
জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি eiin

1 সিমনি উচ্চ নর্দ্যালয়-4001 110645

2 র্ীরজমাহি উচ্চ নর্দ্যালয়-3996 110640

3 এ,জে,নি র্ানলো উচ্চ নর্দ্যালয়-4000 110639

4 ভাটর্ালী আর্দুর রহমাি জমাল্লা নর্দ্যাপীঠ-3997 137728

5 আলীপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-3998 110675

6 এিাজয়িিগর উচ্চ নর্দ্যালয়-3999 110666

7 উজমদপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-2950 110845

8 জমাহাম্মদ শহীদ জহাজসি উচ্চ নর্দ্যালয়-2948 110842

9 র্াহাদুরপুর শরীয়ানিয়া োনমল মাদ্রাসা-5061 110866

10 সাজহরা িানসর জভাজেশিাল নর্এম ও কৃনি েজলে-5062 132123

11 উৎরাইল এম. এল উচ্চ নর্দ্যালয়-5064 110825

12 সূর্ ব িগর মাহফুো নিশাি র্ানলো উচ্চ নর্দ্যালয়-5065 110861

13 উজমদপুর অনিো রনর্উল্লাহ লাইনসয়াম-5066 110827

14 সন্যাসীরচর উচ্চ নর্দ্যালয়-5067 110840

15 নসেদারহাট উচ্চ নর্দ্যালয়-5068 110852

16 কুতুর্পুর উচ্চ নর্দ্যালয়-5069 110854

17 োঠাঁলর্াড়ী উচ্চ নর্দ্যালয়-5070 110838

18 ভান্ডারীোনি এ. এম. উচ্চ নর্দ্যালয়-5071 110437

19 সাজলহা আদশ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-5072 110855

20 নূর-ই-আলম জচৌধুরী নিম্নমাধ্যনমে নর্দ্যালয়-5073 138277

21 জহাগলারমাঠ এস.জে. নপ উচ্চ নর্দ্যালয়-5074 110849

22 সরোজররচর এইচ. এ. ইউ .নপ উচ্চ নর্দ্যালয়-5075 110839

23 নমরোরচর নসনিয়র (আনলম) মাদ্রাসা-5274 110865

24 আব্দুস সাত্তার ইর্জি হানলমা নসরাে এোজিমী-5872 110824

25 চরমুগুনরয়া র্ানলো উচ্চ নর্দ্যালয়-5722 110728

26 কুলপনি উচ্চ নর্দ্যালয়-5724 110745

27 মধ্য হাউসদী আচমি আলী খাি উচ্চ নর্দ্যালয়-5726 110747

28 মস্তিাপুর র্হুমুখী উচ্চ নর্দ্যালয়-5727 110752

29 খখয়ারভাঙ্গা উচ্চ নর্দ্যালয়-5728 110757

30 র্ীর মুনিজর্াদ্ধা শাোহাি খাি েজলে-5730 135329

31 ঘটেচর র্হুমুখী উচ্চ নর্দ্যালয়-5731 110740

32 এনস ির্ ব েলাগানিয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-5732 110739

33 চরজগানর্িপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-5733 110738

34 নিলারচর দানখল মাদ্রাসা-5734 110767

35 জশখ শহীদুল ইসলাম উচ্চ নর্দ্যালয়-5736 110753

36 জেনিনর্এম উচ্চ নর্দ্যালয়-5737 110758

37 র্ড়াইল র্ানড় সুলিানিয়া আনলম মাদ্রাসা-5738 110765

38 জুনলওকুরী উচ্চ নর্দ্যালয়-6131 118748

39 হনরদাসদী মজহন্দ্রদী উচ্চ নর্দ্যালয়-3906 110797

40 চতুষ্পল্লী উচ্চ নর্দ্যালয়-6277 110805

41 উত্তর রমোিপুর মাধ্যনমে নর্দ্যালয়-2019 110671

42 োলনেনি খসয়দ আবুল জহাজসি এোজিনম-2026 110641

43 চলর্ল উচ্চ নর্দ্যালয়-2021 110681

44 লক্ষীপুর ইউিাইজটি উচ্চ নর্দ্যালয়-2022 110660

মাদারীপুর সদর

োলনেনি

মাদারীপুর

৩৪১ মনহলা আসি-৪১

৩০৫ মনহলা আসি-৫

২১৮ মাদারীপুর-১

২১৯ মাদারীপুর-২

২২০ মাদারীপুর-৩

রাজের

োলনেনি

নশর্চর

নশর্চর
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45 োলনেনি িানেল মাদ্রাসা-2023 110704

46 োলীগঞ্জ উচ্চ নর্দ্যালয়-2024 110638

47 সাজহর্রামপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-2025 110651

48 দশ বিা উচ্চ নর্দ্যালয়-2027 110654

49 আন্ডারচর উচ্চ নর্দ্যালয়-2033 110667

50 রমোিপুর মাধ্যনমে নর্দ্যালয়-2032 110658

51 সনমনিরহাট এ জে উচ্চ নর্দ্যালয়-2028 110655

52 নশোরমঙ্গল রানশনদয়া আনলম মাদ্রাসা-2029 110692

53 এিাজয়িিগর মাধ্যনমে নর্দ্যালয়-2031 110684

54 স্নািঘাটা উচ্চ নর্দ্যালয়-2195 110672

55 েয়ানরয়া ঈদগাহ মাধ্যনমে নর্দ্যালয়-5998 110665

56 োলনেনি পাইলট গাল বস স্কুল-6148 110647

57 নিনক্ররচর িানর্ল (নিগ্রী) মাদ্রাসা-6176 110697

58 খাজসরহাট খসয়দ আবুল জহাজসি স্কুল এন্ড েজলে-6273 110656

59 খাজসরহাট দানখল মাদ্রাসা-6274 110696

60 স্নািঘাটা উচ্চ নর্দ্যালয়-6275 110672

োলনেনি

মাদারীপুর

২২০ মাদারীপুর-৩
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