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09:00-10:00 10.00-11.00 11:00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 22.00-23.00 23.00-24.00

B297L
ভুগদাাা াাতার 

৩৩/১১ কেভব

ফটতরা ১১ কেভব 

ওবাযহড
৩.৫

উত্তয ভান্ডা, দভিণ ভান্ডা, েদভ আরী 

ঝিরা, জভভদায ফাী, জাভাইহেয 

কটে, ভান্ডা কল ভাথা

B218D
ভাভনেনগয ৩৩/১১ 

কেভব

ধরুয ১১ কেভব 

ওবাযহড
২.৩

ধরুয, ফউফাজায, টাইর ট্টি, 

ফুভওোরা গভর, ভভরা ভাদ্রাা গভর

B224E
ভাদাযহটে ৩৩/১১ 

কেভব

ভান্ডা ১১ কেভব 

ওবাযহড
২.

ভান্ডা, ঝিরা, কেোযভযান োম যারে 

ংরগ্ন, ভান্ডা খারা ংরগ্ন

B224K
ভাভনেনগয ৩৩/১১ 

কেভব

ুভত খারা ১১ 

কেভব ওবাযহড
৩.৫

ফাহযে নগয, ুভত খারায, ডরভপন 

গভর, খাহরেুজ্জাভান গভর, উত্তয 

মাত্রাফাী

B224N
ভাভনেনগয ৩৩/১১ 

কেভব

ভনেটফতী ১১ 

কেভব ওবাযহড
২.৪

ফারুয ভাঠ, ূফ য ভাভনেনগয, 

ভাভনেনগয ভহডর সু্কর, ভরু ভভো গভর

B275R
ভাভনেনগয ৩৩/১১ 

কেভব

আয.কে. ভভন 

কযাড ১১ কেভব 

ওবাযহড

২.
আয.কে. ভভন কযাড, ৬ষ্ঠ গভর, ৭ভ 

গভর, ৮ভ গভর, কগাীফাগ।

B218S োজরা ৩৩/১১ কেভব
াহেদাফাদ ১১ 

কেভব ওবাযহড
২.৮

ােদাফাদ, ভফভফয ফাভগো ২নং কগট, 

৩নং কগট, ৪নং কগট, উত্তয মাত্রাফাী

B218I োজরা ৩৩/১১ কেভব
ভফভফয ফাভগো ১১ 

কেভব ওবাযহড
২.২

ভফভফয ফাভগো ১নং কগট, েরাট্টি, 

ীদ ঝজো সু্কর, ভভদনা ভঝজদ

B2110J
ভাভনেনগয ৩৩/১১ 

কেভব

জনথ ১১ কেভব 

ওবাযহড
২.৮

োঝজয ফাগ, ঋভলাা, ভভোজান 

করন, ভাভনেনগয ঢার, ব্রাহ্মণভেযন, 

জনথ কযাড

B233P
ভাদাযহটে ৩৩/১১ 

কেভব

ভুগদা ১১ কেভব 

ওবাযহড
০.৫

ভুগদা, ভুগদা অভপা য কোোটযায, 

ওোদা গভর

B224C
ভাভনেনগয ৩৩/১১ 

কেভব

ভট্টট ল্লী ১১ কেভব 

ওবাযহড
২.৫

ফাাঁট্টি, ভট্টট ল্লী, ধরুয ফঝি, 

কোল্ড কটাহযজ গভর, নাযহের ফাগান

B221A
ভাভনেনগয ৩৩/১১ 

কেভব

ওোা কযাড ১১ 

কেভব ওবাযহড
২.৫

োঝজয ফাগ, ভাভনেনগয ঢার, 

ভাভনেনগয ফাজায, ভাভনেনগয 

ুেুায

B297H
ভুগদাাা াাতার 

৩৩/১১ কেভব

ােদায আরী ১১ 

কেভব ওবাযহড
২.৪

ােদায আরী, ভান্ডা ১ভ গভর, ভনোয 

গভর, দানহফয গভর, ভুগদা ফযাংে 

েহরানী

B297B
ভুগদাাা াাতার 

৩৩/১১ কেভব

আনন্দধাযা ১১ 

কেভব ওবাযহড
১.২

োজী জাপয সু্কর গভর, গাহভ যন্ট 

গভর, কেভডোভ, কেভডোভ ংরগ্ন 

এরাো, ভাহেয আাঁ ের।

‡gvU 32.60 7.8 7.9 7.8 8.6 7.8 7.9 7.8 8.6 7.8 7.9 7.8 8.6 7.8 7.9 7.8

* GbGjwWwm KZ©„K eivÏ cÖvwßi wfwË‡Z †jvW‡kwWs Gi cwigvY ev msL¨v n«vm-e„w× n‡Z cv‡i | Z‡e Riæix iÿYv‡eÿY KvR/ we`y¨r weåvU ev Kg  Dtcv`‡bi Kvi‡Y GbGjwWwm n‡Z †jvW cÖvwß mv‡c‡ÿ G wkwWDj cwieZ©b n‡Z cv‡i | 

GQvovI , GbGjwWwm KZ©„K eivÏ Kg n‡j cÖ‡qvR‡b ivZ 12:00 NwUKv n‡Z mKvj 09:00 NwUKv ch©šÍ †jvW‡kwWs Kiv n‡Z cv‡i |

* m¤¢ve¨ †jvW‡kwWs  †g.I.) 400

m¤¢ve¨ ‡jvW †kwWs wmwWDj   

এনওভএ এয নাভ: এনওভএ ভাভনেনগয।

ের কন্টাহযয নম্বয: ১৬১১৬

এনওভএ-এয েহরার রুহভয নম্বয: ০১৭৩০-৩২০৩১৮, +৮৮ ০২২২৩৩৪৮৮৫৫

* Kv‡jv wPwýZ Ask Øviv D³ mg‡q m¤¢ve¨ †jvW‡kwWs wb‡`©k K‡i |


