
জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

পটুয়াখালী ১১১ পটুয়াখালী-১ পটুয়াখালী সদর 1 পুকুরোিা আলহাজ্ব জমাোঃ ইসহাক আলী জোমাদ্দার কজলে-6509

িানেরপুর 2 িওটািা নর্,এম মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-6452

3 কামারকাঠী এি. জক ইিনিটিউশি-6365

4 র্ানলহারী মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-6482

5 জসহাাংগল মাধ্যনমক র্ানলকা নর্দ্যালয়-6505

6 উনিবুনিয়া মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-6481

১২৮ নপজরােপুর-২ ভান্ডানরয়া 7 নসাংহখালী মাধ্যনমক নর্দ্যালয় ও কজলে-6392

১২৯ নপজরােপুর-৩ মঠর্ািীয়া 8 মঠর্ািীয়া টিনককাটা আোঃ ওহার্ মনহলা আনলম মাদ্রাসা-351

১০৯ র্রগুিা-১ র্রগুিা সদর 9 আেগরকাঠি এ,নর্,এফ দানখল মাদ্রাসা-2378

10 জর্িাগী সরকারী পাইলট উচ্চ নর্দ্যালয়-3138

11 জর্িাগী সরকানর কজলে-6383

৩২৮ মনহলা আসি-২৮ র্ািারীপািা 12 খনলশাজকাঠা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-6334

13 আটিপািা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-6544

14 জদাজসানিিা আহমদীয়া ফানেল মাদ্রাসা-6545

15 সসয়দ আনেজুল হক নিনি কজলে-6547

16 মুন্সীরিাল্লুক র্ানলকা আনলম মাদ্রাসা-1569

17 রাজমরকাঠী জটকনিকযাল নর্এম এন্ড কমাস ব কজলে-4770

18 নিনক্ররচর আদশ ব মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-6313

19 পনিম ভুজিরনদয়া আনলম মাদ্রাসা-6393

20 মুলাদী সরকানর কজলে-6577

21 চরপদ্মা আফছানরয়া মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-1032

22 আদশ ব র্ানলকা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5535

23 ির্ ব োহাঙ্গানলয়া মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-4170

র্নরশাল সদর 24 আর্দুর রনশদ খাি মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-3446

র্নরশাল নসটি কজপ বাজরশি 25 কাউনিয়া র্ানলকা আনলম মজিল মাদ্রাসা-3451

26 ইনলশা ইউ নস.মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-2725

27 ওর্ায়দুল হক র্াবুল জমাল্লা র্ানলকা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-6360

28 পনিম রুনহিা মাধ্যনমক নর্দ্যালয় -6361

29 শানিরহাট ইসলানময়া মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-6422

জদৌলিখাি 30 হানসিা নিোম লামনছপািা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-6338

জর্ারহািউনদ্দি 31 হানলমা খািম র্ানলকা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-6135

32 চরভূিা ির্িাম কনরমুজেছা র্ানলকা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-6017

33 লালজমাহি হা-মীম জরনসোঃ একাজিনম-6019

34 জদর্ীরচর র্াোর জহাসাইনিয়া দানখল মাদ্রাসা-6572

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

র্নরশাল নর্ভাজগ জশখ রাজসল নিনেটাল ল্যার্ স্থাপজির েন্য নির্ বানচি অনিনরক্ত 37টি প্রনিষ্ঠাজির িানলকা

১১৬ জভালা-২

১১৭ জভালা-৩

১২৩ র্নরশাল-৫

১১৫ জভালা-১

র্নরশাল

জভালা

১২২ র্নরশাল-৪

১২০ র্নরশাল-২

১২১ র্নরশাল-৩

নপজরােপুর

র্রগুিা

১২৭ নপজরােপুর-১

১10 র্রগুিা-2 জর্িাগী

মুলাদী

জিছারার্াদ

জভালা সদর

জমজহনিগঞ্জ

র্াবুগঞ্জ

উনেরপুর

লালজমাহি



জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

35 িাওনর হাট মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-6443

চরফযাশি 36 দনিণ আইচা অধ্যি িেরুল ইসলাম কজলে -567

মিপুরা 37 আনির পাি মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-577

১১৭ জভালা-৩

১১৮ জভালা-৪

জভালা

 

প্রজযােয শিবার্লী :

ক) উনল্লনখি নির্ বানচি প্রনিষ্ঠািসমূজহর জকাজিাটিজি নিজদ বনশকা /জচকনলি অনুযায়ী জকাি শিব/শিবসমূজহর ঘাটনি পাওয়া জগজল পরর্িী জয 

জকাি পয বাজয় উক্ত প্রনিষ্ঠািজক ল্যার্ স্থাপজির কায বক্রম হজি র্াদ জদয়ার এখনিয়ার প্রকল্প কর্তবপি সাংরিণ করজর্। 

খ) উনল্লনখি নির্ বানচি প্রনিষ্ঠািসমূজহর প্রধািজক প্রকল্প কর্তবপি কর্তবক নিধ বানরি ল্যার্ জরজিাজভশি ও ইজেনরয়র নিোইজির শিবানদ অনুসরণ 

কজর ল্যার্ স্থাপি করজি হজর্।

গ) ল্যার্ স্থাপজির েন্য চূিািভাজর্ নির্ বানচি প্রনিষ্ঠাি প্রধািজক প্রকল্প কর্তবপজির সাজর্ সম্পানদি চুনক্তর সকল শিবানদ যর্াযর্ভাজর্ অনুসরণ 

করজি হজর্।

লালজমাহি


