
জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

ধম বপাশা 1 চামরদািী উচ্চ নর্দ্যালয়-6269

োমালগঞ্জ 2 আব্দুল মনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-6270

3 র্লরামপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-3829

4 সরলাল উচ্চ নর্দ্যালয়-3826

5 ইশািপুর শ্রীরামপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-6234

6 আব্দুল গফুর উচ্চ নর্দ্যালয়-6235

7 নচলাউড়া দারুসুন্নাহ দানিল মাদ্রাসা-6238

8 রসুলগঞ্জ আব্দুল িানদর জমজহরুজন্নছা উচ্চ নর্দ্যালয়-6240

9 পাড়ার গাঁও আইনিয়াল স্কুল এন্ড িজলে-6242

10 জিশর্পুর উচ্চ নর্দ্যালয়-6243

11 মীরপুর পার্নলি উচ্চ নর্দ্যালয়-6244

12 রািীগঞ্জ উচ্চ নর্দ্যালয়-6246

13 শাহোলাল উচ্চ নর্দ্যালয়-6247

14 পাইলগাঁও নর্এি উচ্চ নর্দ্যালয়-6248

15 সাজেদা িািম র্ানলিা উচ্চ নর্দ্যালয়-6249

16 জরৌয়াইল উচ্চ নর্দ্যালয়-6250

17 েয়দা আরানর্য়া ইসলানময়া দানিল মাদ্রাসা-6251

18 িামরা িাই েয়িগর দানিল মাদ্রাসা-6252

19 চন্দি নময়া সসয়দুজিছা িজলে-6253

20 চরা োজময়া ইসলানময়া দানিল মাদ্রাসা-6254

21 লামাটুজির র্াোর উচ্চ নর্দ্যালয়-6255

22 পীজররগাঁও সুনন্নয়া দানিল মাদ্রাসা-6256

23 হােী আব্দুস সত্তার এন্ড মনরয়ম উচ্চ নর্দ্যালয়-6258

24 সুিামগঞ্জ সরিানর মনহলা িজলে-6259

25 খুরমা উচ্চ নর্দ্যালয়-6260

26 সমিা মাধ্যনমি নর্দ্যালয় ও িজলে-6261

27 চরমহল্লা র্াোর উচ্চ নর্দ্যালয়-6262

28 জমাগলগাঁও উচ্চ নর্দ্যালয়-6264

29 নিগলী উচ্চ নর্দ্যালয় ও িজলে-6263

30 র্াশিলা জচৌধুরী পাড়া শহীদ স্মৃনি উচ্চ নর্দ্যালয়-6265

31 মুনিজ াদ্ধা িযাজেি জহলাল িসরু হাইস্কুল-6266

32 জসািাপুর এম ই এস নি নপ  মজিল উচ্চ নর্দ্যালয়-6267

33 জ েংরা মাধ্যনমি নর্দ্যালয়-6268

নর্শ্বিাথ 34 হ রি শাহোলাল (রঃ) উচ্চ নর্দ্যালয়-6271

জশি রাজসল নিনে াল ল্যার্ স্থাপি প্রিল্প (২য় প বায়)

নসজল  নর্ভাজগ জশি রাজসল নিনে াল ল্যার্ স্থাপজির েন্য নির্ বানচি অনিনরি 46টি প্রনিষ্ঠাজির িানলিা

সুিামগঞ্জ
২২৪ সুিামগঞ্জ-১

২২৬ সুিামগঞ্জ -৩

দনিণ সুিামগঞ্জ

েগন্নাথপুর

সুিামগঞ্জ সদর২২৭ সুিামগঞ্জ-৪

২২৮ সুিামগঞ্জ-৫

ছািি

জদায়ারার্াোর

নসজল 

২২৫ সুিামগঞ্জ-২ শাল্লা

২৩০ নসজল -২
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35 কুরুয়া র্হুমুিী উচ্চ নর্দ্যালয়-4543

36 রাগীর্-মেনু উচ্চ নর্দ্যালয়-6425

37 ির্ারুণ উচ্চ নর্দ্যালয় ও িজলে-6370

38 হােী রাশীদ আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-6314

39 সসয়দ নরয়াছদ আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-3844

40 জদওয়াি আব্দুর রনহম হাইস্কুল এন্ড িজলে-3838

২৩২ নসজল -৪ সেন্তাপুর 41 হনরপুর র্হুমূিী উচ্চ নর্দ্যালয়-6414 

৩৩৬ মনহলা আসি-৩৬ কুলাউড়া 42 পাল্লািানন্দ লেংলা উচ্চ নর্দ্যালয়-3761

43 পাঁচগাও উচ্চ নর্দ্যালয়-6317

44 অজন্তহনর আদশ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-6315

45 িালী প্রসাদ উচ্চ নর্দ্যালয়-6371

46 ইসলামপুর পদ্মা জমজমানরয়যাল পার্নলি উচ্চ নর্দ্যালয়-6406

 

প্রজ ােয শিবার্লী :

ি) উনল্লনিি নির্ বানচি প্রনিষ্ঠািসমূজহর জিাজিাটিজি নিজদ বনশিা /জচিনলস্ট অনু ায়ী জিাি শিব/শিবসমূজহর ঘা নি পাওয়া জগজল পরর্িী জ  জিাি 

প বাজয় উি প্রনিষ্ঠািজি ল্যার্ স্থাপজির িা বক্রম হজি র্াদ জদয়ার এিনিয়ার প্রিল্প ির্তবপি সেংরিণ িরজর্। 

ি) উনল্লনিি নির্ বানচি প্রনিষ্ঠািসমূজহর প্রধািজি প্রিল্প ির্তবপি ির্তবি নিধ বানরি ল্যার্ জরজিাজভশি ও ইজেনরয়র নিোইজির শিবানদ অনুসরণ িজর 

ল্যার্ স্থাপি িরজি হজর্।

গ) ল্যার্ স্থাপজির েন্য চূড়ান্তভাজর্ নির্ বানচি প্রনিষ্ঠাি প্রধািজি প্রিল্প ির্তবপজির সাজথ সম্পানদি চুনির সিল শিবানদ  থা থভাজর্ অনুসরণ িরজি 

হজর্।

নসজল 

২৩৮ জমৌলভীর্াোর-৪ িমলগঞ্জ

জমৌলভীর্াোর
২৩৭ জমৌলভীর্াোর-৩ রােিগর

২৩১ নসজল -৩

জেঞ্চুগঞ্জ

২৩০ নসজল -২
ওসমািী িগর

দনিণ সুরমা
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