
সাধারণ 

ওয়াড ড 

নম্বর 

সাধারণ ওয়াড ডভুক্ত মমৌজার নাম 

ও মজ এল নম্বর 

সংশ্লিষ্ট মমৌজার 

শ্লফরীতত সাধারণ 

ওয়াড ডভুক্ত গ্রাম/ 

াড়া /মহল্লার নাম 

সাধারণ ওয়াতড ডর সীমানা/ ম ৌহশ্লি 

০১ নং 

ওয়াড ডর্ 

(ক) ৬৩ নং ফাঞ্চানগর মমৌজার 

(অংশ্লিক) ৭৬২৫-৭৬৩৬, 

৭৭৪৯-৭৭৭৮, ৭৯২২-৭৯৬৮। 

(খ) শ্লিম সাহাপুর সম্পূণ ড মমৌজা। 

(গ) ৭৬ নং মজুপুর (অংশ্লিক)গ্রাম ফাঞ্চানগর 

গ্রাম ফাঞ্চানগর 

(অংশ্লিক), গ্রাম 

ঃ সাহাপুর সম্পূণ ড, 

গ্রাম মজুপুর 

অংশ্লিক (প্রকাশ্য 

উত্তর মজুপুর)। 

উঃ-ছাগলত ড়া খাল ও জয়নাল মাস্টার 

মরাড। 

দঃ-ঢাকা-রায়পুর মরাড ও রহমতখালী খাল। 

পঃ-শ্লিম সাহাপুর মমৌজার পফ ড সীমানা 

ও মজুপুর মমৌজার পফ ড সীমানা। 

শ্লিমঃ-মকারালীয়া খাল, মমঘনা মরাড ও 

মমালস্না ফাড়ী মরাড। 

০২ নং 

ওয়াড ডর্ 

(ক) ৬৩ নং ফাঞ্চানগর মমৌজার (অংশ্লিক) 

৩৯৭-৪১০, 

৯৮০-১০৩৭, ১০৩৯-১২৮৬, 

৩৫৮৬, ৩৬০৫-৩৭১৭, 

৩৭১৯-৩৭৫৯। 

(খ) ৬৩ নং ফাঞ্চানগর মমৌজার (অংশ্লিক) 

৬৬১০-৬৮১১, ৬৮১৪-৬৮১৭, ৬৮১৯-৬৯৫৫, 

৬৯৫৭, ৭০৪০ 

(গ) ৬৩ নং ফাঞ্চানগর মমৌজার (অংশ্লিক) 

৭৫০১-৭৬২৪, ৭৬৩৭-৭৬৯৫, ৭৬৯৭-৭৭৪৮, 

৭৭৭৯, ৭৮০৯ 

গ্রাম ফাঞ্চানগর 

(অংশ্লিক) 

উঃ- মমঘনা মরাড ও ওসত্মা 

মকারালীয়া মরাড। 

দঃ-ঢাকা-রায়পুর মরাড। 

পঃ -মকারালীয়া খাল, মমঘনা 

মরাড ও মমালস্না ফাড়ী মরাড। 

শ্লিমঃ-অমজাদ াটঃ ফাড়ী 

মরাড, মমতহরখাঁ মরাড ও 

টি, আসলাম মরাড। 

০৩ নং 

ওয়াড ডর্ 

(ক) ৬৩ নং ফাঞ্চানগর মমৌজার (অংশ্লিক) 

১-১২১, ১২৩-১৬৬, ৪১১-৬৮৬, ৬৮৮-৮১০, 

৮১২-৮৬৯, ৮৭১-৯৩৬, ৯৩৮-৯৪০, ৯৪২, 

৯৪৪-৯৫০, ৯৫২-৯৭৯, ১২৮৭-১৫৩৮, 

১৫৪০, ১৫৪১, ১৫৪৩-১৫৫২, ১৫৫৪-১৫৭০। 

(খ) ৬৩নং ফাঞ্চানগর (অংশ্লিক) মমৌজার 

৩০০১-৩০৫০, ৩০৫২-৩১১০, ৩১১২-৩১৪৪, 

৩১৪৬-৩৪৪৮, ৩৪৫৩, ৩৪৫৪, ৩৪৫৬- 

৩৫৮৫, ৩৫৮৭-৩৬০৪। 

গ্রাম ফাঞ্চানগর 

(অংশ্লিক) 

উঃ- মমঘনা মরাড। 

দঃ- ঢাকা রায়পুর মরাড। 

পুঃ- অমজাদ াটঃ ফাড়ী 

মরাড, মমতহরখাঁ মরাড ও টি, 

আসলাম মরাড। 

শ্লিমঃ-গুঞ্জাখালী খাল ও 

জতফদউল্যা সড়ক। 

০৪ নং 

ওয়াড ডর্ 

(ক) ৬৩ নং ফাঞ্চানগর মমৌজার (অংশ্লিক) 

৪১৬০-৪১৮৭, ৪১৮৯-৪২০৭, ৪২২৯-৪৩২৪, 

৪৩২৬-৪৪৪৯, ৪৪৫২-৪৪৮২, ৪৪৮৪, 

৪৪৮৬-৪৭০০, ৪৭০২-৪৭২৭, ৪৭২৯-৪৭৮৬, 

৪৭৮৮-৪৮৪৩। 

(খ) ৬৩ নং ফাঞ্চানগর মমৌজার (অংশ্লিক) 

২২৫৪-২৬৩৮, ২৬৪০-২৬৪২, ২৬৪৪-২৬৫৪, 

১২০১-১৩০০, ১৩১১-১৫৬৩, ১৫৬৫-১৫৯৫। 

গ্রাম ফাঞ্চানগর 

(অংশ্লিক) 

উঃ-ঢাকা-রায়পুর মরাড। 

দঃ-রহমতখালী খাল। 

পঃ-শ্লমঠানীয়া খাল। 

শ্লিমঃ-গুঞ্জাখালী খাল। 

০৫ নং 

ওয়াড ড 

(ক) ৬৩ নং ফাঞ্চানগর মমৌজার (অংশ্লিক) 

৩৭৬০-৩৮১৪, ৩৮১৮-৩৮২২, ৩৮২৪, 

৩৮৪৩, ৩৮৪৫, ৩৮৫৮, ৩৮৬০-৩৮৬৩, 

৩৮৬৫-৩৯৪৫, ৩৯৪৭-৪০৫৯, ৪০৬১-৪১৫৯, 

৪৮৪৪-৪৯৯৫। 

গ্রাম ফাঞ্চানগর 

(অংশ্লিক) 

(প্রকাশ্য) 

িাখারীাড়া। 

উঃ-ঢাকা-রায়পুর মরাড। 

দঃ-রহমতখালী খাল। 

পঃ-ফাজার মরাড। 

শ্লিমঃ-শ্লমঠাশ্লনয়া খাল। 

০৬ নং 

ওয়াড ডর্ 

(ক) ৬৩ নং ফাঞ্চানগর মমৌজার (অংশ্লিক) 

৭৮১০-৭৮৩৮, ৭৮৪০-৭৭৮০, ৭৮৮৮-৭৮৯০, 

৭৯০৪, ৭৯১১-৭৯২১, ৭৯৬৯-৭৯৭৫, ৭৯৭৭- 

৮৩৩৭, ৮৩৩৯-৮৩৪০, ৮৩৪২-৮৪০১। 

গ্রাম ফাঞ্চানগর 

(অংশ্লিক) 

উঃ-ঢাকা-রায়পুর মরাড ও 

রহমতখালী খাল 

দঃ-রহমতখালী খাল। 

পঃ-লক্ষ্মীপুর-রামগশ্লত মরাড ও 

শ্লডতটাশ্লরয়াম মরাড। 

শ্লিমঃ-ফাজার মরাড। 

০৭ নং 

ওয়াড ড 

(ক) ৬৩ নং ফাঞ্চানগর মমৌজার (অংশ্লিক) 

৮৪০২-৮৬২০। 

(খ) ৬৩ নং ফাঞ্চানগর মমৌজার (অংশ্লিক) 

৫০৯৬-৫১০৮, ৫১২৭-৫১৬২, ৫১৬৪-৫১৯৩, 

৫১৯৬-৫১৯৭, ৫১৯৯-৫২০১, ৫২০৩-৫২৩৯, 

৫২৪১-৫২৪৬ 

গ্রাম ফাঞ্চানগর 

(অংশ্লিক), গ্রাম 

সমতসরাফাদ 

(অংশ্লিক), গ্রাম 

লাহারকাশ্লি 

(অংশ্লিক) 

উঃ-রহমতখালী খাল ও 

মগাডাউন মরাড 

দঃ-কালীফাড়ী মরাড। 

পঃ-লক্ষ্মীপুর-রামগশ্লত মরাড ও 

কালু হাজী মরাড। 

শ্লিমঃ-কতলশ্লজতয়ট মরাড । 



(গ) ৭৫ নং সমতসরাফাদ (অংশ্লিক) ৮৯৩-৮৯৭, 

৯০৯-১০৩৪, ১০৩৬-১১৫৫, ১১৬৮-১২১৭, 

(ঘ) ৭৭ নং লাহারকাশ্লি মমৌজা (অংশ্লিক) 

০১-৩৪। 

০৮ নং 

ওয়াড ড 

(ক) ৬৩নং ফাঞ্চানগর মমৌজার (অংশ্লিক) ৪৯৯৬- 

৫০৯৫, ৫২৪৭-৫২৫৩, ৫৩২৬-৫৩২৯। 

(খ) ৬৩ নং ফাঞ্চানগর মমৌজার (অংশ্লিক) 

২৮৩৪-২৮৩৫, ২৮৩৭, ২৮৩৮, ২৮৪০-২৮৪৪, 

২৮৪৮-২৮৫৭, ২৮৫৯-২৮৬৯, ২৮৭১-২৮৭৪। 

(গ) ৭৫ নং সমতসরাফাদ (অংশ্লিক) ০১-১৪৫, 

২০৪-৬১২, ৮৯৮-৯০৮। 

গ্রাম ফাঞ্চানগর 

(অংশ্লিক), গ্রাম 

সমতসরাফাদ 

(অংশ্লিক) 

প্রকাশ্য লাম রী। 

উঃ-রহমতখালী খাল। 

দঃ-অশ্লজশ্লজয়া মাদ্রাসা মরাড। 

পঃ-কতলশ্লজতয়ট মরাড। 

শ্লিমঃ-রহমতখালী খাল। 

০৯ নং 

ওয়াড ডর্ 

(ক) ৬৩নং ফাঞ্চানগর মমৌজার (অংশ্লিক) 

২৮৭৫-২৯৭৯। 

(খ) ৭৫ নং সমতসরাফাদ (ংশ্লিক) ১৪৬-২০৩, 

৬১৩-৭২৮, ৭৩০-৭৮৮, ৮০০,৮০১-৮৯২, 

১১৫৬-১১৬৭, ১২১৮-১২৭৯। 

(গ) ৭৫নং সমতসরাফাদ (অংশ্লিক) ৭৮৯-৭৯৯, 

১২৮০-১৭৪৪, ১৭৪৮, ১৭৯৬-১৯৯৯। 

গ্রাম ফাঞ্চানগর 

(অংশ্লিক), গ্রাম 

সমতসরাফাদ 

(অংশ্লিক) 

উঃ-অশ্লজশ্লজয়া মাদ্রাসা মরাড ও 

কাশ্লল ফাড়ী মরাড। 

দঃ-মশ্লনর উশ্লিন াটঃ মরাড ও 

রহমতখালী খাল 

পঃ-লক্ষ্মীপুর রামগশ্লত মরাড। 

শ্লিমঃ-রহমতখালী খাল। 

১০ নং 

ওয়াড ড 

(ক) ৭৬নং মজুপুর (অংশ্লিক) ৩৩০-৬৫৬, 

৬৭১-৭২৩, ৭৫৪-৭৭৯, ৯২০-৯৫৫, ৯৬৭- 

১০৬৩। 

(খ) ৬৩ নং ফাঞ্চানগর মমৌজার (অংশ্লিক) 

৮৬২১-৮৬৮৪, ৮৬৮৬-৮৭৬৭। 

(গ) ৭৭নং লাহাকাশ্লি মমৌজার অংশ্লিক ৮৪-১২৫, 

১২৮-৪২৮, ৪৩০-৪৩৯। 

(ঘ) ২৬৫ নং রাশ্লজফপুর (অংশ্লিক) 

১৪৪৩-১৪৭০। 

গ্রাম ফাঞ্চানগর 

(অংশ্লিক) 

গ্রাম লাহারকাশ্লি 

(অংশ্লিক) 

গ্রাম দঃ মজুপুর 

(অংশ্লিক) 

উঃ-রহমতখালী খাল 

দঃ-ছদর উশ্লিন ভূআয়া মরাড, 

হাওলাদার ফাড়ী মরাড ও 

কযাতেন মরাড। 

পঃ-শ্লড শ্লফ মরাড, পজলু শ্লময়া 

ফাড়ী সংলগড়ফ মরাড। 

শ্লিঃ-লক্ষ্মীপুর-রামগশ্লত মরাড, 

কালু হাজী মরাড ও 

রহমতখালী খাল। 

১১ নং 

ওয়াড ড 

(ক) ৮৮ নং অঠিয়াতলী (অংশ্লিক) ২৮৫-৩১৯, 

৫৮৭-৬৫২, ৭৫২-৭৬২, ৮০১-৮০৩, ৮০৫- 

৮০৮, ৮২২-৮২৩, ৮৫৯, ৯০০-৯১৭, ৯২৪- 

৯২৬, ৯৪৮-৯৬১, ১৩২০-১৩২২, ১৩২৫, 

১৩৩০-১৩৯৩, ১৩৯৫-১৪২১, ১৬৯৪, ১৬৯৯, 

১৭০৭-১৭০৮, ১৭১০, ১৭১২-১৭১৪, ১৭৪৬, 

১৭৬২-১৭৬৭, ৮৮নং অঠিয়াতলী মমৌজার 

(অংশ্লিক) ৩০-২৮৪, ৩২০-৫৮৬, ৭৬৩-৮০০, 

৮৬০-৯০০, ১৭১৬, ১৭৫২, ১৭৫৪, ১৭৫৫, 

১৭৭৯, ১৭৬৮-১৭৭৭। 

২৬৬ নং মগৌরীনগর (অংশ্লিক) ৭৭৫-৭৯৩, 

৭৯৫-৮১৯। 

(খ) ৭৭ নং লাহাকাশ্লি মমৌজার অংশ্লিক ৭৫০- 

৭৯৫, ৮৭১-৯০১। 

(ঘ) ৭৬ নং মজুপুর (অংশ্লিক) ৬৫৭-৬৭০, 

৭২৪-৭৫৩, ৭৮০-৯১৯, ৯৫৬-৯৬৬, ১০৬৪- 

১১৫৭। 

গ্রাম অঠিয়াতলী 

(অংশ্লিক), গ্রাম 

মগৌরীনগর 

(অংশ্লিক), গ্রাম 

লাহারকাশ্লি 

(অংশ্লিক), গ্রাম 

দঃ মজুপুর 

(অংশ্লিক) 

উঃ-রহমতখালী খাল 

দঃ-যুগী ফাড়ী মরাড ও 

ফাআিমারা মরাড। 

পঃ-যুগীর হাট মরাড ও ভূআয়া 

মরাড। 

শ্লিমঃ-শ্লড শ্লফ মরাড ও 

পজলুশ্লময়া ফাড়ী সংলগড়ফ মরাড। 

১২ নং 

ওয়াড ড 

(ক) ৭৪ নং অশ্লফরনগর মমৌজার (অংশ্লিক) 

১-৪৫৮, ৫৩৫-৯৬৫, ১৪৭০-১৫৮৭, ১৭৮৪- 

১৭৮৭, ১৭৭৯, ১৮০৮। 

(খ) ৭৭নং লাহাকাশ্লি মমৌজার অংশ্লিক ৩৫-৮৩, 

১২৬, ১২৭, ৪২৯, ৪৪০-৭৪৯, ১৪৬২-১৮০৭, 

২১৯৯, ২২৭৮, ২২৬৬, ২২১৭। 

গ্রাম অশ্লফরনগর 

(অংশ্লিক), গ্রাম 

লাহারকাশ্লি 

(অংশ্লিক) 

উঃ-ছদর উশ্লিন ভূআয়া মরাড, 

হাওলাদার ফাড়ী ও কযাতেন 

মরাড। 

দঃ-খামার ফাড়ী মরাড ও 

রহমতখালী খাল। 

পঃ- ছদর উশ্লিন ভূআয়া ফাড়ী 

মরাড ও মখানার ফাড়ী মরাড। 

শ্লিমঃ- লক্ষ্মীপুর-রামগশ্লত 

মরাড ও রহমতখালী খাল। 

১৩নং 

ওয়াড ড 

(ক) ২৬৫নং রাশ্লজফপুর মমৌজা (অংশ্লিক) 

১০৩-১৪২, ১৫০-১৮৩, ১৯৮-২০২, ২০৪- 

২৭১, ৬৭৮-৮৫৭, ৮৬১-৮৬৬, ১১১৬, 

১১২১-১২১৫, ১৩১৭-১৩৩৪, ১৩৪২- 

১৩৪৩, ১৩৪৭-১৩৬৯, ১৩৭১-১৪৪২, 

গ্রাম রাশ্লজফপুর 

(অংশ্লিক), 

গ্রাম 

মগৌরীনগর 

(অংশ্লিক), 

উঃ জকশ্লসন হআতত টুকাশ্লময়ার 

ব্রীজ ও অলী কশ্লমিনার 

মরাড। 

দঃ রহমতখালী খাল। 

পঃ জকশ্লসন মািার ফাজার 



১৪৭১-১৫৬৬, ১৫৭৪-১৫৭৫, ১৬৭৮। 

(খ) ২৬৬নং মগৌরীনগর মমৌজা (অংশ্লিক) 

৬২৭-৬৩১, ৭০১-৭৭৪, ৮২০-৮৬৮, 

৮৭৫-৮৭৭, ৯১৭, ৯১৯, ৯২৪, ৯৩৯, ৯৭৫, 

৯৮০-৯৮৪, ৯৮৮-৯৯১, ৯৯৯-১০০৬। 

(গ) ৯০নং মহাগলডহরী মমৌজা (অংশ্লিক) 

২৮২-৩০৩, ৩১২-৪৬২। 

(ঘ) ৮৯নং শ্লফরশ্লখল মমৌজা (অংশ্লিক) 

৩১০-৪০৭, ৪৫০-৪৭৮। 

গ্রাম 

মহাগলডহরী 

(অংশ্লিক), 

গ্রাম শ্লফরশ্লখল 

(অংশ্লিক) 

মরাড ও াম্প মরাড। 

শ্লিমঃ রাশ্লজফপুর মমৌজার 

শ্লিম সীমানা। 

১৪নং 

ওয়াড ড 

(ক) ৬৩নং ফাঞ্চানগর মমৌজা (অংশ্লিক) 

(প্রকাশ্য উঃ ফাঞ্চানগর) ১-৩৩১, ৩৩৪-৭৩৯, 

১০৭৯-১০৯৮, ১১০৬, ১১০৭, ৭৪২-৮৩৭, 

৮৪০-৯২৭, ১০৯৯-১১০৪, ৬০০১-৬২৭৪, 

৬২৭৬-৬৩০৭, ৭০৩২-৭০৩৮, ৯২৭- 

১০৬৭, ১০৬৯-১০৭৮, ১১০৫-১১৪৫। 

(খ) ৬৩নং ফাঞ্চানগর মমৌজা (অংশ্লিক) 

১৬৭-২৯৮, ৩০০-৩৯৬, ৬৩০৮-৬৫৬৭, 

৬৫৭০-৬৬০৯। 

(গ) ৬৪নং লক্ষ্মীপুর মমৌজা (অংশ্লিক) 

৩৩৭৯-৩৩৮৪, ৩২০৮, ৩২৩৯-৩৩৭৮, 

৩৩৮৫-৩৩৯৯, ৩৪০১-৩৪০৫। 

গ্রাম উঃ 

ফাঞ্চানগর, 

গ্রাম ফাঞ্চানগর 

(অংশ্লিক), 

গ্রাম লক্ষ্মীপুর 

(অংশ্লিক) 

উঃ মকারাশ্ললয়া খাল। 

দঃ মমঘনা মরাড, ওসত্মা 

মকারাশ্ললয়া মরাড। 

পঃ মকারাশ্ললয়া খাল। 

শ্লিমঃ মখায়া সাগর দীশ্লঘর 

শ্লিম াড়। 

১৫নং 

ওয়াড ড 

(ক) ৬৪নং লক্ষ্মীপুর মমৌজা (অংশ্লিক) 

৩৪৫৩-৩৬৫০, ৩৮৭৪-৪০৭৫, ৩৬৫৮, 

৩৬৬০-৩৮৭২, ৪০৪৬, ৪০৭৬-৪৪৪৭, 

৬১১৮, ৫৬৯১-৫৯৫৮, ৫৯৬০-৬০৬৫, 

৬০৬৬-৬০৬৭, ৬০৮৭-৬১১৪। 

(খ) ২৬৪নং  রলামছী মমৌজা (অংশ্লিক) 

১০৯৪-১১৭০, ১১৯৬-১২১০, ১২৩৩, 

১২৩৪, ১২৩৬-১২৩৭। 

(গ) ২৬৩নং মজানদী মমৌজা (অংশ্লিক) 

২১০-২৪২, ২৬৪-৩৬০। 

(ঘ) ৬৩নং ফাঞ্চানগর মমৌজা (অংশ্লিক) 

২১০১-২২৫৩, ২৮০১-২৮০৯, ২৮১৪- 

২৮৩৩। 

গ্রাম লক্ষ্মীপুর 

(অংশ্লিক), 

গ্রাম  রলামছী 

(অংশ্লিক), 

গ্রাম মজানদী 

(অংশ্লিক), 

গ্রাম ফাঞ্চানগর 

(অংশ্লিক) 

উঃ মমঘনা মরাড ও কামান 

মখালা মরাড। 

দঃ ঢাকা-রায়পুর মরাড ও 

রহমতখালী খাল। 

পঃ গুঞ্জাখালী খাল ও জতফদ 

উল্যা সড়ক। 

শ্লিমঃ আসলামগঞ্জ-কামান 

মখালা সড়ক ও মজানদী 

মমৌজার মধ্য সীমানা। 

 


