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যাত্রার্ানড় আইনিয়াল স্কুল এন্ড কজলে-5411
র্াওয়ািী স্কুল এন্ড কজলে-5412
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জক এল জুর্লী স্কুল এন্ড কজলে-2
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আনেনেয়া ইসলানময়া উচ্চ নর্দ্যালয়-770
শহীদ মানিক আদশব উচ্চ নর্দ্যালয়-771
ির্কুমার ইন্সটিটিউশি ও ি. শহীদুল্লাহ কজলে-6355
িয়াজটালা এ ইউ এি মজিল কানমল মাদ্রাসা-6198
আলহাজ্ব আব্দুর রাোক ইসলানময়া উচ্চ নর্দ্যালয়-5423
নসজেশ্বরী উচ্চ র্ানলকা নর্দ্যালয়-5433
উইলস নলটল ফ্লাওয়ার স্কুল এন্ড কজলে-2739
শানিপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-5324
কমলাপুর স্কুল এন্ড কজলে-3813
র্াসাজর্া উচ্চ র্ানলকা নর্দ্যালয়-3809
মজিল হাই স্কুল-3804
জ াড়াি আদশব উচ্চ নর্দ্যালয়-3806
ন ল াঁও মজিল নর্শ্বনর্দ্যালয় কজলে-3803
ন ল াঁও স্কুল এন্ড কজলে (মন্ত্রণালয় পস্তানর্ি)-3805
অধ্যাপক আলী আহমদ উচ্চ নর্দ্যালয়-2738
গ্রাজুজয়ট উচ্চ নর্দ্যালয়-9
নর্নসএসআইআর স্কুল এন্ড কজলে-5801
েনরিা নসকদার র্ানলকা স্কুল এন্ড কজলে-5802
নিউ মজিল র্হুমু ী উচ্চ নর্দ্যালয়-5803
জমজহরুজন্নসা র্ানলকা স্কুল এন্ড কজলে-5805
কাকনল হাই স্কুল এন্ড কজলে-5807
সাজলহা উচ্চ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5808
মহাি র কজলে-4499
আব্দুল াজলক জমজমানরয়াল উচ্চ নর্দ্যালয়-6098
রামপুরা একরামুজন্নো কজলে-4494
আলহাজ্ব রাহীমুল্লাহ জমাল্লা দান ল (প্রস্তানর্ি আনলম) মাদ্রাসা-5054
আিন্দি র আদশব উচ্চ নর্দ্যালয়-4502
রামপুরা একরামুজন্নো র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-4493
র্াড্ডা র্ানলকা নর্দ্যালয়-4501
র্াড্ডা হাই স্কুল-4496
জশ রাজসল স্কুল এন্ড কজলে-4949
নর্টিনসএল আইনিয়াল স্কুল-4351
মদীিাতুল উলূম মজিল ইিনস্টটিউট মনহলা কানমল মাদরাসা-2382
মদীিাতুল উলূম মজিল ইিনস্টটিউশি র্ালক কানমল মাদ্রাসা-2383
জিে াঁও আদশব স্কুল এন্ড কজলে-4349
িা ালপাড়া জহাজসি আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-4350
জশর-ই-র্াংলা স্কুল এন্ড কজলে-4352
ইস্পাহািী র্ানলকা নর্দ্যালয় ও মহানর্দ্যালয়-3801
নর্নে জপ্রস হাই স্কুল-2192
লালমাটিয়া হাউনেং জসাসাইটি উচ্চ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-1762
জমাহাম্মদীয়া আলীম মাদ্রাসা-1770
ির্নদ ি আদশব উচ্চ নর্দ্যালয়-1765
র্ায়তুল িেল ইসলানময়া আনলম মাদ্রাসা-1773
জর্ ম নূরোহাি জমজমানরয়াল র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-1759
কাজদনরয় তিজয়যনর্য়া আনলয়া কানমল মাদ্রাসা-4160
ঢাকা উদ্যাি পার্নলক স্কুল-1766
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নির্
আসি
১৮6বাচিী
ঢাকা-১3

উপজেলা
ঢাকা উত্তর
নসটি কজপবাজরশি

১৮৭ ঢাকা-১৪

ঢাকা উত্তর নসটি কজপবাজরশি

১৮৮ ঢাকা-১৫

ঢাকা উত্তর নসটি কজপবাজরশি

১৮৯ ঢাকা-১৬

ঢাকা উত্তর নসটি কজপবাজরশি

১90 ঢাকা-১7

ঢাকা উত্তর নসটি কজপবাজরশি

১৯১ ঢাকা-১৮

ঢাকা উত্তর নসটি কজপবাজরশি

ক্রম
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

প্রনিষ্ঠাি
র্নসলা উচ্চ নর্দ্যালয়-1756
আলহাজ্ব মকবুল জহাজসি নর্শ্বনর্দ্যালয় কজলে-1760
র্াদশাহ িয়সল ইিনস্টটিউট স্কুল-1754
এস ও এস নচলজেন্স নভজলে ঢাকা-4592
র্ঙ্গর্ন্ধু জশ মুনের্ একাজিনম-1764
জমাহাম্মদপুর জকন্দ্রীয় কজলে-6307
র্াজি বা ব্লাইন্ড স্কুল-6230
হযরি শাহ্ আলী মনহলা কজলে-1102
হযরি শাহ্ আলী মজিল হাই স্কুল-1104
হযরি শাহ্ আলী উচ্চ র্ানলকা নর্দ্যালয়-1107
নমরপুর কজলে-1101
ন্যাশিাল র্াংলা উচ্চ নর্দ্যালয়-1103
জমাহাম্মাদার্াদ ইসলানময়া আনলম মাদ্রাসা-1112
নমরপুর নসোি হাই স্কুল-1108
মনি কািি উচ্চ নর্দ্যালয়-1114
র্নশর উনিি আদশব স্কুল এন্ড কজলে-1106
নচনড়য়া ািা জর্াটানিকযাল উচ্চ নর্দ্যালয়-1111
হােী আলী জহাজসি উচ্চ নর্দ্যালয়-1282
জরাটারী উচ্চ নর্দ্যালয়-1284
দনিণ কািরুল মজিল হাই স্কুল-1276
ঢাকা মজিল নিনগ্র কজলে-1273
উত্তর কািরুল উচ্চ নর্দ্যালয়-1275
ইর্রানহমপুর সালাহউনিি নশিালয়-1285
আদশব উচ্চ নর্দ্যালয়-1274
মনিপুর উচ্চ নর্দ্যালয় ও কজলে, ব্রাঞ্চ-2-1280
ব
নকংশুক পাটিনসজপটরী
হাই স্কুল-6152
সরকানর র্ঙ্গর্ন্ধু কজলে, পল্লর্ী, ঢাকা-6196
কালশী ইসলানময়া উচ্চ নর্দ্যালয়-4342
পল্লর্ী মনহলা নিগ্রী কজলে-4345
আলহাজ্ব আব্বাস উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-4347
হারুণ জমাল্লা কজলে-4344
র্াউনিয়ার্াঁধ আইনিয়াল হাইস্কুল-4348
পল্লর্ী মাজেদুল ইসলাম মজিল হাইস্কুল-4341
মীরপুর ালবস আইনিয়াল কজলে-4343
ঢাকা কযান্টিজমন্ট জর্াি ব আদশব নর্দ্যানিজকিি-4575
মানিকদী আসলানময়া আনলম মাদরাসা-4581
স্টানলবং স্কুল এন্ড কজলে-4576
ব্লু-র্াি ব স্কুল এন্ড কজলে-4583
হােী তসয়দ আলী াি উচ্চ নর্দ্যালয়-4573
শহীদ রনমে উনিি কযান্টিজমন্ট কজলে-4578
জসিাপল্লী হাই স্কুল-4585
প্রয়াস নর্জশষানয়ি নশিা প্রনিষ্ঠাি, ঢাকা জসিানির্াস-4904
নর্এএি শাহীি ইংনলশ নমনিয়াম কজলে-5725
টিএন্ডটি র্ালক উচ্চ নর্দ্যালয়-6073
উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কজলে-5545
উত্তরা ালবস স্কুল এন্ড কজলে-5546
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নির্ বাচিী আসি

উপজেলা

১৯১ ঢাকা-১৮

ঢাকা উত্তর নসটি কজপবাজরশি

১৯২ ঢাকা-১৯

সাভার

১৯৩ ঢাকা-২০

ধামরাই

ক্রম
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

প্রনিষ্ঠাি
কামারপাড়া স্কুল এন্ড কজলে-5547
র্াউনিয়া আব্দুল েনলল উচ্চ নর্দ্যালয়-5548
উত্তর াি কজলনেজয়ট স্কুল-5550
ডুমিী উচ্চ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5552
কুনমবজটালা হাই স্কুল এন্ড কজলে-4981
আই. ই. এস. উচ্চমাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5554
আনমরোি হাই স্কুল-5555
র্াওোর জমাজমো জর্ ম উচ্চ নর্দ্যালয়-5556
দনিণ াি আদশব র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-5557
নসনভল এনভজয়শি উচ্চ নর্দ্যালয়-5971
র্রুয়া আলাউনিি জদওয়াি উচ্চ নর্দ্যালয়-6129
িয়ার হাট ণ নর্দ্যানপঠ উচ্চ নর্দ্যালয়-5105
জ াপালর্াড়ী ির্ীি প্র িী উচ্চ নর্দ্যালয়-5106
ইয়ারপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-5107
শুকুরোি নেন্নাি আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-5108
নেরাজর্া উচ্চ নর্দ্যালয়-5110
জ ায়াইল র্ানড় উচ্চ নর্দ্যালয়-5111
সাভার ইসলানময়া িানেল মাদ্রাসা-5113
হােী োি জমাহাম্মদ উচ্চ নর্দ্যালয়-5114
জমািােল জমাজমিা চাকলাদার মনহলা কজলে-5115
জিইরী িামব উচ্চ নর্দ্যালয়-5117
আক্রাি উচ্চ নর্দ্যালয়-5118
নেরাজর্া জদওয়াি ইনদ্রস কজলে-5119
গুমাইল উচ্চ নর্দ্যালয়-4932
োহাঙ্গীরি র নর্শ্বনর্দ্যালয় জলাকপ্রশাসি নর্ভা -1568
প্রয়াস সাভার এনরয়া-3524
তকলাশ চন্দ্র উচ্চ নর্দ্যালয়-4567
র্রাটিয়া আলহাে মাওঃ ইয়ানেি নপ্র-কযািট দান ল মাদরাসা-4566
ধামরাই সরকানর কজলে-4565
রাোপুর জর্ ম আজিায়ারা ালবস কজলে-4563
হানমদা আিাে র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-4561
র্ান্নল লাক্ষু হােী উচ্চ নর্দ্যালয়-4559
আমনেমুর জসনসপ মজিল হাই স্কুল-4557
আশরাি জচৌধুরী উচ্চ নর্দ্যালয়-4556
রাোপুর কজহলা র্াহরাম মনল্লক উচ্চ নর্দ্যালয়-4555
জর্রশ নশর্িাে নশিা প্রনিষ্ঠাি-4554
োলসা উচ্চ নর্দ্যালয়-4553
ওদুদুর রহমাি উচ্চ নর্দ্যালয়-4552

