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১ B8915 দোপো ইদ্রোকপুর ৫.৬০
দোপো, শৈলকুড়ো

২ B8919 দোপো কোন্ট্েরপুল ৫.৫০
কোন্ট্েরপুল , িস্তোপুর

৩ B8912 দোপো ককোতোন্ট্লরিোগ ৩.২০
ককোতোন্ট্লরিোগ ,

৪ B8911 দোপো লোলপুর ২.৬০
লোলপুর , পুশুপুকুরপোড়

৫ B8913 দোপো িস্তোপুর ৩.৩০
িস্তোপুর, উপন্ট্েলো পসরষদ

৬ B891G দোপো কৈহোচর ৪.৯০
কৈয়োচর, লোলখো

৭ B8918 দোপো ইউসনয়ন পসরষদ ৫.৭০
ইউসনয়ন পসরষদ, দোপো

৮ B841X নন্দলোলপুর নন্দলোল ৩.৮০
নন্দলোলপুর , সপলকুসন কেোড়ো 

েিসেদ, কপোল পোড়, 

৯ B890Y নন্দলোলপুর নয়োেোটি ২.৫০
নয়োেটি, কিৌ িোেোর

১০ B8907 নন্দলোলপুর পোগলো িোেোর ৩.১০
পোগলো িোেোর, সহন্দু েসন্দর

১১ B817E িতুল্লো সিশ্বন্ট্রোড ও/কহ ৩.৩০
অন্ট্টোঅসিি, েোেদোইর, 

সুগন্ধ্যো হোউসেং

১২ B817V িতুল্লো েোেোর করোড ০.৪০
কপোষ্টঅসিি কেোড়, ইউসনয়ন 

পসরষদ, িটতলো করললোইন

১৩ B817A িতুল্লো আলীগঞ্জ ০.৫০
সড.আসইট েোে, লোলপুর , 

কচধুরীিোড়ী , দোপো

১৪ B817F িতুল্লো িতুল্লো ১.৫০
ককোতোন্ট্লরিোগ , কিৌিোেোর

১৫ B817U িতুল্লো কুতুিোইল ১.৫০
িটতলো করললোইন , কৈহোচর, 

লোলখো

১৬ B817N িতুল্লো নোরোয়ণগঞ্জ এক্স. ৩.৪০
েোেতলো, ইিদোইর, চোষোড়ো

১৭ B817I িতুল্লো সপলকুসন ৩.৩০
সপলকুসন, করলন্ট্ষ্টৈন, কোেী 

হোসলন্ট্ের িোড়ী, িোহোরো 

১৮ B817P িতুল্লো
কপোষ্ট অসিি 

করোড
১.৫০

করোন্ট্িন হোউসেং, যমুনো কগইট

১৯ B817T িতুল্লো গোিতলী ৬.০০
গোিতলী, আল আসেন িোগ

২০ B841M েোতুয়োইল রোেোরিোগ ৩.৫০
রোেোরিোগ

২১ B841B েোতুয়োইল সৈবুেোন্ট্কেট ৩.৩০
সৈবুেোন্ট্কেট, লোেোপোড়ো , 

রোেোরিোগ , কষ্টসডয়োে

২২ B8416 েোতুয়োইল তক্কোরেোে ২.৩০
তক্কোরেোে

২৩ B826D শ্যোেপুর দোপো পোগলো ০.৬০
আলীগঞ্জ , পোগলো, শৈলকুড়ো

২৪ B826K শ্যোেপুর কোেোলপুর ২.০০
পোগলো িোেোর, কোেোলপুর 

করললোইন

* িম্ভোব্য কলোডন্ট্ৈসডং(৪০০কেেঃওেঃ)

* কোন্ট্লো সচসিত অংৈ দ্বোরো উক্ত িেন্ট্য় িম্ভোব্য কলোডন্ট্ৈসডং সনন্ট্দ েৈ কন্ট্র ।

এনওসিএি-এর নোে: িতুল্লো, সডসপসডসি।

কল কিন্টোন্ট্রর নম্বর : ১৬১১৬

িম্ভোব্য কলোডন্ট্ৈসডং সিসডউল

* এনএলসডসি কর্তেক িরোদ্দ প্রোসির সিসিন্ট্ত কলোডন্ট্ৈসডং এর পসরেোণ িো িংখ্যো হ্রোি-বৃসি হন্ট্ত পোন্ট্র । তন্ট্ি েরুরী রক্ষণোন্ট্িক্ষণ কোে/ সিদ্যযৎ সিভ্রোট িো কে  উেঃপোদন্ট্নর কোরন্ট্ণ এনএলসডসি হন্ট্ত কলোড প্রোসি িোন্ট্পন্ট্ক্ষ এ সৈসডউল পসরিতেন হন্ট্ত পোন্ট্র । এছোড়োও , এনএলসডসি কর্তেক িরোদ্দ কে হন্ট্ল 

প্রন্ট্য়োেন্ট্ন রোত ১২:০০ ঘটিকো হন্ট্ত িকোল ০৯:০০ ঘটিকো পয েন্ত কলোডন্ট্ৈসডং করো হন্ট্ত পোন্ট্র ।


