
ঢাকা দক্ষিণ ক্ষক্ষি করপারযন 

ফর্জপয ফযফস্থানা ক্ষফবাগ 

অঞ্চর-৩ ওয়ার্প-১৪ 

ক্ষফলয়ঃ ফর্জপয ফযফস্থানায কভপ ক্ষযকল্পনা 

 

প্রতা ওয়ার্প ক্ষযচ্ছন্ন কভীরদয নাভ ও নম্বয কভপ এারাকায ক্ষফফযণ ভক্ষনিক্ষযিং ক্ষযচ্ছন্ন ক্ষযদপরকয নাভ ও 

মভাফাইর নম্বয 
ভক্ষনিক্ষযিং কভপকতপায নাভ ও মভাফাইর নম্বয ম্মাক্ষনত কাউক্ষিরয কতৃপক ভরনানীত ফযক্ষিয নাভ ও 

ক্ষিকানা, মভাফাইর নম্বয 

মক্টয মযার্ 

 ১৪ ক্ষভনা যানী ০১৭০৯৯৪২২৩৬ ফর্জপয অাযন মরয ফািংরা মযার্ খন্দকায আঃ ান্নান মভাঃ আগয মভাাম্মাদ মক্ষরভ 

 ১৪ ক্ষক্ষিক ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪২২৫৩ ঝাড়ু ঃ কভপী নাতনগয ক্ষযচ্ছন্ন ক্ষযদপক ঃ প্রঃ ফঃ ফযঃ কভপকতপা (ম্মাক্ষনত কাউক্ষিরয,ওয়ার্প নিং১৪) 

 ১৪ মরু ০১৭০৯৯৪২২৬০ মেন মিনাযী মভায মভাফাইর নম্বয-০১৯১৯৪৫৬৪৩৭ মভাফাইর নম্বয-০১৯১১৭০৯৮৭৮ মভাফাইর নম্বয-০১৭১৫১৫৪৪৭৫ 

 ১৪ পারুক ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪২১৭৮ মেন গর্জভর    

 ১৪ মযাস্তভ আরী ০১৭০৯৯৪২১৯৫ মেন নাতনগয  ভুাম্মদ মক্ষরভ ভৃধা ক্ষক্ষযন গাপপায 

 ১৪ র্জাানাযা-১ ০১৭০৯৯৪২১৮২ ঝাড়ু ঃ কভপী মরয ফািংরা মযার্ ক্ষতন ভার্জায  ক্ষযচ্ছন্ন কভপকতপা ম্মাক্ষনত িংযক্ষিত কাউক্ষিরয 

 ১৪ দুধ ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪২১৯৭ মেন ঃ কভপী ক্ষঝগাতরা  মভাফাইর নম্বয-০১৭০৯৯৪৬২৭৫ ওয়ার্প নিং-১৪ 

 ১৪ নুরুর ইরাভ ০১৭০৯৯৪২২০০ ফর্জপয অাযন ক্ষঝগাতরা মভইন মযার্   মভাফাইর নম্বয-০১৭১১০১৬৪৬৭ 

 ১৪ আরভরা ০১৭০৯৯৪২২১০ ঝাড়ু ঃ কভপী ার্জাযীফাগ ফার্জায    

 ১৪ ারর্জযা ক্ষফক্ষফ ০১৭০৯৯৪২২৩৯ ঝাড়ু ঃ কভপী ক্ষঝগাতরা মাষ্ট অক্ষপ   মভাাযপ মারন 

 ১৪ যক্ষভা -১ ০১৭০৯৯৪২২৪০ ঝাড়ু ঃ কভপী গর্জভর   ওয়ার্প ক্ষিফ ১৪ 

 ১৪ মর্জাযা ক্ষফক্ষফ ০১৭০৯৯৪২২০৩ ঝাড়ু ঃ কভপী নাতনগয   মভাফাইর নম্বয-০১৭১২১২৯০৮৩ 

 ১৪ ভরনায়ায-১ ০১৭০৯৯৪২২১৩ ফর্জপয অাযন ক্ষঝগাতরা ৭/এ    

 ১৪ মভাঃ মারর ০১৭০৯৯৪২২৪৭ মেন ঃ কভপী মরয ফািংরা মযার্    

 ১৪ ূমপফান ০১৭০৯৯৪২২০৮ ঝাড়ু ঃ কভপী ক্ষঝগাতরা কািাফার্জায    

 ১৪ ক্ষরাযানী ০১৭০৯৯৪২২২৪ ঝাড়ু ঃ কভপী মভইন মযার্, ার্জাযীফাগ    

 ১৪ ক্ষিংকী যানী ০১৭০৯৯৪২২২৩ ফর্জপয অাযন ুযাতন থানা মযার্ ার্জাযীফাগ    

 ১৪ অক্ষফনা িন্দ্র দা ০১৭০৯৯৪২২৫৮ ঝাড়ু ঃ কভপী গর্জভর মযার্    

 ১৪ ফাচু্চ ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪২২১১ মেন ঃ কভপী মফৌ-ফার্জায    

 ১৪ াক্ষপর্জুর ইরাভ ০১৭০৯৯৪৫৬৫০ মেন ঃ কভপী নাতনগয মভইন মযার্    

 ১৪ ক্ষপরযার্জা ০১৭০৯৯৪২১৮৬ ফর্জপয অাযন গর্জভর    

 ১৪ র্জয়তুন ক্ষফক্ষফ ০১৭০৯৯৪২২১৫ ফর্জপয অাযন মরয ফািংরা মযার্    

 ১৪ মভাঃ নাক্ষর্জয ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪২২১৬ ফর্জপয অাযন ভরনশ্বয মযার্ ফাইররন    

 ১৪ আরভনা মফগভ ০১৭০৯৯৪২২২৫ ঝাড়ু ঃ কভপী ক্ষঝগাতরা ফাইতুর মভাাযভ ভক্ষর্জদ মযার্    

 ১৪ কাগক্ষত মনছা ০১৭০৯৯৪২২৩৭ ঝাড়ু ঃ কভপী ার্জী আপায উক্ষিন মযার্    

 ১৪ ভরনায়াযা-২ ০১৭০৯৯৪২২৩৪ ঝাড়ু ঃ কভপী ভরনশ্বয মযার্    



 ১৪ র্জাানাযা-২ ০১৭০৯৯৪২২৩৪ ঝাড়ু ঃ কভপী নাতনগয    

 ১৪ মভাঃ ভাুভ ০১৭০৯৯৪২২৫৫ ফর্জপয অাযন িযানাযী মভায    

 ১৪ ক্ষনক্ষক যানী ০১৭০৯৯৪২২৩৭ ঝাড়ু ঃ কভপী মফৌ-ফার্জায    

 ১৪ আঃ ভক্ষতন ০১৭০৯৯৪২১৯৮ মেন ঃ কভপী িাক্ষর অক্ষপ ারেয গক্ষর    

 ১৪ মারন আযা ০১৭০৯৯৪২২৩৩ ঝাড়ু ঃ কভপী মরদায কররর্জ মযার্    

 ১৪ মর্জাছনা ০১৭০৯৯৪২১৯০ ফর্জপয অাযন নতুন যাস্তা    

 ১৪ মকাক্ষনুয মফগভ ০১৭০৯৯৪২২৫৯ ঝাড়ু ঃ কভপী ক্ষতন ভার্জায গক্ষর    

 ১৪ র্জক্ষরর ০১৭০৯৯৪২২৫৭ ঝাড়ু ঃ কভপী মফৌ-ফার্জায    

 ১৪ ফন্দনা ফারক্ষভক্ষক ০১৭০৯৯৪২২১৭ ঝাড়ু ঃ কভপী ক্ষনভতরা    

 ১৪ র্জাানাযা-৩ ০১৭০৯৯৪২২৩২ ফর্জপয অাযন ক্ষনভতরা    

 ১৪ মভাঃ ইক্ষি আরী ০১৭০৯৯৪২২৫১ ঝাড়ু ঃ কভপী মফৌ-ফার্জায    

 ১৪ মভাক্ষভনা ০১৭০৯৯৪২২৪২ ঝাড়ু ঃ কভপী ফািংরা যক    

 ১৪ মভাঃ যক্ষপক ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪২২০৭ ফর্জপয অাযন িাক্ষর আক্ষপ    

 ১৪ ছাররা ০১৭০৯৯৪২২২৪ ঝাড়ু ঃ কভপী গর্জভর মযার্    

 ১৪ পুররছা ০১৭০৯৯৪২২১৮ ফর্জপয অাযন মভইন মযার্, গ্লা পযক্টযী    

 ১৪ শুকুয র্জান ০১৭০৯৯৪২২১৯ ঝাড়ু ঃ কভপী ক্ষঝগাতরা    

 ১৪ মনায়াফ আরী ০১৭০৯৯৪২১৭৭ ওয়ার্প যদায গর্জভর মযার্    

 ১৪ আভা ০১৭০৯৯৪২২২২ ফর্জপয অাযন ক্ষঝগাতরা    

 ১৪ াক্ষনা মফগভ ০১৭০৯৯৪২২০৮ ঝাড়ু ঃ কভপী নাতনগয মভইন মযার্    

 ১৪ তাভান্না আিায ০১৭০৯৯৪২২৪৪ ঝাড়ু ঃ কভপী মানাতনগড়    

 ১৪ র্জুররখা ০১৭০৯৯৪২১৮৩ ফর্জপয অাযন মরয ফািংরা মযার্    

 ১৪ নফীরুরন্নছা ০১৭০৯৯৪২২৩১ ফর্জপয অাযন িাক্ষর আক্ষপ াে গক্ষর    

 ১৪ াক্ষপর্জ উিীন ০১৭০৯৯৪২২০৯ ফর্জপয অাযন ক্ষঝগাতরা র্জাগযক্ষন ক্লাফ    

 ১৪ অঃ যক্ষদ ০১৭০৯৯৪২২৫০ ঝাড়ু ঃ কভপী ক্ষঝগাতরা    

 ১৪ মভাঃ আক্ষভয মারন ০১৭০৯৯৪২২১৪ মেন ঃ কভপী মিনাযী মভাড়    

 ১৪ াওয়া ক্ষফক্ষফ ০১৭০৯৯৪২২০৫ ঝাড়ু ঃ কভপী ১৩/২ ক্ষঝগাতরা    

 ১৪ ক্ষফরক্ষক ০১৭০৯৯৪২২২৯ ঝাড়ু ঃ কভপী মরয ফািংরা মযার্ ফাইররন    

 ১৪ পারু ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪২২৪৫ মেন ঃ কভপী মরয ফািংরা মভইন মযার্    

 ১৪ পারতভা ০১৭০৯৯৪২১৮৫ ঝাড়ু ঃ কভপী মফৌ-ফার্জায    

 ১৪ আফ ুক্ষদ ০১৭০৯৯৪২২৪৬ ফর্জপয অাযন ক্ষঝগাতরা মধাা াড়া    

 ১৪ আঃ আক্ষরভ ০১৭০৯৯৪২১৯৬ মেন ঃ কভপী মফৌ-ফার্জায    

 ১৪ মভাঃ ভাুভ-২ ০১৭০৯৯৪২১৯৪ ফর্জপয অাযন ক্ষঝগাতরা    



 ১৪ াযক্ষভন ০১৭০৯৯৪২২৩৫ ঝাড়ু ঃ কভপী ক্ষকাযীরিারা    

 ১৪ ুীর দা ০১৭০৯৯৪২২৪৯ মেন ঃ কভপী ার্জাযীফাগ ফার্জায যাস্তা    

 ১৪ ভুন্নী যানী ০১৭০৯৯৪২২৪১ ঝাড়ু ঃ কভপী মরয ফািংরা মযার্    

 ১৪ যয়না যানী ০১৭০৯৯৪২২৪৩ ফর্জপয অাযন মরয ফািংরা মযার্    

 ১৪ মতন দা ০১৭০৯৯৪২২৫৬ ঝাড়ু ঃ কভপী তল্লাফাগ    

 ১৪ ক্ষযনা মফগভ ০১৭০৯৯৪২১৮০ ফর্জপয অাযন নাতনগয    

 ১৪ কক্ষফয মারন ০১৭০৯৯৪২১৯৩ ফর্জপয অাযন গর্জভর    

 ১৪ কুরুভ ০১৭০৯৯৪২১৮৭ ফর্জপয অাযন মরয ফািংরা মযার্    

 ১৪ যক্ষভা-২ ০১৭০৯৯৪২২৪০ ঝাড়ু ঃ কভপী িযকঘািা    

 ১৪ াথী আিায ০১৭০৯৯৪২২২৭ ঝাড়ু ঃ কভপী ক্ষঝগাতরা    

 ১৪ আক্ষর্জভ ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪২২০১ মেন ঃ কভপী মধাাাড়া    

 ১৪ কার্জর যানী ০১৭০৯৯৪২২৩০ ঝাড়ু ঃ কভপী নাতনগয    

 ১৪ আয়া ০১৭০৯৯৪২২৯ ফর্জপয অাযন িযকঘািা    

 ১৪ যাীদা ০১৭০৯৯৪২২২১ ঝাড়ু ঃ কভপী গর্জভর    

 ১৪ ক্ষল্পী মফগভ ০১৭০৯৯৪২১৮৮ ঝাড়ু ঃ কভপী গর্জভর নতুন যাস্তা    

 ১৪ কক্ষনযু ০১৭০৯৯৪২২২০ ফর্জপয অাযন মধাাাড়া    

 ১৪ ারুর মফগভ ০১৭০৯৯৪২২১২ ঝাড়ু ঃ কভপী িাক্ষর আক্ষপ াে গক্ষর    

 ১৪ নাক্ষছভা আিায ০১৭০৯৯৪২২৬৩ ফর্জপয অাযন ভধু ফার্জায    

 ১৪ ক্ষফরক্ষক মফগভ-২ ০১৭০৯৯৪২২২৬ ফর্জপয অাযন গর্জভর    

 ১৪ াক্ষদা ০১৭০৯৯৪২১৭৯ ঝাড়ু ঃ কভপী গর্জভর নতুন যাস্তা    

 ১৪ নয়ন ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪২১৯৯ মেন ঃ কভপী ক্ষকাযীরিারা    

 ১৪ মভাঃ ক্ষযন ০১৭০৯৯৪২২৪৩ ফর্জপয অাযন ১৩/২ ক্ষঝগাতরা    

 ১৪ র্জর্জ ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪২২৬১ ঝাড়ু ঃ কভপী মফৌ-ফার্জায    

 ১৪ র্জাক্ষকয মারন ০১৭০৯৯৪২২৬১ ঝাড়ু ঃ কভপী ভধু ফার্জায    

 ১৪ নর্জরুর ইরাভ ০১৭০৯৯৪২১৯১ ফর্জপয অাযন িযানাযী মভাড়, ক্ষতন ভার্জায    

 ১৪ পাযর্জানা ০১৭০৯৯৪২১৮৪ ঝাড়ু ঃ কভপী মফিানাযী, ঢাকা    

 ১৪ মভাঃ র্জাক্ষভয ০১৭০৯৯৪২১৯২ ফর্জপয অাযন মানাতনগড়    

 ১৪ কাক্ষর ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪২২৪৮ ঝাড় ুঃ কভপী ক্ষঝগাতরা মাস্ট অক্ষপর্জ    

 ১৪ ইয়াক্ষছন ০১৭০৯৯৪২২৬২ মেন ঃ কভপী ওয়ার্প ককু্ষর    

 ১৪ মভাঃ যজ্জফ ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪২১৮১ ফর্জপয অাযন গর্জভর    

 ১৪ র্জাভার ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪০৬৫৬ ঝাড়ু ঃ কভপী ওয়ার্প ককু্ষর    

 ১৪ ক্ষদুর ইরাভ ০১৭০৯৯৪০১৮৫ ঝাড়ু ঃ কভপী ওয়ার্প ককু্ষর    



 ১৪ ভীভ আিায ০১৭০৯৯৪০১৯৩ ফর্জপয অাযন ভধুফার্জায    

 ১৪ ছারনায়ায যভান ০১৭০৯৯৪১৩৩৮ ফর্জপয অাযন ১৩/২ ক্ষঝগাতরা    

 ১৪ মভাঃ মভাকররছ  ফর্জপয অাযন ওয়ার্প ককু্ষর    

 

 

 

ঢাকা দক্ষিণ ক্ষক্ষি করপারযন 

ফর্জপয ফযফস্থানা ক্ষফবাগ 

অঞ্চর-৩ ওয়ার্প-২২ 

ক্ষফলয়ঃ ফর্জপয ফযফস্থানায কভপ ক্ষযকল্পনা 

 

প্রতা ওয়ার্প ক্ষযচ্ছন্ন কভীরদয নাভ ও নম্বয কভপ এারাকায ক্ষফফযণ ভক্ষনিক্ষযিং ক্ষযচ্ছন্ন ক্ষযদপরকয নাভ ও মভাফাইর 

নম্বয 
ভক্ষনিক্ষযিং কভপকতপায নাভ ও মভাফাইর নম্বয ম্মাক্ষনত কাউক্ষিরয কতৃপক ভরনানীত ফযক্ষিয নাভ 

ও ক্ষিকানা, মভাফাইর নম্বয 

মক্টয মযার্ 

 ২২ nvwjg 01709941595 eR©¨ AcmviYKvix ার্জাযী ফাগ মযার্ এফিং মফাযযু াক্ষন রার দা মভাঃ আগয ার্জী আক্ষযপুর ইরাভ (ক্ষর্জফ) 

 ২২ bvwmgv †eMg 01709941561 Svo– ক্ষনরম্বয াা মযার্ ক্ষযচ্ছন্ন ক্ষযদপক ঃ প্রঃ ফঃ ফযঃ কভপকতপা (ম্মাক্ষনত কাউক্ষিরয,ওয়ার্প নিং২২) 

 ২২ ‡gvt †mv‡nj 01709941597 ‡Wªb wK¬bvi  ভরনশ্বয মযার্ মেন মভাফাইর নম্বয-০১৭০৯৯৪৫৯০৮ মভাফাইর নম্বয-০১৯১১৭০৯৮৭৮ মভাফাইর নম্বয-০১৭৬০৬০৬৬০০ 

 ২২ gvjv ivbx 01709941607 Svo– I  Kzov ক্ষক্ষি কররানীয ৪নিং ক্ষফক্ষডিং    

 ২২ mvwebv Av³vi 01709941603 Svo– I eR©¨ AcmvibKvix ওয়ার্ গক্ষর  ভুাম্মদ মক্ষরভ ভৃধা আয়া মভাকাযযভ 

 ২২ mvgmyb bvnvi 01709941619 Svo– I eR©¨ AcmvibKvix করেইনায বযাি কভপী  ক্ষযচ্ছন্ন কভপকতপা ম্মাক্ষনত িংযক্ষিত কাউক্ষিরয 

 ২২ wbZz  01709941584 K‡›UBbvi fivU Kgx© করেইনায বযাি কভপী  মভাফাইর নম্বয-০১৭০৯৯৪৬২৭৫ ওয়ার্প নিং-২২ 

 ২২ mykxj 01709941579 ‡Wªb wK¬bvi ার্জাযী ফাগ মযার্ এফিং কুরার ভররয মযার্   মভাফাইর নম্বয-০১৭১২১৯১১৩৬ 

 ২২ gvmyg 01709941570 ‡Wªb wK¬bvi ক্ষনরম্বয াা মযার্    

 ২২ ‡kwj †eMg 01709941594 ‡Wªb wK¬bvi ার্জাযী ফাগ মযার্ এফিং মফাযযু   মভাঃ কক্ষফয মারন 

 ২২ Avwj †nv‡mb 01709941615 eR©¨ AcmvibKvix ভরনশ্বয ১ভ মরন   ওয়ার্প ক্ষিফ ২২ 

 ২২ ivav ivbx 01709941617 eR©¨ AcmvibKvix ক্ষক্ষি কররানীয ২নিং ক্ষফক্ষডিং   মভাফাইর নম্বয-০১৯১৪০০৭৯১৮ 

 ২২ ‡gvt Avjg 01709941587 eR©¨ AcmvibKvix এনারয়তগজ্ঞ    

 ২২ wgbwZ ivbx 01709941613 Svo– I eR©¨  ক্ষক্ষি কররানীয ১নিং ক্ষফক্ষডিং    

 ২২ wmgv Av³vi 01709941621 Svo– ক্ষনরম্বয াা মযার্    

 ২২ P›`ªevb 01709941611 Svo–̀ vi  ক্ষনরম্বয াা এফিং বাগর ুয    

 ২২ ‡gvt igRvb 01709941616 eR©¨ AcmvibKvix নফীযু মরন    

 ২২ mvwdqv †eMg 01709941588 Svo– নফীযু মরন    

 ২২ wiwRqv †eMg 01709941565 ‡Wªb wK¬bvi করেইনায বযাি কভপী    



 ২২ g‡bvqviv  01709941590 eR©¨ AcmvibKvix এনারয়তগজ্ঞ    

 ২২ †gvt Kwei 01709941602 ‡Wªb wK¬bvi ার্জাযী ফাগ মযার্ এফিং মফাযাযু    

 ২২ nvwbd wgqv 01709941568 Svo– I eR©¨ ক্ষক্ষি কররানীয রারফাগ ভল্লা    

 ২২ dviRvbv Av³vi 01709941591 ‡Wªb wK¬bvi ফাড্ডা নগয এরাকায মেন    

 ২২ ‡gvt †mwjg 01709941618 UªvK Kzjx ট্র্যারকয কভপী    

 ২২ ভুন 01709941569 ev_iæg wK¬bvi ক্ষক্ষি কররানীয রারফাগ ভল্লা    

 ২২ bvwM©m †eMg 01709941622 Svo–̀ vi ার্জাযী ফাগ মযার্ এফিং মফাযাযু    

 ২২ mwLbv †eMg 01709941566 Svo–̀ vi গনকিরী ভরনশ্বযী এরাকা    

 ২২ jmwg 01709941604 eR©¨ AcmvibKvix ার্জাযী ফাগ মযার্ এফিং কুরার ভররয মযার্    

 ২২ wgibvbmv 01709941601 Svo–̀ vi ক্ষনরম্বয াা মযার্    

 ২২ ‡mvwbqv 01709941605 eR©¨ AcmvibKvix ক্ষক্ষি কররানীয ক্ষবতরযয ফর্জপয    

 ২২ Av³vi †nv‡mb 01709941560 ‡Wªb wK¬bvi ক্ষক্ষি কররানীয রারফাগ ভল্লা    

 ২২ mv‡R`v †eMg 01709941577 eR©¨ AcmvibKvix গনকিরী এরাকা    

 ২২ gwbi †nv‡mb 01709941612 UªvKKzjx ট্র্যারকয কভপী    

 ২২ iIkb Aviv †eMg 01709941554 Svo–̀ vi ার্জাযী ফাগ মযার্     

 ২২ bvwM©m Av³vi 01709941572 Svo–̀ vi এনারয়তগজ্ঞ    

 ২২ kvšÍbv ivbx 01709941598 Svo–̀ vi গনকিরী মরন    

 ২২ ivgmLx  01709941580 eR©¨ AcmvibKvix ার্জাযী ফাগ মযার্     

 ২২ wKlvb 01709941586 eR©¨ AcmvibKvix ক্ষক্ষি কররানীয ৫নিং ক্ষফক্ষডিং    

 ২২ LvBiæj Bmjvg 01709941563 ‡Wªb wK¬bvi ভরনশ্বয মযার্    

 ২২ iægv ivbx 01709941573 ‡Wªb wK¬bvi গনকিরী এরাকা    

 ২২ Avqkv-2 01709941608 Svo– I eR©¨ AcmvibKvix গনকিরী ভরনশ্বযী মযার্    

 ২২ cyZzj ivbx 01709941583 ‡Wªb wK¬bvi ার্জাযী ফাগ মযার্ এফিং মফাযাযু    

 ২২ ‡mvnive wgqv 01709941589 ‡Wªb wK¬bvi ভরনশ্বয ১নিং মরন মেন    

 ২২ nvIqv †eMg 01709941558 Svo–̀ vi ভরনশ্বয ১নিং মরন     

 ২২ mywdqv †eMg 01709941614 Svo–̀ vi মফাযান যু    

 ২২ bRiæj Bmjvg 01709941625 eR©¨ AcmvibKvix ভরনশ্বয মযার্ ার্জাযীফাগ    

 ২২ Aveyj Kv‡mg 01709941546 ‡Wªb wK¬bvi ার্জাযীফাগ মেন    

 ২২ ‡gvt gvneye wgqv 01709941600 Svo– I eR©¨ AcmvibKvix 

 

কারুনগয মেন    

 ২২ bvwM©m Avjx 01709941553 ‡Wªb wK¬bvi বাগরুয মরন    

 ২২ Zvwbqv Av³vi  01709941576 eR©¨ AcmvibKvix গনকিরী এরাকা    

 ২২  †iv‡Kqv  01709941562 ‡Wªb wK¬bvi ভাক্ষনক ফাফুয ঢার    



 ২২ evby 01709941574 Svo–̀ vi ভরনশ্বয ফা তরায গক্ষর    

 ২২ ‡nv‡mb Aviv  01709941 eR©¨ AcmvibKvix ভরনশ্বয মযার্    

 ২২ Kzjmyg 01709941567 ‡Wªb wK¬bvi গনকিরী এরাকা    

 ২২ ‡gvt dwi` 01709941556 eR©¨ AcmvibKvix ফাড্ডানগয মরন    

 ২২ mv‡bvqviv 01709941606 Svo– I eR©¨ AcmvibKvix নফীযু মরন    

 ২২ nqiZ Avjx 01709941547 eR©¨ AcmvibKvix বাগরুয মরন    

 ২২ mvbvDjøvn 01709941564  †Wªb I eR©¨ AcmvibKvix ক্ষক্ষি কররানীয ফড় ভল্লায মেন    

 ২২ Aveyj †nv‡mb 01709941585 eR©¨ AcmvibKvix ার্জাযী ফাগ মযার্    

 ২২ gv‡jqv †eMg 01709941609 eR©¨ AcmvibKvix ক্ষনরম্বয াা মযার্    

 ২২ gwZqv †eMg 01709941555 Svo– `vi বাগরুয মযার্    

 ২২ dv‡Zgv †eMg 01709941549 eR©¨ AcmvibKvix বাগরুয মেন    

 ২২ b~i bvnvi 01709941552 Svo– I eR©¨ AcmvibKvix বাগরুয মরন    

 ২২ weDwU †eMg 01709941548 Svo– `vi বাগরুয মরন    

 ২২ Avãyi iwk` 01709941550 ‡Wªb wK¬bvi ক্ষক্ষি কররানীয ফড় ভল্লায মেন    

 ২২ iæbv †eMg 01709941575 eR©¨ AcmvibKvix ভরনশ্বয ১ভ মরন    

 ২২ Kvbb 01709941596 ‡Wªb wK¬bvi ার্জাযী ফাগ মযার্ এফিং ফতরা গক্ষরয মেন    

 ২২ ‡gvt †gv¯Ídv 01709941592 eR©¨ AcmvibKvix ফাড্ডানগয মরন    

 ২২ ivby †eMg 01709941557 ‡Wªb wK¬bvi গনকিরী মরন    

 ২২ Avjv DwÏb  01709941578 Svo– I eR©¨ AcmvibKvix গনকিরী মরন    

 ২২ weRq jvj `vm 01709941610 ev_iæg wK¬bvi ক্ষক্ষি কররানীয মেন    

 ২২ ‡ewjqv ivbx 01709941599 Svo–̀ vi ক্ষক্ষি কররানীয     

 ২২ iƒcv ivbx 01709941582 ev_iæg wK¬bvi ক্ষক্ষি কররানীয     

 ২২ ¯^cœv Av³vi 01709941593 ‡Wªb wK¬bvi এনারয়তগজ্ঞ মেন    

 ২২ ‡gvt Rvgvj 01709941626 ‡Wªb wK¬bvi ক্ষক্ষি কররানীয ৩নিং ক্ষফডিং    

 ২২ KvDmvi 01709941571 Svo– eR©¨ AcmvibKvix ভাক্ষনক ফাফুয ঢার    

 ২২ ‡Mvcvj 01709941623 ev_iæg wK¬bvi ভরনশ্বয মযার্    

 ২২ wblv ivbx 01709941624 Svo–̀ vi বাগরুয মরন    

 ২২ Bqvmwgb 01709941581 eR©¨ AcmvibKvix কক্ষেইনায     

 ২২ ‡gvt nvbœvb  01709941620 eR©¨ AcmvibKvix বাগরুয মরন    

 ২২  †gvt gnwmb 01709941551 Svo– eR©¨ গনকিরী মরন    

 ২২ ‡gvt Avjg-1 01709941307 Svo– eR©¨ বাগরুয মরন    

 

 



 

ঢাকা দক্ষিণ ক্ষক্ষি করপারযন 

ফর্জপয ফযফস্থানা ক্ষফবাগ 

অঞ্চর-৩ ওয়ার্প-২৩ 

ক্ষফলয়ঃ ফর্জপয ফযফস্থানায কভপ ক্ষযকল্পনা 

 

প্রতা ওয়ার্প ক্ষযচ্ছন্ন কভীরদয নাভ ও নম্বয কভপ এারাকায ক্ষফফযণ ভক্ষনিক্ষযিং ক্ষযচ্ছন্ন ক্ষযদপরকয নাভ ও মভাফাইর 

নম্বয 
ভক্ষনিক্ষযিং কভপকতপায নাভ ও মভাফাইর নম্বয ম্মাক্ষনত কাউক্ষিরয কতৃপক ভরনানীত ফযক্ষিয নাভ 

ও ক্ষিকানা, মভাফাইর নম্বয 

মক্টয মযার্ 

 ২৩ ‡gvt Rqbvj  01709941843  নফাফগজ্ঞ ার্ এয গবীয মেন মভাঃ ফাাউক্ষিন মভাঃ আগয আরার্জ মভাঃ হুভায়ুন কফীয 

 ২৩ iwng wgqv  01709941900  কক্ষভনায অক্ষপ এয াভ ক্ষযচ্ছন্ন ক্ষযদপক ঃ প্রঃ ফঃ ফযঃ কভপকতপা (ম্মাক্ষনত কাউক্ষিরয,ওয়ার্প নিং২৩) 

 ২৩ Pzbœy wgqv  01709941868  নফাফগজ্ঞ ক্ষনউ ল্টন মরন মভাফাইর নম্বয-০১৫৫২৪৫০৮৮৪ মভাফাইর নম্বয-০১৯১১৭০৯৮৭৮ মভাফাইর নম্বয-০১৯১৯২১৮৫৭০ 

 ২৩ wd‡ivRv †eMg  01709941858  ক্ষনউ ল্টন মেন    

 ২৩ Rvnvbviv-1 01709941848  রক্ষরত মভান দা মরন মেন  ভুাম্মদ মক্ষরভ ভৃধা আয়া ভুকাযযভ 

 ২৩ Avt gwZb  01709941895  আঃ আক্ষর্জর্জ মরন  ক্ষযচ্ছন্ন কভপকতপা ম্মাক্ষনত িংযক্ষিত কাউক্ষিরয 

 ২৩ mve wgqv  01709941880  র্ুযী আিংগুরী মরন  মভাফাইর নম্বয-০১৭০৯৯৪৬২৭৫ ওয়ার্প নিং২৩ 

 ২৩ iæwKqv LvZzb  01709941877  ক্ষনউ ল্টন মেন   মভাফাইর নম্বয-০১৭১২১৯১১৩৬ 

 ২৩ nvwg`v †eMg  01709943513  আঃ আক্ষর্জর্জ মরন    

 ২৩ nvwm †eMg  01709941851  রারফাগ মযার্   র্জর কুভায যায় 

 ২৩ nbydv †eMg  0709941840  মারন উক্ষিন খান ১ভ মরন   ওয়ার্প ক্ষিফ ২৩ 

 ২৩ ‡gvgivR  01709941903  র্ুযী আঙ্গুর মরন   মভাফাইর নম্বয-০১৯১৭৭৪০৬৭৩ 

 ২৩ gby wgqv  01709941891  নফাফগজ্ঞ ক্ষনউ ল্টন মরন    

 ২৩ nvwjgv  01709941842  র্ুযী আঙ্গুর মরন    

 ২৩ KvÂb wewe  01709941890  নফাফগজ্ঞ মরন    

 ২৩  †ivwRbv †eMg (1)  01709941867  র্ুযী আঙ্গুর মরন    

 ২৩ gÄyi †bmv  01709941875  ক্ষরখানা মযার্    

 ২৩ Rvnvbviv †eMg (2)  01709941894  আঃ আক্ষর্জর্জ মরন    

 ২৩ Bib †bmv  01709941852  নফাফগজ্ঞ মরন    

 ২৩ `y: Ly wgqv  017099441853  বাি ভক্ষর্জদ রারফাগ মযার্    

 ২৩ AvKwjgv  01709941881  রারফাগ মযার্    

 ২৩  †mvwbqv Av³vi  01709941839  ভারাগল্লী    



 ২৩ Avqkv  01709941856  রারফাগ আিংক্ষক মেন    

 ২৩ Av: AvRxR  01709941849  এভ ক্ষ যায় মরন    

 ২৩ myBwU Av³vi  01709941847  নফাফগজ্ঞ  াকপ মরন    

 ২৩ AvwQqv  01709941854  ক্ষনউ ল্টন মেন    

 ২৩ jvjy `vm  01709941907  ক্ষনউ ল্টন মেন    

 ২৩ dv‡Zgv †eMg  01709941905  ক্ষনউ ল্টন মেন    

 ২৩  †Rvûiv †eMg  01709941897  মারন উক্ষিন খান ১ভ মরন    

 ২৩ wkwib †eMg  01709941883  নফাফগজ্ঞ  াকপ মরন    

 ২৩ AvkÖvd Avjx  01709941474  রারফাগ মযার্ রক্ষরত মভান দা মরন    

 ২৩  ‡gvt †nv‡mBb   01709941859  ক্ষপরখানা মযার্    

 ২৩ ‡gvt dviæK  01709941893  কারভযী মিারা মরন    

 ২৩ g‡bvqviv-2 01709941889  ক্ষনউ ল্টন মরন    

 ২৩ AvDqvj 01709941906  রক্ষরত মভান দা মরন মেন    

 ২৩ ‡gvi‡k`  01709941845  র্ুযী আিংগুর মরন    

 ২৩ dv‡Zgv RvbœvZ  01709941869  ঢাকা মভক্ষর্রকর স্টাপ মকায়ািায    

 ২৩ †Nvkv‡g‡ni-1 01709941850  কারভযী মিারা মরন    

 ২৩ Rvjvj  01709941841  র্ুযী আিংগুর মরন    

 ২৩  †m›Uz wgqv  01709941855  রারফাগ মযার্ আিংক্ষক    

 ২৩ mvwgqv †eMg  01709941844  মারন উক্ষিন খান ১ভ মরন    

 ২৩ nv‡dRv †eMg  01709941846  রারফাগ মযার্ মেন    

 ২৩ mvab wgqv 01709941878  বািায ভক্ষর্জদ যাস্তায মেন    

 ২৩ k¨vg`vm 01709941499  মফড়ী ফারধয ঢার    

 ২৩ ‡gvt eveyj wgqv  01709941865  নফাফগজ্ঞ মযার্ ফািায গক্ষর    

 ২৩ weDwU †eMg  01709941888  ক্ষনউ ল্টরনয মরন    

 ২৩ ‡Lvk †g‡ni-2 01709941892  ফড় ভক্ষর্জরদয ঢার নফাফগজ্ঞ্জ    

 ২৩ meyR Rvb  01709941879  রক্ষরত মভান দা মরন    

 ২৩ Lvw`Rv †eMg  01709941896  নফাফগজ্ঞ মভইন মযার্    

 ২৩ myjZvbv †eMg  01709941885  নফাফগজ্ঞ মভইন মযার্    

 ২৩ mvB`v †eMg  01709941673  ুক্ষর পাক্ষড়য ঢার    

 ২৩ Kb¨vivbx  01709944323  মফড়ী ফারধয ঢার    



 ২৩ kvšÍx †eMg-1 01709941886  ক্লাফ ফাক্ষড়য মখারা মেন    

 ২৩ g‡bvqviv †eMg-3 01709941870  মারন উক্ষিন খান ১ভ মরন    

 ২৩ iv‡njv †eMg  01709941887  নফাফগজ্ঞ াইফ কাযখানা    

 ২৩ ‡bvqve Avjx  01709941866  নফাফগজ্ঞ ক্লাফ ফাক্ষড়য    

 ২৩ †Lvk‡bnvi  01709941860  মারন উক্ষিন খান ১ভ মরন    

 ২৩ kvšÍ-2 01709941862  কারভযী মিারা মরন    

 ২৩ jvfjx ivbx  01709941861  মফড়ী ফারধয ঢার    

 ২৩ ‡ivwRbv †eMg  01709941872  নফাফগজ্ঞ াকপ    

 ২৩ eyjeyj Avn: wRjvbx 01709941902  কক্ষভনায কমপারয়    

 ২৩ g‡bvqvi Avjx  01709941868  নফাফগজ্ঞ ক্লাফ ফাক্ষড়য    

 ২৩ kvn&bvR †eMg  01709941857  নফাফগজ্ঞ মভইন মযার্    

 ২৩ ZvbwRjv Av³vi  01709942341  র্ুযী আঙ্গুর মরন     

 ২৩ Lvw`Rv  01709941878  ক্ষনউ ল্টন ক্ষর্জযা গরী    

 ২৩ mygvBqv Av³vi  01709940606  ক্লাফফাড়ী মফকাযীয যাস্তা    

 ২৩ ‡gvt gywk©` wgqv  01709941901  নফাফগজ ফার্জায    

 ২৩ ivnvZzb †bmv  01709941871  নফাফগজ ফার্জায    

 ২৩ mvwRqv †eMg  01709941882  নফাফগজ ফার্জায    

 ২৩ ‡Kvidzb †bmv  01709941873  নফাফগজ ফার্জায    

 ২৩ cvwL Av³vi  01709941884  নফাফগজ ফার্জায    

 ২৩ bvMx©m Av³vi  01709941876  নফাফগজ ফার্জায    

 

 

ঢাকা দক্ষিণ ক্ষক্ষি করপারযন 

ফর্জপয ফযফস্থানা ক্ষফবাগ 

অঞ্চর-৩ ওয়ার্প-২৪ 

ক্ষফলয়ঃ ফর্জপয ফযফস্থানায কভপ ক্ষযকল্পনা 

 

প্রতা ওয়ার্প ক্ষযচ্ছন্ন কভীরদয নাভ ও নম্বয কভপ এারাকায ক্ষফফযণ ভক্ষনিক্ষযিং ক্ষযচ্ছন্ন ক্ষযদপরকয নাভ ও 

মভাফাইর নম্বয 
ভক্ষনিক্ষযিং কভপকতপায নাভ ও মভাফাইর নম্বয ম্মাক্ষনত কাউক্ষিরয কতৃপক ভরনানীত ফযক্ষিয নাভ ও 

ক্ষিকানা, মভাফাইর নম্বয 

মক্টয মযার্ 

 ২৪ যীনা মফগভ ০১৭০৯৯৪৩১১৫ ঝাড় ুঃ কভপী র্ার ওয়ারা গক্ষর রত আদা গক্ষর মভাঃ রুহুর আক্ষভন মভাঃ আগয মভাারদক মারন র্জাক্ষদ 

 ২৪ আরভনা মফগভ ০১৭০৯৯৪৩১০৭ কুড়া-মেন ১নিং গক্ষর ইরত ৩নিং গক্ষর ক্ষযচ্ছন্ন ক্ষযদপক ঃ প্রঃ ফঃ ফযঃ কভপকতপা (ম্মাক্ষনত কাউক্ষিরয,ওয়ার্প নিং২৪) 



 ২৪ নাক্ষছভা মফগভ ০১৭০৯৯৪৩১০৩ ঝাড় ুঃ কভপী ৪নিং গক্ষর মভাফাইর নম্বয-০১৭০১২৬৩৫০৯ মভাফাইর নম্বয-০১৯১১৭০৯৮৭৮ মভাফাইর নম্বয-০১৯১১৩৮৬৮৩৭ 

 ২৪ ঝযনা মফগভ ০১৭০৯৯৪৩১৩৩ ঝাড় ুঃ কভপী র্জগন্নাত া মযার্    

 ২৪ আয়া মফগভ ০১৭০৯৯৪৩১৩৪ ঝাড় ুঃ কভপী আভক্ষররগারা াকপ রত মখরায ভাি   ভুাম্মদ মক্ষরভ ভৃধা ার্জী আররয়া াযবীন যজু 

 ২৪ মভাঃ মভার্জাক্ষফয ০১৭০৯৯৪৩১৪৩ কুড়া-মেন ওয়ার্প ককু্ষর  ক্ষযচ্ছন্ন কভপকতপা ম্মাক্ষনত িংযক্ষিত কাউক্ষিরয 

 ২৪ মভাঃ মাাগ মারন ০১৭০৯৯৪৩১২৮ কুড়া-মেন আভক্ষর মগারা  মভাফাইর নম্বয-০১৭০৯৯৪৬২৭৫ ওয়ার্প নিং২৪,২৫,২৯ 

 ২৪ নার্জভা যানী ০১৭০৯৯৪৩১২৬ ঝাড় ুঃ কভপী ক্ষকল্লায মভাড় ফার্জায   মভাফাইর নম্বয-০১৭১১৪৮৯৪৮৬ 

 ২৪ াররা ০১৭০৯৯৪৩১১৭ ঝাড় ুঃ কভপী আদাগক্ষর রত মখরয ভাি    

 ২৪ ক্ষফরক্ষক ০১৭০৯৯৪৩১৩২ ঝাড় ুঃ কভপী ৭নিং গক্ষল্ল ইরত ৮নিং গক্ষর   মভাঃ ভাফুফ আরভ 

 ২৪ যক্ষপক ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩১৩৭ ঝাড় ুঃ কভপী ওয়ার্প ককু্ষর   ওয়ার্প ক্ষিফ ২৫ 

 ২৪ যক্ষফ ০১৭০৯৯৪৩১৩৫ ঝাড় ুঃ কভপী ৫নিং গক্ষর    মভাফাইর নম্বয-০১৭১৮২৯৩২৭৯ 

 ২৪ আফুর কারভ ০১৭০৯৯৪৩১২৩ কুড়া-মেন আয এন ক্ষর্ মযার্ ভাদাক্ষন ভপক্ষর্জদ    

 ২৪ মভাঃ দুরার ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩১১৬ ঝাড় ুঃ কভপী মফৌদ্ধ াযা ক্ষফক্ষভল্লা মলস্টি    

 ২৪ ক্ষদ ০১৭০৯৯৪৩১২৫ ঝাড় ুঃ কভপী ৩নিং গক্ষর ইরত ৫নিং গক্ষর ফউফার্জায মযার্    

 ২৪ িন্দ্রফান ০১৭০৯৯৪৩১০৪ ঝাড় ুঃ কভপী ১০নিং গক্ষর ক্ষদ নগয    

 ২৪ াযা ০১৭০৯৯৪৩১১৮ ঝাড় ুঃ কভপী ৫নিং গক্ষর ক্ষদ নগয    

 ২৪ মভাঃ আনারুর ০১৭০৯৯৪৩০৯২ ঝাড় ুঃ কভপী ৫নিং গক্ষর রত র্ারওয়ারা গক্ষর    

 ২৪ মভাঃ ক্ষগয়া উিীন ০১৭০৯৯৪৩১১৯ ঝাড় ুঃ কভপী মফড়ী ফাধ রত মখরায ভাি আদা গক্ষর    

 ২৪ নুযর্জাান-১ ০১৭০৯৯৪৩১২১ ঝাড় ুঃ কভপী র্জাগন্নাত া মযার্ ফাই মরন    

 ২৪ ওয়ারদী মফগভ ০১৭০৯৯৪৩০৯৯ ঝাড় ুঃ কভপী যার্জ নাযায়ন ধয মযার্    

 ২৪ মভাযরদ ০১৭০৯৯৪৩১১১ ঝাড় ুঃ কভপী যার্জ নাযায়নধয মযার্ রারফাগ ভরর্র কররর্জ    

 ২৪ মযনু যানী ০১৭০৯৯৪৩১২৭ কুড়া-ঝাড় ু শ্মান ঘাি রত মকল্লা ফার্জায    

 ২৪ আফুর মারন ০১৭০৯৯৪৩০৯৩ কুড়া-মেন র্জাগন্নাত া মযার্ ফাই মরন    

 ২৪ ক্ষপরযার্জা মফগভ ০১৭০৯৯৪৩১২২ কুড়া-মেন মফৌদ্ধ াযা ক্ষফক্ষভল্লা মারির গক্ষর    

 ২৪ ারর্জদা মফগভ ০১৭০৯৯৪৩১০১ ঝাড় ুঃ কভপী র্জাগন্নাত া মযার্ ফাই মরন    

 ২৪ ারভ ০১৭০৯৯৪৩১৩৯ ঝাড়-ুমেন যভতুল্লা ষু্কর ও র্জাগন্নাত মেন    

 ২৪ ক্ষভর্জান ০১৭০৯৯৪৩০৯৪ কুড়া-ঝাড় ু ২নিং গক্ষর ক্ষদ নগয    

 ২৪ মারন আযা ০১৭০৯৯৪৩১১৩ কুড়া ৪নিং গক্ষর ক্ষদ নগয    

 ২৪ াক্ষভদা ০১৭০৯৯৪৪৭৯৪ কুড়া-ঝাড় ু ৩নিং গক্ষর ক্ষদ নগয    

 ২৪ মখারদর্জা ০১৭০৯৯৪৩১০০ কুড়া কার্জী ক্ষযয়ার্জিুীন মযার্    

 ২৪ মভাঃ কউছায  ০১৭০৯৯৪৩০৯৭ মেন শ্মান ঘাি রত মকল্লাযরভাড় মেন    

 ২৪ াক্ষনা ০১৭০৯৯৪৩১৪০ কুড়া-ঝাড় ু ারপর্জী হুর্জুয মযার্ মকল্লায মভায    

 ২৪ ভধু ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩১২৯ ঝাড় ুঃ কভপী ওয়ার্প যদায    

 ২৪ আিায মারন ০১৭০৯৯৪৩১৩৮ ঝাড় ুঃ কভপী ওয়ার্প ককু্ষর    



 ২৪ ক্ষযন ০১৭০৯৯৪৩১৩৬ ঝাড় ুঃ কভপী ওয়ার্প ককু্ষর    

 ২৪ নার্জভা আিায ০১৭০৯৯৪৩১১২ কুড়া মখ ভক্ষনরভয গক্ষর    

 ২৪ শ্রীভানদা ০১৭০৯৯৪৩১৪২ কুড়া-মেন র্জাগন্নাত া মযার্ ফাই মরন    

 ২৪ ান্তী মফগভ-১ ০১৭০৯৯৪৩১০৮ কুড়া-ঝাড় ু ২নিং গক্ষর ক্ষদ নগয    

 ২৪ াক্ষরভা ০১৭০৯৯৪৩১০৯ কুড়া-ঝাড় ু ৩নিং গক্ষর ক্ষদ নগয    

 ২৪ আরভনা মফগভ ০১৭০৯৯৪৩১২০ কুড়া-মেন র্জগন্নাত া মযার্ ফাই মরন    

 ২৪ ক্ষর্জরাক্ষন ০১৭০৯৯৪৩০৯০ কুড়া-ঝাড় ু াক্ষপক্ষর্জ হুর্জুয মযার্ ৯নিং গক্ষর রত মকল্লাযরভাড়    

 ২৪ যাভদা ০১৭০৯৯৪৩১২৪ কুড়া-ঝাড় ু ৫নিং গক্ষর ক্ষদ নগয রত ৯নিং গক্ষর    

 ২৪ আক্ষনরা যানী ০১৭০৯৯৪৩১৪১ কুড়া-ঝাড় ু মফৌদ্ধ াযা ক্ষরফাক্ষর্ ক্লাফ মকল্লাযরভাড়    

 ২৪ আরাক্ষভন ০১৭০৯৯৪৩১৩০ কুড়া-ঝাড় ু মকল্লায মভাড় রত মর্জারা ক্ষি    

 ২৪ যাধা যানী ০১৭০৯৯৪৩১০৬ কুড়া-ঝাড় ু মফযী ফাধ রত ফর্প ফার্জায ৩নিং গক্ষর    

 ২৪ মর্জাযা মফগভ ০১৭০৯৯৪৩১০২ কুড়া ৬নিং গক্ষর ক্ষদ নগয    

 ২৪ ভঙ্গর ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩০৯১ কুড়া আয এন ক্ষর্ মযার্ মানারী ফযিংক থানা মযার্    

 ২৪ তাযা ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩০৯৬ কুড়া ক্ষদ নগয ভাদানী গক্ষর    

 ২৪ যীনা মফগভ ০১৭০৯৯৪৩০৯৮ কুড়া-মেন ফারুপগাি র্জাগন্নাত া মযার্ ফাই মরন    

 ২৪ ক্ষভে ুক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩১৩১ কুড়া-ঝাড় ু ৯নিং গক্ষর ক্ষদ নগয    

 ২৪ যার্জ উিীন ০১৭০৯৯৪৩০৯৫ কুড়া-ঝাড় ু ৩নিং গক্ষর ক্ষদ নগয    

 ২৪ মগুরা খাতুন ০১৭০৯৯৪৩১১১ কুড়া মাস্তায ঢার    

 ২৪ ভায়া ০১৭০৯৯৪৩১১৪ কুড়া-মেন ৬নিং গক্ষর ক্ষদ নগয    

 ২৪ নুযর্জাান ০১৭০৯৯৪৩১০৫ কুড়া ১নিং গক্ষর ক্ষদ নগয    

 ২৪ মভাঃ ভনযু মক  কুড়া-মেন িা ওয়ারা গক্ষর    

 

 

 

ঢাকা দক্ষিণ ক্ষক্ষি করপারযন 

ফর্জপয ফযফস্থানা ক্ষফবাগ 

অঞ্চর-৩ ওয়ার্প-২৫ 

ক্ষফলয়ঃ ফর্জপয ফযফস্থানায কভপ ক্ষযকল্পনা 

 

প্রতা ওয়ার্প ক্ষযচ্ছন্ন কভীরদয নাভ ও নম্বয কভপ এারাকায ক্ষফফযণ ভক্ষনিক্ষযিং ক্ষযচ্ছন্ন ক্ষযদপরকয নাভ ও 

মভাফাইর নম্বয 
ভক্ষনিক্ষযিং কভপকতপায নাভ ও মভাফাইর নম্বয ম্মাক্ষনত কাউক্ষিরয কতৃপক ভরনানীত ফযক্ষিয নাভ 

ও ক্ষিকানা, মভাফাইর নম্বয 

মক্টয মযার্ 

 ২৫ তার্জভর ০১৭০৯৯৪৩০৫৫ মেন ক্ষযচ্ছন্ন কভপী রারফাগ ১৪৭নিং ১২৭, ১৩৩ মেন কভপী মভাঃ র্জাক্ষদুর ইরাভ মভাঃ আগয ার্জী মভাঃ মদররায়ায মারন 



 ২৫ মভাঃ া র্জারার ০১৭০৯৯৪৩০২৮ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী যার্জা শ্রীনাথ ষ্ট্রীি মভাফাইর নম্বয-০১৬৮৩৭৫৯৬৮৮ ঃ প্রঃ ফঃ ফযঃ কভপকতপা (ম্মাক্ষনত কাউক্ষিরয,ওয়ার্প নিং২৫) 

 ২৫ ভক্ষযয়ভ ০১৭০৯৯৪৩০৭৬ মেন ক্ষযচ্ছন্ন কভপী র্জগন্নাথ াা মযার্  মভাফাইর নম্বয-০১৯১১৭০৯৮৭৮ মভাফাইর নম্বয-০১৭১১৫৬৮৪৩৪ 

 ২৫ মখ পক্ষযদ  ০১৭০৯৯৪৩০২৯ মেন ক্ষযচ্ছন্ন কভপী কার্জী ক্ষযয়ার্জ উিীন মযার্ মেন    

 ২৫ রুক্ষয়া  ০১৭০৯৯৪৩০৩০ মেন ক্ষযচ্ছন্ন কভপী র্জগন্নাথ াা মযার্ িান্দা মফিাযী গরী  ভুাম্মদ মক্ষরভ ভৃধা ার্জী আররয়া াযবীন যজু 

 ২৫ র্জহুযা  ০১৭০৯৯৪৩০৪৮ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী য মভান ষ্ট্রীি  ক্ষযচ্ছন্ন কভপকতপা ম্মাক্ষনত িংযক্ষিত কাউক্ষিরয  

 ২৫ আভা মফগভ  ০১৭০৯৯৪৩০৫৪ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী ২৫নিং র্জগন্নাথ াা মযার্  মভাফাইর নম্বয-০১৭০৯৯৪৬২৭৫ ওয়ার্প নিং২৪,২৫,২৯ 

 ২৫ র্জয়তাযা ০১৭০৯৯৪৩০৭৬ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী কার্জী ক্ষযয়ার্জ উিীন মযার্ গারভপে গক্ষর   মভাফাইর নম্বয-০১৭১১৪৮৯৪৮৬ 

 ২৫ মভাঃাক্ষফফুয যভান ০১৭০৯৯৪৩০৭৩ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী কার্জী ক্ষযয়ার্জ উিীন মযার্ মেন    

 ২৫ ারুর ০১৭০৯৯৪৩০৬৭ মেন ক্ষযচ্ছন্ন কভপী মখ ারফ ফার্জায   মভাঃ ারযায়ায মারন 

 ২৫ ানা  ০১৭০৯৯৪৩০৫০ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী ১-৮নিং ূফর দা মযার্   ওয়ার্প ক্ষিফ ২৫ 

 ২৫ আব্দুয যক্ষভ  ০১৭০৯৯৪৩০৩১ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী ১নিং ফূর দা মযার্   মভাফাইর নিং-০১৮১৯৮২৭৫৩৫ 

 ২৫ ভক্ষর্জপনা ০১৭০৯৯৪৩০৫৯ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী য মভান াা ষ্ট্রীি    

 ২৫ ারযা ০১৭০৯৯৪৩০৪০ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী ভদীনা মারির রারফাগ    

 ২৫ আব্দুয কক্ষযভ ০১৭০৯৯৪৩০৫১ মেন ক্ষযচ্ছন্ন কভপী ূফপ ঝী াযা    

 ২৫ াররা ০১৭০৯৯৪৩০৬৮ মেন ক্ষযচ্ছন্ন কভপী ূফপ ঝী াযা মেন    

 ২৫ ক্ষদরক্ষর্জত িন্দ্র দা ০১৭০৯৯৪৩০৮৫ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী ১-৮নিং ূফর দা মযার্    

 ২৫ যাক্ষফয়া মফগভ ০১৭০৯৯৪৩০৭০ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী আতখানা     

 ২৫ দুরার ০১৭০৯৯৪৩০৮৪ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী মযতফাগ এরাকা রারফাগ    

 ২৫ আরদ আরী ০১৭০৯৯৪৩০৮১ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী ১২৭, ১৩৩, ১৪৭ নিং রারফাগ    

 ২৫ রু্জরয়র ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩০৩৯ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী মখ ারফ ফার্জায    

 ২৫ র্জফান ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩০৩৮ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী ুফর দা মযার্    

 ২৫ মদররায়ায  ০১৭০৯৯৪৩০৬৩ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী ১২৭, ১৩৩, ১৪৭ নিং রারফাগ    

 ২৫ ভভতার্জ মফগভ ০১৭০৯৯৪৩০৭৪ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী মখ ারফ ফার্জায খান মভাঃ ভক্ষর্জদ    

 ২৫ ক্ষফরক্ষকছ আিায  ০১৭০৯৯৪৩০৮৯ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী মখ ারফ ফার্জায আভতরা    

 ২৫ আরভনা মফগভ ০১৭০৯৯৪৩০৪৪ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী মখ ারফ ফার্জায আভতরা    

 ২৫ ারভ ক্ষভয়া  ০১৭০৯৯৪৩০৭৭ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী ুফর দা মযার্ াত ক্ষদ কক্ষভক্ষনউক্ষি     

 ২৫ কুরভু  ০১৭০৯৯৪৩০৬৬ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী কার্জী ক্ষযয়ার্জ উিীন মযার্ গারভপে গক্ষর    

 ২৫ ার্জাান মনছা  ০১৭০৯৯৪৩০৪৩ ঝাড় ক্ষযচ্ছন্ন কভপী র্জগন্নাথ াা মযার্     

 ২৫ আব্দুয র্জক্ষরর ০১৭০৯৯৪৩০৮৮ মেন ক্ষযচ্ছন্ন কভপী র্জগন্নাথ াা মযার্     

 ২৫ ক্ষফল্লার ক্ষভয়া  ০১৭০৯৯৪৩০৫৭ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী মখ ারফ ফার্জায আভতরা    

 ২৫ যভনী যানী ০১৭০৯৯৪৩০৮০ মেন ক্ষযচ্ছন্ন কভপী ক্ষচিভ ঝক্ষলাযা    

 ২৫ ভাদুা  ০১৭০৯৯৪৩০৩৫ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী যার্জাশ্রীনাথ ষ্ট্রীি    

 ২৫ ভাক্ষনক ক্ষভয়া  ০১৭০৯৯৪৩০৬০ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী ভদীনা মারির রারফাগ    



 ২৫ ক্ষিংক্ষক যানী  ০১৭০৯৯৪৩০৭৩ মেন ক্ষযচ্ছন্ন কভপী র্জগন্নাথ াা মযার্     

 ২৫ মরািন যানী ০১৭০৯৯৪৩০৮৬ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী ুফর দা মযার্ রারফাগ    

 ২৫ পারতভা মফগভ  ০১৭০৯৯৪৩০৪৯ মেন ক্ষযচ্ছন্ন কভপী কার্জী ক্ষযয়ার্জ উিীন মযার্ রারফাগ মযার্    

 ২৫ মারন ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩০৭৮ মেন ক্ষযচ্ছন্ন কভপী কার্জী ক্ষযয়ার্জ উিীন মযার্ রারফাগ মযার্    

 ২৫ রু্জররখা  ০১৭০৯৯৪৩০৪৬ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী ুস্পযার্জ াা মরন    

 ২৫ ভরনায়াযা মফগভ  ০১৭০৯৯৪৩০৫৩ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী কার্জী ক্ষযয়ার্জ উিীন মযার্ রারফাগ মযার্    

 ২৫ নাক্ষভা আিায ০১৭০৯৯৪৩০৪৭ মেন ক্ষযচ্ছন্ন কভপী মযতফাগ এরাকা রারফাগ মযার্    

 ২৫ ইব্রাক্ষভ ক্ষভয়া  ০১৭০৯৯৪৩০৭৯ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী ক্ষচিভ ঝক্ষলাযা রারফাগ মযার্    

 ২৫ মভাঃ ভাক্ষনক ০১৭০৯৯৪৩০৮৭ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী গঙ্গাযাভ ফার্জায  রারফাগ মযার্    

 ২৫ ভীভ আিায  ০১৭০৯৯৪৩০৭২ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী ুস্পযার্জ াা মরন রারফাগ মযার্    

 ২৫ ারদক ক্ষভয়া  ০১৭০৯৯৪৩০৫৬ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী র্জগন্নাথ াা মযার্     

 ২৫ াক্ষনা  ০১৭০৯৯৪৩০৪১ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী মখ ারফ ফার্জায আভতরা    

 ২৫ কুুভায  ০১৭০৯৯৪৩০৬১ মেন ক্ষযচ্ছন্ন কভপী ুফর দা মযার্ রারফাগ    

 ২৫ ক্ষনা আিায  ০১৭০৯৯৪৩০৪৬ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী ূফপ ঋী াযা    

 ২৫ াক্ষরভা মফগভ ০১৭০৯৯৪৩০৭১ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী র্জগন্নাথ াা মযার্     

 ২৫ াক্ষরভা  ০১৭০৯৯৪৩০৪২ মেফক্ষযচ্ছন্ন কভপী র্জগন্নাথ াা মযার্ রারফাগ মযার্    

 ২৫ রিী মফগভ  ০১৭০৯৯৪৩০৫২ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী মযতফাগ এরাকা রারফাগ    

 ২৫ যভর্জান আরী  ০১৭০৯৯৪৩০৩৪ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী ভদীনা মারির রারফাগ    

 ২৫ ক্ষভরন ক্ষভয়া  ০১৭০৯৯৪৩০৮২ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী াত ীদ কক্ষভক্ষনউক্ষি মেয রারফাগ মযার্    

 ২৫ মভাযরদ ক্ষভয়া  ০১৭০৯৯৪৩০৩৭ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী কার্জী ক্ষযয়ার্জ উিীন মযার্ রারফাগ মযার্    

 ২৫ আক্ষছয়া মফগভ  ০১৭০৯৯৪৩০৮৯ মেন ক্ষযচ্ছন্ন কভপী খান মভাঃ ভক্ষর্জদ রারফাগ মযার্    

 ২৫ মভাঃ ইউপু  ০১৭০৯৯৪৩০৫৮ মেন ক্ষযচ্ছন্ন কভপী র্জগন্নাথ াা মযার্     

 ২৫ যক্ষফন ০১৭০৯৯৪৩০৬৪ মেন ক্ষযচ্ছন্ন কভপী ক্ষচিভ ঝক্ষলাযা    

 ২৫ আতাউয যভান ০১৭০৯৯৪৩০৩৬ মেন ক্ষযচ্ছন্ন কভপী র্জক্ষভরা খাতুন স্কুর মেন    

 ২৫ মভাঃ নাক্ষর্জভ উক্ষিন  ০১৭০৯৯৪৩০৬২ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী মখ ারফ ফার্জায আভতরা    

 ২৫ যাক্ষদা মফগভ  ০১৭০৯৯৪৩০৬৫ কুড়া ক্ষযচ্ছন্ন কভপী ১নিং ফূর দা মযার্    

 ২৫ যাক্ষদা  ০১৭০৯৯৪৩৯৬৬ ঝাড় ুক্ষযচ্ছন্ন কভপী রারফাগ মযার্    

 ২৫ মভাঃ আরী ০১৭০৯৯৪৩০৮৩ মেন ক্ষযচ্ছন্ন কভপী াত ীদ কক্ষভক্ষনউক্ষি মেয রারফাগ মযার্    

 

 

 

 



 

ঢাকা দক্ষিণ ক্ষক্ষি করপারযন 

ফর্জপয ফযফস্থানা ক্ষফবাগ 

অঞ্চর-৩ ওয়ার্প-২৬ 

ক্ষফলয়ঃ ফর্জপয ফযফস্থানায কভপ ক্ষযকল্পনা 

প্রতা ওয়ার্প ক্ষযচ্ছন্ন কভীরদয নাভ ও নম্বয কভপ এারাকায ক্ষফফযণ ভক্ষনিক্ষযিং ক্ষযচ্ছন্ন ক্ষযদপরকয নাভ ও 

মভাফাইর নম্বয 
ভক্ষনিক্ষযিং কভপকতপায নাভ ও মভাফাইর নম্বয ম্মাক্ষনত কাউক্ষিরয কতৃপক ভরনানীত ফযক্ষিয নাভ 

ও ক্ষিকানা, মভাফাইর নম্বয 

মক্টয মযার্ 

 ২৬ নার্জভা মফগভ ০১৭০৯৯৪১২৫২ ফর্জপয অাযন িায়না ক্ষফক্ষডিং মেন মভাঃ নক্ষর্জদ খান মভাঃ আগয াক্ষফুয যভান ভাক্ষনক 

 ২৬ র্জক্ষরর ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪১২৯৫ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভুয অঞ্চর-৩ অক্ষপ ারয মেন ক্ষযচ্ছন্ন ক্ষযদপক ঃ প্রঃ ফঃ ফযঃ কভপকতপা (ম্মাক্ষনত কাউক্ষিরয,ওয়ার্প নিং২৬) 

 ২৬ খক্ষরর ০১৭০৯৯৪১২৮৮ ফর্জপয অাযন যদায মভাফাইর নম্বয-০১৯২০৪৯৪৯৪৬ মভাফাইর নম্বয-০১৯১১৭০৯৮৭৮ মভাফাইর নম্বয-০১৭১১২৬৩৯৯৩ 

 ২৬ অক্ষরর ০১৭০৯৯৪১৩১৬ ফর্জপয অাযন ২২/৬ ইরত ২২/D ঢারকশ্বযী মযার্    

 ২৬ তাক্ষরভা -১ ০১৭০৯৯৪১৩১৯ ফর্জপয অাযন ১৬০ ইরত ১৯৩ রারফাগ মযার্ মেন  ভুাম্মদ মক্ষরভ ভৃধা আয়া মভাকাযযভ 

 ২৬ ক্ষফল্লার ০১৭০৯৯৪১২৯৮ ফর্জপয অাযন ৩৩ ইরত ৪১ ক্ষফক্ষ দা ক্ষষ্ট্রি  ক্ষযচ্ছন্ন কভপকতপা ম্মাক্ষনত িংযক্ষিত কাউক্ষিরয 

 ২৬ ভারুপ T /C  ০১৭০৯৯৪১২৮৯ ফর্জপয অাযন ট্র্যারকয কভপী  মভাফাইর নম্বয-০১৭০৯৯৪৬২৭৫ ওয়ার্প নিং-২৬ 

 ২৬ াযফক্ষত ০১৭০৯৯৪১৩২৮ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভযু অঞ্চর-৩ অক্ষপ   মভাফাইর নম্বয-০১৭১২১৯১১৩৬ 

 ২৬ মারর রার ০১৭০৯৯৪১৩১৪ ফর্জপয অাযন এক্ষতভ খানা উওয ারয গক্ষর    

 ২৬ ভাক্ষনক ০১৭০৯৯৪১২৭৪ ফর্জপয অাযন রারফাগ ছাক্ষত ভক্ষর্জদ মযার্   মভাঃ যক্ষপকুর ইরাভ 

 ২৬ ুযার্জ দা ০১৭০৯৯৪১৩১২ ফর্জপয অাযন ২২/ক ইরত ২২/D ঢারকশ্বযী মযার্ মেন   ওয়ার্প ক্ষিফ ২৬ 

 ২৬ রুা যানী ০১৭০৯৯৪১২৩১ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভযু অঞ্চর-৩ অক্ষপ ক্ষছরন   মভাফাইর নম্বয-০১৭১৪৭৫৪১৬২ 

 ২৬ াক্ষভয়া আিায ০১৭০৯৯৪১২৬৮ ফর্জপয অাযন রারফাগ কল্লা মযার্    

 ২৬ মযক্ষর্জনা খাতুন ০১৭০৯৯৪১২৭৮ ফর্জপয অাযন অঞ্চর-৩ ইরত ছাক্ষত ভক্ষর্জদ মযার্    

 ২৬ ারভ ০১৭০৯৯৪১৩০৭ ফর্জপয অাযন ৩৯/১ ইরত ৪/১ রারফাগ মযার্     

 ২৬ ভক্ষনয মারন ০১৭০৯৯৪১২৫৫ ফর্জপয অাযন ট্র্যারকয কভপী    

 ২৬ ভিংগর ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪১২৭০ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভযু কফযস্থারনয াভরন    

 ২৬ র্জারয়দা মফগভ ০১৭০৯৯৪১২০৯ ফর্জপয অাযন িায়না ক্ষফক্ষডিং ১,২ গক্ষর    

 ২৬ তাছক্ষরভা আিায ০১৭০৯৯৪১৩১৫ ফর্জপয অাযন ট্র্যারকয কভপী    

 ২৬ যক্ষছা ০১৭০৯৯৪১২৮৩ ফর্জপয অাযন ছাযা ভক্ষর্জদ ইরত দযফায যীপ    

 ২৬ মভাঃ পারুক ০১৭০৯৯৪১৩২৪ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভুয ফািংরা মপ্র ইরত ১৮৭ রারফাগ    

 ২৬ কক্ষফয মারন ০১৭০৯৯৪৩১২১ ফর্জপয অাযন রারফাগ ছাক্ষত ভক্ষর্জদ গক্ষর    

 ২৬ ুক্ষভ ০১৭০৯৯৪১৩৩৬ ফর্জপয অাযন যুরুয ১নিং গক্ষর    

 ২৬ মখাকন ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪১২৬২ ফর্জপয অাযন িায়না ক্ষফক্ষডিং ুকযু গক্ষর    

 ২৬ তাযা যান ু ০১৭০৯৯৪১৩০৫ ফর্জপয অাযন ১৮৭ রারফাগ    



 ২৬ দুফযার্জ মফগভ ০১৭০৯৯৪১৩১৭ ফর্জপয অাযন র্জনতা ফযািংরকয াভরনয মেন    

 ২৬ মপারী মফগভ ০১৭০৯৯৪১২৫৪ ফর্জপয অাযন িায়না ক্ষফক্ষডিং ান ফারয়য গক্ষর    

 ২৬ কাগতী ০১৭০৯৯৪১২৭২ ফর্জপয অাযন ঢারকশ্বযী মভাফাযক মভম্বায গক্ষর    

 ২৬ ভাররক ০১৭০৯৯৪১২৯৩ ফর্জপয অাযন ট্র্যারকয কভপী    

 ২৬ যাাতন ০১৭০৯৯৪১৩২১ ফর্জপয অাযন রাক্ষ পায়ায াক্ষবপ মযার্    

 ২৬ ভনু ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪১৩০০ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভযু গারপ স্কুররয াভরন    

 ২৬ আক্ষভযন ক্ষফক্ষফ ০১৭০৯৯৪১২৯১ ফর্জপয অাযন ৩২/২ আক্ষর্জভযু ইরত ফািংরা মপ্র    

 ২৬ াক্ষনপ ০১৭০৯৯৪১৩০১ ফর্জপয অাযন ১নিং রারফাগ     

 ২৬ াক্ষরভা ০১৭০৯৯৪১২৫৮ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভযু ফার্জারযয ভারকপরিয াভরন    

 ২৬ মক্ষরনা ০১৭০৯৯৪১৩২০ ফর্জপয অাযন যুরফাগ ২য় গক্ষর    

 ২৬ র্জাক্ষভয মারন T /C  ০১৭০৯৯৪১৩১৮ ফর্জপয অাযন ট্র্যারকয কভপী    

 ২৬ এফাদুর ০১৭০৯৯৪১৩২৩ ফর্জপয অাযন ট্র্যারকয কভপী    

 ২৬ নাক্ষর্জয ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪১২৬৩ ফর্জপয অাযন ৪১ ইরত ৯০ রারফাগ মযার্    

 ২৬ আফুর কারভ ০১৭০৯৯৪১২৭৭ ফর্জপয অাযন ট্র্যারকয কভপী    

 ২৬ এরাক্ষ ০১৭০৯৯৪১২৯২ ফর্জপয অাযন াক্ষপয স্কুররয াভরন    

 ২৬ ইকফার ০১৭০৯৯৪১২৫০ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভযু ইরত ভার্জ করযান গক্ষর    

 ২৬ যীনা মফগভ ০১৭০৯৯৪১২৫১ ফর্জপয অাযন আর্জাদ মকায়ািায াভরন    

 ২৬ র্জীফন ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪১৩০২ ফর্জপয অাযন যুরফাগ ৩য় গক্ষর    

 ২৬ াক্ষনা মফগভ ০১৭০৯৯৪১২৯৪ ফর্জপয অাযন ইরর্ন করররর্জয াভরন    

 ২৬ আক্ষছয়া মফগভ ০১৭০৯৯৪১২৮৭ ফর্জপয অাযন ইরর্ন করররর্জয াভরন দক্ষিন া    

 ২৬ আিায মারন ০১৭০৯৯৪১২৫৯ ফর্জপয অাযন মছাি রাীয মগাক্ষর    

 ২৬ যাইর্জুন ০১৭০৯৯৪১২৭৬ ফর্জপয অাযন ছাযা ভক্ষর্জদ    

 ২৬ যানী মফগভ ০১৭০৯৯৪১৩২৯ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভযু অঞ্চর-৩ অক্ষপ    

 ২৬ ইয়ায মভাাম্মদ ০১৭০৯৯৪১৩৩১ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভযু অঞ্চর-৩ অক্ষপ    

 ২৬ মভাঃ কারন ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪১৩১৩ ফর্জপয অাযন ওয়ার্প যদায    

 ২৬ মফগভ ০১৭০৯৯৪১২৬৪ ফর্জপয অাযন এক্ষতভখানা ারয মগাক্ষর    

 ২৬ ক্ষক্ষল্প ০১৭০৯৯৪১২৮৪ ফর্জপয অাযন মছািবািা ভক্ষর্জদ গক্ষর    

 ২৬ যক্ষপক ০১৭০৯৯৪১৩০৪ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভযু ভরর্র স্কুররয াভরন    

 ২৬ ক্ষফরক্ষক ০১৭০৯৯৪১২৬৬ ফর্জপয অাযন ৩নিং মগি ইরত িায়না ক্ষফক্ষডিং    

 ২৬ ভিংগর-২ ০১৭০৯৯৪১২৬৫ ফর্জপয অাযন উওযা ফযািংরকয াভরনয মেন    

 ২৬ ক্ষফউক্ষি ০১৭০৯৯৪১২৫৩ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভযু িয়রররিয াভরন    

 ২৬ তার্জুর ইরাভ ০১৭০৯৯৪১২৮২ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভযু মিৌযাস্তা য়ইরত এক্ষতভখানা    



 ২৬ ভভতার্জ মফগভ-১ ০১৭০৯৯৪১২৭৫ ফর্জপয অাযন ওরয়ষ্ট াই স্কুর াভরন    

 ২৬ ভভতার্জ মফগভ-২ ০১৭০৯৯৪১২৯০ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভুয ২নিং মগইি ইরত নীররিত    

 ২৬ ভক্ষযয়ভ ক্ষফক্ষফ ০১৭০৯৯৪১৩৩৩ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভযু মিৌযাস্তা ইরত ২নিং মগি    

 ২৬ আরনায়াযা ০১৭০৯৯৪১৩০৯ ফর্জপয অাযন ছাফযা ভক্ষর্জদ    

 ২৬ মভাস্তপা ০১৭০৯৯৪১৩০৩ ফর্জপয অাযন দক্ষিন করুক্ষনয াভরন    

 ২৬ ক্ষফভরা ০১৭০৯৯৪১৩০৮ ফর্জপয অাযন ভরর্র স্কুররয গক্ষর    

 ২৬ ভায়া ০১৭০৯৯৪১৩৩৪ ফর্জপয অাযন ফািংরা মপ্ররয     

 ২৬ রা িন্দ্র ০১৭০৯৯৪১২৭১ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জরযু ভারকপি    

 ২৬ ন্ধ্যা যানী ০১৭০৯৯৪১৩২৫ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জরযু ভারকপি    

 ২৬ গীতা ০১৭০৯৯৪১২৮৫ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জরযু ভারকপি    

 ২৬ অতুর দা ০১৭০৯৯৪১৩৩৭ ফর্জপয অাযন রাক্ষ ভারকপি    

 ২৬ ক্ষগয়া উক্ষিন ০১৭০৯৯৪১২৫৭ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভযু াইি ভারকপি    

 ২৬ ক্ষরক্ষর ০১৭০৯৯৪১৩৩০ ফর্জপয অাযন রাী গক্ষর    

 ২৬ আফুর ০১৭০৯৯৪১২৬০ ফর্জপয অাযন ঢারকশ্বযী মযার্ ফূপ া    

 ২৬ ইউুপ আরী ০১৭০৯৯৪১৩৯৬ ফর্জপয অাযন ঢারকশ্বযী মযার্ ক্ষিভ া    

 ২৬ যারর্জ িন্দ্র দা ০১৭০৯৯৪১২৯৭ ফর্জপয অাযন রারফাগ মকল্লায যাস্তা    

 ২৬ মতৌক্ষদুয যভান ০১৭০৯৯৪১২৮৫ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভযু ভার্জ করযান াভরন মেন    

 ২৬ ানা উল্লা ০১৭০৯৯৪১৩২৮ ফর্জপয অাযন ট্র্যারকয কভপী    

 ২৬ ারপর্জা মফগভ ০১৭০৯৯৪১২৬৭ ফর্জপয অাযন ক্ষফক্ষ দা গক্ষর    

 ২৬ াক্ষনপ-২ ০১৭০৯৯৪১২৭৩ ফর্জপয অাযন রাী গরী    

 ২৬ স্বন দা ০১৭০৯৯৪১২৭১ ফর্জপয অাযন ফারুয ভারিয দক্ষিরনয যাস্ত    

 ২৬ মর্জানা ০১৭০৯৯৪১৩৩২ ফর্জপয অাযন রারফারগয মকল্লায যাস্তায দক্ষিন া    

 ২৬ নাক্ষগপ ০১৭০৯৯৪১২৬১ ফর্জপয অাযন যুরফাগ ৪য় গক্ষর    

 ২৬ াযবীন ০১৭০৯৯৪১৩০১ ফর্জপয অাযন এক্ষতভখানা দক্ষিন া গক্ষর    

 ২৬ মযানা মফগভ ০১৭০৯৯৪১৩২৬ ফর্জপয অাযন স্কুররয গক্ষর    

 ২৬ মভাঃ ক্ষযন ০১৭০৯৯৪১৩৩৫ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভযু অঞ্চর-৩ অক্ষপ    

 ২৬ আভা মফগভ ০১৭০৯৯৪০৬৫৭ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভযু অঞ্চর-৩ অক্ষপ    

 ২৬ আওরাদ মারন ০১৭০৯৯৪৫১৩১ ফর্জপয অাযন ওরয়স্ট াই স্কুররয াভরনয মেন    

 ২৬ কাইয়ভ ০১৭০৯৯৪০১৮১ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভযু উওয কররানীয ফূপ া    

 ২৬ মভাঃ আক্ষভয মারন ০১৭০৯৯৪১৩০৬ ফর্জপয অাযন িায়না ক্ষফক্ষডিং মেন    

 ২৬ মভাঃ মারন ০১৭০৯৯৪১২৬৯ ফর্জপয অাযন আক্ষর্জভযু অঞ্চর-৩ অক্ষপ    

 ২৬ পারতভা মফগভ ০১৭০৯৯৪১৩১১ ফর্জপয অাযন ওয়ার্প ককু্ষর    



 ২৬ আঃ রক্ষতপ ০১৭০৯৯৪১৩৩৭ ফর্জপয অাযন স্কযারবজাপ এয াধাযণ োদক    

 ২৬ ক্ষপকুর ০১৭০৯৯৪১৩২৭ ফর্জপয অাযন ট্র্যারকয কভপী    

 

 

 

ঢাকা দক্ষিণ ক্ষক্ষি করপারযন 

ফর্জপয ফযফস্থানা ক্ষফবাগ 

অঞ্চর-৩ ওয়ার্প-২৭ 

ক্ষফলয়ঃ ফর্জপয ফযফস্থানায কভপ ক্ষযকল্পনা 

 

প্রতা ওয়ার্প ক্ষযচ্ছন্ন কভীরদয নাভ ও নম্বয কভপ এারাকায ক্ষফফযণ ভক্ষনিক্ষযিং ক্ষযচ্ছন্ন ক্ষযদপরকয নাভ ও 

মভাফাইর নম্বয 
ভক্ষনিক্ষযিং কভপকতপায নাভ ও মভাফাইর নম্বয ম্মাক্ষনত কাউক্ষিরয কতৃপক ভরনানীত ফযক্ষিয নাভ 

ও ক্ষিকানা, মভাফাইর নম্বয 

মক্টয মযার্ 

 ২৭ আভা ০১৭০৯৯৪৩৭১২ IqvW© wK¬bvi  ‡Wªb কাযা দযদপ্তয মযার্ রু্জরয়র দা মভাঃ আগয অভয ফীন আব্দার আক্ষর্জ(তাক্ষভভ) 

 ২৭ ক্ষফল্লার-১ ০১৭০৯৯৪৩৭১৩ IqvW© wK¬bvi   

‡Wªb 
উরভ দা মযার্ নফকভুায স্কুররয ক্ষছরন ক্ষযচ্ছন্ন ক্ষযদপক ঃ প্রঃ ফঃ ফযঃ কভপকতপা (ম্মাক্ষনত কাউক্ষিরয,ওয়ার্প নিং২৭) 

 ২৭ ারপর্জা মফগভ ০১৭০৯৯৪৩৭১৪ IqvW© wK¬bvi  ‡Wªb 

+Svo– 
র্জয়নার মযার্ মভাফাইর নম্বয-০১৬৩১৪৯৭৯০৪ মভাফাইর নম্বয-০১৯১১৭০৯৮৭৮ মভাফাইর নম্বয-০১৭৪২৮৭৮৫৩৬ 

 ২৭ আফুর মান ০১৭০৯৯৪৩৭১৮ IqvW© wK¬bvi  Kzov মানী দারান মযাদ    

 ২৭ তাক্ষরভা ০১৭০৯৯৪৩৭২৩ IqvW© wK¬bvi  Svo– ঢারকশ্বযী মযার্  ভুাম্মদ মক্ষরভ ভৃধা াভযু নাায 

 ২৭ রুক্ষপক ০১৭০৯৯৪৩৭১৫ IqvW© wK¬bvi  Svo– ওয়ার্ দযপ  ক্ষযচ্ছন্ন কভপকতপা ম্মাক্ষনত িংযক্ষিত কাউক্ষিরয 

 ২৭ মভাঃ ভক্ষনয মারন ০১৭০৯৯৪৩৭১৬ IqvW© wK¬bvi  Svo– মানী দারান মযাদ  মভাফাইর নম্বয-০১৭০৯৯৪৬২৭৫ ওয়ার্প নিং-২৭ 

 ২৭ মভাঃ ক্ষফল্লার-৩ ০১৭০৯৯৪৩৭১৭ IqvW© wK¬bvi  UªvK wK¬bvi নফাফ ফাক্ষগিা মেন   মভাফাইর নম্বয-০১৭১৭৪০৪৩২৮ 

 ২৭ কারু ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩৭৪৭ IqvW© wK¬bvi  Svo– মানী দারান মযাদ    

 ২৭ ভক্ষযয়ভ-২ ০১৭০৯৯৪৩৭২২ IqvW© wK¬bvi  ‡Wªb তাত খানা মরন   ফর্জরু 

 ২৭ নয়নতাযা ০১৭০৯৯৪৩৭৩৭ IqvW© wK¬bvi  Svo– নূয পাতা মরন   ওয়ার্প ক্ষিফ ২৭ 

 ২৭ ক্ষপরযার্জা ০১৭০৯৯৪৩৭২৩ IqvW© wK¬bvi  Svo– নাক্ষর্জভ উক্ষিন মযার্   মভাফাইর নম্বয-০১৮১৭০১৯৬৯৬ 

 ২৭ ক্ষর আিায ০১৭০৯৯৪৩৭২৪ IqvW© wK¬bvi  Kzov করভদা মযার্    

 ২৭ ভাক্ষফয়া খাতুন ০১৭০৯৯৪৩৭২৫ IqvW© wK¬bvi  ‡Wªb তাত খানা মরন ও নাক্ষর্জভ উক্ষিন মযার্    

 ২৭ পারতভা-১ ০১৭০৯৯৪৩৭২৬ IqvW© wK¬bvi  Svo– মানী দারান মযার্    

 ২৭ াক্ষদা আিয ০১৭০৯৯৪৩৭২৮ IqvW© wK¬bvi  ‡Wªb মতর্জ াতা গক্ষর    

 ২৭ মাাগী  ০১৭০৯৯৪৩৭৬৬ IqvW© wK¬bvi  Svo– আযপযারনর্জ মযার্    

 ২৭ মভাঃ ইকফার ০১৭০৯৯৪৩৭২৯ IqvW© wK¬bvi  ‡Wªb ফকক্ষফার্জায মভইন মযার্    

 ২৭ মখাযরদ ০১৭০৯৯৪৩৭৩০ IqvW© wK¬bvi  Svo–  ট্র্যারকয কভপী    

 ২৭ র্জক্ষরর ০১৭০৯৯৪৩৭৬৮ IqvW© wK¬bvi  Kzov ফকক্ষফার্জায মযার্    



 ২৭ ক্ষিংক্ষক ০১৭০৯৯৪৩৭৬৭ IqvW© wK¬bvi  Kzov নাক্ষর্জভউক্ষিন মযার্    

 ২৭ র্জীভ ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩৭৩১ IqvW© wK¬bvi  Kzov র্জয়নার মযার্    

 ২৭ ভক্ষযয়ভ-১ ০১৭০৯৯৪৩৭৩২ IqvW© wK¬bvi  Svo– ফকক্ষফার্জায মভইন মযার্    

 ২৭ র্জারার ০১৭০৯৯৪৩৭২৭ IqvW© wK¬bvi  Svo– ক্ষগদপা উিুরযার্    

 ২৭ খাতুন ০১৭০৯৯৪৩৭৩৩ IqvW© wK¬bvi  Svo– অযপারনছ মযার্    

 ২৭ ক্ষখনা-১ ০১৭০৯৯৪৩৭৩৪ IqvW© wK¬bvi  Kzov কভর দা মযার্    

 ২৭ ভয়না ০১৭০৯৯৪৩৭৩৫ IqvW© wK¬bvi  Svo–+Kzov উরভ দা মযার্     

 ২৭ মভাঃ ইভযান ০১৭০৯৯৪৩৭৩৬ IqvW© wK¬bvi  Svo– + 

Kzov 
নাক্ষর্জভ উক্ষিন মযার্ মেন    

 ২৭ ক্ষফল্লার-২ ০১৭০৯৯৪৩৭৩৮ IqvW© wK¬bvi  Svo– উরভদও মযার্     

 ২৭ র্জয়তুন মনছা ০১৭০৯৯৪৩৭৩৯ IqvW© wK¬bvi  Svo– তাত খানা মরন    

 ২৭ াক্ষফয়া ০১৭০৯৯৪৩৭৬৯ IqvW© wK¬bvi  Svo– + 

Kzov 
ফকক্ষফার্জায মযার্    

 ২৭ যক্ষপয়া ০১৭০৯৯৪৩৭৪৫ IqvW© wK¬bvi  ‡Wªb নফাফ ফাক্ষগিা    

 ২৭ তাক্ষভনা ০১৭০৯৯৪৩৭৭০ IqvW© wK¬bvi  ‡Wªb অক্ষপ    

 ২৭ মভারভরা খাতুন ০১৭০৯৯৪৩৭৪১ IqvW© wK¬bvi  Svo– অযপযারনর্জ মযার্    

 ২৭ াক্ষপয়াতুন মনছা ০১৭০৯৯৪৩৭৪২ IqvW© wK¬bvi   

Awd‡mi Kv‡R wb‡qvwRZ 
মতর্জাতা গক্ষর     

 ২৭ যভুর্জা ০১৭০৯৯৪৩৭৪৩ IqvW© wK¬bvi  Svo– + 

Kzov 
মানী দারান মযাদ    

 ২৭ খাররক ০১৭০৯৯৪৩৭৭২ IqvW© wK¬bvi  Svo– উরভদও মযার্ মেন    

 ২৭ মগারাভ ায়দায ০১৭০৯৯৪৩৭৪৪ IqvW© wK¬bvi  ‡Wªb + 

Kzov 
মানী দারান     

 ২৭ খক্ষরর ০১৭০৯৯৪৩৭৬৫ IqvW© wK¬bvi  ‡Wªb মানী দারান     

 ২৭ যাক্ষদা ০১৭০৯৯৪৩৭৪৫ IqvW© wK¬bvi  Svo– + 

Kzov 
মানী দারান     

 ২৭ মপারী-১ ০১৭০৯৯৪৩৭৪৯ IqvW© wK¬bvi  Svo– + 

Kzov 
মানী দারান     

 ২৭ যাইর্জন ০১৭০৯৯৪৩৭৫০ IqvW© wK¬bvi  Svo–+ 

Kzov 

 

গীদপাউিু মযার্    

 ২৭ ুক্ষপয়া আিায  ০১৭০৯৯৪৩৭৫১ IqvW© wK¬bvi  Svo–+ 

Kzov 
নফাফ ফাক্ষগিা    

 ২৭ ক্ষখনা-২ ০১৭০৯৯৪৩৭৬৪ IqvW© wK¬bvi  ‡Wªb মানী দারান মযার্    

 ২৭ মপারী-২ ০১৭০৯৯৪৩৭৭৩ IqvW© wK¬bvi  Kzov নাক্ষর্জভউক্ষিন মযার্    

 ২৭ র্জীফন ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩৭৪০ IqvW© wK¬bvi  Kzov ফকক্ষফার্জায মযার্    

 ২৭ ন ু ০১৭০৯৯৪৩৭৫৩ IqvW© wK¬bvi  ‡Wªb ঢারকশ্বযী মযার্    

 ২৭ যক্ষফউর ইরাভ ০১৭০৯৯৪৩৭৫৪ IqvW© wK¬bvi  ‡Wªb ফকক্ষফার্জায মরন মেন    

 ২৭ াযান ০১৭০৯৯৪৩৭৫৫ IqvW© wK¬bvi  Svo– মানী দারান মযার্ মেন    



 ২৭ ভক্ষযয়ভ-৩ ০১৭০৯৯৪৩৭৫৬ IqvW© wK¬bvi  ‡Wªb মানী দারান মযার্    

 ২৭ ক্ষভরনায ০১৭০৯৯৪৩৭৫৭ IqvW© wK¬bvi  ‡Wªb নাক্ষর্জভ উক্ষিন মযার্ মেন    

 ২৭ ভাক্ষনযু ০১৭০৯৯৪৩৭৭৪ IqvW© wK¬bvi  Kzov উরভদও মযার্     

 ২৭ মভাঃ ইব্রাক্ষভ-২ ০১৭০৯৯৪৩৭৪৮ IqvW© wK¬bvi  Svo– + 

Kzov 
ফকক্ষফার্জায ভারকপি    

 ২৭ মভরযর্জান ০১৭০৯৯৪৩৭১৯ IqvW© wK¬bvi  Svo– ফকক্ষফার্জায ভারকপি    

 ২৭ কৃষ্ণারার ০১৭০৯৯৪৩৭৫৮ IqvW© wK¬bvi  Svo– + 

Kzov  
ঢারকশ্বযী ভারকপি    

 ২৭ আভা আিায-২ ০১৭০৯৯৪৩৭৬০ Awd‡mi Kv‡R wb‡qvwRZ নগয বফন    

 ২৭ ারর্জদা মফগভ ০১৭০৯৯৪৩৭৭১ IqvW© wK¬bvi  ‡Wªb আক্ষপ    

 ২৭ ক্ষপক উক্ষিন ০১৭০৯৯৪৩৭৬১ IqvW© wK¬bvi  Svo–+ 

Kzov 
মতর্জাতা গরী ফকক্ষফার্জায মরন    

 ২৭ আঃ াক্ষরভ ০১৭০৯৯৪৩৭৭৫ IqvW© wK¬bvi  Svo– র্জয়নাগ মযার্    

 ২৭ ইব্রাক্ষভ-১ ০১৭০৯৯৪৩৭২০ IqvW© wK¬bvi  Kzov নাক্ষর্জভউক্ষিন মযার্    

 ২৭ ক্ষযপ ০১৭০৯৯৪৩৭৭৬ IqvW© wK¬bvi  ‡Wªb কভরদা মযার্    

 ২৭ মযাক্ষর্জনা মফগভ ০১৭০৯৯৪৩৭৬২ gv‡K©U wK¬bvi Svo–+Kzov উরভদও মযার্     

 ২৭ াক্ষফফযু যভান ০১৭০৯৯৪৩৭৬৩ gv‡K©U wK¬bvi 

AwWU wefv‡Mi Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

নূয পাতা মরন    

 ২৭ মভাঃ ক্ষক্ষিক ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩৭৫৯ gv‡K©U wK¬bvi Kzov নূয পাতা মরন মেন    

 ২৭ মভাঃ যাজ্জাফ ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩৭৫২ gv‡K©U wK¬bvi Svo– মানী দারান মযার্    

 ২৭ আকক্ষরভা আিায ০১৭০৯৯৪৩৭৩৮ gv‡K©U wK¬bvi Kzov ঢারকশ্বযী ভারকপি    

 ২৭ আরয়া ০১৭০৯৯৪৩৭৫৯ gv‡K©U wK¬bvi Svo– ঢারকশ্বযী ভারকপি    

 ২৭ মাররভান   নাক্ষর্জভউক্ষিন মযার্    

 

 

ঢাকা দক্ষিণ ক্ষক্ষি করপারযন 

ফর্জপয ফযফস্থানা ক্ষফবাগ 

অঞ্চর-৩ ওয়ার্প-২৮ 

ক্ষফলয়ঃ ফর্জপয ফযফস্থানায কভপ ক্ষযকল্পনা 

 

প্রতা ওয়ার্প ক্ষযচ্ছন্ন কভীরদয নাভ ও নম্বয কভপ এারাকায ক্ষফফযণ ভক্ষনিক্ষযিং ক্ষযচ্ছন্ন কভপকতপায নাভ ও মভাফাইর 

নম্বয 
ভক্ষনিক্ষযিং কভপকতপায নাভ ও মভাফাইর নম্বয ম্মাক্ষনত কাউক্ষিরয কতৃপক ভরনানীত ফযক্ষিয নাভ ও 

ক্ষিকানা, মভাফাইর নম্বয 

মক্টয মযার্ 

 ২৮ াওয়ারী ০১৭০৯৯৪৩৯৫৮ মেন খাররক মদওয়ানভ ১ভ মরন মেন ভুাম্মদ মক্ষরভ ভৃধা মভাঃ আগয মভাঃ আরনায়ায াযরবর্জ ফাদর 

 ২৮ মভাঃ াক্ষন ০১৭০৯৯৪৩৯৬০ মেন খারর্জ দর ক্ষিং মরন ক্ষযচ্ছন্ন কভপকতপা ঃ প্রঃ ফঃ ফযঃ কভপকতপা (ম্মাক্ষনত কাউক্ষিরয,ওয়ার্প নিং২৮) 

 ২৮ াক্ষদয ০১৭০৯৯৪৩৯৬১ ট্র্াক ঃ কভপী ট্র্যারকয কভপী মভাফাইর নম্বয-০১৭০৯৯৪৬২৭৫ মভাফাইর নম্বয-০১৯১১৭০৯৮৭৮ মভাফাইর নম্বয-০১৭৮২৩৯০২২৭ 



 ২৮ ভক্ষর্জপনা-১ ০১৭০৯৯৪৩৯৬২ মেন যনাথ মঘাল মযার্    

 ২৮ যাররা ০১৭০৯৯৪৩৯৬৪ ঝাড় ুঃ কভপী াফারনয গক্ষর খারর্জ মদওয়ান  ভুাম্মদ মক্ষরভ ভৃধা াভযু নাায 

 ২৮ মযারকয়া ০১৭০৯৯৪৩৯৬২ মেন খারর্জ মদওয়ান ১ মরন  ক্ষযচ্ছন্ন কভপকতপা ম্মাক্ষনত িংযক্ষিত কাউক্ষিরয 

 ২৮ ুক্ষপয়া ০১৭০৯৯৪৩৯৮৫ করেঃ ঃ কভপী িকফার্জায করেইনায  মভাফাইর নম্বয-০১৭০৯৯৪৬২৭৫ ওয়ার্প নিং-২৮ 

 ২৮ কাভার ০১৭০৯৯৪৩৯৬৯ ঝাড় ুঃ কভপী উিু মযার্   মভাফাইর নম্বয-০১৭১৭৪০৪৩২৮ 

 ২৮ আরভগীয ০১৭০৯৯৪৪০০৭ ট্র্াক ঃ কভপী যনাথ মঘাল মযার্    

 ২৮ তারয ০১৭০৯৯৪৩৯৬৭ ঝাড় ুঃ কভপী ট্র্যারকয কভপী   অক্ষখর িন্দ্র ভন্ডর (ফাফু) 

 ২৮ মর্জানা মফগভ ০১৭০৯৯৪৩৯৯২ ঝাড় ুঃ কভপী িুক্ষয াট্র্া   ওয়ার্প ক্ষিফ ২৮  

 ২৮ ান্তনা ০১৭০৯৯৪৩৯৬৮ ঝাড় ুঃ কভপী ায়দায ফক্স মরন   মভাফাইর নম্বয-০১৭১৮১৯০০৮৪ 

 ২৮ আক্ষম্বয়া ০১৭০৯৯৪৩৯৭১ ঝাড় ুঃ কভপী রারফাগ মভাড় এরক্স মভাড়    

 ২৮ ভুন্না মর্াভ ০১৭০৯৯৪৩৯৭০ ঝাড় ুঃ কভপী কাওয়ািুরী ক্ষনকা    

 ২৮ কক্ষফতা ০১৭০৯৯৪৪০১২ ঝাড় ুঃ কভপী িকফার্জায াী ভক্ষর্জরদয যাস্তা    

 ২৮ কাযন মনছা ০১৭০৯৯৪৩৯৭২ মেন মগৌয ুন্দয যায় মরন    

 ২৮ আরনায়ায-১ ০১৭০৯৯৪৩৯৭৩ মেন িুক্ষয াট্র্া    

 ২৮ ারুর আিায ০১৭০৯৯৪৪০০৫ ঝাড় ুঃ কভপী িকফার্জায থানায াভরন    

 ২৮ দুদু ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৪০১১ মেন িক াকুপরায মযার্    

 ২৮ মারন ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩৯৬৬ মেন রারফাগ মভাড় এরক্স মভাড়    

 ২৮ ক্ষখা আিায ০১৭০৯৯৪৪০০৬ ঝাড় ুঃ কভপী মক এভ ফক্ষয উক্ষিন ও ক্ষযার্জ উক্ষিন     

 ২৮ ভরনায়াযা ০১৭০৯৯৪৩৯৭৪ ঝাড় ুঃ কভপী ক্ষশু াাতার মথরক িাদনী ঘাি    

 ২৮ র্জক্ষভর ০১৭০৯৯৪৩৯৭৫ ঝাড় ুঃ কভপী খারর্জ মদওয়ান ২য় মরন    

 ২৮ মখারদর্জা মফগভ ০১৭০৯৯৪৩৯৭৬ ঝাড় ুঃ কভপী মক,ক্ষফ,রুি মযার্    

 ২৮ র্জর্জ ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩১৭৭ ঝাড় ুঃ কভপী িক ফার্জায ক্ষনকা এয মেন    

 ২৮ মভাঃ ভুক্ষরভ ০১৭০৯৯৪৩৯৭৮ মেন খারর্জ মদওয়ান ভরনয গক্ষর মেন    

 ২৮ মভাঃ ার্জাান ০১৭০৯৯৪৩১৭৯ ঝাড় ুঃ কভপী িক াকুপরায মযার্    

 ২৮ ভরা ০১৭০৯৯৪৪০১০ মেন ক্ষিং মরন    

 ২৮ ীভা ০১৭০৯৯৪৩৯৮০ ঝাড় ুঃ কভপী িক াকুপরায মযার্    

 ২৮ নুরু ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩১৮১ মেন খারর্জ মদওয়ান ২য় মরন    

 ২৮ ভে ুক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩৯৮২ মেন উিু মযার্    

 ২৮ মভাঃ ভক্ষকভ ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৪০১৫ ট্র্াক ঃ কভপী ট্র্যারকয কভপী    

 ২৮ াক্ষন্ত মফগভ-২ ০১৭০৯৯৪৩৯৮৩ ঝাড় ুঃ কভপী ক্ষিং মরন    

 ২৮ রারু দা ০১৭০৯৯৪৪০০৮ মেন িকফার্জায াী ভক্ষর্জরদয যাস্তা    

 ২৮ ক্ষফল্লার ০১৭০৯৯৪৩৯৮৪ ঝাড় ুঃ কভপী ক্ষিং মরন    

 ২৮ ভক্ষত ০১৭০৯৯৪৩৯৮৬ করেঃ ঃ কভপী িকফার্জায করেইনায    



 ২৮ পক্ষযদ ০১৭০৯৯৪৩৯৮৭ ট্র্াক ঃ কভপী ট্র্যারকয কভপী    

 ২৮ াক্ষন্ত যানী ০১৭০৯৯৪৩৯৯৮ ঝাড় ুঃ কভপী আর্জগয মরন    

 ২৮ আক্ষযপ মারন ০১৭০৯৯৪৪০১৪ ট্র্াক ঃ কভপী ট্র্যারকয কভপী    

 ২৮ র্জাাঙ্গীয ০১৭০৯৯৪৩৯৮৯ ট্র্াক ঃ কভপী ট্র্যারকয কভপী    

 ২৮ াভছু ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩৯৯০ ট্র্াক ঃ কভপী ট্র্যারকয কভপী    

 ২৮ মভাঃ এনারয়ত ০১৭০৯৯৪৪০০৯ মর্জান-3  আক্ষপ অক্ষপ    

 ২৮ ভর আরী  ০১৭০৯৯৪৩৯৫৯ মেন ফক্ষয উক্ষিন স্কুর    

 ২৮ মযখা ০১৭০৯৯৪৩০৩২ মেন মক,ক্ষফ,রুি মযার্    

 ২৮ কুরুভ ০১৭০৯৯৪৪০১৩ ঝাড় ুঃ কভপী মগৌয ুন্দয যায় মরন    

 ২৮ আন্না মফগভ ০১৭০৯৯৪৩৯৯৩ মেন খারর্জ মদওয়ান ২য় মরন    

 ২৮ তারযা খাতুন ০১৭০৯৯৪৩৯৯৪ ঝাড় ুঃ কভপী িকফার্জায াকুপরায মযার্    

 ২৮ ক্ষপরযার্জ ক্ষভয়া ০১৭০৯৯৪৩৯৯৫ যদায যনাথ মঘাল মযার্    

 ২৮ মভাঃ পয়ার ০১৭০৯৯৪৩৯৯৬ ঝাড় ুঃ কভপী যনাথ মঘাল মরন    

 ২৮ যাইর্জুন ০১৭০৯৯৪৩৯৯৭ মেন ক্ষশু াাতার মথরক িাদনী ঘাি    

 ২৮ আিায মারন ০১৭০৯৯৪৩৯৯৮ ঝাড় ুঃ কভপী আর্জগয মরন    

 ২৮ াক্ষনা মফগভ ০১৭০৯৯৪৩৯৯ ঝাড় ুঃ কভপী খারর্জ মদওয়ান ২য় মরন    

 ২৮ ক্ষর মফগভ ০১৭০৯৯৪৪০০ ঝাড় ুঃ কভপী মক,ক্ষফ,রুি মযার্    

 ২৮ ারভা ০১৭০৯৯৪৪০০১ মেন যনাথ ও উিু মযার্    

 ২৮ ভক্ষনয মারন ০১৭০৯৯৪২০৫০ ঝাড় ুঃ কভপী িকফার্জায াকুপরায মযার্    

 ২৮ াগযী যানী ০১৭০৯৯৪৪০০২ ঝাড় ুঃ কভপী আর্জগয মরন    

 ২৮ মারন আযা ০১৭০৯৯৪৩৯৯১ ঝাড় ুঃ কভপী রারফাগ মভাড় এরক্স মভাড়    

 ২৮ মভাঃ ফাফ ু ০১৭০৯৯৪৪০০৩ মেন ায়দায ফক্স মরন    

 ২৮ মভাঃ মারর ০১৭০৯৯৪৪০০৪ ঝাড় ুঃ কভপী নন্দ কুভায দও মযার্    

 

 

ঢাকা দক্ষিণ ক্ষক্ষি করপারযন 

ফর্জপয ফযফস্থানা ক্ষফবাগ 

অঞ্চর-৩ ওয়ার্প-২৯ 

ক্ষফলয়ঃ ফর্জপয ফযফস্থানায কভপ ক্ষযকল্পনা 

 

প্রতা ওয়ার্প ক্ষযচ্ছন্ন কভীরদয নাভ ও নম্বয কভপ এারাকায ক্ষফফযণ ভক্ষনিক্ষযিং ক্ষযচ্ছন্ন ক্ষযদপরকয নাভ ও মভাফাইর 

নম্বয 
ভক্ষনিক্ষযিং কভপকতপায নাভ ও মভাফাইর নম্বয ম্মাক্ষনত কাউক্ষিরয কতৃপক ভরনানীত ফযক্ষিয নাভ 

ও ক্ষিকানা, মভাফাইর নম্বয 

মক্টয মযার্ 



 ২৯ ক্ষযন 01709944241 ট্র্াক কভপী ট্র্যারকয কভপী মভাঃ ভাফুর উল্লা মভাঃ আগয ার্জী র্জাাঙ্গীয আরভ ফাফুর 

 ২৯ মভাঃ ক্ষরিন ক্ষভয়া 01709944242 †Wªb cwi¯‹vi KvR ারয়স্তা খান মযার্ ক্ষযচ্ছন্ন ক্ষযদপক ঃ প্রঃ ফঃ ফযঃ কভপকতপা (ম্মাক্ষনত কাউক্ষিরয,ওয়ার্প নিং২৯) 

 ২৯ মভাাযপ 01709944306 †Wªb cwi¯‹vi KvR ারয়স্তা খান মযার্ মভাফাইর নম্বয-০১৭০৯৯৪৬২৬৬ মভাফাইর নম্বয-০১৯১১৭০৯৮৭৮ মভাফাইর নম্বয-০১৭১৫১৫৪৪৭৫ 

 ২৯ নাক্ষযন 01709944243 iv Í̄v Rvo–i KvR  ইরাভফাগ এয  ারয মফক্ষড়ফাধ    

 ২৯ মভাঃ ভক্ষভন 01709944244 ‡Wªb cw¯‹vi KvR যভতগজ মরন মেন  ভুাম্মদ মক্ষরভ ভৃধা ার্জী আররয়া াযবীন যজু 

 ২৯ র্জাানাযা 01709944245 ‡Wªb cw¯‹vi KvR যভতগজ মরন ভক্ষর্জদ গক্ষর  ক্ষযচ্ছন্ন কভপকতপা ম্মাক্ষনত িংযক্ষিত কাউক্ষিরয 

 ২৯ ভাভুদা আিায 01709944246 nvZ Mvoxi KvR  ারয়স্তা খান মযার্  মভাফাইর নম্বয-০১৭০৯৯৪৬২৭৫ ওয়ার্প নিং২৪,২৫,২৯ 

 ২৯ পুরফানু 01709944247 iv Í̄v Rvo–i KvR  ওয়ািায ওয়াক্স মযার্   মভাফাইর নম্বয-০১৭১১৪৮৯৪৮৬ 

 ২৯ নাক্ষছভা 01709944308 nvZ Mvoxi KvR ার্জী ফারু মযার্    

 ২৯ মভাতাররফ 01709944309 ‡Wªb cw¯‹vi KvR ক্ষিভ ইরাভফাগ   মভাঃ র্জাক্ষকয 

 ২৯ াররা 01709944312 iv Í̄v Rvo–i KvR ক্ষিভ ইরাভফাগ   ওয়ার্প ক্ষিফ ২৯ 

 ২৯ াক্ষভদ ক্ষভয়া 0709944300 mi`vi I K‡›Uªbvi 

KvR  

ট্র্যারকয কভপী   মভাফাইর নম্বয-০১৭৩৩৯২০৯৩১ 

 ২৯ মভাঃ দীন ইরাভ 01709944249 iv Í̄v Rvo–i KvR  যভতগজ মরন পক্ষর্য়াক্ষট্র্    

 ২৯ নুয র্জাান মফগভ ১ 01709944250 nvZ Mvoxi Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ইরাভফাগ ঈদগা ভারিয া    

 ২৯ আবু্দয যক্ষভ  01709944251 UªvK Kzwj Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ট্র্যারকয কভপী    

 ২৯ আক্ষভযন 01709944252 nvZ Mvoxi Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ক্ষিভ ইরাভফাগ    

 ২৯ মভাঃ ইক্ষি আরী 01709944253 ‡Wªb cw¯‹vi Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ার্জী ফারু মযার্ যভতগজ র্ারক্ষট্র্ মেন    

 ২৯ আওয়ার-১ 01709944313 ‡Wªb cwi¯‹vi Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ার্জী যীভ ফক্স মরন    

 ২৯ মভারভরা 01709944254 nvZ nvoxi Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

মাস্তায ঢার ইরাভফাগ    

 ২৯ আক্ষম্বয়া মফগভ 01709944255 iv Í̄v Rvo–i Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

গক্ষনক্ষভয়া ঘাি এফিং াশ্বপফক্ষতপ মেন    

 ২৯ মভাঃ ভাভুনযু যক্ষদ 01709944320 nvZ Mvoxi Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ক্ষিভ ইরাভফাগ    

 ২৯ মছরনায়াযা মফগভ 01709944256 iv Í̄v Rvo–i Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ূফপ ইরাভফাগ কক্ষভক্ষনউক্ষি মোয    

 ২৯ মভাঃ যক্ষন 01709944257 nvZ Mvoxi Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ইরাভফাগ কক্ষভনায ফাড়ীয াভরন    



 ২৯ ুক্ষপয়া মফগভ 01709944258 iv Í̄v Rvo–i Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ক্ষিভ ইরাভফাগ এক্ষ ভক্ষর্জদ    

 ২৯ র্জাানাযা আিায 01709944245 nvZ Mvoxi Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ওয়ািায ওয়াক্স মযার্    

 ২৯ ুর্জনী মফগভ 01709944260 iv Í̄v Rvo–i Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ার্জী যক্ষভ ফক্স মরন    

 ২৯ ক্ষর্জযাতন 01709944307 †Wªb cwi¯‹vi Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

মাস্তায ঢার    

 ২৯ াযবীন মফগভ 01709944261 iv Í̄v Rvo–i Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ার্জী যক্ষভ ফক্স মরন    

 ২৯ আরাউক্ষিন 01709944314 iv Í̄v Rvo–i Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ওয়ািায ওয়াক্স মযার্    

 ২৯ র্জাক্ষভনা 01709944262 nvZ Mvoxi Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ক্ষিভ ইরাভফাগ গক্ষর    

 ২৯ ভভতার্জ-১ 01709944263 †Wªb cwi¯‹vi Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ক্ষিভ ইরাভফাগ ক্লাফ    

 ২৯ মপারী 01709944264 †Wªb cwi¯‹vi Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

যভতগজ  ছাতা ভক্ষর্জরদয    

 ২৯ মক্ষরনা-১ 01709944265 †Wªb cwi¯‹vi Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ক্ষিভ ইরাভফাগ ক্লাফ    

 ২৯ আউয়ার-২ 01709944311 iv Í̄v Rvo–i Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ভাউযা মিক    

 ২৯ ইভাভ 01709944266 Rvo– †Wªb I eR¨© 

AcmiY KvR 

গক্ষন ক্ষভয়া আিংক্ষক    

 ২৯ ভাইনুক্ষিন 01709944266 iv Í̄v Rvo–i Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ওয়ািায ওয়াক্স মযার্    

 ২৯ পারতভা মফগভ 01709944267 iv Í̄v Rvo–i Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ওয়ািায ওয়াক্স মযার্    

 ২৯ মভাঃ মরার 01709944268 nvZ Mvoxi Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

িাাঁদনী ঘাি ঢার    

 ২৯ মযাক্ষয়া 01709944260 †Wªb cw¯‹vi Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ওয়ািায ওয়াক্স মযার্    

 ২৯ নফী মারন 01709944270 ‡UªK Kzwji Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ট্র্যারকয কভপী    



 ২৯ মভাঃ দাদন  01709944271 iv Í̄v Rvo–i Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ইরাভফাগ আরী ঘাি    

 ২৯ মর্জাযা 01709944272 †Wªb cw¯‹vi Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ইরাভফাগ আরী ঘাি    

 ২৯ ক্ষখনা 01709944273 †Wªb cw¯‹vi Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ইরাভফাগ কক্ষভনারযয ফাড়ী াভরন    

 ২৯ মভাঃ নাক্ষদভ 01709944274 nvZ Mvox Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ওয়ািায ওয়াক্স মযার্    

 ২৯ মারন ক্ষভয়া 01709944275 nvZ Mvox Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ঈদগা ভারিয ূফপ, ক্ষিভ, দক্ষিন া    

 ২৯ যক্ষভা আিায 0170944276 ‡Wªb cw¯‹vi Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ার্জী ইব্রাক্ষভ প্রাঃ স্কুররয গক্ষর    

 ২৯ আক্ষছয়া মফগভ 01709944277 nvZ Mvox Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ইরাভফাগ ইিাওয়ারায ঘাি    

 ২৯ যক্ষপকুর ইরাভ 01709944278 ‡Wªb cw¯‹vi Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ক্ষিভ ইরাভফাগ     

 ২৯ কারভ 01709944304 nvZ Mvox Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ক্ষিভ ইরাভফাগ     

 ২৯ আর-ভাভুন 01709944345 ‡Wªb cw¯‹vi Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ক্ষিভ ইরাভফাগ ক্লাফঘাি    

 ২৯ ারভা মফগভ 01709944279 nvZ Mvox Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ার্জী ফারুরযার্    

 ২৯ ক্ষর্জন্না ক্ষভয়া 01709944280 iv Í̄v Rvo–i Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ইরাভফাগ ফউফার্জায    

 ২৯ ারযা ফান ু 01709944281 ‡Wªb cw¯‹vi Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ইরাভফাগ ফউফার্জায    

 ২৯ ভভতার্জ মফগভ-২ 01709944282 ‡Wªb cw¯‹vi Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

যভতগজ ভারিয গক্ষর ভধয ভক্ষর্জদ    

 ২৯ আরনায়াযা মফগভ 01709944283 nvZ Mvoxi Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

যভতগজ ছাতা ভক্ষর্জরদয গক্ষর     

 ২৯ নুযর্জাান-২ 01709944284 nvZ Mvoxi Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ওয়ািায ওয়াক্স মযার্    



 ২৯ মারনআযা 01709944285 ‡Wªb cw¯‹vi Kv‡R 

wb‡qvwRZ   

ক্ষিভ ইরাভফাগ     

 ২৯ মরীনা মফগভ-২ 01709944303 nvZ Mvoxi Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ইরাভফাগ ার্জী ইব্রাীভ প্রঃ স্কুর গক্ষর    

 ২৯ আউয়ার-৩ 01709944286 nvZ Mvoxi Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ক্ষিভ ইরাভফাগ ঈদগা ভারিয াভরন    

  রাকী আিায 01709944287 ‡Wªb cw¯‹vi Kv‡R 

wb‡qvwRZ   

যভতগজ মরন    

  আররয়া মফগভ 01709944288 ‡Wªb cw¯‹vi Kv‡R 

wb‡qvwRZ   

ক্ষিভ ইরাভফাগ ঈদগা ভারিয াভরন    

  র্জক্ষয 01709944289 K‡›Ubvi eR¨© Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

রারফাগ াী ভক্ষর্জরদয ার    

  যানু মফগভ 01709944290 K‡›Ubvi eR¨© Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

িাদনীঘাি ঢাররয করেনারযয যক্ষ    

  ভক্ষযয়ভ মফগভ 01709944291 iv Í̄v Rvo–i Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ইরাভফাগ ফাউফাায কররানীয ভুখ    

  আর আক্ষভন 01709944292 †Wªb cwi¯‹vi Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ক্ষিভ ইরাভফাগ এক্ষ ভক্ষর্জদ    

  াান 04709944293 iv Í̄v Rvo–i Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ইরাভফাগ ক্লাফঘাি    

  মযাক্ষর্জ মফগভ 01709944294 nvZ Mvox I †Wªb 

cw¯‹vi KvR  

ার্জী ফারুরযার্ কুড়া ক্ষট্র্ যাক্ষস্ত    

  আবু্দর আক্ষর্জর্জ 01709944295 nvZ Mvoxi  I †Wªb 

cw¯‹vi Kv‡R  

ক্ষিভ ইরাভফাগ খাররক মিয়াঃ গক্ষর    

  নুয র্জাান-৩ 01709944296 nvZ Mvoxi Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ক্ষিভ ইরাভফাগ ঈদগা ভারিয াভরন    

  ভাু মফগভ 01709944297 nvZ Mvoxi Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

যভতগজ ভারিয গক্ষর    

  ক্ষরক্ষ মফগভ 01709944298 nvZ Mvoxi Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

ক্ষিভ ইরাভফাগ খাররক মিয়াঃ গক্ষর    

  আক্ষনছ ক্ষভয়া 01709944299 †Wªb I nvZ Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ূফপ ইরাভফাগ ভক্ষর্জদ গক্ষর    



  াযক্ষভন 01709944317 Rvo– I nvZ Mvoxi 

Kv‡R wb‡qvwRZ  

িাদনীঘাি ঢাররয করেনায    

  যার্জকুভায 01709944318 iv Í̄v ‡Wªb I Rvo–i 

Kv‡R wb‡qvwRZ  

ূফপ ইরাভফাগ ভক্ষর্জদ গক্ষর    

  পারতভা মফগভ 01709944248 iv Í̄v Rvo–i Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

িাদনীঘাি ঢার    

  ুক্ষপয়া মফগভ 01709944319 iv Í̄v †Wªb I Rvo–i 

Kv†R wb‡qvwRZ  

যভতগজ এয ারশ্বপয ফড়ুীয গক্ষর    

  ক্ষভরা 01709944301 iv Í̄v Rvo–i Kv‡R 

wb‡qvwRZ  

মাস্তা ঢার    

  ক্ষনভাই ফাফ ু 01709944302 iv Í̄v Rvo–i Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

ফাগানফাড়ী    

  আছভা মফগভ 01709944310 iv Í̄v Rvo–i Kv‡R 

wb‡qvwRZ 

মিয়াযরভন ঘাি    

 

 

 


