
জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

১৫০ ময়মিনসিংহ-৫ মুক্তাগাছা 1 র্ার্র রাজর্য়া িগর আইটি স্কুল-825

2 শহীদ ক্যাজেি সালাহউনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-702

3 জসাশ্যাল ওজয়লজেয়ার ইন্সটিটিউট-6420

4 পুটিয়ালী নর্এম জটক্নিক্যাল স্কুল এন্ড ক্জলে-6460

১৫১ ময়মিনসিংহ-৬ ফুলর্াড়ীয়া 5 দাওসা পীরগঞ্জ উচ্চ নর্দ্যালয়-5838

6 ক্ানশগঞ্জ দানিল মাদ্রাসা-1432

7 ধািীজিালা ঝাইয়ার পাড় োনেল মাদ্রাসা-6387

8 চপই দানিল মাদ্রাসা-2069

9 নক্ছমি র্িগ্রাম উচ্চ নর্দ্যালয়-2055

10 শাহ নূরুি ির্ী নর্দ্যাপীট িারাপাশা উচ্চ নর্দ্যালয়-2051

11 চর উত্তরর্ন্দ এম, এইচ উচ্চ নর্দ্যালয়-2059

12 আজিায়ার জহাজসি িাি জচৌ: মনহলা ক্জলে-2068

13 মুশুলী উচ্চ নর্দ্যালয়-2066

14 িারঘাট আিছারীয়া আনলম মাদ্রাসা-2070

15 জদউলডািংরা ভূইয়ার্াড়ী এক্াজডমী-2053

16 নচিাডুলী এস এি উচ্চ নর্দ্যালয়-6366

17 নসরাোর্াদ উচ্চ নর্দ্যালয়-1437

১৪১ োমালপুর-৪ সনরষার্াড়ী 18 র্াগআছড়া ইসলানময়া দানিল মাদ্রাসা-6374

১৪৩ জশরপুর-১ জশরপুর সদর 19 ক্ামাজরর চর র্ার্িা জিাশগঞ্জ উচ্চ নর্দ্যালয়-6401

১৪৪ জশরপুর-২ িানলিার্াড়ী 20 িারাগঞ্জ পাইলট র্ানলক্া উচ্চ নর্দ্যালয়-6459

১৪৫ জশরপুর-৩ নঝিাইগািী 21 পাির্র ইসলানময়া দানিল মাদ্রাসা-6350

৩১৭ মনহলা আসি-১৭ র্ারহাট্টা 22 র্াউসী অর্দ্বচন্দ্র উচ্চ মাধ্যনমক্ নর্দ্যালয়-71

১৫৭ জিত্রজক্ািা-১ দুগ বাপুর 23 চনন্ডগড় উচ্চ নর্দ্যালয়-1157

24 র্াগড়া োনেল মাদ্রাসা-4361

25 দনিণ নর্নশউড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-4358

১৫৯ জিত্রজক্ািা-৩ জক্ন্দুয়া 26 জমৌলািা আব্দুর রউে ভূঞা ক্ানরগনর ও কৃনষ প্রযুনক্ত ইন্সটিটিউট-6208

১৬০ জিত্রজক্ািা-৪ িানলয়াজুরী 27 জিায়াগাঁও জুনিয়র উচ্চ নর্দ্যালয়-4028

১৪৯ ময়মিনসিংহ-৪ ময়মিনসিংহ সদর

জশি রাজসল নডনেটাল ল্যার্ স্থাপি প্রক্ল্প (২য় পয বায়)

ময়মিনসিংহ নর্ভাজগ জশি রাজসল নডনেটাল ল্যার্ স্থাপজির েন্য নির্ বানচি অনিনরক্ত 27টি প্রনিষ্ঠাজির িানলক্া

 

প্রজযােয শিবার্লী :

ক্) উনিনিি নির্ বানচি প্রনিষ্ঠািসমূজহর জক্াজিাটিজি নিজদ বনশক্া/জচক্নলস্ট অনুযায়ী জক্াি শিব/শিবসমূজহর ঘাটনি পাওয়া জগজল পরর্িী জয 

জক্াি পয বাজয় উক্ত প্রনিষ্ঠািজক্ ল্যার্ স্থাপজির ক্ায বক্রম হজি র্াদ জদয়ার এিনিয়ার প্রক্ল্প ক্র্তবপি সিংরিণ ক্রজর্। 

ি) উনিনিি নির্ বানচি প্রনিষ্ঠািসমূজহর প্রধািজক্ প্রক্ল্প ক্র্তবপি ক্র্তবক্ নিধ বানরি ল্যার্ জরজিাজভশি ও ইজেনরয়র নডোইজির শিবানদ 

অনুসরণ ক্জর ল্যার্ স্থাপি ক্রজি হজর্।

গ) ল্যার্ স্থাপজির েন্য চূড়ান্তভাজর্ নির্ বানচি প্রনিষ্ঠাি প্রধািজক্ প্রক্ল্প ক্র্তবপজির সাজে সম্পানদি চুনক্তর সক্ল শিবানদ যোযেভাজর্ 

অনুসরণ ক্রজি হজর্।

োমালপুর

১৫২ ময়মিনসিংহ-৭ নত্রশাল

জশরপুর

১৩৯ োমালপুর-২ ইসলামপুর

ময়মিনসিংহ

১৫৪ ময়মিনসিংহ-৯ িান্দাইল

জিত্রজক্াণা ১৫৮ জিত্রজক্ািা-২ জিত্রজক্াণা সদর


