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E116I কডমো ইস ামবাগ ৫.০০

 দমত ী, বাঁশপফি, িারম েে 

কমাড়, শাফিবাগ, মধুবাগ, 

ডগাইে বাজাে।

৫.০০ ৫.০০ ৫.০০

E241J সারুফ য়া সানােপাড় ৪.০০

মহা াশ কোড, সানােপাড় 

কেোস্তা, বক্সনগে, এফস 

মসফজদ, পফিম ডগাইে

৪.০০ ৪.০০ ৪.০০

E241T মাতুয়াই তুষােধাো ৫.০০
সাদ্দাম মার েট, ফগফড়ধাো, 

জামত া, তুষােধাো।
৫.০০ ৫.০০ ৫.০০

E218R মাতুয়াই 
মাতুয়াই  

কমফড যা 
২.০০

ফগফেধাো, শাফিধাো মাতুয়াই  

কমফডর   এফেয়া,
২.০০ ২.০০ ২.০০

E228N মাতুয়াই ভুইগড় বাঁজাে ২.০০
ভূইগড় বাসস্ট্যান্ড, াজীপাড়া, 

কদ পাড়া কেয়ােম্যান বাফড়।
২.০০ ২.০০ ২.০০

E183S  াজ া োরয়েবাগ ফিডাে ৩.০০
খান াশেীি কোড, ফজয়া 

স্মেণী, প াশপুে,মুজাফহদনগে।
৩.০০ ৩.০০ ৩.০০

E216W মাতুয়াই মাদানীনগে ২.৫০ ভূইগড়, মাদানীনগে। ২.৫০ ২.৫০ ২.৫০

E217K কডমো  ফেম মার েট ৩.৫০
মাহদুদপুে, েঘুনাথপুে, 

মামুদপুে মার েট
৩.৫০ ৩.৫০ ৩.৫০ ৩.৫০

E227M কডমো ফনউ টাউন ৩.০০
বাদশা ফময়া কোড, ফমন্টু েত্তে, 

ভুরিা েত্তে।
৩.০০ ৩.০০ ৩.০০

E202B মাতুয়াই জা কুফড় ৪.৫০

মাদবে বাজাে, 

ফি পাড়,তা ত া, আমত া, 

নাইনতােপাড়া, িরয়জ মার েট, 

৪.৫০ ৪.৫০ ৪.৫০ ৪.৫০ ৪.৫০

E241R মাতুয়াই রূপায়ন টাউন ০.৫০ রূপায়ন আবাফস  এ া া। ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০

E289A নন্দ া পুে আদশ েনগে ৪.২০
শহীদনগে,  কদ পাড়া, 

মাতুয়াই  কমফডর   এফেয়া।
৪.২০ ৪.২০ ৪.২০

E289C নন্দ া পুে কবাড েফম ১.০০
কদ পাড়া কটম্পুস্ট্যান্ড হরত 

কগা াপবাগ।
১.০০ ১.০০ ১.০০

New ফসফিেগঞ্জ ফি পাড় ০.৫০ দশপাফহ, আমত া। ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০

৪০.৭০ ৯.৫০ ৮.৭০ ৯.০০ ৯.৫০ ৮.৫০ ৯.২০ ৮.৫০ ৯.৫০ ৮.৫০ ৯.০০ ৯.৫০ ৮.৭০ ৯.০০ ৯.৫০ ৮.৫০

*সম্ভাব্য ল াডশেডডিং ( ল েঃওেঃ)ঃেঃ ৪০০ 

*  ার া ফেফিত অংশ দ্বাো উক্ত সমরয় সম্ভাব্য ক াডরশফডং ফনরদ েশ  রে।

* ফব:দ্র: এনএ ফডফস  র্তে  বোদ্দ প্রাফিে ফিফত্তরত ক াড কশফডং এে পফেমাণ বা সংখ্যা হ্রাস-বৃফি কপরত পারে। তরব জরুেী েক্ষণারবক্ষণ  াজ/ফবদুযৎ ফবভ্রাট বা  ম ফবদুযৎ উৎপাদরনে  ােরণ এনএ ফডফস হরত খুব  ম 

ক াড প্রাফি সারপরক্ষ এ ফশফডউ  পফেবতেন হরত পারে। এছাড়া, এনএ ফডফস  র্তে  বোদ্দ  ম হর  প্ররয়াজরন োত ১২:০০ ঘটি া হরত স া  ৯.০০ ঘটি া পর্ েি ক াড কশফডং  ো হরত পারে।

সম্ভাব্য ক াড কশফডং এে ফসফডউ 

এনওফসএস-এে নাম: মাতুয়াই                                   

   কসন্টারেে নম্বে : ১৬১১৬

এনওফসএস-এে  ররা  রুরমে নম্বে: ০১৭৬৬৬৭৫০৪০


