
জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি eiin

1 কুমড়ী উচ্চ নর্দ্যালয়-69 113166

2 চরপাড়া মহাজের্পুর উচ্চ নর্দ্যালয়-68 113149

3 োহািারা স্মৃনি র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-67 113139

4 সনরস্তলা উচ্চ নর্দ্যালয়-3412 113224

5 শহীে স্মৃনি উচ্চ নর্দ্যালয়-3410 113228

6 জমঘনশমুল উচ্চ নর্দ্যালয়-3414 113209

7 ধলামূল গাঁও উচ্চ নর্দ্যালয়-3413 113205

8 খনলশাপুর উচ্চ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়(স্কুল এন্ড কজলে)-3409 130870

9 আিন্দপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-1152 113003

10 নপ. নে োরুচ্ছালাম োনখল মাদ্রাসা-1155 113022

11 র্রেল উচ্চ নর্দ্যালয়-1154 113001

12 রােিগর উচ্চ নর্দ্যালয়-1153 112996

13 িলছাপ্রা উচ্চ নর্দ্যালয়-1151 113000

14 রংছানি উচ্চ নর্দ্যালয়-1148 112993

15 জগানর্ন্দপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-1147 112997

16 উত্তর জগাড়াগাঁও সবুে নিজকিি উচ্চ নর্দ্যালয়-1150 130668

17 দূগ বাপুর দ্বীনি আনলম মাদ্রাসা-1161 112973

18 র্ারমানর উচ্চ নর্দ্যালয়-1159 112958

19 গুনেরজকাণা উচ্চ নর্দ্যালয়-1158 112948

20 নর্নরনশনর নপনসিল জমজমানরয়াল উচ্চ নর্দ্যালয়-1156 112946

21 এি. ভাউরিলা উচ্চ নর্দ্যালয়-1160 112960

22 জমৌজের্ালী শহীনেয়া আনলম মাদ্রাসা-5401 113190

23 জিত্রজকাণা কাজলক্টজরট স্কুল-5428 138346

24 শাহ সুলিাি (রঃ) নিগ্রী মহানর্দ্যালয়-4364 113196

25 জিত্রজকাণা সরকানর মনহলা কজলে-4363 113192

26 আবু আব্বাছ নিগ্রী কজলে-4362 113195

27 ঠাকুরাজকািা রনহম উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-4360 113147

28 মেিপুর শাহসুলিাি উচ্চ নর্দ্যালয়-4359 113148

29 আব্বানসয়া উচ্চ নর্দ্যালয়, র্ালী-4357 113142

30 হােী ফজয়ে উনিি আকন্দ উচ্চ নর্দ্যালয়-4356 113165

31 এনিমখািা োন্নাতুল উলুম োনখল মাদ্রাসা-4369 112935

32 নকশলয় নশশুনিজকিি উচ্চ নর্দ্যালয়-4366 112920

33 রূপগঞ্জ র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-4367 112927

34 নচরাম িাজহরা মান্নাি স্মৃনি উচ্চ নর্দ্যালয়-4368 112921

35 মিাষ জক নর্  ফানেল মাদ্রাসা-4365 112931

36 জিলীগািী নর্এিএইচজক একাজিনম-3797 112888

37 দূগ বাশ্রম উচ্চ নর্দ্যালয়-3798 112891

38 পাহাড়পুর উচ্চ নর্দ্যালয়-3799 112901

39 সায়মা শাহোহাি একাজিমী-3796 113049

40 কাউরাট োনখল মাদ্রাসা-3795 113067

41 সানেউড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-3794 113040

42 গন্ডা নদ্ব-মুখী উচ্চ নর্দ্যালয়-3793 113035

43 নেগলী মানচয়ালী োনখল মাদ্রাসা-3791 113065

44 রওশি ইেোিী একাজিমী-3790 113033

জিত্রজকাণা

কলমাকান্দা

দুগ বাপুর

১৫৮ জিত্রজকািা-২

জিত্রজকাণা সের

৩১৭ মনহলা আসি-১৭ জিত্রজকাণা সের

৩১৮ মনহলা আসি-১৮ পূর্ বধলা

১৫৭ জিত্রজকািা-১

র্ারহাট্টা

১৫৯ জিত্রজকািা-৩

আটপাড়া

জকন্দুয়া
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জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি eiin

45 পারভীি নসরাে মনহলা কজলে-3789 113079

46 রামপুর আজিায়ারা উচ্চ নর্দ্যালয়-3787 113039

47 জমৌলািা জমাহাম্মে আলী নসনিকী কজলে-3338 136305

48 পাঁচহাট োনখল মাদ্রাসা-4029 110341

49 জরজর্কা মনমি র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-4027 0

50 মাঘাি উচ্চ নর্দ্যালয়-4032 113084

51 জিায়াগাঁও োনখল মাদ্রাসা-4033 113098

52 আলহাজ্ব জমাোফফর আহজমে আনলম মাদ্রাসা-4034 113100

53 কেমশ্রী োনখল মাদ্রাসা-4035 113097

54 র্ালালী র্াঘমারা খন্দকার আব্দুর রাজ্জাক োনখল মাদ্রাসা-4036 113102

55 জগানর্ন্দশ্রী োরুল উলুম োনখল মাদ্রাসা-4037 113099

56 র্াস্তা ইসলানময়া োনখল মাদ্রাসা-4038 113096

57 হাসাি আলী োনখল মাদ্রাসা-4039 113103

58 জমৌোম এসইএসআইনপ মজিল উচ্চ নর্দ্যালয়-3660 137087

59 ভূগী োওয়ািী উচ্চ নর্দ্যালয়-3665 113214

60 র্াইঞ্জা উচ্চ নর্দ্যালয়-3662 113206

61 পূর্ বধলা উচ্চ নর্দ্যালয়-3669 113222

62 পাটরা-োমপাড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-3666 113207

63 ির্ী জহাজসি খাি উচ্চ নর্দ্যালয়-3663 130860

64 জেওটুজকাি আঃ  গনি উচ্চ নর্দ্যালয়-3674 113218

65 জিনুয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-3661 113216

66 কাপানশয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-3671 113223

67 সালনি উচ্চ নর্দ্যালয়-3667 113208

68 এি, োনরয়া ঝাঞ্জাইল উচ্চ নর্দ্যালয়-3668 113200

69 র্ড়নরয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-3664 113197

70 রামকান্দা উচ্চ নর্দ্যালয়-3672 113220

71 ইচুনলয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-3673 113213

জিত্রজকাণা

১৫৯ জিত্রজকািা-৩

জকন্দুয়া

১৬০ জিত্রজকািা-৪

খানলয়াজুরী

মেি

১৬১ জিত্রজকািা-৫ পূর্ বধলা
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