
জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি eiin

ফুলর্াড়ীয়া 1 পলাশিলী আনমরার্াদ উচ্চ নর্দ্যালয়-3330 111414

2 আসকা উচ্চ নর্দ্যালয়-64 111291

3 ভালুকা পাইলট উচ্চ নর্দ্যালয়-2974 11280

4 জমনকয়ারকান্দা দানিল মাদ্রাসা-3887 111385

5 র্ানলগাঁও উচ্চ নর্দ্যালয়-3888 111371

6 ধুরাইল োফরুল উলুম আনলম মাদ্রাসা-5326 111760

7 েয়রামকুড়া দারুস সুন্নাি দানিল মাদ্রাসা-5398 111766

8 চর জগারকপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-3885 130775

9 মােরাকুড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-3884 111738

10 ভূর্িকুড়া দানিল মাদ্রাসা-3886 111758

11 নর্লজ ারা মাস্টার ইনদ্রস আলী িালুকদার উচ্চ নর্দ্যালয়-3883 111748

12 বর্জেল জর্িকুনড় উচ্চ নর্দ্যালয়-3882 111739

13 বকচাপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-3881 130730

14 আইন য়াল হাই স্কুল-3880 111752

15 ঘাশীগাঁও নিমুিী উচ্চ নর্দ্যালয়-3879 111736

16 র্িপাড়া স্কুল এন্ড কজলে-3878 111753

17 চর র্াঙ্গানলয়া িাইট মিীন্দ্র জরমা জমজমানরয়াল উচ্চ নর্দ্যালয়-3877 111745

18 ভাষা শহীদ আব্দুল েব্বার স্মৃনি উচ্চ নর্দ্যালয়-3876 111751

19 আনিয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-5394 112082

20 চরপাড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-5576 112124

21 র্ঙ্গর্ন্ধু সরকানর কজলে-4161 112185

22 ঢানকরকান্দা হানর্বুর রহমাি উচ্চ নর্দ্যালয়-1934 112081

23 কাকুরা ফানেল মাদ্রাসা-1929 112156

24 হােী জহলাল উনিি র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-1928 112114

25 কামানরয়া এমদানদয়া দানিল মাদ্রাসা-1927 112163

26 শহীদ স্মৃনি উচ্চ নর্দ্যালয়-1930 112107

27 র্ানিহালা উচ্চ নর্দ্যালয়-1932 112199

28 র্িপলানশয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-1926 111111

29 চানড়য়া উচ্চ নর্দ্যালয়-1931 112120

30 ফুলপুর পাইলট র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-5393 112085

31 চরনিয়ামি আদশ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-5873 112079

32 হাট পাগলা উচ্চ নর্দ্যালয়-1938 112100

33 র্াজঘধরা উচ্চ নর্দ্যালয়-1940 112138

34 রূপসী উচ্চ নর্দ্যালয়-1941 112099

35 িনড়য়াপাড়া ন .ইউ  র্ানলকা দানিল মাদ্রাসা-1939 112161

36 নসিংজির উচ্চ নর্দ্যালয়-1935 112110

37 সুিারপাড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-1937 112117

38 োরুয়া আদশ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-6215 112106

39 ফুলপুর মনহলা ন নি কজলে-6094 112184

40 লিংকাজিালা উচ্চ নর্দ্যালয়-287 111673

41 রামজগাপালপুর নপ.জে.জক উচ্চ নর্দ্যালয়-286 111669

42 জর্িান্দর উচ্চ নর্দ্যালয়-285 111682

43 কাউরাট আকর্র আলী  দানিল মাদরাসা-284 111709

44 র্ড়ভাগ উচ্চ নর্দ্যালয়-283 11702

45 ভালুকারপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-282 111677

46 পুম্বাইল এফ.ইউ ফানেল মাদ্রাসা-281 111704

47 ভুটিয়ারজকাণা আদশ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-280 111691

48 সহরর্ানু র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-279 111690

49 মাওহা উচ্চ নর্দ্যালয়-278 111675

50 িাজল জহাজসি িাি উচ্চ নর্দ্যালয়-277 111692

ময়মিনসিংহ

জগৌরীপুর১৪৮ ময়মিনসিংহ-৩

৩২৬ মনহলা আসি-২৬
ভালুকা

১৪৬ ময়মিনসিংহ-১

জধার্াউড়া

হালুয়াঘাট

১৪৭ ময়মিনসিংহ-২

িারাকান্দা

ফুলপুর
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জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি eiin

51 জর্লিলী দানিল মাদ্রাসা-276 111720

52 র্ানলজুনড় উচ্চ নর্দ্যালয়-275 111680

53 কবুজলজন্নছা র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-274 111683

54 কাজলক্টজরট স্কুল এন্ড কজলে-716 139187

55 শমু্ভগঞ্জ  নেজকনপ কজলে-5508 131960

56 ময়মিনসিংহ নেলা স্কুল-5060 111829

57 শহীদ বসয়দ িেরুল ইসলাম কজলে-707 111910

58 অষ্টধার র্ানলয়াপাড়া আনলম মাদ্রাসা-706 111897

59 মাইের্াড়ী আব্দুল িাজলক উচ্চ নর্দ্যালয়-711 111866

60 জমাজমিশাহী ন . এস. কানমল মাদ্রাসা-708 111890

61 জেলা পনরষদ উচ্চ নর্দ্যালয়-715 111827

62 জর্গুির্াড়ী উচ্চ নর্দ্যালয়-710 111857

63 কৃনষ নর্িনর্দ্যালয় কজলে-703 111913

64 ময়মিনসিংহ  মনহলা কজলে-704 111916

65 নসটি কজলনেজয়ট স্কুল-709 111830

66 ভার্িালী উচ্চ নর্দ্যালয়-714 111869

67 মুনমনুনন্নসা সরকানর মনহলা কজলে-65 111915

68 আিন্দ জমাহি কজলে-4519 111911

69 র্ীর মুনিজ াদ্ধা অধ্যক্ষ মনিউর রহমাি একাজ মী স্কুল এন্ড কজলে-6212 134827

70 জচচুয়া র্াোর দানিল মাদ্রাসা-5632 111974

71 জিরুয়াোিী উচ্চ নর্দ্যালয়-5762 111942

72 িামাজরর র্াোর উচ্চ নর্দ্যালয়-5763 111949

73 িেরুল ইসলাম উচ্চ নর্দ্যালয়-5764 111961

74 রঘুিােপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-5766 111945

75 কাটর্ওলা েিিা উচ্চ নর্দ্যালয়-5768 111962

76 মন্ডলজসি উচ্চ নর্দ্যালয়-5770 111963

77 কানে িেরুল ইসলাম উচ্চ নর্দ্যালয়-5771 111953

78 জমাশাররফ িগর উচ্চ নর্দ্যালয়-5772 111969

79 র্ড়িাম মনহউনিি আনলম মাদ্রাসা-5774 111984

80 নর্রানশ নি-মুিী উচ্চ নর্দ্যালয়-826 111954

81 এস. জক. এম উচ্চ নর্দ্যালয়-827 111960

82 র্ির্ািংলা এফ রহমাি উচ্চ নর্দ্যালয়-829 111948

83 মিিলা দানিল মাদ্রাসা-832 111979

84 জচচুয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-824 111958

85 েগীর উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-830 111957

86 ঝিকা র্াোর উচ্চ নর্দ্যালয়-828 111943

87 বসয়দপাড়া আদশ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-835 111966

88 লক্ষীপুর র্হুমুিী উচ্চ নর্দ্যালয়-831 111946

89 জসািারগাঁও উচ্চ নর্দ্যালয়-834 111952

90 আদশ ব উচ্চ নর্দ্যানিজকিি-5120 111441

91 কান্দানিয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-5151 111396

92 র্াবুগঞ্জ উচ্চ নর্দ্যালয়-5152 111403

93 জসায়াইিপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-5153 111404

94 সািংর্ানদক শামসুল আলম িাি মজ ল দানিল মাদ্রাসা-5900 0

95 নশর্গঞ্জ উচ্চ নর্দ্যালয়-297 111398

96 শাপলা র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয় ও কজলে-3767 111429

97 ফুলর্াড়ীয়া িাজদমুল ইসলাম ফানেল মাদ্রাসা-292 111470

98 হজর কৃষ্ণ ইউনিয়ি উচ্চ নর্দ্যালয়-299 111394

99 শুশুিী উচ্চ নর্দ্যালয়-298 111423

100 রাধা কািাই উচ্চ নর্দ্যালয়-295 111405

ময়মিনসিংহ সদর১৪৯ ময়মিনসিংহ-৪

ময়মিনসিংহ

জগৌরীপুর১৪৮ ময়মিনসিংহ-৩

১৫০ ময়মিনসিংহ-৫ মুিাগাছা

১৫১ ময়মিনসিংহ-৬ ফুলর্াড়ীয়া
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101 জমাহাম্মদ িগর উচ্চ নর্দ্যালয়-3336 111395

102 বর্দ্যর্াড়ী উচ্চ নর্দ্যালয়-296 111401

103 ইসলানময়া কজলে-291 131928

104 ফুলর্াড়ীয়া পাইলট র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-294 111399

105 ধুরধুনরয়া আনলম মাদ্রাসা-293 111507

106 জিলীিাম উচ্চ নর্দ্যালয়-6126 111409

107 মিাকুশা ইসলানময়া দানিল মাদ্রাসা-300 111514

108 নর্য়ারা েয়মনি উচ্চ নর্দ্যালয়-5391 112204

109 নর্য়ারা পাটুলী রহমি উল্লাহ উচ্চ নর্দ্যালয়-4259 112215

110 বর্লর কািহর এ ন  এস আনলম মাদ্রাসা-1431 112256

111 সাখুয়া জশি র্াোর দানিল মাদ্রাসা-1430 112250

112 গুনেয়াম আনমরার্াড়ী উচ্চ নর্দ্যালয়-1429 112213

113 র্ড়মা উচ্চ নর্দ্যালয়-1428 112130

114 গুনেয়াম আনলম মাদ্রাসা-1426 112258

115 আউনলয়ািগর নসনিয়র (আনলম ) মাদ্রাসা-1425 112245

116 রওশি আরা র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-1423 112191

117 কানলর র্াোর উচ্চ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-1422 112207

118 ভালুকা-নিশাল বমিী কজলে-1420 133786

119 আহাম্মদা র্াদ উচ্চ নর্দ্যালয়য়-1419 112195

120 ধািীজিালা উচ্চ নর্দ্যালয়-1417 112203

121 জমাহাম্মদপুর দানিল মাদ্রাসা-1416 112289

122 নিশাল কানরগনর ও র্ানণনেিক কজলে-1418 132868

123 শহীদ সবুর উচ্চ নর্দ্যালয়-1415 112225

124 হাটুনলয়া ন ,এস,এ,এইচ,নর্,দানিল মাদ্রাসা-45 111814

125 নপিাম্বরপাড়া জহাসাইনিয়া র্হুমূিী ফান ল মাদ্রাসা-44 111803

126 আলীিগর কানরগনর ও জটকনিকিাল কজলে-31 133065

127 মজহশপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-32 111791

128 জকািাপাড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-33 111785

129 মনরচারচর উচ্চ নর্দ্যালয়-34 111789

130 পস্তাইল উচ্চ নর্দ্যালয়-35 111773

131 িারুনন্দয়া েগৎ জমজমানরয়াল উচ্চ নর্দ্যালয়-36 111790

132 কানছমপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-37 111782

133 িালর্লা র্াোর র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-38 111786

134 ইয়ানছি উচ্চ নর্দ্যালয়-39 111793

135 মনল্লকপুর লক্ষ্মীগঞ্জ উচ্চ নর্দ্যালয়-40 111792

136 োটিয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-41 111779

137 ধনিয়াকানন্দ হানমনদয়া ফানেল মাদ্রাসা-43 111799

138 এিা জভাজকট আর্দুল হাই কজলে-5397 135259

139 হােী ছনফর উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-5864 112035

140 র্নরল্যা জক. এ উচ্চ নর্দ্যালয় এন্ড কজলে-2049 112011

141 নসিংরইল উচ্চ নর্দ্যালয়-2073 112012

142 খুজশ বদ এনলির নর্দ্যানিজকিি-2064 112031

143 আিওয়ারুল জহাজসি িাি জচৌধুরী উচ্চ নর্দ্যালয়-2067 112028

144 নিনভয়াঘাটা ফানেল মাদ্রাসা-2072 112044

145 র্াশহাটী উচ্চ নর্দ্যালয়-2056 112119

146 চকমনি ন , এস, ফানেল মাদরাসা-2071 112051

147 ইমাম জহাজসি উচ্চ নর্দ্যালয়-2063 112005

148 জশরপুর ইসলানময়া ফানেল ন নি মাদরাসা-2060 112041

149 আচারগাঁও উচ্চ নর্দ্যালয়-2054 112030

150 রসুলপুর আলীম মাদ্রাসা-2061 112042

ময়মিনসিংহ

নিশাল

১৫৩ ময়মিনসিংহ-৮ ঈিরগঞ্জ

১৫১ ময়মিনসিংহ-৬ ফুলর্াড়ীয়া

১৫২ ময়মিনসিংহ-৭

১৫৪ ময়মিনসিংহ-৯ িান্দাইল
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জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি eiin

151 োহাঙ্গীরপুর নসনিয়র আনলম মাদ্রাসা-2050 112036

152 িারুয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-2074 112016

153 র্ীর কামাটিালী জে.নর্ উচ্চ নর্দ্যালয়-2058 112006

154 মুসুল্লী কজলে-2065 138916

155 মুশুলী র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-2057 112019

156 রায়পাশা উচ্চ নর্দ্যালয়-2052 112004

157 র্াকচান্দা ফান ল মাদরাসা-5984 112046

158 পাঁচর্াগ ইসলানময়া উচ্চ নর্দ্যালয়-2422 111544

159 চরমছলন্দ র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-5868 111566

160 র্ারর্াড়ীয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-2432 111583

161 পাঁচুয়া রাজর্য়া উচ্চ নর্দ্যালয়-2436 111534

162 র্ড়র্াড়ী উচ্চ নর্দ্যালয়-2431 111545

163 জেঁতুনলয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-2427 111529

164 র্ারইহাটি এ.এ.জক.উচ্চ নর্দ্যালয়-2430 111554

165 চরমছলন্দ মুসনলম উচ্চ নর্দ্যালয়-2435 111550

166 দজেরর্াোর ইউনিয়ি উচ্চ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-2434 111553

167 শাঁিচূড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-2424 111548

168 হাজিম িাই উচ্চ নর্দ্যালয়-2425 111585

169 রসুলপুর র্হুমুিী উচ্চ নর্দ্যালয়-2429 111547

170 শহীদিগর উচ্চ নর্দ্যালয়-2433 111568

171 জদৌলিপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-2428 111582

172 শহীদ জল: আনিকুর রহমাি উচ্চ নর্দ্যালয়-2426 111586

173 নদ ফাদার অর্ নদ ন্যাশি র্ঙ্গর্ন্ধু জশি মুনের্ জমজমানরয়াল স্কুল এন্ড কজলে-6112 138655

174 আজিায়ারা মজ ল হাই স্কুল-6160 135729

175 গফরগাঁও কানরগনর স্কুল এন্ড কজলে-5979 132830

176 নর্রুিীয়া সানদর উনিি মাস্টার উচ্চ নর্দ্যালয়-5869 134800

177 জমনদলা জমাছানফর মনঞ্জল দানিল মাদ্রাসা-5878 111348

178 রাজে-স্বেিগাঁও দানিল মাদ্রাসা-1956 111324

179 জমদুয়ারী দানিল মাদ্রাসা-1952 111327

180 র্ড়চালা হুসাইনিয়া দানিল মাদ্রাসা-1953 111346

181 জসািাউল্লাহ উচ্চ নর্দ্যালয় এন্ড কজলে-1948 111265

182 পাড়াগাঁও ির্ নদগন্ত   হাই স্কুল-1949 111309

183 হানলমু  ৃিজিছা জচৌধুরীরাণী জমজমানরয়াল র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-1944 111279

184 পাড়াগাঁও উচ্চ নর্দ্যালয়-1947 111268

185 র্াটাজোর নর্.এম উচ্চ নর্দ্যালয়-1946 111282

186 আিংগারগাড়া ইউিাইজট  উচ্চ নর্দ্যালয়-1943 111272

187 পুরুড়া নসনিকা নফজরাো আিার র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-1945 111270

ময়মিনসিংহ

১৫৫ ময়মিনসিংহ-১০ গফরগাঁও

১৫৬ ময়মিনসিংহ-১১ ভালুকা

১৫৪ ময়মিনসিংহ-৯ িান্দাইল
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