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১ B327S শ্যািপুর ওভারকেড 3.5
কদিত ী করাড, শ্যািপুর িাজার, পা পাড়া আংমিক, গু িাগ,

নতুন আ ীিের এ াকা।

২ B327E িসমজদ করাড ও/কে 3.0
মিমসক করাড নং- ১ েইকত ৫ পর্ যন্ত, করাড নং- ১, ১/এ ও স্কু  

করাড এিং পা পাড়া আংমিক।

৩ B327M কিাকে সুইটস ওভারকেড 2.0
শ্যািপুর কাঁচা িাজার,  া  িসমজদ, রাজািাড়ী, শ্যািপুর, 

মিক্রিপুর োউমজং।

৪ B326A আ ীিের ও/কে 4.0 আ ীিের ও শ্যািপুর োইস্কু  করাড এ াকা।

৫ B327Z মজয়া স্বরণী ও/কে 4.5
মজয়া স্বরনী করাড, নুরপুর, ব্াংক কক ানী, ছাপড়া িসমজদ 

এ াকা।

৬ B327Q করাড- ৭/৮ ওভারকেড	 3.5 করাড নং- ৬ েইকত ৯ পর্ যন্ত ও িসমজদ করাড এর আংমিক।

৭ B3B4G সবুজিাগ ওভারকেড		 5.0
নািা শ্যািপুর, কা ামিয়ার িাজার, কমিিনার করাড, কক জ 

করাড এিং সম মুল্লার পুকুরপাড় এ াকা।

৮ B327H রেিান এন্ড িাকসদ এক্সকেস 3.5 আ ীিের (মনজস্ব উপককে)

৯ B327F োমনি এক্সকেস 3.0 শ্যািপুর ১ নং করাড (মনজস্ব উপককে)

১০ B318D দমনয়া ওভারকেড	 4.0
পূি য কদা াই পাড়, নুরপুর, মুরাদপুর মজকরা পকয়ন্ট, কুদরত 

আ ীর িাজার,  ব্াংক কক ানী, গ্যাস পাইপ করাড, মুক্তধারা

১১ B318P পাকটরিাগ ওভারকেড			 4.0
পূিা ী এ াকা, পূি য কদা াইর পাড়, কদা াইর পাড় পামনর পাম্প, 

িাদ্রাসা করাড খা পাড়, কুতুিখা ী কিরস্থান।

১২ B326C কুতুিখা ী ওভারকেড	 3.5
রসু পুর, দমিণ কুতুিখা ী, কদা াইর পাড় িাজার, সরাই

িসমজদ করাড, দমনয়া কিরস্থান করাড, দমনয়া িাজার এ াকা

১৩ B325K কক আ ী করাড ও/কে	 3.0 কিমডকযা  করাড, িাদ্রাসা করাড,  া  মিয়া সরদার করাড।

১৪ B325Y সিন এন্ড সন্স ওভারকেড	 3.0 নতুন জুরাইন, আ িিাগ।

১৪ B325W ওয়াসা ওভারকেড		 4.0
পূি য জুরাইন, োজী কখারকিদ আ ী সরদার করাড, ঋমি পাড়া, 

িউ িাজার।

১৬ B325R মুরাদপুর ওভারকেড	 4.5
োজী  া  মিয়া সরদার করাড, িাদ্রাসা করাড, কুদরত আ ীর 

িাজার, মিয়া িসমজদ এ াকা।

১৭ B325L আ িিাগ (এক্সকেস) 3.0 আ িিাগ (মনজস্ব উপককে)

বি:দ্র:  এনএলবিবি কর্তৃ ক িরাদ্দ প্রাবির বিবিতর্ ললাি লেবিিং এর পবরমান িা িিংখ্যা হ্রাি-িতবি লপতর্ পাতর। র্তি জরুরী রক্ষণাতিক্ষণ কাজ/বিদ্যযৎ বিভ্রাট িা কম বিদ্যযৎ উৎপাদতনর কারতণ এনএলবিবি হতর্ খু্ি কম ললাি প্রাবি িাতপতক্ষ এ বেবিউল পবরিরৃ্ন হতর্ পাতর। এছাড়া, 

এনএলবিবি কর্তৃ ক িরাদ্দ কম হতল প্রত াজতন রার্ ১২:০০ ঘটিকা হতর্ িকাল ৯:০০ ঘটিকা পরৃ্ন্ত ললাি লেবিিং করা হতর্ পাতর।

* িম্ভািয ললাি লেবিিং (লম.ও.): ৪০০

কপাস্তকগা া		

সম্ভাব্ ক াডকিমডং মসমডউ 

এনওমসএস-এর নাি: এনওমসএস জুরাইন, মডমপমডমস। 

ক  কসন্টাকরর নের : ১৬১১৬

এনওমসএস-এর ককরা  রুকির নের: ০১৭৩০৩২০৩২৬	

শ্যািপুর মিমসক	

কাজ া 		

* কাতলা বিবির্ অিংে দ্বারা উক্ত এলাকা  উক্ত িমত  িম্ভিয ললািতেবিিং বনতদৃে কতর। 


