
জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি eiin

1 মনিিং স্টার একাজেনম চরোঙ্গা-5177 108601

2 নিরগ্রাম িাহোদী নিনরি র্ানলকা নর্দ্যালয়-5178 138996

3 জর্নেোঙ্গা কানে আজমিা ওহাজয়দ উচ্চ নর্দ্যালয়-5179 108607

4 র্ািা এম. এ. মনেদ উচ্চ নর্দ্যালয়-5180 1085996

5 নিরগ্রাম র্হুমুখী উচ্চ নর্দ্যালয়-5181 108594

6 জহজলঞ্চাহাটী কটুরাকানি উচ্চ নর্দ্যালয়-5182 108605

7 িওয়াপাড়া মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5183 108602

8 ধুলজুড়ী উচ্চ নর্দ্যালয়-5184 108603

9 মালা িহীদ আসাদুজ্জামাি উচ্চ নর্দ্যালয়-5185 108600

10 োজেদ পারজেে জমজমানরয়াল ইিনস্টটিউট-5186 108608

11 োটীগ্রাম মমিাে উনিি জমজমানরয়াল মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5187 108599

12 চরিারািনদয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-5188 108591

13 রুপাপাি র্ামি চন্দ্র উচ্চ নর্দ্যালয়-5189 108671

14 মধুর্নণ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-5190 108665

15 জর্ায়ালমারী েেব একাজেনম-5191 108669

16 র্াইখীর র্িচাকী ফানেল মাদ্রাসা-5989 108695

মধুখালী 17 িরজকািা আব্দুর রহমাি নিম্ন মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5853 136542

18 িহীদ মুনিজ াদ্ধা আকরামুজেছা র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-5704 108859

19 ব্রাহ্মিোঙ্গা উচ্চ নর্দ্যালয়-5705 108866

20 চাঁদহাট র্াোর উচ্চ নর্দ্যালয়-5706 108873

21 কৃষ্ণারোঙ্গী উচ্চ নর্দ্যালয়-5707 108863

22 নর্লজ ানর্িপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-5708 108869

সদরপুর 23 কৃষ্ণপুর মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5716 108910

24 নর্ো দী িহীদস্মৃনি মহানর্দ্যালয়-5136 138397

25 ইউসুফনদয়া আনলম মাদ্রাসা-5709 108893

26 নর্ো দী উচ্চ নর্দ্যালয়-5711 108857

27 ফুলর্াড়ীয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-5712 108876

28 র্ড়খাড়নদয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-5713 108870

29 কা দী মুরুনিয়া আলহাজ্ব এম এ মনেদ উচ্চ নর্দ্যালয়-5714 108880

30 িারািনদয়া ে.মা.উচ্চ নর্দ্যালয়-5715 108878

31 আটঘর উচ্চ নর্দ্যালয়-6101 108879

32 সারদা সুিরী র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-5240 108741

33 আিছার উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-5241 108744

34 মনহম ইিনিটিউট-5242 108738

35 হানলমা  াল বস স্কুল এন্ড কজলে, ফনরদপুর-5243 108743

36 ঈিাি ইিনস্টটিউট-5244 108761

37 মাধর্নদয়া মজয়ে উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-5245 108752

38 জোমরাকানি উচ্চ নর্দ্যালয়-5246 108749

39 ফনরদপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-5247 108729

40 জোহরা জর্ ম উচ্চ নর্দ্যালয়-5248 108739

ফনরদপুর

২১১ ফনরদপুর-১

২১২ ফনরদপুর-২

২১৩ ফনরদপুর-৩

আলফাোঙ্গা

জর্ায়ালমারী

ি রকািা

সালথা

ফনরদপুর সদর
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জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি eiin

41 লস্কর কানি উচ্চ নর্দ্যালয়-5249 108753

42 সাদীপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-5250 108762

43 নর্ছনমল্লাহ িাহ্ দর াহ ফানেল মাদ্রাসা-5252 108786

44 হাক্কািী দরর্ার িরীফ আনলম মাদ রাসা-5253 108792

45 জ রদা এ. এফ. মনের্র রহমাি মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5254 108759

46 খনললপুর হাই স্কুল-2391 108756

47 িারার জমলা ঈিাি জমজমানরয়াল স্কুল-5860 0

48 নর্শ্বাস র্ানড় উচ্চ নর্দ্যালয়-3225 108725

49 চর অজ াধ্যা উচ্চ নর্দ্যালয়-3226 108719

50 চর সুলিািপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-6202 108723

51 আল ী ইউনিয়ি ন্যািিাল উচ্চ নর্দ্যালয়-3218 108635

52 ব্রাহ্মণকািা এ. এস.একাজেমী-3217 108641

53 পুনলয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-3215 108632

54 িরীফার্াদ হাইস্কুল এন্ড কজলে-3212 108633

55 োঙ্গালপািা হােী আঃ মনেদ একাজেমী-3214 108624

56 কালামৃধা জ ানর্ি উচ্চ নর্দ্যালয়-3213 108630

57 মজহশ্বরদী উচ্চ নর্দ্যালয়-3216 108639

58 আনমরার্াদ ফেলুল হক পাইলট ইিনস্টটিউিি-3220 108911

59 র্াবুর চর উচ্চ নর্দ্যালয়-3223 108916

60 চন্দ্রপাড়া সুলিানিয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-3219 108920

61 আজকাজটর চর এস.নস উচ্চ নর্দ্যালয়-3222 108913

62 জর্ ম কােী জেবুজেছা সরকানর র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়, সদরপুর-3221 108909

ফনরদপুর

২১৩ ফনরদপুর-৩

২১৪ ফনরদপুর-৪

ফনরদপুর সদর

চরেদ্রাসি

োঙ্গা

সদরপুর
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