
জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

1 িাসনলমা জমজমানিয়াল কজলে-5610

2 আলহাজ্ব সামছুনিি ভ ূঁঞা উচ্চ নর্দ্যালয়-4886

3 সসয়দ হানর্বুল হক উচ্চ নর্দ্যালয়-4895

4 মনহিন্দ উচ্চ নর্দ্যালয়-4894

5 আলহাজ্ব ওয়াজেদুল ইসলাম খাি উচ্চ নর্দ্যালয়-4890

6 নর্ন্নাটি আঃ মনেদ জমাল্লা উচ্চ নর্দ্যালয়-4892

7 লনির্ার্াদ আনিকীয়া জ ার্হািীয়া দানখল মাদ্রাসা -4888

8 লনিফপুি উচ্চ নর্দ্যালয়-4891

9 যজ াদল উচ্চ নর্দ্যালয়-4887

10 আলহাজ্ব আনমি উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-4893

11 আনেম উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-6074

12 গলানচপা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-4897

13 জহাজসিপুি আদ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-2712

14 জগানর্ন্দপুি উচ্চ নর্দ্যালয়-4896

15 ফুলকনল জেকনিকযাল স্কুল এন্ড কজলে-4696

16 আচনমিা আদ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-1984

17 হযিি নময়া চান্দ াহ উচ্চ নর্দ্যালয়-1976

18 চািল র্াগহাো উচ্চ নর্দ্যালয় ও কজলে-1975

19 োলালপুি ইউনিয়ি উচ্চ নর্দ্যালয়-1977

20 জফকামািা ফানেল (নিগ্রী) মাদ্রাসা-1978

21 কিগাঁও ইউনিয়ি উচ্চ নর্দ্যালয়-1983

22 র্িগ্রাম আিন্দ নকজ াি স্কুল এন্ড কজলে-1980

23 মসূয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-1981

24 মন্ডলজ াগ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-6030

25 বুরুনদয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-5348

26 জকাদানলয়া এস,আই,উচ্চ নর্দ্যালয়-1989

27 কানলয়াচাপড়া নচনিকল উচ্চ নর্দ্যালয়-1985

28 হি ী উচ্চ নর্দ্যালয়-1988

29 র্র্ বাগািী র্ানলকা দানখল মাদ্রাসা-4980

30 িািান্দী উচ্চ নর্দ্যালয়-1986

31 মঠজখালা র্হুমুখী উচ্চ নর্দ্যালয়-6311

32  াটিয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-3856

33 নকিােি ইসলানময়া ফানেল মাদ্রাসা-3858

34 ন্যামিপুি স্কুল এন্ড কজলে-3852

35 োফিার্াদ উচ্চ নর্দ্যালয়-3853

36 কান্দাইল দারুচ্ছালাম দানখল মাদ্রাসা-3860

37 িািশ্রী উচ্চ নর্দ্যালয়-4518

38 জদহুন্দা উচ্চ নর্দ্যালয়-3857

39 র্ানলয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-3850

নকজ ািগঞ্জ সদি

জহাজসিপুি

কটিয়াদী

পাকুনন্দয়া

কনিমগঞ্জ

জ খ িাজসল নিনেোল ল্যার্ স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জ খ িাজসল নিনেোল ল্যার্ স্থাপজিি েন্য নির্ বানচি প্রনিষ্ঠাজিি িানলকা

নর্ াগ : ঢাকা (আংন ক) জমাে-695টি

নকজ ািগঞ্জ

১৬২ নকজ ািগঞ্জ-১

১৬৩ নকজ ািগঞ্জ-২

১৬৪ নকজ ািগঞ্জ-৩
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জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

40 দানমহা উদয়ি কজলে-3855

41 িালোঙ্গা আিনসিায় উচ্চ নর্দ্যালয়-3854

42 োওয়ার্ উচ্চ নর্দ্যালয়-3851

43 নদগদাইড় ইউনিয়ি মজিল  উচ্চ নর্দ্যালয়-3848

44 কােলা আনলম মাদ্রাসা-3847

45 র্াংগালপাড়া ইসলানময়া দানখল মাদ্রাসা-2090

46 হক সাজহর্ উচ্চ নর্দ্যালয়-2086

47 জমাহিিলা উচ্চ নর্দ্যালয়-2088

48 আব্দুল্লাপুি ইনদ্রস আলী স্কুল এন্ড কজলে-6066

49 থাজিশ্বি দানখল মাদ্রাসা-2085

50 জচৌগাঙ্গা পুিাি র্াোি ফানেল মাদ্রাসা-2084

51 িায়টুটি উচ্চ নর্দ্যালয়-2083

52 এলংজুিী ইউনিয়ি উচ্চ নর্দ্যালয়-2079

53 লাইম পা া উচ্চ নর্দ্যালয়-2076

54 ইেিা নূিপুি নি.নি. মাদ্রাসা-6327

55 জগাপনদঘী জে.এি. উচ্চ নর্দ্যালয়-2094

56 সর্িাটি এসইএসনিনপ মজিল উচ্চ নর্দ্যালয়-2093

57 জগাপনদঘী ইসলানময়া দানখল মাদ্রাসা-2096

58 ধলাই র্গানদয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-2092

59 র্াজহিচি দানখল মাদ্রাসা-2097

60 োিইিলা স্কুল এন্ড কজলে-905

61 িসুলপুি হানিফ ভঞা উচ্চ নর্দ্যালয়-906

62  ানিিচি উচ্চ নর্দ্যালয়-907

63 আনলয়াপাড়া র্ড়কান্দা নুিোহাি জহাজসি উচ্চ নর্দ্যালয়-908

64 িািশ্রী নসংগািপাড় আদ ব দানখল মাদ্রাসা-910

65 নপনিেপুি ইসলানময়া দানখল মাদ্রাসা-903

66 সিািচি ন র্িাথ র্হুমূখী উচ্চ নর্দ্যালয়-897

67 নপনিেপুি উচ্চ নর্দ্যালয়-900

68 র্ানেিপুি হাজফে আব্দুি িাজ্জাক পাইলে মজিল উচ্চ নর্দ্যালয়-898

69 নহলানচয়া স্কুল এন্ড কজলে-901

70 মনফজুি িহমাি জিাকি উচ্চ নর্দ্যালয়-902

71 সিািচি ইসলানময়া ফানেল (নিগ্রী) মাদ্রাসা-899

72 সালুয়া ফানেল মাদ্রাসা-5790

73 জগার্নিয়া ই ইউ ফানেল মাদ্রাসা-5791

74 আর্দুল্লাপুি র্ড়চািা আইন  িহমাি উচ্চ নর্দ্যালয়-5792

75 এমাদ উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-5793

76 োমালপুি জেকনিকযাল উচ্চ নর্দ্যালয়-5780

77 আফ ি উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-5781

78 র্াংলাজদ  জিলওজয় উচ্চ নর্দ্যালয়-5782

79 কালীপুি হাই স্কুল-5783

80 ন মুলকানন্দ উচ্চ নর্দ্যালয়-5784

81 শ্রীিগি উচ্চ নর্দ্যালয়-5785

82 কানলকাপ্রসাদ উচ্চ নর্দ্যালয়-5786

83 সাদক পুি উচ্চ নর্দ্যালয়-5787

১৬৫ নকজ ািগঞ্জ-৪

১৬৬ নকজ ািগঞ্জ-৫

১৬৭ নকজ ািগঞ্জ-৬

িাড়াইল
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