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িফডােরর নাম িফডােরর 
লাড( মঃওঃ)

উপেকে র নাম এলাকার নাম
৩

১ A619D
ধালাইখাল বাংলাবাজার, নথ ক হল রাড, প ািরদাস রাড, লালকু ঠ, 

জয়চ  ঘাষ লন, ঈ র চ  ঘাষ ীট, িপ. ক রায় রাড।

২ A619I
ইসলামপুর

ইসলামপুর, নবাববাড়ী পুকুরপাড়, আহসান উ াহ 
রাড, চায়না মােকট, শাহজাদা িময়া লন, িপ. ক রায় 
লন।

৩ A619S
সদরঘাট

িসমসন রাড, িচ  র ন এিভিনউ, মায়াকাটারা, 
িবআইডিবউ টিস, সদরঘাট সাস াল সািভস পাটয়াটলী 
লন।

৪ A619P পাটয়াটলী পাটয়াটলী রাড, রমাকা  ন ী লন, কিবরাজ লন, 
লয় াল ট।

৫ A619B
বাবুবাজার আকমল খান রাড, বাবুবাজার, বাদামতলী, রায় 

ঈ রচ  ঘাষ ট, হায়বাৎনগর লন।

৬
A619K

কােতায়ালী
পুিঁলশ ফািঁড়

তাতঁীবাজার, স  পা ার লন, রাখাল চ  বসাক 
লন, উ ব পা ার লন, কােতায়ালী রাড, নবরায় 
লন, শাখঁারীবাজার।

৭ A619M
মাজার বাবুবাজর ীজ, মাজার এলাকা, ইসলামপুর রাড 

(আংশিক),  সৈয়দ হাসান আলী লেন, জমুরাইল।

৮ A619G িব মপুর গােডন িস ট ১ ৫ িব মপুর গােডন িস ট ,িস সন রাড।

৯ A619L
ল ীবাজার

নব ীপ বসাক লন, পাতলা খান লন, এইচ. ক দাস 
রাড, ঠাকুর দাস লন, বািনয়ানগর, ক. জ  লন, 

ন লাল দ  লন।

A619Z
জ াবাহার

বাসাবাড়ী লেন, জ াবাহার ১ম, ২য়, ৩য় লেন, সৈয়দ 
আওলাদ হাসেন লেন, স  পা ার লেন, আশেক 
লেন।

১০ A687R
ধালাইখাল আরএমইউ 

নািছর উ ন সরদার লন, কাজী আ রু রউফ রাড, 
হাজী আ লু ম জদ লন, পাচঁ ভাই ঘাট লন, জনসন 
রাড, কু  বাবু লন।

১১ A687W
ওয়া ার রাড িব. ক দাস রাড, ওয়া ার রাড, উি নগ , মাহনী 

মাহন দাস লন, পলাল দাস লন, শ ামবাজার।

১২ A687F
ফরাশগ

আর.এম দাস রাড, তনুগ , বািনয়ানগর, 
মালাকারেটালা, সূ াপুর বাজার, কােঠরপুল লন, 
হেমন  দাস রাড, কলাল দাস লন।

১৩ A619T
তাতঁীবাজার

বংশাল ৩৩/১১
 কিভ উপেক ।

২*১০/১৪ এমিভএ।

রাজারেদউরী, তাতঁীবাজার, শাখঁারীবাজার, গায়ালনগর, 
রািধকা মাহন বসাক লন, ইংিলশ রাড, রায় সােহব 
বাজার।

িব: : িবদু ৎ িব াট/ র ণােব ণ এবং অব ার পিরে ি েত এ িসিডউল পিরবতন হেত পাের।

কুমারটলী ৩৩/১১
 কিভ উপেক

২*২০/২৮ এমিভএ

আই জ গইট 
৩৩/১১ কিভ 

উপেক
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