
সম্ভাব্য ল াড লেডডিং এর পডরমানঃ ৩ লমঃওঃ

10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00

১
D5100O লব্ৌ ব্াজার ২.৪ লব্ৌ ব্াজার হইতে পূব্ ব 

রাজাব্াজার  এ াকা।

২
D5100RS রাতস  স্কয়ার ৩.২১

েল্লাব্াগ, শুক্রাব্াদ 

ব্াজার, পশ্চিম রাজা 

ব্াজার  সিং গ্ন এ াকা

৩
D5100R রাজা ব্াজার ২.৮৩

পান্থপথ ডসগনা  হইতে 

পূব্ ব রাজাব্াজার  মসশ্চজদ 

সিং গ্ন এ াকা।

৪ D5100PB পাডন ভব্ন ১.৬ পাডনভব্ন , ব্যািংক এডেয়া

৫
D505U

ইউটিডস,             

সেো আরএম ইউ
২.

ইউটিডস ভব্ন, লব্ারাক 

জডহর িাওয়ার।

৬

D505P পান্থপথ ও/লহ ২.১৬

স্কয়ার হাসপাো  হতে 

কাওরান ব্াজার লমাড় 

পর্ বন্ত রাস্তার উত্তর পাে 

সিং গ্ন এ াকা।

৭

D505A
এয়ারতপািব  লরাড 

পশ্চিম ও/লহ
২.৬৬

কারওয়ান ব্াজার লমাড় 

হতে ফাম বতগি পর্ বন্ত 

রাস্তার পশ্চিম পাে ব 

সিং গ্ন এ াকা

৮ D508U মগব্াজার ডিড ব্সনু্ধারা ডসটি লডভঃ 8 (৩) ব্সনু্ধারা ডসটি েডপিং ম 

৯
D570S আসাদতগি শুক্রাব্াদ ও/লহ ২.৬৬

ডব্আইএম হইতে স্কয়ার 

হাসপাো  পর্ বন্ত এ াকা।

১০
D572NN ডিন লরাড (উঃ) ৪.৩৩

লসজান পতয়ন্ট হইতে 

খামার ব্াডড় পর্ বন্ত 

এ াকা।

১১
D572G ডিন লরাড (দঃ) ২.৩৩

ডিন সপুার মাতকবি হইতে 

আনন্দ ডসতনমা হ  

সিং গ্ন এ াকা।

১২ D572W মডনপুডর পাড়া (পঃ) ১.৫ মডনপুডর পাড়া।

১৩ D572B ব্াকব ও/লহ ১.৪৫
ব্াকব ডব্শ্চডিং হইতে ৭ নিং 

লগইি পর্ বন্ত।

১৪
D572C চশ্চিমা ও/লহ ২.২৫ মডনপুডর পাড়া ২ নিং লগি 

হইতে ৫ নিং লগইি পর্ বন্ত।

১৫
D537SL আগারগাও েযামড  ও/লহ ১ আগারগাও পাকা মাতকবি 

এ াকা, ডনমান জাদুঘর।

GbIwmGm-Gi bvg: ডনব্ বাহী প্রতকৌে ী, লেতরব্ািং া নগর

Kj †m›Uv‡ii b¤̂i : 16116

GbIwmGm-Gi K‡›Uªvj iæ‡gi b¤̂i: 01730320307

ক্রঃনিং
ডফডার 

লকাড

৩৩/১১কেভি

 Dc‡K‡› ª̀i bvg
wdWv‡ii bvg

wdWv‡ii 

†jvW 

(ক েঃওেঃ)

GjvKvi bvg
ক োড কেভডিং স য়েো  - সেো  ১০.০০ টো হইতে রোে ১০.০০টো পর্ যন্ত (১ ঘন্টো ব্যোভপ)

ডিন লরাড 

ডরতমিরী

কাওরানব্াজার

মডনপুডর পাড়া

ল াড লেডডিং=
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