
জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

২ ৫ ২  কুনমল্লা-৪ জেনর্দ্বার 1 োফরগঞ্জ মীর আর্দুল গফুর কজলে-6590

২ ৫ ৪ কুনমল্লা-৬ কুনমল্লা নসটি কজপ বাজরশি 2 কুনমল্লা অনেিগুহ মহানর্দ্যালয় -6529

২ ৫ ৮ কুনমল্লা-১ ০ সের েনিণ 3 র্র্ বার গার্ ব পার্নলক স্কুল-6475

২ ৬ ৫  জফিী-১ ফুলগােী 4 ফুলগােী সরকানর পাইলট হাই স্কুল-6568

োগিভূঞা 5 োগিভূ ূঁইয়া সাজয়ন্স এন্ড ইনঞ্জনিয়ানরিং ইন্সটিটিউট-4104

6 ওছমািীয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-6515

7 চর লক্ষ্মীগঞ্জ িানেনরয া ফানেল নর্গ্রী মাদ্রাসা -6591

8 ওসমানিয়া আনলম মাদ্রাসা-6516

9 চন্দ্রগঞ্জ কারামনিয়া কানমল (স্নািজকাত্তর) মাদ্রাসা-3588

10 আঞ্চনলক প্রনশিণ জকন্দ্র (RTC)-6522

২ ৭১  জিায়াখালী-৪ জিায়াখালী সের 11 রাম র্ল্লভপুর হাই স্কুল-6546

২ ৮০  চট্টগ্রাম-৩ সন্দ্বীপ 12 সন্দ্বীপ মজর্ল হাই স্কুল-6478

13 হােী আর্দুল আলী নসটি কজপ বাজরশি উচ্চ নর্দ্যালয়-6519

14 ইউজসপ আমর্াগাি জটকনিকযাল স্কুল-6558

15 ইউজসপ মনিঝি বা জটকনিকযাল স্কুল-6559

16 ইউজসপ পাহারিলী জটকনিকযাল স্কুল-6560

17 ইউজসপ জটকনিকযাল স্কুল-6561

18 ইউজসপ চর চাক্তাই জটকনিকযাল স্কুল-6562

19 ইউজসপ আনমর জহাজসি জোভাষ জটকনিকযাল স্কুল-6563

20 ইউজসপ মানর্য়া রনশনেয়া জটকনিকযাল স্কুল-6564

21 এ.জক খাি ইউজসপ জটকনিকযাল স্কুল-6565

২ ৮২  চট্টগ্রাম-৫ হাটহাোরী 22 মাোশ বা আেশ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-6512

23 হাটহাোরী সরকানর কজলে-6593

24 হাটহাোরী পার্ বিী মজর্ল সরকানর উচ্চ নর্দ্যালয় -6592

২ ৮৩  চট্টগ্রাম-৬ রাউোি 25 গে বিীয়া রহমানিয়া ফানেল (নর্গ্রী) মাদ্রাসা-6514

জর্ায়ালখালী 26 খরন্দ্বীপ র্হুমুখী উচ্চ নর্দ্যালয়-6575

রাঙ্গুনিয়া 27 কাউখালী আজিায়ারা জর্গম উচ্চ নর্দ্যালয়-6496

চট্টগ্রাম নসটি কজপ বাজরশি 28 চট্টগ্রাম কযান্টিজমন্ট জর্ার্ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-6415

29 জগামেন্ডী পাইলট মজর্ল উচ্চ নর্দ্যালয়-2165

30 জর্ঙ্গুরা নসনিয়ার (আনলম) মাদ্রাসা-6503

২ ৬ ১  চাঁেপুর-২ মিলর্ উত্তর 31 িন্দলালপুর ছামানেয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-6447

২ ৬ ৩  চাঁেপুর-৪ ফনরেগঞ্জ 32 ঘনিয়া ছাা্ঈনেয়া ফানেল মাদ্রাসা-6571

হােীগঞ্জ 33 জেশগাঁও েয়িাল আজর্েীি উচ্চ নর্দ্যালয়-6497

শাহরানি 34 জহাজসিপুর র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-6570

35 টিয়ারা আজয়শা জর্গম উচ্চ নর্দ্যালয় -6412

36 সািগাঁও আেশ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-6501

২ ৪৮ ব্রাহ্মণর্ানিয়া-৬ র্াঞ্ছারামপুর 37 র্াঞ্চারামপুর সরকানর কজলে-6502

কুনমল্লা

জশখ রাজসল নর্নেটাল ল্যার্ স্থাপি প্রকল্প (২ য় পয বায়)

চট্টগ্রাম নর্ভাজগ জশখ রাজসল নর্নেটাল ল্যার্ স্থাপজির েন্য নির্ বানচি অনিনরক্ত 39টি প্রনিষ্ঠাজির িানলকা

জর্গমগঞ্জ

চট্টগ্রাম নসটি কজপ বাজরশি

২ ৮৪ চট্টগ্রাম-৭

চট্টগ্রাম

২ ৪৭ ব্রাহ্মণর্ানিয়া-৫ ির্ীিগর

জফিী
২ ৬ ৭ জফিী-৩

জসািাগােী

জিায়াখালী

	২ ৮১  চট্টগ্রাম-৪

২ ৬ ৪ চাঁেপুর-৫

ব্রাহ্মণর্ানিয়া

চাঁেপুর

২ ৮৫  চট্টগ্রাম-৮

জর্ায়ালখালী

২ ৭০  জিায়াখালী-৩



জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

38 রাঙ্গামাটি সরকানর উচ্চ নর্দ্যালয়-6587

39 জলকাস ব পার্নলক স্কুল এন্ড কজলে-6586
রাঙ্গামাটি ২ ৯৯ পার্ বিয রাঙ্গামাটি রাঙ্গামাটি সের

 

প্রজযােয শি বার্লী :

ক) উনল্লনখি নির্ বানচি প্রনিষ্ঠািসমূজহর জকাজিাটিজি নিজে বনশকা /জচকনলস্ট অনুযায়ী জকাি শি ব/শি বসমূজহর ঘাটনি পাওয়া জগজল পরর্িী জয জকাি পয বাজয় উক্ত প্রনিষ্ঠািজক ল্যার্ 

স্থাপজির কায বক্রম হজি র্াে জেয়ার এখনিয়ার প্রকল্প কর্ত বপি সিংরিণ করজর্। 

খ) উনল্লনখি নির্ বানচি প্রনিষ্ঠািসমূজহর প্রধািজক প্রকল্প কর্ত বপি কর্ত বক নিধ বানরি ল্যার্ জরজিাজভশি ও ইজন্টনরয়র নর্োইজির শি বানে অনুসরণ কজর ল্যার্ স্থাপি করজি হজর্।

গ) ল্যার্ স্থাপজির েন্য চূিান্তভাজর্ নির্ বানচি প্রনিষ্ঠাি প্রধািজক প্রকল্প কর্ত বপজির সাজে সম্পানেি চুনক্তর সকল শি বানে যোযেভাজর্ অনুসরণ করজি হজর্।


