
জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি eiin

ইসলামপুর 1 গুঠাইল নসনিয়র মাদ্রাসা-2843 109825

র্কশীগঞ্জ 2 ফারােীপাড়া জেকনিকযাল এন্ড নর্েজিস ম্যাজিেজমন্ট কজলে-6163 133018

3 জেওয়ািগঞ্জ জেকনিকযাল এন্ড নর্এম কজলে-5426 132159

4 জেওয়ািগঞ্জ মনিলা জেকনিকযাল এন্ড নর্এম কজলে-3864 132153

5 মাোজরর চর এনেআই োনিল মাদ্রাসা-3865 109766

6 জমৌলভীরচর উচ্চ নর্দ্যালয়-3861 109747

7 চকারচর নিউ মডার্ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-3867 109748

8 র্াঘারচর ইসলানময়া নসনিয়র আনলম মাদ্রাসা-3863 109765

9 র্াাংলাজেশ জরলওজয় উচ্চ নর্দ্যালয়-3862 109736

10 নেল র্াাংলা সুগার নমলস্ উচ্চ নর্দ্যালয়-6113 109735

11 নডগ্রীরচর জিফাে উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-3866 109740

12 জক.নর্. মজডল SESIP উচ্চ নর্দ্যালয়-3874 109705

13 িীলনিয়া আর জে পাইলে উচ্চ নর্দ্যালয়-3873 109685

14 র্গারচর আেশ ব র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-3872 109692

15 র্াট্টাজোড় জক আর আই কানমল মাদ্রাসা-3870 109707

16 আলিাজ্ব গােী আমানুজ্জামাি মড বাি কজলে-3478 138098

17 টুপকারচর কাঁঠালিলী োনিল মাদ্রাসা-3869 109721

18 জগায়াজলরচর উচ্চ নর্দ্যালয়-1441 109793

19 কুনমরেি উচ্চ নর্দ্যালয়-1433 109822

20 জডর্রাইজপচ জেকনিকযাল এন্ড নর্এম.কজলে-1434 135115

21 র্ািাদুরপুর নসনিকীয়া োনিল মাদ্রাসা-1435 109847

22 গুঠাইল িাইস্কুল এন্ড কজলে-1436 109860

23 আিজেেপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-1438 109820

24 কুলকান্দী শামছুন্নািার উচ্চ নর্দ্যালয়-1439 109790

25 গাইর্ান্ধা সুরুজ্জািাি উচ্চ নর্দ্যালয়-1440 109799

26 কানিমারচর উচ্চ নর্দ্যালয়-1442 109781

27 র্নলয়ােি উচ্চ নর্দ্যালয়-1444 109789

28 সভারচর োরুচ্ছুন্নাি োনিল মাদ্রাসা-1445 109835

29 নডগ্রীরচর উচ্চ নর্দ্যালয়-1446 109811

30 িাড়নগলা উচ্চ নর্দ্যালয়-1447 109801

31 ৪িাং চর িাই স্কুল এন্ড কজলে-5717 109806

32 চর মিলনগরী উচ্চ নর্দ্যালয়-6106 134585

33 জেওয়ািপাড়া র্ানলকা োনিল মাদ্রাসা-6108 109845

34 োঙ্গানলয়া নড. এম উচ্চ নর্দ্যালয়-5270 110020

35 ঘুঘুমারী নমেবা আবুল কাজশম উচ্চ নর্দ্যালয়-1080 110027

36 িাজলকিজিিা একাজডমী-1084 110041

37 িব্যচর িাই স্কুল এন্ড কজলে-1083 110004

38 কলােি নমেবা জগালাম জমাস্তফা উচ্চ নর্দ্যালয়-1082 110028

39 নমেবা আেম কজলে-1075 110078

40 মািমুো জর্লাল নর্ এম কানরগনর কজলে-1076 134382

41 র্ানলজুড়ী রওশি আরা সরকানর র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-1081 11007

42 সুিিগরী র্ফাি উনিি িালুকোর উচ্চ নর্দ্যালয়-1077 110029

43 গড়পাড়া জশি ফেলুল িক মনি নিম্ন মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-6084 110035

44 িারিাপাড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-6100 110026

45 নমেবা আেম উচ্চ নর্দ্যালয়-1093 110085

46 র্ঙ্গর্ন্ধু উচ্চ নর্দ্যালয়-1089 110114

োমালপুর

১৪০ োমালপুর-৩

মাোরগঞ্জ

জমলান্দি

জশি রাজসল নডনেোল ল্যার্ স্থাপি প্রকল্প (২য় পর্ বায়)

জশি রাজসল নডনেোল ল্যার্ স্থাপজির েন্য নির্ বানচি প্রনিষ্ঠাজির িানলকা

নর্ভাগ : ময়মিনসাংি (জমাে-390টি)

১৩৮ োমালপুর-১

জেওয়ািগঞ্জ

র্কশীগঞ্জ

১৩৯ োমালপুর-২ ইসলামপুর

৩১৬ মনিলা আসি-১৬
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47 ডাাঃ নুরুল ইসলাম উচ্চ নর্দ্যালয়-1088 110118

48 িােরার্াড়ী উচ্চ নর্দ্যালয়-1092 110092

49 িােরার্াড়ী উচ্চ র্ানলকা নর্দ্যালয়-1091 110094

50 রাজয়র্ র্াকাই োনিল মাদ্রাসা-1094 110126

51 েিকী জোর্ায়ো েব্বার উচ্চ নর্দ্যালয়-1090 110087

52 কলার্াধা র্হুমুিী উচ্চ নর্দ্যালয়-1087 110081

53 জশি কামাল কজলে-1095 110148

54 জেজর্রিড়া কানরগনর স্কুল এন্ড নর্এম কজলে-6109 138488

55 জশি রাজসল উচ্চ নর্দ্যালয়-1086 110117

56 এযাডজভাজকে মনিয়র রিমাি িালুকোর কজলে-47 134613

57 রুদ্র রয়ড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-61 110174

58 র্য়ড়া ইসরাইল আিেে উচ্চ নর্দ্যালয়-60 110155

59 র্াউসী র্াঙ্গালী িাই স্কুল এন্ড কজলে-59 110169

60 গাড়াজডার্া নসরাতুন্নর্ী আনলম মাদ্রাসা-58 110204

61 জডায়াইল উচ্চ নর্দ্যালয়-57 110162

62 শুয়াককর েমজশর আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-56 110176

63 র্ারইপেল উচ্চ নর্দ্যালয়-55 110166

64 ভাোরা এ, আর, িাি আেশ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-54 110183

65 এস. এইচ. এস উচ্চ নর্দ্যালয়, নশর্পুর-53 110189

66 শামসুন্নািার উচ্চ নর্দ্যালয়-52 110181

67 চর সনরষার্াড়ী উচ্চ নর্দ্যালয়-51 110171

68 র্াটিকামারী উচ্চ নর্দ্যালয়-49 110165

69 জেৌলিপুর ফানেল মাদ্রাসা-48 110195

70 সনরষার্াড়ী র্ানলকা োনিল মাদ্রাসা-6064 110206

71 সনরষার্াড়ী নরয়াে উনিি িালুকোর উচ্চ নর্দ্যালয়-6065 110158

72 কামাল িাি িাে ফানেল (নডগ্রী) মাদ্রাসা-5346 109960

73 োমালপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-5454 109874

74 র্ঙ্গর্ন্ধু আইনডয়াল স্কুল এন্ড কজলে-1351 134148

75 িাস িানসল উচ্চ নর্দ্যালয়-1352 137815

76 মামুি স্মৃনি পার্নলক স্কুল-1353 109930

77 নর্য়ারা পলাশিলা উচ্চ নর্দ্যালয়-1354 109925

78 রামিগর উচ্চ নর্দ্যালয়-1357 109885

79 তুলশীপুর র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-1358 109934

80 খুনপর্াড়ী এম.এম উচ্চ নর্দ্যালয়-1360 109929

81 োমালপুর জরলওজয় উচ্চ নর্দ্যালয়-5585 109890

82 জিািটিয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-1362 109912

83 নসাংিোিী র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-1363 109870

84 নসাংিোিী র্হুমুিী উচ্চ নর্দ্যালয়-1364 109872

85 িাো শাি সুনফ ইউনুি আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-1356 109893

86 িানন্দিা মজডল একাজডমী-1361 109919

87 এডজভাজকে িনললুর রিমাি উচ্চ নর্দ্যালয়-1359 109945

88 িানন্দিা জিকোিাি গালস্ স্কুল এন্ড কজলে-1355 109880

োমালপুর

১৪০ োমালপুর-৩

জমলান্দি

১৪১ োমালপুর-৪ সনরষার্াড়ী

১৪২ োমালপুর-৫ োমালপুর সের
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