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১ E183KL ককানাপাড়া 3.53
ককানাপাড়া, মসরাজ উমিন করাড, শাহ জা া  

করাড, আমিন করাড,কিাকিন িাগ

২ E116G দয়াগঞ্জ 3.08 দরিারশরীি করাড, কগাকেন ব্রীজ,আদশ শিাগ

৩ E183T ক ংরা 3.98 ক ংরা,িামহর ক ংরা, িামন শচার কিাড়,

৪ E183PL পুম শ  াইন 1.15 স্টাি ককায়া শার, ঋষী 

পাড়া,িীরপাড়া(আংমশক)

৫ E183N িক্স নগর 3.00 িক্সনগর,মুমিনগর, রসূ িাগ

৬ E183P দীপপুর 3.11 হাজী নগর, ডগাইর,ককাদা ক ায়া

৭ E118B িাকশরপু 3.50 িাকশরপু , ডগাইর নতুন পাড়া, ইস্টান শ 

হাউমজং

৮ E183K কমরি জু  মি 0.05 কমরি জু  মি 

৯ E1102KY কাকয়তপাড়া 1.90 কাকয়তপাড়া,িালুর 

পাড়,ঈদারকামি,নামসরািাদ, 

দাকসরকামি,ন ছা া,ঠু ঠুম য়া

১০ E1102I পাইটি 1.16 পাইটি,কছা  পাইটি

১১ E1102O িামি 2.50 হাজীনগর, িামি  িাজার

১২ - রাজাখা ী 3.16 আমুম য়া, কিমিপাড়া, ব্যাপারী পাড়া, 

দুগ শাপূর, রাজাখা ী,পুম শ াইন

১৩ E1102A আমুম য়া িকড   াউন 0.11 আমুম য়া িকড   াউন

১৪ E116V ওভারকহড-২ 4.33 িাদানীনগর,মনিাইকাসারী, িাগিাড়া,কিৌচাক

১৫
E116SK সরদার খাকদি

0.66 সরদারখাকদি

সম্ভাব্য ক াড কশমডং এর মসমডউ  

এনওমসএস ককরা  রুকির নাম্বার: ০১৭৩০৩২০৩৩২,+৮৮০২২২৩৩০২৮৪৮

আমুম য়া ৩৩/১১ 

ককমভ উপককে

কডিরা ৩৩/১১ 

ককমভ উপককে

এনওমসএস:কডিরা।

মডমপমডমস ক  কসন্টারেঃ ১৬১১৬

মি:দ্র: এনএ মডমস কর্তশক িরাি প্রামির মভমিকত ক াড কশমডং এর পমরিান িা সংখ্যা হ্রাস/বৃমি কপকত পাকর। তকি জরুরী রক্ষনাকিক্ষন কাজ/মিদুুৎ মিভ্রা  িা কি মিদুুৎ উৎপাদকনর কারকন এনএ মডমস হকত খুি কি ক াড প্রামি সাকপকক্ষ এ মশমডউ  পমরিতশন হকত পাকর। এছাড়া এনএ মডমস কর্তশক িরাি কি হক  প্রকয়াজকন রাত 

১২:০০ ঘটিকা হকত সকা  ০৯:০০ ঘটিকা পর্ শন্ত ক াড কশমডং করা হকত পাকর।

সারুম য়া ৩৩/১১ 

ককমভ উপককে

সম্ভাব্য ক াড কশমডং (কিেঃ ও): ৪০০

কাক া মচমিত অংশ দ্বারা উি সিকয় সম্ভাব্য ক াড কশমডং মনকদ শশ ককর।


