
ক্র. 

নং

বফবরং বপডায 

ক াড
ঈক কেয নাভ বপডাকযয নাভ

বপডাকযয 

করাড 

(কভ.ও)

এরা ায নাভ 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

1 F140K  াভযাঙ্গীয চয 5.92 কেক যহাটি, বিভ যসুরপুয, ঝাঈরাহাটি, হমযত নগয 5.92 5.92 5.92 5.92

2 F140H হুজুযাড়া 5.77 নফী নগয, নফাফচয, অশ্রাপাফাদ, হুজুযাড়া 5.77 5.77 5.77 5.77

3 F140M মুসবরভফাগ 5.72
ভাদফয ফাজায , অশ্রাপাফাদ কভআন কযাড, া া পুর, হাকপজী 

হুজুকযয ভাদ্রাসা ও অা
5.72 5.72 5.72

4 F140Y নয়াগাও 4.88 নয়াগাও, ঝাঈরাহাটি কভআন কযাড, নুরু কভম্বাকযয ফাড়ী, গাজীয ঘাে 4.88 4.88 4.88 4.88

5 F140A অরী নগয 4.60
যবণ ভাক েে,  াঠবি, অরী নগয, কচয়াযম্যান ফাড়ী, খবরপাঘাে, 

ফড়গ্রাভ অংব 
4.60 4.60 4.60 4.60

6 F140C  য়রাঘাে 4.45
 য়রাঘাে, নুযফাগ, ভবনয কচয়াযম্যাকনয ফাড়ীয গবর, ছাতা 

ভসবজদ, সয ায ফাড়ী , ক কভবয কটাস গবর
4.45 4.45 4.45

7 F140I ইদগাহ 3.97 কুড়াযঘাে, ব্যাোযীঘাে, আসরাভ নগয, ফড়গ্রাভ অংব 
3.97 3.97 3.97 3.97

8 F140N নুযফাগ 2.93 করাহায ব্রীকজয ঢার, কভযী কটাস গবর, অশ্রাপাফাদ 2.93 2.93 2.93 2.93

9 F140B কফড়ীফাঁধ 3.92 ভধ্য যসুরপুয, চান ভসবজদ কযাড, নফাফয, নূয জাহান স্কুর কযাড 3.92 3.92 3.92 3.92

10 F140E ান্না ব্যাোযী 3.18 ান্না ব্যাোযী  াযখানা,  াযখানা আঈবনে-2 ও বপস 3.18

11 F140R যসুরপুয 2.30 পূফ ে যসুরপুয 01 নং কযাড হকত 08 নং কযাড ম েন্ত, কুড়ায ঘাে। 2.30 2.30

12 F140J ঝাঈচয 2.18 ঝাঈচয,  ালু নগয, ঝাঈচয ভকডর োঈন, ঝাঈচয ফাজায 2.18 2.18 2.18

13 F140T মুবিহাটি 2.15
এডকবাক ে  াভরুর আসসরাভ  বভঈবনটি কসন্টায, বিভ 

যসুরপুয, হাসান নগয
2.15 2.15 2.15

14
F140F 

পবযদপুয 

োওয়ায
0.33 পবযদপুয োওয়ায ( বভঈবনটি কসন্টায ও  নকবনন কসন্টায) 0.33

15
F140D কভোকডায 1.98 কভোকডায ফরকন আন্ডা., বপস, কভোকডায পাঈকন্ডন (বশুা ে) 1.98

16 F1104O কখারামুড়া ঘাে 5.57 নফী নগয, নুযজাহান স্কুর, নাস োযী গবর ও অা 5.57 5.57 5.57 5.57

17 F1104L খারাড় 5.22 অরীনগয কেম্পুটযান্ড, ওসভান ঘাে, ভবজফয ঘাে 5.22 5.22 5.22

18 F1104G গ্যাসবপল্ড 3.18  ালু নগয, ঝাঈরাহাটি, ঝাঈচয অংব 3.18 3.18 3.18 3.18

19 F120S
রারফাগ ৩৩/১১ 

ক বব গ্রীড 
ছাতা ভসবজদ 6.17 মুসবরভফাগ কঠাডা, যাজ নাযায়ণ ধয কযাড ও অা 6.17 6.17 6.17 6.17

74.42 16.82 16.95 17.47 17.69 16.82 16.75 17.47 18.57 16.82 16.95 17.47 17.69 15.00 16.95 17.47

 * সম্ভাব্য ল াডশেডডিং (লে.ও.) ৪০০।

 * কাশ া ডিডিত অিংে দ্বারা উক্ত সেশে সম্ভাব্য ল াডশেডডিং ডিশদেে করশব্।

 াভযাঙ্গীযচয 

১৩২/৩৩/১১ 

ক বব গ্রীড 

ঈক ে

বফবজবফ ৩৩/১১ 

ক বব গ্রীড 

ঈক ে

ডব্:দ্র: এিএ ডডডস কতত েক ব্রাদ্দ প্রাডির ডিডিশত ল াডশেডডিং এর পডরোণ ব্া সিংখ্যা হ্রাস-ব্তদ্ধি হশত পাশর। তশব্ জরুরী রক্ষণাশব্ক্ষণ কাজ/ ডব্দযযৎ ডব্ভ্রাট ব্া কে উৎপাদশির কারশণ এিএ ডডডস হশত ল াড প্রাডি সাশপশক্ষ এ ডেডডউ  

পডরব্তেি হশত পাশর। এছাা, এিএ ডডডস কততক ব্রাদ্দ কে হশ  প্রশোজশি রাত ১২.০০ ঘটটকা হশত সকা  ০৯.০০ ঘটটকা পর্ েন্ত ল াডশেডডিং করা হশত পাশর।

কভাে =

সম্ভাব্য করাডকবডং বসবডঈর

এনওবসএস-এয নাভঃ এনওবসএস  াভযাঙ্গীযচয, বডববডবস।

 র কসন্টাকযয নম্বযঃ ১৬১১৬

এনওবসএস-এয  করার রুকভয নম্বযঃ ০১৭৩০-৩২০৩১২


