
ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১ a¥la¥l£ Mä i¥¢Vu¡ h¢Ù¹ h£V A¢gp
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) সাচাফু ফরেষ্ট বস্তি

সকল 

ভ াটাের্ণ
72 2 ¢L¢j-l jdÉ

২ a¥la¥l£ Mä
Q¥¢eu¡T¡s¡ Q¡ h¡N¡e 

fË¡Cj¡l£ ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) বর া লাইন              

২) ভলাহাো লাইন             

৩) চােিাইল লাইন

৪) মিম সন লাইন  

সকল 

ভ াটাের্ণ
1159 2 ¢L¢j-l jDé

৩ a¥la¥l£ Mä
Q¥¢eu¡T¡s¡ ¢q¢¾c 

S¥¢eul q¡C ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

৫) ভকায়াটাস গ লাইন         

৬) হাটর ালা লাইন            

৭) ৫নং লাইন            

৮) ৩ নং লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
805 2 ¢L¢j-l jdÉ

৪ a¥la¥l£ Mä
g¡pM¡Ju¡ Q¡ h¡N¡e Hp.¢p. 

fË¡Cj¡l£ ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) ফাস াওয়া চা বার্ান ( সিগ্র)

সকল 

ভ াটাের্ণ
961 2 ¢L¢j-l jdÉ

৫ a¥la¥l£ Mä Su¿¹£ Q¡ h¡N¡e ØV¡g LÓ¡h
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) িহারেব লাইন            

২)  ামেয়া লাইন            

৩) লালু লাইন   

৪) ১২ নং লাইন 

৫) বাবু লাইন 

৬) জয়ন্তী চা বার্ান

সকল 

ভ াটাের্ণ
690 2 ¢L¢j-l jdÉ

এরনক্সাে - III
চযাপ্টাে ২ প্যাো 2.7.1

ভ াট গ্রহন ভকরেে  স া তামলকা

২ নং আমলদয়ুোর(তপমিলী উপজোমত) ভলাকস া মনব গাচন ভকরেে অন্তগর্ত ১০ নং েুিোরগ্রোি (তপমিলী উপজোমত)  

মবধানস া মনব গাচন ভেত্র
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

৬ a¥la¥l£ Mä
Su¿¹£ Q¡ h¡N¡e fË¡Cj¡l£ 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

৩) জয়ন্তী চা বার্ান ব্লক নং ১

৪) মনউ ভর্া গালী লাইন     

৫) ভনপ্ালী লাইন

৬) োিা লাইন             

৭) ভলাহাে লাইন     

৮) বর া লাইন              

৯) কুঠি লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
830 2 ¢L¢j-l jdÉ

৭ a¥la¥l£ Mä p¤¤î¡ m¡Ce Hp.Hp.L
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) িামসচেন লাইন

২) ববোে লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
871 2 ¢L¢j-l jdÉ

৮ a¥la¥l£ Mä
¢mð¥d¤l¡ Hp.¢p. fË¡Cj¡l£ 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) মলমু্বধুো মিম শন 

২) িাহু লাইন

৩) ভর্াস ানা লাইন

৪) মর্জগা লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
961 2 ¢L¢j-l jdÉ

৯ a¥la¥l£ Mä
q¢lLm¡ jj¡¢lu¡m Øj¡VÑ 

Cw¢mn ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) বাবুধুো লাইন             

২) হামতরপ্াতা বাজাে 

৩) হামতরপ্াতা বাজাে করলানী 

৪) মশশুিাঙ্গা ( নয়াবস্তি )

৫) ১০ নং লাইন  

৬)েশহরল লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
810 2 ¢L¢j-l jdÉ

i¡V 

NËqe 

L¾cÊ

l e¡j 

f¢lj¡SÑ

e

১০ a¥la¥l£ Mä
Ly¡CS¡¢m h¢Ù¹ Hp.¢p. 

fË¡Cj¡l£ ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) ৫িং লাইন

২) করলানী 

৩) উত্তে  ন্ড গ্রািীন োিা

৪)  ুটান লাইন 

৫)  রল লাইন

৬) মবশহরল লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
927 2 ¢L¢j-l jdÉ

১১ a¥la¥l£ Mä a¥la¥l£ Mä Hj.Hp.L
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) ৫িং লাইন

2) ২নং ভ  বস্তি লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
681 2 ¢L¢j-l jdÉ
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১২ a¥la¥l£ Mä
a¥la¥l£ Mä C¢lNne 

h¡wm¡

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) ৫িং লাইন

২) করলানী 

3) মপ্.িমব্লউ.মি ভোি

4) গ্রািীন োিা

5) োউতরজাত লাইন 

6) ফরেষ্ট ভচক ভপ্াষ্ট 

7) ুটান লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
795 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৩ a¥la¥l£ Mä
a¥la¥l£ Mä ¢V.¢S. fË¡Cj¡l£ 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১)কুলী লাইন

২)প্াকা লাইন

৩) বাবু লাইন

৪) ভলবাে লাইন

৫) হসমপ্টাল লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
960 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৪ a¥la¥l£ Mä
a¥la¥l£ Mä Q¡ h¡N¡e 

¢X¢ipe fË¡Cj¡l£ ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1)তুেতুমে ঠট.স্তজ. মিম সন (সিগ্র)

সকল 

ভ াটাের্ণ
583 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৫ l¡uX¡L
l¢qj¡h¡c ¢V.¢S. fË¡Cj¡l£ 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১)বর া লাইন

২)  সরু লাইন

৩) স্তজত বাহােুে লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
776 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৬ l¡uX¡L Ju¡LÑ¡pÑ q¡C ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) িহাকাল লাইন

২) হাটর ালা লাইন

৩) সুকু লাইন

৪) ভ ায়াে লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
653 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৭ l¡uX¡L l¢qj¡h¡c Cpm¡¢ju¡ j¡â¡p¡
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) আাসান লাইন

২) ব  লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
1007 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৮ l¡uX¡L
l¡uX¡L Hg.¢i. ¢eE fË¡Cj¡l£ 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) কামত্তগক ভচৌপ্থী (অংশ)

২) ভ েবিী লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
609 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৯ l¡uX¡L
¢Ql¡ m¡Ce A‰e Ju¡l£ 

L¾cÊ

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) কামত্তগক ভচৌপ্থী (অংশ)

২) মচরো লাইন

৩) ভ েবিী লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
739 2 ¢L¢j-l jdÉ

Page 3 of 131



ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

২০ l¡uX¡L
L¡¢šÑL ¢V.¢S. fË¡Cj¡l£ 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) সুকরো লাইন

২) গুজ ুলাইন

৩) ভধামব লাইন 

৪) মবলু লাইন

৫) গুোি লাইন

৬) স্টাফ লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
905 2 ¢L¢j-l jdÉ

২১ l¡uX¡L ¢hcÉ¡p¡Nl Hp.Hp.L.
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) মবলহাই লাইন

২) জােু লাইন

৩) কামত্তগক মিম শন লাইন 

৪) ভপ্ৌউলুস লাইন

৫) সরন্তাস লাইন

৬) জঙ্গল লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
902 2 ¢L¢j-l jdÉ

২২ l¡uX¡L
mˆ¡f¡s¡ n£mh¡e¤p Hp. Hp. 

L.

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) িয়োন লাইন

২) ফাগু লাইন

৩) িাষ্টাে লাইন

৪) কাইয়া লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
670 2 ¢L¢j-l jdÉ

i¡V 

NËqe 

L¾cÊ

l 

¢WL¡e¡ 

 

f¢lhaÑ

e

২৩ l¡uX¡L S£he M¡mL¡ Hp.Hp.L
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) সামনয়া লাইন

২) ভসািো লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
724 2 ¢L¢j-l jdÉ

২৪ l¡uX¡L
¢eE N¡XÑe ¢X¢ine 

Hp.Hp.L 

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) িুস্তি লাইন

২) িনসা লাইন

৩) েিন লাইন

৪) টাংকী লাইন

৫) বাজাে লাইন

৬) সারহব ভজাত লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
753 2 ¢L¢j-l jdÉ

i¡V 

NËqe 

L¾cÊ

l 

¢WL¡e¡ 

 

f¢lhaÑ

e
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

২৫ l¡uX¡L
mˆ¡f¡s¡ A‰eJu¡l£ L¾cÊ 

ew 490

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) লংকা প্া া লাইন

২) ২নং লাইন
সকল 

ভ াটাের্ণ
566 2 ¢L¢j-l jdÉ

i¡V 

NËqe 

L¾cÊ

l 

¢WL¡e¡ 

 

f¢lhaÑ

e

২৬ l¡uX¡L jl£ j¡NÑ¡lV Hp.Hp.L
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) ঠটয়ািােী ফরেষ্ট বস্তি

২) ৪নং লাইন (সিগ্র)

সকল 

ভ াটাের্ণ
1023 2 ¢L¢j-l jdÉ

২৭ l¡uX¡L
l¡uX¡L ¢q¢¾c S¥¢eu¡l q¡C 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১)  ারু লাইন

২) মলমচ লাইন

৩) ৭নং লাইন

৪) ১৩নং লাইন

৫) গুোি লাইন

৬) হসমপ্টাল লাইন

৭) বাবু লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
758 2 ¢L¢j-l jdÉ

i¡V 

NËqe 

L¾cÊ

l 

¢WL¡e¡ 

 

f¢lhaÑ

e

২৮ l¡uX¡L
l¡uX¡L Q¡ h¡N¡e fË¡Cj¡[l£ 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) টালী লাইন

২) ১৮নং লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
781 2 ¢L¢j-l jdÉ

i¡V 

NËqe 

L¾cÊ

l 

¢WL¡e¡ 

 

f¢lhaÑ

e

২৯ l¡uX¡L l¡uX¡L Hg.¢i. fË¡Cj¡l£ ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) মশলটং ফরেষ্ট (বস্তি)

২) োয়িাক ফরেষ্ট (বস্তি) 
সকল 

ভ াটাের্ণ
449 2 ¢L¢j-l jdÉ
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

৩০ l¡uX¡L ¢RfË¡ Hg.¢i. fË¡Cj¡l£ ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) মিপ্ া ফরেষ্ট বস্তি (সিগ্র)

সকল 

ভ াটাের্ণ
210 2 ¢L¢j-l jdÉ

৩১
¢eEmÉ¡äpÚ 

L¥j¡lNË¡j pwL¡n

¢eEmÉ¡äpÚ ¢V.¢S. fË¡Cx 

ú¥m Lr-1

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) কামত্তগক লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
484 2 ¢L¢j-l jdÉ

৩২
¢eEmÉ¡äpÚ 

L¥j¡lNË¡j pwL¡n

¢eEmÉ¡äpÚ ¢V.¢S. fË¡Cx 

ú¥m Lr-2

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

২) নীচ লাইন

৩) হসমপ্টাল লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
1027 2 ¢L¢j-l jdÉ

৩৩
¢eEmÉ¡äpÚ 

L¥j¡lNË¡j pwL¡n

¢eEmÉ¡äpÚ Hg.¢i. 

fË¡Cj¡l£ ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) মনউলযান্ডস ফরেষ্ট বস্তি (সিগ্র)

সকল 

ভ াটাের্ণ
142 2 ¢L¢j-l jdÉ

৩৪
¢eEmÉ¡äpÚ 

L¥j¡lNË¡j pwL¡n

¢eEmÉ¡äpÚ ¢V.¢S. 

S¥¢eu¡l ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) আপ্াে লাইন (সিগ্র)

সকল 

ভ াটাের্ণ
1345 2 ¢L¢j-l jdÉ

৩৫
¢eEmÉ¡äpÚ 

L¥j¡lNË¡j pwL¡n

¢eEmÉ¡äpÚ j¡¢ÒVf¡lf¡p 

¢h¢ôw

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১)  ােত লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
642 2 ¢L¢j-l jdÉ

৩৬
¢eEmÉ¡äpÚ 

L¥j¡lNË¡j pwL¡n

¢eEmÉ¡äpÚ ¢V.¢S. ¢eQ 

m¡Ce Hp.Hp.L

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) েলু লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
944 2 ¢L¢j-l jdÉ

৩৭
¢eEmÉ¡äpÚ 

L¥j¡lNË¡j pwL¡n

h¡¾c¡ m¡Ce BC.¢p.¢X.Hp 

p¾V¡l ew-18

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১)বািা লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
1069 2 ¢L¢j-l jdÉ

৩৮
¢eEmÉ¡äpÚ 

L¥j¡lNË¡j pwL¡n
L¥j¡lNË¡j Hg.¢i. fË¡x ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1)কুিােগ্রাি ফরেষ্ট বস্তি

সকল 

ভ াটাের্ণ
367 2 ¢L¢j-l jdÉ

৩৯
¢eEmÉ¡äpÚ 

L¥j¡lNË¡j pwL¡n

L¥j¡lNË¡j ¢V.¢S. fË¡Cx 

ú¥m Lr-1

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) ২২নং লাইন

২) ফাগু লাইন 
সকল 

ভ াটাের্ণ
1061 2 ¢L¢j-l jdÉ
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

৪০
¢eEmÉ¡äpÚ 

L¥j¡lNË¡j pwL¡n

L¥j¡lNË¡j ¢V.¢S. fË¡Cx 

ú¥m Lr-2

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) ভোজাে লাইন ( সিগ্র )

সকল 

ভ াটাের্ণ
1066 2 ¢L¢j-l jdÉ

৪১
¢eEmÉ¡äpÚ 

L¥j¡lNË¡j pwL¡n

L¥j¡lNË¡j Q¡ h¡N¡e 

BC.¢p.¢X.Hp. p¾V¡l ew-

118

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) যাত্রা লাইন 

২) মিশন লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
1089 2 ¢L¢j-l jdÉ

৪২
¢eEmÉ¡äpÚ 

L¥j¡lNË¡j pwL¡n

pwL¡n ¢V.¢S. fË¡Cx ú¥m 

(Lr-1)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) ভোকান প্া া

২) সুইলা লাইন
সকল 

ভ াটাের্ণ
827 2 ¢L¢j-l jdÉ

৪৩
¢eEmÉ¡äpÚ 

L¥j¡lNË¡j pwL¡n

Ne EcÉ¡N N¡V m¡Ce 

Hp.Hp.L

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ৩) স্তিের্া লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
524 2 ¢L¢j-l jdÉ

i¡V 

NËqe 

L¾cÊ

l e¡j 

f¢lj¡SÑ

e

৪৪
¢eEmÉ¡äpÚ 

L¥j¡lNË¡j pwL¡n

pwL¡n ¢V.¢S. fË¡Cx ú¥m 

Lr-2

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) গুোি লাইন 

২) নতুন লাইন

৩) িহাবীে লাইন

৪) বািা লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
1054 2 ¢L¢j-l jdÉ

৪৫
¢eEmÉ¡äpÚ 

L¥j¡lNË¡j pwL¡n
pwL¡n ¢V.¢S. ØV¡g LÓ¡h

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) বাস ুলাইন

২) মবলাস পু্মেয়া লাইন

সকল 

ভ াটাের্ণ
1064 2 ¢L¢j-l jdÉ

৪৬
¢eEmÉ¡äpÚ 

L¥j¡lNË¡j pwL¡n
h¡ä¡ m¡Ce Hp.Hp.L

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

৩) বা া লাইন

৪) ভকোনী প্া া

সকল 

ভ াটাের্ণ
472 2 ¢L¢j-l jdÉ

৪৭
¢eEmÉ¡äpÚ 

L¥j¡lNË¡j pwL¡n
pwL¡n Hj.Hp.L

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) ভনপ্ালী লাইন

২) কুঠি লাইন
সকল 

ভ াটাের্ণ
540 2 ¢L¢j-l jdÉ

Page 7 of 131



ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

৪৮
¢eEmÉ¡äpÚ 

L¥j¡lNË¡j pwL¡n

pwL¡n Hg.¢i. ¢eE fË¡Cj¡l£ 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) সংরকাশ ফরেষ্ট বস্তি ( সিগ্র )

সকল 

ভ াটাের্ণ
584 2 ¢L¢j-l jdÉ

৪৯ L¥j¡lNË¡j c£f¡¢eÄa¡ Hp. Hp. L.
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) পু্ ােীগ্রাি (অংশ)

২) পু্ েীগ্রাি (সুরেশপ্ল্লী)

৩) কুলকুমলহাট (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
924 2 ¢L¢j-l jdÉ

i¡V 

NËqe 

L¾cÊ

l 

¢WL¡e¡ 

 

f¢lhaÑ

e

৫০ L¥j¡lNË¡j
f¤M¤l£NË¡j j¡¢ÒVf¡lf¡p 

¢h¢ôw

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

1) পু্ ােীগ্রাি (অংশ)

2) কুলকুমলহাট (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
766 2 ¢L¢j-l jdÉ

৫১ L¥j¡lNË¡j
c§NÑ¡h¡s£ Hp.¢f. fË¡Cx 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) পু্ ােীগ্রাি (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
1196 2 ¢L¢j-l jdÉ

৫২ L¥j¡lNË¡j
Ešl qm¢ch¡s£ ¢h.Hg.¢f 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) োস  ামেয়া প্া া

২) জলো প্া া

৩) উজান প্া া

৪) মপ্লাই বস্তি

সকল 

ভ াটাের্ণ
1110 2 ¢L¢j-l jdÉ

৫৩ L¥j¡lNË¡j
Ešl qm¢ch¡s£ S¥¢eu¡l q¡C 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) ব ুয়া প্া া

২) ববষ্ণব প্া া

সকল 

ভ াটাের্ণ
906 2 ¢L¢j-l jdÉ

৫৪ L¥j¡lNË¡j I¢µRL fË¡Cj¡l£ ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) মশিলা বা ী

২) িধয হলমেবা ী

সকল 

ভ াটাের্ণ
1252 2 ¢L¢j-l jdÉ

৫৫ L¥j¡lNË¡j ¢h¢šh¡s£ ¢eE fË¡Cj¡l£ ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) মবমত্তবা ী

সকল 

ভ াটাের্ণ
498 2 ¢L¢j-l jdÉ

৫৬ L¥j¡lNË¡j
jdÉ qm¢ch¡s£ ¢h.Hg.¢f 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) িধয হলমেবা ী (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
735 2 ¢L¢j-l jdÉ

৫৭ L¥j¡lNË¡j j¡ N‰¡ Hp.Hp.L
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) িধয হলমেবা ী (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
775 2 ¢L¢j-l jdÉ
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

৫৮ L¥j¡lNË¡j Ajlf¤l ¢h.Hg.¢f. ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) অিেপু্ে (অংশ)

২) মনউ অিেপু্ে (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
984 2 ¢L¢j-l jdÉ

৫৯ L¥j¡lNË¡j Ajlf¤l ¢eE fË¡Cj¡l£ ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) অিেপু্ে (অংশ)

২) মনউ অিেপু্ে (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
771 2 ¢L¢j-l jdÉ

৬০ L¥j¡lNË¡j
Suchf¤l Hp.¢f. fË¡Cj¡l£ 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1)জয়রেবপু্ে (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
674 2 ¢L¢j-l jdÉ

৬১ L¥j¡lNË¡j Suchf¤l S¥¢eu¡l q¡C ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1)জয়রেবপু্ে (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
661 2 ¢L¢j-l jdÉ

৬২ L¥j¡lNË¡j
Suchf¤l BcÑn ¢eE 

fË¡Cj¡l£ ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) জয়রেবপু্ে (টাপু্ )

সকল 

ভ াটাের্ণ
375 2 ¢L¢j-l jdÉ

৬৩ L¥j¡lNË¡j
L¥j¡lNË¡j h¡¢mL¡ EµQ 

¢hcÉ¡mu

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) কুিােগ্রাি ( অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
1123 2 ¢L¢j-l jdÉ

৬৪ L¥j¡lNË¡j H¢äh¡s£ Hp.Hp.L
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) কাটাবা ী

সকল 

ভ াটাের্ণ
972 2 ¢L¢j-l jdÉ

৬৫ L¥j¡lNË¡j L¥j¡lNË¡j jce ¢pw q¡C ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) কুিােগ্রাি ( অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
1093 2 ¢L¢j-l jdÉ

৬৬ L¥j¡lNË¡j p¢lL¡mQ¡l A¢gp L¡V¡h¡s£
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) এস্তন্ডবা ী

২) কাটাবা ী

৩) মব.মি.ও. অমফস করলানী 

৪) ভবালগুম 

সকল 

ভ াটাের্ণ
1085 2 ¢L¢j-l jdÉ

৬৭ L¥j¡lNË¡j f¡Nm¡l q¡V ¢h.Hg.¢f. ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) প্ার্লােহাট

২) নজরুল করলানী
সকল 

ভ াটাের্ণ
922 2 ¢L¢j-l jdÉ

৬৮ L¥j¡lNË¡j
c¢rZ qm¢ch¡s£ ¢h.Hg.¢f. 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) েমেন হলমেবা ী

২) মশশুবা ী
সকল 

ভ াটাের্ণ
768 2 ¢L¢j-l jdÉ

৬৯ L¥j¡lNË¡j T¡Eh¡s£ Hp.Hp.L
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) আিগুম 

সকল 

ভ াটাের্ণ
644 2 ¢L¢j-l jdÉ

৭০ Qwj¡l£
Qwj¡l£ S¥¢elu¡l h¢pL 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) ভচংিােী

সকল 

ভ াটাের্ণ
696 2 ¢L¢j-l jdÉ
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

৭১ Qwj¡l£
p¤¤L¡¿¹ ¢hcÉ¡¢fW 

Hj.Hp.L 

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) ভচংিােী

সকল 

ভ াটাের্ণ
650 2 ¢L¢j-l jdÉ

৭২ Qwj¡l£ p¡qhf¡s¡ ¢h.Hg.¢f ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) েমেন ভচংিােী (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
736 2 ¢L¢j-l jdÉ

৭৩ Qwj¡l£ p¡qhf¡s¡ S¥¢eu¡l q¡C ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) েমেন ভচংিােী (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
735 2 ¢L¢j-l jdÉ

৭৪ Qwj¡l£
qj¡…s£ S¥¢eu¡l h¢pL 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) েমেন ভচংিােী (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
789 2 ¢L¢j-l jdÉ

৭৫ Qwj¡l£ L¡¢nh¡s£ Hp.Hp.L
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) েমেন ভচংিােী

সকল 

ভ াটাের্ণ
794 2 ¢L¢j-l jdÉ

৭৬ Qwj¡l£
qj¡…s£ ¢eE fË¡Cj¡l£ ú¥m 

(O¡s¡j¡l¡)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) ভহিাগুম  ( সিগ্র )

সকল 

ভ াটাের্ণ
603 2 ¢L¢j-l jdÉ

৭৭ Qwj¡l£ h¡m¡f¡s¡ Hg.¢i.fË¡Cj¡l£ ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1 ) বালাপ্া া ফরেষ্ট বস্তি

সকল 

ভ াটাের্ণ
206 2 ¢L¢j-l jdÉ

৭৮ Qwj¡l£ M¤¢–j¡l£ Hg.¢i. fË¡Cx ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১)  ুঠিিােী ফরেষ্ট বস্তি

২) বযাঙরিাবা ফরেষ্ট বস্তি

৩) ইি ুবস্তি

সকল 

ভ াটাের্ণ
660 2 ¢L¢j-l jdÉ

৭৯ Qwj¡l£ hs cmc¢m q¡C ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) ব  েলেমল ( অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
804 2 ¢L¢j-l jdÉ

৮০ Qwj¡l£
hs cmc¢m L¡¢mh¡s£ ¢eE 

fË¡x ¢hcÉ¡mu

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) ব  েলেমল ( অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
813 2 ¢L¢j-l jdÉ

৮১ Qwj¡l£ N¡Sl X¡hl£ ¢S.Hj.¢f ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) ঘাকসাপ্া া (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
999 2 ¢L¢j-l jdÉ

৮২ Qwj¡l£
O¡Lp¡f¡s¡ Hp.Hp.L 

(Lcjam¡)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) ঘাকসাপ্া া (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
926 2 ¢L¢j-l jdÉ

৮৩ Qwj¡l£
O¡Lp¡f¡s¡ Hp.¢f. gl¡Cj¡l£ 

ú¥m(¢nhh¡s£)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) ঘাকসাপ্া া (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
655 2 ¢L¢j-l jdÉ

৮৪ Qwj¡l£ N¢Rj¡¢l Hp.Hp.L
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) র্মিিােী

সকল 

ভ াটাের্ণ
479 2 ¢L¢j-l jdÉ
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

৮৫ ió¡h¡l¡¢hn¡ ew-1 l¡d¡eNl ¢eE fË¡Cx ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) োধানর্ে (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
895 2 ¢L¢j-l jdÉ

৮৬ ió¡h¡l¡¢hn¡ ew-1 l¡d¡eNl B¢ch¡p£ fË¡x ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) োধানর্ে (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
662 2 ¢L¢j-l jdÉ

৮৭ ió¡h¡l¡¢hn¡ ew-1 l¡d¡eNl ¢h.Hg.¢f ú¥m Lr-1
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) বারোমবশা ( অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
694 2 ¢L¢j-l jdÉ

৮৮ ió¡h¡l¡¢hn¡ ew-1 l¡d¡eNl ¢h.Hg.¢f ú¥m Lr-2
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) বারোমবশা ( অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
749 2 ¢L¢j-l jdÉ

৮৯ ió¡h¡l¡¢hn¡ ew-1
h¡l¡¢hn¡ S¥¢eu¡l h¢pL 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) বারোমবশা ( অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
913 2 ¢L¢j-l jdÉ

৯০ ió¡h¡l¡¢hn¡ ew-1 p¤¤L¡¿¹ Hj.Hp.L.
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) বারোমবশা ( অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
953 2 ¢L¢j-l jdÉ

৯১ ió h¡l¡¢hn¡ ew -1
múlf¡s¡ ¢eE AÉ¡¢Xne¡m 

fË¡C: ú¥m ( Lr -1)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) লস্কেপ্া া ( অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
796 2 ¢L¢j-l jdÉ

৯২ ió h¡l¡¢hn¡ ew -1
múlf¡s¡ ¢eE AÉ¡¢Xne¡m 

fË¡C: ú¥m ( Lr -2)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) লস্কেপ্া া ( অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
875 2 ¢L¢j-l jdÉ

৯৩ ió h¡l¡¢hn¡ ew -1
fË¡en f¡m Øj«¢a fË¡Cj¡l£ 

ú¥m (Lr -1)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1)লস্কে প্া া (অংশ ),পূ্ব গাংশ

সকল 

ভ াটাের্ণ
1170 2 ¢L¢j-l jdÉ

৯৪ ió h¡l¡¢hn¡ ew -1
fË¡en f¡m Øj«¢a fË¡Cj¡l£ 

ú¥m (Lr -2)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

1)লস্কে প্া া (অংশ ),েমেন 

পূ্ব গাংশ

সকল 

ভ াটাের্ণ
766 2 ¢L¢j-l jdÉ

৯৫ ió h¡l¡¢hn¡ ew -1
fË¡en f¡m Øj«¢a S¥¢eu¡l 

q¡C ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

1)লস্কে প্া া (অংশ ),েমেন 

পূ্ব গাংশ

সকল 

ভ াটাের্ণ
755 2 ¢L¢j-l jdÉ

৯৬ ió h¡l¡¢hn¡ ew -1
h¡l¡¢hn¡ ¢S.C.Hm.¢p. 

fË¡Cj¡l£ ú¥m (Lr -1)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

1)লস্কে প্া া (অংশ ),েমেনাংশ

2)  সু াষ প্ল্লী (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
713 2 ¢L¢j-l jdÉ

৯৭ ió h¡l¡¢hn¡ ew -1
h¡l¡¢hn¡ ¢S.C.Hm.¢p. 

fË¡Cj¡l£ ú¥m (Lr -2)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

1)লস্কে প্া া (অংশ ),েমেনাংশ

2)  সু াষ প্ল্লী (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
642 2 ¢L¢j-l jdÉ

৯৮ ió h¡l¡¢hn¡ ew -1
f¤hÑ QLQL¡ h¡m¡V¡l£ ¢eE 

fË¡Cj¡l£ ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১)পূ্ব গ চকচকা ( পূ্ব গাংশ )

সকল 

ভ াটাের্ণ
1052 2 ¢L¢j-l jdÉ
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

৯৯ ió h¡l¡¢hn¡ ew -1
h¡l¡¢hn¡ q¡C ú¥m (Lr ew -

1)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১)পূ্ব গ চকচকা (অংশ )

সকল 

ভ াটাের্ণ
709 2 ¢L¢j-l jdÉ

lÉ¡ne¡

m¡CS

nel 

gm 

i¡VNË

qeL¾

cÊl e¡j 

f¢lhaÑ

e 

[ea¥e 

J 

¢àM¢ä

a 

f¡¢mw 

ØVne 

HC 

¢hcÉ¡

mu 

QšÄlC 

 Ll¡l 

fËÙ¹¡h 

cJu¡u, 

"Lr ew-

1'-

h¡LÉ¢V 

 k¤š² 

Lla 
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১০০ ió h¡l¡¢hn¡ ew -1
h¡l¡¢hn¡ q¡C ú¥m (Lr ew -

2)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১)পূ্ব গ চকচকা (অংশ )

সকল 

ভ াটাের্ণ
683 2 ¢L¢j-l jdÉ

lÉ¡ne¡

m¡CS

nel 

flhaÑ£ 

ea¥e 

i¡V 

NËqe 

L¾cÊ 

১০১ ió h¡l¡¢hn¡ ew -1 ü¢Ù¹ pwO fË¡C: ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১)পূ্ব গ চকচকা (অংশ )

সকল 

ভ াটাের্ণ
1292 2 ¢L¢j-l jdÉ

১০২ ió h¡l¡¢hn¡ ew -1 c¢rZ l¡jf¤l ¢eE fË¡C: ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) েমেন োিপু্ে (অংশ )

সকল 

ভ াটাের্ণ
828 2 ¢L¢j-l jdÉ

১০৩ ió h¡l¡¢hn¡ ew -1
c¢re l¡jf¤l Hp.¢f. fËb¢jL 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) েমেন োিপু্ে (অংশ )

সকল 

ভ াটাের্ণ
959 2 ¢L¢j-l jdÉ

১০৪ ió h¡l¡¢hn¡ ew -1
h¡l¡¢hn¡ N¡mÑp q¡C ú¥m 

(Lr -1)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) েমেন োিপু্ে (অংশ )

সকল 

ভ াটাের্ণ
773 2 ¢L¢j-l jdÉ

১০৫ ió h¡l¡¢hn¡ ew -1
h¡l¡¢hn¡ N¡mÑp q¡C ú¥m 

(Lr -2)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) েমেন োিপু্ে (অংশ )

সকল 

ভ াটাের্ণ
740 2 ¢L¢j-l jdÉ

১০৬ ió h¡l¡¢hn¡ ew -1 QLQL¡ ¢h.Hg.¢f ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) েমেন োিপু্ে (অংশ )

সকল 

ভ াটাের্ণ
765 2 ¢L¢j-l jdÉ

১০৭ ió h¡l¡¢hn¡ ew -1
¢p.Hm.Bl.¢p. 

L¥j¡lNË¡jc¤u¡l f§hÑ

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) েমেন োিপু্ে (অংশ )

সকল 

ভ াটাের্ণ
847 2 ¢L¢j-l jdÉ

১০৮ ió h¡l¡¢hn¡ ew -2
f§hÑ n¡mh¡s£ Hp.¢p. fË¡C: 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) পূ্ব গ শালবা ী (অংশ )

সকল 

ভ াটাের্ণ
684 2 ¢L¢j-l jdÉ

১০৯ ió h¡l¡¢hn¡ ew -2
¢TS¢l n¡mh¡s£ ¢eE fË¡: 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) পূ্ব গ শালবা ী (অংশ )

সকল 

ভ াটাের্ণ
706 2 ¢L¢j-l jdÉ

১১০ ió h¡l¡¢hn¡ ew -2 n¡mh¡s£ fË¡Cj¡l£ ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) পূ্ব গ শালবা ী (অংশ )

সকল 

ভ াটাের্ণ
951 2 ¢L¢j-l jdÉ

১১১ ió h¡l¡¢hn¡ ew -2
f§hÑ n¡mh¡s£ ¢eE fË¡Cj¡l£ 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১)  ল্কা ( অংশ )

সকল 

ভ াটাের্ণ
1019 2 ¢L¢j-l jdÉ
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১১২ ió h¡l¡¢hn¡ ew -2 ió¡ q¡C ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১)  ল্কা ( অংশ )

২) চ াই িহল

৩) িয়নাগু ী

৪) বাম য়া প্া া

সকল 

ভ াটাের্ণ
869 2 ¢L¢j-l jdÉ

১১৩ ió h¡l¡¢hn¡ ew -2 ió¡ ¢h.Hg.¢f. ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১)  ল্কা ( অংশ )

২) চ াই িহল

৩) িয়নাগু ী

৪) বাম য়া প্া া

৫) িাস্তজলী প্া া

৬) িাঠট  ুুঁ া

সকল 

ভ াটাের্ণ
1097 2 ¢L¢j-l jdÉ

১১৪ ió h¡l¡¢hn¡ ew -2
f¡L¢s…¢s Hp.¢p. fË¡C: 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) প্াকম গুম  (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
916 2 ¢L¢j-l jdÉ

১১৫ ió h¡l¡¢hn¡ ew -2 Ešlf¡s¡ fË¡: ¢hcÉ¡mu
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) প্াকম গুম  (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
1273 2 ¢L¢j-l jdÉ

১১৬ ió h¡l¡¢hn¡ ew -2 j¡Tl X¡hl£ q¡C ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) বারুইপ্া া (অংশ)

২) প্াকম গুম  (অংশ)

৩) বারুইপ্া া

সকল 

ভ াটাের্ণ
782 2 ¢L¢j-l jdÉ

১১৭ ió h¡l¡¢hn¡ ew -2
j¡Tl X¡hl£ ¢ejÀ h¤¢eu¡¢c 

fË¡: ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) বারুইপ্া া (অংশ)

২) প্াকম গুম  (অংশ)

৩) বারুইপ্া া

সকল 

ভ াটাের্ণ
1161 2 ¢L¢j-l jdÉ

১১৮ ió h¡l¡¢hn¡ ew -2
fõ£ LmÉ¡Z ¢p.Hp. fË¡Cj¡l£ 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) িারিে িাবেী (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
779 2 ¢L¢j-l jdÉ

১১৯ ió h¡l¡¢hn¡ ew -2 ¢ho·¥eNl fË¡Cj¡l£ ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) মবষু্ণ নর্ে

২) মব.ঠট.মস. করলানী

৩) িারিে িাবেী (অংশ)

৪) িুসমলি চে

সকল 

ভ াটাের্ণ
826 2 ¢L¢j-l jdÉ

১২০ M¡u¡lX¡‰¡ 1
dea¢m BcnÑ ¢eE fË¡Cj¡l£ 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) িধয টাপু্

২) ধনতলী

৩) ভিচ বিী

সকল 

ভ াটাের্ণ
439 2 ¢L¢j-l jdÉ

১২১ M¡u¡lX¡‰¡ 1 m¡mQy¡cf¤l ¢h.Hg.¢f. ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) লালচা ুঁেপু্ে

২) ঘাটপ্াে ভনপ্ালী বস্তি

সকল 

ভ াটাের্ণ
646 2 ¢L¢j-l jdÉ
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১২২ M¡u¡lX¡‰¡ 1
f¡¢ÕQj Qwj¡l£ ¢S.Hj.¢f. 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) প্স্তিি ভচংিােী (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
699 2 ¢L¢j-l jdÉ

১২৩ M¡u¡lX¡‰¡ 1 i¥fe DnÄl¡l£ Hp.Hp.L.
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) প্স্তিি ভচংিােী (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
715 2 ¢L¢j-l jdÉ

১২৪ M¡u¡lX¡‰¡ 1
f¢ÕQj Qwj¡l£ 

¢S.C.Hm.¢p. fË¡C: ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) প্স্তিি ভচংিােী (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
837 2 ¢L¢j-l jdÉ

১২৫ M¡u¡lX¡‰¡ 1 j¡l¡M¡a¡ SWjm q¡C ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) িাো াতা(অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
1233 2 ¢L¢j-l jdÉ

১২৬ M¡u¡lX¡‰¡ 1 j¡l¡M¡a¡ S¥¢eu¡l h¢pL ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) িাো াতা(অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
930 2 ¢L¢j-l jdÉ

১২৭ M¡u¡lX¡‰¡ 1 ¢SN¡El£ fË¡Cj¡l£ ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) উত্তে নাোেথমল

২) মশশু বা ী

৩) মসিলা বা ী

৪) িাো াতা (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
818 2 ¢L¢j-l jdÉ

১২৮ M¡u¡lX¡‰¡ 1 ¢pjm¡ h¡s£ fË¡: ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) উত্তে নাোেথমল

২) মশশু বা ী

৩) মসিলা বা ী

৪) িাো াতা (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
734 2 ¢L¢j-l jdÉ

১২৯ M¡u¡lX¡‰¡ 1 c¤h¡¢nË ¢S.Hj.¢f. ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) আে.এল.ই.স্তজ.মপ্. ভোি

২) েুবাশ্রী প্া া 

৩) নাোেথমল

৪) সুকানটােী

সকল 

ভ াটাের্ণ
936 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৩০ M¡u¡lX¡‰¡ 1
¢fËaj ¢pw jj¡¢lu¡m 

fË¡b¢jL ¢hcÉ¡mu

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) নােেথমল, 

২) ভসানারিাবা

সকল 

ভ াটাের্ণ
907 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৩১ M¡u¡lX¡‰¡ 1 p¾V SjpÚ fË¡Cj¡l£ ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ২) নাোেথমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
1018 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৩২ M¡u¡lX¡‰¡ 1 M¡mf¡s¡ Hp. Hp. L.
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১)  ালপ্া া

সকল 

ভ াটাের্ণ
449 2 ¢L¢j-l jdÉ
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১৩৩ M¡u¡lX¡‰¡ 1
SmenÄl£ q¡C ú¥m (Lr ew 

-1)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) ১নং করলানী  (অংশ) 

২) নাোেথমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
798 2 ¢L¢j-l jdÉ

lÉ¡ne¡

m¡CS

nel 

gm 

i¡VNË

qeL¾

cÊl e¡j 

f¢lhaÑ

e 

[ea¥e 

J 

¢àM¢ä

a 

f¡¢mw 

ØVne 

HC 

¢hcÉ¡

mu 

QšÄlC 

 Ll¡l 

fËÙ¹¡h 

cJu¡u, 

"Lr ew-

1'-

h¡LÉ¢V 

 k¤š² 

Lla 
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১৩৪ M¡u¡lX¡‰¡ 1
SmenÄl£ q¡C ú¥m (Lr ew 

-2)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) ১নং করলানী  (অংশ) 

২) নাোেথমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
601 2 ¢L¢j-l jdÉ

lÉ¡ne¡

m¡CS

nel 

flhaÑ£ 

ea¥e 

i¡V 

NËqe 

L¾cÊ 

১৩৫ M¡u¡lX¡‰¡ 2
e¡l¡lb¢m 1 ew ¢h.Hg.¢f. 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) িধয নাোেথমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
1016 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৩৬ M¡u¡lX¡‰¡ 2
jdÉ e¡l¡lb¢m Øfn¡m LX¡l 

fË¡Cj¡l£ ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) িধয নাোেথমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
1024 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৩৭ M¡u¡lX¡‰¡ 2 jdÉ e¡l¡lm¢m fË¡Cj¡l£ ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) িধয নাোেথমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
981 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৩৮ M¡u¡lX¡‰¡ 2 jdÉ e¡l¡lb¢m Hp. Hp. L.
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) িধয নাোেথমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
884 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৩৯ M¡u¡lX¡‰¡ 2
R¡V cmc¢m ¢h. Hg. ¢f. 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) ভিাটেলেমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
922 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৪০ M¡u¡lX¡‰¡ 2
R¡V cmc¢m A‰eJu¡l£ 

(A‰eJu¡l£ L¾cÊ ew421)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) ভিাটেলেমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
978 2 ¢L¢j-l jdÉ

i¡V 

NËqe 

L¾cÊ

l 

¢WL¡e¡ 

 

f¢lhaÑ

১৪১ M¡u¡lX¡‰¡ 2
R¡V cmc¢m ¢eE fË¡Cj¡l£ 

ú¥m (Lr -1)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) ভিাটেলেমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
733 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৪২ M¡u¡lX¡‰¡ 2
R¡V cmc¢m ¢eE fË¡Cj¡l£ 

ú¥m (Lr -2)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) ভিাটেলেমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
666 2 ¢L¢j-l jdÉ
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১৪৩ M¡u¡lX¡‰¡ 2
¢el¡h¡m¡ Øj«¢a N¡mÑp 

q¡C ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) প্স্তিি প্া া

২) েমেন প্া া

৩) পূ্ব গ নাোেথমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
919 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৪৪ M¡u¡lX¡‰¡ 2 f§hÑ e¡l¡lb¡¢m Hp. Hp. L.
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) প্স্তিি প্া া

২) েমেন প্া া

৩) পূ্ব গ নাোেথমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
792 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৪৫ M¡u¡lX¡‰¡ 2
f¤hÑ e¡l¡lb¢m ¢eE fË¡Cj¡l£ 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) পূ্ব গ নাোেথমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
1193 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৪৬ M¡u¡lX¡‰¡ 2 N¢Rj¡l£ ¢h. Hg. ¢f. ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) র্মিিামে

সকল 

ভ াটাের্ণ
1103 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৪৭ L¡j¡r¡…¢s 1 ¢hnÄe¡b fË¡Cj¡l£ ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) প্স্তিি চকচকা (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
1056 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৪৮ L¡j¡r¡…¢s 1 f¡Ls£am¡ fË¡: ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) প্স্তিি চকচকা (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
850 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৪৯ L¡j¡r¡…¢s 1 a¢mf¡s¡ ¢h. Hg. ¢f. ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) ভতমলপ্া া (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
833 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৫০ L¡j¡r¡…¢s 1 f¤¢Vj¡l£ ehS¡Nle fË¡: ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) ভতমলপ্া া (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
897 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৫১ L¡j¡r¡…¢s 1
c¢rZ a¢mf¡s¡ ¢eE fË¡Cj¡l£ 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) ভতমলপ্া া (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
789 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৫২ L¡j¡r¡…¢s 1 h¡l¦¢e Qae¡ L¾cÊ
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ 1) ভতমলপ্া া (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
646 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৫৩ L¡j¡r¡…¢s 1 ¢nËj¿¹ Hj. Hp. L.
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) প্স্তিি নাোেথমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
833 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৫৪ L¡j¡r¡…¢s 1
e¡l¡lb¢m ew 2 ¢h Hg ¢f 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) প্স্তিি নাোেথমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
793 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৫৫ L¡j¡r¡…¢s 1
f¢ÕQj e¡l¡lb¢m ¢ejÀ 

h¤¢eu¡c£ ¢hcÉ¡mu

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) প্স্তিি নাোেথমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
963 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৫৬ L¡j¡r¡…¢s 1
j‰m ¢pw jj¡¢lu¡m 

fË¡:ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) প্স্তিি নাোেথমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
1092 2 ¢L¢j-l jdÉ

Page 18 of 131



ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১৫৭ L¡j¡r¡…¢s 1
L¡j¡MÉ¡…¢s ¢jne q¡u¡l 

pLä¡l£ ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) েমেন নাোেথমল (অংশ) 

২) সাধন ভচৌপ্থী (উত্তে পূ্ব গ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
1091 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৫৮ L¡j¡r¡…¢s 1
N¡S¾cÊ S¥¢eu¡l h¢pL 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) েমেন নাোেথমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
877 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৫৯ L¡j¡r¡…¢s 1 q¢lh¡m Øj«¢a fË¡: ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) েমেন নাোেথমল (অংশ) 

২) সাধন ভচৌপ্থী (উত্তে পূ্ব গ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
664 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৬০ L¡j¡r¡…¢s 1 aya¥mam¡ fË¡Cj¡l£ ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) েমেন নাোেথমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
1130 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৬১ L¡j¡r¡…¢s 1
L¡j¡MÉ¡…¢s ¢nhh¡s£ 

fË¡Cj¡l£ ú¥m (Lr -1)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) েমেন নাোেথমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
816 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৬২ L¡j¡r¡…¢s 1
L¡j¡MÉ¡…¢s ¢nhh¡s£ 

fË¡Cj¡l£ ú¥m (Lr -2)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) েমেন নাোেথমল (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
1244 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৬৩ L¡j¡r¡…¢s 2 nq£c r¥¢cl¡j LmS (Lr -1)
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) আনি নর্ে করলানী

২) মবশ্বাস প্া া

৩) সু াষ নর্ে

৪) উত্তে কািা যাগুম  (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
858 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৬৪ L¡j¡r¡…¢s 2 nq£c r¥¢cl¡j LmS (Lr -2)
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) আনিনর্ে করলানী

২) মবশ্বাস প্া া

৩) সু াষ নর্ে

৪) উত্তে কািা যাগুম  (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
995 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৬৫ L¡j¡r¡…¢s 2 ¢hhL¡e¾c ¢hcÉ¡¢fW
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) উত্তে কািা যাগুম  (অংশ)

২) মবরবকানি করলানী (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
827 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৬৬ L¡j¡r¡…¢s 2 A„g¡XÑ ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) উত্তে কািা যাগুম  (অংশ)

২) মবরবকানি করলানী (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
840 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৬৭ L¡j¡r¡…¢s 2
L¡j¡MÉ¡…¢s EµQ h¡¢mL¡ 

¢hcÉ¡mu

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) ১নং োিকৃষ্ণ করলানী 

২) ২নং োিকৃষ্ণ করলানী

৩) উত্তে কািা যাগুম  (অংশ)

৪) কািা ুঁল তলা

সকল 

ভ াটাের্ণ
659 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৬৮ L¡j¡r¡…¢s 2
c§NÑ¡h¡¢s A‰eJu¡¢s 

L¾cÊ

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) ১নং োিকৃষ্ণ করলানী 

২) ২নং োিকৃষ্ণ করলানী

৩) উত্তে কািা যাগুম  (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
865 2 ¢L¢j-l jdÉ
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১৬৯ L¡j¡r¡…¢s 2
L¡j¡MÉ¡…¢s EµQ 

¢hcÉ¡mu (Lr -1)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) উত্তে কািা যাগুম  (অংশ)

২) হাট করলানী 

৩)বাজাে ও শামন্তনর্ে

সকল 

ভ াটাের্ণ
782 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৭০ L¡j¡r¡…¢s 2
L¡j¡MÉ¡…¢s EµQ 

¢hcÉ¡mu (Lr -2)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) উত্তে কািা যাগুম  (অংশ)

২) হাট করলানী 

৩)বাজাে ও শামন্তনর্ে

সকল 

ভ াটাের্ণ
716 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৭১ L¡j¡r¡…¢s 2
L¡j¡MÉ¡…¢s 1 ew Bl. Bl. 

fË¡Cj¡l£ ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) চ ক তলা

২) শামন্তনর্ে

২) সু্কল প্া া

৩) উত্তে কািা যাগুম  (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
670 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৭২ L¡j¡r¡…¢s 2 QlLam¡ ¢hhL¡e¾c e¡VÉ j’
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡

১) চ ক তলা

২) শামন্তনর্ে

২) সু্কল প্া া

৩) উত্তে কািা যাগুম  (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
940 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৭৩ L¡j¡r¡…¢s 2
ea¡S£ Lm¡e£ S¥¢eu¡l 

h¢pL ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) উত্তে কািা যাগুম  (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
953 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৭৪ L¡j¡r¡…¢s 2 ea¡S£ S¥¢eu¡l q¡C ú¥m
২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) উত্তে কািা যাগুম  (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
738 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৭৫ L¡j¡r¡…¢s 2
jdÉ L¡j¡MÉ¡…¢s fË¡Cj¡l£ 

ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) িধয কািা যাগুম  (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
739 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৭৬ L¡j¡r¡…¢s 2
jdÉ L¡j¡MÉ¡…¢s (múlf¡s¡) 

Hp. Hp. L.

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) িধয কািা যাগুম  (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
901 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৭৭ L¡j¡r¡…¢s 2
jdÉ L¡j¡MÉ¡…¢s m¢ma 

Øj«¢a fËb¢jL ¢hcÉ¡mu

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) িধয কািা যাগুম  (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
833 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৭৮ L¡j¡r¡…¢s 2
c¢re L¡j¡MÉ¡…¢s ¢ejÀ 

h¤¢eu¡c£ ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) িধয কািা যাগুম  (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
873 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৭৯ L¡j¡r¡…¢s 2
c¢rZ L¡j¡MÉ¡…¢s Hj. Hp. 

L.

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) েমেন কািা যাগুম   (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
877 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৮০ L¡j¡r¡…¢s 2
c¢rZ L¡j¡MÉ¡…¢s fõ£ 

Eæue fË¡: ú¥m

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) েমেন কািা যাগুম   (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
591 2 ¢L¢j-l jdÉ
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১৮১ L¡j¡r¡…¢s 2
c¢rZ L¡j¡MÉ¡…¢s ¢eE 

fË¡Cj¡l£ ú¥m (Lr -1)

২০ বর্ গ. 

মি.
qÉ¡ ১) েমেন কািা যাগুম   (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
759 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৮২ L¡j¡r¡…¢s 2
c¢rZ L¡j¡MÉ¡…¢s ¢eE 

fË¡Cj¡l£ ú¥m (Lr -2)
15 h: ¢j: qÉ¡ ১) েমেন কািা যাগুম   (অংশ)

সকল 

ভ াটাের্ণ
815 2 ¢L¢j-l jdÉ

১৮৩ নুেপু্ে নুেপু্ে এস মস প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ নুেপু্ে

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১৩৪৭ ২

১৮৪ তুেতুমে তুেতুমে জমুনয়াে ভবমসক সু্কল ২০ হযা ুঁ তুেতুেী (পু্ব গাংশ)
সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৮৩ ২

১৮৫ তুেতুমে
এমলজারবথ মনউ প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ তুেতুেী (প্স্তিিাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৪৪২ ২

১৮৬ ধওলারিা া ভসন্ট ভজম য়াস গ হাই সু্কল ২০ হযা ুঁ ধওলারিা া (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৯৪ ২

১৮৭ ধওলারিা া
ধওলারিা া বস্তি প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ ধওলারিা া (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৭৭ ২

১৮৮ উত্তে োিপু্ে োিপু্ে এস মস প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ উত্তে োিপু্ে (সিগ্র)
সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৯৯ ২

১৮৯ োিমশবাে
মসিলাবা ী মর্ল্ড মিশন 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ োিমসবাে (উত্তে-পু্ব গাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯২০ ২

১৯০ োিমশবাে োিমশবাে মনউ প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ োিমসবাে (েমেণ-প্স্তিিাংশ)
সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৪৬ ২

১৯১ ভলাকনাথপু্ে
মশলটংপ্া া প্রাথমিক 

মবেযালয়
২০ হযা ুঁ

ভলাকনাথপু্ে-১ (েমেণ),  

(মশলটংপ্াো)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮২১ ২
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১৯২ ভলাকনাথপু্ে
ভলাকনাথপু্ে হাই সু্কল, কে-

১
২০ হযা ুঁ

ভলাকনাথপু্ে-১  

(উত্তোংশ),ভলাকনাথপু্ে-

২(েমেনাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৯৬ ২

১৯৩ ভলাকনাথপু্ে
ভলাকনাথপু্ে হাই সু্কল, কে-

২
২০ হযা ুঁ ভলাকনাথপু্ে-২ (েমেণ),

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৭০ ২

১৯৪ মসিলাবা ী
মনউ মসিলাবা ী প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ মসিলাবা ী (সিগ্র)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬১৫ ২

১৯৫ িাঙ্গী
প্ানবা ী িাঙ্গী আই ঠট মি 

মপ্ প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ িাঙ্গী (সিগ্র)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৮৫ ২

১৯৬ প্ানবা ী প্ানবা ী মিশন প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ প্ানবা ী (সিগ্র)
সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৫৮ ২

১৯৭ বামনয়া িাবমে
বামনয়া িাবমে মিশন 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ বামনয়ািাবেী (সিগ্র)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১৩৪৭ ২

১৯৮
পূ্ব গস্তজতপু্ে, 

জয়পু্ে, সম্বলপু্ে
স্তজতপু্ে মিশন প্রাইিামে সু্কল ২০ হযা ুঁ

জয়পু্ে (সিগ্র), পূ্ব গ স্তজত্পু্ে 

(সিগ্র), সম্বলপু্ে (সিগ্র)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৪৩ ২

১৯৯ বামনয়ার্া ুঁও
বামনয়ার্া ুঁও মিশন প্রাইিামে  

সু্কল
২০ হযা ুঁ বামনয়ার্া ুঁও (প্স্তিিাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৫৫ ২

২০০ বামনয়ার্া ুঁও
ভসন্ট এমলয়াস মহস্তি 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ বামনয়ার্া ুঁও (পু্ব গাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৭৪ ২

২০১ শািুকতলা
পু্ ুমেয়া মিশন প্রাইিােী সু্কল, 

কে-১
২০ হযা ুঁ শািুকতলা (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১৩২০ ২
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

২০২ পু্ ুমেয়া
পু্ ুমেয়া মিশন প্রাইিােী সু্কল, 

কে-২
২০ হযা ুঁ পু্ ুমেয়া (ভিাট পু্ ুমেয়া)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৩২ ২

২০৩ কেি্ পু্ে কেি্ পু্ে ঠট মি প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ কেিপু্ে (আংমশক)
সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৪২ ২

২০৪
শািুকতলা 

প্রটাটলা

সা ুঁওতাল পু্ে মিশন হাই সু্কল, 

কে-১
২০ হযা ুঁ শািুকতলা (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১১৭ ২

২০৫ প্টটলা ভজযামতি গয়ী এস এস ভক ২০ হযা ুঁ প্রটাটলা (মিপ্)
সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০২২ ২

২০৬ প্টটলা
সা ুঁওতাল পু্ে মিশন হাই সু্কল, 

কে-২
২০ হযা ুঁ প্রটাটলা (েুর্ গাবাম )

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৮১ ২

২০৭ প্টটলা শস্তিনর্ে প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ প্রটাটলা (শস্তিনর্ে)
সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮১৩ ২

২০৮ শািুকতলা
র্ান্ধী শতাব্দী মহস্তি প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ শািুকতলা (বাজাে)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯০০ ২

২০৯ প্টটলা
শািুকতলা জমুনওে ভবমসক 

সু্কল,কে-১
২০ হযা ুঁ প্রটাটলা (ধেকরলাণী)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০২৫ ২

২১০ প্টটলা
শািুকতলা জমুনওে ভবমসক 

সু্কল,কে-২
২০ হযা ুঁ প্রটাটলা (মবধান নর্ে)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৯৯ ২

২১১ র্াে ুটা র্াে ুটা প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ র্ারো ুটা (সিগ্র)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৯২ ২

Page 23 of 131



ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

২১২ শািুকতলা সুকান্ত এস এস ভক ২০ হযা ুঁ শািুকতলা (উত্তোংশ)
সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২২৫ ২

২১৩ শািুকতলা
মবরবকানি এস এস ভক 

(শািুকতলা বস্তি)
২০ হযা ুঁ শািুকতলা (েমেণাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৯৪ ২

২১৪ ধওলারিা া ঠট স্তজ
ধওলারিা া ঠট স্তজ প্রাইিােী 

সু্কল (মহস্তি মিমিয়াি), কে-১
২০ হযা ুঁ

েুর্ গাবাম  লাইন, লহাো লাইন, 

ভধামব লাইন, হাসপ্াতাল লাইন, 

ধওলারিাো চা বার্ান (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৬৩ ২

২১৫ ধওলারিা া ঠট স্তজ
ধওলারিা া ঠট স্তজ প্রাইিােী 

সু্কল (মহস্তি মিমিয়াি), কে-২
২০ হযা ুঁ

ভস্টরফন লাইন, লেণ লাইন, বণ্ধ ু

লাইন, প্ান্ডা লাইন, ধাওলারিাো 

চা বার্ান (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৪৩ ২

২১৬ ধওলারিা া ঠট স্তজ
ধওলারিা া ঠট স্তজ প্রাইিােী 

সু্কল (ভবঙ্গমল মিমিয়াি)
২০ হযা ুঁ ধওলারিা া চা বার্ান (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৬৯ ২

২১৭ ভকামহনূে ঠট স্তজ ভকামহনূে ঠট স্তজ প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

িথ লাইন, কামল লাইন, োি লাইন 

(আংমশক), ভকামহনুে চা বার্ান 

(আংমশক),

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৫১ ২

২১৮ ভকামহনূে ঠট স্তজ ভকামহনুে স্তজ.মপ্. অমফস ২০ হযা ুঁ

শালধুো, হিাৎ করলামন, বাংরলা 

লাইন, ভর্ািলাইন, ভকামহনুে চা 

বার্ান (অংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬১৩ ২

২১৯ ভকামহনূে ঠট স্তজ
িাঙ্গী করলামন মশশু মশো 

ভকে
২০ হযা ুঁ িাঙ্গী করলানী (েমেনাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৩৬ ২

২২০ ভকামহনূে ঠট স্তজ
িাঙ্গী মনউ প্রাইিােী সু্কল, 

কে-১
২০ হযা ুঁ ভকামহনুে চা বার্ান (উত্তোংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮১৫ ২
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

২২১ ভকামহনূে ঠট স্তজ
িাঙ্গী মনউ প্রাইিােী সু্কল, 

কে-২
২০ হযা ুঁ ভকামহনুে চা বার্ান (েমেণাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০১৭ ২

২২২
ভকামহনূে ঠট স্তজ 

(উত্তোংশ)
ভকামহনূে এি এস ভক, কে-১ ২০ হযা ুঁ ভকামহনুে চা বার্ান (উত্তোংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০১০ ২

২২৩
ভকামহনূে ঠট স্তজ 

(েমেণাংশ)

ভকামহনূে এি এস ভক, কে-

২
২০ হযা ুঁ ভকামহনুে চা বার্ান (েমেণাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯২২ ২

২২৪
িহাকালগুম  

(প্স্তিিাংশ)

উত্তে িহাকাল গুম  

প্রাইিােী সু্কল, কে-১
২০ হযা ুঁ িহাকালগুম  (প্স্তিিাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৪৮ ২

২২৫
িহাকালগুম  

(পূ্ব গাংশ)

উত্তে িহাকাল গুম  

প্রাইিােী সু্কল, কে-২
২০ হযা ুঁ িহাকালগুম  (পু্ব গাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৯২ ২

২২৬

িহাকালগুম  

(েমেণ-পূ্ব গাংশ) 

ব রচৌমকেবস 

(উত্তোংশ)

িহাকাল গুম  মিশন হাই সু্কল ২০ হযা ুঁ
িহাকালগুম  (েমেণ পূ্ব গাংশ), 

ব রচৌমকেবস (উত্তোংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৩৫ ২

২২৭

েমেণ 

িহাকালগুম  

(সিগ্র)

েমেন িহাকালগুম  উেয়ন 

প্রাইিােী সু্কল, কে-১
২০ হযা ুঁ েমেণ িহাকালগুম  (সিগ্র)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯২১ ২

২২৮ বাকলা (উত্তোংশ)
েমেন িহাকালগুম  উেয়ন 

প্রাইিােী সু্কল, কে-২
২০ হযা ুঁ বাকলা (উত্তোংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৪৬৬ ২

২২৯
ভচপ্ানী 

(প্স্তিিাংশ)

ভচপ্ানী  সুকান্ত এি. এস. 

ভক.
২০ হযা ুঁ ভচপ্ানী (প্স্তিিাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮২১ ২
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

২৩০

 প্স্তিি ভচপ্ানী 

পূ্ব গ (র্ামেয়াপ্া া 

সিগ্র)

ভচপ্ানী িহাকাল ভেশাল 

ভকিাে প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

প্স্তিি ভচপ্ানী পু্ব গ (র্ামেয়া প্া া 

সিগ্র)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭২৩ ২

২৩১
পূ্ব গ ভচপ্ানী 

(আংমশক)
ভচপ্ানী হাই সু্কল ২০ হযা ুঁ পূ্ব গরচপ্ানী (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৮৮ ২

২৩২

পূ্ব গ ভচপ্ানী 

ভজলা প্মেষে 

োিাে প্স্তিিাংশ 

(স্তজ.মপ্. 

অমফরসে প্ারশ)

পূ্ব গ ভচপ্ানী প্রাইিােী সু্কল, 

কে-১
২০ হযা ুঁ

ভজলা প্মেষে োিাে প্স্তিিাংশ 

(স্তজ.মপ্.অমফস প্ারস)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৬৭ ২

২৩৩

পূ্ব গ ভচপ্ানী 

ভজলা প্মেষে 

োিাে পূ্ব গাংশ 

(স্তজ.মপ্. 

অমফরসে প্ারশ)

ভচপ্ানী জমুনয়াে হাই সু্কল ২০ হযা ুঁ
ভজলা প্মেষে োিাে পূ্ব গাংশ 

(স্তজ.মপ্. অমফস প্ারশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৫৬ ২

২৩৪
পূ্ব গ ভচপ্ানী 

(আংমশক)
ভেশবনু্ধ প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ পূ্ব গরচপ্ানী (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮২৫ ২

২৩৫
পূ্ব গ ভচপ্ানী 

(আংমশক)
িহানি প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ পূ্ব গরচপ্ানী (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৮৩ ২

২৩৬

 প্স্তিি ভচপ্ানী 

(ধােসী নেীে 

পূ্ব গাংশ)

প্স্তিি ভচপ্ানী মনউ 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ ধােসী নেীে পু্ব গাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৭৯ ২
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

২৩৭

 প্স্তিি ভচপ্ানী 

(ধােসী নেীে 

পূ্ব গাংশ)

প্স্তিি ভচপ্ানী 2 নং 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ ধােসী নেীে পু্ব গাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৭৭ ২

২৩৮
 প্স্তিি ভচপ্ানী 

(নেীে উত্তোংশ)

প্স্তিি ভচপ্ানী 3 মব.এফ.মপ্ 

সু্কল
২০ হযা ুঁ প্স্তিি ভচপ্ানী (নেীে উত্তোংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৭০ ২

২৩৯

ব রচৌমকেবস, 

ভজলা প্মেষে 

োিাে উত্তোংশ 

(মিশন োিা)

কলতান এস এস ভক ২০ হযা ুঁ
ভজলা প্মেষে োিাে উত্তোংশ 

(মিশন োিা)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৬৮ ২

২৪০

ব রচৌমকেবস, 

ভজলা প্মেষে 

োিাে েমেণাংশ 

(মিশন োিা)

ব রচৌমকে বস 

আই.ঠট.মি.মপ্ প্রাাঃ সু্কল
২০ হযা ুঁ

ভজলা প্মেষে োিাে েমেণাংশ 

(মিশন োিা)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৯৩ ২

২৪১
ভিাটরচৌমকে বস 

(সিগ্র)

ব রচৌমকে বস জমুনয়াে 

ভবমসক সু্কল
২০ হযা ুঁ ভিাট ভচৌমকে বস (সিগ্র)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১২৫ ২

২৪২
বাকলা 

(েমেণাংশ)
ভচপ্ানী ১নং মব.ত্রফ.মপ্.সু্কল ২০ হযা ুঁ বাকলা (েমেণাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২১৮ ২

২৪৩ ভচপ্ানী (পূ্ব গাংশ) ভচপ্ানী এস এস ভক ২০ হযা ুঁ ভচপ্ানী (পূ্ব গাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৬৮ ২

২৪৪
মিপ্ া 

(প্স্তিিাংশ)
মবরেযশ্বেী এস এস ভক ২০ হযা ুঁ মিপ্ া (প্স্তিিাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৫৪ ২

২৪৫
মিপ্ া 

(েমেণাংশ)
মিপ্ া মনউ প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ মিপ্ো (েমেণাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১০৩ ২
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

২৪৬

১) টটপ্া া 

(আংমশক)          

২) উত্তে 

িস্তজে ানা 

(আংমশক)

িস্তজে  ানা উচ্চ মবেযালয় ২০ হযা ুঁ
টটপ্া া (আংমশক), উত্তে 

িস্তজে ানা (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২১০ ২

২৪৭
তারলশ্বেগু ী 

(আংমশক)

তারলশ্বেগু ী ২ মব.এফ.মপ্ 

সু্কল
২০ হযা ুঁ তারলশ্বেগু ী (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১২১ ২

২৪৮
তারলশ্বেগু ী 

(আংমশক)

 টটপ্া া তারলশ্বেগু ী   

মনউ প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ তারলশ্বেগু ী (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৩৪ ২

২৪৯
উত্তে িস্তজে ানা 

(েমেণ-পূ্ব গাংশ)

কািােপ্া া জমুনয়াে ভবমসক 

সু্কল
২০ হযা ুঁ উত্তে িস্তজে ানা (েমেণ-পু্ব গাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৫৫ ২

২৫০
উত্তে িস্তজে ানা 

(উত্তোংশ)

উত্তে িস্তজে ানা আেগশ 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ উত্তে িস্তজে ানা (উত্তোংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৫৩ ২

২৫১
উত্তে িস্তজে ানা 

(আংমশক)
তারলশ্বেগু ী হাই সু্কল ২০ হযা ুঁ উত্তে িস্তজে ানা (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯০৪ ২

২৫২
যরশািাঙ্গা 

(েমেণাংশ)

যরশািাঙ্গা জমুনয়াে ভবমসক 

সু্কল
২০ হযা ুঁ যরশািাঙ্গা (েমেনাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৯৯ ২

২৫৩
যরশািাঙ্গা 

(উত্তোংশ)

উত্তে যরশািাঙ্গা মনউ 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ যরশািাঙ্গা (উত্তোংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৯১ ২

২৫৪

১. যরশািাঙ্গা 

(পূ্ব গপ্া া)       ২. 

যরশািাঙ্গা 

(িমিনপ্া া)

যরশািাঙ্গা হাই সু্কল ২০ হযা ুঁ
যরশািাঙ্গা (ভিামিন প্া া), 

যরশািাঙ্গা (পূ্ব গাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১৩২৮ ২
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

২৫৫
 টটপ্া া 

(আংমশক)

টটপ্া া ভেশাল ভকিাে 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ টটপ্া া (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৪৪ ২

২৫৬
 টটপ্া া 

(প্স্তিিাংশ)

টটপ্া া আে.আে. প্রাইিােী 

সু্কল, কে-১
২০ হযা ুঁ টটপ্া া (প্স্তিিাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৪৬ ২

২৫৭  টটপ্া া (পূ্ব গাংশ)
টটপ্া া আে.আে. প্রাইিােী 

সু্কল, কে-২
২০ হযা ুঁ টটপ্া া (পু্ব গাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৫০ ২

২৫৮

ভবাোর্া ী 

(িধযপ্া া 

পূ্ব গাংশ)

েমেণ ভবাোর্া ী মনউ 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ ভবা ার্া ী (িধযপ্া া পূ্ব গাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৬৮ ২

২৫৯

ভবাোর্া ী 

আংমশক 

(িধযপ্া া 

প্স্তিি)

ভবাোর্া ী মব.এফ.মপ্ সু্কল ২০ হযা ুঁ
ভবাোর্া ী আংমশক (িধযপ্া া 

প্স্তিি)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯০৩ ২

২৬০
কুিােীজান 

(েমেণাংশ)

েমেণ কুিােীজান এস, মস 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ কুিােীজান  (েমেণাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৪৪৪ ২

২৬১
কুিােীজান 

(প্স্তিি মেক)

প্স্তিি কুিােীজান এস, মস 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ কুিােীজান  (প্স্তিি মেক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৪২ ২

২৬২
 াঠটবা ী 

(প্স্তিিাংশ)

 াঠটবা ী ২ নং এস.মপ্ 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ  াঠটবা ী (প্স্তিিাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮০৩ ২

২৬৩
 াঠটবা ী 

(পূ্ব গাংশ)

মবরবকানি এস এস ভক 

( াঠটবা ী)
২০ হযা ুঁ  াঠটবা ী (পূ্ব গাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬০২ ২
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

২৬৪

 াঠটবা ী (গ্রাি 

প্ঞ্চারয়ত োিাে 

প্স্তিিাংশ)

 াঠটবা ী ১ ভোঃ ভকিাে 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

 াঠটবা ী (গ্রাি প্ঞ্চারয়ত োিাে 

প্স্তিিাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৬৩ ২

২৬৫

কুিােীজান (মপ্. 

িব্লু. মি. োিাে 

পূ্ব গ মেক)

কুিােীজান ১ মব.এফ.মপ্ সু্কল ২০ হযা ুঁ
কুিােীজান (মপ্.িব্লু.মি োিাে 

পূ্ব গ মেক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৬০ ২

২৬৬
মচলুেঘাট 

(উত্তোংশ)

 াঠটবা ী উচ্চ মবেযালয় 

সংলগ্ন প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ মচলুেঘাট (উত্তোংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৫৩ ২

২৬৭
মচলুেঘাট 

(েমেণাংশ)

উত্তে  াঠটবা ী র্াল গস হাই 

সু্কল
২০ হযা ুঁ মচলুেঘাট (েমেণাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৭০ ২

২৬৮
 উত্তে  াঠটবা ী 

(েমেণাংশ)
 াঠটবা ী উচ্চ মবেযালয় ২০ হযা ুঁ উত্তে  াঠটবা ীে েমেণাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৮৩ ২

২৬৯
 উত্তে  াঠটবা ী 

(উত্তোংশ)

উত্তে াঠটবা ী ভেশাল 

ভকিাে প্রাইিােী সু্কল, কে-১
২০ হযা ুঁ উত্তে  াঠটবা ী (উত্তোংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৮৪ ২

২৭০
 উত্তে  াঠটবা ী 

(েমেণাংশ)

উত্তে াঠটবা ী ভেশাল 

ভকিাে প্রাইিােী সু্কল, কে-২
২০ হযা ুঁ উত্তে  াঠটবা ী (েমেণাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৭২ ২

২৭১
থানুপ্া া 

(আংমশক)
থানুপ্া া মব.এফ.মপ্ সু্কল ২০ হযা ুঁ

থানুপ্া া (আংমশক) ভিৌজাে 

উত্তে ও িধয অংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২০৫ ২

২৭২

প্স্তিি 

 মলশািােী 

(প্স্তিিাংশ, 

ধােসী নেীে 

প্স্তিিপ্াে)

প্স্তিি  মলশািােী মনউ 

প্রাইাঃ সু্কল
২০ হযা ুঁ

প্স্তিি  মলসািােী (প্স্তিিাংশ 

ধােসী নেীে প্স্তিি প্া )

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৩৪ ২
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

২৭৩
পূ্ব গ  মলশািােী 

(উত্তোংশ)
 মলসািােী ভবািগ সু্কল ২০ হযা ুঁ পূ্ব গ  মলসািােী (উত্তে-পূ্ব গাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৩০ ২

২৭৪
পূ্ব গ  মলশািােী 

(আংমশক)

পূ্ব গ  মলসািােী কাজী 

নজরুল এি. এস. ভক.
২০ হযা ুঁ পু্ব গ  মলসািামে (আ্ংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭২৬ ২

২৭৫

প্স্তিি 

 মলশািােী 

(পূ্ব গাংশ)

পূ্ব গ  মলসািােী জমুনয়াে 

ভবমসক সু্কল
২০ হযা ুঁ প্স্তিি  মলসািােী (পূ্ব গাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯১০ ২

২৭৬

উত্তে মচকলীগুম  

(েমেণ এবং 

প্স্তিিাংশ)

উত্তে মচকলীগুম  ভেশাল 

ভকিাে প্রাাঃ সু্কল
২০ হযা ুঁ

উত্তে মচকলীগুম ে (েমেন এবং 

প্স্তিিাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৭৩ ২

২৭৭

উত্তে মচকলীগুম  

(উত্তে এবং 

পূ্ব গাংশ)

উত্তে মচকমলগুম  মনউ 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

উত্তে মচকলীগুম  (উত্তে এবং 

পূ্ব গাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯১০ ২

২৭৮
কুিােীজান 

(উত্তোংশ)
কুিােীজান 2 মব.এফ.মপ্ সু্কল ২০ হযা ুঁ কুিােীজান (উত্তে অংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৫০ ২

২৭৯
থানুপ্া া 

(েমেণাংশ)

েমেণ থানুপ্া া প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ থানুপ্া া (েমেণাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৪৮ ২

২৮০
প্স্তিি 

মচকমলগুম 

প্স্তিি মচকমলগুম  

এস.মস.প্রাইিামে সু্কল
২০ হযা ুঁ প্স্তিি মচকমলগুম 

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৬৪ ২

২৮১
পূ্ব গ মচকমলগুম  

(আংমশক)

স্বািীস্তজ প্রাথমিক মবেযালয়,   

      কে-১
২০ হযা ুঁ পু্ব গ মচকমলগুম  (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৬০ ২
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

২৮২
পূ্ব গ মচকমলগুম  

(পূ্ব গাংশ)

স্বািীস্তজ প্রাথমিক মবেযালয়,   

      কে-২
২০ হযা ুঁ পু্ব গ মচকমলগুম  (পূ্ব গাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৭২ ২

২৮৩
পূ্ব গ মচকমলগুম  

(প্স্তিিাংশ)
মচকমলগুম  হাইসু্কল ২০ হযা ুঁ পু্ব গ মচকমলগুম  (প্স্তিিাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৭৯ ২

২৮৪
পূ্ব গ মচকমলগুম  

(আংমশক)
মচকমলগুম  মব.এফ.মপ্ সু্কল ২০ হযা ুঁ পু্ব গ মচকমলগুম  (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১২৩ ২

২৮৫

েমেণ প্ারোকাটা 

,িধযপ্ারোকাটা  

(প্স্তিিাংশ)

িধযপ্ারোকাটা জমুনয়াে 

ভবমসক সু্কল
২০ হযা ুঁ

েমেণ প্ারোকাটা (প্স্তিিাংশ), 

িধয প্ারোকাটা (প্স্তিিাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১০২ ২

২৮৬ িধযপ্ারোকাটা
িধযপ্ারোকাটা র্ াঃ করলানী 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ িধয প্ারোকাটা (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০২৪ ২

২৮৭ উত্তে প্ারোকাটা
উত্তে প্ারোকাটা আে. আে 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ উত্তে প্ারোকাটা (েমেণাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮১৮ ২

২৮৮ উত্তে প্ারোকাটা প্ারোকাটা হাই সু্কল ২০ হযা ুঁ উত্তে প্ারোকাটা (উত্তোংশ)
সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৯৫ ২

২৮৯ উত্তে প্ারোকাটা
উত্তে প্ারোকাটা ২ মনম্ন 

বুমনয়ােী সু্কল
২০ হযা ুঁ উত্তে প্ারোকাটা (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৩১ ২

২৯০ উত্তে প্ারোকাটা
প্ারোকাটা মশশুমশো ভকে 

ভততুল তলা
২০ হযা ুঁ

উত্তে প্ারোকাটা (এন.এফ. ভেল 

এে উত্তোংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২২৫ ২

২৯১ উত্তে প্ারোকাটা
উত্তে প্ারোকাটা বহুিু ী 

 বন
২০ হযা ুঁ

উত্তে প্ারোকাটা  (এন.এফ. ভেল 

এে েমেণাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৪৩ ২
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

২৯২ িধযপ্ারোকাটা
িধয প্ারোকাটা মনউ 

প্রাইিােী সু্কল, কে-১
২০ হযা ুঁ

িধয প্ারোকাটা (ভজলা প্মেষে 

োিাে উত্তোংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৭৬ ২

২৯৩ িধযপ্ারোকাটা
িধয প্ারোকাটা মনউ 

প্রাইিােী সু্কল, কে-২
২০ হযা ুঁ

িধয প্ারোকাটা (ভজলা প্মেষে 

োিাে েমেণাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৩০ ২

২৯৪ ব্ররজে কুিী
ব্ররজে কুিী মব.এফ.মপ্.সু্কল, 

কে-১
২০ হযা ুঁ ব্ররজে কুিী (প্স্তিিাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৭২ ২

২৯৫ ব্ররজে কুিী
ব্ররজে কুিী মব.এফ.মপ্.সু্কল, 

কে-২
২০ হযা ুঁ ব্ররজে কুিী (পু্ব গাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৫৩ ২

২৯৬ েমেণ প্ারোকাটা
েমেণ প্ারোকাটা প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

েমেণ প্ারোকাটা (পূ্ব গাংশ), 

ব্ররজে কুঠি (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৯৪ ২

২৯৭ েমেণ প্ারোকাটা
প্ারোকাটা গ্রাি প্ঞ্চারয়ত 

অমফস
২০ হযা ুঁ েমেণ প্ারোকাটা (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৬৫ ২

২৯৮ েমেণ প্ারোকাটা
প্ারোকাটা ১নং 

মব.এফ.মপ্.সু্কল
২০ হযা ুঁ েমেণ প্ারোকাটা (আংমশক)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৩৬ ২

1. সিগ্র মনব গাচক সং যা ২৫৪৬৬৩

2.সিগ্র ভ াটগ্রহণ ভকে ২৯৮

3. র্  মনব গাচক সং যা ৮৫৫

মনব গোচে মনবন্ধন আমিেোমরে

১০ নং েুিোরগ্রোি (তপমিলী উপজোমত)  মনব গোচন ভেত্র
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১
মব. এস. নর্ে, 

জয়র্া ুঁও

মব. মি. ভিরিামেয়াল ইংমলশ 

এইচ. এস. সু্কল (কে-১)
30 হযা ুঁ 1. মশ্রজনা ভটাল

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১৩০৪ 0.8

২
এইচ এি মি 

ভোি , জায়র্াও

ধি গশালা, এইচ.এি.ভোি, 

জয়র্া ুঁ
30 হযা ুঁ 1. হনুিান িস্তিে লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৮৬ 0.5

৩
মনঊ সু াষ প্ল্লী, 

জয়র্া ুঁও

জয়র্া ুঁও োিকৃষ্ণ মবেযালয় 

(বাংলা িাধযি) (কে-১)
31 হযা ুঁ 1. মনঊ সু াষ প্ল্লী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১৩২৯ 0.5

৪
মনঊ সু াষ প্ল্লী, 

জয়র্া ুঁও

জয়র্া ুঁও োিকৃষ্ণ মবেযালয় 

(বাংলা িাধযি) (কে-২)
30 হযা ুঁ 1. সু াষ প্ল্লী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৭০ 0.7

৫
সু াষ প্ল্লী, 

জয়র্া ুঁও

ভসন্ট ভিামিমনক সু্কল (কে-

১)
30 হযা ুঁ 1. মনঊ সু াষ প্ল্লী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৪৪ 0.8

৬
সু াষ প্ল্লী, 

জয়র্া ুঁও

ভসন্ট ভিামিমনক সু্কল (কে-

২)
30 হযা ুঁ 1. সু াষ প্ল্লী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৩৫ 0.8

৭
মবরবকানিপ্ল্লী, 

জয়র্া ুঁও

জয়র্া ুঁও এস. এইচ. এি. মি. 

সু্কল
30 হযা ুঁ

1. মবরবকানি প্ল্লীে উত্তে  ার্ 

2. ভনপ্ালী বস্তি

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৬৮ 0.7

৮
মবরবকানি প্ল্লী, 

জয়র্া ুঁও

জয়র্া ুঁও জমুনয়াে হাই সু্কল 

(বাংলা িাধযি)
30 হযা ুঁ 1. মবরবকানি প্ল্লীে েমেন  ার্

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৩৬ 0.8

৯
মবরবকানি প্ল্লী, 

জয়র্া ুঁও

জয়র্া ুঁও সুকান্ত মবেযামপ্ি 

(কে-১)
30 হযা ুঁ 1. গুয়াবা ী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৩৮ 0.5

এরনক্সাে - III
চযাপ্টাে ২ প্যাো 2.7.1

ভ াট গ্রহন ভকরেে  স া তামলকা

২ নং আমলদয়ুোর(তপমিলী উপজোমত) ভলাকস া মনব গাচন ভকরেে অন্তগর্ত ১১ নং েোলমচমন (তপমিলী উপজোমত)  

মবধানস া মনব গাচন ভেত্র
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১০
মবরবকানি প্ল্লী, 

জয়র্া ুঁও

জয়র্া ুঁও সুকান্ত মবেযামপ্ি  

(কে-২)
30 হযা ুঁ 1. ইসলাি নর্ে

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭০৮ 0.8

১১
গুয়াবাম , 

জয়র্া ুঁও

জয়র্া ুঁও মহিী জমুনয়াে হাই 

সু্কল
30 হযা ুঁ 1. এমলয়াস নর্ে সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৯৬ 0.6

১২
গুয়াবা ী, 

জয়র্া ুঁও

নজরুল স্মমৃত জমুনয়াে উচ্চ 

িাদ্রাসা সু্কল, জয়র্া ুঁও
30 হযা ুঁ 1. গুয়াবা ী সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৮৮ 0.7

১৩
মব এস নর্ে, 

জয়র্া ুঁও

মব. মি. ভিরিামেয়াল ইংমলশ 

এইচ. এস. সু্কল (কে-২)
31 হযা ুঁ 1.  র্ৎমসং নর্ে

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৯৭ 0.7

১৪
মব এস নর্ে, 

জয়র্া ুঁও
ইর নজাে একারিমি 31 হযা ুঁ 1. সুপ্াে িারকগট সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৬০ 0.8

১৫
মব.মব. ভটাল, 

জয়র্া ুঁও
জয়র্া ুঁও -২ স্তজ.মপ্. অমফস 30 হযা ুঁ 1.  ানু ি ভটাল

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৫২ 0.8

১৬
স্তত্ররবণী ভটাল, 

জয়র্া ুঁও
ভবেবযাস প্রাইিােী সু্কল 30 হযা ুঁ

1. সুপ্াে  িারকগট সিগ্র 

2. স্তত্ররবমন ভটারলে ৩নং োিা 

ভথরক অগ্ররসন  বন অঞ্চল সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭০২ 0.6

১৭
স্তত্ররবণী ভটাল, 

জয়র্া ুঁও
ভবেবযাস জমুনয়াে হাই সু্কল 30 হযা ুঁ 1.  স্তত্ররবনী ভটাল সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯২৪ 0.7

১৮
স্তত্ররবণী ভটাল, 

জয়র্া ুঁও
ইরিন ইংমলস সু্কল (কে-১) 30 হযা ুঁ

1. স্তত্ররবমন ভটারলে ১-নং োিা 

হইরত ভিারটা ভিমচয়া বস্তি সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২২০ 0.8

১৯
স্তত্ররবণী ভটাল, 

জয়র্া ুঁও
ইরিন ইংমলস সু্কল (কে-২) 30 হযা ুঁ

1.স্তত্ররবমন ভটারলে ১নং োিা 

হইরত ২নং োিা সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭১০ 0.4

২০
িন গা বিী, 

জয়র্া ুঁও
জয়র্া ুঁও গ্রীণ ম ঊ সু্কল 31 হযা ুঁ 1. িন গা বিী (ঊত্তে)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮২৭ 0.8
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২১
িন গা বিী, 

জয়র্া ুঁও

োিকৃষ্ণ প্রাইিামে সু্কল, িণ গা 

বস্তি
31 হযা ুঁ 1. োিকৃষ্ণ সু্কল লাইন, িণ গা বস্তি

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৩৩ 0.6

২২
িন গা বিী, 

জয়র্া ুঁও

িন গা বিী এস. এস. ভক. 

কাি আই. মস. মি. এস. 

ভসন্টাে

30 হযা ুঁ
1. িন গা বিী (েমেন) 

2. হামসিাো ভিা া (িধযাংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৯৯ 0.7

২৩
ভেওরকাটা 

ভটাল,জয়র্া ুঁও
আেশ গ ইংমলশ সু্কল 30 হযা ুঁ 1. উত্তে ভেওরকাটা ভটাল

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৬০ 0.8

২৪
ভেওরকাটা ভটাল, 

জয়র্া ুঁও

সানোইজ ইংমলশ সু্কল, 

জয়র্া ুঁও
30 হযা ুঁ 1. েমেন ভেওরকাটা ভটাল

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১০৬ 0.8

২৫
প্রর্মত ভটাল, 

জয়র্া ুঁও
ইয়ূথ ভোঠটগং ক্লাব 30 হযা ুঁ 1. প্রর্মত ভটাল

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৬৩ 0.8

২৬
িংলাবা ী, 

জয়র্া ুঁও

জয়র্া ুঁও ২ ভস্টট প্ল্যান 

প্রাইিােী সু্কল (কে-১)
30 হযা ুঁ 1. কৃষ্ণ িস্তিে লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৫৬ 0.8

২৭
িংলাবা ী, 

জয়র্া ুঁও

জয়র্া ুঁও ২ ভস্টট প্ল্যান 

প্রাইিােী সু্কল (কে-২)
30 হযা ুঁ 1. িংলাবা ী এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৪২ 0.6

২৮ োির্া ুঁও, জয়র্া ুঁও
ননী  িাচাজগয স্মােক 

িহামবেযালয় (কে-১)
30 হযা ুঁ

1. করলজ ভোি এবং এন্থমন সু্কল 

ভোি

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৪৪ 0.7

২৯ োির্া ুঁও, জয়র্া ুঁও
ননী  িাচাজগয স্মােক 

িহামবেযালয় (কে-২)
29 হযা ুঁ 1. িস্তিে ভোি এবং বি গন প্া া

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৭৫ 0.8

৩০
ভর্াপ্ী ভিাহন, 

জয়র্া ুঁও
ভলামে মিমিল ভসরকন্ডামে সু্কল 31 হযা ুঁ

1. ভর্াসপ্যাল চাচগ ভোি এবং 

ভলামে সু্কল ভোি 

2. িািমে চাচগ ভোি

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৯০ 0.8

৩১ িাোর্া ুঁও, জয়র্া ুঁও কিামশ গয়াল টযাক্স অমফস 31 হযা ুঁ 1. োজীব নর্ে সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০০৯ 0.8
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৩২
বাস ভস্টন্ড, 

জয়র্া ুঁও

জয়র্া ুঁও ভির লপ্রিন্ট 

অমফস (কে-১)
31 হযা ুঁ 1. মচল্রেন প্ারকগে উওে  ার্

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৮৪ 0.8

৩৩
বাস ভস্টন্ড, 

জয়র্া ুঁও

জয়র্া ুঁও ভির লপ্রিন্ট 

অমফস (কে-২)
31 হযা ুঁ 1. সুনসুমন বাজারেে উওে  ার্

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৪৩ 0.6

৩৪
বাস ভস্টন্ড, 

জয়র্া ুঁও
মনউ ইো মিশন সু্কল 31 হযা ুঁ 1. িাোর্া ুঁও (বাস স্টান্ড)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১৩১৯ 0.7

৩৫
ভ াকলা বিী, 

জয়র্া ুঁও

ভতােীবা ী আই. মস. মি. এস. 

ভসন্টাে
30 হযা ুঁ

1. তম বা ী োিা সিগ্র

2. সন্ন্যাসী লাইন

3. মপ্প্ল র্াইেী লাইন

4. মেজাল লাইন

5. বারয়ে র্াইেী লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৪৩ 0.8

৩৬ ভতামেবাম নালা স ক এস. এস. ভক. 30 হযা ুঁ

1. নালাস ক সিগ্র 

2. থাপ্া লাইন 

3. গুম্বা লাইন 

4. িস্তিে লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৩৫ 0.8

৩৭ ভ াকলা বিী
ভ াকলা বিী সেস্বতী 

প্রাইিােী সু্কল
29 হযা ুঁ

1. ভ াকলা ভজাত লাইন 

2. বারঙ্গ বাজাে ও ইোনী ভটাল

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৭৬ 0.3

৩৮
ভ াকলা বিী, 

ভেওোলী লাইন

ভর্াটঠটবাম  ভেওোমল এস. 

এস. ভক.
30 হযা ুঁ 1. গুঠিবাম  ও ভেওোমল লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৬৮ 0.8

৩৯
ব  ভিচীয়া বিী, 

জয়র্া ুঁও

প্র াততাো মিশন মহস্তি জ.ু 

হাই সু্কল
31 হযা ুঁ

1. সুকো ভজাত 

2. স্তজতু র্া ুঁও 

3. বুদ্ধ নর্ে 

4. মশ াে ভটাল

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৯৪ 0.6

৪০
ব  ভিচীয়া বিী, 

জয়র্া ুঁও

জয়র্া ুঁও ভেশাল ভকিে 

প্রাইিােী সু্কল
31 হযা ুঁ

1. বাল্লী র্া ুঁও 

2. বাঙ্কাপু্ে ম রলজ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮০৯ 8

৪১
ভিাট ভিচীয়া 

বিী, জয়র্া ুঁও
মচনােী একািমি 30 হযা ুঁ 1. মচনােী একািমি লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৪৮৮ 0.7
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৪২
ভিাট ভিচীয়া 

বিী, জয়র্া ুঁও
ভগ্রস মিশন সু্কল 30 হযা ুঁ

1. প্রধান ভটাল 

2. প্ামেজাত নর্ে

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯০৩ 0.8

৪৩
ভিাট ভিচীয়া 

বিী, জয়র্া ুঁও

ভিাট ভিচীয়া বিী 

আই.মস.মি.এস. ভসন্টাে
30 হযা ুঁ

1. ভিত্রী লাইন 

2. নয়া লাইন 

3. কামত্তগক লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৭৯ 0.8

৪৪
ভিাট ভিচীয়া 

বিী, জয়র্া ুঁও

ভিাট ভিচীয়া বিী 

এস.এস.ভক (কে-১)
31 হযা ুঁ

1. ভিাট ভিমচয়া ( ি ভচৌপ্থী-ে 

পূ্ব গ ার্)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৮২ 0.8

৪৫
ভিাট ভিচীয়া 

বিী, জয়র্া ুঁও

ভিাট ভিচীয়া বিী 

এস.এস.ভক (কে-২)
31 হযা ুঁ

1. ভিাট ভিমচয়া ( ি ভচৌপ্থী-ে 

প্স্তিি ার্)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭২২ 0.8

৪৬
ভিাট ভিচীয়া 

বিী, জয়র্া ুঁও
মথওিে ইংমলশ মিশন সু্কল 30 হযা ুঁ 1. ভিাট ভিমচয়া (উত্তে)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৯৫ 0.6

৪৭ িাইলা লাইন চেমবে এস.এস.ভক 29 হযা ুঁ

1. ভ ায়া  লাইন 

2. বহুো লাইন 

3. িাইলা লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৮৩ 0.7

৪৮  ুলন টােমনং সেস্বতী মশশু িস্তিে 29 হযা ুঁ
1. নয়া লাইন ( ুলন টামন গং) 

2. েুর্ গা িল্লা ভটাল

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৮৫ 0.7

৪৯ হাটর ালা
ভসন্ট প্ল ইংমলশ মিমিয়াি 

সু্কল
30 হযা ুঁ 1. হাটর ালা লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৪৫ 0.8

৫০ ভতাষ গা ঠট.স্তজ.
ভতাষ গা ঠট স্তজ প্রাইিােী সু্কল 

(কে-১)
30 হযা ুঁ 1. ৩ নং লাইরনে েমেন মেক

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭২৫ 0.8

৫১ ভতাষ গা ঠট.স্তজ.
ভতাষ গা ঠট স্তজ প্রাইিােী সু্কল 

(কে-২)
30 হযা ুঁ

1. বাব ুলাইন 

2. ৩ নং লাইরনে উত্তে মেক

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫১৮ 0.8

৫২ ভতাষ গা ঠট.স্তজ.
ভতাষ গা ঠট স্তজ প্রাইিােী সু্কল 

(কে-৩)
31 হযা ুঁ

1. ভিত্রী লাইন 

2. বান্ঠা লাইন 

3. সাউনা ও স্তজতাইন লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০০৫ 0.8
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৫৩ মবহীবা ী বাজাে মবমহবামে এস. এস. ভক 31 হযা ুঁ
1. ভর্াপ্াল লাইন 

2. মবমহবা ী ও িালপ্াহা ীয়া লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৪৪০ 0.6

৫৪
েলমসংপ্া া 

ঠট.স্তজ.

গুোি লাইন এস. এস. ভক 

(মনঊ মবস্তল্ডং) (কে-১)
30 হযা ুঁ

1. জাটু লাইন 

2. বাব ুলাইন 

3. গুোি লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৮৪ 0.7

৫৫
েলমসংপ্া া 

ঠট.স্তজ.

গুোি লাইন এস. এস. ভক 

(মনউ মবস্তল্ডং) (কে-২)
29 হযা ুঁ 1. িাস্তি লাইন সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯২৯ 0.8

৫৬ েলমসংপ্া া শ্রী র্রনশ মবেযালয় (কে-১) 31 হযা ুঁ 1. েলমসংপ্া া বাজারেে পূ্ব গাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৫৬ 0.8

৫৭ েলমসংপ্া া শ্রী র্রনশ মবেযালয় (কে-২) 31 হযা ুঁ
1. েলমসংপ্া া বাজারেে 

প্স্তিিাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৩১ 0.8

৫৮ েলমসংপ্া া

েলমসংপ্া া সেস্বতী 

প্রাইিােী সু্কল (মহিী িাধযি), 

(কে-১)

31 হযা ুঁ 1. মের্বীে লাইন সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৬৬ 0.6

৫৯ েলমসংপ্া া

েলমসংপ্া া সেস্বতী 

প্রাইিােী সু্কল (মহিী িাধযি), 

(কে-২)

30 হযা ুঁ
1. ভিািান লাইন 

2.  নয়া লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০২০ 0.7

৬০ েলমসংপ্া া শ্রী র্রনশ মবেযালয় (কে-৩) 30 হযা ুঁ

1. চাচগ লাইন এবং চাপ্োমশ লাইন 

2. চাচগ লাইন ভথরক েলমসংপ্া া 

বাজাে

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৮৭ 0.8

৬১
ভর্াপ্াল বাহােুে 

বস্তি, েলমসংপ্া া

ভর্াপ্াল বাহােুে বিী আপ্াে 

লাইন এস.এস. ভক.(মনঊ 

মবস্তল্ডং)

30 হযা ুঁ
1. ভর্াপ্াল বাহােুে বস্তিে 

উপ্মে ার্

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৫৭ 0.85

৬২ নীলপ্া া নীলপ্া া জমুনয়ে হাই সু্কল 30 হযা ুঁ 1. ভর্াপ্াল বাহােুে বস্তিে মনচ  ার্

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২২৪ 0.6

৬৩
ভস্টশন লাইন, 

েলমসংপ্া া

েলমসংপ্া া ভস্টশন লাইন 

এস এস ভক
31 হযা ুঁ 1. ভষ্টশন লাইরনে উত্তে  ার্

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৪৪ 0.7
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৬৪
ভস্টশন লাইন, 

েলমসংপ্া া

েলমসংপ্া া িামিপ্ােপ্াস 

এস.এস. ভক.
31 হযা ুঁ 1. ভষ্টশন লাইরনে েমেন  ার্

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৬৬ 0.6

৬৫
ভিত্রী লাইন, 

েলমসংপ্া া

েলমসংপ্া া ভিত্রী লাইন 

ভনপ্ালী আেশ গ প্ািশালা 

(কে-১)

30 হযা ুঁ 1. ভিত্রী লাইরনে মনচ  ার্

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৯২ 0.7

৬৬
ভিত্রী লাইন, 

েলমসংপ্া া

েলমসংপ্া া ভিত্রী লাইন 

ভনপ্ালী আেশ গ প্ািশালা 

(কে-২)

30 হযা ুঁ
1. ভিত্রী লাইরনে উপ্মে ার্ 

2. প্ামে লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৭৭ 0.6

৬৭ েণ বাহােুে বস্তি
মশশু মশো ভকে গুরহরলা 

বস্তি
30 হযা ুঁ

1. ভিম্বাে লাইরনে উত্তে  ার্ ও ১ 

নং ব্লরকে েমেন  ার্

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৬৯ 0.7

৬৮ িহুয়া ঠট স্তজ িহুয়া ঠট স্তজ প্রাইিােী সু্কল 29 হযা ুঁ 1. িহুয়া চা বার্ান সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৩৬ 0.6

৬৯ ভিচপ্া া ঠট.স্তজ.
ভিচপ্া া ২ লাইন এস. এস. 

ভক (কে-১)
29 হযা ুঁ 1. ২ নং লাইন সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৭৪ 0.7

৭০ ভিচপ্া া ঠট.স্তজ.
ভিচপ্া া ২ লাইন এস. এস. 

ভক. (কে-২)
31 হযা ুঁ

1. ভলায়াে লাইন 

2. প্াক্কা লাইন 

3. ৯ নং লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯২১ 0.8

৭১ ভিচপ্া া ঠট.স্তজ. ভিচপ্া া ঠট স্তজ প্রাইিােী সু্কল 31 হযা ুঁ

1. স্টাফ লাইন 

2. গুোি লাইন 

3. ১২ নং লাইন 

4. ব  কুঠি লাইন 

5. ৯ নং কুঠি লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৭২ 0.6

৭২ ভিচপ্া া ঠট.স্তজ.  ারো লাইন এস.এস.ভক. 31 হযা ুঁ

1. িুস্তি লাইন 

2. মচন্তা লাইন 

3. ভপ্রি লাইন 

4.  ারো লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৪১ 0.6

৭৩
৮ নং ভিচপ্া া 

ঠট.স্তজ.

কুিাে থাপ্া স্মমৃত ভনপ্ামল 

প্ািশালা
30 হযা ুঁ

1. প্ামে লাইন 

2. ভলায়াে গুম্বা লাইন 

3. ভোি লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮০৯ 0.8
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৭৪
৮ নং ভিচপ্া া 

ঠট.স্তজ.

ভিচপ্া া ঠট স্তজ ৮  িজেুে 

ক্লাব
30 হযা ুঁ

1. আপ্াে গুম্বা লাইন 

2. টযাংমক লাইন 

3. প্াক্কা লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৪৮ 0.6

৭৫ চুয়াপ্া া ঠট.স্তজ.
চুয়াপ্া া মহস্তি জমুনয়ে হাই  

সু্কল (কে-১)
31 হযা ুঁ 1. ফযাক্টেী লাইন ও বহুো লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৭৭ 0.8

৭৬ চুয়াপ্া া ঠট.স্তজ.
চুয়াপ্া া প্রাইিােী সু্কল (৩ 

নং মনউ মবস্তল্ডং)
29 হযা ুঁ

1. লেন লাইন হইরত বন্ধাইন 

লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯২২ 0.6

৭৭ চুয়াপ্া া ঠট.স্তজ. চুয়াপ্া া ঠট স্তজ প্রাইিােী সু্কল 29 হযা ুঁ

1. হাটর ালা লাইন সিগ্র 

2. বুধ ুলাইন 

3. ২২ নং  লাইন 

4. ২৩ নং লাইন 

5. ২৪ নং লাইন 

6. ঠট.ম . লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৮২ 0.8

৭৮ চুয়াপ্া া ঠট.স্তজ.
গুম্বা লাইন ভনপ্ামল প্ম িমে 

সু্কল
29 হযা ুঁ

1. ১৩ নং লাইন 

2. ১৪ নং লাইন 

3. ১৫ নং লাইন 

4. ১৬ নং লাইন 

5. ১৭ নং  লাইন 

6. টুকো লাইন 

7. সাই িস্তিে লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৪৭ 0.6

৭৯ চুয়াপ্া া ঠট.স্তজ.
চুয়াপ্া া মহস্তি জমুনয়াে হাই 

সু্কল (কে-২)
30 হযা ুঁ

1.  ীি িাহালী লাইন হইরত কুঠি 

লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮২৫ 0.75

৮০
মনউলাইন 

চুয়াপ্া া
মনউলাইন এস এস ভক 30 হযা ুঁ

1. বাব ুলাইন সিগ্র 

2. েলবেল বস্তি

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯০৫ 0.6

৮১ োধাোনী চা বার্ান
োধাোনী ঠট. স্তজ. প্রাইিােী 

সু্কল
29 হযা ুঁ

1. োধাোনী চা বার্ান এলাকা 

2.  ুতেী ফরেস্ট সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৯৩ 0.8

৮২
ভসন্ট্রাল িুয়াস গ 

ঠট.স্তজ.

ভসন্ট্রাল িুয়াস গ ঠট. স্তজ. 

প্রাইিােী সু্কল
29 হযা ুঁ 1. উত্তে হামতিাো

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৭৯ 0.6
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৮৩
ভসন্ট্রাল িুয়াস গ 

ঠট.স্তজ.
হামতিাো মশশু মশো ভকে 29 হযা ুঁ

1. েমেন হামতিাো োিাে পূ্ব গাংশ 

এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৪৫ 0.8

৮৪
হাটর ালা, 

ভসন্ট্রাল িুয়াস গ

হাটর ালা এস.এস.ভক (কে-

১)
29 হযা ুঁ 1. েমেন হামতিাোে পূ্ব গাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮১১ 0.6

৮৫
ভসন্ট্রাল িুয়াস গ 

ঠট.স্তজ.

ভসন্ট্রাল িুয়াস গ ঠট. স্তজ. প্ানা 

মিম শন প্রাইিােী সু্কল
30 হযা ুঁ 1. প্ানাবিী সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮১৩ 0.8

৮৬
হাটর ালা, 

ভসন্ট্রাল িুয়াস গ

হাটর ালা এস.এস.ভক (কে-

২)
30 হযা ুঁ

1. হাটর ালা বাজাে 

2. িাো র্া ুঁও 

3. ভপ্ারল্লা প্ানা 

4. হামতিাো সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

২৮৫ 0.8

৮৭
ভসন্ট্রাল িুয়াস গ 

ঠট.স্তজ.

ভসন্ট্রাল িুয়াস গ ঠট. স্তজ. 

োঙ্গািাঠট মিম শন প্রাইিােী 

সু্কল

30 হযা ুঁ
1. মশ ালয়া সু্কল প্ামেলাইন অঞ্চল 

সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৫৭ 0.6

৮৮
োঙ্গািাঠট 

মিম শন

আই. মস .মি. এস  ভসন্টাে  

োঙ্গািাঠট মিম শন
30 হযা ুঁ 1. ফাটাক লাইন সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৫৭ 0.8

৮৯
ভসন্ট্রাল িুয়াস গ 

ঠট.স্তজ.

ভসন্ট্রাল িুয়াস গ চা বার্ান 

বাসো  মিম শন প্রাইিােী সু্কল
29 হযা ুঁ 1. বাসো মিম াঃ এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২১৯ 0.6

৯০
বীচ ঠট. স্তজ. 

ফরেস্ট লাইন

বীচ ঠট স্তজ ফরেস্ট লাইন 

প্রাইিােী সু্কল
30 হযা ুঁ 1. ফরেস্ট লাইন সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৮৭ 0.8

৯১
বীচ ঠট. স্তজ. 

গুোি লাইন

বীচ ঠট.স্তজ. আই.মস.মি.এস 

ভসন্টাে, গুোি লাইন
30 হযা ুঁ 1. গুোি লাইন সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৫৩ 0.6

৯২ বীচ ঠট. স্তজ.
বীচ ঠট স্তজ প্রাইিােী সু্কল 

(কে-১)
31 হযা ুঁ 1. টপ্ লাইন সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৪৮ 0.8

৯৩ বীচ ঠট. স্তজ.
বীচ ঠট স্তজ প্রাইিােী সু্কল 

(কে-২)
31 হযা ুঁ 1. সু্কল লাইন সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭১৪ 0.6
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৯৪ বীচ ঠট. স্তজ.
বীচ ঠট স্তজ প্রাইিােী সু্কল 

(কে-৩)
30 হযা ুঁ

1. চাচগ লাইন ভথরক তুমে লাইন 

2. তুেী লাইন ভথরক গুিা লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬১৬ 0.6

৯৫
বাহুন লাইন, বীচ 

ঠট. স্তজ.

বীচ ঠট.স্তজ. বাহুন লাইন 

আই.মস.মি.এস ভসন্টাে
30 হযা ুঁ

1. গুিা লাইন ভথরক থুঞু্চ লাইন 

2. থুঞু্চ লাইন ভথরক নয়া লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৫৩ 0.8

৯৬ বীচ ঠট. স্তজ.
বীচ চা বার্ান িামিপ্ােপ্াস 

মবস্তল্ডং
29 হযা ুঁ 1. ৯ নং লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭২১ 0.6

৯৭
আউট মিম শন, 

বীচ ঠট. স্তজ.

বীচ ঠট স্তজ হলেীবা ী আউট 

মিম শন প্রাইিােী সু্কল (কে-

১)

29 হযা ুঁ
1. ভলায়াে লাইন 

2. ভর্স্ট হাউস লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৩৬ 0.8

৯৮
আউট মিম শন, 

বীচ ঠট. স্তজ.

বীচ ঠট স্তজ হলেীবা ী আউট 

মিম শন প্রাইিােী সু্কল (কে-

২)

30 হযা ুঁ
1. টযাংকী লাইন 

2. প্াে িালঙ্গী সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮০৬ 0.6

৯৯
আউট মিম শন, 

সাতালী ঠট. স্তজ.

িালঙ্গী ৮ নং প্রাইিােী সু্কল 

(কে-১)
32 হযা ুঁ

1. সাতালী আউট মিম শরনে 

পূ্ব গাংশ সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১৩০৬ 0.8

১০০
আউট মিম শন, 

সাতালী ঠট. স্তজ.

িালঙ্গী ৮ নং প্রাইিােী সু্কল 

(কে-২)
32 হযা ুঁ

1. সাতালী আউট মিম শরনে 

উত্তে  ার্

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৩০ 0.6

১০১
আউট মিম শন, 

সাতালী ঠট. স্তজ.

িালঙ্গী ৮ নং প্রাইিােী সু্কল 

(কে-৩)
32 হযা ুঁ

1. সাতালী আউট মিম শরনে 

েমেণ  ার্

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৬৪ 0.8

১০২ সাতালী ঠট. স্তজ.
সাতালী চা বার্ান মশশু মশো 

ভকে
32 হযা ুঁ

1. গুোি লাইন 

2. স্টাফ ভকায়াটাস গ এবং জনুাস 

লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৯১ 0.6

১০৩ সাতালী ঠট. স্তজ. সাতালী ঠট স্তজ প্রাইিােী সু্কল 30 হযা ুঁ

1. মফটাে লাইন 

2. বনু্ধ লাইন 

3. কুমি গ লাইন 

4. ভর্ো লাইন 

5. চািা লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৪১ 0.8
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১০৪ সাতালী ঠট. স্তজ. সাতালী ঠট স্তজ িজেুে ক্লাব 30 হযা ুঁ

1. ঠটিনা লাইন 

2. চািো লাইন 

3. িনমসত লাইন 

4. নয়া লাইন 

5. িাকুে লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭১০ 0.6

১০৫ সাতালী ঠট. স্তজ. সাতালী ঠট স্তজ স্টাফ ক্লাব 30 হযা ুঁ

1. ভসািা লাইন 

2. িঙ্গল লাইন 

3. মবমেয়া লাইন 

4. জারহো লাইন 

5. লহো লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯০১ 0.6

১০৬ সাতালী ঠট. স্তজ.
সাতামল ঠট. স্তজ. জমুনয়ে হাই 

সু্কল
29 হযা ুঁ

1. িংলা লাইন 

2. িাইরকল লাইন 

3. থিাস লাইন 

4. হারুন লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৮৭ 0.8

১০৭
 ান গাবা ী আউট 

মিম শন

হামসিাো হাই সু্কল (বাংলা 

িাধযি)
29 হযা ুঁ

1.  ারন গাবা ী আউট মিম শন 

এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৪৪ 0.6

১০৮
বীচ আউট 

মিম শন

হামসিাো হাই সু্কল (মহিী 

িাধযি)
30 হযা ুঁ 1. বীচ আউট মিম শন এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৬৯ 0.8

১০৯  ারন গাবা ী ঠট. স্তজ.
 ারন গাবা ী চা বার্ান 

প্রাইিােী সু্কল (কে-১)
30 হযা ুঁ

1. বুধোি লাইন 

2. সুকো লাইন 

3. ক্লাব লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২২৬ 0.6

১১০  ারন গাবা ী ঠট. স্তজ.
 ারন গাবা ী চা বার্ান 

প্রাইিােী সু্কল (কে-২)
29 হযা ুঁ

1. চাচগ লাইন 

2. েয়াল লাইন 

3. আনি লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭০৮ 0.8

১১১  ারন গাবা ী ঠট. স্তজ.
 ারন গাবা ী চা বার্ান 

প্রাইিােী সু্কল (কে-৩)
30 হযা ুঁ

1. েরূ্ গা লাইন 

2. মশব ুলাইন 

3. মতসো বনু্ধ লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৩৪ 0.6

১১২  ারন গাবা ী ঠট. স্তজ.
 ারন গাবা ী চা বার্ান িজেুে 

ক্লাব
30 হযা ুঁ

1. আপ্াে লাইরনে েমেনাংশ 

2. িুপ্ম  প্ঠি এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০০৯ 0.8
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১১৩  ারন গাবা ী ঠট. স্তজ.

আপ্াে লাইন এস এস ভক 

 ারন গাবা ী ঠট স্তজ (মনউ 

মবস্তল্ডং)

29 হযা ুঁ 1. আপ্াে লাইন সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৫৭ 0.6

১১৪ ভধাবী লাইন ভধাবী লাইন এস এস ভক 30 হযা ুঁ 1. জয়র্া ুঁ ভোরিে পূ্ব গ  ার্

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৩০ 0.8

১১৫ সু ামষনী ঠট. স্তজ. সু ামষনী ঠট স্তজ প্রাইিােী সু্কল 30 হযা ুঁ 1. িুিী লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৪৩ 0.6

১১৬ সু ামষনী ঠট. স্তজ.
সু ামষনী ঠট স্তজ মহিী 

জমুনয়াে হাই সু্কল (কে-১)
30 হযা ুঁ

1. নীলপ্া া ফরেস্ট ভেঞ্জ 

2. সু ামষমন ঠট স্তজ গুোি লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৯৩ 0.6

১১৭ সু ামষনী ঠট. স্তজ.
সু ামষনী ঠট স্তজ মহিী 

জমুনয়াে হাই সু্কল (কে-২)
29 হযা ুঁ

1. বাবুলাইন 

2. রুরপ্স লাইন 

3. র্ীজগা লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৬০ 0.8

১১৮
সু ামষনী ঠট স্তজ 

আউট মিম সন

সু ামষনী ঠট স্তজ আউট 

মিম সন প্রাইিােী সু্কল
29 হযা ুঁ

1. এস.এি.মকউ ও সুপ্ামে ভর্ট 

এলাকা 

2. সু ামষনী মিম শন এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৮২ 0.6

১১৯ মনউ হামসিাো
মনউ হামসিাো প্রাইিােী সু্কল 

(বাংলা িাধযি)
32 হযা ুঁ

1. হাটর ালা 

2. ম  আই মপ্ ভোরিে পূ্ব গাংশ 

3. ম  আই মপ্ ভোরিে প্স্তিিাংশ 

4.  ালপ্া া

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯০৬ 0.8

১২০ মনউ হামসিাো মনউ হামসিাো এি.এস.ভক. 32 হযা ুঁ

1. মনউ হামসিাো িারকগট-"এ" 

2. মনউ হামসিাো িারকগট-"মব" 

3. িার ায়ােী প্ঠি 

4. িািুয়া প্ঠি 

5. কুমল প্ঠি 

6. ভেলওরয় করলানী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮০০ 0.6
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১২১ মনউ হামসিাো
মনউ হামসিাো মশশু 

মবেযািস্তিে
30 হযা ুঁ

1.  ালপ্া া 

2. ভেলওরয় ভষ্টশন এলাকা 

3. মপ্.িব্লু.মি.অমফস এলাকা 

4.  এল.আে.মপ্. এলাকা 

5. িুপ্ ী প্ঠি এলাকা 

6. সূয গ করলানী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৩৭ 0.8

১২২ ওল্ড হামসিাো
হামসিাো র্ান্ধী মহস্তি 

প্রাইিােী সু্কল (কে-১)
30 হযা ুঁ

1. হামসিাো মপ্.িব্লু.মি োিাে 

বাি প্ারশ্ব গে এলাকা 

2. ভচকরপ্াষ্ট ও মপ্.িব্লু.মি. ভোি 

এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১১০ 0.6

১২৩ ওল্ড হামসিাো
হামসিাো র্ান্ধী মহস্তি 

প্রাইিােী সু্কল (কে-২)
29 হযা ুঁ

1. মপ্.িব্লু.মি ভোি ও ভসন্ট 

ফ্রাস্তিস সু্কল  এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৪০ 0.8

১২৪
এি.ই.এস. 

ভচৌপ্মথ

মশশু মশো ভকে, 

এি.ই.এস. ভচৌপ্মথ
29 হযা ুঁ

1. এি.ই.এস. ভচৌপ্মথ 

2. এি. ই. এস. করলানী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৯৫ 0.6

১২৫
সাতালী 

িন্ডলপ্া া

সাতালী িন্ডলপ্া া বরোিা  

প্রাইিােী সু্কল
29 হযা ুঁ 1. বামনয়া বাসো নেীে প্স্তিিাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৩৮ 0.8

১২৬
সাতালী 

িন্ডলপ্া া
আক্সা বাক্সা প্রাইিােী সু্কল 30 হযা ুঁ 1. বামনয়া বাসো নেীে পূ্ব গাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৪৬ 0.6

১২৭ িধয সাতালী সাতালী জমুনয়াে ভবমসক সু্কল 30 হযা ুঁ 1. কুলঠট ভিা াে প্স্তিিাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৪৯ 0.8

১২৮ মসতা প্া া মসতা প্া া এস.এস.ভক 30 হযা ুঁ 1. কুলঠট ভিা াে পূ্ব গাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৯২ 0.6

১২৯ পূ্ব গ সাতালী
মপ্.মস.মিত্তাল ভিরিামেয়াল 

হাই সু্কল
30 হযা ুঁ 1. প্রধান োিাে পূ্ব গাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮১৫ 0.8

১৩০ গুোি িাবমে
গুোি িাবমে এফ.ম . 

প্রাইিােী সু্কল
30 হযা ুঁ

1. গুোি িাবমে ভফারেস্ট বীট 

সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৮৪ 0.6
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৩১ পূ্ব গ সাতালী
ভিিাবা ী জমুনয়ে ভবমসক 

সু্কল
29 হযা ুঁ

1. লািা প্া া 

2. শালবানা প্া া 

3. র্ঙ্গাোি প্া া 

4. হাটর ালা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৬৭ 0.8

১৩২
বামনয়া প্া া, 

প্স্তিি সাতালী

উত্তে বামনয়া প্া া 

এস.এস.ভক
30 হযা ুঁ

1. র্াজ ুধুো 

2. ভততলা প্া া 

3. মকষুন প্া া 

4. বামনয়া বাসো নেীে প্স্তিিাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৮৩ 0.6

১৩৩ িধু ঠট.স্তজ.
িধু চা বার্ান আপ্াে লাইন 

এস.এস.ভক.
30 হযা ুঁ 1. িধুরিা াে উত্তোংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৪৫ 0.8

১৩৪ িধু ঠট.স্তজ.
িধু চা বার্ান জমুনয়াে 

ভবমসক সু্কল
29 হযা ুঁ 1. িধুরিা াে প্স্তিিাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৩২ 0.6

১৩৫ িধু ঠট.স্তজ. িধু চা বার্ান হাই সু্কল 30 হযা ুঁ

1. িধু ভচৌপ্মথ এলাকা 

2. িধু ঠট.স্তজ.ে পূ্ব গাংশ 

3.স্টাফ ভকায়াটাস গ লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৫৭ 0.8

১৩৬
 াটপ্া া এ ঠট. 

স্তজ.

 াটপ্া া (ক) চা বার্ান 

ভেশাল কযািাে প্রাইিােী 

সু্কল

30 হযা ুঁ 1.  াটপ্া া "এ" চাবার্ান এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৮৪ 0.6

১৩৭
 াটপ্া া এ ঠট. 

স্তজ.

 াটপ্া া (ক) চা বার্ান 

ভলবাে ক্লাব
30 হযা ুঁ

1. গুোি লাইন 

2. ঠটন লাইন 

3. স্টাফ লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৪৭ 0.8

১৩৮
 াটপ্া া এ ঠট. 

স্তজ.

 াটপ্া া (ক) ঠট.স্তজ. 

মনচলাইন এস.এস.ভক.
30 হযা ুঁ

1. চাচগ লাইন 

2. মনচ লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৩১ 0.6

১৩৯ প্ানা বনবস্তি প্ানা এফ. ম . মপ্. সু্কল 30 হযা ুঁ
1. প্ানা বনবস্তি 

2. র্ািগ লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৫১ 0.8

১৪০ োয়িাটাং বনবস্তি োয়িাটাং এফ. ম . মপ্. সু্কল 29 হযা ুঁ 1. োয়িাটাং বনবস্তি

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৩৬৪ 0.6
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৪১
 াটপ্া া এ ঠট. 

স্তজ.

 াটপ্া া এ লমলতা 

এস.এস.ভক.
30 হযা ুঁ

1. লািা লাইন 

2.  াপ্ া লাইন 

3. মবজয়পু্ে বস্তি

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৬৪ 0.8

১৪২
 াটপ্া া মব ঠট. 

স্তজ.

 াটপ্া া   ঠট.স্তজ. ভেশাল 

কযািাে প্রাইিােী সু্কল (কে-

১)

30 হযা ুঁ 1.  াপ্ো লাইন সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭১৮ 0.6

১৪৩
 াটপ্া া এ ঠট. 

স্তজ.
 ানু ি এস.এস.ভক. 30 হযা ুঁ 1. আপ্াে লাইন সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭১৪ 0.8

১৪৪
 াটপ্া া মব ঠট. 

স্তজ.

 াটপ্া া   ঠট.স্তজ. ভেশাল 

কযািাে প্রাইিােী সু্কল (কে-

২)

30 হযা ুঁ

1. ভটংমক লাইন 

2. গুোি লাইন 

3. নয়া লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৪৩ 0.6

১৪৫
ভিইন ভোি 

 াটপ্া া মব ঠট স্তজ

ভলায়াে লাইন 

আই.মস.মি.এস. ভসন্টাে
30 হযা ুঁ

1. ভলায়াে লাইন 

2. িুন্ডা লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯০৭ 0.8

১৪৬ মচনচুলা ঠট.স্তজ.
মচনচুলা ঠট স্তজ  ৩ নং 

এস.এস.ভক.
30 হযা ুঁ 1. ৩ নং লাইন সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০১২ 0.6

১৪৭
মচনচুলা ৩ নং 

লাইন

মচনচুলা ঠট স্তজ  ৩ নং 

আই.মস.মি.এস. ভসন্টাে
30 হযা ুঁ

1. বাব ুলাইন

2. র্াঙু্গঠটয়া ফরেস্ট বস্তি

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৩৭৮ 0.8

১৪৮ মচনচুলা ঠট.স্তজ. মচনচুলা ঠট স্তজ প্রাইিােী সু্কল 29 হযা ুঁ

1. গুোি লাইন 

2. চাচগ লাইন 

3. গুম্বা লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৫০ 0.6

১৪৯
মচনচুলা ঠট.স্তজ. 

(ফুটবল িয়োন)

মচনচুলা ঠট স্তজ মহিী জমুনয়াে 

হাই সু্কল
29 হযা ুঁ

1. িুসমলি লাইন 

2. িাো লাইন 

3. আপ্াে লাইন 

4. সু্কল লাইন 

5. ভকায়াটগাে লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১০০ 0.8

১৫০ োয়িাটাং ঠট.স্তজ.
োয়িাটাং চা বার্ান প্রাইিােী 

সু্কল (মহিী িাধযি) (কে-১)
29 হযা ুঁ

1. মনউ প্াক্কা লাইন 

2. মবেসা চক লাইন 

3.  াম য়া লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭০৮ 0.6
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৫১

োয়িাটাং ঠট.স্তজ. 

(েরূ্ গা িস্তিরেে 

কারি)

োয়িাটাং বার্ান এস.এস.ভক 30 হযা ুঁ 1. ২ নং লাইন সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৩৪ 0.8

১৫২ োয়িাটাং ঠট.স্তজ.
োয়িাটাং চা বার্ান প্রাইিােী 

সু্কল (মহিী িাধযি) (কে-২)
30 হযা ুঁ

1. গুম্বা লাইন হইরত মিিল 

লাইরনে েমেন প্াস্ব গস্থ এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৮৯ 0.6

১৫৩ োয়িাটাং ঠট.স্তজ.
োয়িাটাং চা বার্ান প্রাইিােী 

সু্কল (বাংলা িাধযি)
32 হযা ুঁ

1. গুম্বা লাইন ও মিিল লাইরনে 

উত্তে প্াস্ব গস্থ এলাকা 

2. ৭ নং লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯২৪ 0.8

১৫৪ োয়িাটাং ঠট.স্তজ.
োয়িাটাং চা বার্ান ২২ ধুো 

এস. এস. ভক. মবস্তল্ডং
32 হযা ুঁ

1. আপ্াে লাইন 

2. বাব ুলাইন এবং িযারনজাে 

বাংরলা এলাকা  

3. ২২ ধুো লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৯২ 0.6

১৫৫ কালমচমন ঠট. স্তজ.
কালমচমন  ১ ঠট স্তজ প্রাইিােী 

সু্কল (বাংলা িাধযি)
31 হযা ুঁ

1. বাস ুলাইন ও হাসপ্াতাল লাইন 

সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৪৮ 0.8

১৫৬ ২২ ধুো, কালমচমন কালমচমন িজেুে মবেযালয় 31 হযা ুঁ 1. গুোি লাইন সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৯৩ 0.6

১৫৭
থানা লাইন, 

কালমচমন

কালমচমন মহিী হাই সু্কল 

(কে-১)
34 হযা ুঁ 1. ভিােী লাইন এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৯৪ 0.8

১৫৮ ভর্ারে লাইন কমিউমনঠট হল, ভর্ারে লাইন 34 হযা ুঁ 1. ভর্ারে লাইন এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৪৫ 0.6

১৫৯
থানা লাইন, 

কালমচমন

কালমচমন মহিী হাই সু্কল 

(কে-২)
34 হযা ুঁ

1. থানা লাইন 

2. কালমচমন ভচৌপ্মথে প্স্তিিাংশ 

3. োংর্ািাঠট ভোরিে প্স্তিিাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০০৩ 0.8

১৬০ কালমচমন ভচৌপ্থী
কালমচমন অযাথরলঠটক ক্লাব 

এস. এস. ভক.
30 হযা ুঁ

1. কালমচমন ভচৌপ্মথে পূ্ব গাংশ 

2. োঙািাঠট ভোরিে পূ্ব গাংশ 

3. ভেলওরয় করলানী 

4. শামন্ত নর্রেে উ য় মেক

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮২৮ 0.6
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৬১
থানা লাইন, 

কালমচমন

কালমচমন ৩ নং ঠট স্তজ মহস্তি 

প্রাইিােী সু্কল (কে-১)
34 হযা ুঁ 1. ভপ্ট্রল প্াম্প লাইন সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫১৪ 0.8

১৬২
থানা লাইন, 

কালমচমন

কালমচমন ৩ নং ঠট স্তজ মহস্তি 

প্রাইিােী সু্কল (কে-২)
34 হযা ুঁ 1. মপ্প্ল তলা লাইন সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১১৮ 0.6

১৬৩
কালমচমন আউট 

মিম সন

কালমচমন ২ নং চা বার্ান 

প্রাইিােী সু্কল (কালমচমন 

আউট মিম সন) (কে-১)

30 হযা ুঁ 1. অমফস লাইন ও বটর্ামি লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৭৭ 0.6

১৬৪
ট্রমললাইন 

কালমচমন
ট্রমললাইন এস.এস.ভক. 30 হযা ুঁ 1. ট্রমল লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৯৩ 0.8

১৬৫
কালমচমন আউট 

মিম সন

কালমচমন ২ নং  চা বার্ান 

প্রাইিােী সু্কল (কালমচমন 

আউট মিম সন) (কে-২)

29 হযা ুঁ
1. ভটাকাই লাইন 

2. আমিন লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৫৯ 0.8

১৬৬ মিিা ঠট.স্তজ. শংকে ভনপ্ালী হাই সু্কল 31 হযা ুঁ 1. ভিইন ভোরিে উ য় মেক

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৪০ 0.6

১৬৭ মিিা ঠট.স্তজ.
মিিা ওরয়স্ট লাইন ভেশাল 

ভকিাে প্রাইিােী সু্কল
31 হযা ুঁ

1. িাঠটগন লাইন ভথরক ভকায়াটগাে 

লাইন সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৯৫ 0.8

১৬৮ ৮ নং মিিা ঠট.স্তজ.
আই.মস.মি.এস. ভসন্টে 

(মবেশা ক্লাব এে মনকট)
31 হযা ুঁ

1. ৮-নং লাইন ভথরক ধামনয়া 

ভিা া সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৯১ 0.6

১৬৯
মিিা ঠট.স্তজ মবচ 

লাইন

মিিা ঠট স্তজ মবচ লাইন 

প্রাইিােী সু্কল
30 হযা ুঁ

1. ভেলওরয় ভর্রটে পূ্ব গ ও প্স্তিি 

মেক সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৮৭ 0.8

১৭০
মিিা ঠট.স্তজ মবচ 

লাইন

মিিা ঠট স্তজ জমুনয়াে হাই 

সু্কল (মবচ লাইন)
30 হযা ুঁ 1. মপ্.িব্লু.মি. োিাে েমেনাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৫০ 0.6

১৭১
মচনচুলা আউট 

মিম শন

র্াংগুঠটয়া মশব িস্তিে 

আই.মস.মি.এস. ভসন্টাে
30 হযা ুঁ

1. মচনচুলা আউট মিম শরনে 

োিাে েমেনাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৭০ 0.8
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৭২
মচনচুলা আউট 

মিম শন

মচনচুলা আউট মিম শন 

মর্জগা লাইন আই.মস.মি.এস. 

ভসন্টাে

30 হযা ুঁ 1. মচনচুলা আউট মিম শন সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৫৬ 0.6

১৭৩ র্াংগুঠটয়া ঠট.স্তজ.
র্াংগুঠটয়া ঠট স্তজ প্রাইিােী 

সু্কল (কে-১)
30 হযা ুঁ

1. মিিা আউট মিম শরনে 

উত্তোংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৬০ 0.8

১৭৪ র্াংগুঠটয়া ঠট.স্তজ.
র্াংগুঠটয়া ঠট স্তজ প্রাইিােী 

সু্কল (কে-২)
29 হযা ুঁ

1. বাব ুলাইন ও ফযাক্টমে লাইন 

সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৪৮ 0.6

১৭৫ োজা াত ঠট.স্তজ. োজা াত ঠট স্তজ প্রাইিােী সু্কল 30 হযা ুঁ 1. ৪ নং লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯২৮ 0.8

১৭৬ োজা াত ঠট.স্তজ.
োজা াত  ঠট স্তজ জমুনয়াে 

হাই সু্কল (বামলকা )
30 হযা ুঁ

1. গুোি লাইন 

2. কুঠি লাইন 

3. ৫ নং লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭১৮ 0.6

১৭৭ োজা াত ঠট.স্তজ.
োজা াত ঠট.স্তজ. ভলায়াে 

লাইন প্রাইিামে সু্কল
30 হযা ুঁ 1. ভলায়াে লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৯৬ 0.8

১৭৮  াত াওয়া ঠট.স্তজ.
 াত াওয়া ঠট স্তজ প্রাথমিক 

মবেযালয়
30 হযা ুঁ

1. কাুঁইয়া লাইন, বাহােুে লাইন ও 

এরতায়া লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯০৭ 0.6

১৭৯
নাস গােী লাইন, 

 াত াওয়া ঠট.স্তজ.

 াত াওয়া ঠট স্তজ 

এস.এস.ভক. নাস গােী লাইন
29 হযা ুঁ 1. নাস গােী লাইন ও িহাবীে লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৮২ 0.8

১৮০  াত াওয়া ঠট.স্তজ.
 াত াওয়া চা বার্ান িজেুে 

ক্লাব
30 হযা ুঁ

1.  াত াওয়া চাবার্ারনে 

প্স্তিিাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৬৭ 0.6

১৮১ র্ার াপ্া া
র্ার াপ্া া মবধান চে হাই 

সু্কল
30 হযা ুঁ

1. চুম  প্ঠি 

2. র্ার াপ্া া ভচৌপ্থী 

3. ট্রমল লাইন 

4. ভস্টশন লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৮৫ 0.8
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৮২
িযানুরয়ল লাইন, 

 াত াওয়া ঠট.স্তজ.

িযানুরয়ল লাইন 

আই.মস.মি.এস. ভসন্টাে
29 হযা ুঁ

1. ১৮ নং লাইন 

2. প্াতোস লাইন 

3. িযানুরয়ল লাইন 

4. ভসািা লাইন 

5. বাজাে লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৩০ 0.6

১৮৩
আঠটয়াবা ী ঠট. 

স্তজ.

আঠটয়াবা ী ঠট স্তজ 

অঙ্গনওয়া ী ভকে (পু্েব 

লাইন)

34 হযা ুঁ
1. হাটর ালা লাইন 

2. পূ্েব লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০২৬ 0.8

১৮৪
আঠটয়াবা ী ঠট. 

স্তজ.
জীবন ভজযামত প্রাইিামে সু্কল 34 হযা ুঁ 1. িুিী লাইন ও লাধ ুলাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৫০ 0.8

১৮৫
আঠটয়াবা ী ঠট. 

স্তজ.

আঠটয়াবা ী ঠট স্তজ মনম্ন 

বুমনয়ামে মবেযালয়
34 হযা ুঁ

1. গুোি লাইন 

2. বাব ুলাইন 

3. ৯ নং লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৬২ 0.6

১৮৬
আঠটয়াবা ী ঠট. 

স্তজ.

১৫ নং লাইন 

আই.মস.মি.এস. ভসন্টাে 

(হনুিান িস্তিরেে কারি)

29 হযা ুঁ
1. ১২ নং লাইন 

2. ১৫ নং লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬১৪ 0.8

১৮৭
আঠটয়াবা ী ঠট. 

স্তজ.

ব্লক বাঙ্গাবা ী মিম শন 

প্রাইিােী সু্কল
29 হযা ুঁ 1. বাঙ্গাবা ী মিম শন এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৩০ 0.6

১৮৮ মনিাতী এফ. ম . মনিাতী এফ. ম . মপ্. সু্কল 30 হযা ুঁ 1. মনিমত ফরেস্ট ভেঞ্জ এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫০৯ 0.8

১৮৯ প্স্তিি সাতালী
প্স্তিি সাতালী 

আই.ঠট.মি.মপ্. প্রাইিােী সু্কল
30 হযা ুঁ

1. বস্তি বাজাে ও মিশরনে 

প্স্তিিাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৩৬ 0.6

১৯০
মলচুতলা, প্স্তিি 

সাতালী

মলচুতলা এি.এস.ভক., 

প্স্তিি সাতালী
30 হযা ুঁ 1. মিশরনে পূ্ব গাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯০২ 0.8

১৯১ প্স্তিি সাতালী
প্স্তিি সাতালী বামনয়াপ্া া 

প্রাথমিক মবেযালয়
29 হযা ুঁ 1. বামনয়া বারধে  পূ্ব গাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৮১ 0.6
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৯২ েমেন সাতালী েমেন সাতালী প্রাইিােী সু্কল 30 হযা ুঁ
1. বামনয়া বারধে  উত্তোংশ 

2. বসুিাতা প্া া সিগ্র

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৬২ 0.8

১৯৩ েমেন সাতালী
েমেন সাতালী 

আই.ঠট.মি.মপ্. প্রাইিােী সু্কল
30 হযা ুঁ 1. বামনয়া বারধে েমেনাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৬১ 0.6

১৯৪ সাতালী নাকািালা
সাতালী নাকািালা স্বণ গ 

প্রাইিােী সু্কল
30 হযা ুঁ

1. কালজামন নেীে প্স্তিিাংশ 

2. কালজামন নেীে পূ্ব গাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৯৪ 0.8

১৯৫ উত্তে ভিিাবা ী ভিিাবা ী হাই সু্কল 31 হযা ুঁ
1. ৩১-নং জাতীয় স রকে 

উত্তোংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৭৪ 0.6

১৯৬ উত্তে ভিিাবা ী বািন োস স্মমৃত প্রাইিামে সু্কল 31 হযা ুঁ
1. ৩১-নং জাতীয় স রকে 

েমেনাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৭৯ 0.8

১৯৭ েমেন ভিিাবা ী
েমেন ভিিাবা ী প্রাইিােী 

সু্কল
31 হযা ুঁ 1. লাক া ভোরিে প্স্তিিাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৩৮ 0.7

১৯৮ েমেন ভিিাবা ী
েমেন ভিিাবা ী জমুনয়াে 

হাই সু্কল
34 হযা ুঁ 1. লাক া ভোরিে পূ্ব গাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৮৪ 1

১৯৯ উত্তে ভিিাবাম 
উত্তে ভিিাবাম  ো াবিী 

এস. এস. ভক.
34 হযা ুঁ

1. উত্তে ভিিাবা ী ও েমেন 

ভিিাবা ী বনবস্তি

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৮৯ 1.5

২০০
ভকাোল বিী 

এফ. ম .

ভকাোল বিী এফ. ম .মপ্. 

সু্কল
30 হযা ুঁ 1. িন্থাোি ও বর ািাবেী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৫৫ 0.8

২০১
মনিমত ভিা া ঠট. 

স্তজ.
মনিমত ভিা া হাই সু্কল 30 হযা ুঁ

1. মতলক লাইন 

2. ফরেস্ট বীট এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৪৮১ 1

২০২
মনিমত ভিা া ঠট. 

স্তজ.

মনিমত ভিা া ঠট স্তজ 

এস.এস.ভক. (ওল্ড মবস্তল্ডং)
30 হযা ুঁ 1. িালরিাে লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৫২ 0.8
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২০৩
মনিমত ভিা া ঠট. 

স্তজ.

মনিমত ভিা া জমুনয়াে 

ভবমসক সু্কল (কে-১)
30 হযা ুঁ 1. হাটর ালা লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৩৯ 1.5

২০৪
মনিমত ভিা া ঠট. 

স্তজ.

মনিমত ভিা া জমুনয়াে 

ভবমসক সু্কল (কে-২)
30 হযা ুঁ

1. বাব ুলাইন 

2. বীচ লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৪৭৬ 1.5

২০৫ মনিতী ভোিহনী
হমেোস স্মমৃত জমুনয়াে 

ভবমসক সু্কল
30 হযা ুঁ 1. এল.আে.মপ্.ভোরিে উত্তোংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৮৯ 0.8

২০৬ মনিতী ভোিহনী
আশালতা এস.এস.ভক  (মনউ 

মবস্তল্ডং)
30 হযা ুঁ

1. এল.আে.মপ্. ভোি ভথরক 

প্াটকাপ্া া ভোরিে প্স্তিিাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২০৫ 1

২০৭ মনিতী ভোিহনী
আশালতা এস.এস.ভক (ওল্ড 

মবস্তল্ডং)
31 হযা ুঁ

1.এল.আে.মপ্. ভোি ভথরক 

প্াটকাপ্া া ভোরিে পূ্ব গাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৪৭৮ 0.8

২০৮ েমেন লতাবা ী
েমেন লতাবা ী প্রাথমিক 

মবেযালয়
30 হযা ুঁ

1. ভসািবাে বাজাে এলাকা 

2. ভর্রুয়া ভজাত এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৬৪ 1.5

২০৯ েমেন লতাবা ী
েমেন লতাবা ী জমুনয়াে 

হাই সু্কল
30 হযা ুঁ

1. ফরেস্ট ধুো 

2.  াঙ্গা পু্ল

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৫৭ 0.8

২১০ েবীে নর্ে েবীে নর্ে জমুনয়াে হাই সু্কল 30 হযা ুঁ
1. েবীে নর্ে করলানী 

2. মবশ্বনাথ প্া া

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৮৯ 0.8

২১১ উত্তে লতাবা ী
উত্তে লতাবাম   মহস্তি 

প্রাইিামে সু্কল
30 হযা ুঁ

1. মিশন লাইন 

2. মবমহ ভজাত 

3. লাল ভজাত

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯২১ 1

২১২
সু াষ প্ল্লী, 

হযামিিনর্ঞ্জ

হযামিিনর্ঞ্জ হাই সু্কল (কে-

১)
30 হযা ুঁ 1. সু াষপ্ল্লী  ার্-"এ"

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৩৩ 1

২১৩
সু াষ প্ল্লী, 

হযামিিনর্ঞ্জ

সু াষপ্ল্লী ভস্টটপ্ল্যান 

প্রাইিামে সু্কল
30 হযা ুঁ 1. সু াষপ্ল্লী  ার্-"মব"

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২১২ 2
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২১৪
সু াষ প্ল্লী, 

হযামিিনর্ঞ্জ

হযামিিনর্ঞ্জ হাই সু্কল (কে-

২)
32 হযা ুঁ 1. মবরবক নর্ে

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৭৬ 1

২১৫
শযািাপ্রসাে 

করলানী
ভনতাজী প্রাইিােী সু্কল 32 হযা ুঁ 1. শযািাপ্রসাে করলানী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮২০ 1

২১৬
হযামিিনর্ঞ্জ 

বাজাে

চাইল্ড ভির লপ্রিন্ট 

প্ররজক্ট অমফস
32 হযা ুঁ 1. হযামিিনর্ঞ্জ বাজাে

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮০৭ 0.8

২১৭
মিরপ্া প্া া, 

হযামিিনর্ঞ্জ

হযামিিনর্ঞ্জ মব.এফ. মপ্. 

সু্কল
30 হযা ুঁ

1. ভেলওরয় ভস্টশন লাইন 

2. প্স্তিি মিরপ্াপ্া া

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৫২ 0.8

২১৮
ভিইন ভোি, 

হযামিিনর্ঞ্জ

লতাবাম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত 

অমফস
30 হযা ুঁ 1. বাবুপ্া া মিরপ্াে পূ্ব গাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৫৬ 0.8

২১৯ সরোস্তজৎ প্ল্লী সরোস্তজৎ প্ল্লী প্রাইিােী সু্কল 32 হযা ুঁ 1. সরোস্তজৎ প্ল্লী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৩৯ 0.8

২২০ ভনতাজী প্ল্লী বুন ইংমলশ সু্কল 30 হযা ুঁ 1. ভনতাজী প্ল্লী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৬৬ 1

২২১ ফরোয়ািগ নর্ে ফরোয়ািগ নর্ে প্রাইিােী সু্কল 30 হযা ুঁ

1. ফরোযািগনর্রেে মপ্ িব্লউ মি 

োিাে েমেনাংশ ও িারকশ্বেী 

করলানী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১৩০৬ 0.8

২২২ ফরোয়ািগ নর্ে

ফরোয়ািগ নর্ে ভনপ্ালী 

ভেশাল কযািাে  প্রাইিােী 

সু্কল

30 হযা ুঁ 1. ভনপ্ালী সু্কল ও তুমে লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৩৯ 0.6

২২৩ ফরোয়ািগ নর্ে ফরোয়ািগ নর্ে এস.এস.ভক 32 হযা ুঁ 1. ফরোয়ািগ নর্রেে প্স্তিিাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬২১ 0.8
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২২৪ বক্সা েুয়াে ফরেস্ট বক্সা েুয়াে মব.এফ.প্. সু্কল 30 হযা ুঁ

1. সেে বাজাে 

2. িাোর্া ুঁও 

3. ভলপ্চা া 

4. তামসর্া ুঁও 

5. লাল বাংরলা 

6.  ািা লাইন 

7. ওচলুং(তবর্া ুঁও)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৮৩ 0.6

২২৫
আেিা ফরেস্ট 

বিী

আেিা ফরেস্ট বিী প্রাইিােী 

সু্কল
30 হযা ুঁ

1. আেিা 

2. লািনা

3. ভসওর্া ুঁও

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৩৫৩ 0.6

২২৬ চুনা াঠট
চুনা াঠট মফমনশ মিশন 

প্রাইিােী সু্কল
30 হযা ুঁ 1. চুনা াঠট

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

২৫৬ 0.6

২২৭
২৮ নং ফরেস্ট 

বিী

২৮  নং বক্সা েুয়াে এফ. ম . 

মপ্. সু্কল
30 হযা ুঁ 1. বীট অমফস ও ২৮-নং বনবিী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৪১৪ 0.6

২২৮
সান্তালা বা ী 

ফরেস্ট বিী

সান্তালা বা ী এফ. ম . মপ্. 

সু্কল
30 হযা ুঁ 1. সান্তালাবা ী বনবিী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

২৮৩ 0.6

২২৯ জয়ন্তী জয়ন্তী মব.এফ. মপ্. সু্কল 30 হযা ুঁ
1. জয়ন্তী ফরেষ্ট ভেঞ্জ ও জয়ন্তী 

ব্লক

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৮৩ 0.8

২৩০ বািমন বিী বািমন বিী মব.এফ. মপ্. সু্কল 30 হযা ুঁ

1. ২১-নং বস্তি 

2. মিরপ্া এলাকা 

3. ভিত্রী লাইন 

4. নয়া বস্তি 

5. প্স্তিি ভফারেস্ট ভেঞ্জ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৬৩ 0.6

২৩১ র্ারো বস্তি
র্ারো বস্তি ভনপ্ালী  প্রাথমিক 

মবেযালয়
30 হযা ুঁ

1. ২২ িাইল 

2. বীচ লাইন 

3. ো া লাইন 

4. োই লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮২৮ 0.8

২৩২ োজা াত াওয়া
োজা াত াওয়া জমুনয়াে 

ভবমসক সু্কল (কে-১)
30 হযা ুঁ 1. ভেলওরয় লাইরনে প্স্তিিাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৭৪ 0.6
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২৩৩ োজা াত াওয়া
োজা াত াওয়া জমুনয়াে 

ভবমসক সু্কল (কে-২)
30 হযা ুঁ 1. ভেলওরয় লাইরনে উত্তোংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৪৫৭ 0.9

২৩৪ েিনপু্ে েিনপু্ে হাই সু্কল 34 হযা ুঁ
1. েিনপু্ে ব্লক এলাকা 

2. র্েি বস্তি এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৭০ 0.9

২৩৫ কালকুট কালকুট এফ.ম .মপ্. সু্কল 30 হযা ুঁ 1. ভচরকা-কালকুট বনবিী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৪৯৫ 0.9

২৩৬ র্োধে র্োধে এফ.ম .মপ্. সু্কল 30 হযা ুঁ 1. র্োধে ব্লক এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৭২ 0.9

২৩৭ প্ানবা ী
প্ানবা ী ফরেস্ট ম রলজাস গ 

ক্লাব
30 হযা ুঁ 1. প্ানবা ী ব্লক এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৩২৯ 0.9

২৩৮
ভপ্ারো ফরেস্ট 

ম রলজ

ভপ্ারো ফরেস্ট ম রলজ 

প্রাইিােী সু্কল
30 হযা ুঁ 1. ভপ্ারো ফরেস্ট বীট এলাকা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০১৬ 0.8

২৩৯  ুঠটয়া বিী
ভপ্ারো ১১ কম্পাটগরিন্ট 

আই. মস. মি. এস. ভসন্টাে
30 হযা ুঁ 1.  ুঠটয়া বিী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১৮৭ 0.8

২৪০ শ্রীনাথপু্ে ঠট স্তজ
শ্রীনাথপু্ে ঠট স্তজ প্রাইিােী 

সু্কল
২৫ হযা ুঁ

১. শ্রীনাথপু্ে চা বার্ান (সিগ্র) ২. 

িহাবীে করলানী (সিগ্র)  ৩. নও 

হামলয়া (সিগ্র) 

স্তজমপ্াঃিারিেিাবেী, 

ভিৌজাাঃশ্রীনাথপু্ে ঠট. স্তজ. 

ভজ.এল. নং-৮১.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১০৪ ২

২৪১ েমেণ মশবকাটা েমেণ মশবকাটা প্রাইিােী সু্কল ২৫ হযা ুঁ

১. েমেণমশবকাটা (আংমশক)  ২. 

িধযমশবকাটা (সিগ্র)    স্তজ মপ্াঃ 

িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ 

েমেণমশবকাটা, ভজ এল 

নং,৭৮,ভিৌজা-িধযমশবকাটা,ভজ 

এল নং-৮২।

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯২০ ২
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২৪২ উত্তে িালকে
উত্তে িালকে আমেবাসী 

প্রাইিােী সু্কল
২৫ হযা ুঁ

১. উত্তে িালকে (আংমশক)  স্তজ 

মপ্াঃ িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ উওে 

িালকে, ভজ এল নং৭৯

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৩৯ ২

২৪৩
উত্তে 

প্ামনয়ালগুম 

উত্তে প্ামনয়ালগুম  ভোঃ 

ভকিাে প্রাইিােী সু্কল
২৫ হযা ুঁ

১. প্ামনয়ালগুম  (উত্তোংশ) স্তজ 

মপ্াঃ িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ উত্তে 

প্ামনয়ালগুম , ভজ এল নং-৫৯

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১৩২৫ ২

২৪৪
উত্তে 

প্ামনয়ালগুম 

উত্তে প্ামনয়ালগুম  প্রাইিােী 

সু্কল
২৫ হযা ুঁ

১. উত্তে প্ামনয়ালগুম (উত্তে) স্তজ 

মপ্াঃ িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ উত্তে 

প্ামনয়ালগুম  , ভজ এল নং-৫৯

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯১৫ ২

২৪৫
উত্তে 

প্ামনয়ালগুম 
ভসন্ট ভযারসফ প্রাইিােী সু্কল ২৩ হযা ুঁ

১. উত্তে প্ামনয়ালগুম (েমেণাংশ) 

স্তজ মপ্াঃ িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ 

উত্তে প্ামনয়ালগুম , ভজ এল নং-

৫৯

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৩৬ ২

২৪৬ উত্তে মশবকাটা
উত্তে মশবকাটা মনউ প্রাইিােী 

সু্কল
২৬ হযা ুঁ

১. উত্তে মশবকাটা (আংমশক) স্তজ 

মপ্াঃ িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ উত্তে 

মশবকাটা, ভজ এল নং-৮০.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০২৩ ২

২৪৭ উত্তে মশবকাটা মশবকাটা মব.এফ. মপ্ সু্কল ২৭ হযা ুঁ

১. উত্তে মশবকাটা (আংমশক) স্তজ 

মপ্াঃ িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ উত্তে 

মশবকাটা, ভজ এল নং-৮০.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১৩১৬ ২

২৪৮ পু্ঠটিােী পু্টীিােী হাই সু্কল, কে-১ ২৫ হযা ুঁ

১. পু্টীিােী (পূ্ব গ) স্তজ মপ্াঃ 

িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ 

পু্ঠটিােী,ভজ এল নং-৭৫

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯১৭ ২

২৪৯ পু্ঠটিােী পু্টীিােী হাই সু্কল, কে-২ ২৫ হযা ুঁ

১. পু্টীিােী (প্স্তিিাংশ)  স্তজ মপ্াঃ 

িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ 

পু্ঠটিােী,ভজ এল নং-৭৫

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৮২ ২

২৫০  াষােিাবেী
িালকে  ১নং মব. এফ. মপ্ 

সু্কল
২৫ হযা ুঁ

১.  াষােিাবেী (সিগ্র)  স্তজ মপ্াঃ 

িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ 

 াষােিাবেী, ভজ এল নং-৭৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৩১ ২
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২৫১ েমেণ মশবকাটা ধি গপু্ে প্রাথমিক মবেযালয় ২২ হযা ুঁ

১. েমেণ মশবকাটা(েমেণাংশ)  স্তজ 

মপ্াঃ িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ েমেণ 

মশবকাটা, ভজ এল নং-৭৮

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৫৬ ২

২৫২ েমেণ িালকে
িালকে  ২নং মব. এফ. মপ্. 

সু্কল, কে-১
২৩ হযা ুঁ

১. েমেণ িালকে(আংমশক)  

ভিৌজাাঃ  াষাে িাবেী ভজ.এল. নং-

৭৭      ২. েমেণ 

িালকে(আংমশক)  স্তজ মপ্াঃ 

িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ েমেণ 

িালকে, ভজ. এল নং-৭৭.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৯৩ ২

২৫৩ েমেণ িালকে
িালকে  ২নং মব. এফ. মপ্. 

সু্কল, কে-২
২৪ হযা ুঁ

১.উত্তে িালকে (অংশ) স্তজ মপ্াঃ 

িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ উত্তে 

িালকে, ভজ এল নং-৭৯.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৭৮ ২

২৫৪
উত্তে 

িারিেিাবেী

পূ্ব গ িারিেিাবেী প্রাইিােী 

সু্কল
২৪ হযা ুঁ

১. উত্তে িারিেিাবেী (আংমশক) 

স্তজ মপ্াঃ িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ 

উত্তে িারিেিাবেী, ভজ এল নং-

৬১.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৭৯ ২

২৫৫
উত্তে 

িারিেিাবেী

উত্তে িারিেিাবেী মব এফ 

মপ্ সু্কল, কে-১
২৫ হযা ুঁ

১. েমেণ প্ামনয়ালগুম  

(আংমশক) স্তজ মপ্াঃ িারিেিাবেী, 

ভিৌজাাঃ েমেণ প্ামনয়ালগুমে,  ভজ 

এল নং-৬০.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮০২ ২

২৫৬
েমেণ 

প্ামনয়ালগুম 

িমেনাতুল উলুি িাদ্রাসা 

মশোরকে
২৫ হযা ুঁ

১. েমেণ প্ামনয়ালগুম  (কালকুট 

নেীে প্স্তিিাংশ) স্তজ মপ্াঃ 

িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ েমেণ 

প্ামনয়ালগুমে, ভজ এল নং-৬০.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৫৪ ২

২৫৭
েমেণ 

প্ামনয়ালগুম 

িারিেিাবেী হাই অযাটাচি 

প্রাইিােী সু্কল
২৮ হযা ুঁ

১. েমেণ প্ামনয়ালগুম  (কালকুট 

নেীে পূ্ব গাংশ) স্তজ মপ্াঃ 

িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ েমেণ 

প্ামনয়ালগুমে, ভজ এল নং-৬০.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৪৩৯ ২
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২৫৮
েমেণ 

প্ামনয়ালগুম 
িারিেিাবেী হাই সু্কল ২৯ হযা ুঁ

১. েমেণ প্ামনয়ালগুম (উত্তোংশ) 

স্তজ মপ্াঃ িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ 

েমেণ প্ামনয়ালগুমে,ভজ এল নং-

৬০.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৩১ ২

২৫৯
েমেণ 

প্ামনয়ালগুম 
িারিেিাবেী হাই সু্কল ৩০ হযা ুঁ

১. েমেণ 

প্ামনয়ালগুম (েমেণাংশ)  স্তজ মপ্াঃ 

িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ েমেণ 

প্ামনয়ালগুমে,ভজ এল নং-৬০.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬১৫ ২

২৬০
েমেণ 

িারিেিাবেী

েমেণ িারিেিাবেী মব. এফ. 

মপ্. সু্কল
২৬ হযা ুঁ

১. েমেণ িারিেিাবেী(ভেল 

লাইরনে উত্তে মেক) স্তজ মপ্াঃ 

িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ উত্তে 

িারিেিাবেী, ভজ এল নং-৬১.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৭০ ২

২৬১
েমেণ 

িারিেিাবেী

েমেণ িারিেিাবেী এস. 

এস. ভক.
২৪ হযা ুঁ

১. েমেণ িারিেিাবেী(ভেল 

লাইরনে েমেণ মেক) স্তজ মপ্াঃ 

িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ উত্তে 

িারিেিাবেী, ভজ এল নং-৬১.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭১০ ২

২৬২
উত্তে 

িারিেিাবেী
সুকান্ত স্মমৃত এস. এস. ভক. ২৫ হযা ুঁ

১. উত্তে িারিেিাবেী (আংমশক) 

স্তজ মপ্াঃ িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ 

উত্তে িারিেিাবেী, ভজ এল নং-

৬১.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৯৩ ২

২৬৩
পূ্ব গ িারিেিাবেী 

ঠট স্তজ

িারিেিাবেী ঠট. স্তজ. এস. 

মস. প্রাইিােী সু্কল, কে-১
২৪ হযা ুঁ

১. পূ্ব গ িারিেিাবেী চা বার্ান 

(উত্তোংশ) স্তজ মপ্াঃ িারিেিাবেী, 

ভিৌজাাঃ পূ্ব গ  িারিেিাবেী ঠট স্তজ, 

ভজ এল নং-৫৮.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯০৪ ২

২৬৪
পূ্ব গ িারিেিাবেী 

ঠট. স্তজ.

িারিেিাবেী ঠট. স্তজ. এস. 

মস. প্রাইিােী সু্কল, কে-২
২৪ হযা ুঁ

১. পূ্ব গ িারিেিাবেী চা বার্ান 

(েমেণাংশ)  স্তজ মপ্াঃ 

িারিেিাবেী, ভিৌজাাঃ পূ্ব গ  

িারিেিাবেী ঠট স্তজ, ভজ এল নং-

৫৮.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৩০ ২

1. সিগ্র মনব গাচক সং যা ২২৯০৮৮
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

2.সিগ্র ভ াটগ্রহণ ভকে ২৬৪

3. র্  মনব গাচক সং যা ৮৬৮

মনব গোচে মনবন্ধন আমিেোমরে

১১ নং েোলমচমন (তপমিলী উপজোমত) মনব গোচন ভেত্র
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-1, 

জলোপ্া া

জলোপ্া া মব.এফ.মপ্ সু্কল 20 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-জলোপ্া া, ভজ.এল.নং-১০, উত্তে ব িা  

ফরেষ্ট (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ১১১৯ 1  মক.মি.

২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-1, 

প্রধানপ্া া

fËd¡ef¡s¡ ¢nö ¢nr¡ L¾cÊ 20 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-প্রধানপ্া া, ভজ.এল.নং-৯, প্রধানপ্া া 

(অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ১১৬৮ 1  মক.মি.

৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-1, 

নূতনপ্া া

নূতনপ্া া মব.এফ.মপ্ সু্কল -(কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-নতুনপ্া া, ভজ.এল.নং-১১ নতুনপ্া া 

(পূ্বাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৮১৯ 0.5 মক.মি.

৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-1, 

নূতনপ্া া

নূতনপ্া া মব.এফ.মপ্ সু্কল -(কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-নতুনপ্া া, ভজ.এল.নং-১১ নতুনপ্া া 

(পূ্বাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৮০৮ 0.5 মক.মি.

৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-1, 

নূতনপ্া া

লাল্টুোি হাইসু্কল - (কে-1) 25 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-নতুনপ্া া (অংশ), ভজ,এল.নং-১১, 

নতুনপ্া া (প্স্তিিাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৯৮৭ 0.5 মক.মি.

৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-1, 

নূতনপ্া া

লাল্টুোি হাইসু্কল - (কে-2) 25 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-নতুনপ্া া (অংশ), ভজ,এল.নং-১১, 

নতুনপ্া া (পূ্বাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৮৬০ 0.5 মক.মি.

৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-1, 

প্রধানপ্া া

প্রধানপ্া া ভস্টটপ্ল্যান প্রাইিােী সু্কল 23 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা-প্রধানপ্া া (অংশ), ভজ.এল.নং ৯, 

প্রধানপ্া া (উত্তোংশ) অমধকামেপ্া া এবং 

অাাজাে নর্ে (অংশ),

সকল ভ াটারেে জনয ৮২৮ 1  মক.মি.

৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-1, 

প্রধানপ্া া

fËd¡ef¡s¡ BcnÑ ¢nö ¢nr¡ L¾cÊ 23 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা-প্রধানপ্া া (অংশ), ভজ.এল.নং ৯, 

প্রধানপ্া া (উত্তোংশ) অমধকামেপ্া া এবং 

অাাজাে নর্ে (অংশ),

সকল ভ াটারেে জনয ৮২৯ 1  মক.মি.

৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-1, 

িুিীপ্া া

অলংবে নর্ে জমুনয়াে ভবমসক সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-িুস্তিপ্া া, ভজল নং-৮, অলংবে নর্ে 

(সিগ্র), এবং িুস্তিপ্া া (উত্তোংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১১৭২ 1  মক.মি.

১০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-1, 

িুিীপ্া া

দ্বীপ্চা ুঁে োয় প্রাইিােী সু্কল (কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-িুস্তিপ্া া, ভজল নং-৮, সেকােপ্া া 

(উত্তোংশ) এবংশশীনর্ে (প্স্তিিাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৯৪৫ 0.5 মক.মি.

১১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-1, 

িুিীপ্া া

দ্বীপ্চা ুঁে োয় প্রাইিােী সু্কল (কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা-িুস্তিপ্া া (অংশ), ভজ.এল.নং-৮, 

সেকােপ্া া (উত্তোংশ) এবং শশীনর্ে 

(প্স্তিিাংশ),

সকল ভ াটারেে জনয ৯২৪ 0.5 মক.মি.

১২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-1, 

িুিীপ্া া

কাস্তজগপ্া া মব.এফ.মপ্ সু্কল - (কে-1) . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-িুস্তিপ্া া (অংশ), ভজ.এল.নং-৮, (১) 

শশীনর্ে (পূ্বাংশ), ২) তাো নর্ে (অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৯৭৪ 0.5 মক.মি.

এরনক্সাে - III
চযাপ্টাে ২ প্যাো 2.7.1

ভ াট গ্রহন ভকরেে  স া তামলকা

২ নং আমলদয়ুোর(তপমিলী উপজোমত) ভলাকস া মনব গাচন ভকরেে অন্তগর্ত ১২ নং আমলদয়ুোর  মবধানস া মনব গাচন ভেত্র
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-1, 

িুিীপ্া া

কাস্তজগপ্া া মব.এফ.মপ্ সু্কল - (কে-2) . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-িুস্তিপ্া া (অংশ), ভজ.এল.নং-৮, (১) 

শশীনর্ে (পূ্বাংশ), ২) তাো নর্ে (অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৯৭১ 0.5 মক.মি.

১৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-2, 

মসধাবা ী

পূ্ব মসধাবা ী মশশু মশো ভকে - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-মসধাবা ী (অংশ), ভজ.এল.নং-১৩, মসধাবা ী 

(উত্তোংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৯০৩ 0.5 মক.মি.

১৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-2, 

মসধাবা ী

রূপ্নর্ে  প্রাইিােী সু্কল 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-মসধাবা ী (অংশ), ভজ.এল.নং-১৩, মসধাবা ী 

(িধযাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৯২৮ 1  মক.মি.

১৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-2, 

মসধাবা ী

¢S.Hj.¢f. ú¥m 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-মসধাবা ী (অংশ), ভজ.এল.নং-১৩, মসধাবা ী 

(িধযাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৮৫৬ 1  মক.মি.

১৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-2, 

শালকুিাে হাট

শালকুিাে হাট হাইসু্কল - কে-1 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-শালকুিাে হাট (অংশ), ভজ.এল.নং-

৭,শালকুিােহাট(িধযাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৭৯৭ 1  মক.মি.

১৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-2, 

শালকুিাে হাট

¢nö ¢nr¡ L¾cÊ (l¡X p¡CX Ag fÔ NË¡Eä) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-শালকুিাে হাট (অংশ), ভজ.এল.নং-৭, 

শালকুিােহাট (িধযাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৬৬৩ 1  মক.মি.

১৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-2, 

শালকুিাে হাট

শালকুিাে হাট হাইসু্কল - কে-2 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-শালকুিাে হাট (অংশ), ভজ.এল.নং ৭, 

শালকুিােহাট (পূ্বাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৮৮৬ 0.5 মক.মি.

২০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-2, 

শালকুিাে হাট

শালকুিাে হাট হাইসু্কল - কে-3 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-শালকুিাে হাট (অংশ), ভজ.এল.নং ৭, 

শালকুিােহাট (পূ্বাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৮৬১ 0.5 মক.মি.

২১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-2, 

শালকুিাে হাট

jäm f¡s¡ fË¡Cj¡l£ ú¥m 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-শালকুিাে হাট (অংশ), ভজ.এল.নং-৭, ১) 

িন্ডলপ্া া অংশ নং-
সকল ভ াটারেে জনয ৮৫২ 1  মক.মি.

২২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-2, 

শালকুিাে হাট

Aˆ¥l ¢nö ¢nr¡ L¾cÊ 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-শালকুিাে হাট (অংশ), ভজ.এল.নং-৭, (২) 

অরযাধযানর্ে, ৩,) শালকুিাে হাট (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৮৪১ 1  মক.মি.

২৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-2, 

অযধযানর্ে

শালকুিাে মব.এফ.মপ্ সু্কল - কে-1 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-কলাবা ীয়া (অংশ), ভজ.এল.নং-৬, 

কলাবা ীয়া (প্স্তিিাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৯১৭ 1  মক.মি.

২৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-2, 

অযধযানর্ে

Qae¡ ¢nö ¢nr¡ L¾cÊ (l¦j ew- 1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-কলাবা ীয়া (অংশ ২),  ভজ.এল.নং-৬, 

বযাংিাকী ফরেষ্ট ভেঞ্জ (সিগ্র),
সকল ভ াটারেে জনয ৯৬৮ 1  মক.মি.

২৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-2, 

কলাবা ীয়া

শালকুিাে মব.এফ.মপ্ সু্কল - কে-2 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা-কলাবা ীয়া (অংশ) ১) কলাবা ীয়া 

(প্স্তিিাংশ), ভজ.এল.নং-৬, মশলবা ী ঘাট, 

জলোপ্া া মপ্.িাব্লু.মি োিাে পূ্বাংশ,

সকল ভ াটারেে জনয ৮০৯ 0.5 মক.মি.

২৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-2, 

সুমেপ্া া

Qae¡ ¢nö ¢nr¡ L¾cÊ (l¦j ew- 2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা-১) মসধাবা ী, ভজ.এল.নং-১৩, মসধাবা ী 

(েমেণাংশ), ২) সুমেপ্া া, ভজ.এল.নং-১৫ সুমেপ্া া 

(উত্তোংশ),

সকল ভ াটারেে জনয ৬৪৯ 1  মক.মি.

২৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-2, 

সুমেপ্া া

n¡mL¥j¡l f§hÑ ¢h. Hg. ¢f. ú¥m (l¦j ew- 1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা সুমেপ্া া, ভজ.এল.নং-১৪, সুমেপ্া া 

(েমেণাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৪৭২ 1  মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-2, 

সুমেপ্া া

n¡mL¥j¡l f§hÑ ¢h. Hg. ¢f. ú¥m (l¦j ew- 2) 23 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা সুমেপ্া া, ভজ.এল.নং-১৪, সুমেপ্া া 

(েমেণাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১০৭৩ 2  মক.মি.

২৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. শালকুিাে-2, 

সুমেপ্া া

p¤¤¢lf¡s¡ fË¡Cj¡l£ ú¥m 24 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা সুমেপ্া া, ভজ.এল.নং-১৪, সুমেপ্া া 

(েমেণাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১২৩১ 2  মক.মি.

৩০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্াতলা াওয়া, 

মশলবা ী হাট

মশলবা ী হাট ভেশাল কযািাে  প্রাইাঃসু্কল - 

(কে-1)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা-মশলবা ী হাট, ভজ.এল.নং-১৯, মশলবা ী হাট 

(েমেণাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১২৪৭ 1  মক.মি.

৩১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্াতলা াওয়া, 

মশলবা ী হাট

মশলবা ী হাট ভেশাল কযািাে  প্রাইাঃসু্কল - 

(কে-2)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা-প্াতলা াত্তয়া, ভজ.এল.নং-১৮, 

প্াতলা াত্তয়া (েমেণাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৯২৪ 2  মক.মি.

৩২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্াতলা াওয়া, 

মশলবা ী হাট

fËN¢an£m ¢nö ¢nr¡ L¾cÊ 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা-মশলবা ী হাট, ভজ.এল.নং-১৯, মশলবা ী হাট 

(প্স্তিিাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৮৬৭ 2  মক.মি.

৩৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্াতলা াওয়া, 

মশলবা ী হাট

সারহবরপ্াতা েবীে মবেযাপ্ীি - (উত্তোংশ) 

(কে-1)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা-মশলবা ী হাট, ভজ.এল.নং-১৯, মশলবা ী হাট 

(পূ্বাংশ) পূ্রব বুম রতাষ গা নেীে পূ্বাংশ (ভসানােপু্ে) 

প্স্তিরি - সারহবরপ্াতা বাজাে িধয  ার্ 

মপ্.িাব্লু.মি োিাে

সকল ভ াটারেে জনয ১০৪১ 2  মক.মি.

৩৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্াতলা াওয়া, 

মশলবা ী হাট

সারহবরপ্াতা েবীে মবেযাপ্ীি - (প্স্তিিাংশ) 

(কে-2 )
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা-মশলবা ী হাট (অংশ), ভজ.এল.নং-১৯, পূ্বাঃ 

মপ্.িাব্লু.মি ৩১ নং জাতীয় স ক হইরত ভজলা 

প্মেষে োিাে প্স্তিিাংশ বোবে এবং ৩১ নং 

জাতীয় স ক হইরত

সকল ভ াটারেে জনয ১১৮৫ 2  মক.মি.

৩৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্াতলা াওয়া, 

মশলবা ী হাট

মশিলাবা ী সারহবরপ্াতা প্রাইিােী সু্কল - . 23 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা-মশলবা ী হাট (অংশ), ভজ.এল.নং-১৯, পূ্বাঃ 

মপ্.িাব্লু.মি ৩১ নং জাতীয় স ক হইরত ভজলা 

প্মেষে োিাে প্স্তিিাংশ বোবে এবং ৩১ নং 

জাতীয় স ক হইরত

সকল ভ াটারেে জনয ১০২৫ 2  মক.মি.

৩৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্াতলা াওয়া, 

মশলবা ী হাট

A‰eJu¡s£ p¾V¡l p¡qhf¡a¡ 24 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা-মশলবা ী হাট (অংশ), ভজ.এল.নং-১৯, পূ্বাঃ 

মপ্.িাব্লু.মি ৩১ নং জাতীয় স ক হইরত ভজলা 

প্মেষে োিাে প্স্তিিাংশ বোবে এবং ৩১ নং 

জাতীয় স ক হইরত

সকল ভ াটারেে জনয ৭৩৯ 1  মক.মি.

৩৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্াতলা াওয়া, 

প্াতলা াওয়া

f¡am¡M¡Ju¡ 1 ew ¢h. Hg. ¢f ú¥m 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্াতলা াত্তয়া, ভজ.এল.নং -১৮, 

প্াতলা াত্তয়া (উত্তোংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৯৮৪ 1.5 মক.মি.

৩৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্াতলা াওয়া, পূ্ব 

মশিলাবা ী

f¢ÕQj ¢njm¡h¡s£ fË¡Cj¡l£ ú¥m 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ পূ্ব মশিলাবা ী, ভজ.এল.নং -২১, পূ্ব 

মশিলাবা ী (সিগ্র),
সকল ভ াটারেে জনয ৭৮২ 2  মক.মি.

৩৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্াতলা াওয়া, 

উত্তে মশিলাবা ী

উত্তে মশিলাবা ী প্রাইিােী সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ উত্তে মশিলাবা ী, ভজ.এল.নং-২৩, উত্তে 

মশিলাবা ী (সিগ্র),
সকল ভ াটারেে জনয ১১৯৪ 2  মক.মি.

৪০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্াতলা াওয়া, 

উত্তে মশিলাবা ী

L¥j¡lf¡s¡ Hg. ¢i. fË¡Cj¡l£ ú¥m 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ উত্তে মশিলাবা ী, ভজ.এল.নং-২৩, উত্তে 

মশিলাবা ী (সিগ্র),
সকল ভ াটারেে জনয ১০৬৯ 2  মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৪১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্াতলা াওয়া, 

উত্তে মশিলাবা ী

QL¡u¡Ma£ 1 ew ¢h. Hg. ¢f ú¥m 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ উত্তে মশিলাবা ী, ভজ.এল.নং-২৩, উত্তে 

মশিলাবা ী (সিগ্র),
সকল ভ াটারেে জনয ৮০১ 2  মক.মি.

৪২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, 

কুিােপ্া া

Mulh¡s£ S¥¢eul h¢pL ú¥m 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েমেুঁ ণ চারকায়ার তী, ভজ.এল.নং-২০, 

েমেুঁ ন চারকায়ার তী (পূ্বাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৭৫৮ 2  মক.মি.

৪৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, 

কুিােপ্া া

QL¡u¡Ma£ ¢S.¢f. A¢gp 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েমেুঁ ণ চারকায়ার তী, ভজ.এল.নং-২০, 

েমেুঁ ন চারকায়ার তী (পূ্বাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৭২৯ 2  মক.মি.

৪৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, 

েমেণ চরকায়ার তী

c¢re QL¡u¡Ma£ L¡SÑ£f¡s¡ fË¡Cj¡l£ ú¥m 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েমেুঁ ণ চারকায়ার তী, ভজ.এল.নং-২০, 

েমেুঁ ন চারকায়ার তী (প্স্তিিাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৭৯৬ 1.5 মক.মি.

৪৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, 

েমেণ চরকায়ার তী

h¡l¦e£ Qae¡ L¾cÊ 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েমেুঁ ণ চারকায়ার তী, ভজ.এল.নং-২০, 

েমেুঁ ন চারকায়ার তী (পূ্বাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৭২৮ 1.5 মক.মি.

৪৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, উত্তে 

চরকায়ার তী

ধীমেজ ভিরিামেয়াল প্রাইিােী সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ উত্তে চারকায়ার তী, ভজ.এল.নং-৩৬, উত্তে 

চারকায়ার তী (সিগ্র),
সকল ভ াটারেে জনয ১০০৯ 1.5 মক.মি.

৪৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, 

নাথুয়াটােী

নাথুয়াটােী প্রাথমিক মবেযালয় - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ নাথুয়াটােী, ভজ.এল.নং-৩৫, নাথুয়াটােী 

(অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১২৭৩ 2  মক.মি.

৪৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, উত্তে 

কািমসং

Ešl L¡j¢pw Øfn¡m LX¡l fË¡Cj¡l£ ú¥m 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ উত্তে কািমসং গ্রাি, ভজ.এল.নং-৩০, উত্তে 

কািমসং গ্রাি (েমেুঁ নাংশ,)
সকল ভ াটারেে জনয ৫৮৮ 2  মক.মি.

৪৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, 

েমেণ কািমসং

Ešl L¡j¢pw fË¡Cj¡l£ ú¥m 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েমেুঁ ন কািমসং গ্রাি, ভজ.এল.নং-২৯, 

েমেুঁ ণ কািমসং গ্রাি (সিগ্র),
সকল ভ াটারেে জনয ৭৩৭ 2  মক.মি.

৫০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, 

েমেণ কািমসং

েমেণ কািমসং গ্রাি মব.এফ.মপ্ সু্কল -  (কে-

1)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ েমেুঁ ন কািমসং গ্রাি, ভজ.এল.নং-২৯, 

েমেুঁ ণ কািমসং গ্রাি (সিগ্র),
সকল ভ াটারেে জনয ৮৩১ 2  মক.মি.

৫১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, উত্তে 

ভসানাপু্ে

f§hÑ L¡j¢pw NË¡j fË¡Cj¡l£ ú¥m 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েমেুঁ ন কািমসং গ্রাি, ভজ.এল.নং-২৯, 

েমেুঁ ণ কািমসং গ্রাি (সিগ্র),
সকল ভ াটারেে জনয ৭২৩ 2  মক.মি.

৫২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, উত্তে 

ভসানাপু্ে

plL¡lf¡s¡ fË¡Cj¡l£ ú¥m 23 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ উত্তে ভসানাপু্ে, ভজ.এল.নং-২৬, উত্তে 

ভসানাপু্ে (উত্তোংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১১২৮ 2  মক.মি.

৫৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, উত্তে 

ভসানাপু্ে

ভসানাপু্ে মব.ভক হাই সু্কল 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ উত্তে ভসানাপু্ে, ভজ.এল.নং-২৬, উত্তে 

ভসানাপু্ে (প্স্তিিাংশ), েমেুঁ ন ভসানাপু্ে, 

ভজ.এল.নং-২৭, েমেুঁ ন ভসানাপু্ে (প্স্তিিাংশ),

সকল ভ াটারেে জনয ৮৯৩ 2.5 মক.মি.

৫৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, 

েমেণ চরকায়ার তী

c¢re p¡e¡f¤l ¢nö ¢eLae fË¡Cj¡l£ ú¥m 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েমেুঁ ন চারকায়ার তী, ভজ.এল.নং-২০, 

েমেুঁ ন চারকায়ার তী (অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৪৪৬ 2  মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৫৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, 

েমেণ চরকায়ার তী

c¢re QL¡u¡Ma£ 1 ew Hp.Hp.L 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েমেন চারকায়ার তী, ভজ.এল.নং-২০, 

েমেন চারকায়ার তী (অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৮১৭ 2  মক.মি.

৫৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, উত্তে 

ভসানাপু্ে

BcnÑ ¢nö a£bÑ ¢hcÉ¡mu 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ১) উত্তে ভসানাপু্ে, ভজ.এল.নং-২৬ ১ 

)উত্তে ভসানাপু্ে (িধযাংশ), ২) েমেন ভসানাপু্ে 

ভজ.এল.নং-২৭, েমেন ভসানাপু্ে (উত্তোংশ),

সকল ভ াটারেে জনয ১০৮২ 2  মক.মি.

৫৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, 

েমেণ ভসানাপু্ে

Ešl p¡e¡f¤l ¢eE fË¡Cj¡l£ ú¥m 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েমেন ভসানােপু্ে, ভজ.এল.নং-২৭, েমেন 

ভসানাপু্ে (েমেন-পূ্বাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১০৭৩ 2  মক.মি.

৫৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, 

প্াুঁচরকালগুম 

p¡e¡f¤l 2 ew ¢h. Hg. ¢f ú¥m 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ উত্তে ভসানাপু্ে, ভজ.এল.নং-২৬, উত্তে 

ভসানাপু্ে (পূ্বাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১২৩৩ 1.5 মক.মি.

৫৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, 

প্াুঁচরকালগুম 

প্া ুঁচরকালগুম  প্ররিামেনী  হাইসু্কল -  (কে-

1)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ উত্তে ভসানাপু্ে, ভজ.এল.নং-২৬, উত্তে 

ভসানাপু্ে (পূ্বাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৭৯৭ 1.5 মক.মি.

৬০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, 

প্াুঁচরকালগুম 

প্া ুঁচরকালগুম  প্ররিামেনী  হাইসু্কল -  (কে-

2)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ উত্তে ভসানাপু্ে, ভজ.এল.নং-২৬, উত্তে 

ভসানাপু্ে (পূ্বাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৬৬৫ 1.5 মক.মি.

৬১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, 

প্াুঁচরকালগুম 

সােোরিাহন জমুনয়াে ভবমসক সু্কল - . (কে-

1)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ প্াুঁচরকাল গুম , ভজ.এল.নং-২৮, প্াুঁচরকাল 

গুম  (প্স্তিিাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৫৭৫ 1.5 মক.মি.

৬২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, 

প্াুঁচরকালগুম 

সােোরিাহন জমুনয়াে ভবমসক সু্কল - . (কে-

2)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ প্াুঁচরকাল গুম , ভজ.এল.নং-২৮, প্াুঁচরকাল 

গুম  (প্স্তিিাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৭৭৭ 1.5 মক.মি.

৬৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. চরকায়ার মত, 

প্াুঁচরকালগুম 

প্া ুঁচরকালগুম   মব. এফ. মপ্  সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্াুঁচরকাল গুম , ভজ.এল.নং-২৮, প্াুঁচরকাল 

গুম  (পূ্বাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১১৭১ 1  মক.মি.

৬৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. িথুো, িথুো চা 

বার্ান

j¤¾p£m¡Ce Hp.Hp.L 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ িথুো চা বার্ান, ভজ.এল.নং-২৫, ১) িথুো 

ঠট.স্তজ (অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১০১১ 1  মক.মি.

৬৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. িথুো, িথুো চা 

বার্ান

িথুো চা বার্ান 2নং জমুনয়াে ভবমসক সু্কল - 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ িথুো চা বার্ান, ভজ.এল.নং-২৫, িথুো চা 

বার্ান অংশ,
সকল ভ াটারেে জনয ১০৬২ 1  মক.মি.

৬৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. িথুো, িথুো চা 

বার্ান

সুরেে প্রসাে জমুনয়াে ভবমসক সু্কল (ইউমনট-

1) - .
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ িথুো চা বার্ান, ভজ.এল.নং-২৫, ১) িথুো 

ঠট.স্তজ ভফক্টােী লাইন, বাবুবাসা লাইন, ২) কুমল 

লাইন,

সকল ভ াটারেে জনয ৭৪৮ 2  মক.মি.

New 

rationaliz

ed

৬৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. িথুো, িথুো চা 

বার্ান
jb¤l¡ SueNl Hp.Hp.L 23 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ িথুো চা বার্ান, ভজ.এল.নং-২৫, 1) 

জয়নর্ে 2) োজ ুলাইন
সকল ভ াটারেে জনয ৬৩৬ 2  মক.মি.

New 

rationaliz

ed

৬৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. িথুো, িথুো চা 

বার্ান
jb¤l¡ ¢S.¢f. A¢gp 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ িথুো চা বার্ান, ভজ.এল.নং-২৫ ১) িথুো 

হাটর ালা, ২) হাটর ালা শ্রমিক লাইন ও ভিাহন 

লাইন ৩) মপ্ঠটয়াস ভেত্তয়া সুমলিন লাইন, ৪) মপ্এাস 

লাইন এবং

সকল ভ াটারেে জনয ৬১৫ 1  মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৬৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. িথুো, িথুো চা 

বার্ান

সুরেে প্রসাে জমুনয়াে ভবমসক সু্কল (ইউমনট-

2) - .
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ িথুো চা বার্ান, ভজ.এল.নং-২৫ ১) িথুো 

হাটর ালা, ২) হাটর ালা শ্রমিক লাইন ও ভিাহন 

লাইন ৩) মপ্ঠটয়াস ভেত্তয়া সুমলিন লাইন, ৪) মপ্এাস 

লাইন এবং

সকল ভ াটারেে জনয ৭৩৩ 1  মক.মি.

৭০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. িথুো, িথুো চা 

বার্ান

িথুো চা বার্ান 1নংজমুনয়াে ভবমসক সু্কল - 

কে-1
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ িথুো চা বার্ান, ভজ.এল.নং-২৫, 

১)িুিীলাইন ২)মসিন লাইন,
সকল ভ াটারেে জনয ১১৬২ 1  মক.মি.

৭১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. িথুো, িথুো চা 

বার্ান

িথুো চা বার্ান 1নংজমুনয়াে ভবমসক সু্কল - 

কে-2
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ িথুো চা বার্ান, ভজ.এল.নং-২৫, ১) 

োিচেন লাইন, ২) ক্লাব লাইন, ৩) চাপ্োমশ লাইন, 

৪) মধরু লাইন, ৫) মবেশা লাইন, ৬) ম কু লাইন, 

৭) াক ী

সকল ভ াটারেে জনয ১০০০ 1  মক.মি.

৭২
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. িথুো, মচলাপ্াতা
মচলাপ্াতা ফরেস্ট ভেঞ্জ হাই সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ েমেন ব িা  ফরেষ্ট, ভজ.এল.নং-১২, 

১)মচলাপ্াতা ফরেষ্ট ভেঞ্জ অমফস কম্পাউন্ড (সিগ্র), 

২) কুিাই বিী (সিগ্র) ৩) বামনয়া বিী (সিগ্র) এবং 

৪)

সকল ভ াটারেে জনয ৮৩৪ 2  মক.মি.

৭৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. তপ্সী াতা, উত্তে 

প্াটকা প্া া

SuL¡¿¹ Øj«¢a ¢hcÉ¡f£W 21 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ উত্তে প্াটকাপ্া া, ভজ.এল.নং-৩৮, উত্তে 

প্াটকাপ্া া (উত্তোংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৭৮৫ 0.5  মক.মি.

৭৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. তপ্সী াতা, উত্তে 

প্াটকা প্া া

প্াটকা প্া া  জমুনয়াে ভবমসক সু্কল 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ উত্তে প্াটকাপ্া া, ভজ.এল.নং-৩৮, উত্তে 

প্াটকাপ্া া (উত্তোংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৭২৬ 1  মক.মি.

৭৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. তপ্সী াতা, উত্তে 

প্াটকা প্া া

উত্তে প্াটকাপ্া া ভিৌজা প্রাইিােী সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ উত্তে প্াটকাপ্া া, ভজ.এল.নং-৩৮, উত্তে 

প্াটকাপ্া া (েমেনাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৯০৯ 1  মক.মি.

৭৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. তপ্সী াতা, িধয 

প্াটকা প্া া

িধয প্াটকা প্া া প্রাইিােী সু্কল - (কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
 ভিৌজাাঃ িধয প্াটকাপ্া া, ভজ.এল.নং-৩৭, িধয 

প্াটকাপ্া া সিগ্র (হাটর ালা এলাকা  বারে),
সকল ভ াটারেে জনয ৭৮১ 0'7 মক.মি.

৭৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. তপ্সী াতা, িধয 

প্াটকা প্া া

িধয প্াটকা প্া া প্রাইিােী সু্কল - (কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
 ভিৌজাাঃ িধয প্াটকাপ্া া, ভজ.এল.নং-৩৭, িধয 

প্াটকাপ্া া সিগ্র (হাটর ালা এলাকা  বারে),
সকল ভ াটারেে জনয ৬৬৮ 0'7 মক.মি.

৭৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. তপ্সী াতা, 

প্াটকাপ্া া চাবার্ান

¢pl¦h¡s£ 1 ew ¢h. Hg. ¢f ú¥m 21 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্াটকাপ্া া ঠট.স্তজ, ভজ.এল.নং-৩৯, 

প্াটকাপ্া া ঠট.স্তজ ক ব্লক,
সকল ভ াটারেে জনয ৯৪৫ 1 মক.মি.

৭৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. তপ্সী াতা, 

প্াটকাপ্া া চাবার্ান

প্াটকাপ্া া চাবার্ান প্রাাঃসু্কল - 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্াটকাপ্া া ঠট.স্তজ, ভজ.এল.নং-৩৯, 

প্াটকাপ্া া ঠট.স্তজ ক ব্লক,
সকল ভ াটারেে জনয ৯২৮ 1'5 মক.মি.

৮০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. তপ্সী াতা, 

প্াটকাপ্া া চাবার্ান

প্াটকাপ্া া চাবার্ান অমফসর্হৃ - . 18 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্াটকাপ্া া ঠট.স্তজ, ভজ.এল. নং-৩৯ ১) 

প্াটকাপ্া া ঠট.স্তজ (েমেনাংশ), ২) বলোি লাইন,
সকল ভ াটারেে জনয ৭৫৩ 1  মক.মি.

৮১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. তপ্সী াতা, 

প্াটকাপ্া া চাবার্ান

f¡VL¡f¡s¡ ¢V.¢S. fË¡Cj¡l£ ú¥m 18 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েমেন প্াটকাপ্া া, ভজ.এল.নং- ৩৩, 

েমেন প্াটকাপ্া া (উত্তোংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৬৫৮ 1  মক.মি.

৮২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. তপ্সী াতা, েমেণ 

প্াটকাপ্া া

প্াটকা প্া া আই.ঠট.মি.মপ্. প্রাইিােী সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েমেন প্াটকাপ্া া, ভজ.এল.নং- ৩৩, 

েমেন প্াটকাপ্া া (উত্তোংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১২৯৭ 1  মক.মি.
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নোি)
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অবমস্থত তোহোর নোি
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সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৮৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. তপ্সী াতা, েমেণ 

প্াটকাপ্া া

েমেণ প্াটকাপ্া া  ভিৌজা প্রাাঃ সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েমেন প্াটকাপ্া া, ভজ.এল.নং- ৩৩, 

েমেন প্াটকাপ্া া (েমেনাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১১২৮ 1  মক.মি.

৮৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. তপ্সী াতা, প্স্তিি 

শালবা ী

শালবা ী মব.এফ.মপ্ সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্স্তিি শালবা ী, ভজ.এল.নং-৩৪, প্স্তিি 

শালবা ী (সিগ্র),
সকল ভ াটারেে জনয ১২৮০ 1  মক.মি.

৮৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. তপ্সী াতা, 

তপ্সী াতা

তপ্সী াতা বসটােী প্রাথমিক মবেযালয় - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ তপ্সী  াতা, ভজ.এল.নং-৩১, তপ্সী  াতা 

(অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১০৮১ 1  মক.মি.

৮৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. তপ্সী াতা, 

তপ্সী াতা

তপ্সী াতা 1নং মব.এফ.মপ্ সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ তপ্সী  াতা, ভজ.এল.নং-৩১, তপ্সী  াতা 

(অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১০৫৫ 1'5 মক.মি.

৮৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. তপ্সী াতা, 

ঘেঘমেয়া হাট

ঘেঘমেয়া হাট প্রাইিােী  সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ ভিৌজাাঃ তপ্সী  াতা, ভজ.এল.নং-৩১, ঘেঘমেয়া হাট, সকল ভ াটারেে জনয ৭৫২ 1  মক.মি.

৮৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, 

প্াকু ীতলা

সুকান্ত প্রাথমিক মবেযালয় - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্াকু ীতলা, ভজ.এল.নং-৩২, প্াকু ীতলা 

(অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১৩২২ 1  মক.মি.

৮৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, 

প্াকু ীতলা

উত্তে প্াকু ীতলা জমুনয়াে ভবমসক সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্াকু ীতলা, ভজ.এল.নং-৩২, প্াকু ীতলা 

(অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৭৬১ 1  মক.মি.

৯০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, 

প্াকু ীতলা

f¡L¥l£am¡ ØVVfÔ¡e fË¡Cj¡l£ ú¥m 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্াকু ীতলা, ভজ.এল.নং-৩২, প্াকু ীতলা 

(অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৬৬৮ 1  মক.মি.

৯১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, 

প্াকু ীতলা

তপ্সী াতা হাইসু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্াকু ীতলা, ভজ.এল.নং-৩২, প্াকু ীতলা 

(অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১২৯৯ 1K মক.মি.

৯২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, 

প্াকু ীতলা

তপ্সী াতা 2নং মব, এফ, মপ্, সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্েেপ্াে, ভজ.এল.নং-৪৪, প্েেপ্াে 

(অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১১৮০ 1  মক.মি.

৯৩
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, প্েেপ্াে
প্েেপ্াে মব.এফ.মপ্ সু্কল - কে-1 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ প্েেপ্াে, ভজ.এল.নং-৪৪ প্েেপ্াে (অংশ) 

মপ্.িব্লু.মি োিাে উত্তোংশ
সকল ভ াটারেে জনয ৬৮১ 1  মক.মি.

৯৪
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, প্েেপ্াে
প্েেপ্াে মব.এফ.মপ্ সু্কল - কে-2 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ প্েেপ্াে, ভজ.এল.নং-৪৪, প্েেপ্াে 

(অংশ), মপ্.িব্লু.মি োিাে েমেনাংশ,
সকল ভ াটারেে জনয ৬৬৩ 1  মক.মি.

৯৫
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, প্েেপ্াে
eh fË¡b¢jL ¢hcÉ¡mu 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ প্েেপ্াে, ভজ.এল.নং-৪৪ প্েেপ্াে 

(অংশ), মপ্.িব্লু.মি োিাে েমেনাংশ,
সকল ভ াটারেে জনয ৮৬২ 1  মক.মি.

৯৬
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, বীেপ্া া
বীেপ্া া ভষ্টটপ্ল্যান প্রাথমিক মবেযালয় - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ ভিৌজাাঃ বীেপ্া া, ভজ.এল.নং-৪৫, বীেপ্া া (অংশ), সকল ভ াটারেে জনয ১৩৪১ 1  মক.মি.

৯৭
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, বীেপ্া া
েমবকান্ত উচ্চ মবেযালয় - . (কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ ভিৌজাাঃ বীেপ্া া, ভজ.এল.নং-৪৫ বীেপ্া া (িধয), সকল ভ াটারেে জনয ৮২৬ 1  মক.মি.
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নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৯৮
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, বীেপ্া া
েমবকান্ত উচ্চ মবেযালয় - . (কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ ভিৌজাাঃ বীেপ্া া, ভজ.এল.নং-৪৫ বীেপ্া া (িধয), সকল ভ াটারেে জনয ৬২৯ 1  মক.মি.

৯৯
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, বীেপ্া া
ভনতাজী প্রাথমিক মবেযালয় - (কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ ভিৌজাাঃ বীেপ্া া, ভজ.এল.নং-৪৫ বীেপ্া া (অংশ), সকল ভ াটারেে জনয ৭২৯ 1  মক.মি.

১০০
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, বীেপ্া া
ভনতাজী প্রাথমিক মবেযালয় - (কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ ভিৌজাাঃ বীেপ্া া, ভজ.এল.নং-৪৫ বীেপ্া া (অংশ), সকল ভ াটারেে জনয ৭৮৮ 1  মক.মি.

১০১
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, বীেপ্া া
মবরবকানি করলজ বীেপ্া া - . 20 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ বীেপ্া া, ভজ.এল.নং-৪৫ বীেপ্া া (উত্তে 

িধযাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৫৬৩ 1  মক.মি.

১০২
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, বীেপ্া া

বীেপ্া া জয়ন্তী সিবায় এস.মস প্রাইিােী 

সু্কল -
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ বীেপ্া া, ভজ.এল.নং-৪৫, বীেপ্া া (উত্তে 

প্স্তিিাংশ) েরেশ্বে িীল সহ,
সকল ভ াটারেে জনয ৭৭০ 1  মক.মি.

১০৩
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, বীেপ্া া

বীেপ্া া আন্ডাে প্েেপ্াে অঞ্চল প্রাাঃ সু্কল 

(িরটশ্বে) - .(কে-1)
25 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ বীেপ্া া, ভজ.এল.নং-৪৫ বীেপ্া া (উত্তে 

পূ্েবাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৬৯৬ 1  মক.মি.

১০৪
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, বীেপ্া া

বীেপ্া া আন্ডাে প্েেপ্াে অঞ্চল প্রাাঃ সু্কল 

(িরটশ্বে) - .(কে-2)
25 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ বীেপ্া া, ভজ.এল.নং-৪৫ বীেপ্া া (উত্তে 

পূ্েবাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৬৯৭ 1  মক.মি.

১০৫
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, বীেপ্া া

বীেপ্া া জয়ন্তী সিবায় এস.মস প্রাইিােী 

সু্কল -
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ বীেপ্া া, ভজ.এল.নং-৪৫ বীেপ্া া (উত্তে 

প্স্তিিাংশ) েরেশ্বে িীল সহ,
সকল ভ াটারেে জনয ৮৭৮ 1  মক.মি.

১০৬
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, বীেপ্া া
h£lf¡s¡ ¢nö ¢nr¡ L¾cÊ 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ বীেপ্া া, ভজ.এল.নং-৪৫ বীেপ্া া (উত্তে 

প্স্তিিাংশ) েরেশ্বে িীল সহ,
সকল ভ াটারেে জনয ৬৫৯ 1  মক.মি.

১০৭
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. প্েেপ্াে, চা ুঁপ্াতলী
চা ুঁপ্াতলী ভস্টট প্ল্যান প্রাইিােী সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ চাপ্াতমল, ভজ.এল.নং-৪৩, চাপ্াতমল 

(অংশ) কলাবা ী (সিগ্র), অংশ নং-৬৯
সকল ভ াটারেে জনয ৬৯৪ 1  মক.মি.

১০৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, 

চা ুঁপ্াতলী

Q¡f¡am£ jdÉf¡s¡ He.¢f fË¡Cj¡l£ ú¥m (l¦j 

ew-1)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ চাপ্াতমল, ভজ.এল.নং-৪৩, চাপ্াতমল 

(প্স্তিি)অংশ নং-৭০
সকল ভ াটারেে জনয ৬১৩ 1  মক.মি.

১০৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, 

চা ুঁপ্াতলী

Q¡f¡am£ jdÉf¡s¡ He.¢f fË¡Cj¡l£ ú¥m (l¦j 

ew-2)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ চাপ্াতমল, ভজ.এল.নং-৪৩, চাপ্াতমল 

(প্স্তিি)অংশ নং-৭০
সকল ভ াটারেে জনয ৭৬৫ 1  মক.মি.

১১০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, 

চা ুঁপ্াতলী

চা ুঁপ্াতলী 2নং ভস্টট প্ল্যান প্রাইিােী সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ চাপ্াতমল, ভজ.এল.নং-৪৩, চাপ্াতমল 

(পূ্েবাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৭৫০ 1  মক.মি.

১১১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, 

ভফাসকািাঙ্গা

ভফাসকািাঙ্গা ভেশাল কযািাে প্রাইিােী 

সু্কল - .
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ভফাকসাজাঙ্গা, ভজ.এল.নং-৪০, 

ভফাকসাজাঙ্গা (পূ্ব এবং উত্তোংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১০৯৭ 1 মক.মি.

১১২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, 

ভফাসকািাঙ্গা

ভফাসকািাঙ্গা স্বণ গ আমেবাসী হাই সু্কল - . 20 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ ভফাকসাজাঙ্গা, ভজ.এল.নং-৪০, 

ভফাকসাজাঙ্গা (প্স্তিিাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১০৬৭ 1  মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১১৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, 

সাতরকাোমল

বঞু্চকািােী 2নং মব.এফ.মপ্ সু্কল - . (কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ সাতরকাোমল, ভজ.এল.নং-৪১, f¤e¡ 

El¡J h¡¢s , Ae¤fl c¡L¡e, Aa¥m 

Q±fb£,

সকল ভ াটারেে জনয ৬৫৯ 1  মক.মি.

New 

rationaliz

ed

১১৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, 

সাতরকাোমল

বঞু্চকািােী 2নং মব.এফ.মপ্ সু্কল - . (কে-2) 23 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ সাতরকাোমল, ভজ.এল.নং-৪১, f¤e¡ 

El¡J h¡¢s , Ae¤fl c¡L¡e, Aa¥m 

Q±fb£,

সকল ভ াটারেে জনয ৭৭৯ 2  মক.মি.

New 

rationaliz

ed

১১৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, 

বঞু্চকািােী

বঞু্চকািােী 4নং মব.এফ.মপ্ সু্কল 23 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ বঞু্চকািােী, ভজ.এল.নং-৪২, বঞু্চকািােী 

(উত্তোংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৮১৯ 1  মক.মি.

১১৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, 

বঞু্চকািােী

h’¥L¡j¡l£ f¢ÕQj ¢nö ¢nr¡ 

L¾cÊ
23 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ বঞু্চকািােী, ভজ.এল.নং-৪২, বঞু্চকািােী 

(উত্তোংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৭৭৬ 1  মক.মি.

১১৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, 

বঞু্চকািােী

বঞু্চকািােী 3নং মব.এফ.মপ্ সু্কল - .(কে-1) 20 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ বঞু্চকািােী, ভজ.এল.নং-৪২, বঞু্চকািােী 

(েমেনাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৬৩২ 1 মক.মি.

১১৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, 

বঞু্চকািােী

বঞু্চকািােী 3নং মব.এফ.মপ্ সু্কল - .(কে-2) 20 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ বঞু্চকািােী, ভজ.এল.নং-৪২, বঞু্চকািােী 

(েমেনাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৬৬০ 1 মক.মি.

১১৯
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, ঘার্ া
ঘার্ া  হাইসু্কল 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ ভিৌজাাঃ ঘাঘো, ভজ.এল.নং-৪৬, ঘাঘো (েমেনাংশ), সকল ভ াটারেে জনয ৯২৮ 1  মক.মি.

১২০
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, ঘার্ া
jq¡L¡m h¡s£ fË¡b¢jL ¢hcÉ¡mu 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ঘাঘো, ভজ.এল.নং-৪৬, ঘাঘো (িধয-

প্স্তিনাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৯২৫ 1  মক.মি.

১২১
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, ঘার্ া
ঘার্ া জমুনয়াে ভবমসক সু্কল - কে-1 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ঘাঘো, ভজ.এল.নং-৪৬, ঘাঘো (িধয-

প্স্তিনাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১০০১ 1  মক.মি.

১২২
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, ঘার্ া

2 ew Al¢h¾ceNl Lm¡e£ fË¡b¢jL 

¢hcÉ¡mu
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ বাইেীগুম , ভজ.এল.নং-৪৬, ঘাঘো (উত্তে-

পূ্ব অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৮২৯ 1  মক.মি.

১২৩
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, ঘার্ া
ঘার্ া জমুনয়াে ভবমসক সু্কল - কে-2 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ঘাঘো, ভজ.এল.নং-৪৬, ঘাঘো (িধয-

প্স্তিনাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৯৫৯ 1  মক.মি.

১২৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, 

বাইেীগুম 

 ুবনরিাহন মবেযািস্তিে - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ বাইেীগুম , ভজ.এল.নং-৪৭, বাইেীগুম  

(েমেনাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১১৯০ 1  মক.মি.

১২৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, 

বাইেীগুম 

বাইেীগুম  মব.এফ.মপ্ সু্কল - (কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ বাইেীগুম , ভজ.এল.নং-৪৭, বাইেীগুম  

(িধযাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৭৯৭ 1  মক.মি.

১২৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, 

বাইেীগুম 

বাইেীগুম  মব.এফ.মপ্ সু্কল - (কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ বাইেীগুম , ভজ.এল.নং-৪৭, বাইেীগুম  

(িধযাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৮৩৮ 1  মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১২৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. বঞু্চকািােী, 

বাইেীগুম 

উত্তে বাইেীগুম  মনউ প্রাইিােী সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ বাইেীগুম , ভজ.এল.নং-৪৭, বাইেীগুম  

উত্তোংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১১৩৯ 1  মক.মি.

১২৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

প্স্তিি স্তজত্্পু্ে

প্স্তিি স্তজত্্পু্ে এমিশনাল প্রাইিােী  সু্কল - 

(কে-1).
18 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ প্স্তিি িারিেিাবেী ঠট র্ারিগন, 

ভজ.এল.নং-৪৮, প্স্তিি িারিেিাবেী ঠট র্ারিগন 

(েিনপু্ে ব্লক),

সকল ভ াটারেে জনয ৬৮১ 1  মক.মি.

১২৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

প্স্তিি স্তজত্্পু্ে

প্স্তিি স্তজত্্পু্ে এমিশনাল প্রাইিােী  সু্কল - 

.(কে-2)
18 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ প্স্তিি িারিেিাবেী ঠট র্ারিগন, 

ভজ.এল.নং-৪৮, প্স্তিি িারিেিাবেী ঠট র্ারিগন 

(েিনপু্ে ব্লক),

সকল ভ াটারেে জনয ৭৪৪ 1  মক.মি.

১৩০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

প্স্তিি স্তজত্্পু্ে

উত্তে স্তজত্্পু্ে মব. এফ. মপ্. সু্কল -  (কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে, ভজ.এল.নং-৪৯, ১) 

প্স্তিি স্তজৎপু্ে (উত্তে পূ্ব অংশ) অংশ,
সকল ভ াটারেে জনয ১১৯৭ 1  মক.মি.

১৩১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

প্স্তিি স্তজত্্পু্ে

উত্তে স্তজত্্পু্ে মব. এফ. মপ্. সু্কল -  (কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে,  ভজ.এল.নং-৪৯, ১) 

প্স্তিি স্তজৎপু্ে (উত্তে পূ্ব অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৮৯৫ 1  মক.মি.

১৩২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

প্স্তিি স্তজত্্পু্ে
jdÉ ¢Svf¤l fË¡Cj¡l£ ú¥m 18 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে,  ভজ.এল.নং-৪৯, ১) 

প্স্তিি স্তজৎপু্ে (উত্তে পূ্ব অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১০০০ 1  মক.মি.

১৩৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

প্স্তিি স্তজত্্পু্ে

L¾cÊ£u ¢hcÉ¡mu 

B¢mf¤lc¤u¡l Swne
18 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে,  ভজ.এল.নং-৪৯, ১) 

প্স্তিি স্তজৎপু্ে (উত্তে পূ্ব অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৮৩০ 1  মক.মি.

১৩৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

আমলপু্েেুয়াে জংশন 

(কামলবা ী করলানী)

jq¡j¡u¡ ¢hcÉ¡j¢¾cl H¢Xne¡m 

fË¡Cj¡l£ ú¥m (l¦j ew-1)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে,  ভজ.এল.নং-৪৯,  

LÉ¡lS f¡s¡, c¡p f¡s¡, L¡m£h¡s£
সকল ভ াটারেে জনয ৭০৪ 1  মক.মি.

New 

rationaliz

ed

১৩৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

আমলপু্েেুয়াে জংশন 

(কামলবা ী করলানী)

lmJu Efü¡ÙÛÉ L¾cÊ
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে,  ভজ.এল.নং-৪৯,  

Smf¡s¡, hp¡Lf¡s¡, N¡u¡m¡ f¡s¡, 

qW¡v Lm¡e£, VÉ¡PL£ f¡s¡, 

X¥¢mf¡s¡,

সকল ভ াটারেে জনয ৬৮১ 1  মক.মি.

New 

rationaliz

ed

১৩৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

আমলপু্েেুয়াে জংশন 

(কামলবা ী করলানী)

jq¡j¡u¡ ¢hcÉ¡j¢¾cl H¢Xne¡m fË¡Cj¡l£ 

ú¥m (l¦j ew-2)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে,  ভজ.এল.নং-৪৯, ১) 

প্স্তিি স্তজৎপু্ে (পূ্ব অংশ) কামলবাম  করলামন 

(েমেন প্স্তিিাংশ) এবং সুপ্ােী বার্ান করলানী 

(অংশ),

সকল ভ াটারেে জনয ৮৪৭ 1  মক.মি.

১৩৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

আমলপু্েেুয়াে জংশন 

(কামলবা ী করলানী)

jq¡j¡u¡ ¢hcÉ¡j¢¾cl H¢Xne¡m 

fË¡Cj¡l£ ú¥m (l¦j ew-3)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে,  ভজ.এল.নং-৪৯, ১) 

প্স্তিি স্তজৎপু্ে (পূ্ব অংশ) কামলবাম  করলামন 

(েমেন প্স্তিিাংশ) এবং সুপ্ােী বার্ান করলানী 

(অংশ),

সকল ভ াটারেে জনয ৪২৫ 1  মক.মি.

১৩৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

প্স্তিি স্তজত্্পু্ে

স্তজত্্পু্ে উচ্চ মবেযালয় - কে-2 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে,  ভজ.এল.নং-৪৯, প্স্তিি 

স্তজৎপু্ে (পূ্ব অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১২০৭ 1  মক.মি.

১৩৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

প্স্তিি স্তজত্্পু্ে

স্তজত্্পু্ে মব.এফ.মপ্ সু্কল - . (কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে,  ভজ.এল.নং-৪৯, প্স্তিি 

স্তজৎপু্ে (প্স্তিিাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৭৫০ 1  মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৪০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

প্স্তিি স্তজত্্পু্ে

স্তজত্্পু্ে মব.এফ.মপ্ সু্কল - . (কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে,  ভজ.এল.নং-৪৯, প্স্তিি 

স্তজৎপু্ে (প্স্তিিাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৫৮০ 1  মক.মি.

১৪১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

প্স্তিি স্তজত্্পু্ে

শহীে বােলনর্ে মবেযাপ্ীি -  (কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে,  ভজ.এল.নং-৪৯, প্স্তিি 

স্তজৎপু্ে (অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১১৮১ 1  মক.মি.

১৪২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

প্স্তিি স্তজত্্পু্ে

শহীে বােলনর্ে মবেযাপ্ীি - (কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে,  ভজ.এল.নং-৪৯, প্স্তিি 

স্তজৎপু্ে (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৮৮১ 1  মক.মি.

১৪৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

প্স্তিি স্তজত্্পু্ে

মস.এল.আে.মস.অমফস আমলপু্েেুয়াে 

প্স্তিি স্তজত্্পু্ে - কে-1
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে,  ভজ.এল.নং-৪৯, প্স্তিি 

স্তজৎপু্ে (অংশ), পূ্বাঃ ভজি. মপ্ প্াকা োিা, 

প্স্তিিাঃ মপ্.িব্লু. মি োিা, উত্তোঃ ভনতাজী 

মবেযািস্তিরেে মসিানা েমেনাঃ

সকল ভ াটারেে জনয ৯৯১ 1  মক.মি.

১৪৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

প্স্তিি স্তজত্্পু্ে

মস.এল.আে.মস.অমফস আমলপু্েেুয়াে 

প্স্তিি স্তজত্্পু্ে - কে-2
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে,  ভজ.এল.নং-৪৯, প্স্তিি 

স্তজৎপু্ে (অংশ), পূ্বাঃ ভেল লাইন, প্স্তিিাঃ মিিা 

নেী, উত্তোঃ োিকৃষ্ণ িস্তিরেে মসিানা েমেনাঃ  

িনসা িস্তিরেে োিা

সকল ভ াটারেে জনয ১০০৮ 1  মক.মি.

১৪৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

ভচচা াতা (মশববা ী)

lmJu ¢q¢¾c Hp.¢f. fË¡Cj¡l£ 

ú¥m (l¦j ew-1)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ভচচা াতা,  ভজ.এল.নং-৫৭, ভচচা াতা 

(অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৯৭০ 1  মক.মি.

১৪৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

ভচচা াতা (মশববা ী)

lmJu ¢q¢¾c Hp.¢f. fË¡Cj¡l£ 

ú¥m (l¦j ew-1)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ভচচা াতা,  ভজ.এল.নং-৫৭, ১) ভচচা াতা 

(অংশ), ২) ব্লক ইস্তঞ্জমনয়ামেং করলামন (অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১০২৬ 1  মক.মি.

১৪৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

ভচচা াতা

ভচচা াতা আে.আে.প্রাইিােী সু্কল -  (কে-

1)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ভচচা াতা,  ভজ.এল.নং-৫৭, ভচচা াতা 

(উত্তে পূ্ব গাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৬৭৫ 1 মক.মি.

১৪৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

ভচচা াতা

ভচচা াতা আে.আে.প্রাইিােী সু্কল -  (কে-

2)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ভচচা াতা,  ভজ.এল.নং-৫৭, ভচচা াতা 

(উত্তে পূ্ব গাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৭৪৫ 1 মক.মি.

১৪৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-1, 

ভ ালাে িাব ী

জংসন করলানী আে.আে.প্রাইিােী সু্কল - 

(কে-1)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ভ ালাে িাব ী,  ভজ.এল.নং-৫৬, ভ ালাে 

িাব ী (অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৮৭০ 1  মক.মি.

১৫০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-1, 

ভ ালাে িাব ী

জংসন করলানী আে.আে.প্রাইিােী সু্কল -  

(কে-2)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ভ ালাে িাব ী,  ভজ.এল.নং-৫৬, ভ ালাে 

িাব ী (অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১০১২ 1  মক.মি.

১৫১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-1, 

ভ ালাে িাব ী

ভনতাজী মবেযাপ্ীি - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ ভ ালাে িাব ী,  ভজ.এল.নং-৫৬, ভ ালাে 

িাব ী (অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৭৫৭ 1  মক.মি.

১৫২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-1, 

ভ ালাে িাব ী

f¢ÕQj i¡m¡lX¡hl£ ¢nö ¢nr¡ L¾cÊ 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ ভ ালাে িাব ী,  ভজ.এল.নং-৫৬, ভ ালাে 

িাব ী (অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৬৬৬ 1  মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৫৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-1, 

ভ ালাে িাব ী

f¢ÕQj i¡m¡lX¡hl£ He.¢f. ú¥m (l¦j ew-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ ভ ালাে িাব ী,  ভজ.এল.নং-৫৬, ভ ালাে 

িাব ী (অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ১০৬১ 1  মক.মি.

১৫৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-1, 

ভ ালাে িাব ী

f¢ÕQj i¡m¡lX¡hl£ He.¢f. ú¥m (l¦j ew-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ ভ ালাে িাব ী,  ভজ.এল.নং-৫৬, ভ ালাে 

িাব ী (অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৯৩১ 1  মক.মি.

১৫৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-1, 

ভ ালাে িাব ী

¢hd¡e Øj«¢a H¢Xne¡m fË¡Cj¡l£ ú¥m (l¦j 

ew-1)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ভ ালাে িাব ী,  ভজ.এল.নং-৫৬, ভ ালাে 

িাব ী (অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৮০৫ 1  মক.মি.

১৫৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-1, 

ভ ালাে িাব ী

¢hd¡e Øj«¢a H¢Xne¡m fË¡Cj¡l£ ú¥m (l¦j 

ew-3)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ভ ালাে িাব ী,  ভজ.এল.নং-৫৬, ভ ালাে 

িাব ী (অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৯৮৫ 1  মক.মি.

১৫৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

ভচচা াতা

ভ ালােিাবেী েমেণরচচা াতা প্রাাঃসু্কল - 

(কে-1)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ভচচা াতা,  ভজ.এল.নং-৫৭, ভচচা াতা 

(েমেনাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৬৬৫ 1  মক.মি.

১৫৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

ভচচা াতা

ভ ালােিাবেী েমেণরচচা াতা প্রাাঃসু্কল - 

(কে-2)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ভচচা াতা,  ভজ.এল.নং-৫৭, ভচচা াতা 

(েমেনাংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৮৮৭ 1  মক.মি.

১৫৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

ভচচা াতা

ভনতাজী মবেযািস্তিে - কে-1 24 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ ভচচা াতা,  ভজ.এল.নং-৫৭, ভচচা াতা 

(অংশ), অংশ নং-১০০
সকল ভ াটারেে জনয ১০৬৫ 1  মক.মি.

১৬০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

ভচচা াতা

ভনতাজী মবেযািস্তিে - কে-2 25 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ ভচচা াতা,  ভজ.এল.নং-৫৭, ভচচা াতা 

(অংশ), অংশ নং-১০১
সকল ভ াটারেে জনয ১১৩৪ 1  মক.মি.

১৬১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-1, 

ভ ালাে িাব ী

ভ ালাে িাবেী মব.এফ.মপ্ সু্কল - কে-1 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ভ ালাে িাব ী,  ভজ.এল.নং-৫৬, ভ ালাে 

িাব ী (উত্তে অংশ), উত্তোঃ ভেরনে প্া  (মিশন), 

েমেনাঃ পূ্ব ভ ালাে িাব ী কাুঁচা োিা, পূ্ব ভনানাই

সকল ভ াটারেে জনয ১১১৩ 1  মক.মি.

১৬২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-1, 

ভ ালাে িাব ী

ভ ালাে িাবেী মব.এফ.মপ্ সু্কল - কে-2 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ভ ালাে িাব ী,  ভজ.এল.নং-৫৬, ভ ালাে 

িাব ী (েমেনাংশ), উত্তোঃ ভ ালাে িাব ী 

মব.এফ.মপ্ সু্করলে ভপ্িরনে মেরকে কাুঁচা োিা, 

প্স্তিিাঃ

সকল ভ াটারেে জনয ১০১৫ 1  মক.মি.

১৬৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-1, 

ভ ালাে িাব ী

েিনপু্ে জমুনয়ে প্াটগ ভবমসক সু্কল - কে-1 23 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ভ ালাে িাব ী,  ভজ.এল.নং-৫৬, ভ ালাে 

িাব ী (অংশ), অরুন সেকারেে বাম  হইরত বািনী 

ভিাোে উত্তে প্স্তিি এলাক, প্স্তিিাঃ ধরনেশ্বে 

ভেবনারথে বা ী

সকল ভ াটারেে জনয ১০৪৮ 1  মক.মি.

১৬৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-1, 

ভ ালাে িাব ী

েিনপু্ে জমুনয়ে প্াটগ ভবমসক সু্কল - কে-2 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ভ ালাে িাব ী,  ভজ.এল.নং-৫৬, ভ ালাে 

িাব ী (অংশ), ভজলাপ্মেষে প্াকা োিাে েমেন 

সংলগ্ন ভেললাইন, পূ্বাঃ ভনানাই নেী, প্স্তিিাঃ 

বশরলন

সকল ভ াটারেে জনয ১১৩০ 1  মক.মি.

১৬৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক,  

আমলপু্েেুয়াে জংশন 

(ভেলওরয় অমফসােস 

করলানী)

 ¢V¢e.VVp. Cw¢mn ¢j¢Xu¡j 

ú¥m   কে-2
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে,  ভজ.এল.নং-৪৯, ১) 

আমলপু্েেুয়াে ভেলওরয় জংশন এলাকাে (অংশ), 

২) কাঞ্চনম উ করলানী, তালতলা করলানী, 

অমফসাস গ করলানী (িধযাংশ)

সকল ভ াটারেে জনয ৮২৯ 1  মক.মি. shifting
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৬৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক,  

আমলপু্েেুয়াে জংশন 

(ভেলওরয় অমফসােস 

করলানী)

 ¢V¢e.VVp. Cw¢mn ¢j¢Xu¡j 

ú¥m  কে-2
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে,  ভজ.এল.নং-৪৯, অেমবি 

করলানী (প্স্তিিাংশ) এবং অমফসাস গ করলানী 

(িধযাংশ)

সকল ভ াটারেে জনয ৫৪৩ 1  মক.মি. shifting

১৬৭
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

প্স্তিি স্তজত্্পু্ে
স্তজত্্পু্ে উচ্চ মবেযালয় - কে-1 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে,  ভজ.এল.নং-৪৯, ১) 

সুপ্ােী বার্ান করলানী অংশ, ২) কালীবা ী ভেলওরয় 

করলানী (েমেনাংশ)

সকল ভ াটারেে জনয ৪৯৩ 1  মক.মি.

১৬৮
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভ ালাে িাব ী
মবধানস্মমৃত প্রাইিােী সু্কল - কে-2 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ভচচা াতা, ভজ.এল.নং-৫৭, ১) ভেলওরয় 

জংশন আে.প্ী.এফ করলানী (সিগ্র) ২) ভস্টশন 

ভোি

সকল ভ াটারেে জনয ৭২৭ 1  মক.মি.

১৬৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক,  

আমলপু্েেুয়াে ভেলওরয় 

জংশন

ভেলওরয় ইনমস্টঠটউট - কে-1. 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ ভচচা াতা, ভজ.এল.নং-৫৭, ১) ভসষ্টন 

করলানী, ২) ভলমলন করলানী, ৩) হাসপ্াতাল করলানী
সকল ভ াটারেে জনয ৪৮৩ 1  মক.মি.

১৭০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক,  

আমলপু্েেুয়াে ভেলওরয় 

জংশন

ভেলওরয় ইনমস্টঠটউট - কে- 2. 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ ভচচা াতা, ভজ.এল.নং-৫৭, ১) ভসষ্টন 

করলানী, ২) ভলমলন করলানী, ৩) হাসপ্াতাল করলানী
সকল ভ াটারেে জনয ৬৯২ 1  মক.মি.

১৭১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

আমলপু্েেুয়াে ভেলওরয় 

জংশন

ভেলওরয় এইচ. এস. সু্কল - কে-1 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ ভচচা াতা, ভজ.এল.নং-৫৭, ভেলত্তরয় 

ইিঠটঠটউট করলানী
সকল ভ াটারেে জনয ৫৫৮ 1  মক.মি.

১৭২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

আমলপু্েেুয়াে ভেলওরয় 

জংশন

ভেলওরয় এইচ. এস. সু্কল - কে-2 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ ভচচা াতা, ভজ.এল.নং-৫৭, অাামলপু্েেুয়াে 

জংশন এলাকা
সকল ভ াটারেে জনয ৪২৬ 1  মক.মি.

১৭৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

আমলপু্েেুয়াে ভেলওরয় 

জংশন

ভেলওরয় এইচ. এস. সু্কল - কে-3 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ ভচচা াতা, ভজ.এল.নং-৫৭, অাামলপু্েেুয়াে 

জংশন এলাকা
সকল ভ াটারেে জনয ৪৭২ 1  মক.মি.

১৭৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. মবরবকানি-2, 

আমলপু্েেুয়াে ভেলওরয় 

জংশন

শযািাপ্রসাে হাই সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ ভচচা াতা, ভজ.এল.নং-৫৭, ১) ব্লক 

ইস্তঞ্জমনয়ামেং করলানী (অংশ), ২) শযিাপ্রসাে 

করলানী (উত্তে পূ্ব অংশ),

সকল ভ াটারেে জনয ৪০৮ 1  মক.মি.

১৭৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-1

অেমবিনর্ে 1নং প্রাথমিক সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে, ভজ.এল.নং-৪৯, ওয়ািগ নং 

১ (অংশ) অেমবিনর্ে
সকল ভ াটারেে জনয ১১৭৭ 1  মক.মি.

১৭৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-1

অেমবিনর্ে জমুনয়ে হাই সু্কল - (কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে, ভজ.এল.নং-৪৯, ওয়ািগ নং 

১ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৮৪০ 1  মক.মি.

১৭৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-1

অেমবিনর্ে জমুনয়ে হাই সু্কল -(কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ প্স্তিি স্তজৎপু্ে, ভজ.এল.নং-৪৯, ওয়ািগ নং 

১ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৯৩৮ 1  মক.মি.

১৭৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-19

আমলপু্ে েুয়াে ক্লাব,(সাব ভেস্তজষ্টাে 

অমফরসে কারি)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১৯ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৭৭৯ 1  মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৭৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-19

¢h.¢p.X¢hÔE A¢gp, B¢mf¤lc¤u¡l 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১৯ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৭৩০ 1  মক.মি.

১৮০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-3

িযাকউইমলয়াি জমুনয়াে ভবমসকসু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ৩ 

(অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৯৮২ 1  মক.মি.

১৮১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-3

িযাকউইমলয়াি জমুনয়াে হাইসু্কল - (কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ৩ 

(অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ১১৮৬ 1  মক.মি.

১৮২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-3

িযাকউইমলয়াি জমুনয়াে হাইসু্কল -(কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ৩ 

(অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৮৮৬ 1  মক.মি.

১৮৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-4

ভনতাজীরোি করলানী আে.আে.প্রাাঃ সু্কল - 

(কে-1)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ৪ 

(অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৯২১ 1  মক.মি.

১৮৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-4

ভনতাজীরোি করলানী আে.আে.প্রাাঃ সু্কল - 

(কে-2)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ৪ 

(অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ১১০৭ 1  মক.মি.

১৮৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-4

ভর্ামবি হাইসু্কল - কে-1 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ৪ 

(অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ১০০৯ 1  মক.মি.

১৮৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-4

ভর্ামবি হাইসু্কল - কে-2 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ৪ 

(অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৯৬৭ 1  মক.মি.

১৮৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-2

েুর্ গাবা ীরেশালকযািােমশশুপ্ািশালা  - 

(মনউটাউন).
20 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

২ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৯৭৫ 1  মক.মি.

১৮৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-2

আমলপু্ে েুয়াে মিউমনমসপ্যামলঠট অমফস 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

২ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৬৬৯ 1  মক.মি.

১৮৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-2

B¢mf¤lc¤u¡l j¢qm¡ LmS 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

২ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৬৭৫ 1  মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৯০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-7

মনউ টাউন বামলকা মশো িস্তিে - কে-1 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

৭ ( উত্তোংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৯১৫ 1  মক.মি.

১৯১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-7

মনউ টাউন বামলকা মশো িস্তিে - কে-2 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

৭ ( িধয ও েমেনাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৭৪২ 1  মক.মি.

১৯২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-7

মনউ টাউন বামলকা মশো িস্তিে - কে-3 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

৭ ( িধয ও েমেনাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৫০৬ 1  মক.মি.

১৯৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-8

অেমবিনর্ে িাধযমিক বামলকা মবেযালয় - 

(কে-1)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

৮ ( উত্তে পূ্ব অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৬৮১ 1  মক.মি.

১৯৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-8

অেমবিনর্ে িাধযমিক বামলকা মবেযালয় - 

(কে-2)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

৮ ( উত্তে পূ্ব অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৮৭৩ 1  মক.মি.

১৯৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-8

সূয গযনর্ে আে.আে.প্রাইিােী সু্কল -(কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

৮ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ১০০১ 1  মক.মি.

১৯৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-8

সূয গযনর্ে আে.আে.প্রাইিােী সু্কল - (কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

৮ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ১১০২ 1  মক.মি.

১৯৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-9

িযাকউইমলয়াি আে.আে.প্রাইিােী সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

৯ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ১০৭৯ 1  মক.মি.

১৯৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-9

ভলবুবার্ান প্রাইিােী সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

৯ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৯৩৭ 1  মক.মি.

১৯৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-9

মবধানপ্ল্লী প্রাইিােী সু্কল -(কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

৯ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ১০০৩ 1  মক.মি.

২০০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-9

মবধানপ্ল্লী প্রাইিােী সু্কল - (কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

৯ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৭৩১ 1  মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২০১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-16

N¡¢h¾c q¡C ú¥m HCQ. Hp,¢eE ¢h¢ôw, 

(l¦j ew-1)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ১৬ 

(অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ১০৬৮ 1  মক.মি.

২০২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-16

N¡¢h¾c q¡C ú¥m HCQ. Hp,¢eE ¢h¢ôw, 

(l¦j ew-2)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং 

১৬ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ১০০৬ 1  মক.মি.

২০৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-16

েুর্ গা প্রাইিােী সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং 

১৬ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৭১৭ 1  মক.মি.

২০৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-6

শামন্তনর্ে আে.আে.প্রাইিােী সু্কল - (কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ৬ 

(েমেনাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ১১৭৪ 1  মক.মি.

২০৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-6

H.¢X.BC Ag ú¥m, B¢mf¤lc¤u¡l 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ৬ 

(েমেনাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৮৫৪ 1  মক.মি.

২০৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-6

শামন্তনর্ে আে.আে.প্রাইিােী সু্কল - (কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ৬ 

(অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৬৯৫ 1  মক.মি.

২০৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-10

বাচ্চু ভিরিামেয়াল প্রাইিােী সু্কল - (কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১০ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৯১০ 1  মক.মি.

২০৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-10

বাচ্চু ভিরিামেয়াল প্রাইিােী সু্কল - (কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১০ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৯৯৭ 1  মক.মি.

২০৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-13

মনউটাউন র্ালস গ হাইসু্কল - (কে-1). 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১৩ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৫৪৯ 1  মক.মি.

২১০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-13

মনউটাউন র্ালস গ হাইসু্কল - (কে-2). 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১৩ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৬৬৫ 1  মক.মি.

২১১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-13

ভেশবনু্ধ প্রাইিােী সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১৩ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৯৭২ 1  মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২১২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-20

পূ্ব শামন্ত নর্ে আে. আে. প্রাইিােী সু্কল - 

(কে-1)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ২০ 

(অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ১০৩৩ 1  মক.মি.

২১৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-20

পূ্ব শামন্ত নর্ে আে. আে. প্রাইিােী সু্কল - 

(কে-2)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ২০ 

(অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৬০৯ 1  মক.মি.

New 

rationaliz

ed

২১৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-20 , p¡lc¡ fõ£

n¡i¡N” ¢h.Hg.¢f. ú¥m
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ২০ 

(অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৭৪৪ 1  মক.মি.

New 

rationaliz

ed

২১৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-5

আমলপু্েেুয়াে মহস্তি হাইসু্কল - (কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ৫ 

(অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৮০৮ 1  মক.মি.

২১৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-5

আমলপু্েেুয়াে মহস্তি হাইসু্কল - (কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ৫ 

(অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৭৪৫ 1  মক.মি.

২১৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-5

ভশা ার্ঞ্জ মব.এফ.মপ্ সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ৫ 

(অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ১১৭৭ 1  মক.মি.

২১৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-17

অেমবি স্মমৃত প্রাইিােী সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ১৭ 

(সিগ্র)
সকল ভ াটারেে জনয ১২০৩ 1  মক.মি.

২১৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-14

মবরবকানি প্রাইিােী সু্কল - কে-1 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ১৪ 

(অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ১০০৮ 1  মক.মি.

২২০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-14

মবরবকানি প্রাইিােী সু্কল - কে-2 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ েিনপু্ে, ভজ.এল.নং-৫১, ওয়ািগ নং ১৪ 

(অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৮৮৮ 1  মক.মি.

২২১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-11

আরলাকেতূ ইংমলশ মিমিয়াি প্রাইিােী সু্কল 

(কে-1)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১১ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৭৩৩ 1  মক.মি.

২২২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-11

আরলাকেতূ ইংমলশ মিমিয়াি প্রাইিােী সু্কল 

(কে-2)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১১ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৬৮৭ 1  মক.মি.

Page 78 of 131



ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২২৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-11

শামন্তধাি প্রাইিােী সু্কল - (কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১১ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৮৭৩ 1  মক.মি.

২২৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-11

শামন্তধাি প্রাইিােী সু্কল - (কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১১ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ১২৬৩ 1  মক.মি.

২২৫

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-12

আমলপু্ে েুয়াে হাইসু্কল - (কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১২ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৮৪০ 1  মক.মি.

২২৬

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-12

আমলপু্ে েুয়াে হাইসু্কল - (কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১২ (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৭৬৩ 1  মক.মি.

২২৭

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-12

আমলপু্ে েুয়াে র্াল গস হাই সু্কল -(কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১২ (অংশ), ১) েত্ত প্া া, ২) ভস্টশন ভোি (অংশ) 

অংশ নং ১৪৬,

সকল ভ াটারেে জনয ৬৩২ 1  মক.মি.

২২৮

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-12

আমলপু্ে েুয়াে র্াল গস হাই সু্কল -(কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১২ (অংশ), ১) েত্ত প্া া, ২) ভস্টশন ভোি (অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয ৭১২ 1  মক.মি.

২২৯

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-15

প্রসন্ন্কুিাে প্রাইিােী সু্কল - (কে-1) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১৫ (অংশ), ১)সু াষ প্ল্লী (অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৬৩৪ 1  মক.মি.

২৩০

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-15

বগুম  বা ী  স্তজ.এস.এফ. প্রাইিােী সু্কল - 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১৫ (অংশ), ১) আমলপু্েেুয়াে মিউমনমসপ্যামলঠট 

এলাক, ২) সঞ্জয় করলানী ও বা ুঁরধে প্া ,

সকল ভ াটারেে জনয ৯৯১ 1  মক.মি.

২৩১

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-15

প্রসন্ন্কুিাে প্রাইিােী সু্কল - (কে-2) 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১৫ (অংশ), ১)সু াষ প্ল্লী (অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৮৬১ 1  মক.মি.

২৩২

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-18

বাবুপ্া া 1নং আে. আে. প্রাইিােী সু্কল - . 22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১৮ (অংশ), ১) বাবুপ্া া (অংশ),
সকল ভ াটারেে জনয ৬৪৫ 1  মক.মি.

২৩৩

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-18

উত্তেপ্া া স্তজ.এস. এফ 

প্রাইিােীসু্কল(প্ররিােনর্ে) - (কে-1)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১৮ (অংশ), ১) পু্মলশ ফাম  (অংশ) প্ররিাে নর্ে 

করলানী,

সকল ভ াটারেে জনয ১০৩৫ 1  মক.মি.
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িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২৩৪

আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

ভপ্ৌেস াাঃ আমলপু্েেুয়াে, 

ওয়ািগনং-18

উত্তেপ্া া স্তজ.এস. এফ 

প্রাইিােীসু্কল(প্ররিােনর্ে) - (কে-2)
22 বর্ গ. মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজাাঃ আমলপু্েেুয়াে, ভজ.এল.নং-৫০, ওয়ািগ নং 

১৮ (অংশ), ১) পু্মলশ ফাম  (অংশ) প্ররিাে নর্ে 

করলানী,

সকল ভ াটারেে জনয ১০৭২ 1  মক.মি.

২৩৫ কয়া াতা কয়া াতা আে আে প্রাাঃ সু্কল 20 হযা কয়া াতা (উত্তে পূ্ব গাংশ). সব ভ াটাে ১১৬১ ২

২৩৬ কয়া াতা
কয়া াতা বি গণ কলমন এস 

মপ্ প্রাথমিক সু্কল
20 হযা কয়া াতা (েমেণাংশ). সব ভ াটাে ৯৩৪ ২

২৩৭ কয়া াতা কয়া াতা মব এফ মপ্ সু্কল 20 হযা কয়া াতা (বি গন কলনী). সব ভ াটাে ৬৩২ ২

২৩৮ েমেণ িস্তজে ানা
েমেণ িস্তজে ানা মনউ প্রাাঃ 

সু্কল
20 হযা েমেন িস্তজে ানা (প্স্তিিাংশ) সব ভ াটাে ৬০৮ ২

২৩৯ েমেণ িস্তজে ানা টটপ্া া ২নং স্তজ মপ্ অমফস 20 হযা েমেন িস্তজে ানা (েমেণ-পূ্ব গাংশ) সব ভ াটাে ৭১৮ ২

২৪০ েমেণ িস্তজে ানা বালাটােী মব এফ মপ্ সু্কল 20 হযা
েমেণ িস্তজে ানা (আংমশক), বালাটােী, 

র্  করলানী
সব ভ াটাে ১১৩৩ ২

২৪১
মবস্তিপ্াো,কােীপ্া

 া
মবস্তিপ্াো মব এফ মপ্ সু্কল 20 হযা মবস্তিপ্া া (সিগ্র), কােীপ্া া (আংমশক) সব ভ াটাে ১১৫৪ ২

২৪২  ারতাপ্া া  ারতাপ্া া মব এফ মপ্ সু্কল 20 হযা  ারতাপ্া া (সিগ্র), কামেপ্া া (আংমশক) সব ভ াটাে ১০৩৩ ২

২৪৩ কাজীপ্া া কাজীপ্া া মব এফ মপ্ সু্কল 20 হযা কাস্তজগপ্া া (আংমশক) সব ভ াটাে ১১৪৪ ২

২৪৪ কাজীপ্া া মসমঙ্গিামে মব এফ মপ্ সু্কল 20 হযা
কাস্তজগপ্া া (আংমশক), মসঙ্গীিােী 

(আংমশক)
সব ভ াটাে ১২৪৩ ২

২৪৫ সাউেপ্া া সাউেপ্া া মব এফ মপ্ সু্কল 20 হযা সাউে প্া া (উত্তোংশ) সব ভ াটাে ৯০৮ ২

২৪৬ সাউেপ্া া োজচে প্রাথমিক মবেযালয় 20 হযা সাউে প্া া (েমেনাংশ) সব ভ াটাে ৮৩২ ২

২৪৭ চাপ্র েপ্াে
চাপ্র েপ্াে অঙন ওয়ােী 

ভকে
20 হযা চাপ্রেে প্াে (েমেণ-পূ্ব গাংশ) সব ভ াটাে ৯৪০ ২

২৪৮ চাপ্র েপ্াে কানুোি বামলকা মবেযালয় 20 হযা চাপ্রেেপ্াে (উত্তে-পূ্ব গাংশ) সব ভ াটাে ৯১৭ ২

২৪৯ চন্ডীেিাে
সালবামে িালঠটপ্ােপ্াস 

মবস্তল্ডং
20 হযা

চণ্ডীে িা  (মপ্.িাব্লু.মি. োিাে 

উত্তোংশ)
সব ভ াটাে ৯৩৭ ২

২৫০ চন্ডীেিাে প্রেশ্বেী হাই সু্কল 20 হযা
চণ্ডীে িা  (মপ্িাব্লুমি োিাে 

েমেনাংশ), চস্তন্ডেিা  (অংশ)
সব ভ াটাে ৮১৬ ২

২৫১ ভচংপ্া া ভচংপ্া া মব এফ মপ্ সু্কল 20 হযা উাঃ-োঃ এবং প্াঃ ভচংপ্া া, নািাতলা সব ভ াটাে ১১৩২ ২

২৫২ ভচংপ্া া
চাপ্র ে প্াে ১ নং গ্রাি 

প্ঞ্চারয়ত অমফস
20 হযা উাঃ োঃ পূ্াঃ প্াঃ ভচংপ্া া সব ভ াটাে ১১২১ ২
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অথবো ভেবলিোত্র 
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িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২৫৩ চাপ্র েপ্াে সুনীমত িুণ্ডা এস এস ভক 20 হযা
চাপ্রেেপ্াে (পূ্বাংশ), চাপ্রেেপ্াে 

(অংশ)
সব ভ াটাে ৫৬৪ ২

২৫৪ চাপ্র েপ্াে প্রেেপ্াে মনউ প্রাইিামে সু্কল 20 হযা
চাপ্রেেপ্াে (প্স্তিিাংশ), চাপ্রেেপ্াে 

(অংশ)
সব ভ াটাে ৭৭৮ ২

২৫৫ ভশা ার্ঞ্জ সোনি প্রাথমিক মবেযালয় 20 হযা ভশা ার্ঞ্জ (পূ্ব গাংশ) সব ভ াটাে ১০২২ ২

২৫৬ ভশা ার্ঞ্জ শামন্তরেবী হাই সু্কল, কে- ২ 20 হযা ভশা ার্ঞ্জ (প্স্তিিাংশ) সব ভ াটাে ১০২০ ২

২৫৭ ভশা ার্ঞ্জ
ভেরবে মশশু মশো 

মনরকতন, কে-১
20 হযা ভশা ার্ঞ্জ (উত্তোংশ) সব ভ াটাে ১০০১ ২

২৫৮ ভশা ার্ঞ্জ
ভেরবে মশশু মশো 

মনরকতন, কে-২
20 হযা ভশা ার্ঞ্জ (েমেনাংশ) সব ভ াটাে ১১৮৭ ২

২৫৯ চন্ডীেিাে
চন্ডীেিাে রুপ্ব  জমুনওে 

ভবমসক সু্কল, কে-১
20 হযা চণ্ডীেিা  (েমেন-প্স্তিিাংশ) সব ভ াটাে ৯৯৯ ২

২৬০ চন্ডীেিাে চন্ডীেিাে মনউ প্রাইিােী সু্কল 20 হযা চণ্ডীেিা  (পূ্ব গাংশ) সব ভ াটাে ৮৮৯ ২

২৬১ চালমনেপ্াক চালমনেপ্াক ভবািগ সু্কল 20 হযা
চালনীে প্াক (আংমশক), উত্তে 

চালনীেপ্াক, র্রশািাঙ্গা
সব ভ াটাে ১১০৮ ২

২৬২ চালমনেপ্াক
েমেন চালমনেপ্াক মনউ 

প্রাইিামে সু্কল
20 হযা েমেণ চালনীে প্াক সব ভ াটাে ১২৪৩ ২

২৬৩ প্স্তিি ব রচৌমক মবেযাসার্ে এি এস ভক 20 হযা প্স্তিি ব রচৌমক (পূ্ব গ) সব ভ াটাে ১২০১ ২

২৬৪ প্স্তিি ব রচৌমক
প্স্তিি ব রচৌমক বাপু্স্তজ 

মশশু মশো িস্তিে
20 হযা প্স্তিি ব রচৌকী (পূ্ব গ) সব ভ াটাে ১১৫৭ ২

২৬৫ পূ্ব গ ব রচৌমক
পূ্ব গ ব রচৌমক এস মস 

প্রাইিামে সু্কল
20 হযা পূ্ব গ ব রচৌকী (পূ্ব গ) সব ভ াটাে ১২৫০ ২

২৬৬ পূ্ব গ ব রচৌমক
পূ্ব গ ব রচৌমক মনউ এস মস 

প্রাইিামে সু্কল
20 হযা পূ্ব গ ব রচৌকী (উত্তোংশ) সব ভ াটাে ৬৮৩ ২

২৬৭ পূ্ব গ ব রচৌমক
সাতবামক মনউ এস মস 

প্রাইিামে সু্কল
20 হযা পূ্ব গ ব রচৌকী (েমেনাংশ) সব ভ াটাে ৭২৪ ২

২৬৮ সলসলাবা ী
সলসলাবা ী িরিল হাই 

সু্কল,  কে-১
20 হযা

সলসলাবা ী (উত্তোংশ), সলসলাবা ী 

(অংশ)
সব ভ াটাে ৮৪৭ ২

২৬৯ সলসলাবা ী
সলসলাবা ী িরিল হাই 

সু্কল,  কে-২
20 হযা

সলসলাবা ী (েমেনাংশ), সলসলাবা ী 

(িাঙ্গাপ্া া)
সব ভ াটাে ৯১৫ ২
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২৭০ সলসলাবা ী
সলসলাবা ী নং ১ মব এফ মপ্ 

সু্কল, কে-১
20 হযা

সলসলাবা ী (মপ্.িাব্লু.মি োিাে উত্তে 

প্স্তিিাংশ), সলসলাবা ী (অংশ)
সব ভ াটাে ৭২১ ২

২৭১ সলসলাবা ী
সলসলাবা ী নং ১ মব এফ মপ্ 

সু্কল, কে-২
20 হযা

সলসলাবা ী (মপ্.িাব্লু.মি. োিাে 

েমেন-পূ্ব গাংশ), সলসলাবা ী (অংশ)
সব ভ াটাে ৬৮২ ২

২৭২ সলসলাবা ী
িধযসলসলাবা ী ভস্টটপ্ল্ান 

প্রাইিামে সু্কল
20 হযা সলসলাবা ী (িধয) সব ভ াটাে ১১৩১ ২

২৭৩ সলসলাবা ী
সলসলাবা ী নং ২ মব এফ 

মপ্ সু্কল, কে -১
20 হযা সলসলাবা ী (েমেনাংশ) সব ভ াটাে ৫৯৪ ২

২৭৪ সলসলাবা ী
সলসলাবা ী নং ২ মব এফ 

মপ্ সু্কল, কে -২
20 হযা সলসলাবা ী (উত্তোংশ) সব ভ াটাে ৬১৭ ২

২৭৫ ভ লুকিাবেী
উত্তে ভ লুক িাবেী মনউ 

প্রাইিামে সু্কল
20 হযা ভ লুকিাবেী (উত্তোংশ) সব ভ াটাে ১০৭৬ ২

২৭৬ ভ লুকিাবেী
ভ লুকিাবেী  মব এফ মপ্ 

সু্কল, কে-১
20 হযা ভ লুকিাবেী (পূ্ব গাংশ) সব ভ াটাে ৭০৬ ২

২৭৭ ভ লুকিাবেী
ভ লুকিাবেী  মব এফ মপ্ 

সু্কল, কে-২
20 হযা ভ লুকিাবেী (প্স্তিিাংশ) সব ভ াটাে ৭২৫ ২

1. সিগ্র মনব গাচক সং যা ২৪৪২৪৩

2.সিগ্র ভ াটগ্রহণ ভকে ২৭৭

3. র্  মনব গাচক সং যা ৮৮২

মনব গোচে মনবন্ধন আমিেোমরে

১২ নং আমলদয়ুোর মনব গোচন ভেত্র
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১ ভযার্ীরিা া ব বাক
ভযার্ীরিা া ব বাক 

এযামিশনাল প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-১, ভিৌজা ভযার্ীরিা া 

ব বাক ভজ.এল. নং-১, ভসকশন ১ 

ভযার্ীরিা া ব বাক (প্স্তিিাংশ) প্াটগ নং-

১৩/১, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1163 2 মক.মি.

২
ভযার্ীরিা া ব বাক 

(পূ্ব গ)
এরথলবাম  ভিা  প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-১, ভিৌজা ভযার্ীরিা া 

ব বাক ভজ.এল. নং-১, ভসকশন ১ 

ভযার্ীরিা া ব বাক (উত্তোংশ) প্াটগ নং-

১৩/২, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1267 2 মক.মি.

৩ ভযার্ীরিা া ব বাক
ভযার্ীরিা া ব বাক আই মস মি 

এস ভসন্টাে নং ২৯৮
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-১, ভিৌজা ভযার্ীরিা া 

ব বাক ভজ.এল. নং-১, ভসকশন ১ 

ভযার্ীরিা া ব বাক (েমেনাংশ) প্াটগ নং-

১৩/৩ , থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

766 2 মক.মি.

৪ ভযার্ীরিা া ব বাক
ভযার্ীরিা া ব বাক মহস্তি 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-১, ভিৌজা ভযার্ীরিা া 

ব বাক ভজ.এল. নং-১, ভসকশন ১ 

ভযার্ীরিা া ব বাক (পূ্ব গাংশ) প্াটগ নং-১৩/৪, 

থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1346 2 মক.মি.

৫ নেমসংপু্ে
নেমসংপু্ে ভেশাল কযািাে 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-১, ভিৌজা নেমসংপু্ে  

ভজ.এল. নং-২, ভসকশন ১ নেমসংপু্ে 

(পূ্ব গাংশ) প্াটগ নং-১৩/৫, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1146 2 মক.মি.

৬ নেমসংপু্ে (প্স্তিি)
নেমসংহপু্ে প্রাথমিক মবেযালয় 

(নতুন)
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-১, ভিৌজা নেমসংপু্ে  

ভজ.এল. নং-২, ভসকশন ১ নেমসংপু্ে ভিৌজাে 

প্স্তিিাংশ 

প্াটগ নং-১৩/৬, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

943 2 মক.মি.

৭ নেমসংপু্ে ভবর্ি োরবয়া  াতুন হাই সু্কল ২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-১, ভিৌজা নেমসংপু্ে  

ভজ.এল. নং-২, ভসকশন ১ নেমসংপু্ে ভিৌজাে 

পূ্ব গ ার্ প্াটগ নং-১৩/৭ , থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

807 2 মক.মি.

এরনক্সাে - III
চযাপ্টাে ২ প্যাো 2.7.1

ভ াট গ্রহন ভকরেে  স া তামলকা

২ নং আমলদয়ুোর(তপমিলী উপজোমত) ভলাকস া মনব গাচন ভকরেে অন্তগর্ত ১৩ নং ফোলোেোটো (তপমিলী জোমত)  

মবধানস া মনব গাচন ভেত্র
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৮ ভিিুয়াধুো বালাবাথান ভজ এল সারোর্ী প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-১, ভিৌজা ভিিুয়াধুো 

বালাবাথান  ভজ.এল. নং-৩, ভসকশন ১)  

ভিিুয়াধুো বালাবাথান ভিৌজাে িধযাংশ এবং 

পূ্ব গাংশ প্াটগ নং-১৩/৮, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1303 2 মক.মি.

৯ ভিিুয়াধুো বালাবাথান
ধনীোিপু্ে ভেশাল কযািাে 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-১, ভিৌজা ভিিুয়াধুো 

বালাবাথান  ভজ.এল. নং-৩, ভসকশন ১ 

ভিিুয়াধুো বালাবাথান প্াটগ নং-১৩/৯, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

962 2 মক.মি.

১০ এরথলবাম  চা বার্ান এরথলবা ী জমুনয়াে হাই সু্কল ২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-১, ভিৌজা এরথলবা ী চা 

বার্ান ভজ.এল. নং-৫ ভসকশন ১) উত্তে 

কুমশ গলা লাইন ২) িাহুো লাইন ৩) শুধ ুলাইন 

৪) প্ারটা লাইন, প্াটগ নং-১৩/১০, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1040 2 মক.মি.

১১ এরথলবাম  চা বার্ান
িজেুে ক্লাব অঙ্গনওয়ােী 

ভসন্টাে
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-১, ভিৌজা এরথলবা ী চা 

বার্ান ভজ.এল. নং-৫ ভসকশন ১) েমেণ 

কুমশলা লাইন  প্াটগ নং-১৩/১১, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

702 2 মক.মি.

১২ ভেওিালী উত্তে ভেওিালী প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-১, ভিৌজা ভেওিালী 

ভজ.এল. নং- ৪ ভসকশন ১ ভেওিালী প্াটগ নং-

১৩/১২, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1108 2 মক.মি.

১৩ ভেওিালী হামসরুস্তিন এি এস ভক ২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-১, ভিৌজা ভেওিালী 

ভজ.এল. নং-৪ ভসকশন ১ ভেওিালী প্াটগ নং-

১৩/১৩, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1032 2 মক.মি.

১৪ ভেওিালী
সরুগ্রাি  ৩ নং মব.এফ.মপ্.  

সু্কল, কে ১
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-১, ভিৌজা ভেওিালী 

ভজ.এল. নং-৪ ভসকশন ১ ভেওিালী প্াটগ নং-

১৩/১৪, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1151 2 মক.মি.

১৫ ভেওিালী
সরুগ্রাি  ৩ নং মব.এফ.মপ্.  

সু্কল, কে ২
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-১, ভিৌজা ভেওিালী 

ভজ.এল. নং-৪ ভসকশন ভেওিালী প্াটগ নং-

১৩/১৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1085 2 মক.মি.

১৬ ধমনোিপু্ে
ফজলাে হাট অঙ্গনওয়ােী 

ভসন্টাে
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-২, ভিৌজা ধনীোিপু্ে  

ভজ.এল. নং-১১ ভসকশন ১ ধনীোিপু্ে  প্াটগ 

নং-১৩/১৬, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

814 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৭ ধমনোিপু্ে ভবলতমল অঙ্গনওয়ােী ভসন্টাে ২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-২, ভিৌজা ধনীোিপু্ে 

ভজ.এল. নং-১১ ভসকশন ১) ধনীোিপু্ে 

(িুিুয়া নেীে পূ্ব গ প্াে) প্াটগ নং-১৩/১৭, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

540 2 মক.মি.

১৮ ধমনোিপু্ে
ধনীোিপু্ে ২ নং ভষ্টট প্ল্যান 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-২, ভিৌজা ধনীোিপু্ে  

ভজ.এল. নং-১১ ভসকশন ১) ধনীোিপু্ে প্াটগ 

নং-১৩/১৮, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1321 2 মক.মি.

১৯ ধমনোিপু্ে জািুেীরিা া প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-২, ভিৌজা ধনীোিপু্ে  

ভজ.এল. নং-১১ ভসকশন ১) ধনীোিপু্ে প্াটগ 

নং-১৩/১৯, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

977 2 মক.মি.

২০ ধমনোিপু্ে চা ুঁেনীকু া প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-২, ভিৌজা ধমনোিপু্ে 

ভজ.এল. নং-১১ ভসকশন ১) ধমনোিপু্ে প্াটগ 

নং-১৩/২০, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

639 2 মক.মি.

২১ ঘাটপ্াে সরুর্া ুঁও ঘাটপ্াে মস এস প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-২, ভিৌজা ঘাটপ্াে 

সরুর্া ুঁও ভজ.এল. নং-১২ ভসকশন ১) ঘাটপ্াে 

সরুর্া ুঁও প্াটগ নং-১৩/২১, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1161 2 মক.মি.

২২ ঘাটপ্াে সরুর্া ুঁও
সরুগ্রাি ১ নং জমুনয়াে ভবমসক 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-২, ভিৌজা ঘাটপ্াে 

সরুর্া ুঁও  ভজ.এল. নং-১২ ভসকশন ১) 

,ঘাটপ্াে সরুর্া ুঁও প্াটগ নং-১৩/২২, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1025 2 মক.মি.

২৩  রর্নহাট বােবা ুঁক  প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-২, ভিৌজা  রর্নহাট  

ভজ.এল. নং-১০ ভসকশন ১, রর্নহাট প্াটগ 

নং-১৩/২৩, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1253 2 মক.মি.

২৪  রর্নহাট  রর্নহাট নাথুমন মসং হাই সু্কল ২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-২, ভিৌজা  রর্নহাট  

ভজ.এল. নং-১০ , ভসকশন ১)  রর্নহাট প্াটগ 

নং-১৩/২৪, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1122 2 মক.মি.

২৫
 রর্নহাট- ান্ডানী 

হাট

সরুর্া ুঁও ২ নং মব. এফ. মপ্. সু্কল 

( িা  ান্ডানী হাট )
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-২, ভিৌজা  রর্নহাট  

ভজ.এল. নং-৬ ভসকশন ১)  রর্নহাট প্াটগ 

নং-১৩/২৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

959 2 মক.মি.

২৬  রর্নহাট ফুলিমত এস. এস. ভক. ২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-২, ভিৌজা  রর্নহাট 

ভজ.এল. নং-৬ ভসকশন ১)  রর্নহাট প্াটগ 

নং-১৩/২৬, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

659 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২৭ ভচংিােীটােী
িরেমশয়া প্া া মব. এফ. মপ্. 

সু্কল, কে ১
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-২, ভিৌজা  রর্নহাট 

ভজ.এল. নং-৯ ভসকশন ১) ভচংিােীটােী 

িরেমশয়া প্া া প্াটগ নং-১৩/২৭, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

812 2 মক.মি.

২৮ ভচংিােীটােী
িরেমশয়া প্া া মব. এফ. মপ্. 

সু্কল, কে ২
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-২, ভিৌজা  রর্নহাট 

ভজ.এল. নং-৯ ভসকশন ১) ভচংিােীটােী 

এরথলবাম  চা বার্ান প্াটগ নং-১৩/২৮, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

731 2 মক.মি.

২৯ ভচংিােীটােী
ভচংিােীটােী এস ঠট প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-২, ভিৌজা ভচংিােীটােী 

ভজ.এল. নং-৯ ভসকশন ১) ভচংিােীটােী প্াটগ 

নং-১৩/২৯, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

755 2 মক.মি.

৩০ মশশাবাম  সরুর্া ুঁও
মশশাবাম  সরুর্া ুঁও ভষ্টট প্ল্যান 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-২, ভিৌজা মশশাবাম  

সরুর্া ুঁও ভজ.এল. নং-১৩ ভসকশন ১) 

মশশাবা ী সরুর্া ুঁও প্াটগ নং-১৩/৩০, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

814 2 মক.মি.

৩১ মশশাবাম  সরুর্া ুঁও
মশশাবাম  সরুর্া ুঁও ব র্া ুঁও 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-২, ভিৌজা মশশাবাম  

সরুর্া ুঁও ভজ.এল. নং-১৩ ভসকশন ১, 

মশশাবাম  সরুর্া ুঁও প্াটগ নং-১৩/৩১, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

719 2 মক.মি.

৩২ সরুর্া ুঁও চা বার্ান শামন্তলাইন অঙ্গনওয়ােী ভকে ২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-২, ভিৌজা সরুর্া ুঁও চা 

বার্ান ভজ.এল. নং-১৩ ভসকশন ১) সরুর্া ুঁও 

চা বার্ান পূ্ব গাংশ প্াটগ নং-১৩/৩২, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

672 2 মক.মি.

৩৩ সরুর্া ুঁও চা বার্ান ভেরপ্া িুন্ডা এস. এস. ভক. ২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-২, ভিৌজা সরুর্া ুঁও চা 

বার্ান ভজ.এল. নং-১৩ ভসকশন ১) সরুর্া ুঁও 

চা বার্ান (প্স্তিিাংশ) প্াটগ নং-১৩/৩৩, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

747 2 মক.মি.

৩৪ সরুর্া ুঁও চা বার্ান
সরুর্া ুঁও চা বার্ান প্রাথমিক 

মবেযালয়
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. ধমনোিপু্ে-২, ভিৌজা সরুর্া ুঁও চা 

বার্ান ভজ.এল. নং-১৩ ভসকশন ১) সরুর্া ুঁও 

চা বার্ান, ২) গুয়াবে লাইন, ৩)  াকরু লাইন, 

৪) ব াবাক লাইন প্াটগ নং-১৩/৩৪, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

731 2 মক.মি.

৩৫ তাসাঠট চা বার্ান ব লাইন এস. এস. ভক. তাসাঠট ২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. েলর্া ুঁও, ভিৌজা তাসাঠট চা বার্ান 

ভজ.এল. নং-৩২ ভসকশন ১) ব লাইন, ২) 

ভর্াোি লাইন, ৩) ভকামথ লাইন, ৪) স্টাফ 

লাইন, ৫) বাসা লাইন, ৬) ব  লাইন প্াটগ নং-

১৩/৩৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1092 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৩৬ তাসাঠট চা বার্ান
নাংিালা লাইন এস. এস. ভক., 

তাসাঠট
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. েলর্া ুঁও, ভিৌজা তাসাঠট চা বার্ান 

ভজ.এল. নং-৩২ ভসকশন ১) েলর্া ুঁও ফরেষ্ট 

গ্রাি, ২) প্ানু লাইন, ৩) নাংিালা ভকায়াটাে 

লাইন, ৪) নাংিালা লাইন, ৫) প্ামহ লাইন প্াটগ 

নং-১৩/৩৬, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

994 2 মক.মি.

৩৭ তাসাঠট চা বার্ান
তাসাঠট চা বার্ান প্রাথমিক 

মবেযালয়
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. েলর্া ুঁও, ভিৌজা তাসাঠট চা বার্ান 

ভজ.এল. নং-৩২ ভসকশন ১)  ুমে লাইন, ২) 

ঘামস লাইন, ৩) ভলরট লাইন, ৪) বুস্তদ্ধিান 

লাইন, ৫) স্তজেকু লাইন প্াটগ নং-১৩/৩৭, 

থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1249 2 মক.মি.

৩৮ তাসাঠট চা বার্ান বামল লাইন এস এস ভক ২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. েলর্া ুঁও, ভিৌজা তাসাঠট চা বার্ান 

ভজ.এল. নং-৩২ ভসকশন ১) হাটর ালা লাইন, 

২) িাি ুলাইন, ৩) করন্ট লাইন, ৪) মিশন 

লাইন ৫) িাি ুলাইন ৬) সা ুঁতাল লাইন ৭) 

ভজংর্া লাইন ৮) উেয় লাইন প্াটগ নং-

১৩/৩৮, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

847 2 মক.মি.

৩৯ েলর্া ুঁও চা বার্ান
েলর্া ুঁও চা বার্ান প্রাইিােী সু্কল, 

কে ১
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. েলর্া ুঁও, ভিৌজা েলর্া ুঁও চা বার্ান   

ভজ.এল. নং-৩৩ ভসকশন ১) ব  লাইন সিগ্র 

প্াটগ নং-১৩/৩৯, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1001 2 মক.মি.

৪০ েলর্া ুঁও চা বার্ান
েলর্া ুঁও চা বার্ান প্রাইিােী সু্কল, 

কে ২
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. েলর্া ুঁও, ভিৌজা েলর্া ুঁও চা বার্ান  

ভজ.এল. নং-৩৩ ভসকশন ১) ভধামব লাইন, ২) 

কযামন্টন লাইন, ৩) বাংরলা লাইন, ৪) শাল 

লাইন, ৫) ষ্টাফ লাইন, ৬) সা ুঁওতাল লাইন, 

প্াটগ নং-১৩/৪০, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1015 2 মক.মি.

৪১ েলর্া ুঁও চা বার্ান
েলর্া ুঁও বর া লাইন 

অঙ্গনওয়ােী ভকে
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. েলর্া ুঁও, ভিৌজা েলর্া ুঁও চা বার্ান 

ভজ.এল. নং-৩৩ ভসকশন ১)  ব  লাইন 

(পূ্ব গাংশ) প্াটগ নং-১৩/৪১, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

872 2 মক.মি.

৪২ েলর্া ুঁও চা বার্ান
েলর্া ুঁও র্া ী লাইন এস. এস. 

ভক.
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. েলর্া ুঁও, ভিৌজা েলর্া ুঁও চা বার্ান 

ভজ.এল. নং-৩৩ ভসকশন ১) র্া ী লাইন 

(অংশ) প্াটগ নং-১৩/৪২, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

975 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৪৩
েলর্া ুঁও চা বার্ান, 

েলিমন মিম সন
 েলিমন মিম সন প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. েলর্া ুঁও, ভিৌজা  েলর্া ুঁও ফরেষ্ট, 

েলিমন চা বার্ান   ভজ.এল. নং-৮,৭ ভসকশন 

১) উপ্ে লাইন, ২) ভকায়াটাে লাইন, ৩) র্েহা 

লাইন, ৪) নীচ লাইন, ৫) প্াকা লাইন ৬) বাো 

লাইন ৭) বাস লাইন, প্াটগ  নং-১৩/৪৩, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1084 2 মক.মি.

৪৪ আলীনর্ে (প্স্তিি) আলীনর্ে মবেযাপ্ীি ২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. জরটশ্বে-১, ভিৌজা আমলনর্ে ভজ.এল. 

নং-৩০ ভসকশন ১,আমলনর্ে অমততপ্া া ও 

মিত্রপ্া াে অংশ প্াটগ নং-১৩/৪৪, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

890 2 মক.মি.

৪৫ আলীনর্ে (িরধয)
আলীনর্ে ভেশাল কযািাে 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. জরটশ্বে-১, ভিৌজা আমলনর্ে ভজ.এল. 

নং-৩০ ভসকশন ১ আমলনর্ে মশমকয়ারিা া 

অংশ প্াটগ নং-১৩/৪৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

853 2 মক.মি.

৪৬ আলীনর্ে (িরধয)
ভবংকািী ভবািগ মফ্র প্রাইিােী 

সু্কল, কে ১
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. জরটশ্বে-১, ভিৌজা আমলনর্ে ভজ.এল. 

নং-৩০ ভসকশন ১ আমলনর্ে (পূ্ব গ) প্াটগ নং-

১৩/৪৬, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

718 2 মক.মি.

৪৭ আলীনর্ে(পূ্ব গ)
ভবংকািী ভবািগ মফ্র প্রাইিােী 

সু্কল, কে ২
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. জরটশ্বে-১, ভিৌজা আমলনর্ে, 

ভজ.এল. নং-৩০ ভসকশন ১ আমলনর্ে (পূ্ব গ) 

প্াটগ নং-১৩/৪৭, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

597 2 মক.মি.

৪৮ ভবংকািী ভবংকািী পূ্ব গপ্া া প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ
স্তজ.মপ্. জরটশ্বে-১, ভিৌজা ভবংকািী ভজ.এল. 

নং-৩১ ভসকশন ১,ভবংকািী প্াটগ নং-১৩/৪৮, 

থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1003 2 মক.মি.

৪৯ ভবংকািী
েলর্া ুঁও ২ নং জমুনয়ে ভবমসক 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. জরটশ্বে-১, ভিৌজা ভবংকািী ভজ.এল. 

নং-৩১ ভসকশন ১,ভবংকািী প্াটগ নং-১৩/৪৯, 

থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1044 2 মক.মি.

৫০ ধুলার্া ুঁও
েমেন ধুলার্া ুঁও জমুনয়াে ভবমসক 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

স্তজ.মপ্. জরটশ্বে-১, ভিৌজা ধুলার্া ুঁও ভজ.এল. 

নং-৪০ ভসকশন ১,ধুলার্া ুঁও প্াটগ নং-১৩/৫০, 

থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

879 2 মক.মি.

৫১ ধুলার্া ুঁও ধুলার্া ুঁও হাই সু্কল, কে ১ ২০ হযা ুঁ
স্তজ.মপ্. জরটশ্বে-১, ভিৌজা ধুলার্া ুঁও ভজ.এল. 

নং-৪০ ভসকশন ১,ধুলার্া ুঁও প্াটগ নং-১৩/৫১, 

থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

972 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৫২ ধুলার্া ুঁও
েলর্া ুঁও ১ নং ভবািগ মফ্র প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে ১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা- ধুলার্া ুঁও ভজ.এল. 

নং-৪০ ভসকশন ১, ধুলার্া ুঁও(পূ্ব গাংশ) প্াটগ নং 

১৩/৫২, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

883 2 মক.মি.

৫৩ ধুলার্া ুঁও ধুলার্া ুঁও হাই সু্কল, কে ২ ২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে ১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা- ধুলার্া ুঁও ভজ.এল. 

নং-৪০ ভসকশন ১,ধুলার্া ুঁও(প্স্তিিাংশ) প্াটগ 

নং ১৩/৫৩, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

702 2 মক.মি.

৫৪ ক াইবা ী(সিগ্র)
ক াইবা ী বামল িনটামে 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে ১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা- কোইবা ী ভজ.এল. 

নং-৩৫ ভসকশন ১ কোইবা ী প্াটগ নং 

১৩/৫৪, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1256 2 মক.মি.

৫৫ েলর্া ুঁও বস্তি েলর্া ুঁও র্ারোবস্তি প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে ১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা- েলর্া ুঁও ভজ.এল. 

নং-৩৪ ভসকশন ১ েলর্া ুঁও র্ারো বস্তি অংশ 

প্াটগ নং ১৩/৫৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

648 2 মক.মি.

৫৬ েলর্া ুঁও ভচকাবা ী প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে ১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা- েলর্া ুঁও ভজ.এল. 

নং-৩৪ ভসকশন ১,েলর্া ুঁও ভচকাবাম  ও 

পূ্ব গপ্া া অংশ প্াটগ নং ১৩/৫৬, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

750 2 মক.মি.

৫৭ েলর্া ুঁও বস্তি েলর্া ুঁও বস্তি মনউ প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ
জরটশ্বে ১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা- েলর্া ুঁও ভজ.এল. 

নং-৩৪ ভসকশন ১,েলর্া ুঁও প্াটগ নং ১৩/৫৭, 

থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

765 2 মক.মি.

৫৮ ভহোরয়ত নর্ে
ভহোরয়ত নর্ে এস মস প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে ১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা- ভহোরয়ত নর্ে 

ভজ.এল. নং-২৯ ভসকশন ১, ভহোরয়তনর্ে 

প্াটগ নং ১৩/৫৮, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

877 2 মক.মি.

৫৯ ভহোরয়ত নর্ে শামন্তনর্ে করলানী প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে ১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা- ভহোরয়ত নর্ে 

ভজ.এল. নং-২৯ ভসকশন ১, ভহোরয়তনর্ে 

প্াটগ নং ১৩/৫৯, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

967 2 মক.মি.

৬০ ভহোরয়ত নর্ে
মনউ ভহোরয়ত নর্ে প্রাইিােী 

সু্কল (যরশাো)
২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে ১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা- ভহোরয়ত নর্ে 

ভজ.এল. নং-২৯ ভসকশন ১, ভহোরয়ত 

নর্ে(েমেণাংশ) প্াটগ নং ১৩/৬০, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

704 2 মক.মি.

৬১ ভহোরয়ত নর্ে
ভহোরয়ত নর্ে চাইল্ড 

এিুরকশন ভসন্টাে
২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে ১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা- ভহোরয়ত নর্ে 

ভজ.এল. নং-২৯ ভসকশন ১, ভহোরয়ত নর্ে 

(উত্তোংশ)  প্াটগ নং ১৩/৬১, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

715 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৬২ ভহোরয়ত নর্ে
জরটশ্বে ১ নং গ্রাি প্ঞ্চারয়ত 

অমফস
২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে ১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা- ভহোরয়ত নর্ে 

ভজ.এল. নং-২৯ ভসকশন ১ ভহোরয়ত নর্ে 

প্াটগ নং ১৩/৬২, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

840 2 মক.মি.

৬৩ ভহোরয়ত নর্ে ভহোরয়ত নর্ে প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে ১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা- ভহোরয়ত নর্ে 

ভজ.এল. নং-২৯ ভসকশন ১ ভহোরয়ত নর্ে 

প্াটগ নং ১৩/৬৩, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

698 2 মক.মি.

৬৪ ভহোরয়ত নর্ে অগ্রেতূ সংঘ বিত্রী প্ািার্াে ২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে ১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা- ভহোরয়ত নর্ে 

ভজ.এল. নং-২৯ ভসকশন ১ ভহোরয়ত নর্ে 

প্াটগ নং ১৩/৬৪, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

737 2 মক.মি.

৬৫ উত্তে ভেওর্া ুঁও কাজীপ্া া প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- উত্তে ভেওর্া ুঁও 

ভজ.এল. নং-৩৬ ভসকশন ১ উত্তে ভেওর্া ুঁও 

প্াটগ নং ১৩/৬৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১৩

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

885 2 মক.মি.

৬৬ উত্তে ভেওর্া ুঁও
উত্তে ভেওর্া ুঁও আই মস মি এস 

ভসন্টাে নং ৩৭০
২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- উত্তে ভেওর্া ুঁও 

ভজ.এল. নং-৩৬ ভসকশন  ১ উত্তে ভেওর্া ুঁও 

প্াটগ নং ১৩/৬৬, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১৩

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

676 2 মক.মি.

৬৭ উত্তে ভেওর্া ুঁও জনাবআলীটােী প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- উত্তে ভেওর্া ুঁও 

ভজ.এল. নং-৩৬ ভসকশন ১) িসস্তজে প্া া, 

২)  াল প্া া, ৩) ো া প্া া, ৪) প্স্তিি প্া া 

৫) োয় প্া া, ৬) উত্তে ভেওর্া ুঁও প্াটগ নং 

১৩/৬৭, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১৩

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1074 2 মক.মি.

৬৮
পূ্ব গ ভেওর্া ুঁও 

(পূ্ব গাংশ)
মশয়ালিাঙ্গা প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- পূ্ব গ ভেওর্া ুঁও 

ভজ.এল. নং-৩৭ ভসকশন ১ পূ্ব গ ভেওর্া ুঁও, 

প্াটগ নং ১৩/৬৮, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১৩

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

654 2 মক.মি.

৬৯
পূ্ব গ ভেওর্া ুঁও 

(পূ্ব গাংশ)
মশয়ালিাঙ্গা প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- পূ্ব গ ভেওর্া ুঁও 

ভজ.এল. নং-৩৭ ভসকশন ১ পূ্ব গ ভেওর্া ুঁও, 

প্াটগ নং ১৩/৬৯, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১৩

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

830 2 মক.মি. New

৭০ িধয ভেওর্া ুঁও েিজান আমল এস. এস. ভক. ২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- িধয ভেওর্া ুঁও 

ভজ.এল. নং-৩৯ ভসকশন ১) িধয ভেওর্া ুঁও 

(প্স্তিিাংশ)  , প্াটগ নং ১৩/৭০, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৩

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

999 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৭১ িধয ভেওর্া ুঁও
ভেওর্া ুঁও ১ নং ভবািগ মফ্র 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- িধয ভেওর্া ুঁও 

ভজ.এল. নং-৩৯ ভসকশন ১) িধয ভেওর্া ুঁও 

(পূ্ব গাংশ) ২) পূ্ব গ ভেওর্া ুঁও ভিৌজাে প্স্তিিাংশ 

, প্াটগ নং ১৩/৭১, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১৩

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1250 2 মক.মি.

৭২ েমেন ভেওর্া ুঁও
ভেওর্া ুঁও ২ নং জমুনয়াে ভবমসক 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- েমেন ভেওর্া ুঁও 

ভজ.এল. নং-৩৮ ভসকশন ১) েমেন ভেওর্া ুঁও 

প্াটগ নং ১৩/৭২, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১৩

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1210 2 মক.মি.

৭৩ েমেন ভেওর্া ুঁও
েমেন ভেওর্া ুঁও ট্রাইবালপ্া া 

প্রাথমিক মবেযালয়
২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- েমেন ভেওর্া ুঁও 

ভজ.এল. নং-৩৮ ভসকশন ১,েমেন ভেওর্া ুঁও 

প্াটগ নং ১৩/৭৩, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১৩

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1056 2 মক.মি.

৭৪ প্স্তিি ভেওর্া ুঁও
প্স্তিি ভেওর্া ুঁও ভেশাল 

কযািাে প্রাইিােী সু্কল, কে ১
২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- প্স্তিি ভেওর্া ুঁও 

ভজ.এল. নং-৪১ ভসকশন ১,প্স্তিি ভেওর্া ুঁও 

প্াটগ নং ১৩/৭৪, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১৩

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

643 2 মক.মি.

৭৫ প্স্তিি ভেওর্া ুঁও
প্স্তিি ভেওর্া ুঁও ভেশাল 

কযািাে প্রাইিােী সু্কল, কে ২
২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- প্স্তিি ভেওর্া ুঁও 

ভজ.এল. নং-৪১ ভসকশন ১,প্স্তিি ভেওর্া ুঁও 

িুজনাই নেীে পূ্ব গপ্াে প্াটগ নং ১৩/৭৫, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৩

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

777 2 মক.মি.

৭৬ িা  ভবলতলী
প্স্তিিিা  ভবলতলী মস এস 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- িা  ভবলতলী 

ভজ.এল. নং-৪২ ভসকশন ১,প্স্তিি িা  

ভবলতমল প্াটগ নং ১৩/৭৬, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1013 2 মক.মি.

৭৭ িা  ভবলতলী িা  ভবলতলী এস. এস. ভক. ২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- িা  ভবলতলী 

ভজ.এল. নং-৪২ ভসকশন ১,প্স্তিি িা  

ভবলতমল প্াটগ নং ১৩/৭৬, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

985 2 মক.মি.

৭৮ পূ্ব গ িা  ভবলতলী
শুকচা ুঁে জমুনয়াে ভবমসক সু্কল, 

কে ১
২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- পূ্ব গ িা  ভবলতলী 

ভজ.এল. নং-৪৩ ভসকশন ১) পূ্ব গ িা  

ভবলতমল ভিৌজাে িধযপ্া া, ২)  রয়েবা ী 

ফরেষ্ট বস্তি (েমেণাংশ), ৩) পূ্রব গাি 

 ার্সিূরহে অন্ত ূি এলাকা প্াটগ নং 

১৩/৭৭, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

746 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৭৯ পূ্ব গ িা  ভবলতলী
শুকচা ুঁে জমুনয়াে ভবমসক সু্কল, 

কে ২
২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- পূ্ব গ িা  ভবলতলী 

ভজ.এল. নং-৪৩ ভসকশন ১)  পূ্ব গ িা  

ভবলতমল ভিৌজাে েমেণ প্া া, ২)  য়ােবা ী 

ফরেষ্ট বস্তি েীপু্প্া া প্াটগ নং ১৩/৭৯, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

638 2 মক.মি.

৮০ পূ্ব গ িা  ভবলতলী িারঙ্গে বাম  প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- পূ্ব গ িা  ভবলতলী 

ভজ.এল. নং-৪৩ ভসকশন ১) পূ্ব গ িা  

ভবলতমল (েমেণাংশ) প্াটগ নং ১৩/৮০, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

666 2 মক.মি.

৮১ পূ্ব গ িা  ভবলতলী পূ্ব গ িা  ভবলতলী এস এস ভক ২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- পূ্ব গ িা  ভবলতলী 

ভজ.এল. নং-৪৩ ভসকশন ১) পূ্ব গ িা  

ভবলতমল (উত্তাোংশ) প্াটগ নং ১৩/৮১, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1187 2 মক.মি.

৮২ নবনর্ে
যুমধঠিে ভস্টট প্ল্যান প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- নবনর্ে ভজ.এল. নং-

৪৫ ভসকশন ১,নবনর্ে প্াটগ নং ১৩/৮২, 

থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1241 2 মক.মি.

৮৩ নবনর্ে
নবনর্ে ২ নং ভস্টট প্ল্যান 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- নবনর্ে ভজ.এল. নং-

৪৫ ভসকশন ১,নবনর্ে প্াটগ নং ১৩/৮৩, 

থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

847 2 মক.মি.

৮৪ হমেনাথপু্ে
হমেনাথপু্ে ভস্টট প্ল্যান প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- হমেনাথপু্ে (পূ্রব গে 

েমেণাংশ) ভজ.এল. নং-৪৬ ভসকশন ১  

হমেনাথপু্ে প্াটগ নং ১৩/৮৪, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

604 2 মক.মি.

৮৫ হমেনাথপু্ে
হমেনাথপু্ে পূ্ব গপ্া া প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- হমেনাথপু্ে ভজ.এল. 

নং-৪৬ ভসকশন ১ হমেনাথপু্ে প্াটগ নং 

১৩/৮৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

848 2 মক.মি.

৮৬ হমেনাথপু্ে কমবগুরু প্ািার্াে ২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- হমেনাথপু্ে ভজ.এল. 

নং-৪৬ ভসকশন ১,হমেনাথপু্ে প্াটগ নং 

১৩/৮৬, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

580 2 মক.মি.

৮৭ হমেনাথপু্ে স্বািীস্তজ প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- হমেনাথপু্ে ভজ.এল. 

নং-৪৬ ভসকশন ১,হমেনাথপু্ে প্াটগ নং 

১৩/৮৭, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

892 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৮৮ ভবলতলী  ান্ডানী
ভবলতলী  ান্ডানী ভবািগ মফ্র 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- ভবলতলী  ান্ডানী 

ভজ.এল. নং-৪৪ ভসকশন ১,ভবলতলী  ান্ডানী 

প্াটগ নং ১৩/৮৮, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

948 2 মক.মি.

৮৯ ভবলতলী  ান্ডানী  ান্ডানী প্রাথমিক মবেযালয় ২০ হযা ুঁ

ভেওর্া ুঁও স্তজ.মপ্. ভিৌজা- ভবলতলী  ান্ডানী 

ভজ.এল. নং-৪৪ ভসকশন ১,ভবলতলী  ান্ডানী 

প্াটগ নং ১৩/৮৯, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

856 2 মক.মি.

৯০ উিাচেনপু্ে
উিাচেনপু্ে জমুনয়াে ভবমসক 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা- উিাচেন পু্ে 

ভজ.এল. নং-৫৩ ভসকশন ১,উিাচেন পু্ে 

প্াটগ নং ১৩/৯০, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1302 2 মক.মি.

৯১ উিাচেনপু্ে মকনুোি ও াও এস. এস. ভক. ২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা- উিাচেন পু্ে 

ভজ.এল. নং-৫৩ ভসকশন ১, উিাচেন পু্ে 

প্াটগ নং ১৩/৯১, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1042 2 মক.মি.

৯২ উিাচেনপু্ে
ভনিারুস্তিন মিঞা অঙ্গনওয়ােী 

ভকে
২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা- উিাচেন পু্ে 

ভজ.এল. নং-৫৩ ভসকশন ১ উিাচেন পু্ে 

প্াটগ নং ১৩/৯২, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

936 2 মক.মি.

৯৩ উিাচেনপু্ে
উিাচেনপু্ে মস এস প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা- উিাচেন পু্ে 

ভজ.এল. নং-৫৩ ভসকশন ১ উিাচেন পু্ে 

প্াটগ নং ১৩/৯৩, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

800 2 মক.মি.

৯৪  াউচা ুঁেপ্া া
 াউচা ুঁেপ্া া ভেশাল কযািাে 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা-  াউচা ুঁে প্া া 

ভজ.এল. নং-৫৪ ভসকশন ১,  াউচা ুঁে প্া া 

প্াটগ নং ১৩/৯৪, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

990 2 মক.মি.

৯৫  াউচা ুঁেপ্া া  াউচা ুঁেপ্া া জমুনয়াে হাই সু্কল ২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা-  াউচা ুঁে প্া া 

ভজ.এল. নং-৫৪ ভসকশন ১,  াউচা ুঁে প্া া 

প্াটগ নং ১৩/৯৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

924 2 মক.মি.

৯৬  াউচা ুঁেপ্া া
 াউচা ুঁেপ্া া নং ২ ভস্টট প্ল্যান 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা-  াউচা ুঁেপ্া া 

ভজ.এল. নং-৫২ ভসকশন ১, াউচা ুঁে প্া া 

প্াটগ নং ১৩/৯৬, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

796 2 মক.মি.

৯৭  াউচা ুঁেপ্া া
জয় মশব সংঘ অঙ্গনওয়ােী 

ভসন্টাে  াউচা ুঁেপ্া া
২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা-  াউচা ুঁেপ্া া 

ভজ.এল. নং-৫২ ভসকশন ১, াউচা ুঁে প্া া 

প্াটগ নং ১৩/৯৭, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1084 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৯৮ ভিারটা শালকুিাে
৮.৫ িাইল অঙ্গনওয়ােী ভসন্টাে 

নং-২৬৯
২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা- প্স্তিি শালকুিাে 

ভজ.এল. নং-৫২ ভসকশন ১,প্স্তিি 

শালকুিাে প্াটগ নং ১৩/৯৮, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1010 2 মক.মি.

৯৯ প্স্তিি শালকুিাে
প্স্তিি শালকুিাে এস. এস. 

ভক.
২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা- প্স্তিি শালকুিাে 

ভজ.এল. নং-৫২ ভসকশন ১,প্স্তিি 

শালকুিাে প্াটগ নং ১৩/৯৯, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

762 2 মক.মি.

১০০ প্স্তিি শালকুিাে
প্স্তিি শালকুিাে মস এস 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা- প্স্তিি শালকুিাে 

ভজ.এল. নং-৫২ ভসকশন ১,প্স্তিি 

শালকুিাে প্াটগ নং ১৩/১০০, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1041 2 মক.মি.

১০১ ভিাট শালকুিাে
অঙ্গনওয়া ী ভসন্টাে নং ৭৮, ৬ 

িাইল, শালকুিাে
২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা- ভিারটা শালকুিাে 

ভজ.এল. নং-৫১ ভসকশন ১,ভিারটা শালকুিাে 

প্াটগ নং ১৩/১০১, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

853 2 মক.মি.

১০২
ভিাট শালকুিাে 

(পূ্ব গাংশ)
মবেশা মবেযা বন হাই সু্কল ২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা- ভিারটা শালকুিাে 

ভজ.এল. নং-৫১ ভসকশন ১, ভিারটা শালকুিাে 

প্াটগ নং ১৩/১০২, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

929 2 মক.মি.

১০৩ ভিাট শালকুিাে ভিাট শালকুিাে প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা- ভিারটা শালকুিাে 

ভজ.এল. নং-৫১ ভসকশন ১,ভিারটা শালকুিাে 

প্াটগ নং ১৩/১০৩, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

659 2 মক.মি.

১০৪ ভিাট শালকুিাে িুন্ডাপ্া া এস.এস.ভক. ২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা- ভিারটা শালকুিাে 

ভজ.এল. নং-৫১ ভসকশন ১,ভিারটা শালকুিাে 

প্াটগ নং ১৩/১০৪, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

826 2 মক.মি.

১০৫ বাোইটােী
হাসপ্াতাল প্া া এযামিশনাল 

প্রাইিােী সু্কল, কে ১
২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা বাোইটােী ভজ.এল. 

নং-৫৫ ভসকশন ১,বাোইটােী প্াটগ নং 

১৩/১০৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

879 2 মক.মি.

১০৬ বাোইটােী
হাসপ্াতাল প্া া এযামিশনাল 

প্রাইিােী সু্কল, কে ২
২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা বাোইটােী ভজ.এল. 

নং-৫৫ ভসকশন ১,বাোইটােী প্াটগ নং 

১৩/১০৬, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

582 2 মক.মি.

১০৭ বাোইটােী বাোইটােী উস্তজমেয়া হাই িাদ্রাসা ২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা বাোইটােী ভজ.এল. 

নং-৫৫ ভসকশন ১ বাোইটােী প্াটগ নং 

১৩/১০৭, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

800 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১০৮ বাোইটােী আরলয়া এি.এস.ভক ২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা বাোইটােী ভজ.এল. 

নং-৫৫ ভসকশন ১ বাোইটােী প্াটগ নং 

১৩/১০৮, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

616 2 মক.মি. new

১০৯ মশবনাথপু্ে
মশবনাথপু্ে ভবািগ মফ্র প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা মশবনাথ পু্ে 

ভজ.এল. নং-৫৬ ভসকশন ১,মশবনাথ পু্ে 

ভোলা নেীে েমেণাংশ প্াটগ নং ১৩/১০৯, 

থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

813 2 মক.মি.

১১০ মশবনাথপু্ে  ূবন চে স্মমৃত এি এস ভক ২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা মশবনাথ পু্ে 

ভজ.এল. নং-৫৬ ভসকশন ১,মশবনাথ পু্ে 

ভোলা নেীে উত্তোংশ প্াটগ নং ১৩/১১০, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

882 2 মক.মি.

১১১ মশবনাথপু্ে
মশবনাথপু্ে ২ নং মস এস 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা মশবনাথ পু্ে 

ভজ.এল. নং-৫৬ ভসকশন ১,মশবনাথ পু্ে প্াটগ 

নং ১৩/১১১, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

974 2 মক.মি.

১১২ মশবনাথপু্ে
মশবনাথপু্ে আমিরুস্তিন এস. 

এস. ভক.
২০ হযা ুঁ

শালকুিাে স্তজ.মপ্. ভিৌজা মশবনাথ পু্ে 

ভজ.এল. নং-৫৬ ভসকশন ১,মশবনাথ পু্ে প্াটগ 

নং ১৩/১১২, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২২০

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1069 2 মক.মি.

১১৩ সাতপু্কুমেয়া
উত্তে প্ােরঙ্গে প্া  জমুনয়াে 

ভবমসক সু্কল
২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা সাতপ্াকুমেয়া 

ভজ.এল. নং-৪৮ ভসকশন ১, সাতপ্াকুমেয়া 

প্াটগ নং ১৩/১১৩, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1208 2 মক.মি.

১১৪ সাতপু্কুমেয়া
িয়োিাঙ্গা ুঁ ভর্াপ্্পু্ ভিরিামেয়াল 

হাই সু্কল (উ:িা:)
২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা সাতপ্াকুমেয়া 

ভজ.এল. নং-৪৮ ভসকশন ১,সাতপ্াকুমেয়া 

প্াটগ নং ১৩/১১৪, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1323 2 মক.মি.

১১৫ সাতপু্কুমেয়া
ভযারর্েপু্ে জমুনয়াে ভবমসক 

সু্কল, কে ১
২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা সাতপ্াকুমেয়া 

ভজ.এল. নং-৪৮ ভসকশন ১,সাতপ্াকুমেয়া 

প্াটগ নং ১৩/১১৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1063 2 মক.মি.

১১৬ িয়োিাঙ্গা
েরিশচে এযামিশনাল প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা িয়োিাঙ্গা 

ভজ.এল. নং-৪৯ ভসকশন ১,িয়োিাঙ্গা প্াটগ 

নং ১৩/১১৬, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

876 2 মক.মি.

১১৭ িয়োিাঙ্গা েমবপ্া া এস. এস. ভক. ২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা িয়োিাঙ্গা 

ভজ.এল. নং-৪৯ ভসকশন ১,িয়োিাঙ্গা প্াটগ 

নং ১৩/১১৭, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

827 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১১৮ িয়োিাঙ্গা (পূ্ব গাংশ)
িয়োিাঙ্গা ভস্টট প্ল্যান প্রাইিােী 

সু্কল, কে ১
২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা িয়োিাঙ্গা 

ভজ.এল. নং-৪৯ ভসকশন ১,িয়োিাঙ্গা প্াটগ 

নং ১৩/১১৮, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

961 2 মক.মি.

১১৯ িয়োিাঙ্গা (পূ্ব গাংশ)
িয়োিাঙ্গা ভস্টট প্ল্যান প্রাইিােী 

সু্কল, কে ২
২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা িয়োিাঙ্গা 

ভজ.এল. নং-৪৯ ভসকশন ১,িয়োিাঙ্গা প্াটগ 

নং ১৩/১১৯, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

875 2 মক.মি.

১২০ িয়োিাঙ্গা িয়োিাঙ্গা ৩ নং প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা িয়োিাঙ্গা 

ভজ.এল. নং-৪৯ ভসকশন ১,িয়োিাঙ্গা প্াটগ 

নং ১৩/১২০, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

991 2 মক.মি.

১২১ লিিন িাবেী
লিিন িাবেী আই ঠট মি মপ্, 

কে ১
২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা লিিনিাবেী 

ভজ.এল. নং-৫৭ ভসকশন ১,লিিনিাবেী 

প্াটগ নং ১৩/১২১, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

858 2 মক.মি.

১২২ লিিন িাবেী
লিিন িাবেী আই ঠট মি মপ্, 

কে ২
২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা লিিনিাবেী 

ভজ.এল. নং-৫৭ ভসকশন ১,লিিনিাবেী 

প্াটগ নং ১৩/১২২, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

709 2 মক.মি.

১২৩ লিিন িাবেী
লিিন িাবেী নাস্তজিুস্তিন হাই 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা লিিনিাবেী 

ভজ.এল. নং-৫৭ ভসকশন ১,লিিনিাবেী 

প্াটগ নং ১৩/১২৩, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

922 2 মক.মি.

১২৪ লিিন িাবেী
লিিন িাবেী ভবািগ মফ্র 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা লিিনিাবেী 

ভজ.এল. নং-৫৭ ভসকশন ১,লিিনিাবেী 

প্াটগ নং ১৩/১২৪, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

831 2 মক.মি.

১২৫ কুঞ্জনর্ে
কুঞ্জনর্ে ভেশাল কযািাে 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা কুঞ্জনর্ে ভজ.এল. 

নং-৫৮ ভসকশন ১,কুঞ্জনর্ে প্াটগ নং 

১৩/১২৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

966 2 মক.মি.

১২৬ কুঞ্জনর্ে মবরুয়া লাইন এস. এস. ভক. ২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা কুঞ্জনর্ে ভজ.এল. 

নং-৫৮ ভসকশন ১,কুঞ্জনর্ে প্াটগ নং 

১৩/১২৬, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

958 2 মক.মি.

১২৭ কুঞ্জনর্ে
কুঞ্জনর্ে তরুন সংঘ 

অঙ্গনওয়ােী ভকে
২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা কুঞ্জনর্ে ভজ.এল. 

নং-৫৮ ভসকশন ১ কুঞ্জনর্ে প্াটগ নং 

১৩/১২৭, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

793 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১২৮ কুঞ্জনর্ে কুঞ্জনর্ে এি এস ভক ২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা কুঞ্জনর্ে ভজ.এল. 

নং-৫৮ ভসকশন ১ কুঞ্জনর্ে প্াটগ নং 

১৩/১২৮, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

795 2 মক.মি.

১২৯ তালুরকেটােী
তালুরকেটােী জয়িতী প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা তালুরকেটােী 

ভজ.এল. নং-৫০ ভসকশন ১ তালুরকেটােী 

প্াটগ নং ১৩/১২৯, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

941 2 মক.মি.

১৩০ তালুরকেটােী োিু িুন্ডা এস. এস. ভক. ২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা তালুরকেটােী 

ভজ.এল. নং-৫০ ভসকশন ১ তালুরকেটােী 

প্াটগ নং ১৩/১৩০, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

750 2 মক.মি.

১৩১ তালুরকেটােী সুবল িাস্তি এস. এস. ভক. ২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা তালুরকেটােী 

ভজ.এল. নং-৫০ ভসকশন ১ তালুরকেটােী 

প্াটগ নং ১৩/১৩১, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

808 2 মক.মি.

১৩২ তালুরকেটােী তালুরকেটােী প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা তালুরকেটােী 

ভজ.এল. নং-৫০ ভসকশন ১ তালুরকেটােী 

প্াটগ নং ১৩/১৩২, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1276 2 মক.মি.

১৩৩ ভযারর্েপু্ে সাতপু্কুমেয়া জমুনয়াে হাই সু্কল ২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা ভযারর্েপু্ে 

ভজ.এল. নং-৪৭ ভসকশন ১ ভযারর্েপু্ে প্াটগ 

নং ১৩/১৩৩, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

834 2 মক.মি.

১৩৪ ভযারর্েপু্ে
সাতপু্কুমেয়া জমুনয়াে ভবমসক 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা ভযারর্েপু্ে 

ভজ.এল. নং-৪৭ ভসকশন ১ ভযারর্েপু্ে প্াটগ 

নং ১৩/১৩৪, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

803 2 মক.মি.

১৩৫ ভযারর্েপু্ে
৩ িাইল হাটর ালা অঙ্গনওয়ােী 

ভকে
২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা ভযারর্েপু্ে 

ভজ.এল. নং-৪৭ ভসকশন ১ ভযারর্েপু্ে প্াটগ 

নং ১৩/১৩৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

847 2 মক.মি.

১৩৬ সাতপু্কুমেয়া
ভযারর্েপু্ে জমুনয়াে ভবমসক 

সু্কল, কে ২
২০ হযা ুঁ

িয়োিাঙ্গা স্তজ.মপ্. ভিৌজা ভযারর্েপু্ে 

ভজ.এল. নং-৪৭ ভসকশন ১ ভযারর্েপু্ে প্াটগ 

নং ১৩/১৩৬, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

710 2 মক.মি.

১৩৭ জরটশ্বে
জরটশ্বে নং ২ এস মপ্ প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা জরটশ্বে ভজ.এল. 

নং-২৮ ভসকশন ১ জরটশ্বে প্াটগ নং ১৩/১৩৭, 

থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

794 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৩৮ জরটশ্বে জরটশ্বে ভবািগ মফ্র প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা জরটশ্বে ভজ.এল. 

নং-২৮ ভসকশন ১ জরটশ্বে প্াটগ নং 

১৩/১৩৮, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

753 2 মক.মি.

১৩৯ জরটশ্বে (উত্তোংশ) জরটশ্বে র্াল গস হাই সু্কল ২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা জরটশ্বে ভজ.এল. 

নং-২৮ ভসকশন ১ জরটশ্বে প্াটগ নং 

১৩/১৩৯, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

658 2 মক.মি.

১৪০ জরটশ্বে জরটশ্বে হাই সু্কল ২০ হযা ুঁ
জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা জরটশ্বে ভজ.এল. 

নং-২৮ ভসকশন ১ জরটশ্বে প্াটগ নং ১৩/১৪০, 

থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

646 2 মক.মি.

১৪১ জরটশ্বে জরটশ্বে িাদ্রাসা মশো ভকে ২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা জরটশ্বে ভজ.এল. 

নং-২৮ ভসকশন ১) সাহাপ্া া জরটশ্বে,২) 

প্ালপ্া া র্ারোম টা আংমশক,  ৩) জরটশ্বে 

(পূ্ব গাংশ) প্াটগ নং ১৩/১৪১, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

869 2 মক.মি.

১৪২ জরটশ্বে পূ্ব গ জরটশ্বে প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা জরটশ্বে ভজ.এল. 

নং-২৮ ভসকশন ১) প্ালপ্া া র্ারোম টা, ২) 

সাহাপ্া া জরটশ্বে, ৩) জরটশ্বে প্াটগ নং 

১৩/১৪২, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

669 2 মক.মি.

১৪৩ জরটশ্বে
জরটশ্বে অমতমেি ৩ নং 

প্রাথমিক মবেযালয় (কে ১)
২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা জরটশ্বে ভজ.এল. 

নং-২৮ ভসকশন ১ জরটশ্বে সনযাসীতলা সিগ্র 

প্াটগ নং ১৩/১৪৩, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

696 2 মক.মি.

১৪৪ জরটশ্বে
জরটশ্বে নং. ৩ জমুনয়াে র্াল গস 

হাই সু্কল
২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা জরটশ্বে ভজ.এল. 

নং-২৮ ভসকশন ১ জরটশ্বে আশ্রিপ্া া 

সিগ্র প্াটগ নং ১৩/১৪৪, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

667 2 মক.মি.

১৪৫ জরটশ্বে
েমেণ জরটশ্বে মশশু মশো 

ভকে
২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা জরটশ্বে ভজ.এল. 

নং-২৮ ভসকশন ১  জরটশ্বে প্াটগ নং 

১৩/১৪৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

611 2 মক.মি.

১৪৬ জরটশ্বে
েমেণ জরটশ্বে মশশু মশো 

ভকে
২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা জরটশ্বে ভজ.এল. 

নং-২৮ ভসকশন ১  জরটশ্বে প্াটগ নং 

১৩/১৪৬, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

761 2 মক.মি. new
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৪৭ কাুঁিালবাম 
িহািায়া ভেশাল কযািাে 

প্রাইিােী সু্কল, কে ১
২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা কািালবা ী 

ভজ.এল. নং-২৬ ভসকশন ১ কািালবা ী প্াটগ 

নং ১৩/১৪৭, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1018 2 মক.মি.

১৪৮ কাুঁিালবাম 
িহািায়া ভেশাল কযািাে 

প্রাইিােী সু্কল, কে ২
২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা কািালবা ী 

ভজ.এল. নং-২৬ ভসকশন ১ কািালবা ী প্াটগ 

নং ১৩/১৪৮, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

502 2 মক.মি.

১৪৯ কাুঁিালবাম িহািায়া এি. এস. ভক. ২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা কািালবা ী 

ভজ.এল. নং-২৬ ভসকশন  ১)  িধয 

কািালবা ী/িধয প্া া ২) উত্তে কািালবা ী / 

উত্তেপ্া া  প্াটগ নং ১৩/১৪৯, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

835 2 মক.মি.

১৫০ কাুঁিালবাম স্তজর্াটামে প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা কািালবা ী 

ভজ.এল. নং-২৬ ভসকশন ১) 

কাুঁিালবাম (স্তজর্াটামে) ২)  োঃ কািালবা ী 

/েমেণ প্া া প্াটগ নং ১৩/১৫০, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

777 2 মক.মি.

১৫১ নবনর্ে নবনর্ে বাণী বন প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা নবনর্ে ভজ.এল. 

নং-৪৫ ভসকশন ১ নবনর্ে (েমেণাংশ) প্াটগ 

নং ১৩/১৫১, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

899 2 মক.মি.

১৫২ নবনর্ে
কালীবাম  নবনর্ে এস. এস. 

ভক.
২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা নবনর্ে ভজ.এল. 

নং-৪৫ ভসকশন ১ নবনর্ে (উত্তাোংশ) প্াটগ 

নং ১৩/১৫২, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

651 2 মক.মি.

১৫৩ িামলিপু্ে
িামলিপু্ে ভহিন্তিয়ী এস.মস 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা িামলিপু্ে ভজ.এল. 

নং-২৫ ভসকশন ১ িামলিপু্ে প্াটগ নং 

১৩/১১৫৩, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1017 2 মক.মি.

১৫৪ িামলিপু্ে েীরেে ভকাট হাই সু্কল ২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা িামলিপু্ে ভজ.এল. 

নং-২৫ ভসকশন ১ িামলিপু্ে প্াটগ নং 

১৩/১৫৪, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

973 2 মক.মি.

১৫৫ িামলিপু্ে
িামলিপু্ে ভস্টট প্ল্যান প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা িামলিপু্ে ভজ.এল. 

নং-২৫ ভসকশন ১) ভেওিাঙ্গা প্াটগ নং 

১৩/১৫৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

951 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৫৬ িামলিপু্ে
প্স্তিি িামলিপু্ে মবরনাে 

মবহােী এস. এস. ভক.
২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা িামলিপু্ে ভজ.এল. 

নং-২৫ ভসকশন ১) ভেওিাঙ্গা ২) িামলিপু্ে , 

প্াটগ নং ১৩/১৫৬, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

965 2 মক.মি.

১৫৭ েীরেেরকাট
েীরেেরকাট জমুনয়াে ভবমসক 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা েীরেে ভকাট 

ভজ.এল. নং-২৪ ভসকশন ১ েীরেে ভকাট 

িুজনাই নেীে েমেণাংশ প্াটগ নং ১৩/১৫৭, 

থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1048 2 মক.মি.

১৫৮ েীরেেরকাট
িধয েীরেেরকাট জমুনয়াে 

র্াল গস হাই সু্কল
২০ হযা ুঁ

জরটশ্বে-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা েীরেে ভকাট 

ভজ.এল. নং-২৪ ভসকশন ১ েীরেে ভকাট 

িুজনাই নেীে উত্তোংশ প্াটগ নং ১৩/১৫৮, 

থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

880 2 মক.মি.

১৫৯ গুয়াবেনর্ে ঘাটপ্াে ভবািগ মফ্র প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা গুয়াবেনর্ে 

ভজ.এল. নং-২৭ ভসকশন ১  গুয়াবেনর্ে 

(উত্তোংশ) প্াটগ নং ১৩/১৫৯, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1071 2 মক.মি.

১৬০ প্ররিােনর্ে
প্ররিােনর্ে মনন্ম বুমনয়ামে 

মবেযালয়
২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা গুয়াবেনর্ে 

ভজ.এল. নং-২৭ ভসকশন১  গুয়াবেনর্ে 

(েমেণাংশ) প্াটগ নং ১৩/১৬০, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1274 2 মক.মি.

১৬১ িালসার্া ুঁও
েলর্া ুঁও সরুর্া ুঁও জমুনয়াে 

ভবমসক সু্কল
২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা িালশা র্া ুঁও 

ভজ.এল. নং-১৪ ভসকশন ১ িালশা র্া ুঁও প্াটগ 

নং ১৩/১৬১, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1085 2 মক.মি.

১৬২ িালসার্া ুঁও পূ্ব গ িালসার্া ুঁও প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা িালশা র্া ুঁও 

ভজ.এল. নং-১৪ ভসকশন ১ িালশা র্া ুঁও প্াটগ 

নং ১৩/১৬২, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

922 2 মক.মি.

১৬৩ প্স্তিি িালসার্া ুঁও প্স্তিি িালসার্া ুঁও প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা িালশা র্া ুঁও 

ভজ.এল. নং-১৪ ভসকশন ১  প্স্তিি িালশা 

র্া ুঁও প্াটগ নং ১৩/১৬৩, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

842 2 মক.মি.

১৬৪ প্ররিােনর্ে
গুয়াবেনর্ে েমেনপ্া া 

প্রাইিােী সু্কল, কে ১
২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা প্ররিােনর্ে 

ভজ.এল. নং-১৫ ভসকশন ১ প্ররিােনর্ে প্াটগ 

নং ১৩/১৬৪, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

951 2 মক.মি.

১৬৫ প্ররিােনর্ে
গুয়াবেনর্ে েমেনপ্া া 

প্রাইিােী সু্কল, কে ২
২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা প্ররিােনর্ে 

ভজ.এল. নং-১৫ ভসকশন ১ প্ররিােনর্ে প্াটগ 

নং ১৩/১৬৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1038 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৬৬ প্ররিােনর্ে
গুয়াবেনর্ে জমুনয়াে ভবমসক 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা প্ররিােনর্ে 

ভজ.এল. নং-১৫ ভসকশন ১  প্ররিােনর্ে প্াটগ 

নং ১৩/১৬৬, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1172 2 মক.মি.

১৬৭ ভর্াকুলনর্ে
ভসওয়ারফলা ভবািগ মফ্র প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা ভর্াকুলনর্ে 

ভজ.এল. নং-১৬ ভসকশন ১  ভর্াকুলনর্ে 

পূ্ব গ ার্ প্াটগ নং ১৩/১৬৭, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

883 2 মক.মি.

১৬৮ ভর্াকুলনর্ে ব  ভিচপ্া া মনউ প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা ভর্াকুলনর্ে 

ভজ.এল. নং-১৬ ভসকশন ১  ভর্াকুলনর্ে 

প্স্তিি ার্ প্াটগ নং ১৩/১৬৮, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

791 2 মক.মি.

১৬৯ ভর্াকুলনর্ে
ভর্াকুল নর্ে প্রাইিােী সু্কল 

(বটতলা)
২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা ভর্াকুলনর্ে 

ভজ.এল. নং-১৬ ভসকশন ১   ভর্াকুলনর্ে 

েমেন-পূ্ব গাংশ ২, ভর্াকুলনর্ে (উত্তোংশ)  

প্াটগ নং ১৩/১৬৯, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১৬

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1299 2 মক.মি.

১৭০ বালাসুিে বকম বাম  মব. এফ. মপ্. সু্কল ২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা বালাসুিে 

ভজ.এল. নং-১৭ ভসকশন ১ বালাসুিে প্াটগ নং 

১৩/১৭০, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1109 2 মক.মি.

১৭১ বালাসুিে বালাসুিে এি এস ভক ২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা বালাসুিে 

ভজ.এল. নং-১৭ ভসকশন ১ বালাসুিে প্াটগ নং 

১৩/১৭১, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1024 2 মক.মি.

১৭২ বালাসুিে
বালাসুিে ভেশাল কযািাে 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা বালাসুিে 

ভজ.এল. নং-১৭ ভসকশন ১ বালাসুিে 

(পূ্ব গাংশ) প্াটগ নং ১৩/১৭২, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

792 2 মক.মি.

১৭৩ জয়চা ুঁেপু্ে
জয়চা ুঁেপু্ে ভিােকপ্া া 

প্রাইিােী সু্কল, কে ১
২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে স্তজ.মপ্. ভিৌজা জয়চা ুঁেপু্ে 

ভজ.এল. নং-১৮ ভসকশন ১ জয়চা ুঁেপু্ে প্াটগ 

নং ১৩/১৭৩, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

452 2 মক.মি.

১৭৪ জয়চা ুঁেপু্ে
জয়চা ুঁেপু্ে ভিােকপ্া া 

প্রাইিােী সু্কল, কে ২
২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা জয়চা ুঁেপু্ে 

ভজ.এল. নং-১৮ ভসকশন ১ জয়চা ুঁেপু্ে প্াটগ 

নং ১৩/১৭৪, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

926 2 মক.মি.

১৭৫ জয়চা ুঁেপু্ে
ভটকরনা ইস্তন্ডয়া র্্রুপ্ প্াবমলক 

সু্কল, ফালাকাটা
২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা জয়চা ুঁেপু্ে 

ভজ.এল. নং-১৮ ভসকশন ১ জয়চা ুঁেপু্ে প্াটগ 

নং ১৩/১৭৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

662 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৭৬  ূটমনে ঘাট
 ূটমনে ঘাট িমহলা উচ্চ 

মবেযালয়, কে ১
২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা জয়চা ুঁেপু্ে 

ভজ.এল. নং-১৮ ভসকশন ১ জয়চা ুঁেপু্ে প্াটগ 

নং ১৩/১৭৬, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1284 2 মক.মি.

১৭৭  ূটমনে ঘাট উত্তোংশ  ূটমনে ঘাট হাই সু্কল, কে ১ ২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা  ূটমনেঘাট 

ভজ.এল. নং-১৯ ভসকশন ১   ূটমনেঘাট প্াটগ 

নং ১৩/১৭৭, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

565 2 মক.মি.

১৭৮  ূটমনে ঘাট উত্তোংশ  ূটমনে ঘাট হাই সু্কল, কে ২ ২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা  ূটমনেঘাট 

ভজ.এল. নং-১৯ ভসকশন ১  ূটমনেঘাট প্াটগ 

নং ১৩/১৭৮, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1041 2 মক.মি.

১৭৯  ূটমনে ঘাট
 ূটমনে ঘাট িমহলা উচ্চ 

মবেযালয়, কে ২
২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা  ূটমনেঘাট 

ভজ.এল. নং-১৯ ভসকশন ১  ূটমনেঘাট উত্তে 

প্াটগ নং ১৩/১৭৯, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

767 2 মক.মি.

১৮০  ূটমনে ঘাট মসংপ্া া প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা  ূটমনে ঘাট 

ভজ.এল. নং-১৯ ভসকশন ১  ূটমনে ঘাট 

েমেণ প্াটগ নং ১৩/১৮০, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

662 2 মক.মি.

১৮১ ব  ভিাবা (উত্তাংশ) ব  ভিাবা প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা ব  ভিাবা 

ভজ.এল. নং-২০ ভসকশন ১ ব  ভিাবা প্াটগ 

নং ১৩/১৮১, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1241 2 মক.মি.

১৮২ ব রিাবা ব  ভিাবা জমুনয়াে ভবমসক সু্কল ২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা ব  ভিাবা 

ভজ.এল. নং-২০ ভসকশন ১ ব  ভিাবা প্াটগ 

নং ১৩/১৮২, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

723 2 মক.মি.

১৮৩ ব রিাবা ব  ভিাবা জমুনয়াে হাই সু্কল ২০ হযা ুঁ

গুয়াবেনর্ে- স্তজ.মপ্. ভিৌজা ব  ভিাবা 

ভজ.এল. নং-২০ ভসকশন ১ ব  ভিাবা প্াটগ 

নং ১৩/১৮৩, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

640 2 মক.মি. new

১৮৪ প্ােরঙ্গেপ্াে স্বয়ম্বে  বন ২০ হযা ুঁ

প্ােরঙ্গেপ্াে স্তজ.মপ্. ভিৌজা প্ােরঙ্গেপ্াে, 

ফালাকাটা ভজ.এল. নং-২২, ২১ ভসকশন ১) 

প্ােরঙ্গেপ্াে (অংশ), ২)  িাোেী ভোি, ৩)  

মব.মি.ও অমফসপ্া া, ৪) বাব ুপ্া া প্াটগ নং 

১৩/১৮৪, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1068 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৮৫
প্ােরঙ্গেপ্াে 

োিকৃষ্ণ করলানী 

িুস্তিপ্া া

মশশুসেন ভস্টট প্ল্যান প্রাইিােী 

সু্কল, কে ১
২০ হযা ুঁ

প্ােরঙ্গেপ্াে স্তজ.মপ্. ভিৌজা প্ােরঙ্গেপ্াে 

ভজ.এল. নং-২২ ভসকশন ১) প্ােরঙ্গেপ্াে 

োিকৃষ্ণ করলানী, ২) িুস্তিপ্া া (অংশ) প্াটগ 

নং ১৩/১৮৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1139 2 মক.মি.

১৮৬
প্ােরঙ্গেপ্াে ভিৌজাে 

উত্তে পূ্ব গাংশ

প্ােরঙ্গেপ্াে মশশুকলযান হাই 

সু্কল (এইচ.এস.)
২০ হযা ুঁ

প্ােরঙ্গেপ্াে স্তজ.মপ্. ভিৌজা প্ােরঙ্গেপ্াে 

ভজ.এল. নং-২২ ভসকশন ১) প্ােরঙ্গেপ্াে 

ভিাজাফ্ফে আহরিে করলানী, ২) োিকৃষ্ণ 

করলানী প্াটগ নং ১৩/১৮৬, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1020 2 মক.মি.

১৮৭ মিশন ভোি ভস্টশনপ্া া এস. এস. ভক. ২০ হযা ুঁ

প্ােরঙ্গেপ্াে স্তজ.মপ্. ভিৌজা প্ােরঙ্গেপ্াে 

ভজ.এল. নং-২২ ভসকশন ১) প্ােরঙ্গেপ্াে 

মিশন ও মিশন ভোি,২)  ভস্টশন ও  ভস্টশন 

ভোি,প্াটগ নং ১৩/১৮৭, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

920 2 মক.মি.

১৮৮
প্ােরঙ্গেপ্াে 

োিকৃষ্ণ করলানী 

িুস্তিপ্া া

মশশুসেন ভস্টট প্ল্যান প্রাইিােী 

সু্কল, কে ২
২০ হযা ুঁ

প্ােরঙ্গেপ্াে স্তজ.মপ্. ভিৌজা প্ােরঙ্গেপ্াে 

ভজ.এল. নং-২২ ভসকশন ১)  করলজ প্া া ২) 

মনউ িুস্তি প্া া প্াটগ নং ১৩/১৮৮, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

647 2 মক.মি.

১৮৯
প্ােরঙ্গেপ্াে 

(উত্তোংশ)

 মলসািােী এযামিশনাল 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

প্ােরঙ্গেপ্াে স্তজ.মপ্. ভিৌজা প্ােরঙ্গেপ্াে 

ভজ.এল. নং-২২ ভসকশন ১) প্ােরঙ্গেপ্াে 

 মলসািােী  ২) প্ােরঙ্গেপ্াে (অংশ) প্াটগ নং 

১৩/১৮৯, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

788 2 মক.মি.

১৯০
২ িাইল (িাোেী 

ভোি)
প্ােরঙ্গেপ্াে এি. এস. ভক. ২০ হযা ুঁ

প্ােরঙ্গেপ্াে স্তজ.মপ্. ভিৌজা প্ােরঙ্গেপ্াে 

ভজ.এল. নং-২২ ভসকশন ১) প্ােরঙ্গেপ্াে 

 মলসািােী, ২) প্ােরঙ্গেপ্াে (অংশ) প্াটগ নং 

১৩/১৯০, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

767 2 মক.মি.

১৯১ প্ােরঙ্গেপ্াে ফালাকাটা করলজ, কে ১ ২০ হযা ুঁ

প্ােরঙ্গেপ্াে স্তজ.মপ্. ভিৌজা প্ােরঙ্গেপ্াে 

ভজ.এল. নং-২২ ভসকশন ১) প্ােরঙ্গেপ্াে 

করলজ প্া া উত্তে-পূ্ব গাংশ ২) প্ােরঙ্গেপ্াে 

(প্স্তিিাংশ), ৩) িুস্তিপ্া া (অংশ) প্াটগ নং 

১৩/১৯১, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

736 2 মক.মি.

১৯২ প্ােরঙ্গেপ্াে ফালাকাটা করলজ, কে ২ ২০ হযা ুঁ

প্ােরঙ্গেপ্াে স্তজ.মপ্. ভিৌজা প্ােরঙ্গেপ্াে 

ভজ.এল. নং-২২ ভসকশন ১) প্ােরঙ্গেপ্াে 

করলজ প্া া সহকােী অংশ ২) প্ােরঙ্গেপ্াে 

(প্স্তিিাংশ), প্াটগ নং ১৩/১৯২, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

719 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৯৩ করলজপ্া া হরেকৃষ্ণ নর্ে প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

প্ােরঙ্গেপ্াে স্তজ.মপ্. ভিৌজা প্ােরঙ্গেপ্াে 

ভজ.এল. নং-২২ ভসকশন ১) প্ােরঙ্গেপ্াে 

করলজ প্া া, ২) ভস্টশন ভিা  প্াটগ নং 

১৩/১৯৩, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1081 2 মক.মি.

১৯৪ বার্ানবাম 
পূ্ব গ বার্ানবাম  প্রাইিােী সু্কল, 

কে ১
২০ হযা ুঁ

প্ােরঙ্গেপ্াে স্তজ.মপ্. ভিৌজা বার্ানবাম  

ভজ.এল. নং-২৩ ভসকশনাঃ ১ বার্ানবাম  প্াটগ 

নং ১৩/১৯৪, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

734 2 মক.মি.

১৯৫ বার্ানবাম 
পূ্ব গ বার্ানবাম  প্রাইিােী সু্কল, 

কে ২
২০ হযা ুঁ

প্ােরঙ্গেপ্াে স্তজ.মপ্. ভিৌজা বার্ানবাম  

ভজ.এল. নং-২৩ ভসকশনাঃ১  বার্ানবাম  প্াটগ 

নং ১৩/১৯৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1170 2 মক.মি.

১৯৬ বার্ানবাম 
বার্ানবাম  জমুনয়াে ভবমসক 

সু্কল, কে ১
২০ হযা ুঁ

প্ােরঙ্গেপ্াে স্তজ.মপ্. ভিৌজা বার্ানবাম  

ভজ.এল. নং-২৩ ভসকশনাঃ১  বার্ানবাম  

বালারতাষ গা নেীে প্স্তিি ার্ প্াটগ নং 

১৩/১৯৬, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

711 2 মক.মি.

১৯৭ বার্ানবাম 
বার্ানবাম  জমুনয়াে ভবমসক 

সু্কল, কে ২
২০ হযা ুঁ

প্ােরঙ্গেপ্াে স্তজ.মপ্. ভিৌজা বার্ানবাম  

ভজ.এল. নং-২৩ ভসকশনাঃ১  বার্ানবাম  

িুজনাই নেীে পূ্ব গ ার্ প্াটগ নং ১৩/১৯৭, 

থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

705 2 মক.মি.

১৯৮ ফালাকাটা েুমেোি মবেযািস্তিে, কে ১ ২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা ফালাকাটা 

ভজ.এল. নং-২১ ভসকশনাঃ ১) ফালাকাটা থানা 

ভোি এলাকা, ২) িসল্লা প্টঠট,   প্াটগ নং 

১৩/১৯৮, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

517 2 মক.মি.

১৯৯ ফালাকাটা েুমেোি মবেযািস্তিে, কে ২ ২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা  ফালাকাটা 

ভজ.এল. নং-২১ ভসকশনাঃ ১)ফালাকাটা থানা 

ভোি এলাকা ২) িসল্লা প্টঠট  প্াটগ নং 

১৩/১৯৯, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

923 2 মক.মি.

২০০ যােবপ্ল্লী যােবপ্ল্লী হাইসু্কল, কে ১ ২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা ফালাকাটা 

ভজ.এল. নং-২১ ভসকশনাঃ ১ ফালাকাটা 

(অংশ) প্াটগ নং ১৩/২০০, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

648 2 মক.মি.

২০১ ফালাকাটা
যােবপ্ল্লী ভেশাল কযািাে 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা ফালাকাটা 

ভজ.এল. নং-২১ ভসকশনাঃ ১ ফালাকাটা 

(অংশ) প্াটগ নং ১৩/২০১, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

676 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২০২ ফালাকাটা যােবপ্ল্লী হাইসু্কল, কে ২ ২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা ফালাকাটা 

ভজ.এল. নং-২১ ভসকশনাঃ ১) ফালাকাটা 

হাটরথালা, অনাথপ্ল্লী, জংলাকালীবাম , ২) 

যােবপ্ল্লী িহাকাল প্া া প্াটগ নং ১৩/২০২, 

থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1135 2 মক.মি.

২০৩ সােোনিপ্ল্লী সােোনিপ্ল্লী প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা োইরচঙ্গা ভজ.এল. 

নং-৬৩ ভসকশনাঃ ১) ফালাকাটা সােোনি 

প্ল্লী প্াটগ নং ১৩/২০৩, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1023 2 মক.মি.

২০৪ ফালাকাটা (িধযাংশ)
সাত োইরচঙ্গা ভবািগ প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা ফালাকাটা 

ভজ.এল. নং-২১ ভসকশনাঃ ১) প্স্তিি 

ফালাকাটা িধযাংশ ২)অমধকামে করলামন ৩) 

িুস্তিপ্া া েমেণাংশ প্াটগ নং ১৩/২০৪, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

942 2 মক.মি.

২০৫ ফালাকাটা (িধযাংশ) নরৃপ্ন মিত্র করলানী এস এস ভক ২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা ফালাকাটা 

ভজ.এল. নং-২১ ভসকশনাঃ ১) প্স্তিি 

ফালাকাটা িধযাংশ ২) নরৃপ্ে মিত্র করলামন 

৩)  িুস্তি প্া া েমেণাংশ প্াটগ নং ১৩/২০৫, 

থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

856 2 মক.মি.

২০৬ বাবুপ্া া ফালাকাটা র্াল গস হাই সু্কল ২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা ফালাকাটা 

ভজ.এল. নং-২১ ভসকশনাঃ ১) ফালাকাটা বাব ু

প্া া ২) হাসপ্াতাল প্া া প্াটগ নং ১৩/২০৬, 

থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

510 2 মক.মি.

২০৭ বাবুপ্া া
 ফালাকাটা সু াষ র্াল গস হাই 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা ফালাকাটা 

ভজ.এল. নং-২১ ভসকশনাঃ ১) ফালাকাটা বাব ু

প্া া,  প্াটগ নং ১৩/২০৭, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

933 2 মক.মি.

২০৮ সু াষপ্ল্লী সু াষপ্ল্লী প্রাইিােী সু্কল, কে ১ ২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা ফালাকাটা 

ভজ.এল. নং-২১ ভসকশনাঃ ১) ফালাকাটা 

সু াষ প্ল্লী, ২) সুকান্ত প্ল্লী  ৩) িাোমে ভোি 

ও মবোসার্েপ্ল্লী    প্াটগ নং ১৩/২০৮, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

772 2 মক.মি.

২০৯ সু াষপ্ল্লী সু াষপ্ল্লী প্রাইিােী সু্কল, কে ২ ২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা ফালাকাটা 

ভজ.এল. নং-২১ ভসকশনাঃ ১)   িাোমে ভোি ও 

মবোসার্েপ্ল্লী ২) ফালাকাটা সু াষ প্ল্লী, ৩) 

সুকান্ত প্ল্লী   প্াটগ নং ১৩/২০৯, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

601 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২১০ মবরবকানিপ্ল্লী মবরবকানিপ্ল্লী প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা ফালাকাটা 

ভজ.এল. নং-২১ ভসকশনাঃ ১) সু াষ প্ল্লী,  ২)  

মবরবকানি প্ল্লী, ৩) সুকান্তপ্ল্লী প্াটগ নং 

১৩/২১০, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

858 2 মক.মি.

২১১ বাবুপ্া া
ফালাকাটা মনম্ন বুমনয়ামে 

মবেযালয়
২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা ফালাকাটা 

ভজ.এল. নং-২১ ভসকশনাঃ ১) ফালাকাটা 

সু াষ প্ল্লী (িধযাংশ), প্াটগ নং ১৩/২১১, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

754 2 মক.মি.

২১২ সু াষ করলানী
সু াষ করলানী অঙ্গনওয়ােী 

ভকে
২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা ফালাকাটা 

ভজ.এল. নং-২১ ভসকশনাঃ ১) সু াষ করলানী, 

প্াটগ নং ১৩/২১২, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

802 2 মক.মি.

২১৩ ফালাকাটা
ফালাকাটা স্তজ.এস.এফ. (আে 

আে) প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা ফালাকাটা 

ভজ.এল. নং-২১ ভসকশনাঃ ১) ফালাকাটা 

িধযাংশ, প্াটগ নং ১৩/২১৩, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

988 2 মক.মি.

২১৪ ফালাকাটা (িধযাংশ)
প্স্তিি ফালাকাটা প্রাইিােী 

সু্কল, কে ১
২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা ফালাকাটা 

ভজ.এল. নং-২১ ভসকশনাঃ ১) ফালাকাটা প্াটগ 

নং ১৩/২১৪, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

686 2 মক.মি.

২১৫ ফালাকাটা (িধযাংশ)
প্স্তিি ফালাকাটা প্রাইিােী 

সু্কল, কে ২
২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা ফালাকাটা 

ভজ.এল. নং-২১ ভসকশনাঃ ১) ফালাকাটা প্াটগ 

নং ১৩/২১৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

679 2 মক.মি.

২১৬ প্স্তিি ফালাকাটা ভসানালী সংঘ ২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা ফালাকাটা 

ভজ.এল. নং-২১ ভসকশনাঃ ১) ফালাকাটা 

(অংশ) প্াটগ নং ১৩/২১৬, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

462 2 মক.মি.

২১৭ প্স্তিি ফালাকাটা মিলন সংঘ ২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-১ স্তজ.মপ্. ভিৌজা ফালাকাটা 

ভজ.এল. নং-২১ ভসকশনাঃ ১) ফালাকাটা 

(অংশ) প্াটগ নং ১৩/২১৭, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

835 2 মক.মি.

২১৮ চুয়ার ালা
প্স্তিি প্ােরঙ্গেপ্াে জমুনয়াে 

ভবমসক সু্কল
২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা চুয়ার ালা 

ভজ.এল. নং-৫৯ ভসকশনাঃ ১) চুয়ার ালা প্াটগ 

নং ১৩/২১৮, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1135 2 মক.মি.

২১৯ চুয়ার ালা পূ্ব গ চুয়ার ালা প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা চুয়ার ালা 

ভজ.এল. নং-৫৯ ভসকশনাঃ ১) চুয়ার ালা প্াটগ 

নং ১৩/২১৯, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

861 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২২০ চুয়ার ালা
চুয়ার ালা ভেশাল কযািাে 

প্রাইিােী সু্কল, কে ১
২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা চুয়ার ালা 

ভজ.এল. নং-৫৯ ভসকশনাঃ ১) চুয়ার ালা প্াটগ 

নং ১৩/২২০, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1075 2 মক.মি.

২২১ চুয়ার ালা
চুয়ার ালা ভেশাল কযািাে 

প্রাইিােী সু্কল, কে ২
২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা চুয়ার ালা 

ভজ.এল. নং-৫৯ ভসকশনাঃ ১) চুয়ার ালা প্াটগ 

নং ১৩/২২১, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1012 2 মক.মি.

২২২ আশুরতাষ প্ল্লী
আশুরতাষ প্ল্লী অঙ্গনওয়ােী 

ভকে
২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা চুয়ার ালা  

ভজ.এল. নং-৫৯, ৬০ ভসকশনাঃ ১) 

েবীেনর্ে ২) আশুরতাষপ্ল্লী, ৩) ভর্াপ্নর্ে 

প্াটগ নং ১৩/২২২, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1147 2 মক.মি.

২২৩ চুয়ার ালা আশুরতাষ প্ল্লী প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা চুয়ার ালা 

ভজ.এল. নং-৫৯ ভসকশনাঃ ১) ভর্াপ্নর্ে ২) 

আশুরতাষপ্ল্লী, প্াটগ নং ১৩/২২৩, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1167 2 মক.মি.

২২৪
কামলপু্ে োইরচঙ্গা 

(পূ্ব গাংশ)

চেরতাষ গা ভস্টট প্ল্যান প্রাইিােী 

সু্কল, কে ১
২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা োইরচঙ্গা, 

কামলপু্ে ভজ.এল. নং-৬৩, ৬৪ ভসকশনাঃ ১) 

চেরতাষ গা ২) োইরচঙ্গা (অংশ) ৩) কামলপু্ে 

(অংশ) ৪)  কামলপু্ে ও োইরচঙ্গা প্াটগ নং 

১৩/২২৪, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

840 2 মক.মি.

২২৫
কামলপু্ে োইরচঙ্গা 

(পূ্ব গাংশ)

চেরতাষ গা ভস্টট প্ল্যান প্রাইিােী 

সু্কল, কে ২
২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা োইরচঙ্গা, 

কামলপু্ে ভজ.এল. নং-৬৩, ৬৪ ভসকশনাঃ ১) 

চেরতাষ গা ২) োইরচঙ্গা (অংশ) ৩) কামলপু্ে 

(অংশ) ৪)  কামলপু্ে ও োইরচঙ্গা প্াটগ নং 

১৩/২২৫, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

984 2 মক.মি.

২২৬ বংশীধেপু্ে
বংশীধেপু্ে মস.এস. প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা বংশীধেপু্ে 

ভজ.এল. নং-৬২ ভসকশনাঃ ১) বংশীধেপু্ে 

প্াটগ নং ১৩/২২৬, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1089 2 মক.মি.

২২৭ বংশীধেপু্ে বংশীধেপু্ে মনউ প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা বংশীধেপু্ে 

ভজ.এল. নং-৬২ ভসকশনাঃ ১) বংশীধেপু্ে 

প্াটগ নং ১৩/২২৭, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন 

ভকাি-৭৩৫২০৪

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1048 2 মক.মি.

২২৮ োইরচঙ্গা
োইরচঙ্গা আসাি ভিা  এস. 

এস. ভক.
২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা োইরচঙ্গা  

ভজ.এল. নং-৬৩ ভসকশনাঃ ১) োইরচঙ্গা 

প্স্তিিাংশ প্াটগ নং ১৩/২২৮, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1089 2 মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২২৯ োইরচঙ্গা োইরচঙ্গা জমুনয়াে ভবমসক সু্কল ২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা োইরচঙ্গা  

ভজ.এল. নং-৬৩ ভসকশনাঃ ১ োইরচঙ্গা 

পূ্ব গাংশ প্াটগ নং ১৩/২২৯, থানা- ফালাকাটা, 

মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1128 2 মক.মি.

২৩০ কালীপু্ে
কালীপু্ে বা ুঁরধেপ্া  প্রাইিােী 

সু্কল
২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা কামলপু্ে ভজ.এল. 

নং-৬৪ ভসকশনাঃ ১) কামলপু্ে প্াটগ নং 

১৩/২৩০, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1330 2 মক.মি.

২৩১ কালীপু্ে
কালীপু্ে ভেশাল কযািাে 

প্রাইিােী সু্কল
২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা কামলপু্ে ভজ.এল. 

নং-৬৪ ভসকশনাঃ ১) কামলপু্ে প্াটগ নং 

১৩/২৩১, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

1154 2 মক.মি.

২৩২
োইরচঙ্গা ভিৌজাে 

উত্তে প্স্তিিাংশ
োইরচঙ্গা ২ নং প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা োইরচঙ্গা  

ভজ.এল. নং-৬৩ ভসকশনাঃ ১) োইরচঙ্গা  প্াটগ 

নং ১৩/২৩২, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

591 2 মক.মি.

২৩৩ োইরচঙ্গা োইরচঙ্গা মবেযামনরকতন হাইসু্কল ২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা োইরচঙ্গা  

ভজ.এল. নং-৬৩ ভসকশনাঃ ১) োইরচঙ্গা  প্াটগ 

নং ১৩/২৩৩, থানা- ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-

৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

836 2 মক.মি.

২৩৪ েমেন প্ােরঙ্গেপ্াে ভর্াপ্নর্ে অঙ্গনওয়ােী ভকে ২০ হযা ুঁ

ফালাকাটা-২ স্তজ.মপ্. ভিৌজা েমেন 

প্ােরঙ্গেপ্াে ভজ.এল. নং-৬০ ভসকশনাঃ ১) 

েমেন প্ােরঙ্গেপ্াে প্াটগ নং ১৩/২৩৪, থানা- 

ফালাকাটা, মপ্ন ভকাি-৭৩৫২১১

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

837 2 মক.মি.

২৩৫
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

মসরুবা ী

¢pl¦h¡s£ H¢Xne¡m fË¡Cj¡l£ ú¥m 22 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা-মসরু বা ী ভজ.এল. নং-16 ভসকশনাঃ- 1) মসরু 

বা ী (অংশ), 2) ব িাে ফরেষ্ট মবট ব্লক, 3) েইেই 

ঘাট আংশ,

সকল ভ াটারেে জনয 1264 1 মক.মি.

২৩৬
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

মসরুবা ী

মসরুবা ী 2নং মব.এফ.মপ্ সু্কল 22 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা-মসরু বা ী ভজ.এল. নং-16 ভসকশনাঃ- 1) মসরু 

বা ী (অংশ), 2) ব িাে ফরেষ্ট মবট ব্লক, 3) েইেই 

ঘাট আংশ,

সকল ভ াটারেে জনয 607 1 মক.মি.

২৩৭
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

ভযারর্ে নর্ে

k¡N¾cÊeNl ¢eE fË¡Cj¡l£ ú¥m (l¦j ew-1) 25 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- ভযারর্েনর্ে ভজ.এল. নং 5 ভযারর্েনর্ে 

(প্স্তিিাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 868 0.5মক.মি.

২৩৮
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

ভযারর্ে নর্ে

k¡N¾cÊeNl ¢eE fË¡Cj¡l£ ú¥m (l¦j ew-2) 25 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- ভযারর্েনর্ে ভজ.এল. নং 5 ভযারর্েনর্ে 

(প্স্তিিাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 1218 0.5মক.মি.

২৩৯
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

ভযারর্ে নর্ে

ভযারর্ে নর্ে হাই সু্কল 22 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- ভযারর্েনর্ে ভজ.এল. নং 5 ভযারর্েনর্ে 

(পূ্ব অংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 561 0.5মক.মি.
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২৪০
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

ভযারর্ে নর্ে

ভিজমবল ভস্টটপ্ল্যান প্রাইিােী সু্কল 22 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- ভিজমবল  ভজ.এল. নং 3 ভিজমবল  

(উত্তোংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 685 1 মক.মি.

২৪১
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

ভিজমবল

মহস্তি  ট্রাইরবল প্রাইিােী সু্কল 22 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা- ভিজমবল  ভজ.এল. নং 3 , প্াে প্াতলা াওয়া 

ভজ.এল. নং-2 , 1) ভিজমবল  (েমেনাংশ) 2) প্াে 

প্াতলা াওয়া (সিগ্র)

সকল ভ াটারেে জনয 1072 0.5মক.মি.

২৪২
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

ভিজমবল

মশলবাম  প্াতলা  াওয়া মব.এফ.মপ্ সু্কল - 

(কে-1)
22 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা- ভিজমবল  ভজ.এল. নং 3 , ভিজমবল  

(িধযাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 770 0.5মক.মি.

২৪৩
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

ভিজমবল

মশলবাম  প্াতলা  াওয়া মব.এফ.মপ্ সু্কল - 

(কে-2)
22 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা- ভিজমবল  ভজ.এল. নং 3 , ভিজমবল  

(িধযাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 983 0.5মক.মি.

২৪৪
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

বালা সুিে প্রাইাঃ সু্কল - . 20 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- প্স্তিি কাুঁিালবা ী ভজ.এল. নং 4 , প্স্তিি 

কাুঁিালবা ী (প্স্তিিাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 760 1 মক.মি.

২৪৫
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

প্স্তিি কািালবাম  এমিশনাল প্রাইাঃ সু্কল - . 23 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- প্স্তিি কাুঁিালবা ী ভজ.এল. নং 4 , প্স্তিি 

কাুঁিালবা ী (েমেনাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 1239 1 মক.মি.

২৪৬
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

প্স্তিি কািালবাম  এস.মস.প্রাইিােী সু্কল - 

(কে-1)
22 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা- প্স্তিি কাুঁিালবা ী ভজ.এল. নং 4 , প্স্তিি 

কাুঁিালবা ী (উত্তোংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 773 1 মক.মি.

২৪৭
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

প্স্তিি কািালবাম  এস.মস.প্রাইিােী সু্কল - 

(কে-2)
22 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা- প্স্তিি কাুঁিালবা ী ভজ.এল. নং 4 , প্স্তিি 

কাুঁিালবা ী (উত্তোংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 997 1 মক.মি.

২৪৮
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

f§hÑ Ly¡W¡mh¡s£ ¢S.¢f. A¢gp 26 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- প্স্তিি কাুঁিালবা ী ভজ.এল. নং 4 , প্স্তিি 

কাুঁিালবা ী (েমেন-পূ্বাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 705 0.5মক.মি.

২৪৯
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

j¢lQT¡¢f fË¡Cj¡l£ ú¥m 26 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- পূ্ব কাুঁিালবা ী ভজ.এল. নং 17 , পূ্ব 

কাুঁিালবা ী (উত্তোংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 645 0.5মক.মি.

২৫০
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

মশলবা ী হাট উচ্চ মবেযালয় 26 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- পূ্ব কাুঁিালবা ী ভজ.এল. নং 17 , পূ্ব 

কাুঁিালবা ী (উত্তোংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 1255 0.5মক.মি.
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িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২৫১
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

fm¡nh¡s£ fË¡Cj¡l£ ú¥m 26 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- পূ্ব কাুঁিালবা ী ভজ.এল. নং 17 , পূ্ব 

কাুঁিালবা ী (উত্তোংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 1128 1 মক.মি.

২৫২
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

¢nmh¡s£ q¡V Bl.Bl.fË¡Cj¡l£ ú¥m 26 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- পূ্ব কাুঁিালবা ী ভজ.এল. নং 17 , পূ্ব 

কাুঁিালবা ী (উত্তোংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 1096 1 মক.মি.

২৫৩
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

p”u h¡S¡l ¢nö ¢nr¡ L¾cÊ 22 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- পূ্ব কাুঁিালবা ী (পূ্বাংশ) ভজ.এল. নং 17 , 

পূ্ব কাুঁিালবা ী (পূ্বাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 674 1 মক.মি.

২৫৪
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

f§hÑ Ly¡W¡mh¡s£ fË¡Cj¡l£ ú¥m 22 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- পূ্ব কাুঁিালবা ী (পূ্বাংশ) ভজ.এল. নং 17 , 

পূ্ব কাুঁিালবা ী (পূ্বাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 854 1 মক.মি.

২৫৫
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

BC.¢p.¢X.Hp. p¾V¡l, f§hÑ Ly¡W¡mh¡s£ 22 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- পূ্ব কাুঁিালবা ী (পূ্বাংশ) ভজ.এল. নং 17 , 

পূ্ব কাুঁিালবা ী (পূ্বাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 564 1 মক.মি.

২৫৬
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

প্স্তিি কািালবাম  এমিশনাল প্রাইাঃ সু্কল - . 23 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- প্স্তিি কাুঁিালবা ী ভজ.এল. নং 4 , প্স্তিি 

কাুঁিালবা ী (েমেনাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 1156 1 মক.মি.

২৫৭
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

প্স্তিি কািালবাম  এস.মস.প্রাইিােী সু্কল - 

(কে-1)
22 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা- প্স্তিি কাুঁিালবা ী ভজ.এল. নং 4 , প্স্তিি 

কাুঁিালবা ী (উত্তোংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 786 1 মক.মি.

২৫৮
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

প্স্তিি কািালবাম  এস.মস.প্রাইিােী সু্কল - 

(কে-2)
22 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ

ভিৌজা- প্স্তিি কাুঁিালবা ী ভজ.এল. নং 4 , প্স্তিি 

কাুঁিালবা ী (উত্তোংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 802 1 মক.মি.

২৫৯
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

f§hÑ Ly¡W¡mh¡s£ ¢S.¢f. A¢gp 26 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- প্স্তিি কাুঁিালবা ী ভজ.এল. নং 4 , প্স্তিি 

কাুঁিালবা ী (েমেন-পূ্বাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 827 0.5মক.মি.

২৬০
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

j¢lQT¡¢f fË¡Cj¡l£ ú¥m 26 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- পূ্ব কাুঁিালবা ী ভজ.এল. নং 17 , পূ্ব 

কাুঁিালবা ী (উত্তোংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 700 0.5মক.মি.

২৬১
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

মশলবা ী হাট উচ্চ মবেযালয় 26 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- পূ্ব কাুঁিালবা ী ভজ.এল. নং 17 , পূ্ব 

কাুঁিালবা ী (উত্তোংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 743 0.5মক.মি.
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িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২৬২
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

fm¡nh¡s£ fË¡Cj¡l£ ú¥m 26 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- পূ্ব কাুঁিালবা ী ভজ.এল. নং 17 , পূ্ব 

কাুঁিালবা ী (উত্তোংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 749 1 মক.মি.

২৬৩
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

¢nmh¡s£ q¡V Bl.Bl.fË¡Cj¡l£ ú¥m 26 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- পূ্ব কাুঁিালবা ী ভজ.এল. নং 17 , পূ্ব 

কাুঁিালবা ী (উত্তোংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 941 1 মক.মি.

২৬৪
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

p”u h¡S¡l ¢nö ¢nr¡ L¾cÊ 22 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- পূ্ব কাুঁিালবা ী (পূ্বাংশ) ভজ.এল. নং 17 , 

পূ্ব কাুঁিালবা ী (পূ্বাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 844 1 মক.মি.

২৬৫
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

f§hÑ Ly¡W¡mh¡s£ fË¡Cj¡l£ ú¥m 22 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- পূ্ব কাুঁিালবা ী (পূ্বাংশ) ভজ.এল. নং 17 , 

পূ্ব কাুঁিালবা ী (পূ্বাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 1242 1 মক.মি.

২৬৬
আমলপু্েেুয়াে-1 ব্লক, 

স্তজ.মপ্. পূ্ব কাুঁিালবা ী, 

প্স্তিি কািালবাম 

BC.¢p.¢X.Hp. p¾V¡l, f§hÑ Ly¡W¡mh¡s£ 22 বর্ গ.মিাঃ হযা ুঁ
ভিৌজা- পূ্ব কাুঁিালবা ী (পূ্বাংশ) ভজ.এল. নং 17 , 

পূ্ব কাুঁিালবা ী (পূ্বাংশ)
সকল ভ াটারেে জনয 936 1 মক.মি.

1. সিগ্র মনব গাচক সং যা 237926

2.সিগ্র ভ াটগ্রহণ ভকে 266

3. র্  মনব গাচক সং যা 894

মনব গোচে মনবন্ধন আমিেোমরে

১৩ নং ফোলোেোটো (তপমিলী জোমত) মনব গোচন ভেত্র
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ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রে

র 

ক্রমিে 

সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেন্দ্রের অবস্থোন 

(ভে গ্রোন্দ্রি 

অবমস্থত তোর 

নোি)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে 

অবমস্থত তোহোর নোি

ভ োট 

গ্রহন 

ভেন্দ্রের 

আয়তন

ভ তন্দ্রর ও 

বোমহন্দ্রর েোইবোর 

আলোদো দরজো 

আন্দ্রে মে ? নো, 

েমদ নো থোন্দ্রে 

েোরন সহ মববরন

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের অন্তগ গত ভেত্র

সেল ভেনীর 

ভ োটোন্দ্ররর জনয 

অথবো ভেবলিোত্র 

পুরুষ অথবো 

ভেবলিোত্র পুরুষ বো 

স্ত্রী ভ োটোন্দ্ররর জনয

ভিোট 

ভ োটোন্দ্রর

র সংখ্যো

ভ োট গ্রহন 

ভেে ভথন্দ্রে 

ভ োটোন্দ্ররর 

সব গোমিে দরুত্ব

িন্তবয

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১ কালাপ্ামন
ভনপ্ানীয়া আই.ঠট.মি.মপ্ 

মবেযালয়
২০ হযা ুঁ 1. ভনপ্ানীয়া - কালাপ্ামন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৫৯৫ ২

২
বািাপ্ানী 

চাবার্ান

বািাপ্ানী চা বার্ান প্রাথমিক 

মবেযালয়
২০ হযা ুঁ

1. চাইবাসা লাইন, 2. েমেণ 

লাইন, 3. লম্বা লাইন, 4.  বাবুলাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
১৩৩৮ ২

৩ ভেতী ফরেস্ট
ভেমত ফরেষ্ট ম রলজ 

প্রাথমিক মবেযালয়
২০ হযা ুঁ 1. ভেতী ফরেস্ট, 2. জংলীকুিী

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭২৫ ২

৪
বািাপ্ানী 

চাবার্ান

বািাপ্ানী পূ্ব গ লাইন প্রাাঃ 

মবেযালয়, কে-১
২০ হযা ুঁ

1. আপ্াে লাইন, 2. ১ নং 

টপ্লাইন, 3. ২ নং টপ্লাইন, 4. 

মনউপ্াকা লাইন, 5. ওল্ড 

প্াকালাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
১১৩০ ২

৫
বািাপ্ানী 

চাবার্ান

বািাপ্ানী পূ্ব গ লাইন প্রাাঃ 

মবেযালয়, কে-২
২০ হযা ুঁ 1. ভনপ্ালী লাইন, 2. মনউ লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯২৬ ২

৬
র্ারোরচো 

বািাপ্ানী.

র্ারোরচো বািাপ্ানী  

প্রাথমিক মবেযালয়
২০ হযা ুঁ 1. র্ারোরচো বািাপ্ানী

সকল 

ভ াটারেে জনয
৪০৯ ২

৭
জয়বীে প্া া চা 

বার্ান

জয়বীে প্া া চা বার্ান 

প্রাথমিক মবেযালয়, কে-১
২০ হযা ুঁ

1. ব  লাইন, 2. মনউ লাইন, 3. 

কযামন্টন লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯২৮ ২

৮
জয়বীে প্া া চা 

বার্ান

জয়বীে প্া া চা বার্ান 

প্রাথমিক মবেযালয়, কে-২
২০ হযা ুঁ

1. গুোি লাইন, 2. ভিাট লাইন সকল 

ভ াটারেে জনয
৮০১ ২

এরনক্সাে - III
চযাপ্টাে ২ প্যাো 2.7.1

ভ াট গ্রহন ভকরেে  স া তামলকা

২ নং আমলদয়ুোর(তপমিলী উপজোমত) ভলাকস া মনব গাচন ভকরেে অন্তগর্ত ১৪ নং িোদোমরহোট (তপমিলী উপজোমত)  

মবধানস া মনব গাচন ভেত্র
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৯
ভিকলাপ্া া চা-

বার্ান

ভিকলাপ্া া চা-বার্ান 

প্রাথমিক মবেযালয়
২০ হযা ুঁ 1. আপ্াে লাইন, 2. নীচু লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৫৯০ ২

১০

ভিকলাপ্া া চা-

বার্ান (ভনপ্ানীয়া 

মিম মশন)

ভনপ্ানীয়া ভিকলাপ্া া ঠট. 

স্তজ. মস.এস. প্রাথমিক 

মবেযালয়

২০ হযা ুঁ
1. ববোে লাইন, 2. বীচ লাইন, 3. 

বাসা লাইন, 4. নীচ লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৮২৩ ২

১১
ভহারসনাবাে চা-

বার্ান

ভহারসনাবাে 

এন.মপ্.স্তজ.ই.এল.  সু্কল
২০ হযা ুঁ 1. হাটর ালা লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৮০২ ২

১২
ভহারসনাবাে চা-

বার্ান

ভহারসনাবাে চা-বার্ান 

প্রাথমিক মবেযালয়, ( 

মসংহামনয়া)

২০ হযা ুঁ 1. গুোি লাইন
সকল 

ভ াটারেে জনয
৮৮৫ ২

১৩
েলরিাে 

র্ারোবিী

েলরিাে র্ারোবস্তি 

িামিপ্ােপ্াস মবস্তল্ডং
২০ হযা ুঁ

1. েলরিাে র্ারোবিী  ১নং ব্লক 

এবং ২নং ব্লক

সকল 

ভ াটারেে জনয
১২৮৩ ২

১৪
েলরিাে 

র্ারোবিী

েলরিাে র্ারোবস্তি প্রাথমিক 

মবেযালয়
২০ হযা ুঁ

1. েলরিাে র্ারোবিী  ৩নং ব্লক 

এবং ৪নং ব্লক

সকল 

ভ াটারেে জনয
১০৬০ ২

১৫ েলরিাে চা-বার্ান
েলরিাে চা-বার্ান প্রাথমিক 

মবেযালয়
২০ হযা ুঁ 1. বাসবামে লাইন, 2. অমফস লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
১২৫৬ ২

১৬ েলরিাে চা-বার্ান
ঠট.মব সুব্বা ভিরিামেয়াল 

এি.এস.ভক
২০ হযা ুঁ 1. প্াক্কা লাইন, 2. মনউ লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯০৩ ২

১৭ েলরিাে চা-বার্ান
মনউ ভলায়াে মিম মশন 

আই.মস.মি.এস ভসন্টাে
২০ হযা ুঁ 1. ব  লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
১০৯৭ ২

১৮ েলরিাে চা-বার্ান
মনউ ভলায়াে মিম শন 

এস.এস.ভক.
২০ হযা ুঁ 1. বাসা লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৯৭ ২

১৯
িাক াপ্া া চা-

বার্ান

িাক াপ্া া চা-বার্ান 

প্রাথমিক মবেযালয়
২০ হযা ুঁ

1. কালীবা ী লাইন, 2. বাসা 

লাইন, 3. ভিত্রী লাইন, 4. তাো 

লাইন, 5. কািী লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
১২২৩ ২

২০
িাক াপ্া া চা-

বার্ান

িাক াপ্া া চা-বার্ান সুকঠট 

মিম সন প্রাথমিক মবেযালয়
২০ হযা ুঁ

1. সুকঠট লাইন, 2. বীচ লাইন , 3. 

ভশষবীচ লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
১২৪৫ ২

২১
তুলসীপ্া া চা-

বার্ান

তুলসীপ্া া চা-বার্ান 

ভকায়ামল ক্লাব
৩০ হযা ুঁ 1. িুিী লাইন, 2. মনউ িুিী লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৬১২ ১.৫
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২২
তুলসীপ্া া চা-

বার্ান

তুলসীপ্া া চা-বার্ান 

প্রাথমিক মবেযালয় (মনউ 

মি.মপ্.ই.মপ্ মবস্তল্ডং), কে-১

৩০ হযা ুঁ 1. িনরধাজ লাইন, 2. গুোি লাইন
সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৬৩ ১.৫

২৩
তুলসীপ্া া চা-

বার্ান

তুলসীপ্া া চা-বার্ান 

প্রাথমিক মবেযালয় (মনউ 

মি.মপ্.ই.মপ্ মবস্তল্ডং), কে-২

৩০ হযা ুঁ 1. ব  লাইন, 2. েুলা লাইন
সকল 

ভ াটারেে জনয
৮৩৩ ১.৫

২৪
তুলসীপ্া া চা-

বার্ান

তুলসীপ্া া চা-বার্ান 

প্রাথমিক মবেযালয় (মনউ 

মি.মপ্.ই.মপ্ মবস্তল্ডং), কে-৩

৩০ হযা ুঁ 1. বুস্তদ্ধিান লাইন, 2. ভলরট লাইন
সকল 

ভ াটারেে জনয
৬৮৫ ১.৫

২৫ লংকাপ্া া বাজাে
লংকাপ্া া বাজাে মহস্তি হাই 

সু্কল
৩৬ হযা ুঁ 1. লংকাপ্া া বাজাে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৬৭ ০.৫

২৬
লংকাপ্া া চা-

বার্ান
মিলন ক্লাব ৩০ হযা ুঁ

1. ভশে বাহােুে লাইন, 2. লাল 

বাহােুে লাইন, 3. পূ্ব গ িাকবাংরলা 

লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
১০২১ ০.৫

২৭
লংকাপ্া া  াস 

বস্তি

লংকাপ্া া  াস 

িামিপ্ােপ্াস মবস্তল্ডং
৩০ হযা ুঁ

1. লংকাপ্া া চা বার্ান  াস, 2. 

তুলমসপ্া া চা বার্ান  াস

সকল 

ভ াটারেে জনয
১০৪৬ ১

২৮
লংকাপ্া া চা-

বার্ান

মশবিস্তিে এস.এস.ভক, কে-

১
৩০ হযা ুঁ

1. ফযাক্টেী লাইন, 2. ৮নং লাইন, 

3. মনউ ৮ নং লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৬৮৩ ১.৫

২৯
লংকাপ্া া চা-

বার্ান

মশবিস্তিে এস.এস.ভক, কে-

২
৩৬ হযা ুঁ

1. ১৪ নং লাইন, 2. মেলবাহােুে 

লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৭৩ ১.৫

৩০ লংকাপ্া া হাট
লংকাপ্া া বাজাে মব.এফ.মপ্ 

সু্কল, কে-১
৩৬ হযা ুঁ

1. ভিারটা  প্াহা , 2. িাদ্রাজী 

লাইন, 3. প্স্তিি িাকবাংরলা 

লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৫৮ ১

৩১ লংকাপ্া া হাট
লংকাপ্া া বাজাে মব.এফ.মপ্ 

সু্কল, কে-২
৩৬ হযা ুঁ

1. ২৭ ও ২৮ নং লাইন, 2. িাকুে 

লাইন, 3. ৫ নং লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭১৯ ১.৫

৩২
লংকাপ্া া চা-

বার্ান

লংকাপ্া া চা বার্ান 

প্রাথমিক মবেযালয়, কে-১
৩৬ হযা ুঁ 1. এস.ভক. লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৫৯ ১

৩৩
লংকাপ্া া চা-

বার্ান

লংকাপ্া া চা বার্ান 

প্রাথমিক মবেযালয়, কে-২
৩০ হযা ুঁ 1. এস.ভক. লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৮৫৬ ১.৫

৩৪ োিরিা া বাজাে
োিরিা া বাজাে মহস্তি হাই 

সু্কল
৩৬ হযা ুঁ

1. টপ্ লাইন-I, 2. বাজাে লাইন, 

3. টপ্ লাইন-II

সকল 

ভ াটারেে জনয
১১৩৮ ১.২
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৩৫ োিরিা া বাজাে
োিরিা া বাজাে প্রাথমিক 

মবেযালয়
৩৬ হযা ুঁ 1. নীচ লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৬৭৮ ১.২

৩৬
োিরিা া চা-

বার্ান

োিরিা া চা-বার্ান 

প্রাথমিক মবেযালয়, কে-১
৩২ হযা ুঁ

1. ভপ্রি নর্ে, 2. গুোি লাইন, 3. 

 াপ্ া লাইন, 4. বাব ুলাইন, 5. 

মনউ লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৭৮ ১.২

৩৭
োিরিা া চা-

বার্ান

োিরিা া চা-বার্ান 

প্রাথমিক মবেযালয়, কে-২
৩২ হযা ুঁ

1. িুণ্ডা লাইন, 2. ভযার্ী লাইন, 3. 

রূপ্নর্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৩৮ ১.২

৩৮ বল্লালগুম 
মতমত ফরেষ্ট ম রলজ 

প্রাইিামে সু্কল
১১১ হযা ুঁ

1. ভহালাপ্া া, 2. িধয বল্লালগুম , 

3. মতমত ফরেষ্ট

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯১৬ ১

৩৯ উত্তে বল্লালগুম 

উত্তে বল্লালগুম  

আই.ঠট.মি.মপ্ প্রাথমিক 

মবেযালয়

২০ হযা ুঁ 1. উত্তে বল্লালগুম 
সকল 

ভ াটারেে জনয
৮৩৯ ১

৪০ ভটারটাপ্া া েমেন
ধনপ্মত ভটারটা ভিরিাাঃ হাই 

সু্কল
২০ হযা ুঁ 1.  ভটারটাপ্া া (েমেন)

সকল 

ভ াটারেে জনয
১৩১২ ১.৯

৪১ ভটারটাপ্া া উত্তে
ভপ্ায়াের্াওুঁ আই.ঠট.মি.মপ্ 

প্রাইিামে সু্কল
২০ হযা ুঁ 1. ভটারটাপ্া া (উত্তে)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৪১ ১.২

৪২
ভর্েরর্ণ্ডা চা-

বার্ান

ভর্েরর্ন্ডা পূ্ব গলাইন প্রাইিামে 

সু্কল
৩০ হযা ুঁ 1. পূ্ব গলাইন, 2. বাব ুলাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৭১ ২

৪৩
ভর্েরর্ণ্ডা চা-

বার্ান

ভর্েরর্ণ্ডা চা-বার্ান 

প্রাথমিক মবেযালয়
৩৫ হযা ুঁ

1. ৯ নং লাইন, 2. ১৫ নং লাইন, 

3. ১৩ নং ভনপ্ালী লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৫০ ২

৪৪
ভর্েরর্ণ্ডা চা-

বার্ান

ভহল্থ সাব-ভসন্টাে 

ভর্েরর্ণ্ডা চা-বার্ান
৩০ হযা ুঁ 1. ১২ নং লাইন, 2. িাদ্রাজী লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
১০৪৬ ২

৪৫
ভর্েরর্ণ্ডা চা-

বার্ান

র্ ণ গরিন্ট কমিউমনঠট হল 

ভর্েরর্ণ্ডা চা-বার্ান
৩৫ হযা ুঁ

1. ভোকানোো লাইন, 2. ১৩ নং 

িাদ্রাজী লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৪৯৮ ২

৪৬
হান্টাপ্া া চা-

বার্ান

হান্টাপ্া া চা-বার্ান নথ গ 

প্রাথমিক মবেযালয়, কে-১
২৫ হযা ুঁ

1. বীচকুঠি লাইন, 2. ফযাক্টেী 

লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯০৭ ২

৪৭
হান্টাপ্া া চা-

বার্ান

হান্টাপ্া া চা-বার্ান নথ গ 

প্রাথমিক মবেযালয়, কে-২
২৫ হযা ুঁ 1. বীচলাইন, 2. টপ্ লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৭৯ ২

৪৮
হান্টাপ্া া চা-

বার্ান

হান্টাপ্া া প্াহা ী লাইন 

প্রাইিামে সু্কল, কে-১
৩০ হযা ুঁ 1. মিমিল লাইন (উত্তে)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৬১৭ ২
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৪৯
হান্টাপ্া া চা-

বার্ান

হান্টাপ্া া প্াহা ী লাইন 

প্রাইিামে সু্কল, কে-২
৩০ হযা ুঁ 1. মিমিল লাইন (েমেন)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৬২৫ ২

৫০
হান্টাপ্া া চা-

বার্ান

হান্টাপ্া া গ্রাি-প্ঞ্চারয়ত 

অমফস
২০ হযা ুঁ 1. ভবগুনবা ী মিম শন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৩৮ ২

৫১
হান্টাপ্া া চা-

বার্ান

হান্টাপ্া া চাবার্ান পূ্ব গ 

লাইন মফ্র প্রাাঃ মবাঃ
৩০ হযা ুঁ 1. বীচ ার্া লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
১২১১ ২

৫২
ধূিচীপ্া া চা 

বার্ান

ধূিচীপ্া া চাচগ লাইন প্রাাঃ 

সু্কল, কে-১
৩০ হযা ুঁ

1. বাবুলাইন, 2. চাচগলাইন, 3. ভপ্রি 

নর্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৮৬৬ ২

৫৩
ধূিচীপ্া া চা 

বার্ান

ধূিচীপ্া া চাচগ লাইন প্রাাঃ 

সু্কল, কে-২
৩০ হযা ুঁ 1.আপ্াে লাইন, 2. ভলায়াে লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৬০ ২

৫৪
ধূিচীপ্া া চা 

বার্ান

ধূিচীপ্া া চা বার্ান 

প্রাথমিক মবেযালয়, কে-১
২৫ হযা ুঁ 1. ব  লাইন (পূ্ব গ)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭২৯ ২

৫৫
ধূিচীপ্া া চা 

বার্ান

ধূিচীপ্া া চা বার্ান 

প্রাথমিক মবেযালয়, কে-২
২৫ হযা ুঁ 1. ব  লাইন (প্স্তিি)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৫৩৮ ২

৫৬
ধূিচীপ্া া চা 

বার্ান

ধূিচীপ্া া মব, এফ, মপ্ সু্কল, 

কে-১
২৫ হযা ুঁ 1. মনউ লাইন, 2. ভজিা লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৭৩ ২

৫৭
ধূিচীপ্া া চা 

বার্ান

ধূিচীপ্া া মব, এফ, মপ্ সু্কল, 

কে-২
২৫ হযা ুঁ 1. সুিে মসং লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৩৪ ২

৫৮
ধূিচীপ্া া চা 

বার্ান

12 নং লাইন আই মস মি এস 

মবস্তল্ডং ধূিচীপ্া া চা বার্ান
২০ হযা ুঁ 1. ১২ নং লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৫২৫ ২

৫৯ িুজনাই চা বার্ান
িুজনাই চা বার্ান প্রাথমিক 

মবেযালয়
২০ হযা ুঁ

1. ১ নং লাইন, 2. ক লাইন, 3. ক-

লাইন,  -লাইন, র্-১০নং লাইন, 

4. িুজনাই-  ৭নং লাইন, 5. ১০ 

নং লাইন, 6. মনউ লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৮৩১ ১

৬০ িুজনাই চা বার্ান আপ্াে লাইন এস.এস.ভক ২০ হযা ুঁ

1. ১নং লাইন, ৭নং লাইন, ১০নং 

লাইন, 2. হাটর ালা লাইন, 3. 

ফযাক্টেী লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৮৯ ০.৭৫

৬১

িুজনাই চা বার্ান 

(বাঙ্গাবা ী 

মিম মশন)

বাঙ্গাবা ী িুজনাই প্রাথমিক 

মবেযালয়
২০ হযা ুঁ

1. ৫ নং লাইন, 2. ভলাথা লাইন, 3. 

ববোে লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
১০৫০ ০.৫
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৬২ অমশ্বনী নর্ে - I অমশ্বনী নর্ে এস.এস.ভক ২০ হযা ুঁ
1.  অমশ্বনীনর্ে ওয়ািগ  নং-1 

(উত্তে)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৪৫৩ ০.৭৫

৬৩ অমশ্বনী নর্ে - I অমশ্বনী নর্ে প্রাইিােী সু্কল ২০ হযা ুঁ
1.  অমশ্বনীনর্ে ওয়ািগ  নং-1 

(েমেন)

সকল 

ভ াটারেে জনয
১০০২ ০.৫

৬৪ অমশ্বনী নর্ে - II িাোেীহাট র্াল গস হাইসু্কল ২০ হযা ুঁ 1. অমশ্বনীনর্ে, ওয়ািগ  নং-2
সকল 

ভ াটারেে জনয
৬৫৬ ০.৭৫

৬৫ অমশ্বনী নর্ে - III িাোেীহাট মব, এফ, মপ্ সু্কল ২০ হযা ুঁ 1. অমশ্বনীনর্ে, ওয়ািগ  নং-3
সকল 

ভ াটারেে জনয
১০৪৯ ০.৭৫

৬৬ সু াষ নর্ে সু াষ নর্ে এস এস ভক ২০ হযা ুঁ

1. সু াষ নর্ে, ওয়ািগ নং-4, 2. 

এন.িমব্লউ.মস. মবট ষ্টাফ 

ভকায়াটাে, 3. জলোপ্া া টুমেষ্ট 

লজ ষ্টাফ ভকায় গাটাে

সকল 

ভ াটারেে জনয
১০৩৬ ০.৫

৬৭ েবীে নর্ে েবীে নর্ে এস এস ভক ২০ হযা ুঁ 1. েবীেনর্ে, ওয়ািগ নং 5 (উত্তে)
সকল 

ভ াটারেে জনয
১২৫০ ০.৭৫

৬৮ প্রধান নর্ে
উত্তে  রয়েবা ী জমুনয়াে 

ভবমসক সু্কল
২০ হযা ুঁ

1. প্রধান নর্ে, ওয়ািগ নং 6, 2. 

েবীেনর্ে, ওয়ািগ নং 5 (েমেন)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৬০ ১

৬৯ প্রধান নর্ে
ভিঘনাথ সাহা নর্ে 

এস.এস.ভক
২০ হযা ুঁ 1. ভিঘনাথ সাহা নর্ে, ওয়ািগ নং 7

সকল 

ভ াটারেে জনয
৮৬২ ০.৭৫

৭০ উত্তে ভিকািােী উত্তে ভিকািােী এি.এস.ভক. ২০ হযা ুঁ 1. উত্তে ভিকািােী (উত্তে-প্স্তিি)
সকল 

ভ াটারেে জনয
৮৭৫ ১

৭১ উত্তে ভিকািােী
 রয়েবা ী ১ নং মব, এফ, মপ্ 

সু্কল
২০ হযা ুঁ 1. উত্তে ভিকািােী (উত্তে-পূ্ব গ)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৮০ ০.৭৫

৭২ িধয  রয়ে বা ী োধাকৃষ্ণ জাতীয় মবেযালয় ২০ হযা ুঁ
1. িাঙ্গাপ্া া সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৪৩ ০.৭৫

৭৩ িধয  রয়ে বা ী  ান ুভনপ্ালী মবেযািস্তিে ২০ হযা ুঁ 1. ভকোনীপ্া া
সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৪০ ০.৭৫

৭৪ িধয  রয়ে বা ী

িধয  রয়ে বা ী 

আই,ঠট,মি,মপ্ প্রাথমিক 

মবেযালয়

২০ হযা ুঁ 1. কাজী প্া া, 2. িারধাধুো
সকল 

ভ াটারেে জনয
৯১৫ ০.৭৫

৭৫ পূ্ব গ  রয়েবা ী ভেওরকাটা ভনপ্ালী হাই সু্কল ২০ হযা ুঁ 1. োরিােে প্া া, 2.  রেলধুো
সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৮০ ০.৭৫
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৭৬ পূ্ব গ  রয়েবা ী
পূ্ব গ  রয়েবা ী মব, এফ, মপ্ 

সু্কল
২০ হযা ুঁ 1. ভধাো নং ২

সকল 

ভ াটারেে জনয
৮২৩ ০.৭৫

৭৭ উত্তে  রয়েবা ী
শামন্ত আই.ঠট.মি.মপ্ প্রাথমিক 

মবেযালয়, কে-১
২০ হযা ুঁ

1. প্রধান নর্ে, 2. িুজনাই চা 

বার্ান  াস

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৬৩ ০.৭৫

৭৮ উত্তে  রয়েবা ী
শামন্ত আই.ঠট.মি.মপ্ প্রাথমিক 

মবেযালয়, কে-২
২০ হযা ুঁ 1. িনবীে নর্ে, 2. আশ্রি নর্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৪৯৯ ০.৭৫

৭৯ েমেণ  রয়েবা ী
ভকানাপ্া া প্রাথমিক 

মবেযালয়
২০ হযা ুঁ 1. কাজীপ্া া

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯০৫ ১

৮০ েমেণ  রয়েবা ী  রয়ে বা ী হাই িাদ্রাসা ৩০ হযা ুঁ
1.  রয়ে বা ী (েমেণ), 2. 

ভবার াপ্া া

সকল 

ভ াটারেে জনয
১১০৮ ১

৮১ ইসলািাবাে লাইমলয়া প্রাাঃ সু্কল ২০ হযা ুঁ 1. ভেৌলত পু্ে
সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৫৫ ১

৮২ ইসলািাবাে
ভিাকরসমেয়া  ারেস্তজয়া 

িাদ্রাসা মশোরকে
২০ হযা ুঁ 1. ইসলািপু্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৬৮৯ ১

৮৩ ইসলািাবাে
 রয়েবা ী জমুনয়াে ভবমসক 

সু্কল
২০ হযা ুঁ 1. ভহোরয়তপু্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৮৪২ ১

৮৪ ইসলািাবাে শামন্তপু্ে এস.এস.ভক. ২০ হযা ুঁ 1. শামন্তপু্ে
সকল 

ভ াটারেে জনয
৬১৬ ১

Booth 

Shifted 

from 

Khairbari 

 Jr. Basic 

School 

(Roo-2)

৮৫
নথ গ  রয়েবা ী 

ফরেষ্ট বিী

নথ গ  রয়েবা ী ফরেষ্ট 

ম রলজ প্রাইিামে সু্কল
২০ হযা ুঁ 1. নথ গ  রয়েবা ী ফরেষ্ট বিী

সকল 

ভ াটারেে জনয
৩৫৪ ১

৮৬ প্স্তিি  রয়েবা ী
যরেশ্বে ভিরিামেয়াল 

প্রাইিােী সু্কল, কে-১
২০ হযা ুঁ 1. বি গন প্া া (উত্তে-পূ্ব গ)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৮০৬ ১

৮৭ প্স্তিি  রয়েবা ী
যরেশ্বে ভিরিামেয়াল 

প্রাইিােী সু্কল, কে-২
২০ হযা ুঁ

1. বি গন প্া া (েমেণ-প্স্তিি), 2. 

প্স্তণ্ডত প্া া

সকল 

ভ াটারেে জনয
৫৪৩ ১
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৮৮ প্স্তিি  রয়েবা ী
োঙ্গা ুঁলীবাজনা ভিাহন মসং 

হাই সু্কল
৩০ হযা ুঁ 1. িাষ্টাে প্া া

সকল 

ভ াটারেে জনয
১২২৯ ১

৮৯ িধয ভিকািােী
 রয়েবা ী ২ নং ভেশাল 

কযািাে প্রাইিােী সু্কল, কে-১
২০ হযা ুঁ 1. সাগুোিপু্ে, 2. এনারয়তপু্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯০৬ ১

৯০ িধয ভিকািােী

 রয়েবা ী ২ নং ভেশাল 

কযািাে প্রাইিােী সু্কল, কে-

২

২০ হযা ুঁ 1. ঘমলয়াপু্ে
সকল 

ভ াটারেে জনয
৪৪৫ ১

৯১ িধয িাোেীহাট
িধয িাোেীহাট জমুনয়াে 

ভবমসক সু্কল, কে-১
২০ হযা ুঁ 1. ভিবেনর্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৭৭ ১

৯২ িধয িাোেীহাট
িধয িাোেীহাট জমুনয়াে 

ভবমসক সু্কল, কে-২
২০ হযা ুঁ 1. িণ্ডলপ্া া

সকল 

ভ াটারেে জনয
৮৮২ ১

৯৩ িধয িাোেীহাট
িধয িাোেী হাট 1 নং 

এস.এস.ভক.
২০ হযা ুঁ 1. উোওপ্া া

সকল 

ভ াটারেে জনয
৪৯৩ ১

৯৪ প্স্তিি িাোেীহাট
েমেণ িাোেীহাট ভেশাল 

কযািাে সু্কল
২০ হযা ুঁ

1.  র্ত্ লাইন, 2. োি নর্ে, 3. 

প্াইকপ্া া

সকল 

ভ াটারেে জনয
১২৭৭ ১

৯৫ পূ্ব গ িাোেীহাট
েমেণ  রয়েবা ী ভবািগ 

প্রাথমিক মবেযালয়, কে-১
২০ হযা ুঁ 1. শংকে পু্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৫১৪ ১

৯৬ পূ্ব গ িাোেীহাট
েমেণ  রয়েবা ী ভবািগ 

প্রাথমিক মবেযালয়, কে-২
২০ হযা ুঁ 1. সূয গনর্ে, 2. িরহেনর্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৭০ ১

৯৭ েমেণ িাোেীহাট
মবরবকানি মবেযা বন উচ্চ 

মবেযালয়
৩০ হযা ুঁ 1. প্র ুনর্ে, 2. মবজয়নর্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
১০৭৮ ১

৯৮ েমেণ িাোেীহাট
েমেণ িাোেীহাট 

এস.এস.ভক
২০ হযা ুঁ 1. অেমবি নর্ে, 2. েবীেনর্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৩৭ ১

৯৯
ভর্াপ্ালপু্ে চা-

বার্ান

কালীিিীে এস.এস.ভক, 

কে-১
৩০ হযা ুঁ 1. গুোি লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭০৪ ০.৫

১০০
ভর্াপ্ালপু্ে চা-

বার্ান

কালীিিীে এস.এস.ভক, 

কে-২
৩০ হযা ুঁ

1. ববোে লাইন, 2. বাব ুলাইন, 3. 

হমেপু্ে লাইন, 4. িমনপু্ে অংশ

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৫৩ ১

১০১
ভর্াপ্ালপু্ে চা-

বার্ান

ভর্াপ্ালপু্ে চা-বার্ান 

জমুনয়াে ভবমসক সু্কল, কে-১
২৫ হযা ুঁ

1. িমণপু্ে অংশ ও িালঙ্গী লাইন, 

2. মিম সন লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭০০ ১
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১০২
ভর্াপ্ালপু্ে চা-

বার্ান

ভর্াপ্ালপু্ে চা-বার্ান 

জমুনয়াে ভবমসক সু্কল, কে-২
৩০ হযা ুঁ 1.  ার্োবা ী লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
১০৫৬ ০.৫

১০৩ েুিচী হমেপু্ে
েুিচী হমেপু্ে আই,ঠট,মি,মপ্, 

প্রাথমিক মবেযালয়
২৫ হযা ুঁ

1.  ার্োবা ী লাইন, 2. হমেপু্ে ও 

িালঙ্গী বিী

সকল 

ভ াটারেে জনয
৬৮৭ ২

১০৪ চাপ্াগু ী
প্রধান প্া া প্রাথমিক 

মবেযালয়
৩০ হযা ুঁ 1. িমহনাথপু্ে, 2. প্রধানপ্া া

সকল 

ভ াটারেে জনয
১০৪০ ০.৫

১০৫ চাপ্াগু ী
চাপ্াগু ী আই.ঠট.মি.মপ্ 

প্রাইিামে সু্কল
৩০ হযা ুঁ

1. েীপ্া লাইন, 2.  র্ত প্া া, 3. 

ো া বস্তি, 4. েন্থু লাইন, 5. প্ামত 

লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৬৮০ ০.৫

১০৬ েমেণ মশশুবা ী
েমেণ মশশুবা ী জমুনয়াে 

হাই সু্কল
১৩০ হযা ুঁ সুকোিপু্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭২৫ ১

১০৭ উত্তে মশশুবা ী মিলপ্া া এস.এস.ভক ২০ হযা ুঁ 1. ভপ্রিমসংপু্ে
সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৮৬ ০.৫

১০৮ মশশুবা ী বাজাে িুজনাই জমুনয়াে ভবমসক সু্কল ৩০ হযা ুঁ 1. মশশুবা ী করলানী
সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৯৮ ০.৫

১০৯ মশশুবা ী বাজাে মশশুবা ী হাই সু্কল ৩৫ হযা ুঁ 1. মশশুবা ী বাজাে
সকল 

ভ াটারেে জনয
৩৭৮ ০.৫

১১০
েমেণ 

োঙ্গা ুঁলীবাজনা
আিবা ী এি.এস.ভক ৩৫ হযা ুঁ 1. ভেৌলতপু্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৮০৩ ০.৫

১১১
েমেণ 

োঙ্গা ুঁলীবাজনা
নবীনর্ে প্রাথমিক মবেযালয় ৩০ হযা ুঁ 1. নবীপু্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৫০ ১

১১২
েমেণ 

োঙ্গা ুঁলীবাজনা

েমেণ  রয়েবা ী প্রাথমিক 

মবেযালয়
৩০ হযা ুঁ 1.ভিািােপু্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৪৩১ ১

১১৩ েমেণ মশশুবা ী
োয়প্া া মব, এফ, মপ্, সু্কল, 

কে-১
৩০ হযা ুঁ 1. িুস্তিপ্া া

সকল 

ভ াটারেে জনয
৬১৬ ২

১১৪ েমেণ মশশুবা ী
োয়প্া া মব, এফ, মপ্, সু্কল, 

কে-২
২৫ হযা ুঁ 1. কাজী প্া া, 2. োয় প্া া

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৫৯ ১

১১৫ ম মেেপু্ে
ম মেেপু্ে েহিামনয়া হাই 

িাদ্রাসা
৩০ হযা ুঁ 1. ম মেেপু্ে (উত্তে)

সকল 

ভ াটারেে জনয
১০৩৭ ০.৫
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১১৬ ম মেেপু্ে ম মেেপু্ে প্রাথমিক মবেযালয় ৩০ হযা ুঁ 1. ম মেেপু্ে (েমেণ)
সকল 

ভ াটারেে জনয
৬৩৪ ১

১১৭
োয়পু্ে 

ভেরবেপু্ে
ভেরবে প্ািার্া ২৫ হযা ুঁ 1. ভেরবেপু্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৬০ ০.৫

১১৮
োয়পু্ে 

ভেরবেপু্ে
বাঠটয়াটােী প্রাইিামে সু্কল ২০ হযা ুঁ 1. োয়পু্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৬৯৪ ১

১১৯ িমনপূ্ে
িধয োঙ্গালীবাজনা 

মব.এফ.মপ্.সু্কল
২৫ হযা ুঁ 1. িমনপূ্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৮৭৯ ১.৫

১২০
উত্তে 

োঙ্গা ুঁলীবাজনা
িাঙ্গাপ্া া প্রাথমিক মবেযালয় ২৫ হযা ুঁ 1. িাঙ্গাপ্া া

সকল 

ভ াটারেে জনয
৮৩৯ ১

১২১
উত্তে 

োঙ্গা ুঁলীবাজনা
প্রধান প্া া এস.এস.ভক ২৫ হযা ুঁ 1. িণ্ডল প্া া, 2. প্রধান প্া া

সকল 

ভ াটারেে জনয
১০১০ ১

১২২
বীেপ্া া চা-

বার্ান
বীেপ্া া র্াল গস হাই সু্কল ২৫ হযা ুঁ

1. ফালাকাটা ভোি, 2. র্ান্ধী  

ভোি, 3. বীেপ্া া ভচৌপ্মথ

সকল 

ভ াটারেে জনয
১১৫১ ০.৩৫

১২৩
বীেপ্া া চা-

বার্ান

বীেপ্া া 2 নং ভষ্টট প্ল্ান 

প্রাইিামে সু্কল
২০ হযা ুঁ

1. েবীে নর্ে করলানী (পূ্ব গ), 2. 

এি.স্তজ. ভোি

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৮৬ ০.২

১২৪
বীেপ্া া চা-

বার্ান

বীেপ্া া ভেশাল কযািাে 

প্রাথমিক মবেযালয়
২০ হযা ুঁ 1. েবীে নর্ে করলানী (প্স্তিি)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৫০১ ০.২

১২৫
বীেপ্া া চা-

বার্ান

বীেপ্া া উচ্চ মবেযালয়, 

কে-১
৩০ হযা ুঁ

1. শেত চযাটাজী করলানী 

(প্স্তিি), 2. শেত চযাটাজী 

করলানী (পূ্ব গ)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯০১ ০.৩৫

১২৬
বীেপ্া া চা-

বার্ান

বীেপ্া া উচ্চ মবেযালয়, 

কে-২
৩০ হযা ুঁ

1. ভেবীর্  প্ল্লী (েমেন), 2. 

ভেবীর্  প্ল্লী (িধয)

সকল 

ভ াটারেে জনয
১০৭৪ ০.১৫

১২৭
বীেপ্া া চা-

বার্ান
বীেপ্া া িারোয়ােী ধি গশালা ২০ হযা ুঁ 1. বীেপ্া া বাজাে (প্স্তিি)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৫৪৩ ০.২

১২৮
বীেপ্া া চা-

বার্ান
বীেপ্া া মহস্তি প্রাইিামে সু্কল ২০ হযা ুঁ 1. বীেপ্া া বাজাে (পূ্ব গ)

সকল 

ভ াটারেে জনয
১১০৭ ০.২

১২৯
বীেপ্া া চা-

বার্ান

ভেবীর্  প্ল্লী প্রাথমিক 

মবেযালয়
২০ হযা ুঁ 1. ভেমবর্  প্ল্লী (উত্তে)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৬৫৭ ০.১৫
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১৩০
বীেপ্া া চা-

বার্ান

শ্রীিহাবীে মহস্তি উচ্চ 

মবেযালয়, কে-১
২৫ হযা ুঁ 1. হাসপ্াতাল প্া া

সকল 

ভ াটারেে জনয
৬৭২ ০.২

১৩১
বীেপ্া া চা-

বার্ান

শ্রীিহাবীে মহস্তি উচ্চ 

মবেযালয়, কে-২
২৫ হযা ুঁ 1.  ান ু নর্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৮৫২ ০.২

১৩২
বীেপ্া া চা-

বার্ান

শ্রীিহাবীে মহস্তি উচ্চ 

মবেযালয়, কে-৩
২৫ হযা ুঁ 1. শামন্তনর্ে

সকল 

ভ াটারেে জনয
৬২৩ ০.৪৪

১৩৩
বীেপ্া া চা-

বার্ান

শ্রীিহাবীে মহস্তি উচ্চ 

মবেযালয়, কে-৪
২৫ হযা ুঁ 1. সােো প্ল্লী (উত্তে)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৬৩৫ ০.৪৪

১৩৪
বীেপ্া া চা-

বার্ান

শ্রীিহাবীে মহস্তি প্রাথমিক 

মবেযালয়
২০ হযা ুঁ 1. সােো প্ল্লী (েমেন)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭২৩ ০.৪৪

১৩৫
বীেপ্া া চা-

বার্ান

সু াষপ্ল্লী প্রাথমিক 

মবেযালয়, কে-১
২০ হযা ুঁ 1. সু াষ প্ল্লী (উত্তে)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৬২৬ ০.৪৪

১৩৬
বীেপ্া া চা-

বার্ান

সু াষপ্ল্লী প্রাথমিক 

মবেযালয়, কে-২
২০ হযা ুঁ 1. সু াষ প্ল্লী (েমেন)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭২২ ০.৪৪

১৩৭
বীেপ্া া চা-

বার্ান
বীেপ্া া করলজ, কে-১ ৩০ হযা ুঁ

1. ভস্টশন করলানী, 2. সু াষ প্ল্লী 

১নং ভোি, 3. সু াষ প্ল্লী ২ নং 

ভোি (েমেন)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭১১ ০.৪

১৩৮
বীেপ্া া চা-

বার্ান
বীেপ্া া করলজ, কে-২ ৩০ হযা ুঁ 1. সু াষ প্ল্লী ২ নং ভোি (উত্তে)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৪৯০ ০.৩

১৩৯
বীেপ্া া চা-

বার্ান
বীেপ্া া করলজ, কে-৩ ৩০ হযা ুঁ 1. সু াষ প্ল্লী ৩ নং ভোি

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৪৮ ০.৩

১৪০
বীেপ্া া চা-

বার্ান

বীেপ্া া ভনপ্ালী উচ্চ 

মবেযালয়, কে-১
২৫ হযা ুঁ 1. করলজ প্া া (পূ্ব গ)

সকল 

ভ াটারেে জনয
১১৮০ ০.৩৫

১৪১
বীেপ্া া চা-

বার্ান

বীেপ্া া ভনপ্ালী উচ্চ 

মবেযালয়, কে-২
২৫ হযা ুঁ 1. করলজ প্া া (প্স্তিি)

সকল 

ভ াটারেে জনয
১১৩৬ ০.৩৫

১৪২
বীেপ্া া চা-

বার্ান

বীেপ্া া ভনপ্ালী খ্রীষ্টান সু্কল 

(প্রাইর ট)
২০ হযা ুঁ 1. মনউ লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
১২১৯ ০.৩

১৪৩
বীেপ্া া চা-

বার্ান

বর াহাওো আই.ঠট.মি.মপ্.  

মবেযালয়
২০ হযা ুঁ

1. মনউ লাইন (উত্তে), 2. ভেবী 

মশিুল

সকল 

ভ াটারেে জনয
১১০৩ ০.৩৫
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১৪৪
বীেপ্া া চা-

বার্ান
ভলায়াে মবেমবঠট এস.এস.ভক ২০ হযা ুঁ 1. বীেবীঠট বস্তি (েমেন)

সকল 

ভ াটারেে জনয
১২৭২ ০.৩

১৪৫
বীেপ্া া চা-

বার্ান
শ্রীর্রণশ মবেযািস্তিে ২০ হযা ুঁ 1. বীেবীঠট বস্তি (উত্তে)

সকল 

ভ াটারেে জনয
৫২০ ০.৩

১৪৬
বীেপ্া া চা-

বার্ান

 ানু ি ভনপ্ালী প্রাাঃ 

মবেযালয়
২০ হযা ুঁ 1. ব  হাউো

সকল 

ভ াটারেে জনয
৮৫১ ০.৪

১৪৭
বীেপ্া া চা-

বার্ান

ভেওরকাটা ভনপ্ালী প্রাইিামে 

সু্কল
২০ হযা ুঁ 1.আপ্াে লাইন, 2. টুকো  াস

সকল 

ভ াটারেে জনয
১১৫৮ ০.৬

১৪৮
বীেপ্া া চা-

বার্ান
িহাকাল প্া া এস.এস.ভক ২০ হযা ুঁ

1. ইস্তিো করলানী, 2. িহাকাল 

প্া া

সকল 

ভ াটারেে জনয
৮৯৮ ০.৬

১৪৯
বীেপ্া া চা-

বার্ান
বাবুোি লাইন এস.এস.ভক ২০ হযা ুঁ

1. ভসাোই লাইন, 2. হলমেবা ী 

লাইন, 3. বাবুোি লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৪০ ০.৬

১৫০
েমহি পু্ে চা 

বার্ান

েমহি পু্ে চা বার্ান ভস্টট 

প্রাইাঃ সু্কল
২০ হযা ুঁ

1. গুোি লাইন, 2. বাসা লাইন, 3. 

হাসপ্াতাল লাইন, 4.   কা 

লাইন, 5. মসংবীে লাইন

6. আপ্াে লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
১১৭১ ২

১৫১  সরুর্া ুঁও বস্তি
সরুর্া ুঁও ৩নং প্রাথমিক 

মবেযালয়
৩০ হযা ুঁ

1. সরুর্া ুঁও বস্তি, 2. ভিকলাপ্া া 

চা বার্ান  াস

সকল 

ভ াটারেে জনয
১৩৪৭ ২

১৫২
মশশুিুি া 

প্স্তিি

ভনপ্ানীয়া ভেশাল কযািাে 

প্রাথমিক মবেযালয়, কে-১
৩০ হযা ুঁ

1. েুর্ গানর্ে, 2. েীপ্া লাইন 

(েমেন)

3. ভিমচয়াধুো

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৯৩ ২

১৫৩
মশশুিুি া 

প্স্তিি

ভনপ্ানীয়া ভেশাল কযািাে 

প্রাথমিক মবেযালয়, কে-২
৩০ হযা ুঁ

1. মলমু্ব লাইন, 2.  াপ্াঙ্গী লাইন, 

3. সু্কল লাইন, 4. হাসপ্াতাল 

লাইন, 5. েীপ্া লাইন (উত্তে), 6. 

ভবস্টাে  উইচ

সকল 

ভ াটারেে জনয
১০৭৬ ২

১৫৪ মশশুিুি া পূ্ব গ হাওোধুো এস.এস.ভক ২৫ হযা ুঁ
1. মশশুিুি া (পূ্ব গ), 2. িাঙ্গা 

প্া া মিিমিিা চা বার্ান ( াস)

সকল 

ভ াটারেে জনয
১৩২১ ২

১৫৫
মিিমিিা চা 

বার্ান

মিিমিিা ঠট.স্তজ. প্রাথমিক 

মবেযালয়, কে-১
৩০ হযা ুঁ 1. নীচ লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৪৯ ২

১৫৬
মিিমিিা চা 

বার্ান

মিিমিিা ঠট.স্তজ. প্রাথমিক 

মবেযালয়, কে-২
৩০ হযা ুঁ

1. হাটর ালা লাইন, 2. মিিমিিা 

চা বার্ান  াস

সকল 

ভ াটারেে জনয
৬৬১ ২
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১৫৭
মিিমিিা চা 

বার্ান
মনউ লাইন এস.এস.ভক ২৫ হযা ুঁ 1. মনউ লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৮৪৪ ২

১৫৮
মিিমিিা চা 

বার্ান

শামন্তপ্া া মিম শন 

এস.এস.ভক
২৫ হযা ুঁ

1. বাব ুলাইন, 2. শামন্তপ্া া 

মিম শন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭১৪ ২

১৫৯
মিিমিিা চা 

বার্ান
নীচ লাইন এস.এস.ভক ২৫ হযা ুঁ 1. প্াকা লাইন, 2. ভ রলায়া লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
১৩০৯ ২

১৬০
বীেপ্া া চা-

বার্ান

বীেপ্া া চা-বার্ান মহিী 

প্রাথমিক মবেযালয়, কে-১
২৫ হযা ুঁ

1. েিন লাইন, 2. প্াকা লাইন, 3. 

ভপ্াষ্ট অমফস লাইন, 4. ফযাক্টেী 

লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯০৬ ২

১৬১
বীেপ্া া চা-

বার্ান

বীেপ্া া চা-বার্ান প্রাইিামে 

সু্কল
৩০ হযা ুঁ

1.  াটা লাইন, 2. মবজলী লাইন, 

3. বীরু লাইন, 4. িাঘা লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৪২ ২

১৬২
বীেপ্া া চা-

বার্ান

বীেপ্া া চা-বার্ান 

িামিপ্ােপ্াস মবস্তল্ডং
৩০ হযা ুঁ

1. বুমধবা ী লাইন, 2. র্মে লাইন, 

3. কাুঁচা লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
১০৪৩ ২

১৬৩
বীেপ্া া চা-

বার্ান

বীেপ্া া চা-বার্ান মহিী 

প্রাথমিক মবেযালয়, কে-২
৩০ হযা ুঁ 1. প্াকগ লাইন, 2. ৫ নং লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
১০৩০ ২

১৬৪

বীেপ্া া চা-

বার্ান জরটশ্বে 

মিম শন

বীেপ্া া চা-বার্ান জরটশ্বে 

মিম শন প্রাথমিক মবেযালয়, 

কে-১

৩০ হযা ুঁ

1. ভপ্শা লাইন, 2. হেক লাইন, 3. 

িমহিে লাইন, 4. এরতায়া লাইন, 

5. সু্কল লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৩৭ ২

১৬৫

বীেপ্া া চা-

বার্ান জরটশ্বে 

মিম শন

বীেপ্া া চা-বার্ান জরটশ্বে 

মিম শন প্রাথমিক মবেযালয়, 

কে-২

৩০ হযা ুঁ

1. িুিী লাইন, 2. েুলা লাইন, 3. 

েীপ্া লাইন

4. বাঘা লাইন, 5. ৫ নং লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
১১৭৬ ২

১৬৬ নাংিালা চা-বার্ান
নাংিালা চা-বার্ান প্রাথমিক 

মবেযালয়, কে-১
৩৫ হযা ুঁ

1. মব.মপ্. লাইন, 2. কুঠি লাইন, 3. 

ঠটং লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৮১১ ২

১৬৭ নাংিালা চা-বার্ান
মিশন লাইন আই মস মি এস 

ভসন্টাে
২০ হযা ুঁ

1. মিশন লাইন, 2. ববোে লাইন, 

3.  ারোয়া লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৭৬০ ২

১৬৮ নাংিালা চা-বার্ান

নাংিালা চা বার্ান প্রাথমিক 

মবেযালয়, মনউ মি.মপ্.ই.মপ্ 

মবস্তন্ডং

২৫ হযা ুঁ

1. মিম সন লাইন, 2. িস্তিে 

লাইন, 3. র্াজন লাইন, 4. 

ভিাহাঙু্গ লাইন, 5. গুোি লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৯৬৩ ২

১৬৯ নাংিালা চা-বার্ান
নাংিালা চা-বার্ান প্রাথমিক 

মবেযালয়, কে-২
৩০ হযা ুঁ

1. টযাস্তঙ্ক লাইন, 2. ভকারল লাইন, 

3. হাসপ্াতাল লাইন, 4. চারো 

লাইন, 5. চুঠটয়া লাইন

সকল 

ভ াটারেে জনয
৮৩৯ ২

১৭০
িোঘাট চা বার্ান 

নয়া লাইন

িোঘাট নয়া লাইন আই মস 

মি এস ভসন্টাে-62
20 ব. মি. হযা ুঁ

 মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

িোঘাট ঠট র্ারিন, ভজ. এল. নং-

১৬,  1)গুোি লাইন,2) 

হাসপ্াতাল লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৪৬ ২ মক.মি.

Page 124 of 131



১৭১ িোঘাট চা বার্ান
িোঘাট চা বার্ান প্রাইিােী 

সু্কল (কে নং 1)
25 ব. মি. হযা ুঁ

 মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

িোঘাট ঠট র্ারিন, ভজ. এল. নং-

১৬, 1) বো লাইন, 2)ঠটন লাইন, 

3) র্ীে মিঠটয়া লাইন, 4) বরি 

লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২২২ ২ মক.মি.

১৭২ িোঘাট চা বার্ান
িোঘাট চা বার্ান প্রাইিােী 

সু্কল (কে নং 2)
30 ব. মি. হযা ুঁ

 মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

িোঘাট ঠট র্ারিন, ভজ. এল. নং-

১৬, ১) স্তজতোি লাইন, ২) িস্তিে 

লাইন, ৩) মিশন লাইন, ৪) L¥¢W 

লাইন, ৫)  িুণ্ডা লাইন, 6) বাব ু

লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১২১ ২ মক.মি.

১৭৩
মবন্ন্াগুম  চা 

বার্ান

মবন্ন্াগুম  চা বার্ান প্রাইিােী 

সু্কল (কে নং 1)
20 ব. মি. হযা ুঁ

 মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

মবন্ন্াগুম  ঠট র্ারিন, ভজ. এল. নং-

১৯, ১) বীচ লাইন (অংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৬১ ২ মক.মি.

১৭৪
মবন্ন্াগুম  চা 

বার্ান

মবন্ন্াগুম  চা বার্ান প্রাইিােী 

সু্কল (কে নং 2)
20 ব. মি. হযা ুঁ

 মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

মবন্ন্াগুম  ঠট র্ারিন, ভজ. এল. নং-

১৯, ১) বীচ লাইন (অংশ), ২) বীচ 

লাইরনে মদ্বতীয়াংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৪৮ ২ মক.মি.

১৭৫
মবন্ন্াগুম  চা 

বার্ান

মবন্ন্াগুম  চা বার্ান প্রাইিােী 

সু্কল (কে নং 3)
25 ব. মি. হযা ুঁ

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

মবন্ন্াগুম  ঠট র্ারিন, ভজ. এল. নং-

১৯, ১) উপ্ে লাইন (অংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৩৮ ২ মক.মি.

১৭৬
মবন্ন্াগুম  চা 

বার্ান

িুন্ডা লাইন আই. মস. মি. 

এস. ভসন্টাে
30 ব. মি. হযা ুঁ

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

মবন্ন্াগুম  ঠট র্ারিন, ভজ. এল. নং-

১৯, ১) উপ্ে লাইন (অংশ)

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬২৫ ২ মক.মি.

১৭৭
মবন্ন্াগুম  চা 

বার্ান

মবন্ন্াগুম  চা-বার্ান বস্তি 

লাইন মশশু মশোরকে
30 ব. মি. হযা ুঁ

 মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

মবন্ন্াগুম  ঠট র্ারিন, ভজ. এল. নং-

১৯, ১) নীচ লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৫৫ ২ মক.মি.

১৭৮

ভতলীপ্া া 

হাটর ালা 

(পু্োতন মবলমিং)

আই.ঠট.মি.মপ্.প্রাাঃ মবেযালয় 25 ব. মি. হযা ুঁ

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

ভতলীপ্া া ঠট র্ারিন, ভজ. এল. 

নং-২০, ১) এি.ই.এস.এমেয়া., ২) 

ভসন্টালরজান., ৩) সাউথ ভজান

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৯৭ ২ মক.মি.
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১৭৯
হলমেবা ী চা 

বার্ান

হলমেবা ী চা বার্ান প্রাাঃ 

মবেযালয় (কে নং 1)
30 ব. মি. হযা ুঁ

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

হলেীবা ী ঠট র্ারিন, ভজ. এল. নং-

২৭, ১) র্ীজগা লাইন, ২) িুকা লাইন, 

৩)পু্ইশ লাইন, ৪) ভ াজা লাইন , 

৫) র্ামে লাইন, ৬) জাহােী লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৩৮ ২ মক.মি.

১৮০
হলমেবা ী চা 

বার্ান

হলমেবা ী চা বার্ান প্রাাঃ 

মবেযালয় (কে নং 2)
30 ব. মি. হযা ুঁ

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

হলেীবা ী ঠট র্ারিন, ভজ. এল. নং-

২৭, ১) িমনপু্ে লাইন,  2) মনি গল 

লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১০২ ২ মক.মি.

১৮১
হলমেবা ী চা 

বার্ান

হলমেবা ী আই মস মি এস 

ভসন্টাে
20 ব. মি. হযা ুঁ

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

হলেীবা ী ঠট র্ারিন, ভজ. এল. নং-

২৭, ১)  ব  লাইন, ২) স্টাফ লাইন, 

৩) নুনা লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১৩৩২ ২ মক.মি.

১৮২
হলমেবা ী চা 

বার্ান

হলমেবা ী চা-বার্ান 

িাধযমিক মশো ভকে (কে 

নং 1)

20 ব. মি. হযা ুঁ

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

হলেীবা ী ঠট র্ারিন, ভজ. এল. নং-

২৭, ১)  ব  লাইন, 2) নয়া লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৫৮ ২ মক.মি.

১৮৩
হলমেবা ী চা 

বার্ান

হলমেবা ী চা-বার্ান 

িাধযমিক মশো ভকে (কে 

নং 2)

25 ব. মি. হযা ুঁ

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

হলেীবা ী ঠট র্ারিন, ভজ. এল. নং-

২৭, ১)  াম য়া লাইন,   2)মকনােী 

লাইন,  3) সু্কল লাইন, 

4)মি.মব.আই.ঠট.এ. , 5) ভহামল ক্রস,

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২১৯ ২ মক.মি.

১৮৪
ভতলীপ্া া চা 

বার্ান

ভতলীপ্া া চা বার্ান 

প্রাইিােী সু্কল (কে নং 1)
30 ব. মি. হযা ুঁ

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

ভতলীপ্া া ঠট র্ারিন, ভজ. এল. 

নং-২০, ১) হাটর ালা লাইন, ২) 

ভকািা লাইন,  3) জাহােী লাইন, 4) 

বানজাে লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৫১ ২ মক.মি.

১৮৫
ভতলীপ্া া চা 

বার্ান

ভতলীপ্া া চা বার্ান 

প্রাইিােী সু্কল (কে নং 2)
30 ব. মি. হযা ুঁ

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

ভতলীপ্া া ঠট র্ারিন, ভজ. এল. 

নং-২০, 1) ভলাহাে লাইন, 2) লম্বা 

লাইন, 3) বীচলাইন, 4) ভচৌকট 

লাইন, 5) বাবুলাইন, 6) সারহব 

লাইন.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০০৬ ২ মক.মি.
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১৮৬
ভতলীপ্া া চা 

বার্ান

ভর্ালাই লাইন 

আই.মস.মি.এস ভসণ্টাে
25 ব. মি. হযা ুঁ

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

ভতলীপ্া া ঠট র্ারিন, ভজ. এল. 

নং-২০, ১) ভর্ালাই লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৩০ ২ মক.মি.

১৮৭
ভতলীপ্া া চা 

বার্ান

ভতলীপ্া া ঠট র্ারিগন মনউ 

লাইন আই. মস. মি. এস. 

ভসন্টাে

30 ব. মি. হযা ুঁ

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

ভতলীপ্া া ঠট র্ারিন, ভজ. এল. 

নং-২০, ১) মনউ লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৪৯৭ ২ মক.মি.

১৮৮

ভতলীপ্া া 

হাটর ালা 

মবন্ন্াগুম  (নতুন 

মবলমিং)

আই.ঠট.মি.মপ্ প্রাাঃ মবেযালয় 

(কে-1)
30 ব. মি. হযা ুঁ

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

ভতলীপ্া া ঠট র্ারিন, ভজ. এল. 

নং-২০, ১) হাটর ালা

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৩৪ ২ মক.মি.

১৮৯

ভতলীপ্া া 

হাটর ালা 

মবন্ন্াগুম  (নতুন 

মবলমিং)

আই.ঠট.মি.মপ্ প্রাাঃ মবেযালয় 

(কে-2)
20 ব. মি. হযা ুঁ

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

ভতলীপ্া া ঠট র্ারিন, ভজ. এল. 

নং-২০, ১) হাইরোি, 2)  কাচা 

োিা, 3) িাকফাি গ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৮৩ ২ মক.মি.

১৯০

মবন্ন্াগুম  বাজাে 

ভতলীপ্া া চা 

বার্ান

নালিা মশশুমনরকতন 

প্রাথমিক মবেযালয়
20 ব. মি. হযা ুঁ

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

ভতলীপ্া া ঠট র্ারিন, ভজ. এল. 

নং-২০, ১) এস.এি. করলানী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৫৬ ২ মক.মি.

১৯১

মবন্ন্াগুম  বাজাে 

ভতলীপ্া া চা 

বার্ান

আই. মস. মি. এস. ভসন্টাে, 

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত 

অমফরসে কারি

30 ব. মি. হযা ুঁ

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

ভতলীপ্া া ঠট র্ারিন, ভজ. এল. 

নং-২০, ১) হাইরোি (অংশ), 2)  

কাচা োিা(অংশ),

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৭৭৭ ২ মক.মি.

১৯২ ভনতাস্তজ প্া া
মবন্ন্াগুম  হাই সু্কল (কে নং 

1)
20 ব. মি. হযা ুঁ

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

মবন্ন্াগুম  ঠট র্ারিন, ভজ. এল. নং-

১৯, 1) বার্ানরোি, 2) মবন্ন্াগুম  

বাজাে, 3) ভনতাজী প্া া

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৭৪ ২ মক.মি.

১৯৩ মবন্ন্াগুম 
মবন্ন্াগুম  হাই সু্কল(কে নং 

2)
25 ব. মি. হযা ুঁ

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা-

মবন্ন্াগুম  ঠট র্ারিন, ভজ. এল. নং-

১৯, ১) বার্ানরর্ট, 2) ভষ্টশন প্া া, 

3) মি.এস. করলানী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৪৪ ২ মক.মি.

১৯৪ ভনপ্ালী বিী
সারকায়ারিা া ভনপ্ালী বিী 

প্রাাঃ মবেযালয়
25 ব. মি. হযা ুঁ

মবন্ন্াগুম  গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, ভিৌজা- 

সারকায়ারিা া, ভজ. এল. নং- ২১, 

1) ভনপ্ালী বিী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৬৪৭ ২ মক.মি.
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১৯৫ প্রধান প্া া
সারকায়ারিা া 1নং 

মব,এফ,মপ্ সু্কল
30 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা-  প্রধান প্া া,  ভজ. এল. নং-

 ২২, 1) কাশীে টােী 2) মবিরলে 

টােী 3) িহাম্মরেে টােী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২১৭ ২ মক.মি.

১৯৬ কালুয়ােপ্া 
কালুয়ােপ্া  এি. এি মব. 

এফ. মপ্ সু্কল
30 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা-  প্রধান প্া া,  ভজ. এল. নং-

 ২২, 1) মবমপ্রনে টােী 2)   নতুন 

করলানী, 3) বুধবামেে হাট, 4) সুিে 

ভিাহরনে প্া া

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৯৩ ২ মক.মি.

১৯৭ প্রধান প্া া
ভযার্ীরিা া এমিসনাল 

প্রাথমিক মবেযালয়
20 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা-  প্রধান প্া া,  ভজ. এল. নং-

 ২২, 1) পু্োতন কালীবা ী , 2) 

কালুয়াে প্া া , 3) আবুরলে টােী 

4) েয়া প্া া

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৪০ ২ মক.মি.

১৯৮ প্রধান প্া া
সারকায়ারিা া 2নং 

মব.এফ.মপ্. সু্কল
20 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা-  প্রধান প্া া,  ভজ. এল. নং-

 ২২, 1) কিরলে প্া া 2) িরহরশে 

প্া া 3) চ ক িাঙ্গা 4) সিরসরেে 

প্া া

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৮২ ২ মক.মি.

১৯৯ সজনাপ্া া
আংো াষা বংশীবেন হাই 

সু্কল (কে নং 1)
30 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা-  সজনাপ্া া,  ভজ. এল. নং-

 ২৪, 1) আংো াষা করলানী, 2) 

সজনা প্া া.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৮৩ ২ মক.মি.

২০০ সজনাপ্া া
আংো াষা বংশীবেন হাই 

সু্কল (কে নং 2)
20 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা-  সজনাপ্া া,  ভজ. এল. নং-

 ২৪, 1) হারপ্জেটােী, 2) বাংকু 

ধুো, 3) োরিে টােী, 4)  মসপ্াইধুো

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৬৪ ২ মক.মি.

২০১ সজনাপ্া া
আংো াষা বংশীবেন হাই 

সু্কল (কে নং 3)
25 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা-  সজনাপ্া া,  ভজ. এল. নং-

 ২৪, 1) ভ াকািুমেে টােী, 2) 

ধউলুে টােী, 3) ভেওয়ানীে টােী, 4) 

সজনা প্া া.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৫৩ ২ মক.মি.
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২০২ উত্তে িাঙ্গা প্া া ভিাহরেে বা ুঁধ মব,এফ,মপ্ সু্কল 20 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা- উত্তে িাঙ্গা প্া া,  ভজ. 

এল. নং- ২৩, 1) উত্তে িাঙ্গা প্া া.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৯৫ ২ মক.মি.

২০৩
েমেণ 

সারকায়ারিা া

নবীন চে স্মমৃত প্রাথমিক 

মবেযালয়
25 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা- েমেণ সারকায়ারিা া,  

ভজ. এল. নং- ২৭, 1) েমেণ 

সারকায়ারিা া উত্তে িাঙ্গা প্া া

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৮৪ ২ মক.মি.

২০৪ উত্তে িাঙ্গা প্া া
উাঃ িাঙ্গাপ্া া প্রাইিােী সু্কল 

(বুধবাম ে হাট)
30 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা- উত্তে িাঙ্গা প্া া,  ভজ. 

এল. নং- ২৩, 1) উত্তে িাঙ্গাপ্া া 

(বুধবাম ে হাট).

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৩৪ ২ মক.মি.

২০৫ উত্তে িাঙ্গা প্া া মর্ল্ড মিশন প্রাইিােী সু্কল 25 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা- উত্তে িাঙ্গা প্া া,  ভজ. 

এল. নং- ২৩, 1) হাসপ্াতাল প্া া, 

2) উত্তে িাঙ্গাপ্া া.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৪৪ ২ মক.মি.

২০৬
র্রয়েকাটা চা 

বার্ান

র্রয়েকাটা আে.আে. 

প্রাইিােী সু্কল
25 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা- র্রয়েকাটা ঠট. র্ারিন,  

ভজ. এল. নং- ২৬, 1) মহি ুপ্া া

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৮৭ ২ মক.মি.

২০৭
র্রয়েকাটা চা 

বার্ান

র্রয়েকাটা চা বার্ান 

প্রাইিােী সু্কল
30 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা- র্রয়েকাটা ঠট. র্ারিন,  

ভজ. এল. নং- ২৬, 1) িুিী লাইন, 

2) ভলােরো লাইন, 3) কুঠি লাইন.

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৪৭ ২ মক.মি.

২০৮
র্রয়েকাটা চা 

বার্ান

র্রয়েকাটা ঠট র্ারিগন মহস্তি 

জমুনয়াে সু্কল
20 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা- র্রয়েকাটা ঠট. র্ারিন,  

ভজ. এল. নং- ২৬, 1) বাসা লাইন, 

2) অমফস লাইন, 3)  িুর্ী লাইন, 4) 

মবঘা লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২৮৯ ২ মক.মি.

২০৯
র্রয়েকাটা চা 

বার্ান

মবঘা লাইন আই মস মি এস 

ভসন্টাে
25 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা- র্রয়েকাটা ঠট. র্ারিন,  

ভজ. এল. নং- ২৬, 1) চারোয়া 

লাইন, 3) ঘুে লাইন, 3) বাসা লাইন, 

4) বাবুবাসা লাইন, 5) ঠটন লাইন

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০০৩ ২ মক.মি.
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২১০ র্রয়েকাটা
র্রয়েকাটা হাই সু্কল (কে 

নং 1)
30 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা- র্রয়েকাটা (মস. ঠট),  ভজ. 

এল. নং- ২৫, 1) ফরেষ্ট অমফস 

প্া া, 2) ভজযামত গিয় প্ল্লী, 3) 

বাজাে প্া া, 4) মিঞা প্া া, 5) 

হাটর ালা, 6) সিাজ প্া া

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১২০৩ ২ মক.মি.

২১১ র্রয়েকাটা
র্রয়েকাটা হাই সু্কল (কে 

নং 2)
20 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা- র্রয়েকাটা (মস. ঠট),  ভজ. 

এল. নং- ২৫, 1) সু্কল প্া া, 2) 

নাথুয়া ভোি 3)  বানােহাট ভোি 4) 

মপ্.িমব্লউ.মি., 5) িধযপ্া া, 6) 

বাজােপ্া া

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৮৩৫ ২ মক.মি.

২১২ র্রয়েকাটা র্রয়েকাটা মহিী প্রাাঃ সু্কল 20 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা- র্রয়েকাটা,  ভজ. এল. নং-

 ২৫, 1) সু াষপ্ল্লী, ২) বীেপ্া া 

ভোি, ৩) বানােহাট ভোি

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৮৬ ২ মক.মি.

২১৩ র্রয়েকাটা
অজয়রঘাষ স্মমৃত প্রাইিােী 

সু্কল
25 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা- র্রয়েকাটা,  ভজ. এল. নং-

 ২৫, ১) ভিমচয়া প্ল্লী, ২) অজয় 

ভঘাষ প্ল্লী, ৩) ধূপ্গুম  ভোি

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৯৫ ২ মক.মি.

২১৪ পূ্ব গ র্রয়েকাটা
পূ্ব গ র্রয়েকাটা এযামিশনাল 

প্রাাঃ সু্কল (কে নং 1)
25 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা- র্রয়েকাটা,  ভজ. এল. নং-

 ২৫, ১) পূ্ব গ র্ারয়েকাটা পূ্ব গাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৫০ ২ মক.মি.

২১৫ পূ্ব গ র্রয়েকাটা
পূ্ব গ র্রয়েকাটা এযামিশনাল 

প্রাাঃ সু্কল (কে নং 2)
25 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা- র্রয়েকাটা,  ভজ. এল. নং-

 ২৫, ১) পূ্ব গ র্ারয়েকাটা 

প্স্তিিাংশ

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৬৩ ২ মক.মি.

২১৬ র্রয়েকাটা ভকাঙ্গন নর্ে এস. এস. ভক. 30 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা- র্রয়েকাটা,  ভজ. এল. নং-

 ২৫, ১) িাষ্টােপ্া া, ২) 

ভকাঙ্গােনর্ে

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৯৯১ ২ মক.মি.

২১৭ র্রয়েকাটা আম্বামিপ্া প্রাাঃ মবেযালয় 30 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা- র্রয়েকাটা,  ভজ. এল. নং-

 ২৫, 1) আম্বামিপ্া, 2) আম্বামিপ্া 

করলানী

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

৫৩৬ ২ মক.মি.
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২১৮
সারকায়ারিা া 

(ভতলীপ্া া ভিাে)

ভচৌপ্থী মস. এস. প্রাইিােী 

সু্কল (কে নং 1)
20 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা- সারকায়ারিা া ,  ভজ. 

এল. নং- ২১, ১) জর্েীশপ্ল্লী, ২) 

জাতীয় স রকে প্াশ, ৩) 

িাোেীরিা া

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১১৬৩ ২ মক.মি.

২১৯
সারকায়ারিা া 

(ভতলীপ্া া ভিাে)

ভচৌপ্থী মস. এস. প্রাইিােী 

সু্কল (কে নং 2)
20 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা- সারকায়ারিা া ,  ভজ. 

এল. নং- ২১, ১)  জর্েীশ প্ল্লী, 2) 

ভজযামতি গয় প্ল্লী, 3) ভতলীপ্া া

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৩২ ২ মক.মি.

২২০
সারকায়ারিা া 

(ভতলীপ্া া ভিাে)
মনরবমেতা এস. এস. ভক. 30 ব. মি. হযা ুঁ

সারকায়ারিা া- ১ গ্রাি প্ঞ্চারয়ত, 

ভিৌজা- সারকায়ারিা া ,  ভজ. 

এল. নং- ২১, ১) ভচক ভপ্াষ্ট, ২) 

কালুয়া করলানী, ৩) কালুয়াে প্া 

সকল 

ভ াটারেে 

জনয

১০৮৭ ২ মক.মি.

1. সিগ্র মনব গাচক সং যা ১৯৮০০৭

2.সিগ্র ভ াটগ্রহণ ভকে ২২০

3. র্  মনব গাচক সং যা ৯০০

মনব গোচে মনবন্ধন আমিেোমরে

১৪ নং িোদোমরহোট (তপমিলী উপজোমত) মনব গোচন ভেত্র
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