
জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

1 জেমিগর র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-4974

2 শাখানরয়া খন্দকার আসাদুজ্জামাি আদশ ব উচ্চ নর্দ্যালয় -4975

3 ভারই নিমুখী উচ্চ নর্দ্যালয়-4978

4 পলনশয়া রািী নদিমনি উচ্চ নর্দ্যালয়-4977

র্াসাইল 5 কাঞ্চিপুর নকম্মি আলী রব্বাি খাি উচ্চ নর্দ্যালয়-1751

টাঙ্গাইল সদর 6 আদশ ব উচ্চ নর্দ্যালয় ও কজলে -1806

7 োমিলী েহুরা-জরাস্তম আদশ ব দানখল মাদ্রাসা-1920

8 র্লদীআটা ফানিল (নিগ্রী) মাদ্রাসা-1919

9 জ াপাখালী উচ্চ নর্দ্যালয়-1916

10 কদমিলী র্হুমুখী উচ্চ নর্দ্যালয়-1913

11 জকন্দুয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-1911

12 িনরল্যা পার্নলক উচ্চ নর্দ্যালয়-1910

13 র্রমপুর গণ উচ্চ নর্দ্যালয়-1907

14 িদুিাথপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-1908

15 পাইস্কা র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-1905

16 র্ড়ইকুড়ী উচ্চ নর্দ্যালয়-1899

17 চাপড়ী র্হুমুখী গণ উচ্চ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-1889

18 আউশিারা উচ্চ নর্দ্যালয়-1890

19 কুড়ানলয়া নর্ জক উচ্চ নর্দ্যালয়-1891

20 ভূটিয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-1892

21 পীরগাছা জসন্ট জপৌলস োই স্কুল-1893

22 মধুপুর পাইলট র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-1895

23 কজপ বাস খ্রীনি উচ্চ নর্দ্যালয়-1901

24 রা ািগর ব্রাক্ষির্াড়ী ফানেল মাদ্রাসা-1903

25 মধুপুর আদশ ব ইসলানময়া ফানেল মাদ্রাসা-1904

26 ব্রাক্ষির্াড়ীয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-1897

27 র্ািরগাছী গণ উচ্চ নর্দ্যালয়-1896

28 কালামানি উচ্চ নর্দ্যালয়-1894

29 মাকুল্যা উচ্চ নর্দ্যালয়-5442

30 নমে বাপুর োজিম আলী নর্.এল উচ্চ নর্দ্যালয়-5500

31 েয়িগর উচ্চ নর্দ্যালয়-1258

32 রামিগর উচ্চ নর্দ্যালয়-1260

33 জভঙ্গুলা র্হুমুখী উচ্চ নর্দ্যালয়-4257

34 সাোিপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-2897

35 োনদরা োজিম আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-1261

36 ডুর্াইল আদশ ব গণ উচ্চ নর্দ্যালয়-1262

37 এস এল উচ্চ নর্দ্যালয়-1263

38 র্াাংলা র্াোর ছামানদয়া নসনিয়র মাদ্রাসা-3585

39 নশমলা পার্নলক উচ্চ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-1264

40 র্াগর্ানড় উচ্চ নর্দ্যালয়-1266

41 জটনপর্ানড় উচ্চ নর্দ্যালয়-1270

42 ভূঞাপুর ফানিল মাদ্রাসা-1271

৩৩১  মনেলা আসি-৩১

১ ৩১  টাঙ্গাইল-২

টাঙ্গাইল

১ ৩০ টাঙ্গাইল-১

৩২০ মনেলা আসি-২০

জগাপালপুর

ভুি াপুর

 ির্াড়ী

মধুপুর

জগাপালপুর

ভুি াপুর
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জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

43 মমিাে ফনকর উচ্চ নর্দ্যালয়-1268

44 ঘাটাইল দানখল মাদ্রাসা-4985

45 প্রয়াস ঘাটাইল এনরয়া-4907

46 জদওপাড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-3782

47 মমজরে গলগন্ডা পার্নলক উচ্চ নর্দ্যালয়-3781

48 কুশানরয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-3780

49 জগৌরাঙ্গী একাশী ওসমািীয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-3779

50 সাধুটি িনের্ উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-3778

51 আথাইল নশমুল উচ্চ নর্দ্যালয়-1412

52  লাপাড়া এস. ইউ. নপ উচ্চ নর্দ্যালয়-3772

53  লাপাড়া চন্দিগি র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-3771

54 আব্দুল মনেদ ভূ ূঁইয়া মনেলা আনলম মাদ্রাসা-3528

55 োমুনরয়া পার্নলক োই স্কুল-3770

56 িমুিা কজলে-1498

57 লাঙ্গলজোড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-1497

58 োর্রাোি নর্.এইচ. দানখল মাদ্রাসা-1496

59 ছানিোটি গ.র.ম.দানখল মাদ্রাসা-1493

60 রাোফফর উচ্চ নর্দ্যালয়-1492

61 কানলোিী ইসলানময়া দানখল মাদরাসা-1491

62 ভর সরাই উচ্চ নর্দ্যালয়-1490

63 মগড়া পালস্ ইউনিয়ি উচ্চ নর্দ্যালয়-1489

64 আজিায়ারা োজশম জমজমানরয়াল উচ্চ নর্দ্যালয়-1488

65 সসয়দা নূরোোি উচ্চ নর্দ্যালয়-1487

66 নেজিন্দ্র র্ালা র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-1486

67 িরদনে উচ্চ নর্দ্যালয়-1495

68 আমোিী উচ্চ নর্দ্যালয়-6071

69 আজর্দা খািম গাল বস োইস্কুল এন্ড কজলে-660

70 টাঙ্গাইল নশর্িাথ উচ্চ নর্দ্যালয়-3768

71 টাঙ্গাইল র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-653

72 জোর্ায়দা উচ্চ নর্দ্যালয়-655

73 আনেম জমজমানরয়াল উচ্চ নর্দ্যালয়-658

74 জছাট র্াসানলয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-663

75 মগড়া উচ্চ র্ানলকা নর্দ্যালয়-668

76 মােমুদুল োসাি নর্দ্যানিজকিি-666

77 র্রুো উচ্চ নর্দ্যালয়-664

78 খাস কাকুয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-659

79 জমের মােমুদুল োসাি উচ্চ নর্দ্যালয়-667

80 আনুেলা উচ্চ নর্দ্যালয়-657

81 হুগড়া োনর্র্ কাজদর উচ্চ নর্দ্যালয়-656

82 জপাড়ার্াড়ী উচ্চ নর্দ্যালয়-661

83 নপ, টি, এম, উচ্চ নর্দ্যালয়-3334

84 এম.এ কনরম র্হুমুখী উচ্চ নর্দ্যালয়-2015

জদলদুয়ার

১ ৩৪ টাঙ্গাইল-৫

১ ৩৩ টাঙ্গাইল-৪

১ ৩২ টাঙ্গাইল-৩

১ ৩১  টাঙ্গাইল-২

ঘাটাইল

কানলোিী

টাঙ্গাইল সদর

টাঙ্গাইল

১ ৩৫  টাঙ্গাইল-৬

ভুি াপুর
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জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

85 নসাংদাইর উচ্চ নর্দ্যালয়-2012

86 িাগরপুর মনেলা কজলে-2011

87 আলোজ্ব আইি উনিি  উচ্চ নর্দ্যালয়-2010

88 সের্িপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-2009

89 ধুর্নড়য়া আনলফ উনিি ফানেল মাদ্রাসা-2008

90 মামুদিগর উচ্চ নর্দ্যালয়-2007

91 সনলমার্াদ জির্ানড়য়া ইসলানময়া উচ্চ নর্দ্যালয়-2006

92 ভারড়া উজমশ চন্দ্র উচ্চ নর্দ্যালয়-2005

93 র্িগ্রাম শেীদ জমজমানরয়াল উচ্চ নর্দ্যালয়-2004

94 র্াড়ীগ্রাম স্কুল এন্ড কজলে-2003

95 ঘুনিপাড়া আব্দুর রনশদ স্কুল এন্ড কজলে-2002

96 রনশদ জদওোটা উচ্চ নর্দ্যালয়-2784

97 উয়াশী পাইকপাড়া এম ইয়ানছি এন্ড ইউনুছ খাি উচ্চ নর্দ্যালয় -2783

98 কুনড়পাড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-2782

99 নেলড়া আদার্াড়ী জমাকজছদ আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-2781

100 োট ফজিপুর  উচ্চ নর্দ্যালয়-2780

101 র্াংশাই স্কুল এন্ড কজলে-2779

102 লনিফপুর একিা উচ্চ নর্দ্যালয়-2776

103 নছট মামুদপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-2775

104 সাটিয়াচড়া নশর্িাথ উচ্চ র্ানলকা নর্দ্যালয়-2774

105 খনললুর রেমাি কজলে-2773

106 মা ফাজিমা স্কুল এন্ড কজলে-2771

107 গায়রাজর্িীল উচ্চ নর্দ্যালয়-2770

108 নমে বাপুর আফাে উনিি দারুল উলুম দানখল মাদ্রাসা -2769

109 পূব্বব জপৌলী উচ্চ নর্দ্যালয়-5425

110 সুন্না আব্বানছয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-5495

111 সরকানর জোজর্দা রুজর্য়া মনেলা কজলে-5497

112 কাঞ্চিপুর এলানেয়া নর্এ ফানেল মাদ্রাসা-5498

113 জদওলী খন্দকার নূজর আলম উচ্চ নর্দ্যালয়-4999

114 লাঙ্গুনলয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-4986

115 রিিপুর জখাশর্াোর উচ্চ নর্দ্যালয়-4995

116 মধ্য জঘািারচালা আেগরীয়া আদশ ব দানখল মাদ্রাসা-4990

117 নর্ এল এস চাষী উচ্চ নর্দ্যালয়-4987

118 শেীদ আব্দুর রনকর্(র্ীর নর্ক্রম) উচ্চ নর্দ্যালয়-4994

119 প্রনিমার্াংকী ইসলানময়া ফানেল মাদ্রাসা-4993

120 জক নে জক উচ্চ নর্দ্যালয়-4992

121 র্জেরাফিল গণ উচ্চ নর্দ্যালয়-4991

122 পার্নলক উচ্চ নর্দ্যালয়-4988

123 োনিয়া নিনগ্র কজলে -6328

িাগরপুর

টাঙ্গাইল

১ ৩৭ টাঙ্গাইল-৮

১ ৩৬ টাঙ্গাইল-৭

১ ৩৫  টাঙ্গাইল-৬

নমে বাপুর

র্াসাইল

সনখপুর
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