
১ D5100O ব ৌ  াজার ২.
ব ৌ  াজার হইতে পূ ব 
রাজা াজার এলাকা।

২ D5100RS রাতেল স্কয়ার ২.৪১

েল্লা াগ, শুক্রা াদ  াজার, 

পশ্চিম রাজা  াজার  েংলগ্ন 
এলাকা

৩ D5100RS রাজা  াজার ১.৭৫

পান্থপথ সেগনাল হইতে পূ ব 
রাজা াজার মেশ্চজদ েংলগ্ন 
এলাকা।

৪ D5100S েেো (স আরস ) ১.৩১

আরএইচ বহাম বেন্টার, এসিয়া 
পযাসেসিক ইউসনভাসে বটি , 

স আরস  হােপাোল

৫ D5100PB পাসন ভ ন ১.৬ পাসনভ ন,  যাংক এসিয়া

৬ D505U ইউটিসে ১.
ইউটিসে ভ ন, ব ারাক জসহর 

িাওয়ার।

৭ D505P পান্থপথ ও/বহ ১.৯৩
স্কয়ার হােপাোল হতে কাওরান 

 াজার বমাড় পর্ বন্ত রাস্তার উত্তর 

পাি েংলগ্ন এলাকা।

৮ D505A
এয়ারতপািব বরাড 
পশ্চিম ও/বহ

২.৫০

কারওয়ান  াজার বমাড় হতে 

িাম বতগি পর্ বন্ত রাস্তার পশ্চিম 

পাি ব েংলগ্ন এলাকা

৯ D508U মগ াজার সিড  েনু্ধারা সেটি বডভঃ ৭.  েনু্ধারা সেটি িসপং মল

১০ D570S আোদতগি শুক্রা াদ ও/বহ ২.৫০
স আইএম হইতে স্কয়ার 

হােপাোল পর্ বন্ত এলাকা।

১১ D572NN সিন বরাড (উঃ) ৩.৬৫ বেজান পতয়ন্ট হইতে খামার 
 াসড় পর্ বন্ত এলাকা।

১২ D572G সিন বরাড (দঃ) ২.১
সিন েপুার মাতকবি হইতে 
আনন্দ সেতনমা হল েংলগ্ন 
এলাকা।

১৩ D572W মসনপুসর পাড়া (পঃ) ১.৮১ মসনপুসর পাড়া ১ নং ও ২নং 
বগি।

১৪ D572B  াকব ১.১৬  াকব স শ্চডং হইতে ৭ নং বগইি 

পর্ বন্ত।

১৫ D572C চশ্চিমা ২.২৫ মসনপুসর পাড়া ২ নং বগি 
হইতে ৫ নং বগইি পর্ বন্ত।

১৬ D550V বিতর াংলা কৃসি স শ্বস দযালয় ১.০০ কৃসি স শ্বস দযালয়

১৭ D537SL আগারগাও িযামসল ১

আগারগাও পাকা মাতকবি 
এলাকা, সনমান জাদুঘর।
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*এনএলডিডি কর্তকৃ বরাদ্দ প্রাডির ডিডিতর্ ললাি লেডিিং এর পডরমাণ বা িিংখ্যা হ্রাি-বতদ্ধি লপতর্ পাতর। র্তব জরুডর রক্ষনাতবক্ষণ কাজ/ডবদ্যযৎ ডবভ্রাট বা কম ডবদ্যযৎ উৎপাদ্তনর কারতণ এনএলডিডি হতর্ খ্যব কম 

ললাি প্রাডি িাতপতক্ষ এ ডেডিউল পডরবর্নৃ হতর্ পাতর। এছাড়া, এনএলডিডি কর্তকৃ বরাদ্দ কম হতল প্রত াজতন রার্ ১২:০০ ঘটটকা হতর্ িকাল ৯:০০ ঘটটকা পর্নৃ্ত ললাি লেডিিং করা হতর্ পাতর।

* িম্ভাবয ললািতেডিিং (লম. ও.) ৪০০

বমাি

েম্ভা য বলাডতিসডং সিসডউলএনওসেএে এর নাম: বিতর াংলানগর , সডসপসডসে।

কলতেন্টার নাম্বার : ১৬১১৬

এনওসেএে এর কতরাল রুতমর নাম্বারঃ +৮৮০১৭৩০ ৩২০৩০৭

ক্রঃনিং
উপতকতের 

নাম
ডিিাতরর নাম

ডিিাতরর 

ললাি 

(লম.ও.)

ডিিার 

লকাি
09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00এলাকার নাম

*কাতলা ডিনডহর্ অিংে দ্বারা উক্ত িমত র িম্ভাবয ললািতেডিিং ডনতদৃ্ে কতর। 

13.00-14.00 15.00-16.0014.00-15.00

সিন বরাড 
ডরতমিরী

কাওরান  াজার

মসনপুসর পাড়া

18.00-19.0016.00-17.00 23.00-24.0019.00-20.00 20.00-21.0017.00-18.00 21.00-22.00 22.00-23.00


