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ফসটি ের ানী 3.83
 া ফাগ ৩৩/১১ 

লেফব ফিিঅিআএস

এেশাদ ের ানী, ভাোে লেগ, লফৌ ফািাে, ফসটি ের পারেশন 

োচা ফািাে

িঅফ ে ঘাে 3.25 ঐ ফাগানফাফি, খার ে লচয়ােম্যান গফ , ফারোহািাে ল ন

োভা ফাগ 2.50 ঐ োভা ফাগ, হািী লসফ ভ ফফশ্বফফদ্যা য় ের ি

ক্লাফঘাে 4.66
ঐ ক্লাফঘাে, নূে লহারসন গফ , ভনা হাফিে গফ 

োিী ফেয়াি িঈফিন 3.83 ঐ ফভফন লেফডয়াভ,নাভাািা,িঅে এন্ড ফড লোড, িআস াভফাগ

েহভতগঞ্জ 4.63 ঐ চেফািাে,েহভতগঞ্জ ল ন,  লোড, হািী ফাল্লু লোড

লদফফদাসঘাে 4.05 ঐ লদফফদাসঘাে ল ন, লসায়ােীঘাে ল ন, দাদাফাফি

শারয়স্তাখান 2.33 ঐ  া ফাগ লেল্লা, শারয়স্তা খান লোড, খারি লদয়ান

লাস্তা 3.00 ঐ েফহভ ফক্স ল ন,  লোড,িআয়াসীে ব্যাাফে ল ন, লাস্তা

চাদনীঘাে 1.16 ঐ হেনাথ লঘাষ লোড, খারি লদয়ান ১ভ  ২য় ল ন

লেফফ রুদ্র লোড 2.00 ঐ লেফফ রুদ্র লোড, িয়নাগ লোড, ডা  ফসিং ল ন,

এফস ভসফিদ 2.33 ঐ হাফনপ হাফিে গফ , িইদ্গাহ ভারেে পূফ প ফদে, লফফিফাধ

লসায়ােীঘাে 5.00 পুোতন  া ফাগ 

৩৩/১১ লেফব লসায়ােীঘাে ল ন, লদফফদাসঘাে ল ন,চেফািাে িঅিংফশে

ভধুভফত 3.16 ঐ োভা  ফাগ, লিািা হাফত, ভফদনা োফাে সিং গ্ন

 া ফাগ 1.50 ঐ ঢারেশ্বেী ভফিে,িআফরন সীনা,  া ফাগ লেল্লা  লচৌোস্তা

িইদগাহ 2.50
ঐ িআস াভফাগ লচৌোস্তা, িইদ্গা ভারেে ফিভ ফদে

িআস াভফাগ 3.66 ঐ পূফ প িআস াভফাগ, চুনগফ  ফপডাে

য়াোে য়াে পস ২ 2.16 ঐ ফশশু হাসাতা , লগৌি সুিে োয় ল ন,লে.ফফ রুদ্র লোড

লহাসািআনী দা ান 2.78
DMC ৩৩/১১ 

লেফব ফিিঅিআএস নাফিভ িঈফিন ফপডাে, িআভাভ ফািা, এনফসএস ফিংশা  দপ্তে

লফাড প িফপস 2.54 ঐ ফশক্ষা লফাড প,নূে পাত্তাহ ল ন,ঢারেশ্বেী ভফিে,িপপারনি লোড

িঅফ য়া ভাদ্রাসা 1.87 ঐ ভাদ্রাসা িআ িঅফ য়া  সিং গ্ন, গীদ পা িঈর্দ প লোড

শহীদ িঈল্লাহ ের ি 0.50
ঐ নফকুভাে িআন্সটিটিিঈে, ফডিঅিআফি লোয়াে পাে, ফতব্বফতয়া ের ি

ফদরুরেসা 0.90 ঐ ফদরুরেসা ের ি,লতিাতা গফ ,ফেশীফািাে িঅিংফশে

GbIwmGm-Gi bvg:  া ফাগ

GbIwmGm-Gi K‡›Uªvj iæ‡gi b¤^i: 01730320311

m¤¢ve¨ †jvW‡kwWs-Gi wmwWDj (100 ‡g.I. n‡j)

Kj †m›Uv‡ii b¤^i : 16116

ফফিঃদ্রিঃ  ফফর্দুৎ ফফভ্রাে/েক্ষণারফক্ষণ এফিং িফস্থাে ফেরেফক্ষরত এ ফসফডিঈ  ফেফত পন হরত ারে।


