
জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি eiin

1 আলহাজ্ব আব্দুল হানমদ উচ্চ নর্দ্যালয়-2162 134735

2 ইনিস আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-2160 113542

িনিয়া 3 মুলফিৎগঞ্জ  আনেনেয়া োলানলয়া ফানেল মািাসা-2164 113601

4 েয়িগর নুনরয়া ইসলানময়া দানিল মািাসা-949 113674

5 নর্. জে. িগর পার্নলে উচ্চ নর্দ্যালয়-948 113650

6 পূর্ ব িাওজ ার্া পার্নলে উচ্চ নর্দ্যালয়-947 113657

7 োনেরা গাল বস হাই স্কুল এন্ড েজলে-946 113678

8 মানিেিগর জেি হানসিা উচ্চ নর্দ্যালয়-945 113662

9 আটং নর্ এম ইউসুফ আলী মাধ্যনমে নর্দ্যালয়-5229 138200

10 োজলক্টজরট পার্নলে হাই স্কুল-5702 131104

11 নর্জিাদপুর জমৌলভী োনি দানিল মািাসা-944 113638

12 তুলািলা উচ্চ নর্দ্যালয়-943 113627

13 মাহমুদপুর ম বাি উচ্চ নর্দ্যালয়-942 113629

14 চন্দ্রপুর এ, এইচ, নপ উচ্চ নর্দ্যালয়-941 113621

15 নচিলীয়া সনমনির হাট উচ্চ নর্দ্যালয়-940 113628

16 বুনিরহাট উচ্চ নর্দ্যালয়-939 113612

17 পালং উচ্চ নর্দ্যালয়-938 113616

18 নচেিী েরফ আলী স্কুল এন্ড েজলে-937 113617

19  েরীয়িপুর সরোনর েজলে-936 113647

20 েরীয়িপুর োগদী দানিল মািাসা-6197 113636

21 িওপািা মুনি আনেজুল হে  উচ্চ নর্দ্যালয়-3394 113583

22 চরআত্রা আনেনেয়া  উচ্চ নর্দ্যালয় ও েজলে-3396 113592

23 িনিয়া পাইলট র্ানলো  উচ্চ নর্দ্যালয়-3392 113586

24 পনন্ডিসার  উচ্চ নর্দ্যালয়-3400 113589

25  গ্রী ইসমাইল জহাজসি স্কুল এন্ড েজলে-3398 113578

26 চােধ  উচ্চ নর্দ্যালয়-3402 113599

27 জেদারপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-3404 113595

28 িারায়িপুর ইউনিয়ি উচ্চ নর্দ্যালয়-5056 113514

29 সনিপুর ইসলানময়া  উচ্চ নর্দ্যালয়-3395 113498

30 চর ভয়রা  উচ্চ নর্দ্যালয়-3399 113495

31 আব্বাস আলী  উচ্চ নর্দ্যালয়-3397 113511

32 রািী োনি হােী র্ািী উচ্চ নর্দ্যালয়-3403 113499

33 দানিি িারাবুনিয়া জমৌো এস ই এস ন  নপ মজ ল হাই স্কুল-3407 135611

34 চরকুমানরয়া  উচ্চ নর্দ্যালয়-3393 113508

35 জদওয়াি মনফে উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-516 113562

36 িাজগরপািা উচ্চ নর্দ্যালয়-533 113560

37 িনললুর রহমাি ইসলানময়া ফানেল মািাসা-520 113565

38 োনেিন্ড ইসলানময়া দানিল মািাসা-535 113573

39 ইনদলপুর দানিল মািাসা-534 113572

40 কুচাইপনি মাধ্যনমে নর্দ্যালয়-517 113553

41 র্িোলীিগর মাধ্যনমে নর্দ্যালয়-521 113561

42 সামন্তসার মাধ্যনমে নর্দ্যালয়-532 113559

43 জেি ফনেলাতুজেছা ইসলানময়া দানিল মািাসা-514 113574

44 জোদালপুর মাধ্যনমে নর্দ্যালয়-6036 113555
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োনেরা

েরীয়িপুর সদর

েরীয়িপুর
৩৩৯ মনহলা আসি-৩৯

২২১ েরীয়িপুর-১

২২৩ েরীয়িপুর-৩

িনিয়া

জভদরগঞ্জ

জগাসাইরহাট

২২২ েরীয়িপুর-২

page 7



জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি eiin

45 গরীজর্রচর মাধ্যনমে নর্দ্যালয়-6037 113554

46 হাটুনরয়া  নেয়াউর রহমাি আহাদ নময়া মাধ্যনমে নর্দ্যালয়-6276 113558

47 চরমালগাঁও উচ্চ নর্দ্যালয়-530 113539

48 পূর্ ব  ামু যা আদে ব উচ্চ নর্দ্যালয়-529 113532

49 আলহাজ্ব আব্দুল হানমদ উচ্চ নর্দ্যালয়-528 134735

50 মীর আব্দুল মনেদ উচ্চ নর্দ্যালয়-527 113544

51 েজিশ্বর এস.নস.এ  ওয়া ব ইিনিটিউেি-515 113536

52 গগ যা এম.এস. ফানেল মািাসা-525 113521

53 দারুল ফাজয়ে ইসলানময়া দানিল মাদরাসা-524 113519

54 জভিপা িানসর উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-522 113513

55 িারাবুনিয়া  উচ্চ নর্দ্যালয়-3401 113500

56 জোহরা-োনদর স্কুল এন্ড েজলে-3405 134811

57 রামভিপুর জে.আই. আনলম মািাসা-523 113524

58 মনহষার নদগাম্বরী স্কুল এন্ড েজলে-531 113497
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