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১ C608I গারড েন ২.৪১
মগিাজার কের  িাংামটর পয েন্ত বনউ আস্কাটন করারডর দবিণ পার্শ্ে।

২.৪১ ২.৪১ ২.৪১ ২.৪১ ২.৪১

২ C608H িাংামটর ৩.৩৩
পাপাড়া গব, বিয়ারমর গব, জন ন্ঠ ভিন হরে িাংামটর পয েন্ত 

রাস্তার উত্তর পার্শ্ে।

৩.৩৩ ৩.৩৩ ৩.৩৩ ৩.৩৩ ৩.৩৩

৩ C608X পূি ে কেজতুরী িাজার ২.১৬
কেজতুরী িাজার করামাস্ক টাওয়ার হরে জাহাঙ্গীর টাওয়ার হরয় জনো 

টাওয়ার পয েন্ত।
২.১৬ ২.১৬ ২.১৬ ২.১৬

৪ C608P

টিবিবি

২.

টিবিবি ভিন , কপররািাংা ভিন, বডঅআটি মার েট , ও ওয়ািা ভিন। 2 2 2

৫ C608AS

অম্বর-লাহ
৩.৬৬

অাউবিন গারম েন্টস্ হরে অম্বরলাহ মিবজদ পয েন্ত এিং মরণ চাঁদ এর 

গব।
৩.৬৬ ৩.৬৬ ৩.৬৬ ৩.৬৬ ৩.৬৬

৬ C608G আস্কাটন ৩.৩৩ িড় মগিাজার এা ার বদলু করাড ও গাউিনগর এা া। ৩.৩৩ ৩.৩৩ ৩.৩৩ ৩.৩৩ ৩.৩৩

৭ C6105Z কপাষ্ট বিি ২.৯১
কমৌচা  কমাড় হরে মাবিাগ পয েন্ত রাস্তার দবিণ পার্শ্ে, মাবিাগ হরে

লাবন্ত নগর কমাড় পয েন্ত পবিম পাল ও কপাষ্ট বিরির গব।
২.৯১ ২.৯১ ২.৯১ ২.৯১

৮ C6105Y অনার ব ২.৮৬ কমৌচা  কমাড় হরে  মরনায়ারা হিবপটার পয েন্ত। ২.৮৬ ২.৮৬ ২.৮৬ ২.৮৬ ২.৮৬

৯ C6105S কিঞ্চুরী ৩.
কমৌচা  কমাড় হরে উজ্জ কহারট পয েন্ত রাস্তার দবিণ পাল এিং কিআী

কচৌরাস্তা হরে ওয়যাররি কমাড় পয েন্ত।
৩. ৩. ৩. ৩. ৩.

১০ C665C পা েররাড ৩.৬৬
বভ ারুরেিা স্কু এন্ড  ররজর িামরন আষ্টাণ ে হাউবজং হরে কিআী

করাড কমাড় হরয় লাবন্তনগর পয েন্ত।
৩.৬৬ ৩.৬৬ ৩.৬৬ ৩.৬৬ ৩.৬৬

১১ C665K রমনা োনা ১.৫

মগিাজার কেরর পাম্প হরে মগিাজার কমাড় পয েন্ত দবিণ পাল, 

মগিাজার কমাড় হরে পুরােন রমনা োনার পূি ে পাল হরয় রমনা োনা 

মিবজদ পয েন্ত।

১.৫ ১.৫ ১.৫ ১.৫

১২ C6101NH কনভী হাউজ ১.৪৩
কনভী হাউজ হরে িাংামটর কমারড়র কমআন করারডর পূি ে পার্শ্ে পয েন্ত,

১.৪৩ ১.৪৩ ১.৪৩ ১.৪৩

১৩ C6101UH আউবন  হাআটস্ -১ ১. আউবন  হাআটস্ ভিন ১. ১.

১৪ C6101RT রুপায়ন করড কিন্টার ১. রুপায়ন করড কিন্টার ১. ১.

১৫ C672BC বিজ্ঞান  রজ ১.৫ িাম ে কগট হরে হাবিনা মার েট পয েন্ত। ১.৫ ১.৫ ১.৫

১৬ C672L  াওরান িাজার নে ে ০.৯১
িাম ে কগট কমাড় হরে অাউবিন গারম েন্টস্ পয েন্ত এিং মবহা  ররজর 

গব।
০.৯১ ০.৯১ ০.৯১

১৭ C694A

বিদ্যযৎ ভিন 

বজঅআএি

টিপটপ ৪.৪৫
জারজি টাওয়ার হরে লাবন্তনগর কমাড় পয েন্ত কমআন করারডর উত্তর ও

পবিম পার্শ্ে এিং অরগাড়ার গব।
৪.৪৫ ৪.৪৫ ৪.৪৫ ৪.৪৫ ৪.৪৫

৪১.১১ ১২.৫২ ১২.২৬ ১১.৪২ ১২.৫২ ১২.২৬ ১১.৪২ ১২.৫২ ১২.২৬ ১১.৪০ ১২.৩৬ ১২.২৬ ১২.৮৩ ১১.৬১ ১২.২৬ ১২.৮৩

সম্ভাব্য ল াডশেডডিং ডেডডউ 

এনওবিএি এর নামঃ  া রাআ

  কিন্টাররর নম্বরঃ ১৬১১৬

এনওবিএি এর  ররা রুরমর নম্বরঃ ০১৭৩০৩২০৩০৮

মগিাজার 

৩৩/১১ ক বভ

মগিাজার 

টিএন্ডটি

কিআী করাড 

সুআবচং কেলন

বিএিএমএমআউ

মবনপুরী পাড়া

* িম্ভাব্য কাডরলবডং (কম.ও) : ৪০০

*  রা বচবিে ংল দ্বারা উক্ত এা ায় উক্ত িমরয় িম্ভব্য কাডরলবডং বনরদ েল  রর ।

বি:দ্র: এনএবডবি  র্তে  িরাি প্রাবির বভবত্তরে কাড কলবডং এর পবরমাণ িা িংখ্যা হ্রাি-বৃবি কপরে পারর। েরি জরুরী রিণারিিণ  াজ/বিদ্যযৎ বিভ্রাট িা  ম বিদ্যযৎ উৎপাদরনর  াররণ এনএবডবি হরে খুি  ম কাড প্রাবি িারপরি এ 

বলবডউ পবরিেেন হরে পারর। এছাড়া, এনএবডবি  র্তে  িরাি  ম হর প্ররয়াজরন রাে ১২:০০ ঘটি া হরে ি া ৯:০০ ঘটি া পয েন্ত কাড কলবডং  রা হরে পারর।

কমাট


