
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের তোলেো 

লিধোনস ো লনিবোচন – ২০১৬ 

১৫২ – টোলগঞ্জ  লিধোনস ো লনিবোচন ভেত্র 

২২ – যোদিুর ভোেস ো লনিবোচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত 



NOTICE OF PUBLICATIONS OF LIST OF POLLING STATIONS 

In pursuance of the provisions of section 25 of the Representation of the People Act, 1951, I, Dr. P. B. 

Salim, IAS, District Election Officer & District Magistrate, South 24 Parganas district in the State of 

West Bengal hereby provide for – 152 – Tollygunj   Assembly Constituency with the previous approval 

of the Election Commission, the polling stations specified in the appended list for the polling areas or 

groups of voters noted against each. 

 

 

 

         District Election Officer 

Date : 03.04.2016          & 

     District Magistrate,  

     South 24-Parganas 



ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

1
কে.এম.স.কথ কন্টার,২১৭ সিন্স আন ায়ার 
লা করাড, কোোতা-৩৩, থা া- যাদবপুর কে.এম.স. কল্থ কন্টার রুম  ং-১ 1. িীন্স আন ায়ার লা করাড কিমীন  ং ৯৩-১৩৫ (সবনজাড় ংখ্যা) ে ক াটানরর 

জ য

2

কে.এম.স.ওয়াডড  অসি ওয়াডড   ং-৯৪ সিন্স 
আন ায়ার লা করাড, কোোতা-৩৩, থা া- 
যাদবপুর

কে.এম.স.ওয়াডড  অসি ওয়াডড   ং-৯৪, রুম  ং-১ 1.  াগ-১ িীন্স আন ায়ার লা ১৩৭-২০৭(সবনজাশড় ংখ্যা)  
2. াগ-২ োবাগা  ক  অ (বগৃ)

ে ক াটানরর 
জ য

3
জয়সজৎ দা কমনমাসরয়া সু্ক,৫৩, সিন্স 
আন ায়ার লা করাড, কোোতা-৩৩ জয়সজৎ দা কমনমাসরয়া সু্ক,রুম  ং-১ 1. কদলিাণ লাম করাড ( কিসমিঃ ১৫৯-২১৫ ও ২২৩-২২৯(সবনজাড় 

ংখ্যা)
ে ক াটানরর 

জ য

4
োবাগা  িাথসমে সবদযায়, ১২,আ জমুা  
আরানবগম করা, কোোতা-৭০০০৩৩ োবাগা  িাথসমে সবদযায়,রুম  ং-১ 1. আ জমুা  আরা কবগম  করা ে ক াটানরর 

জ য

5

অসি অি সদ কেয়ারনটোর কে.আই.টি. 

সবসডং,৬১ সিন্স আন ায়ার লা করাড, 

কোোতা-৩৩
অসি অি সদ কেয়ারনটোর কে আই টি সবসডং,রুম  ং-১ 1. িীন্স আন ায়ার লা করাড ে ক াটানরর 

জ য

6

কে.এম.স. কথ কন্টার, ২১৭ সিন্স 
আন ায়ার লা করাড, কোোতা-৩৩ থা া- 
যাদবপুর

কে.এম.স. কল্থ কন্টার রুম  ং-২ 1. িীন্স আন ায়ার লা করাড কিসমিঃ ১ কথনে ৪৯ (সবনজাড় ংখ্যা) ে ক াটানরর 
জ য

7

তযসজৎ কোোতা োচারা ইউথ কন্টার, 

সিন্স আন ায়ার লা করাড, কোোতা-৩৩  
থা া- যাদবপুর

তযসজত েোতা োচারা  ইয়ূথ কন্টার রুম-১ 1. িীন্স আন ায়ার লা করাড, কিসমন  ং ২০৯-৩৪৭ (সবনজাড় ংখ্যা) ে ক াটানরর 
জ য

8
টাীগঞ্জ বাঙুর াইসু্ক, ৩৪, গি ক্লাব 
করাড, কোোতা-৩৩  থা া- যাদবপুর টাীগঞ্জ বাঙুর াই সু্ক রুম  ং-৬ 1. কদলিাণ লাম করাড (স.আই.টি. কোয়াটড ার) কিসমন  ং 

২২১,২৩৫/২-২৪৭
ে ক াটানরর 

জ য

9
টাীগঞ্জ বাঙুর াইসু্ক, ৩৪, গি ক্লাব 
করাড, কোোতা-৩৩  থা া- যাদবপুর টাীগঞ্জ বাঙুর াই সু্ক রুম  ং-১ 1. গল্ফ ক্লাব করাড ে ক াটানরর 

জ য

10
টাীগঞ্জ বাঙুর াইসু্ক, ৩৪, গি ক্লাব 
করাড, কোোতা-৩৩  থা া- যাদবপুর টাীগঞ্জ বাঙুর াই সু্ক রুম  ং-২ 1. গল্ফ ক্লাব করাড (কঝাড়বসি)

ে ক াটানরর 
জ য

11
টাীগঞ্জ বাঙুর াইসু্ক, ৩৪, গি ক্লাব 
করাড, কোোতা-৩৩  থা া- যাদবপুর টাীগঞ্জ বাঙুর াই সু্ক রুম  ং-৩ 1. গল্ফ ক্লাব করাড (কিসমন ১-১১,১ এবং ২৯এ-৪২ /

2.  (টাীগঞ্জ পুস এনেট)কদলিাণ লাম করাড
ে ক াটানরর 

জ য

12
টাীগঞ্জ বাঙুর াইসু্ক, ৩৪, গি ক্লাব 
করাড, কোোতা-৩৩  থা া- যাদবপুর টাীগঞ্জ বাঙুর াই সু্ক রুম  ং-৪

1 রা করাড (াউথ) িার্স্ড  ক 
2. রা করাড(াউথ) কনেণ্ড ক 
3. রা করাড(াউথ) থাডড  ক 

ে ক াটানরর 
জ য

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

13
টাীগঞ্জ বাঙুর াইসু্ক, ৩৪, গি ক্লাব 
করাড, কোোতা-৩৩  থা া- যাদবপুর টাীগঞ্জ বাঙুর াই সু্ক রুম  ং-৫ 1.  গল্ফ ক্লাব করাড

2. গল্ফ ক্লাব করাড কিসমন  ং (সপ ৪৪ -৬৫/১,৭৩/১১এ-১১২/১২)
ে ক াটানরর 

জ য

14
জাতীয় সলশু সলক্ষা দ , ৩৯/১স, জসুবী 
পােড , কোোতা-৩৩  থা া- যাদবপুর জাতীয় সলশু সলক্ষা দ  রুম  ং-১ 1. জসুবী পােড  (ে কিসমন)

ে ক াটানরর 
জ য

15
জাতীয় সলশু সলক্ষা দ , ৩৯/১স, জসুবী 
পােড , কোোতা-৩৩  থা া- যাদবপুর জাতীয় সলশু সলক্ষা দ  রুম  ং-২

1. ক তাজী ু া চন্দ্র কবা করাড,.

2. রা করাড াউথ (৪থড ক ) (জসুবী পােড ) 
3. কদলিাণ লাম করাড

ে ক াটানরর 
জ য

16
জাতীয় সলশু সলক্ষা দ , ৩৯/১স, জসুবী 
পােড , কোোতা-৩৩  থা া- যাদবপুর জাতীয় সলশু সলক্ষা দ  রুম  ং-৩ 1. লাসিগড় বাস্তুারা েনা ী (গ্রাাম করাড)

ে ক াটানরর 
জ য

17

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির বনয়জ, রানজন্দ্র 
িাদ েনা ী, কোোতা-৩৩  থা া- 
যাদবপুর কপািঃ টাসগঞ্জ

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির বনয়জ রুম  ং-১ 1. রানজন্দ্র িাদ েনা ী (১/১-১/৫৮)(ব্লে-১)
ে ক াটানরর 

জ য

18

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির বনয়জ, রানজন্দ্র 
িাদ েনা ী, কোোতা-৩৩  থা া- 
যাদবপুর কপািঃ টাসগঞ্জ

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির বনয়জ রুম  ং-২ 1.  রানজন্দ্র িাদ েনা ী (১/৫৯-১/৯৪)(ব্লে-১)
ে ক াটানরর 

জ য

19

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির বনয়জ, রানজন্দ্র 
িাদ েনা ী, কোোতা-৩৩  থা া- 
যাদবপুর কপািঃ টাসগঞ্জ

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির বনয়জ রুম  ং-৩ 1. িীন্স কগাাম মম্মদ লা করাড ে ক াটানরর 
জ য

20

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির বনয়জ, রানজন্দ্র 
িাদ েনা ী, কোোতা-৩৩  থা া- 
যাদবপুর কপািঃ টাসগঞ্জ

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির বনয়জ রুম  ং-৪ 1. রানজন্দ্র িাদ েনা ী (ব্লে-২) ে ক াটানরর 
জ য

21

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  সি িাইমারী সু্ক, 

রানজন্দ্র িাদ েনা ী, কোোতা-৩৩  থা া-
 যাদবপুর কপািঃ টাসগঞ্জ

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  সি িাইমারী সু্ক রুম  ং ১ 1. রানজন্দ্র িাদ েনা ী (িীন্স আন ায়ার লা করাড) ব্লে-৪ (অ-কিিঃ) ে ক াটানরর 
জ য

22

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির গাড াইসু্ক, 

রানজন্দ্র িাদ েনা ী, কোোতা-৩৩  থা া-
 যাদবপুর কপািঃ টাসগঞ্জ

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির গাড াইসু্ক রুম  ং ১ ৩৬/২, িীন্স কগাাম মম্মদ লা করাড ে ক াটানরর 
জ য

23

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির গাড 
াইসু্ক,রানজন্দ্র িাদ েনা ী, কোোতা-
৩৩  থা া- যাদবপুর কপািঃ টাসগঞ্জ

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির গাড াই সু্ক রুম  ং ২ ১-৪১ িীন্স কগাাম মম্মদ লা করাড (৩৬/২ ছাড়া) ে ক াটানরর 
জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

24

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির গাড াইসু্ক, 

রানজন্দ্র িাদ েনা ী, কোোতা-৩৩  থা া-
 যাদবপুর কপািঃ টাসগঞ্জ

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির গাড াই সু্ক রুম  ং ৩ 1. রানজন্দ্র িাদ েনা ী (ব্লে-২ও৩)
ে ক াটানরর 

জ য

25

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির গাড াইসু্ক, 

রানজন্দ্র িাদ েনা ী, কোোতা-৩৩  থা া-
 যাদবপুর কপািঃ টাসগঞ্জ

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির গাড াই সু্ক রুম  ং ৪ 1. ওড সরপদ দত্ত ক ে ক াটানরর 
জ য

26

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির গাড াইসু্ক, 

রানজন্দ্র িাদ েনা ী, কোোতা-৩৩  থা া-
 যাদবপুর কপািঃ টাসগঞ্জ

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির গাড াই সু্ক রুম  ং ৫ ৬২ সরপদ দত্ত ক ে ক াটানরর 
জ য

27

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির গাড াইসু্ক, 

রানজন্দ্র িাদ েনা ী, কোোতা-৩৩  থা া-
 যাদবপুর কপািঃ টাসগঞ্জ

রানজন্দ্র সলক্ষা দ  ির গাড াই সু্ক রুম  ং ৬ ৬০ সরপদ দত্ত ক ে ক াটানরর 
জ য

28

সবক্রম গড় াই সু্ক, সবক্রম গড় েনা ী, 
কোোতা-৩২ থা া-যাদবপুর কপািঃ যাদবপুর 
ইউস  াসডটি

সবক্রমগড় াইসু্ক রুম  ং-১ 1. সবক্রমগড় েনা ী (কিসমন ১-৩০)
ে ক াটানরর 

জ য

29

সবক্রম গড় াই সু্ক, সবক্রম গড় েনা ী, 
কোোতা-৩২ থা া-যাদবপুর কপািঃ যাদবপুর 
ইউস  াসডটি

সবক্রমগড় াইসু্ক রুম  ং-২ 1. সবক্রমগড় েনা ী (কিসমন ৩১-৪৫)
ে ক াটানরর 

জ য

30

সবক্রম গড় াই সু্ক, সবক্রম গড় েনা ী, 
কোোতা-৩২ থা া-যাদবপুর কপািঃ যাদবপুর 
ইউস  াসডটি

সবক্রমগড় াইসু্ক রুম  ং-৩ 1. সবক্রম গড় েনা ী কি  ং ৫০-কল/ াগ  ং-
২.স উ সবক্রমগড় েনা ী অ কিসমন

ে ক াটানরর 
জ য

31

তযরঞ্জ  খ্ািগীর, সলশু এবং  িাথসমে 
সবদযায়, ২৫সব, কন্ট্রা করাড, কোোতা-৩২ 
যাদব পুর কপািঃ যাদব পুর ইউস  াসডটি

তযরঞ্জ  খ্ািগীর সলশু এবং িাথসমে সবদযায় রুম-১ 1. িীন্স কগাাম কান  লা করাড কি.  ং ৬১-৮০,৮২ এবং ৮৪
২. পূবডাচ েনাে্া ী

ে ক াটানরর 
জ য

32

তযরঞ্জ  খ্ািগীর, সলশু এবংিাথসমে 
সবদযায়, ২৫সব, কন্ট্রা করাড, কোোতা-৩২ 
থা া যাদব পুর কপািঃ যাদব পুর ইউস  াসডটি

তযরঞ্জ  খ্ািগীর সলশু এবং  িাথসমে সবদযায় রুম-২ 1. সিন্স কগাাম কান  লা করাড কিমীিঃ  ং ১-৪৭/৭ ে ক াটানরর 
জ য

33

তযরঞ্জ  খ্ািগীর, সলশুএবং িাথসমে 
সবদযায়, ২৫সব, কন্ট্রা করাড, কোোতা-৩২ 
থা া যাদব পুর কপািঃ যাদব পুর ইউস  াসডটি

তযরঞ্জ  খ্ািগীর সলশু এবং িাথসমে সবদযায় রুম-৩ 1. সিন্স কগাাম কান  লা করাড কিমীিঃ  ং ৪৮/৪-৫৯এ ে ক াটানরর 
জ য
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ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

34

তযরঞ্জ  খ্ািগীর, সলশু এবং িাথসমে 
সবদযায়, ২৫সব, কন্ট্রা করাড, কোোতা-৩২ 
থা া যাদব পুর কপািঃ যাদব পুর ইউস  াসডটি

তযরঞ্জ  খ্ািগীর সলশুএবং িাথসমে সবদযায় রুম-৪

1. যাদবপুর কন্ট্রা করাড কি.  ং ১৬-২৮/

২. যাদবপুর কন্ট্রা করাড কিিঃ ২৯-৪১ এবং সপ এন্ড টি কোয়াটড ার/

৩. যাদবপুর কন্ট্রা করাড স.আই.টি মানেড ট েমনেক্স/

৪. যাদবপুর াউথ করাড অ কিসমন 
৫. সবজয়গড় েনা ী,ওয়ডাড-৯ (কিসমন ১৯-৪৯)

ে ক াটানরর 
জ য

35

অসি অি দা সজ সজ কিজ 
িাই ,অযাপাটড নমন্ট ও াড এনাসয়  গল্ফ 
গ্রী , আরবা  েমনেক্স, কোোতা-৯৫, থা া 
যাদবপুর কপািঃ গল্ফ গ্রী 

অসি অব দা সজ সজ কিজ-৫ রুম-১

1.  গি গ্রীণ  আরবা  েমনেক্স কিজ-২ সজ(এম আই সজ. ১-১০) ডব্লু 
আই সব এ (১১-১৯). 

২.গল্ফগ্রী  আরবা ,কিজ.৫ টাইপ ডব্লু ২স (আরবা .১)

৩.গল্ফগ্রী  টি.স . েমনেক্স,সড (১-২৪),এ. (১-২৬)

ে ক াটানরর 
জ য

36
উদয় দ  গল্ফ গ্রী , আরবা  েমনেক্স, 

কোোতা-৯৫ উদয় দ  রুম-১ 1. গি গ্রীণ কিজ-২ টাইপএআইসজ ১-১০ এডব্লুআইসব(এম)১-১০ ে ক াটানরর 
জ য

37

অসি অি দা সজ সজ কিজ কিার-এ 
অযাপাটড নমন্ট কমসডনে কন্টার, গি গ্রী , 

আবডা  েমনেক্স কোোতা-৯৫ থা া 
যাদবপুর কপািঃ গল্ফ গ্রী 

অসি অব সদ সজ সজ কিজ-৪এ অযাপাটড নমন্ট রুম-১
1. গি গ্রীণ কিজ-৪এ এমআইসজ-১(আর)১-৪এমআইসজ২(আর)১-

৪ডব্লু২এ(আর)১-৬/কিজ ৩টাইপ ডব্লু ২সব ১-১৩,

2. কিজ-৩ টাইপ ডব্লু২সব ১৪-২৩, ডব্লু২স ১৮-২০ এবং গ্রা ী টাওয়ার.

ে ক াটানরর 
জ য

38

অসি অি দা সজ সজ কিজ কিার-এ 
অযাপাটড নমন্ট কমসডনে কন্টার, গি গ্রী , 

আবডা  েমনেক্স কোোতা-৯৫ থা া 
যাদবপুর কপািঃ গল্ফ গ্রী 

অসি অব সদ সজ সজ কিজ-৪এ অযাপাটড নমন্ট রুম-২ 1. গল্ফ গ্রী  আর.েম কিজ-৪ টাইপ-ডব্লু আই সব(আর)১-২৪ ে ক াটানরর 
জ য

39

অসি অি দা অযাপাটড নমন্ট ও ার 
অযানাসনয়ল  কিজ-১ গল্ফ গ্রী , আরবা  
েমনেক্স, কোোতা-৯৫

অসি অি দা অযাপাটড নমন্ট ও ার অযানাসনয়ল  কিজ-১ 1. গল্ফ গ্রী  কিজ-১ ে ক াটানরর 
জ য

40
উদয় দ  গল্ফ গ্রী , আরবা  েমনেক্স, 

কোোতা-৯৫ উদয় দ  রুম-২ 1. গি গ্রীণ কিজ-৪সব(টাইপ ডব্লু ২এ(আর)৭-১৬,ডব্লু২ী(আর)১-৫ ে ক াটানরর 
জ য

41

সবজয়গড় কজযাসত রায় েনজ, ৮/২, 
সবজয়গড়,কপাে-যাদবপুর ইউস  ারসটি, থা া-
যাদবপুর, কোোতা-৩২

সবজয়গড় কজযাসত রায় েনজ রুম-১ 1. সবজয়গড় েনা ী কিিঃ  ং. ১-৪৫সব ে ক াটানরর 
জ য

42

সবজয়গড় বাসো সবদযাসপঠ, সবজয়গড় 
যাদবপুর কন্ট্রা করাড,কপাে-যাদবপুর 
ইউস  ারসটি, থা া-যাদবপুর, কোোতা-৩২

সবজয়গড় বাসো সবদযাপীঠ, রুম-১ 1.মাজগড় েনা ী (অ কিসমন)

2. অরসবন্দ  গর েনা ী কিিঃ  ং ১৬-৮১
ে ক াটানরর 

জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

43

সবজয়গড় বাসো সবদযাসপঠ, সবজয়গড় 
যাদবপুর কন্ট্রা করাড,কপাে-যাদবপুর 
ইউস  ারসটি, থা া-যাদবপুর, কোোতা-৩২

সবজয়গড় বাসো সবদযাপীঠ, রুম-২ 1. সবজয়গড় েনা ী (যাদবপুর কন্ট্রা করাড) েনা ী ওয়াডড   ং ৭ 
কিিঃ৪৬-কল

ে ক াটানরর 
জ য

44

সবজয়গড় বাসো সবদযাসপঠ, সবজয়গড় 
যাদবপুর কন্ট্রা করাড, কপাে-যাদবপুর 
ইউস  ারসটি, থা া-যাদবপুর,কোোতা-৩২

সবজয়গড় বাসো সবদযাপীঠ, রুম-৩ 1. সবজয়গড় েনা ী (যাদবপুর কন্ট্রা করাড) ওয়াডড   ং ৮ কিিঃ  ং 
১-৭০

ে ক াটানরর 
জ য

45

সবজয়গড় বাসো সবদযাসপঠ, সবজয়গড় 
যাদবপুর কন্ট্রা করাড,কপাে-যাদবপুর 
ইউস  ারসটি, থা া-যাদবপুর, কোোতা-৩২

সবজয়গড় বাসো সবদযাপীঠ, রুম-৪
1. সবজয়গড় েনা ী ওয়াডড   ং-৮ (যাদবপুর কিঃ করাড) কিিঃ  ং ৭১-

কল
2.সবজয়গড় েনা ী ওয়াডড   ং-৯ (যাদবপুর কিঃ করাড) কিিঃ  ং ১-১৮

ে ক াটানরর 
জ য

46

সবজয়গড় সবদযাথী  ব  (গাড) াই সু্ক, 

৬/৭১/১ সবজয়গড় েনা ী,কপাে-যাদবপুর 
ইউস  ারসটি, থা া-যাদবপুর, কোোতা-৩২

সবজয়গড় সবদযাথী  ব  (গাড) াই সু্ক রুম-১ 1. সবজয়গড় েনা ী ওয়াডড   ং ৬ কিিঃ ৭-১০,২৬-৪১,৭৭ ে ক াটানরর 
জ য

47

সবজয়গড় কজযাসত রায় েনজ, ৮/২, 
সবজয়গড়,কপাে-যাদবপুর ইউস  ারসটি, থা া-
যাদবপুর, কোোতা-৩২

সবজয়গড় কজযাসত রায় েনজ রুম-২ 1. অরসবন্দ  গর েনা ী ওয়াডড   ং-১ কিিঃ ১-৪৯ ে ক াটানরর 
জ য

48

সবজয়গড় সবদযাথী  ব  (গাড) াই সু্ক, 

৬/৭১/১ সবজয়গড় েনা ী, কপাে-যাদবপুর 
ইউস  ারসটি, থা া-যাদবপুর, কোোতা-৩২

সবজয়গড় সবদযাথী  ব  (গাড) াই সু্ক রুম-২ 1. সবজয়গড় েনা ী(যাদবপুর কন্ট্রা করাড) েনা ী ওয়াডড   ং ৬ 
কিিঃ ১-৬

ে ক াটানরর 
জ য

49

গান্ধী েনা ী উচ্চ মাধ্যসমে সবদযায়,গান্ধী 
েনা ী সবজয়গড়,কপাে-সরনজন্ট এনর্স্ট, থা া-
যাদবপুর, কোোতা-৯২

গান্ধী েনা ী উচ্চ মাধ্যসমে সবদযায় রুম-১ 1.গান্ধী েনা ী ওয়াডড   ং-১ ( অ কিমীন)

2. সরনজন্ট পােড  (সিনমন  ং ১,৩, ১০৭ কথনে ১৩১ এবং ১৪১)

ে ক াটানরর 
জ য

50

অসি ী  গর সবদযাসপঠ, ২০এ, অসি ী  গর, 

কপাে- সরনজন্ট পােড , থা া-যাদবপুর, কোোতা-
৪০

অসি ী  গর সবদযাসপঠ, রুম-১ 1. অসি ী  গর েনা ী, মী া পাড়া করাড কিমীিঃ ১-৫৯ ে ক াটানরর 
জ য

51

অসি ী  গর সবদযাসপঠ, ২০এ, অসি ী  গর, 

কপাে- সরনজন্ট পােড , থা া-যাদবপুর, কোোতা-
৪০

অসি ী  গর সবদযাসপঠ, রুম-২ 1. অসি ী  গর েনা ী, মী া পাড়া করাড কিমীিঃ ৬০-কল ে ক াটানরর 
জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

52

আজাদগড় বাসো সবদযায়, আজাদগড় 
েনা ী মী া পাড়া করাড,কপাে- সরনজন্ট পােড , 
থা া-যাদবপুর, কোোতা-৪০

আজাদগড় বাসো সবদযায় রুম-১ 1. ওয়াডড   ং-১ আজাদগড় েনা ী/মী াপাড়া করাড কিসম ১-৪৮ ে ক াটানরর 
জ য

53

আজাদগড় বাসো সবদযায়, আজাদগড় 
েনা ী মী া পাড়া করাড,কপাে- সরনজন্ট পােড , 
থা া-যাদবপুর, কোোতা-৪০

আজাদগড় বাসো সবদযায় রুম-২ 1. আজাদগড় েনা ী/মী াপাড়া করাড কিসমিঃ ৪৯-৮৫ ে ক াটানরর 
জ য

54

আজাদগড় বাসো সবদযায়, আজাদগড় 
েনা ী মী া পাড়া করাড,কপাে- সরনজন্ট পােড , 
থা া-যাদবপুর, কোোতা-৪০

আজাদগড় বাসো সবদযায় রুম-৩ 1. আজাদগড় েনা ী, মী াপাড়া করাড (ওয়াডড   ং-২ ও ১-কল), ২/১-

২/৫৫ কল
ে ক াটানরর 

জ য

55

আজাদগড় বাসো সবদযায়, আজাদগড় 
েনা ী মী া পাড়া করাড, কপাে- সরনজন্ট 
পােড , থা া-যাদবপুর,কোোতা-৪০

আজাদগড় বাসো সবদযায় রুম-৪ 1. ওয়াডড   ং-২ আজাদগড় েনা ী ও মী াপাড়া করাড কিসমিঃ ২/৫৬-

কল
ে ক াটানরর 

জ য

56

আজাদগড় বাসো সবদযায়, আজাদগড় 
েনা ী মী া পাড়া করাড,কপাে- সরনজন্ট পােড , 
থা া-যাদবপুর, কোোতা-৪০

আজাদগড় বাসো সবদযায় রুম-৫ 1. ওয়াডড   ং-৩ আজাদগড় েনা ী ও মী াপাড়া করাড কিসমিঃ ১-৯৬ ে ক াটানরর 
জ য

57

আজাদগড় বাসো সবদযায়, আজাদগড় 
েনা ী মী া পাড়া করাড,কপাে- সরনজন্ট পােড , 
থা া-যাদবপুর, কোোতা-৪০

আজাদগড় বাসো সবদযায় রুম-৬ 1. ওয়াডড   ং-৩ আজাদগড় েনা ী ও মী াপাড়া করাড কিসমিঃ ৯৭-কল ে ক াটানরর 
জ য

58

আজাদগড় সজ.এ.এি.সপ. সু্ক আজাদগড় 
েনা ী, মী া পাড়া করাড,কপাে- সরনজন্ট পােড , 
থা া-যাদবপুর, কোোতা-৪০

আজাদগড় সজ এ এি সপ সু্ক রুম-১ 1. আজাদগড় েনা ী ও মী াপাড়া করাড (কিিঃ  ং ৮৬-কল)
ে ক াটানরর 

জ য

59

আজাদগড় সজ.এ.এি.সপ. সু্ক আজাদগড় 
েনা ী, মী া পাড়া করাড, কপাে- সরনজন্ট 
পােড , থা া-যাদবপুর,কোোতা-৪০

আজাদগড় সজ এ এি সপ সু্ক রুম-২ 1. অরসবন্দ  গর েনা ী ওয়াডড   ং-২ কিিঃ ১-৫১ ে ক াটানরর 
জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

60

আজাদগড় সজ.এ.এি.সপ. সু্ক আজাদগড় 
েনা ী, মী া পাড়া করাড, কপাে- সরনজন্ট 
পােড , থা া-যাদবপুর,কোোতা-৪০

আজাদগড় সজ এ এি সপ সু্ক রুম-৩ 1. অরসবন্দ  গর েনা ী (সম া পাড়া করাড) ওয়াডড   ং -৩ কিিঃ১-১৫
2. আজাদগড় েনা ী (মী া পাড়া করাড) ওয়াডড   ং-৪ ও ৫ অ কিিঃ

ে ক াটানরর 
জ য

61

েসমউস টি , সরনজন্ট এনর্স্ট াউসং 
এনর্স্ট, সরনজন্ট এনর্স্ট, ১৩১, এ .এ.স. কবা 
করাড, কোোতা-৪০

েসমউস টি , সরনজন্ট এনর্স্ট াউসজং েমনেক্স রুম-১ 1. ক তাজী ু া চন্দ্র কবা করাড কিমীন  ং ১৩১ এবং বাই  ং, 
গ িঃ কোয়াটড ার

ে ক াটানরর 
জ য

62

রাষ্ট্রীয় সসন্দ সজ.এ.এি.সপ. সু্ক, আর-১২৮, 

সরনজন্ট কে, তীে  গর, কপাে- সরনজন্ট 
পােড , থা া-যাদবপুর,কোোতা-৪০

রাষ্ট্রীয় সসন্দ সজ.এ.এি.সপ. সু্ক রুম-১ 1. ক তাজী ু া চন্দ্র কবা করাড কিমীন  ং -১৪০/৪-১৫১এ এবং 
কি  ং-৯

ে ক াটানরর 
জ য

63

রাষ্ট্রীয় সসন্দ সজ.এ.এি.সপ. সু্ক, আর-১২৮, 

সরনজন্ট কে, তীে  গর,কপাে- সরনজন্ট পােড , 
থা া-যাদবপুর, কোোতা-৪০

রাষ্ট্রীয় সসন্দ সজ.এ.এি.সপ. সু্ক রুম-২ 1. তীে  গর েনা ী অ কিসমন ে ক াটানরর 
জ য

64

রাষ্ট্রীয় সসন্দ সজ.এ.এি.সপ. সু্ক, আর-১২৮, 

সরনজন্ট কে, তীে  গর, কপাে- সরনজন্ট 
পােড , থা া-যাদবপুর,কোোতা-৪০

রাষ্ট্রীয় সসন্দ সজ.এ.এি.সপ. সু্ক রুম-৩ 1. সরনজন্ট কে (এ .এ.স. করাড) ও সব.ও.আর.স কি  ং-১-৭০ ে ক াটানরর 
জ য

65

রাষ্ট্রীয় সসন্দ সজ.এ.এি.সপ. সু্ক, আর-১২৮, 

সরনজন্ট কে, তীে  গর, কপাে- সরনজন্ট 
পােড , থা া-যাদবপুর,কোোতা-৪০

রাষ্ট্রীয় সসন্দ সজ.এ.এি.সপ. সু্ক রুম-৪ 1. সরনজন্ট কে (এ .এ.স. করাড) ও সব.ও.আর.স কিসমিঃ ৭১-কল ে ক াটানরর 
জ য

66

েোতা েনপডানরল  িী িাইমাসর সু্ক, এম 
এম ক  ক , কপাে+থা া-সরনজন্ট পােড , 
কোোতা-৪০ (১ ং চণ্ডী ক া করানডর 
স েট)

েোতা েনপডানরল  িী িাইমাসর সু্ক রুম-১ 1. সরনজন্ট কে (এ .এ.স. করাড) ও সব.ও.আর.স কিসমিঃ ১-২৩ ে ক াটানরর 
জ য

67

েোতা েনপডানরল  িী িাইমাসর সু্ক, এম 
এম ক  ক ,কপাে+থা া-সরনজন্ট পােড , 
কোোতা-৪০ (১ ং চণ্ডী ক া করানডর 
স েট)

েোতা েনপডানরল  িী িাইমাসর সু্ক রুম-২ 1. বাবুরাম ক া করাড ২৪-৪৪ 2. ও ারীজ ইনক্টর ে ক াটানরর 
জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

68

েোতা েনপডানরল  িী িাইমাসর সু্ক, এম 
এম ক  ক ,কপাে+থা া-সরনজন্ট পােড , 
কোোতা-৪০ (১ ং চণ্ডী ক া করানডর 
স েট)

েোতা েনপডানরল  িী িাইমাসর সু্ক রুম-৩ 1. বাবুরাম ক া করাড ৪৫-কল ে ক াটানরর 
জ য

69

েোতা েনপডানরল  িী িাইমাসর সু্ক, এম 
এম ক  ক , কপাে+থা া-সরনজন্ট 
পােড ,কোোতা-৪০ (১ ং চণ্ডী ক া করানডর 
স েট)

েোতা েনপডানরল  িী িাইমাসর সু্ক রুম-৪
1.  নরন্দ্র  াথ ক া ক  কিমীন  ং ১সব-১১সব, ১৩-১৭ (বাদ ১১এ) 

2. চাাঁদপুর েনা ী ( নরন্দ্র  াথ ক া ক ) কিমীন  ং ১১এ-

১১এ,১২এ,১২সব

ে ক াটানরর 
জ য

70
ক নরু েনা ী িাথসমে সবদযায়, ই.সপ.-৫, 

ক নরু েনা ী, কোোতা-৪০ ক নরু েনা ী িাথসমে সবদযায় রুম-১ 1. ক নরু েনা ী (ক তাজী ু া চন্দ্র কবা করাড) অ কিমীন ে ক াটানরর 
জ য

71
ক নরু েনা ী িাথসমে সবদযায়, ই.সপ.-৫, 

ক নরু েনা ী, কোোতা-৪০ ক নরু েনা ী িাথসমে সবদযায় রুম-২ 1. ক তাজী ু া চন্দ্র কবা করাড কিমীন  ং ১-৯ (সবনজাড় 
ংখ্যা),৬,১৩০এ-৫৭

ে ক াটানরর 
জ য

72
ক নরু েনা ী িাথসমে সবদযায়, ই.সপ.-৫, 

ক নরু েনা ী, কোোতা-৪০ ক নরু েনা ী িাথসমে সবদযায় রুম-৩ 1. ক তাজী ু া চন্দ্র কবা করাড কিমীন  ং ৬৩-৯১স 2. লাসি 
 গর েনা ী (এ  এ স কবা করাড) অ কিমীন

ে ক াটানরর 
জ য

73

টাীগঞ্জ অনলাে  গর সবদযাসপঠ, অনলাে 
 গর পােড , কপাে-সরনজন্ট পােড , থা া-যাদবপুর, 

কোোতা-৪০
টাসগঞ্জ অনলাে গর সবদযাসপঠ রুম-১ 1. অনলাে  গর েনাস  ১-১/৩৫ ে ক াটানরর 

জ য

74

টাীগঞ্জ অনলাে  গর সবদযাসপঠ, অনলাে 
 গর পােড ,কপাে-সরনজন্ট পােড , থা া-যাদবপুর, 

কোোতা-৪০
টাসগঞ্জ অনলাে গর সবদযাসপঠ রুম-২ 1. অনলাে  গর েনাস  ১-৩৬ কল ে ক াটানরর 

জ য

75

টাীগঞ্জ অনলাে  গর সবদযাসপঠ, অনলাে 
 গর পােড ,কপাে-সরনজন্ট পােড , থা া-যাদবপুর, 

কোোতা-৪০
টাসগঞ্জ অনলাে গর সবদযাসপঠ রুম-৩ 1. অনলাে  গর েনাস /এ .এ.স. কবা করাড, ১-২,৩৯ ে ক াটানরর 

জ য

76

টাীগঞ্জ অনলাে  গর সবদযাসপঠ, অনলাে 
 গর পােড ,কপাে-সরনজন্ট পােড , থা া-যাদবপুর, 

কোোতা-৪০
টাসগঞ্জ অনলাে গর সবদযাসপঠ রুম-৪ 1. অনলাে  গর, ২/৪০-কল ে ক াটানরর 

জ য

77

সম গড় বাসো সবদযায়, ৪১/৫২,এ .এ.স 
কবা করাড, কপাে-সরনজন্ট পােড , থা া-
যাদবপুর,কোোতা-৪০

সম গড় বাসো সবদযায় রুম-১ 1. গ্রাাম করাড কিিঃ ১-৩৭ (স গ িঃ কোয়াটড ার) সব ১-৪(ে গৃ) 
টাইপ ২সবএ

ে ক াটানরর 
জ য

78

সম গড় বাসো সবদযায়, ৪১/৫২,এ .এ.স 
কবা করাড, কপাে-সরনজন্ট পােড , থা া-
যাদবপুর,কোোতা-৪০

সম গড় বাসো সবদযায় রুম-২ 1. সরনজন্ট েনা ী (এ .এ.স. কবা করাড) কিিঃ  ং-৬৬-৮১/১৭ ে ক াটানরর 
জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

79

টাীগঞ্জ অনলাে  গর সবদযাসপঠ, অনলাে 
 গর পােড , কপাে-সরনজন্ট পােড , থা া-
যাদবপুর,কোোতা-৪০

টাসগঞ্জ অনলাে গর সবদযাসপঠ রুম-৫ 1. গ্রাাম করাড, ৩৮ কথনে ৫২ ে ক াটানরর 
জ য

80

টাীগঞ্জ অনলাে  গর সবদযাসপঠ, অনলাে 
 গর পােড , কপাে-সরনজন্ট পােড , থা া-
যাদবপুর,কোোতা-৪০

টাসগঞ্জ অনলাে গর সবদযাসপঠ রুম-৬ 1. গ্রাাম করাড, ৫৩-কল ে ক াটানরর 
জ য

81

সম গড় বাসো সবদযায়, ৪১/৫২,এ .এ.স 
কবা করাড, কপাে-সরনজন্ট পােড , থা া-
যাদবপুর,কোোতা-৪০

সম গড় বাসো সবদযায় রুম-৩ 1. সরনজন্ট েনা ী (কিসম ১-৫১)
ে ক াটানরর 

জ য

82

সম গড় বাসো সবদযায়, ৪১/৫২,এ .এ.স 
কবা করাড, কপাে-সরনজন্ট পােড , থা া-
যাদবপুর,কোোতা-৪০

সম গড় বাসো সবদযায় রুম-৪ 1. সরনজন্ট েনা ী, ৫২-৬৫ (বাই  ং) কন্ট্রা গ িঃ কোয়াটাড ে ক াটানরর 
জ য

83

টাীগঞ্জ অনলাে  গর সবদযাসপঠ, অনলাে 
 গর পােড , কপাে-সরনজন্ট পােড , থা া-
যাদবপুর,কোোতা-৪০

টাসগঞ্জ অনলাে গর সবদযাসপঠ রুম-৭ 1. লাসিগড় বাস্তুারা েনা ী (গ্রাাম করাড) কিিঃ  ং ৪৯/১,৭১-

১১৪,১২২,১২৭
ে ক াটানরর 

জ য

84

সম গড় বাসো সবদযায় (িাথসমে 
সব াগ), ৪১/৫২,এ .এ.স কবা করাড, কপাে-

সরনজন্ট পােড , থা া-যাদবপুর,কোোতা-৪০
সম গড় বাসো সবদযায় (িাথসমে সব াগ), রুম-১ 1. সরনজন্ট েনা ী (এ .এ.স. কবা করাড) কিমীন  ং ১০৩-১৭০ ে ক াটানরর 

জ য

85

সম গড় বাসো সবদযায় (িাথসমে 
সব াগ), ৪১/৫২,এ .এ.স কবা করাড, কপাে-

সরনজন্ট পােড , থা া-যাদবপুর,কোোতা-৪০
সম গড় বাসো সবদযায় (িাথসমে সব াগ), রুম-২ 1. সরনজন্ট েনা ী (এ .এ.স. কবা করাড) কিমীন  ং ১৭৩-কল ে ক াটানরর 

জ য

86
যার  ৃনপন্দ্র াথ গাড াইসু্ক,৪, চণ্ডী ক া 
করাড, কপাে+থা া-সরনজন্ট পােড ,কোোতা-৪০ যার  ৃনপন্দ্র াথ গাড াইসু্ক রুম-১ 1. চণ্ডী ক া করাড কিমীন  ং ১-৩২/৯ ে ক াটানরর 

জ য

87
যার  ৃনপন্দ্র াথ গাড াইসু্ক,৪, চণ্ডী ক া 
করাড, কপাে+থা া-সরনজন্ট পােড ,কোোতা-৪০ যার  ৃনপন্দ্র াথ গাড াইসু্ক রুম-২ 1. চণ্ডীতা ক  কিমীন  ং ১-৪,৪৭এি ে ক াটানরর 

জ য

88
যার  ৃনপন্দ্র াথ গাড াইসু্ক,৪, চণ্ডী ক া 
করাড, কপাে+থা া-সরনজন্ট পােড ,কোোতা-৪০ যার  ৃনপন্দ্র াথ গাড াইসু্ক রুম-৩ 1. চণ্ডী ক া করাড কিমীন  ং ৩2.১০-৪৯এ ে ক াটানরর 

জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

89
যার  ৃনপন্দ্র াথ ইন্সটিটিউল , ৫, চণ্ডী ক া 
করাড, কপাে+থা া-সরনজন্ট পােড ,কোোতা-৪০ যার  ৃনপন্দ্র াথ ই সর্স্টিউল  রুম-১ 1. চণ্ডীতা ক , কিমীন  ং ৪/৪৮-১০এ ে ক াটানরর 

জ য

90
যার  ৃনপন্দ্র াথ ইন্সটিটিউল , ৫, চণ্ডী ক া 
করাড, কপাে+থা া-সরনজন্ট পােড ,কোোতা-৪০ যার  ৃনপন্দ্র াথ ই সর্স্টিউল  রুম-২ 1. চণ্ডী ক া করাড কিমীন  ং ৫২-৮৪/৯ ে ক াটানরর 

জ য

91
যার  ৃনপন্দ্র াথ ইন্সটিটিউল , ৫, চণ্ডী ক া 
করাড, কপাে+থা া-সরনজন্ট পােড ,কোোতা-৪০ যার  ৃনপন্দ্র াথ ই সর্স্টিউল  রুম-৩ 1. চণ্ডী ক া করাড কিমীন  ং ৮৫-কল ে ক াটানরর 

জ য

92
যার  ৃনপন্দ্র াথ ইন্সটিটিউল , ৫, চণ্ডী ক া 
করাড, কপাে+থা া-সরনজন্ট পােড ,কোোতা-৪০ যার  ৃনপন্দ্র াথ ই সর্স্টিউল  রুম-৪ 1. চণ্ডীতা ক  কিমীন  ং ১১-কল ে ক াটানরর 

জ য

93
স্বামী িণবা ন্দ সবদযাপীঠ, এম.এ .ক  ক , 

কোোতা-৪০ স্বামী িণবা ন্দ সবদযাপীঠ রুম-১ 1. এম এ  ক  ক  (১-২৫/৯)
ে ক াটানরর 

জ য

94
স্বামী িণবা ন্দ সবদযাপীঠ, এম.এ .ক  ক , 

কোোতা-৪০ স্বামী িণবা ন্দ সবদযাপীঠ রুম-২ 1. এম এ  ক  ক  (২৫/১০-৫৬/২১)
ে ক াটানরর 

জ য

95
স্বামী িণবা ন্দ সবদযাপীঠ, এম.এ .ক  ক , 

কোোতা-৪০ স্বামী িণবা ন্দ সবদযাপীঠ রুম-৩ 1. মনন্দ্র  াথ ক  ক  (বাবুরাম ক া করাড) (কিিঃ  ং ২৭ এবং 
ে বাই  ম্বার)

ে ক াটানরর 
জ য

96

ইন্ডাসিয়া কেস ং ইন্সটিটিউট (টাীগঞ্জ), ২৪ 
চণ্ডী ক া করাড, কপাে+থা া-সরনজন্ট পােড , 
কোোতা-৪০

ই ডািীয়া কেস ং ইন্সটিটিউট, (টাীগঞ্জ) রুম  ং-৪ 1. মূর এস স উ-১ 2. মূর এস স উ-২ ে ক াটানরর 
জ য

97

ইন্ডাসিয়া কেস ং ইন্সটিটিউট (টাীগঞ্জ), ২৪ 
চণ্ডী ক া করাড, কপাে+থা া-সরনজন্ট 
পােড ,কোোতা-৪০

ই ডািীয়া কেস ং ইন্সটিটিউট, (টাীগঞ্জ) রুম  ং-৫ 1. কক্ষত্রনমা   স্কর করাড কিমীন  ং ১-২৭.২৯ এি, ২৭/৭৮,২৭/৭৯ ে ক াটানরর 
জ য

98

ইন্ডাসিয়া কেস ং ইন্সটিটিউট (টাীগঞ্জ), ২৪ 
চণ্ডী ক া করাড, কপাে+থা া-সরনজন্ট 
পােড ,কোোতা-৪০

ই ডািীয়া কেস ং ইন্সটিটিউট, (টাীগঞ্জ) রুম  ং-৬
1. মাস ে বনন্দযাপাধ্যায় রণী (মূর এস স উ) কিমীন  ং ২৯-

৩৯,১১,১ 
2.  ন্দা সমত্র ক  (অ কিসমন)

ে ক াটানরর 
জ য

99

সদ সিউচার িাউনন্ডল  ৩,এ .এ.স. কবা 
করাড, কপাে-সরনজন্ট পােড ,থা া-
যাদবপুর,কোোতা-৪০ (সরনজন্ট কোনটড র 
স েট)

সদ সিউচার িাউ নডল  রুম  ং-১ 1. মুর এস স উ, ১-১৪ ে ক াটানরর 
জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

100

সদ সিউচার িাউনন্ডল  ৩,এ .এ.স. কবা 
করাড, কপাে-সরনজন্ট পােড ,থা া-
যাদবপুর,কোোতা-৪০ (সরনজন্ট কোনটড র 
স েট)

সদ সিউচার িাউ নডল  রুম  ং-২ 1. মুর এস স উ, ১৫-২৮, ওনয়রন কোয়াটড ার ে ক াটানরর 
জ য

101

লাসি গর সবদযামসন্দর, লাসি গর েনা ী, 
(মূর এস স উ) কপাে+থা া-সরনজন্ট 
পােড ,কোোতা-৪০

লাসি গর সবদযামন্দীর রুম  ং-১ 1. মূর এস স উ কিসমন  ং ৪০এ-৪৫/১৯ ে ক াটানরর 
জ য

102

সদ সিউচার িাউনন্ডল  ৩,এ .এ.স. কবা 
করাড, কপাে-সরনজন্ট পােড ,থা া-
যাদবপুর,কোোতা-৪০ (সরনজন্ট কোনটড র 
স েট)

সদ সিউচার িাউ নডল  রুম  ং-৩ 1. মুর এস স উ ৪৫/২০ কথনে ৬১/২২ ে ক াটানরর 
জ য

103

সদ সিউচার িাউনন্ডল  ৩,এ .এ.স. কবা 
করাড, কপাে-সরনজন্ট পােড ,থা া-
যাদবপুর,কোোতা-৪০ (সরনজন্ট কোনটড র 
স েট)

সদ সিউচার িাউ নডল  রুম  ং-৪ 1. মুর এস স উ ৬১/২৩ কথনে কল ে ক াটানরর 
জ য

104

সদ সিউচার িাউনন্ডল  ৩,এ .এ.স. কবা 
করাড, কপাে-সরনজন্ট পােড ,থা া-
যাদবপুর,কোোতা-৪০ (সরনজন্ট কোনটড র 
স েট)

সদ সিউচার িাউ নডল  রুম  ং-৫ 1. এ .এ.স. কবা করাড ৯৩ কথনে ১২১ ে ক াটানরর 
জ য

105

সদ সিউচার িাউনন্ডল  ৩,এ .এ.স. কবা 
করাড, কপাে-সরনজন্ট পােড ,থা া-
যাদবপুর,কোোতা-৪০ (সরনজন্ট কোনটড র 
স েট)

সদ সিউচার িাউ নডল  রুম  ং-৬ 1. এ .এ.স. কবা করাড ১২২ কথনে ১৪০ ে ক াটানরর 
জ য

106

লাসি গর সবদযামসন্দর, লাসি গর েনা ী, 
(মূর এস স উ) কপাে+থা া-সরনজন্ট 
পােড ,কোোতা-৪০

লাসি গর সবদযামন্দীর রুম  ং-৩ 1. লাসি গর েনা ী অ কিসমন ে ক াটানরর 
জ য

107

লাসি গর সবদযামসন্দর, লাসি গর েনা ী, 
(মূর এস স উ) কপাে+থা া-সরনজন্ট 
পােড ,কোোতা-৪০

লাসি গর সবদযামন্দীর রুম  ং-২ 1.  নগন্দ্র  ারায়ণ দত্ত করাড অ কিসমন 2. সবনবো ন্দ  গর 
েনা ী (মূর এস স উ) 3. সরনজন্ট পােড  কিমীন  ং ১২-৩৪এ

ে ক াটানরর 
জ য

108
স উ টাীগঞ্জ েযাণ সমসত, ৭০ স উ 
টাীগঞ্জ, কোোতা-৯৩ স উ টাীগঞ্জ েযাণ সমসত রুম-১ 1. সবষু্ণ পল্লী ে ক াটানরর 

জ য

109
স উ টাীগঞ্জ েযাণ সমসত, ৭০ স উ 
টাীগঞ্জ, কোোতা-৯৩ স উ টাীগঞ্জ েযাণ সমসত রুম-২ 1. স উ টাসগঞ্জ উত্তর 2. বন্দীপুর করাড, সমস্ত্রী পাড়া 3. স উ টাসগঞ্জ, 

পূবড পুটিয়ারী
ে ক াটানরর 

জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

110

রামেৃষ্ণ গর সজ.এ.এি.সপ. সু্ক, ৩৮ 
রামেৃষ্ণ গর স উ টাসগঞ্জ (খ্াম), 

বাাঁলনরাণী, কোোতা-৭০
রামেৃষ্ণ  গর সজ.এ.এি.সপ. সু্ক রুম-১ 1. স উ টাসগঞ্জ দসক্ষণ 2. রামেৃষ্ণ  গর পাড়া ে ক াটানরর 

জ য

111
গঙ্গাপুরী অববতস ে িাথসমে সবদযায়,  

গঙ্গাপুরী (কাঁ দ াট), সু্ক করাড, কোোতা-৯৩ গঙ্গাপুরী অববতস ে িাথসমে সবদযায় রুম-১ 1. গঙ্গাপুরী মন্ড পাড়া ে ক াটানরর 
জ য

112
গঙ্গাপুরী অববতস ে িাথসমে সবদযায়,  

গঙ্গাপুরী (কাঁ দ াট), সু্ক করাড, কোোতা-৯৩ গঙ্গাপুরী অববতস ে িাথসমে সবদযায় রুম-২ 1. গঙ্গাপুরী মন্ড পাড়া ে ক াটানরর 
জ য

113

গঙ্গাপুরী সলক্ষা দ  (উচ্চমাধ্যসমে 
সবদযায়),গঙ্গাপুরী (কাঁ দ াট), সু্ক করাড,  

কোোতা-৯৩
গঙ্গাপুরী সলক্ষা দ  (উচ্চমাধ্যসমে সবদযায়) রুম-১ 1. লযামািাদ পল্লী ে ক াটানরর 

জ য

114

গঙ্গাপুরী সলক্ষা দ  (উচ্চমাধ্যসমে 
সবদযায়),গঙ্গাপুরী (কাঁ দ াট), সু্ক করাড,  

কোোতা-৯৩
গঙ্গাপুরী সলক্ষা দ  (উচ্চমাধ্যসমে সবদযায়) রুম-২ 1. কপয়ারা বাগা , খ্াটা, ইটনখ্াা আবা  উপার ে ক াটানরর 

জ য

115

গঙ্গাপুরী সলক্ষা দ  (উচ্চমাধ্যসমে 
সবদযায়),গঙ্গাপুরী (কাঁ দ াট), সু্ক করাড,  

কোোতা-৯৩
গঙ্গাপুরী সলক্ষা দ  (উচ্চমাধ্যসমে সবদযায়) রুম-৩ 1. বঙ্গ ঙ্গ পল্লী পাড়া, সু্ক করাড, কপার্স্ অসি করাড ে ক াটানরর 

জ য

116

গঙ্গাপুরী সলক্ষা দ  (উচ্চমাধ্যসমে 
সবদযায়),গঙ্গাপুরী (কাঁ দ াট), সু্ক করাড,  

কোোতা-৯৩
গঙ্গাপুরী সলক্ষা দ  (উচ্চমাধ্যসমে সবদযায়) রুম-৪ 1. াা পাড়া ে ক াটানরর 

জ য

117
গঙ্গাপুরী াই সু্ক (গাড), গঙ্গাপুরী (কাঁ দ াট), 
সু্ক করাড, কোোতা-৯৩ গঙ্গাপুরী াইসু্ক (গাড) রুম-১ 1. শ্রীপল্লী (পূবড) ে ক াটানরর 

জ য

118
গঙ্গাপুরী াই সু্ক (গাড), গঙ্গাপুরী (কাঁ দ াট), 
সু্ক করাড, কোোতা-৯৩ গঙ্গাপুরী াইসু্ক (গাড) রুম-২ 1. শ্রীপল্লী (পসিম) পাড়া ে ক াটানরর 

জ য

119
স.এ .আই.বনয়জ সু্ক, কেওড়া পুকর, সমল  
পাড়া, পূবড পুটিয়ারী, কোোতা-৯৩ স এ  আই বনয়জ সু্ক রুম-১ 1. দিঃ পাড়া (অংল)

ে ক াটানরর 
জ য

120

স.এ .আই.বনয়জ িাইমারী সু্ক, কেওড়া 
পুকর, সমল  পাড়া, পূবড পুটিয়ারী, কোোতা-
৯৩

স. এ . আই. বনয়জ িাইমারী সু্ক রুম-১ 1. দিঃ পাড়া ারদাময়ী ক ে ক াটানরর 
জ য

121
পূবডপুটিয়ারী আদলড সবদযায়, বাবু পাড়া, 
পূবডপুটিয়ারী, কোোতা-৯৩ পূবডপুটিয়ারী আদলড সবদযায় রুম-১ 1.  তু  পল্লী, উদয়াচ ে ক াটানরর 

জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

122
পূবডপুটিয়ারী আদলড সবদযায়, বাবু পাড়া, 
পূবডপুটিয়ারী, কোোতা-৯৩ পূবডপুটিয়ারী আদলড সবদযায় রুম-২ 1.  তু  পল্লী, উদয়াচ ে ক াটানরর 

জ য

123
পূবডপুটিয়ারী আদলড সবদযায়, বাবু পাড়া, 
পূবডপুটিয়ারী, কোোতা-৯৩ পূবডপুটিয়ারী আদলড সবদযায় রুম-৩ 1. মধ্য পাড়া, দসক্ষণপাড়া ে ক াটানরর 

জ য

124

স.এ .আই.বনয়জ িাইমারী সু্ক, কেওড়া 
পুকর, সমল  পাড়া, পূবড পুটিয়ারী কোোতা-
৯৩

স.এ .আই. বনয়জ িাইমারী সু্ক রুম-২ 1. সমল  পাড়া ে ক াটানরর 
জ য

125
স.এ .আই.বনয়জ সু্ক, কেওড়া পুকর, সমল  
পাড়া, পূবড পুটিয়ারী কোোতা-৯৩ স এ  আই বনয়জ সু্ক রুম-২ 1. সমল  পাড়া ে ক াটানরর 

জ য

126
স.এ .আই.বনয়জ সু্ক, কেওড়া পুকর, সমল  
পাড়া, পূবড পুটিয়ারী কোোতা-৯৩ স এ  আই বনয়জ সু্ক রুম-৩ 1. খ্ৃো  পাড়া (অংল)

ে ক াটানরর 
জ য

127
দীন ল স্মৃসত আদলড সবদযায়, বাবু পাড়া 
পূবডপুটিয়ারী, কোোতা-৯৩ দীন ল স্মৃসত আদলড সবদযায় রুম-১ 1. সু্ক করাড, বাবু পাড়া, মধ্যপাড়া ে ক াটানরর 

জ য

128
চােদ এি.সপ. সু্ক (ঢাসপাড়া), পূবডপুটিয়ারী, 
কোোতা-৯৩ চােদ এি.সপ. সু্ক ঢাীপাড়া রুম-১ 1. ঢাী পাড়া ঠাকরপাড়া, মধ্যপাড়া, তাবাগা ে ক াটানরর 

জ য

129
চােদ এি.সপ. সু্ক (ঢাসপাড়া), পূবডপুটিয়ারী, 
কোোতা-৯৩ চােদ এি.সপ. সু্ক ঢাীপাড়া রুম-২ 1. ঢাী পাড়া ঠাকরপাড়া, মধ্যপাড়া, তাবাগা ে ক াটানরর 

জ য

130
পূবডপুটিয়ারী আদলড সবদযায়, বাবু পাড়া 
পূবডপুটিয়ারী, কোোতা-৯৩ পূবডপুটিয়ারী আদলড সবদযায় রুম-৪ 1. কিন্ড ইনন   ঠাকরপাড়া, মধ্যপাড়া 2.াাপাড়া ে ক াটানরর 

জ য

131
সেলয় ং , চােদ ঢাসপাড়া,পূবড পুটিয়ারী, 
কোোতা-৯৩ সেলয় ং  রুম-১ 1. ঢাী পাড়া 2. আমবাগা , দীন লপল্লী পূবড ে ক াটানরর 

জ য

132
চােদ এি.সপ. সু্ক (ঢাসপাড়া), পূবডপুটিয়ারী, 
কোোতা-৯৩ চােদ এি.সপ.সু্ক ঢাীপাড়া রুম-৩ 1. আ ন্দ পল্লী পিীম ে ক াটানরর 

জ য

133
চােদ এি.সপ. সু্ক (ঢাসপাড়া), পূবডপুটিয়ারী, 
কোোতা-৯৩ চােদ এি.সপ.সু্ক ঢাীপাড়া রুম-৪ 1. আ ন্দ পল্লী পিীম ে ক াটানরর 

জ য

134
চােদ এি.সপ. সু্ক (ঢাসপাড়া), পূবডপুটিয়ারী, 
কোোতা-৯৩ চােদ এি.সপ.সু্ক ঢাীপাড়া রুম-৫ 1. আ ন্দ পল্লী পূবড ে ক াটানরর 

জ য

135
চােদ এি.সপ. সু্ক (ঢাসপাড়া), পূবডপুটিয়ারী, 
কোোতা-৯৩ চােদ এি.সপ.সু্ক ঢাীপাড়া রুম-৬ 1. আ ন্দ পল্লী পূবড ে ক াটানরর 

জ য

136
দীন ল স্মৃসত ং , ঢাসপাড়া, পূবডপুটিয়ারী, 
কোোতা-৯৩ সদন ল স্মৃতী ং , রুম-১ 1. দীন ল পল্লী উত্তর ে ক াটানরর 

জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

137
দীন ল স্মৃসত ং , ঢাসপাড়া, পূবডপুটিয়ারী, 
কোোতা-৯৩ সদন ল স্মৃতী ং , রুম-২ 1. দীন ল পল্লী দসক্ষণ ে ক াটানরর 

জ য

138
আ ন্দপল্লী স উ কিন্ড অযানাসনয় , 

আ ন্দপল্লী পসিম, পূবডপুটিয়ারী, কোোতা-৯৩ আ ন্দপল্লী স উ কিন্ড অযানাসনয়  রুম-১ 1. আ ন্দ পল্লী/দসক্ষণ ে ক াটানরর 
জ য

139
আ ন্দপল্লী স উ কিন্ড অযানাসনয় , 

আ ন্দপল্লী পসিম, পূবডপুটিয়ারী, কোোতা-৯৩ আ ন্দপল্লী স উ কিন্ড অযানাসনয়  রুম-২ 1. আ ন্দ পল্লী দসক্ষণ ে ক াটানরর 
জ য

140
কন্ট কক্লয়ার সু্ক, দীন ল পল্লী, পূবডপুটিয়ারী,সব-

২৫ অরসবন্দ পােড , কোোতা-৯৩ কন্ট কেয়ার সু্ক রুম-১ 1. অরসবন্দ পােড  এ সব ও স ে ক াটানরর 
জ য

141
কন্ট কক্লয়ার সু্ক, দীন ল পল্লী, পূবডপুটিয়ারী,সব-

২৫ অরসবন্দ পােড , কোোতা-৯৩ কন্ট কেয়ার সু্ক রুম-২ 1. চােদ গ িঃ েনা ী,ইয়ংর্স্ার
2. মনলপুকর গ িঃ েনা ী পদ্মপুকর

ে ক াটানরর 
জ য

142

বাাঁলনরাণী চােদ সবদযামসন্দর 
(উচ্চমাধ্যসমে),চােদ বাাঁলনরাণী কে, 

কোোতা-৭০ বাাঁলনরাণী কে
বাাঁলনরাণী চােদ সবদযামসন্দর (উচ্চমাধ্যসমে) রুম-১ 1. অরসবন্দ পােড / বাাঁলনরাণী কে,আমবাগা ে ক াটানরর 

জ য

143

বাাঁলনরাণী চােদ সবদযামসন্দর 
(উচ্চমাধ্যসমে),চােদ বাাঁলনরাণী কে, 

কোোতা-৭০ বাাঁলনরাণী কে
বাাঁলনরাণী চােদ সবদযামসন্দর (উচ্চমাধ্যসমে) রুম-২ 1. বাাঁলনরাণী গ িঃ কে পূবড/ বাাঁলনরাণী কে/আমবাগা ে ক াটানরর 

জ য

144

বাাঁলনরাণী চােদ সবদযামসন্দর 
(উচ্চমাধ্যসমে),চােদ বাাঁলনরাণী কে, 

কোোতা-৭০ বাাঁলনরাণী কে
বাাঁলনরাণী চােদ সবদযামসন্দর (উচ্চমাধ্যসমে) রুম-৩ 1. বাাঁলনরাণী গ িঃ কে পসিম/ বাাঁলনরাণী কে পূবড/ লাসিপল্লী ে ক াটানরর 

জ য

145
কন্ট কক্লয়ার সু্ক, দীন ল পল্লী, পূবডপুটিয়ারী,সব-

২৫ অরসবন্দ পােড , কোোতা-৯৩ কন্ট কক্লয়ার সু্ক রুম-৩ 1.  ন্দীপাড়া গ িঃ েনা ী, পঞ্চা  তা, সপয়ারা বাগা  গ িঃ েনা ী, 
বাাঁলনরাণী গ িঃ কে

ে ক াটানরর 
জ য

146

বাাঁলনরাণী চােদ সবদযামসন্দর 
(উচ্চমাধ্যসমে),চােদ বাাঁলনরাণী কে, 

কোোতা-৭০ বাাঁলনরাণী কে
বাাঁলনরাণী চােদ সবদযামসন্দর (উচ্চমাধ্যসমে), রুম  ং ৪ 1. বাাঁলনরাণী স উ গ িঃ েনা ী বন্দীপুর করাড 

2. কমটা বক্স, রাইনি ক্লাব পসিম
ে ক াটানরর 

জ য

147

বাাঁলনরাণী চােদ সবদযামসন্দর 
(উচ্চমাধ্যসমে),চােদ বাাঁলনরাণী কে, 

কোোতা-৭০ বাাঁলনরাণী কে
বাাঁলনরাণী চােদ সবদযামসন্দর (উচ্চমাধ্যসমে), রুম  ং ৫ 1. লরৎ পল্লী পূবড/োীতা ে ক াটানরর 

জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

148

বাাঁলনরাণী চােদ সবদযামসন্দর 
(উচ্চমাধ্যসমে),চােদ বাাঁলনরাণী কে, 

কোোতা-৭০ বাাঁলনরাণী কে
বাাঁলনরাণী চােদ সবদযামসন্দর (উচ্চমাধ্যসমে), রুম  ং ৬ 1. লরৎ পল্লী পসিম/বাাঁলনরাণী কে/গুরুচরণ  স্কর করাড/ ন্দীপাড়া ে ক াটানরর 

জ য

149
সবদযাস নেত  াইসু্ক, সবনবো ন্দ পােড , 
বাাঁলনরাণী কোোতা-৭০ সবদযাস নেত  াইসু্ক রুম-১ 1. সবনবো ন্দ পােড ে ক াটানরর 

জ য

150
সবদযাস নেত  াইসু্ক, সবনবো ন্দ পােড , 
বাাঁলনরাণী কোোতা-৭০ সবদযাস নেত  াইসু্ক রুম-২ 1. পীরপুকর, সবনবো ন্দ পােড ে ক াটানরর 

জ য

151
োীতা এি.সপ.সু্ক, জয়শ্রী পােড , োীতা, 
কোোতা-৭০ োীতা এি.সপ.সু্ক রুম-১ 1. োীতা/বাাঁলনরাণী পােড , 

2. োীতা পােড / বাাঁলনরাণী পােড
ে ক াটানরর 

জ য

152
োীতা এি.সপ.সু্ক, জয়শ্রী পােড , োীতা, 
কোোতা-৭০ োীতা এি.সপ.সু্ক রুম-২ 1. বাাঁলনরাণী পােড ে ক াটানরর 

জ য

153
সবদযাস নেত  াইসু্ক, সবনবো ন্দ পােড , 
বাাঁলনরাণী কোোতা-৭০ সবদযাস নেত  াইসু্ক রুম-১ 1. সবদযাাগর পােড , (১ম-৬ম ক ) ( থড) ে ক াটানরর 

জ য

154
সবদযাস নেত  াইসু্ক, সবনবো ন্দ পােড , 
বাাঁলনরাণী কোোতা-৭০ সবদযাস নেত  াইসু্ক রুম-২ 1. সবদযাাগর পােড , (াউথ) ৬ম-১৩তম ে ক াটানরর 

জ য

155
োীতা এি.সপ.সু্ক, জয়শ্রী পােড , োীতা, 
কোোতা-৭০ োীতা এি.সপ.সু্ক রুম-৩ 1. বাাঁলনরাণী স উ সলবতা (অংল)

ে ক াটানরর 
জ য

156
োীতা এি.সপ.সু্ক, জয়শ্রী পােড , োীতা, 
কোোতা-৭০ োীতা এি.সপ.সু্ক রুম-৪ 1. পীরপুকর (াউথপােড ) 

2. বাাঁলনরাণী পােড
ে ক াটানরর 

জ য

157
কা াী পােড  উন্নয়  সমসত, কা াী পােড , 
বাাঁলনরাণী, কোোতা-৭০ কা াী পােড  উন্নয়  সমসত রুম-১ 1. বাাঁলনরাণী পােড  (উত্তর)

ে ক াটানরর 
জ য

158
কা াী পােড  উন্নয়  সমসত, কা াী পােড , 
বাাঁলনরাণী, কোোতা-৭০ কা াী পােড  উন্নয়  সমসত রুম-২ 1. কা াী পােড  (দসক্ষণ)/রাস য়া ে ক াটানরর 

জ য

159
দীন ল  গর এি.সপ.সু্ক, দীন ল  গর 
কা াী পােড  কোোতা-৭০ দীন ল গর এি.সপ. সু্ক রুম-১ 1. কা াী পােড  (পসিম)

ে ক াটানরর 
জ য

160
দীন ল  গর এি.সপ.সু্ক, দীন ল  গর 
কা াী পােড  কোোতা-৭০ দীন ল গর এি.সপ. সু্ক রুম-২ 1. দীন ল গর/কু্ষসদরাম পােড ে ক াটানরর 

জ য

161
স রঞ্জ  পল্লী এি.সপ.সু্ক, স রঞ্জ  পল্লী 
বাাঁলনরাণী, কোোতা-৭০ স রঞ্জ  পল্লী এি.সপ.সু্ক রুম-১ 1. দীন ল  গর

 2. োসতা পােড  দসক্ষণ/স রঞ্জ  পল্লী
ে ক াটানরর 

জ য

162
স রঞ্জ  পল্লী এি.সপ.সু্ক, স রঞ্জ  পল্লী 
বাাঁলনরাণী, কোোতা-৭০ স রঞ্জ  পল্লী এি.সপ.সু্ক রুম-২ 1.  ন্দীপাড়া/আ ন্দপল্লী/তযসজৎ পােড ে ক াটানরর 

জ য

163
স রঞ্জ  পল্লী এি.সপ.সু্ক, স রঞ্জ  পল্লী 
বাাঁলনরাণী, কোোতা-৭০ স রঞ্জ  পল্লী এি.সপ.সু্ক রুম-৩ 1. স রঞ্জ  পল্লী এ ব্লে/আ ন্দ পল্লী ে ক াটানরর 

জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

164
স রঞ্জ  পল্লী এি.সপ.সু্ক, স রঞ্জ  পল্লী 
বাাঁলনরাণী, কোোতা-৭০ স রঞ্জ  পল্লী এি.সপ.সু্ক রুম-৪

1.  ন্দীপাড়া 
2. তযসজৎ পােড  
3. োসতা পসিম 
4. েংনগ্র  গর দসক্ষণ (স রঞ্জ পল্লী) 
5. রাস য়া

ে ক াটানরর 
জ য

165
স রঞ্জ  পল্লী এি.সপ.সু্ক, স রঞ্জ  পল্লী 
বাাঁলনরাণী, কোোতা-৭০ স রঞ্জ  পল্লী এি.সপ.সু্ক রুম-৫ 1. িিুল্ল  গর/স রঞ্জ  পল্লী ে ক াটানরর 

জ য

166
বাাঁলনরাণী সব য় বাসো সবদযায়, সব য় 
পল্লী বাাঁলনরাণী, কোোতা-৭০ বাাঁলনরাণী সব য় বাসো সবদযায় রুম  ং-১ 1. সচরি ী পােড /লীদ সব য় বু করাড 

2. সব য় পল্লী/লীদ সব য় বু করাড
ে ক াটানরর 

জ য

167
বাাঁলনরাণী সব য় বাসো সবদযায়, সব য় 
পল্লী বাাঁলনরাণী, কোোতা-৭০ বাাঁলনরাণী সব য় বাসো সবদযায় রুম  ং-২

1. সচরি ী পােড
2.বাাঁলনরাণী পােড
3.দীন ল পল্লী
4. এইচ এ রোর করাড

ে ক াটানরর 
জ য

168
বাাঁলনরাণী সব য় বাসো সবদযায়, সব য় 
পল্লী বাাঁলনরাণী, কোোতা-৭০ বাাঁলনরাণী সব য় বাসো সবদযায় রুম  ং-৩

1. বাাঁলনরাণী গ িঃ েনা ী
2.শ্রীো  
3.এইচ এ রোর করাড
4.বাাঁলনরাণী করাড

ে ক াটানরর 
জ য

169
বাাঁলনরাণী সব য় বাসো সবদযায়, সব য় 
পল্লী বাাঁলনরাণী, কোোতা-৭০ বাাঁলনরাণী সব য় বাসো সবদযায় রুম  ং-৪

1. বাাঁলনরাণী স উ গ িঃ েনা ী/লীদ সব য় বু করাড/রাইনি ক্লাব
2.ীতারাম করাড//লীদ সব য় বু করাড/রাইনি ক্লাব
3. বাদ পল্লী//লীদ সব য় বু করাড/রাইনি ক্লাব

ে ক াটানরর 
জ য

170
বাাঁলনরাণী সজ.এ.এি.সপ.সু্ক, বাাঁলনরাণী স উ 
গ িঃ েনা ী, বাাঁলনরাণী কোোতা-৭০ বাাঁলনরাণী সজ.এ.এি.সপ. সু্ক রুম  ং-১ 1. স উ গ িঃ েনা ী/বসন্দপুর করাড ে ক াটানরর 

জ য

171
বাাঁলনরাণী সজ.এ.এি.সপ.সু্ক, বাাঁলনরাণী স উ 
গ িঃ েনা ী, বাাঁলনরাণী কোোতা-৭০ বাাঁলনরাণী সজ.এ.এি.সপ. সু্ক রুম  ং-২ 1. স উ গ িঃ েনা ী/বসন্দপুর করাড/বাাঁলনরাণী স উ গ িঃ েনা ী ে ক াটানরর 

জ য

172
বাাঁলনরাণী সজ.এ.এি.সপ.সু্ক, বাাঁলনরাণী স উ 
গ িঃ েনা ী, বাাঁলনরাণী কোোতা-৭০ বাাঁলনরাণী সজ.এ.এি.সপ. সু্ক রুম  ং-৩

1. বাাঁলনরাণী স উ গ িঃ েনা ী/রাইনি ক্লাব পূবড
2. বাাঁলনরাণী গ িঃ েনা ী/রাইনি ক্লাব পূবড
3. রামেৃষ্ণ গর/রাইনি ক্লাব পূবড

ে ক াটানরর 
জ য

173
গান্ধী েনা ী  ারতী বাসো সবদযায়, 

গান্ধী েনা ী, ক তাজী  গর, কোোতা-৯২ গান্ধী েনা ী  ারতী বাসো সবদযায় রুম  ং-১ 1. গান্ধী েনা ী ওয়াডড   ং-২ ও ৩ ব কিসমিঃ ে ক াটানরর 
জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

174
গান্ধী েনা ী  ারতী বাসো সবদযায়, 

গান্ধী েনা ী, ক তাজী  গর, কোোতা-৯২ গান্ধী েনা ী  ারতী বাসো সবদযায় রুম  ং-২ 1. গান্ধী েনা ী ওয়াডড   ং-৪ (ে গৃ)
2.মী া পাড়া করাড কিসমিঃ ৪-৩৪

ে ক াটানরর 
জ য

175
ূযড গর সবদযামসন্দর, ২/৬০ ূযড গর, ক তাজী 
 গর কোোতা-৪০ ূযড গর সবদযামন্দীর রুম  ং-১ 1. ূযড  গর েনা ী (এ .এ.স. কবা করাড) ওয়াডড   ং-১ ও ২ ব 

কিসমিঃ
ে ক াটানরর 

জ য

176

টাসগঞ্জ সস  সডনিন্স কেস ং 
ই সেটিউট,১৯৯,এ .এ.স.কবা করাড, 

কোোতা-৪০
টাসগঞ্জ সস  সডনিন্স কেস ং ই সেটিউট রুম  ং-১ 1. ূযড  গর েনা ী (এ .এ.স. কবা করাড) ওয়াডড   ং-৩ ও ৪ ব 

কিসমিঃ
ে ক াটানরর 

জ য

177
ক তাজী  গর েনজ ির ওনম , ক তাজী 
 গর, কোোতা-৯২ ক তাজী গর েনজ ির উইনম  রুম  ং-১ 1. ক তাজী  গর েনা ী (এ .এ.স. কবা করাড) ওয়াডড   ং-৯ ে ক াটানরর 

জ য

178
ক তাজী  গর েনজ ির ওনম , ক তাজী 
 গর, কোোতা-৯২ ক তাজী গর েনজ ির উইনম  রুম  ং-২ 1. ক তাজী  গর েনা ী (এ .এ.স. কবা করাড) ওয়াডড   ং-১০ এবং 

১১ অ কিসমিঃ
ে ক াটানরর 

জ য

179
ক তাজী  গর েনজ ির ওনম , ক তাজী 
 গর, কোোতা-৯২ ক তাজী গর েনজ ির উইনম  রুম  ং-৩ 1. পদ্মপুকর করাড কিসমিঃ ৮.১-২০ ে ক াটানরর 

জ য

180
ক তাজী  গর েনজ ির ওনম , ক তাজী 
 গর, কোোতা-৯২ ক তাজী গর েনজ ির উইনম  রুম  ং-৪ 1. পদ্মপুকর করাড (কিসমিঃ ২০এ-কল)

ে ক াটানরর 
জ য

181
রামেৃষ্ণ সসন্দ সবদযায়,  ারনে বাগা , 

ক তাজী  গর, কোোতা-৯২ রামেৃষ্ণ সন্দী সবদযায় রুম  ং-১ 1. ক তাজী  গর েনা ী (এ .এ.স. কবা করাড) ওয়াডড   ং-৬, ব 
কিসমিঃ

ে ক াটানরর 
জ য

182
রামেৃষ্ণ সসন্দ সবদযায়,  ারনে বাগা , 

ক তাজী  গর, কোোতা-৯২ রামেৃষ্ণ সন্দী সবদযায় রুম  ং-২ 1. ক তাজী  গর েনা ী (এ .এ.স. কবা করাড) ওয়াডড   ং-৭, ব 
কিসমিঃ

ে ক াটানরর 
জ য

183
অস যাত্রী ক্লাব, ৫/৪০/১ সবজয়গড় েনা ী 
পল্লীশ্রী কোোতা-৯২ অস যাত্রী ক্লাব রুম  ং-১ 1. সবজয়গড় েনা ী ওয়াডড  ৫ (ব কিসমিঃ) ে ক াটানরর 

জ য

184
সলশু  ারতী িাইমারী সু্ক, পল্লীশ্রী কমাড় 
কোোতা-৯২ সলশু  ারতী িাইমারী সু্ক রুম  ং-১ 1. পল্লীশ্রী েনা ী (চাাঁদ মিঃ করাড) কিসমিঃ ১/৮-৫৫ ও এ-২৩১ ে ক াটানরর 

জ য

185
সলশু  ারতী িাইমারী সু্ক, পল্লীশ্রী কমাড় 
কোোতা-৯২ সলশু  ারতী িাইমারী সু্ক রুম  ং-২ 1. পল্লীশ্রী েনা ী (চাাঁদ মিঃ করাড) কিসমিঃ ৫৬-৬৯ ে ক াটানরর 

জ য

186
সলশু  ারতী িাইমারী সু্ক, পল্লীশ্রী কমাড় 
কোোতা-৯২ সলশু  ারতী িাইমারী সু্ক রুম  ং-৩ 1. পল্লীশ্রী েনা ী (চাাঁদ মিঃ করাড) কিসমিঃ ৭০-কল ে ক াটানরর 

জ য

187
ক তাজী  গর বাসো সবদযামসন্দর, ক তাজী 
 গর, কোোতা-৯২ ক তাজী  গর বাসো সবদযামন্দীর রুম  ং-১ 1. ক তাজী  গর েনা ী (এ .এ.স. কবা করাড) ওয়াডড   ং-১, ব 

কিসমিঃ
ে ক াটানরর 

জ য

188
ক তাজী  গর বাসো সবদযামসন্দর, ক তাজী 
 গর, কোোতা-৯২ ক তাজী  গর বাসো সবদযামন্দীর রুম  ং-২ 1. ক তাজী  গর েনা ী (এ .এ.স. কবা করাড) ওয়াডড   ং-৪, ব 

কিসমিঃ
ে ক াটানরর 

জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

189
ক তাজী  গর সবদযামসন্দর, ক তাজী  গর, 

কোোতা-৯২ ক তাজী  গর সবদযামন্দীর রুম  ং-১ 1. ক তাজী  গর েনা ী (এ .এ.স. কবা করাড) ওয়াডড   ং-২, ব 
কিসমিঃ

ে ক াটানরর 
জ য

190
ক তাজী  গর সবদযামসন্দর, ক তাজী  গর, 

কোোতা-৯২ ক তাজী  গর সবদযামন্দীর রুম  ং-২ 1. ক তাজী  গর েনা ী (এ .এ.স. কবা করাড) ওয়াডড   ং-৩, ব 
কিসমিঃ

ে ক াটানরর 
জ য

191
ক তাজী  গর কড েনজ, ক তাজী  গর, 

কোোতা-৯২ ক তাজী  গর কড েনজ রুম  ং-৩ 1. ক তাজী  গর েনা ী (এ .এ.স. কবা করাড) ওয়াডড   ং-৫, অ কি.
ে ক াটানরর 

জ য

192
স িঃস্ব েনা ী সজ.এ.এি.সপ. সু্ক, স িঃস্ব 
েনা ী, কোোতা-৯২ স িঃস্ব েনা ী সজ.এ.এি.সপ. সু্ক রুম  ং-১ 1. স িঃস্ব েনা ী (ু া পল্লী) ব কিসমিঃ ১-৩২ ে ক াটানরর 

জ য

193
স িঃস্ব েনা ী সজ.এ.এি.সপ. সু্ক, স িঃস্ব 
েনা ী, কোোতা-৯২ স িঃস্ব েনা ী সজ.এ.এি.সপ. সু্ক রুম  ং-২ 1. স িঃস্ব েনা ী (ু া পল্লী) ব কিসমিঃ ৩৩-কল ে ক াটানরর 

জ য

194
স িঃস্ব েনা ী সজ.এ.এি.সপ. সু্ক, স িঃস্ব 
েনা ী, কোোতা-৯২ স িঃস্ব েনা ী সজ.এ.এি.সপ. সু্ক রুম  ং-৩ 1. আদলড পল্লী (পদ্মপুকর) েনা ী, ওয়াডড  ১ ও ২ ব কিসমিঃ ে ক াটানরর 

জ য

195
রায়পুর বাসো সবদযায়, ৪/৫৫-এ রায়পুর 
করাড ংসত েনা ী, কোোতা-৪৭ রায়পুর বাসো সবদযায় রুম  ং-১ 1. ংসত েনা ী কিসমিঃ ব ে ক াটানরর 

জ য

196
রায়পুর বাসো সবদযায়, ৪/৫৫-এ রায়পুর 
করাড ংসত েনা ী, কোোতা-৪৭ রায়পুর বাসো সবদযায় রুম  ং-২ 1. রায়পুর করাড (কিসমিঃ ১-১৫২ ও ১৮১/১-২১৭) (৩৮/৪-৩৯ বাদ) ে ক াটানরর 

জ য

197
কজযাসতমডয়ী পাঠ ব , পদ্মপুকর করাড, 

ক তাজী  গর, কোোতা-৯২ কজযাসতমডয়ী পাঠ ব  রুম  ং-১ 1. ক তাজী  গর েনা ী (এ .এ.স. কবা করাড) ওয়াডড   ং-৮,৮/১-

৮/৫৮এ
ে ক াটানরর 

জ য

198
কজযাসতমডয়ী পাঠ ব , পদ্মপুকর করাড, 

ক তাজী  গর, কোোতা-৯২ কজযাসতমডয়ী পাঠ ব  রুম  ং-২ 1. ক তাজী  গর েনা ী (এ .এ.স. কবা করাড) ওয়াডড   ং-৮(৮/৫৯-

কল)

ে ক াটানরর 
জ য

199
কজযাসতমডয়ী পাঠ ব , পদ্মপুকর করাড, 

ক তাজী  গর, কোোতা-৯২ কজযাসতমডয়ী পাঠ ব  রুম  ং-৩ 1. পদ্মপুকর করাড কিসমন  ং-৩/১ কথনে ৬/২, ৩/১ 
2. পদ্মপুকর করাড কিসমন  ং ৬/৩এ কথনে ৮এ

ে ক াটানরর 
জ য

200
খ্া পুর াইসু্ক, ৩১৬, এ .এ.স. কবা 
করাড,  ােতা, কোোতা-৪৭ খ্া পুর াইসু্ক রুম  ং-১ 1. খ্া পুর করাড কিসমিঃ ১-১১ এবং বাই  াম্বার (বাদ ১/৬এ, ১/৬/১, 

১/৬১)

ে ক াটানরর 
জ য

201
খ্া পুর াইসু্ক, ৩১৬, এ .এ.স. কবা 
করাড,  ােতা, কোোতা-৪৭ খ্া পুর াইসু্ক রুম  ং-২ 1. খ্া পুর করাড কিসমিঃ ১২-১৫ এবং বাই  াম্বার

2. লীদ  গর েনা ী
ে ক াটানরর 

জ য

202
খ্া পুর াইসু্ক, ৩১৬, এ .এ.স. কবা 
করাড,  ােতা, কোোতা-৪৭ খ্া পুর াইসু্ক রুম  ং-৩ 1. খ্া পুর করাড কি.  ং-১৬-৬৮ ে ক াটানরর 

জ য

203
খ্া পুর াইসু্ক, ৩১৬, এ .এ.স. কবা 
করাড,  ােতা, কোোতা-৪৭ খ্া পুর াইসু্ক রুম  ং-৪ 1. ক তাজী ু া চন্দ্র কবা করাড কি. ং.১৬৩/১-১৮৭ ে ক াটানরর 

জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

204
খ্া পুর গাড াইসু্ক, ৩১৬, এ .এ.স. 

কবা করাড,  ােতা, কোোতা-৪০ খ্া পুর গাড াইসু্ক রুম-১ 1. ক তাজী ু া চন্দ্র কবা করাড কিসমিঃ ১৮৮/১-২২২/৩ ে ক াটানরর 
জ য

205
খ্া পুর গাড াইসু্ক, ৩১৬, এ .এ.স. 

কবা করাড,  ােতা, কোোতা-৪০ খ্া পুর গাড াইসু্ক রুম-২ 1. ক তাজী ু া চন্দ্র কবা করাড-১ 2. ক তাজী ু া চন্দ্র কবা 
করাড-২

ে ক াটানরর 
জ য

206
খ্া পুর গাড াইসু্ক, ৩১৬, এ .এ.স. 

কবা করাড,  ােতা, কোোতা-৪০ খ্া পুর গাড াইসু্ক রুম-৩ 1. ক তাজী ু া চন্দ্র কবা করাড কিসমিঃ ২২৪-২৫৪ ে ক াটানরর 
জ য

207
খ্া পুর গাড াইসু্ক, ৩১৬, এ .এ.স. 

কবা করাড,  ােতা, কোোতা-৪০ খ্া পুর গাড াইসু্ক রুম-৪ 1. ক তাজী ু া চন্দ্র কবা করাড কিসমিঃ ২৫৫-২৯০ ে ক াটানরর 
জ য

208
খ্া পুর িাইমারী সু্ক ির বনয়জ,৩১৬, 

এ .এ.স.কবা করাড,  ােতা কোোতা-৪৭ খ্া পুর িাইমারী সু্ক ির বনয়জ রুম-১ 1. ক তাজী ু া চন্দ্র কবা করাড/বাাঁলনরাণী কিসমিঃ ২৯২-৩৩৪ ও ৩৪০ ে ক াটানরর 
জ য

209
খ্া পুর িাইমারী সু্ক ির বনয়জ,৩১৬, 

এ .এ.স.কবা করাড,  ােতা কোোতা-৪৭ খ্া পুর িাইমারী সু্ক ির বনয়জ রুম-২ 1.  ােতা গ িঃ সস্কম  ং-১(কিসমিঃ ১-১০)
ে ক াটানরর 

জ য

210
শ্রীং  ক্লাব, আসদগঙ্গা কো-অপানরটি  করাড, 

কোোতা-৭০ শ্রীং  ক্লাব, রুম-১ 1. আসদ গঙ্গা পাড়া ে ক াটানরর 
জ য

211
শ্রীং  ক্লাব, আসদগঙ্গা কো-অপানরটি  করাড, 

কোোতা-৭০ শ্রীং  ক্লাব, রুম-২ 1. ুনবাধ্ গানডড  ে ক াটানরর 
জ য

212
রায়  গর উন্নয়  সমসত ক্লাব, ৯ 
 স্করপাড়া, রায় গর, বাাঁলনরাণী কোোতা-৭০ রায়  গর উন্নয়  সমসত ক্লাব রুম-১ 1.  স্কর পাড়া ে ক াটানরর 

জ য

213
রায়  গর উন্নয়  সমসত ক্লাব, ৯ 
 স্করপাড়া, রায় গর, বাাঁলনরাণী কোোতা-৭০ রায়  গর উন্নয়  সমসত ক্লাব রুম-২ 1. ু া পােড /কন্ট্রা পােড ে ক াটানরর 

জ য

214
স্বামীসজ সবদযামসন্দর ১, েংনগ্র পল্লী, 
রায় গর, কপাো পােড  কোোতা-৭০ স্বামীসজ সবদযামসন্দর, রুম-১ 1. কপাো পােড ে ক াটানরর 

জ য

215
স্বামীসজ সবদযামসন্দর ১, েংনগ্র পল্লী, 
রায় গর, কপাো পােড  কোোতা-৭০ স্বামীসজ সবদযামসন্দর, রুম-২ ১  ং েংনগ্র পল্লী ে ক াটানরর 

জ য

216
স্বামীসজ সবদযামসন্দর ১, েংনগ্র পল্লী, 
রায় গর, কপাো পােড  কোোতা-৭০ স্বামীসজ সবদযামসন্দর, রুম-৩ 1. িামড 

2. ীমাি বাগ
ে ক াটানরর 

জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

217
স্বামীসজ সবদযামসন্দর ১, েংনগ্র পল্লী, 
রায় গর, কপাো পােড  কোোতা-৭০ স্বামীসজ সবদযামসন্দর, রুম-৪ 1. জ তা েনা ী 

2. ীমাি বাগ
ে ক াটানরর 

জ য

218

দসক্ষণ রায় গর অববতস ে িাথসমে 
সবদযায়, করাটারী ক্লাব,  তু  
বাজার,বাাঁলনরাণী,  বপল্লী, কোোতা-৭০

দসক্ষণ রায় গর অববতস ে িািঃ সবদযায় রুম-১
1. রামেৃষ্ণ পল্লী 
2. স উ ু া পল্লী
3. কজাড়াপুকর / পীরপুকর করাড

ে ক াটানরর 
জ য

219

দসক্ষণ রায় গর অববতস ে িাথসমে 
সবদযায়, করাটারী ক্লাব,  তু  
বাজার,বাাঁলনরাণী,  বপল্লী, কোোতা-৭০

দসক্ষণ রায় গর অববতস ে িািঃ সবদযায় রুম-২ 1.  ব পল্লী 
2. ২ ং েংনগ্র পল্লী

ে ক াটানরর 
জ য

220
দসক্ষণ রায় গর উদ্বাস্তু সজ.এ.এি.সপ.সু্ক, 

(লীতা মসন্দনরর স েট) কোোতা-৭০ দসক্ষণ রায় গর উদ্বাস্তু সু্ক রুম-১
1. দিঃ রায় গর 
2. ু া রণী 
3. িাসিে পােড

ে ক াটানরর 
জ য

221
দসক্ষণ রায় গর উদ্বাস্তু সজ.এ.এি.সপ.সু্ক, 

(লীতা মসন্দনরর স েট) কোোতা-৭০ দসক্ষণ রায় গর উদ্বাস্তু সু্ক রুম-২
1. স উ পােড  ২কে 
2. ৩ ং েংনগ্র পল্লী 
3. ারদামসণ পােড

ে ক াটানরর 
জ য

222

দসক্ষণ রায় গর অববতস ে িাথসমে 
সবদযায়, করাটারী ক্লাব,  তু  
বাজার,বাাঁলনরাণী,  বপল্লী, কোোতা-৭০

দসক্ষণ রায় গর অববতস ে িািঃ সবদযায় রুম-৩ 1. ারদা মসণ পােড ে ক াটানরর 
জ য

223

দসক্ষণ রায় গর অববতস ে িাথসমে 
সবদযায়, করাটারী ক্লাব,  তু  
বাজার,বাাঁলনরাণী,  বপল্লী, কোোতা-৭০

দসক্ষণ রায় গর অববতস ে িািঃ সবদযায় রুম-৪ 1. ২  ং েংনগ্র পসল্ল/ ারদা মসণ পােড ে ক াটানরর 
জ য

224
মস া স্মৃসত সলশু সলক্ষা দ , ব্রহ্মপুর, 

কোোতা-৭০০০৯৬ মস া স্মৃসত সলশু সলক্ষা দ , রুম-১ 1. ব্রহ্মপুর/সলব মসন্দর করাড ে ক াটানরর 
জ য

225
মস া স্মৃসত সলশু সলক্ষা দ , ব্রহ্মপুর, 

কোোতা-৭০০০৯৬ মস া স্মৃসত সলশু সলক্ষা দ , রুম-২

1. ব্রহ্মপুর গ িঃ েনা ী 
2.কনমারপুকর 
3.  দড া  পােড  
4. স উ পােড

ে ক াটানরর 
জ য

226
ব্রক্ষপুর অগ্রগামী ং ,ব্রহ্মপুর কখ্পাড়া, 
গ িঃ স্কীম,কোোতা-৯৬ ব্রহ্মপুর অগ্রগামী ং  রুম-১ 1. ব্রহ্মপুর বটতা ে ক াটানরর 

জ য

227
ব্রক্ষপুর অগ্রগামী ং ,ব্রহ্মপুর কখ্পাড়া, 
গ িঃ স্কীম,কোোতা-৯৬ ব্রহ্মপুর অগ্রগামী ং  রুম-২

1. ব্রহ্মপুর বটতা
2.ব্রহ্মপুর কলখ্ পাড়া
3. ব্রক্ষপুর বটতা  াগ-১

ে ক াটানরর 
জ য

228
বযাঙ্ক গানডড   ক্লাব, বাাঁলনরাণী, বযাঙ্ক গানডড  , 

রায় গর, কোোতা-৭০ বযাঙ্ক গানডড   ক্লাব রুম-১ 1. বযাঙ্ক গানডড   
2. রায়  গর পােড /  স্কর পাড়া

ে ক াটানরর 
জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

229
বযাঙ্ক গানডড   ক্লাব, বাাঁলনরাণী, বযাঙ্ক গানডড  , 

রায় গর, কোোতা-৭০ বযাঙ্ক গানডড   ক্লাব রুম-২ 1. রায়  গর মধ্য পাড়া/টাইস  টাউ সলপ ে ক াটানরর 
জ য

230
দসক্ষণ রায় গর উদ্বাস্তু সজ.এ.এি.সপ.সু্ক, 

(লীতা মসন্দনরর স েট) কোোতা-৭০ দসক্ষণ রায় গর উদ্বাস্তু সজ.এ.এি.সপ. সু্ক রুম-৩ 1. কপাড়ানখ্াা/রায়  গর িগতী এস স উ/স্বামীজী পােড ে ক াটানরর 
জ য

231
দসক্ষণ রায় গর উদ্বাস্তু সজ.এ.এি.সপ.সু্ক, 

(লীতা মসন্দনরর স েট) কোোতা-৭০ দসক্ষণ রায় গর উদ্বাস্তু সজ.এ.এি.সপ. সু্ক রুম-৪ 1. কপাড়ানখ্াা/রায় গর িগসত এস স উ/স্বামীসজ পােড  
2. কপাড়ানখ্াা দসক্ষণ/রায়  গর কে/ুোি রণী

ে ক াটানরর 
জ য

232
রায় গর এি.সপ.সু্ক, রায় গর, বাাঁলনরাণী, 
রায় গর কমনট মসজদ, কোোতা-৭০ রায় গর এি.সপ.সু্ক রুম-১ 1. মমত্রী পােড  উত্তর ে ক াটানরর 

জ য

233
রায় গর এি.সপ.সু্ক, রায় গর, বাাঁলনরাণী, 
রায় গর কমনট মসজদ, কোোতা-৭০ রায় গর এি.সপ.সু্ক রুম-২ 1. পূবডাচ 

2.মমত্রী পােড  উত্তর
ে ক াটানরর 

জ য

234
রায় গর এি.সপ.সু্ক, রায় গর, বাাঁলনরাণী, 
রায় গর কমনট মসজদ, কোোতা-৭০ রায় গর এি.সপ.সু্ক রুম-৩

1.বনন্দ আী পল্লী 
2. পাই  বাগা  
3.কপার্স্া পােড

ে ক াটানরর 
জ য

235
রায় গর এি.সপ.সু্ক, রায় গর, বাাঁলনরাণী, 
রায় গর কমনট মসজদ, কোোতা-৭০ রায় গর এি.সপ.সু্ক রুম-৪ 1. রায় গর কমনট মসজদ 

2. ব্রহ্মপুর  দড া  পােড
ে ক াটানরর 

জ য

236
জয়া সবদযামসন্দর জসু য়র াই সু্ক, জয়া 
 গর, উা মাঠ, উা পল্লী কোোতা-৮৪ জয়া সবদযামসন্দর জসু য়ার াইসু্ক রুম-১ 1.সর া পসিম/ঊা পােড  

2. িবাী  ারতীয়
ে ক াটানরর 

জ য

237
জয়া সবদযামসন্দর জসু য়র াই সু্ক, জয়া 
 গর, উা মাঠ, উা পল্লী কোোতা-৮৪ জয়া সবদযামসন্দর জসু য়ার াইসু্ক রুম-২ 1. উত্তর  াথ পাড়া/কা াী পােড  

2. যুগী পাড়া/ ী কগাপা পােড /কটনগার গানডড  /েদমতা/ঊা পােড /
ে ক াটানরর 

জ য

238

গসড়য়া বী া বাসো সবদযায়, সবধ্া পল্লী, 
গীতাঞ্জী কমনো কেলন র স েট, গসড়য়া, 
কোোতা-৮৪

গসড়য়া বী া বাসো সবদযায় রুম-১ 1. মধ্য সবধ্া  পল্লী ে ক াটানরর 
জ য

239

গসড়য়া বী া বাসো সবদযায়, সবধ্া পল্লী, 
গীতাঞ্জী কমনো কেলন র স েট, গসড়য়া, 
কোোতা-৮৪

গসড়য়া বী া বাসো সবদযায় রুম-২ 1. সবধ্া  পল্লী পসিম ে ক াটানরর 
জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

240

গসড়য়া বী া বাসো সবদযায়, সবধ্া পল্লী, 
গীতাঞ্জী কমনো কেলন র স েট, গসড়য়া, 
কোোতা-৮৪

গসড়য়া বী া বাসো সবদযায় রুম-৩ 1. দসক্ষণ সবধ্া  পল্লী/ ব পল্লী/ মধ্য সবধ্া  পল্লী ে ক াটানরর 
জ য

241

গসড়য়া বী া বাসো সবদযায়, সবধ্া পল্লী, 
গীতাঞ্জী কমনো কেলন র স েট, গসড়য়া, 
কোোতা-৮৪

গসড়য়া বী া বাসো সবদযায় রুম-৪ 1. দসক্ষণ সবধ্া  পল্লী/কা াী পােড /মবলাী পােড ে ক াটানরর 
জ য

242

গসড়য়া বী া বাসো সবদযায়, সবধ্া পল্লী, 
গীতাঞ্জী কমনো কেলন র স েট, গসড়য়া, 
কোোতা-৮৪

গসড়য়া বী া বাসো সবদযায় রুম-৫ 1. উত্তর সবধ্া  পল্লী ে ক াটানরর 
জ য

243
 ােতা সলশু  ারতী,  ং-২,  ােতা, 
কোোতা-৪৭  ােতা সলশু  ারতী  ং-২ রুম-১ 1. রামগড় েনা ী ব্লে-সড,১/৭০

 2. খ্া পুর করাড  ং ১৬এ,১৬সব,১৬১,১৬১এ
ে ক াটানরর 

জ য

244
 ােতা াইসু্ক, ৩৪৮/১৬৫, এ .এ.স. 

কবা করাড, কোোতা-৪৭  ােতা াইসু্ক রুম-১ 1. রামগড় েনা ী ব্লে-সড কিিঃ  ং-৭১ কথনে ১৪০ 
2.  ােতা গ িঃ স্কীম  ং-১ ডাগুই বাংনা

ে ক াটানরর 
জ য

245
 ােতা সলশু  ারতী,  ং-২,  ােতা, 
কোোতা-৪৭  ােতা সলশু  ারতী  ং-২ রুম-২ 1. রাজা ুনবাধ্ চন্দ্র মসল্লে করাড কিিঃ  ং ৮৫-৯৬ ে ক াটানরর 

জ য

246
মুক কবা কমনমাসরয়া ই সর্স্টিউট ির 
বনয়জ, রামগড় েনা ী, কোোতা-৪৭ মুক কবা কমনমাসরয়া ই সর্স্টিউট ির বনয়জ রুম-১ 1. রামগড় েনা ী ব্লে-সড কিসমিঃ ১-৭০ ে ক াটানরর 

জ য

247
মুক কবা কমনমাসরয়া ই সর্স্টিউট ির 
বনয়জ, রামগড় েনা ী, কোোতা-৪৭ মুক কবা কমনমাসরয়া ই সর্স্টিউট ির বনয়জ রুম-২ 1. রামগড় েনা ী ব্লে-সড কিসমিঃ ৭১-১৪০ ে ক াটানরর 

জ য

248
মুক কবা কমনমাসরয়া ই সর্স্টিউট ির 
বনয়জ, রামগড় েনা ী, কোোতা-৪৭ মুক কবা কমনমাসরয়া ই সর্স্টিউট ির বনয়জ রুম-৩

1. রামগড় েনা ী ব্লে-স কি.  ং ২৪-৫৭ এবং ১৭২-১৭৬ 
2. রামগড় েনা ী ব্লে ই কিিঃ  ং ১৬১-১৯৫ 
3.রায়পুর মন্ড পাড়া করাড কিিঃ  ং ১-১৫

ে ক াটানরর 
জ য

249
মুক কবা কমনমাসরয়া ই সর্স্টিউট ির 
বনয়জ, রামগড় েনা ী, কোোতা-৪৭ মুক কবা কমনমাসরয়া ই সর্স্টিউট ির বনয়জ রুম-৪ 1. রামগড় েনা ী ব্লে-ই কিিঃ  ং ৮৭-১৬০ 

2. গাঙ্গুী বাগা  ুইপার কোয়াটাড
ে ক াটানরর 

জ য

250
মুক কবা কমনমাসরয়া ই সর্স্টিউট ির 
গাড, রামগড় েনা ী, কোোতা-৪৭ মুক কবা কমনমাসরয়া ই সর্স্টিউট ির গাড রুম-১ 1. রামগড় েনা ী ব্লে-ই কিিঃ  ং ১-৮৬ ে ক াটানরর 

জ য

251
মুক কবা কমনমাসরয়া ই সর্স্টিউট ির 
গাড, রামগড় েনা ী, কোোতা-৪৭ মুক কবা কমনমাসরয়া ই সর্স্টিউট ির গাড রুম-২ 1. রাজা ুনবাধ্ চন্দ্র মসল্লে করাড কিসমিঃ ৮৫-৯৬ ে ক াটানরর 

জ য

Page 22 of 27



ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

252
এ.সব. গাড াইসু্ক, ৩৯৩, রাজা এ.স 
মসল্লে করাড, কোোতা-৪৭ এ.সব. গাড াইসু্ক রুম-১ 1. রাজা ুনবাধ্ চন্দ্র মসল্লে করাড কিসমিঃ ৯৭-১২৪ ে ক াটানরর 

জ য

253
 ােতা াইসু্ক, ৩৪৮/১৬৫, এ .এ.স. 

কবা করাড, কোোতা-৪৭ এ.সব. গাড াইসু্ক রুম-২ 1.  ােতা গ িঃ সস্কম  ং-১ কিিঃ  ং-১/১২১-১/২৩৯ ে ক াটানরর 
জ য

254
 ােতা াইসু্ক, ৩৪৮/১৬৫, এ .এ.স. 

কবা করাড, কোোতা-৪৭  ােতা াইসু্ক রুম-৩ 1.  ােতা করাড কিিঃ  ং ১ কথনে ৭ এবং ইার বাই  াম্বার ে ক াটানরর 
জ য

255
 ােতা াইসু্ক, ৩৪৮/১৬৫, এ .এ.স. 

কবা করাড, কোোতা-৪৭  ােতা াইসু্ক রুম-৪ 1. ক তাজী ু া চন্দ্র কবা করাড কিসমিঃ ২৩,২৩/১,৩৪৪-৩৭০ ে ক াটানরর 
জ য

256
এ.সব. গাড াইসু্ক, ৩৯৩, রাজা এ.স 
মসল্লে করাড, কোোতা-৪৭ এ.সব. গাড াইসু্ক রুম-২ 1. ক তাজী ু া চন্দ্র কবা করাড কিসমিঃ ৩৭২-৪১৬ এবং বাই  াম্বার ে ক াটানরর 

জ য

257
 ােতা াইসু্ক (ইোণড ব্লে), ৩৪৮/১৬৫, 

এ .এ.স. কবা করাড, কোোতা-৪৭  ােতা াইসু্ক (ইোণড ব্লে) রুম-২ 1.  ােতা করাড (কিসমিঃ ৮-১৯)
ে ক াটানরর 

জ য

258

 ােতা সলশু  ারতী,  ং-১,৩৪৮/১৬৫, এ  
এ স কবা করাড, ১,  ােতা, কোোতা-
৪৭

 ােতা সলশু  ারতী  ং-১, রুম-১ 1.  ােতা করাড (কিসমিঃ ২০-কল)
ে ক াটানরর 

জ য

259
 ােতা াইসু্ক (ইোণড ব্লে), ৩৪৮/১৬৫, 

এ .এ.স. কবা করাড, কোোতা-৪৭  ােতা াইসু্ক (ইোণড ব্লে) রুম-২ 1. ক তাজী ু া চন্দ্র কবা করাড কিসমিঃ ২৩১/২৫৩ এবং বাই  ং ে ক াটানরর 
জ য

260
এ.সব. গাড াইসু্ক, ৩৯৩, রাজা এ.স 
মসল্লে করাড, কোোতা-৪৭ এ.সব. গাড াইসু্ক রুম  ং-৩

1.ক তাজী ু া চন্দ্র কবা করাড কিসমিঃ ২৫৭-২৫৮ 
2. রাজা এ.স. মসল্লে করাড কিসমিঃ ১২৫-১৭৮,৩৯৩ 
3. এ  এ স কবা করাড মবিঃ াটা াউিঃ ব্লে এ-এম এবং পাম্প 
াউ 
4. এ  এ স কবা করাড কিিঃ  ং ৩৯৬ এবং বাই  ং

ে ক াটানরর 
জ য

261
আ ন্দ আশ্রম বাসো সবদযাসপঠ, ৩৫২, 
এ .এ.স. কবা করাড, কোোতা-৪৭ আ ন্দ আশ্রম বাসো সবদযাপীঠ রুম  ং-১ 1.  ােতা ক  (সড.সপ.সপ. করাড কিসমিঃ ১-১৩ ও বাই  ং) ে ক াটানরর 

জ য

262
আ ন্দ আশ্রম বাসো সবদযাসপঠ, ৩৫২, 
এ .এ.স. কবা করাড, কোোতা-৪৭ আ ন্দ আশ্রম বাসো সবদযাপীঠ রুম  ং-২ 1.  ােতা ক  (সড.সপ.সপ. করাড কিসমিঃ ১৫-২২ ও বাই  ং) ে ক াটানরর 

জ য

263
আ ন্দ আশ্রম বাসো সবদযাসপঠ, ৩৫২, 
এ .এ.স. কবা করাড, কোোতা-৪৭ আ ন্দ আশ্রম বাসো সবদযাপীঠ রুম  ং-৩ 1.  ােতা ক  (সড.সপ.সপ. করাড কিসমিঃ ২৩ ও বাই  ং) ে ক াটানরর 

জ য

264
আ ন্দ আশ্রম বাসো সবদযাসপঠ, ৩৫২, 
এ .এ.স. কবা করাড, কোোতা-৪৭ আ ন্দ আশ্রম বাসো সবদযাপীঠ রুম  ং-৪ 1.  ােতা ক  (সড.সপ.সপ. করাড কিসমিঃ ২৪-২৯ ও বাই  ং) ে ক াটানরর 

জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

265
শ্রী রামেৃষ্ণ আ ন্দ আশ্রম বাসো সবদযায় 
১/১  ােতা ক , কোোতা-৭০০০৪৭ শ্রীরামেৃষ্ণ আ ন্দ আশ্রম বাসো সবদযায় রুম  ং-১ 1.  ােতা ক  (সড.সপ.সপ. করাড) কিিঃ  ং ৩০-৬৭ এবং ২৭৩-৩৮৩ ে ক াটানরর 

জ য

266
 ােতা াইসু্ক (ইোণড ব্লে), ৩৪৮/১৬৫, 

এ .এ.স. কবা করাড, কোোতা-৪৭  ােতা াইসু্ক (ইোণড ব্লে) রুম-৩ 1.  ােতা গ িঃ স্কীম-১ কিিঃ  ং ১/১২ কথনে ১/১২০ ে ক াটানরর 
জ য

267
ুদক্ষীণা আরক্ষা আবাসে িাইমারী সু্ক, ৯১, 

রাজা এ.স মসল্লে করাড, কোোতা-৪৭ ুদক্ষীণা আরক্ষা আবাসে িাইমারী সু্ক রুম  ং-১ 1. রাজা এ.স.মসল্লে করাড (ুদক্ষীণা াউসং এনেট) ে ক াটানরর 
জ য

268
সলশু সলক্ষা দ , এ/১৯,ক্ষ্মী ারায়ণ েনা ী, 
কোোতা-৪৭ সলশু সলক্ষা দ  রুম-১ 1. ক্ষী  ারায়ণ েনা ী ব্লে-সব এবং স অ কিসমন ে ক াটানরর 

জ য

269
সলশু সলক্ষা দ , এ/১৯,ক্ষ্মী ারায়ণ েনা ী, 
কোোতা-৪৭ সলশু সলক্ষা দ  রুম-২ 1. ক্ষী  ারায়ণ েনা ী ব্লে-এ অ কিসমন ে ক াটানরর 

জ য

270
াস খ্ুসল িাইমারী সু্ক, ১৫এ, মবষ্ণব াটা 
করাড, কোোতা-৪৭ াস খ্ুসল িাইমারী সু্ক রুম-১ 1. মবষ্ণব  াটা করাড (কিসমিঃ ১ কথনে ২৩/৩)

ে ক াটানরর 
জ য

271
াস খ্ুসল িাইমারী সু্ক, ১৫এ, মবষ্ণব াটা 
করাড, কোোতা-৪৭ াস খ্ুসল িাইমারী সু্ক রুম-২ 1. মবষ্ণব  াটা করাড (কিসমিঃ ২৪ কথনে কল)

ে ক াটানরর 
জ য

272
াস খ্ুসল িাইমারী সু্ক, ১৫এ, মবষ্ণব াটা 
করাড, কোোতা-৪৭ াস খ্ুসল িাইমারী সু্ক রুম-৩ 1. মবষ্ণব  াটা ক  অ কিসমিঃ ে ক াটানরর 

জ য

273
াস খ্ুসল িাইমারী সু্ক, ১৫এ, মবষ্ণব াটা 
করাড, কোোতা-৪৭ াস খ্ুসল িাইমারী সু্ক রুম-৪ 1. মবষ্ণব  াটা বাই ক  অ কিসমিঃ ে ক াটানরর 

জ য

274
ব্রহ্মপুর এি.সপ. সু্ক, ব্রহ্মপুর,  াথ পাড়া, 
কোোতা-৮৪ ব্রহ্মপুর এি.সপ.সু্ক রুম-১ 1. যুগী পাড়া ( াথ পাড়া)/ক া পাড়া ে ক াটানরর 

জ য

275
ব্রহ্মপুর এি.সপ. সু্ক, ব্রহ্মপুর,  াথ পাড়া, 
কোোতা-৮৪ ব্রহ্মপুর এি.সপ.সু্ক রুম-২ 1. যুগী পাড়া ( াথ পাড়া)/ক া পাড়া ে ক াটানরর 

জ য

276
পাঠচক্র ক্লাব, ১৫৩, সবধ্া  পল্লী, কোোতা-
৮৪ পাঠচক্র ক্লাব রুম-১ 1. সবধ্া  পল্লী পূবড ে ক াটানরর 

জ য

277 বাে সমসত, সবধ্া পল্লী, কোোতা-৭০০০৮৪ বাে সমসত রুম-১ 1. সবধ্া  পল্লী পূবড/পঞ্চা   তা ে ক াটানরর 
জ য

278
সব.সড. কমনমাসরয়া সু্ক, এ-৫২, োমডসর 
পূবড পাড়া, েস-৮৪ সব.সড. কমানমাসরয়া সু্ক রুম-১ 1. োমডরী টি.সব. াপাতা ে ক াটানরর 

জ য

279
সব.সড. কমনমাসরয়া সু্ক, এ-৫২, োমডসর 
পূবড পাড়া, েস-৮৪ সব.সড. কমানমাসরয়া সু্ক রুম-২ 1. োমডরী পূবড পাড়া ে ক াটানরর 

জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

280
সবনবে  ারতী সলশু সলক্ষা দ , এ-১, 

োমডসর, গসড়য়া, কোোতা-৮৪ সবনবে  ারতী সলশু সলক্ষা দ  রুম-১ 1. োমডরী  ারনে বাগা /োাচাাঁদ পাড়া ে ক াটানরর 
জ য

281
সবনবে  ারতী সলশু সলক্ষা দ , এ-১, 

োমডসর, গসড়য়া, কোোতা-৮৪ সবনবে  ারতী সলশু সলক্ষা দ  রুম-২ 1. োমডরী  ারনে বাগা /োাচাাঁদ পাড়া ে ক াটানরর 
জ য

282
মো জসু য়র কবসে সবদযাপীঠ, সড-৪২, 
োমডসর কবা পাড়া, কোোতা-৮৪ মোল জসু য়র কবসে সবদযাপীঠ রুম-১ 1. কবা পাড়া ে ক াটানরর 

জ য

283
সবনবে  ারতী সলশু সলক্ষা দ , এ-১, 

োমডসর, গসড়য়া,  কোোতা-৮৪ সবনবে  ারতী সলশু সলক্ষা দ  রুম-৩ 1. োমডরী পূবড পাড়া উত্তর ে ক াটানরর 
জ য

284
মো জসু য়র কবসে সবদযাপীঠ, সড-৪২, 
োমডসর কবা পাড়া, কোোতা-৮৪ মোল জসু য়র কবসে সবদযাপীঠ রুম-২ 1. কপয়ারা বাগা ে ক াটানরর 

জ য

285
মো জসু য়র কবসে সবদযাপীঠ, সড-৪২, 
োমডসর কবা পাড়া, কোোতা-৮৪ মোল জসু য়র কবসে সবদযাপীঠ রুম-৩ 1. কপয়ারা বাগা  

2. কপয়ারা বাগা , বযা াজী পাড়া
ে ক াটানরর 

জ য

286
স  া আ ন্দ সবদযায়, ব্রহ্মপুর, স  া পােড , 
কোোতা-৮৪ স  া আ ন্দ সবদযায় রুম-১ 1. ব্রহ্মপুর বাদাম তা/স  া পােড  কিজ-২ ে ক াটানরর 

জ য

287
স  া আ ন্দ সবদযায়, ব্রহ্মপুর, স  া পােড , 
কোোতা-৮৪ স  া আ ন্দ সবদযায় রুম-২ 1. ব্রহ্মপুর বাদাম তা/ব্রহ্মপুর বটতা/উজ্জ পােড /কলখ্ পাড়া ে ক াটানরর 

জ য

288
স  া আ ন্দ সবদযায়, স  া পােড , ব্রহ্মপুর, 

কোোতা-৯৬ স  া আ ন্দ সবদযায় রুম-৩ 1. ব্রহ্মপুর বাদাম তা ে ক াটানরর 
জ য

289
স  া আ ন্দ সবদযায়, স  া পােড , ব্রহ্মপুর, 

কোোতা-৯৬ স  া আ ন্দ সবদযায় রুম-৪ 1. ব্রহ্মপুর বাদাম তা ে ক াটানরর 
জ য

290
পাডানমন্ট ক্লাব, সড-৫০, ব্রহ্মপুর াউথ করাড, 

কোোতা-৮৪ পাডানমন্ট ক্লাব রুম-১ 1.  ট্টাচাযডয পাড়া ে ক াটানরর 
জ য

291
পাডানমন্ট ক্লাব, সড-৫০, ব্রহ্মপুর াউথ করাড, 

কোোতা-৮৪ পাডানমন্ট ক্লাব রুম-২ 1.  ট্টাচাযডয পাড়া 
2. দড ার পাড়া

ে ক াটানরর 
জ য

292
তীন্দ্র স্মৃসত  ব , এ-১ তীন্দ্র পল্লী, 
কোোতা-৮৪ তীন্দ্র স্মৃসত  ব  রুম-১ 1. রবীন্দ্র  গর/ব্রহ্মপুর কমাড় ে ক াটানরর 

জ য

293
তীন্দ্র স্মৃসত  ব , এ-১ তীন্দ্র পল্লী, 
কোোতা-৮৪ তীন্দ্র স্মৃসত  ব  রুম-২ 1. রবীন্দ্র  গর/ব্রহ্মপুর কমাড় 

2. রবীন্দ্র পল্লী
ে ক াটানরর 

জ য

294
তীন্দ্র স্মৃসত  ব , এ-১ তীন্দ্র পল্লী, 
কোোতা-৮৪ তীন্দ্র স্মৃসত  ব  রুম-৩ 1. গসড়য়া গ িঃ েনা ী/এ.এম.দা কখ্াা/ব্রহ্মপুর কমাড়/জমাদার পাড়া ে ক াটানরর 

জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

295
তীন্দ্র স্মৃসত  ব , এ-১ তীন্দ্র পল্লী, গসড়য়া 
কোোতা-৮৪ তীন্দ্র স্মৃসত  ব  রুম-৪ 1. তীন্দ্র পল্লী/সত্রপুনরিরী পােড /গসড়য়া গ িঃ েনা ী ে ক াটানরর 

জ য

296
তীন্দ্র পল্লী, গসড়য়া জাগরণী ং  ক্লাব, 

গসড়য়া, কোোতা-৮৪ গসড়য়া জাগরণী ং  ক্লাব রুম-১ 1. মাস পাড়া ে ক াটানরর 
জ য

297
তীন্দ্র পল্লী, গসড়য়া জাগরণী ং  ক্লাব, 

গসড়য়া, কোোতা-৮৪ গসড়য়া জাগরণী ং  ক্লাব রুম-২ 1.ব্রহ্মপুর 
2. মাসপাড়া

ে ক াটানরর 
জ য

298
সম  চক্র ক্লাব, সবনবো ন্দ পােড  কোোতা-
৮৪ সম  চক্র ক্লাব রুম-১ 1. সবনবো ন্দ পােড /ব্রহ্মপুর ে ক াটানরর 

জ য

299
সম  চক্র ক্লাব, সবনবো ন্দ পােড  কোোতা-
৮৪ সম  চক্র ক্লাব রুম-২ 1. সবনবো ন্দ পােড /ব্রহ্মপুর/কগাষ্ঠ তা ে ক াটানরর 

জ য

300
ক তাজী উদ্বাস্তু িাথসমে সবদযায়, োমডসর, 

ু া পল্লী, গসড়য়া কোোতা-৮৪ ক তাজী উদ্বাস্তু িাথসমে সবদযায় রুম-১ 1. ু া পল্লী/ারদা পােড /স নবসদতা পােড /িাসিে আবা ে ক াটানরর 
জ য

301
ক তাজী উদ্বাস্তু িাথসমে সবদযায়, োমডসর, 

ু া পল্লী, গসড়য়া কোোতা-৮৪ ক তাজী উদ্বাস্তু িাথসমে সবদযায় রুম-২ 1. ু া পল্লী/ারদা পােড /স নবসদতা পােড /িাসিে আবা  
2. ু া পল্লী/ারদা পােড / স নবসদতা পােড /িাসিে আবা 

ে ক াটানরর 
জ য

302
ক তাজী উদ্বাস্তু িাথসমে সবদযায়, োমডসর, 

ু া পল্লী, গসড়য়া কোোতা-৮৪ ক তাজী উদ্বাস্তু িাথসমে সবদযায় রুম-৩ 1. ু া পল্লী
2. কগাষ্ঠতা স উ সস্কম

ে ক াটানরর 
জ য

303
কবাড়া কল্থ কন্টার, এ-১ (আতাবাগা ), 

কোোতা-৮৪ কবাড়া কল্থ কন্টার, রুম-১ 1. আতাবাগা  (কবাড়া)
ে ক াটানরর 

জ য

304
কবাড়া কল্থ কন্টার, এ-১ (আতাবাগা ), 

কোোতা-৮৪ কবাড়া কল্থ কন্টার, রুম-২ 1. আতাবাগা  (কবাড়া)
ে ক াটানরর 

জ য

305
কবাড়া কল্থ কন্টার, এ-১ (আতাবাগা ), 

কোোতা-৮৪ কবাড়া কল্থ কন্টার, রুম-৩ 1. আতাবাগা  পূবড ে ক াটানরর 
জ য

306
কবাড়া কল্থ কন্টার, এ-১ (আতাবাগা ), 

কোোতা-৮৪ কবাড়া কল্থ কন্টার, কবানরা-১১,কে.এম.স.(আতাবাগা ) রুম-৪ 1. লরৎ পল্লী / রামেৃষ্ণ  গর ে ক াটানরর 
জ য

307
কবাড়া কল্থ কন্টার, এ-১ 
(আতাবাগা ),গসড়য়া কোোতা-৮৪ কবাড়া কল্থ কন্টার, (আতাবাগা ) রুম-৫ 1. আতাবাগা  পসিম, আ ন্দশ্রী পূবড, আ ন্দশ্রী পসিম ে ক াটানরর 

জ য
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ক্রমিক 

সংখ্যা
ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের অবস্থান ভে গৃন্দ্রহ ভ াট গ্রহন ভকে অবমস্থত হইন্দ্রব ভ াট গ্রহন এলাকা

সকল ভ াটান্দ্ররর 

জনয অথবা 

ভকবলিাত্র ুরুষ বা 

স্ত্রী ভ াটান্দ্ররর জনয 

মকনা

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

152- টামলগঞ্জ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

22- োদবুর ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

308
কবাড়া কল্থ কন্টার, এ-১ 
(আতাবাগা ),গসড়য়া কোোতা-৮৪ কবাড়া কল্থ কন্টার, (আতাবাগা ) রুম-৬ 1. আতাবাগা  ই-ব্লে/ঊা পল্লী ে ক াটানরর 

জ য

তারিখ : ০৩.০৪.২০১৬ জেলা রির্বাচি আরিকারিক ও জেলা শাসক
স্থাি : আরলপিু, জকালকাতা দরিণ ২৪ পিগণা
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