
জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি eiin

ঝালকাঠি

১২৫ ঝালকাঠি-১

কাঠানলয়া

1 আব্দুল মনেদ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-4787 101039

2 ধামুরা র্হুমূখী মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-4786 101031

3 র্াজকরগঞ্জ ইসলামীয়া মনিলা কজলে-3207 100597

4 নিয়ালঘূণী দানখল মাদ্রাসা-3208 100550

5 ধারানলয়া সসয়দ র্েলুল িক মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-4790 100628

6 র্াইিারী মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-2929 100612

7 সনলয়ার্াকপুর ফেলুল িক মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-2928 100615

র্াবুগঞ্জ 8 র্াজিরচর ক্ষুদ্রকাঠি জক, জক, মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-2995 100398

9 সনফপুর ইউনিয়ি মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-2998 100974

10 এ,নর্,আর মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-2997 100965

11 ছয়গ্রাম মাধ্যনমক নর্দ্যালয় ও কজলে-5358 100362

12 আদি ব মাধ্যনমক নর্দ্যালয় ও কজলে-5359 100384

13 জকাদালজধায়া মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5360 100360

14 রামািজের আঁক মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5361 100357

15 র্াগধা মাধ্যনমক নর্দ্যালয় ও কজলে-5362 100386

16 র্াকাল নিরঞ্জি সর্রাগী মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5363 100347

17 টরকী র্ের মাধ্যনমক র্ানলকা নর্দ্যালয়-5349 100678

18 সনরকল মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5350 100673

19 জমদাকুল নর্ এম এস ইিনিটিউিি-5351 100674

20 র্াটাজোর অনিিী কুমার ইিনিটিউিি-5353 100672

21 জগৌরিদী গাল বস স্কুল এন্ড কজলে-5354 100707

22 পালরদী মজেল উচ্চ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5355 100665

23 মানিলাড়া এ এি মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5356 100671

24 জিাসিার্াদ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-6039 100677

25 র্রাজকাঠা ইউনিয়ি ইনিনিটিউিি-2938 101043

26 চকমাি ইসলানময়া ফানিল মাদ্রাসা-4173 101082

27 িানর্র্পুর র্ানলকা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-2939 101057

28 ভর্ািীপুর িােী ইব্রািীম মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-2933 101033

29 িারিা র্ানলকা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-2932 101056

30 মিাাং মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-1571 101024

31 িারায়ণপুর পল্লী ইউনিয়ি ইন্সটিটিউিি-2934 101041

32 জিজরর্াাংলা র্ানলকা নর্দ্যালয়-2941 101044

33 মিাাং র্ানলকা নর্দ্যালয়-2940 139068

34 সািলা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-2931 101036

35 র্ার্রখািা মাধ্যনমক নর্দ্যালি়-6218 101023

36 েনিউ এস.এম. মাধ্যনমক র্ানলকা নর্দ্যালয়-5316 0

37 চাখার ফেলুর িক ইন্সটিটিউিি-2927 100607

38 ওয়াজেনদয়া জমজমানরয়াল র্ানলকা নর্দ্যালয়-2926 100608

39 র্লনদয়া মলুিার মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-2925 100617

40 জিিলা নপ নে এস মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-2924 100620

41 জচৌজমািিা আদি ব মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-2922 100626

42 রিমিপুর মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-4163 100390

43 োিাপুর মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-1028 100401

44 জকদারপুর জসািার র্াাংলা উচ্চ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-1024 100445

45 চাদপািা ইউনপ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-1023 100414

46 িিীদ কযাজেি োিাঙ্গীর (র্ীরজেষ্ঠ) মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-1020 100405

47 পূর্ ব চাদপািা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-1018 100409

48 র্ায়লাখানল মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5833 100395

49 আলিাজ্ব আঃ কাজদর মনিলা আলীম মাদ্রাসা-1036 100991

50 সসয়জদরগাঁও মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-1033 100958

51 র্ািাদুরপুর ফেলুর রনিম মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-1030 100964

52 র্াটামারা ইউনিয়ি মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-1026 100963

আগগলঝাড়া

জগৌরিদী

র্ািারীপাড়া

৩২৮ মনিলা আসি-২৮

উনেরপুর

১২০ র্নরিাল-২

উনেরপুর

র্ািারীপাড়া

১২১ র্নরিাল-৩

র্াবুগঞ্জ

মুলাদী

র্নরিাল

র্াজকরগঞ্জ

৩৪৮ মনিলা আসি-৪৮
মুলাদী

১১৯ র্নরিাল-১
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53 সপক্ষা জিাসিার্াদ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-1025 100960

54 োলালপুর র্হুমুখী মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-1019 100972

55 আলিাজ্ব জগালাম নকর্নরয়া টিপু নিম্ন মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-1017 139123

56 রামারজপাল আনফরউনিি জমজমানরয়াল উচ্চ নর্দ্যালয়-5796 100970

57 কানেরচর মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5832 100955

58 উলানিয়া র্ানলকা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5533 100884

59 চািপুর মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5534 100901

60 দাদপুর জিমুিিী মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-4171 100913

61 উত্তর িাির্ােপুর েেব ইিনিটিউিি-5536 100892

62 আোরমানিক মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5537 100900

63 শ্রীপুর মনিষা ওয়াজিনদয়া মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5538 100899

64 পািাবুনিয়া মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5539 100888

65 ির্ারুি মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5540 100890

66 কানিপুর মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5541 100902

67 কানলকাপুর আর. এস মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5618 100912

68 উলানিয়া কজরাজিিি মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-4169 100893

69 সরকানর পািারিাট মুসনলম মজেল উচ্চ নর্দ্যালয়-4167 100894

70 র্ঙ্গর্ন্ধু জিখ মুনের্ উচ্চ নর্দ্যালয়-5528 100717

71 আলিাজ্ব মাওলািা জমাস্তানফজুর রিমাি মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5529 100723

72 জমমানিয়া মাধ্যনমক নর্দ্যালয় (জসনসপ)-5530 130563

73 মাউলিলা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5531 100713

74 র্দরটুিী মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5532 100714

75 কাউনরয়া জকরামনিয়া রানর্য়া দানখল মাদ্রাসা-6060 100730

76 আফসার উিীি ফানিল মাদ্রাসা-6090 100733

77 টুঙ্গীর্াড়ীয়া িানফনেয়া দানখল মাদ্রাসা-3453 100849

78 কণ বকাঠী গাউজছ রিমানিয়া মাধ্যনমক নর্দ্যালয় এন্ড কজলে-3450 100882

79 েজর্দ আলী ইিনিটিউট-3449 100784

80 লামচরী মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-3448 100782

81 জমািাম্মদ আলী মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-3447 100785

82 দুগ বাপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-3445 100790

83 জধাপাকাঠী মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-3444 100810

84 জসালিা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-3443 100783

85 আলিাজ্ব আর্দুল মনেদ খাি মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-3442 100814

86 িাজয়স্তার্াদ র্ানলকা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-3441 100799

87 ির্ আদি ব মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-3440 100791

88 আঞ্চনলক প্রনিক্ষণ জকন্দ্র (নর্জকএসনপ) র্নরিাল-5974 0

র্নরিাল নসটি কজপ বাজরিি 89 র্নরিাল কাজলক্টজরট স্কুল এন্ড কজলে-3452 138470

90 িােমুল আলম নসনিকী আদি ব মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-4376 100504

91 কান্তা িাসাি র্ানলকা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-4378 136829

92 চরামনি খাি ফেজল রর্ জচৌধুরী নসনিয়র মাদ্রাসা-4387 100557

93 র্াজকরগঞ্জ ইসলানময়া ফানেল মাদ্রাসা-4385 100530

94 আনমিা র্ানলকা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-4388 100509

95 দানড়য়াল মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-2250 100474

96 সুমনির্ালা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-4379 137072

97 জক.নস.জক আোিার আলী নমঞা মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-4384 100451

98 নর্িারীপুর জিাসাইনিয়া আনলম মাদ্রাসা-4382 100544

99 নির্পুর পার্নলক মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-2349 100481

100 দূগ বাপািা ইউনিয়ি মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-4440 100494

101 জছাট রঘুিাথপুর মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-2351 100490

102 আলিাজ্ব আর্দুর রনিদ জমাল্লা োনিমা খাতুি মাধ্যনমক র্ানলকা নর্দ্যালয়-6162 135656

103 কলসকাঠী মাধ্যনমক র্ানলকা নর্দ্যালয়-6206 100485

১২১ র্নরিাল-৩

মুলাদী

১২২ র্নরিাল-৪

জমজিনেগঞ্জ

নিেলা

১২৩ র্নরিাল-৫
র্নরিাল সদর

১২৪ র্নরিাল-৬ র্াজকরগঞ্জ

র্নরিাল
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