লঞ্চ সময়সূচী
ঢাকা-চাাঁদপুর (Dhaka-Chandpur)
j‡Âi bvg
Qvovi mgq
এম.ভভ স ানার তরী
কা ৭:২০ ভম:
এম.ভভ সমঘনারানী
কা ৮:০০ ভম:
এম.ভভ ঝান্ডা/ এম.ভভ াভময়া
কা ৮:০০ ভম:,
এম.ভভ আব এ জমজম-১/
কা ৯:০০ ভম:,
এম.ভভ তাকওয়া
5. এম.ভভ ভমতাী-২
কা ৯:৪০ ভম:
6. এম.ভভ স্বর্ণদ্বীপ-৮
কা ১০:২০ ভম:,
7. এম.ভভ সবাগদাভদয়া-৫
কা ১১:৩০ ভম:
8. এম.ভভ ইমাম হা ান
দুপুর ১২:০০ ভম:,
9. এম.ভভ ময়ুর-৭
দুপুর ১:৩০ ভম:
10. এম.ভভ ঈগ-২
দুপুর ২:৩০ ভম
11. এম.ভভ ভনউ আ সবারাক
দুপুর ৩:৩০ ভম:
12. এম.ভভ ঈগ-১
ভবকা ৪:৩০ ভম:
13. এম. ভভ স ানারতরী-১
ভবকা ৫:২০ ভম:
14. কাাইয়া
ভবকা ৬:০০ ভম:,
15. পয় ারহাট
ভবকা ৬:০০ ভম:
16. রাঙ্গাবাী
ভবকা ৭:৩০ ভম:
17. হুারহাট/বরগুনা
রাত ৮:৩০ ভম:
18. এম.ভভ ভনউ ান-৪/ এম.ভভ
রাত ৮:৩০ ভম:
জতরঙ্গ
19. এম. ভভ আব এ জমজম
রাত ১১:৩০ ভম:
20. এম.ভভ রফরফ
রাত ১২:০০ ভম:
21. এম.ভভ লম্পা/এম.ভভ ভিন্স অব
রাত ১২:৩০ ভম:
রাস -৩
ঢাকা-হাইমচর (চাাঁদপুর )
Dhaka-Haimchar (Chandpur)
µ
j‡Âi bvg
Qvovi mgq
†gvevBj b¤^i
g
1
এম.ভভ আব এ
কা
০১৭১৪২৪৮৫৮৯
জমজম-১
৯:০০ ভম:
2
এম ভভ সবাগদাদীয়া/
রাত
০১৭১১০০৮৭৭৭
তাক্ওয়া
১১:15 ভম:

চাাঁদপুর -ঢাকা (Chandpur-Dhaka)
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j‡Âi bvg

Qvovi mgq

†gvevBj b¤^i

এম ভভ ভনউ আ-সবারাক
এম ভভ স ানার তরী
এম ভভ লম্পা রানীএম ভভ ঈগএম ভভ রফ রফ
এম ভভ সবাগদাদীয়া৮/৯
এম ভভ রাস  ৩
এম ভভ রফরফ ২
আব-এ-জমজম
এম ভভ সমঘনা রার্ী
এম ভভ স ানার তরী-১
এম ভভ স ানার তরী ২
সবাগদাভদয়া-৭
ইমাম হা ান-৫
এম ভভ ভমতাী-৪

৬.০০ ভম.
০১৮১৮০০২০২৯
৭.১৫ ভম.
০১৭১৬৫০১০৭৭
৮.০০ ভম.
আপসেট হসব
৯.০০ ভম.
০১৭১১০০৮৭৭৭
৯.৩০ ভম.
০১৮১৮০০২০২৯
১০.৩০ভম.
০১৭১১০০৮৭৭৭
১১.০৫ভম.
০১৭১২৭৩৫৩০০
১২.০০ ভম.
০১৮১৮০০২০২৯
১.০০ ভম.
০১৭১৪২৪৮৫৮৯
২.০০ ভম.
০১৭১১০০৮৭৭৭
২.৩০ ভম.
০১৭১৬৫০১০৭৭
৩.৩০ ভম.
০১৭১৬৫০১০৭৭
৫.০০ ভম.
লীঘ্রই সদওয়া হসব
৬.০০ ভম.
লীঘ্রই সদওয়া হসব
৯.৪০ ভম.
০১৮১৮০০২০২৯
১১.২০
এম ভভ জমজম-১/তাক্ওয়া
০১৭১৪২৪৮৫৮৯
ভমভনট
এম ভভ ইমাম হা ান-২
১১.১০ ভম.
০১৭১১০০৮৭৭৭
হাইমচর (চাাঁদপুর )-ঢাকা
Haimchar (Chandpur)-Dhaka
j‡Âi bvg
Qvovi mgq
†gvevBj b¤^i
এম ভভ
সবাগদাদীয়া/তাক্ওয়া
এম.ভভ আব এ জমজম-১

কা
৮.০০ ভম.
ন্ধ্যা ৬:০০
ভম:

০১৭১১০০৮৭৭৭
০১৭১৪২৪৮৫৮৯

ব িঃদ্রিঃ আবহাওয়াগত কারসন সের ময় ূচী পভরবতণ ন হসত পাসর । যাত্রা
আরম্ভ করার পূসবণ ে এর কাস্টমার সকয়ার এ সফান কসর ে ছাড়ার
ময় ূচী এবং ভবস্তাভরত সজসন ভনন ।

Puv`cyi †_‡K nvBgP‡i ‡jvKvj mvwf©mt Puv`cyi †_‡K nvBgP‡ii mv‡_ †Kvb evm mvwf©m ‡bB| BDwbU I Kg©KZ©vMY Puv`cyi †_‡K
nvBgP‡i Kg‡WKv †fby¨‡Z †h‡Z n‡j wmGbwR, †QvU wcK-Avc I Uªjvi e¨envi Ki‡Z cv‡ib|

µg
1
2
3

cwien‡Yi aiY
wmGbwR
†QvU wcK-Avc
Uªjvi

fvovi cwigvY
60 UvKv (RbcÖwZ)
1500-2000 UvKv (wiRvf©)
2500-3000 UvKv (wiRvf©)

mgq
40-60 wgwbU
40-60 wgwbU
1 N›Uv 20 wgwbU

aviY ÿgZv
5 Rb
1 GKwU BDwbU
70-90 Rb

