
Bus Rout          

 

ফাাংরাদদ সড়ক রযফহন কদ পাদযন 

অাদযন রফবাগ 

 

রফআযটিরস’য রনজস্ব রযচাররত ঢাকাস্থ রডদাসভদহয ফাদসয রুটসভহঃ 

  

ক্রঃ

নাং 
রডদায নাভ 

রুদটয নাভ 

১ রভযপুয ফাস রডদা 

১ গুররস্তান-রভজপাপুয  

২ ভহাখারী-রকদাযগঞ্জ 

৩ ভহাখারী-ভবযফ 

৪ ঢাকা-নড়াইর 

৫ মিরপুর-িমি-স্টেশনররোড 

৬ মিরপুর-িমিমিল 

২ 
কল্যাণপুয ফাস 

রডদা 

১ ঢাকা-ররিপুয 

২ মিরপুর-১০ -িমিমিল 

৩ মিরপুর-১-স্টেরোনীগঞ্জ-েদিিলী 

৪ মিরপুর-সোইনর োড ড (মিটোগোাং স্টরোড)   

৩ 
ভরতরঝর ফাস 

রডদা 

১ ঢাকা-দাউদকারি 

২ ঢাকা-খুরনা 

৩ ঢাকা-টুরিাড়া-খুরনা 

৪ ঢাকা-ররিপুয 

৫ ঢাকা-ভদন 

৬ ঢাকা-তাযাকািা 

৭ ঢাকা-কটিয়ারদ 

৮ ঢাকা-মভাহনগঞ্জ 

৯ মুগদো-টঙ্গী  

১০ ঢোেো-আড়োইহোজোর 

১১ িক্রোেোর  োস সোমভ ডস 

৪ 
মজায়াযসাহাযা 

রডদা 

১ ঢাকা-ররিপুয 

২ এয়োরর োট হোজীেযোম্প স্টেোয়োররন্টোইন স্টসন্টোর 

৩ ম শ্বররোড-ম শনন্দী স্টেমরঘোট 

৪ টাংগী-িমিমিল 

৫ কুমড়ল ম শ্বররোড -স্টভলোনগর 

৬ মদয় োড়ী-িমিমিল (িক্রোেোর সোমভ ডস) 
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৫ গাফতরী ফাস রডদা 

১ ঢাকা-মনত্রদকানা 

২ ঢাকা-মধাফাউড়া 

৩ গুররস্থান-চাভড়াফিয 

৪ ঢাকা-মদায 

৫ ঢাকা-চট্টগ্রাভ 

৬ গো িলী-েরলজরগট  

৭ গো িলী- োবু োজোর 

৮ গুমলস্থোন-িোওয়ো 

৬ স্টিোহোম্মদপুর মডর ো 

১ 
স্টিোহোম্মদপুর-কুমড়ল ম শ্বররোড ভোয়ো েোি ডরগট, 

িহোখোলী,গুলশোন 

২ 
স্টিোহোম্মদপুর-টমঙ্গ-িমিমিল- ভোয়ো  নোনী, 

িহোখোমল  

৩ গুমলস্তোন-িোওয়ো 

4 মিরপুর-১০-েদিিলী 

৭ নাযায়নগঞ্জরডদা 

১ ভহাখারী-রকদাযগঞ্জ 

২ কভরাপুয-ররিপুয 

৩ গুররস্থান-ইটাদখারা 

৪ ভহাখারর-ভবযফ 

৫ নোরোয়নগঞ্জ-গোজীপুর/রোরজন্দ্রপুর  

৬ গুররস্তান -ভাওয়া 

৭ নাযায়নগঞ্জ-গুররস্তান 

৮ নাযায়নগঞ্জ-মসানাযগাও/মভঘনা 

৮ গোজীপুর  োস মডর ো 
১ কুমড়ল ম শ্বররোড (৩০০ মেট)- গোউমিয়ো 

২ গোজীপুর-িমিমিল 

৯ 

নযরসাংদী ফাস 

রডদা 

১ ভবযফ-ঢাকা  

২ ভবযফ-আশুগঞ্জ  

৩ নযরসাংদী-মদরফগঞ্জ 

৪ ঢোেো-আমরিো  

৫ টুঙ্গী-গুমলস্থোন 

৬ নরমসাংদী-ঢোেো 

৭ স্টভলোনগর-কুমড়ল ম শ্বররোড 

৮  াঁিরদোনো-কুমড়ল ম শ্বররোড 

১০ মাত্রাফারড় রডদা 

১ ঢাকা-মগৌরযপুয 

২ ঢোেো-িোওয়ো 

৩ জুরোইন-টঙ্গী 

৪ ঢোেো-ন ো গঞ্জ 
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রফআযটিরস’য রনজস্ব রযচাররত ঢাকায ফারহদযয রডদাসভদহয ফাদসয রুটসভহঃ 
 

ক্রঃ

নাং 
রডদায নাভ 

রুদটয নাভ 

১১ চট্টগ্রাভ ফাস রডদা 

১ চট্টগ্রাভ-মকাম্পানীগঞ্জ 

২ চট্টগ্রাভ-মকাম্পানীগঞ্জ-সুনাভগঞ্জ 

৩ চট্টগ্রাভ-যািাভাটি 

৪ চট্টগ্রাভ-খাগড়াছরড় 

৫ চট্টগ্রাভ-চযজব্বায 

৬ চট্টগ্রাভ-ঢাকা 

৭ চট্টগ্রাভ-রসদরট 

৮ চট্টগ্রাভ-তফরছরড় 

৯ চট্টগ্রাভ-রধযাই 

১০ ফদ্দাযহাট-মফায়ারখারর 

১১ নতুনব্রীজ-গাছফারড়য়া 

১২ 

 

 

 

ফরযার রডদা 

 

 

 

১ ফরযার-াথযঘাটা  

২ ফরযার-ফযগুনা 

৩ ফরযার-খুরনা  

৪ কুয়াকাটা-খুরনা  

৫ ফরযার-কূয়াকাটা/ম পটক 

৬ ফরযার-যাংপুয 

৭ ফরযার-চাাই 

৮ ফযগুনা-কাঠাফারড় 

৯ ফরযার-কানসাট 

১০ ফরযার-আভৄয়া 

১১ ফরযার-কাঠারফারড় 

১২ কুয়াকাঠা-কাঠারফারড় 

১৩ বান্ডারযয়া-কাঠারফারড় 

১৪ ফরযার-মগাারগঞ্জ-খুরনা 

১৫ ফরযার-ভৄরিগঞ্জ 

১৩ ফগুড়া ফাস রডদা ১ ফগুড়া-ঝারকাঠি  

২ ফগুড়া- কানসাট 

৩ ফগুড়া- মচৌডারা  

৪ ফগুড়া-যহনপুয 

৫ ফগুড়া-ফাাংরাফান্ধা  

৬ ফগুড়া-নওগা  
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৭ ফগুড়া-জয়পুযহাট 

৮ যাজাহী-সাাহায  

৯ যাজাহী-যহনপুয 

১০ যাজাহী-নীতপুয  

১১ যাজাহী-মবারাহাট 

১২ ঞ্চগড়-খুরনা 

১৩ যাংপুয-রকদাযগঞ্জ 

১৪ ফগুড়া-রদনাজপুয 

১৫ ঞ্চগড়-টুয়াখারী 

১৬ ভূ:ভারয-মগাারগঞ্জ 

১৭ কুরড়গ্রাভ-রদযাজপুয 

১৮ ীযগঞ্জ-াগরীযীয 

১৪ যাংপুয ফাস রডদা 

১ ঞ্চগড়-রদযাজপুয  

২ ঞ্চগড়-চাাই  

৩ ঞ্চগড়-ভাংরা  

৪ কুরড়গ্রাভ-শ্যভনগয  

৫ যাংপুয-শ্যাভনগয 

৬ াগরাীয-রযগঞ্জ 

৭ ভুরুিভারয-চাাই 

৮ রচরভারয-মদরফগঞ্জ 

৯ যাংপুয-ঞ্চগয 

১০ টুরনযহাট-গাইফান্ধা 

১১ যাংপুয-রচরাহাটি (টাটা) 

১২ যাংপুয-যারনাংককর 

১৩ যাংপুয-ধাভৄযহাট 

১৪ যাংপুয-াদকায়া 

১৫ াফনা ফাস রডদা 

১ ঢাকা-সাাহায 

২ যাজাহী-সাাহায 

৩ যাংপুয-মগাারগঞ্জ 

৪ যাজাহী-াঁচরফরফ 

৫ ভৄরজফনগয-যাজাহী 

৬ নওগাঁ-যাজাহী 

৭ যাজাহী-আভৄয়া 

৮ াফনা-নওগাঁ   

৯ াফনা-চাঁাই  

১০ চাঁাই-াথযঘাটা 

১১ কানসাট-শ্যাভনগয 

১২ যাজাহী-মবযাভাযা 
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১৩ কানসাট-মদরফগঞ্জ 

১৬ খুরনা ফাস রডদা 

১ খুরনা-কাঠাররয়া  

২ খুরনা-ভটফারড়য়া  

৩ খুরনা-যাদয়িা  

৪ খুরনা-ফযগুনা 

৫ খুরনা-ভৄরিগঞ্জ 

৬ খুরনা-শ্যাভনগয  

৭ খুরনা-কাকরচযা  

৮ খুরনা-নররছটি 

৯ মদায-কুয়াকাটা 

১০ খুরনা-াথযঘাটা 

১১ ভাংরা-মনত্রদকানা 

১২ খুরনা-ফরযার 

১৩ মদায-যাদয়িা 

১৪ খূরনা-কুয়াকাটা 

১৫ শ্যাভনগয-রযয়তপুয 

১৬ শ্যাভনগয-রকদাযগঞ্জ 

১৭ খুরনা-রচরভারয 

১৭ 

কুরভল্লা ফাস রডদা ১ চারিনা-ঢাকা  

২ কুরভল্লা- রসদরট 

৩ ররিপুয-রসদরট  

৪ কুরভল্লা- জাপরাং 

৫ কুরভল্লা-সুনাভগঞ্জ  

৬ চাদপুয-চট্টগ্রাভ 

৭ চাদপুয-কক্সফাজায  

১৮ 

রসদরট ফাস রডদা 

১ রসদরট-তাযাকারি 

 

 

২ রসদরট-চট্টগ্রাভ  

৩ রসদরট-চাদপুয-ররিপুয 

৪ রসদরট-সুনাভগঞ্জ 

৫ রসদরট-মবারাগঞ্জ 

 

৬ হরফগঞ্জ-রসদরট 

 

 
৭ সুনাভগঞ্জ-ঢাকা 

 

৮ রসদরট-আজদভরযগঞ্জ 

৯ নরফগঞ্জ-ঢাকা 

১৯ 

 

  

মসানাপুয ফাস 

রডদা 

 

১ মসানাপুয-রসদরট-ছাতক   

২ ররিপুয-মপরন 

৩ পরযদগঞ্জ-কক্সফাজায 
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৪ মসানাপুয-মপরন 

২০ রদনাজপুয রডদা ১ রদনাজপুয-কুয়াকাটা 

২ রদনাজপুয-মফনাদার 

৩ রদনাজপুয-যাজাহী 

৪ রদনাজপুয-চাাই 

৫ ঞ্চগড়-ররিাা 

৬ রদনাজপুয-রচরভারয 

৭ রদনাজপুয-ভুরুিভারয 

৮ রদনাজপুয-কানসাট 

৯ রদনাজপুয-ঞ্চগড় 

১০ যাংপুয-ঞ্চগড় 

২১ ভয়ভনরসাংহ রডদা 

১ ঘাটাইর-মভৌরবীফাজায-শ্রীভির 

২ ভয়ভনরসাংহ-মবারাগঞ্জ 

৩ তাযাকারি-চট্টগ্রাভ 

৪ নাররতাফারড়-ঢাকা 

৫ ভাদাযগঞ্জ-জাপরাং 

৬ ঢাকা-রকদাযগঞ্জ 

৭ ভয়ভনরসাংহ-যাজাহী 

৮ ভয়ভনরসাংহ-ভৄক্তাগাছা 

৯ ভয়ভনরসাংহ-নািাইর 

২২ টুরিাড়া রডদা 

১ স্টগো োলগঞ্জ- গুড়ো  

২  মরশোল-স্ট নোর োল  

৩  মরশোল-সোিমিরো 

৪ টুমঙ্গ োড়ো-িমজ নগর  

৫ ম ররোজপুর-ঢোেো  

৬ ঢোেো-খুলনো  

৭ ঢোেো-িোওয়ো  

৮ শ্যোিনগর-কুয়োেোটো  
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রফআযটিরসয রনজস্ব রযচাররত ঢাকাস্থ রডদাসভদহয স্টাপ ফাদসয রুটঃ 

রডদায নাভ রুদটয নাভ 

কল্যাণপুয ফাস রডদা 

  

টাংিী-কাজপন হর 

রভযপুয-কাজপন হর 

কচুদিত-কাজপন হর 

ফাড্ডা-কাজপন হর 

নাযায়ণগঞ্জ-কাজপন হর 

ভৄগদা-কাজপন হর 

মাস্তদগারা-কাজপন হর 

ভাওয়া-কাজপন হর 

আদভজী-কাজপন হর 

নফীনগয-কাজপন হর 

যাভপুযা-কাজপন হর 

রচটাগাাং মযাড-কাজপন হর 

রফফাড়ী-কাজপন হর 

রভযপুয ল্লফী-কাজপন হর 

নফীনগয-কাজপন হর 

মভঘনা ঘাট-কাজপন হর 

মভাঃপুয-কাজপন হর 

আযাভফাগ-কাজপন হর 

ভৄগদাাড়া-কাজপন হর 

টাংরি-কাজপন হর 

নযরসাংদী (ফাকযচা)-কাজপন হর 

বাউরাকািী-কাজপন হর 

ইস্রাকপুয-কাজপন হর 

রফফাড়ী-কাজপন হর 

আদভজী-কাজপন হর 

রখরগাঁও-াহজাহানপুয-ভৄগদা-ভরতরঝর-কাওযান ফাজায-ধানভরন্ড-রভযপুয 

রচরড়য়ানাখানা-রারকুঠী-গাফতরী-মভাহাম্মদপুয-আরজভপুয-কাওযান ফাজায 

উত্তযখানা-আরজভপুয-রখরদিত-ভহাখারী-কাওযান ফাজায 

রুনগয-রভযপুয-১২-১০-০৬-০১-আসাদদগট-কাওযান ফাজায-ভরতরঝর 

রভৄরতরী-জয়দদফপুয-মচৌযাস্তা-উত্তযা-ফনানী-ভহাখারী-পাভদগট-কাওযান 

ফাজায 

মডভযা অরপস-মকানাাড়া-ভরতরঝর-কাওযান ফাজায 

কাওযান ফাজায-ভরতরঝর-মাত্রাফাড়ী-মকানাাড়া-মডভযা অরপস 

ঢাকা ম্যাচ পযাক্টযী-মাস্তদখারা-মাত্রাফাড়ী-ভরতরঝর-কাা্ওযান ফাজায 

কচুদিত-রভযপুয-১৪-১০- কাজীাড়া- কাওযান ফাজায- যাদসর স্কয়ায- 

ধানভরন্ড 

মডভযা অরপস- রচঃ মযাড-সানাযাড়-ভরতরঝর-কাওযান ফাজায 

সাবায-মহভাদয়তপুয-গাফতরী-কাওযান ফাজায 

রভযপুয-১২-জগন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয় 

উত্তযা-জগন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয় 

রখরগাঁও-জগন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয় 

নাযায়ণগঞ্জ-জগন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয় 

রভযপুয-১১-জগন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয় 

কল্যাণপুয-জগন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয় 

টুিী-জগন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয় 

মভঘনা ঘাট-জগন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয় 

আজভপুয-জগন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয় 

খাভাযফাড়ী-জগন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয় 

নফীনগয-জগন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয় 

রভযপুয-১-রিা মফাড প 

রভযপুয-১১-রিা মফাড প 



Bus Rout          

 

রভযপুয-১০-রিা মফাড প 

মডভযা-রিা মফাড প 

আসাদদগইট-ফারফদফা সদয দপ্তয 

রভযপুয-সরচফারয় (রভযপুয-১৪/১৩/১২/আনসায কযাম্প 

২টা/ফটতরা/াইকাড়া) 

সরনহর-রভযপুয-১-সরচফারয় 

আনসাযকযাম্প-রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

মভাঃ পুয-সরচফারয় 

কভরাপুয-প্ল্যারনাং অরপস 

কল্যাণপুয-সরচফারয় 

রভযপুয-১ও ১০নাং কাজীাড়া-মওড়া-সরচফারয় 

তারতরা-আগাযগাঁও-সরচফারয় 

মডভযা স্টাপ মকায়াটায-সরচফারয় 

আব্দুল্লাহপুয-আজভপুয-সরচফারয় 

যাভপুযা টিরব ফাজায-সরচফারয় 

ঞ্চফটি-পতুল্লা-সরচফারয় 

  জুড়াইন-মাত্রাফাড়ী-সরচফারয় 

মফাড প ফাজায -ঢাকা মভরডদকর কদরজ 

রখরগাঁও-ভাররফাগ-সরচফারয় 

নাঃগঞ্জ সঃ- সাইনদফাড প-আগাযগাঁও-সভফায় অরপস 

গুরান-ফনানী-সরচফারয় 

মকানাাড়া-সরচফারয় 

মভাঃপুয-সরচফারয় 

সাবায-সরচফারয় 

ভরতরঝর-রযসাংখ্যান(ব্যযদযা) 

মভাঃপুয-হাইদকাট প 

করাফাগান-হাইদকাট প 

সাবায-হাইদকাট প 

আরজভপুয-হাইদকাট প 

মভাঃপুয (২)-ভরতরঝর 

কল্যাণপুয ১৬ নাং রুট-ভরতরঝর 

নুযজাহান মযাড-ভরতরঝর 

টরি কদরজদগট-মটক্সটাইর রফশ্বরফদ্যারয় 

আরজভপুয-মটক্সটাইর রফদ্যারয় 

কল্যাণপুয-জরয অরধদপ্তয 

কল্যাণপুয-ধাভযাই-ভরতরঝর 

মজায়াযসাহাযা ফাস রডদা 

 

ভরতরঝর-পরযদাফাদ 

সদযঘাট-ভরতরঝর 

ভরতরঝর-সাবায ফাজায 

ভরতরঝর-ফাড্ডা-ফারযধাযা 

ভরতরঝর-সাইিল্যাফ 

ভরতরঝর-রভযপুয 

ভৃরতা-ভরতরঝর 

আঃপুয-কাওযান ফাজায 

গাজীপুয-সাতযাস্তা 

ভরতরঝর-মচৌযাস্তা 

রঝগাতরা-ভরতরঝর 

ভরতরঝর-উত্তযখান 

ভরতরঝর-মভাঃপুয 

ভরতরঝর-মভঘনাঘাট 

ভরতরঝর-রভযপুয 

ভরতরঝর-গাজীপুয 
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রভযপুয ফাস রডদা 

  

এয়াযদাট প-জা.রফ  

রভযপুয-জা.রফ  

জারফ-ফি ফাজায 

ভাররফাগ-জারফ 

মওড়াফাজায রুট- জা.রফ 

ভারনকরভয়া-জা.রফ 

রচরড়য়াখানা-ভরতরঝর  

রখরগাঁও-ভরত-রভয-১২  

ফনশ্রী-ভরতরঝর  

মভাঃপুয-ভরতরঝর  

সাইিল্যাফ-ভরতরঝর  

ভরতরঝর-আঃপুয 

রচটাগাাং মযাড-ভরতরঝর 

ফনশ্রী-রখরগাঁও-ভরতরঝর 

রূনগয-ভরতরঝর 

সারুররয়া-ভরতরঝর  

আদাফয-ভরতরঝর  

রভযপুয ১-ভরতরঝর  

রভযপুয ১২- ভরতরঝর  

ইসরাভপুয-ভরতরঝর  

রুনগয-ভরতরঝর  

কচুদিত-ভরতরঝর  

মটকরনকযার-ভরতরঝর  

রভযপুয-ভরতরঝর  

রভযপুয-ভরতরঝর  

নতুনফাজায-ভরতরঝর  

সাবায-ভরতরঝর  

রফফাড়ী-ভরতরঝর  

কচুদিত-ভরতরঝর  

রখরগাঁও-সুপ্রীভদকাট প  

ফাড্ডা-সুপ্রীভদকাট প  

মফাড পফাজায-সুপ্রীভদকাট প  

রভযপুয-১-সুপ্রীভদকাট প  

ফরসরা-সুপ্রীভদকাট  

রভযপুয-১৪-সুপ্রীভদকাট প 

রভযপুয-১২-সুপ্রীভদকাট প 

রচরড়ঃ-ভরতঃ  

রভযপুয-সাতযাস্তা  

টিী- BCSIR  

রভযপুয-১৪- BCSIR  

রভযপুয- BCSIR  

সাবায- BCSIR  

রভযপুয-াহফাগ 

রভযপুয ১৪-মতজগাঁও 

মাত্রাফাড়ী-মতজগাঁও 

রভযপুয-১-আসাদদগইট-মতজঁ 

রভযপুয-ভহাখারী-মতজগাঁও 

রভযপুয-১২-ভরতরঝর  
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ভরতরঝর ফাস রডদা 

  

ভরতরঝর-রভযপুয 

ভরতরঝর-মডভযা 

ভরতরঝর-সানাযাড় 

ভরতরঝর-ভৄযগীয পাভ প 

ভরতরঝর-দরিণ ফনশ্রী 

ভরতরঝর-রসাইফাগ 

ভরতরঝর-রখরগাঁও 

ভরতরঝর-ফাসাদফা 

কাওযান ফাজায-দুয়াযীাড়া 

সাইনদফাড প-মতজগাঁও 

ধানভরন্ড-ভরতরঝর 

আপতাফনগয-ভরতরঝর 

তাযাদফা রফশ্বদযাড-সাইিল্যাফ 

সাতযাস্তা-রচটাগাাংদযাড 

রনযআখড়া-যভনা 

কুরড়র-যভনা 

রভযপুয-১২-যভনা 

কাপরুর-ভরতরঝর 

সানাযাড়-ভরতরঝর 

রভযপুয-১২-ভরতরঝর 

টুিী কদরজ-ভরতরঝর 

সাবায-ভরতরঝর 

নাযায়ণগঞ্জ-ভরতরঝর 

মভাহাম্মদপুয-ভরতরঝর 

ভরতরঝর-রভযপুয-১২ 

ভরতরঝর-রভযপুয-১৪ 
ভরতরঝর – মভাহাম্মদপুয 
ভরতরঝর-নাযায়ণগঞ্জ 
ভরতরঝর-টুিী 
ভরতরঝর-রভযপুয 
ভরতরঝর-ভদনপুয 
ভরতরঝর-কাঁচপুয 

ভরতরঝর-রচটাগাাং মযাড 
ভরতরঝর-সাবায 
ভরতরঝর-নাযায়ণগঞ্জ 
ভরতরঝর-ফনশ্রী 

ভরতরঝর-ভাতুয়াইর মভরডদকর 

সাতযাস্তা-যাদয়যফাগ 

সাতযাস্তা-আঃপুয 

উত্তযা-আশুররয়া 

নাযায়ণগঞ্জ ফাস রডদা সুপ্রীভ মকাট প-কাচঁপুয 

সুপ্রীভ মকাট প-মদরাড়া 

সুপ্রীভ মকাট প-জুযাইন (দাস্তাদগারা) 

সুপ্রীভ মকাট প-মডভযা 

সুপ্রীভ মকাট প-মকানাাড়া 

নাযায়ণগঞ্জ –অগ্রণী ব্াাংক 

ঢাকা- বদফযচয 

ঢাকা- ভৄরিগঞ্জ 

সাদ্দাভ ভাদকপট-ভরতরঝর 

নাযায়ণগঞ্জ-মসানারী ব্াাংক 

নাঃগঞ্জ-জনতা ব্াাংক 

উত্তযা-জনতা ব্াাংক 

ফাসাদফা-জনতা ব্াাংক 

মভাহাম্মদপুয ফাস রডদা 

 

মভাহাম্মপুয – ফাড্ডা (সাতাযকুর) 
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গাফতরী ফাস রডদা 

  

আদভজী-সরচফারয় 

তারতরা-সরচফারয় 

আরজভপুয-তারতরা 

রভযপুয-সরচফারয় 

আরজভপুয-সরচফারয় 

রখরগাঁও-সরচফারয় 

ফাসাদফা-সরচফারয় 

যাভপুযা-সরচফারয় 

ভাজায মযাড -সরচফারয় 

মভাহাম্মদপুয-যযাষ্ট্র ভন্ত্রনারয় 

আগাযগাঁও-যযাষ্ট্র ভন্ত্রনারয় 

মডভযা-যযাষ্ট্র ভন্ত্রনারয় 

উত্তযা- যযাষ্ট্র ভন্ত্রনারয় 
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রফআযটিরসয রনজস্ব রযচাররত ঢাকায ফারহদযয রডদাসভদহয স্টাপ ফাদসয রুটঃ 

রডদায নাভ রুদটয নাভ 

                                                          

চট্টগ্রাভ ফাস রডদা 

নারজযহাট-রফশ্বরফদ্যারয় 

যাউজান-রফশ্বরফদ্যারয় 

গরহযা-রফশ্বরফদ্যারয় 

রফরফয হাট-রফশ্বরফদ্যারয় 

হাটহাজাযী-রফশ্বরফদ্যারয় ১ 

ফড়দীরঘযাড়- রফশ্বরফদ্যারয় 

ফহদ্দাযহাট- রফশ্বরফদ্যারয় 

চকফাজায-মকাতয়ারর 

কুরভল্লা ফাস রডদা কুরভল্লা রফশ্বরফদ্যারয় 

রসরসএন রফশ্বরফদ্যারয় 

ভয়ভনরসাংহ ফাস রডদা 

 

কাজীনজরুর ইসরাভ রফশ্বরফদ্যারয় 

াফনা ফাস রডদা 

 

রফশ্বরফদ্যারয় টু গাছাড়া, হয 

রফশ্বরফদ্যারয় টু কুরিয়া, হয 

রফশ্বরফদ্যারয় টু কুরিয়া, রত্রদভাহরন 

রফশ্বরফদ্যারয় টু রঝনাইদহা, হয 

রুপুয াযভানরফক প্রকল্প টু  আফারসক এরাকা 

রসদরট ফাস রডদা রঢরাগড়- রফজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রফশ্বরফদ্যারয় 

নাদয়যপুর-রফজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রফশ্বরফদ্যারয় 

কদভতরী-রফজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রফশ্বরফদ্যারয় 

রঢরাগড়-রফজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রফশ্বরফদ্যারয় 

রাক্কাতুয়া-রফজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রফশ্বরফদ্যারয় 

রকনব্রীজ-রফজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রফশ্বরফদ্যারয় 

আন্বযখানা-রফজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রফশ্বরফদ্যারয় 

টুরিাড়া ফাস রডদা 

 

মগাারগঞ্জ রফজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রফশ্বরফদ্যারয় 

রদনাজপুয ফাস রডদা 

 

হাজী দাদন রফজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রফশ্বরফদ্যারয় 

                                              

Lyjbv ফাস রডদা 

 

মদায-ভরনহায-রফশ্বরফদ্যারয় চাচড়া মচক মাি 

খুরনা-ফয়যা হদত রফশ্বরফদ্যারয়, রফশ্বরফদ্যারয় হদত খুরনা ফয়যা 

মসানাপুয ফাস রডদা মনায়াখারী রফজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রফশ্বরফদ্যারয় 

আব্দুর ভাদরক উরকর মভরডকযার রফশ্বরফদ্যারয় 

 


