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১ A997J মুগদাপাড়া ৩৩/১১  জ োড়পুকুর ০.৬ মি গাঁও ক ৌরাস্তা,  মি গাঁও থানা সং গ্ন এ াকা

২ A929N তা ত া ৩৩/১১ নিকটবর্তী ১.৯
ঈদগাঁও িসজমদ সং গ্ন এ াকা, মি পাড় কিরস্থান 

সং গ্ন এ াকা,

৩ A929A তা ত া ৩৩/১১ আদর্ শবোগ ৩.

ছায়রুন িাগ,আদর্ শিাগ , আদর্ শিাগ গম , উত্তর 

কগাড়ান,নিািীর কিাড়, নতুন রাস্তা, আইসমক্রি গম , 

ক্লাকির কিাড়/ কগা   ত্বর সং গ্ন এ াকা,  ারত া 

গম 

৪
A929V+ 

A997C
মুগদাপাড়া ৩৩/১১

(িোভোিো+জেন্ট্রোল 

বোেোববো )=জেন্ট্রোল বোেোববো

২.২
উত্তর িাসাকিা ,িধ্য িাসাকিা , িাসাকিা কি ার িাঠ, 

সবুজিাগ থানা সং গ্ন এ াকা

৫ A997L মুগদাপাড়া ৩৩/১১ কোল্ভোট শ ১.২
 িাসাকিা কা ভার্ শ সং গ্ন এ াকা, উত্তর িাসাকিা এর 

আংমর্ক  সং গ্ন এ াকা

৬ A921G
িাদারকর্ক 

১৩২/৩৩/১১
জগোড়োি ২.৯

পূি শ িাদারর্কক ,উত্তর িাদারর্কক ,দমিণ কগাড়ান 

আংমর্ক, ছাপড়া িসমজদ সং গ্ন, আদর্ শ স্কুক র গম , 

কগাড়ান উত্তরপাড়া জাকি/কিাল্লা িসমজদ

৭ A929P তা ত া ৩৩/১১ র্োনিপুর ২.৯

আ ী আহিকদ স্কু , িায়ার সামভ শস, হাজী িসমজদ, 

পূি শ কগাড়ান ৯-১০ নং করাড, হাওয়াই গম  সং গ্ন 

এ াকা

৮
A929T+A

997Y 
মুগদাপাড়া ৩৩/১১

(নর্তলপোপোড়ো +নেটি 

কবপ শোবরর্ি )=নেটি 

কবপ শোবরর্ি

২.৬
মি গাঁও কর কগর্, মত পাপাড়া করাড নং-৫-২২, 

প্রভাতীিাগ , ঢাকা কহাকর্  সং গ্ন এ াকা

৯ A914S কগাড়ান ৩৩/১১ নেপোহীবোগ ২.৭
পূি শ কগাড়ান,কগাড়ান িাজার,কগাড়ান কর্ম্পু স্ট্যান্ড , 

কগাড়ান করাড নং ৭,৮,  া  িাককশর্

২০. ৫.৫ ৬.৩ ৮.২ ৫.৫ ৬.৩ ৫.৬ ৫.৫ ৬.৩ ৫.৫ ৫.৫ ৬.৩ ৮.২ ৫.৫ ৫.১ ৮.২

এনওমসএস-এর নাি: এনওমসএস িাসাকিা

ক  কসন্টাকরর নম্বর : ১৬১১৬ 

এনওমসএস-এর ককরা  রুকির নাম্বার: ০১৭৩০-৩২০৩১৬

সম্ভাব্য ক াডকর্মডং মর্মডউ  

* সম্ভাব্য ক াডকর্মডং (কি.ও): ৪০০

কিার্=

* কাক া ম মিত অংর্ দ্বারা উক্ত এ াকায় উক্ত সিকয় সম্ভাব্য ক াডকর্মডং মনকদ শর্ ককর।

মি:দ্র: এনএ মডমস কর্তশক িরাদ্দ প্রামির মভমত্তকত ক াডকর্মডং এর পমরিাণ িা সংখ্যা হ্রাস-বৃমি কপকত পাকর। তকি জরুরী রিণাকিিণ কাজ/ মিদ্যযৎ মিভ্রার্ িা কি মিদ্যযৎ উৎপাদকনর কারকণ এনএ মডমস হকত খুি কি ক াড প্রামি 

সাকপকি এ মর্মডউ  পমরিতশন হকত পাকর। এছাড়া , এনএ মডমস কর্তশক িরাদ্দ কি হক  প্রকয়াজকন রাত ১২:০০ ঘটিকা হকত সকা  ৯:০০ ঘটিকা পর্ শন্ত ক াডকর্মডং করা হকত পাকর।


