জেলা
মুনিগঞ্জ

নির্ বাচিী আসি

উপজেলা

শ্রীিগর

১৭১ মুনিগঞ্জ-১

নসরােনদখাি

টংনগর্ােী
১৭২ মুনিগঞ্জ-২

জলৌহেং

গোনরয়া

১৭৩ মুনিগঞ্জ-৩

মুনিগঞ্জ সদর
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প্রনিষ্ঠাি
কুকুটিয়া জে, জে, ইিনিটিউশি-5197
শ্রীিগর পাইলট স্কুল এন্ড েজলে-5198
হাসাড়া োনল নেজশার স্কুল এন্ড েজলে-5199
জে, জস, আই ইিনিটিউশি-5200
লস্করপুর জহাসাইনিয়া োজসমুল উলুম আনলম মাদ্রাসা-5203
জোলাপাড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-6146
রশুিীয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-5204
শুলপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-5205
র্াসাইল উচ্চ নর্দ্যালয়-5206
খারশুর উচ্চ নর্দ্যালয়-5207
মাষ্টার আব্দুর রহমাি এোজেনম-5208
সসয়দপুর আব্দুর রহমাি স্কুল এন্ড েজলে-5209
কুসুমপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-6352
ছানিয়ািিলী উচ্চ নর্দ্যালয়-5210
আব্দুল্লাপুর র্হুমুখী উচ্চ নর্দ্যালয়-2989
টনির্াড়ী পাইলট র্ানলো উচ্চ নর্দ্যালয়-2986
হােী আব্দুল গনি আব্দুল েনরম উচ্চ নর্দ্যালয়-2993
পাইেপাড়া ইউনিয়ি উচ্চ নর্দ্যারয়-2992
স্বর্ বগ্রাম আর.এি.উচ্চ নর্দ্যালয়-2990
জসরাোর্াদ রািা শনিউল্লাহ েজলে-2985
আনড়য়ল স্বর্ বমীয় উচ্চ নর্দ্যালয়-2988
র্াসুনদয়া জিসানরয়া ইসলানময়া নসনিয়র মাদ্রাসা-2983
জমনদিীমন্ডল আজিায়ার জচৌধুরী উচ্চ নর্দ্যালয়-2981
সরোনর জলৌহেং নর্শ্বনর্দ্যালয় েজলে-2979
জলৌহেং র্ানলো পাইলট উচ্চ নর্দ্যালয়-2980
জলৌহেং মজেল পাইলট উচ্চ নর্দ্যালয়-2982
জপাড়াচে র্াউনশয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-4972
র্াঘাইোনি েনলমুল্লাহ উচ্চ নর্দ্যালয়-4973
র্সুরচর পাঁচগাঁও উচ্চ নর্দ্যালয়-4971
হােী জেরামি আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-4970
ভজর্রচর ওয়ানের আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-4969
জহাজসিী র্হুমুখী উচ্চ নর্দ্যালয়-4968
ফুলিলা জমাহাম্মনদয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-4967
নশলই হােী মনির উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-4965
রিছ রুনহিপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-4964
র্নছরি জিছা উচ্চ নর্দ্যালয়-4959
পঞ্চসার ইউনিয়ি উচ্চ নর্দ্যালয়-4960

১৭৩ মুনিগঞ্জ-৩

জেলা

নির্ বাচিী আসি

মুনিগঞ্জ সদর
উপজেলা

ক্রম
প্রনিষ্ঠাি
38 নরোর্ীর্াোর উচ্চ নর্দ্যালয়-4961
39 র্ানিয়াল উচ্চ নর্দ্যালয়-4962
40 জমাোঃ আনমরুল হে জপৌর র্ানলো উচ্চ নর্দ্যালয়-4963

প্রজ ােয শিবার্লী:
ে) উনল্লনখি নির্ বানচি প্রনিষ্ঠািসমূজহর জোজিাটিজি নিজদ বনশো /জচেনলি অনু ায়ী জোি শিব/শিবসমূজহর ঘাটনি পাওয়া জগজল পরর্িী জ
জোি প বাজয় উক্ত প্রনিষ্ঠািজে ল্যার্ স্থাপজির ো বক্রম হজি র্াদ জদয়ার এখনিয়ার প্রেল্প ের্তবপক্ষ সংরক্ষর্ েরজর্।
খ) উনল্লনখি নির্ বানচি প্রনিষ্ঠািসমূজহর প্রধািজে প্রেল্প ের্তবপক্ষ ের্তবে নিধ বানরি ল্যার্ জরজিাজভশি ও ইজেনরয়র নেোইজির শিবানদ অনুসরর্
েজর ল্যার্ স্থাপি েরজি হজর্।
গ) ল্যার্ স্থাপজির েন্য চূড়ান্তভাজর্ নির্ বানচি প্রনিষ্ঠাি প্রধািজে প্রেল্প ের্তবপজক্ষর সাজে সম্পানদি চুনক্তর সেল শিবানদ ো েভাজর্ অনুসরর্
েরজি হজর্।
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