
জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি eiin

1 কুসুমহাটি উচ্চ নর্দ্যালয়-1336 113861

2 চরপক্ষীমারী র্ীর মুনিজ াদ্ধা আনিউর রহমাি মজেল স্কুল-1338 113877

3 ফটিয়ামারী িেগর আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-1342 113854

4 সূ বদী এ. আহজমদ উচ্চ নর্দ্যালয়-1330 113840

5 র্ানেিনিলা আনমর আলী সরকার উচ্চ নর্দ্যালয়-1340 113846

6 আমিলা উচ্চ নর্দ্যালয়-1337 113875

7 চরিারচর উচ্চ নর্দ্যালয়-1343 113860

8 ঘুঘুরাকানি উচ্চ নর্দ্যালয়-1341 113863

9 উত্তরা আদর্ ব উচ্চ নর্দ্যালয় -1331 113871

10 চক সাহাব্দী জমাহাম্মদ আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-1345 113844

11 গণই র্হীদ জমািাজলর্ উচ্চ নর্দ্যালয়-1332 113857

12 ছিকািা ো: এম.টি জহাজসি উচ্চ নর্দ্যালয়-1347 113852

13 েঙ্গলদী উচ্চ নর্দ্যালয়-1333 113829

14 কামারচর পার্নলক উচ্চ নর্দ্যালয়-1346 113842

15 নিোম উনিি আহম্মদ মজেল কজলে-1348 134627

16 িকলা সরকারী পাইলট উচ্চ নর্দ্যালয়-5932 113725

17 লয়িা ির্ উচ্চ নর্দ্যালয়-5934 113736

18 িয়ার্াড়ী উচ্চ নর্দ্যালয়-5935 113739

19 জগৌড়দ্বার নর্.এল. মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5936 113729

20 কলাপাড়া এমইউ দানিল মাদ্রাসা-5937 113755

21 পাঁচকাহুনিয়া আনলম মাদ্রাসা-5938 113751

22 নিেপাড়া এস ই এস নে নপ মজেল উচ্চ নর্দ্যালয়-5922 134795

23 িলজোড়া ইন্তাে আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-5923 113782

24 িানলিার্াড়ী র্হীদ আব্দুর রনর্দ মনহলা কজলে-5924 113827

25 র্হীদ সামাদ র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-5926 113783

26 জপাড়াগাও আদর্ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-5927 113791

27 রামচন্দ্রকুড়া হাই স্কুল-5928 113786

28 পাচগাঁও দানিল মাদ্রাসা-5929 113807

29 কাপানসয়া র্হীদ স্মৃনি হাই স্কুল-5930 113801

30 িানলিার্াড়ী গড়কািা মনহলা আনলম মাদ্রাসা-5931 113823

31 রাাংটিয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-99 113696

32 িাগড়া দনক্ষণ পাড়া এফ রহমাি উচ্চ নর্দ্যালয়-96 113688

33 র্াকাকুড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-97 113693

34 মানলনিকািা উচ্চ নর্দ্যালয়-98 113679

35 জচঙ্গুনরয়া আিসার আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-101 113682

36 ধাির্াইল উচ্চ নর্দ্যালয়-100 113689

37 ভটপুর এইচ. ইউ. উচ্চ নর্দ্যালয়-5612 113942

38 সাজদক আলী জটকনিকযাল স্কুল এন্ড কজলে-87 136074

39 জভলুয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-95 113934

40 জগাপালনিলা উচ্চ নর্দ্যালয়-94 113922

41 মাটিফাটা নে এম উচ্চ নর্দ্যালয়-91 113928

42 গর্রীকুড়া এ. জক উচ্চ নর্দ্যালয়-90 113927

43 র্ানির্াইদ আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ পার্নলক উচ্চ নর্দ্যালয়-89 113935

44 ভাজররা এস. নপ. স্কুল এন্ড কজলে-88 113930

প্রজ ােয র্ি বার্লী :

ক) উনল্লনিি নির্ বানচি প্রনিষ্ঠািসমূজহর জকাজিাটিজি নিজদ বনর্কা /জচকনলস্ট অনু ায়ী জকাি র্ি ব/র্ি বসমূজহর ঘাটনি পাওয়া জগজল পরর্িী জ  জকাি প বাজয় উি প্রনিষ্ঠািজক ল্যার্ স্থাপজির কা বক্রম 

হজি র্াদ জদয়ার এিনিয়ার প্রকল্প কর্ত বপক্ষ সাংরক্ষণ করজর্। 

ি) উনল্লনিি নির্ বানচি প্রনিষ্ঠািসমূজহর প্রধািজক প্রকল্প কর্ত বপক্ষ কর্ত বক নিধ বানরি ল্যার্ জরজিাজভর্ি ও ইজেনরয়র নেোইজির র্ি বানদ অনুসরণ কজর ল্যার্ স্থাপি করজি হজর্।

গ) ল্যার্ স্থাপজির েন্য চূড়ান্তভাজর্ নির্ বানচি প্রনিষ্ঠাি প্রধািজক প্রকল্প কর্ত বপজক্ষর সাজে সম্পানদি চুনির সকল র্ি বানদ  ো েভাজর্ অনুসরণ করজি হজর্।

জর্রপুর
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