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োম
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এলাোর োম কলাড ১০-১১ ১১-১২ ১২-১৩ ১৩-১৪ ১৪-১৫ ১৫-১৬ ১৬-১৭ ১৭-১৮ ১৮-১৯ ১৯-২০ ২০-২১ ২১-২২

২। বাজার

বাজার, এমভি িাড়া, ঠােুরবাড়ী, মাোরিাড়া, মধ্যিাড়া, 

দভিণ বাসেযান্ড, ক ারস্থাে িাড়া, ক াষিাড়া, দ ূ গািুর, 

িান্তািাড়া, তুলসীিাড়া, বে চড়

2.50

৪। কোমরিুর

জং লমারা, ভশববাড়ী, ক াট কসাহা ী, চিু হাসিাতাল, 

 াইবান্ধা কমাড়, কবায়াভলয়া, হাওয়াখাো, িুলবাভড়, 

র েুাথিুর, চন্ডীিুর, সাব াভ  হাভতয়াদহ, বালুয়াবাজার, 

তাজিুর, সমসিাড়া, সইন্দল, জামালিুর, ভবশুবাড়ী, 

 ন্ধববাভড়, ক াট দু গািুর, ক াসাইিুর, রামোথিুর, 

সাতাো বালুয়া, হুদারািুর, রহলা, ক াট জামালিুর, 

কদবিুর, জমু্মার  র, োভলতলা বাজার, কহাস্টসেিুর, 

ি বােিুর, রামিুর, বাসসু্টদবিুর, কোমরিুর, 

অভিরামিুর, ঝািড়, হাসবাভড়, কদৌলতিুর, শাল মারা, 

উত্তরিাড়া, িভেরিাড়া, জ ন্নাথিুর, চেরভহমািুর

5.00

িলাশবাভড় ২। ভব, এ, টট, ভস
ভবএটটভস বাজার, আজমিুর, ক ািীোথিুর, আসমতিুর 

ইতযাভদ
1.73

১। িুভলশ লাইে

বারীধ্ারা, আদশ গিাড়া, বাংলাবাজার, উিস্টজলা করাড, 

ববরা ীর কমাড়, কবাডগ বাজার, োচারীর কমাড়, থােভসংিুর, 

খামার চাস্টন্দর ভিটা, খামার কবায়ালী, কখয়া াট

1.00

২। িশ্চিম
অব্দা িাড়া, ভডভব করাড, ১ ও ২ েং করল ক ট, কডভিট 

কোম্পাভে িাড়া, ভি কে ভবশ্বাস করাড
1.50

৩। িুরাতে বাজার

মাোর িাড়া, িশু হাসিাতাল করাড, বােীয়ারজাে, ভি 

এইড করাড, োলীবাড়ী িাড়া, মশু্চিিাড়া, িূব গিাড়া, 

মধ্যিাড়া, িুরাতে বাজার, মভমে িাড়া, োচারী বাজার, 

ভমতালী বাজার, েুটঠিাড়া

3.10

৪। ব্রীজ করাড
অযাস্টোয়ারস্টেট িাড়া, োলীবাড়ী িাড়া, িারাজী িাড়া, 

ব্রীজ করাড, ভময়ািাড়া, হাস্টসম বাজার, মাঠ বাজার
2.10

৫। বাভদয়াখালী
ইন্দ্রার িাড়, শ্চিস্টমাণী, বাভদয়াখালী বাজার, কেশে 

বাভদয়াখালী, চেবড়ুল
1.40

৬। বালাসী

কোহাচড়া ব্রীজ, বাস্টধ্র মাথা, িুলবশ্চন্দ বস্টটর তল, উত্তর 

েভলয়া, দভিণ েভলয়া, মধ্য েভলয়া, মদস্টের িাড়া, 

চাশ্চন্দয়া, হাসস্টের িাড়া, আেন্দ বাজার, এোস্টডমী, 

েশ্চিিাড়া, সভমভতর বাজার, কেতভের হাট, িাষার িাড়া, 

বালাসীর  াট

2.10

৭। লিীিুর

টটটটভস, কখালাহাটট, রথ বাজার, ৭৫ েং করলস্ট ট, 

িাাঁচজমু্মা, দ ূ গািুর, েূিতলা, ক াডাউে বাজার, 

কবড়াডাঙ্গা, উশ্চজর ধ্রণী, লিীিুর হাট, োমারিাড়া, 

বালাহাটা, কেশালীডাঙ্গা, ইন্দ্রার িাড়

2.60

নর্ দান ইলেকট্রিট্রিটি িাপ্লাই ককাম্পাট্রন ট্রেিঃ , রংপুর ক ান

দর্ট্রনক প্লানড কোডলেট্রডং (কে:ও:) এর তথ্য

ক াভবন্দ ঞ্জ

মাোরিাড়া 

 াইবান্ধা-১

পোেবাড়ী
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৩।বালুয়া

বালুয়া বাজার, ক ািালিুর, িাটিাড়া, মস্টোহরিুর, 

োশ্চজর বাজার, ক াডাউে বাজার, খামার মাহমদুিুর, 

হভরোবাড়ী, হভরোথিুর, মরাদাস্টতয়া, তালুে জাভমরা, 

ভেশামত কেওয়াবাভড়, েুস্টমদিুর, ভডস্টির বাজার, 

রামচন্দ্রিুর,  ড়ভদ ী

1.70

৪।বভসভে ভবভসে ভশল্প ে রী 0.50

৫। োরায়ণিুর
চেমামস্টরাজিুর, বল্লমঝাড়, খামার র েুাথিুর, উত্তর 

োরায়ণিুর, োরায়ণিুর
0.77

৬। তুলভশ াট
ভতে মাইল, মাস্টঠরহাট, হাসাস্টের িাড়া, তুলসী াট বাজার, 

বড় দু গািুর, রাজে র, খামার কটঙ্গর জাভে, শ্চঝস্টেস্বর
0.75

৭। এস কে এস
রাধ্ােৃষ্ণিুর, েূটেীভতর কমাড়, ক াভবন্দিুর, উত্তর হভরণ 

ভসংহা, তরিোল, ভহন্দ ুিাড়া।
1.00

১। ভবভবভব-১ েরুিুর, জমু্মািাড়া, োমালো ো ইতযাভদ 4.00

৩। ভেউ মস্টডল লালবা , দশ গো কমাড়, সিূািুর ইতযাভদ 2.50

৪। বাজার মলুাস্টটাল, কসন্ট্রাল করাড, ভসটট বাজার, িায়রা চত্ত্বর ইতযাভদ 5.00

৫। বাবু খা াঁ বাবখুা াঁ, ক ামস্তািাড়া, টাভম গোল করাড ইতযাভদ 4.00

৬। টাউে জমু্মািাড়া, োমারিাড়া, শালবে ভমভিিাড়া ইতযাভদ 5.00

৭। শািলা
শািলা চত্ত্বর, কসেিাড়া, আদশ গিাড়া, জাহাজ 

কোম্পাভের কমাড় ইতযাভদ
3.50

৮। ২০ কম াওয়াট বালািাড়া, ভবস্টোদিুর, িাইোর িাড়া ইতযাভদ 1.50

১০। আবহাওয়া আবহাওয়া অভিস 0.25

ধ্াে ড়া 

 াইবান্ধা-২

লালবা  রংিুর-১

পোেবাড়ী

রংপুর
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১। ধ্াি

কটক্সটাইল কমাড়, বেভবিা , ইসলামবা  িূব গিাশ, হাজী 

েস্টলােী, োেলী কলে, কমভডস্টেল কমাড়, িাোর মাথা, 

হাজী িাড়া, সা রিাড়া, বাংলাস্টদশ বযাংে কমাড়, ধ্াি 

ইশ্চঞ্জভেয়ার িাড়া, রাধ্াবল্লি

5.75

৩। বদর ঞ্জ

রামিুরা, সাত াড়া, দাস্টরা ার কমাড়, খভলদািাড়া, 

িাব গতীিুর, কবলাস্টলর কমাড়, শতরশ্চঞ্জ, আস্টশে আলী 

করাড, লাঠীিাড়া

5.25

৪। ভবভসে
ইসলামবা  িশ্চিমিাশ, উত্তম, বাভেয়া িাড়া, সদগার 

িাড়া, িাণ্ডারভদভ , বখভতয়ারিুর, ভসও বাজার, কেল্লাবন্দ
6.50

৮। মশু্চিিাড়া

মশু্চিিাড়া, ভেউ ইশ্চঞ্জভেয়ারিাড়া, হেমুােতলা, জলের, 

কসাডািীর কমাড়, টাই ার িাড়া, েীলেণ্ঠ, কেরােীিাড়া 

কচৌরাস্তা

5.50

৯। টাভম গোল

সাত াড়া ভমভিিাড়া, বাস টাভম গোল এলাো, প্রাইম 

কমভডস্টেল েস্টলজ হাসিাতাল, সলুতাে কমাড়, প্রয়াস 

িােগ, েশ্চজরহাট, মাোর িাড়া, ডাভঙ্গরিাড়

3.75

১০। আরস্টে করাড কমভডস্টেল কমাড়, কজল করাড, র েুাথ ঞ্জ, শযামলী কলে 6.00

১১। লালেুটঠ
েটভেিাড়া, িাশারী িাড়া, কেরােী িাড়া, লালেুটঠ 

কমাড়, টট টট েস্টলজ
3.50

১। বাহারো ো খাসবা , বালাটাভর, ভস াস্টরট কোম্পাভে ইতযাভদ 1.75

২। েস্টলজ কবাতলা, শালবে ইতযাভদ 1.50

৩। েস্টলােী তাতীিাড়া, মহাস্টদবিুর, আশ্চজজে র ইতযাভদ 2.50

৪। মাভহ ঞ্জ মাভহ ঞ্জ বাজার, ক াসাইবাভড় করাড, েস্টলজ করাড ইতযাভদ 2.00

৫। েভব্দ ঞ্জ আর কে করাড, েভব্দ ঞ্জ বাজার, সাস্টহব ঞ্জ ইতযাভদ 2.75

৭। তাজহাট সাতমাথা, বাবিুাড়া, খাজািুর ইতযাভদ 2.50

৮। আশরতিুর কমাল্লািাড়া, চেবাজার, িাস্টেগর কমাড ইতযাভদ 1.20

১। বাজার

কজলা িভরষদ, শািলা চত্বর, ক াষ িাড়া, ভমিী িাড়া, 

সিুারমাস্টেগট এলাো, োভলবাভড়, ভরিারভিউ, কমাল্লািাড়া, 

সাদভদর কমার, দাদা কমার, িুরাতে কেশে, গুস্টয়ভত িাড়া, 

চামড়ার ক ালা, কিলাস্টোিা, খাো  র

3.00

২। হভরস্টেশ

ভেম্মা  াে, েভবরাজ িাড়া, আমবাড়ী কমার, কচৌভেদার 

িাড়া,  হভর কেশ িাভের টযাংভে, হজরস্টতর চাতাল, 

হভরস্টেশ োভেিাড়া, সজুাস্টমর কমাড়, ডায়াস্টবটটস কমাড়, 

জভলল ভব ভড কমাড়, মাটট োটা কমাড়, এেতা িাড়া, ধ্রলা 

ভব্রজ, কচৌরাস্তার কমাড়, চর হভর কেশ, তারামে ভবভবর 

কমার, চর সিুার েুটট

3.00

মাভহ ঞ্জ রংিুর-

৩

েটভেিাড়া 

রংিুর-২

কুট্রড়গ্রাে েুভড়গ্রাম
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এলাোর োম কলাড ১০-১১ ১১-১২ ১২-১৩ ১৩-১৪ ১৪-১৫ ১৫-১৬ ১৬-১৭ ১৭-১৮ ১৮-১৯ ১৯-২০ ২০-২১ ২১-২২

৫। কমা লবাসা

েস্টলজ কমার, িাভের টযাংভে, তালতলা  া বাভড়, সরোভর 

েস্টলজ, ভব শ্চজ ভব এলাো, কিাস্টেশোল কমাড়, দালালী 

িাড়া, বেভশ িাড়া, ডােুয়া িাড়া, োশ্চজরা, মশু্চি িাড়া, 

কবল া া, েুমারিাড়া, িচার মসশ্চজদ, কেতার কমাড়, 

মৎসয খামার, হালা বট, মন্ডলিাড়া, ভবভসে, যতীস্টের 

হাট, কমা ল বাসা

3.00

৬। উিস্টজলা

বাভেয়ািাড়া, মন্ডলিাড়া, হাল মাশ্চঝ িাড়া, িাঠােিাড়া, 

িলাশবাড়ী, খভলল ঞ্জ, শ্চিস্টমাহেী, িুড ক াডাউে, 

োশ্চজরা, সরোর িাড়া, উিস্টজলা

2.00

২। ভবভসে

সবজুিাড়া, শাহজাহােেস্টলােী , কখাচাবাড়ী, েবীে র, 

বােিাষা, সাস্টোয়া, বটতলা, বশ্চিশহাজারী, কজলািভরষদ, 

ভবভসে, খাতািাড়া।

3.00

৩। িুভলশ লাইে

আদশ গিাড়া, সািটাো, োলীবাড়ী, আস্টলারুিা, 

েথ গস্টবঙ্গল, কিাস্টেশোল,ভমশেস্টমাড়, বালাটারী, 

হাড়ীিাঙ্গা। এভিস্টয়শে ভবশ্বভবদযালয়।

3.50

৪। কিৌরসিা

থাোিাড়া, মাোরিাড়া, স্বণ গোরিটি, কিৌরসিা, 

ক াশালাবাজার, িায়ারসাভিগস করাড, োমাটারী, উচাটারী, 

রামেৃষ্ণভমশে করাড, চাদেীবাজার, কতলীিাড়া, 

ডায়াস্টবটটে, ভরভিউশ্চজ েস্টলােী।

2.00

৫। মস্টহন্দ্রে র
কিাড়াবটতলা, ঢঢ  , বাস্টজমজরুাই, মস্টহন্দ্রে র বাজার, 

বভুড়রবাজার, সাতিাটভে, হরদত্ত, ভতস্তা।
2.00

৭। েুলা াট
েয়ারহাট, মাঝািাড়া, েুলা াট, িূব গ ও িশ্চিমবড়ুয়া, 

বাভেয়ারভদ ী , ভসটমহল।
1.00

৮। িুল া 
োস্টেয়া, বাটটবাড়ী, িুল া , িাড়ালদহবাজার, 

শস্টখরবাজার, বেগ্রাম, কবস্টলরভিটা।
1.00

কুট্রড়গ্রাে

োেেট্রনরহাট

েুভড়গ্রাম

লালমভেরহাট
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২। আভমে ঞ্জ
শ্রুভতধ্র, আভমে ঞ্জ, মিুীরহাট, মস্টঠর িাড়, ববরাভত, 

বযাঙ এর হাট, আউভলয়ার হাট
1.25

৩। চামটা
চামটাহাট, বেটারী, বাবিুাড়া,ভেিাভেয়া, কমৌজা শাখাভত, 

মদাতী, তালুে শাখাভত, বাবরুহাট, মাধ্বিাড়া
1.75

৪। কিাটমারী
হাজরােীয়া বাজার, িূল্লারহাট, কিাটমারী,  া লার িাড়, 

খামাদিাড়া,
2.00

৫। চািারহাট

শ্রীখাতা, দলগ্রাম, ক  ড়া, চািারহাট, চন্দ্রিুর, 

খামারিাভত, ক াড়ল, োলভিরব, বভুড়রহাট, বড় ভদ ীর 

িাড়, বরণতল

5.00

৬। োভেো
োভেো, বােীে র ( আংভশে), শাভন্ত ঞ্জ, ইস্টশারস্টোল, 

রুস্টেশর, বাস্ট রহাট, মভহষামভুড়, ভমলেবাজার
3.00

৭। সেুােভদ ী

বােীে র( আংভশে), বগুড়ািাড়া, সেুােভদ ী, 

োজীরহাট, কসাোরহাট,দুহুলী, বারাজাে, কসাোরহাট, 

িার াট

2.00

১। েস্টলজ
িুরাতে বাবিুাড়া, েয়া বাজার, িাস্টটায়ারী িাড়া, 

হাওলাদারিাড়া  ইতযাভদ
3.50

৩। এক্সস্টপ্রস
কঢালা া  বটতলী, জামবাভড়, সরোর িাড়া, শ্চজয়ার 

বাজার ইতযাভদ
1.50

৫। োমারিুেুর

কখাদা হাস্টিজ ক ট, সাল্লার কমাড়, েদমতভল, িাব গতীিুর 

করাড, মাোর িাড়া, বাস টাভম গোল, শুটভের আড়ত, 

আদাভেস্টমাড়, োমারিুেুর বাজার, েলাবা াে

4.00

৬। ভবভসে ভবভসে ভশল্প ে রী 3.00

৭। কখজরুবা 
মশু্চিিাড়া, কোয়াভেস িাড়া, মসুভলম হাই সু্কল, রসলুিুর, 

েয়াতলা, ভসস্টেমা করাড ইতযাভদ
3.00

১। টাউে-১

ওয়ািদা েতুে হাট, ওয়ািদার কমাড়, ক ালাহাট, 

কোয়ািাড়া, ক াড়া াট, ভচভে মসশ্চজদ, বড় মসশ্চজদ, 

সামসলু হে করাড, শ্চজেরুল হে করাড, েভলম কমাড়, 

কিৌরসিা করাড ইতযাভদ

3.50

২। টাউে-২

ভমভিিাড়া, বাসবাভড়, সাদ্দাম কমাড়, হাভেি কমাড়, েতুে 

বাবিুাড়া, তাস্টলব োতার, ভদোজিুর করাড, েুন্দল, 

রাস্টবয়া, সাস োন্দর ইতযাভদ

4.00

৩। দাস্টরায়াভে
ভশমলুতলী, সঙ্গলভস োজীর হাট, ইভিস্টজড কমাড়, োচারী 

বাজার, দাস্টরায়ােী ভিলার, জয়চশ্চন্ড
2.00

৪। কঢলািীর
িুরাতে িরার হাট, কঢলািীর বাজার, কঢলািীর োচারী, 

কসাোেভল
2.00

৫। কিিারভমল কিিারভমল 2.00

৬। েস্টলােী েস্টলােী 0.50

৭। কসাোিুেুর

কবাতলা াভড় মাজািাড়া, োভলতলা, বসভেয়া িাড়া, 

কবভদ ঞ্জ, দাে ারহাট, দােভ র বাজার, িশ্চিম িাড়া, 

চােলা বাজার ইতযাভদ

1.00

োেেট্রনরহাট

োলী ঞ্জ

ভেয়ামতিুর 

বসয়দিুর

ক ালাহাট 

বসয়দিুর

দিয়র্পুর
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১। টাউে-১

িুড অভিস সড়ে, মভহলা েস্টলজ, বাটার কমাড়, 

োভলবাভড় কমাড়, হাজী মহভসে সড়ে, কিৌরসিা, 

ভিটটআই কমাড়, মাোর িাড়া, উভেলিাড়া, আল কহলাল, 

 দরস্টবশ িাড়া।

1.15

৩। হাস্টড়ায়া

কচতাশ্বা গুশ্চন্ড কথস্টে টুভির কমাড়,  টুভির কমাড় কথস্টে 

িভের ঞ্জ হাট, বা াঁভশহারা, বা াঁভশহারা কথস্টে হাস্টড়ায়া 

ভমশে, হাস্টড়ায়া ভমশে কথস্টে িাটোমভর, হাস্টড়ায়া ভমশে 

কথস্টে হযাচারী বাজার।

0.80

৪। েচুোটা

িা াঁচমাথা কথস্টে বাভদয়ার কমাড়, বাভদয়ার কমাড় কথস্টে 

েচুোটা বাজার, েচুোটা বাজার কথস্টে গুড়গুভড়, 

উত্তরিাড়া, দুহুলী কথস্টে ভমলে বাজার, হঠাৎিাড়া,  

োচাভর, কদালািাড়া।

1.65

৫। দাস্টরায়াভে

িন্ডর কমাড়,  েহুা অস্টটা রাইস ভমল, ধ্ভে িাড়া, বাবসু্টলর 

ভমল, ভচভের খুাঁটট, কজারদর া, মভশউর রহমাে েস্টলজ, 

এভতমখাো করাড,  ডাঙ্গািাড়া, োভলতলা বাস টাভম গোল 

কথস্টে দাস্টরায়াভে কটক্সটাইল, কমাল্লািাড়া।

1.65

১। সাভেটা
কমাড়স্টলর ডাং া, আশ্চজজলু হে অস্টটা রাইস ভমল, 

শাম ুল হে অস্টটা রাইস ভমল, সাভেটা টাইলস িযাক্টভর।
3.95

৩। রাম ঞ্জ

ভশমলুতলা কথস্টে িলাশবাভড়, েটখাো কথস্টে টুিামাভর, 

টুিামাভর কথস্টে রাম ঞ্জ, িশ্চিম দাউদ, ভেতযােশ্চন্দ, 

আোশেুভড়, েভৃসংহ, কবলতলী, ভেমতলী, দুবা ভড়।

1.15

৪। ওয়ািদা

োভলবাভড় কমাড় কথস্টে বাভদয়ার কমাড়, বাভদয়ার কমাড় 

কথস্টে েীলেদম, বড় বাজার, ভেস্টচে মাস্টেগট, সওদা ড় 

িাড়া, ভেউ বাবিুাড়া, কমলার ডাং া।

1.30

৫। িুভলশ লাইি

মাভেস্টের কমাড় কথস্টে বড় বাজার, বড় বাজার কথস্টে 

েতুে িুভলশ লাইি, িুরাতে করলস্টেশে,  বাড়াইিাড়া, 

 রুহাটট, আভেজ ভবভড় িযাক্টভর এলাো।

1.75

৩। ভচলাহাটী

োউয়া তলী, মাহী ঞ্জ বাজার, ধ্িেিুর, োজী িাম গ, 

কবত াড়া, বসভুেয়া িাড়া, ভমজগা ঞ্জ হাট, ভমজগা ঞ্জ 

বাজার, োজীরহাট, কবাতল  ঞ্জ বাজার, ভচলাহাটট বাজার 

ইতযাভদ।

2.80

৪। কদবী ঞ্জ

আন্ধারুর কমাড়, জল িােুভরর কমাড়, েস্টলজ িাড়া, 

এমভির কমাড়, কডামার ইউভেয়ে িভরষদ, িা লা বাজার, 

কদভবস্টদাবা,ভশমলুতলী ইতযাভদ।

1.60

ভেস্টশার ঞ্জ ২। কটং েমারী

োভলোিুর শশাে বাজার, বা ােবাভড়, ভমভি িাড়া, 

 াদুরার বাজার, মন্থ্যো, বালািাড়া, ক ােিাড়া, 

োভলোিুর হাশ্চজিাড়া, হাশ্চজরহাট, শালডাং া, 

কখাোরবাজার, বাড়াইিাড়া, কটং েমারী, সবজুিাড়া, 

ভেধ্রুিাড়া, খামাতিাড়া, দাস িাড়া, বটতলা, হঠাত িাড়া, 

বন্দর িাড়া, দী লটাভর, কিাড়াস্টোট, িাভেয়াল িুেুর, 

লালজমু্মা, কখতুর বাজার, েুটটিাড়া, িাশারীিাড়া, 

আরাজীোঠাভল।

1.30

েীলিামারী 

েুখািাড়া

েীলিামারী 

সবজুিাড়া

কডামার

 েঢাকা

দিয়র্পুর
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৩। বগুলা াড়ী
বগুলা াভড়, রাজারহাট, হাভড়স্টবচাটাভর, েইল্লাস্টবচাটারী, 

হাভিশ্চজয়া
1.00

৪। িুরাতে 

ডাভলয়া

ভব্রজিাড়া, দভিণ োজীরহাট, ডােুরডাঙ্গা, ময়োর 

বাজার, মস্টন্থ্রডাঙ্গা, কখজরুতলা, বালাগ্রাম, 

চন্ডীহাটট,ভডিুর িাড়, োেড়াস্টচৌিদী, জমু্মািাড়া, 

বটতলী, সইুস ক ট, ক ালমণু্ডা, আদশ গগ্রাম

1.00

৫। েতুে ডাভলয়া
সইুচ ক ট, দুশ্চন্দবাভড়, চাস্টরাডাঙী, আস্টহলার বাজার, 

ডাভলয়া েস্টলােী, ডাভলয়া বযাস্টরজ
0.60

২। িারুভলয়া
িারুভলয়া বাজার,  ভুি বাজার, শযাস্টমর বাজার, 

কেতভেবাভড় বাজার।
1.20

৩। ডাোলীবান্ধা

ডাোলীবান্ধা বাজার, বাবটুারী বাজার, েওদাবাস বাজার, 

দইখাওয়া বাজার, কবাস্টডগরহাট বাজার, োভশম বাজার, 

জাওড়ােী বাজার,  াতেদীভ  বাজার, ক ন্দেুুভড় বাজার, 

আশ্চজম বাজার, কজাসোর বাজার, িা লার বাজার।

4.00

৪। ভশং ীমারী
দীভ রহাট বাজার, ধ্বুেী, হাজীর কমাড়, তারুর কমাড়, 

ভবহারী বাজার, খাস্টের বাজার।
1.50

১।  ড্ডিমারী

মাজার(িশ্চিম সারডুভব), ভমলে বাজার, েৃভষ েস্টলজ, 

িূব গ সারডুভব,  ড্ডিমারী কমভডস্টেল কমাড়, তাস্টলব কমাড়, 

 ড্ডিমারী ৩ েং ব্রীজ, জমু্মার িাড়, ডাাঃ িাড়া, মাষ্টার 

িাড়া।

1.80

২। সাভেয়াজাে

আেস্টটল টাওয়ার, দালাল িাড়া,রমণী ঞ্জ, সাভেয়াজাে, 

ভেজ কশখসনু্দর, ভেজ  ড্ডিমারী, সাধ্রু বাজার, কদায়ােী 

কচে কিাষ্ট, মন্ডস্টলর বাজার, সততার বাজার।

1.70

৩। িভেরিাড়া

কিডাস্টরশে, কজাড়া িুেুর, িশ্চিম িভেরিাড়া, েবী 

ে র,িূব গ িভেরিাড়া, বােীয়াটারী, ময়দাে, বড়ুা বাউড়া, 

বড়ুা সারডুবী, িূব গ কদালািাড়া।

1.60

৫। বড় মসশ্চজদ িাইোর টারী, বড় মসশ্চজদ, কদালািাড়া ভবশ্চজভব েযাম্প। 0.60

বড়খাতা 

হাতীবান্ধা

জলঢাো

হাতীবান্ধা

 েঢাকা
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২। জ তস্টবড়
কসাহা িুর, োটুর বাজার, োভলর হাট, কতরস্টতরীর হাট, 

িচািাণ্ডার ইতযাভদ
2.00

৩। বাউরা
বাউরা বাজার, জমগ্রাম, কচৌদ্দবাড়ী, ঠযাংঝাড়া, ভতস্তা 

বাজার, চরখভড়বাভড়, োঠালতলা করলস্ট ট ইতযাভদ
2.30

৪। মশু্চিরহাট
মশু্চিরহাট বাজার, গুরুিাড়া, োভির বাজার, সরোস্টরর 

হাট, ধ্বলগুভড়, েবীে র, সভির হাট ইতযাভদ
2.20

৫। বভুড়মারী
ভচলার বাজার, হভরসিা, কবলতলী, কমভডস্টেল, বভুড়মারী 

বাজার, স্থলবন্দর, উিারমারা, মাভ র বাজার ইতযাভদ
2.50

৬। শ্রীরামিুর
ইসলামিুর, কখংটট, আওভলয়ার হাট, ঝালঙ্গী, োঠালতলী, 

োওয়ামারী ইতযাভদ
1.10

৭। িােবাড়ী
লভলতার হাট, েুচলীবাভড়, দইস্টয়র টারী, মশু্চিটারী, েুজার 

বাজার, কজাড়াব্রীজ, দহগ্রাম ইতযাভদ
1.40

১। িুলবাভড় টাউে বাসসু্টদবিুর, কেশে, বশু্চন্দিাড়া ইতযাভদ 2.00

৩। িুরাতে 

ভবভডআর

রাজারামিুর, আমডুভঙ্গহাট, সমস্টসর ে র, চোরহাট, 

মরোই ইতযাভদ
1.50

৪। কমাক্তারিুর েৃষ্ণিুর, কমাক্তারিুর ইতযাভদ 0.50

৬। শাহবাজিুর িভিচাে, িরাগ্রাম, শাহবাজিুর ইতযাভদ 1.00

৭। চেচো েলাবা াে, চেচো ইতযাভদ 0.50

৮। মধ্যিাড়া কততুভলয়া আরা 0.50

িাব গতীিুর ২। িুরাতে বাজার

বাসটাভম গোল, উিস্টজলা, হু ভলিাড়া, আস্টমভরোে 

েযাম্প, িুরাতে বাজার, থাো কমাড়, োলীবাভড়, িাওয়ার 

হাউজ েস্টলােী, সইুিার িটি, েরূে র, কিাড়াভিটা, 

সা র হল, সরোর িাড়া, রামিুরা, জাস্টের ঞ্জ, 

রাজাবাসর, লযাম্ব হসভিটাল, বাস্ট র াটা, মশু্চিিাড়া, 

হভররামিুর, কোোিাড়া, িাইলািাঙ্গা, িাটটিাড়া, 

শ্চজন্নাহমাঠ, সাস্টহবিাড়া, ধ্ভুিিাড়া, করইলিােগ, 

েয়ািাড়া, ভব ভবভস কমাড়, ভরয়াজে র, করইলহাসিাতাল, 

কেভডয়াম, হলভদবাভড়, কদালািাড়া, হলভদবাভড় করইল 

ক ট, গ্রামভবোশ, িাথাভরিাড়া ইতযাভদ।

4.00

১। েস্টলজ
সরোভর েস্টলজ, েস্টলজ কমাড়, ভমজগািুর, ভমশে ক ট, 

সদর উিস্টজলা, েয়েিুর, আেসার ভিভডভি অভিস।
2.80

২। মালদহিটি
ক াট গুড়স্ট ালা, বড় গুড়স্ট ালা, িভেরিাড়া, বড়বন্দর, 

মালদহিটি, কশরশাহ কমাড়।
2.60

৩। রাজবাভড়
সবশ্চজবা াে,রাজবাড়ী ক ট,গুেজাবাড়ী,সখু সা র, 

রাজারামিুর,মাতাসা র,লালুিাড়া
1.20

িুলবাভড়

িভেরিাড়া 

ভদোজিুর-১

িাটগ্রাম

 েঢাকা

পূব দিাট্রর্পুর

বড়পুকুট্ররয়া
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৪। রামে র

ভবআরটটভস োউিার, কচৌরজ্ঞী োচাবাজার,িা লার 

কমাড়, কিাস্টলোর ক্লাব, রামে র, ইন্দ্রারস্টমাড়, লালবা  

কমাড়, লালবা  মাঠ, জামাইিারা, ক াবরািাড়া, ডালস্টবচা।

2.50

৫। কচস্টহল াজী
িভেরিাড়া টাভম গোল, খালিাড়া,উত্তর ক াসাইিুর, 

বেোভল
2.50

৮। ভিটটআাই

সইুহারী, ক ালািবা , মামসু্টের  কমাড়, মভদো মসশ্চজদ 

কমাড়, ভহরাহার, খালিাড়া, বাঙ্গীস্টবচা  াট, সইুহারী কোল্ড 

কোস্টরজ ও িূণ গিবা কোল্ড কোস্টরজ।

1.80

৯। োিে

ভেউমাস্টেগট, বেুলতলা কমাড়,  য় রাস্তার কমাড়, 

িাটুয়ািাড়া, লালবা  ২য় জাস্টম মসশ্চজদ, োিে 

েস্টলাভে, বউ বাজার, আদশ গ েস্টলজ।

2.00

১০। মাজার

কশখ জাহাঙ্গীর  মাজার এলাো, কশখিুরা করল ভুি, বভুড়র 

ভমল, লম্বািাড়া, ৮ োম্বার উিশহর, ৮ োম্বার করল ভুি, 

োমাতিাড়া।

1.00

১১। োাঁটািাড়া
িুইিাড়া, কোদালদহিাড়া, োটািাড়া, ভহরাবা াে,

ক ালামিাড়া
1.20

িভেরিাড়া 

ভদোজিুর-১

পূব দিাট্রর্পুর
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১। বালুবাড়ী
উত্তর বালুবাড়ী, মধ্য বালুবাড়ী, কমদ্দািড়া, সইুিার 

েস্টলােী, দভিণ বালুবাড়ী, মহারাজার কমাড়
2.00

৩। বালুয়াডাঙ্গা

ষষ্ঠীতলা কমাড়, ভমোর মসশ্চজদ, অন্ধ হাস্টিজ কমাড়, 

হঠাৎিাড়া, বালুয়াডাঙ্গা বাসেযান্ড, চাউভলয়ািটি, 

সাধ্রু াট, ডাব া  মসশ্চজদ, মশু্চিিাড়া, িাহাড়িুর

3.00

৪। ঈদ া াঁ ঈদ া াঁ 1.00

৫। টাউে-১
ক ালেুটঠ, বাহাদুর বাজার, িুরাতে বাহাদুর বাজার, 

ইেবাল সু্কল কমাড়, ভলভল কমাড়,  াভস িাড়া
2.00

৮। চিু 

হাসিাতাল

চিু হাসিাতাল, ২ েং উিশহর, িুলবাড়ী বাসেযান্ড, 

ভেমে র বালুবাড়ী, বালুবাড়ী িাভের টযাংে
1.50

১। িুলহাট িুলহাট বাজার, ভবভসে এলাো, হামজািুর, তভরমিুর 4.50

২। মাশ্চঝিাড়া মাশ্চঝিাড়া, েুটঠয়াল মসশ্চজদ, কবঙ্গল অস্টটা 4.20

৩। েসবা

োি কোয়াটগার, কেভডয়াম, আলাভময়া মাোসা, 

আউভলয়ািুর, েসবা, রুিম কমাড়, কখায়াস্টরর কমাড়, 

মাভশমিুর

3.50

৪। উিশহর ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ েং উিশহর, ভমভিিাড়া 2.00

১। িড়রা িড়রা,সওদা র িটি,ভবহা া,ক ািালিুর কমাড়। 3.10

২। ধ্েতলা
ধ্েতলা,সাহািাড়া,দািাদারিাড়া,সরোরিাড়া,মাষ্টারিাড়া

,সহীদিাড়া,বালািুেুর, রুহাটট।
3.54

৪। মরুাভরিুর িাচিুেুর, মহেিুর, মরুারীিুর, দেচাই। 0.98

৬। ভমলস্টরাড
মাভলিাড়া,মভেিুর,কমলা াভ ,ভমলস্টরাড,েস্টলজস্টরাড,ডাং

ভ িাড়া,িাম গ িাড়া হাজীরস্টমাড়,িাবো িাড়া।
3.05

৭। মাধ্বিুর

জাল াও, মভেিুর, মাধ্বিুর, সতযমাে ডাং ী, আলমিুর, 

কদৌলা, রামিুর, মালদ া, খে া, কদউর, আস্টোড়া, 

মাস্টহরিুর, কচং ে, লভিিুর, োড়ইল

1.70

৮। সলুতােিুর

কেশেিাড়া,আশ্চজমাবাদ,মভহলা েস্টলজ,েবরস্থাে 

িাড়া,েড়ই,লিভেয়া,েেয়ুা,বড় সলুতােিুর, 

ভদ রী,কটো,ভচলািাড়া,তাস্টলবিাড়া,ক াদািুেুর।

1.12

১। কবাোভত-ভব 

(বাসেযান্ড)

িুরাতে বাসেযান্ড, েতুে বাস টাভম গোল, হাজীিাড়া, 

োভলবাড়ী আংভশে, শাভন্তে র, মসুভলমে র,  স্টড়য়া 

করাড, দভিণ সালান্দর

3.15

৩। ক াসিাড়া-ই

কসেয়ুািাড়া, টটভেয়ািাড়া, বভসরিাড়া, ইসলামবা , 

জভমদারিাড়া, ক ায়ালিাড়া, সরোরিাড়া, ক াষিাড়া 

আংভশে

2.95

৫। কচৌধ্রুীহাট
িি ড় করাড, কতভলিাড়া, কচৌধ্রুীহাট, কচৌধ্রুীিাড়া, 

ভশংিাড়া
1.45

১। েস্টলজ-এি
মশু্চিরহাট, ক াভবন্দে র, ভবভসে, েস্টলজিাড়া, রুভহয়া 

করাড, আেচা আংভশে
3.90

২। করাড বাজার
করাড বাজার, ইসলাম ে র, ভচট ভচলারং, মাোরিাড়া, 

বাভেয়ািাড়া, আেচা ভেমবাড়ী এলাো
1.78

৩। মথুরািুর
োজীিাড়া, িাউলার হাট কমাড়, োভলতলা, িেদেিুর, 

মথুরািুর বাজার, িল্লী ভবদুযৎ বাজার
2.25

বালুবাড়ী 

ভদোজিুর-২

উিশহর 

ভদোজিুর-২

কসতাব ঞ্জ

ক ায়ালিাড়া 

ঠােুর া াঁও

ভডভিএস 

ঠােুর া াঁও

ঠাকুরগাঁও

পূব দিাট্রর্পুর
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োম

১১ কেভি 

ভিডাস্টরর োম
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১। েস্টলজ
এম আর েস্টলজ করাড, মসশ্চজদ িাড়া,রাস্টমর ডাং া, 

ভমঠািুেুর।
1.20

২। িজেিুর সীতাগ্রাম, সভুরভিটা, ক ায়াল িাড়া, কচেরমাভড়, দশমাইল। 1.00

৩। ভবভসে
কিৌর-খালিাড়া, ভমলস্ট ট, িুলতলা, কখালািাড়া, 

মালাদাম।
2.50

৪। জ দল
ঝােুয়াোভল ,ডুডুমাভর, িািাড়া,জ দল বাজার, 

কবাডগবাজার,বসভুেয়া িাড়া।
2.30

৫। শহর-২

উিস্টজলা িভরষদ, িি ড় বাজার, ইসলামবা , জালাসী, 

রাজে র, তুলারডাং া, োমাতিাড়া, বস্টলয়া িাড়া, 

েলেুড়া।

5.50

৮। েমলািুর
বাস টাভম গোল, িুরাতে িি ড়, করল কেশে, েমলািুর 

বাজার, ভসএন্ডভব কমাড়, মাভলিাড়া।
0.90

১। বাংলাবান্ধা

সদগার িাড়া, ক ায়াবাভড়, িাভেহাো, ইসলামিুর, রণচণ্ডী, 

বাবরুামস্টজাত, দর াভশং, খয়খট িাড়া, তীরেই, 

িভেরিাড়া, দ রবাভড়, জমাদার  , দভিণ োভশম ঞ্জ, 

উত্তর োভশম ঞ্জ, ক ায়াল  ,  হুলাসসু্টজাত, ভসিাইিাড়া, 

সন্নযাসীিাড়া, উভেলস্টজাত, জায় ীরস্টজাত, বাংলাবান্ধা, 

ঝারুয়ািাড়া, ভেভধ্  ।

2.00

৩। মাশ্চঝিাড়া

টায়া  , কখড়ভেডাং ী, োলাশ্চন্দ ঞ্জ, প্রাণস্টজাত, দলুয়া 

িাড়া, োমা  , কিল্েু  , প্রামাভেে িাড়া, কবায়ালমারী, 

কচৌধ্রুী  , োশ্চজ  , জামভুড়গুভড়, শালবাহাে করাড, 

কলাহা াভচ, কিভদয়া  , খটুা  ।

1.20

৪। শালবাহাে

মাথািাটা, ভবড়াভলস্টজাত, খালিাড়া,  ভড়য়া  , 

চুটচুটটয়া  , মা  কোম্পােী, ক াবরা  , কযা ী  , 

বেভশিাড়া, শালবাহাে হাট, োভলতলা, োশ্চজরা  , 

রওশেিুর, ইসলামবা , বসন্তস্টজাত, বালাবাভড়।

2.10

৫। রণচন্ডী বাংলা ডাং া িাড়া, াবরা িাড়া,েস্টলজিাড়া,বাংলা টট। 0.50

৬। ডাহুে আশ্চজজে র বাজার,ভবসভমল্লাহ টট। 3.90

৭। কবরঙ বড়ুাবভুড়,িজেিুর,মাগুরমাভর কচৌরাস্তা,কদবে র। 0.50

কতাঁ তুভলয়া

িি ড়

পঞ্চগড়


