ফাাংরাদদ ড়ক রযফন কদপাদযন
২১, যাজউক এরবরনউ, ঢাকা-১০০০।
রযফন সফায তথ্য

নাং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০

২১
২২

রুদেয নাভ ও রফফযণ
ভরতরঝর ফা রিদা
ঢাকা-ব্রাক্ষনফাড়ীয়া
ঢাকা-কুটিদ ৌমুনী

ছাড়ায ভয়

কার ৭.০০ ো (৫০ রভোঃ যয)
কার ৭.৫০ ম িঃ (৫০ রভোঃ
যয)
ঢাকা-করভাকান্দা
যাত ৯.৩০ ম িঃ
ঢাকা-সফনাদার (এর ফা)
যাত ৯.৩০ ম িঃ
ঢাকা-নাররতাফাড়ী
যাত ১০.০০ ো
ঢাকা-দাউদকারন্দ
কার ৭.০০ ো (৩০ রভোঃ যয)
ঢাকা-খুরনা (এর ফা)
কার ৮.০০ ো
ঢাকা-কটিয়ারদ
কার ৭.০০ ো (০১ ঘন্টা যয)
ঢাকা-ভদন
কার ৮.০০ ো
ঢাকা-তাযাকান্দা
রফকার ৫.০০ ো
ঢাকা-াটুরযয়া
কার ৬.০০ ো (৩০ রভোঃ যয)
ঢাকা-ভাওয়া
কার ৬.০০ ো (৩০ রভোঃ যয)
ঢাকা-রদযাজপুয (এর ফা)
কার ৮.০০ ো
ঢাকা-নেত্রককাো
মিকাল ৫.০০ টা
ঢাকা-িমরশাল
সন্ধ্যা ৭.০০ টা
ঢাকা-সকারকাতা (আন্তজপারতক রুে)
কার ৭.০০ ো
ঢাকা-আগযতরা (আন্তজপারতক রুে)
কার ৮.০০ ো
ঢাকা-সগৌাটি (আন্তজপারতক রুে)
যাত ১০.০০ ো
ঢাকা-খুলো-নকালকাতা (িঅন্তর্জামতক
সকাল ৭.৩০ ম িঃ
রুট)
িঅগরতলা-ঢাকা-নকালকাতা
সকাল ৩.০০ ম িঃ (ভারতীয়
(িঅন্তর্জামতক রুট)
স য়)
ম রপুর ফা রিদা, ঢাকা।
রভযপুয-১২-১০-নশওড়াপাড়াপাভপদগে-াফাগ-ভরতরঝর
রভযপুয-১২-নশওড়াপাড়া-িা কজ গটমতমিল-ভাখারী-উত্তরা-

কার ৬.৩০ ম িঃ (১৫ রভোঃ
যয)
কার ৬.০০ ো (১৫ রভোঃ যয)

সৌছায ভয়

দূযত্ব

বাড়ায রযভান

কার ১১.০০ ো
দুপুয ১২.৫০ ম িঃ

১১৪ রকোঃ রভোঃ
১৪২ রকোঃ রভোঃ

২০০/২৪০/-

যরদন কার ৭.০০ ো
যরদন কার ৮.০০ ো
যরদন কার ৭.০০ ো
কার ৮.৫০ ম িঃ
ন্ধ্যা ৬.০০ ো
কার ১১.০০ ো
যাত ৮.০০ ো
যাত ১২.০০ ো
কার ১০.০০ ো
কার ৮.০০ ো
ন্ধ্যা ৭.০০ ো
রাত ১১.৩০ ম িঃ
পরমিে সকাল ৮.৩০ ম িঃ
যাত ৮.০০ ো
দুপুয ১.৩০ ম িঃ
যরদন কার ৮.০০ ো
রাত ৮.০০ টা

১৯৬ রকোঃ রভোঃ
২৮৫ রকোঃ রভোঃ
১৮৫ রকোঃ রভোঃ
৪৫ রকোঃ রভোঃ
২০৫ রকোঃ রভোঃ
১০৫ রকোঃ রভোঃ
১৯৬ রকোঃ রভোঃ
১৮৫ রকোঃ রভোঃ
৯৪ রকোঃ রভোঃ
৪৫ রকোঃ রভোঃ
২১৬ রকোঃ রভোঃ
১৬৩ মকিঃ ম িঃ
১৯০ মকিঃ ম িঃ
৪৮০ রকোঃ রভোঃ
১৬০ রকোঃ রভোঃ
৫১৩ রকোঃ রভোঃ
৪৮০ মকিঃ ম িঃ

৩০০/৬০০/২৯০/১০০/৫৫০/১২০/২১০/২০০/১৬০/৭০/৫৫০/২২০/৫৩০/১,৭০০/৩৫০/২,২০০/১,৭০০/-

যরদন কার ১১.০০ ো

৬৪০ রকোঃ রভোঃ

২,৫০০/-

কার ৮.০০ ো

১৬ রকোঃ রভোঃ

২৭/-

কার ৭.৩০ ো

২৫ রকোঃ রভোঃ

৪২/-

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ম্যাদনজায
নাভ : সভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ)
সপান নাং : ৯৩৩৩৮০৩
ই-সভইর নাং : brtcmotijheel
@gmail.com

নাভ : সভাোঃ ন াস্তামিজুর রহ াে
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ)
সপান নাং : ৯০০২৩৯৫

নাং

২৯

রুদেয নাভ ও রফফযণ
নিার্ জিার্ার
গাফতরী-শ্যাভরী-িা কজ গট-ভাখারীউত্তযা-েঙ্গী-নিার্ জিার্ার- মতমিল
মতমিল-িা কজ গট-উত্তরািঅব্দুল্লাহপুর
গুররস্তান-াবায-েিীেগর- ন্দ্রারভজপাপুয-োঙ্গাইর
যাভপুযা-ভাররফাগ-গুররস্তানরনউভাদকপে-িআকর্ে ককলর্ (রফদল
ফা)
রভযপুয-১২,১০,১-কল্যাণপুয,
াইন্সল্যাফ-রাী (স্কুর ফা)
রভযপুয-১২,১০-নশওড়াপাড়াপাভপদগইে-াফাগ-ভরতরঝর
(ভররা ফা)
সজায়াযাাযা ফা রিদা
আব্দুল্লাপুয-ভরতরঝর (এর ফা)

৩০

োংগী-ভরতরঝর (রিতর/একতরা)

৩১

স ৌযাস্তা-ভরতরঝর

৩২

মিমভন্ন প্রমতষ্ঠাকের স্টাি িাস
নযরাংদী ফা রিদা
নযরাংদী-ঢাকা (গুমলস্তাে)
ঢাকা (গুমলস্তাে)-েরমসিংিী

কার ৭.০০ ো (৬০ রভোঃ যয)
সকাল ৭.০০ টা (৬০ ম িঃ পরপর)

ভবযফ-ঢাকা (গুমলস্তাে)
ঢাকা (গুমলস্তাে)-ভভরি

কার ৭.০০ ো (৬০ রভোঃ যয)
কার ৭.০০ ো (৬০ রভোঃ যয)

২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮

৩৩

৩৪

৩৫

ট্টগ্রাভ ফা রিদা
ট্টগ্রাভ-সকাম্পানীগঞ্জ

৩৬

ট্টগ্রাভ-যাঙ্গাভাটি

ছাড়ায ভয়

সৌছায ভয়

দূযত্ব

বাড়ায রযভান

কার ৭.১৫ ম িঃ (১৫ রভোঃ
যয)
কার ১০.০০ ো (১৫ রভোঃ
যয)
রফকার ৫.০০ ো

কার ১০.৩০ ম িঃ

৬০ রকোঃ রভোঃ

১০০/-

কার ১২.০০ ো

২৬ রকোঃ রভোঃ

৪৪/-

যাত ৮.০০ ো

৮৫ রকোঃ রভোঃ

১৩০/-

কার ৭.০০ ো

কার ৯.০০ ো

২৫ রকোঃ রভোঃ

২৫/-

কার ৬.১০ ও ১০.৩০ ো

কার ৭.৪০ ও ১২.০০ ো

২৫ রকোঃ রভোঃ

৫/-

কার ৭.৪৫ ম িঃ

কার ৯.৪৫ ম িঃ

১৬ রকোঃ রভোঃ

২৭/-

কার ৬.০০ ো (১০ রভোঃ যয)
রাত ২৩.০০ টা পর্ জন্ত
কার ৬.০০ ো (১০ রভোঃ যয)
রাত ২৩.০০ টা পর্ জন্ত
কার ৬.০০ ো (১০ রভোঃ যয)
রাত ২৩.০০ টা পর্ জন্ত
কার ৮.০০ ো

কার ৭.১৫ ো
(১০/১৫ রভোঃ যয)
কার ৮.০০ ো
(১০/১৫ রভোঃ যয)
কার ৯.০০ ো
(১০/১৫ রভোঃ যয)
রফকার ১৭.০০ ো

২৫ রকোঃ রভোঃ

৬০/-

২৭ রকোঃ রভোঃ

৪০/-

৪৮ রকোঃ রভোঃ

৬১/-

-

-

কার ৯.৩০ ম িঃ (৬০রভোঃ
যয)
সকাল ৯.৩০ ম িঃ (৬০ ম িঃ
পরপর
কার ১০.৩০ ম িঃ (৬০রভোঃ
যয)
কার ১০.৩০ ম িঃ (৬০রভোঃ
যয)

৫২ রকোঃ রভোঃ
৫২ মকিঃ ম িঃ

৭৫/৭৫/-

৮৫ রকোঃ রভোঃ
৮৫ রকোঃ রভোঃ

১১০/১১০/-

১৮৮ রকোঃ রভোঃ

২৫০/-

৭৭ রকোঃ রভোঃ

১২০/-

কার ৭.৩০, (৪৫ ম িঃ পরপর)
০৫মিপ
কার ৭.০০, ৮.৩০, ১০.৩০,
১২.৩০, ৩.১৫, ৫.০০ ন াট
০৬মিপ

১.৩০, ২.১৫, ৩.০০, ৩.৪৫,
৪.৩০
৯.৩০, ১০.৩০, ১২.৩০,
২.৩০, ৫.৪৫, ৭.৩০

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ম্যাদনজায

নাভ : জনাফ দীন াকভা
দফী : ম্যাকের্ার (িপািঃ)
সপান নাং : ৫৮৯৫১৭৭৮
ই-সভইর নাং :

নাভ : ন ািঃ িঅমর্জুল হক
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ)
সপান নাং :
ই-সভইর নাং :

নাভ : ন ািঃ াসুি তালুকিার
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ)
সপান নাং : ০৩১-৬৮৩৪২৩
ই-সভইর নাং : brtcmotijheel
@gmail.com

নাং
৩৭
৩৮

রুদেয নাভ ও রফফযণ
ট্টগ্রাভ-খাগড়াছরড়
নতুন ব্রীজ-সরাাগড়া

ছাড়ায ভয়
কার ৭.০০ ও ৮.৩০ রভোঃ
কার ৮.০০ ো (৪৫ রভোঃ যয)
০৩ মিপ

দূযত্ব
১১৯ রকোঃ রভোঃ
৫৫ রকোঃ রভোঃ

বাড়ায রযভান
১৮০/৫০/-

২৫ রকোঃ রভোঃ

২০/-

২৫ রকোঃ রভোঃ

২০/-

কার ৭.৩০ ম িঃ
কার ৭.০০ ো
কার ৭.৩০ ম িঃ
কার ৭.০০ ো

সৌছায ভয়
কার ১১.০০ ও ১২.৩০ ম িঃ
কার ১০.৩০ (৪৫ রভোঃ
যয)
০৩মিপ
কার ৯.৩০, ১০.৩০,
১০.৩০, ১১.০০ ো ন াট
০৪মিপ
কার ৭.৩০ ো (৩০ রভোঃ
যয)
ন াট ০৪ মিপ
কার ৮.০০ ো
কার ০৮.৩০ ো
কার ৮.৩০ ো
কার ৮.০০ ো

৩৯

নতুন ব্রীজ-টিয়া

কার ৮.০০ ো (৩০ রভোঃ যয)
০৪মিপ

৪০

কালুযঘাে-দতঙ্গা

কার ৬.০০ ো (৩০ রভোঃ যয)
ন াট ০৪ মিপ

৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭

ভাদকপে-কাঠগড়
রফশ্বরফদ্যারয়-ভাদকপে
চট্টগ্রা মিশ্বমিিঃ ষ্টাি িাস
িআসলাম মিশ্বমিিঃ ষ্টাি িাস
খুরনা ফা রিদা
খুরনা-কাঠাররয়া
খুরনা-ফরযার
খুরনা-ভঠফাড়ীয়া
খুরনা-ফাদয়ন্দা (১)
খুরনা-ফাদয়ন্দা (২)
খুরনা-শ্যাভনগয
খুরনা-কাকর ড়া
খুরনা-নররছটি
খুরনা-মুন্সীগঞ্জ
মদায-কুয়াকাো
খুরনা-ফযগুনা
খুরনা-রকদাযগঞ্জ
রদযাজপুয-সফনাপুর

১৪ রকোঃ রভোঃ
২২ রকোঃ রভোঃ
-

১৫/২০/-

৮.৩০ ম িঃ
৭.০০ ো
৬.০০ ো
৭.১০ ম িঃ
১৩.৩০ ম িঃ
১৩.৩০ ম িঃ
১৪.০০ ো
১৪.০০ ো
১০.০০ ো
১৮.৩০ ম িঃ
৭.৩০ ম িঃ
৭.১৫ ম িঃ
৬.৩০ ম িঃ

১৩.০০ ো
১৩.০০ ো
১০.০০ ো
১২.৩০ ম িঃ
১৭.৩০ ম িঃ
১৮.৩০ ম িঃ
১৯.০০ ো
২০.০০ ো
১৪.০০ ো
৬.০০ ো
১৪.৩০ ম িঃ
১৭.০০ ো
১১.০০ ো

১৪৫ রকোঃ রভোঃ
১২০ রকোঃ রভোঃ
১১০ রকোঃ রভোঃ
৯৬ রকোঃ রভোঃ
৯৬ রকোঃ রভোঃ
১৩৫ রকোঃ রভোঃ
১৪৮ রকোঃ রভোঃ
১৬০ রকোঃ রভোঃ
১৫০ রকোঃ রভোঃ
৩০০ রকোঃ রভোঃ
১৬৪ রকোঃ রভোঃ
৪৮০ রকোঃ রভোঃ
১৫৩ রকোঃ রভোঃ

১৭০/১৪০/১৫০/১৩০/১৩০/১৬০/১৭০/১৭০/১৮০/৩১০/১৯০/৭০০/৩০০/-

৫৮
৫৯
৬০
৬১

াফনা ফা রিদা
াফনা-রদনাজপুয
রদনার্পুয -াফনা
নওগাঁ- াফনা
াফনা- নওগাঁ

কার ৫.৫০ ম িঃ
দুপুয-১.০০ টা
৭.৩০রভোঃ
দুপুয- ২.৫০ রভোঃ

দুপুয- ১২.৩০রভোঃ
ন্ধ্যা-৭.০০ো
দুপুয-১২.৩০রভোঃ
ন্ধ্যা- ৭.০০ো

২৭৫ রকোঃরভোঃ
২৭৫ রকোঃরভোঃ
১৯০রকোঃরভোঃ
১৯০রকোঃরভোঃ

৩৯০.৫০
৩৯০.৫০
২৭০.০০
২৭০.০০

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ম্যাদনজায

নাভ : ন ািঃ র্াহাঙ্গীর িঅল
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ)
সপান নাং : ০৪১-৭৮৬১৪৩
ই-সভইর নাং :

নাভ : ন ািঃ র্াহাঙ্গীর িঅল
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ)
সপান নাং : ০৪১-৭৮৬১৪৩
ই-সভইর নাং :

নাভ : ন ািঃ ন াশারি নহাকসে
দফী : ম্যাকের্ার (িপািঃ)
সপান নাং : ০৭৩১-৬৪৭৬৮
ই-সভইর নাং : brtc2016 @

নাং
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২

রুদেয নাভ ও রফফযণ
মুরজফনগয- যাজাী
যাজাী- মুরজফনগয
কানাে প- শ্যাভনগয
শ্যাভনগয- কানাে প
াফনা- কুয়াকাো
কুয়াকাো-াফনা
যাজাী- আমুয়া
আমুয়া- যাজাী
াঁাই-াথযঘাো
াথযঘাো- াঁাই
যাজাী- নওগাঁ

৭৩

নওগাঁ- যাজাী

৭৪
৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
৮০
৮১
৮২
৮৩
৮৪
৮৫
৮৬
৮৭

াঁ রফরফ-যাজাী
যাজাী- াঁ রফরফ
যাজাী- াাহায
াাহায- যাজাী
মহমল-পািো
পািো-মহমল
সনিদকানা- ভাংরা
ভাংরা- সনিদকানা
সদফীগঞ্জ- যাজাী
যাজাী- সদফীগঞ্জ
সুন্দযগঞ্জ- যাজাী
যাজাী- সুন্দযগঞ্জ
াফনা - াঁাই
পািো-রহেপুর

৮৮
৮৯
৯০
৯১
৯২

ফরযার ফা রিদা
ফরযার-আমুয়া-১
ফরযার-আমুয়া-২
ফরযার-ফযগুনা-১
ফরযার-ফযগুনা-২
ফরযার-ফযগুনা (ভন)

ছাড়ায ভয়
কার-৫.৪৫ রভোঃ
দুপুয-২.৪০ রভোঃ
কার-৭.২০ রভোঃ
কার-৭.০০ ো
কার-৬.১৫ রভোঃ
কার-৬.৩০ রভোঃ
কার-৭.২০রভোঃ
কার-৭.৩০ রভোঃ
কার- ৬.৪৫ রভোঃ
কার- ৭.০০ রভোঃ
কার-৭.১০রভোঃ, ৯.৩০রভোঃ,
দুপুয- ২.৩০রভোঃ,
রফকার- ৪.৪০রভোঃ
কার-৭.১০রভোঃ, ৯.৩০রভোঃ,
দুপুয- ২.৩০রভোঃ,
রফকার- ৪.৪০রভোঃ
কার- ৬.০০ ো
রফকার-৩.০০ ো
কার- ৮.২০ রভোঃ
দুপুয- ২.০০ো
সকাল ৭.২০ ম িঃ
দুপুর ২.০০ টা
কার-৭.০০ ো
কার-৭.০০ ো
কার- ৬.২০ ম িঃ
দুপুয-২.৩০ ম িঃ
কার- ৫.৪০রভোঃ
দুপুয- ১২.৩০ রভোঃ
রফকার- ৩.৫০রভোঃ
কার-৬.৫০ ম িঃ

সকাল ৬.০০ ো
সকাল ৬.০০ ো
সকাল ৬.০০ ো
সকাল ৭.০০ ো
দুপুর ১৩.৩০ ম িঃ

সৌছায ভয়
কার-১১.১৫ রভোঃ
ন্ধ্যা-৭.৪০ রভোঃ
যারি- ৮.০০ ো
যারি-৮.০০ ো
ন্ধ্যা-৭.০০ রভোঃ
ন্ধ্যা-৭.৩০ রভোঃ
যারি-৮.০০ো
যারি-৮.০০ো
যারি-১০.০০ো
যারি-১০.০০ো
কার- ৮.৫০ রভোঃ

দূযত্ব
২০০ রকোঃরভোঃ
২০০ রকোঃরভোঃ
৪২৫ রকোঃরভোঃ
৪২৫ রকোঃরভোঃ
৪৩০ রকোঃরভোঃ
৪৩০ রকোঃরভোঃ
৪২৫ রকোঃরভোঃ
৪২৫ রকোঃরভোঃ
৪৫০ রকোঃরভোঃ
৪৫০ রকোঃরভোঃ
৮০ রকোঃরভোঃ

বাড়ায রযভান
২৮৪.০০
২৮৪.৫০
৬০৩.৫০
৬০৩.৫০
৬১০.৬০
৬১০.৬০
৬০৩.৫০৬০৩.৫০
৬৩৯.০০
৬৩৯.০০
১১৩.৬০

কার- ৮.৫০ রভোঃ

৮০ রকোঃরভোঃ

১১৬.০০

কার- ৯.৪৫রভোঃ
ন্ধ্যা- ৬.৪৫ রভোঃ
দুপুয- ১১.২০ ম িঃ
রফকার-৫.১৫ রভোঃ
দুপুর-১২.২০ ম িঃ
রামত্র-৮.৩০ ম িঃ
যারি-৮.৩০রভোঃ
যারি-৮.৩০রভোঃ
দুপুর-১.৩০ রভোঃ
যারি- ৮.৩০ রভোঃ
কার-১০.৩০রভোঃ
রফকার-৫.৩০ রভোঃ
ন্ধ্যা- ৭.৩০রভোঃ
কার- ১১.৩০ রভোঃ

১৪০ রকোঃরভোঃ
১৪০ রকোঃরভোঃ
১৩০ রকোঃরভোঃ
১৩০ রকোঃরভোঃ
২২৭ মকিঃ ম িঃ
২২৭ মকিঃ ম িঃ
৪৭০ রকোঃরভোঃ
৪৭০ রকোঃরভোঃ
৩০৫ রকোঃরভোঃ
৩০৫ রকোঃরভোঃ
২২৫ রকোঃরভোঃ
২২৫ রকোঃরভোঃ
১৫০ রকোঃরভোঃ
১৯০ রকোঃরভোঃ

১৯৮.৮০
১৯৮.৮০
১৮৪.৬০
১৮৪.৬০
৩০৬.৪৫
৩০৬.৪৫
৬৬৭.৪০
৬৬৭.৪০
৪৪২.২৫
৪৪২.২৫
৩০৩.৭৫
৩০৩.৭৫
২২০.১০
২৬৯.৮০

সকাল ৯.০০ ো
সকাল ৯.০০ ো
সকাল ১০.০০ ো
সকাল ১১.৩০ ম িঃ
সন্ধ্যা ১৮.০০ ো

৭০ রকোঃ রভোঃ
৭০ রকোঃ রভোঃ
১০৩ রকোঃ রভোঃ
১০৩ রকোঃ রভোঃ
১০৩ রকোঃ রভোঃ

৮০/৮০/১২০/১২০/১২০/-

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ম্যাদনজায
gmail.com

নাভ : ন ািঃ ন াশারি নহাকসে
দফী : ম্যাকের্ার (িপািঃ)
সপান নাং :
ই-সভইর নাং : brtc2016 @
gmail.com

নাভ : সভাোঃ ভরনযŮজ্জাভান ফাবু
দফী : রিরজএভ
সপান নাং : ০৪৩১-৬৩৭৯৩
ই-সভইর নাং : brtcbarisal052
@ gmail.com

নাং
৯৩
৯৪
৯৫
৯৬
৯৭
৯৮
৯৯
১০০
১০১
১০২
১০৩
১০৪
১০৫
১০৬
১০৭

রুদেয নাভ ও রফফযণ
কুয়াকাো- খুরনা
ফরযার-াথযঘাো
ফরযার-াথযঘাো-খুরনা
ফরযার-খুরনা-াথযঘাো
ফরযার-সফনাপুর
ফরযার-খুরনা (১)
ফরযার-খুরনা (২)
যপযান-মদায
ফরযার-ঝারকাঠী (ম পেক)
ফরযার-মুন্সীগঞ্জ
ফরযার-যাংপুয
ফরযার- াাইনফাফগঞ্জ
ফরযার-কাওযাকারন্দ
ফরযার-রফশ্বরফদ্যারয় (টির)
ফরযার-রফশ্বরফদ্যারয় (রিতর)

ছাড়ায ভয়
সকাল ৭.৩০ ম িঃ
দুপুর ১৪.০০ ো
৬.৩০ ো
সকাল ৭.০০ ো
সকাল ৬.০০ ো
দুপুর ১৩.১৫ ম িঃ
দুপুর ১৪.০০ ো
৫.০০ ো
সকাল ৭.৩০ ম িঃ
সকাল ৮.০০ ো
সকাল ৬.০০ ো
সকাল ৬.৩০ ম িঃ
৬.০০ ো (৪৫ম িঃ পরপর)
সকাল ৮.০০ ো
সকাল ৮.৩০ ম িঃ

সৌছায ভয়
মিকাল ১৭.০০ ো
সন্ধ্যা ১৮.০০ ো
১৯.০০ ো
সন্ধ্যা ১৯.০০ ো
দুপুর ১৩.৩০ ম িঃ
মিকাল ১৭.৩০ ো
সন্ধ্যা ১৮.৩০ ম িঃ
২০.০০ ো
মিকাল ১৫.৩০ ম িঃ
মিকাল ১৭.০০ ো
মিকাল ১৭.০০ ো
মিকাল ১৫.৩০ ম িঃ
০৯.০০ ো (৪৫ম িঃ পরপর)
সকাল ৯.০০ ো
সকাল ৯.৩০ ম িঃ

দূযত্ব
২৫৮ রকোঃ রভোঃ
১৩০ রকোঃ রভোঃ
২৮০ রকোঃ রভোঃ
২৯৭ রকোঃ রভোঃ
২৩০ রকোঃ রভোঃ
১৪০ রকোঃ রভোঃ
১৪০ রকোঃ রভোঃ
৩১৫ রকোঃ রভোঃ
১৫৪ রকোঃ রভোঃ
২৪৮ রকোঃ রভোঃ
৫০৮ রকোঃ রভোঃ
৪৩০ রকোঃ রভোঃ
১৩০ রকোঃ রভোঃ
০৯ রকোঃ রভোঃ
০৯ রকোঃ রভোঃ

বাড়ায রযভান
৩০০/১৭০/৩০০/৩০০/২৮০/১৭০/১৭০/৩৫০/১৬০/৩০০/৭৫০/৬০০/২২৫/৬,০০০/৯,০০৬/-

১০৮

গাজীপুয ফা রিদা
গাজীপুয-ভরতরঝর (বায়া পাভপদগে)

কার ৬.০০ (২০ রভরনে যয)

৩৬.২০ রকোঃ রভোঃ

৫০/-

১০৯

গাজীপুয-গাফতরী (বায়া কারী)

কার ৬.০০ (২০ রভরনে যয)

৩৮.০০ রকোঃ রভোঃ

৫০/-

১১০

ফালুঘাে-ভরতরঝর (বায়া পাভপদগে)

কার ৬.০০ (২০ রভরনে যয)

কার ৯.০০ (২০ রভরনে
যয)
কার ৯.০০ (২০ রভরনে
যয)
কার ৮.০০ (২০ রভরনে
যয)

১৪.৪০ রকোঃ রভোঃ

২৪/-

কুরভল্লা ফা রিদা
কুরভল্লা-ঢাকা
ঢাকা-কুরভল্লা
সগৌযীপুয-গুররস্তান
গুররস্তান-সগৌযীপুয
কুরভল্লা-সুনাভগঞ্জ (রদফা)
সুনাভগঞ্জ-কুরভল্লা (রদফা)
কুরভল্লা-সুনাভগঞ্জ (ভনশ্য)
সুনাভগঞ্জ-কুরভল্লা (ভনশ্য)
কুরভল্লা-জাপরাং
জাপরাং-কুরভল্লা

কার ৬.০০ (৪০ রভরনে যয)
কার ৬.০০ (৪০ রভরনে যয)
কার ৬.০০ (৩০ রভরনে যয)
কার ৬.০০ (৩০ রভরনে যয)
কার ০৭.১৫ ম িঃ
কার ০৭.০০ ো
যাত ০৮.০০ ো
কার ০৮.০০ ো
কার ০৮.০ ো
কার ০৮.০০ ো

০৩. ০০ ঘন্টা
০৩. ০০ ঘন্টা
০১. ৫০ ঘন্টা
০১. ৫০ ঘন্টা
০৮. ০০ ঘন্টা
০৮. ০০ ঘন্টা
০৮. ০০ ঘন্টা
০৮. ০০ ঘন্টা
০৭. ০০ ঘন্টা
০৭. ০০ ঘন্টা

৯৭ রকোঃ রভোঃ
৯৭ রকোঃ রভোঃ
৫০ রকোঃ রভোঃ
৫০ রকোঃ রভোঃ
৩০০ রকোঃ রভোঃ
৩০০ রকোঃ রভোঃ
৩০০ রকোঃ রভোঃ
৩০০ রকোঃ রভোঃ
২৯০ রকোঃ রভোঃ
২৯০ রকোঃ রভোঃ

২০০/২০০/১৩০/১৩০/৪২০/৪২০/৪২০/৪২০/৪১০/৪১০/-

১১১
১১২
১১৩

১১৪

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ম্যাদনজায

নাভ : সভাোঃ ভরনযŮজ্জাভান ফাবু
দফী : রিরজএভ
সপান নাং : ০৪৩১-৬৩৭৯৩
ই-সভইর নাং : brtcbarisal052
@ gmail.com

নাভ : জনাফ েীহার রঞ্জে জু িার
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ)
সপান নাং : ৯২৫২৫৯৭
ই-সভইর নাং : brtcgazipurbusdepo
@ gmail.com

নাভ : ন ািঃ কা রŮজ্জা াে
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ)
সপান নাং : ০৮১-৬১৯৮৮
ই-সভইর নাং :

নাং
১১৫
১১৬
১১৭

১১৮
১১৯

১২০
১২১
১২২
১২৩
১২৪
১২৫
১২৬
১২৭
১২৮
১২৯
১৩০
১৩১
১৩২
১৩৩
১৩৪
১৩৫
১৩৬
১৩৭
১৩৮
১৩৯
১৪০

রুদেয নাভ ও রফফযণ
কুরভল্লা-রদরে
রদরে-কুরভল্লা
রক্ষীপুয-রদরে
রদরে-রক্ষীপুয
কুরভল্লা-কক্সফাজায
কক্সফাজায-কুরভল্লা

ছাড়ায ভয়
কার ৯.০০ ো
রফকার ৫.৩০ ো
কার ৮.০০ ো
কার ৮.০০ ো
যাত ৭.৩০ ো
যাত ১০.০০ ো

সৌছায ভয়
০৫. ৩০ ঘন্টা
০৫. ৩০ ঘন্টা
০৯. ০০ ঘন্টা
০৯. ০০ ঘন্টা
০৭. ০০ ঘন্টা
০৭. ০০ ঘন্টা

দূযত্ব
২৩৫ রকোঃ রভোঃ
২৩৫ রকোঃ রভোঃ
৩১৭ রকোঃ রভোঃ
৩১৭ রকোঃ রভোঃ
৩০০ রকোঃ রভোঃ
৩০০ রকোঃ রভোঃ

বাড়ায রযভান
৩৮০/৩৮০/৪৫০/৪৫০/৬০০/৬০০/-

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ম্যাদনজায

সানাপুয ফা রিদা
নচয়ারম্যােঘাট- ট্টগ্রাভ (রদফা)
ট্টগ্রাভ-নচয়ারম্যােঘাট (ভনশ্য)
িঅক্তার ম য়ার হাট- ট্টগ্রাভ (রদফা)
ট্টগ্রাভ-িঅক্তার ম য়ার হাট (ভনশ্য)

কার ০৮.৩০ ম িঃ
যাত ১১.০০ ো
দুপুয ০১.০০ ো
যাত ১১.০০ ো

০৬. ০০ ঘন্টা
০৬. ০০ ঘন্টা
০৬. ০০ ঘন্টা
০৬. ০০ ঘন্টা

১৭৪ রকোঃ রভোঃ
১৭৪ রকোঃ রভোঃ
১৬৬ রকোঃ রভোঃ
১৬৬ রকোঃ রভোঃ

১৮০/১৮০/১৮০/১৮০/-

নাভ : সভাোঃ িঅমরফুর রহ াে তুষার
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ)
সপান নাং :
ই-সভইর নাং : brtcsunapur@
gmail.com

ফগুড়া ফা রিদা
ফগুড়া-ঝারকাঠি
ফগুড়া-যনপুয
ফগুড়া-স ৌিারা
ফগুড়া-ফাাংরাফান্ধ্া
ফগুড়া-জয়পুযাে
ফগুড়া-নওঁগা
কুরড়গ্রাভ-রদযাজপুয
ঞ্চগড়-ফরযার
যাজাী-নীতপুয
যাজাী-াাায
যাজাী-ভুযŮঙ্গাভাযী
যাজাী-যনপুয
যাজাী-সবারাযাে
ঞ্চগড়-খূরনা
ফগুড়া-খুরনা
যাংপুয-রকদাযগঞ্জ
ফগুড়া-রদনাজপুয
ফগুড়া-সতাফগঞ্জ
মচল ারী-সাতক্ষীরা
কুরড়গ্রাভ-সগাারগঞ্জ
মচল ারী-রার্শাহী

কার ৭.১৫ ম িঃ
দুপুয ১.৪৫ ম িঃ
দুপুয ২.০০ ো
কার ৯.০০ ো
কার ৭.৪৫ ম িঃ
কার ৮.০০ ো
রফকার ৪.৩০ ম িঃ
রফকার ৩.৩০ ম িঃ
কার ৬.২০ ম িঃ
দুপুয ১২.৫০ ম িঃ
কার ৭.০০ ো
রফকার ৩.১৫ম িঃ
দুপুয ১.৫০ ম িঃ
কার ৬.০০ ো
কার ৬.৩০ ম িঃ
কার ৬.৩০ ম িঃ
কার ৭.০০ ো
মিকাল ৩.৩০ ম িঃ
সকাল ৬.৩০ ম িঃ
কার ৬.১৫ ম িঃ
সকাল ৭.০০ ো

রফকার ৪.০০ ো
ন্ধ্যা ৬.৩০ ম িঃ
ন্ধ্যা ৭.০০ ো
রফকার ৪.৩০ ম িঃ
কার ৯.১৫ ম িঃ
কার ৯.৩০ ো
কার ৭.০০ ো
কার ৬.০০ ো
কার ১০.০০ ো
রফকার ৪.৩০ ম িঃ
দুপুয ২.০০ ো
ন্ধ্যা ৬.৩০ ম িঃ
রফকার ৫.৩০ ম িঃ
ন্ধ্যা ৭.০০ ো
রফকার ৩.০০ ো
রফকার ৩.০০ ো
কার ১০.৩০ ম িঃ
যাত ৮.০০ ো
রাত ৮.০০ টা
ন্ধ্যা ৭.৩০ ম িঃ
দুপুর ২.৩০ ম িঃ

৩১৯ রকোঃ রভোঃ
১৩৫ রকোঃ রভোঃ
২০৩ রকোঃ রভোঃ
৩০১ রকোঃ রভোঃ
৫৭ রকোঃ রভোঃ
৫০ রকোঃ রভোঃ
৫১০ রকোঃ রভোঃ
৬৩৫ রকোঃ রভোঃ
১৯৬ রকোঃ রভোঃ
১০৬ রকোঃ রভোঃ
৩০০ রকোঃ রভোঃ
৯৫ রকোঃ রভোঃ
১০০ রকোঃ রভোঃ
৫৬০ রকোঃ রভোঃ
৩৫৫ রকোঃ রভোঃ
৪০৫ রকোঃ রভোঃ
১৪৫ রকোঃ রভোঃ
১৭৪ রকোঃ রভোঃ
৪৯৮ মকিঃ ম িঃ
৫২৫ রকোঃ রভোঃ
৩১০ রকোঃ রভোঃ

৪৭৭/১৯৭/২৯৬/৪৩৬/৮৩/৭৩/৭৭৭/৯৬০/১৪২/১৫৪/৪৮৪/১৪৩/১৪২/৮১৭/৫৩২/৪৯৪/২১৭/২৬৮/৬৭৮/১২৪৮/৫০০/-

নাভ : ন ািঃ র্াম ল নহাকসে
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ)
সপান নাং : ০৫১-৬৬১৪৫
ই-সভইর নাং : brtcbusdepotbogra@
yahoo.com

নাং

রুদেয নাভ ও রফফযণ
উথরী (গাফতরী) ফা রিদা
ইরদজি-ভরতরঝর (রিতর ফা )
ভরতরঝর-ইরদজি (রিতর ফা)

ছাড়ায ভয়

সৌছায ভয়

দূযত্ব

বাড়ায রযভান

কার ৭.৩০ ম িঃ (১৫ রভোঃ য
য)

কার ১১.৩০ ম িঃ

৪৩ রকোঃ রভোঃ

৫০/-

১৪২

ভরতরঝর-ইরদজি- (রিতর ফা )
ভরতরঝর-ইরদজি (রিতর ফা)

কার ৭.৩০ ো (১৫ রভোঃ য
য)

কার ১১.৩০ ো

৪৩ রকোঃ রভোঃ

৫০/-

১৪৩

গাফতরী-গাজীপুয (রিতর ফা )

কার ৭.৩০ ম িঃ (৩০ রভোঃ য
য)

কার ১০.৩০ ো

৪০ রকোঃ রভোঃ

৪০/-

১৪৪
১৪৫
১৪৬
১৪৭
১৪৮
১৪৯
১৫০
১৫১

নাযায়নগঞ্জ ফা রিসা
ঢাকা-নাযায়নগঞ্জ (এর ফা)
গুররস্তান-ভাওয়া (এর ফা)
গুররস্তান-ভাওয়া (নন-এর ফা)
মািাফাড়ী-ভাওয়া (নন-এর ফা)
গুররস্তান-ফারজতপুয (এর ফা)
গুররস্তান-ফারজতপুয (নন-এর ফা)
ভদনপুয-াবায (রিতর ফা)
গুমলস্তাে-সভঘনাঘাে (রিতর ফা)

কার ৭.০০ ো (১৫ রভোঃ যয)
কার ৬.০০ ো (৬০ রভোঃ যয)
কার ৬.০০ ো (২০ রভোঃ যয)
কার ৬.০০ ো (২০ রভোঃ যয)
কার ৬.০০ ো (৬০ রভোঃ যয)
কার ৬.০০ ো (৬০ রভোঃ যয)
কার ৭.০০ ো (৩০ রভোঃ যয)
কার ৭.০০ ো (৩০ রভোঃ যয)

কার ৭.০০ ো দত ২১ ো
কার ৭.০০ ো দত ২১ ো
কার ৭.০০ ো দত ২১ ো
কার ৭.০০ ো দত ২১ ো
কার ৭.০০ ো দত ২১ ো
কার ৭.০০ ো দত ২১ ো
কার ৭.০০ ো দত ২১ ো
কার ৭.০০ ো দত ২১ ো

২০ রকোঃ রভোঃ
৪৫ রকোঃ রভোঃ
৪৫ রকোঃ রভোঃ
৪৫ রকোঃ রভোঃ
১২০ রকোঃ রভোঃ
১২০ রকোঃ রভোঃ
৫০ রকোঃ রভোঃ
৪৫ রকোঃ রভোঃ

৪৮/১০০/৭০/৭০/২১০/১৬০/৬৫/১০০/-

নাভ : সভাোঃ ারযয়ায বুরবুর
দফী : ম্যাকের্ার (িপািঃ)
সপান নাং : ৭৬৪৬৯১৫
ই-সভইর নাং :

১৫২

সভাাম্মদপুয ফা রিদা
সভাাম্মদপুয-কুরড়র রফশ্বদযাি

কার ০৮.০০ ো

১৯ রকোঃ রভোঃ

২৫/-

১৫৩

ঘাটারচর-কা ার পাড়া

কার ০৮.৩০ ম িঃ

৩৫ রকোঃ রভোঃ

৪৫/-

১৫৪

ন াহাম্মিপুর- মতমিল ( মহলা িাস
সামভজস)

কার ৬.৩০ ম িঃ (১০ রভোঃ
যয)
কার ৬.৩০ ম িঃ (১৫ রভোঃ
যয)
কার ৮.০০ ো

কার ০৮.০০ ো

১২ রকোঃ রভোঃ

২০/-

নাভ : নুর-িআ-িঅল
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ)
সপান নাং :
ই-সভইর নাং : brtcmoham
madpurdepot@ gmail.com

সকাল ৭.৩০ ম িঃ
সকাল ৭.৩০ ম িঃ
কার ৭.৩৫ ম িঃ
সকাল ৭.০০ টা
কার ৮.৩০ ো
সকাল ৭.৩০ ম িঃ

মিকাল ৩.৩০ ম িঃ
মিকাল ৩.৩০ ম িঃ
রফকার ৩.৩৫ ম িঃ
মিকাল ৩.০০ টা
রফকার ৪.৩০ ম িঃ
মিকাল ৩.৩০ ম িঃ

৩৯০ মকিঃ ম িঃ
৩৯০ মকিঃ ম িঃ
৩৭৫ রকোঃ রভোঃ
৩৭৫ মকিঃ ম িঃ
৩৪৫ রকোঃ রভোঃ
৩৪৫ মকিঃ ম িঃ

৫৯৬/৫৯৬/৭৫৮/৭৫৮/৫০০/৫০০/-

১৪১

১৫৫
১৫৬
১৫৭
১৫৮
১৫৯
১৬০

রদরে ফা রিদা
মসকলট-চট্টগ্রা
চট্টগ্রা -মসকলট
রদরে-তাযাকারন্দ (এর ফা)
তাযাকারন্দ-মসকলট (এমস িাস)
রদরে-ঘাোইর
ঘাটািআল-মসকলট

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ম্যাদনজায
নাভ : সভাোঃ রদুর ইরাভ
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ)
সপান নাং : ৯৩৩৩৮০৩
ই-সভইর নাং :

নাভ : ন ািঃ জুলমিকার িঅলী
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ)
সপান নাং :
ই-সভইর নাং : brtcsylhet101
@gmail.com

নাং
১৬১
১৬২
১৬৩
১৬৪
১৬৫
১৬৬

রুদেয নাভ ও রফফযণ
রদরে-পরযদগঞ্জ
পরযদগঞ্জ-মসকলট
রদরে-সানাপুয (এর ফা)
সানাপুয-মসকলট (এমস িাস)
ষ্টাি িাস (শাহর্ালা মিজ্ঞাে ও
প্রযুমক্ত মিশ্বিঃ)
প্রমশক্ষণ প্রিাে

১৬৭

কল্যাণপুয ফা রিদা
ন্দ্রা-ভরতরঝর (রিতর ফা)

১৬৮
১৬৯
১৭০
১৭১
১৭২

১৭৩
১৭৪
১৭৫

১৭৬
১৭৭
১৭৮
১৭৯
১৮০
১৮১
১৮২
১৮৩
১৮৪

ঢাকা-খুলো
ঢাকা- াওয়া
ম রপুর-১৪- মতমিল ( মহলা
সামভজস)
ম রপুর-১০- মতমিল
িঅব্দুল্লাহপুর- মতমিল

ঢাকা- িে
ঢাকা-চন্দ্রককাো
মিমভন্ন প্রমতষ্ঠাকে ষ্টাি পমরিহে সহ
গেপমরিহে মহসাকি নসিা প্রিাে
যাংপুয ফা রিদা
ঞ্চগড়- াাই (রদফা) (টির ফা)
রযপুয- াাই (টির ফা)
ঞ্চগড়-রক্ষীাা (রএনরজ ফা)
ঞ্চগড়-সনিদকাণা (রএনরজ ফা)
ভুরŮঙ্গা ারী-ভান্ডামরয়া (এমস িাস)
যাংপুয-শ্যাভনগয (ভন)(টির ফা)
ভুযŮঙ্গাভাযী- াাই (টির ফা)
ঞ্চগড়-ভাংরা (ভন) (টির ফা)
ঞ্চগড়- াাই (ভন) এর ফা

ছাড়ায ভয়
কার ৯.০০ ো
সকাল ৭.০০ টা
যাত ৯.৩০ ম িঃ
কার ৬.১০ ম িঃ
প্রকতযহ মের্ জামরত মসমর্উল
িনুর্ায়ী
প্রকতযহ মের্ জামরত মসমর্উল
িনুর্ায়ী
ন্দ্রা দত কার ৬.০০ ো (১৫
রভোঃ যয রফকার ৫.০০ ো ম পন্ত
এফাং ভরতরঝর দত ১০.০০ ো
দত যাত ০৮.০০ ো ম পন্ত
ঢাকা হকত সকাল ৭.৩০ ম িঃ
ঢাকা হকত সকাল ৭.৩০ ম িঃ
সকাল ৯.০০ টা
ঢাকা হকত সকাল ৭.৩০ ম িঃ
িঅব্দুল্লাহপুর সকাল ৭.০০ এিিং
মতমিল প্রান্ত হকত মিকাল ৫.০০
টা
ঢাকা হকত সকাল ৯.০০ টা
ঢাকা হকত সকাল ৮.৩০ ম িঃ
সরকারী ছুটির মিে ব্যমতত
প্রমতমিে সকাল ৭.৩০ ম িঃ
৬.১৫ ম িঃ
৭.১৫ ম িঃ
৭.১৫ ম িঃ
৫.৪৫ ম িঃ
৫.৩০ ম িঃ
১৭.৩০ ম িঃ
৫.৪৫ ম িঃ
১৭.০০ ম িঃ
১১.৪৫ ম িঃ

সৌছায ভয়
রফকার ৩.০০ ো
দুপুর ১.০০
রফকার ৫.৩০ ম িঃ
দুপুর ২.১০ ম িঃ
চুমক্ত ন াতাকিক

দূযত্ব
৩১৭ রকোঃ রভোঃ
৩১৭ মকিঃ ম িঃ
৩১৭ রকোঃ রভোঃ
৩১৭ রকোঃ রভোঃ
চুমক্ত ন াতাকিক

বাড়ায রযভান
৪৫০/৪৫০/৭৩০/৭৩০/ামসক ভাড়া

চুমক্ত ন াতাকিক

চুমক্ত ন াতাকিক

ামসক ভাড়া

কার ৯.০০ ো

৫৯ রকোঃ রভোঃ

৫০/-

রাত ১০.০০টা
৮.৪৫ ম িঃ
সকাল ১০.০০ টা

২১০ মকিঃ ম িঃ
৪৫ মকিঃ ম িঃ
২৪ মকিঃ ম িঃ

৫০০/১০০/২০/-

সকাল ৯.০০টা
সকাল ৯.৪৫ ম িঃ

২০ মকিঃ ম িঃ
৪০ মকিঃ ম িঃ

২০/৩৫/-

মিকাল ৩.২০ ম িঃ
মিকাল ৪.৪৫ ম িঃ

১৯৭.৫০ মকিঃ ম িঃ
২০৮ মকিঃ ম িঃ

২০০/২০০/-

১৬.১৫ ম িঃ
১৭.১৫ ম িঃ
২৩.০০ ম িঃ
১৯.৩০ ম িঃ
২০.৩০ ম িঃ
০৬.০০ ো
১৬.৩০ ম িঃ
০৮.০০ ম িঃ
২২.০০ ম িঃ

৪১৫ রকোঃ রভোঃ
৪৩০ রকোঃ রভোঃ
৫৪৮ রকোঃ রভোঃ
৪৬১ রকোঃ রভোঃ
৬১৫ মকিঃ ম িঃ
৪৫০ রকোঃ রভোঃ
৩৬০ রকোঃ রভোঃ
৫৯০ রকোঃ রভোঃ
৪১৫ রকোঃ রভোঃ

৪৫০/৪৫০/৫৫০/৫০০/১০০০/৬০০/৩৮০/৭০০/৫০০/-

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ম্যাদনজায

নাভ : সভাোঃ আোঃ ররতপ
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ)
সপান নাং : ৯০০২৫৩১
ই-সভইর নাং : brtckall
yanpur@gmail.com

নাভ : ন ািঃ নগালা িারŮক
দফী : রিরজএভ ( ররত দারয়ত্ব)
সপান নাং : ০৫২১-৬৪১১০
ই-সভইর নাং : brtc2014rangpur@
yahoo.com

নাং
১৮৫
১৮৬
১৮৭
১৮৮
১৮৯
১৯০
১৯১
১৯২
১৯৩
১৯৪
১৯৫
১৯৬
১৯৭

রুদেয নাভ ও রফফযণ
ঞ্চগড়-রদযাজপুয (ভন) এর ফা
যাংপুয-সতুররয়া (টির ফা)
যাংপুয-ঞ্চগড় (টির ফা-০১)
ঞ্চগড়-গাইফান্ধ্া (টির ফা)
র রভাযী-সদফীগঞ্জ (টির ফা)
টুরনযাে-গাইফান্ধ্া (টির ফা)
যাংপুয-ঞ্চগড় (োকা ফা-৩)
যাংপুয-ধামুযাে (োটা ফা)
যাংপুয-যানীাংককর (োটা ফা)
যাংপুয-র রাাটি (োটা ফা)
যাংপুয-সুন্দযগঞ্জ-গাইফান্ধ্া (রদনা
ফা)
যাংপুয-াদকায়া (োটা ফা)
পাŧচপীর-গাইফান্ধ্া (োকা ফা)

ছাড়ায ভয়
১৫.৪৫ ম িঃ
১৪.৩০ ম িঃ
১৩.৪৫ ম িঃ
৯.১৫ ম িঃ
০৭.৩০ ম িঃ
০৬.০০ ো
১৫.২০ ম িঃ
১৬.০০ ো
১৫.০০ ো
১৫.৪০ ম িঃ
১৬.৩০ ম িঃ

সৌছায ভয়
০৭.০০ ো
১৯.৩০ ম িঃ
১৭.০০ ো
১৫.১৫ ম িঃ
১৩.৩০ ম িঃ
১২.৩০ ম িঃ
১৯.৩০ ম িঃ
২০.০০ ো
১৯.১৫ ম িঃ
১৯.৩০ ম িঃ
১৯.৩০ ম িঃ

দূযত্ব
৬০৫ রকোঃ রভোঃ
১৭০ রকোঃ রভোঃ
১৪৫ রকোঃ রভোঃ
২১০ রকোঃ রভোঃ
১৭৫ রকোঃ রভোঃ
১৮৯ রকোঃ রভোঃ
১৪৫ রকোঃ রভোঃ
১৩৫ রকোঃ রভোঃ
১৩৩ রকোঃ রভোঃ
১০০ রকোঃ রভোঃ
৮৫ রকোঃ রভোঃ

বাড়ায রযভান
৮০০/২০০/১৬০/২৩০/১৯০/২০০/১৬০/১৬০/১৫০/১২০/১০০/-

১৪.০০ ো
০৭.০০ ো

১৬.৩০ ম িঃ
১৩.০০ ো

১০০ রকোঃ রভোঃ
১৭৫ রকোঃ রভোঃ

১২০/১৯০/-

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ম্যাদনজায

ভররা ফা রযফন সফায তথ্য
নাং
১

রুদেয নাভ ও রফফযণ
ভরতরঝর ফা রিদা
রখরগাঁও-গুররস্তান

২

নতুন ফাজায - ভরতরঝর

৩

কল্যাণপুয ফা রিদা
রভযপুয-১৪ - ভরতরঝর

৭.০০ ো

৮.৩০ ম িঃ

২০ রকোঃ রভোঃ

৩৪/-

৪

সজায়াযাাযা ফা রিদা
আব্দুল্লপুয-ভরতরঝর (এরফা)

৭.৩০ ম িঃ

৮.৪৫ ম িঃ

২৩ রকোঃ রভোঃ

৬০/-

নাভ : ন ািঃ আোঃ ররতপ
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ), সপান নাং : ৯০০২৫৩১
ই-সভইর নাং : brtckallyanpur@gmail.com
নাভ : র্োি িীপে চাক া
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ), সপান নাং : ৫৮৯৫১৭৭৮

৫

ম রপুর ফা রিদা
রভযপুয-১২ - ভরতরঝর

২২/-

নাভ : সভাোঃ ন াস্তামিজুর রহ াে
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ), সপান নাং : ৯০০২৩৯৫

৬

উথরী (গাফতরী) ফা রিদা
াবায-ভরতরঝর

৭.১৫ ম িঃ

৯.৩০ ম িঃ

৩১ রকোঃ রভোঃ

৩০/-

নাভ : ন ািঃ শমহদুল িআসলা
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ), সপান নাং :

৭

সভাাম্মদপুয ফা রিদা
সভাাম্মদপুয (রয়া ভরজদ)-ভরতরঝর

৭.৪৫ রভোঃ

৯.০০ ো

১৫ রকোঃ রভোঃ

২০/-

নাভ : নূয-ই-আরভ
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ), সপান নাং :

নাযায়নগঞ্জ ফা রিদা

ছাড়ায ভয়

সৌছায ভয়

দূযত্ব

বাড়ায রযভান

৯.০৫ ম িঃ

১০.০০ ো

৯ রকোঃ রভোঃ

১৫/-

৮.০০ ো

৯.৩০ ম িঃ

১৫ রকোঃ রভোঃ

৩০/-

৭.৩০ ম িঃ

৮.৩০ ম িঃ

১৬ রকোঃ রভোঃ

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ম্যাদনজায
নাভ : সভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
সপান নাং : ৯৩৩৩৮০৩
ই-সভইর নাং : brtcmotijheel @gmail.com

নাভ : সভাোঃ ারযয়ায বুরবুর

নাং
৮

রুদেয নাভ ও রফফযণ
র োগাাংদযাি-গুররস্তান

৯

গাজীপুয ফা রিদা
গাজীপুয-ভরতরঝর

ছাড়ায ভয়
৮.২০ ম িঃ

সৌছায ভয়
৯.০০ ো

দূযত্ব
১৫ রকোঃ রভোঃ

বাড়ায রযভান
২০/-

৭.০০ ো

৯.০০ ো

৩০ রকোঃ রভোঃ

৫০/-

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ম্যাদনজায
দফী : ম্যাকের্ার (িপািঃ), সপান নাং : ৭৬৪৬৯১৫
নাভ : জনাফ নীায যঞ্জন ভজুভদায
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ), সপান নাং : ৯২৫২৫৯৭
ই-সভইরনাং: niharronjonmjumdher@
gmail.com

স্কুর ফা রযফন সফায তথ্য

নাং
রুদেয নাভ ও রফফযণ
ম রপুর ফা রিদা
১
রভযপুয-১২ - আরজভপুয

ছাড়ায ভয়

সৌছায ভয়

দূযত্ব

বাড়ায রযভান

৬.৩০ ো

৮.০০ ো

২০ রকোঃ রভোঃ

৫/-

২

১০.৩০ ো

১২.০০ ো

২০ রকোঃ রভোঃ

৫/-

রভযপুয-১২ - আরজভপুয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ম্যাদনজায
নাভ : সভাোঃ ন াস্তামিজুর রহ াে
দফী : ম্যাদনজায (অাোঃ)
সপান নাং : ৯০০২৩৯৫

