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িফডােরর নাম িফডার 
আইিড

িফডার 
লাড 

( মঃওঃ)

উপেকে র 
নাম
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বড় মসিজদ B997Z ২.২ গদা 
হাসপাতাল

গদা ৭নং গিল, গদা বাস া  হেত বাশার টাওয়ার পয , 
আরব বকারী গিল, এনাম কিমশনার গিল। ২.২ ২.২ ২.২ ২.২

রাজারবাগ B921R ৩.৬ মাদারেটক বাগপাড়া, িহ পাড়া, কালীবাড়ী, মবাগ, দাসপাড়া বাজার।
৩.৬ ৩.৬ ৩.৬ ৩.৬

কদমতলা B997L ১.০ গদা 
হাসপাতাল

কদমতলা ৮নং লন, বাসােবা বাজার, ইত ািদ গিল, কদমতলা ল 
গিল। ১.০ ১.০ ১.০ ১.০

িব েরাড B921B ১.০ মাদারেটক প কানন, মায়াকানন ঢাল, িব েরাড মইন রাড।
১.০ ১.০ ১.০ ১.০

স জবাগ B921S ২.৭ মাদারেটক স জবাগ-৯,১০ নং লন, হক সাসাই , কদমতলা, হাজী গিল, স জবাগ B921S ২.৭ মাদারেটক স জবাগ-৯,১০ নং লন, হক সাসাই , কদমতলা, হাজী গিল, 
ন নপাড়া, বাগানবাড়ী, মাদারেটক বাজার। ২.৭ ২.৭ ২.৭ ২.৭

ওয়াসােরাড B921W ২.৭ মাদারেটক ডািলয়া গােম স গিল, পাগলচান হােটল, মা া খালপাড়, 
ওয়াসােরাড বাজার, খনগর। ২.৭ ২.৭ ২.৭ ২.৭

িঝলপাড় B997J ১.৫ গদা 
হাসপাতাল

মা ার গিল, পািনর পা , িঝলপাড় মসিজদ, মায়াকানন।
১.৫ ১.৫ ১.৫ ১.৫

ীন মেডল 
টাউন

B921G ০.৩ মাদারেটক ীন মেডল ক- এ, িব,িস,িড,ই।
০.৩ ০.৩ ০.৩ ০.৩

মািনকিদয়া B9102I ১.১ আ িলয়া মািনকিদয়া, চয়ার ানবাড়ী, ভাইগিদয়া, মািনকিদয়া াব।
১.১ ১.১ ১.১

আহেমদবাগ B921A ২.২ মাদারেটক আহেমদবাগ পািনর পা , আহেমদবাগ ১ম লন, আহেমদবাগ ২য় 
লন। ২.২ ২.২ ২.২

মাদারেটক B921M ৩.১ মাদারেটক মাদারেটক, আদশপাড়া, সরকারপাড়া, িসেল  গিল, পােটায়ারী 
গিল, আ ল আিজজ ল হেত আড়ং পয । ৩.১ ৩.১ ৩.১

এ B997T ১.১ গদা 
হাসপাতাল

উঃ গদাপাড়া, ওেয়িসস ল গিল, আইিডয়াল ল এর সামেন।
১.১ ১.১ ১.১
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আলী 
আহেমদ ল

B9102C ১.১ আ িলয়া শেখর জায়গা ি জ, নাগদার পাড়, মা মািঝ মাড়।
১.১ ১.১ ১.১ ১.১

ন ীপাড়া B921E ২.২ মাদারেটক ন ীপাড়া-৫,৬ নং রাড, দি গ ও-৬ নং রাড, নওয়াজবাগ, 
ন ীপাড়া-৮ নং রাড। ২.২ ২.২ ২.২ ২.২

দি নগ ও B921D ২.৩ মাদারেটক দি নগ ও-১,২,৩,৪ নং রাড, িসিসিল গােম স গিল, মা াসা 
মসিজদ গিল। ২.৩ ২.৩ ২.৩ ২.৩

মায়াকানন B921K ২.২ মাদারেটক বৗ  মি র, ছায়ািবিথ, আলী কিমশনার গিল, ওহাবকেলানী, 
মেডল ল গিল। ২.২ ২.২ ২.২ ২.২

৭.৮ ৭.৮ ৭.২ ৭.৫ ৭.৮ ৭.৮ ৭.২ ৭.৫ ৭.৮ ৭.৮ ৭.২ ৭.৫ ৭.৮ ৭.৮ ৭.২মাট ৩০.৩ ৭.৮ ৭.৮ ৭.২ ৭.৫ ৭.৮ ৭.৮ ৭.২ ৭.৫ ৭.৮ ৭.৮ ৭.২ ৭.৫ ৭.৮ ৭.৮ ৭.২

িব: : িব ৎ িব াট/ র ণােব ণ এবং অব ার পিরে ি েত এ িসিডউল পিরবত ন হেত পাের এবং বািক সময় িব ৎ ঘাটিত থাকেল েয়াজন অ সাের লাডেশিডং হেত পাের। 

মাট ৩০.৩


