
জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

১৬২ নিজ ারগঞ্জ-১ নিজ ারগঞ্জ সদর 1 নিনক্রিান্দা লাভু মনি র্ানলিা দানিল মাদ্রাসা-6477

১৬৩ নিজ ারগঞ্জ-২ পাকুনন্দয়া 2 িারান্দী আদ ব র্ানলিা উচ্চ নর্দ্যালয়-6534

3 িািনেম আ রাফ (সাদী) দানিল মাদ্রাসা-6528

4 ইচ্ছাগঞ্জ মাধ্যনমি নর্দ্যালয় নর্দ্যালয়-6542

২০৯ রাের্াড়ী-১ রাের্াড়ী সদর 5 জর্থুনলয়া র্ারলাহুনরয়া নসনিনিয়া ফানিল (নর্এ) মাদ্রাসা-6359

পাাং া 6 হাট র্িগ্রাম উচ্চ নর্দ্যালয়-6201

িালুিালী 7 হাঁড়ীভাঙ্গা উচ্চ নর্দ্যালয়-5861

র্ানলয়ািানন্দ 8 র্ড় নহেলী জুলনফিার নসনিনিয়া ওয়াজেনদয়া আনলম মাদ্রাসা-6530

মাদারীপুর ২১৮ মাদারীপুর-১ ন র্চর 9 িািিানন্দ সসয়দ আ রাফ আলী  উচ্চ নর্দ্যালয়-5583

10 পাড়াগ্রাম উচ্চ নর্দ্যালয়-6082

11 িাজিপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-6081

12 র্ারুয়ািালী উচ্চ নর্দ্যালয়-6279

13 তুইিাল র্ানলিা উচ্চ নর্দ্যালয়-6280

14 আদ ব উচ্চ র্ানলিা নর্দ্যালয়-6281

15 দুধঘাটা র্ালুিন্দ উচ্চ নর্দ্যালয়-6285

16 মুিীিগর উচ্চ নর্দ্যালয়-6292

17 উত্তর র্ালুিন্ড নপনে উচ্চ নর্দ্যালয়-6293

18  ামসুি িাহার হল, ঢািা নর্শ্বনর্দ্যালয়-6569

19 ইউজসপ আলহাজ্ব আবুল হাজ মিাি জটিনিিযাল স্কুল-6549

20 ইউজসপ গণিটুনল নসটি িজপ বাজর ি জটিনিিযাল স্কুল-6551

21 ইউজসপ টুইটা জর্াল্ট নফল্ড জটিনিিযাল স্কুল-6552

22 ইউজসপ িানের জহাজসি নি স্টার জটিনিিযাল স্কুল-6554

23 ইউজসপ নসটি পল্লী নসটি িজপ বাজর ি জটিনিিযাল স্কুল-6555

24 ইউজসপ আর জি জচৌধুরী জটিনিিযাল স্কুল-6556

25 ইউজসপ িলজগালা জটিনিিযাল স্কুল-6557

সাভার 26 ই-লানি বাং জসন্টার, সাভার জসিানির্াস-6375

১৮১ ঢািা-৮ ঢািা দনিণ নসটি িজপ বাজর ি 27 পুরািা পল্টি গাল বস িজলে-6378

28 গ্রীিনফল্ড স্কুল এন্ড িজলে-6385

29 উত্তরা জরনসজিিনসয়াল িজলে-6426

30 এস ও এস হারম্যাি জমইিার িজলে ঢািা-6433

31 ইউজসপ ইসমাইল জটিনিিযাল স্কুল-6548

32 নিি-ইউজসপ জহসামউনিি জটিনিিযাল স্কুল-6550

33 ইউজসপ হানে নসিান্দার আলী জটিনিিযাল স্কুল-6553

১৮৫ ঢািা-১২ ঢািা উত্তর নসটি িজপ বাজর ি
34 র্ঙ্গর্ন্ধু জ ি মুনেবুর রহমাি ইন্টারন্যা িাল ইিনস্টটিউট 

অফ টুযনরেম এন্ড হসনপটানলটি (নর্এসএমআরআইআইটিএইচ )-6579

35 আলহাজ্ব োমাল উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-4558

36 সূয়াপুর িান্নার স্কুল এন্ড িজলে-6602

37 ধামরাই হানি বঞ্জ সরিানর উচ্চ নর্দ্যালয় ও িজলে-6601

গােীপুর নসটি িজপ বাজর ি 38  ারীনরিপ্রনির্ন্ধী বৃনত্তমূলি প্রন িণ ও পুির্ বাসিজিন্দ্র (ইআরনসনপএইচ)-6588

িানলয়াকির 39 আকুলীচালা উচ্চ নর্দ্যালয়-6500

40 গােীপুর িযান্টিজমন্ট জর্াি ব উচ্চ নর্দ্যালয়-6436

গােীপুর

১৯৪ গােীপুর-১

জ ি রাজসল নিনেটাল ল্যার্ স্থাপি প্রিল্প (২য় পি বায়)

ঢািা নর্ভাজগ জ ি রাজসল নিনেটাল ল্যার্ স্থাপজির েন্য নির্ বানচি অনিনরক্ত 73টি প্রনিষ্ঠাজির িানলিা

১৬৪ নিজ ারগঞ্জ-৩ িনরমগঞ্জ

নিজ ারগঞ্জ

১৮৪ ঢািা-১১

ির্ার্গঞ্জ

ঢািা উত্তর নসটি িজপ বাজর ি

১৯৩ ঢািা-২০ ধামরাই

১৯৬ গােীপুর-৩ গােীপুর সদর

রাের্াড়ী
২১০ রাের্াড়ী-২

	১৭৪ ঢািা-১

১৭৫ ঢািা-২

ঢািা

ঢািা দনিণ নসটি িজপ বাজর ি



জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

41 িাজলক্টজরট স্কুল এন্ড িজলে,গােীপুর ।-6421

42 ইউজসপ টঙ্গী জপৌরসভা জটিনিিযাল স্কুল-6566

43 ইউজসপ িান মপুর জটিনিিযাল স্কুল-6567

44 পূর্াইল জসন্ট্রাল িজলে-5812

45 সিমানিয়া আদ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-6543

46 র্রুি উচ্চ নর্দ্যালয়-6583

47 ভাজিায়াদী র্ানলিা উচ্চ নর্দ্যালয়-6574

গােীপুর নসটি িজপ বাজর ি 48 হাজরে আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-6603

িালীগঞ্জ 49 জিায়াপাড়া মজয়েউনিি আদ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-4725

50 জগানর্ন্দাসী উচ্চ নর্দ্যালয়-1267

51 র্ঙ্গর্ন্ধু িযান্টিজমন্ট পার্নলি স্কুল ও িজলে-1272

52 চািপুর জদয়ািনিয়া আদ ব দানিল মাদ্রাসা-1265

53 েিিা র্হুমুিী উচ্চ নর্দ্যালি়-6476

১৩২ টাঙ্গাইল-৩ ঘাটাইল 54  হীদ সালাম উচ্চ নর্দ্যালয়-6479

55 িচুয়া পার্নলি উচ্চ নর্দ্যালয়-6411

56 জগাহাইল র্ানি় আব্দুল গনি উচ্চ নর্দ্যালি়-6538

57 িলুয়া র্াজেি িাি উচ্চ নর্দ্যালয়-4984

58 আনমর উনিি িজলে-6362

১৯৯ িরনসাংদী-১ িরনসাংদী সদর 59  ীলমানন্দ িাজহরা-আেমি মাধ্যনমি নর্দ্যালয়-6377

২০০ িরনসাংদী-২ পলা 60 প্রাণ-আরএফএল পার্নলি স্কুল-6467

২০১ িরনসাংদী-৩ ন র্পুর 61 আটান য়া উচ্চ নর্দ্যালয়-6499

২০৩ িরনসাংদী-৫ রায়পুরা 62 দঃ নমেবািগর আেমিজন্নো উচ্চ র্ানলিা নর্দ্য়ালয়-6376

িারায়ণগঞ্জ ২০৭ িারায়ণগঞ্জ-৪ িারায়িগঞ্জ সদর 63 নমেনমনে হােী আঃ সামাদ ইসলানময়া আনলম মাদ্রাসা-2350

২১২ ফনরদপুর-২ সালথা 64 সালথা দানিল মাদ্রাসা-6453

২১৪ ফনরদপুর-৪ ভাঙ্গা 65 জচৌনিঘাটা ইসলানময়া দানিল মাদ্রাসা-6410

66 ইোপুরা সরিানর মজিল উচ্চ নর্দ্যালয়-6382

67 ইোমনি মজিল হাইস্কুল-6540

জগাপালগঞ্জ ২১৫ জগাপালগঞ্জ-১ মুিসুদপুর 68 পূর্ ব িওিন্ডা নসনিনিয়া আনলম মাদ্রাসা-6457

69 র্ড় িানলিগর ফানেল মাদ্রাসা-6600

70 লক্ষ্মীপুর ঢানলরহাট ফানেল মাদ্রাসা-6599

71 চরমাইোনর মাধ্যনমি নর্দ্যালয়-6598

72 ইিরিানন্দ দানিল মাদ্রাসা-6596

73 মনহসসুন্না দানিল মাদ্রাসা-6595

জগাপালপুর

১৩১ টাঙ্গাইল-২

সনিপুর

ভুি়াপুর

১৯৭ গােীপুর-৪ িাপানসয়া

২২৩  রীয়িপুর-৩ রীয়িপুর

১৯৮ গােীপুর-৫

গােীপুর

 

প্রজিােয  িবার্লী :

ি) উনল্লনিি নির্ বানচি প্রনিষ্ঠািসমূজহর জিাজিাটিজি নিজদ বন িা /জচিনলস্ট অনুিায়ী জিাি  িব/ িবসমূজহর ঘাটনি পাওয়া জগজল পরর্িী জি জিাি পি বাজয় উক্ত প্রনিষ্ঠািজি ল্যার্ স্থাপজির 

িাি বক্রম হজি র্াদ জদয়ার এিনিয়ার প্রিল্প ির্তবপি সাংরিণ িরজর্। 

ি) উনল্লনিি নির্ বানচি প্রনিষ্ঠািসমূজহর প্রধািজি প্রিল্প ির্তবপি ির্তবি নিধ বানরি ল্যার্ জরজিাজভ ি ও ইজন্টনরয়র নিোইজির  িবানদ অনুসরণ িজর ল্যার্ স্থাপি িরজি হজর্।

গ) ল্যার্ স্থাপজির েন্য চূড়ান্তভাজর্ নির্ বানচি প্রনিষ্ঠাি প্রধািজি প্রিল্প ির্তবপজির সাজথ সম্পানদি চুনক্তর সিল  িবানদ িথািথভাজর্ অনুসরণ িরজি হজর্।

টাঙ্গাইল

িরনসাংদী

মুনিগঞ্জ

ফনরদপুর

নসরােনদিাি

১৩৭ টাঙ্গাইল-৮

১৭১ মুনিগঞ্জ-১

জগাসাইরহাট

১৯৬ গােীপুর-৩ গােীপুর সদর


