এনওমসএস এে নািিঃ কাকোই
ক কসন্টারেে নম্বেিঃ ১৬১১৬
এনওমসএস এে কররা রুরিে নম্বেিঃ ০১৭৩০৩২০৩০৮
ক্রমিক
মিম ং
নং মিডারেে ককাড

উপরকরেে নাি

মিডারেে নাি

মিডাে
ক াড

এ াকাে নাি

িগিাজাে ৩৩/১১ ককমি

গারড েন

৩.৪

িগিাজাে কেরক িাং ািটে পর্ েন্ত মনউ
ইস্কাটন কোরডে দমিণ পার্শ্ে।

C6105Z

িগিাজাে টিএন্ডটি

কপাষ্ট অমিস

২.৯১

কিৌচাক কিাড় হরে িাম িাগ পর্ েন্ত োস্তাে
দমিণ পার্শ্ে , িাম িাগ হরে শামন্ত নগে কিাড়
পর্ েন্ত পমিি পাশ ও কপাষ্ট অমিরসে গম ।

৩

C608BG

িগিাজাে ৩৩/১১ ককমি

মিমজএিইএ

৩.২৫

৪

C6105Y

িগিাজাে টিএন্ডটি

আনােকম

৩.৩৩

৫

C672BC

িমনপুেী পাড়া

মিজ্ঞান কর জ

২,৩১

৬

C694A

মিদ্যুৎ িিন মজআইএস

টিপটপ

৪.৪৩

৭

C608X

িগিাজাে ৩৩/১১ ককমি

পূি ে কেজতুেী িাজাে

২.৭

৮

C6105S

িগিাজাে টিএন্ডটি

কসঞ্চুেী

৩.৬৬

৯

C665C

কিই ী কোড সুইমচং কেশন

পাকেরোড

২.৩৩

কিই ী কোড হরে শামন্তনগে কিাড় পর্ েন্ত এিং

১০

C672L

িমনপুেী পাড়া

কাওোন িাজাে নে ে

৪.৩

িািে কগট কিাড় হরে আম্বেশাহ িসমজদ
পর্ েন্ত এিং িেণ চাঁদ এে গম ও িমহ া
কর রজে গম ।

১১

C6101NH

মিএসএিএিইউ

কনিী হাউজ

৩.৩৭

১

C608I

২

১৩.০০১৪.০০

জারজস টাওয়াে হরে শামন্তনগে কিাড় পর্ েন্ত
কিইন কোরডে উত্তে ও পমিি পার্শ্ে এিং
আরগাড়াে গম ।
কেজতুেী িাজাে কোিাস্ক টাওয়াে হরে
জাহাঙ্গীে টাওয়াে হরয় জনো টাওয়াে
পর্ েন্ত।
কিৌচাক কিাড় হরে উজ্জ কহারট পর্ েন্ত
োস্তাে দমিণ পাশ এিং কিই ী কচৌোস্তা
হরে ওয়ুাের স কিাড় পর্ েন্ত।

কনিী হাউজ হরে িাং ািটে কিারড়ে কিইন
কোরডে পূি ে পার্শ্ে পর্ েন্ত, পা পাড়া গম ,
মিয়ারিে গম , জনকন্ঠ িিন হরে
িাং ািটে পর্ েন্ত োস্তাে উত্তে পার্শ্ে।

C665K

কিই ী কোড সুইমচং কেশন েিনা োনা

১.১৭

১৩

C608P

িগিাজাে ৩৩/১১ ককমি

১.৯২

টিমসমি িিন , কপররািাং া িিন, মডআইটি
িারকেট, ও ওয়াসা িিন।

১৪

C6101UH

০.৬৩

ইউমনক হাইটস্ িিন

ইউমনক হাইটস্-১

১২.০০১৩.০০

িািে কগট হরে হামসনা িারকেট পর্ েন্ত।

১২

মিএসএিএিইউ

১১.০০১২.০০

িড় িগিাজাে এ াকাে মদলু কোড ও
গাউসনগে এ াকা।
কিৌচাক কিাড় হরে িরনায়াো হসমপটাে
পর্ েন্ত।

িগিাজাে কের ে পাম্প হরে িগিাজাে কিাড়
পর্ েন্ত দমিণ পাশ, িগিাজাে কিাড় হরে পুোেন
েিনা োনাে পূি ে পাশ হরয় েিনা োনা িসমজদ
পর্ েন্ত।

টিমসমি

১০.০০১১.০০

মিিঃদ্রিঃ মিদ্যুৎ মিভ্রাট, েিনারিিণ ও অিস্থাে পমেরেমিরে এই মশমডউ পমেিেেন হরে পারে এিং ক াড কশমডং এে সিয়কা

(Duration) কি-কিশী হরে পারে।

১৪.০০১৫.০০

১৫.০০১৬.০০

১৬.০০১৭.০০

১৭.০০১৮.০০

১৮.০০১৯.০০

১৯.০০২০.০০

২০.০০২১.০০

২১.০০২২.০০

