
1

িসরাজগ  প ী িবদু ৎ সিমিত-২ এর এলাকািভি ক লাডেশিডং এর দিনক িশিডউল।
লাডেশিডং এর তািরখঃ- ০৬/০৮/২০২২ ি ঃ

(িবঃ ঃ িবদু ৎ সরবরাহ াি র িভি েত লাডেশিডং এর িশিডউল/ সময় পিরবতন হেত পাের। 
এবং কােলা কািল িদেয় ভরাট করা িফডার এলাকায় উি িখত সমেয় লাডেশিডং দওয়া হেব।)

উপেকে র নাম িফডােরর নাম এলাকার নাম
লাডেশিডং এর সময় (ঘ কা)

৯-১০ ১০-১১ ১১-১২ ১২-১৩ ১৩-১৪ ১৪-১৫  ১৫-১৬ ১৬-১৭ ১৭-১৮ ১৮-১৯ ১৯-২০ ২০-২১ ২১-২২ ২২-২৩ ২৩-২৪ 

িসরাজগ -১ (সদর 
দ র)

িফডার-০১

িশয়ালেকাল, আমতলা(আংিশক), শাহপাড়া, রঘুনাথপুর 
(আংিশক), িবলধিল(আংিশক), মাছুয়াকাি , শ ামপুর
(আংিশক), িশল া, সরাইচি , চরপদমপাল, বহূিল
(আংিশক), রাজাপুর

িফডার-০২

শ ামপুর(আংিশক), চি দাসগািত, বহূিত(আংিশক), 
ভ ঘাট বাজার, ডুমরুেগালািম, ডুমরুকিবর, ইসলামপুর, 
িবলগজািরয়া, ডুমরুইছা, কািলদাসগািত, চাদপাল, 
আলমপুর, রিহমপুর(আংিশক), মু ারগািত, কািল া 

াম, ডুমরু া নবািড়য়া, হিরণাহাটা, ইছামিত 
আ য়ন ক , িসংগারগািত, রতিন।

িফডার-০৩

রঘুনাথপুর(আংিশক), ফুলবািড়, েখালা, িনয়ামতপুর, 
সা কাবািড়, শালয়ুািভটা, নিলছাবািড়, চ েঘানা, 
বড়াবািড়, ধীতপুর আলাল, গাপীনাথপুর, সবার-১, 
চরেখাকসাবািড়, েনারগািত, শলাবািড়, চরৈশলাবািড়, 
পুরান শলাবািড়, বহূিল বাজার, া নগািত, চর 
া নগািত, মনুসুিম, বািনয়াগািত, খাকশাবািড়

িফডার-০৪
খা  িশয়ালেকাল(আংিশক), বহূিত(আংিশক), ধু িরয়া 
হাটেখালা, ধু িরয়া, বীরভ ঘাট, রচর, নলকা, 
ঝাঁকিড়, ভ ঘাট শাহপাড়া, কাচারীপাড়া, মঘাই ভ ঘাট

িফডার-০৫

িবলধিল(আংিশক), উ র সা য়া, িসল া(আংিশক), 
শাইলদার, তঘুির, িদয়ারপাড়া, পাইেকাশা, লািহড়ীবািড়, 
জগৎগািত, কেয়লগািত, িশবানাথপুর, ধু িরয়া 
দি ণপাড়া, শাহপাড়া, মধ ভ ঘাট(আংিশক), 
িদয়ারকািলয়া

িফডার-০৬

খা  িশয়ালেকাল(আংিশক), কিলরেমাড়, আিড়য়ােমাহন, 
রজবনগর, িদয়ারৈবদ নাথ, তঘুির, চরহিরপুর, কািলয়া, 
কািলয়া হিরপুর, কা াপাড়া, কা াপাড়া হাটেখালা, চর 
কা াপাড়া, বড় াব, মাহমদুেখালা, চরপাড়া, কািলয়া 
রললাইন, সরকার পাড়া

িসরাজগ -২ 
(িপপুলবাড়ীয়া সাব-
জানাল অিফস)

িফডার-০১

হিরপুর(আংিশক), হিরণা িপপুলবািড়য়া বাজার, 
চকিমরােখার, হিরণা গাপাল, িপপুলবাড়ীয়া ধলেডাব, 
ধলেডাব িকশমত পাড়া, িবলপা িরয়া, খাড়ারগািত
(আংিশক), বাগবা , কানগািত, মািলগািত, 
বদ ধলেডাব,হাসনা চরহাসনা, গাছা(আংিশক), 
পািনয়াবািড়, উ র আেলাকিদয়া, সুবনগািত(আংিশক), 
দ বািড়(আংিশক) 

িফডার-০২

হিরপুর(আংিশক), ফুলেকাচা পি মপাড়া, রা ািলয়াগািত, 
বজগািত, গাড়দাহ, খাড়ারগািত(আংিশক), নাি না, চর 
নাি না, ইছামিত, রািজবপুর, পাঃ গাড়দাহ, পঃ নাি না, 
খাগা, আেলাকিদয়া, বাগডুমরু, ছাি শা, ধীতপুর কানু, 
রঘুরগািত, িবলচাদপাল, হিরণাহাটা (আংিশক), 

িফডার-০৩

ঘাড়াচরা(আংিশক), ফুলেকাচা(আংিশক), পূবপাড়া, 
পচবািড়, ভুরভুিরয়া, িঝনাইগাতী, শাহানগাছা 
ডাকািতয়াবািড়, পারখাতা, িপ রপাড়া, পটলেছানগাছা, 
পািচলা, পারপািচল, িদয়ারপািচল, ভাটিপয়ারী, বিলদহ

িফডার-০৪ ঘাড়াচরা(আংিশক), দ বািড়, ভওয়ামারা, ইটালী, 
চরবািলঘুগরী, হিরপুর(আংিশক)

িফডার-০৬

ঘাড়াচরা পূবপাড়া(আংিশক), জয়নগর, চরখাতা, 
পারখাতা, আিমনপুর, মাছুয়াকাি  িবলিশল পা া, চর 
বািলঘুড়রী, িসমলা, পাঁচঠা ির-শাহজাহানেমাড়, 
িড ীপাড়া

কািজপুর-১ (কািজপুর 
জানাল অিফস)

িফডার-০১ সানামখুী, রাহাবািড়, লবািড়, পাইকপাড়া, 

িফডার-০২ মঘাই বাজার, মসুিলম পাড়া, পাইকরতিল, 

িফডার-০৩ গা াইল, িড়পাড়া, মিহষােমাড়া

িফডার-০৪ গাজািরয়া, িবনয়পুর, বা কা, হিরনারায়নপুর

িফডার -০৭ সীমা বাজার, িচলগাছা, ভ াবািড়, একডালা

িফডার -০৮ গা াইল উঃ, বড়ইতলা, উদগািড়, কািলকাপুর, কািচহারা

িফডার -০৯ কািজপুর উপেজলা, বিড় পাটল, আলমপুর, িবয়ারা

কািজপুর-২, 
চািলতাডা া (কািজপুর 

জানাল অিফস)

িফডার-০১ চািলতাডা া, হাটিশরা

িফডার-০২ ছালাভরা, কিবরহাট(আংিশক), মাইজবািড় ঢ িরয়া, 

িফডার-০৩ িশমলুদাইর বাজার, গাড়ােবড়

িফডার-০৪ হিরনাপুর, রিসকপুর, পা লকাি

িফডার-০৫ রাহাবািড়, হািময়া আল মাদানী মা াসা

িসরাজগ -৩, মিুলবািড় 
(ক া এিরয়া অিফস)

িফডার-০১
মিুলবািড়, সায়দাবাদ, গাছাবািড়, রামধিনবািড়, 
বড়সার য়া, আটসার য়া, সার য়া নতুনপাড়া, 
চরসার য়া(আংিশক)

িফডার-০৪ দিুখয়াবািড়, চরসায়দাবাদ, পূবেমাহনপুর, যমনুা 
পূনবাসন, প েসানা, বড়িশমলু, প েসানারচর

িফডার-০৫ ছািতয়ানতিল, মাড় াম, পাইকপাড়া

িফডার-০৬ ঝাউতলা, কািশরহাটা, বনবািড়য়া, বাড়াকাি , 
ততুিলয়া, সদান পুর
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িসরাজগ  প ী িবদু ৎ সিমিত-২ এর এলাকািভি ক লাডেশিডং এর দিনক িশিডউল।
লাডেশিডং এর তািরখঃ- ০৬/০৮/২০২২ ি ঃ

(িবঃ ঃ িবদু ৎ সরবরাহ াি র িভি েত লাডেশিডং এর িশিডউল/ সময় পিরবতন হেত পাের। 
এবং কােলা কািল িদেয় ভরাট করা িফডার এলাকায় উি িখত সমেয় লাডেশিডং দওয়া হেব।)

উপেকে র নাম িফডােরর নাম এলাকার নাম
লাডেশিডং এর সময় (ঘ কা)

৯-১০ ১০-১১ ১১-১২ ১২-১৩ ১৩-১৪ ১৪-১৫  ১৫-১৬ ১৬-১৭ ১৭-১৮ ১৮-১৯ ১৯-২০ ২০-২১ ২১-২২ ২২-২৩ ২৩-২৪ 

কামারখ -১ (ক া, 
কামারখ  অিফস)

িফডার-০১ আেলাকিদয়া(আংিশক)

িফডার-০২
ভারা া, কািশয়াহাটা, পাড়াউদয়পুর, মগুেবলাই, 
নরুনগর, কাটাখািল বাজার, বড়দলু, নাি না, কামািলয়া, 
ছাট ধাপাকাি , শাহবাজপুর, মধ ভ ঘাট(আংিশক)

িফডার-০৩ জািরলা(আংিশক), নাি নামধু(আংিশক), বাহারচর
(আংিশক), চরজািরলা, চর বাশবািড়য়া

িফডার-০৪ পাড়াবািড়(আংিশক), ি িদর

িফডার-০৫ ভায়ারচর, নাি নামধু, চালা, নয়াচালা, চকশাহবাজপুর
(আংিশক), হালয়ুাকাি , আেলাকিদয়া, মািঝেটংরাইল

িফডার-০৬ বালেুকাল, ঝাঐল, কানাবািড়, বাগবািড়, তালকুদার 
বাজার, চৗবগািত, বািনয়াগাতী 

িফডার -০৭ ক ারেমার, যমনুা সতু, িপিজিসিব সুইিচং

কামারখ -২ 
(কামারখ  সাব-
জানাল অিফস)

িফডার-০৩

চরেধাপাকাি , জামৈতল, জামৈতল পি ম বাজার, 
কৃ েদয়ার, চর কামারখ , কামারখ , চর ের, 
বড় ের, প ক ড়া, ছাটপু িরয়া, বড়পু িরয়া, 
ময়নাকাি , কণসু , কেয়লগািত, দশিসকা, চরদশিসকা, 
িডিড শাহবাজপুর, িডিড শাহবাজপুর চরপাড়া, ঝ বািড়, 
পাঠানপাড়া, পাড়াউদয়পুর(আংিশক), পাচবািড়য়া

িফডার-০৪ বাাড়াকি , বাশতলা বাজার, চৗবািড় পি মপাড়া, 
রায়েদৗলতপুর উ ম পাড়া, তাজরুপাড়া

িফডার-০৫

চরেটংরাইল(আংিশক), ধাপাকাি (আংিশক), ধেল র
(আংিশক), গাপালপুর(আংিশক), রসুলপুর, কলাতলা, 
কৃ চূড়া, চৗবাড়ী, পূবপাড়া, উ র বািনয়া গািত, 
রায়েদৗলতপুর দঃপাড়া, বলরামপুর, শলবািড়য়া

িফডার-০৬ ধেল র, বাগািচপারা, কেলজপাড়া, অিফস, কৃিষ কেলজ, 
আসলামপুর, জামৈতল পূববাজার

বল িচ-১ ( বল িচ 
জানাল অিফস)

িফডার-০১ আজগুড়া নরূািন মা াসা

িফডার-০৩ সবতুলশী, চরশালদাইড়, মধুপুর, পার সা না, স না, 
জাকনালা, খাস সানামখুী

িফডার-০৪ ব রা, মামদুপুর, শরনগর

িফডার-০৫

মামদুপুর মধ পাড়া, তয়ািশয়া, কা াপাড়া, কল াণপুর, 
ি  গাপেরখী, কলাগািছ, চাঁদ মটুয়ািন, মধ  মটুয়ািন, 
তালকুদার মটুয়ািন, চর খািসয়া, চর মটুয়ািন, ধু িরয়া 
বড়া, গয়নাকাি , সাতলা , া ন াম, ল ীপুর, 
খামারউ াপাড়া, খাস খামার উ াপাড়া, সরাৈতল, 
গাপালপুর, চরেগাপালপুর, মার শালদাইর, ধুল িদয়ার

িফডার-০৬ আজুগুড়া, বা পুর, মাহমদুপুর, ভা াবািড়, দি ণপাড়া

িফডার-০৭ মু গািত, শ াম-িকেশার, চালা, চরচালা, পা  অিফস, 
উপেজলা, উপেজলা হাসপাতাল, গাড়ামিস িহ পুাড়া 

িফডার-০৮
িজধুরী, কানাবাড়ী, সন ভা াবািড়, তামাইল এলাকার 
আংিশক, গাড়ামিস, চালা উ রপাড়া, িনিশবয়রা, চর 
িনশবয়রা

িফডার-০৯
ি মা য়া, ি মা য়া চর, বা ার বাজার, চালা 
সাতরা া, শরনগর, ফজলু নতার বািড়, শরনগর 
পূবপাড়া, বাং য়ার চর, সাহাগপুর চর, আজগড়া চর

িফডার-১০

চ নগািত, চ নগািত দি ণপাড়া, িনিশপাড়া, চ নগািত 
জামতলা, শরনগর তালপি , চ নগািত কািলবািড়, 
বপাির পাড়া, চ নগািত পি ম পাড়া, চ নগািত 
বাশতলা, সাথপাড়া, মৗলবীপাড়া, শ ামগািত, গাবগািছ

িফডার-১২ কামারপাড়া, কামারপাড়া বাজার, মামদুপুর, শরনগর, 
ফায়ার সািভস 

িফডার-১৩
িজামৈতল, মাধবপুর, আজগড়া(আংিশক), শালা ড়া, 
মঘু া, মঘু া কবর ান, মঘু া মা াসা, মঘু া 
িহ পুাড়া

িফডার-১৪ কামারপাড়া, কামারপাড়া বাজার, মামদুপুর, শরনগর

িফডার-১৫
মামুদুপুর(আংিশক), ধূলগাগড়াখালী, কা াপাড়, ধূিলয়ার 
চর, কল াণপুর, মবপুুর(আংিশক), কলাগািছ, 
চাদেমটুয়ািন, তালকুদার মটুয়ািন

িফডার-১৬
আজগুড়া মাকাস মসিজদ, মাধবপুর(আংিশক), আজগুড়া 
দি ণপাড়া, তয়ািরয়া, ধূলগাগড়াখািল, ব রা 
রফাদানপাড়া(আংিশক), ি  গাপেরিখ, মার শালদাইর

িফডার-১৭ আজগুড়া(আংিশক), জামৈতল মঘু া

বল িচ-২, তামাই 
ইনেডার উপেক  

(তামাই সাব- জানাল 
অিফস)

িফডার-০১ কািজপুরা, বাশবািড়য়া, হায়দারপুর

িফডার-০২ আদাচািক, বািনয়াগািত, দি ণবািনয়াগািত, িব াসবািড়

িফডার-০৪ পাড়া, কলাবাগান, হাই ু ল মাঠ, মৎস খামার, 
তালকুদার পাড়া

িফডার-০৫ তামাই উ রপাড়া, তামাই বড়পু র, জরু মােকট, 
মিুচবািড় মাড়, তামাই হাসপাতাল
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িসরাজগ  প ী িবদু ৎ সিমিত-২ এর এলাকািভি ক লাডেশিডং এর দিনক িশিডউল।
লাডেশিডং এর তািরখঃ- ০৬/০৮/২০২২ ি ঃ

(িবঃ ঃ িবদু ৎ সরবরাহ াি র িভি েত লাডেশিডং এর িশিডউল/ সময় পিরবতন হেত পাের। 
এবং কােলা কািল িদেয় ভরাট করা িফডার এলাকায় উি িখত সমেয় লাডেশিডং দওয়া হেব।)

উপেকে র নাম িফডােরর নাম এলাকার নাম
লাডেশিডং এর সময় (ঘ কা)

৯-১০ ১০-১১ ১১-১২ ১২-১৩ ১৩-১৪ ১৪-১৫  ১৫-১৬ ১৬-১৭ ১৭-১৮ ১৮-১৯ ১৯-২০ ২০-২১ ২১-২২ ২২-২৩ ২৩-২৪ 

বল িচ-২, তামাই 
ইনেডার উপেক  

(তামাই সাব- জানাল 
অিফস)

িফডার-০৬ রয়নাপাড়া, বয়ড়াবািড়, আ িরয়া, বল িচ চর, 
মলুকাি ,

িফডার-০৭ রয়নাপাাড়া(আংিশক), নাগগািত, সুবণ সাড়া, তামাই 
রাড

িফডার-০৮ কািিজপুরা, পাড়া, তামাই পি মপাড়া

িফডার-০৯ কা াল মাড়, িসেম  ফ াং, কািলবাড়ী, ির াগ ােরজ, 
কািলয়াপাড়া

িফডার-১০ সেমশপুর, রাজাপুর, মিুকমপুর, রা ু নীবািড়, মাইঝাইল, 
চর রা ু নীবািড়

বল িচ-৩, গাপালপুর 
( বল িচ জানাল 

অিফস) 

িফডার-০১

এনােয়তপুর িসিনয়র মা াসা, এনােয়তপুর কিজর মাড়, 
এনােয়তপুর পুরাতন বাজার, এনােয়তপুর নতুন হাটেখালা, 
এনােয়তপুর থানা, গাপেরখী আিরেফর বাড়ী পু র পাড়, 
ড ােফািডল ি িনক, ফুটানী মােকট, খামার াম িসরাজ 
চয়ারম ােনর বাড়ী

িফডার-০২ খামার াম লা ু বাবলরু িমল, খামার াম কালী মি র, 
িসরাজগ  চক, বিতল বাজার, বিতল চর, আসান নগর

িফডার-০৩ মাদকপাড়া, গাপালপুর বটতলা বাজার, গাপেরখী 
পি মপাড়া, গাপালপুর ফা ক চয়ারম ান এর বাড়ী

িফডার-০৪ গাপালপুর কািলবাড়ী, গাপালপুর চরকাদহ, দৗলতপুর 
জাড়া কবর ান

িফডার-০৬
গাপালপুর গাবতলা, গাপালপুর বরফ িমল, চরকাদহ 
উ রপাড়া, দৗলতপুর ছালাম মােকট, দৗলতপুর মিত 
মােকট, দৗলতপুর বাজার, আটারদাগ

চৗহািল, অফ ীড 
উপেক  ( বল িচ 
জানাল অিফস) 

িফডার-০১ চাদপুর, মাঝ াম, চানপুর, ি চাপির দি ণপাড়া, 
ি চাপির হাওয়া ভবন পয

িফডার-০৩
চাদপুুর(আংিশক), ি চাপির(আংিশক), বড়ধূল
(আংিশক), ছাটধূল, জা ািলয়া, ভা াবািড়, বািলয়াপাড়া, 
মেহরনগর, কােলরচর

িফডার-০৪
এেল া আটা, বনখিড়(আংিশক), গাছচাপড়ী, িবলমিহষা, 
বড়ধূল(আংিশক), আেলাকিদয়া, জা ািলয়া, কােলর চর 
আংিশক

িফডার-০৫ এেল া আটা, আজগুড়া, জামৈতল, বনখিড়, িবলমিহষা 
ঘাট পয

িফডার-০৬ এেল া আটা, আজগুড়া, জামৈতল, বনখিড়, িবলমিহষা, 
তারাবািড়য়া, কীিতেখালা,  আেলাকিদয়া, িব াবািড়


