
জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি eiin

৩৪৭ মনিলা আসি-৪৭ নসিংগাইর 1 কানলয়াককর খাি উচ্চ নর্দ্যালয়-5031 111076

2 জিরশ্রী কজলে-5584 110929

3 র্ানিয়াজুরী ইউনিয়ি সরকারী স্কুল এন্ড কজলে-1812 110911

4 জিলানচয়া মাজেদা জচৌধুরী উচ্চ নর্দ্যালয়-1811 110918

5 জক নর্ এম উচ্চ নর্দ্যালয়-1809 110925

6 জদৌলিপুর পাইলট র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-1813 110884

7 কনলয়া পার্নলক উচ্চ নর্দ্যালয়-1814 110888

8 আমিলী এফ. এস. উচ্চ নর্দ্যালয়-1815 110896

9 খলসী আদর্ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-1817 110892

10 িালুকিগর উচ্চ নর্দ্যালয়-1819 110886

11 রুপসা ওয়াজিদ আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-1823 111041

12 অক্সজফার্ ব একাজর্নম-1821 111029

13 র্রিংগাইল জগাপাল চন্দ্র উচ্চ নর্দ্যালয়-1827 111034

14 জর্েপাড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-1824 111048

15 আনরচা জর্লাজয়ি জিাজসি উচ্চ নর্দ্যালয়-1825 111042

16 জলমুর্াড়ী নর্জিাদা সুন্দরী উচ্চ নর্দ্যালয়-5951 110961

17 কানিে ফাজিমা গাল বস স্কুল এন্ড কজলে-6226 130749

18 কনর্ িেরুল উচ্চ নর্দ্যালয়-5621 111069

19 নূর মিনসি নর্দ্যায়িি-5057 111071

20 চানরগ্রাম এস.এ. খাি উচ্চ নর্দ্যালয়-2518 111064

21 ধল্লা ইসলানময়া দানখল মাদ্রাসা-2386 111082

22 জগালাইর্াঙ্গা মুনিজ াদ্ধা স্মৃনি কজলে-5940 136915

23 দনিণ োমর্া উচ্চ নর্দ্যালয়-5941 111057

24 রায় দনিণ জকানিনুর জমজমানরয়াল উচ্চ নর্দ্যালয়-5942 111068

25 র্ানিপুর আদর্ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-5943 111070

26 ইসলামপুর ির্নদগি উচ্চ নর্দ্যালয়-5944 111073

27 ভূম দনিণ উচ্চ নর্দ্যালয়-5945 111075

28 োনমিবা এস নে িাই স্কুল-6204 111059

29 নিটকা আিন্দ জমািি উচ্চ নর্দ্যালয়-5946 110934

30 নদয়ার্াড়ী উচ্চ নর্দ্যালয়-5947 110936

31 জগালাম মিীউদ্দীি কমল আদর্ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-5948 138290

32 দনিণ চাঁদপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-5950 110939

33 োনিদ মাজলক উচ্চ নর্দ্যালয়-4260 138441

34 সরকানর জদজর্ন্দ্র কজলে-4261 111000

35 জর্নিলা স্কুল এন্ড কজলে-4263 110963

36 নর্.জক.নে উচ্চ নর্দ্যালয়-4265 110980

37 গড়পাড়া নিউ মজর্ল উচ্চ নর্দ্যালয়-4266 110950

38 মানিকগঞ্জ ইসলানময়া কানমল মাদ্রাসা-4262 0

39 েয়রা উচ্চ নর্দ্যালয়-4264 110982

40 র্াউটিয়া-গড়পাড়া রনিমা িানফে িাই স্কুল-5906 110952

41 র্ানলয়াটি আইনস উচ্চ নর্দ্যালয়-4267 111004

42 ধূল্যা নর্.এম উচ্চ নর্দ্যালয়-4268 111007

43 নিল্লী উচ্চ নর্দ্যালয়-4270 111010

44 জগাপালপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-4271 111019

45 দড়গ্রাম উচ্চ নর্দ্যালয়-4269 111009

46 োন্না আদর্ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-4273 111013

47 জগালড়া ইসলানময়া দানখল মাদ্রাসা-4272 111024
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