GbIwmGm-Gi bvg: কাকরাইল
Kj †m›Uv‡ii b¤^i : 16116
GbIwmGm-Gi K‡›Uªvj iæ‡gi b¤^i: 01730320308
ক্রমিক
নং

wewjs
wdWvi ‡KvW

1

C608I

Dc‡K‡›`ªi bvg
মগবাজার ৩৩/১১
কেভি উপকেন্দ্র
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C6105Z মগবাজার টি এন্ড টি
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C608BG
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C6105Y মগবাজার টি এন্ড টি
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C672BC মভনপুভর পাড়া
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C694A ভবদ্যুৎ িবন ভজআইএস
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C608X
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C6105S মগবাজার টি এন্ড টি
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C665C কেশন
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মগবাজার ৩৩/১১
কেভি উপকেন্দ্র

মগবাজার ৩৩/১১
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৩.৪

কপাষ্ট অভিস

2.91

ভবভজএমইএ

3.25

বড় মগবাজার এলাোর ভদলু করাড ও
গাউসনগর এলাো।

আনারেভল

3.33

কমৌচাে কমাড় হকে মকনায়ারা হসভপটাল
পর্ েন্ত ভসকের্শ্রী করাকডর উিয় পার্শ্ে।

weÁvb K‡jR

2.31

িামে কগট হকে হাভসনা মাকেেট পর্ েন্ত।

wUcUc

4.43

3.66

কমৌচাে কমাড় হকে উজ্জল কহাকটল পর্ েন্ত
রাস্তার দভিণ পাশ এবাং কবইলী করাড
কচৌরাস্তা হকে ওয়ুারকলস কমাড় পর্ েন্ত।

cvK©‡ivW

2.33

কবইলী করাড হকে শাভন্তনগর কমাড় পর্ েন্ত

C672L মভনপুভর পাড়া
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4.3

িামে কগট কমাড় হকে আম্বরশাহ মসভজদ
পর্ েন্ত রাস্তার পূব ে পাশ এবাং মরণ চাঁদ এর
গভল ও মভহলা েকলকজর গভল।
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C6101NH ভবএসএমএমইউ

কনিী হাউজ

৩.৩৭
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কবইলী করাড সুইভচাং
C665K কেশন
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C608P ককমি
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C6101UH
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12.0013.00

13.0014.00

14.0015.00

15.0016.00

16.0017.00

17.0018.00

18.0019.00

19.0020.00

20.0021.00

21.0022.00

জাকজস টাওয়ার হকে শাভন্তনগর কমাড়
পর্ েন্ত কমইন করাকডর উত্তর ও পভিম পার্শ্ে
এবাং আকগাড়ার গভল।
কেজতুরী বাজার করামাস্ক টাওয়ার হকে
জাহাঙ্গীর টাওয়ার হকয় জনো টাওয়ার
পর্ েন্ত।
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কবইলী করাড সুইভচাং

11.0012.00

মগবাজার কেকে বাাংলামটর পর্ েন্ত ভনউ
ইস্কাটন করাকডর দভিণ পার্শ্ে।
কমৌচাে কমাড় হকে মাভলবাগ পর্ েন্ত রাস্তার
দভিণ পার্শ্ে, মাভলবাগ হকে শাভন্ত নগর
কমাড় পর্ েন্ত পভিম পাশ ও কপাষ্ট অভিকসর
গভল।

গাকড েন

c~e© †ZRZzix evRvi 2.7

10.0011.00

কনিী হাউজ হকে বাাংলামটর কমাকড়র
কমইন করাকডর পূব ে পার্শ্ে পর্ েন্ত, পালপাড়া
গভল, ভবয়াকমর গভল, জনেন্ঠ িবন হকে
বাাংলামটর পর্ েন্ত রাস্তার উত্তর পার্শ্ে।
মগবাজার কেকলর পাম্প হকে মগবাজার
কমাড় পর্ েন্ত দভিণ পাশ, মগবাজার কমাড়
হকে পুরােন রমনা োনার পূব ে পাশ হকয়
পর্ েন্ত।
টিভসভব িবন , কপকরাবাাংলা িবন,
ভডআইটি মাকেেট, ও ওয়াসা িবন।
ইউভনে হাইটস্ িবন
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