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১
F214V �ইয়াপাড়া 3.0

এিভিনউ  �রাড-০৮ (আংিশক), �মরািদয়া 

কবর�ান গিল, �চৗধুরী  বাড়ী  �মাড়, আনছারবাগ, 

ছােয়�নবাগ, নবীনবাগ, ভ ‚ইয়াপাড়া, রামপুরা  

3.0

২
F214W পি�ম বন� 2.29 রামপুরা বন� এ ও  িব বøক (আংিশক)। 2.3

3
F214B বনবীিথ 1.72

দি�ন বন� এল বøক এবং রামপুরা বন� এইচ 

বøক (আংিশক)।
1.7

4
F214M �মরািদয়া 3.0

�মরািদয়া পা�ট� অিফস হেত িহ�পুাড়া, রামপুরা 

বন� এইচ বøক (আংিশক)।
3.0

5
F214E মেডল �ল 2.87

প��ম  ন�ীপাড়া  (আংিশক), কা�জ  বাড়ী  

এিভিনউ �রাড, দি�ন বন� বøক- �ক, �জ, �জ, 
2.9

6
F214F ফরাজী 1.25

রামপুরা বন� ই বøক (আংিশক), রামপুরা/দি�ন 

বন� �জ বøক, �মরািদয়া বাজার, �মইন �রাড।
1.3

7
F299P মন�রা 0.71

রামপুরা বন� এফ,  ই  ও �জ  বøক (আংিশক) 

এবং িবশ̂ �রাড।
0.7

8
F299C �স�াল মসিজদ 2.41 রামপুরা বন� িস ও  িড  বøক (আংিশক) 2.4

9
F299G এফিজ 1.0 রামপুরা বন� এফ ও  �জ বøক (আংিশক)। 1.0

10
F299A আ�র �জাড়া 2.0 আ�রেজাড়া, �মা�াবাড়ী, বাগানবাড়ী, িবশ̂�রাড, 

��েমাহনী, মা�াসা �রাড, ইমামবাগ, মাতবর 
2.0

11
F299L লািরভ 1.3

রামপুরা বন� এন এস  �রাড,  এ, িব, বøক ও পূব � 

রামপুরা আংিশক (আংিশক)।
1.3

12
F299I আইিড য়াল 1.0 রামপুরা বন� িস ও  িড  বøক (আংিশক)। 1.0

13 F299Q বায়�ল ��ছ 2.5 রামপুরা বন� ই ও  এফ বøক (আংিশক)। 2.5

14 F221S িস�া�র 2.8 মাদারেটক িস�াপ ুর  �রাড , দঃ বন� এ, িব, িস 

িড, এফ ও �জ (আংিশক), িততাস �রাড, 

2.8

15
F221T ি�েমাহনী 2.46

ন�ীপাড়া  ি�জ  , �ছাট বটতলা, বড় বটতলা, �ুল 

�রাড, িরফুজী ক�া�  �মাহােজর কেলানী, 
2.5

30.31 �মাট= 10 .0 10 .2 10 .0 10 .0 10 .2 10 .0 10 .0 10 .2 10 .0 10 .0 10 .2 10 .0 10 .0 10 .2 10 .0

* স�াব� �লাডেশিডং  �ম.ও.- ৪০০

* কােলা িচি�ত অংশ �ারা উ� সমেয় স�াব� �লাডেশিডং িনেদ�শ কের ।
* এনএলিডিস কতৃ�ক বরা� �াি�র িভ ি�েত �লাডেশিডং এর পিরমাণ  বা  সংখ�া �াস-বৃ�� হেত পাের । জ�রী  র�ণােব�ণ  কাজ/ িবদু�ৎ িব�াট  বা  কম  উঃপাদেনর কারেণ এনএলিডিস হেত �লাড  �াি� সােপে� এ িশিডউল পিরবত�ন হেত পাের ।

* এছাড়াও , এনএলিডিস কতৃ�ক বরা� কম হেল �েয়াজেন রাত ১২ :০০  ঘ�টকা হেত সকাল ০৯ :০০  ঘ�টকা পয �� �লাডেশিডং করা হেত পাের ।

এনওিসএস এর নাম: বন�
কল �স�ােরর ন�র : ১৬১১৬

এনওিসএস-এর কে�াল �েমর ন�র:  ০১৭৬৬৬৭৫০৩৯, ০২-৪৭২৯১৯৭৩  

৩৩/১১ �গাড়ান   সাব-

��শন

৩৩/১১ বন� সাব-

��শন

৩৩/১১ মাদারেটক  

সাব-��শন


