এন্দ্রনক্সোয - III

চ্্যপ্টযর

২ প্্যরয

2.7.1

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয খ্িো তোমরেো
6-¢pa¡C মফধোনবো মনফোচগন ভেন্দ্রত্রয ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয

১- কুচমফোয (তঃ) ভরোেবো মনফোচগন ভেন্দ্রত্রয ন্তর্গত
ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

১

২

৩

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

৪

৫

তোমরেো

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

৬

৭

৮

৯

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

১

গ্রো: :-অদোফোমি গ্রো:েোজরীকুিো

েোজরীকুিো জুমনয়োয উচ্চ মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

েোজরীকুিো,ভজ.এর-১

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1045

২ কি .কি .

২

গ্রো: :-অদোফোমি গ্রো:ভোেোদ অদোফোিী

ভোেোদ অদোফোিী এ.এ.ভে ভন্টোয

২৫

হ্যাঁ

ভোেোদ অদোফোিী(ূফগ ও মিভোং),
ভজ.এর-৫

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1073

২ কি .কি .

৩

গ্রো: :-অদোফোমি গ্রো:মফজরীচটেো

মফজরীচটেো ভেোর ভেডোয প্রো:
মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

মফজরীচটেো,ভজ.এর-৬

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1246

২ কি .কি .

৪

গ্রো: :-অদোফোমি গ্রো:ভভোযবোঙ্গো

ভভোযবোঙ্গো নং-২ ৫ভ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

ভভোযবোঙ্গো,ভজ.এর-৪

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

919

২ কি .কি .

৫

গ্রো: :-অদোফোিী গ্রো:অমটয়োফোিী মর্যদো
অদোফোযী

অমটয়োফোিী মর্যদো অদোফোযী
এ.এ.ভে ভন্টোয

২৫

হ্যাঁ

অমটয়োফোিী মর্যদো অদোফোযী,ভজ.এর-৮

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

453

২ কি .কি .

৬

গ্রো: :-অদোফোমি গ্রো:মেোভত অদোফোময

অদোফোময যেোযী প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

মেোভত অদোফোময(উত্তয-দমেণ ও ভধযয),
ভজ.এর-৯

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

523

২ কি .কি .

৭

গ্রো: :-অদোফোমি গ্রো:ফি অদোফোময

ফি অদোফোময যফীে মফদযোমঠ

২৫

হ্যাঁ

ফি অদোফোময,ভজ.এর-১১

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1296

২ কি .কি .

৮

গ্রো: :-অদোফোমি গ্রো:ভটরো অদোফোময

ভটরো অদোফোময এআন্দ্রডড প্রথভ ভপ
প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

ভটরো অদোফোময,ভজ.এর-৭

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1190

২ কি .কি .

৯

গ্রো: :-অদোফোমি গ্রো:টোমেভোযী

টোমেভোযী ৫ভ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

নোটোফোিী,ভজ.এর-২,টোমেভোযী,ভজ.এর-১০

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

411

২ কি .কি .

১০

গ্রো: :-অদোফোমি গ্রো:মরদুয়োয

মরদুয়োয জুমনয়োয ভফমে স্কুর (েে নং১)

২৫

হ্যাঁ

মরদুয়োয(দ),ভজ.এর-১৬

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

835

২ কি .কি .

১১

গ্রো: :-অদোফোমি গ্রো:মরদুয়োয

মরদুয়োয জুমনয়োয ভফমে স্কুর (েে নং২)

২৫

হ্যাঁ

মরদুয়োয(উ),ভজ.এর-১৬

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

654

২ কি .কি .

ভন্তফয

১০

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

১২

গ্রো: :-অদোফোমি গ্রো:ডোউয়োফোিী

ডোউয়োফোিী ৪থগ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয় (েে
নং-১)

২৫

হ্যাঁ

ডোউয়োফোিী(উ),ভজ.এর-১৫

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

591

২ কি .কি .

১৩

গ্রো: :-অদোফোমি গ্রো:ডোউয়োফোিী

ডোউয়োফোিী ৪থগ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয় (েে
নং-২)

২৫

হ্যাঁ

ডোউয়োফোিী(দ),ভজ.এর-১৫

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

785

২ কি .কি .

১৪

গ্রো: :-অদোফোমি গ্রো:ভোবোনোফোন্দ্রযোভোময়ো

েোমজ নজরুর আরোভ প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

ভোবোনোফোন্দ্রযোভোময়ো,ভজ.এর-১৩

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

720

২ কি .কি .

১৫

গ্রো: :-অদোফোমি গ্রো:েোটফোন্দ্রযোভোময়ো

েোটফোন্দ্রযোভোময়ো ভেোর ভেডোয প্রো:
মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

েোটফোন্দ্রযোভোময়ো,ভজ.এর-১৪

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

742

২ কি .কি .

১৬

গ্রো: :-অদোফোমি গ্রো:র্োিোনোটো

র্োিোনোটো ৫ভ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

র্োিোনোটো,ভজ.এর-১২

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1079

২ কি .কি .

১৭

গ্রো: :-অদোফোমি গ্রো:ফোমজতচোতযো

ফোমজতচোতযো ম.এ. প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

ফোমজতচোতযো,ভজ.এর-২৭

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

833

২ কি .কি .

১৮

গ্রো: :-অদোফোমি গ্রো:ভেোনোচোতযো

ভেোনোচোতযো ৫ভ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

ভেোনোচোতযো(),ভজ.এর-২৬

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1169

২ কি .কি .

১৯

গ্রো: :-অদোফোমি গ্রো:ভেোনোচোতযো

ূফগ ভেোনোচোতযো এআন্দ্রডড প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

ভেোনোচোতযো(ূফগ ),ভজ.এর-২৬

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

836

২ কি .কি .

২০

গ্রো: :-অদোফোমি গ্রো:ভেোনোচোতযো

ভেোনোচোতযো যেোময প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

ভেোনোচোতযো(দ),ভজ.এর-২৬

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1263

২ কি .কি .

২১

গ্যাঃপ্াঃ-ব্রহ্মত্তর চ্যত্রয গ্যাঃব্রহ্মত্তর চ্যত্রয

-cJM¡a¡ -Øfn¡m LÉ¡X¡l fË¡b¢jL
ú¥m

২৫

হ্যাঁ

ব্রহ্মত্তযচোত্রো(উ),ভজ.এর-২৪

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1144

২ কি .কি .

২২

গ্যাঃপ্াঃ-ব্রহ্মত্তর চ্যত্রয গ্যাঃব্রহ্মত্তর চ্যত্রয

োর্যদীমি যেোময প্রো: মফদযোরয় (েে
নং-২)

২৫

হ্যাঁ

ব্রহ্মত্তযচোত্রো(দ),ভজ.এর২৪,োর্যদীমি,,ভজ.এর-১৭

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

525

২ কি .কি .

২৩

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:ভদওখ্োতো ভেোর ভেডোয প্রো: মফদযোরয়
ভদওখ্োতো

২৫

হ্যাঁ

ভদওখ্োতো, ভজ.এর-২৫

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

717

২ কি .কি .

২৪

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:ব্রহ্মত্তযচোত্রো ৫ভ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয়
ব্রহ্মত্তযচোত্রো

২৫

হ্যাঁ

ব্রহ্মত্তযচোত্রো(),ভজ.এর-২৪

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

884

২ কি .কি .

ভন্তফয

shifting

shifting

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

২৫

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:ব্রহ্মত্তযচোত্রো র্ব: প্রো: মফদযোরয়
ব্রহ্মত্তযচোত্রো

২৫

হ্যাঁ

ব্রহ্মত্তযচোত্রো(ভ),ভজ.এর-২৪

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

679

২ কি .কি .

২৬

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:েোন্দুয়োযটোযী ৫ভ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয়
ব্রহ্মত্তযচোত্রো

২৫

হ্যাঁ

ব্রহ্মত্তযচোত্রো(ূফগ ),ভজ.এর-২৪

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1269

২ কি .কি .

২৭

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:জোমটর্োযো এআন্দ্রডড প্রো: মফদযোরয়
জোমটর্োযো

২৫

হ্যাঁ

জোমটর্োযো,ভজ.এর-২২

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1246

২ কি .কি .

২৮

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:ভঢমেয়োজোন ৫ভ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয়
ভঢমেয়োজোন

২৫

হ্যাঁ

ভঢমেয়োজোন,ভজ.এর-২৩

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

630

২ কি .কি .

২৯

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:ফোন্দ্রযোফোংরো োযদো মশু তীথগ
ফোন্দ্রযোফোংরো

২৫

হ্যাঁ

ফোন্দ্রযোফোংরো,ভজ.এর-২০

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

652

২ কি .কি .

৩০

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:- র্োফুয়ো ভেোর ভেডোয প্রো: মফদযোরয়
র্োফুয়ো
(েে নং- ১)

২৫

হ্যাঁ

র্োফুয়ো(উ),ভজ.এর-২১

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1019

২ কি .কি .

৩১

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:- র্োফুয়ো ভেোর ভেডোয প্রো: মফদযোরয়
র্োফুয়ো
(েে নং- ২)

২৫

হ্যাঁ

র্োফুয়ো(দ),ভজ.এর-২১

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

743

২ কি .কি .

৩২

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:- নোেোযজোন এআন্দ্রডড ১ভ ভপ প্রো:
নোেোযজোন
মফদযোরয় (েে নং-১)

২৫

হ্যাঁ

নোেোযজোন(উ),ভজ.এর-৪৫

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

867

২ কি .কি .

৩৩

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:- নোেোযজোন এআন্দ্রডড ১ভ ভপ প্রো:
নোেোযজোন
মফদযোরয় (েে নং-২)

২৫

হ্যাঁ

নোেোযজোন(দ),ভজ.এর৪৫,ভোনোযোট,,ভজ.এর-৪১

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

560

২ কি .কি .

৩৪

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:েোটমমঙ্গভোযী মফদযোোর্য মফদযোীঠ
েোটমমঙ্গভোযী

২৫

হ্যাঁ

েোটমমঙ্গভোযী,ভজ.এর-৪৭

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

905

২ কি .কি .

৩৫

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:তোভোগুময জুমনয়য ভফমে স্কুর
তোভোগুময

২৫

হ্যাঁ

তোভোগুময,ভজ.এর-৪৬

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

864

২ কি .কি .

৩৬

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:- মমঙ্গভোময ২ নং ফ্লোড ভল্টোয (েে নংন্দযন মমঙ্গভোময
১)

২৫

হ্যাঁ

ন্দযন মমঙ্গভোময(ূফগ),ভজ.এর-৪৮ ,ন্দযন
ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য
মমঙ্গভোময(),ভজ.এর-৪৮

1098

২ কি .কি .

৩৭

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:- মমঙ্গভোময ২ নং ফ্লোড ভল্টোয
ন্দযন মমঙ্গভোময
২)

২৫

হ্যাঁ

ন্দযন মমঙ্গভোময(),ভজ.এর-৪৮

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1151

২ কি .কি .

৩৮

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:- মমঙ্গভোময যনোথগী প্রো: মফদযোরয় (েে নংমমঙ্গভোময
১)

২৫

হ্যাঁ

মমঙ্গভোময(উ),ভজ.এর-৩

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

742

২ কি .কি .

৩৯

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:- মমঙ্গভোময যনোথগী প্রো: মফদযোরয় (েে নংমমঙ্গভোময
২)

২৫

হ্যাঁ

উত্তযমমঙ্গভোময(দ),ভজ.এর-৩

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

968

২ কি .কি .

(েে নং-

ভন্তফয

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

৪০

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:- মমঙ্গভোময নদীয চয ৪থগ প্ল্যোন প্রো:
উত্তয মমঙ্গভোময
মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

উত্তয মমঙ্গভোময(উ-ূফগ),ভজ.এর-৩

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

687

২ কি .কি .

৪১

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:- নতুনফ ভন্রোর েনযড্ প্রো: মফদযোরয়
নতুনফ
(েে নং-১)

২৫

হ্যাঁ

নতুনফ(ূফগ),ভজ.এর-১৮

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

593

২ কি .কি .

৪২

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:- নতুনফ ভন্টোর েনযড্ প্রো: মফদযোরয়
নতুনফ
(েে নং-২)

২৫

হ্যাঁ

নতুনফ(দ),ভজ.এর-১৮

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

829

২ কি .কি .

৪৩

গ্রো: :-ব্রহ্মত্তযচোত্রো গ্রো:- পুরফোময ভর্োোআদো ৫ভ প্ল্যোন প্রো:
দমেন মমঙ্গভোময
মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

দমেণ মমঙ্গভোময(ূফগ),ভজ.এর-১৯

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

570

২ কি .কি .

৪৪

গ্রো: :-মতোআ ২, গ্রো:ভেযীফোমি

ভেযীফোমি মফন্দ্রযযোট ৪থগ প্ল্যোন প্রো:
মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

ভেযীফোমি(ূফগোং),ভজ.এর-২৮

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1165

২ কি .কি .

৪৫

গ্রো: :-মতোআ ২, গ্রো:ভেযীফোমি

ভেমযফোিী এআন্দ্রডড প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

ভেযীফোমি(ভ),ভজ.এর২৮,ভেযীফোমি(দ),ভজ.এর-২৮

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1197

২ কি .কি .

৪৬

গ্রো: :-মতোআ ২, গ্রো:ভেযীফোমি

ভভয়ন্দ্রযযমদিী এআন্দ্রডড প্রো: মফদযোরয়
(েে নং-১)

২৫

হ্যাঁ

ভেযীফোমি(উ),ভজ.এর-২৮

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

865

২ কি .কি .

৪৭

গ্রো: :-মতোআ ২, গ্রো:ভেযীফোমি

ভভয়ন্দ্রযযমদিী এআন্দ্রডড প্রো: মফদযোরয়
(েে নং-২)

২৫

হ্যাঁ

ভেযীফোমি(দ),ভজ.এর-২৮

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

720

২ কি .কি .

৪৮

গ্রো: :-মতোআ ২, গ্রো:ভেযীফোমি

খ্যোযোট েোরীফোমি ভেোর ভেডোয প্রো:
মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

ভেযীফোমি(উ),ভজ.এর-২৮

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1179

২ কি .কি .

৪৯

গ্রো: :-মতোআ ২, গ্রো:ধুন্দ্রভযখ্োতো

ধুন্দ্রভযখ্োতো অেভ ভেট প্ল্যোন প্রো:
মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

ধুন্দ্রভযখ্োতো(দ),ভজ.এর-২৯

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1222

২ কি .কি .

৫০

গ্রো: :-মতোআ ২, গ্রো:ধুন্দ্রভযখ্োতো

ধুন্দ্রভযখ্োতো ৫ভ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

ধুন্দ্রভযখ্োতো(উ),ভজ.এর-২৯

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1047

২ কি .কি .

৫১

গ্রো: :-মতোআ ২, গ্রো:ধুন্দ্রভযখ্োতো

ধুন্দ্রভযখ্োতো যেোময প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

ধুন্দ্রভযখ্োতো(ূফগ),ভজ.এর-২৯

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1002

২ কি .কি .

৫২

গ্রো: :-মতোআ ২, গ্রো:ধুন্দ্রভযখ্োতো

মতোআ নং-২ এভ.এ.ভে ভন্টোয

২৫

হ্যাঁ

ধুন্দ্রভযখ্োতো(),ভজ.এর-২৯

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1156

২ কি .কি .

৫৩

গ্রো: :-মতোআ ২, গ্রো:েোন্দ্রয়ন্দ্রতযফোমি

েোন্দ্রয়ন্দ্রতযফোমি ভেোর ভেডোয প্রো:
মফদযোরয় (েে নং-১)

২৫

হ্যাঁ

েোন্দ্রয়ন্দ্রতযফোমি(),ভজ.এর-৩০

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

989

২ কি .কি .

৫৪

গ্রো: :-মতোআ ২, গ্রো:েোন্দ্রয়ন্দ্রতযফোমি

েোন্দ্রয়ন্দ্রতযফোমি ভেোর ভেডোয প্রো:
মফদযোরয় (েে নং-২)

২৫

হ্যাঁ

েোন্দ্রয়ন্দ্রতযফোমি(ূফগ),ভজ.এর-৩০

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

888

২ কি .কি .

ভন্তফয

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

৫৫

গ্রো: :-মতোআ ২, গ্রো:েোন্দ্রয়ন্দ্রতযফোমি

েোন্দ্রয়ন্দ্রতযফোমি ভেোর ভেডোয প্রো:
মফদযোরয় (েে নং-৩)

২৫

হ্যাঁ

েোন্দ্রয়ন্দ্রতযফোমি(ভ),ভজ.এর৩০,েোন্দ্রয়ন্দ্রতযফোমি(দ),ভজ.এর-৩০,

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1283

২ কি .কি .

৫৬

গ্রো: :-মতোআ ১, গ্রো:খ্োভোয মতোআ

খ্োভোয মতোআ ৫ভ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয়
(েে নং-১)

২৫

হ্যাঁ

খ্োভোয মতোআ(),ভজ.এর-৩৪

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

750

২ কি .কি .

৫৭

গ্রো: :-মতোআ ১, গ্রো:খ্োভোয মতোআ

খ্োভোয মতোআ ৫ভ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয়
(েে নং-২)

২৫

হ্যাঁ

খ্োভোয মতোআ(ূফগ),ভজ.এর-৩৪

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1012

২ কি .কি .

৫৮

গ্রো: :-মতোআ ১, গ্রো:মতোআ

মতোআ এআন্দ্রডড প্রো: মফদযোরয় (েে নং১)

২৫

হ্যাঁ

মতোআ(ূফগ),ভজ.এর-৩৭

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1147

২ কি .কি .

৫৯

গ্রো: :-মতোআ ১, গ্রো:মতোআ

মতোআ এআন্দ্রডড প্রো: মফদযোরয় (েে নং২)

২৫

হ্যাঁ

মতোআ(দ),ভজ.এর-৩৭

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

739

২ কি .কি .

৬০

গ্রো: :-মতোআ ১, গ্রো:মতোআ

ঞ্চোনন স্মৃমত মফদযোমঠ (েে নং-১)

২৫

হ্যাঁ

মতোআ(),ভজ.এর-৩৭

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1087

২ কি .কি .

৬১

গ্রো: :-মতোআ ১, গ্রো:মতোআ

ঞ্চোনন স্মৃমত মফদযোমঠ (েে নং-২)

২৫

হ্যাঁ

মতোআ(উ),ভজ.এর-৩৭

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1015

২ কি .কি .

৬২

গ্রো: :-মতোআ ১, গ্রো:বোিোরী

মতোআ উচ্চ মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

বিোরী(),ভজ.এর-৩৬

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

969

২ কি .কি .

৬৩

গ্রো: :-মতোআ ১, গ্রো:ভবোরোচোতযো

ভবোরোচোতযো ৫ভ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

ভবোরোচোতযো,ভজ.এর-৩৫

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1040

২ কি .কি .

৬৪

গ্রো: :-মতোআ ১, গ্রো:বোিোরী

বোিোরী ম.এ. প্রো: মফদযোরয় (েে নং১)

২৫

হ্যাঁ

বোিোরী(উ-ভ),ভজ.এর-৩৬

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

714

২ কি .কি .

৬৫

গ্রো: :-মতোআ ১, গ্রো:বোিোরী

বোিোরী ম.এ. প্রো: মফদযোরয় (েে নং২)

২৫

হ্যাঁ

বোিোরী(দ-ভ),ভজ.এর-৩৬

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1203

২ কি .কি .

৬৬

গ্রো: :-মতোআ ১, গ্রো:বোিোরী

বোিোরী েোরীফোমি অয.অয প্রো:
মফদযোরয় (েে নং-১)

২৫

হ্যাঁ

বোিোরী(উ),ভজ.এর-৩৬

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

706

২ কি .কি .

৬৭

গ্রো: :-মতোআ ১, গ্রো:বোিোরী

বোিোরী েোরীফোমি অয.অয প্রো:
মফদযোরয় (েে নং-২)

২৫

হ্যাঁ

বোিোরী(দ),ভজ.এর-৩৬

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

741

২ কি .কি .

৬৮

গ্রো: :-মতোআ ১, গ্রো:নর্য মতোআ

ভনতোজী মফদযোমঠ

২৫

হ্যাঁ

নর্যমতোআ,ভজ.এর-৩৩

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

935

২ কি .কি .

ভন্তফয

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

৬৯

গ্রো: :-মতোআ ১, গ্রো:অযমজখ্োভোয মতোআ

অযমজখ্োভোয মতোআ প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

অযমজখ্োভোয মতোআ,ভজ.এর-৩১

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

541

২ কি .কি .

৭০

গ্রো: :-মতোআ ১, গ্রো:বোিোরী

বোযোরী অয অয জুমনয়োয োআ মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

বোিোরী(),ভজ.এর-৩৬

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1247

২ কি .কি .

৭১

গ্রো: :-মতোআ ১, গ্রো:মযর মতোআ

মযর মতোআ এ.এ.ভে. (মনর
ফভগন্দ্রনয ফোমিয মনেট)

২৫

হ্যাঁ

মযর মতোআ,ভজ.এর-৩২

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

619

২ কি .কি .

৭২

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:দ্মভোযী

দ্মভোযী ৪থগ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

োটীভোযীন্দ্রজ.এর,-৪৪ দ্মভোযী ভজ.এর-৪৩ ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

644

২ কি .কি .

৭৩

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:ফোরোুকুযী

ফোরোুকুযী উত্তয এ.এ.ভে

২৫

হ্যাঁ

ফোরোুকুযী (উত্তয) ভজ, এর নং- ৩৯

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

967

২ কি .কি .

৭৪

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:ফোরোুকুযী

ফোরোুকুযী ৫ভ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয় (েে
নং-১)

২৫

হ্যাঁ

ফোরোুকুযী (দমেন) ভজ, এর নং- ৩৯

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

648

২ কি .কি .

৭৫

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:ফোরোুকুযী

ফোরোুকুযী ৫ভ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয় (েে
নং-২)

২৫

হ্যাঁ

ফোরোুকুযী(দমেন-মিভ)ভজ, এর নং-৩৯

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1129

২ কি .কি .

৭৬

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:োমনখ্োওয়ো

সুমটফোমি এআন্দ্রডড প্রো: মফদযোরয় (েে নং১)

২৫

হ্যাঁ

োমনখ্োওয়ো (দ:)ভজ, এর নং-৪২

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

686

২ কি .কি .

৭৭

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:োমনখ্োওয়ো

সুমটফোমি এআন্দ্রডড প্রো: মফদযোরয় (েে নং২)

২৫

হ্যাঁ

োমনখ্োওয়ো (উ:)ভজ, এর নং-৪২

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1056

২ কি .কি .

৭৮

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:-নর্য
নর্যমর্দোযী ভেোর ভেডোয প্রো: মফদযোরয়
মর্দোযী

২৫

হ্যাঁ

নর্য মর্দোযী, ভজ. এর নং-৪০

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

684

২ কি .কি .

৭৯

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:োতবোন্ডোযী

োতবোন্ডোযী ঙ্গনওয়োযী ভেে (মজত
ফভগন্দ্রনয ফোিীয মনেট)

২৫

হ্যাঁ

োত বোন্ডোযী (দ:)ভজ, এর নং-৩৮

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1105

২ কি .কি .

৮০

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:োতবোন্ডোযী

োতবোন্ডোযী এআন্দ্রডড প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

োত বোন্ডোযী (ভধযয)ভজ, এর নং-৩৮,
োতবোন্ডোযী (উঃ), ভজ. এর নং-৩৮

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

961

২ কি .কি .

৮১

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:-চোভটো চোভটো ভেোর ভেডোয প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

চোভটো (দ:) ভজ, এর নং-৫১

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1063

২ কি .কি .

৮২

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:অঠোন্দ্রযোজোমন

অঠোন্দ্রযোজোমন ৪থগ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয় (
েে নং-১)

২৫

হ্যাঁ

অঠোন্দ্রযোজোমন (ূফগ) ভজ, এর নং-৫০

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

988

২ কি .কি .

৮৩

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:অঠোন্দ্রযোজোমন

অঠোন্দ্রযোজোমন ৪থগ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয় (
েে নং-২)

২৫

হ্যাঁ

অঠোন্দ্রযোজোমন (মিভ ং) ভজ, এর নং-৫০ ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

816

২ কি .কি .

ভন্তফয

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

৮৪

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:-চোভটো চোভটো অদগ উচ্চ মফদযোরয় (েে নং-১)

২৫

হ্যাঁ

চোভটো (উত্তয)ভজ, এর নং-৫১

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

642

২ কি .কি .

৮৫

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:-চোভটো চোভটো অদগ উচ্চ মফদযোরয় (েে নং-২)

২৫

হ্যাঁ

চোভটো (উত্তয ভধযয)ভজ, এর নং-৫১

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

856

২ কি .কি .

৮৬

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:-চোভটো

গুঞ্জযীয চওিো ভেোর ভেডোয প্রো:
মফদযোরয় (েে নং-১)

২৫

হ্যাঁ

চোভটো (ভধয) ভজ, এর নং-৫১

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

731

২ কি .কি .

৮৭

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:-চোভটো

গুঞ্জযীয চওিো ভেোর ভেডোয প্রো:
মফদযোরয় (েে নং-২)

২৫

হ্যাঁ

চোভটো (ভধয-মিভ) ভজ, এর নং-৫১

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

714

২ কি .কি .

গ্যাঃপ্াঃ- চ্যিটয গ্যাঃ-

চ্যিটয (িধ্্) অঙ্গনওয়যরী কিন্দ্র, কিন্দ্র

চ্যিটয িধ্্

129

২৫

হ্যাঁ

Q¡jV¡ (jdÉ f¢ÕQj) কে. এল. নং-51

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

725

২ কি .কি .

৮৯

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:-চোভটো

ূফগ চোভটো ৪থগ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয় (েে
নং-১)

২৫

হ্যাঁ

চোভটো (ূফগ) ভজ, এর নং-৫১

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

876

২ কি .কি .

৯০

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:-চোভটো

ূফগ চোভটো ৪থগ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয় (েে
নং-২)

২৫

হ্যাঁ

চোভটো(ূফগ ভধযয)ভজ, এর নং-৫১

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

635

২ কি .কি .

৯১

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:েআভোময

েআভোময নং-২ যেোময প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

েআভোময ভজ, এর নং-৫৩

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

723

২ কি .কি .

৯২

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:ভচোযখ্োনো

ভচোযখ্োনো ৫ভ প্ল্যোন প্রো: মফদযোরয়

২৫

হ্যাঁ

ভচোযখ্োনো ভজ, এর নং-৫২

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

742

২ কি .কি .

৯৩

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:-চোভটো ভেোনোচোভটো যোভেৃষ্ণ মশুতীথগ

২৫

হ্যাঁ

চোভটো (ঃ) ভজ, এর নং-৫১

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1244

২ কি .কি .

৯৪

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:-ফিথয ফিথয যেোময প্রো: মফদযোরয় (েে নং-১)

২৫

হ্যাঁ

ফিথয (উত্তয-মিভ) ভজ, এর নং-৪৯

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

907

২ কি .কি .

৯৫

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:-ফিথয দযস প্যরয অঙ্গনওয়যরী কিন্দ্র, কিন্দ্র নং-১৯৭

২৫

হ্যাঁ

hlbl (c¢re f¢ÕQj) কে. এল. নং-49

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

719

২ কি .কি .

৯৬

গ্রো: :-চোভটো, গ্রো:-ফিথয ফিথয যেোময প্রো: মফদযোরয় (েে নং-৩)

২৫

হ্যাঁ

ফিথয(দমেন) ভজ, এর নং-৪৯

ের ভবোটোন্দ্রযয জন্য

1135

২ কি .কি .

৮৮

ew-

েন্দ্ররয জন্য

৯৭

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ২,
খ্োমরো ভর্োোনীভোযী জুমনয়োয ভফমে স্কুর
গ্রোঃ- খ্োমরো ভর্োোমনভোযী

২২

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

খ্োমরো ভর্োোনীভোযী (উত্তয)ভজ, এর নং-৬

985

ভন্তফয

New

shifting

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

েন্দ্ররয জন্য

৯৮

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ২, খ্োমরো ভর্োোনীভোযী েোমরযোঠ
গ্রোঃ- খ্োমরো ভর্োোমনভোযী ঙ্গনয়োযী ভেে নং-৪৭

২২

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

খ্োমরো ভর্োোনীভোযী (দমেণ)ভজ, এর নং-৬

901
েন্দ্ররয জন্য

৯৯

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ২,
খ্োমরো ভর্োোনীভোযী যোজোট প্রোআঃ স্কুর
গ্রোঃ- খ্োমরো ভর্োোমনভোযী

২০

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

খ্োমরো ভর্োোনীভোযী(দঃ )ভজ, এর নং-৬

652
েন্দ্ররয জন্য

১০০

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ২, খ্োমরো ভর্োোনীভোযী ঙ্গনয়োযী ভেে নংগ্রোঃ- খ্োমরো ভর্োোমনভোযী ৪৫

২০

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

খ্োমরো ভর্োোনীভোযী(দঃ )ভজ, এর নং-৬

774
েন্দ্ররয জন্য

১০১

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ২, খ্োমরোন্দ্রর্োোনীভোযীফন্দ্রযটোযীএআন্দ্রডড
গ্রোঃ- খ্োমরো ভর্োোমনভোযী প্রো: স্কুর (েে নং-১)

২০

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

খ্োমরো ভর্োোনীভোযী(উ:)ভজ, এর নং-৬

891
েন্দ্ররয জন্য

১০২

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ২, খ্োমরোন্দ্রর্োোনীভোযীফন্দ্রযটোযীএআন্দ্রডড
গ্রোঃ- খ্োমরো ভর্োোমনভোযী প্রো: স্কুর (েে নং-২)

২০

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

খ্োমরো ভর্োোনীভোযী(উ:)ভজ, এর নং-৬

945

১০৩

১০৪

১০৫

েন্দ্ররয জন্য

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ২,
গ্রোঃ- ফি নোটোফোমি

ফি নোটোফোমি মশুমেো ভেে

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ২,
গ্রোঃ- ফি নোটোফোমি

েোজী নজরুর োআ স্কুর

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ২,
গ্রোঃ- ভেোট নোটোফোমি

২৫

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ফি নোটোফোিী (ূফগ)ভজ, এর নং-২

1139
েন্দ্ররয জন্য
২৫

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ফি নোটোফোিী (ূফগ)ভজ, এর নং-২

947
েন্দ্ররয জন্য
ভেোটনোটোফোমি মশুমেো ভেে

২০

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ভেোটনোটোফোিী ভজ, এর নং-৩

863

ভন্তফয

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

১০৬

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ২,
গ্রোঃ- ফি নোটোফোমি

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

েন্দ্ররয জন্য
ফিনোটোফোিী জুমনয়োয ভফমে স্কুর

২১

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ফি নোটোফোিী(ূফগ), ভজ এর নং-২

869
েন্দ্ররয জন্য

১০৭

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ২, ভেোট নরন্দ্রধোন্দোযো ভেোর েযোডোয প্রো :
গ্রোঃ- ভেোন্দ্রটো নরন্দ্রধোন্দোযো স্কুর

২০

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ভেোট নরন্দ্রধোন্দোযো, ভজ.এর. নং ১

1278

১০৮

১০৯

১১০

১১১

১১২

১১৩

১১৪

েন্দ্ররয জন্য

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ২,
গ্রোঃ- েোভতোুয

েোভতো জুমনয়োয ভফমে স্কুর

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ২,
গ্রোঃ- মফননোআ

মফননোআ মনউমর ভটঅ প্রোআঃ স্কুর

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ২,
গ্রোঃ- েোরীর্ঞ্জ

েোরীর্ঞ্জ জুমনয়োয ভফমে স্কুর

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ১,
গ্রোঃ- যোঙ্গোোনী
গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ১,
গ্রোঃ- চমেয়োযোিো প্রথভ
খ্ন্ড

২২

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

েোভতোুয , ভজ.এর. নং ৫

754
েন্দ্ররয জন্য
২০

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

মফননোআ (ঃ), ভজ.এর. নং ৪

1031
েন্দ্ররয জন্য
২২

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

েোরীর্ঞ্জ, ভজ. এর. নং-১৩

1320
েন্দ্ররয জন্য
যোঙ্গোোমন এআন্দ্রডড প্রোআ: স্কুর

২৫

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

যোঙ্গোোমন , ভজ.এর. নং ১৪

835
েন্দ্ররয জন্য
চমেয়োয োিো ভেট প্ল্যোন প্রোআ: স্কুর

২০

হ্োাঁ

চমেয়োয োিো প্রথভ খ্ন্ড, (দমেন) ভজ.এর.
নং ১৬

১ মে.মভ.
1029
েন্দ্ররয জন্য

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ১,
গ্রোঃ- চমেয়োযোিো প্রথভ
খ্ন্ড

ন্যভয়ী প্রোআঃ স্কুর

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ১,
গ্রোঃ- খ্োমরোগুমি

খ্োমরো গুমি প্রোআঃ স্কুর

২০

হ্োাঁ

চমেয়োয োিো প্রথভ খ্ন্ড, (উত্তয) ভজ.এর.
নং ১৬

১ মে.মভ.
798

২০

হ্োাঁ

খ্োমরো গুমি, ভজ.এর. নং ১৫

েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
737

ভন্তফয

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

১১৫

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ১,
গ্রোঃ- চোউন্দ্ররযকুমঠ

চোউন্দ্ররয কুঠীন্দ্রেোর েযোডোয মনউ প্রোআ:
স্কুর (েে নং-১)

২০

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ১,
গ্রোঃ- চোউন্দ্ররযকুমঠ

চোউন্দ্ররয কুঠীন্দ্রেোর েযোডোয মনউ প্রোআ:
স্কুর (েে নং-2)

২০

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ১,
গ্রোঃ- োোযর্ঞ্জ

োোির্ঞ্জ ভপোথগ প্ল্যোন প্রোআ: স্কুর

২১

১১৬

১১৭

১১৮

১১৯

১২০

১২১

১২২

১২৩

১২৪

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ১,
গ্রোঃ- পুরফোিী

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

ভন্তফয

েন্দ্ররয জন্য
হ্োাঁ

১ মে.মভ.

চোউন্দ্ররয কুঠী , ভজ.এর. নং ১৭

715
েন্দ্ররয জন্য
হ্োাঁ

১ মে.মভ.

চোউন্দ্ররয কুঠী , ভজ.এর. নং ১৭

New

658
েন্দ্ররয জন্য
হ্োাঁ

১ মে.মভ.

োোির্ঞ্জ , ভজ.এর. নং১৮

799
েন্দ্ররয জন্য
ফি পুরফোিী জুমনয়োয ভফমে স্কুর

২১

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

পুরফোিী (ং), ভজ.এর. নং ১০

1270
েন্দ্ররয জন্য

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ১,
গ্রোঃ- পুরফোিী

ূফগ পুরফোমি নফ প্রোথমভে মফদযোরয়

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ১,
গ্রোঃ- দ্বোমযয়ো

দ্বোমযয়ো মপপথ প্ল্যোন প্রোআঃ স্কুর

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ১,
গ্রোঃ- মবতযেোভতো

ভর্োোনীভোযী র্োরগ জুমনয়োয োআ স্কুর

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ১,
গ্রোঃ- মবতযেোভতো

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

২১

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

পুরফোিী (ং), ভজ.এর. নং ১০

923
২০

হ্োাঁ

দ্বোমযয়ো , ভজ.এর. নং ১২

েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
1029
েন্দ্ররয জন্য

২০

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

মবতযেোভতো (দমেন), ভজ.এর. নং ৯

997
মবতযেোভতো মপপথ প্ল্যোন প্রোআ: স্কুর
(েে নং-১)

েন্দ্ররয জন্য
২০

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

মবতযেোভতো (মিভ), ভজ.এর. নং ৯

714
েন্দ্ররয জন্য

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ১,
গ্রোঃ- মবতযেোভতো

মবতযেোভতো মপপথ প্ল্যোন প্রোআ: স্কুর
(েে নং-২)

২০

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ১,
গ্রোঃ- মবতযেোভতো

ভর্োোমনভোযী োআ স্কুর (েে নং-১)

২৪

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

মবতযেোভতো (ূ:), ভজ.এর. নং ৯

652
েন্দ্ররয জন্য
হ্োাঁ

১ মে.মভ.

মবতয েোভতো ( মিভ)ভজ, এর নং-৯

1201

New

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

১২৫

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ১,
গ্রোঃ- মবতযেোভতো

ভর্োোমনভোযী োআ স্কুর (েে নং-২)

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ১,
গ্রোঃ- জোভফোিী

জোভফোিী মপপথ প্ল্যোন প্রোআঃ স্কুর

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ১,
গ্রোঃ- জোভফোিী

জোভফোিী মনউমর ভটঅ প্রোআঃ স্কুর

১২৬

১২৭

১২৮

১২৯

১৩০

১৩১

গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ১,
গ্রোঃ- জোভফোিী
গ্রোঃঃ- ভর্োোমনভোযী ১,
গ্রোঃ- টোেীভোযী

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

েন্দ্ররয জন্য
২৪

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

মবতয েোভতো ( মিভ)ভজ, এর নং-৯

914
েন্দ্ররয জন্য
২১

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

জোভফোিী (দমেন), ভজ.এর. নং ৭

1286
েন্দ্ররয জন্য
২২

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

জোভফোিী (উত্তয)ভজ, এর নং-৭

975
েন্দ্ররয জন্য
ভর্োোনীভোযী জুমনয়োয ভফমে স্কুর

২২

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

জোভফোিী (উত্তয)ভজ, এর নং-৭

918
েন্দ্ররয জন্য
টোেীভোযী পোে ভপজ এআন্দ্রডড প্রোআ: স্কুর

২০

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

টোমেভোযী , ভজ.এর. নং ৮

1145
েন্দ্ররয জন্য

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
ফিমবটো র্বঃ প্রোআ: স্কুর (েে নং-১)
গ্রোঃ- ফিমবটো প্রথভ খ্ন্ড

২০

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
আন্দ্রেয ভপোথগ প্ল্যোন প্রোআ: স্কুর
গ্রোঃ- ফিমবটো প্রথভ খ্ন্ড

২০

১৩২

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
ফিমবটো র্বঃ প্রোআ: স্কুর (েে নং-২)
গ্রোঃ- ফিমবটো প্রথভ খ্ন্ড

১৩৩

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
গ্রোঃ- খ্োমযজো ভফোযডোঙ্গো

১৩৪

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
গ্রোঃ- ব্রহ্মত্তয চোউন্দ্ররয
কুঠী

ব্রহ্মত্তয চোউন্দ্ররয কুঠী প্রোআঃ স্কুর

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
গ্রোঃ- ফোআগুমি

ফোআগুমি এআন্দ্রডড পোে ভপজ প্রো: স্কুর

১৩৫

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

খ্োমযজো ভফোযডোঙ্গো মনউমর ভটঅ প্রোআঃ
স্কুর

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ফিমবটো 1ভ খ্ন্ড(ূ:)ভজ, এর নং-২১

781
হ্োাঁ

ফিমবটো ১ভ খ্ন্ড(ূ:), ভজ.এর. নং-২১
খ্োমযজো চোতযো, ভজ. এর. নং-৫৪

েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
537
েন্দ্ররয জন্য

২০

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ফিমবটো ১ভ খ্ন্ড(মিভ), ভজ.এর. নং ২১

641
২০
২০

হ্োাঁ
হ্োাঁ

খ্োমযজো ভফোযডোঙ্গো , ভজ.এর. নং ৫৫
ব্রহ্মত্তয চোউন্দ্ররয কুঠী, ভজ.এর. নং ২৪

েন্দ্ররয জন্য
533

১ মে.মভ.

েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
686

২০

হ্োাঁ

ফোআগুিী (উত্তয), ভজ.এর. নং ২২
ফোআগুিী (দমেন), ভজ.এর. নং ২২

েন্দ্ররয জন্য
1126

১ মে.মভ.

ভন্তফয

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

১৩৬

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
গ্রোঃ- োমখ্োর্ো

১৩৭

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
ফোন্দ্রজজোভো োমখ্োর্ো এআন্দ্রডড পোে
গ্রোঃ- ফোন্দ্রজজোভো োমখ্োর্ো ভপজ প্রো: স্কুর (েে নং১)

২০

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
ফোন্দ্রজজোভো োমখ্োর্ো এআন্দ্রডড পোে
গ্রোঃ- ফোন্দ্রজজোভো োমখ্োর্ো ভপজ প্রো: স্কুর (েে নং-২)

২০

১৩৯

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
গ্রোঃ- োমখ্োর্ো

োমখ্োর্ো নং১ এআন্দ্রডড প্রোআ: স্কুর

২০

হ্োাঁ

োমখ্োর্ো (দঃূফগোং), ভজ.এর. নং ২৬
োমখ্োর্ো (উঃূফগোং), ভজ.এর. নং ২৬

১৪০

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
গ্রোঃ- বল্কো

ভোতোরোট োআ স্কুর (েে নং১)

২৫

হ্োাঁ

বল্কো(ভধযয) ভজ, এর নং-৪৬

১৪১

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
গ্রোঃ- বল্কো

ভোতোরোট োআ স্কুর (েে নং-২)

২৫

হ্োাঁ

বল্কো (মিভ) ভজ, এর নং-৪৬
ফিন্দ্রৌরভোযী 1ভ খ্ন্ড ভজ, এর নং-৪৭

১৪২

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
গ্রোঃ- বল্কো

বল্কোএআন্দ্রডড পোে ভপজ প্রোআ: স্কুর

২০

হ্োাঁ

বল্কো (ূফগ), ভজ.এর. নং ৪৬

১৪৩

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
গ্রোঃ- বল্কো ুমটভোযী

বল্কো ুমটভোযী এআন্দ্রডড প্রোআ: স্কুর

২০

হ্োাঁ

বল্কো ুমটভোযী , ভজ.এর. নং ৬৩

১৪৪

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
গ্রোঃ- বুতকুিো

বুতকুিো মবতয কুঠী মপপথ প্ল্যোন প্রোআঃ
স্কুর (েে নং১)

২০

হ্োাঁ

বুতকুিো (ূঃ)ভজ, এর নং-৫২

১৪৫

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
গ্রোঃ- বুতকুিো

বুতকুিো মবতয কুঠী মপপথ প্ল্যোন প্রোআঃ
স্কুর (েে নং২)

২০

হ্োাঁ

বুতকুিো (ূঃ) ভজ, এর নং-৫২

হ্োাঁ

ফন্দ্রিোমবটো ২য় খ্ন্ড, ভজ.এর. নং ৫১,
োভমং, ভজ.এর. নং ৫০, ভধযযভ নোমচনো,
ভজ.এর. নং ৪৮ এফং ব্রম্মত্তয বুতকুিো,
ভজ.এর. নং ৪৯

১৩৮

প্রন্নকুভোযী অয.অয.প্রোআ:স্কুর

২০

হ্োাঁ

োমখ্োর্ো (দঃমিভ), ভজ.এর. নং ২৬
োমখ্োর্ো (উঃমিভ), ভজ.এর. নং ২৬

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

েন্দ্ররয জন্য
1167

১ মে.মভ.

েন্দ্ররয জন্য
হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ফোন্দ্রজজভো মখ্োর্ো ভজ, এর নং-২৫

594
েন্দ্ররয জন্য
হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ফোন্দ্রজজভো মখ্োর্ো ভজ, এর নং-২৫

874

১৪৬

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
গ্রোঃ- ভধযভ নোমচনো

১৪৭

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
গ্রোঃ- বুতকুিো

ূফগ বুতকুিো র্বঃ প্রোআঃ স্কুর

২৩

হ্োাঁ

বুতকুিো (উঃঃ), ভজ.এর. নং ৫২

১৪৮

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
গ্রোঃ- বুতকুিো

বুতকুিো ভেোর েযোডোয প্রোআ: স্কুর
(েে নং১)

২০

হ্োাঁ

বুতকুিো (উঃমিভ), ভজ.এর. নং ৫২

ভোতোরোট জুমনয়োয ভফমে স্কুর

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

২৩

েন্দ্ররয জন্য
1260
েন্দ্ররয জন্য
825
েন্দ্ররয জন্য
899
েন্দ্ররয জন্য
1096
েন্দ্ররয জন্য
898
েন্দ্ররয জন্য
634
েন্দ্ররয জন্য
866

১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.

েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
1195
েন্দ্ররয জন্য
888
েন্দ্ররয জন্য
1041

১ মে.মভ.
১ মে.মভ.

ভন্তফয

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

১৪৯

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
গ্রোঃ- বুতকুিো

বুতকুিো ভেোর েযোডোয প্রোআ: স্কুর
(েে নং২)

২০

হ্োাঁ

বূতকুিো (দমেণ-মিভ) ভজ, এর নং-৫২

১৫০

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
গ্রোঃ- বুতকুিো

বুতকুিো ভেোর েযোডোয প্রোআ: স্কুর
(েে নং৩)

২০

হ্োাঁ

বূতকুিো (দমেণ-মিভ)ভজ, এর নং-৫২

১৫১

গ্রোঃঃ- ভোতোরোট
গ্রোঃ- র্তোভোযী

র্তোভোযী র্বঃ প্রোআ: স্কুর

২০

হ্োাঁ

র্তোভোযী, ভজ.এর. নং ৫৩

১৫২

গ্রোঃঃ- ভবটোগুমি-২
গ্রোঃ- োেদর

োেদর জীফনোনন্দ োঠোর্োয

২০

হ্োাঁ

োেদর(উঃ ূঃ)ভজ, এর নং-৫৬

১৫৩

গ্রোঃঃ- ভবটোগুমি-২
গ্রোঃ- োেদর

কুঠীফোিী োেদর মপপথ প্ল্যোন প্রোআ: স্কুর

২০

হ্োাঁ

োেদর(দমেণ মিভ)ভজ, এর নং-৫৬

১৫৪

গ্রোঃঃ- ভবটোগুমি-২
গ্রোঃ- ব্রহ্মোনীয ভচৌমে

ব্রহ্মোনীয ভচৌমে মপপথ প্ল্যোন প্রোআ: স্কুর

২০

হ্োাঁ

ব্রেোনীয ভচৌমে (উঃূঃ), ভজ.এর. নং ৫৭

১৫৫

গ্রোঃঃ- ভবটোগুমি-২
গ্রোঃ- ব্রহ্মোনীয ভচৌমে

ব্রহ্মোনীয ভচৌমে ভেোর েযোডোয প্রোআ:
স্কুর

২০

হ্োাঁ

ব্রহ্মোনীয ভচৌমে(মিভ)ভজ, এর নং-৫৭

১৫৬

গ্রোঃঃ- ভবটোগুমি-২
গ্রোঃ- ব্রহ্মোনীয ভচৌমে

ব্রহ্মোনীয ভচৌমে ২নং প্রোআ: স্কুর

২০

হ্োাঁ

ব্রহ্মোনীয ভচৌমে (মিভ, দমেণ)ভজ, এর নং৫৭

১৫৭

গ্রোঃঃ- ভবটোগুমি-২
দঃমমঙ্গভোযী মপপথ প্ল্যোন প্রোআ:স্কুর (নংগ্রোঃ- মমঙ্গাঁজোমন ভবটোগুমি ৩ ওন্দ্রয়ে) (েে নং- ১)

১৫৮

১৫৯

১৬০

১৬১

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

েন্দ্ররয জন্য
787
েন্দ্ররয জন্য
748
েন্দ্ররয জন্য
535
েন্দ্ররয জন্য
1043
েন্দ্ররয জন্য
1081
েন্দ্ররয জন্য
940
েন্দ্ররয জন্য
1215
েন্দ্ররয জন্য
685

১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.

েন্দ্ররয জন্য
২১

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

মমঙ্গজোনী ভবটোগুমি (ুফগ) ভজ, এর নং-৫৮

796
েন্দ্ররয জন্য

গ্রোঃঃ- ভবটোগুমি-২
দঃমমঙ্গভোযী মপপথ প্ল্যোন প্রোআ:স্কুর (নংগ্রোঃ- মমঙ্গাঁজোমন ভবটোগুমি ৩ ওন্দ্রয়ে) (েে নং- ২)

২১

গ্রোঃঃ- ভবটোগুমি-২
মমঙ্গজোনী ভবটোগুমি স্বোভী মফন্দ্রফেোনন্দ
গ্রোঃ- মমঙ্গাঁজোমন ভবটোগুমি মশুমেো ভেে

২২

গ্রোঃঃ- ভবটোগুমি-২
মমঙ্গজোনী ভবটোগুমি জুমনয়োয ভফমে স্কুর
গ্রোঃ- মমঙ্গাঁজোমন ভবটোগুমি

২২

গ্রোঃঃ- ভবটোগুমি-২
ভোেোর ধোভ র্বঃ প্রোআ: স্কুর
গ্রোঃ- মমঙ্গভোযী ভবটোগুমি

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

মমঙ্গভোযী ভবটোগুমি (ুফগ)ভজ, এর নং-৫৮

825

২১

হ্োাঁ

হ্োাঁ

হ্োাঁ

মমঙ্গজোনী ভবটোগুমি (দমেণ মিভ)ভজ, এর
নং-৫৮
মমঙ্গজোনী ভবটোগুমি (দমেণ মিভ)ভজ, এর
নং-৫৮
মঙ্গীভোযী ভবটোগুিী (উঃূফগ), ভজ.এর. নং
৫৮

েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
994
েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
1193
েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
1030

ভন্তফয

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

১৬২

গ্রোঃঃ- ভবটোগুমি-২
গ্রোঃ- উত্তয ফোআগুিী

ফোআগুমি অয.অয.প্রোআঃ স্কুর

২০

হ্োাঁ

উত্তয ফোআগুমি (ভগ্র) ভজ.এর. নং ৫৯

১৬৩

গ্রোঃঃ- ভবটোগুমি-২
গ্রোঃ- ফোরোডোঙ্গো

ুনগ রক্ষ্মী মফদযোীঠ প্রোআভোযী স্কুর

২১

হ্োাঁ

ফোরোডোঙ্গো (দমেণ ুফগ)ভজ, এর নং-৬১

১৬৪

গ্রোঃঃ- ভবটোগুমি-২
গ্রোঃ- ফোরোডোঙ্গো

ফোরোডোঙ্গো েীধোভনর্য জুমনয়োয ভফমে
স্কুর

২১

হ্োাঁ

ফোরোডোঙ্গো (দমেণ ুফগ)ভজ, এর নং-৬১
ফোরোডোঙ্গো (উত্তয)ভজ, এর নং-৬১

১৬৫

গ্রোঃঃ- ভবটোগুমি-২
গ্রোঃ- ফোরোডোঙ্গো

ডো: যোধোেৃষ্ণন এভ. এ. ভে

২৩

হ্োাঁ

ফোরোডোঙ্গো (দঃ মিভ), ভজ.এর. নং ৬১

১৬৬

গ্রোঃঃ- ভবটোগুমি-২
গ্রোঃ- ভফোন্দ্রযোডোঙ্গো

ভফোন্দ্রযোডোঙ্গো জুমনয়োয ভফমে স্কুর

২০

হ্োাঁ

ভফোন্দ্রযোডোঙ্গো , ভজ.এর. নং ৬২

১৬৭

গ্রোঃঃ- ুমটভোযী-২
গ্রোঃ- ফিনোমচনো

ফিনোমচনো র্বঃ প্রোআ: স্কুর (েে নং১)

২০

হ্োাঁ

ফিনোমচনো (উত্তয ুফগ)ভজ, এর নং-৪৫

১৬৮

গ্রোঃঃ- ুমটভোযী-২
গ্রোঃ- ফিনোমচনো

ফিনোমচনো র্বঃ প্রোআ: স্কুর (েে নং২)

২০

হ্োাঁ

ফিনোমচনো (উত্তয ভধযয)ভজ, এর নং-৪৫

১৬৯

গ্রোঃঃ- ুমটভোযী-২
গ্রোঃ- ফিনোমচনো

ফিনোমচনো ১ নং ভল্থ োফ ভন্টোয,
ুমটভোযী-২ গ্রোঃঃ

২০

হ্োাঁ

ফিনোমচনো ভজ, এর নং-৪৫

১৭০

গ্রোঃঃ- ুমটভোযী-২
গ্রোঃ- ফিনোমচনো

ফিনোমচনো র্বঃ প্রোআ: স্কুর (েে নং৩)

২০

হ্োাঁ

ফিনোমচনো ভজ, এর নং-৪৫

১৭১

গ্রোঃঃ- ুমটভোযী-২
গ্রোঃ- ফিনোমচনো

ুমটভোযী-2 গ্রোভঞ্চোন্দ্রয়ত মপ (েে
নং১)

২০

হ্োাঁ

ফিনোমচনো (উত্তয ভধযয)ভজ, এর নং-৪৫

১৭২

গ্রোঃঃ- ুমটভোযী-২
গ্রোঃ- ফিনোমচনো

ুমটভোযী-2 গ্রোভঞ্চোন্দ্রয়ত মপ (েে
নং২)

২০

হ্োাঁ

ফিনোমচনো (উত্তয ভধযয)ভজ, এর নং-৪৫

১৭৩

গ্রোঃঃ- ুমটভোযী-২
গ্রোঃ- ফিনোমচনো

তোাঁমতোিো মপপথ প্ল্যোন প্রোআ স্কুর (েে
নং১)

২০

হ্োাঁ

ফি নোমচনো (উত্তয মিভ)ভজ, এর নং-৪৫

১৭৪

গ্রোঃঃ- ুমটভোযী-২
গ্রোঃ- ফিনোমচনো

তোাঁমতোিো মপপথ প্ল্যোন প্রোআ স্কুর (েে
নং২)

২০

হ্োাঁ

ফি নোমচনো (উত্তয ভধযয)ভজ, এর নং-৪৫

১৭৫

গ্রোঃঃ- ুমটভোযী-২
গ্রোঃ- ফিনোমচনো

ফি নোমচনো কুটীফোিী মপপথ প্ল্যোন প্রোআঃ
স্কুর (েে নং১)

২০

হ্োাঁ

ফি নোমচনো (দমেণ-ভধযয)ভজ, এর নং-৪৫

১৭৬

গ্রোঃঃ- ুমটভোযী-২
গ্রোঃ- ফিনোমচনো

ফি নোমচনো কুটীফোিী মপপথ প্ল্যোন প্রোআঃ
স্কুর (েে নং২)

২০

হ্োাঁ

ফি নোমচনো (দমেণ-ভধযয)ভজ, এর নং-৪৫

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

েন্দ্ররয জন্য
762
েন্দ্ররয জন্য
878
েন্দ্ররয জন্য
1034
েন্দ্ররয জন্য
1041
েন্দ্ররয জন্য
919
েন্দ্ররয জন্য
656
েন্দ্ররয জন্য
840
েন্দ্ররয জন্য
920
েন্দ্ররয জন্য
678
েন্দ্ররয জন্য
1203
েন্দ্ররয জন্য
713
েন্দ্ররয জন্য
1109
েন্দ্ররয জন্য
1022
েন্দ্ররয জন্য
1027
েন্দ্ররয জন্য
1054

১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.

ভন্তফয

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

১৭৭

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- ভেোটনোমচনো

ভেোটনোমচনো মজ .এ.এপ প্রোআ: স্কুর
(েে নং১)

২০

হ্োাঁ

ফি নোমচনো(ূফগ)ভজ, এর নং-৪৫

১৭৮

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- ভেোটনোমচনো

ভেোটনোমচনো মজ .এ.এপ প্রোআ: স্কুর
(েে নং২)

২০

হ্োাঁ

ভেোট নোমচনো ভজ, এর নং-৪৪

১৭৯

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- মিভ ভফোযডোঙ্গো

ভফৌন্দ্ররয কুঠী মপপথ প্ল্যোন প্রোআ: স্কুর

২০

হ্োাঁ

মিভ ভফোন্দ্রযোডোঙ্গো (ূঃ), ভজ.এর. নং ২৭
ভফৌন্দ্ররযকুঠী, ভজ.এর. নং ৪৩

১৮০

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- ফিনোমচনো

েোন্দ্রন্তশ্বয মপপথ প্ল্যোন প্রোআ: স্কুর (েে
নং১)

২০

হ্োাঁ

ফি নোমচনো(মিভ)ভজ, এর নং-৪৫

১৮১

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- ফিনোমচনো

েোন্দ্রন্তশ্বয মপপথ প্ল্যোন প্রোআ: স্কুর (েে
নং২)

২০

হ্োাঁ

ফি নোমচনো(মিভ)ভজ, এর নং-৪৫

১৮২

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- দ্বোমযেোভোযী

দ্বোমযেোভোযী এআন্দ্রডড প্রোআ: স্কুর েে নং-১

২০

হ্োাঁ

দ্বোমযেোভোযী ভজ, এর নং-৪২

১৮৩

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- দ্বোমযেোভোযী

দ্বোমযেোভোযী এআন্দ্রডড প্রোআ: স্কুর (েে নং২)

২০

হ্োাঁ

দ্বোমযেোভোযী ভজ, এর নং-৪২
ভেোট ভফোয়োরভোযী (দমেণ)ভজ, এর নং-৪০

১৮৪

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- মিভ ভফোযডোঙ্গো

ভফোিডোঙ্গো নং-2 র্বঃ প্রোআ: স্কুর (েে
নং১)

২০

হ্োাঁ

: ভফোিডোঙ্গো (মিভ)ভজ, এর নং-২৭

১৮৫

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- মিভ ভফোযডোঙ্গো

ভফোিডোঙ্গো নং-2 র্বঃ প্রোআ: স্কুর (েে
নং২)

২০

হ্োাঁ

: ভফোিডোঙ্গো (মিভ)ভজ, এর নং-২৭

১৮৬

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- অন্দ্ররোেঝোিী

অন্দ্ররোেঝোিী এআন্দ্রডড প্রোআঃ স্কুর

২০

হ্োাঁ

অন্দ্ররোেঝোিী (ূফগ), ভজ.এর. নং ২৮

১৮৭

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- অন্দ্ররোেঝোিী

ভচৌধুযী য ভোভুদ জুমনয়োয ভফমে স্কুর
(েে নং১)

২২

হ্োাঁ

অন্দ্ররোেঝোিী (উ: :) ভজ.এর. নং২৮

১৮৮

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- অন্দ্ররোেঝোিী

ভচৌধুযী য ভোভুদ জুমনয়োয ভফমে স্কুর
(েে নং২)

২২

হ্োাঁ

অন্দ্ররোেঝোিী (উ: :)ভজ, এর নং-২৮

১৮৯

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- ভটরো

ভটরো নমফফে োআ স্কুর (েে নং১)

২৫

হ্োাঁ

ভটরো (উত্তয ুফগ)ভজ, এর নং-৪১

১৯০

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- ভটরো

ভটরো নমফফে োআ স্কুর (েে নং২)

২৫

হ্োাঁ

ভটরো (উত্তয মিভ)ভজ, এর নং-৪১

১৯১

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- ভটরো

ভটরো নমফফে োআ স্কুর (েে নং৩)

২৫

হ্োাঁ

ভটরো (দমেন ূফগ), ভজ.এর. নং ৪১

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

েন্দ্ররয জন্য
941
েন্দ্ররয জন্য
1173
েন্দ্ররয জন্য
1337
েন্দ্ররয জন্য
669
েন্দ্ররয জন্য
710
েন্দ্ররয জন্য
1078
েন্দ্ররয জন্য
494
েন্দ্ররয জন্য
902
েন্দ্ররয জন্য
816
েন্দ্ররয জন্য
1328
েন্দ্ররয জন্য
921
েন্দ্ররয জন্য
912
েন্দ্ররয জন্য
881
েন্দ্ররয জন্য
1070
েন্দ্ররয জন্য
1180

১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.

ভন্তফয

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

েন্দ্ররয জন্য

১৯২

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- ভেোট ভফোয়োরভোযী

ভেোট ভফোয়োরভোযী জুমনয়োয ভফমে স্কুর

২৩

হ্োাঁ

ভেোট ভফোয়োরভোযী (উঃ মিভ), ভজ.এর. নং
৪০

১৯৩

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- ভেোট ভফোয়োরভোযী

ভেোট ভফোয়োরভোযী নং 2অয . অয.
প্রোআভোযী স্কুর

২০

হ্োাঁ

ভেোট ভফোয়োরভোযী (উঃ ূফগ), ভজ.এর. নং ৪০

১৯৪

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- ভটরো

ভটরো ওন্দ্রয়ে প্রোআ: স্কুর

২০

হ্োাঁ

ভটরো (দঃ মিভ), ভজ.এর. নং ৪১

১৯৫

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- োনোগুমি

োনোগুমি ভেোর েযোডোয প্রোআ: স্কুর
(েে নং১)

২০

হ্োাঁ

োনোগুমি(:), ভজ এর নং-৩৮
খ্োমযজো োনোগুমি(:), ভজ এর নং- ৩৯

েন্দ্ররয জন্য

১৯৬

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- োনোগুমি

োনোগুমি ভেোর েযোডোয প্রোআ: স্কুর
(েে নং২)

২০

হ্োাঁ

োনোগুমি (ূফগ), ভজ এর নং-৩৮
খ্োমযজো োনোগুমি (ূফগ), ভজ এর নং-৩৯

েন্দ্ররয জন্য

১৯৭

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- জভোদোন্দ্রযয ফ

জভোদোন্দ্রযয ফ োআ স্কুর (েে নং১)

২১

হ্োাঁ

জভোদোন্দ্রযয ফ(:), ভজ এর নং-৩৩
েোটফোন্দ্রযো ফোংরো, ভজ এর নং-৩২

েন্দ্ররয জন্য

১৯৮

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- জভোদোন্দ্রযয ফ

জভোদোন্দ্রযয ফ োআ স্কুর (েে নং২)

২১

হ্োাঁ

জভোদন্দ্রযয ফ (ূফগ)ভজ, এর নং-৩৩

১৯৯

গ্রোঃঃ- ভটরো
গ্রোঃ- কুমঠয়োন্দ্ররযফ,
যোজোন্দ্রখ্োযো, ভোমটয়োকুিো

হ্োাঁ

কুমটয়োন্দ্ররযফ ভজ.এর. নং ৩১, যোজোন্দ্রখ্োিো
ভজ.এর. নং ২৯, ভোমটয়োকুিো , ভজ.এর. নং
৩০

২০০

২০১

যোজোন্দ্রখ্োযো ভপোথগ প্ল্োন প্রোআঃ স্কুর

২০

গ্রোঃঃ- ফি ভৌরভোযী
মমঙ্গভোযী ভদনোকুিো জুমনয়োয ভফমে
গ্রোঃ- মমঙ্গভোযী ভদনোকুিো স্কুর (েে নং১)

২২

গ্রোঃঃ- ফি ভৌরভোযী
মমঙ্গভোযী ভদনোকুিো জুমনয়োয ভফমে
গ্রোঃ- মমঙ্গভোযী ভদনোকুিো স্কুর (েে নং3)

২২

হ্োাঁ

মমঙ্গভোযী ভদনোকুিো (দমেন)ভজ, এর নং১২১,

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

1291
েন্দ্ররয জন্য
1201
েন্দ্ররয জন্য
1341
864
1069
1003
েন্দ্ররয জন্য
1067

ভন্তফয

১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.

েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
1140
েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
606
েন্দ্ররয জন্য

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

মমঙ্গভোযী ভদনোকুিো (উঃ)ভজ, এর নং-১২১,

New

745
মমঙ্গভোযী ভদনোকুিো (ূফগোং)ভজ, এর নং১২১
মমঙ্গভোযী ভদনোকুিো (উঃ)ভজ, এর নং-১২১

২০২

গ্রোঃঃ- ফি ভৌরভোযী
মমঙ্গভোযী ভদনোকুিো জুমনয়োয ভফমে
গ্রোঃ- মমঙ্গভোযী ভদনোকুিো স্কুর (েে নং২)

২০৩

গ্রোঃঃ- ফি ভৌরভোযী
গ্রোঃ- খ্োমযজো ফোমত্রর্োে

খ্োমযজো ফোমত্রর্োে র্বঃপ্রোআ: স্কুর,

২০

হ্োাঁ

ন্দযোন মমঙ্গভোযী ভজ.এর. নং ১২০,

২০৪

গ্রোঃঃ- ফি ভৌরভোযী
গ্রোঃ- খ্োমযজো ফোমত্রর্োে

মমঙ্গভোযী ভদনোকুিো জুমনয়োয ভফমে
স্কুর (েে নং4)

২০

হ্োাঁ

ভজ.এর. নং ১২০,ফমত্রর্োে খ্ন্ড

২২

হ্োাঁ

েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
994
েন্দ্ররয জন্য
932
েন্দ্ররয জন্য
577

১ মে.মভ.
১ মে.মভ.

New

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

েন্দ্ররয জন্য

২০৫

গ্রোঃঃ- ফি ভৌরভোযী
গ্রোঃ- খ্োমযজো ফোমত্রর্োে

খ্োমযজো ফোমত্রর্োে জুমনয়োয ভফমে স্কুর
(েে নং১)

২১

হ্োাঁ

খ্োমযজো ফোত্রীর্োে (মিভ)ভজ, এর নং-১১৮

২০৬

গ্রোঃঃ- ফি ভৌরভোযী
গ্রোঃ- খ্োমযজো ফোমত্রর্োে

খ্োমযজো ফোমত্রর্োে জুমনয়োয ভফমে স্কুর
(েে নং২)

২১

হ্োাঁ

খ্োমযজো ফোমত্রর্োে (ূফগ)ভজ, এর নং-১১৮

২০৭

গ্রোঃঃ- ফি ভৌরভোযী
গ্রোঃ- ভেোট মঝরো

ভেোট মঝরো এআন্দ্রডড পোে ভপজ
প্রোআঃস্কুর (েে নং১)

২০

হ্োাঁ

ভেোট মঝরো ভজ, এর নং-৩৪

২০৮

গ্রোঃঃ- ফি ভৌরভোযী
গ্রোঃ- ভেোট মঝরো

ভেোট মঝরো এআন্দ্রডড পোে ভপজ
প্রোআঃস্কুর (েে নং২)

২০

হ্োাঁ

মেট ভদনোকুিো ভজ, এর নং-১১৯

২০৯

গ্রোঃঃ- ফি ভৌরভোযী
গ্রোঃ- ফোমত্রর্োে

ফোমত্রর্োে এআন্দ্রডড প্রোআ: স্কুর (েে নং1)

২০

হ্োাঁ

ফোমত্রর্োে (দমেন) , ভজ.এর. নং
৩৫,মেভত ফমত্রর্োে

েন্দ্ররয জন্য

২১০

গ্রোঃঃ- ফি ভৌরভোযী
গ্রোঃ- ফোমত্রর্োে

ফোমত্রর্োে এআন্দ্রডড প্রোআ: স্কুর (েে নং২)

২০

হ্োাঁ

ফোমত্রর্োে মেোভত (উত্তয) , ভজ.এর. নং
৩৫,মেভত ফমত্রর্োে

েন্দ্ররয জন্য

২১১

গ্রোঃঃ- ফি ভৌরভোযী
গ্রোঃ- ফি অমটয়োফোিী

মিভ ফি অমটয়োফোিী ভপোথগ প্ল্যোন
প্রোআঃস্কুর

২০

হ্োাঁ

ফি অমটয়োফোিী (মিভ),, ভজ.এর. নং ১১৬

২১২

গ্রোঃঃ- ফি ভৌরভোযী
গ্রোঃ- মমঙ্গভোযী

মমঙ্গভোযী মফন্দ্রফেোনন্দ এ.এ.ভে
ভন্টোয

২০

হ্োাঁ

মমঙ্গভোযী ভজ.এর. নং ৩৬

২১৩

গ্রোঃঃ- ফি ভৌরভোযী
গ্রোঃ- ভেোট ভৌরভোযী

ভেোট ভৌরভোযী এআন্দ্রডড প্রোআভোযী স্কুর
(েে নং১)

২০

হ্োাঁ

ভেোট ভৌরভোযী (উত্তয)ভজ, এর নং-৩৭

২১৪

গ্রোঃঃ- ফি ভৌরভোযী
গ্রোঃ- ভেোট ভৌরভোযী

ভেোট ভৌরভোযী এআন্দ্রডড প্রোআভোযী স্কুর
(েে নং২)

২০

হ্োাঁ

ভেোট ভৌরভোযী (দমেন)ভজ, এর নং-৩৭

নফীন ংি এ. এ. ভে

২০

হ্োাঁ

ফিন্দ্রৌরভোযী ২য় খ্ন্ড (মিভ).এর. নং ১১৫

1067
েন্দ্ররয জন্য
1143
েন্দ্ররয জন্য
1056
েন্দ্ররয জন্য
605
1043
906
েন্দ্ররয জন্য
1007
েন্দ্ররয জন্য
1020
েন্দ্ররয জন্য
752
েন্দ্ররয জন্য
757

ঠোকুয ঞ্চোনন োআ স্কুর

২১

হ্োাঁ

খ্ন্ড

২১৭

গ্রোঃঃ- ফি ভৌরভোযী
গ্রোঃ- ফি ভৌরভোযী ২য়
খ্ন্ড

১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.

1291

গ্রোঃঃ- ফি ভৌরভোযী

২১৬ গ্রোঃ- ফি ভৌরভোযী ২য়

১ মে.মভ.

১ মে.মভ.

খ্ন্ড

ফি ভৌরভোযী অয. অয . প্রোআ: স্কুর

২০

হ্োাঁ

ফিন্দ্রৌরভোযী ২য় খ্ন্ড (উত্তয) ভজ.এর. নং
১১৫
ফিন্দ্রৌরভোযী ২য় খ্ন্ড (দমেন) ভজ.এর. নং
১১৫

েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
1097
েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
1256

ভন্তফয

১ মে.মভ.

েন্দ্ররয জন্য

গ্রোঃঃ- ফি ভৌরভোযী

২১৫ গ্রোঃ- ফি ভৌরভোযী ২য়

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

New

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

২১৮

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিীফি ভফোয়োরভোযী ভেোর েযোডোয প্রোআ:
২
স্কুর (েে নং১)
গ্রোঃ- ফি ভফোয়োরভোযী
গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিী-

২১৯ ২
গ্রোঃ- ফি ভফোয়োরভোযী
গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিী-

২২০ ২
গ্রোঃ- ঝুমিোিো
গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিী-

২২১ ২
গ্রোঃ- ঝুমিোিো

২২২

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

২০

হ্োাঁ

ঝুমিোিো নং-1 ভেোর েযোডোয প্রোআ:
স্কুর (েে নং১)

২০

হ্োাঁ

ফি ভফোয়োরভোযী(উত্তয ও দমেণ) ভজ.এর.
নং-১১৪

েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
800
েন্দ্ররয জন্য

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ঝুমিোিো(উত্তয) ভজ.এর. নং-১১৩

913
েন্দ্ররয জন্য
২০

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ঝুমিোিো(উত্তয) ভজ.এর. নং-১১৩

1293
েন্দ্ররয জন্য
২৪

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ঝুমিোিো (দমেন), ভজ.এর. নং ১১৩

1130
েন্দ্ররয জন্য

গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিী-

২২৩ ২

১ মে.মভ.

ফিন্দ্রফোয়োরভোযী (উ:দ:) ভজ.এর. নং-১১৪

832
২০

গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিী২
মদনোটো মভন র্োরগ োআস্কুর (েে নং১)
গ্রোঃ- ফি অমটয়োফোিী
মদনোটো মভন র্োরগ োআস্কুর (েে নং২)

২৪

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ফি অমটয়োফোিী (উত্তয), ভজ.এর. নং ১১৬

গ্রোঃ- ফি অমটয়োফোিী
গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিী-

২২৪ ২
গ্রোঃ- ফি অমটয়োফোিী
গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিী-

২২৫ ২
গ্রোঃ- ফি অমটয়োফোিী

২২৬

২২৭

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

েন্দ্ররয জন্য

ফি ভফোয়োরভোযী ভেোর েযোডোয প্রোআ:
স্কুর (েে নং২)

ঝুমিোিো নং-1 ভেোর েযোডোয প্রোআ:
স্কুর (েে নং২)

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

810
েোরীযোট মপফ্থ প্ল্যোন মনউ প্রোআ: স্কুর
(েে নং১)
েোরীযোট মপফ্থ প্ল্যোন মনউ প্রোআ: স্কুর
(েে নং২)

েন্দ্ররয জন্য
২০

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ফি অমটয়োফোিী (ভধযয) ভজ.এর. নং-১১৬

1026
েন্দ্ররয জন্য
২০

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ফি অমটয়োফোিী (ভধযয) ভজ.এর. নং-১১৬

1232
েন্দ্ররয জন্য

গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিীমদনোটো মভন জুমনয়োয ভফমে স্কুর
২
(েে নং১)
গ্রোঃ- ফি অমটয়োফোিী

২৩

গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিীমদনোটো মভন জুমনয়োয ভফমে স্কুর
২
(েে নং২)
গ্রোঃ- ফি অমটয়োফোিী

২৩

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ফি অমটয়ো ফোিী (উত্তয) ভজ.এর. নং-১১৬

1060
েন্দ্ররয জন্য
হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ফি অমটয়ো ফোিী (উত্তয) ভজ.এর. নং১১৬

987

ভন্তফয

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

২২৮

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিীফি অমটয়োফোিী এআন্দ্রডড প্রোআ:স্কুর (েে
২
নং১)
গ্রোঃ- ফি অমটয়োফোিী
গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিী-

২২৯ ২
গ্রোঃ- ফি অমটয়োফোিী
গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিী-

২৩০ ২
গ্রোঃ- ফি অমটয়োফোিী
গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিী-

২৩১ ১
গ্রোঃ- ফি অমটয়োফোিী

২৩২

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিীগ্রোঃ- ফি অমটয়োফোিী

২০

হ্োাঁ

ফি অমটয়োফোিী এআন্দ্রডড প্রোআ:স্কুর (েে
নং৩)

২০

েন্দ্ররয জন্য
হ্োাঁ

703
২০

হ্োাঁ

েন্দ্ররয জন্য
২০

হ্োাঁ

ভজোিোেিী োআ স্কুর েে নং- ২

২০

হ্োাঁ

হ্োাঁ

গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিীগ্রোঃ- ভওরোগুমি

ভওরোগুমি এআন্দ্রডড প্রোআ: স্কুর (েে
নং১)

ফি অমটয়োফোিী(উত্তয ও ভধযয) ভজ.এর.
নং১১৬
ফি অমটয়োফোিী(উত্তয ও ভধযয) ভজ.এর. নং১১৬
ফি অমটয়োফোিী(ূফগ ) ভজ.এর. নং-১১৬

েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
1033
েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
1085
েন্দ্ররয জন্য

২২

হ্োাঁ

র্ীতোরদ অমটয়োফোিী (উত্তয), ভজ.এর.
নং১৫৮

১ মে.মভ.
1256

২২

হ্োাঁ

গ্রোঃ- ফি অমটয়োফোিী

২৩৭ ১

১ মে.মভ.

ফি অমটয়োফোিী (দমেণ) ভজ.এর. নং১১৬

847
২০

ভজোিোেিী োআ স্কুর েে নং-১

১ মে.মভ.

ফি অমটয়োফোিী (দমেণ) ভজ.এর. নং-১১৬

1125

গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিী-

২৩৬ ১

১ মে.মভ.

ফি অমটয়োফোিী(দমেণ) ভজ.এর. নং১১৬

েন্দ্ররয জন্য

গ্রোঃ- ফি অমটয়োফোিী

২৩৫

১ মে.মভ.

ফি অমটয়োফোিী(দমেণ) ভজ.এর. নং১১৬

762

যোধোনর্য মফদযো ভমন্দয অয . অয. প্রোআ:
স্কুর

গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিী১
মর্তোরদ অমটয়োফোমি এ.এ.ভে
গ্রোঃ- র্ীতোরদ
ভন্টোয
অমটয়োফোিী

১ মে.মভ.

ফি অমটয়োফোিী (দমেন). ভজ.এর. নং ১১৬

েন্দ্ররয জন্য
হ্োাঁ

গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিী-

২৩৪ ১

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

1036
২০

ফি অমটয়োফোিী নং2 এআন্দ্রডড প্রোআ: স্কুর
(েে নং১)

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

েন্দ্ররয জন্য

ফি অমটয়োফোিী এআন্দ্রডড প্রোআ:স্কুর (েে
নং২)

গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিীফি অমটয়োফোিী নং2 এআন্দ্রডড প্রোআ: স্কুর
১
(েে নং২)
গ্রোঃ- ফি অমটয়োফোিী

২৩৩ ১

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

২০

হ্োাঁ

র্ীতোরদ অমটয়োফোিী (দমেন ভধযয),
ভজ.এর. নং১৫৮
র্ীতোরদ অমটয়োফোিী (ূফগ), ভজ.এর.
নং১৫৮

েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
1272
েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
812

ভন্তফয

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

২৩৮

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিীভওরোগুমি এআন্দ্রডড প্রোআ: স্কুর (েে
১
নং২)
গ্রোঃ- ভওরোগুমি
গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিী-

২৩৯ ১
গ্রোঃ- ফোনীদো
গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিী-

২৪০ ১
গ্রোঃ- ফোনীদো
গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিী-

২৪১ ১
গ্রোঃ- ভওরোগুমি

২৪২

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

২০

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ভওরোগুিী (ুফগ), ভজ.এর. নং১৫৭

657
েন্দ্ররয জন্য
২০

ফোনীদো মনউমর ভটঅ প্রোআঃ স্কুর
(েে নং২)

২০

গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিীভউরোগুমিোর্রোযোটএআন্দ্রডড
১
প্রোআ:স্কুর(পোষ্টন্দ্রপজ) (েে নং২)
গ্রোঃ- ভওরোগুমি

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

েন্দ্ররয জন্য

ফোনীদো মনউমর ভটঅ প্রোআঃ স্কুর
(েে নং১)

ভউরোগুমিোর্রোযোটএআন্দ্রডড
প্রোআ:স্কুর(পোষ্টন্দ্রপজ) (েে নং১)

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

অঠোন্দ্রযোফোেী ভজ.এর. নং-১২৪

820
েন্দ্ররয জন্য
হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ফোণী দো ভজ.এর. নং-১২৫

659
২০

হ্োাঁ

ভউরোগুমি(মিভ) ভজ.এর. নং১৫৭
ভওরোগুিী(ভধযয ) ভজ.এর. নং১৫৭

েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
1081
েন্দ্ররয জন্য

২০

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

ভওরোগুিী(ভধযয ) ভজ.এর. নং১৫৭

994
েন্দ্ররয জন্য

২৪৩

গ্রোঃঃ- ফি অমটয়োফোিী১
খ্োমযজো মর্তোরদ মপফ্থ প্ল্যোন প্রোআ: স্কুর
গ্রোঃ- উত্তয খ্োমযজো
মর্তোরদ

২৪৪

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- ডোঙ্গো

ডোঙ্গো জুমনয়োয ভফমে স্কুর (েে নং১)

২৩

হ্োাঁ

ডোঙ্গো (উত্তয ুফগ) ভজ.এর. নং১১৭

২৪৫

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- ডোঙ্গো

ডোঙ্গো জুমনয়োয ভফমে স্কুর (েে নং২)

২৩

হ্োাঁ

ডোঙ্গো (উত্তয ুফগ) ভজ.এর. নং১১৭

২৪৬

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- দমেন মদিরটোযী

মদিরটোযী ভপোথগ প্ল্যোন প্রোআ: স্কুর (েে
নং১)

২০

হ্োাঁ

মদিরটোযী (দমেন) ভজ.এর. নং১২৩

২৪৭

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- দমেন মদিরটোযী

মদিরটোযী ভপোথগ প্ল্যোন প্রোআ: স্কুর (েে
নং২)

২০

হ্োাঁ

মদিরটোযী (দমেন) ভজ.এর. নং১২৩

২৪৮

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- ভর্োকুন্ডো

ওেিোফোিী অরোফে োআ স্কুর (েে
নং১)

২৫

হ্োাঁ

ভর্োকুিো (ং) ভজ.এর. নং১২৭

২৪৯

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- ভর্োকুন্ডো

ওেিোফোিী অরোফে োআ স্কুর (েে
নং২)

২৫

হ্োাঁ

ভর্োকুিো (ং) ভজ.এর. নং-১২৭
ভর্োকুণ্ডো ভজ.এর. নং১২৬

২০

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

উত্তযখ্োমযজো র্ীতোরদ , ভজ.এর. নং১৫৬

1210
েন্দ্ররয জন্য
971
েন্দ্ররয জন্য
906
েন্দ্ররয জন্য
922
েন্দ্ররয জন্য
1031
েন্দ্ররয জন্য
693
েন্দ্ররয জন্য
762

১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.

ভন্তফয

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

েন্দ্ররয জন্য

২৫০

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- েোউযোআ

ধনকুভোয র্ব: প্রোআ: স্কুর (েে নং১)

২০

হ্োাঁ

েোউযোআ (দঃ ূঃ) ভজ.এর. নং১২২

২৫১

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- েোউযোআ

ধনকুভোয র্ব: প্রোআ: স্কুর (েে নং২)

২০

হ্োাঁ

েোউযোআ (দঃ ূঃ) ভজ.এর. নং১২২

২৫২

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- েোউযোআ

ধনকুভোয র্ব: প্রোআ: স্কুর (েে নং৩)

২০

হ্োাঁ

েোউযোআ (ূঃ), ভজ.এর. নং১২২

২৫৩

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- েোউযোআ

ধনকুভোয র্ব: প্রোআ: স্কুর (েে নং৪)

২০

হ্োাঁ

েোউযোআ (মিভ), ভজ.এর. নং১২২

২৫৪

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- দুখ্ো ভবোরোযকুঠী

খ্োমযজো পমরভোযী এআন্দ্রডড প্রোআঃ স্কুর

২০

হ্োাঁ

দুখ্োন্দ্রবোরোযকুঠী (দমেন), ভজ.এর. নং১৩১

২৫৫

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- ঞ্চধ্বজী

ঞ্চধ্বজী র্ব: প্রোআ: স্কুর

২০

হ্োাঁ

ধোভোআরর্োে ভজ.এর. নং-১৩২ঞ্চধ্বজী ,
ভজ.এর নং-১৩৩

েন্দ্ররয জন্য

২৫৬

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- দুখ্ো ভবোরোযকুঠী

েোট মর্তোরদ জুমনয়োয ভফমে স্কুর

২৩

হ্োাঁ

দুখ্ো ভবোরোযকুঠী (উত্তয), ভজ.এর. নং১৩১,
চেনোযোয়ন ভজ.এর. নং-১৩০

েন্দ্ররয জন্য

২৫৭

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- আেনোযোয়ন

আেনোযোয়ন র্বঃ প্রোআ: স্কুর (েে নং১)

২০

হ্োাঁ

আেনোযোয়ণ (ং) ভজ.এর. নং-১৩৭

২৫৮

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- আেনোযোয়ন

আেনোযোয়ন র্বঃ প্রোআ: স্কুর (েে নং২)

২০

হ্োাঁ

আেনোযোয়ণ (ং) ভজ.এর. নং-১৩৭

২৫৯

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- যিুনন্দন

যিুনন্দন ভপোথগ প্ল্যোন প্রোআ স্কুর

২০

হ্োাঁ

যিুনন্দন ভজ.এর. নং১৩৮

২৬০

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- ফোরোেোন্দী

ফোরোেোন্দী মপপথ প্ল্যোন প্রোআ: স্কুর

২০

হ্োাঁ

ফোরেোন্দী ভজ.এর. নং-১২৯

২৬১

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- ফোরোেোন্দী

েমযন ভনেো প্রোআভোযী স্কুর

২০

হ্োাঁ

ফোরোেোন্দী ভজ.এর. নং-১২৯

২৬২

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- ভেোট পমরভোযী

ভর্োফযোেিো জুমনয়োয ভফমে স্কুর

২২

হ্োাঁ

ভেোটপরীভোযী (উত্তয), ভজ.এর. নং১৫৫

২৬৩

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- ভেোট পমরভোযী

ভুমিযোট োন্দ্রদমেয়ো োআ ভোদ্রোো (েে
নং১)

২৪

হ্োাঁ

ভেোট পমরভোযী(দমেণ-মিভ) ভজ.এর.
নং১৫৫

২৬৪

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- ভেোট পমরভোযী

ভুমিযোট োন্দ্রদমেয়ো োআ ভোদ্রোো (েে
নং২)

২৪

হ্োাঁ

ভেোট পমরভোযী(ভধযয) ভজ.এর. নং১৫৫

856
েন্দ্ররয জন্য
799
েন্দ্ররয জন্য
634
েন্দ্ররয জন্য
736
েন্দ্ররয জন্য
1006
1306
1229
েন্দ্ররয জন্য
872
েন্দ্ররয জন্য
796
েন্দ্ররয জন্য
1151
েন্দ্ররয জন্য
1083
েন্দ্ররয জন্য
1001
েন্দ্ররয জন্য
1259
েন্দ্ররয জন্য
775
েন্দ্ররয জন্য
728

ভন্তফয

১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.

new

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

২৬৫

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- যোভপ্রোদ

যোভপ্রোদ মনউ প্রোআঃ স্কুর

২০

হ্োাঁ

যোভপ্রোদ , ভজ.এর. নং১৪৯

২৬৬

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- ফি পমরভোযী

পমরভোযী র্ব: প্রোআ : স্কুর (েে নং১)

২০

হ্োাঁ

ফি পমরভোযী (ূফগ) ভজ.এর. নং১২৮

২৬৭

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- ফি পমরভোযী

পমরভোযী র্ব: প্রোআ : স্কুর (েে নং২)

২০

হ্োাঁ

ফি পমরভোযী (মিভ) ভজ.এর. নং১২৮

২৬৮

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- মন্দ্রফশ্বয

মন্দ্রফশ্বয এআন্দ্রডড প্রোআভোযী স্কুর

২০

হ্োাঁ

মন্দ্রফশ্বয ভজ.এর. নং১৫০

২৬৯

গ্রোঃঃ- ওেিোফোিী
গ্রোঃ- ভন্দ্রশ্বয

ভন্দ্রশ্বয মপপথ প্ল্যোন প্রোআঃ স্কুর

২০

হ্োাঁ

ভন্দ্রশ্বয ভজ.এর. নং১৫৩

২৭০

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-২
গ্রোঃ- দমযফ ১ভ খ্ন্ড

দমযফ েরনী এআন্দ্রডড প্রোআঃ স্কুর

২০

হ্োাঁ

যভোনন্দ ভজ.এর. নং১৩৬
দমযফ ১ভ খ্ন্ড, (উত্তয-ূফগ) ভজ.এর.
নং১৩৫

২৭১

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-২
গ্রোঃ- নফনী

নফনী ম্ভুনোথ ভপোথগ প্ল্যোন প্রোআঃ স্কুর
(েে নং১)

২০

হ্োাঁ

নফনী ভজ.এর. নং-১৪৮

২৭২

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-২
গ্রোঃ- নফনী

নফনী ম্ভুনোথ ভপোথগ প্ল্যোন প্রোআঃ স্কুর
(েে নং২)

২০

হ্োাঁ

নফনী ভজ.এর. নং-১৪৮

২৭৩

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-২
গ্রোঃ- দমেন খ্োমযজো
মর্তোরদ

খ্োমযজো মর্তোরদ মপপথ প্ল্যোন প্রোআ:
স্কুর (েে নং১)

২০

হ্োাঁ

দমেন খ্োমযজো মর্তোরদ ( ূফগোং) ভজ.এর.
নং-১৩৯
খ্োমযজো মর্তোরদ (দ:) ভজ.এর. নং-১৩৯

খ্োমযজো মর্তোরদ মপপথ প্ল্যোন প্রোআ:
স্কুর (েে নং২)

২০

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-২

২৭৪ গ্রোঃ- দমেন খ্োমযজো
মর্তোরদ

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

েন্দ্ররয জন্য
753
েন্দ্ররয জন্য
1094
েন্দ্ররয জন্য
1241
েন্দ্ররয জন্য
1179
েন্দ্ররয জন্য
1020

১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.

েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
1310
েন্দ্ররয জন্য
654
েন্দ্ররয জন্য
889

১ মে.মভ.
১ মে.মভ.

েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
1023
েন্দ্ররয জন্য

হ্োাঁ

১ মে.মভ.

খ্োমযজো মর্তোরদ (দ:) ভজ.এর. নং১৩৯

1125

২৭৫

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-২
গ্রোঃ- জোমযধযরো

জোমযধযরো ফ্লোড ভযমেউ ভন্টোয (েে
নং১)

২০

হ্োাঁ

দমযফ-1ভ খ্ন্ড(ঃভধযয) ভজ.এর. নং১৩৫

২৭৬

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-২
গ্রোঃ- জোমযধযরো

জোমযধযরো ফ্লোড ভযমেউ ভন্টোয (েে
নং২)

২০

হ্োাঁ

জোমযধযরো নদী (ঃ) ভজ.এর. নং১৩৪

২৭৭

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-২
গ্রোঃ- ভবোযোভ য়স্থী

র্ীতোরদ ডোে ফোংন্দ্ররো

২০

হ্োাঁ

ভবোযোভ য়স্থী (উত্তয), ভজ.এর. নং১৪৩

২৭৮

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-২
গ্রোঃ- বোযফোন্দো

বোযফোন্দো প্রোআঃ স্কুর

২০

হ্োাঁ

বোযফোন্দো ভজ.এর. নং১৪২,ভদওয়োনফ
ভজ.এর. নং১৪১

েন্দ্ররয জন্য
946
েন্দ্ররয জন্য
1232
েন্দ্ররয জন্য
907
েন্দ্ররয জন্য
959

১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.

ভন্তফয

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

২৭৯

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-২
গ্রোঃ- ভবোযোভ য়স্থী

ভবোযোভ য়মি র্ব: প্রোআ: স্কুর (েে নং১)

২০

হ্োাঁ

ভবোযোভ য়মস্থ(দ:) ভজ.এর. নং১৪৩

২৮০

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-২
গ্রোঃ- ভবোযোভ য়স্থী

ভবোযোভ য়মি র্ব: প্রোআ: স্কুর (েে নং২)

২০

হ্োাঁ

জোমযধযরো নদী (ূঃ) ভজ.এর. নং১৩৪

হ্োাঁ

ভদোরন্দ্রর্োমফন্দ, ভজ.এর. নং-১৪০
ভজযোৎেীনোযোয়ণ (দমেন), ভজ.এর. নং১৪৭, ভজযোৎেীনোযোয়ন (উত্তয) ভজ.এর. নং১৪৭

২৮১

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-১
গ্রোঃ- ভদোরন্দ্রর্োফীন্দ

র্ীতোরদ োআ স্কুর

২৫

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

েন্দ্ররয জন্য
787
েন্দ্ররয জন্য
970

১ মে.মভ.
১ মে.মভ.

েন্দ্ররয জন্য
১ মে.মভ.
1170
েন্দ্ররয জন্য

২৮২

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-১
গ্রোঃ- ভবোযোভ

মিভ ভবোযোভ র্বঃ প্রোআঃ স্কুর

২০

হ্োাঁ

ভবোযোভ (মিভ), ভজ.এর. নং১৪৫

২৮৩

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-১
গ্রোঃ- দমযফ ২য় খ্ন্ড

দমযফ ভেট োআ ভোদ্রোো

২৩

হ্োাঁ

দমযফ ২য় খ্ন্ড , ভজ.এর. নং১৫১

২৮৪

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-১
গ্রোঃ- িুগুভোযী

নজরুর এ.এ.ভে ভন্টোয

২০

হ্োাঁ

িুগুভোযী , ভজ.এর. নং১৫২

২৮৫

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-১
গ্রোঃ- জর্ন্নোথ

জর্ন্নোথ মপপথ প্ল্যোন প্রোআভোযী স্কুর

২০

হ্োাঁ

জর্ন্নোথ ভজ.এর. নং১৪৬
যমতনন্দন (মিভ ং) ভজ.এর. নং১৭০

২৮৬

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-১
গ্রোঃ- ভবোযোভ

ভবোযোভ ভেোর েযোডোয প্রোআ: স্কুর
(েে নং১)

২০

হ্োাঁ

ভবোযোভ (ভধযয) ভজ.এর. নং-১৪৫

২৮৭

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-১
গ্রোঃ- ভবোযোভ

ভবোযোভ ভেোর েযোডোয প্রোআ: স্কুর
(েে নং২)

২০

হ্োাঁ

ভবোযোভ (দমেণোং) ভজ.এর. নং-১৪৫

২৮৮

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-১
গ্রোঃ- খ্োমযজো মযদো

খ্োমযজো মযদো মপপথ প্ল্যোন প্রোআঃ স্কুর

২০

হ্োাঁ

খ্োমযজো মযদো ভজ.এর. নং১৪৪

২৮৯

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-১
গ্রোঃ- যমতনন্দন

যমতনন্দন ভেোর েযোডোয প্রোআভোযী স্কুর
(েে নং১)

২০

হ্োাঁ

যমতনন্দন (ূফগ), ভজ.এর. নং১৭০

২৯০

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-১
গ্রোঃ- যমতনন্দন

যমতনন্দন ভেোর েযোডোয প্রোআভোযী স্কুর
(েে নং২)

২০

হ্োাঁ

যমতনন্দন ভেোনোভুক্তো য়মি (ং) ভজ.এর.
নং১৭১

েন্দ্ররয জন্য

২৯১

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-১
গ্রোঃ- যমতনন্দন

অয. ভে. য়মি মনউ প্রোআভোযী স্কুর

২০

হ্োাঁ

যমতনন্দন ভেোনোভুক্তো য়মি(ং) ভজ.এর.
নং১৭১

েন্দ্ররয জন্য

২৯২

গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-১
গ্রোঃ- ভেোনোভুক্তো

ভেোনোভুক্তো র্বঃ প্রোআ:স্কুর (েে নং১)

২০

হ্োাঁ

ভেোনোভুক্তো ভজ.এর. নং১৭২

1201
েন্দ্ররয জন্য
1052
েন্দ্ররয জন্য
658
েন্দ্ররয জন্য
1158
েন্দ্ররয জন্য
1123
েন্দ্ররয জন্য
1092
েন্দ্ররয জন্য
733
েন্দ্ররয জন্য
574
716
852
েন্দ্ররয জন্য
1293

১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.
১ মে.মভ.

ভন্তফয

ভবোট
গ্রন
ভেন্দ্রেয
ক্রমভে
ংখ্যো

২৯৩

ভ োট গ্রহন ভেন্দ্রের
অবস্থোন (ভে গ্রোন্দ্রে
অবস্থস্থত তোর নোে)
গ্রোঃঃ-র্ীতোরদ-১
গ্রোঃ- ভেোনোভুক্তো

ভে গৃন্দ্রহ ভ োট গ্রহন ভেে
অবস্থস্থত তোহোর নোে

ভেোনোভুক্তো র্বঃ প্রোআ:স্কুর (েে নং২)

1. Total number of voters
2. Total number of polling stations proposed
3. Average number of voters per polling station

ভবতন্দ্রয ও ফোমন্দ্রয
ভবোট গ্রন
মোআফোয অরোদো
ভেন্দ্রেয
দযজো অন্দ্রে মে ? নো,
অয়তন (ফর্গ
মমদ নো থোন্দ্রে েোযন
মভ:)
 মফফযন

২০

হ্োাঁ

ভবোট গ্রন ভেন্দ্রেয ন্তর্গত ভেত্র

মযদো খ্োভোয ভজ.এর. নং-১৭৩

ের ভেনীয ভবোটোন্দ্রযয
জন্য থফো ভেফরভোত্র
ুরুল থফো ভেফরভোত্র
ুরুল ফো স্ত্রী ভবোটোন্দ্রযয
জন্য

ভবোট গ্রন ভেে
ভেোট
ভ োটোন্দ্ররর ভথন্দ্রে ভবোটোন্দ্রযয
সংখ্যো
ফগোমধে দুযত্ব

েন্দ্ররয জন্য
666
272362

১ মে.মভ.

২৭২৩৬২

২৯৩
৯৩০

ভজরো োে
এফং
ভজরো মনফগোচন অমধেোমযে
ভেোচমফোয

ভন্তফয

