০২৭৯

৩০

ওয়াড-৫১
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

৩১

৩২

স র-১২ (২১২৬)
স র-১৪ (২১২৮)
স র-১১ (২১২৫)
স র-১৩ (২১২৭)

ওয়াড-৫২
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

পা িরয়া(২১২৩)
ও
বাইল রী (২১২৪)

৩৩
বাউিনয়া (২১২৯)

৩৪

বাদালিদ (২১৩০), উ দাহ (২১৩১),
চা রা (২১৩২), তাফািলয়া (২১৩৩),
মা রা (২১৩৪) ও ষাল হা (২১৩৫)

৩৫
আহািলয়া (২১২১) ও দিলপাড়া ( ২১২২)

৩৬

ওয়াড-৫৩
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

৩৭

৩৮

ওয়াড-৫৪
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

৩৯

চ াল ভাগ (২১১৪), িডয়াবাড়ী (২১১৫),
তারার টক (২১১৬), িনমতলীর টক
(২১১৭), নলেভাগ (২১১০), নয়ানগর
(২১১১), ধরংগার টক (২১০৮), রান
কািলয়া(২১০৯), ভাংগা (২১১২) ও
শখিদর টক (২১১৩)
লবাড়ীয়া (২১১৮),
বামনার টক (২১১৯)
রানােভালা (২১২০)
কািলয়ার টক ( ২০৯৮),
খােয়র টক (২০৯৯),
রাশািদয়া (২১০০),
আ িতয়া (২১০৬) ও ধউর (২১০৭)
কামার পাড়া (২১০২), ভা িলয়া (২১০৪),
নয়ানী চালা (২১০৩) ও রাজাবাড়ী (২১০৫)

মাঃ সািহ র রহমান মা া
িসিনয়র িশ ক
আই ই এস উ মা িমক িব ালয়
মাঃ শরী ল ইসলাম
সহকারী িশ ক
রাজউক উ রা আইিডয়াল হাই
ল
মাঃ আন ল ইসলাম (আজমত
খান)
িসিনয়র সহকারী িশ ক
রাজউক উ রা আইিডয়াল হাই
ল
গালাপী রানী দাশ
ধান িশ ক
বাউিনয়া সরকারী াথিমক
িব ালয়
সাইদা লতানা
ধান িশ ক
তাফািলয়া সরকারী াথিমক
িব ালয়
মাঃ খিল র রহমান ধান
িসিনয়র িশ ক
আই ই এস উ মা িমক িব ালয়
মাঃ আিজ ল হক
ধান িশ ক
নয়ানগর রিফক সরকারী াথিমক
িব ালয়

মাঃ আ ল খােলক,
পািরে নেড
নয়ানগর নছািরয়া ইসলািময়া
দািখল মা াসা
মাঃ আ ল কােশম
সহকারী পার
দা ল ফালা ছােলিহয়া সােহব
আলী আিলম মাদরাসা।
মাঃ িগয়াস উি ন
িসিনয়র সহকারী িশ ক
কামারপাড়া উ িব ালয়

০১৮১৯১১৭৬২৬
০১৯১৩৩৭৬২৯১
০১৭৭২৭২৪০২৭

০১৭১০০০৫২১৫

০১৭৭৮৮২০৫৮০

০১৯৬৪০৪৫৮৫৪

০১৮১৮২৫৮৯৯৭

০১৬৭৪৫৬৭৮০১

০১৭২১৪৬১৮৬২

০১৭২৪৮০৪৬১৭

০১৯১২৫৪৫৯৩০

থানা- লশান
০১
০২

ওয়াড-১৮
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

শাহাজাদ র-ক ১১০২
শাহাজাদ র-খ ১১০৩
শাহাজাদ র-গ ১১০৪
ন া ১১০০
বািরধারা ১১০১

ফািহমা আ ার, ধান িশ ক
শাহাজাদ র মেডল সরকারী াঃ িবঃ
শাহাজাদ র, লশান, ঢাকা
মাঃ ফাই ল ইসলাম ঞা

০১৭৩৩-৪৪৭৭৫৫

০১৬৭২-০৩৮৭৭৮

িসিনয়র িশ ক, কালাচ দ র উ
মা িমক িব ালয়, লশান, ঢাকা
কালাচ দ র-১০৯৯

০৩
কড়াইল (বনানী)-১১০৫

০৪

০৫

০৬

০৭

ওয়াড-১৯
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

০৮

০৯

১০
১১

১২

১৩

১৪

১৫

ওয়াড-২০
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

মাঃ িমজা র রহমান, ধান িশ ক
কালাচ দ র সরকারী াঃ িবঃ
লশান, ঢাকা

০১৭১২-৬৮২৭২৭

মাহা দ আ সাঈ নীল দরী
০১৬৮০-৫৪৭১১১
সহকারী ধান িশ ক
এ বালক উ িব ালয়
বনানী, ঢাকা
কড়াইল (বনানী)-১১০৫
ফরহাদ হােসন চৗ রী, িসিনয়র ০১৭১৪-২৪৪৬৩৮
িশ ক
বনানী মেডল ল বনানী, ঢাকা
বনানী-১১০৯
মাঃ হািম ল ইসলাম, িসিনয়র
০১৭১১-০২০০৬৫
িশ ক
বনানী িব া িনেকতন, বনানী,
ঢাকা
বনানী-১১০৯
ফােতমা খা ন, িসিনয়র িশি কা ০১৭১৬-১৮৯৩৪৪
বনানী িব া িনেকতন, বনানী,
ঢাকা
লশান-২-১১০৭
এ.েক.এম মাহ র রহমান
০১৭১২-০৬৬৪৬৫
িসিনয়র িশ ক, লশান মেডল
উ মা িমক িব ালয়, লশান২, ঢাকা
বনানী (আংিশক)
মাঃ আজহার হাসাইন, ধম য়
০১৭১১-৯৭২৫৫৯
িশ ক
বনানী িব া িনেকতন,বনানী, ঢাকা
বনানী (আংিশক)
ফােতমা খা ন, িসিনয়র িশি কা
০১৮৩৮বনানী িব া িনেকতন, বনানী,
২০৪৮৮৮
ঢাকা
মহাখালী ওয়ারেলস এলাকা
মাঃ িফ ামান, সহকারী
০১৭১৫-৩৭৭৭২৮
িশ ক, মহাখালী মেডল হাই ল
মহাখালী িব গইট
মাঃ আ বকর িসি ক, ভার া
০১৭০৫-৩৪৬০৮৭
ধান িশ ক, আঃ হািমদ দিজ
সরকারী াথিমক িব ালয়,
মহাখালী, লশান, ঢাকা
মহাখালী পি ম এলাকা
অমর চ দ , িসিনয়র িশ ক
০১৭১৫-৯৫৫২১৬
মহাখালী মেডল হাই ল,
মহাখালী, লশান, ঢাকা
১। মহাখালী র লবাগ ( ব অংশ)(আংিশক)
িদল আফেরাজা খানম, ধান
০১৫৫৩-৪৩৪১৪১
২। মহাখালী র লবাগ (পি ম অংশ)
িশি কা (অবঃ), আমতলী াফ
ওেয়ল ফয়ার সরঃ াঃ িবঃ
মহাখালী, লশান, ঢাকা
মহাখালী র লবাগ ( ব অংশ) (আংিশক)
মা া আিম র রহমান, িসিনয়র
০১৫৫৪-৩২৯৫৩১
িশ ক
আই.িপ এইচ হাই ল এ কেলজ,
মহাখালী, লশান, ঢাকা

মহাখালী র লবাগ ( ব অংশ) (আংিশক)
১৬
িনেকতন হাউিজং সাসাই
১৭

১। উ র বা া
২। িপপাড়া বা া

১৮

দি ণ বা া (আংিশক)
১৯
দি ণ বা া (আংিশক)
২০
ওয়াড-২১
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

১। পি ম ম ল বা া
২। ব ম ল বা া

২১

ম বা া (উ র অংশ)
২২
ম বা া (দি ণ অংশ)
২৩
উলন (আংিশক)
২৪
উলন (আংিশক)
২৫

২৬

২৭

ওয়াড-২২
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

১। ওমর আলী লন
২। নািসেররেটক
৩। পি ম রাম রা
(ওয়াপদােরাড)(আংিশক)
পি ম রাম রা (ওয়াপদােরাড)(আংিশক)

মাঃ জিসম উি ন, িসিনয়র
০১৭১১-৫৮৭৫২৯
িশ ক
আই.িপ এইচ হাই ল এ কেলজ,
মহাখালী, লশান, ঢাকা
মাঃ িজ ল হক, সহেযাগী
০১৮১৮-৮৭৭৫৪৫
অ াপক
মহাখালী দা ল উ ম হাসাইিনয়া
আলীয়া মা াসা, মহাখালী,
লশান, ঢাকা
শাহনাজ বগম, ধান িশি কা
০১৯৬৪-৬৪৭৭০৭
উ র ব বা া সরঃ াথিমক
িব ালয় বা া, ঢাকা
মাঃ িমজা র রহমান, ধান
০১৫৫৪িশ ক
৩৩৯৩৮৩
ভালা সরকারী াথিমক
িব ালয়, বা া, ঢাকা
মাঃ আহসান উ াহ, সহকারী
০১৮১৯িশ ক
০২৩৯২৮,
া ণ িচরণ সরকারী াথিমক
০১৭২৬০৬০৫৩৯
িব ালয়,বা া, ঢাকা
এহেতশা র রহমান, সহকারী
০১৮১৮-৬৭৯৯২৭
িশ ক
বা া সরকারী াথিমক
িব ালয়,বা া, ঢাকা
আ সাদাত হা দ িরযাউল
করীম, সহকারী িশ ক, উ র
বা া সরঃ াথিমক িব ালয়
বা া, ঢাকা
রওশন জাহান, ধান িশ ক,
বা া সরকারী াথিমক িব ালয়,
বা া, ঢাকা
মাঃ মিহ ল ইসলাম, িসিনয়র
িশ ক
রাম রা একরা ে ছা উ
িব ালয়, পি ম রাম রা, ঢাকা
মাঃ হািব র রহমান, িসিনয়র
িশ ক
রাম রা একরা ে ছা উ
িব ালয়, পি ম রাম রা, ঢাকা
আঃ মা ান খ ন, িসিনয়র িশ ক
রাম রা একরা ে ছা উ
িব ালয়, পি ম রাম রা, ঢাকা
আ ল হািফজ, িসিনয়র িশ ক
রাম রা একরা ে ছা উ
িব ালয়, পি ম রাম রা, ঢাকা

০১৭১৫-১০৪৬০৮

০১৭২৬-৭২৭৩৪১

০১৭১৫-৭০১৮০২

০১১৯৩০০০৩৩৬

০১৭১৭-৮৪২৫১২

০১৫৫৮-৪৩৯৯৮০

১। পি ম রাম র (মহানগর েজ )
২। বািগচারেটক
৩। পি ম হাজীপাড়া
িব রাড ব রাম রা

২৮

২৯
বন

বরাম রা

৩০
বরাম রা (উ র অংশ)
৩১
বরাম রা (দি ণ অংশ) (আংিশক)
৩২
বরাম রা (দি ণ অংশ) (আংিশক)
৩৩
আন নগর দি ণ আন নগর
৩৪
ম ল বপাড়া
ইে ািলয়া
ডাওকাি

৩৫

৩৬

ওয়াড-৩৭
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

টকপাড়া বা া (অংশ-১)
সানা কাটারা

টকপাড়া বা া (অংশ-২) সকা ারবাগ
৩৭
টকপাড়া বা া (েলৗেহরেটক) (অংশ-৩)
ম মাপাড়া পাড়া (েবপারীপাড়া পা
অিফস
রাড ও লৗেহেরেটক)

৩৮

৩৯

৪০

ম বা া মা াপাড়া, মা াপাড়া আদশ
নগর
ওয়াড-৩৮
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

উ রবা া বপাড়া (আংিশক) (অংশ-১)
উ র বা া ময়নারেটক

মাঃ সিল াহ সিলম, অ
০১৭৫২-৯৯৭৮০০
মহানগর কািরগরী ল এ
কেলজ, পি ম রাম রা, ঢাকা
জামাল হােসন ম মদার,িসিনয়র
০১৮১৪-২৫০৫১৭
িশ ক
রাম রা একরা ে ছা উ
িব ালয়
মাঃ শািহ ল ইসলাম শাহীন,
িসিনয়র িশ ক, হিলি েস ই ঃ ০১৮১৯-৪৫৩৪০৪
ল, বন , রাম রা, ঢাকা
মাঃ জাহা ীর আলম, সহকারী
০১৭১২-৭৫০১২৮
িশ ক
ব রাম রা হাই ল, রাম রা,
ঢাকা
মাঃ মিজ র রহমান, িসিনয়র
০১৫৫৬-৩৩৭৪৮৭
িশ ক
ব রাম রা হাই ল, রাম রা,
ঢাক ◌া
িবলিকছ জাহানারা রওশন (ঝণা),
পিরচালক, অ ামবার ি - ার াটির ০১৭১৮-০৪১৪৭৭
ল, রাম রা, ঢাকা
আ সাঈদ িশকদার, িসিনয়র
০১৭১৬-৭২৪৫২১
সহকারী িশ ক, আন নগর
আদশ উ িব ালয়, বা া, ঢাকা
িবধান িব াস, িসিনয়র সহকারী
০১৭১২-৯২৫৪৭২
িশ ক
আন নগর আদশ উ িব ালয়,
বা া, ঢাকা
মাঃ আহসান উ াহ, সহকারী
০১৮১৯-০২৩৯২৮
িশ ক
ভালা সরকারী াথিমক িব ালয়,
বা া, ঢাকা
মাঃ জািকর হােসন, িসিনয়র
০১৬৮৩সহকারী িশ ক, আন নগর
০৩৬৬২২
আদশ উ িব ালয়, বা া, ঢাকা।
এম এ কিরম িমলন, ি ি পাল
০১৯১১-৫১৯০৪৫
বাংলােদশ ইসলািমক ল, বা া,
০১৮২৩ঢাকা।
২৩৩৩৯০

জয়নাল আেবদীন, সহকারী
ইন া র
ইউেসপ হাজী সকা ার আলী ল,
বা া, ঢাকা।
ল হক, সহকারী িশ ক
উ র ব বা া সরকারী াথিমক
িব ালয়,বা া, ঢাকা

০১৯১৬৮০৮৪৬৩

০১৯১৭-৫৯৭৩৪৪

উ র বা া ব পাড়া আংিশক (অংশ-২)
৪১
উ রবা া বাওয়ালীপাড়া
উ রবা া বপাড়া (আ াহবাগ)
উ র বা া িমছরীেটালা
উ র বা া হাজীপাড়া
েরর চালা পি ম

৪২

৪৩
েররচালা ব
৪৪

ওয়াড-৩৯
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

িখলবাড়ীরেটক পি ম

৪৫
িখলবাড়ীরেটক ব
৪৬
ভাটারা (অংশ-১)
৪৭
ভাটারা (অংশ-২)
ছামাইদ (অংশ-১)

৪৮
ওয়াড-৪০
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

ছালমাইদ (অংশ-২)

৪৯
নয়ানগর দি ণ
নয়ানগর উ র

৫০

৫১

ওয়াড-৪১
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

সাতা ল তালতলা
পি ম পদরিদয়া
প চ খালা
ম ল খালা
সাতার ল রপাড়া
মগারিদয়া
সাতার ল দি ণপাড়া
ব পদরিদয়া
সাতার ল উ রপাড়া পি ম অংশ

শাহনাজ আ ার, ধান িশি কা
শহীদ তােজা সরকারী াথিমক
িব ালয়, বা া, ঢাকা
এম এ িমজা র রহমান, ধান
িশ ক
ওয়া ার ীম ই ার াশনাল ল,
বা া, ঢাকা।
ফওিজয়া আফেরাজ, ভার া
ধান িশ ক
েররচালা সরকারী াঃ িবঃ,
লশান, ঢাকা
মাঃ গালাম মা ফা, সহকারী
পার
হাজী মাদবর আলী হাচািনয়া
দািখল মা াসা, ভাটারা, ঢাকা
মাঃ আঃ মােলক, সহকারী িশ ক
িখলবাড়ীরেটক ইসলািময়া উ
িব ালয়, ভাটারা, ঢাকা
মাঃ আ ল হােসন, সহকারী
িশ ক
হাজী মাদবর আলী হাচািনয়া
দািখল মা াসা,ভাটারা, ঢাকা
নারায়ণ চ সরকার, িসিনয়র
িশ ক
ছালমাইদ উ িব ালয়,বা া,
ঢাকা
মাঃ মাবারক হােসন, িসিনয়র
িশ ক
ছালমাইদ উ িব ালয়, বা া,
ঢাকা
মাঃ আেনায়ার হােসন, িসিনয়র
িশ ক
ছালমাইদ উ িব াল, বা া,
ঢাকা
মাঃ আ তােলব, সহকারী ধান
িশ ক
িখলবাড়ীরেটক ইসলািময়া উ
িব ালয়, ভাটারা, ঢাকা
মাঃ সাই ল ইসলাম
ধান িশ ক (ভার া )
সাতার ল সরকারী াথিমক
িব ালয়, সাতার ল, বা া, ঢাকা।

০১৭৩১-৫৮২২১০

০১৭১৮-৭১২৭১৬

০১১৯০-১৭৮৯০৭

০১৭১৪-০২২১২৯

০১৭২৪-২৫৩৩৬৪

০১৭১০-৫১৫২৮৩

০১৫৫২-৪৮২৬৫৬
০১৯৩৭-০৪৪৬২৪

০১১৯০-৮১০৩৩২

০১৯১৪-৭৩০৮১২

০১৮১৭-৫৪৬৮৬৩

০১৯১৩৯৩৪৯১২

৫২

৫৩

ওয়াড-৪২
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

ওয়াড-৪৩
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

সাতার ল উ পাড়া ব অংশ
বড় বরাইদ বপাড়া
প চিদরেটক
বড় বরাইদ ইয়াপাড়া (অংশ)
বড় বরাইদ মাড়লপড়া (উ র)
বড় বরাইদ মাড়লপাড়া (দি ণ)
বড় বরাইদ ঋিষপাড়া
বড় বরাইদ আর াপাড়া
ছাট বরাইদ ডগরিদয়া
বড় বরাইদ চটকীপাড়া
বড় বরাইদ িচনািদপাড়া
আশকারেটক
চা ারেটক
হারালিদয়া
বড় বরাইদ আগারপাড়া
িন ড় এপ াইড
তলনা, ডলনা (অংশ),
ন নী ও ম ারেটক
ডলনা (অংশ)
ম ল
পািতরা অংশ-১
পািতরা অংশ-২ (অংশ)
পািতরা অংশ-২ (অংশ)
পািতরা অংশ-৩
মনী (অংশ-১)
মনী (অংশ-২)
আমিদয়া
কাঠ লিদয়া
বাগিদয়া

মাঃ মা র রহমান
সহকারী ধান িশ ক
বরাইদ সিলম হাই ল
বা া, লশান, ঢাকা।

০১৮২১-১০৩২৬৪
০১৫৫৬-৪১০৬৭৪

মাঃ ই ািহম খিলল
সহকারী ধান িশ ক
মনী উ িব ালয়
বা া, ঢাকা।

০১৭৩২-৫২৬২৮২

জনাব গালাম মােশদ দওয়ান
সহকারী িশ ক
ই াটন গােডন উ িব ালয়
জনাব ি ম জয়ধর
সহকারী িশ ক
ই াটন গােডন উ িব ালয়

০১৯৮১৮৩৫৩২০

জনাব আব াহ ইয়া
িসিনয়র িশ ক
ই াটন গােডন উ িব ালয়

০১৬২২৮৮৯৬৪২

থানা-রমনা
িনউ ই াটন রাড-১৩৯৩
ই াটন গােডন রাড-১৩৯০

১

২

৩

ঢাকা দি ণ
িস কেপােরশন
ওয়াড-১৯

িনউ বইলী রাড-(১৩৯৪)
কাকরাইল (রমনা থানার অংশ)-১৩৯১
িম রাড-১৪০০
মগবাজার ই াহানী কেলানী-১৩৯৯
কাকরাইল (মিতিঝল থানার অংশ)-১৪০৩

মগবাজার এিলেফ রাড-১৩৯৮
বইলা ায়ার ও বইলী রাড-১৩৯৭

০১৭১৮৮৫৩৮৭২

সািকট হাউজ রাড-১৪০১
বােজ কাকরাইল-১৩৯৬
পি ম মািলবাগ-১৩৯৫
িড আই কেলানী-১৩৯২
আিমনাবাদ কেলানী ও ই ান হাউিজং১৩৮৯
িসে রী রাড ও লন-১৪০২

৪

৫
স ন বািগচা-১৪৩৬
৬

৭

৮

৯

ঢাকা দি ণ
িস কেপােরশন
ওয়াড-২০

তাপখানা রাড-১৪২৭
১। রমনা ীন হাউজ-১৪৩৩
২। হাইেকাট াফেকায়াটার ও
সাহরাওয়াদী উ ান এলাকা-১৪৩৭
১। আ ল গিন রাড ও সিচবালয় াফ
কায়াটার-১৪২০
২। ই ান হাউিজং ও টেয়নবা সা লার
রাড-১৪২১
১। রলওেয় হাসপাতাল এলাকা-১৪৩৪
২। রাতন রলওেয় কেলানী পি ম-১৪২৮
৩। িব ি িনক এলাকা-১৪২২
১। ব ব এিভিনউ ও র হাউজ-১৪৪৫
১। লবাড়ীয়া পি ম ও সে টািরেয়ট
রাড-১৪৩১
২। লবাড়ীয়া শন ব-১৪৩২

১। আহসান উ া হল-১৪৩৮
২। ডাঃ এম এ রশীদ হল-১৪৩৯
৩। িত মীর হল-১৪৪০
৪। নজ ল ইসলাম হল-১৪৪১১
৫। শহীদ িত হল ( েয়ট)-১৪৪২
৬। শের বাংলা হল ( েয়ট)-১৪৪৩
৭। সাহরাওয়াদ হল ( েয়ট)-১৪৪৪
৮। েকৗশল িব িব ালয় আবািসক এলাকা-১৪২৯
৯। ঢাকা মিডেকল কেলজ ছা াবাস (ফজেল রািবব
হল)-১৪২৫
১। শহী া হল ঢাকা িব িব ালয়--১৪৩৫
১। ফজ ল হক হল ঢাকা িব িব ালয়-১৪৩০
১। কিব িফয়া কামাল হল-৩০৯৭
১। অমর এ েশ হল ঢাকা িব িব ালয়-১৪২৩
১। ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল এলাকা১৪২৬

জনাব মাহা দ শামছ উি ন
সহকারী ধান িশ ক
িসে রী বালক উ িব ালয়
০১৭১৫৪৬০৮১০

০১৭১৫৪৬০৮১০

জনাব খারেশদ আলম
িসিনয়র িশ ক
িসে রী বািলকা উ িব ালয়
জনাব মাঃ ই ািহম হােসন
ধান িশ ক
রমনা মেডল আইিডয়াল সরকারী
াথিমক িব ালয়
জনাব এ.েক.এম ওবায় াহ
ধান িশ ক
স নবািগচা হাই ল

০১৮১৮৫৩৬০৩২

জনাব বা িশ ল চ দাস
ীড়া িশ ক
স নবািগচা হাই ল

০১৭৩৭০২৩৬৮৮

জনাব রতন কািম ম ল
িসিনয়র িশ ক
উদয়ন উ মা িমক িব ালয়

০১৭৩১৩৬৮৪৪৭

০১৭১৬২১৪৫৪৪

০১৮১৯৪৪২০২৬

১০

ঢাকা দি ণ
িস কেপােরশন
ওয়াড-২১

১১

পিরবাগ শাহ সােহব রাড- ১৪৫৪
নবাব হািব াহ রাড-১৪৫৩
১। ময়মনিসংহ রাড-১৪৫৮
১। জাতীয় যা ঘর অিফসাস কায়াটার ও
িবএসএমএমইউ (িপিজ হাসপাতাল)-১৪৫০
২। িবএসএমএমইউ (িপিজ ইনি উট)১৪৫৬

জনাব শরী ল ইসলাম
সহকারী িশ ক
নীলে ত হাই ল

১। যেসন হল, ঢাকা িব িব ালয়-১৪৬৩
২। হাজী হা দ মাহসীন হল, ঢাকা
িব িব ালয়-১৪৬৫
৩। জ ল হক হল, ঢাকা িব িব ালয়১৪৪৯
৪। ার এ এফ রহমান হল, ঢাকা
িব িব ালয়-১৪৬৪
৫। িবজয় একা র হল-৩০৯৮
১। নবাব ফয় ে ছা ছা ী িনবাস, ঢাকা
িব িব ালয়-১৪৫২
২। রােকয়া হল, ঢাকা িব িব ালয়-১৪৬০
৩। শাম াহার হল, ঢাকা িব িব ালয়১৪৬২
১। জগ াথ হল, ঢাকা িব িব ালয়-১৪৪৮
২। সিল াহ হল, ঢাকা িব িব ালয়-১৪৬১

জনাব আ ল মাতােলব
িসিনয়র শাসিনক অিফসার
যেসন হল, ঢাকা িব িব ালয়
০১৯৭৯৪৯৪৪৪৪

০১৭১২২১০১৬১

০১৯৭৯৪৯৪৪৪৪

৩। ব ব

শখ িজবর রহমান হল, ঢাকা
িব িব ালয়-১৪৫৫
৪। ি েযা া িজয়াউর রহমান হল, ঢাকা
িব িব ালয়-১৪৫৯

ঢাকা িব িব ালয় আবািসক এলাকা-১৪৫১
২। কিব জিসম উি ন হল, ঢাকা
িব িব ালয়-১৪৪৭
৩। আম জািতক ছা াবাস-১৪৪৬
উ র নয়ােটালা ১ম ভাগ (পি ম অংশ)-১৪০৪
উ র নয়ােটালা ১ম ভাগ ( ব অংশ)-১৪০৫

১২

ম

পয়ারাবাগ-১৪১৩

১৩

১৪

১৫

ঢাকা উ র
িস কেপােরশন
ওয়াড-৩৫

বড় মগবাজার-১৪১১
ীনওেয় মগবাজার-১৪০৬
পি ম মগবাজার-১৪১০
িনউ ই াটন-১৪০৯
িদ রাড-১৪০৮
বড় মগবাজার উ র-১৪০৭

১৬

বড় মগবাজার (দি ণ- ব)-১৪১২

জনাব মাঃ আ ল রা াক
িস: িশ ক
শাহ রী মেডল হাই ল

জনাব মাঃ জিসম উি ন
িসিনয়র িশ ক
শাহ রী মেডল হাই ল
জনাব মাঃ এস.এম মন
সহকারী ধান িশ ক
(ভার া )
নজ ল িশ ালয়
জনাব িলন িবহারী মালাকার
িসিনয়র িশ ক
ভাতী উ িব ািনেকতন
গালাম ছােনায়ার
িসিনয়র িশ ক
নজ ল িশ ালয়

০১৯১২৯১৬৪২৪

০১৯১৫৪১২২৯৪

০১৮১৯৪২৫৩৬৩

০১৫৫২৪২২২৩৫
০১৯১৪৩২৩০৩০

দি ণ নয়ােটালা-১৪১৫
ব নয়ােটালা-১৪১৬

১৭

ম বাগ-১৪১৯
১৮

১৯

ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন
ওয়াড-৩৬

মগবাজা ওয়ারেলস কেলানী ও
সানালীবাগ-১৪১৮
িমেররেটক মীরবাগ-১৪১৭

২০
উ র নয়ােটালা ২য় ভাগ-১৪১৪
২১

জনাব মাঃ এরশাদ উি ন
সহকারী ধান িশ ক
িব িসএল আইিডয়াল ল
জনাব মাঃ আ ল মা ান
সহকারী ধান িশ ক ( ভাতী)
শর-ই-বাংলা ল এ কেলজ
জনাব মাখেল র রহমান
িসিনয়র িশ ক
িব িসএল আইিডয়া ল
জনাব মাঃ আঃ বারী
সহকারী ধান িশ ক (িদবা)
শর-ই- বাংলা ল এ কেলজ
০১৭১৬৮৩৫১২৬
জনাব আ াহ আল বাকী আখ
সহকারী িশ ক
নয়ােটালা এ, ইউ, এন মেডল
কািমল মা াসা

০১৭২১৯৯৭১৭০

০১৭১৮২৩৯০৪১

০১৮১১২১৯৩৫০

০১৭১৬৮৮৩৫১২
৬
০১৭১১১৬৬৫৩৩

থানা-মিতিঝল
০১
০২

ওয়াড-০৭
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

০৩

০৪

ওয়াড-০৮
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

০৫

০৬

০৭

ওয়াড-০৯
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

০৮

০৯

ওয়াড-১০
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

মািনকনগর উ র (স জবাগ অংশ) (১১৭৯)
মা: আলী আহে দ, সহঃ িশঃ,
(১ম থেক অেধক)কাজীরবাগ (১১৭৮)
মািনকনগর মেডল হাই ল,
মািনকনগর উ র (স জবাগ
আ ল কালাম আজাদ, িসিনঃ িশঃ,
অংশ)(১১৭৯)(অেধক থেক শষপয )
মািনকনগর মেডল হাই ল
মািনকনগর দি ণ (মিতিঝল অংশ)(১১৮০)
ব মািনকনগর (স জবাগ অংশ) (১১৮২)
আেনায়ার হােসন ইয়া,ভারঃ
মািনকনগর িময়াজান লন (১১৮১)
ধান িশঃ,
মািনকনগর, সরকারী াথিমক
িব ালয়
মিতিঝল িব রলওেয় ারাক দি ণ
মাঃ মািম ল ইসলাম,িসিনঃ
কমলা র (১১৮৬)
িশঃ,
সানালী াংক কেলানী ও বাংলােদশ
কমলা র শের বাংলা রলওেয়
াংক কেলানী (১১৮৫)
ল এ কেলজ
আরেক িমশন রাড ও গাপীবাগ (১১৮৩)
সািবরা লতানা, িসিনঃ িশ:
উ র কমলা র (১১৮৪)
কমলা রেশের বাংলা রলওেয়
ল এ কেলজ
ফিকেরর ল বাজার এলাকা (১১৯১)
মাঃ আলী আকবর, ভাষক
মিতিঝল বািণিজ ক এলাকা
আরামবাগ গালস হাই ল এ
(১১৯৩),ব ভবন (১১৯২)
কেলজ,
িদল শা বািণিজ ক এলাকা (১১৮৮)
মাঃ মিমন ম ল,সহঃ িশঃ,
ফিকেরর ল উ র (১১৮৯),
১৬নং আইিডয়াল সরকাির
ফিকেরর ল দি ণ (১১৯০)
াথিমক িব ালয়
আরামবাগ (১১৮৭)
সােদক পােটাওয়ারী, িসঃ িশঃ,
আরামবাগ গালস হাই ল এ
কেলজ,
মিতিঝল এইচ টাইপ কায়াটার (১১৯৪)
মাঃ শা মিজ র রহমান, িসিনঃ
মিতিঝল কেলানী(আইিডয়াল জান)
িশঃ,
(১১৯৮)
মিতিঝল কেলানী উ িব ালয়,

০১৮১৪৯০২১৪৩
০১৮১৮২৯৪৭১১

০১৭১৮১৭৩৩৫৭

০১৭১৮৪৭১৯০০

, ০১৭১৫৯৫৪৭৭৮

০১৭১১৩৯২২৭৪

০১৯১৯৭০৯৬৭৭

০১৭২৬১৫৮০১২

০১৭১৬৬৭২০৯৯

মিতিঝল কেলানী(হাসপাতাল জান)
(১২০০)
১০

১১

মিতিঝল এ
কেলানী (১১৯৫)
মিতিঝল পা াল কেলানী (১১৯৬)
মিতিঝল বাংলােদশ াংক কেলানী
(১১৯৭)
মিতিঝল কেলানী, (আল হলাল জান)
(১১৯৯)
ওয়াড-১১
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

১২

১৩

১৪

১৫

ওয়াড-১২
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

শাহজাহান র রলওেয় কেলানী (১২০৮)
িখলগাও বািগচা (১২০৩), মােমনবাগ
(১২০৬)
শহীদবাগ (১২০৭),দি ণ
শাহজাহান র(১২০৫)
উ র শাহজাহান র (১২০২) (১ম থেক
অেধক)
আউটার সা লার রাড (১২০১)
উ র শাহজাহান র, (১২০২)
(অেধক থেক শষ অংশ), দি ণ িখলগ ও
(১২০৪)
বি বাগ (১২১১), ই রী (১২০৯)
লবাগ (১২১০)

১৬

মািলবাগ (১২১২)

১৭

শািম বাগ, (১২১৩)
(১ম থেক অেধক অংশ)
শািম বাগ (১২১৩)
(অেধক থেক শষ অংশ)

১৮

১৯

২০

২১

ওয়াড-১৩
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

চােমলীবাগ ও আিমনবাগ (১২১৪)
রাজারবাগ িলশ লাইন (১২২১)
শািম নগর ব (১২২৩)
শািম নগর বাজার এলাকা (১২২৪)
নয়াপ ন (১২১৬)
িবজয়নগর (মিতিঝল অংশ) (১২১৯)
িবজয়নগর (রমনা অংশ) (১২২০)
শািম নগর পি ম ই াণ পেয় এপাটেম
(১২২২)

মাঃ আল মা ন, সহঃ িশঃ,
এ
উ িব ালয়

০১৮১৬১৭৭৮১১

ছািবনা ইয়াসিমন, ধান িশ ক,
শাহজাহান র রলওেয় মেডল
সরকাির াথিমক, িব ালয়
ই ািহম খিলল, সহঃ অ
রলওেয় হািফিজয়া ি য়া আলীম
মা সা,

০১৮১৯৪৮৩৩৫৬
০১৭৯৬৩৭০৬৫৫

মেনায়ার হােসন, িসিনঃ িশঃ,
শাহজাহান র রলওেয় সরকারী
উ িব ালয়,
মাঃ ই াহীম, িসিন িশঃ,
শাহজাহান র রলওেয় সরকারী
উ িব ালয়
মাঃ ইসমাইল হােসন, িসিনঃ
িশঃ,
শহীদ ফা ক ইকবাল বািলকা উ
িব ালয়,
আ,ন,ম শাম ল হক, িসিনঃ িশঃ,
শহীদ ফা ক ইকবাল বািলকা উ
িব ালয়,
মাঃ আ র রিহম, ঃ িশঃ,
শািম বাগ উ িব ালয়,
এস, এম মাহ ল বািছত,িসিনয়র
িশ ক
শািম বাগ উ িব ালয়
মাঃ শহী ল ইসলাম,সহঃ িশঃ,
রাজারবাগ িলশ লাইনস ল এ
কেলজ
মাঃ হা ন অর রিশদ, সহঃ ঃ
িশঃ,
শািম নগর আইিডয়াল ল
মিফ ল ইসলাম, সহঃ িশঃ,
ঢাকা সরকাির বিধর হাই ল,

০১৭১৮৩৮৭৯৫১

০১৭২০২৮৫২১৮

০১৭১৮০৭৮০৭৯

০১৭৩০১৯৬২২৫

০১৮১১৮৫৮১২১
০১৭১৫৯৩৩২৬০
০১৭১৮৫৮৩২৫০
০১৭১১৫৮৩৫৪৬

০১৭১৮৪৩০৭৪৪

০১৭১১২২০১৫৫

০১৭৫৭০৯০৪০১

২২

২৩

ওয়াড-৪৯
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

ািফক িলশ ারাক িলশ হাসপাতাল ও
িসএ িব মাঠ (১২১৫), রানা প ন লাইন
(১২১৮)
রানা প ন িজিপও বায় ল মাকাররম
িডয়াম ইিমং ল ীড়া পিরষদ আউটার
িডয়াম (১২১৭)

নাব আলী িশকদার, িসিনঃ িশঃ,
শািম নগর আইিডয়াল ল

০১৮১৪০৯৫৭৪৪

া ণিচরণ
গালাপবাগ(১৮৫৬)

গালাম মা ফা, সহঃ িশঃ,
া ণিচরণ সরকারী াথিমক
িব ালয়,
কাজী আ ল বাসার,
সহঃ িশঃ, িস করেপােরশন
আদশ উ িব ালয়,

০১৯১৫৬৯৪৮৩৯

২৪

া ণিচরণ(১৮৫৪)
া ণিচরণ, আউটফল িস প ী (১৮৫৫)

০১৭৩১৪২৪১৮৭

২৫

ধল র (১৮৫৩) (১ম থেক অেধক)

মাঃ আনসার উি ন,সহঃ িশঃ,
িস করেপােরশন আদশ উ
িব ালয়,

০১৯১৩২৩৫২২০

২৬

ধল র (১৮৫৩)(অেধক থেক শষ পয )

ক না রানী সরকার, িশফট
ইনচাজ,
িস করেপােরশন আদশ উ
িব ালয়,

০১৯১৪৮৬৮৮৮৮

থানা-স জবাগ
১
২

ওয়াড-২৩
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

িখলগ ও ব হাজীপাড়া(১১৩৩)
িখলগ ও‘িব’ জান ব(১১৩৪)

৩

রওশন আরা
বগম,ভার া ধানিশ ক,মািলবা
গ চৗঃপাড়াবািলকাসঃ াঃ
িব ালয়

৪

িখলগ ও‘িব’ জানপি ম(১১৩৫)

৫

মািলবাগ চৗ রীপাড়া(১১৩৬),
মািলবাগবাজার রাড(১১৩৭

৬
৭

৮

পন ধর, িসিনঃিশঃ, িখলগ ও
উ িব ালয়
আ র রা াক, সীফটইনচাজ
( ভাতীশাখা), িখলগ ও উ
িব ালয়,

ওয়াড-০১
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

কাজী ফিরদা ইয়াসিমন, ধান
িশি কা িখলগ ওসঃ াঃ িবঃ
আহসান উি ন রােসল,
সহঃিশ ক,িখলগ ওসরকাির উ
িব ালয়

০১৮১৯১৬৭৩৬৬

০১৭১৫০১৭১০৯

০১৯৬৪৫৫০৪৩৩

০১৯১৩০১৩০০৯

০১৬৭১৪৮৮০০৮

িখলগ ◌াও এ জান-১(১১৩৮)

ৎফা খা ন, ধান িশ ক, ব
িখলগ ওসঃ াঃ িব ালয়

০১৭১৫৩১৫৯৩৩

িখলগ ও এ জান-২(১১৩৯)

মাঃ শিহ ল ইসলাম,
িসিনঃিশ ক, াশনালআইিডয়াল
ল

০১৬৮৭০৯৭১২৩

খােলদা আক , ধান িশ ক,
িখলগ ওগভঃকেলানীসরকারী াঃ
িবঃ

০১৫২১১১১৯৪১

িখলগ ওিস জানউ র(১১৪১)
িখলগ ওকেলানীিস জান(১১৪০)

৯

১০
১১

িখলগ ওিস জান দি ণ(১১৪২)

ওয়াড-০২
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

উ র গাড়ান-১(১১৪৩)
উ র গাড়ান-২(১১৪৪)

১২

দি ণ গাড়ান-১(১১৪৫)

১৩

দি ণ গাড়ান-২(১১৪৬)

১৪

ব গাড়ান-১(১১৪৭)

১৫

ব গাড়ান-২(১১৪৮)

১৬

ব গাড়ানবন

১৭

ওয়াড-০৩
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

১৮

েজ (১১৪৯)

মরািদয়াউ র(১১৫০)

মরািদয়াম পাড়া (২৬১১৫৪)
মরািদয়া ব (২৬১১৫২)

১৯

মরািদয়াপি ম ইয়াপাড়া(১১৫৩)

২০

মরািদয়া দি ণ(১১৫১)

২১

মরািদয়ানয়াপাড়া (২৬১১৫৫)

২২

২৩

ওয়াড-০৪
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

উ র ব বাসােবা(১১৫৬),
উ রবাসােবা(১১৫৭),
দি ণবাসােবা(১১৫৮)
ব বাসােবা(েহাঃ ৫৯/১-েশষ)(১১৬০),
বাসােবাওহাবকেলানী(১১৬১)

মাঃ খিল র রহমান,
সহকারীিশ ক, সাইন হা দ
এরশাদ সরঃ াঃ িবঃ
সলীনা আ ার, িসিনিয়রিশ ক,
গাড়ানআদশ উ িব ালয়
খাকন চ হাওলাদার, সহকাির
িশ ক গাড়ান আদশ উ
িব ালয়,
মাঃখিল ররহমান,
সহকারীিশ ক, আলীআহমদ ল
এ কেলজ
শিফ ররহমান, সহঃ ধানিশ ক
(িদবা), আলীআহমদ ল এ
কেলজ
ই াহীমিশকারী,
সহকারী ধানিশ ক,
গাড়ানআদশ উ িব ালয
সাম ন নাহার, সহঃ িশঃ, গাড়ান
আদশ উ িব ালয়,
মাঃআ ল হােসনিমলন,
ধানিশ ক, গাড়ানআদশ উ
িব ালয়
মাঃইসমাইলআক ,
িসিনয়রিশ ক, গাড়ানআদশ উ
িব ালয়
লায়নএম এ ছ, সহঃ ঃিশঃ,
মমতাজআইিডয়াল ল এ
কেলজ
মাঃআহা লইসলাম,
সিনিয়রিশ ক, গাড়ানআদশ উ
িব ালয়
মাঃমিন লহক, িসনিয়রিশ ক,
ফয় ররহমানআইিডয়ালই ঃ
মাওলানা
মাঃআই বখান,সহঃিশঃ,
দি ণবন মেডলহাই ল এ
কেলজ
মাঃ মা ন কিবর,
িসিনিয়রিশ ক,শহীদ
িজয়াবাসােবা উ িব ালয়
িব াস জািহ ল ইসলাম,
িসিনয়রিশ ক,শহীদ িজয়াবাসােবা
উ িব ালয়

০১৭১৬৭৩০৮৪২
০১৯১৭৪০১৯৯৩
০১৭১০৭৭২৫৪৪
০১৮৫৬৮১৮৪৩৫
০১৮৫০৭৩০৯৮৮
০১৭২৬০৭২০৪৪

০১৯৩৬০৩৫১৬৫
০১৯১২১৫৯৬৬৫

০১৭৪৭০৭৪৮৬২

০১৭১৫৩০৫৩৩২

০১৭১১৯৩৭০৬৫

০১৭১৬৫৫৭৬২৬

০১৯৩৫৮৩৪৮৭৬

০১৬৭৩৭৮৩১২১

০১৯১৪৩১৮৬৩৩

০১৭১০৬৭৪০৬৯

২৪

ম বাসােবা(১১৬২),
পি মবাসােবা(১১৫৯)
মাদারেটক-১(১১৬৩)

২৫

মাদারেটক-২(১১৬৪)
২৬
২৭

২৮
২৯

ওয়াড-০৫
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

৩০

কদমতলাবাসােবা(১১৬৭)

৩১

ব বাসােবা হাঃ ১-৫৯ (২৬১১৬৮)

৩২

৩৩

রাজারবাগউ র(১১৭০),
রাজারবাগ দি ণ(১১৭১)
ওয়াড-০৬
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

৩৪

উ র গদাপাড়াম অ ল (২৬১১৭৫)

৩৬

দি ণ গদাপাড়া-১(১১৭৬)

৩৭

৩৯

উ র গদাপাড়া(১১৭৩)

উ র গদাপাড়া বা ল (২৬১১৭৪)

৩৫

৩৮

আহা দবাগ(১১৬৫),
উ র গদাপাড়া ড কেলানী(১১৬৬)
মায়াকানন (২৬১১৬৯)
স জবাগ( ২৬১১৭২)

দি ণ গদাপাড়-২(১১৭৭)

ওয়াড-৭১
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

মা
মা
মা
মা
মা

া ব (২৬১৯৩৭)
া দি ন- ১ (২৬১৯৩৮)
া দি ন- ২ (২৬১৯৩৯)
া দি ন- ৩ (২৬১৯৪০)
া দি ন- ৪ (২৬১৯৪১)

শাহাবউি ন, িসিনয়রিশ ক,শহীদ
িজয়াবাসােবা উ িব ালয়
হা দ িমজা ররহমান,
ধানিশঃ, মাদারেটকসঃ াঃ িবঃ
মাঃহািনফ, িসিনয়রিশ ক,
মাদারেটকআঃআিজজ উ
িব ালয়
রিব নাথ ম , সহঃিশঃ,
মাদারেটকআঃআিজজ উ
িব ালয়
শাহনাজপারভীন, িসিনয়রিশ ক,
কমলা র ল এ কেলজ
মাঃনজ লইসলাম,
িসিনয়রসহঃিশঃ, কমলা র ল
এ কেলজ
আ হাসান, িসিনঃিশ ক,
কদমতলা ব বাসােবা উ
িব ালয়
আির র রহমান, িসিনঃ িশঃ,
কদমতলা ব বাসােবা উ
মা িমক িব ালয়
অিনতাসাহা,
ধানিশ ক,রাজারবাগসরকারী থ
িমক িব াঃ
শংকরলাল চ , িসিনয়রিশ ক,
গদাপাড়াকাজীজাফরআদশ উ
িব ালয়
মাঃহািব ররহমান,
সহকারী ধানিশ ক(িদবা),
গদাপাড়াকাজীজাফরআহ দ উ
িব ালয়,
মাঃআশরাফআলীসরকার,
সহকারীিশ ক,
গদাপাড়াকাজীজাফরআহ দ উ
িব ালয়
রিমজা আ ার, সহঃ ধানিশ ক,
গদাপাড়াকাজীজাফরআদশ উ
িব ালয়
নািসমা বগম, ধানিশ ক,
গদাপাড়াসরকারী াথিমক
িব ালয়
মাঃজািকর হােসন,
িসিনঃিশ ক, হায়দারআলী ল
এ কেলজ
আ লমা ান, িসিনঃিশঃ,
হায়দারআলী ল এ কেলজ

০১৯৩৩২২১৫৭৯
০১৭১২৬৮২৭২৭
০১৭১২৫৪৫২০৯

০১৭১৩৮২৭৯৭৩
০১৭১৫৫২৩৪০২
০১৯১৭০৩৮৮৮৬

০১৭১১৬৩৯৩৭৭

০১৭১২৭১০৯৩৬

০১৯১৮৯২২৮৭১

০১৬১২৩৪০০০৭

০১৭১৮৬৮০৮৭৭

০১৬৩০৯১৪৩৫৫

০১৭৯৫৯১৩১৭২

০১৫৫২৩৫১০৩৭

০১৯১৪২৭৫৫৫০
০১৬৮৪৩৩৪২৩৯

৪০

৪১

ওয়াড-৭২
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

ওয়াড-৭৩
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

৪২

৪৩

ওয়াড-৭৪
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

৪৪

মা া দি ন- ৫ (২৬১৯৪২)
মা াউ র- ১ (২৬১৯৩২)
মা াউ র - ২ (২৬১৯৩৩)
মা াউ র - ৩ (২৬১৯৩৪)
মা া ব- ১ (২৬১৯৩৫)
মা া ব- ২ (২৬১৯৩৬)
দি নগ ও ( মবাগ ও নয়াবাগ)
(২৬১৯২৪)
দি নগ ও ও দাসপাড়া (২৬১৯২৬)
দি নগ ও ও শাহীবাগ (১৬১৯২৭)
ব নবাড়ীপি মাংশ (২৬১৯২৫)
ব নবাড়ী (২৬১৯২৮)
মািনকিদয়া (২৬১৯২৯)
পি মমািনকিদয়া (২৬১৯৩০)
উ রমািনকিদয়া (২৬১৯৩১)
ভাইগিদয়া (২৬২০০০)
পি ম ন ীপাড়া (উ র ন ীপাড়া ও
র লবাগ) (২৬১৯২০)
ন ীপাড়া াংককেলানী (২৬১৯২৩)
ম ন ীপাড়া ( ইমামবাগ ও মহােজর
কেলানী) (২৬১৯২১)
ব ন ীপাড়া ও নওয়াজবাগ (২৬১৯২২)

মাঃআ ররিহম, ধানিশ ক,
মা াসরকারী াথমীক িব ালয়

মাঃজািকর হােসন ী,
িসিনঃিশ ক, তাজউ িনআদশ
উ িব ালয়
মেনার নিব াস, িসিনঃিশ ক,
তাজউ িনআদশ উ িব ালয়

০১৮১২৩৯৪৪৬৮
০১৭৬৩৯১৫৭২৪

০১৯৪৮১৬১৩৩৬

০১৯৩৩২২৭৪১১

মাঃ কাম ামান,
িসিনয়রিশ ক, তাজউ িনআদশ
উ িব ালয়
নাজনীন বগম, ধান িশ ক
ন ীপাড়া সরঃ াঃ িব ালয়

০১৭১৫৩৪৮৪৪০

০১৬৭২১০৬৭১৪

থানা-েতজগ ও
০১

০২
০৩

উ র পি ম তজগ ও িশ এলাকা ও উ র
ব তজগ ও িশ এলাকা।
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন ওয়াডওয়াড-২৪

০৪

তজগ ও িশ এলাকা ( ব অংশ)
আংিশক
ব ম তজগ ও িশ এলাকা ( বঅংশ)
আংিশক এবং ব ম তজগ ও িশ
এলাকা (পি ম অংশ)
ব নাখাল পাড়া (পি ম অংশ) এবং ব
নাখাল পাড়া ( ব অংশ)

০৬

০৮

দি ণ ব তজগ ও িশ এলাকা

বম

০৫

০৭

দি ণ পি ম তজগ ও িশ এলাকা

ঢাকা উ র িস
কেপােরশন ওয়াডওয়াড-২৫

আরজত পাড়া ও িসিভল এিভেয়শন াফ
কায়াটার
উ র নাখালপাড়া

ির া অিলিভয়া গেমজ
ধান িশ ক, তজগ ও, িশ/এ
সঃ াঃিবঃ
রািজয়া লতানা
ধান িশ ক, িবিজে স সঃ াঃিবঃ
আ ল হক
ধান িশ ক, আইিডয়াল
ি ক ােডট এ হাই ল
মাজাহার উি ন িসিনয়র িশ ক,
তজগ ও আদশ ল এ কেলজ
শিহনা খ কার
িসিনয়র িশ ক, তজগ ও আদশ
ল এ কেলজ
কামাল হােসন িসকদার
াগািরক
নাখালপাড়া হােসন আলী উ
িব ালয়।
শখ মাঃ শিহ ল ইসলাম
সহকারী িশ ক,িসিভল এিভেয়শন
ল এ কেলজ
সনিজত মার দাস

০১৭১৬৫৮০২৪১

০১৯৩৪৫৪৭৫৯৭
০১৭১৪২৯৩৯২৮

০১৭২৬৫৩০৬০১
০১৭১২২৯০৯৬১

০১৭১১১১৬৭৮৪

০১৯১১৪২২২১১

০১৯১১০১৪৪৩৩

সহকাির িশ ক
িসিভল এিভেয়শন ল এ কেলজ
আসমা আ ার
ধান িশ ক
নাখাল পাড়া সঃ াঃিবঃ

০৯

দি ণ নাখালপাড়া

১০

তজ নী পাড়া

কাজী এ.েক.এম শাহজাহান
িসিনয়র িশ ক
তজগ ও মেডল হাই ল

০১৭৪৮১৭

১১

তজ নী পাড়া

মাঃ রিফ ল ইসলাম
িসিনয়র িশ ক
তজগ ও মেডল হাই ল

০১৭১২৮৯৭৩৭৫

পি ম তজ রী বাজার ও ব তজ রী
বাজার

িবলিকস জাহান
ধান িশ ক
ইসলািময়া সিমিত
সঃ াঃিবঃ
ইসমত আরা লতানা
ধান িশ ক
িব.েক আফতাব মেডল
সঃ াঃিবঃ
ঁ
মাঃ আ ল বাশার ইয়া
সহকারী পিরচালক, ( শাসন ও
অথ) চঃদাঃ
জ িপিডিস উইং, িবেজআরআই,
ঢাকা।
মাঃ শওকত আলী
িসিনয়র িশ ক
নাজনীন ল এ কেলজ
নািস ল বাহার, ধান িশ ক
রাটাির সঃ াঃিবঃ,
০১৭৩২১৮৪৭১৫
মিরনা লতানা
ধান িশ ক, তজগ ও ফাম
সঃ াঃিবঃ
ামলী রানী মালাকার
ধান িশ ক,আ ল
বাশার,সঃ াঃিবঃ

০১৭১১৯৭১৪২৮

১২

ঢাকা উ র িস
কেপােরশন ওয়াডওয়াড-২৬

১৩

কাওরান বাজার, রলওেয় কেলানী উ র ও
রলওেয় কেলানী দি ণ

১৪

ইি রা রাড ও পি ম রাজা বাজার

১৫

ঢাকা উ র িস
কেপােরশন ওয়াডওয়াড-২৭

ব রাজা বাজার

১৬

ীন রাড

১৭

মিন রী পাড়া

১৮

শেরবাংলা নগর উ র ও শেরবাংলা নগর
দি ণ

০১৯২১৭৬২৯৮০

০১৬২৫০৯২৭৪৫

০১৭১২২৯৯১২৪

০১৭১৫০৯৩২৭৫

০১৭৩২১৮৪৭১৫
০১৬১৭১৯৮১৯৬

০১৭১৭৬১৩১৬৮

থানা-ধানমি
১
২

ওয়াড-১৪
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

িজগাতলা (িতনমাজার)
িজগাতলা াফ কায়াটার

মাসা ৎ তাছিলমাখা ন
ধানিশ ক,
িজগাতলামেডলসরকারী াথিমক
িব ালয়, হাজারীবাগ, ঢাকা।

০১৭১৯৬৮০২২৬

মাঃআশরা লইসলাম

০১৭৪৪৬১০৭২৩

১। ম বাজার দি ন
২। মেন র ( ১-৩৬) ত াবাগ ও িমতালী
রােডর অংশ, ৩। মেন র (িজগাতলা)

৩

সনাতনগর (মেন র)
(১৩৩৪)

৪

চরকঘাটাত াবাগ ও টািলঅিফস রাড
৫

দি ন লতানগ ও টািলঅিফস রাড
(উ র)

৬

গজমহল
৭
১। িবরবনকাচড়া
২। িশকারীেটালা
৩। হাজারীবাগ ানারীএলাকা

৮

ধানমি আবািসকএলাকা
রাডনং- ৬/এ-১৩/এ ন ন

৯

১। ধানমি আবািসকএলাকা রাড নং-৯/এ ন ন
এবংসাতমসিজদ রাড
২। ধানমি আবািসকএলাকাসড়ক নং-১ ও ২

১০

৩। ধানমি আবািসকএলাকাসড়ক নং-৩-৫

ওয়াড-১৫
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

১১

১২

১। ধানমি আবািসকএলাকাউ রসড়ক
নং- ১৬ ন ন, রাতন- ২৭
২। ধানমি আ/এেরাডনং- ২২-৩৩
রাতন (১৪/এ, ১৫/এ ন ন)
৩। ধানমি আ/এ
রাডনং- ২/এ - ৫/এ ন ন,
৪। ধানমি সড়কনং- ১৫ াফ কায়াটার
১। ধানমি আ/এসড়কনং- ৬-৭, ২
২। ধানমি আ/এসড়ক নং-৮- ১১
৩। ধানমি আ/এসড়ক নং-১২- ১৫

ভাষক, জিরনািসকদারবািলকা
উ িব ালয় ও কেলজ, ২৯৫/এ,
টািলঅিফস রাড, হাজারীবাগ,
ঢাকা
নািজয়াসীমা, ধানিশ ক

০১৯১১৫৯৮৪৭৫

রাজ রীসরকারী াথিমক
িব ালয়, হাজারীবাগ, ঢাকা।
পিপসরকার, ধানিশ ক
রােয়রবাজারসরকারী াথিমক
িব ালয়, হাজারীবাগ, ঢাকা।
মাঃএকলা ররহমান
সহকারী ধানিশ ক
জিরনািসকদারবািলকা উ
িব ালয় ও কেলজ, হাজারীবাগ,
ঢাকা।
মাঃআিক ামান
ভাষক, জিরনািসকদারবািলকা
উ িব ালয়ও কেলজ,
হাজারীবাগঢাকা।
মাঃহািব ররহমান
সহকারী ধানিশ ক
গজমহল ানারী উ িব ালয়
হাজারীবাগ, ঢাকা।

০১৭১৬৪২৪৯৯২

০১৭২৭৫০৮৮৪২

০১৭১১৫৮১৪১৭

০১৭১৫৫৮৩৮১০

াপারভীন, ধানিশি কা
মেনশ^রসরকারী াথিমক
িব ালয়, হাজারীবাগ, ঢাকা।
মা: শাম ামান, ভাষক,
িহসাবিব ান,
কাকলীহাই লএ কেলজধানমি ,
ঢাকা

০১৯১৫৫৫০৬০৯

তির লইসলাম, ভাষক,
রসায়ন,
কাকলীহাই লএ কেলজধানম
ি◌, ঢাকা।
সােয় লইসলাম পন
ীড়ািশ ক,
কাকলীহাই লএ কেলজ,
ধানমি , ঢাকা

০১৭১২১৮৬৭০২

মিন নাথ তহশীলদার
ভাষক, গিণত,
কাকলীহাই লএ কেলজধানম
ি◌, ঢাকা

০১৯৩১৮৪৪৬২৫

০১৭২৭৪৩৭৫৪৩

০১৯১৭৮৪৫৯৯৮

১। শেরবাংলা রাড ও িমতালী রাড
২। হােতমবাগ
৩। হাজীআফসারউি ন রাড
৪। সড়কনং ১৫ ব রােয়রবাজার ও ঈদগাহ
রাড

১৩

ল ীট ও ক ঠালবাগান(দি ণ)

তাসিলমা আ ার, ধানিশি কা,
ধানমি ২নং সরকারী াথিমক
িব ায়ল, কলাবাগান, ঢাকা

০১৭১৫৬৯৭৩৯৮

ি

ল ীট ও ক ঠালবাগান(উ র)

তানিজনাখানম, ধানিশ ক
খানহাসানআদশ
সরকারী াথিমক িব ালয়,
কাঠানবাগান, ঢাকা।
মাহ ররহমান,িসিনয়রিশ ক,

০১৭৪৬১৬১৬৭৭

১৫

ওয়াড-১৬
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

১। ওেয় এ ীট,
২। ীন য়ার ীন রাড

৩। ীনকনার ীন রাড
৪। ীনেরাড ব, ৫। ি েস রাড

১। আল-আিমন রাড
২। নথ রাড
৩। নথ সা লার রাড
৪। সা লার রাড

১৭

ি

ল ীট (হািতর ল)

১৮

১। কলাবাগান ১ম লন
২। কলাবাগান ২য় লন

১৯

১। ীন রাডপি ম
২। ীন রাড াফ কায়াটার
লকসাকাসউ রধানমি ও আেবদঢালী
রাড

২০
ওয়াড-১৭
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

বিশরউি ন রাডউ রধানমি

২১

১। ত াবাগ
২। াবাদ
৩। সাবহানবাগ

২২

২৩

ওয়াড-১৮
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

০১৯২৬১৫৬৯৮৯

ি
১৪

১৬

হািফজা আ ার, ধানিশি কা,
গিতসরকারী াথিমক িব ালয়,
ধানমি , ঢাকা।

১। সমাজক ান ও গেবষণাইনি উট,
আই বআলীকেলানী ও রিহম ায়ার
২। নীলে ত বা রা

০১৭১২৬৯৭৪১০

মেহ ি সাগালস ল এ কেলজ,
নথ সা লার রাড, ঢাকা।

িদলশাদ খানম, িসিনয়রিশ ক
মেহ ি সাগালস ল এ
কেলজ, নথ সা লার রাড,
ঢাকা।

০১৯২৩৬১৯১৬০

আ সােদক মাঃ নামান
িসিনয়রিশ ক, ধানমি উ
িব ালয়, ি ল ীট (হািতর ল),
ঢাকা।
ফািহমা লতানা, ধানিশি কা,
ধানমি ১নং সরকারী াথিমক
িব ালয়, কলাবাগান, ঢাকা।

০১৮১৯১২৭৪৭৪

০১৬৮৬৫৮৩৫৪৮

মাঃশািমম রাদ
সহকারীিশ ক
িনউমেডলব খী উ িব ালয়,
াবাদ, ঢাকা।

০১৭১৮৮৯১২২৮

মাঃমহসীনআলী,
িসিনয়রিশ ক, লকসাকাস উ
বািলকা িব ালয়, ১৮,
উ রধানমি , পি মপা পথ,
লকসাকাস, কলাবাগান, ঢাকা।
এ ক
এমসািমউলহকখানিসিনয়রিশ
ক, াবাদ উ িব ালয়,
াবাদ, ঢাকা।

০১৯১৩৭২৭৮৬১

সািহদা আ ার
ধানিশি কা

০১৭১২৬৪১৯৬৪

০১৭২১৮৯৫০৯২

২৪

৩। ফিজলা ে সা িজবহল
৪। বাংলােদশ েয়ত ম ীহল
৫। নােয়মিনেয়রার রাডকেলজ ীট, ও
কেলজগভঃ াবেরটরী ল
এিরয়া ও ঢাকাকেলজ

আই বআলীসরকারী াথিমক
িব ালয়, িনউমােকট, ঢাকা।

১। এিলফ া রাড (২০১-২৯৩)
২। এিলফ া রাড (১-২০০)

মাঃ মায়াে ম হােসন
িসিনয়রিশ ক, িব িসএসআইআর
উ িব ালয়
(সােয় াবেরটরীক া াস),
ধানমি , ঢাকা।
গালাম মা ফা, িসিনয়রিশ ক
িব িসএসআইআর উ িব ালয়
(সােয় াবেরটরীক া াস)
ধানমি , ঢাকা।
মাঃ তাফা ল হােসন,
িসিনয়রিশ ক, বীরে র
মাহা দ পাবিলককেলজ,
িপলখান, ঢাকা।

০১৭১৮২০৫৪৩৮

মা: সাই ল ইসলাম, িসিনয়র
িশ ক
সােলহা উ মা িমক িব ালয়,
হাজারীবাগ, ঢাকা।
শারিমন রহমান, ধান িশ ক
গনক লী হিরজন সর: া:িব া:
হাজারীবাগ, ঢাকা।
িমজা র রহমান, ধান িশ ক
হাজারীবাগ বালক সর: া:িব া:,
হাজারীবাগ, ঢাকা।
মেনায়ারা বগম, ধান িশ ক
হাজারীবাগ ত ন সংঘ সর:
া:িব া: হাজারীবাগ ঢাকা।

০১৭১২৬৭০০৭২

১। িমর র রাড
াবেরটরী াফ কায়াটার
স াল রাড
৩। িনউএিলফ া রাড

২। সােয়

২৫

িবিডআরিপলখানা
২৬

০১৭১৮১৫৮৭৬০

০১৭১৬৭১৪২৯০

থানা-লালবাগ
১

ওয়াড-২২

নীলা র সাহা রাড, ভাগল র লন

ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

২

গনক লী, ভাংগী কেলানী, এনােয়তগ

৩

কা নগর, ইবী র লন, বারহান র লন,
কাজীরবাগ লন, লালমহল লন, মেন র
১ম লন
বা ানগর লন, মেন র রাড, মেন র ২য়
লন

৪

৫

৬

হাজারীবাগ উ র ব, হাজারীবাগ দি ন
পি ম,
হাজারীবাগ লন
ওয়াড-২৩
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

৭

আ: আিজজ লন, এম িস রায় লন, কা ীির
টালা লন, ির আং ল লন, নবাবগ
রাড, নবাবগ লন

ন ন প ন লাইন, িপলখানা রাড,
মিডক াল াফ কায়াটার, লিলত মাহন
লন

মাঃ শাহা ি ন িময়া, িসিনয়র
িশ ক
হাজারীবাগ বািলকা সর: া:িব া:,
হাজারীবাগ, ঢাকা।
মাঃ মাহ র রহমান, ধান
িশ ক
শহীদ আেনায়ার সর: াথ: িব া:,
লালবাগ, ঢাকা।
মা: বিশর উি ন হাওলাদার, িসঃ
িশঃ,
ন ন প ন লাইন ল এ কেলজ,
িনউমােকট, ঢাকা।

০১৭০৪০৯১৫২৭

০১৯১৪ ১৫৯০৮৪

০১৮১৪৪৫৬৯৫৫

০১৯১১৯৩০৩৩৪

০১৭৫১৫৩৮২৫৯

০১৭৩২২১২৬৩১

৮

৯

ওয়াড-২৪

লালবাগেরাড (২০০-২০৯), লালবাগ রাড
(২১০-২২৬), লালবাগ রাড(২২৭-২৫৬),
বলদাস রাড৪৭,৪৮,৪৯
হােসন উি ন খান ১ম লন, হােসন উি ন
খান ২য় লন
রাজনারায়ন ধর রাড

ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

১০

শহীদ নগর

১১

শহীদ নগর

১২

জগ াথসাহা রাড (১১৪-৩১৫)

১৩

ওয়াড-২৫
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

১৪

১৫

ওয়াড-২৬
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

১৬

১৭

১৮

ওয়াড-২৭
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

১৯

মাঃ িরয়া ল ইসলাম, ধান
িশ ক
এ,এম,িস,সরকারী াথিমক
িব ালয়, ১৯৫/এ জ,এন, সাহা
রাড, লালাবাগ,ঢাকা
মাছাঃ মাহ জা ইসহাক, ধান
িশ ক
িগয়াসউি ন সরকারী াথ: িব া:
লালবাগ, ঢাকা।
বন পাল, ধান িশ ক
আমলী গালা সরকারী াথ: িব া:
লালবাগ, ঢাকা।
শাহনাজ খান িলিপ, ভার া ধান
িশ ক
িনউ ইসলািময়া সরকারী াথিমক
িব া:, ঢাকা।
য়ী রায়, ধান িশ ক
লালবাগ বািলকা সরকারী
াথ:িব া:, শখ সােহব বাজার
সিফনা খা ন, ধান িশ ক,
লালবাগ ১নং সর: া: িব া:,
লালবাগ, ঢাকা ।

আতশ খান লন, গংগারাম বাজার লন,
কাজী িরয়াজ উি ন রাড, জগ াথ সাহা
রাড (১-১১৩), নগর বলতলী লন
রাজ সাহা লন, লালবাগ গ, রাজ
ৎ াহার, ধান িশ ক
নাথ ীট, লালবাগ রাড (৪৮-১২১), লালবাগ
৩৭ নং উষা সর: া: িব া:,
রাড (১২২-১৫৬), লালবাগ রাড(২৫৭ লালবাগ, ঢাকা।
৩২৫/১), শখ সােহব বাজার রাড, বল দাস
রাড ৪৭, ৪৮, ৪৯ বােদ), হরেমাহন শীল ীট
আিজম র রাড (১-২৫)
এইচ এম ওবায় র রহমান, ভাষক
আিজম র রাড (২৬-১৭৮)
(আইিস )
ন ন প ন লাইন ল এ কেলজ,
আিজম র, ঢাকা।
আিজম র এে ট উ র, আিজম র এে ট
মাসা দৎ িদল বা বগম, ধান
দি ণ, আিজম র এে ট দি ণ
িশ ক
পি ম,ইেডন মিহলা কেলজ/গাহ অথনীিত কেলজ গৗের শহীদ সরকারী াথ: িব া:,
হাে ল ও াফ কায়াটার, ঢােক রী রাড
লালবাগ, ঢাকা।
পলাশী ারাক দি ণ, পলাশী ারাক
লতানা িবলিকস জাহান, ধান
পি ম, লালবাগ রাড (১-৪৭), লালবাগ রাড
িশ ক
(১৫৮-১৯৯), িব,িস দাস ীট
২নং আিজম র মেডল সরঃ াঃ
িব ালয়, আিজম র

নািজম উি ন রাড(১-৮১), নবাব বািগচা
রাড, হাসনী দালান রাড, আমলা পাড়া
িস রাড, অরফােনজ রাড
উেমশ দ রাড, কমলদাহ রাড,িগদা
উ রাড, জয়নাগ রাড, র ফাতাহ লন,
ফায়ার সািভস শন,নািজম উি ন রাড

০১৯৪২২৫৩০৩৬

০১৭৬৪১৯৬২৫৫

০১৮১৬১৫৬৪০৯

০১৯১৩০৯৯৫৯০

০১৫৫২৩৬০৪৮৬

০১৮৬৩১১১৩৮৫

০১৯১১৫২১৯৫৭

০১৯১৪৭৩৩১৬৫

০১৭৩৬৮৬০৪৩০

০১৫৫২৩৯৪৮২৪

এস এম সিল ামান, সহ:
িশ ক, বকশী বাজার সর: াথ:
িব া:, বকশী বাজার, ঢাকা।

০১৫৫৯১১৯৭৩৭

মা: শাহা ি ন শখ, ধান
িশ ক

০১৭১২৫২৮০২১

২০

ওয়াড-২৮
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

২১

২২

ওয়াড-২৯

(৮২-১২৪),বকশী বাজার রাড, বকশী
বাজার লন, তাতখানা লন

িবিজিব মেডল সর: াথ: িব া:,
লালবাগ, ঢাকা।

খােজদল িসং লন, উ রাড, িক িব
রাড, খােজ দওয়ান ১ম লন, খােজ
দওয়ান ২য় লন

রহানা আ ার, ধান িশ ক,
িসরাজ উি ন সরকারী াথিমক
িব ালয়, খােজ দওয়ান ১ম লন,
ঢাকা,
হা দ আব ল হাই, ধান িশ ক
ক এম বিশর সরকারী াথিমক
িব ালয়, লালবাগ, ঢাকা।

০১৭১৭৩১৮৬৪৯

রিশদা আ ার জাহান, ধান
িশ ক
হাজী ই ািহম সরকারী াথিমক
িব ালয়, ঢাকা।
মাঃ আলী আকবার িসকদার,
ধান িশ ক
হা ন অর রিশদ সর: াথ: িব া:,
লালবাগ, ঢাকা ।
সাই ল ইসলাম, ধান িশ ক
রহমতগ সরকারী াথিমক
িব ালয়, ঢাকা।

০১৮১২১৯১১৫৯

গৗর র রায় লন, চক সা লার রাড,
ন মার দ রাড, হরনাথ ঘাষ রাড,
হরনাথ ঘাষ লন, হায়দার ব লন,
আজগর লন
ইসলামবাগ পি ম

ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

২৩

ইসলামবাগ ব

২৪

ওয়াটার ওয়াকস রাড, গিন িময়ার হাট,
ফিরয়াপি লন, রহমতগ লন, হাজী বাল
রাড, হাজী রিহম ব লন
শােয়স া খান রাড
িমটেফাড রাড, কিম গ , রজনীেবাস
লন, বীেরনেবাস ীট,
ন বপারী
লন, রায় ঈ র চ শীল বাহা র ীট,
যাদব নারায়ন দাস লন, ঈমামগ ,
মিহউি ন লন, ই হা া, হিকম হািব র

২৫

ওয়াড-৩০
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

রহমান লন
দবীদাস ঘাট লন, ছাট কাটরা, বড়
কাটারা, সায়ািরঘাট ব, সায়ািরঘাট
পি ম, সায়ািরঘাট পি ম

২৬

২৭

ওয়াড-৩১
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

২৮

২৯

ওয়াড- ৫৫

আগানওয়াব দউরী, আলী হােসন খান রাড,
যােগ নারায়নশীল ীট, বচারাম দউরী,
আ ল খয়রাত রাড, প লাচন রায় লন,
শরৎচ চ বত রাড, আেমিনয়ান ীট
িডিস রায় রাড, িব, ক,রায় লন, িদ বা
লন
আ ল হাসনাত রাড, আিজ াহ রাড,
জলখানা রাড, ঢাকা স াল জল রাড, ক
এম আজম লন, গালাম মা ফা লন
হািফ াহ রাড, বগম বাজার, মিকম
কাটারা, মৗলভী বাজার, মিকম কাটার
দি ন, এিস রায় রাড, নাবালক িময়া লন,
র ব লন, কদারনাথ রায় লন

ঝাউচর

০১৮৭১৯২৪৮১২

০১৯২৪৫৭৯৪৩৩

০১৯১৩১০৪৬৫০

মাঃ আ ল কালাম আজাদ, ধান
িশ ক
শাহ আ ল হািমদ কালা ার উ
বািলকা িব ালয় িমটেফাট, ঢাকা
।

০১৭১২০৬৬৬০৬

মাঃ িমজা র রহমান, ধান
িশ ক
দবীদাসঘাট লন সর: া: িব া:,
লালবাগ, ঢাকা ।
রওশন আরা, ধান িশ ক
মৗলভী বাজার সর: াথ: িব া:,
লালবাগ, ঢাকা।

০১৫৫৪৫১৬৩১৮

ইসমত লতানা, ধান িশ ক
মা ৎ লী সর: া: িব া:, ঢাকা।

০১৯৩৩৪৪৬৩০৮

মা: খায় ল আলম, ধান িশ ক

০১৯১১৬৯৫৯৭০

০১৬৩১৪৯০৭৮৯

ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

ঝাউলাহা

৩০

ি হা
নায়াগ ও

৩১

হাসান নগর
আিমনবাগ

৩২

টেকর হা , নবীনগর
িসরাজনগর, মন রবাগ

৩৩

ওয়াড- ৫৬

বর ল র

ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

৩৪

পি ম র লর র

৩৫

বড় াম পি ম, দি ণ র ল র, বড় াম

৩৬

আলী নগর
ইসলামনগর

৩৭

পি ম আ াফাবাদ
র পাড়া

৩৮

ওয়াড-৫৭
ঢাকা দি ণ িস
কেপােরশন

জংগলবাড়ী
আ াফাবাদ

হাজী আ ল আউয়াল উ িব া:,
কামরা ীরচর, ঢাকা ।
হাসেন আরা আ ার, ধান িশ ক
বাদশা িময়া সর: া: িব া:,
কামরা ীরচর, ঢাকা।
জনাব মাঃ বলােয়ত হােসন
খান, ভাষক
হাজী আ ল আউয়াল কেলজ,
কামরা ীরচর, ঢাকা।
মা: আ ল খােলক, সহকারী
িশ ক
রজাহান বগম উ িব ালয়,
কামরা ীরচর, ঢাকা।
মাঃ মিনর হােসন, সহকারী ধান
িশ ক
ওয়াজউি ন উ িব ালয়,
কামরা ীরচর, ঢাকা।
আ তােরক আহ দ, সহ:
অ াপক
হাজী আ ল আউয়াল কেলজ,
আশরাফাবাদ, কামরা ীরচর,
ঢাকা।
র মাহা , িসিনয়র িশ ক
আ াফাবাদ উ িব ালয়,
কামরা ীরচর, ঢাকা।
মা: মাহ ল হক, সহকারী
অ াপক
হাজী আ ল আউয়াল কেলজ,
আশরাফাবাদ, কামরা ীরচর
মা: ইকবাল হােসন, সহ ধান
িশ ক
রজাহান বগম উ িব ালয়,
কামরা ীরচর, ঢাকা
আসমা খা ন, ধান িশ ক
আশরাফাবাদ সরাকারী াথিমক
িব ালয়, কামরা ীরচর

০১৮১৬৯৩৮০১৪

০১৭১২০০৩৬৫৪

০১৭১৫৪০০৮৩৭

০১৫৫২৪১৭৬৮৭

০১৭১৬৪১৪৫২৫

০১৮১৪২৭৯৭৭৫

০১৮১১৩৮৩৬৬৫

০১৯১৩৪৬২৪৫৫

০১৭৭৯৬৯১৭০৫

৩৯

মিমন বাগ, আহসানবাগ, রহমতবাগ, িম া
পাড়া, িরয়া

মাঃ হদােয়ত উ াহ, সহকারী
ধান িশ ক
আশরাফাবাদ উ িব ালয়,
কামরা ীরচর, ঢাকা।

০১৫৫৬৩৩৯৪৭৫

৪০

বাগচান খ পি ম, বাগচান খ ব ১ম
অংশ, বাগচান খ ব ২য় অংশ

য় সাম ার, সহ: ধান
িশ ক
আশরাফাবাদ উ িব ালয়
কামরা ীরচর, ঢাকা।

০১৭১৬৫৪২০৮৩

৪১

হাসলাই
সিলমবাগ

মা: গালাম মা ফা, িসিনয়র
িশ ক
আশরাফাবাদ উ িব ালয়
কামরা ীরচর, ঢাকা।

০১৭১৫৬২৮৭৪৬

মাহা দ র
১

ওয়াড-২৮
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

২
৩

৪

ওয়াড-২৯
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

৫

৬

৭

৮

৯

ওয়াড-৩০
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

১। আগারগ ও াফ কায়াটার (িড টাইপ), কাড
নং-১২৫০
২। আগারগ ও াফ কায়াটার (ই টাইপ), কাড
নং-১২৫১
৩। আগারগ ও াফ কায়াটার (এফ টাইপ), কাড
নং-১২৫২
৪। কাফ ল তালতলা াফ কায়াটার (িনউ িস
টাইপ ও িড টাইপ) কাড নং-১২৫৩
৫। কাফ ল তালতলা াফ কায়াটার (এইচ টাইপ)
কাড নং-১২৫৪
৬। পি ম আগারগ ও দি ণ অংশ, কাড নং১২৫৯
পি ম আগারগ ও উ র অংশ, কাড নং-১২৫৮
১। কাফ ল তালতলা াফ কায়াটার (শতদল),
কাড নং-১২৫৫
২। কাফ ল তালতলা াফ কায়াটার (িহে াল),
কাড নং-১২৫৬
৩। তালতল াফ কায়াটার (কেল াল), কাড নং১২৫৭
৪। মহাকাশ িব ান ভবন (িজ টাইপ), কাড নং১২৬০
৫। ামলী রাড নং (১-৪), কাড নং-১২৬১
১। জ রী মহ া, কাড নং-১২৬২
২। মাহা দ র ক-এফ-১ (আিজজ মহ া), কাড
নং-১২৬৫
১। মাহা দ র ক-িস-পি ম তাজমহল রাডেকাড
নং-১২৬৩
২। মাহা দ র ক-িস- ব তাজমহল রাডেকাড
নং-১২৬৪
১। মাহা দ র ক-এফ-২ (িবজলী মহ া ও
জেয় কায়াটার)
কাড নং-১২৬৬
২। মাহা দ র ক-এফ-৪ , ( াপাড়া মাঠ)
কাড নং-১২৬৮
৩। মাহা দ র ক-এফ-৩, (জ রী মহ া) কাড
নং-১২৬৭
১। িপিসকালচার হাউিজং সাসাই ক-খ
রাড নং-(৬-১২), কাড নং-১২৭৯
১। ামলী হাউিজং সাসাই , কাড নং-১২৮৬
২। রিফক হাউিজং সাসাই , কাড নং-১২৮৩
৩। িমেন হাউিজং সাসাই কাড নং-১২৮১
৪। পা শালা হাউিজং সাসাই
কাড নং-১২৭৭
৫। একতা হাউিজং সাসাই , কাড নং-১২৭০
১। িপিসকালচার হাউিজং সাসাই ক-খ
রাড নং-(১-৫), কাড নং-১২৭৮
২। বাল হাউিজং সাসাই , কাড নং-১২৮০

এ ক এম আ ল খােয়র, ধান িশ ক,
শহীদ শাহা ি ন িত উ িব ালয়

নাসিরন আ ার, :িশ: আগারগ ও
তালতলা সঃ াঃিবঃ, মাহা দ র, ঢাকা

মাঃ ওবায় ল কিবর রাদ হােসন
সহকারী ধান িশ ক, লায়
অ গিত িশ া িনেকতন (হাই ল)

ফিরদা আফেরাজ
ধান িশ ক, হািজ িচ িময়া
সরকারী াথিমক িব ালয়, ঢাকা।
িসফাত-ই- রাববানী
ধান িশ ক
ব ব সরকারী াথিমক িব ালয়

০১৭১৬৬৫১৬০৬

০১৭৫৭০৫১৩৬৯
০১৭২২১৮৫৭২৬

০১৮৩৬৫৬৯০০৮
২৬১৭২২৭২০৫৭৭
০১৯৬২৫৭৬৪৯৯

িম া রানী ম ল,
ধান িশ ক,
বরাব মাহন র সরকারী াথিমক
িব ালয়

০১৯১১৭২৬৬০৯

মাঃ গালাম মা ফা,
সহকারী িশ ক, আন মান
রিসেডনিসয়াল মেডল ল
এম. এম. ই ািহম খিলল, অ ,
ইউ.এইচ. ই ার াশনাল ল আ া
কেলজ

০১৮৮২৬৪২০১১

মাঃ সাই াহ, সিনিয়র িশ ক,
ইউ.এইচ.ই ার াশনাল ল আ কেলজ

০১৮৩৫১১১৯৪২

০১৭১২৭৬১৯৩২

১০

১। বায় ল আমান হাউিজং সাসাই (আংিশক),
কাড নং-১২৮২

১১

১।বায় ল আমান হাউিজং সাসাই (আংিশক),
কাড নং-১২৮২

১২

১। ামলী িরং রাড মাহন র,
কাড নং-১২৮৫
২। িস এ িব অিফস ও গাে ন ীট, কাড নং১২৮৭

আিমনা বগম তামা া,
ধান িশ ক,
প লার ই ার াশনাল ল

০১৭৩৪৪২৫৮৩৯

১৩

১। নেবাদয় হাউিজং সাসাই , কাড নং-১২৭৬
২। নবীনগর হাউিজং সাসাই , কাড নং-১২৭৫

০১৭২২০২৪৩৫০

১৪

১। জনতা হাউিজং সাসাই , কাড নং-১২৭৩
২। িনিবড় হিউিজং সাসাই , কাড নং-১২৮৮

১৫

১। কমেফাট হাউিজং,, কাড নং-১২৭১
২। লিতফ িরেয়ল এে ট, কাড নং-১২৮৪
৩। ঢাকা হাউিজং, কাড নং-১২৭৪
১। বাল হাইিজং সাসাই , কাড নং- ১২৮০
২। জনতা হাউিজং সাসাই , কাড নং-১২৭৩
৩। ামলী িরং রাড মাহন র, কাড নং-১২৮৫
৪। িস এ িব অিফস ও গাে ন ীট, কাড নং১২৮৭
৫। ছায়ানীড় হাউিজং সাসাই , কাড নং-১২৭২
৬। বাই ল আমান হাউিজং সাসাই , কাড নং১২৮২
১। মাহা দ র ক-িড-৩ (সিল াহ রাড ও
তাজমহল রাড) , কাড নং-১২৯৫
২। মাহা দ র ক-িড-১ রজাহান রাড, কাড নং১২৯২
১। আজম রাড, কাড নং-১২৮৯
২। মাহা দ র ক-িড-৪ (েশরশাহ রী রাড ও
সিল াহ রাড) কাড নং-১২৯৬
৩। মাহা দ র ক-িড-৫ (েশরশাহ রী রাড ও
শাহজাহান রাড) কাড নং-১২৯৭
১। কাজী নজ ল ইসলাম রাড ক-ই
কাড নং১২৯০
২। জািকর হােসন রাড ক-ই
কাড নং-১২৯১
৩। মাহা দ র ক-িড-২ রািজয়া
লতানা রাড, কাড নং-১২৯৩
৪। মাহা দ র ক-িড-৩ (রািজয়া লতানা রাড ও
আসাদ এিভিনউ)
কাড নং-১২৯৪
১। গজনবী রাড ও মায়ন রাড , কাড নং১৩০০
২। মাহা দ র ক-এ আসাদ এিভিনউ, ইকবাল
রাড, ার
সয়দ রাড ও আওর েজব রাড , কাড নং১৩০৩
৩। রিসেডি য়াল মেডল কেলজ, কাড নং-১৩০৪
১। বাবর রাড ক-িব, কাড নং-১৩০২
২। িখলজী রাড, কাড নং-১২৯৯
৩। িপিসকালচার ক ক, কাড নং-১৩০১

তির ল ইসলাম,
ধান িশ ক,
রইনেবা মেডল ল
হািব র রহমান,
সহকারী িশ ক,
রইনেবা মেডল ল
ৎ ন নাহার,
ধান িশ ক,
িডেস ামার ল
মাঃ িনজাম উি ন
ধান িশ ক
আন মান রিসেডনিসয়াল মেডল ল

১৬

১৭

ওয়াড-৩১
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

১৮

১৯

২০

ওয়াড-৩২
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

২১

এম.এফ. আহেমদ,
অ ,
ীণ া রিসেডি য়াল হাই ল
ী মা ন কিবর,
সহকারী অ ,
ীণ া রিসেডি য়াল হাই ল

মাঃ জািকর হােসন,
ধান িশ ক,
ব লী িমিডয়াম হাই ল

০১৭১১২২১৮৪৪
০১৭১২০৪৩৪৪০

১৭২৯৯৩৬৩৬৯
০১৭১১১৬৮৩৩৩
০১৭৫৫০১৩৩৩১
০১৯৯৩৮৬৯৫৯৩

০১৭১২১৮৬৮২৫
০১৬৮৬৪৮০৮০৪

মাঃ িমজা র রহমান িমজান,
ধান িশ ক,
মাহা দ র সরকারী াথিমক
িব ালয় ০১৭১২৬৮২৭২৭

০১৮১৩৫১৭৯৪৬

মারিজয়া খা ন,
সহকারী িশ ক,
মাহা দ র সরকারী াথিমক িব ালয়

০১৯১৪৮৯৯৩২৩

মাঃ জািকর হােসন, ভাষক,
আল-েহরা টকিনক াল এ কমাস কেলজ

০১৭২১৬২২৩০০

মাঃ রিফ ল ইসলাম
িসিনয়র িশ ক,
সরকারী জািমলা আই ল আন উ
িব ালয় ও কেলজ

০১৬৮৪৪২১০৭০

২২

২৩

২৪

ওয়াড-৩৩
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

২৫

২৭

২৯
৩০

৩১
৩২

৩৩

মাহা দীয়া হাউিজং িলিমেটড
কাড নং-১৩১৬
১। ািফ আটস, শারীিরক িশ া কেলজ ও
জাফরাবাদ
কাড নং-১৩১৩
২। কাটা র ব ও শের বাংলা রাড কাড নং-১৩১২
৩। পি ম কাটা র (আংিশক)
কাড নং-১৩১৪
ব শবাড়ী, কাড নং-১৩১৫

২৬

২৮

১। লালমা য়া ক-এ, কাড নং-১৩০৫
২&। লালমা য়া ক -িব, কাড নং-১৩০৬
৩। লালমা য়া ক -িস, কাড নং-১৩০৭
৪। লালমা য়া ক -িড, কাড নং-১৩০৮
৫। লালমা য়া ক -ই, কাড নং-১৩০৯
৬। লালমা য়া ক -এফ, কাড নং-১৩১০
৭। লালমা য়া ক-িজ, কাড নং-১৩১১
৮। আসাদেগট িনউ কেলানী, কাড নং-১২৯৮
মাহা দীয়া হাউিজং সাসাই
কাড নং-১৩১৯

ওয়াশ র, কাড নং-১৩১৭
বিছলা, কাড নং-১৩১৮

ওয়াড-৩৪
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

পি ম কাটা র (আংিশক), কাড নং-১৩১৪

মাখেল র রহমান
সহকারী ধান িশ ক,
লালমা য়া হাউিজং সাসাই উ
মা িমক িব ালয়

০১৭১২৬১৩৭৭২

মাঃ এলাহী বকস
ধান িশ ক,
িডটারমাই মেডল ল
িমেসস রািজয়া লতানা
সহকারী ধান িশ ক,
িডটারমাই মেডল ল
মাঃ সােলমান
ধান িশ ক
বিছলা উ িব ালয়

০১৫৫২৩৪৬৬১৬
৯১৪০৫৬৭

ল চ িস া,
ধান িশ ক,
বিছলা তন সরকারী াথিমক িব ালয়
নািসমা আ ার,
সহকারী িশ ক, বিছলা রাতন সরকারী
াথিমক িব ালয়
তাছিলমা আ ার
সহকারী িশ ক
বরাব সরকারী াথিমক িব ালয়

০১৬৭০১১২৩১৫

০১৭১৮৫৮২৩২৩
৯১১১০৭৪
০১৮১৯২৭৯০৪৪

০১৬৭৪৮৯২১০৮
০১৭২০৬৭৯০৬৬
০১৬৭৬৫২৩৪৬৭

১। ম বাজার ও পি ম ধানমি , কাড নং-১৩২৮
২। শংকর, কাড নং-১৩২৭

মাঃ একরা ল হক, ধান িশ ক,
সােলহা হক পাবিলক ল

০১৯৭১২৩০৩১০

১। ব রােয়র বাজার রাজ রী, কাড নং-১৩২৩
২। রাজ রী জাফরাবাদ, কাড নং-১৩২৫
৩। িবিবর বাজার, কাড নং-১৩২৪
১। উ র লতানগ কাড নং-১৩২০
২। রােয়র বাজার কাড নং-১৩২৬
জাফরাবাদ পি ম, কাড নং-১৩২১

ছিলম উি ন,
সহকারী িশ ক, আলী হােসন বািলকা
উ িব ালয়
মাঃ আ ইউ ছ
ভাষক, মাহা দীয়া আলীম মাদরাসা
মাঃ কামাল উি ন,
ধান িশ ক,
জাফরাবাদ আদশ সরকারী াথিমক
িব ালয়
মাঃ আলী, সহকারী িশ ক,
জাফরাবাদ আদশ সরকারী াথিমক
িব ালয়

০১৭১২৭৬১৮৫৩

জাফরাবাদ ব,
কাড নং-১৩২২

০১৭১৬১৭২২৯৯
০১৯১৩৫০৮৪২১
০১৬৮৬২১০৪৯৪

িসিনয়র জলা িনবাচন অিফসার, ঢাকা এর কাযালয়
ট-ই-১৪/ জড, আগারগ ও, ঢাকা।
ভাটার তািলকা হালনাগাদ কম চী-২০১৯

২য় পযােয় ঢাকা মহানগরীর ১২ থানা িনবাচন অিফেসর িনব ন কায পিরচালনার সময় চী
থানার নাম ও
িস
কেপােরশেনর
নাম
১
উ রা
ঢাকা উ র
িস
কেপােরশন

ওয়াড নং

বািড় বািড় িগেয়
ত সং েহর
তািরখ

২
০১

৩
০৩/০৭/২০১৯
হেত
২৩/০৭/২০১৯
পয

৪৪

িনব ন কে র নাম ও অব ান

িনব ন র
তািরখ

িনব ন শেষর
তািরখ

৪

৫
০৪/১০/২০১৯

৬
১০/১০/২০১৭

০৮/১০/২০১৯ গা জা উপলে ব
ক চ ড়া হাই ল এ কেলজ, উ রখান, ঢাকা
১১/১০/২০১৯

১২/১০/২০১৯

উ রা হাই ল এ কেলজ, স র-৭, উ রা, ঢাকা

৪৫

উ রা কেলিজেয়ট ল এ কেলজ, উ রখান, ঢাকা

১৩/১০/২০১৯

১৪/১০/২০১৯

৪৬

মনারেটক উ িব ালয় এ কেলজ, মনারেটক,
উ রা
ফায়দাবাদ সরকারী াথিমক িব ালয়, ফায়দাবাদ,
উ রা
সরদার র ামান মিহলা কেলজ, দি ণখান উ রা

১৫/১০/২০১৯

১৬/১০/২০১৯

১৭/১০/২০১৯

২১/১০/২০১৯

২২/১০/২০১৯

২৫/১০/২০১৯

কাউি লেরর কাযালয়, ৪৯ নং ওয়াড, ঢাকা উ র িস
কেপােরশন
কাউি লেরর কাযালয়,৫০ নং ওয়াড, ঢাকা উ র িস
কেপােরশন
১১নং স র ক াণ সিমিত কাযালয়
কাউি লেরর কাযালয়, ৫২ নং ওয়াড, ঢাকা উ র
িস কেপােরশন

২৬/১০/২০১৯

৩০/১০/২০১৯

৩১/১০/২০১৯

০৪/১১/২০১৯

০৫/১১/২০১৯
০৮/১১/২০১৯

০৭/১১/২০১৯
১১/১১/২০১৯

৫৩

হিররাম র ইউিপ ভবন

১২/১১/২০১৯

১৪/১১/২০১৯

৫৪

কাউি লেরর কাযালয় ৫৪ নং ওয়াড, ঢাকা উ র িস
কেপােরশন
১১নং স র ক াণ সিমিত কাযালয়

১৫/১১/২০১৯

১৭/১১/২০১৯

১৯/১১/২০১৯

১৯/১১/২০১৯

কাউি লেরর কাযালয়, ৫০ নং ওয়াড, ঢাকা উ র
িস কেপােরশন
িমর র আদশ উ িব ালয়, িমর র-১০, ঢাকা।

২০/১১/২০১৯

২০/১১/২০১৯

০৩/০৯/২০১৯

১১/০৯/২০১৯

হাজী আলী হােসন উ িব ালয়,
সকশন-১৩, িমর র, ঢাকা।
ইসলািময়া আদশ উ িব ালয়, িমর র-২, ঢাকা।

১২/০৯/২০১৯

১৫/০৯/২০৯

১৭/০৯/২০১৯

২১/০৯/২০১৯

মীর র িস া হাই ল, গালারেটক িমর র, ঢাকা

২৩/০৯/২০১৯

২৫/০৯/২০১৯

আর, িস সরকারী াথিমক িব ালয়, মাজার রাড,
িমর র-১, ঢাকা।

২৮/০৯/২০১৯

০২/১০/২০১৯

৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২

১০/১১/২০১৯ তািরখ ঈদ-এ-িমলা বী উপলে ব থাকেব

িরজাভ ড

িমর র
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

উ রা থানার ১,৫১,৫২, ৫৩, ৫৪
ওয়াড
উ রা থানার ৪৪,৪৫,৪৬,
৪৭,৪৮,৪৯, ৫০ ওয়াড
০৩/০৭/২০১৯
১৪
হেত
২৩/০৭/২০১৯
০৪
পয
০৭
০৯
১০

থানার নাম ও
িস
কেপােরশেনর
নাম

ওয়াড নং

বািড় বািড় িগেয়
ত সং েহর
তািরখ

িনব ন কে র নাম ও অব ান

িনব ন র
তািরখ

িনব ন শেষর
তািরখ

ক ান র গালস হাই ল এ কেলজ, ক ান র,
িমর র, ঢাকা।
বিশর উি ন উ িব ালয়, আহ দনগর, িমর র-১,
ঢাকা।
মিন র সরকারী াথিমক িব ালয়, মিন র, িমর র,
ঢাকা।
িমর র উপশহর (সকাল) সরকারী াথিমক িব ালয়,
িমর র-১, ঢাকা।
িমর র উপশহর (সকাল) সরকারী াথিমক িব ালয়,
িমর র-১, ঢাকা।
সিলম মডাণ একােডমী, ঢাকা ক া েম , ঢাকা।

০৩/১০/২০১৯

০৭/১০/২০১৯

০৯/১০/২০১৯

১৬/১০/২০১৯

১৯/১০/২০১৯

২৬/১০/২০১৯

৩০/১০/২০১৯

০৪/১১/২০১৯

০৬/১১/২০১৯

০৯/১১/২০১৯

২০/১০/১৯

ভাষানেটক সরকারী াথিমক িব ালয়, ভাষানেটক,
ঢাকা।

২৭/১০/১৯

১৬

উওর কাফ ল সরকারী াথিমক িব ালয় কাফ ল,
ঢাকা

০৫/১১/১৯

১৭

িড়ল সরকারী াথিমক িব ালয়, িড়ল, ঢাকা।

১২/১১/১৯

২৬/১০/১৯
(২৫/১০/১৯
কায ম ব )
০৪/১১/১৯
(০১/১১/১৯
কায ম ব )
১১/১১/১৯
(১০/১১/১৯
কায ম ব )
১৮/১১/১৯

সকল

িড়ল সরকারী াথিমক িব ালয়, িড়ল, ঢাকা।

১৯/১১/১৯

২০/১১/১৯

কালাচ দ র সরকাির াথিমক িব ালয়, কালাচ দ র,
লশান।

৪/১০/২০১৯

৬/১০/২০১৯

বনানী িব া িনেকতন, বনানী, ঢাকা।

৮/১০/২০১৯

১১/১০/২০১৯

ওয়াড-২০

আঃ হািমদ দিজ সরকাির াথিমক িব ালয়,
ওয়ারেলছেগট, মহাখালী।

১২/১০/২০১৯

১৫/১০/২০১৯

ওয়াড-২১

রাম রা একরা ে ছা উ িব ালয়, রাম রা, ঢাকা।

১৬/১০/২০১৯

১৯/১০/২০১৯

ওয়াড-২২

বা া সরকাির াথিমক িব ালয়, ম বা া, ঢাকা।

২০/১০/২০১৯

২৫/১০/২০১৯

২৭/১০/২০১৯

৩০/১০/২০১৯

২/১১/২০১৯

৫/১১/২০১৯

১১
১২
১৩
০৮
িরজাভ
ক া নেম
বাড
ক া নেম
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

লশান
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

ক া নেম
বাড
১৫

ওয়াড-১৮
ওয়াড-১৯

ওয়াড-৩৭
ওয়াড-৩৮

০৩/০৭/২০১৯
হেত
২৩/০৭/২০১৯
পয

০৩/০৭/২০১৯
হেত
২৩/০৭/২০১৯
পয

িসরাজ িময়া মেমািরয়াল মেডল ল, ম লবা া,
ঢাকা।
িসরাজ িময়া মেমািরয়াল মেডল ল, ম লবা া,
ঢাকা।

ওয়াড-৩৯

ওয়াড কাউি লেরর কাযালয়

৬/১১/২০১৯

৮/১১/২০১৯

ওয়াড-৪০

ছালমাইদ উ িব ালয়, ছালমাইদ।

৯/১১/২০১৯

১১/১১/২০১৯

ওয়াড-৪১

সাতার ল ইউিনয়ন পিরষদ, বা া।

১২/১১/২০১৯

১৩/১১/২০১৯

ওয়াড-৪২

বরাইদ সলীম হাই ল, বরাইদ।

১৫/১১/২০১৯

১৬/১১/২০১৯

থানার নাম ও
িস
কেপােরশেনর
নাম

তজগ ও

ওয়াড নং

িনব ন কে র নাম ও অব ান

িনব ন র
তািরখ

িনব ন শেষর
তািরখ

ওয়াড-৪৩

মনী উ িব ালয়, মনী।

১৮/১১/২০১৯

১৯/১১/২০১৯

িরজাভ

িসরাজ িময়া মেমািরয়াল মেডল ল, ম লবা া,
ঢাকা।
তজগ ও িশ এলাকা সরকারী াথিমক িব ালয়,
তজগ ও, ঢাকা।
িসিভল এিভেয়শন ল এ কেলজ, শাহীনবাগ
নাখালপাড়া, তজগ ও, ঢাকা।
রাজধানী উ িব ালয়, মািনকিময়াএিভিনউ
শেরবাংলা নগর, ঢাকা।
সরকারী িব ান কেলজ সংল হাই ল ফামেগট,
ঢাকা।
সরকারী িব ান কেলজ সংল হাই ল ফামেগট,
ঢাকা।
এম,িড,িস মেডল ইনি উট, সকশন-১২, কিব,প বী, ঢাকা
শহীদ আ তােলব উ িব ালয়, সকশন-১০, কএ,প বী, ঢাকা।
কালশী ইসলািময়া উ িব ালয়, সকশন-১১, ক- ই,
প বী, ঢাকা।
ব ব িব ািনেকতন, সকশন-৭, িম িভটা রাড,
প বী, িমর র, ঢাকা।

২০/১১/২০১৯

২১/১১/২০১৯

১২/০৯/২০১৯

২৪/০৯/২০১৯

২৪
২৫

ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

২৭

বািড় বািড় িগেয়
ত সং েহর
তািরখ

০৩/০৭/২০১৯
হেত
২৩/০৭/২০১৯
পয

২৬
িরজাভ

প বী
ঢাকা উ র
িস
কেপােরশন

০২
০৩

০৩/০৭/২০১৯
হেত
২৩/০৭/২০১৯
পয

০৫

০৬

িরজাভ
রমনা
ঢাকা দি ণ
িস
কেপােরশন

১৯
২০

০৩/০৭/২০১৯
হেত
২৩/০৭/২০১৯
পয

২১
রমনা
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

৩৫
৩৬

মাহা দ র

২৮

ঢাকা উ র
িস
কেপােরশন

২৯
৩১
৩২

০৩/০৭/২০১৯
হেত
২৩/০৭/২০১৯
পয

এম,িড,িস মেডল ইনি উট, সকশন-১২, কিব,প বী, ঢাকা
িসে রী গালস কেলজ
১৪৮, িনউ বইলী রাড, ঢাকা
স ন বািগচা হাই ল
তাপখানা রাড, স ন বািগচা, ঢাকা
উদয়ন উ মা িমক িব ালয়
ঢাকা িব িব ালয় আবািসক এলাকা
লার রাড, ঢাকা
শাহ রী মেডল বালক উ িব ালয়, নয়ােটালা,
মগবাজার, ঢাকা
িব িসএল আইিডয়াল ল ( এ
উ িব ালয়),
মগবাজার, ঢাকা
ব ব শখ িজব একােডমী ( ল এ কেলজ)
আগারগ ও, মাহা দ র, ঢাকা
মাহা দ র সরকারী উ িব ালয়, মায়ন রাড,
মাহা দ র, ঢাকা।
মাহা দ র সরকারী াথিমক িব ালয়, রজাহান
রাড, মাহা দ র, ঢাকা
লালমা য়া হাউিজং সাসাই ল এ কেলজ কিব, লালমা য়া, মাহা দ র, ঢাকা

২৫/০৯/২০১৯

০৬/১০/২০১৯

০৭/১০/২০১৯

১৭/১০/২০১৯

১৮/১০/২০১৯

২৪/১০/২০১৯

২৫/১০/২০১৯

২৮/১০/২০১৯

৩০/০৮/১৯

০৮/০৯/১৯

১১/০৯/১৯

১৬/০৯/১৯

১৯/০৯/১৯

২৫/০৯/১৯

২৮/০৯/১৯

১৩/১০/১৯

১২/১০/১৯
(০৬/১০/১৯
হেত ০৮/১০/১৯
শারদীয়
গা জার ব )
১৪/১০/১৯

২৯/০৭/২০১৯

০৩/০৮/২০১৯

০৭/০৯/২০১৯

১০/০৯/২০১৯

০৪/০৮/২০১৯ ০৬/০৮/২০১৯

১৮/০৮/২০১৯ ২৭/০৮/২০১৯
২৯/০৮/২০১৯ ০৫/০৯/২০১৯
০৫/০৮/১৯

০৮/০৮/১৯

১৯/০৮/১৯

২২/০৮/১৯

২৩/০৮/১৯

২৬/০৮/১৯

২৮/০৮/১৯

৩১/০৮/১৯

থানার নাম ও
িস
কেপােরশেনর
নাম

ওয়াড নং

বািড় বািড় িগেয়
ত সং েহর
তািরখ

৩৩
৩৪
৩০
িরজাভ
স জবাগ
ঢাকা উ র িস
কেপােরশন

স জবাগ
ঢাকা দি ণ
িস
কেপােরশন

২৩
০১
০২

০৩/০৭/২০১৯
হেত
২৩/০৭/২০১৯
পয

০৩
০৪
০৫
০৬
৭১
৭২

মিতিঝল

ঢাকা দি ণ
িস
কেপােরশন

িনব ন র
তািরখ

িনব ন শেষর
তািরখ

চ ন কিমউিন স ার
ই/২, চ ন িময়া হাউিজং, মাহা দ র, ঢাকা
জাফরাবাদ আদশ সরকারী াথ:িব ালয়, রােয়র
বাজার, মাহা দ র, ঢাকা
বগম রজাহান মেমািরয়াল উ বািলকা িব ালয়
িরং রাড, আদাবর, ঢাকা
বগম রজাহান মেমািরয়াল উ বািলকা িব ালয়,
িরং রাড, আদাবর, ঢাকা

০১/০৯/১৯

০৬/০৯/১৯

০৮/০৯/১৯

১৩/০৯/১৯

১৫/০৯/১৯

২২/০৯/১৯

২৩/০৯/১৯

২৪/০৯/১৯

কাউি লর অিফস, ২৩নং ওয়াড, ৪৭২/িব, িখলগ ও,
ঢাকা।

০৪/১০/১৯

০৭/১০/১৯

িখলগ ও উ িব ালয়, িখলগ ও, ঢাকা।
গাড়ান আদশ উ িব ালয়, ৩৯৯, ব গাড়ান, ঢাকা।

০৯/১০/১৯
১৪/১০/১৯

১২/১০/১৯
১৮/১০/১৯

মমতাজ আইিডয়াল ল এ কেলজ, বন , ঢাকা

২০/১০/১৯

২৩/১০/১৯

মাদারেটক আ ল আিজজ ল এ কেলজ,
মাদারেটক, ঢাকা।
কমলা র ল এ কেলজ, ২০, মায়াকানন, ঢাকা।
গদাপাড়া কাজী জাফর আহে দ উ িব ালয়,
গদাপাড়া, ঢাকা।
মা া সরকারী াথিমক িব ালয়

২৫/১০/১৯

২৯/১০/১৯

৩১/১০/১৯
০৪/১১/১৯

০২/১১/১৯
০৭/১১/১৯
১২/১১/১৯
১৩/১১/১৯
১৫/১১/১৯

৭৩

তাজউি ন আদশ উ িব ালয়, দি ণগ ও, ঢাকা।

১১/১১/১৯
১৩/১১/১৯
১৪/১১/১৯

৭৪
িরজাভ

ন ীপাড়া সরকারী াথিমক িব ালয়

১৭/১১/১৯

১৮/১১/১৯

১৯/১১/১৯

২০/১১/১৯

২৮/০৭/১৯

০১/০৮/১৯

০৩/০৮/১৯
১৯/০৮/১৯

০৮/০৮/১৯
২২/০৮/১৯

২৪/০৮/১৯

২৭/০৮/১৯

২৯/০৮/১৯
০২/০৯/১৯
(০৬/০৯/১৯ ইং
বার ব )
১১/০৯/১৯
(১৩/০৯/১৯ ইং
বার ব )
১৯/০৯/১৯
(২০/০৯/১৯ ইং
বার ব )
২৬/০৯/১৯

৩১/০৮/১৯
০৯/০৯/১৯

০২/১০/২০১৯

১৫/১০/২০১৯

০৭
৪৯
০৮
০৯
১০
১১

ধানমি

িনব ন কে র নাম ও অব ান

হায়দার আলী ল এ কেলজ

বাসােবা কিমউিন

০৩/০৭/২০১৯
হেত
২৩/০৭/২০১৯
পয

স ার, স জবাগ, ঢাকা।

মািনকনগর মেডল হাই ল, মািনকনগর, স জবাগ,
ঢাকা
িস কেপােরশন আদশ উ িব ালয়, যা াবাড়ী, ঢাকা
সােদক হােসন খাকা কিমউিন স ার, গাপীবাগ,
ঢাকা
আরামবাগ গালস হাই ল এ কেলজ, আরামবাগ,
মিতিঝল, ঢাকা
এ
উ িব ালয়, মিতিঝল, ঢাকা।
িমজা আববাস মিহলা িড ী কেলজ, শাহজাহান র,
ঢাকা।

১২

শহীদ ফা ক ইকবাল বািলকা উ িব ালয়, মািলবাগ,
ঢাকা।

১৩

ঢাকা সরকাির বিধর হাই ল, িবজয়নগর, ঢাকা।

িরজাভ

ঢাকা সরকাির বিধর হাই ল, িবজয়নগর, ঢাকা।

১৪

িজগাতলা মেডল সরকারী াথিমক িব ালয়,
িজগাতলা, হাজারীবাগ, ঢাকা।

১৭/০৯/১৯
২৫/০৯/১৯
২৭/০৯/১৯

থানার নাম ও
িস
কেপােরশেনর
নাম

ওয়াড নং

বািড় বািড় িগেয়
ত সং েহর
তািরখ

১৫
ঢাকা দি ণ
িস
কেপােরশন

১৬
১৭

০৩/০৭/২০১৯
হেত
২৩/০৭/২০১৯
পয

১৮
িরজাভ ড
লালবাগ
ঢাকা দি ণ
িস
কেপােরশন

২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
২২
৫৫

৫৬
৫৭
িরজাভ- ড

০৩/০৭/২০১৯
হেত
২৩/০৭/২০১৯
পয

িনব ন কে র নাম ও অব ান

িনব ন র
তািরখ

িনব ন শেষর
তািরখ

ধানমি কাম ে ছা সরকারী বািলকা উ িব ালয়,
রাড নং-১১/এ, ধানমি , ঢাকা।
মেহ ি সা গালস ল এ কেলজ, ৫৪/১ নথ সা লার
রাড, কলাবাগান, ঢাকা।
ধানমি ১ নং সরকারী াথিমক িব ালয়, কলাবাগান
২য় লন, কলাবাগান, ঢাকা।
চাস িনং কেলজ, িমর র রাড, িনউমােকট, ঢাকা
ধানমি ১ নং সরকারী াথিমক িব ালয়, কলাবাগান
২য় লন, কলাবাগান, ঢাকা।
ন ন প ন লাইন ল এ কেলজ, আিজম র, ঢাকা।

১৬/১০/২০১৯

২৪/১০/২০১৯

২৬/১০/২০১৯

০৩/১১/২০১৯

১২/১১/২০১৯

১৭/১১/২০১৯

০৫/১১/২০১৯
১৮/১১/২০১৯

১১/১১/২০১৯
২০/১১/২০১৯

০৩/০৮/১৯
০৬/০৮/১৯

০৫/০৮/১৯
০৯/০৮/১৯

১৭/০৮/১৯

১৮/০৮/১৯

১৯/০৮/১৯
২১/০৮/১৯

২০/০৮/১৯
২২/০৮/১৯

২৪/০৮/১৯

২৫/০৮/১৯

২৬/০৮/১৯

২৮/০৮/১৯

২৯/০৮/১৯

৩০/০৮/১৯

৩১/০৮/১৯

০১/০৯/১৯

০২/০৯/১৯

০৬/০৯/১৯

০৭/০৯/১৯

১১/০৯/১৯

লালবাগ সরকাির মেডল ল এ কেলজ লালবাগ,
ঢাকা।
জািমলা খা ন লালবাগ উ বািলকা িব ালয়
২৯৭, লালবাগ রাড, ঢাকা।
ফিরদ উি ন িসি কী উ িব ালয়,আিজম র, ঢাকা।
বকশী বাজার সরঃ াথঃ িব ালয়,বকশীবাজার,
ঢাকা।
িসরাজউি ন সরকারী াথিমক িব ালয়
খােজ দওয়ান ২য় লন, লালবাগ
রহমতগ সরকারী াথিমক িব ালয়
রহমতগ , লালবাগ, ঢাকা।
ইসলািময়া উ িব ালয়
৩০, সায়ারীঘাট, চকবাজার, ঢাকা।
আরমািনেটালা সরকারী উ িব ালয়
লালবাগ, ঢাকা।
হাজারীবাগ গালস ল এ কেলজ
হাজারীবাগ, ঢাকা।
হাজী আব ল আউয়াল উ িব ালয়, নয়াগ ও,
কামরা ীর চর, ঢাকা।

১০/০৯/১৯ ইং তািরেখ মহরম (আ রা) ব
কামরা ীরচর সরঃ াথঃ িব ালয়
১২/০৯/১৯
কারা ীরচর, ঢাকা।
আ াফাবাদ উ িব ালয়, কামরা ীরচর, ঢাকা।
১৮/০৯/১৯
লালবাগ মেডল সরকারী ল এ কেলজ,
লালবাগ, ঢাকা।

২২/০৯/১৯

১৭/০৯/১৯
২১/০৯/১৯
২৩/০৯/১৯

