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প্রনিষ্ঠাি
হােী কনিমউনিি নর্ এম এন্ড কজলে-1872
মুিলাইট উচ্চ নর্দ্যালয়-1871
নচলজেি পাকব জুনিয়র স্কুল-1870
সাকাশ্বর এইচ. জক. উচ্চ নর্দ্যালয়-5148
জ াসাত্রা ডা: েনললুর রহমাি উচ্চ নর্দ্যালয়-1367
পাবুনরয়াচালা ইসলানময়া আনলম মাদ্রাসা-1374
কানলয়াককর ফানেল মাদ্রাসা-1373
রামচন্দ্রপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-1372
জসওড়ািলী ভূর্জিশ্বরী উচ্চ র্ানলকা নর্দ্যালয়-1371
উত্তর লস্করচালা উচ্চ নর্দ্যালয় ও কজলে-1370
নসিার্হ উচ্চ নর্দ্যালয়-1369
আড়ই ঞ্জ আনেম উচ্চ নর্দ্যালয়-1368
ভৃঙ্গরাে িাজলর্ার্াদ উচ্চ নর্দ্যালয়-1366
ভাউমাি টালার্হ মজডল হাইস্কুল-1365
েিিা উচ্চ নর্দ্যালয়-6302
লালনদঘী োন্নাতুি র্াকী দারুল উলুম দানিল মাদ্রাসা-1395
হািীমারা উচ্চ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-1392
জদওনলয়ার্াড়ী আ.ক.ম জমাোজেল হক উচ্চ নর্দ্যালয়-1394
নিউ জলাি স্কুল-5231
জপাড়ার্াড়ী শাহ সুনফ ফনি উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-5278
জরাভারপল্লী উচ্চ নর্দ্যালয়-5279
সালিা ইসলানময়া ফানেল মাদ্রাসা-5280
কাউলনিয়া েনহর উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-5281
ােীপুর কযান্টিজমন্ট পার্ানলক স্কুল এন্ড কজলে-5282
আব্দুল মনেদ আকন্দ জমজমানরয়াল উচ্চ নর্দ্যালয়-5283
র্াাংলাজদশ ধাি জর্ষণা উচ্চ নর্দ্যালয়-5284
নে. জক. আদশব উচ্চ নর্দ্যালয়-5347
ােীপুর সরকানর মনহলা কজলে-5432
ভাওয়াল নমেবাপুর হােী েনমর উনিি স্কুল এন্ড কজলে-2642
ােীপুর কযান্টিজমন্ট কজলে-3527
প্রয়াস নর্ওফ, ােীপুর জসিানির্াস, ােীপুর-4912
র্াাংলাজদশ নডজেল প্ল্যান্ট (নর্নডনপ) মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-6318
টাং ী ইসলানময়া মাদ্রাসা-5289
র্ানঘয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-1393
াড়ারি িনলনলয়া র্হুমূিী ফানেল মাদ্রাসা-5507
ফাউ াি উচ্চ নর্দ্যালয়-3202
জিনলহাটী উচ্চ নর্দ্যালয়-3190
নিেমাওিা উচ্চ নর্দ্যালয়-3204
ােীপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-3193
হােী আব্দুল কাজদর প্রধাি উচ্চ নর্দ্যালয়-3198
জ ানসাং া উচ্চ নর্দ্যালয়-3195
নভটিপাড়া জক. এইচ.জক উচ্চ নর্দ্যালয়-3199
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প্রনিষ্ঠাি
র্রমী ইউনিয়ি উচ্চ নর্দ্যালয়-3192
জ া ীরনিট উচ্চ নর্দ্যালয়-3200
ধলানদয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-3203
ভাওয়াল রাের্াড়ী উচ্চ নর্দ্যালয়-3197
ইজ্জিপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-3196
র্ঙ্গিাে িােউিীি আদশব উচ্চ নর্দ্যালয়-18
ভাওয়াল চাঁদপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-2308
ফনকর শাহবুনিি আদশব উচ্চ নর্দ্যালয়-2306
সিমানিয়া দানিল মাদ্রাসা-5011
উত্তর িাজমর উচ্চ নর্দ্যালয়-2304
জচৌকার চালা দানিল মাদ্রাসা-25
নসঙ্গুয়া র্হুমুিী উচ্চ নর্দ্যালয়-1538
ইকুনরয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-21
ঈদ াঁহ উচ্চ নর্দ্যালয়-2305
র্ীর উেলী উচ্চ নর্দ্যালয়-26
একডালা আউয়ানলয়া র্ানলকা আনলম মাদ্রাসা-2303
জপওরাইট ওহানর্য়া উচ্চ নর্দ্যালয়-22
হানফে উিীি উচ্চ নর্দ্যালয়-27
ভাজকায়াদী উচ্চ নর্দ্যালয়-16
জকানহনুর হাই স্কুল অযাান্ড কজলে-20
আড়াল নে এল স্কুল এন্ড কজলে-23
আলাউিীি িাি উচ্চ নর্দ্যালয়-28
কামার াঁও উচ্চ নর্দ্যালয়-24
র্া দী উচ্চ নর্দ্যালয়-4729
পুিসনহ উচ্চ নর্দ্যালয়-5001
ভাইয়াসূিী উচ্চ নর্দ্যালয়-4731
খিকড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-4730
েিিা উচ্চ নর্দ্যালয়-4728
ব্রাক্ষি াঁও র্ানলকা দানিল মাদ্রাসা-4727
দুর্ বাটি এম ইউ কানমল মাদ্রাসা-4726
জর্ায়ালী উচ্চ নর্দ্যালয়-4724
মঠর্াড়ী র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-4723
র্ালী াঁও উচ্চ নর্দ্যালয়-4722
জর্রুয়া এ আর িাি উচ্চ নর্দ্যালয়-4721
জর্ ম রাজর্য়া আহজমদ উচ্চ নর্দ্যালয়-4720
োমালপুর আরএম নর্দ্যাপীঠ-4719
জর্ায়ালী র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-3258
জডমরা প্র নি ইব্রানহনময়া দানিল মাদ্রাসা-2311
র্ড় াঁও র্াইতুল উলুম আনলম মাদ্রাসা-1551
চুপাইর জেড. ইউ. আনলম মাদ্রাসা-1549
পািজোরা র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-6086

