
চট্টগ্রাম ক্যান্টনমমন্ট পাবলিক্ ক্মিজ 

পলিবহন লবজ্ঞলি 

 

একাদশ শ্রেণির ণশক্ষার্থীদদর অবগণির জন্য জান্াদন্া যাদে শ্রয যারা প্রণিষ্ঠাদন্র বাদে যািাযাি 

করার প্রার্থণিক ফি ম পূরি কদর জিা ণদদযছ িারা পরবিীদি প্রণিষ্ঠাদন্র ইউণন্ফি ম পরা দুই কণপ 

স্ট্যাম্প োইজ ছণব জিা ণদদয পূি মাঙ্গ বাে ফি ম পুরন্ কদর বাদে যািাযাি ণন্শ্চিি করদব। প্রশ্চিযা 

শ্রশদে বাে কার্ম শ্রদযা হদব । িার্ম - এণপ্রল দইু িাদের বাে ভাডা এক োদর্থ এণপ্রদলর প্রর্থি েপ্তাদহ 

শ্রিদেজ পাঠাদন্া হদব । একাদশ শ্রেিীর ণশক্ষার্থীরা ০২ িার্ম শ্রর্থদক ণন্জ ণন্জ স্ট্দপজ শ্রর্থদক বাে 

বযবহার করদি পারদব । আগািী ০২ িার্ম ২০২২ িাণরদে ১০ টি বাে ণন্দনাক্ত রুি হদয সু্কল ও 

একাদশ শ্রেিীর ণশক্ষার্থীদদর শ্রক ণন্দয েকাল ০৭িা ৪৫ ঘটিকার িদযয কযাম্পাদে প্রদবশ করদব।  
 

বাস নং :০২ ড্রাইভার: আফোর - ০১৮১১২০০৪২৮ েহকারী :হাোন্- ০১৭২২ ১৫৭৪৩৯ 

বাদািিণল ( ছাডার েিয - েকাল ০৭ ঘটিকা )আগ্রাবাদ, শ্রর্ৌিুহণন্,শ্রদওযান্হাি, িাইগার পাে, 

লালোন্বাজার, ওযাো কযাম্পাে । 

বাস নং : ০৩ ড্রাইভার : হাণফজ ০১৭২০৮০০১৯৭ েহকারী: জণহর - ০১৭২৬ ০৩৬৯১০ 

শ্রশালকবহর (ছাডার েিয -০৭ িা ১০ণি) িুরাদপুর,ণবণবরহাি, হািজারবাগ, আিুরার ণর্দপা, 

রওফাবাদ, কযাম্পাে ।  

বাস নং : ০৪ ড্রাইভার:আক্তার - 01769- 247083 েহকাণর: শণফক- 01818- 494816 

র্া াঁদগাও,(ছাডার েিয: েকাল ০৭ িা ১৫ ণি) বহদ্দার হাি, শ্রিাহম্মাদপুর, কযাম্পাে ।  

বাস নং : ০৫ ড্রাইভার :ফারুক - 01684- 117816 েহকাণর: আলািীন্-01709- 325832 ন্যাবাজার 

(ছাডার েিয:েকাল ০৭ িা ) েরাইপারা, অলঙ্কার, এদক োন্, আকবর শাহ িাজার, ফদযজদলক, 

শ্রভদিন্াণর, ওযারদলে, েুলশী, িণহলা কদলজ কযাম্পাে। 

বাস নং :০৬ (শুযু কদলজ ণশক্ষার্থী) ড্রাইভার : ওদুদ শ্রিাল্লা - ০১৭২৫৫৪৮২৬৬ েহকারী : 

কািরুজ্জািান্ - ০১৯২২৬৭৫২৪৯ শ্রর্রাগী পাহাড ( ছাডার েিয েকাল ০৭িা -)জািালোন্, গণন্ 

শ্রবকারী, র্ট্টগ্রাি কদলজ, শ্রদব পাহাড, শ্রকযাণর, র্কবাজার, কাপাে শ্রগালা, বাদুরিলা,কযাম্পাে । 

বাস নং :০৭ ড্রাইভার : আ. লণিফ- 01675- 526494 েহকাণর: েুলাল- 01822- 452772 ণিজমার 

শ্রপাল,পা াঁর্লাইশ, (ছাডার েিয: েকাল ০৭ িা১৫ ণি) েুগন্ধা,রূপন্গর, ণবপ্লব উদযান্, শ্রিক্সিাইল, 

শ্রশরশাহ, কযাম্পাে । 

বাস নং :০৮ ড্রাইভার :শাহআলি- 01720- 004507 েহকাণর: হাণন্ফ- 01811- 610520 শ্রগাল 

পাহাড, (ছাডার েিয: েকাল ০৭িা ১০ণি) শ্রিদহদীবাগ, র্দট্টশ্বরী, বযািাণর গণল, 

আলিাে,গরীবুল্লাহ, শ্চজ ই ণে শ্রিার, আপন্ ণন্বাে,০২ ন্ং শ্রগি, শ্রিযর গণল,কেদিাপণলিন্, 

কযাম্পাে। 

বাস নং :০৯ ড্রাইভার : জণহর- 01875- 75295 েহকাণর :ন্ুর শ্রহাদেন্- 01837- 250118 ওযাপদা, 

(ছাডার েিয: েকাল ০৭িা) শ্রক ব্লক, বডদপাল, শ্রছাি শ্রপাল, শাণিবাগ,শ্রবপারী পারা, লণকপ্লাজা, 

কযাম্পাে। 

বাস নং :১০ ড্রাইভার :শ্রেকান্দর- 01736- 380775 েহকাণর : োজ ু দাে-01823- 603925 ণন্উ 

িাদকমি,(ছাডার েিয েকাল ০৭িা), রাইদফলক্লাব,ন্ন্দন্কান্ন্,ণর্ ণে ণহল, লাভ শ্রলন্,কাজীর 

শ্রদউরী, হাশণিকান্,কযাম্পাে । 

বাস নং :১১ ড্রাইভার : োলাি - 01718-412463 েহকাণর: শরীফ- 01741- 292775 কাজীর শ্রদউরী, 

আেকার দীণঘ (ছাডার েিয : েকাল ০৭িা ) জািালোন্, শ্রর্রাগীপাহাড, রহিি গঞ্জ, গণন্ 

শ্রবকারী,র্ট্টগ্রাি কদলজ, শ্রদব পাহাড, শ্রকযাণর, র্কবাজার, অণল ো িেশ্চজদ, শ্রিণর্কযাল, 

ঝালণবিান্ কযাম্পাে।  

লব: দ্র: ছাত্র ছাত্রী এবং ণশক্ষকগি কিপদক্ষ ০৫ ণিণন্ি পূদব ম ণন্জ ণন্জ স্ট্দপদজ উপণিি র্থাকদব 

এবং র্থাকদবন্ । যন্যবাদ। 

 

শ্রিাোঃ. আবদুল কাদদর  

পণরবহন্ ইন্র্াজম ০১৭১২ ১৬৪৭৫৯ 

 


