
জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

1 কােী আব্দুল হানমদ উচ্চ নর্দ্যালয়-4186

2 আদর্ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-4191

3 গির্াাংলা উচ্চ নর্দ্যালয়-4187

4 সনহতুজেছা পাইলট র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-4176

5 জগালাকান্দাইল মনেবুর রহমাি ভূইয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-4181

6 ভুলিা উচ্চ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-4177

7 জর্লদী দারুল হাদীস ফানেল মাদ্ -রাসা-4195

8 কাঞ্চি ভারি চন্দ্র উচ্চ নর্দ্যালয়-4180

9 মানিিা জমৌোর আহম্মনদয়া ফানেল মাদ্রাসা-4192

10 পুর্ বগ্রাম উচ্চ নর্দ্যালয়-4183

11 হােী নুরউনিি আহম্মদ উচ্চ নর্দ্যালয়-4178

12 মতু বোর্াদ দারুল উলুম ফানেল মাদ্রাসা-4193

13 দাউদপুর পুটিিা উচ্চ নর্দ্যালয়-4184

14 চানরিালুক দারুল হুদা আনলম মাদরাসা-6351

15 কালিী নহরিাল উচ্চ নর্দ্যালয়-4188

16 আলহাজ্ব র্াহোলাল নময়া উচ্চ নর্দ্যালয় -502

17 এ. এম র্দরুজ্জামাি উচ্চ নর্দ্যালয়-496

18 জরাকি উনিি পাইলট র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয় -488

19 োঙ্গানলয া উচ্চ নর্দ্যালয়-491

20 রসুলপুর ওসমাি জমাল্লা ইসলানময়া ফানেল মাদ্রাসা-508

21 র্ানলয়াপাড়া উচ্চ  নর্দ্যালয় ও কজলে-495

22 িগরজ ৌকাদী আহাম্মনদয়া দানিল মাদ্রাসা-509

23 নসাংহদী এম এ জমািাজলর্ ভূইয়া উচ্চ নর্দ্যালয় -493

24 আিাদী উচ্চ নর্দ্যালয় -498

25 মাহমুদপুর ইউনিয়ি উচ্চ নর্দ্যালয় -499

26 কলাগানছয়া আর. এফ উচ্চ নর্দ্যালয় -500

27 সদাসদী র্হুমূিী উচ্চ নর্দ্যালয় -490

28 র্ানি আদর্ ব উচ্চ নর্দ্যালয় -494

29 জগাপালদী নসনিয়র মাদ্রাসা-510

30 রসুলপুর মনহলা দানিল মাদ্রাসা-511

31 কলাগানছয়া হাই স্কুল-501

32 জগাপালদী র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয় -489

33 রসুলপুর মািাইি হােী আসাদুজ্জামাি উচ্চ নর্দ্যালয় -492

34 জিায়াগাঁও হাই স্কুল-4201

35 হােী মনিউর রহমাি সরকার উচ্চ নর্দ্যালয়-4203

36 সিমানন্দ হাছাি িাি উচ্চ নর্দ্যালয়-4198

37 র্মু্ভপুরা উচ্চ নর্দ্যালয়-4200

38 পঞ্চমীঘাট হাই স্কুল-4197

39 বর্জদ্যর র্াোর এি.এ.এম পাইলট উচ্চ নর্দ্যালয়-4182

40 দনর্রউনিি ভূইয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-4202

41 জমাগরাপাড়া এইচ.নে.নে.এস সরকানর নর্দ্যায়িি-4179

42 জপরার্ আদর্ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-4199

43 োমপুর মাজিরচর এম.এস.নে.জক উচ্চ নর্দ্যালয়-4194

44 কাঁচপুর ওমর আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-4190

45 সানদপুর ইসলানময়া নসনিয়র আনলম মাদ্ রাসা-4189

46 জহাজসিপুর এস নপ ইউনিয়ি ন নগ্র কজলে-4175

িারায়ণগঞ্জ

২ ০ ৬  িারায়ণগঞ্জ-৩

২ ০ ৫  িারায়ণগঞ্জ-২

২ ০ ৪ িারায়ণগঞ্জ-১ রূপগঞ্জ
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জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

47 আিন্দজলাক উচ্চ নর্দ্যালয়-4210

48 দারুচ্ছুোহ কানমল ( এম,এ) মাদ্রাসা-4218

49 জগাদিাইল উচ্চ নর্দ্যালয়-4204

50 হনরহর পাড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-4215

51 োলকুনড় হাই স্কুল এন্ড কজলে-4205

52 কািাইিগর জছার্হািীয় স্কুল এন্ড কজলে-4217

53 এম  নিউ উচ্চ নর্দ্যালয়-4208

54 সফুরা িাতুি পাইলট র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-4207

55 পুনলর্ লাইিস্ স্কুল, িারায়ণগঞ্জ-4214

56 নমনেনমনে পনিম পাড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-4211

57 নমনেনমনে পাইিাদী জরকমি আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-4209

58 ির্ীিগর র্াহ্ওয়ার আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-6075

59 ভুইঘর দারুচ্ছুোহ ইসলানময়া ফানেল মাদ্রাসা-6141

60 আদর্ ব র্ানলকা নর্দ্যালয় ও কজলে-5003

61 িারায়ণগঞ্জ র্ার একাজ মী-3922

62 গিনর্দ্যা নিজকিি উচ্চ নর্দ্যালয়-3921

63 িারায়ণগঞ্জ নপ্রপাজরটরী স্কুল-3919

64 নর্ এম ইউনিয়ি স্কুল অ্যান্ড কজলে-3932

65 জর্ি োমাল উচ্চ নর্দ্যালয়-3931

66 লক্ষণ জিালা আলহাজ্ব ফেলুর রহমাি উচ্চ নর্দ্যালয়-3930

67 নর্কদার আঃ মাজলক উচ্চ নর্দ্যালয়-3928

68 নমরকুনন্ড উচ্চ নর্দ্যালয়-3927

69 িানসম ওসমাি মজ ল হাই স্কুল-3926

70 নপয়ার সাত্তার লনিফ উচ্চ নর্দ্যালয়-3925

71 অ্লহাজ্ব ফেলুল হক গাল বস হাই স্কুল-3924

72 আলহাজ্ব িরজর্দুজেছা উচ্চ নর্দ্যালয়-3923

২ ০ ৮ িারায়ণগঞ্জ-৫

িারায়ণগঞ্জ

২ ০ ৭  িারায়ণগঞ্জ-৪

িারায়িগঞ্জ সদর
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