
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের তোলিেো 

লিধোনস ো লনিবোচন – ২০১৬ 

১৫৬ – িজিজ লিধোনস ো লনিবোচন ভেত্র 

২১ – ডোয়মন্ড হোরিোর ভিোেস ো লনিবোচন ভেন্দ্রত্রর অন্তর্বত 



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 – 156 – Budge Budge 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

৭৮ ত্রভ ত্রন যকায রযাড,রাষ্ট ও থানা-
 ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- 
১৫ বফ বফ ত্রভ

ফাদে কারীনগয ত্রভ ত্রপব সূ্কর(১ নং ঘয) 1.  ত্রভ ত্রন যকায রযাড,ওয়াডড  নং- ১৫ কর রবাটাদযয 
জনয

2

৭৮ ত্রভ ত্রন যকায রযাড,রাষ্ট ও থানা-
 ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- 
১৫ বফ বফ ত্রভ

ফাদে কারীনগয ত্রভ ত্রপব সূ্কর(২ নং ঘয)

1. ১৮ , রভদতা রযাড (কযাদরাদডাবনয়ন জটু ভজেয রকাোঃ)-ওয়াডড  
নং- ১৫  
2. ত্রভ ত্রন যকায রযাড,ওয়াডড  নং- ১৫   
3. ১৮ , রভদতা রযাড (কযাদরাদডাবনয়ন জটু ভজেয রকাোঃ)-ওয়াডড  
নং- ১৫ 
4. ১৮ , রভদতা রযাড-ওয়াডড  নং- ১৫   
5.  রতনা  রযাড -ওয়াডড  নং- ১৫

কর রবাটাদযয 
জনয

3

৭৮ ত্রভ ত্রন যকায রযাড,রাষ্ট ও থানা-
 ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- 
১৫ বফ বফ ত্রভ

ফাদে কারীনগয ত্রভ ত্রপব সূ্কর(৩ নং ঘয) 1.  ত্রভ ত্রন যকায রযাড,ওয়াডড  নং- ১৫ কর রবাটাদযয 
জনয

4

১৭৯ ত্রভ ত্রন যকায রযাড,রাষ্ট ও 
থানা- ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং-
 ১৬ (বফ বফ ত্রভ)

কারীনগয বজ.ত্র.ত্রপব সূ্কর(১ নং ঘয) 1. রভদতা রযাড-ওয়াডড  নং- ১৬ কর রবাটাদযয 
জনয

5

১৯,রভদতা রযাড (বিবত্রগঞ্জ ফাজাদযয 
বনকট),রাষ্ট ও থানা- ফজফজ-করকাতা-
৭০০১৩৭,-ওয়াডড  নং- ২০(বফ বফ ত্রভ)

বক্ষা বনদকতন

1. ১৮ , রভদতা রযাড (কযাদরাদডাবনয়ন জটু ভজেয রকাোঃ)-ওয়াডড  
নং- ২০         
2.  রতনা   রযাড -ওয়াডড  নং- ২০    
3.  রভদতা রযাড (বিববয়ট জটু বভর রকাোঃ)ওয়াডড  নং- ২০      
  

4. ১৯ , রভদতা রযাড (  ভজেয রকাোঃ)-ওয়াডড  নং- ২০

কর রবাটাদযয 
জনয

6

১৭৯ ত্রভ ত্রন যকায রযাড,রাষ্ট ও 
থানা- ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং-
 ১৬ (বফ বফ ত্রভ)

কারীনগয বজ.ত্র.ত্রপব সূ্কর(২ নং ঘয) 1. বফ.ব.প্রাভাবনক রযাড-ওয়াডড  নং- ১৬ কর রবাটাদযয 
জনয

7

আই.ব.ব-৮ ১৭৯ ত্রভ ত্রন যকায 
রযাড,ফারুঘাট ইউবনট-১,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭

ররথ অ্যাডবভদনদেটিব  ইউবনট
1.  কারী রটস্পর রযাড, ওয়াডড  নং- ১৬ 
  2. বড.বফ.ব আয রযাড, ওয়াডড  নং- ১৬ 
3. ত্রভ ত্রন যকায রযাড, ওয়াডড  নং- ১৬

কর রবাটাদযয 
জনয

8

১, আশুদতাল ভূখাজী রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১৪ 
(বফ বফ ত্রভ)

ফজফজ ব.রক.াই সূ্কর(১ নং ঘয) 1. ারোয াডা রযাড,ওয়াডড  নং- ১৩ কর রবাটাদযয 
জনয

ভ াট গ্রহন ভকন্দ্রের তামলকা

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার 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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

9

১, আশুদতাল ভূখাজী রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১৪ (বফ বফ 
ত্রভ)

ফজফজ ব.রক.াই সূ্কর(২ নং ঘয) 1. আশুদতাল ভূখাজী রযাড,ওয়াডড  নং- ১৪ কর রবাটাদযয 
জনয

10

১, আশুদতাল ভূখাজী রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১৪ (বফ বফ 
ত্রভ)

ফজফজ ব.রক.াই সূ্কর(৩ নং ঘয) 1. অ্ধয ো রযাড,ওয়াডড  নং- ১৪ কর রবাটাদযয 
জনয

11

১, আশুদতাল ভূখাজী রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১৪ (বফ বফ 
ত্রভ)

ফজফজ ব.রক.াই সূ্কর(৪ নং ঘয)
1.ুদযন্দ্রনাথ ফযানাজী রযাড,ওয়াডড  নং- ১৪  
2. রতনা   রযাড -ওয়াডড  নং- ১৪

কর রবাটাদযয 
জনয

12

১, আশুদতাল ভূখাজী রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১৪ (বফ বফ 
ত্রভ)

ফজফজ ব.রক.াই সূ্কর(৫ নং ঘয) 1. অ্ধয ো রযাড,ওয়াডড  নং- ১৪ কর রবাটাদযয 
জনয

13

১, আশুদতাল ভূখাজী রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১৪ (বফ বফ 
ত্রভ)

ফজফজ ব.রক.াই সূ্কর(৬ নং ঘয)
1.অ্ধয ো রযাড,ওয়াডড  নং- ১৪   
 2. এভ.বজ রযাড,ওয়াডড  নং- ১৪

কর রবাটাদযয 
জনয

14

১৮/১, এভ.বজ রযাড,,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১২ (বফ বফ 
ত্রভ)

ফজফজ উচ্চ ফাবরকা বফেযারয় (১ নং ঘয) 1. ধভডতরা রযাড,ওয়াডড  নং- ১২ কর রবাটাদযয 
জনয

15

১৮/১, এভ.বজ রযাড,,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১২ (বফ বফ 
ত্রভ)

ফজফজ উচ্চ ফাবরকা বফেযারয় (২ নং ঘয)

1. ধভডতরা রযাড,ওয়াডড  নং- ১৪ 
 2.এভ.এন ফযানাজী রযাড,ওয়াডড  নং- ১৪ 
 3. রেন রযাড, কদরানী,ওয়াডড  নং- ১৪

কর রবাটাদযয 
জনয

16

১ এ, রক.বফ ার রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১৩ (বফ বফ 
ত্রভ)

ভযানুয়ার এভ.ত্রপব সূ্কর(১ নং ঘয) 1. ারোয াডা রযাড,ওয়াডড  নং- ১৩ কর রবাটাদযয 
জনয

17

১ এ, রক.বফ ার রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১৩ (বফ বফ 
ত্রভ)

ভযানুয়ার এভ.ত্রপব সূ্কর(২ নং ঘয)

1. রেফলু্ধ বিত্তযঞ্জন ,ওয়াডড  নং- ১৩ 
 ২ রক.বফ ার রযাড,  ওয়াডড  নং- ১৩
 3. বড.এ রিৌধুযী রযাড,ওয়াডড  নং- ১৩

কর রবাটাদযয 
জনয

18

১ এ, রক.বফ ার রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১৩ (বফ বফ 
ত্রভ)

ভযানুয়ার এভ.ত্রপব সূ্কর(৩ নং ঘয) 1. ীে কু্ষবেযাভ রফা রযাড,ওয়াডড  নং- ১২ কর রবাটাদযয 
জনয
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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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

19

৭, বড.বফ.ব আয রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১ (বফ বফ 
ত্রভ)

ফজফজ কদরজ  (১ নং ঘয) 1.রেবপ্রয় মতীন্দ্র রভাান রযাড,ওয়াডড  নং- ১ কর রবাটাদযয 
জনয

20

৭, বড.বফ.ব আয রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১ (বফ বফ 
ত্রভ)

ফজফজ কদরজ  (২ নং ঘয)

1.  রনতাজী ুবাল  রযাড,ওয়াডড  নং- ১ 
2. গ্রাাভ  রযাড,ওয়াডড  নং- ১       
3. ব.এন.ফযানাজী রযাড,ওয়াডড  নং- ১     
4.এভ.বজ  রযাড,ওয়াডড  নং- ১ 
5.এন.ব রঘাল রযাড,ওয়াডড  নং- ১

কর রবাটাদযয 
জনয

21

৭৮,এভ . বজ  রযাড(ফজ ফজ  রৌযবা 
াাতাদরয বনকট),রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১১ (বফ বফ 
ত্রভ)

অ্যাদফ াই সু্কর(১ নং ঘয)
1.  এভ.বজ ফযানাজী রযাড,ওয়াডড  নং- ২  
2. ফজফজ টাঙ্ক (এভ.বজ)  রযাড,ওয়াডড  নং- ২

কর রবাটাদযয 
জনয

22

৭৮,এভ . বজ  রযাড(ফজ ফজ রৌযবা 
াাতাদরয বনকট),রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১১ (বফ বফ 
ত্রভ)

অ্যাদফ াই সু্কর(২ নং ঘয)
1. ডোঃ এভ.এন যকায  রযাড,ওয়াডড  নং-১১   
2.ধভডতরা রযাড,ওয়াডড  নং- ১১

কর রবাটাদযয 
জনয

23

৭৮,এভ . বজ  রযাড(ফজ ফজ রৌযবা 
াাতাদরয বনকট),রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১১ (বফ বফ 
ত্রভ)

অ্যাদফ াই সু্কর(৩ নং ঘয) 1. বড.এন রঘাল রযাড,ওয়াডড  নং- ১১ কর রবাটাদযয 
জনয

24

৭৮,এভ . বজ  রযাড(ফজ ফজ রৌযবা 
াাতাদরয বনকট),রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১১ (বফ বফ 
ত্রভ)

অ্যাদফ াই সু্কর(৪ নং ঘয)
1. বড.এন রঘাল রযাড,ওয়াডড  নং- ১১     
2. ডোঃ উদভ বভত্র রযাড,ওয়াডড  নং- ১১

কর রবাটাদযয 
জনয

25

২০৮,ধভডতরা রযাড, রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১১ (বফ বফ 
ত্রভ)

বফবন স্মৃবত বভবত ত্রপব সূ্কর(১ নং ঘয) 1. ধভডতরা রযাড,ওয়াডড  নং- ১২ কর রবাটাদযয 
জনয

26

২০৮,ধভডতরা রযাড, রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১১ (বফ বফ 
ত্রভ)

বফবন স্মৃবত বভবত ত্রপব সূ্কর(২ নং ঘয) 1. ধভডতরা রযাড,ওয়াডড  নং- ১২ কর রবাটাদযয 
জনয
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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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

27

২০৮,ধভডতরা রযাড, রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১১ (বফ বফ 
ত্রভ)

বফবন স্মৃবত বভবত ত্রপব সূ্কর(৩ নং ঘয) 1. ধভডতরা রযাড,ওয়াডড  নং- ১১ কর রবাটাদযয 
জনয

28

৯,এ.এভ রঘাল রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১০ (বফ বফ 
ত্রভ)

ুবাল  ত্রভ ত্রপব ফদয়জ সূ্কর(১ নং ঘয)
1. াজী ভোঃ ভাীন রযাড,ওয়াডড  নং- ১৯ 
 2. ভাত্মা গান্ধী রযাড,ওয়াডড  নং- ১৯

কর রবাটাদযয 
জনয

29

৯,এ.এভ রঘাল রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১০ (বফ বফ 
ত্রভ)

ুবাল  ত্রভ ত্রপব ফদয়জ সূ্কর(২ নং ঘয)

1.   ভাত্মা গান্ধী রযাড গবোঃ রকায়াটায,ওয়াডড  নং- ৯ 
2.  এভ . বজ  রযাড গবোঃ রকায়াটায,ওয়াডড  নং- ৯
3.   ভাত্মা গান্ধী রযাড ,ওয়াডড  নং- ৯

কর রবাটাদযয 
জনয

30

৯/১, এ.এভ রঘাল রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১০ (বফ বফ 
ত্রভ)

ফজফজ ুবাল গারড াই সু্কর (১ নং ঘয)
1.   নাবত াডা রযাড,ওয়াডড  নং- ১০
2. ভাত্মা গান্ধী রযাড ,ওয়াডড  নং- ১০

কর রবাটাদযয 
জনয

31

৯/১,এ.এভ রঘাল রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১০ (বফ বফ 
ত্রভ)

ফজফজ ুবাল গারড াই সু্কর (২ নং ঘয)
1.  বিত রভাবতরার  রযাড,ওয়াডড  নং- ১০  
 2. এ.এভ রঘাল রযাড,ওয়াডড  নং- ১০

কর রবাটাদযয 
জনয

32

৯,এ.এভ রঘাল রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১০ (বফ বফ 
ত্রভ)

ুবাল  ত্রভ ত্রপব ফদয়জ সূ্কর(৩ নং ঘয)
1.  ররাকদভাণয বতরক রযাড,ওয়াডড  নং- ৯   
2. ভাত্মা গান্ধী রযাড, ওয়াডড  নং- ৯

কর রবাটাদযয 
জনয

33

৯/১,এ.এভ রঘাল রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১০ (বফ বফ 
ত্রভ)

ফজফজ ুবাল গারড াই সু্কর (৩ নং ঘয) 1. এ.এভ রঘাল রযাড,ওয়াডড  নং- ৯ কর রবাটাদযয 
জনয

34

৯/১,এ.এভ রঘাল রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১০ (বফ বফ 
ত্রভ)

ফজফজ ুবাল গারড াই সু্কর (৪ নং ঘয)
1.  ভনাতরা রযাড,ওয়াডড  নং- ১০  
2. যাভবনধী আদয়বি রযাড,ওয়াডড  নং- ১০

কর রবাটাদযয 
জনয

35

১ ভ  ররন ফযাদিরায রযাড,রাষ্ট ও 
থানা- ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ৩ (বফ 
বফ ত্রভ)

 ফজফজ  জটু বভর  ইউ. ব ভক্তফ সু্কর (১ নং ঘয) 1. রভৌরানা আজাে রযাড,ওয়াডড  নং- ৩ কর রবাটাদযয 
জনয

36

১ ভ  ররন ফযাদিরায রযাড,রাষ্ট ও 
থানা- ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ৩ (বফ 
বফ ত্রভ)

 ফজফজ  জটু বভর  ইউ. ব ভক্তফ সু্কর (২ নং ঘয)

1. রভৌরানা আজাে রযাড ,ফজফজ  জটু বভর  োপ রকাোঃ 
ওয়াডড  নং- ৩  
2.  রভৌরানা আজাে রযাড,ওয়াডড  নং- ৩

কর রবাটাদযয 
জনয
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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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

37

১৮,রগারাভ যুর রযাড( কয়রা ডক 
র াট ভবজদেয  বনকট) রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ৩ (বফ বফ 
ত্রভ)

বরবায জফুরী ত্রভ ত্রপব সূ্কর(১ নং ঘয)
1.   ভাত্মা গান্ধী রযাড, ওয়াডড  নং- ১৭  
 2.এ. এর ো  রযাড, ওয়াডড  নং- ১৭

কর রবাটাদযয 
জনয

38

১৮,রগারাভ যুর রযাড( কয়রা ডক 
র াট ভবজদেয  বনকট) রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ৩ (বফ বফ 
ত্রভ)

বরবায জফুরী ত্রভ ত্রপব সূ্কর(২ নং ঘয) 1.,রগারাভ যুর রযাড, ওয়াডড  নং- ১৭ কর রবাটাদযয 
জনয

39

িবডয়ার ফযাদিরায রযাড ১ভ ররন ,রাষ্ট 
ও থানা- ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ৩ 
(বফ বফ ত্রভ)

াফডতী বফেযারয় (১ নং ঘয)

1.  রগারাভ যুর রযাড, ওয়াডড  নং- ১৭    
 2. িবডয়ার ফযাদিরায রযাড ২ ভ  ররন,রগারাভ যুর রযাড, 

ওয়াডড  নং- ১৭

কর রবাটাদযয 
জনয

40

িবডয়ার ফযাদিরায রযাড ১ভ ররন ,রাষ্ট 
ও থানা- ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ৩ 
(বফ বফ ত্রভ)

াফডতী বফেযারয় (২ নং ঘয)

1.   িবডয়ার ফযাদিরায রযাড ১ ভ  ররন,রগারাভ যুর রযাড, 

ওয়াডড  নং- ৩   
2.িবডয়ার ফযাদিরায রযাড  ১ভ  ররন,রগারাভ যুর রযাড, 

ওয়াডড  নং- ৩

কর রবাটাদযয 
জনয

41

৫১ , রভৌরানা আজাে রযাড,রাষ্ট ও থানা-
 ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১৭ (বফ বফ 
ত্রভ)

জনতা বফেযাভবিয (১ নং ঘয) 1. ডোঃ ুদযন্দ্রনাথ রঘাল রযাড,  ওয়াডড  নং- ২ কর রবাটাদযয 
জনয

42

৫১ , রভৌরানা আজাে রযাড,রাষ্ট ও থানা-
 ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১৭ (বফ বফ 
ত্রভ)

জনতা বফেযাভবিয (২ নং ঘয)
1. .এ. এর োাঁ  রযাড, ওয়াডড  নং- ২  
2. ভাত্মা গান্ধী রযাড, ওয়াডড  নং- ২

কর রবাটাদযয 
জনয

43

.রভাজাপপয খাাঁন রযাড ,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১৯ (বফ বফ 
ত্রভ)

ফযাঞ্জদবযয়া  ইউ. ব ভক্তফ সু্কর (১ নং ঘয) 1.রভাজাপপয খাাঁন রযাড, ওয়াডড  নং- ৮ কর রবাটাদযয 
জনয

44

.রভাজাপপয খাাঁন রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১৯ (বফ বফ 
ত্রভ)

ফযাঞ্জদবযয়া  ইউ. ব ভক্তফ সু্কর (২ নং ঘয)
1. াজী ভোঃ ভাীন রযাড,ওয়াডড  নং- ১৯  
2. রভাজাপপয খাাঁন রযাড, ওয়াডড  -১৯

কর রবাটাদযয 
জনয

45

.রভাজাপপয খাাঁন রযাড ,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১৯ (বফ বফ 
ত্রভ)

ফানধফ াঠাগায ত্রভ ত্রপব সূ্কর 1.রভাজাপপয খাাঁন রযাড, ওয়াডড  নং- ১৯ কর রবাটাদযয 
জনয
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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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

46

১০৮এ, আয.এর রঘাল রযাড,রাষ্ট ও 
থানা- ফজফজ-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ৮ (বফ 
বফ ত্রভ)

ফযাঞ্জদবডয়া বজ.এ.এপব  সু্কর (১ নং ঘয) 1.আয.এর রঘাল রযাড,ওয়াডড  নং- ৮ কর রবাটাদযয 
জনয

47

১০৮এ, আয.এর রঘাল রযাড,রাষ্ট ও 
থানা- ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং-
 ৮ (বফ বফ ত্রভ)

ফযাঞ্জদবডয়া বজ.এ.এপব  সু্কর (২ নং ঘয)
1.আয.এর রঘাল রযাড,ওয়াডড  নং- ৮  
2.আয.এর রঘাল রযাড,ওয়াডড  নং- ৮

কর রবাটাদযয 
জনয

48

১০৮এ, আয.এর রঘাল রযাড,রাষ্ট ও 
থানা- ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং-
 ৮ (বফ বফ ত্রভ)

ফযাঞ্জদবডয়া বজ.এ.এপব  সু্কর (৩ নং ঘয) 1.আয.এর রঘাল রযাড,ওয়াডড  নং- ৮ কর রবাটাদযয 
জনয

49

৬০,খবডদফবডয়া রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ৭ 
(বফ বফ ত্রভ)

খবডদফবডয়া ত্রপব সূ্কর(১ নং ঘয) 1.  খবডদফবডয়া রযাড,ওয়াডড  নং- ৭ কর রবাটাদযয 
জনয

50

৬০,খবডদফবডয়া রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ৭ 
(বফ বফ ত্রভ)

খবডদফবডয়া ত্রপব সূ্কর(২ নং ঘয) 1.  খবডদফবডয়া রযাড,ওয়াডড  নং- ৭ কর রবাটাদযয 
জনয

51

৩৫ এ রক.ব. ভির রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং-১৮ 
(বফ বফ ত্রভ)

ফাোভতরা াই সূ্কর(১ নং ঘয) 1. এ রক.ব. ভির রযাড,১ভ ররন ওয়াডড  নং- ১৮ কর রবাটাদযয 
জনয

52

৩৫ এ রক.ব. ভির রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১৮ 
(বফ বফ ত্রভ)

ফাোভতরা াই সূ্কর(২ নং ঘয)

1.ফাগভাযী রযাড,ওয়াডড  নং- ৭  
2. ইউুপ াাঁপুই রযাড,ওয়াডড  নং- ৭  
 3.ফযাঞ্জদবডয়া ১ভ ররন ওয়াডড  নং- ৭
4. এভ.বজ  রযাড,ওয়াডড  নং- ৭

কর রবাটাদযয 
জনয

53

৩৫ এ রক.ব. ভির রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১৮ 
(বফ বফ ত্রভ)

ফাোভতরা াই সূ্কর(৩ নং ঘয) 1. ইউুপ াাঁপুই রযাড,ওয়াডড  নং- ৭ কর রবাটাদযয 
জনয

54

৩৫ এ রক.ব. ভির রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১৮ 
(বফ বফ ত্রভ)

ফাোভতরা াই সূ্কর(৪ নং ঘয)

1.  রক.ব. ভির রযাড,২য় ররন ওয়াডড  নং- ১৮  
 2.   রক.ব. ভির রযাড, ওয়াডড  নং- ১৮ 
3. রক.ব. ভির রযাড, ওয়াডড  নং- ১৮

কর রবাটাদযয 
জনয

55

৩৫ এ রক.ব. ভির রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১৮ 
(বফ বফ ত্রভ)

জয়িিীুয ইউ. ব ভক্তফ সু্কর (১ নং ঘয) 1.বফদফকানি রযাড, ওয়াডড  নং- ১৮ কর রবাটাদযয 
জনয

Page 6 of 26



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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

56

৫৮, আয.এন.ঠাকুয রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ৪ 
(বফ বফ ত্রভ)

জয়িিীুয এভ.ত্রপব সু্কর (১ নং ঘয)
1.আয.এন.ঠাকুয রযাড, ওয়াডড  নং- ৬ 
 2.  কারী াডা  ,১ভ ররন ওয়াডড  নং- ১৮

কর রবাটাদযয 
জনয

57

৫৮, আয.এন.ঠাকুয রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ৪ 
(বফ বফ ত্রভ)

জয়িিীুয এভ.ত্রপব সু্কর (২ নং ঘয)

1. এভ . বজ  রযাড ওয়াডড  নং- ৪  
2. রররী ১ভ ররন ওয়াডড  নং- ৪  
  3.  রররী ২য় ররন ওয়াডড  নং- ৪

কর রবাটাদযয 
জনয

58

৫৮, আয.এন.ঠাকুয রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ৪ 
(বফ বফ ত্রভ)

জয়িিীুয এভ.ত্রপব সু্কর (৩ নং ঘয) 1.  ব.ব কভডকায রযাড,ওয়াডড  নং- ৪ কর রবাটাদযয 
জনয

59

৩০৬,১. এভ . বজ  রযাড,রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ৫ 
(বফ বফ ত্রভ)

কারীুয গারড াই সু্কর (১ নং ঘয)
1.  বফেযাাগয রযাড( রবথয়ান জটু বভর,ওয়াডড  নং- ৪ 
 2. রররী রযাড ৩য় ররন ওয়াডড  নং- ৪

কর রবাটাদযয 
জনয

60

িিীতরা রযাড ( রজাডা ফটতরায 
বনকট)রাষ্ট ও থানা- ফজফজ-করকাতা-
৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ৬ (বফ বফ ত্রভ)

জয়িিীুয কাজী াডা ইউ. ব ভক্তফ সু্কর (১ নং ঘয) 1.  িিীতরা রযাড ওয়াডড  নং- ৬ কর রবাটাদযয 
জনয

61

িিীতরা রযাড ( রজাডা ফটতরায বনকট) 

রাষ্ট ও থানা- ফজফজ-করকাতা-
৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ৬ (বফ বফ ত্রভ)

জয়িিীুয কাজী াডা ইউ. ব ভক্তফ সু্কর (২ নং ঘয)
1. কাজী াডা ১ভ ররন ওয়াডড  নং-৬   
2.   িিীতরা রযাড ওয়াডড  নং- ৬

কর রবাটাদযয 
জনয

62

এভ . বজ  রযাড,কারীুয, রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ৫ 
(বফ বফ ত্রভ)

কারীুয াই সু্কর(ফারক) (১ নং ঘয)
1. এভ . বজ  রযাড ওয়াডড  নং- ৬  
2. কাজী াডা ২য় ররন ওয়াডড  নং-৬

কর রবাটাদযয 
জনয

63

এভ . বজ  রযাড,কারীুয, রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ৫ 
(বফ বফ ত্রভ)

কারীুয াই সু্কর(ফারক) (২ নং ঘয) 1. এভ . বজ  রযাড ওয়াডড  নং- ৬ কর রবাটাদযয 
জনয

64

এভ . বজ  রযাড,কারীুয, রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ৫ 
(বফ বফ ত্রভ)

কারীুয াই সু্কর(ফারক) (৩ নং ঘয)

1.  বফেযাাগয রযাড( অ্যারবফয়ান জটু বভর),ওয়াডড  নং- ৫       
      

2.   বফেযাাগয রযাড,ওয়াডড  নং- ৫                     
 

3. বফেযাাগয রযাড( অ্যারবফয়ান ভজেযু রাইন),ওয়াডড  নং- ৫

কর রবাটাদযয 
জনয
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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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

65

এভ . বজ  রযাড,কারীুয, রাষ্ট ও থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ৫ 
(বফ বফ ত্রভ)

কারীুয াই সু্কর(ফারক) (৪ নং ঘয) 1. ভাইদকর ভধুূের েও রযাড ওয়াডড  নং- ৬ কর রবাটাদযয 
জনয

66

৩০৬,এভ . বজ রযাড,কারীুয, রাষ্ট ও 
থানা- ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং-
 ৫ (বফ বফ ত্রভ)

কারীুয উচ্চ ফাবরকা বফেযারয় (২ নং ঘয) 1. বফেযাাগয রযাড,ওয়াডড  নং- ৫ কর রবাটাদযয 
জনয

67
কারীুয,, রাষ্ট ও থানা- ফজফজ-করকাতা-
৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১ (ব.ত্রভ)

কারীুয, প্রীবত ংঘ এপব  সু্কর (১ নং ঘয) 1. ো াডা,ওয়াডড  নং- ১ কর রবাটাদযয 
জনয

68
কারীুয, রাষ্ট ও থানা- ফজফজ-করকাতা-
৭০০১৩৭,ওয়াডড  নং- ১ (ব.ত্রভ)

কারীুয, প্রীবত ংঘ এপব  সু্কর (২ নং ঘয)
1. যকায াডা,ওয়াডড  নং- ১   
 2.  রঘালার ও ভান্না াডা,ওয়াডড  নং- ১

কর রবাটাদযয 
জনয

69

গ্রাভ- যাভিল্দ্রুয , রাষ্ট-

ূজারী,(রগৌযাঙ্গতারায বনকট),থানা- ফজফজ-

করকাতা-৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ৩ (ব.ত্রভ)

যাভিন্দ্রুয ,এপ.ব  সু্কর (১ নং ঘয)
1.ীতরাতরা াডা,ওয়াডড  নং- ২   
  2. কয়ার াডা,ওয়াডড  নং- ২

কর রবাটাদযয 
জনয

70

গ্রাভ- যাভিল্দ্রুয , রাষ্ট-

ূজারী,(রগৌযাঙ্গতারায বনকট),থানা- ফজফজ-

করকাতা-৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ৩ (ব.ত্রভ)

যাভিন্দ্রুয ,এপ.ব  সু্কর (২ নং ঘয)
1.  ভির াডা,ওয়াডড  নং- ২   
2.  ভূখাজী াডা,ওয়াডড  নং- ২

কর রবাটাদযয 
জনয

71

গ্রাভ-ূজারী  ো াডা , রাষ্ট-

ূজারী,,থানা- ফজফজ-করকাতা-
৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ৩ (ব.ত্রভ)

৩ নং ওয়াডড  অ্বপ , ূজারী রৌযবা 1.ীতরাতরা াডা,ওয়াডড  নং- ৩ 
2. ো াডা,ওয়াডড  নং- ১

কর রবাটাদযয 
জনয

72

গ্রাভ -কারীুয, রাষ্ট- ূফড-
বনবিন্তুয(ূজারী রৌযবায বনকট) থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ১ 
(ব.ত্রভ)

কারীুয উত্তয  এপ.ব  সু্কর (১ নং ঘয) 1. যাজ ফংী াডা,ওয়াডড  নং- ১৫ কর রবাটাদযয 
জনয

73

গ্রাভ -কারীুয, রাষ্ট- ূফড-
বনবিন্তুয(ূজারী রৌযবায বনকট) থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ১ 
(ব.ত্রভ)

কারীুয উত্তয  এপ.ব  সু্কর (২ নং ঘয) 1. কুদভায াডা,ওয়াডড  নং- ১৫ কর রবাটাদযয 
জনয
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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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

74

গ্রাভ -কারীুয, রাষ্ট- ূফড-
বনবিন্তুয(ূজারী রৌযবায বনকট) থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ১ 
(ব.ত্রভ)

ূজারী বক্ষাবনদকতন (১ নং ঘয)
1.  রঘালার ও ভান্না াডা,ওয়াডড  নং- ১৫ 
 2. েবক্ষন ার াডা,ওয়াডড  নং- ১৫

কর রবাটাদযয 
জনয

75

গ্রাভ -কারীুয, রাষ্ট- ূফড-
বনবিন্তুয(ূজারী রৌযবায বনকট) থানা- 
ফজফজ-করকাতা-৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ১ 
(ব.ত্রভ)

ূজারী বক্ষাবনদকতন (২ নং ঘয)
1.  েবক্ষন  াডা,ওয়াডড  নং- ১৫ 
2. াট াডা ও তাাঁতী াডা ওয়াডড  নং- ১৫

কর রবাটাদযয 
জনয

76

গ্রাভ- যঘুনাথ ুয , রাষ্ট-ূজারী,(ূজারী 
ুদরয বনকট),থানা- ফজফজ-করকাতা-
৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ৪(ব.ত্রভ)

ূজারী এপ.ব  সু্কর (১ নং ঘয)
1.   াট াডা ও তাাঁতী াডা ওয়াডড  নং- ৩
2.  ঞ্চনন তরা াডা ,ওয়াডড  নং- ৩

কর রবাটাদযয 
জনয

77

গ্রাভ- যাভিল্দ্রুয , রাষ্ট-ূজারী,(ূজারী 
ুদরয বনকট),থানা- ফজফজ-করকাতা-
৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ৩ (ব.ত্রভ)

ডাোঃ বফধারিন্দ্র যায় এপ.ব  সু্কর (১ নং ঘয) 1. বফশ্বা াডা ,ওয়াডড  নং- ৩ কর রবাটাদযয 
জনয

78

গ্রাভ- যঘুনাথ ুয , রাষ্ট-ূজারী,(ূজারী 
ুদরয বনকট),থানা- ফজফজ-করকাতা-
৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ৪(ব.ত্রভ)

ূজারী এপ.ব  সু্কর (২ নং ঘয)
1. ো াডা,ওয়াডড  নং- ৪  
 ২ ভান্না াডা,ওয়াডড  নং- ৪

কর রবাটাদযয 
জনয

79

গ্রাভ-যাভিন্দ্রুয, রাষ্ট-ূজারী, (ূজারী 
ুদরয বনকট), থানা-ফজফজ, রকার-

৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- 3 (ব. ত্রভ)

ডোঃ বফধানিন্দ্র যায়, এপব  সু্কর (২নং ঘয) 1.বভবি াডা, ওয়াডড  নং- ৪ কর রবাটাদযয 
জনয

80

গ্রাভ-যাভিন্দ্রুয, রাষ্ট-ূজারী, (ূজারী 
ুদরয বনকট), থানা-ফজফজ, রকার-

৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- 3 (ব. ত্রভ)

ডোঃ বফধানিন্দ্র যায়, এপব  সু্কর (৩নং ঘয) 1.েবক্ষন াডা, ওয়াডড  নং- ৪ কর রবাটাদযয 
জনয

81

গ্রাভ-যঘুনাথুয .ভান্না াডা, রাষ্ট-ূজারী, 
(ূজারী ুদরয বনকট), থানা-ফজফজ, রকার-

৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- 4 (ব. ত্রভ)

বফযাজ রক্ষ্মী াফবডায়বয রল্দ্থ রন্টায রুভ নং-১ 1.খান ও রফাধক াডা, ওয়াডড  নং- ১৪ কর রবাটাদযয 
জনয

Page 9 of 26



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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

82

গ্রাভ-যঘুনাথুয .ভান্না াডা, রাষ্ট-ূজারী, 
(ূজারী ুদরয বনকট), থানা-ফজফজ, রকার-

৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- 4 (ব. ত্রভ)

বফযাজ রক্ষ্মী াফবডায়বয রল্দ্থ রন্টায রুভ নং-২
1.খান ও রফাধক াডা,ওয়াডড  নং- ১৪
 2. েবক্ষন াডা,ওয়াডড  নং- ১৪
 3.ভান্না াডা,  ওয়াডড  নং- ১৪

কর রবাটাদযয 
জনয

83

গ্রাভ-যঘুনাথুয, রাষ্ট-ূজারী, (ূজারী 
ুদরয বনকট), থানা-ফজফজ, রকার-

৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- 4 (ব. ত্রভ)

ূজারী, এপব  সু্কর (৫নং ঘয)

1.ভধয াডা, ওয়াডড  নং- ১৩
2. যোয াডা, ওয়াডড  নং- ১৩
 3.নভোঃশুর াডা,  ওয়াডড  নং- ১৩

কর রবাটাদযয 
জনয

84

গ্রাভ-যাজাযাভুয, রাষ্ট-আব ুয, (ভুবজফয 
যভান রযাড রভাদডয বনকট), থানা-
ফজফজ, রকার-৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ৫ (ব. 

ত্রভ)

ূজারী যাজাযাভুয এপব  সু্কর (১নং ঘয)
1.উত্তয াডা, ওয়াডড  নং- ৫
2. আেক াডা,  ওয়াডড  নং- ৫

কর রবাটাদযয 
জনয

85

গ্রাভ-যাজাযাভুয, রাষ্ট-আব ুয, (ভুবজফয 
যভান রযাড রভাদডয বনকট), থানা-
ফজফজ, রকার-৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ৫ (ব. 

ত্রভ)

ূজারী যাজাযাভুয এপব  সু্কর (২নং ঘয) 1.ো াডা,  ওয়াডড  নং- ৫ কর রবাটাদযয 
জনয

86

গ্রাভ+ রাষ্ট-ূজারী, (র াদটা ফটতরায 
বনকট), থানা-ফজফজ, রকার-

৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ১১ (ব. ত্রভ)

যাজীফুয ল্লী ভঙ্গর এপব  সু্কর (১নং ঘয) 1.আেক াডা,  ওয়াডড  নং- ১১ কর রবাটাদযয 
জনয

87

গ্রাভ+ রাষ্ট-ূজারী, (র াদটা ফটতরায 
বনকট), থানা-ফজফজ, রকার-

৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ১১ (ব. ত্রভ)

যাজীফুয ল্লী ভঙ্গর এপব  সু্কর (২নং ঘয)
1.ো াডা,ওয়াডড  নং- ১১ 
2.উত্তয াডা ওয়াডড  নং- ১১

কর রবাটাদযয 
জনয

88

গ্রাভ+ রাষ্ট-ূজারী, (র াদটা ফটতরায 
বনকট), থানা-ফজফজ, রকার-

৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ১১ (ব. ত্রভ)

যাজীফুয ল্লী ভঙ্গর এপব  সু্কর (৩নং ঘয) 1.ূফড রভাল্লা াডা ওয়াডড  নং- ১০ কর রবাটাদযয 
জনয

89

গ্রাভ+ রাষ্ট-ূজারী, (র াদটা ফটতরায 
বনকট), থানা-ফজফজ, রকার-

৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ১১ (ব. ত্রভ)

যাজীফুয ল্লী ভঙ্গর এপব  সু্কর (৪নং ঘয)
1.উত্তয াডা,ওয়াডড  নং- ১০,

 2.বিভ রভাল্লা াডা ওয়াডড  নং- ১০
কর রবাটাদযয 

জনয

90

গ্রাভ+ রাষ্ট-ূজারী, (র াদটা ফটতরায 
বনকট), থানা-ফজফজ, রকার-

৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ১২ (ব. ত্রভ)

বিভ ূজারী এপব  সু্কর (১নং ঘয)
1. বিভ নভোঃশুর াডা,  ওয়াডড  নং- ১২,

 2.ূফড নভোঃশুর াডা,  ওয়াডড  নং- ১২
কর রবাটাদযয 

জনয
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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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

91

গ্রাভ+ রাষ্ট-ূজারী, (র াদটা ফটতরায 
বনকট), থানা-ফজফজ, রকার-

৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ১২ (ব. ত্রভ)

বিভ ূজারী এপব  সু্কর (২নং ঘয) 1. ভবজে তরা াডা,  ওয়াডড  নং- ১২ কর রবাটাদযয 
জনয

92

গ্রাভ+ রাষ্ট-ূজারী, (র াদটা ফটতরায 
বনকট), থানা-ফজফজ, রকার-

৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ১২ (ব. ত্রভ)

বিভ ূজারী এপব  সু্কর (৩নং ঘয)
1. ভবজে তরা াডা,  ওয়াডড  নং- ১২, 

2.নভোঃশুর াডা,  ওয়াডড  নং- ১২
কর রবাটাদযয 

জনয

93

গ্রাভ-যাজীফুয, রাষ্ট-আব ুয, (ফড 
ফটতরায বনকট), থানা-ফজফজ, রকার-

৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ৭ (ব. ত্রভ)

যাজীফুয এপব  সু্কর (১নং ঘয)
1.উত্তয াডা, ওয়াডড  নং- ৬,

 2.বিভ বফতরা াডা,  ওয়াডড  নং- ৬
কর রবাটাদযয 

জনয

94

গ্রাভ-যাজীফুয, রাষ্ট-আব ুয, (ফড 
ফটতরায বনকট), থানা-ফজফজ, রকার-

৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ৭ (ব. ত্রভ)

যাজীফুয এপব  সু্কর (২নং ঘয)
1.ূফড বফতরা াডা, ওয়াডড  নং- ৬,

 2.েবক্ষন াডা  ওয়াডড  নং- ৬
কর রবাটাদযয 

জনয

95

গ্রাভ-যাজীফুয, রাষ্ট-আব ুয, (ফড 
ফটতরায বনকট), থানা-ফজফজ, রকার-

৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ৭ (ব. ত্রভ)

যাজীফুয এপব  সু্কর (৩নং ঘয) 1.েবক্ষন বভবি াডা,  ওয়াডড  নং- ৭ কর রবাটাদযয 
জনয

96

গ্রাভ-যাজাযাভুয, রাষ্ট-আব ুয, (ফড 
ফটতরায বনকট), থানা-ফজফজ, রকার-

৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ৭ (ব. ত্রভ)

আয.এ.রজ.এপ.ব.  সু্কর 1.রখ াডা,  ওয়াডড  নং- ৭,

 2. ভবল্লক াডা,  ওয়াডড  নং- ৭
কর রবাটাদযয 

জনয

97

গ্রাভ-যাজীফুয, রাষ্ট-আব ুয, (ফড 
ফটতরায বনকট), থানা-ফজফজ, রকার-

৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ৯ (ব. ত্রভ)

যাজীফুয াই  সু্কর (১নং ঘয) 1.বিভ াডা,  ওয়াডড  নং- ৯,
কর রবাটাদযয 

জনয

98

গ্রাভ-যাজীফুয, রাষ্ট-আব ুয, (ফড 
ফটতরায বনকট), থানা-ফজফজ, রকার-

৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- ৯ (ব. ত্রভ)

যাজীফুয াই  সু্কর (২নং ঘয)

1..উত্তয যাজফংী াডা,  ওয়াডড  নং- ৯,

 2.েবক্ষন যাজফংী াডা, ওয়াডড  নং- ৯,

 3.েবক্ষন িীনাতরা াডা,যাজফংী াডা ওয়াডড  নং- ৯

কর রবাটাদযয 
জনয

99

গ্রাভ+রাষ্ট-আব ুয, (ফড ফটতরায বনকট), 

থানা-ফজফজ, রকার-৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- 
৯ (ব. ত্রভ)

আব ুয এপ.ব.সু্কর (১নং ঘয)
1.েবক্ষন াডা,  যাজফংী াডা ওয়াডড  নং- ৮,

 2. ভধযাডা,  ওয়াডড  নং- ৮
কর রবাটাদযয 

জনয

100

গ্রাভ+রাষ্ট-আব ুয, (ফড ফটতরায বনকট), 

থানা-ফজফজ, রকার-৭০০১৩৮,ওয়াডড  নং- 
৯ (ব. ত্রভ)

আব ুয এপ.ব.সু্কর (২নং ঘয)
1.উত্তয াডা,  ওয়াডড  নং- ৮, 

2. ূফড াডা,  ওয়াডড  নং- ৮
কর রবাটাদযয 

জনয
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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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

101

গ্রাভ-জগতফল্লবুয, রাষ্ট-ভায়াুয, থানা-
ফজফজ, বন রকাড-৭৪৩৩১৮, যাজীফুয 
গ্রাভ ঞ্চাদয়ত,

ভায়াুয জগতফল্লবুয এপ.ব.সু্কর (১নং ঘয)

1.কভডকায াডা, রভৌজা-জগতফল্লবুয, রাষ্ট-আব ুয, বন রকাড-

৭০০১৩৮,

2. রফযা াডা, রভৌজা-জগতফল্লবুয, রাষ্ট-ভায়াুয, বন রকাড-

৭৪৩৩১৮,

কর রবাটাদযয 
জনয

102

গ্রাভ-জগতফল্লবুয, রাষ্ট-ভায়াুয, থানা-
ফজফজ, বন রকাড-৭৪৩৩১৮, যাজীফুয 
গ্রাভ ঞ্চাদয়ত,

ভায়াুয জগতফল্লবুয এপ.ব.সু্কর (২নং ঘয)
1.া াডা, রভৌজা-জগতফল্লবুয, রাষ্ট-,  রাষ্ট-ভায়াুয, বন রকাড-

৭৪৩৩১৮,

কর রবাটাদযয 
জনয

103

গ্রাভ-রভৌখারী, রাষ্ট-ভায়াুয, থানা-ফজফজ, 

বন রকাড-৭৪৩৩১৮, যাজীফুয গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত,

যাজীফুয  াফ-রল্দ্থ রন্টায 1.রভাল্লা াডা, রভৌজা-জগতফল্লবুয, 

2.ভবিযতরা াডা,  রভৌজা-জগতফল্লবুয,

কর রবাটাদযয 
জনয

104

গ্রাভ-রভৌখারী, রাষ্ট-ভায়াুয, থানা-ফজফজ, 

বন রকাড-৭৪৩৩১৮, যাজীফুয গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত,

রভৌখারী এপ.ব.সু্কর (১নং ঘয) 1.েবক্ষন াডা, রভৌজা-রভৌখারী, কর রবাটাদযয 
জনয

105
গ্রাভ-রভৌখারী,   রাষ্ট-ভায়াুফ , থানা- ফজফজ, 

বন-৭৪৩৩১৮, ফ াজীফুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত রভৌখারী  ত্রপব সূ্কর(২ নং ঘয)
1. উত্তয াডা , রভৌজা- রভৌখারী   
2. ভাদেয াডা রভৌজা- রভৌখারী

কর রবাটাদযয 
জনয

106
গ্রাভ-েূূ্গডাুফ ,   রাষ্ট-ভায়াুফ , থানা- ফজফজ, 

বন-৭৪৩৩১৮, ফ াজীফুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত
রেফনু্ধ ল্লী রফা ংঘ দন্তাল কুভাযী বক্ষা বনদকতন(১ 
নং ঘয)

1. বিভ াডা, রভৌজা- েগূডাুয    
2.  াাঁতযা াডা রভৌজা- েগূডাুয

কর রবাটাদযয 
জনয

107
গ্রাভ-েূূ্গডাুফ ,   রাষ্ট-ভায়াুফ , থানা- ফজফজ, 

বন-৭৪৩৩১৮, ফ াজীফুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত
রেফনু্ধ ল্লী রফা ংঘ দন্তাল কুভাযী বক্ষা বনদকতন(২ 
নং ঘয)

1. উত্তয াডা ,রভৌজা- েগূডাুয  
2. ফবি াডা রভৌজা- েগূডাুয

কর রবাটাদযয 
জনয

108

গ্রাভ-েূূ্গডাুফ ,   রাষ্ট-ভায়াুফ , থানা- ফজফজ, 

বন-বন-৭৪৩৩১৮,, ফ াজীফুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

রেফনু্ধ ল্লী রফা ংঘ দন্তাল কুভাযী বক্ষা বনদকতন(৩ 
নং ঘয)

1.েরুই প্রাভাবণক ও বফশ্বা াডা রভৌজা- েগূডাুয কর রবাটাদযয 
জনয

109
গ্রাভ ও রাষ্ট-ভায়াুফ , থানা-রনাোখারী, 
বন-743318, ভায়াুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত ভায়াুফ  আেড বফেযাীঠ(১ নং ঘয) 1. ভায়াুফ  ১নং িক্রফত্তী ও ো াডা রভৌজা- ভায়াুফ কর রবাটাদযয 

জনয

110
গ্রাভ ও রাষ্ট-ভায়াুফ , থানা-রনাোখারী, 
বন-743318, ভায়াুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত ভায়াুফ  আেড বফেযাীঠ(২ নং ঘয)

1. ভায়াুফ  ১নং েত্ত ও ভাম্মা াডা রভৌজা- ভায়াুফ  
2. ভায়াুফ  ১নং প্রাভাবনক ও নাঢী  াডা রভৌজা- ভায়াুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

Page 12 of 26



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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

111
গ্রাভ ও রাষ্ট-ভায়াুফ , থানা-রনাোখারী, 
বন-৭৪৩৩১৮,, ভায়াুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত রনতাজী এপ.ব  সু্কর

1. ভায়াুফ  রাদডর ও কুবত াডা রভৌজা- ভায়াুফ  
2. ভায়াুফ  াভন্ত াডা রভৌজা- ভায়াুফ  
3.ভায়াুফ  রভদট াডা রভৌজা- ভায়াুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

112
গ্রাভ ও রাষ্ট-ভায়াুফ , থানা-রনাোখারী,বন-

৭৪৩৩১৮, ভায়াুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত ভায়াুফ  এপ.ব  সু্কর (১ নং ঘয) 1.ভায়াুফ  ভিরও রখ াডা রভৌজা- ভায়াুফ কর রবাটাদযয 
জনয

113
গ্রাভ ও রাষ্ট-ভায়াুফ , থানা-রনাোখারী,বন-

৭৪৩৩১৮, ভায়াুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত ভায়াুফ  এপ.ব  সু্কর (২ নং ঘয) 1.ভায়াুফ  ভবল্লক ও রখ াডা রভৌজা- ভায়াুফ কর রবাটাদযয 
জনয

114
গ্রাভ ও রাষ্ট-ভায়াুফ , থানা-রনাোখারী, 
বন-৭৪৩৩১৮, ভায়াুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত শ্রী শ্রী অ্যবফল্দ বফেযারয়(১ নং ঘয)

1. ভবজে তরা রাইন,রভৌজা- ভায়াুফ
2. ফাগানদফবডয়া ভল্ডর াডা রভৌজা- ভায়াুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

115

গ্রাভ-ফাগানদফবডয়া, রাষ্ট- িক্ কাীুফ , 
থানা-রনাোখারী, বন-৭৪৩৩১৮, ভায়াুফ  
গ্রাভ ঞ্চাদয়ত

অ্দফাধ বফাযী এ.এ.রক
1.ইয়াবন রাইন,,রভৌজা- ভায়াুফ
2.অ্দফাধ বফাযী রাইন,,রভৌজা- ভায়াুফ
3.ফাগানদফবডয়া রভাল্লা াডা রভৌজা- ভায়াুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

116

গ্রাভ-ফাগানদফবডয়া, রাষ্ট- িক্ কাীুফ , 
থানা-রনাোখারী, বন-বন-৭৪৩৩১৮, 

ভায়াুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত
ফাগানদফবডয়া এপ.ব  সু্কর 1.ফাগানদফবডয়া রখ াডা রভৌজা- ভায়াুফ কর রবাটাদযয 

জনয

117
গ্রাভ ও রাষ্ট-ভায়াুফ , থানা-রনাোখারী,বন-

৭৪৩৩১৮, ভায়াুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত ভাতাাডা এ.এ.রক, রুভ নং -১ 1. ভায়াুফ  ভাতাাডা রভৌজা- ভায়াুফ কর রবাটাদযয 
জনয

118
গ্রাভ ও রাষ্ট-ভায়াুফ , থানা-রনাোখারী, 
বন-৭৪৩৩১৮,ভায়াুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত শ্রী শ্রী অ্যবফল্দ বফেযারয় (২ নং ঘয)

1.ভায়াুফ  টীনা ঘয এক পটক,রভৌজা- ভায়াুফ
2.বফডরাুয ভযাগজীন রাইন ও ভবল খাাঁটার,,রভৌজা- ভায়াুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

119
গ্রাভ ও রাষ্ট-ভায়াুফ , থানা-রনাোখারী, 
বন-বন-৭৪৩৩১৮, ভায়াুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত ভাতাাডা এ.এ.রক(২ নং ঘয)

1.বফডরাুয রেউকা রাইন,রভৌজা- ভায়াুফ
2. বফডরাুয গান্ধী আশ্রভ রভৌজা- ভায়াুফ
3.রেউকা রাইন ,রভৌজা- ভায়াুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

120
গ্রাভ ও রাষ্ট-বফডরাুফ , থানা-রনাোখারী,, 
বন-৭৪৩৩১৮, ভায়াুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত বফডরাুয বফেযারয়

1.বফডরাুয ররাই রাইন ও ভযাগজীন রাইন ,রভৌজা- ভায়াুফ
2.বফডরাুয ক্লাক রকাোঃ ডাদয়যী পাভড রভন রগট রভৌজা- ভায়াুফ  
3. বফডরাুয ফাজায রভৌজা- ভায়াুফ

কর রবাটাদযয 
জনয
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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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

121

গ্রাভ-াদনিা, রাষ্ট- িক্ কাীুফ ,থানা-
রনাোখারী, বন-৭৪৩৩১৮, ভায়াুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

াদনিা াই সু্কর (১ নং ঘয) 1.াদনিা ভির াডা রভৌজা- ভায়াুফ কর রবাটাদযয 
জনয

122

গ্রাভ-াদনিা, রাষ্ট- িক্ কাীুফ ,থানা-
রনাোখারী, বন-বন-৭৪৩৩১৮,, ভায়াুফ  
গ্রাভ ঞ্চাদয়ত

াদনিা াই সু্কর (২ নং ঘয) 1.াদনিা রখ ও যায় াডা  রভৌজা- ভায়াুফ কর রবাটাদযয 
জনয

123
গ্রাভ ও রাষ্ট-ভায়াুফ , থানা-রনাোখারী,বন-

৭৪৩৩১৮,, ভায়াুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত ূফড- ভায়াুফ  রভাাম্মাত আযাজান এ.এ.রক 1. ভায়াুফ  রখ াডা রভৌজা- ভায়াুফ কর রবাটাদযয 
জনয

124
গ্রাভ ও রাষ্ট-ভায়াুফ , থানা-রনাোখারী, 
বন-৭৪৩৩১৮,, ভায়াুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত ূফড- ভায়াুফ  রভাাম্মাত আযাজান এ.এ.রক 1.ভায়াুফ  রখ ও ভির াডা রভৌজা- ভায়াুফ কর রবাটাদযয 

জনয

125

গ্রাভ-াদনিা, রাষ্ট- িক্ কাীুফ , থানা-
রনাোখারী, বন-৭৪৩৩১৮,, ভায়াুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

াফ-রন্টায এ.এ.রক ,াদনিা 1.াদনিা রভাল্লা াডা রভৌজা- ভায়াুফ কর রবাটাদযয 
জনয

126

গ্রাভ-াদনিা, রাষ্ট- িক্ কাীুফ , থানা-
রনাোখারী, বন-৭৪৩৩১৮,, ভায়াুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

নফরু ংঘ্ এ.এ.রক ,াদনিা 1.াদনিা রখ াডা রভৌজা- ভায়াুফ কর রবাটাদযয 
জনয

127

গ্রাভ-জাভারুফ , রাষ্ট- বফ. িিীুফ , থানা- 
ফজফজ, বন-৭০০১৩৭, বনবিন্তুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

জাভারুফ  ব.এইি.ব কম্পাউি (১ নং ঘয) 1.  ো াডা ,রভৌজা- জাভারুফ কর রবাটাদযয 
জনয

128

গ্রাভ-জাভারুফ , রাষ্ট- বফ. িিীুফ , থানা- 
ফজফজ, বন-৭০০১৩৭, বনবিন্তুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

জাভারুফ  ব.এইি.ব কম্পাউি (২ নং ঘয) 1. রখ াডা ,রভৌজা- জাভারুফ কর রবাটাদযয 
জনয

129

গ্রাভ-জাভারুফ , রাষ্ট- বফ. িিীুফ , থানা- 
ফজফজ, বন- ৭০০১৩৭,বনবিন্তুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

জাভারুফ   এপ.ব সু্কর১ নং ঘয) 1. ভির াডা ,রভৌজা- জাভারুফ কর রবাটাদযয 
জনয

130

গ্রাভ-জাভারুফ , রাষ্ট- বফ. িিীুফ , থানা- 
ফজফজ, বন-৭০০১৩৭, বনবিন্তুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

জাভারুফ   এপ.ব সু্কর(২ নং ঘয) 1. ব্রাক্ষণ ও ফাগ াডা ,রভৌজা- জাভারুফ কর রবাটাদযয 
জনয
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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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

131

গ্রাভ-বনবিন্তুফ , রাষ্ট- ূফড-বনবিন্তুফ , থানা- 
ফজফজ, বন- ৭০০১৩৭, বনবিন্তুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

বনবিন্তুফ  এপ.ব সু্কর(১ নং ঘয) 1. ভির াডা ,রভৌজা-  বনবিন্তুফ কর রবাটাদযয 
জনয

132

গ্রাভ-বনবিন্তুফ , রাষ্ট- ূফড-বনবিন্তুফ , থানা- 
ফজফজ, বন- ৭০০১৩৭, বনবিন্তুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

বফেযাাগয ফানী বফন (১ নং ঘয) 1. বফষ্ণফ াডা ,রভৌজা-  বনবিন্তুফ কর রবাটাদযয 
জনয

133

গ্রাভ-বনবিন্তুফ , রাষ্ট- ূফড-বনবিন্তুফ , থানা- 
ফজফজ, বন- ৭০০১৩৭,বনবিন্তুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

বফেযাাগয ফানী বফন (২ নং ঘয)
1. ভাবরক াডা ,রভৌজা-  বনবিন্তুফ
2. ূফড ব্রাক্ষণ  াডা ,রভৌজা-বনবিন্তুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

134

গ্রাভ-বনবিন্তুফ , রাষ্ট- ূফড-বনবিন্তুফ , থানা- 
ফজফজ, বন- ৭০০১৩৭,বনবিন্তুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

বনবিন্তুফ  এপ.ব সু্কর(২ নং ঘয)
1. ারোয াডা, রভৌজা-বনবিন্তুফ
2. াাঁতযা াডা, রভৌজা-বনবিন্তুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

135

গ্রাভ-বনবিন্তুফ , রাষ্ট- ূফড-বনবিন্তুফ , থানা- 
ফজফজ, বন- ৭০০১৩৭,বনবিন্তুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

বফেযাাগয ফানী বফন (৩ নং ঘয)
1.  বিভ যায় ,াডা, রভৌজা-বনবিন্তুফ
2. বং াডা, রভৌজা-বনবিন্তুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

136

গ্রাভ-বনবিন্তুফ , রাষ্ট- ূফড-বনবিন্তুফ , থানা- 
ফজফজ, বন- ৭০০১৩৭, বনবিন্তুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

বনবিন্তুফ  এপ.ব সু্কর(৩ নং ঘয)
1. বং াডা, রভৌজা-বনবিন্তুফ
2. নস্কয াডা, রভৌজা-বনবিন্তুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

137
গ্রাভ-অ্ববফ াভুফ , রাষ্ট- ও থানা- ফজফজ, 

বন-৭০০১৩৭, বনবিন্তুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত অ্ববফ াভুফ  এপ.ব সু্কর(১ নং ঘয) 1. ভধয াডা, রভৌজা-অ্ববফ াভুফ কর রবাটাদযয 
জনয

138
গ্রাভ-অ্ববফ াভুফ , রাষ্ট- ও থানা- ফজফজ, 

বন-৭০০১৩৭,বনবিন্তুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত অ্ববফ াভুফ  এপ.ব সু্কর(২ নং ঘয) 1. ভধয াডা, রভৌজা-অ্ববফ াভুফ কর রবাটাদযয 
জনয

139
গ্রাভ-অ্ববফ াভুফ , রাষ্ট- ও থানা- ফজফজ, 

বন-৭০০১৩৭, বনবিন্তুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত অ্ববফ াভুফ  এপ.ব সু্কর(৩ নং ঘয)
1.অ্ববফ াভুফ  ূফড াডা, রভৌজা-অ্ববফ াভুফ
2. অ্ববফ াভুফ  বিভ াডা, রভৌজা-অ্ববফ াভুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

140
গ্রাভ-অ্ববফ াভুফ , রাষ্ট- ও থানা- ফজফজ, 

বন-৭০০১৩৭, বনবিন্তুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত অ্ববফ াভুফ  এপ.ব সু্কর(৪ নং ঘয) 1.অ্ববফ াভুফ  বিভ াডা, রভৌজা-অ্ববফ াভুফ কর রবাটাদযয 
জনয
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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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

141
গ্রাভ-ফাগভাফ ী, রাষ্ট- ও থানা- ফজফজ,  বন-

৭০০১৩৭, বনবিন্তুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত ফাগভাফ ী এপ.ব সু্কর(১ নং ঘয) 1. ফাগভাফ ী বিভ াডা, রভৌজা-ফযাঞ্জনদবডয়া িবড য়ার কর রবাটাদযয 
জনয

142
গ্রাভ-ফাগভাফ ী, রাষ্ট- ও থানা- ফজফজ,  বন-

৭০০১৩৭, বনবিন্তুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত ফাগভাফ ী এপ.ব সু্কর(২ নং ঘয)
1. ফাগভাফ ী ূফড াডা, রভৌজা-ফযাঞ্জনদবডয়া িবড য়ার
2. খবডদফবডয়া, রভৌজা-ফযাঞ্জনদবডয়া িবড য়ার

কর রবাটাদযয 
জনয

143
গ্রাভ-িকদগাার, রাষ্ট-ফুইতা,  থানা- ফজফজ,  

বন-৭০০১৩৭,বনবিন্তুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত িকদগাার এপ.ব সু্কর 1.  িকদগাার েবক্ষণ াডা, রভৌজা-ফুইতা
2. িকদগাার নস্কয াডা,রভৌজা-ফুইতা

কর রবাটাদযয 
জনয

144
গ্রাভ-খবডদফবডয়া, রাষ্ট ও থানা- ফজফজ, 

বন-৭০০১৩৭, বনবিন্তুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত খবডদফবডয়া বফদফকানি বফেযাীঠ 1.  িকদগাার উত্তয াডা, রভৌজা-ফযাঞ্জনদবডয়া িবড য়ার কর রবাটাদযয 
জনয

145
গ্রাভ-াাঁকুকুফ , রাষ্ট ও থানা- ফজফজ, বন-

৭০০১৩৭, উত্তফ  ফ ায়ুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত াাঁকুকুফ  াইসু্কর (২ নং ঘয) 1. াাঁকুকুফ  ভবল্লক াডা রভৌজা- উত্তয যায়ুয কর রবাটাদযয 
জনয

146
গ্রাভ-াাঁকুকুফ , রাষ্ট ও থানা- ফজফজ, বন-

৭০০১৩৭, উত্তফ  ফ ায়ুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত াাঁকুকুফ  াইসু্কর (২ নং ঘয) 1. াাঁকুকুফ  ভাদেফ  াডা,  রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ কর রবাটাদযয 
জনয

147
গ্রাভ-াাঁকুকুফ , রাষ্ট ও থানা- ফজফজ, বন-

৭০০১৩৭, উত্তফ  ফ ায়ুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত াাঁকুকুফ  এ.এ.রক (১ নং ঘয)
1. াাঁকুকুফ  বিভাডা,  
2.রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

148
গ্রাভ-াাঁকুকুফ , রাষ্ট ও থানা- ফজফজ,  

বন-৭০০১৩৭, উত্তফ  ফ ায়ুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত াাঁকুকুফ  এ.এ.রক (২ নং ঘয) 1. াাঁকুকুফ  বিভ াডা,  রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ কর রবাটাদযয 
জনয

149
গ্রাভ-াাঁকুকুফ , রাষ্ট ও থানা- ফজফজ,  

বন-৭০০১৩৭, উত্তফ  ফ ায়ুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত ভফ ুভ আফেরু ান্নান রভাল্লা াডা এ.এ.রক (১ নং ঘয) 1. াাঁকুকুফ  রভাল্লা াডা,  রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ কর রবাটাদযয 
জনয

150
গ্রাভ-াাঁকুকুফ , রাষ্ট ও থানা- ফজফজ,  

বন-৭০০১৩৭,উত্তফ  ফ ায়ুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত ভফ ুভ আফেরু ান্নান রভাল্লা াডা এ.এ.রক (২ নং ঘয) 1. াাঁকুকুফ  খাাঁন াডা,  রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ কর রবাটাদযয 
জনয

151

গ্রাভ-াইকাডা, রাষ্ট- উত্তফ  ফ ায়ুফ , থানা- 
ফজফজ, বন-৭০০১৩৭, উত্তফ  ফ ায়ুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

াইকাডা ফ াভকৃষ্ঞ ত্রপ.ব. সু্কর (১ নং ঘয) 1. াইকাডা ভধয াডা,  রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ কর রবাটাদযয 
জনয
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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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

152

গ্রাভ-াইকাডা, রাষ্ট- উত্তফ  ফ ায়ুফ , থানা- 
ফজফজ, বন-৭০০১৩৭, উত্তফ  ফ ায়ুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

াইকাডা ফ াভকৃষ্ঞ ত্রপ.ব. সু্কর (২ নং ঘয)
1. াইকাডা েবক্ষণ াডা,  রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ
2. াইকাডা ফ ায় াডা,  রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

153

গ্রাভ-াইকাডা, রাষ্ট- উত্তফ  ফ ায়ুফ , থানা- 
ফজফজ, বন-৭০০১৩৭, উত্তফ  ফ ায়ুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

 কবরভদফবডয়া ত্রপ.ব. সু্কর 1. কবরভদফবডয়া,  রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ কর রবাটাদযয 
জনয

154

গ্রাভ-াইকাডা, রাষ্ট- উত্তফ  ফ ায়ুফ , থানা- 
ফজফজ, বন-৭০০১৩৭, উত্তফ  ফ ায়ুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

াইকাডা আফ .রক াইসু্কর (১ নং ঘয)

1. বিভ াইকাডা,   রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ
2. ভাবরকাডা,   রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ
3.  াইকাডা ধভডতরা,   রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

155

গ্রাভ-াইকাডা, রাষ্ট- উত্তফ  ফ ায়ুফ , থানা- 
ফজফজ, বন-৭০০১৩৭, উত্তফ  ফ ায়ুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

াইকাডা আফ .রক াইসু্কর (২ নং ঘয)
1. াইকাডা নস্কফ াডা,   রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ
2.াইকাডা ব্রাক্ষ্মণাডা,   রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

156

গ্রাভ-রনুকুফ , রাষ্ট- উত্তফ  ফ ায়ুফ , থানা- 
ফজফজ, বন-৭০০১৩৭, উত্তফ  ফ ায়ুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

রনুকুফ  ত্রপ.ব. সু্কর (১ নং ঘয)
1. রনুকুফ  বিভ াডা, রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ
2.  রনুকুফ  উত্তফ  াডা(আংবক), রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

157

গ্রাভ-রনুকুফ , রাষ্ট- উত্তফ  ফ ায়ুফ , থানা- 
ফজফজ, বন-৭০০১৩৭,উত্তফ  ফ ায়ুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

রনুকুফ  ত্রপ.ব. সু্কর (২ নং ঘয)
1. রনুকুফ  েবক্ষণ াডা, রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ
2.  রনুকুফ  উত্তফ  াডা(আংবক), রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

158
গ্রাভ-রাকাডী, রাষ্ট- ও থানা- ফজফজ,  

বন-৭০০১৩৭, উত্তফ  ফ ায়ুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত রাকাডী ইউ.ব. ভক্তফ (১ নং ঘয)
1. রাকাডী উত্তফ  ূফড াডা, রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ
2.   রাকাডী ভধয াডা, রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

159
গ্রাভ-রাকাডী, রাষ্ট- ও থানা- ফজফজ,  

বন-৭০০১৩৭,উত্তফ  ফ ায়ুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত রাকাডী ইউ.ব. ভক্তফ (২ নং ঘয)
1. রাকাডী উত্তফ  াডা, রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ
2.   রাকাডী েবক্ষণ াডা, রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

160

গ্রাভ-নাবফ দকর ডাঙ্গা, রাষ্ট- যাভুফ , থানা- 
ফজফজ, বন-৭০০১৩৭, উত্তফ  ফ ায়ুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

নাবফ দকর ডাঙ্গা ত্রপ.ব. সু্কর (১ নং ঘয)
1. েবক্ষণ নাবফ দকর ডাঙ্গা াডা, রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ
2. উত্তফ  নাবফ দকর ডাঙ্গা াডা, রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

161

গ্রাভ-নাবফ দকর ডাঙ্গা, রাষ্ট- যাভুফ , থানা- 
ফজফজ, বন-৭০০১৩৭,উত্তফ  ফ ায়ুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

নাবফ দকর ডাঙ্গা ত্রপ.ব. সু্কর (২ নং ঘয) 1.ূফড নাবফ দকর ডাঙ্গা াডা, রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ কর রবাটাদযয 
জনয
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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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

162

গ্রাভ-কাবরকাুফ ,  রাষ্ট- উত্তফ  ফ ায়ুফ , থানা-
 ফজফজ,  বন-৭০০১৩৭,উত্তফ  ফ ায়ুফ  
গ্রাভ ঞ্চাদয়ত

কাবরকাুফ  ত্রপ.ব. সু্কর (১ নং ঘয)
1.কাবরকাুফ  উত্তফ  াডা, রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ
2. কাবরকাুফ  ূফড  াডা, রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

163

গ্রাভ-কাবরকাুফ ,  রাষ্ট- উত্তফ  ফ ায়ুফ , থানা-
 ফজফজ,  বন-৭০০১৩৭,উত্তফ  ফ ায়ুফ  
গ্রাভ ঞ্চাদয়ত

কাবরকাুফ  ত্রপ.ব. সু্কর (২ নং ঘয)
1.কাবরকাুফ  বিভ াডা, রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ
2. কাবরকাুফ  ূফড  াডা, রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

164

গ্রাভ-বিভ ফরফ াভুফ , রাষ্ট- উত্তফ  
ফ ায়ুফ , থানা- ফজফজ, বন-৭০০১৩৭, উত্তফ  
ফ ায়ুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত

বিভ ফরফ াভুফ  ত্রপ.ব. সু্কর (১ নং ঘয)
1.বিভ ফরফ াভুফ  বিভ ফডফাগান, রভৌজা- ফরফ াভুফ  
2. বিভ ফরফ াভুফ  েবক্ষণ ফডফাগান, রভৌজা- ফরফ াভুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

165

গ্রাভ-বিভ ফরফ াভুফ , রাষ্ট- উত্তফ  
ফ ায়ুফ , থানা- ফজফজ,  বন-৭০০১৩৭, 

উত্তফ  ফ ায়ুফ  গ্রাভ ঞ্চাদয়ত
বিভ ফরফ াভুফ  ত্রপ.ব. সু্কর (২ নং ঘয)

1.বিভ ফরফ াভুফ  ূফড ফডফাগান, রভৌজা- ফরফ াভুফ  
2. াইকাডা ূফড,   রভৌজা- উত্তফ  ফ ায়ুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

166

গ্রাভ-নফান,  রাষ্ট- াদফ ঙ্গাফাে, থানা- 
ফজফজ,  বন-৭০০১৩৭, উত্তফ  ফ ায়ুফ  
গ্রাভ ঞ্চাদয়ত

িক-নফান ত্রপ.ব. সু্কর (১ নং ঘয)
1. িক-নফান িিীতরা, রভৌজা-  িকনফান
2.  িক-নফান ঞ্চাননতরা, রভৌজা-  িকনফান

কর রবাটাদযয 
জনয

167

গ্রাভ-নফান,  রাষ্ট- াদফ ঙ্গাফাে, থানা- 
ফজফজ,  বন-৭০০১৩৭, উত্তফ  ফ ায়ুফ  
গ্রাভ ঞ্চাদয়ত

িক-নফান ত্রপ.ব. সু্কর (২ নং ঘয) 1. িক-নফান উত্তফ  বিভ রভাল্লা াডা, রভৌজা-  িকনফান কর রবাটাদযয 
জনয

168

গ্রাভ-নফান,  রাষ্ট- াদফ ঙ্গাফাে, থানা- 
ফজফজ,  বন-৭০০১৩৭,উত্তফ  ফ ায়ুফ  গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

িক-নফান ত্রপ.ব. সু্কর (৩ নং ঘয) 1. িক-নফান ভধয-ূফড াডা, রভৌজা-  িকনফান কর রবাটাদযয 
জনয

169

গ্রাভ-ফরফ াভুফ ,  রাষ্ট- ভদতরা, থানা- 
ফজফজ, বন-৭০০১৪১, িীংডীদাতা গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

ফরফ াভুফ  নিযাভুয এপ.ব.সু্কর (১নং ঘয) 1.নিযাভুয াডা, রভৌজা-নিযাভুয কর রবাটাদযয 
জনয

170

গ্রাভ-ফরফ াভুফ ,  রাষ্ট- ভদতরা, থানা- 
ফজফজ, বন-৭০০১৪১, িীংডীদাতা গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

ফরফ াভুফ  নিযাভুয এপ.ব.সু্কর (২নং ঘয) 1.ফরফ াভুফ  উত্তয াডা, রভৌজা-ফরফ াভুফ কর রবাটাদযয 
জনয

171

গ্রাভ-ফরফ াভুফ ,  রাষ্ট- ভদতরা, থানা- 
ফজফজ, বন-৭০০১৪১, িীংডীদাতা গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

ফরফ াভুফ  নিযাভুয এপ.ব.সু্কর (৩নং ঘয) 1.ফরফ াভুফ  ভধয াডা, রভৌজা-ফরফ াভুফ কর রবাটাদযয 
জনয
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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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

172

গ্রাভ-আত্মাফ াভুফ , রাষ্ট- বিভ 
ফ াদভশ্বফ ুফ , থানা- ফজফজ, বন-৭০০১৪০, 

িীংডীদাতা গ্রাভ ঞ্চাদয়ত
আত্মাফ াভুফ  এ.এ.রক 1.ফরফ াভুফ  েবক্ষন াডা, রভৌজা-ফরফ াভুফ কর রবাটাদযয 

জনয

173

গ্রাভ-িীংডীদাতা, রাষ্ট- বিভ ফ াদভশ্বফ ুফ , 
থানা- ফজফজ, বন-৭০০১৪০, িীংডীদাতা 
গ্রাভ ঞ্চাদয়ত

িীংডীদাতা দন্তাুফ  এপ.ব.সু্কর (১নং ঘয)
1.িীংডীদাতা  উত্তয াডা, রভৌজা-িীংডীদাতা 2.িীংডীদাতা  
েবক্ষন াডা, রভৌজা-িীংডীদাতা

কর রবাটাদযয 
জনয

174

গ্রাভ-িীংডীদাতা, রাষ্ট- বিভ ফ াদভশ্বফ ুফ , 
থানা- ফজফজ, বন-৭০০১৪০, িীংডীদাতা 
গ্রাভ ঞ্চাদয়ত

িীংডীদাতা দন্তাুফ  এপ.ব.সু্কর (২নং ঘয)
1.িীংডীদাতা  বিভ াডা, রভৌজা-িীংডীদাতা 2.িীংডীদাতা  
ূফড াডা, রভৌজা-িীংডীদাতা

কর রবাটাদযয 
জনয

175

গ্রাভ-আত্মাফ াভুফ , রাষ্ট- বিভ 
ফ াদভশ্বফ ুফ , থানা- ফজফজ, বন-৭০০১৪০, 

িীংডীদাতা গ্রাভ ঞ্চাদয়ত
আত্মাফ াভুফ  এপ.ব.সু্কর 1.আত্মাফ াভুফ  াডা, রভৌজা - আত্মাফ াভুফ কর রবাটাদযয 

জনয

176

গ্রাভ-দন্তালুফ , রাষ্ট- বিভ ফ াদভশ্বফ ুফ , 
থানা- ফজফজ, বন-৭০০১৪০, িীংডীদাতা 
গ্রাভ ঞ্চাদয়ত

দন্তালুফ  এপ.ব.সু্কর  (১নং ঘয)
1.দন্তালুফ  রঘাল াডা, রভৌজা - দন্তালুফ  
2.দন্তালুফ  ভির াডা, রভৌজা - দন্তালুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

177

গ্রাভ-দন্তালুফ , রাষ্ট- বিভ ফ াদভশ্বফ ুফ , 
থানা- ফজফজ, বন-৭০০১৪০, িীংডীদাতা 
গ্রাভ ঞ্চাদয়ত

দন্তালুফ  এপ.ব.সু্কর  (২নং ঘয)
1.দন্তালুফ  বং াডা, রভৌজা - দন্তালুফ  
2.দন্তালুফ  ূফড াডা, রভৌজা - দন্তালুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

178

গ্রাভ-নয়ািক, রাষ্ট- উত্তফ  ফ ায়ুফ , থানা- 
ফজফজ, বন-৭০০১৩৭, িীংডীদাতা গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

নয়ািক াই সু্কর  (১নং ঘয)

1.নয়ািক ূফড াডা, রভৌজা - দন্তালুফ  
2.নয়ািক বিভ াডা, রভৌজা - দন্তালুফ , 
3.নয়ািক উত্তয াডা, রভৌজা - দন্তালুফ

কর রবাটাদযয 
জনয

179

গ্রাভ-নয়ািক, রাষ্ট- উত্তফ  ফ ায়ুফ , থানা- 
ফজফজ, বন-৭০০১৩৭, িীংডীদাতা গ্রাভ 
ঞ্চাদয়ত

নয়ািক াই সু্কর  (২নং ঘয) 1.নয়ািক েবক্ষন াডা, রভৌজা - দন্তালুফ কর রবাটাদযয 
জনয

180

গ্রাভ-যাজাযাভুয, রাষ্ট-যাদভশ্বযুয, থানা-
ফজফজ, বন রকাড-৭০০১৪০, বিংবডদাতা 
গ্রাভ ঞ্চাদয়ত,

যাজাযাভুয গার াই সু্কর
1.যাজাযাভুয উত্তয াডা, রভৌজা-যাজাযাভুয, রফথুয়াফাটি,

2.যাজাযাভুয ফডত াডা,  রভৌজা-যাজাযাভুয, 3.যাজাযাভুয 
বিভ াডা, রভৌজা-যাজাযাভুয,রফথুয়াফাটি,

কর রবাটাদযয 
জনয

181

গ্রাভ-বকদাযুয, রাষ্ট-যাদভশ্বযুয, থানা-
ফজফজ, বন রকাড-৭০০১৪০, বিংবডদাতা 
গ্রাভ ঞ্চাদয়ত,

বকদাযুযএপ.ব.সু্কর 1.বকদাযুয ূফড াডা, রভৌজা-বকদাযুয, 2..বকদাযুয েবক্ষন 
াডা,,  রভৌজা-বকদাযুয, 3.বকদাযুয ফাগ াডা, রভৌজা-বকদাযুয

কর রবাটাদযয 
জনয

Page 19 of 26



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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

182

গ্রাভ-রফথুয়াফাটি, রাষ্ট- বিভ যাদভশ্বযুয, 

থানা-ফজফজ, বন রকাড-৭০০১৪০, 

বিংবডদাতা গ্রাভ ঞ্চাদয়ত,

রফথুয়াফাটি অ্জুড নিন্দ্র জবুনোঃ রফবক সু্কর(১নং ঘয) 1.রফথুয়াফাটি ূফড াডা, রভৌজা-রফথুয়াফাটি,
কর রবাটাদযয 

জনয

183

গ্রাভ-রফথুয়াফাটি, রাষ্ট- বিভ যাদভশ্বযুয, 

থানা-ফজফজ, বন রকাড-৭০০১৪০, 

বিংবডদাতা গ্রাভ ঞ্চাদয়ত,

রফথুয়াফাটি অ্জুড নিন্দ্র জবুনোঃ রফবক সু্কর(২নং ঘয)
1.রফথুয়াফাটি বিভ াডা, রভৌজা-রফথুয়াফাটি, 2.রফথুয়াফাটি ভধা 
াডা, রভৌজা-রফথুয়াফাটি,

কর রবাটাদযয 
জনয

184

গ্রাভ-রফথুয়াফাটি, রাষ্ট- বিভ যাদভশ্বযুয, 

থানা-ফজফজ, বন রকাড-৭০০১৪০, 

বিংবডদাতা গ্রাভ ঞ্চাদয়ত,

রফথুয়াফাটি বজবয াই সু্কর(১নং ঘয)
1.ারোয াডা, রভৌজা-ফুইতা 
2.খাাঁডা াডা, রভৌজা-ফুইতা

কর রবাটাদযয 
জনয

185
গ্রাভ-বভঠাুকুয, রাষ্ট- ফুইতা থানা-ফজফজ, 

বন রকাড-৭০০১৩৭,ফুইতা গ্রাভ ঞ্চাদয়ত,
ারুরার াউ প্রাথবভক বফেযারয় 1.কযনাডা, রভৌজা-ফুইতা 

2.ভুরভান াডা, রভৌজা-ফুইতা
কর রবাটাদযয 

জনয

186
গ্রাভ-বভঠাুকুয, রাষ্ট- ফুইতা থানা-ফজফজ, 

বন রকাড-৭০০১৩৭,ফুইতা গ্রাভ ঞ্চাদয়ত,
বভঠাুকুয এপ.ব.সু্কর 1.বভবি াডা, রভৌজা-ফুইতা 

2.রভাল্লা াডা, রভৌজা-ফুইতা
কর রবাটাদযয 

জনয

187
গ্রাভ-বভঠাুকুয, রাষ্ট- ফুইতা থানা-ফজফজ, 

বন রকাড-৭০০১৩৭,ফুইতা গ্রাভ ঞ্চাদয়ত,
বভঠাুকুয বশু শ্রবভক বফেযারয় এপ.ব.সু্কর(১নং ঘয) 1.ভবল্লক াডা, রভৌজা-ফুইতা কর রবাটাদযয 

জনয

188
গ্রাভ-বভঠাুকুয, রাষ্ট- ফুইতা থানা-ফজফজ, 

বন রকাড-৭০০১৩৭,ফুইতা গ্রাভ ঞ্চাদয়ত,
বভঠাুকুয বশু শ্রবভক বফেযারয়(২নং ঘয) 1.ভুরভান াডা, রভৌজা-ফুইতা কর রবাটাদযয 

জনয

189
গ্রাভ-রগাফযেুবড, রাষ্ট- ফুইতা থানা-ফজফজ, 

বন রকাড-৭০০১৩৭,ফুইতা গ্রাভ ঞ্চাদয়ত,
রগাফযেুবড এপ.ব.সু্কর (১নং ঘয)

1.রগাফযেুবড ূফড াডা, রভৌজা-ফুইতা, 
2.রগাফযেুবড ভধয াডা, রভৌজা-ফুইতা,
 3.রগাফযেুবড বিভ াডা, রভৌজা-ফুইতা,

কর রবাটাদযয 
জনয

190
গ্রাভ-রগাফযেুবড, রাষ্ট- ফুইতা থানা-ফজফজ, 

বন রকাড-৭০০১৩৭,ফুইতা গ্রাভ ঞ্চাদয়ত,
রগাফযেুবড এপ.ব.সু্কর (২নং ঘয)

1.বফশুখাাঁডা ূফড াডা, রভৌজা-ফুইতা,
 2.বফশুখাাঁডা বিভ াডা, রভৌজা-ফুইতা,

কর রবাটাদযয 
জনয

191
গ্রাভ ও রাষ্ট-ফুইতা, থানা- ফজফজ, বন-

৭০০১৩৭, ফুইতা গ্রাভ ঞ্চাদয়ত ফুইতা এপ.ব.সু্কর (১নং ঘয) ১ভির াডা, রভৌজা-ফুইতা, কর রবাটাদযয 
জনয

192
গ্রাভ ও রাষ্ট-ফুইতা, থানা- ফজফজ, বন-

৭০০১৩৭, ফুইতা গ্রাভ ঞ্চাদয়ত ফুইতা এপ.ব.সু্কর (2নং ঘয)
1.েরুই াডা, রভৌজা-ফুইতা, 
2. যোয াডা, রভৌজা-ফুইতা,

কর রবাটাদযয 
জনয
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21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

193
গ্রাভ-োাডা, রাষ্ট-ফুইতা, থানা- ফজফজ, 

বন-৭০০১৩৭, ফুইতা গ্রাভ ঞ্চাদয়ত ফুইতা ো াডা এপ.ব.সু্কর (১নং ঘয)
1. যোয াডা, রভৌজা-ফুইতা, 
2.ারোয াডা, রভৌজা-ফুইতা

কর রবাটাদযয 
জনয

194
গ্রাভ-োাডা, রাষ্ট-ফুইতা, থানা- ফজফজ, 

বন-৭০০১৩৭, ফুইতা গ্রাভ ঞ্চাদয়ত ফুইতা ো াডা এপ.ব.সু্কর (২নং ঘয)
1.করী াডা, রভৌজা-ফুইতা,
 2.েরুই াডা, রভৌজা-ফুইতা,

কর রবাটাদযয 
জনয

195
গ্রাভ-াফডতী, রাষ্ট-ঘনযাভফাটী, থানা- 
ফজফজ, বন-৭০০১৩৭, ফুইতা গ্রাভ ঞ্চাদয়ত াফডতী এপ.ব.সু্কর

1.াত্র াডা, রভৌজা-ফুইতা, 
2.ধাযা াডা, রভৌজা-ফুইতা,
3.ফভডন াডা, রভৌজা-ফুইতা,

কর রবাটাদযয 
জনয

196 ভরঙ্গোাঁড, রনাোখারী, ৭০০১৩৭ ভরঙ্গোাঁড এপ ব সু্কর (রুভ-১) 1. ঘনযাভফাটি ফয াডা কর রবাটায

197 ভরঙ্গোাঁড, রনাোখারী      ৭০০১৩৭ ভরঙ্গোাঁড এপ ব সু্কর (রুভ-২)
1. ভরঙ্গোাঁড ফাকুুঁুঁুঁরী াডা
2. ভরঙ্গোাঁড ভাখার াডা কর রবাটায

198
ফনযায়ুয, রনাোখারী         
৭০০১৩৭ ফাওয়ারী গঙ্গা প্রাে  াই সু্কর 1. নস্কয াডা                     

2. ফাকুরী াডা কর রবাটায

199
কারীনগয, রনাোখারী          
৭০০১৩৭ কারীনগয এপ ব সু্কর (রুভ-১) (ুযাতন বফবল্ডং)

1. কারীনগয কযন াডা     
2. কারীনগয ো াডা     
3. কারীনগয র্দ্ডায াডা

কর রবাটায

200
কারীনগয, রনাোখারী          
৭০০১৩৭ কারী নগয এপ ব সু্কর  (ুযাতন বফবল্ডং) (রুভ-২) 1. কারী নগয ভির াডা কর রবাটায

201
কারীনগয, রনাোখারী          
৭০০১৩৭ কারীনগয এপ ব সু্কর  (ুযাতন বফবল্ডং) (রুভ-৩) 1. কারী নগয যায় াডা কর রবাটায

202
ভদশ্বযুয, রনাোখারী         
৭০০১৩৭ ভদশ্বযুয  এপ ব সু্কর (রুভ-১) 1. ভদশ্বযুয যায় াডা কর রবাটায

203
ভদশ্বযুয, রনাোখারী         
৭০০১৩৭ ভদশ্বযুয  এপ ব সু্কর (রুভ-২) 1. ভদশ্বযুয ারোয াডা কর রবাটায

204 ভদশ্বযুয, রনাোখারী        ৭০০১৩৭ ভদশ্বযুয  এপ ব সু্কর (রুভ-৩)
1. াউথ ফাওয়ারী অ্বধকাযী াডা 
2. ভদশ্বযুয ভির াডা কর রবাটায

205
িদকতফাটি  রনাোখারী         
৭০০১৩৭ িদকতফাটি এপ ব সু্কর (রুভ-১) 1.িদকতফাটি রায়ারী াডা কর রবাটায
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21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

206 িদকতফাটি রনাোখারী        ৭০০১৩৭ িদকতফাটি  এপ ব সু্কর (রুভ-২)
1.িদকতফাটি াতরা াডা (ভুরভান) 

2. িদকতফাটি াতরা াডা (বি)ু
কর রবাটায

207 েবক্ষণ ফাওয়ারী, রনাোখারী     ৭০০১৩৭ েবক্ষণ ফাওয়ারী এপ ব সু্কর (রুভ-১)
1. াউথ ফাওয়ারী ভার াডা
2. াউথ ফাওয়ারী যকায াডা কর রবাটায

208 েবক্ষণ ফাওয়ারী, রনাোখারী     ৭০০১৩৭ েবক্ষণ ফাওয়ারী এপ ব সু্কর (রুভ-২)
1. .াউথ ফাওয়ারী ো াডা
2. াউথ ফাওয়ারী ভাবরক াডা কর রবাটায

209
িিীুয
রনাোখারী - ৭০০১৩৭ িিীুয বিভ এপ ব সু্কর (রুভ-১) 1. িকদভৌখাবর বাই ও রভদট াডা (বিভ) কর রবাটায

210
িিীুয
রনাোখারী-৭০০১৩৭ িিীুয বিভ এপ ব সু্কর (রুভ-২) 1. িিীুয ভির াডা ও রখ াডা কর রবাটায

211

িকদভৌখাবর
রনাোখারী      
৭০০১৩৭

িকদভৌখাবর অ্ঙ্গনওয়াডী  রকন্দ্র 1. িকদভৌখাবর রভাল্লা ও বাই াডা (ূফড) কর রবাটায

212
িিীুয
রনাোখারী-৭০০১৩৭ িিীুয জবুনয়য াই সু্কর (রুভ-২) 1. িিীুয কুর ুকুয াডা (ূফড) কর রবাটায

213
িিীুয
রনাোখারী-৭০০১৩৭ িিীুয বং াডা  অ্ঙ্গনওয়াডী রকন্দ্র 1. িিীুয কুর ুকুয াডা (বিভ) কর রবাটায

214
িিীুয
রনাোখারী-৭০০১৩৭ িিীুয এপ ব সু্কর (রুভ-১)

1. িিীুয কভডকায াডা 
2.  িিীুয ফযডাঙ্গা াডা 
3.  িিীুয রখাঁদট াডা

কর রবাটায

215
িিীুয
রনাোখারী-৭০০১৩৭ িিীুয এপ ব সু্কর  (রুভ-২) 1. িিীুয ২ নং েড ায ও ূফড রখ াডা (অ্ং) কর রবাটায

216
িিীুয
রনাোখারী-৭০০১৩৭ িিীুয জবুনয়য াই সু্কর 1. িিীুয ২ নং েড ায ও ূফড রখ াডা (অ্ং) কর রবাটায

217
ফনযায়ুয
রনাোখারী-৭০০১৩৭ ফনযায়ুয জবুনয়য রফবক সু্কর (রুভ-১) 1. ফনযায়ুয ঘুঘ ুাডা কর রবাটায

218
ফনযায়ুয
রনাোখারী-৭০০১৩৭ ফনযায়ুয জবুনয়য রফবক সু্কর (রুভ-২)

1. ফনযায়ুয ভির াডা 
2. ফনযায়ুয যায় াডা কর রবাটায

219
ফনযায়ুয
রনাোখারী-৭০০১৩৭ ঘনযাভ ফাটি এপ ব সু্কর 1. ফনযায়ুয ভির ও ভাবরক াডা 

2. ফনযায়ুয যায় ও ো াডা কর রবাটায
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220
ফাওয়ারী
রনাোখারী-৭০০১৩৭ ফাওয়ারী ল্লীভঙ্গর াই সু্কর (রুভ-১) 1. ুযাতন ফাগান আেক াডা কর রবাটায

221
ফাওয়ারী
রনাোখারী-৭০০১৩৭ ফাওয়ারী ল্লীভঙ্গর াই সু্কর (রুভ-২)

1. ুযাতন ফাগান রফবনয়া াডা উত্তয
2. ুযাতন ফাগান রফবনয়া াডা েবক্ষন কর রবাটায

222
ফাওয়ারী
রনাোখারী-৭০০১৩৭ ফাওয়ারী ল্লীভঙ্গর এপ ব সু্কর 1. ুযাতন ফাগান ভির াডা (েবক্ষন)   

2. ুযাতন ফাগান যায় ও ভির াডা কর রবাটায

223

ুযাতন ফাগান
রনাোখারী      
৭০০১৩৭

বকরয় বফেযাবনদকতন (রুভ-১) 1. ুযাতন ফাগান ঘাাঁটা াডা কর রবাটায

224

ুযাতন ফাগান
রনাোখারী      
৭০০১৩৭

বকরয় বফেযাবনদকতন (রুভ-২) 1. ুযাতন ফাগান ভির াডা (উত্তয) কর রবাটায

225
উত্তয ফাওয়ারী
রনাোখারী-৭০০১৩৭ ফাওয়ারী এপ ব সু্কর (বরিুতরা) 1. যায় ও িক্রফতী াডা কর রবাটায

226
উত্তয ফাওয়ারী
রনাোখারী-৭০০১৩৭ ফাওয়ারী াই সু্কর (রুভ-১)

1. খাাঁডা াডা                 
2. ারোয ও ো াডা কর রবাটায

227
উত্তয ফাওয়ারী
রনাোখারী-৭০০১৩৭ ফাওয়ারী াই সু্কর (রুভ-২)

1. উত্তয ফাওয়ারী ভির াডা 
2. যায়, ো ও ভির াডা কর রবাটায

228
বফডরাুয বল্নাঞ্চর
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ বফডরাুয ররফায ওদয়র রপয়ায রন্টায (রুভ-১)

1. বফডরাুয বফ ভবিয াডা
2. বফডরাুয রটনাদভন্ট রকায়াটড ায
3. বফডরাুয রাইন (েবক্ষন)

কর রবাটায

229
বফডরাুয বল্নাঞ্চর
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ বফডরাুয ররফায ওদয়র রপয়ায রন্টায (রুভ-২) 1. বফডরাুয রাইন ূফড কর রবাটায

230
বফডরাুয বল্নাঞ্চর
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ বফডরাুয ররফায ওদয়র রপয়ায রন্টায (রুভ-৩) 1. বফডরাুয রাইন বিভ কর রবাটায

231
কাীুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ শ্রী শ্রী যাভকৃষ্ণ আশ্রভ  বফেযাবঠ (রুভ-১)

1. বফডরাুয বতনতরা রকায়াটড ায াডা
2. ুযাতন ইট রখারা াডা কর রবাটায

232
কাীুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ কাীুয এপ ব সু্কর (রুভ-১)

1. কাীুয খাাঁনাভা াডা
2. কাীুয ভবল্লক াডা -২ কর রবাটায

Page 23 of 26



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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

233
কাীুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ িক কাীুয বশু বক্ষা রকন্দ্র 1. আরভুয রখ, খাাঁন ও ভির াডা -২ কর রবাটায

234
কাীুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ কাীুয এপ ব সু্কর (রুভ-2)

1. আরভুয-১ বাঙ্গী, েদুর ও রভাল্লা াডা (েবক্ষণ) 

2. আরভুয -১ নং েড ায ও রখবজ াডা কর রবাটায

235
আরভুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ কাীুয জবুনয়ায াই সু্কর 1. িক কাীুয ভবল্লক াডা -১ (অ্ং) কর রবাটায

236
আরভুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ িক কাীুয ুবরন বফাযী এপ ব সু্কর (রুভ-১)

1. িক কাীুয ভবল্লক াডা -১ (অ্ং)

2. িক কাীুয  যায় াডা কর রবাটায

237
আরভুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ উত্তয আরভুয এপ ব সু্কর (রুভ-১) 1. ো ও খাাঁন াডা কর রবাটায

238
আরভুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ উত্তয আরভুয এপ ব সু্কর (রুভ-২)

1. রভাল্লা াডা   
2. আরভুয-১ বাঙ্গী, েদুর ও ভবল্লক াডা (উত্তয)

কর রবাটায

239
কাীুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ ূফড কাীুয এপ ব সু্কর (রুভ-১) 1. কাীুয-২ রভাল্লা াডা কর রবাটায

240
কাীুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ ূফড কাীুয এপ ব সু্কর (রুভ-২)

1. ভবল্লক াডা -৩
2. রখ, খাাঁন ও ভির াডা -১ কর রবাটায

241
আরভুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ িক কাীুয ুবরন বফাযী এপ ব সু্কর (রুভ-২)

1. ো াডা
2. রখ াডা কর রবাটায

242
কাীুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ শ্রী শ্রী যাভকৃষ্ণ আশ্রভ বফেযাবঠ (রুভ-২) 1. কাীুয-১ নং ারোয াডা কর রবাটায

243
আরভুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ ূফড আরভুয এপ ব সু্কর (রুভ-১) 1. আরভুয রে ও রজদর াডা কর রবাটায

244
আরভুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ ূফড আরভুয এপ ব সু্কর (রুভ-২)

1.আরভুয ২নং যকায াডা
2. আরভুয রঘাল ও যাভাবনক াডা কর রবাটায

245
আরভুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ আরভুয কারীতরা এপ ব সু্কর (রুভ-১)

1. িক্রফতী ও অ্বধকাযী াডা               
2. ার, ো ও অ্বধকাযী াডা কর রবাটায

246
আরভুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ আরভুয কারীতরা এপ ব সু্কর (রুভ-২) 1. রফযা, রখ ও ভির াডা কর রবাটায

247
আরভুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ আরভুয াজযা াডা এপ ব সু্কর (রুভ-১) 1. ো াডা কর রবাটায
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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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

248
আরভুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ আরভুয াজযা াডা এপ ব সু্কর (রুভ-২)

1. াজযা াডা                     
2. ভির ও নস্কয াডা কর রবাটায

249
েবক্ষণ যায়ুয (উত্তয াডা)
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ যায়ুয উত্তয াডা এপ ব সু্কর (রুভ-১) 1. রফযা াডা ূফড কর রবাটায

250
েবক্ষণ যায়ুয (উত্তয াডা)
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ যায়ুয উত্তয াডা এপ ব সু্কর (রুভ-২) 1. রভাল্লা াডা কর রবাটায

251
েবক্ষণ যায়ুয (উত্তয াডা)
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ যায়ুয শ্রী শ্রী যাভকৃষ্ণ অ্ভৃত বফেযারয়  (রুভ-১) 1. াট াডা (যায়ুয উত্তয) (অ্ং) কর রবাটায

252
েবক্ষণ যায়ুয (উত্তয াডা)
রনাোখারী যায়ুয শ্রী শ্রী যাভকৃষ্ণ অ্ভৃত বফেযারয় (রুভ-২) 1. াট াডা (যায়ুয উত্তয) (অ্ং) কর রবাটায

253
েবক্ষণ যায়ুয (উত্তয াডা)
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ প্রবাত যবফ াঠাগায (রুভ-১) 1. রফযা াডা (বিভ) কর রবাটায

254
েবক্ষণ যায়ুয (উত্তয াডা)
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ প্রবাত যবফ াঠাগায (রুভ-২) 1. ার াডা কর রবাটায

255
েবক্ষণ যায়ুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ রডাঙ্গাবডয়া যায়ুয এপ ব সু্কর (রুভ-১)

1. অ্বধকাযী াডা           
2. যায়ুয (ভধয), ভাবে ও ো াডা কর রবাটায

256
েবক্ষণ যায়ুয
রনাোখারী              ৭৪৩৩১৮ রডাঙ্গাবডয়া যায়ুয এপ ব সু্কর (রুভ-২)

1. গুদড ও আেক াডা (উত্তয)

2. গুদড ও আেক াডা (েবক্ষণ)
কর রবাটায

257

েবক্ষণ যায়ুয
রনাোখারী                
৭৪৩৩১৮

 যায়ুয াই এপ .ব সু্কর (রুভ-১) 1. যায়ুয (ভধয) জানা াডা (উত্তয) কর রবাটায

258
েবক্ষণ যায়ুয
রনাোখারী               ৭৪৩৩১৮  যায়ুয াই এপ .ব. সু্কর (রুভ-২) 1. যায়ুয (ভধয) জানা াডা (েবক্ষণ) কর রবাটায

259
িডা যায়ুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ িডা যায়ুয বযজন বফেযারয় (রুভ-১)

1. িডা যায়ুয ফাজায াডা 
2.  িডা যায়ুয বং াডা কর রবাটায

260
িডা যায়ুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ িডা যায়ুয বযজন বফেযারয় (রুভ-২)

1.  িডা যায়ুয ভির াডা
2.   িডা যায়ুয ার াডা কর রবাটায
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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

156- বজবজ মবধানস া মনববাচন ভেত্র

21- ডায়িন্ড হারবার ভলাকস া মনববাচন ভেন্দ্রত্রর অন্তগবত

261
েবক্ষণ যায়ুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ েবক্ষণ যায়ুয এপ ব সু্কর (রুভ-১)

1. রঘাডুই াডা
2.  াগুবরয়া াডা কর রবাটায

262
েবক্ষণ যায়ুয
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ েবক্ষণ যায়ুয এপ ব সু্কর (রুভ-২)

1. রভাল্লা াডা -১
2. রভাল্লা াডা -২ কর রবাটায

263
রডাঙ্গাবডয়া
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ রডাঙ্গাবডয়া অ্নুভবত ফাবরকা বফেযারয় (রুভ-১) 1. রডাঙ্গাবডয়া ূফড ার াডা কর রবাটায

264
রডাঙ্গাবডয়া
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ রডাঙ্গাবডয়া অ্নুভবত ফাবরকা বফেযারয় (রুভ-২) 1. রডাঙ্গাবডয়া বিভ ার াডা কর রবাটায

265
রডাঙ্গাবডয়া
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ রডাঙ্গাবডয়া অ্নুভবত ফাবরকা বফেযারয় (রুভ-৩)

1. ভির াডা
2. ারোয াডা (অ্ং)

কর রবাটায

266
রডাঙ্গাবডয়া
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ রডাঙ্গাবডয়া অ্নুভবত ফাবরকা বফেযারয় (রুভ-৪) 1. ারোয াডা কর রবাটায

267
রডাঙ্গাবডয়া
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ েবক্ষণ রডাঙ্গাবডয়া এপ ব সু্কর (রুভ-১) 1. প্রাভাবনক াডা কর রবাটায

268
রডাঙ্গাবডয়া
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ েবক্ষণ রডাঙ্গাবডয়া এপ ব সু্কর (রুভ-২) 1. ভির াডা কর রবাটায

269
রডাঙ্গাবডয়া
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ রডাঙ্গাবডয়া এপ ব সু্কর (রুভ-১) 1. অ্বধকাযী াডা (অ্ং) কর রবাটায

270
রডাঙ্গাবডয়া
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ রডাঙ্গাবডয়া এপ ব সু্কর (রুভ-২)

1. অ্বধকাযী াডা (অ্ং)

2. ো াডা কর রবাটায

271
গোখাবর
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ গোখাবর এপ ব সু্কর (রুভ-১) 1. াত্র, িারতা ও রনফ ুাডা কর রবাটায

272
গোখাবর
রনাোখারী-৭৪৩৩১৮ গোখাবর এপ ব সু্কর (রুভ-২)

1. ভির, ো ও ফাগ াডা   
2. ভির, ভান্না ও প্রাভাবণক াডা কর রবাটায

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