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কেন্দ্রওয়ারি পিীক্ষার্থীদেি আসন রিন্যাদসি রিিিণঃ 

 

ক্রঃ 

নং 

কেন্দ্র পদেি নাম উপদেলা /ইউরনয়ন/ 

ওয়ার্ ড 

পিীক্ষার্থীি সংখ্যা সি ডদমাট পিীক্ষার্থীি  

সংখ্যা 

১।  িানী েয়াময়ী উচ্চ রিদ্যালয়  পরিিাি পরিেল্পনা 

সহোরি  

সমগ্র কেলা কিাল-০১ হদে ১০০০ পর্ ডন্ত   

= ১০০০ েন  

১০০০ েন 

২। শহীে আব্দুল আলী 

এোদর্রম 

পরিিাি পরিেল্পনা 

সহোরি 

 সমগ্র কেলা  কিাল- ১০০১ হদে ১২৫৭ পর্ ডন্ত  

= ২৫৭ েন  

২৫৭ েন 

 

 

 

 

অরিস সহ: োম েরিউ: 

মুদ্রাক্ষরিে  

সমগ্র কেলা  কিাল- ১ হদে  ১১৪= ১১৪ েন  

কমাট: ১১৪ েন 

 

১১৪ েন 

  

পরিিাি পরিেল্পনা 

পরিেশ ডে (পুরুষ) 

রিরিন্ন ইউরনয়ন    ইউরনয়ন পর্ ডাদয় - ৪২০ েন ৪২০ েন 

 

  
পরিিাি েল্যাণ সহোিী 

(মরহলা)    

সেি, কপৌিসিা-২    ওয়ার্ ড নং-২ কপৌিসিা,  ১৪৩ েন 
১৪৩েন 

    কমাট ৯৩৪েন। 

৩।  শাহ িহুমুখী উচ্চ রিদ্যালয় পরিিাি েল্যাণ সহোিী 

(মরহলা) 

সেি উপদেলাঃ িালুখালী, 

িন্দুেিাংগা ও মগিান 

৩টি ওয়াদর্ ডি প্রার্থীগণ  

২৫৯ েন 

২৫৯  েন। 

   িাঘাইছর ঃ কপৌিসিা, 

আমেলী,  সাদিায়ােলী, 

কখোিমািা, রুপোিী, 

িাঘাইছর  

৫টি ওয়াদর্ ডি প্রার্থীগণ  

৩৫৬ েন 

৩৫৬ েন 

    কমাটঃ ৬১৫ েন। 

৪। মুোদেে-ই আলদিসানী 

এোদর্মী 

পরিিাি েল্যাণ সহোিী 

(মরহলা) 

িাঘাইছর :  সাদেে, মারিশ্যা ২টি ওয়াদর্ ডি প্রার্থীগণ  

৮৪ েন 

৮৪ েন 

   োউখালী:  ঘাগ া, েলমপরে, 

কিেবুরনয়া 

৩টি ওয়াদর্ ডি প্রার্থীগণ  

১১১ েন 

১১১েন। 

   িােস্থলী: রঘলাইছর  ৩টি ওয়াদর্ ডি প্রার্থীগণ  

৬০ েন 

৬০েন। 

   িিেল: িিেল, আইমাছ া, 

ভুষণছ া 

৩টি ওয়াদর্ ডি প্রার্থীগণ  

১৩৫ েন 

১৩৫েন। 

   োপ্তাই: োপ্তাই, ওয়াগ্গা, 

চন্দ্রদঘানা, িাইখালী 

৪টি ওয়াদর্ ডি প্রার্থীগণ  

১১৫ েন 

১১৫েন। 

    কমাটঃ ৫০৫ েন। 

৫। িাঙ্গামাটি সিোিী উচ্চ 

রিদ্যালয় 

পরিিাি েল্যাণ সহোিী 

(মরহলা) 

নারনয়ািচি: নারনয়ািচি, 

সাদিক্ষযং, বুর ঘাট 

৩টি ওয়াদর্ ডি প্রার্থীগণ= ২০৮ েন ২০৮েন। 

   লংগদু: লংগদু, োলাপাকুেযা, 

মাইনীমুখ, িগাচত্তি, 

আটািেছ া 

৫টি ওয়াদর্ ডি প্রার্থীগণ =২৩৯ েন ২৩৯েন। 

   রিলাইছর : ি র্থরল, কেং াছর  ২টি ওয়াদর্ ডি প্রার্থীগণ = ৫৯ েন ৫৯েন। 

   জুিাছর : িনদর্াগীছ া, 

দুমদুম্যা, মমেং 

৩টি ওয়াদর্ ডি প্রার্থীগণ =৮৩ েন ৮৩েন। 

    কমাটঃ ৫৮৯েন। 

৬। আল আরমন ইসলারময়া 

িারেল মাদ্রাসা 

অরিস সহায়ে সমগ্র উপদেলা কিাল- ১ হদে৫০০= ৫০০ েন ৫০০ েন 

 

৭। োঠালেলী স:প্রা:রি: অরিস সহায়ে সমগ্র উপদেলা কিাল- ৫০১হদে ৭৫০=২৫০েন ২৫০ েন 

৮। িানী েয়াময়ী স:প্রা:রি: অরিস সহায়ে সমগ্র উপদেলা কিা-৭৫১হদে ১০০০=২৫০ েন ২৫০ েন 

৯। রাঙ্গামাটি সিোিী 

িারলো উচ্চ রি: 

অরিস সহায়ে সমগ্র উপদেলা কিা-১০০১ হদে ১৫৫০=৫৫০ 

েন 

৫৫০ েন 

 

১০। স্বণ ডটিলা স:প্রা:রি: অরিস সহোয়ে সমগ্র উপদেলা কিাল-১৫৫১ হদে ১৮০০ 

=২৫০ েন 

২৫০েন 

১১। রাঙ্গামাটি সিোবর  

মরহলা েদলে 

অরিস সহায়ে  সমগ্র উপদেলা কিাল- ১৮০১ হদে ২৫১৬ 

=৭১৬ েন 

৭১৬েন 

    কমাট: ২৫১৬ 

    সি ডদমাট: ৬১৫৯েন। 

 

http://www.rhdc.gov.bd/

