
বিভাগ জেলা বিি বাচিী এলাকা উপজেলা ক্রম বিক্ষা প্রবিষ্ঠাি প্রধাজির িাম জমািাইল 

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬২ বকজিারগঞ্জ-১ বকজিারগঞ্জ সদর 1 িাসবলমা জমজমাবরয়াল কজলে-5610 আবুল হাবসম 1767626672

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬২ বকজিারগঞ্জ-১ বকজিারগঞ্জ সদর 2 বকজিারগঞ্জ সরকাবর িালক উচ্চ বিদ্যালয়-4884 এ.জক.এম. আিদুল্লাহ 1309110447

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬২ বকজিারগঞ্জ-১ বকজিারগঞ্জ সদর 3 আলহাজ্ব সামছুবিি ভ ূঁঞা উচ্চ বিদ্যালয়-4886 সুমাইয়া আক্তার রািী 1747070096

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬২ বকজিারগঞ্জ-১ বকজিারগঞ্জ সদর 4 সসয়দ হাবিবুল হক উচ্চ বিদ্যালয়-4895 জমাোঃ আোঃ িাজিি ফারুকী 1718761865

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬২ বকজিারগঞ্জ-১ বকজিারগঞ্জ সদর 5 মবহিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়-4894 জমাোঃ জগালাম বকিবরয়া 1734368490

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬২ বকজিারগঞ্জ-১ বকজিারগঞ্জ সদর 6 আলহাজ্ব ওয়াজেদুল ইসলাম খাি উচ্চ বিদ্যালয়-4890 জমাোঃ িরীফ উিীি 1719982850

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬২ বকজিারগঞ্জ-১ বকজিারগঞ্জ সদর 7 বিন্নাটি আোঃ মবেদ জমাল্লা উচ্চ বিদ্যালয়-4892 জমাোঃ েবসম উবিি 1913708402

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬২ বকজিারগঞ্জ-১ বকজিারগঞ্জ সদর 8 লবিিািাদ আবিকীয়া জ ািহািীয়া দাবখল মাদ্রাসা-4888 জমাোঃ আিদুল্লাহ ভঞা 1719982712

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬২ বকজিারগঞ্জ-১ বকজিারগঞ্জ সদর 9 লবিফপুর উচ্চ বিদ্যালয়-4891 এ.জক.এম আবিকুর রহমাি 1714964312

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬২ বকজিারগঞ্জ-১ বকজিারগঞ্জ সদর 10 যজিাদল উচ্চ বিদ্যালয়-4887 জমাোঃ আিদু   ামাদ 1309110437

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬২ বকজিারগঞ্জ-১ বকজিারগঞ্জ সদর 11 আলহাজ্ব আবমর উবিি উচ্চ বিদ্যালয়-4893 জমাহাম্মদ হুমায়ূি কিীর 1725140571

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬২ বকজিারগঞ্জ-১ বকজিারগঞ্জ সদর 12 আবেম উবিি উচ্চ বিদ্যালয়-6074 জমাকাররম জহাজসি জিাকরািা 1711360906

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬২ বকজিারগঞ্জ-১ বকজিারগঞ্জ সদর 13 বিবক্রকান্দা লাভু মবি িাবলকা দাবখল মাদ্রাসা-6477 জমাোঃ সাইফুল ইসলাম 1718795801

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬২ বকজিারগঞ্জ-১ জহাজসিপুর 14 গলাবচপা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4897 জমাোঃ আব্দুল কাইয়ুম খাি 1309110309

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬২ বকজিারগঞ্জ-১ জহাজসিপুর 15 জহাজসিপুর আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-2712 জমাোঃ ফরহাদ উবিি 1712759491

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬২ বকজিারগঞ্জ-১ জহাজসিপুর 16 জগাবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়-4896 জমাোঃ আফাজুর রহমাি খাি 1717035355

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬২ বকজিারগঞ্জ-১ জহাজসিপুর 17 ফুলকবল জেকবিকযাল স্কুল এন্ড কজলে-4696 জমাোঃ োবকর জহাজসি 1716833259

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৩ বকজিারগঞ্জ-২ কটিয়াদী 18 আচবমিা আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-1984 জসাহরাি উিীণ আহজম্মদ 1757332022

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৩ বকজিারগঞ্জ-২ কটিয়াদী 19 কটিয়াদী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়-1974 জমাোঃ িবদউল আলম 1716455030

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৩ বকজিারগঞ্জ-২ কটিয়াদী 20 হযরি বময়া চান্দিাহ উচ্চ বিদ্যালয়-1976 সসয়দ িেরুল ইসলাম 1716362608

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৩ বকজিারগঞ্জ-২ কটিয়াদী 21 চািল িাগহাো উচ্চ বিদ্যালয় ও কজলে-1975 জমাোঃ নুরুল ইসলাম 1718671530

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৩ বকজিারগঞ্জ-২ কটিয়াদী 22 োলালপুর ইউবিয়ি উচ্চ বিদ্যালয়-1977 জমাোঃ আবমনুল হক 1715259830

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৩ বকজিারগঞ্জ-২ কটিয়াদী 23 জফকামারা ফাবেল (বিগ্রী) মাদ্রাসা-1978 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1715011941

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৩ বকজিারগঞ্জ-২ কটিয়াদী 24 করগাঁও ইউবিয়ি উচ্চ বিদ্যালয়-1983 জমাোঃ আোঃ রি 1719699656

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৩ বকজিারগঞ্জ-২ কটিয়াদী 25 িিগ্রাম আিন্দ বকজিার স্কুল এন্ড কজলে-1980 এ.বি.এম. নূরুল ইসলাম 1726054871

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৩ বকজিারগঞ্জ-২ কটিয়াদী 26 মসূয়া উচ্চ বিদ্যালয়-1981 জমাোঃ আবুল কাজসম 1734750210

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৩ বকজিারগঞ্জ-২ কটিয়াদী 27 মন্ডলজভাগ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6030 নূরুন্নাহার জিগম 1731351135

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৩ বকজিারগঞ্জ-২ পাকুবন্দয়া 28 বুরুবদয়া উচ্চ বিদ্যালয়-5348 জমাোঃ জহাজসি আলী 1716016583

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৩ বকজিারগঞ্জ-২ পাকুবন্দয়া 29 জকাদাবলয়া এস,আই,উচ্চ বিদ্যালয়-1989 খন্দকার জমাোঃ িাহ আলমগীর 1718795851

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৩ বকজিারগঞ্জ-২ পাকুবন্দয়া 30 কাবলয়াচাপড়া বচবিকল উচ্চ বিদ্যালয়-1985 জমাোঃ আমোদ জহাজসি 1718886232

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৩ বকজিারগঞ্জ-২ পাকুবন্দয়া 31 হরিী উচ্চ বিদ্যালয়-1988 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1913046748

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৩ বকজিারগঞ্জ-২ পাকুবন্দয়া 32 ির্ বাগািী িাবলকা দাবখল মাদ্রাসা-4980 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1309110599

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৩ বকজিারগঞ্জ-২ পাকুবন্দয়া 33 িারান্দী উচ্চ বিদ্যালয়-1986 এ, এইচ, এম, জমাস্তাবফজুর রহমাি 1735682386

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৩ বকজিারগঞ্জ-২ পাকুবন্দয়া 34 মঠজখালা িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-6311 আসাদুজ্জামাি 1721151132

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৩ বকজিারগঞ্জ-২ পাকুবন্দয়া 35 িারান্দী আদি ব িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-6534 উজম্ম সালমা িদরুজন্ন া 1726299559

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৪ বকজিারগঞ্জ-৩ কবরমগঞ্জ 36 ভাটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়-3856 জমাোঃ িবফকুল ইসলাম 1718159708

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৪ বকজিারগঞ্জ-৩ কবরমগঞ্জ 37 বকরােি ইসলাবময়া ফাবেল মাদ্রাসা-3858 জমাোঃ আবমনুল্লাহ 1718681043

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৪ বকজিারগঞ্জ-৩ কবরমগঞ্জ 38 ন্যামিপুর স্কুল এন্ড কজলে-3852 জমাোঃ সামসুল ইসলাম 1740972021

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৪ বকজিারগঞ্জ-৩ কবরমগঞ্জ 39 োফরািাদ উচ্চ বিদ্যালয়-3853 আসাদ বময়া 1309110364

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৪ বকজিারগঞ্জ-৩ কবরমগঞ্জ 40 কান্দাইল দারুচ্ছালাম দাবখল মাদ্রাসা-3860 আবু িকর ব িীক 1778691434

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৪ বকজিারগঞ্জ-৩ কবরমগঞ্জ 41 িািশ্রী উচ্চ বিদ্যালয়-4518 জমাোঃ মবিউর রহমাি 1716091854

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৪ বকজিারগঞ্জ-৩ কবরমগঞ্জ 42 জদহুন্দা উচ্চ বিদ্যালয়-3857 জমাোঃ আব্দুস সালাম 1910584660

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৪ বকজিারগঞ্জ-৩ কবরমগঞ্জ 43 িাবলয়া উচ্চ বিদ্যালয়-3850 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1725465762

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৪ বকজিারগঞ্জ-৩ কবরমগঞ্জ 44 িািবেম আিরাফ (সাদী) দাবখল মাদ্রাসা-6528 জমাোঃ আব্দুল েবলল 1718794548

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৪ বকজিারগঞ্জ-৩ কবরমগঞ্জ 45 ইচ্ছাগঞ্জ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6542 জমাোঃ সাইদুর রহমাি 1711368617

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৪ বকজিারগঞ্জ-৩ িাড়াইল 46 কােলা উচ্চ বিদ্যালয়-3859 জমাহাম্মদ কামরুজ্জামাি 1718794525

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৪ বকজিারগঞ্জ-৩ িাড়াইল 47 দাবমহা উদয়ি কজলে-3855 জমা: আবমনুল ইসলাম 1711040522

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৪ বকজিারগঞ্জ-৩ িাড়াইল 48 িালোঙ্গা আরবসরায় উচ্চ বিদ্যালয়-3854 মুহাম্মদ মঈি উবিি সাজিরী 1733279251

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৪ বকজিারগঞ্জ-৩ িাড়াইল 49 োওয়াি উচ্চ বিদ্যালয়-3851 জমাোঃ মােহারুল ইসলাম 1726633616

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৪ বকজিারগঞ্জ-৩ িাড়াইল 50 বদগদাইড় ইউবিয়ি মজিল  হাই স্কুল-3848 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1743903392

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৪ বকজিারগঞ্জ-৩ িাড়াইল 51 কােলা আবলম মাদ্রাসা-3847 জমাোঃ মবেবুর রহমাি 1713805655

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৫ বকজিারগঞ্জ-৪ অষ্টগ্রাম 52 িাাংগালপাড়া ইসলাবময়া দাবখল মাদ্রাসা-2090 এ. বি. এম. আবুল খাজয়র 1718819463

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৫ বকজিারগঞ্জ-৪ অষ্টগ্রাম 53 হক সাজহি উচ্চ বিদ্যালয়-2086 জমা:  হাবিবুর রহমাি জচৌধুরী 1714780642

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৫ বকজিারগঞ্জ-৪ অষ্টগ্রাম 54 জমাহিিলা উচ্চ বিদ্যালয়-2088 সীজিন্দ্র চন্দ্র দাস 1721446120

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৫ বকজিারগঞ্জ-৪ অষ্টগ্রাম 55 আব্দুল্লাপুর ইবদ্রস আলী স্কুল এন্ড কজলে-6066 জমা: আ: কুদ্দু 1720074332

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৫ বকজিারগঞ্জ-৪ ইেিা 56 থাজিশ্বর দাবখল মাদ্রাসা-2085 সসয়দ িাহীমূল ইমাম 1715115596

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৫ বকজিারগঞ্জ-৪ ইেিা 57 জচৌগাঙ্গা পুরাি িাোর ফাবেল মাদ্রাসা-2084 জমাোঃ আব্দুল হাকীম 1721818093

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৫ বকজিারগঞ্জ-৪ ইেিা 58 রায়টুটি উচ্চ বিদ্যালয়-2083 জমাোঃ জদজলায়ার জহাজসি ভুঞা 1712655313
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৫ বকজিারগঞ্জ-৪ ইেিা 59 এলাংজুরী ইউবিয়ি উচ্চ বিদ্যালয়-2079 এ, বি, এম, রবিউল্লাহ 1715858745

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৫ বকজিারগঞ্জ-৪ ইেিা 60 লাইম পািা উচ্চ বিদ্যালয়-2076 জমাোঃ হাবিবুর রহমাি 1715257057

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৫ বকজিারগঞ্জ-৪ ইেিা 61 ইেিা নূরপুর বি.বি. মাদ্রাসা-6327 ইেিা নূরপুর বি.বি. মাদ্রাসা 1720137181

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৫ বকজিারগঞ্জ-৪ বমঠামইি 62 জগাপবদঘী জে.এি. উচ্চ বিদ্যালয়-2094 জমাোঃ  াইদুর রহমাি 1716722668

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৫ বকজিারগঞ্জ-৪ বমঠামইি 63 সিরাটি এসইএসবিবপ মজিল উচ্চ বিদ্যালয়-2093 জমাোঃ িাইে উবিি খাি 1715078129

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৫ বকজিারগঞ্জ-৪ বমঠামইি 64 জগাপবদঘী ইসলাবময়া দাবখল মাদ্রাসা-2096 জমাোঃ রই  উবিি 1620609532

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৫ বকজিারগঞ্জ-৪ বমঠামইি 65 ধলাই িগাবদয়া উচ্চ বিদ্যালয়-2092 আলাউবিি আহাম্মদ 1714991678

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৫ বকজিারগঞ্জ-৪ বমঠামইি 66 িাজহরচর দাবখল মাদ্রাসা-2097 জমাোঃ আসাবদজ্জামাি খাি 1712748562

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৫ বকজিারগঞ্জ-৪ বমঠামইি 67 হােী িাজয়ি উবিি উচ্চ বিদ্যালয়-2820 সুিাি চন্দ্র সিষ্ণি 1912276068

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৬ বকজিারগঞ্জ-৫ বিকলী 68 োরইিলা স্কুল এন্ড কজলে-905 জমাোঃ জিলাজয়ি জহাজসি 1718162072

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৬ বকজিারগঞ্জ-৫ বিকলী 69 রসুলপুর হাবিফ ভঞা উচ্চ বিদ্যালয়-906 জমাহাম্মদ আসাদুজ্জামাি 1715403359

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৬ বকজিারগঞ্জ-৫ বিকলী 70  াবিরচর উচ্চ বিদ্যালয়-907 জমাোঃ িদরুল আমীি জচৌধুরী 1711955387

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৬ বকজিারগঞ্জ-৫ বিকলী 71 আবলয়াপাড়া িড়কান্দা নুরোহাি জহাজসি উচ্চ বিদ্যালয়-90... জমাোঃ েসীম উবিি 1922737412

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৬ বকজিারগঞ্জ-৫ বিকলী 72 িািশ্রী বসাংগারপাড় আদি ব দাবখল মাদ্রাসা-910 জমাোঃ আোঃ আউয়াল 1718814851

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৬ বকজিারগঞ্জ-৫ িাবেিপুর 73 বপবরেপুর ইসলাবময়া দাবখল মাদ্রাসা-903 জমাোঃ আবু িকর ব বিক 1716756072

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৬ বকজিারগঞ্জ-৫ িাবেিপুর 74 সরারচর বিিিাথ িহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-897 সীিা রািী দত্ত 1818499330

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৬ বকজিারগঞ্জ-৫ িাবেিপুর 75 বপবরেপুর উচ্চ বিদ্যালয়-900 জমাোঃ আবুিকর বসবিক 1729581507

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৬ বকজিারগঞ্জ-৫ িাবেিপুর 76 িাবেরুল ইসলাম কজলবেজয়ে স্কুল-896 িাহ মুহাম্মদ আফোল 1718476045

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৬ বকজিারগঞ্জ-৫ িাবেিপুর 77 িাবেিপুর হাজফে আব্দুর রাজ্জাক পাইলে মজিল উচ্চ বিদ্... জমাোঃ কামরুজ্জামাি 1711461480

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৬ বকজিারগঞ্জ-৫ িাবেিপুর 78 বহলাবচয়া স্কুল এন্ড কজলে-901 রিি কুমার পাল 1720392486

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৬ বকজিারগঞ্জ-৫ িাবেিপুর 79 মবফজুর রহমাি জরাকি উচ্চ বিদ্যালয়-902 জমাোঃ নূরুল আলম বসবিকী 1309110253

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৬ বকজিারগঞ্জ-৫ িাবেিপুর 80 সরারচর ইসলাবময়া ফাবেল (বিগ্রী) মাদ্রাসা-899 জমাোঃ িবফকুর রহমাি 1718244925

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৭ বকজিারগঞ্জ-৬ কুবলয়ারচর 81 সালুয়া ফাবেল মাদ্রাসা-5790 জমাোঃ ফাইজুল্লাহ 1712568394

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৭ বকজিারগঞ্জ-৬ কুবলয়ারচর 82 জগািবরয়া ই ইউ ফাবেল মাদ্রাসা-5791 জমাহাম্মদ জমাখজলছুর রহমাি 1736909857

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৭ বকজিারগঞ্জ-৬ কুবলয়ারচর 83 আিদুল্লাপুর িড়চারা আইবভ রহমাি উচ্চ বিদ্যালয়-5792 জমাহাম্মদ আবিসুজ্জামাি 1714974802

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৭ বকজিারগঞ্জ-৬ কুবলয়ারচর 84 এমাদ উবিি উচ্চ বিদ্যালয়-5793 সুধাাংশু চন্দ্র সুত্রধর 1712953249

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৭ বকজিারগঞ্জ-৬ সভরি 85 সভরি এম,বপ পাইলে িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5779 এম.এম.জমাবহি 1721490448

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৭ বকজিারগঞ্জ-৬ সভরি 86 োমালপুর জেকবিকযাল উচ্চ বিদ্যালয়-5780 মামদুদা খাতুি 1938559625

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৭ বকজিারগঞ্জ-৬ সভরি 87 আফ র উবিি উচ্চ বিদ্যালয়-5781 জমাোঃ েবসম উবিি 1710004560
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ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৭ বকজিারগঞ্জ-৬ সভরি 88 িাাংলাজদি জরলওজয় উচ্চ বিদ্যালয়-5782 জমাহাম্মদ িবফউল্লাহ 1711191570

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৭ বকজিারগঞ্জ-৬ সভরি 89 কালীপুর হাই স্কুল-5783 জমাোঃ কামরুজ্জামাি 1729957479

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৭ বকজিারগঞ্জ-৬ সভরি 90 বিমুলকাবন্দ উচ্চ বিদ্যালয়-5784 আেহারুল ইসলাম 1309110270

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৭ বকজিারগঞ্জ-৬ সভরি 91 শ্রীিগর উচ্চ বিদ্যালয়-5785 জমাোঃ জমাক্তার জহাজসি 1716778132

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৭ বকজিারগঞ্জ-৬ সভরি 92 কাবলকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয়-5786 জমাোঃ বলয়াকি আলী 1309110267

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১৬৭ বকজিারগঞ্জ-৬ সভরি 93 সাদক পুর উচ্চ বিদ্যালয়-5787 জমাোঃ জগালাম সান্দািী 1749519633

ঢাকা গােীপুর ১৯৫ গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 94 বিউ জলাি স্কুল-5231 জমা: কামরুজ্জামাি 1865040001

ঢাকা গােীপুর ১৯৫ গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 95 িহীদ স্মৃবি উচ্চ বিদ্যালয়-5277 এ.জক.এম বেয়াউর রহমাি 1818823780

ঢাকা গােীপুর ১৯৫ গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 96 জপাড়ািাড়ী িাহ সুবফ ফব  উবিি উচ্চ বিদ্যালয়-5278 জমা:  ািাউল্লাহ সরকার 1717211770

ঢাকা গােীপুর ১৯৫ গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 97 জরাভারপল্লী উচ্চ বিদ্যালয়-5279 জমা: ইসমাইল জহাজসি 1720132779

ঢাকা গােীপুর ১৯৫ গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 98 সালিা ইসলাবময়া ফাবেল মাদ্রাসা-5280 জমা: আব্দুল কাজদর 1911116418

ঢাকা গােীপুর ১৯৫ গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 99 কাউলবিয়া েবহর উবিি উচ্চ বিদ্যালয়-5281 জমা: আকিার োমাি 1686773877

ঢাকা গােীপুর ১৯৫ গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 100 গােীপুর কযান্টিজমন্ট পািাবলক স্কুল এন্ড কজলে-5282 জল কজণল গােী িমজসর আলী 1769074178

ঢাকা গােীপুর ১৯৫ গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 101 আব্দুল মবেদ আকন্দ জমজমাবরয়াল উচ্চ বিদ্যালয়-5283 জমা: আ:  াত্তার 1726459881

ঢাকা গােীপুর ১৯৫ গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 102 িাাংলাজদি ধাি গজির্ণা উচ্চ বিদ্যালয়-5284 জমা: আজখর আলী জদওয়াি 1715332396

ঢাকা গােীপুর ১৯৫ গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 103 বসরাে উবিি সরকার বিদ্যাবিজকিি এন্ড কজলে-5285 জমা: ওয়াদুদুর রহমাি 1712191980

ঢাকা গােীপুর ১৯৫ গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 104 আিরাফ জেক্সোইল বমলস উচ্চ বিদ্যালয়-5286 আজিায়ার জহাজসি 1711467185

ঢাকা গােীপুর ১৯৫ গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 105 হায়দরািাদ রমণী কুমার সপি উচ্চ বিদ্যালয়-5287 জমা: োজিদ ইকিাল 1552443696

ঢাকা গােীপুর ১৯৫ গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 106 বমরািপাড়া হাবমবদয়া দাবখল মাদ্রাসা-5288 মাসুদুর রহমাি 1719115452

ঢাকা গােীপুর ১৯৫ গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 107 সািাইি উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কজলে-5291 জমা: ইউসুফ খাি 1716810227

ঢাকা গােীপুর ১৯৫ গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 108 বে. জক. আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-5347 জমা: আবুল জহাজসি জমাড়ল 1712566284

ঢাকা গােীপুর ১৯৫ গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 109 গােীপুর সরকাবর মবহলা কজলে-5432 ি. এবিএম ইসমাইল জহাজসি খাি 1710026499

ঢাকা গােীপুর ৩১৩ মবহলা আসি-১৩ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 110 হােী কব মউবিি বি এম এন্ড কজলে-1872 জমা: আক্তার ফারুক 1913247223

ঢাকা গােীপুর ৩১৩ মবহলা আসি-১৩ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 111 মুিলাইে উচ্চ বিদ্যালয়-1871 জমা: িবদউজ্জামাি 1719890917

ঢাকা গােীপুর ৩১৩ মবহলা আসি-১৩ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 112 বচলজেি পাকব জুবিয়র স্কুল-1870 জমা: হাদীউল ইসলাম 1718965306

ঢাকা গােীপুর ১৯৫ গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 113 ইউজসপ েঙ্গী জপৌরসভা কলািাগাি জেকবিকযাল স্কুল-6566 জহাসজিয়ারা জিগম 1725541439

ঢাকা গােীপুর ১৯৫ গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 114 িারীবরক প্রবিিন্ধীজদর বৃবত্তমূলক প্রবিক্ষি ও পুির্... জমা: ফখরুল আলম 1911778586

ঢাকা গােীপুর ১৯৫ গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 115 ইউিাইজেি মজিল একাজিবম-6628 িামীম আহমদ 1915682990

ঢাকা গােীপুর ১৯৪ গােীপুর-১ কাবলয়াককর 116 সাকাশ্বর এইচ. জক. উচ্চ বিদ্যালয়-5148 কােী আিরাফুর রহমাি 1704808888
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ঢাকা গােীপুর ১৯৪ গােীপুর-১ কাবলয়াককর 117 জগাসাত্রা িা: েবললুর রহমাি উচ্চ বিদ্যালয়-1367 আিীর্ কুমার জগাপ 1718160183

ঢাকা গােীপুর ১৯৪ গােীপুর-১ কাবলয়াককর 118 পাবুবরয়াচালা ইসলাবময়া আবলম মাদ্রাসা-1374 জমাোঃ জমািাহার উবিি 1715423283

ঢাকা গােীপুর ১৯৪ গােীপুর-১ কাবলয়াককর 119 কাবলয়াককর ফাবেল মাদ্রাসা-1373 জমাহাম্মদ মুহবসি উবিি 1823744765

ঢাকা গােীপুর ১৯৪ গােীপুর-১ কাবলয়াককর 120 রামচন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়-1372 জমাোঃ সিদুল জহাজসি 1718458260

ঢাকা গােীপুর ১৯৪ গােীপুর-১ কাবলয়াককর 121 জসওড়ািলী ভিজিশ্বরী উচ্চ িাবলকা বিদ্যালয়-1371 বসরাজুল ইসলাম িকসী 1718356684

ঢাকা গােীপুর ১৯৪ গােীপুর-১ কাবলয়াককর 122 উত্তর লস্করচালা উচ্চ বিদ্যালয় ও কজলে-1370 জমাোঃ মাসুদুল ইসলাম 1309109087

ঢাকা গােীপুর ১৯৪ গােীপুর-১ কাবলয়াককর 123 বসিািহ উচ্চ বিদ্যালয়-1369 মীর জমািারফ জহাজসি বসকদার 1819137086

ঢাকা গােীপুর ১৯৪ গােীপুর-১ কাবলয়াককর 124 আড়ইগঞ্জ আবেম উচ্চ বিদ্যালয়-1368 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1764100045

ঢাকা গােীপুর ১৯৪ গােীপুর-১ কাবলয়াককর 125 ভৃঙ্গরাে িাজলিািাদ উচ্চ বিদ্যালয়-1366 জমাোঃ সাইদুর রহমাি 1815467199

ঢাকা গােীপুর ১৯৪ গােীপুর-১ কাবলয়াককর 126 ভাউমাি োলািহ মজিল হাইস্কুল-1365 জমাোঃ হাজরে আলী 1715810871

ঢাকা গােীপুর ১৯৪ গােীপুর-১ কাবলয়াককর 127 েিিা উচ্চ বিদ্যালয়-6302 জমাোঃ আব্দুল েবলল 1718122559

ঢাকা গােীপুর ১৯৪ গােীপুর-১ কাবলয়াককর 128 আকুলীচালা উচ্চ বিদ্যালয়-6500 জমাহাম্মদ হাবমদুল ইসলাম 1716815068

ঢাকা গােীপুর ১৯৪ গােীপুর-১ কাবলয়াককর 129 ইউজসপ কাবিমপুর জেকবিকযাল স্কুল-6567 জমাোঃ কামাল জহাজসি 1819456102

ঢাকা গােীপুর ১৯৪ গােীপুর-১ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 130 লালবদঘী োন্নাতুি িাকী দারুল উলুম দাবখল মাদ্রাসা-1... জমা: আবুল হাসাি সাঈদী 1712184322

ঢাকা গােীপুর ১৯৪ গােীপুর-১ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 131 হািীমারা উচ্চ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1392 িাবসমা ইয়াসমীি 1309109028

ঢাকা গােীপুর ১৯৪ গােীপুর-১ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 132 চান্দিা উচ্চ বিদ্যালয় ও কজলে-1391 জমা: মবেবুর রহমাি 1711602287

ঢাকা গােীপুর ১৯৪ গােীপুর-১ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 133 জদওবলয়ািাড়ী আ.ক.ম জমাোজম্মল হক উচ্চ বিদ্যালয়-1394 জমা: বমোনুর রহমাি 1857020098

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ গােীপুর সদর 134 ভাওয়াল বমেবাপুর হােী েবমর উবিি স্কুল এন্ড কজলে-... জমা:  াজিায়ার জহাজসি 1718229764

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ গােীপুর সদর 135 গােীপুর কযান্টিজমন্ট কজলে-3527 জল. কজণ বল আমীর জহাজসি ভইয়া 1769044177

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ গােীপুর সদর 136 প্রয়াস বিওফ, গােীপুর জসিাবিিাস, গােীপুর-4912 িাহীিা আক্তার(ভা: বিক্ষক) 1968469592

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ গােীপুর সদর 137 পূিাইল জসন্ট্রাল কজলে-5812 মাফজরাো আক্তার 1672737259

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ গােীপুর সদর 138 িাাংলাজদি বিজেল প্ল্যান্ট (বিবিবপ) মাধ্যবমক বিদ্যাল... রাবিদা মাহমুদ 1309108987

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ গােীপুর সদর 139 কাজলক্টজরে স্কুল এন্ড কজলে,গােীপুর ।-6421 অঞ্জি কুমার সরকার 1783865900

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ গােীপুর সদর 140 গােীপুর কযান্টিজমন্ট জিাি ব উচ্চ বিদ্যালয়-6436 এম এম রবিউল আহসাি 1769044179

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 141 োংগী ইসলাবময়া মাদ্রাসা-5289 জমা: নুরিিী পাজোয়ারী 1712022887

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 142 িাবঘয়া উচ্চ বিদ্যালয়-1393 মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম 1716787558

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ শ্রীপুর 143 গাড়ারি খবলবলয়া িহুমূখী ফাবেল মাদ্রাসা-5507 জমাোঃ আব্দুল খাজলক 1716388534

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ শ্রীপুর 144 প্রহলাদপুর স্কুল এন্ড কজলে-3191 জমাোঃ আবিছুর রহমাি 1946989192

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ শ্রীপুর 145 ফাউগাি উচ্চ বিদ্যালয়-3202 জমাোঃ আবেজুর রহমাি 1718201715
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ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ শ্রীপুর 146 জিবলহােী উচ্চ বিদ্যালয়-3190 জমাোঃ মাবিক বময়া 1709109354

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ শ্রীপুর 147 বিেমাওিা উচ্চ বিদ্যালয়-3204 জমাহাম্মদ োহাঙ্গীর আলম 1920121317

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ শ্রীপুর 148 গােীপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3193 জমাোঃ মবফে উবিি 1705026716

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ শ্রীপুর 149 হােী আব্দুল কাজদর প্রধাি উচ্চ বিদ্যালয়-3198 িাবসর উবিি 1713728639

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ শ্রীপুর 150 জগাবসাংগা উচ্চ বিদ্যালয়-3195 জমাোঃ ওয়াজেদ আলী 1716264931

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ শ্রীপুর 151 বভটিপাড়া জক. এইচ.জক উচ্চ বিদ্যালয়-3199 টি. এম. েবহরুল ইসলাম 1706691530

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ শ্রীপুর 152 িরমী ইউবিয়ি উচ্চ বিদ্যালয়-3192 িবফকুল ইসলাম ফবকর 1718728457

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ শ্রীপুর 153 জযাগীরব ে উচ্চ বিদ্যালয়-3200 জমাোঃ আিদুল হাই 1711106331

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ শ্রীপুর 154 ধলাবদয়া উচ্চ বিদ্যালয়-3203 জিপাল চন্দ্র সরকার 1717238341

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ শ্রীপুর 155 ভাওয়াল রােিাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-3197 জমাোঃ কাউ ার উবিি 1718256949

ঢাকা গােীপুর ১৯৬ গােীপুর-৩ শ্রীপুর 156 ইজ্জিপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3196 জমাোঃ কামাল জহাজসি 1712578856

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 157 িঙ্গিাে িােউিীি আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-18 জমাহাম্মদ সাইফুল ইসলাম 1717476390

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 158 ভাওয়াল চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়-2308 জমাোঃ জমাস্তফা কামাল 1756165345

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 159 ফবকর িাহবুবিি আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-2306 জমাোঃ জমািাররফ জহাজসি 1924093107

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 160 কাপাবসয়া সরকাবর পাইলে উচ্চ বিদ্যালয়-30 জমাোঃ ফাইে উবিি ফবকর 1712770388

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 161 সিমাবিয়া দাবখল মাদ্রাসা-5011 জমাোঃ জসাহরাি জহাজসি 1716112997

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 162 উত্তর খাজমর উচ্চ বিদ্যালয়-2304 জমাোঃ জমািারফ জহাজসি 1827139106

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 163 জচৌকার চালা দাবখল মাদ্রাসা-25 জমাোঃ এখলা  উবিি 1714277479

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 164 আলাউিীি খাি উচ্চ বিদ্যালয়-28 জমাহাম্মদ আবমনুল হক 1740971825

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 165 বসঙ্গুয়া িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-1538 জমাোঃ জমাস্তাবফোর রহমাি 1718785428

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 166 ইকুবরয়া উচ্চ বিদ্যালয়-21 জমাহাম্মদ রবফকুল ইসলাম 1724471806

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 167 ঈদগাঁহ উচ্চ বিদ্যালয়-2305 জমাোঃ িােমুল ইসলাম 1309109209

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 168 িীর উেলী উচ্চ বিদ্যালয়-26 জমাোঃ বিোম উবিি 1780944987

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 169 একিালা আউয়াবলয়া িাবলকা আবলম মাদ্রাসা-2303 জমাোঃ জমািারক জহাজসি 1716088134

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 170 জপওরাইে ওহাবিয়া উচ্চ বিদ্যালয়-22 জমাহাম্মদ িামসুজ্জামাি 1725284999

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 171 হাবফে উিীি উচ্চ বিদ্যালয়-27 জমাোঃ মবির জহাজসি 1718795375

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 172 ভাজকায়াদী উচ্চ বিদ্যালয়-16 জমাোঃ হাবলম সরকার 1714736083

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 173 জকাবহনুর হাই স্কুল অযাান্ড কজলে-20 জমাোঃ সাইফুল ইসলাম 1823332517

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 174 আড়াল বে এল স্কুল এন্ড কজলে-23 জমাোঃ মবিরুজ্জামাি 1309109210
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ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 175 কামারগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়-24 জমাোঃ বগয়াস উবিি ভ ূঁইয়া 1721993643

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 176 সিমাবিয়া আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-6543 আবরফ আল মাহমুদ 1712457344

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 177 ভাজকায়াদী িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-6574 জমাহাম্মদ হাবিবুর রহমাি 1716189157

ঢাকা গােীপুর ১৯৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 178 িরুি উচ্চ বিদ্যালয়-6583 জমাহাম্মদ মবিরুজ্জামাি ভইয়া 1712560052

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 179 িাগদী উচ্চ বিদ্যালয়-4729 আফোল জহাজসি 1799639955

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 180 পুিসবহ উচ্চ বিদ্যালয়-5001 জমাোঃ হারুি অর রবিদ 1309109145

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 181 রাজয়রবদয়া উচ্চ বিদ্যালয়-4733 কাওসার আহজমদ 1715474055

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 182 ভাইয়াসূিী উচ্চ বিদ্যালয়-4731 জমাহাম্মদ জমজহদী হাসাি 1720064786

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 183 সখকড়া উচ্চ বিদ্যালয়-4730 কমল কান্ত িীর 1716810084

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 184 েিিা উচ্চ বিদ্যালয়-4728 জমাোঃ আোঃ জ ািহাি 1722575666

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 185 ব্রাক্ষিগাঁও িাবলকা দাবখল মাদ্রাসা-4727 জমাোঃ জমািাহার জহাজসি 1309109172

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 186 দুি বাটি এম ইউ কাবমল মাদ্রাসা-4726 ি. মুহাম্মদ রুহুল আবমি 1715887833

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 187 জিায়াপাড়া মজয়েউবিি আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-4725 আবুল কালাম আোদ 1716309308

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 188 জিায়ালী উচ্চ বিদ্যালয়-4724 মাহবুিা জিগম 1718149187

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 189 মঠিাড়ী  িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-4723 জরনু এবলোজিথ পালমা 1788889010

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 190 িালীগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়-4722 জমাোঃ মমিাে উবিি= 1717263096

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 191 জিরুয়া এ আর খাি উচ্চ বিদ্যালয়-4721 আব্দুল হান্নাি 1309109139

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 192 জিগম রাজিয়া আহজমদ উচ্চ বিদ্যালয়-4720 জমাোঃ বসরাজুল ইসলাম 1718301912

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 193 োমালপুর আরএম বিদ্যাপীঠ-4719 জমাোঃ ফাইে উবিি 1721294017

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 194 জিায়ালী িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3258 শ্যামল চন্দ্র বমত্র 1718303591

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 195 জিমরা প্রগবি ইব্রাবহবময়া দাবখল মাদ্রাসা-2311 আিদুল লবিফ আখন্দ 1712487931

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 196 িড়গাঁও িাইতুল উলুম আবলম মাদ্রাসা-1551 জমাোঃ সািাউল্লাহ 1712114499

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 197 চুপাইর জেি. ইউ. আবলম মাদ্রাসা-1549 জমাোঃ আোঃ  াত্তার 1735078852

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 198 পািজোরা িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-6086 কল্পিা ক্লারা ক্রুি 1745826293

ঢাকা গােীপুর ১৯৮ গােীপুর-৫ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 199 হাজরে আলী উচ্চ বিদ্যালয়-6603 জমা: আব্দুর রবিদ 1724722432

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ৩২৫ মবহলা আসি-২৫ কাবিয়ািী 200 চরভােপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-1530 িাহবরমা খািম 1771644792

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ৩২৫ মবহলা আসি-২৫ কাবিয়ািী 201 বপাংগবলয়া  বসবিকীয়া  ফাবযল (বিগ্রী) মাদ্রাসা-1532 জমাোঃ মুবেবুর রহমাি জমাল্যা 1712668192

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ৩২৫ মবহলা আসি-২৫ কাবিয়ািী 202 ফুকরা এম এম একাজিমী-1531 জমাোঃ েইি উবিি 1716586753

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ৩২৫ মবহলা আসি-২৫ জগাপালগঞ্জ সদর 203 চন্দ্র বদঘলীয়া উচ্চ বিদ্যালয়-1534 অবহদুজ্জামাি ভইয়া 1727436363
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ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১৫ জগাপালগঞ্জ-১ কাবিয়ািী 204 রােপাে িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-3101 অিাবদ রঞ্জি বিশ্বাস 1730179143

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১৫ জগাপালগঞ্জ-১ কাবিয়ািী 205 সাোইল জগাপীজমাহি উচ্চ বিদ্যালয়-3098 প্রিান্ত কুমার মুখােী 1718317102

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১৫ জগাপালগঞ্জ-১ কাবিয়ািী 206 কাবিয়ািী বে, বস পাইলে উচ্চ বিদ্যালয়-3097 নুর আলম িালুকদার 1715222586

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১৫ জগাপালগঞ্জ-১ কাবিয়ািী 207 িড়াইল এম এ মান্নাি উচ্চ বিদ্যালয়-3100 জমাোঃ লুৎফর রহমাি খাি 1718699697

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১৫ জগাপালগঞ্জ-১ কাবিয়ািী 208 রােপাে (বিগ্রী) কজলে-3099 জমাোঃ মুবিরুজ্জামাি 1728481780

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১৫ জগাপালগঞ্জ-১ কাবিয়ািী 209 পারুবলয়া দাবখল মাদ্রাসা-3102 জমাোঃ িজ্রুল ইসলাম িরীফ 1715459138

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১৫ জগাপালগঞ্জ-১ মুকসুদপুর 210 বি, ইউ, জক ইউবিয়ি উচ্চ বিদ্যালয়-5140 িাম্মী আক্তার সুমী 1724822665

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১৫ জগাপালগঞ্জ-১ মুকসুদপুর 211 জিায়াবলয়া জিোমুবিি উচ্চ বিদ্যালয়-3096 জমাোঃ রকীবুল হাসাি 1732099903

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১৫ জগাপালগঞ্জ-১ মুকসুদপুর 212 বদগিগর উচ্চ বিদ্যালয়-3093 এস। এম িামসুল আলম বসবিবক 1716311291

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১৫ জগাপালগঞ্জ-১ মুকসুদপুর 213 সুরুপী সাবলিািক্সা উচ্চ বিদ্যালয়-3089 জমাোঃ লুলু জহাজসি মুবি 1714665349

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১৫ জগাপালগঞ্জ-১ মুকসুদপুর 214 িাটিকামারী উচ্চ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3088 সসয়দ োবহদুল হুদা 1712455270

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১৫ জগাপালগঞ্জ-১ মুকসুদপুর 215 িিীক্ষীর উচ্চ বিদ্যালয়-3094 বিপ্রদাস বিশ্বাস 1713533899

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১৫ জগাপালগঞ্জ-১ মুকসুদপুর 216 জিেড়া ভােরা এম ইউ আবলম মাদ্রাসা-3103 জমাোঃ আবমনুল ইসলাম 1615576363

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১৫ জগাপালগঞ্জ-১ মুকসুদপুর 217 উোিী আবেবেয়া দাবখল মাদ্রাসা-3104 জমাোঃ কামরুজ্জামাি 1714223212

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১৫ জগাপালগঞ্জ-১ মুকসুদপুর 218 খান্দারপাড়া ইউবিয়ি ইন্দুহাঠি হলধর উচ্চ বিদ্যালয়-30... অজিাক কুমার মন্ডল 1782980716

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১৫ জগাপালগঞ্জ-১ মুকসুদপুর 219 পূি ব িওখন্ডা বসবিবকয়া আবলম মাদ্রাসা-6457 জমাোঃ বসরাজুল ইসলাম বমিা 1772916914

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১৬ জগাপালগঞ্জ-২ কাবিয়ািী 220 রামবদয়া শ্রী কৃষ্ণ িিীকমল বিদ্যাপীে-6069 িরীফুল ইসলাম 1712399839

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১৬ জগাপালগঞ্জ-২ জগাপালগঞ্জ সদর 221 জভন্নািাবড় সবম্মবলি উচ্চ বিদ্যালয়-5138 বিিযরঞ্জি বিশ্বাস 1720647651

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৫ ঝালকাঠি-১ কাঠাবলয়া 222 ব েকী জি াবরয়া বসবিয়র মাদ্রাসা-3905 জমাহাম্মদ ইবদ্রস বময়া 1712260973

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৫ ঝালকাঠি-১ কাঠাবলয়া 223 িলিলা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3904 জমাোঃ িাহোমাল খাি 1721333714

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৫ ঝালকাঠি-১ কাঠাবলয়া 224 িািবুবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3902 জগালাম জমাোঃ হুমায়ুি কবির 1725173602

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৫ ঝালকাঠি-১ কাঠাবলয়া 225 বচাংড়াখালী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3903 জমাোঃ  গীর হজসি 1778518608

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৫ ঝালকাঠি-১ কাঠাবলয়া 226 মবরচবুবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3901 জমাোঃ আলমগীর জহাজসি 1715848777

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৫ ঝালকাঠি-১ কাঠাবলয়া 227 জচচরীরামপুর িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3900 জমাোঃ হারুি অর রিীদ খবলফা 1710178465

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৫ ঝালকাঠি-১ কাঠাবলয়া 228 কচুয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6067 এম এম আবমরুল ইসলাম 1716340918

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৫ ঝালকাঠি-১ রাোপুর 229 বপাংড়ী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3898 সুবেৎ কুমার হালদার 1778019301

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৫ ঝালকাঠি-১ রাোপুর 230 পুটিয়াখালী িহুমুখী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3897 জমাোঃ হুমায়ি কবির 1714551573

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৫ ঝালকাঠি-১ রাোপুর 231 ইউসুফ আলী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3896 জমাোঃ আবুিক্কর বসিীক 1716353439

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৫ ঝালকাঠি-১ রাোপুর 232 িড়ইয়া বিবগ্র কজলে-3891 জমাোঃ মবিরউজ্জামাি 1712222807
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বিভাগ জেলা বিি বাচিী এলাকা উপজেলা ক্রম বিক্ষা প্রবিষ্ঠাি প্রধাজির িাম জমািাইল 
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৫ ঝালকাঠি-১ রাোপুর 233 কানুদাসকাঠী িলবুবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3892 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1712088130

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৫ ঝালকাঠি-১ রাোপুর 234 পবিম চারাখালী হাজমে উবিি জমজমাবরয়াল মাধ্যবমক বি... সজন্তার্ কুমার দাস 1720559526

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৫ ঝালকাঠি-১ রাোপুর 235 গালুয়া ইসলাবময়া দাবখল মাদ্রাসা-6089 জমাোঃ আবুল কালাম আকি 1724109336

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৬ ঝালকাঠি-২ ঝালকাঠি সদর 236 িিগ্রাম মজিল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-640 জমাোঃ আক্তার জহাজসি 1719938919

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৬ ঝালকাঠি-২ ঝালকাঠি সদর 237 ঝালকাঠী এি. এস. কাবমল মাদ্রাসা-643 মুহাম্মদ িবহদুল ইসলাম 1718076261

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৬ ঝালকাঠি-২ ঝালকাঠি সদর 238 সাবচলাপুর বকস্তাকাঠী স্কুল এন্ড কজলে-644 জমাসজলম আলী বসকদার 1712569250

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৬ ঝালকাঠি-২ ঝালকাঠি সদর 239 উজবাধি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-639 এ বি এম আবিসুর রহমাি 1712155812

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৬ ঝালকাঠি-২ ঝালকাঠি সদর 240 জিজর িাাংলা ফেলুল হক কজলে-638 জমাোঃ বিোম হায়দার 1777520386

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৬ ঝালকাঠি-২ ঝালকাঠি সদর 241 িাহ মাহমুবদয়া কজলে-637 জমাোঃ নুরুল ইসলাম িালুকদার 1712556091

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৬ ঝালকাঠি-২ ঝালকাঠি সদর 242 আকবলমা জমায়াজজ্জম জহাজসি বিগ্রী কজলে-636 খাবদো খািম (ভারপ্রাপ্ত) 1623965279

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৬ ঝালকাঠি-২ ঝালকাঠি সদর 243 মািপািা িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5953 সসয়দা আফজরাে 1716032609

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৬ ঝালকাঠি-২ ঝালকাঠি সদর 244 জমাোফফর স্মৃবি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5954 জমাহাম্মদ ওমর ফারুক 1712617452

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৬ ঝালকাঠি-২ িলব টি 245 জভরিিাড়ীয়া দারুস সুন্নাৎ জহাসাবিয়া বসবিয়র আবলম মাদ্... জমাোঃ িবহদুল ইসলাম 1724038200

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৬ ঝালকাঠি-২ িলব টি 246 িলব টি ইসলাবময়া ফাবেল মাদ্রাসা-652 জমাোঃ জদজলায়ার জহাজসি 1714968239

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৬ ঝালকাঠি-২ িলব টি 247 খাগড়াখািা মজিল হাই স্কুল-648 জমাোঃ োবকর জহাজসি 1718721258

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৬ ঝালকাঠি-২ িলব টি 248 চন্দ্রকান্দা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-647 বিবখল চন্দ্র মণ্ডল 1718187874

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৬ ঝালকাঠি-২ িলব টি 249 দপদবপয়া ইউবিয়ি বিগ্রী কজলে-646 স্বপি কুমার দাস 1712190323

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৬ ঝালকাঠি-২ িলব টি 250 সরকাবর িলব টি বিগ্রী কজলে-645 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1711383248

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৬ ঝালকাঠি-২ িলব টি 251 বসিকাঠী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5956 আিদুল েবলল হাওলাদার 1720946408

িবরিাল ঝালকাঠি ১২৬ ঝালকাঠি-২ িলব টি 252 বিবমরকাঠী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5957 জমাোঃ ইবলয়াস জহাজসি 1718712070

িবরিাল পটুয়াখালী ৩২৯ মবহলা আসি-২৯ পটুয়াখালী সদর 253 হােীখাবল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1868 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1716162036

িবরিাল পটুয়াখালী ৩২৯ মবহলা আসি-২৯ পটুয়াখালী সদর 254 খাজসরহাে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1867 জমাোঃ িবির উবিি 1733252175

িবরিাল পটুয়াখালী ৩২৯ মবহলা আসি-২৯ িাউফল 255 জ াে িাবলমা আব্দুস  ালাম মৃধা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-186... জমাসাোঃ মবরয়ম জিগম 1725375986

িবরিাল পটুয়াখালী ১১১ পটুয াখালী-১ দুমকী 256 আাংগাবরয়া ইউবিয়ি িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4841 এ, জক, এম আব্দুর রি 1712953028

িবরিাল পটুয়াখালী ১১১ পটুয াখালী-১ দুমকী 257 চরিয়রা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3978 জমাোঃ আব্দুস সাত্তার আকি 1785966041

িবরিাল পটুয়াখালী ১১১ পটুয াখালী-১ দুমকী 258 সৃেিী বিদ্যাবিজকিি-3976 জমাোঃ আব্দুল কুদ্দুস 1716936612

িবরিাল পটুয়াখালী ১১১ পটুয াখালী-১ পটুয়াখালী সদর 259 পটুয়াখালী আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3964 জমাোঃ আবু হাবিফ হাওলাদার 1714444314

িবরিাল পটুয়াখালী ১১১ পটুয াখালী-১ পটুয়াখালী সদর 260 খবলিাখালী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3966 জমাোঃ আবু োফর 1719565475

িবরিাল পটুয়াখালী ১১১ পটুয াখালী-১ পটুয়াখালী সদর 261 দবড়িালুক মজিল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3967 জমাোঃ জদজলায়ার জহাজসি 1718400354
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বিভাগ জেলা বিি বাচিী এলাকা উপজেলা ক্রম বিক্ষা প্রবিষ্ঠাি প্রধাজির িাম জমািাইল 

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

িবরিাল পটুয়াখালী ১১১ পটুয াখালী-১ পটুয়াখালী সদর 262 পূি ব িগবিঘাই েিিা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3969 এ বি এম মবিউর রহমাি 1712195382

িবরিাল পটুয়াখালী ১১১ পটুয াখালী-১ পটুয়াখালী সদর 263 বিঘাই হাে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3335 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1718008321

িবরিাল পটুয়াখালী ১১১ পটুয াখালী-১ পটুয়াখালী সদর 264 পটুয়াখালী কাজলক্টজরে স্কুল এন্ড কজলে-6070 জমাোঃ িাহোলাল 1716028303

িবরিাল পটুয়াখালী ১১১ পটুয াখালী-১ পটুয়াখালী সদর 265 পুকুরোিা আলহাজ্ব জমাোঃ ইসহাক আলী জোমািার কজলে-650... ফবরদা ইয়াসবমি 1712515121

িবরিাল পটুয়াখালী ১১১ পটুয াখালী-১ পটুয়াখালী সদর 266 জিজরিাাংলা িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয -6638 রাবহমা বমবি 1309102494

িবরিাল পটুয়াখালী ১১১ পটুয াখালী-১ বমেবাগঞ্জ 267 কাকড়াবুবিয়া আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3975 সাইফুর রহমাি 1735049602

িবরিাল পটুয়াখালী ১১১ পটুয াখালী-১ বমেবাগঞ্জ 268 মািসুরািাদ ইসলাবময়া আবলম মাদ্রাসা-3974 জমাোঃ নুরুল হক খাি 1734936762

িবরিাল পটুয়াখালী ১১১ পটুয াখালী-১ বমেবাগঞ্জ 269 আমড়াগাব য়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3973 জমাোঃ আিদুল মাজলক 1309102412

িবরিাল পটুয়াখালী ১১১ পটুয াখালী-১ বমেবাগঞ্জ 270 বভকাখালী ইউিাইজেি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3972 জমাোঃ হাবিবুর রহমাি 1716289542

িবরিাল পটুয়াখালী ১১২ পটুয াখালী-২ িাউফল 271 কিকবদয়া স্যার সবলমউল্লাহ স্কুল এন্ড কজলে-3993 বমজসস িারবগস আক্তার 1716900856

িবরিাল পটুয়াখালী ১১২ পটুয াখালী-২ িাউফল 272 ইবঞ্জবিয়ার ফারুক িালুকদার মবহলা বিগ্রী কজলে-3992 মবিউর রহমাি  িালুকদার 1714906256

িবরিাল পটুয়াখালী ১১২ পটুয াখালী-২ িাউফল 273 কাবলশুরী বিগ্রী কজলে-3991 জমাহাম্মদ জি ারউবিি বিকদার 1712022286

িবরিাল পটুয়াখালী ১১২ পটুয াখালী-২ িাউফল 274 নুরাইিপুর কজলে-3990 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1712447710

িবরিাল পটুয়াখালী ১১২ পটুয াখালী-২ িাউফল 275 িাোঃ ইয়াকুি িরীফ বিগ্রী কজলে-3989 মু . হুমায়ুি কবির 1716437143

িবরিাল পটুয়াখালী ১১২ পটুয াখালী-২ িাউফল 276 বসাংজহরকাঠি কুরআি সুন্নাহ দাবখল মাদ্রাসা-3988 মুহাম্মদ আবু ইউসুফ 1720463843

িবরিাল পটুয়াখালী ১১২ পটুয াখালী-২ িাউফল 277 জমাজহজসনুিীি নুবরয়া ফাবেল মাদ্রাসা-3986 জমাহাম্মদ আব্দুর রবহম 1715547957

িবরিাল পটুয়াখালী ১১২ পটুয াখালী-২ িাউফল 278 কালাইয়া রাব্ববিয়া ফাবেল মাদ্রাসা-3985 এ. এস. এম.আব্দুল হাই 1710821807

িবরিাল পটুয়াখালী ১১২ পটুয াখালী-২ িাউফল 279 িাউফল সাজলবহয়া ফাবেল মাদ্রাসা-3984 জমাোঃ িবেরুল হক 1732876450

িবরিাল পটুয়াখালী ১১২ পটুয াখালী-২ িাউফল 280 আিারকবল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3983 জমাোঃ েবহরুল ইসলাম 1716918297

িবরিাল পটুয়াখালী ১১২ পটুয াখালী-২ িাউফল 281 জসািামবিি মৃধা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3982 জমাোঃ জমািাররফ জহাজসি 1714738536

িবরিাল পটুয়াখালী ১১২ পটুয াখালী-২ িাউফল 282 কপূ বরকাঠী ইসলাবময়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3981 তুর্ার ক্রাবন্ত জঘার্ 1309102011

িবরিাল পটুয়াখালী ১১২ পটুয াখালী-২ িাউফল 283 মাধিপুর এিজক মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3980 জমাোঃ বমলি বময়া 1718358792

িবরিাল পটুয়াখালী ১১২ পটুয াখালী-২ িাউফল 284 ব েকা মহবসি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3979 জমাসাোঃ মবরয়ম জিগম 1725440588

িবরিাল পটুয়াখালী ১১২ পটুয াখালী-২ িাউফল 285 সুলিািািাদ ইসলাবময়া দাবখল মাদরাসা-3987 জমাহাম্মাদ জমািাজরফ জহাজসি 1735537967

িবরিাল পটুয়াখালী ১১২ পটুয াখালী-২ িাউফল 286 জপািাহুড়া ইসলাবময়া জি াবরয়া ফাবযল মাদ্রাসা-5761 জমাোঃ হাবিবুল্লাহ 1714934050

িবরিাল পটুয়াখালী ১১২ পটুয াখালী-২ িাউফল 287 িওমালা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6026 জক. এম িাবসর উবিি 1309102001

িবরিাল পটুয়াখালী ১১২ পটুয াখালী-২ িাউফল 288 ধািদী আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6059 জমাোঃ মঞ্জুর জমারজিদ 1716247108

িবরিাল পটুয়াখালী ১১২ পটুয াখালী-২ িাউফল 289 সূর্য্বমবি বিউ মজিল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6107 মুহাম্মদ আখিার ফারুক 1715182917

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৩ পটুয াখালী-৩ গলাবচপা 290 উত্তর আমজখালা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5143 জমাোঃ আবুল কালাম আোদ 1719565698
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৩ পটুয াখালী-৩ গলাবচপা 291 িলুয়ািাগী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2686 মুোঃ মবিয়ার রহমাি 1309102231

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৩ পটুয াখালী-৩ গলাবচপা 292 আমজখালা হাে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2692 জমাোঃ খবললুর রহমাি 1734083939

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৩ পটুয াখালী-৩ গলাবচপা 293 গুয়ািাবড়য়া এ বি িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2748 মুহাোঃ জমািারফ জহাসাইি 1309102264

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৩ পটুয াখালী-৩ গলাবচপা 294 পািাবুবিয়া  আদি ব কৃবর্ ও কাবরগবর কজলে-2694 জমাোঃ মহসীি উবিি 1719765646

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৩ পটুয াখালী-৩ গলাবচপা 295 পািখালী পািোিীয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2689 জদি দুলাল কৃষ্ণ জসামািার 1309102244

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৩ পটুয াখালী-৩ গলাবচপা 296 খাবরজ্জমা ইসহাক মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5623 নুসরাি োহাি 1733160070

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৩ পটুয াখালী-৩ গলাবচপা 297 পািাবুবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6223 আবু জমাহাম্মদ হাবিফ 1733134775

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৩ পটুয াখালী-৩ দিবমিা 298 মধ্য িগুরা নুবরয়া দাবখল মাদ্রাসা-2685 জমাোঃ আিদুল মাজলক 1716639895

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৩ পটুয াখালী-৩ দিবমিা 299 িাাংলািাোর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2684 কােী আজিায়ার জহাসাইি 1715917136

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৩ পটুয াখালী-৩ দিবমিা 300 রণজগাপালদী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2683 জমাোঃ েবসম উবিি 1721449599

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৩ পটুয াখালী-৩ দিবমিা 301 পবিম আলীপুর বি বি রায় মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2682 জমাোঃ কাওসার খাি 1309102128

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৩ পটুয াখালী-৩ দিবমিা 302 জিিাগী বসকদারীয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2681 জমাোঃ েবহরুল আলম 1309102129

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৩ পটুয াখালী-৩ দিবমিা 303 এস. এ. মাধ্যবমক বিদ্যালয়, আরেজিগী-2680 জমাোঃ কাও ার 1309102118

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৩ পটুয াখালী-৩ দিবমিা 304 দিবমিা সরকাবর মজিল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2679 জমাোঃ সালাহউবিি সসকি 1718829271

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৪ পটুয াখালী-৪ কলাপাড়া 305 িাওভাাংগা  াজলবহয়া ফাবেল মাদ্রাসা-2204 খাি জমাোঃ বেয়াউল ইসলাম হাবিি 1712719286

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৪ পটুয াখালী-৪ কলাপাড়া 306 ধািখালী কজলে-335 জমাোঃ িবির আহজমদ 1718381659

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৪ পটুয াখালী-৪ কলাপাড়া 307 বিশু পল্লী একাজিমী-334 জমাোঃ মবহউবিি 1716115377

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৪ পটুয াখালী-৪ কলাপাড়া 308 তুলািলী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-333 জমাোঃ জদজলায়ার জহাজসি 1309102365

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৪ পটুয াখালী-৪ কলাপাড়া 309 জখপুপাড়া জি ারুিীি ফাবযল মাদ্রাসা-336 জমাোঃ িাব র উবিি হাওলাদার 1712462829

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৪ পটুয াখালী-৪ কলাপাড়া 310 জিগাব য়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-332 জমাোঃ িাহাদুল ইসলাম 1740860737

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৪ পটুয াখালী-৪ কলাপাড়া 311 পাবখমারা প্রফুল্ল জভৌবমক মাধ্যবমক বিদ্যালয়-331 িাদল চন্দ্র বিশ্বাস 1718359658

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৪ পটুয াখালী-৪ কলাপাড়া 312 িালবুগঞ্জ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-330 অবিিয কুমার হাওলাদার 1309102356

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৪ পটুয াখালী-৪ কলাপাড়া 313 লালুয়া েিিা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-329 অিিী কুমার রায় 1719938674

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৪ পটুয াখালী-৪ কলাপাড়া 314 নূর জমাহাম্মদ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-328 জমাোঃ আইউি আলী 1714662707

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৪ পটুয াখালী-৪ কলাপাড়া 315 ফাজিমা হাই মাধ্যবমক বিদ্যালয়-327 জমাোঃ জগালাম জমাস্তফা 1309102350

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৪ পটুয াখালী-৪ কলাপাড়া 316 রেপাড়া বীি-ই এলাহী মাদ্রাসা-326 এ.বি.এম হাবিবুর রহমাি 1309102379

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৪ পটুয াখালী-৪ কলাপাড়া 317 ধািখালী.এস.এইচ.এন্ড আশ্রাফ একাজিমী-325 সুখরঞ্জি িালুকদার 1731937777

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৪ পটুয াখালী-৪ কলাপাড়া 318 ধািখালী এম.ইউ. মাধ্যবমক বিদ্যালয়-324 এ.এইচ.এম এরফাি 1679128686

িবরিাল পটুয়াখালী ১১৪ পটুয াখালী-৪ কলাপাড়া 319 ধুলাসার িহুমুখী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-321 জমাোঃ ইব্রাবহম 1721060774
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বিভাগ জেলা বিি বাচিী এলাকা উপজেলা ক্রম বিক্ষা প্রবিষ্ঠাি প্রধাজির িাম জমািাইল 

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ িাবেরপুর 320 বসাংখাবল বপ বে এস মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5137 মহািন্দ বমস্ত্রী 1727440149

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ িাবেরপুর 321 িাবুরহাে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4053 িাংকর কুমার বমস্ত্রী 1771658663

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ িাবেরপুর 322 মুগারজঝার মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4050 জমাোঃ জমজহবদ হাসাি 1714900027

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ িাবেরপুর 323 কলারজদায়াবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4049 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1716444902

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ িাবেরপুর 324 মাবলখালী িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4044 বিকাি চন্দ্র িাওয়ালী 1718135920

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ িাবেরপুর 325 আলহাজ্ব িাজহর উবিি জমজমাবরয়াল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4... জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1718356945

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ িাবেরপুর 326 িরইবুবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4040 সুব্রি কুমার রায় 1720460297

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ িাবেরপুর 327 িাওোিা বি.এম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6452 মুোঃ িাহ আলী আিরাফ 1728565344

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ জি ারািাদ 328 আরামকাঠী হােী ইব্রাহীম মাধ্যবমক বিদ্যালয় ও কজলে-48... জমাোঃ আবমনুল ইসলাম 1309103040

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ জি ারািাদ 329 েি-সবম্মলিী প্রজিবিকা িাবলকা বিদ্যালয়-4052 মৃিাল কাবন্ত মুখােী 1761732165

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ জি ারািাদ 330 িলবদয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4051 জমাোঃ জমারজিদুল হক 1712061209

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ জি ারািাদ 331 সুটিয়াকাঠী পাইলে িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4046 জমাোঃ নুরুল ইসলাম 1712563215

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ জি ারািাদ 332 আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয় িয়া-2390 জমাোঃ িাবুল আখিার 1712421237

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ জি ারািাদ 333 একুিগ্রাম সবম্মলিী পািবলক ইিবিটিউিি-2178 বিম্মবল চন্দ্র সূিার 1715388341

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ জি ারািাদ 334 কামারকাঠী এি. জক ইিবিটিউিি-6365 অমল কৃষ্ণ চন্দ 1714340583

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ জি ারািাদ 335 উবড়বুবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6481 জমাোঃ বেল্লুর রহমাি 1714552321

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ জি ারািাদ 336 িাবলহারী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6482 জমাোঃ িরীফুজ্জামাি 1712760244

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ জি ারািাদ 337 জসহাাংগল মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-6505 মাবিক লাল সরকার 1848045351

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ বপজরােপুর সদর 338 দারুল কুরআি মবহলা মাদরাসা-5193 মুহাোঃ মবহউিীি 1712311422

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ বপজরােপুর সদর 339 বপজরােপুর সরকাবর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5323 রীিা রািী িল 1715647879

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ বপজরােপুর সদর 340 উত্তর জপারজগালা সবম্মবলি িহুমুখী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4... পবরমল চন্দ্র ঢালী 1739877664

িবরিাল বপজরােপুর ১২৭ বপজরােপুর-১ বপজরােপুর সদর 341 বপজরােপুর োউি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4047 জমাোঃ িেরুল ইসলাম মৃধা 1309102903

িবরিাল বপজরােপুর ১২৮ বপজরােপুর-২ ইন্দুরকািী 342 িাবলপাড়া ইউবিয়ি আবলম মাদ্রাসা-561 মুহাম্মদ আব্দুর রহীম খাি 1716096172

িবরিাল বপজরােপুর ১২৮ বপজরােপুর-২ ইন্দুরকািী 343 কলারণ চবন্ডপুর আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-560 বমন্টু কুমার হালদার 1727463121

িবরিাল বপজরােপুর ১২৮ বপজরােপুর-২ ইন্দুরকািী 344 পত্তািী েিকল্যাণ মাধ্যবমক বিদ্যালয় ও বি এম কজলে-55... বকরি চন্দ্র সিরাগী 1718829931

িবরিাল বপজরােপুর ১২৮ বপজরােপুর-২ কাউখালী 345 ই.বে.এস বিক্ষাবিজকিি-562 িািভীর আহজমদ িােমু  সাবকি 1711219240

িবরিাল বপজরােপুর ১২৮ বপজরােপুর-২ কাউখালী 346 গন্ধি ব োিকীিাথ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-563 পবিত্র কুমার বমবস্ত্র 1730952346

িবরিাল বপজরােপুর ১২৮ বপজরােপুর-২ কাউখালী 347 েয়কুল আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয় ও কাবরগবর স্কুল এন্ড... জমাোঃ েবসম উিীি 1716458280

িবরিাল বপজরােপুর ১২৮ বপজরােপুর-২ কাউখালী 348 দারুসসুন্নাি োজময়া-এ-ইসলাবময়া ফাবযল মাদ্রাসা-565 মাওোঃ জমাোঃ জমাস্তাবফজুর রহমাি 1711317552
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বিভাগ জেলা বিি বাচিী এলাকা উপজেলা ক্রম বিক্ষা প্রবিষ্ঠাি প্রধাজির িাম জমািাইল 

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

িবরিাল বপজরােপুর ১২৮ বপজরােপুর-২ ভান্ডাবরয়া 349 আিরখালী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-553 শ্যামল চন্দ্র হালদার 1786081771

িবরিাল বপজরােপুর ১২৮ বপজরােপুর-২ ভান্ডাবরয়া 350 জিাথলা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1499 আব্দুল খাজলক খাি 1716234369

িবরিাল বপজরােপুর ১২৮ বপজরােপুর-২ ভান্ডাবরয়া 351 ধাওয়া রােপািা আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-557 জমাোঃ মবেির রহমাি 1725439511

িবরিাল বপজরােপুর ১২৮ বপজরােপুর-২ ভান্ডাবরয়া 352 দবক্ষণ বিয়ালকাঠী আবলম মাদ্রাসা-556 জমাহাম্মদ আবু কাও ার 1705385899

িবরিাল বপজরােপুর ১২৮ বপজরােপুর-২ ভান্ডাবরয়া 353 সপকখালী হােী এস.এি. োমাি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-552 জমাোঃ হাবদছুর রহমাি হাওলাদার 1712238742

িবরিাল বপজরােপুর ১২৮ বপজরােপুর-২ ভান্ডাবরয়া 354 িড় কানুয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-551 সসয়দ হাবিবুর রহমাি 1718002861

িবরিাল বপজরােপুর ১২৮ বপজরােপুর-২ ভান্ডাবরয়া 355 জুবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-555 পবরজিার্ চন্দ্র জিপারী 1309102622

িবরিাল বপজরােপুর ১২৮ বপজরােপুর-২ ভান্ডাবরয়া 356 ভান্ডাবরয়া িন্দর সরকাবর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-6220 জমাোঃ মাহমুদ জচৌধুরী 1712004801

িবরিাল বপজরােপুর ১২৮ বপজরােপুর-২ ভান্ডাবরয়া 357 বসাংহখালী মাধ্যবমক বিদ্যালয় ও কজলে-6392 খাি জমাোঃ ইবলয়া 1717655164

িবরিাল বপজরােপুর ১২৯ বপজরােপুর-৩ মঠিাড়ীয়া 358 উত্তর হলিা জি াবরয়া দাবখল মাদ্রাসা-5226 এম. মাহবুবুল আলম 1735335843

িবরিাল বপজরােপুর ১২৯ বপজরােপুর-৩ মঠিাড়ীয়া 359 তুর্খালী এি এস দাবখল মাদ্রাসা-5227 মুহাম্মদ আব্দুর রবহম 1732440493

িবরিাল বপজরােপুর ১২৯ বপজরােপুর-৩ মঠিাড়ীয়া 360 িান্ধিপাড়া  াজলবহয়া বসবিয়র মাদ্রাসা-5438 জদজলায়ার জহাসাইি 1725439967

িবরিাল বপজরােপুর ১২৯ বপজরােপুর-৩ মঠিাড়ীয়া 361 মঠিাড়ীয়া টিবককাো আোঃ ওহাি মবহলা আবলম মাদ্রাসা-351 জমাোঃ জিলাজয়ি জহাজসি 1716496184

িবরিাল বপজরােপুর ১২৯ বপজরােপুর-৩ মঠিাড়ীয়া 362 িাপজলো জি াবরয়া বসবিয়র মাদ্রাসা-350 জমাোঃ জমািবো বিল্লাহ 1716017600

িবরিাল বপজরােপুর ১২৯ বপজরােপুর-৩ মঠিাড়ীয়া 363 টিবককাো নুবরয়া বসবিয়র মাদ্রাসা-349 জমাোঃ আবু োফর 1710180190

িবরিাল বপজরােপুর ১২৯ বপজরােপুর-৩ মঠিাড়ীয়া 364 টিয়ারখালী মবেদ জমজমাবরয়াল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-345 জমাোঃ িবহদুল ইসলাম 1309102749

িবরিাল বপজরােপুর ১২৯ বপজরােপুর-৩ মঠিাড়ীয়া 365 আমড়াগাব য়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-341 জমাোঃ মাহমুদ আলম 1309102732

িবরিাল বপজরােপুর ১২৯ বপজরােপুর-৩ মঠিাড়ীয়া 366 িড় মাছুয়া ইউিাইজেি হাই-ইিবিটিউিি-344 জমাোঃ কামাল উবিি 1309102731

িবরিাল বপজরােপুর ১২৯ বপজরােপুর-৩ মঠিাড়ীয়া 367 বুখইিলা  িান্ধিপাড়া সবম্মবলি (বি.বি.এস) মাধ্যবমক ি... জমাোঃ মাহফুজুর রহমাি 1712333134

িবরিাল বপজরােপুর ১২৯ বপজরােপুর-৩ মঠিাড়ীয়া 368 জহাগলাপাবি জি াবরয়া বস. ফাবযল মাদ্রাসা-342 জমাোঃ জমাস্তফা কামাল 1746448114

িবরিাল বপজরােপুর ১২৯ বপজরােপুর-৩ মঠিাড়ীয়া 369 তুর্খালী কজলে-339 জমাহাম্মদ আজিায়ার জহাজসি 1758009977

িবরিাল বপজরােপুর ১২৯ বপজরােপুর-৩ মঠিাড়ীয়া 370 জিিজমাড় রােপাড়া ইউবিয়ি আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-338 সাইফুবিি জমাোঃ ফয়সাল 1745155005

িবরিাল বপজরােপুর ১২৯ বপজরােপুর-৩ মঠিাড়ীয়া 371 জদিীপুর ইসলাবময়া ফাবযল মাদ্রাসা-347 জমাোঃ জিলাল জহাজসি 1717967510

িবরিাল বপজরােপুর ১২৯ বপজরােপুর-৩ মঠিাড়ীয়া 372 জক. এম. লিীফ ইিবিটিউিি-5962 জমাোঃ জমাস্তাবফজুর রহমাি 1716527693

িবরিাল বপজরােপুর ১২৯ বপজরােপুর-৩ মঠিাড়ীয়া 373 সাফা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6120 জমাোঃ রুহুল আবমি খাি 1717923437

িবরিাল বপজরােপুর ১২৯ বপজরােপুর-৩ মঠিাড়ীয়া 374 বচত্রা, পািাকাো, আঙ্গুলকাো  াজলবহয়া দাবখল মাদ্রা... জমাোঃ আবু সাজলহ 1729909775

িবরিাল বপজরােপুর ১২৯ বপজরােপুর-৩ মঠিাড়ীয়া 375 ভগীরথপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6177 জমাোঃ োবকর জহাজসি 1718526624

িবরিাল িরগুিা ৩১৫ মবহলা আসি-১৫ পাথরঘাো 376 কাকবচড়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3248 জমাোঃ বরয়াে জহাজসি 1309100304

িবরিাল িরগুিা ৩১৫ মবহলা আসি-১৫ পাথরঘাো 377 আজিায়ার জহাজসি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3250 আব্দুল েব্বার খাি 1709901803
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বিভাগ জেলা বিি বাচিী এলাকা উপজেলা ক্রম বিক্ষা প্রবিষ্ঠাি প্রধাজির িাম জমািাইল 
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

িবরিাল িরগুিা ৩১৫ মবহলা আসি-১৫ িামিা 378 জঘাপখালী ইসলাবময়া দাবখল মাদ্রাসা-3251 এ,বিএম আবমনুল হক 1720085217

িবরিাল িরগুিা ৩১৫ মবহলা আসি-১৫ জিিাগী 379 িলই বুবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3254 জমাোঃ আবিছুর রহমাি 1721059175

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ আমিলী 380 িাবলয়ািলী চরগাব য়া দাবখল মাদ্রাসা-1611 জমাোঃ রাবকবুল ইসলাম 1711079989

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ আমিলী 381 আমিলী িন্দর জহাসাইবিয়া ফাবযল মাদ্রাসা-1610 জমাোঃ ইউনুস হাওলাদার 1714599363

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ আমিলী 382 পবিম বচলা আবমবিয়া ফাবযল মাদ্রাসা-1609 এ জক এম রুহুল আবমি 1716835134

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ আমিলী 383 চরকগাব য়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6164 জমাোঃ হুমায়ুি কিীর 1734083408

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ আমিলী 384 জগােখালী িহুমূবখ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6165 জমাোঃ মবিউর রহমাি 1728043464

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ আমিলী 385 দবক্ষণ িক্তাবুবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6166 এ বি এম এ জ ািাহাি 1309100050

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ আমিলী 386 দবক্ষণ রাওঘা নূর আল আবমি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6167 মোঃ িামছুল আলম 1719938577

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ িালিলী 387 জ ােিগী কমজিকা মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-5499 জমাোঃ রাজ্জাক 1716545444

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ িালিলী 388 িালুকদারপাড়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5002 জমাোঃ আবু িাজহর 1719937792

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ িরগুিা সদর 389 রক্ষাচন্ডী ইসলাবময়া দাবখল মাদ্রাসা-1606 জমাোঃ আজিায়ার জহা াইি 1309100235

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ িরগুিা সদর 390 আেগরকাঠি এ,বি,এফ দাবখল মাদ্রাসা-2378 জমাোঃ ইউনুস বময়া 1724495129

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ িরগুিা সদর 391 িরগুিা বেলা স্কুল-5795 জমাোঃ আবুল কালাম 1720015602

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ িরগুিা সদর 392 পরীরখাল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5985 সমীর বকজিার হােরা 1711328747

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ িরগুিা সদর 393 চাবলিািলী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6168 জমাোঃ এরিাদুল হক 1716740823

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ িরগুিা সদর 394 িাবপিখালী পঞ্চগ্রাম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6169 জমাোঃ বমোনুর রহমাি 1721987687

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ িরগুিা সদর 395 ফুলঝুবড় িহুমুখী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6170 জমাোঃ িবির জহাজসি 1309100146

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ িরগুিা সদর 396 িরগুিা মাইঠা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6171 জমাোঃ মাহফুজুর রহমাি 1718623449

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ িরগুিা সদর 397 ফুলঢলুয়া কাঠালিলী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6172 জমাোঃ েবলল জমাল্লা 1309100176

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ িরগুিা সদর 398 িরগুিা বিজকবপ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6173 জমাসাম্মাৎ খাজলদা আক্তার 1736249767

িবরিাল িরগুিা ১০৯ িরগুিা-১ িরগুিা সদর 399 আিমলী এ জক আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6174 জমাোঃ োহাঙ্গীর জহাজসি 1710744166

িবরিাল িরগুিা ১১০ িরগুিা-২ পাথরঘাো 400 দারুল ইসলাম জি াবরয়া দাবখল মাদ্রাসা-1552 জমাোঃ আোঃ েব্বার বমরা 1715780945

িবরিাল িরগুিা ১১০ িরগুিা-২ পাথরঘাো 401 বকরিপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5624 জমাোঃ সবহদুর রহমাি 1721872201

িবরিাল িরগুিা ১১০ িরগুিা-২ পাথরঘাো 402 রায়হািপুর আবলম মাদ্রাসা-5626 জমাোঃ আবু িকর বসবিক 1734850574

িবরিাল িরগুিা ১১০ িরগুিা-২ পাথরঘাো 403 রহমাবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3129 জমাোঃ আহসানুল হক 1309100301

িবরিাল িরগুিা ১১০ িরগুিা-২ পাথরঘাো 404 িাইিচেকী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3126 জমাোঃ আজিায়ার জহাজসি 1309100319

িবরিাল িরগুিা ১১০ িরগুিা-২ পাথরঘাো 405 হাবড়োিা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3134 উৎপল কুমার বমত্র 1735702372

িবরিাল িরগুিা ১১০ িরগুিা-২ পাথরঘাো 406 জ্ঞািপাড়া খবলফাহাে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3754 আিদুল খাজলক িাবের 1714351877
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

িবরিাল িরগুিা ১১০ িরগুিা-২ পাথরঘাো 407 জহাগলাপািা সুজরন্দ্রিাথ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3135 রিবেৎ চন্দ্র অবধকারী 1720556411

িবরিাল িরগুিা ১১০ িরগুিা-২ পাথরঘাো 408 পাথরঘাো আদি ব পাইলে িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3131 জমাোঃ িবরকুল ইসলাম 1745333739

িবরিাল িরগুিা ১১০ িরগুিা-২ পাথরঘাো 409 জক. জক. আবেবেয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6002 এস. এম. জগালাম হায়দার 1715798712

িবরিাল িরগুিা ১১০ িরগুিা-২ পাথরঘাো 410 জচৌধুরী মাসুম জেকবিকযাল এন্ড বিেজিস ম্যাজিেজমন্ট ক... জমাোঃ ফারুক জহাজসি 1712979402

িবরিাল িরগুিা ১১০ িরগুিা-২ িামিা 411 উত্তর কাকবচড়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3753 জমাোঃ পান্না বময়া 1710180089

িবরিাল িরগুিা ১১০ িরগুিা-২ িামিা 412 রামিা জির-ই-িাাংলা সমিায় মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3752 জমাোঃ োবকর জহাজসি 1309100123

িবরিাল িরগুিা ১১০ িরগুিা-২ িামিা 413 হলিা জিৌয়ািলা সমিায় মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3751 জমাোঃ কামাল জহাজসি িালুকদার 1726518522

িবরিাল িরগুিা ১১০ িরগুিা-২ জিিাগী 414 চান্দখালী জমািারফ জহাজসি বিগ্রী কজলে-3756 এ, এস, এম বসরাজুর রহমাি 1715329043

িবরিাল িরগুিা ১১০ িরগুিা-২ জিিাগী 415 জিিাগী সরকারী পাইলে উচ্চ বিদ্যালয়-3138 জমাোঃ জগালাম কিীর 1712434877

িবরিাল িরগুিা ১১০ িরগুিা-২ জিিাগী 416 বিবিবিবচ বিয়ামবিযুক্ত স্কুল এন্ড কজলে-3733 প্রদীপ কুমার বিশ্বাস 1718720846

িবরিাল িরগুিা ১১০ িরগুিা-২ জিিাগী 417 জভাড়া কাবলকািাড়ী হাজিম আলী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3732 জমাোঃ ফবরদ উবিি 1720300376

িবরিাল িরগুিা ১১০ িরগুিা-২ জিিাগী 418 জিিাগী সরকাবর কজলে-6383 আিদুল ওয়াবলদ 1309100296

িবরিাল িবরিাল ৩২৮ মবহলা আসি-২৮ উবেরপুর 419 আব্দুল মবেদ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4787 জমাোঃ আক্কাি আলী 1712398471

িবরিাল িবরিাল ৩২৮ মবহলা আসি-২৮ উবেরপুর 420 ধামুরা িহুমূখী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4786  ্মুোঃ জুবহরুল ইসলাম 1720508582

িবরিাল িবরিাল ৩২৮ মবহলা আসি-২৮ িাজকরগঞ্জ 421 িাজকরগঞ্জ ইসলামীয়া মবহলা কজলে-3207 জমাল্লা মাইনুল ইসলাম 1712765330

িবরিাল িবরিাল ৩২৮ মবহলা আসি-২৮ িাজকরগঞ্জ 422 বিয়ালঘূণী দাবখল মাদ্রাসা-3208 জমাহাম্মদ ইব্রাহীম 1725254040

িবরিাল িবরিাল ৩২৮ মবহলা আসি-২৮ িািারীপাড়া 423 ধারাবলয়া সসয়দ িেলুল হক মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4790 আবমনুল ইসলাম 1711230969

িবরিাল িবরিাল ৩২৮ মবহলা আসি-২৮ িািারীপাড়া 424 সবলয়ািাকপুর ফেলুল হক মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2928 এম িবরকুল ইসলাম িাজরক 1716409314

িবরিাল িবরিাল ৩২৮ মবহলা আসি-২৮ িািারীপাড়া 425 খবলিাজকাঠা মাধ্যবমক বিদ্যালয -6334 জলাকমাি জহাজসি 1711011898

িবরিাল িবরিাল ৩৪৮ মবহলা আসি-৪৮ িাবুগঞ্জ 426 িাজহরচর ক্ষুদ্রকাঠি জক, জক, মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2995 জমাোঃ িাহোহাি 1711961103

িবরিাল িবরিাল ৩৪৮ মবহলা আসি-৪৮ মুলাদী 427 সবফপুর ইউবিয়ি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2998 জমাস্তাবফজুর রহমাি 1717755073

িবরিাল িবরিাল ৩৪৮ মবহলা আসি-৪৮ মুলাদী 428 এ,বি,আর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2997 জমাোঃ োবকর জহাজসি 1711007748

িবরিাল িবরিাল ১১৯ িবরিাল-১ আকগলঝাড়া 429 জসরাল িহুমুখী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5357 জমাোঃ মাহামুদ জহাজসি 1309100356

িবরিাল িবরিাল ১১৯ িবরিাল-১ আকগলঝাড়া 430  য়গ্রাম মাধ্যবমক বিদ্যালয় ও কজলে-5358 জমাহাোঃ িাবসর ইকিাল 1911167761

িবরিাল িবরিাল ১১৯ িবরিাল-১ আকগলঝাড়া 431 আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয় ও কজলে-5359 জমাোঃ ফখরুল ইসলাম 1718859899

িবরিাল িবরিাল ১১৯ িবরিাল-১ আকগলঝাড়া 432 জকাদালজধায়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5360 পুবলি চন্দ্র িাকড় 1715671404

িবরিাল িবরিাল ১১৯ িবরিাল-১ আকগলঝাড়া 433 রামািজন্দর আঁক মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5361 িরুি চন্দ্র ঘেক 1734664016

িবরিাল িবরিাল ১১৯ িবরিাল-১ আকগলঝাড়া 434 িাগধা মাধ্যবমক বিদ্যালয় ও কজলে-5362 আব্দুর রহমাি বময়া 1718839990

িবরিাল িবরিাল ১১৯ িবরিাল-১ আকগলঝাড়া 435 িাকাল বিরঞ্জি সিরাগী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5363 পুবলি বিহারী েয়ধর 1734231483
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বিভাগ জেলা বিি বাচিী এলাকা উপজেলা ক্রম বিক্ষা প্রবিষ্ঠাি প্রধাজির িাম জমািাইল 

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

িবরিাল িবরিাল ১১৯ িবরিাল-১ জগৌরিদী 436 েরকী িন্দর মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-5349 ব্রজেন্দ্র িাথ বিশ্বাস 1309100678

িবরিাল িবরিাল ১১৯ িবরিাল-১ জগৌরিদী 437 সবরকল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5350 কবিকা মুখােী 1719395506

িবরিাল িবরিাল ১১৯ িবরিাল-১ জগৌরিদী 438 জমদাকুল বি এম এস ইিবিটিউিি-5351 কৃষ্ণ কান্ত ঘরামী 1726353891

িবরিাল িবরিাল ১১৯ িবরিাল-১ জগৌরিদী 439 িাোজোর অবশ্বিী কুমার ইিবিটিউিি-5353 অসীম কুমার ওঝা 1715212287

িবরিাল িবরিাল ১১৯ িবরিাল-১ জগৌরিদী 440 জগৌরিদী গাল বস স্কুল এন্ড কজলে-5354 মীর আিদুল আহ সাি 1309100707

িবরিাল িবরিাল ১১৯ িবরিাল-১ জগৌরিদী 441 পালরদী মজিল উচ্চ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5355 িপি কুমার রায় 1710884213

িবরিাল িবরিাল ১১৯ িবরিাল-১ জগৌরিদী 442 মাবহলাড়া এ এি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5356 প্রণয় কাবন্ত অবধকারী 1730947134

িবরিাল িবরিাল ১১৯ িবরিাল-১ জগৌরিদী 443 জহাসিািাদ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6039 জমাোঃ জমাস্তাবফজুর রহমাি 1923855538

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ উবেরপুর 444 িরাজকাঠা ইউবিয়ি ইবিবিটিউিি-2938 মারুফা খািম বিউটি 1309101043

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ উবেরপুর 445 চকমাি ইসলাবময়া ফাবযল মাদ্রাসা-4173 জমাোঃ আব্দুল বহক মবল্লক 1714564446

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ উবেরপুর 446 হাবিিপুর িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2939 জমাোঃ মবিরুজ্জামাি 1719017592

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ উবেরপুর 447 ভিািীপুর হােী ইব্রাহীম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2933 জমাোঃ িবফকুল ইসলাম 1710096953

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ উবেরপুর 448 হারিা িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2932 সুজকি চন্দ্র হালদার 1720574713

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ উবেরপুর 449 মিাাং মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1571 সুধীর রিি হালদার 1715646921

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ উবেরপুর 450 িারায়ণপুর পল্লী ইউবিয়ি ইিটিটিউিি-2934 জমাোঃ জরোউল কবরম 1711136459

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ উবেরপুর 451 জিজরিাাংলা িাবলকা বিদ্যালয়-2941 বমোনুর রহমাি 1718829336

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ উবেরপুর 452 মুিীরিাল্লুক িাবলকা আবলম মাদ্রাসা-1569 জমাোঃ োমাল উবিি 1724591258

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ উবেরপুর 453 রাজমরকাঠী জেকবিকযাল বিএম এন্ড কমাস ব কজলে-4770 সুজখন্দু জিখর সিদ্য 1711325263

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ উবেরপুর 454 মিাাং িাবলকা বিদ্যালয়-2940 জমা হাবিবুর রহমাি 1745694149

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ উবেরপুর 455 সািলা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2931 স্ররজিশ্বর বিশ্বাস 1724089568

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ উবেরপুর 456 িািরখািা মাধ্যবমক বিদ্যালয -6218 েয়জদি হালদার 1770643383

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ উবেরপুর 457 আটিপাড়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6544 আবুল কালাম আোদ হাওলাদার 1714901705

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ উবেরপুর 458 জদাজসাবিিা আহমদীয়া ফাবেল মাদ্রাসা-6545 জমাোঃ বসবিক উল্লাহ 1732796460

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ উবেরপুর 459 সসয়দ আবেজুল হক বিবগ্র কজলে-6547 জমাোঃ রুহুল আবমি 1712565354

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ িািারীপাড়া 460 িবলউ এস.এম. মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-5316 জমাোঃ কামরুল ইসলাম 1712352742

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ িািারীপাড়া 461 িাইিারী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2929 ফকরুল আলম 1725099050

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ িািারীপাড়া 462 চাখার ফেলুর হক ইিটিটিউিি-2927 জমাোঃবেয়াউল হাসাি 1717006966

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ িািারীপাড়া 463 ওয়াজেবদয়া জমজমাবরয়াল িাবলকা বিদ্যালয়-2926 আলী আবেম সরদার 1715195069

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ িািারীপাড়া 464 িলবদয়া মলুহার মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2925 বমবহর কুমার রায় 1740611499
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বিভাগ জেলা বিি বাচিী এলাকা উপজেলা ক্রম বিক্ষা প্রবিষ্ঠাি প্রধাজির িাম জমািাইল 

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ িািারীপাড়া 465 জিিলা বপ বে এস মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2924 জমাোঃ আলী আকিার খন্দকার 1712599911

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ িািারীপাড়া 466 জচৌজমাহিা আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2922 জমাোঃ হুমায়ি কবির 1712583655

িবরিাল িবরিাল ১২০ িবরিাল-২ িািারীপাড়া 467 িািারীপাড়া িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2942 আবু িকর বসবিক 1714650205

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ িাবুগঞ্জ 468 রহমিপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4163 অবিিাি চন্দ্র রায় 1309100390

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ িাবুগঞ্জ 469 োহাপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1028 এম এম হাবিবুর রহমাি 1721190842

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ িাবুগঞ্জ 470 জকদারপুর জসািার িাাংলা উচ্চ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1024 জমাহাম্মদ মিজুর রহমাি 1745153168

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ িাবুগঞ্জ 471 চাদপািা ইউবপ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1023 জমাোঃ সাইফুল আলম 1736080016

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ িাবুগঞ্জ 472 আগরপুর আলিাফ জমজমাবরয়াল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1022 জমাোঃ মুবেবুর রহমাি 1309100393

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ িাবুগঞ্জ 473 িহীদ কযাজেি োহাঙ্গীর (িীরজশ্রষ্ঠ) মাধ্যবমক বিদ... জমাোঃ আবুল কালাম 1714901374

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ িাবুগঞ্জ 474 পূি ব চাদপািা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1018 জমাোঃ বগয়াসউবিি োহাঙ্গীর 1716184108

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ িাবুগঞ্জ 475 িায়লাখাবল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5833 জমাহাম্মদ সাইদুর রহমাি 1710020741

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ িাবুগঞ্জ 476 বিবক্ররচর আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6313 জমাোঃ ইউসুফ আলী 1717252235

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ িাবুগঞ্জ 477 পবিম ভুজিরবদয়া আবলম মাদ্রাসা-6393 মাসুদুর রহমাি 1719115452

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ িাবুগঞ্জ 478 সবুে িাাংলা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6645 খাি আবু োফর জমাোঃ সাজলহ 1726936647

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ মুলাদী 479 আলহাজ্ব আোঃ কাজদর মবহলা আলীম মাদ্রাসা-1036 জমাোঃ বগয়াস উিীি 1742080936

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ মুলাদী 480 সসয়জদরগাঁও মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1033 জমাোঃ আজিায়ার জহাজসি 1724612998

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ মুলাদী 481 চরপদ্মা আফ াবরয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1032 জমাোঃ ফেজল রাবব্ব খাি 1309100961

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ মুলাদী 482 িাহাদুরপুর ফেলুর রবহম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1030 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1924223200

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ মুলাদী 483 িাোমারা ইউবিয়ি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1026 এ.জক.এম আলাউবিি আকি 1309100963

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ মুলাদী 484 সপক্ষা জহাসিািাদ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1025 জমাোঃ জসবলম আহজম্মদ 1309100960

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ মুলাদী 485 োলালপুর িহুমুখী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1019 জমাোঃ বসরাজুল ইসলাম 1718680314

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ মুলাদী 486 আলহাজ্ব জগালাম বকিবরয়া টিপু বিম্ন মাধ্যবমক বিদ্যালয়... জমাোঃ আবিকুর রহমাি 1739453144

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ মুলাদী 487 রামারজপাল আবফরউবিি জমজমাবরয়াল উচ্চ বিদ্যালয়-5796 জমাোঃ আবমনুল ইসলাম 1309100970

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ মুলাদী 488 কাবেরচর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5832 মবিরুজ্জামাি 1717733986

িবরিাল িবরিাল ১২১ িবরিাল-৩ মুলাদী 489 মুলাদী সরকাবর কজলে-6577 জমাোঃ জদজলায়ার জহাজসি 1716194335

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ জমজহবন্দগঞ্জ 490 উলাবিয়া িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5533 জমা: হারুনুর রবিদ 1309100884

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ জমজহবন্দগঞ্জ 491 চািপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5534 আব্দুল মাবেদ 1309100901

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ জমজহবন্দগঞ্জ 492 দাদপুর জিমুহিী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4171 জমা: িেরুল ইসলাম 1716919529

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ জমজহবন্দগঞ্জ 493 আদি ব িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5535 নুর িিী 1716277492
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বিভাগ জেলা বিি বাচিী এলাকা উপজেলা ক্রম বিক্ষা প্রবিষ্ঠাি প্রধাজির িাম জমািাইল 

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ জমজহবন্দগঞ্জ 494 উত্তর িাহিােপুর েেব ইিবিটিউিি-5536 জমা: আব্দুল গবণ 1710657635

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ জমজহবন্দগঞ্জ 495 আন্দারমাবিক মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5537 জমা:  জমাোজম্মল হক 1710373747

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ জমজহবন্দগঞ্জ 496 শ্রীপুর মবহর্া ওয়াজহবদয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5538 জমা: বগয়াস উবিি 1713962349

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ জমজহবন্দগঞ্জ 497 পািাবুবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5539 জমা: বিোমুল হক 1710955319

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ জমজহবন্দগঞ্জ 498 িিারুি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5540 জমা: ইবলয়াস জহাজসি 1719956915

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ জমজহবন্দগঞ্জ 499 কাবিপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5541 এস. এম. মবিরুল ইসলাম 1309100902

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ জমজহবন্দগঞ্জ 500 কাবলকাপুর আর. এস মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5618 এ.বি.এম.আমোদ আলী 1309100912

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ জমজহবন্দগঞ্জ 501 উলাবিয়া কজরাজিিি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4169 জমাহাম্মদ জহলাল উিীি 1309100893

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ জমজহবন্দগঞ্জ 502 সরকাবর পািারহাে মুসবলম মজিল উচ্চ বিদ্যালয়-4167 েীিি জিচ্ছা লাইলী 1711472892

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ জমজহবন্দগঞ্জ 503 িথ ব োহাঙ্গাবলয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4170 জমা: মাসুদ 1731531777

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ জমজহবন্দগঞ্জ 504 পািারহাে িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5798 মজিাে কুমার িাথ 1714988745

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ বহেলা 505 িঙ্গিন্ধু জিখ মুবেি উচ্চ বিদ্যালয়-5528 জমাোঃ লুৎফর রহমাি 1724140249

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ বহেলা 506 আলহাজ্ব মাওলািা জমাস্তাবফজুর রহমাি মাধ্যবমক বিদ্যাল... জমাোঃ মবির জহাজসি 1714668531

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ বহেলা 507 জমমাবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয় (জসবসপ)-5530 আিদুল জমািাজলি 1309130563

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ বহেলা 508 মাউলিলা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5531 জমাোঃ জমািাজরক জহাজসি খাি 1718852250

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ বহেলা 509 িদরটুিী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5532 জমাহাম্মদ ইব্রাবহম খবলল 1721361722

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ বহেলা 510 কাউবরয়া জকরামবিয়া রাবিয়া দাবখল মাদ্রাসা-6060 সসয়দ আবুল জহাসাইি 1731106293

িবরিাল িবরিাল ১২২ িবরিাল-৪ বহেলা 511 আফসার উিীি ফাবযল মাদ্রাসা-6090 জমাোঃ সুলিাি মাহমুদ 1714239404

িবরিাল িবরিাল ১২৩ িবরিাল-৫ িবরিাল সদর 512 টুঙ্গীিাড়ীয়া হাবফবেয়া দাবখল মাদ্রাসা-3453 জমাোঃ জগালাম কুদ্দুস 1916367392

িবরিাল িবরিাল ১২৩ িবরিাল-৫ িবরিাল সদর 513 কণ বকাঠী গাউজ  রহমাবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয় এন্ড কজল... জহাসাইি জমাোঃ ইরিাি 1712927817

িবরিাল িবরিাল ১২৩ িবরিাল-৫ িবরিাল সদর 514 েজিদ আলী ইিবিটিউে-3449 জমাোঃ ইব্রাহীম খাি 1717731415

িবরিাল িবরিাল ১২৩ িবরিাল-৫ িবরিাল সদর 515 লামচরী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3448 জমাোঃ সবলমুল্লাহ 1715233141

িবরিাল িবরিাল ১২৩ িবরিাল-৫ িবরিাল সদর 516 জমাহাম্মদ আলী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3447 জমাোঃ ফারুক জহাজসি 1714511328

িবরিাল িবরিাল ১২৩ িবরিাল-৫ িবরিাল সদর 517 আিদুর রবিদ খাি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3446 জমাোঃ িবফকুর রহমাি 1715952011

িবরিাল িবরিাল ১২৩ িবরিাল-৫ িবরিাল সদর 518 দুগ বাপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3445 জমাোঃ হাবিবুর রহমাি 1712187891

িবরিাল িবরিাল ১২৩ িবরিাল-৫ িবরিাল সদর 519 জধাপাকাঠী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3444 শ্যামিকুমার িালুকদার 1717808321

িবরিাল িবরিাল ১২৩ িবরিাল-৫ িবরিাল সদর 520 জসালিা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3443 জগৌিম কুমার সমত্তার 1714598075

িবরিাল িবরিাল ১২৩ িবরিাল-৫ িবরিাল সদর 521 আলহাজ্ব আিদুল মবেদ খাি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3442 এস. এম. জগালাম জমাস্তফা 1309100814

িবরিাল িবরিাল ১২৩ িবরিাল-৫ িবরিাল সদর 522 িাজয়স্তািাদ িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3441 জমাোঃ মবিরুল ইসলাম 1718608253
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বিভাগ জেলা বিি বাচিী এলাকা উপজেলা ক্রম বিক্ষা প্রবিষ্ঠাি প্রধাজির িাম জমািাইল 

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

িবরিাল িবরিাল ১২৩ িবরিাল-৫ িবরিাল সদর 523 িি আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3440 জমাোঃ ইব্রাবহম খাি 1721430623

িবরিাল িবরিাল ১২৩ িবরিাল-৫ িবরিাল সদর 524 চরিাড়ীয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3439 জমাোঃ আয়িাল জহাজসি 1721367051

িবরিাল িবরিাল ১২৩ িবরিাল-৫ িবরিাল সদর 525 আঞ্চবলক প্রবিক্ষণ জকন্দ্র (বিজকএসবপ) িবরিাল-5974 মবিরুজ্জামাি মবির 1714739140

িবরিাল িবরিাল ১২৩ িবরিাল-৫ িবরিাল বসটি কজপ বাজরিি 526 িবরিাল কাজলক্টজরে স্কুল এন্ড কজলে-3452 জপ্রাজফসর জখান্দকার অবলউল ইসলাম 1712094933

িবরিাল িবরিাল ১২৩ িবরিাল-৫ িবরিাল বসটি কজপ বাজরিি 527 কাউবিয়া িাবলকা আবলম মজিল মাদ্রাসা-3451 জমাহাম্মদ আবমর জহাজসি িালুকদার 1711154933

িবরিাল িবরিাল ১২৪ িবরিাল-৬ িাজকরগঞ্জ 528 িােমুল আলম বসবিকী আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4376 গােী মবিহুর রহমাি 1716841715

িবরিাল িবরিাল ১২৪ িবরিাল-৬ িাজকরগঞ্জ 529 োবমিা জমাহাম্মদ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4375 জমা: জমায়াজজ্জম জহাজসি 1725925891

িবরিাল িবরিাল ১২৪ িবরিাল-৬ িাজকরগঞ্জ 530 কান্তা হাসাি িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4378 জমা: মবির জহাজসি হাওলাদার 1716584008

িবরিাল িবরিাল ১২৪ িবরিাল-৬ িাজকরগঞ্জ 531 চরামবি খাি ফেজল রি জচৌধুরী বসবিয়র মাদ্রাসা-4387 জমা: আলমগীর জহাজসি 1718590443

িবরিাল িবরিাল ১২৪ িবরিাল-৬ িাজকরগঞ্জ 532 িাজকরগঞ্জ ইসলাবময়া ফাবেল মাদ্রাসা-4385 মু: হাবিবুর রহমাি খাি 1715488517

িবরিাল িবরিাল ১২৪ িবরিাল-৬ িাজকরগঞ্জ 533 আবমিা িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4388 জমা: সাইদুর রহমাি 1711024880

িবরিাল িবরিাল ১২৪ িবরিাল-৬ িাজকরগঞ্জ 534 দাবড়য়াল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2250 জক.এম জসাহরাি জহাজসি 1716503339

িবরিাল িবরিাল ১২৪ িবরিাল-৬ িাজকরগঞ্জ 535 সুমবিিালা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4379 শ্রািণী সমিার 1753383234

িবরিাল িবরিাল ১২৪ িবরিাল-৬ িাজকরগঞ্জ 536 জক.বস.জক আোহার আলী বমঞা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4384 এ.এজসএম সালাহ উবিি বমঞা 1733122534

িবরিাল িবরিাল ১২৪ িবরিাল-৬ িাজকরগঞ্জ 537 বিহারীপুর জহাসাইবিয়া আবলম মাদ্রাসা-4382 জমা: জমায়াজজ্জম জহাসাইি 1712739090

িবরিাল িবরিাল ১২৪ িবরিাল-৬ িাজকরগঞ্জ 538 বিিপুর পািবলক মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2349 জমা:হান্নাি বময়া 1712802645

িবরিাল িবরিাল ১২৪ িবরিাল-৬ িাজকরগঞ্জ 539 দূগ বাপািা ইউবিয়ি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4440 জমা: ইউনুচ আলী খাি 1757820723

িবরিাল িবরিাল ১২৪ িবরিাল-৬ িাজকরগঞ্জ 540 জ াে রঘুিাথপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2351 আব্দুল খাজলক হাওলাদার 1714900145

িবরিাল িবরিাল ১২৪ িবরিাল-৬ িাজকরগঞ্জ 541 আলহাজ্ব আিদুর রবিদ জমাল্লা োবহমা খাতুি মাধ্যবমক িা... জমাোঃ মবিরুজ্জামাি জমাল্লা 1713008903

িবরিাল িবরিাল ১২৪ িবরিাল-৬ িাজকরগঞ্জ 542 কলসকাঠী মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-6206 িরুি কুমার গাঙ্গুলী 1716503223

িবরিাল জভালা ১১৫ জভালা-১ জভালা সদর 543 দবক্ষণ আলীিগর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5622 জমেিাহউবিি আহম্মদ 1763850007

িবরিাল জভালা ১১৫ জভালা-১ জভালা সদর 544 দবক্ষণ  বদঘলী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2713 জমাোঃ হারুি-অর-রিীদ 1309101147

িবরিাল জভালা ১১৫ জভালা-১ জভালা সদর 545 চন্দ্রপ্রসাদ জকা-অপাজরটিভ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2714 জমাোঃ মাইনুল ইসলাম জুজয়ল 1761168693

িবরিাল জভালা ১১৫ জভালা-১ জভালা সদর 546 গাবেপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2716 জমাোঃ এমরাি জহাজসি 1309101118

িবরিাল জভালা ১১৫ জভালা-১ জভালা সদর 547 ব্াাংজকর হাে জকা-অপাজরটিভ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2718 জমাহাম্মদ ইসমাইল 1309101107

িবরিাল জভালা ১১৫ জভালা-১ জভালা সদর 548 জভালা োউি কবমটি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2719 জমজহদী হাসাি 1718385553

িবরিাল জভালা ১১৫ জভালা-১ জভালা সদর 549 ঘুইাংগার হাে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2720 আব্দুল মাজলক 1717808866

িবরিাল জভালা ১১৫ জভালা-১ জভালা সদর 550 বিোম উবিি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2721 জমাোঃ আব্দুল কাজদর সবুে 1724271367

িবরিাল জভালা ১১৫ জভালা-১ জভালা সদর 551 পরাণগঞ্জ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2722 জমাহাম্মদ আব্দুর রি 1728810609
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

িবরিাল জভালা ১১৫ জভালা-১ জভালা সদর 552 বিিপুর িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2723 িরুি-িাহার 1309101148

িবরিাল জভালা ১১৫ জভালা-১ জভালা সদর 553 িহীদ সালাম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2724 সরল কুমার সরকার 1724055237

িবরিাল জভালা ১১৫ জভালা-১ জভালা সদর 554 ইবলিা ইউ বস.মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2725 জমাোঃ মবিরুউবিি 1714968214

িবরিাল জভালা ১১৫ জভালা-১ জভালা সদর 555 চর পাাংগাবসয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2726 জমাোঃ ফেলুর রহমাি 1758954185

িবরিাল জভালা ১১৫ জভালা-১ জভালা সদর 556 হাবলমা খাতুি গালস স্কুল এন্ড কজলে-2727 জমাোঃ টিপু সুলিাি 1716927724

িবরিাল জভালা ১১৫ জভালা-১ জভালা সদর 557 িাাংলািাোর ফাজিমা খািম িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-60... জমাোঃ েবসম উবিি 1714891899

িবরিাল জভালা ১১৫ জভালা-১ জভালা সদর 558 ওিায়দুল হক িাবুল জমাল্লা িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6... জমাোঃ আবুল কাজিম 1716149782

িবরিাল জভালা ১১৫ জভালা-১ জভালা সদর 559 পবিম রুবহিা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6361 জমাোঃ সাইদুল হাসাি 1707111787

িবরিাল জভালা ১১৫ জভালা-১ জভালা সদর 560 িাবন্তরহাে ইসলাবময়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6422 জিাফাজয়ল আহমদ 1718587579

িবরিাল জভালা ১১৬ জভালা-২ জদৌলিখাি 561 েয়িগর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-538 জমাহাম্মাদ জহলাল উবিি 1718488934

িবরিাল জভালা ১১৬ জভালা-২ জদৌলিখাি 562 েয়নুল আজিদীি ল্যািজরেবর হাই স্কুল-543 জমাোঃ আিদুল্লাহ আল জিামাি 1716193760

িবরিাল জভালা ১১৬ জভালা-২ জদৌলিখাি 563 আেহার আলী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-536 জমাহাম্মদ আবু িাজহর 1716383734

িবরিাল জভালা ১১৬ জভালা-২ জদৌলিখাি 564 সুকজদি মদি জমাহি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-537 িােমুল জহাজসি 1714546214

িবরিাল জভালা ১১৬ জভালা-২ জদৌলিখাি 565 দোঃ েয়িগর জহাসাবিয়া ফাবেল মাদ্রাসা-539 জমাোঃ নুজর আলম 1719570470

িবরিাল জভালা ১১৬ জভালা-২ জদৌলিখাি 566 চরগুমাবি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-541 জমাহাম্মাদ িাহাবুবিি 1309101449

িবরিাল জভালা ১১৬ জভালা-২ জদৌলিখাি 567 হােীপুর ইসলাবময়া ফাবেল মাদ্রাসা-542 জমাহাম্মদ জমাহজ ি 1718919785

িবরিাল জভালা ১১৬ জভালা-২ জদৌলিখাি 568 েয়িগর ইসলাবময়া ফাবেল মাদ্রাসা-540 আিম মবিরুল ইসলাম 1735766692

িবরিাল জভালা ১১৬ জভালা-২ জিারহািউবিি 569 কাবচয়া েিগী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-550 জমাোঃ বরয়াে উবিি 1716192937

িবরিাল জভালা ১১৬ জভালা-২ জিারহািউবিি 570 জিারহািউবিি মবহলা বিগ্রী কজলে-549 জমাোঃ হারুি-অর-রবিদ 1718038617

িবরিাল জভালা ১১৬ জভালা-২ জিারহািউবিি 571 গঙ্গাপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-548 বিকাি চন্দ্র জদ 1716081502

িবরিাল জভালা ১১৬ জভালা-২ জিারহািউবিি 572 বিটিএম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-545 মন্নাি কাবে 1718812938

িবরিাল জভালা ১১৬ জভালা-২ জিারহািউবিি 573 মাবিকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-547 জমাহাম্মদ ফারুক 1720256529

িবরিাল জভালা ১১৬ জভালা-২ জিারহািউবিি 574 জমাোজম্মল হক জচৌধুরী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-544 জমাোঃ জহলাল উবিি 1711709093

িবরিাল জভালা ১১৬ জভালা-২ জিারহািউবিি 575 জিারহািউবিি িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-546 িহবমিা জিগম 1309101217

িবরিাল জভালা ১১৬ জভালা-২ জিারহািউবিি 576 হাবলমা খািম িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6135 জমাোঃ মবহউবিি 1924381750

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ িজুমবিি 577 পূি ব জগালকপুর কাজ মুল উলুম আবলম মাদ্রাসা-1344 জমাোঃ আইয়ুি আলী 1718974630

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ িজুমবিি 578 চাঁদপুর মবহলা আবলম মাদ্রাসা-1334 জমাোঃ আব্দুল আবলম 1720554156

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ লালজমাহি 579 লালজমাহি মজিল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5543 জমাোঃ জহলাল উবিি 1716329887

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ লালজমাহি 580 লালজমাহি কজলবেজয়ে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3785 জমাহাম্মদ আফ ার উবিি 1917136908
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ লালজমাহি 581 চিলা জমাহাম্মবদয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2387 জমাোঃ আোঃ হাই 1720157292

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ লালজমাহি 582 ধলীজগৌরিগর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1329 জমাোঃ হুমায়ূি কবির 1712898637

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ লালজমাহি 583 ফরােগঞ্জ জি াবরয়া দাবখল মাদ্রাসা-1328 জমাহাম্মদ মাহবুি এলাবহ 1784683073

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ লালজমাহি 584 চিলা হাজসবময়া মবেবদয়া ফাবেল মাদ্রাসা-1327 আবু োফর জমাোঃ মাইনুবিি 1727979826

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ লালজমাহি 585 িাোঃ আোহার উবিি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1326 জমাোঃ ঈমাম জহাজসি 1710863452

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ লালজমাহি 586 আশ্রাফ িগর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1325 জমাোঃ বমোনুর রহমাি 1711184059

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ লালজমাহি 587 কবরমগঞ্জ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1324 জমাোঃ ইকিাল জহাজসি 1724540031

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ লালজমাহি 588 দবক্ষি লালজমাহি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1323 জমাোঃ োবকর জহাজসি 1718362675

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ লালজমাহি 589 জহাসজিআরা জিগম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1321 জমাোঃ িাবসর উবিি 1715698294

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ লালজমাহি 590 লালজমাহি িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1320 েিাি আব্দুল হাই 1309101487

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ লালজমাহি 591 সরকারী িাহিােপুর কজলে-1319 প্রজফসর িোঃ জমাহাম্মদ িবফকুল ইসলাম জমাল্লা 1711006932

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ লালজমাহি 592 িালুরচরহাে ইসলাবময়া দাবখল মাদ্রাসা-5865 জমাহাম্মদ রবফকুল ইসলাম 1735538170

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ লালজমাহি 593 চরভিা িিগ্রাম কবরমুজন্ন া িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যাল... জমাোঃ বমোনুর রহমাি 1716577354

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ লালজমাহি 594 লালজমাহি হা-মীম জরবসোঃ একাজিবম-6019 জমাোঃ রুহুল আবমি 1716154201

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ লালজমাহি 595 িাওবর হাে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6443 জসিারা জিগম 1309101495

িবরিাল জভালা ১১৭ জভালা-৩ লালজমাহি 596 জদিীর চর িাোর জহাসাইবিয়া দাবখল মাদরাসা-6572 জমাোঃ আবুল হাজিম 1724297987

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 597 মবফোিাগ এফ.এইচ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-573 জমাোঃ জসালাইমাি ভ ূঁঞা 1716889942

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 598 কুলছুমিাগ এ জমািাজলি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-572 বফজরাে িাহা মাহমুদ 1718119776

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 599 জকরামিগঞ্জ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-584 জমাোঃ িবরকুল ইসলাম 1718159881

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 600 জচয়ারম্যাি িাোর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-571 জমাোঃ রাজসদুল ইসলাম 1714902897

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 601 চর িাবেমুবিি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-585 মহাজদি মজুমদার 1715306315

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 602 আ লামপুর আেহার মাধ্যবমক বিদ্যালয়-582 জমাহাম্মদ ইবলয়াস 1715380123

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 603 ওসমািগঞ্জ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-581 জমাোঃ িেলুর রহমাি 1719305876

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 604 বিিার হাে আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-580 জমাহাম্মদ ইবলয়াস 1718193432

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 605 দুলারহাে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-570 জমাহাম্মদ জহাজসি 1727379120

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 606 আবুিকরপুর আবমিা ইসলাবময়া ফাবেল মাদ্রাসা-574 জমাোঃ মােহারুল ইসলাম 1716366617

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 607 দবক্ষণ আইচা অধ্যক্ষ িেরুল ইসলাম কজলে-567 আবুল জহাজসি 1716226814

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 608 চরফযািি োউি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-566 জমাোঃ বেল্লুর রহমাি 1715165285

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 609 এয়াকুি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-569 জমাোঃ বগয়াসউবিি 1725497485
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)
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িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 610 পূি ব চর জিাফাজ্জল এ  ালাম দাবখল মাদ্রাসা-583 জমাোঃ আবু িাজহর 1745620416

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 611 দবক্ষণ বিিা েবমলা দাবখল মাদ্রাসা-579 জমাোঃ নুরুল আবমি 1728221970

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 612 কাবিমগঞ্জ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6138 এমবি েবসম উবিি 1725376786

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 613 কুকরী মুকরী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6139 সুজসি চন্দ্র দত্ত 1719675665

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 614 চরমাবিবকয়া লবিবফয়া দাবখল মাদ্রাসা-6140 জমাোঃ সালাউবিি 1714350546

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 615 িাবুরহাে আইবিয়াল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6142 জমাোঃ োলাল উবিি 1720514509

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 616 চর নুরুল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6143 জমাোঃ জদজলায়ার জহাসাইি 1743862772

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ চরফযািি 617 আিজুর হাে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6144 জমাহাম্মদ রবফকুল ইসলাম 1726936925

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ মিপুরা 618 হাবেরহাে জহাসাইবিয়া আবলম মাদ্রাসা-578 জমাোঃ জমা জলহ উবিি 1761872362

িবরিাল জভালা ১১৮ জভালা-৪ মিপুরা 619 আবন্দর পাড় মাধ্যবমক বিদ্যালয়-577 জমাোঃ  ািাউল্যাহ 1309101583

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৫ কুবষ্টয া-১ জদৌলিপুর 620 িড়গাাংবদয়া িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-215 জমাোঃ আবেজুল হক 1729876619

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৫ কুবষ্টয া-১ জদৌলিপুর 621 খাস মথুরাপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-218 জমাোঃ আব্দুর রিীদ 1715848877

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৫ কুবষ্টয া-১ জদৌলিপুর 622 মবহর্কুবন্ড মাধ্যবমক বিদ্যালয়-220 জমাোঃ আবরফুল ইসলাম 1719486764

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৫ কুবষ্টয া-১ জদৌলিপুর 623 বফবলপিগর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-211 জমাোঃ আসাদুজ্জামাি 1719624724

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৫ কুবষ্টয া-১ জদৌলিপুর 624 খালিাকুবন্ড মাধ্যবমক বিদ্যালয়-217 জমাোঃ আবু সাইদ 1735223483

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৫ কুবষ্টয া-১ জদৌলিপুর 625 কল্যাণপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-225 আহসাি হাবিি 1719307318

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৫ কুবষ্টয া-১ জদৌলিপুর 626 বি.বস.জক মাধ্যবমক বিদ্যালয়-222 জমাোঃ আকমল জহাজসি 1728124878

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৫ কুবষ্টয া-১ জদৌলিপুর 627 জদৌলিখালী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-216 জমাোঃ মবেির রহমাি 1715351432

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৫ কুবষ্টয া-১ জদৌলিপুর 628 আদািাবড়য়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-213 জমাোঃ বমোনুর রহমাি 1714937838

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৫ কুবষ্টয া-১ জদৌলিপুর 629 িাবসর উবিি বিশ্বাস মহাবিদ্যালয়-226 জমাোঃ িাসমুল আলম 1718876365

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৫ কুবষ্টয া-১ জদৌলিপুর 630 আমদহ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-223 জমাোঃ খবললুর রহমাি 1721192039

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৫ কুবষ্টয া-১ জদৌলিপুর 631 জগায়ালগ্রাম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-219 জমাোঃ আফোল জহাজসি 1718554675

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৫ কুবষ্টয া-১ জদৌলিপুর 632 জহাজসিািাদ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-214 জমাোঃ জরোউল কবরম 1716698495

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৫ কুবষ্টয া-১ জদৌলিপুর 633 দবড়পাড়া মজিল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-224 জমাোঃ আবরফুল ইসলাম 1715576599

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৫ কুবষ্টয া-১ জদৌলিপুর 634 বফবলপিগর দাবখল মাদ্রাসা-221 জমাোঃ ইউনুস আলী 1741439000

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ জভড়ামারা 635 সরকারী জভড়ামারা পাইলে মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-587 জমা: মবিউর রহমাি 1309117469

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ জভড়ামারা 636 রবহমা আফ ার মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-2520 জমা: আসাদুল হক 1710451795

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ জভড়ামারা 637 জুবিয়াদহ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-591 জমা: জমায়াজজ্জম জহাজসি 1865273439

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ জভড়ামারা 638 বি এম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-589 জমা: বেয়াউল হক 1714442604
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খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ জভড়ামারা 639 দামুকবদয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-590 জমা: আবমনুল ইসলাম 1718845752

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ জভড়ামারা 640 রায়ো মাধ্যবমক বিদ্যালয়-592 জমা: জদলওয়ার জহাজসি 1309117477

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ জভড়ামারা 641 পবিম িাবহরচর ১২ মাইল দাবখল মাদ্রাসা-588 জমা: মাসুদ কবরম 1711703630

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ বমরপুর 642 আটিগ্রাম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4242 মহাোঃ বখলাফি জহাজসি 1731434566

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ বমরপুর 643 মীর আব্দুল কবরম কজলে-602 জমাহাোঃ আহসাি উল হক খাি জচৌধুরী 1712230001

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ বমরপুর 644 হালসা আদি ব বিগ্রী কজলে-601 জমাোঃ েহুরুল ইসলাম 1309117898

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ বমরপুর 645 কুি বা জক এি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-600 মহাোঃ  নূরুি িিী 1735336456

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ বমরপুর 646 খাবদমপুর মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-599 মহাোঃ িেরুল ইসলাম 1309117843

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ বমরপুর 647 িহলিাড়ীয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-598 জমাোঃ সাইফুল ইসলাম 1309117834

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ বমরপুর 648 িালিাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়-597 জমাোঃ আবেজুর রহমাি 1763654638

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ বমরপুর 649 জপাড়াদহ মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-596 জমাোঃ আবু িকর বসিীক 1716984858

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ বমরপুর 650 কুবরজপাল আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-595 জমাহাোঃ জরোউল কবরম 1754624800

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ বমরপুর 651 বুরাপাড়া বমেি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-594 জমাোঃ আব্দুল িাজরক 1721953630

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ বমরপুর 652 োহািারা মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-593 জমাোঃ এিামুল ইসলাম 1718847654

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ বমরপুর 653 বমরপুর মবহলা কজলে-6003 জমাোঃআজিায়ারুজ্জামাি বিশ্বাস 1720533933

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৬ কুবষ্টয া-২ বমরপুর 654 আমলা সদরপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6062 জমাোঃ আব্দুল গাফফার 1768983049

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 655 বপয়ারপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2539 জমাোঃ মাজিায়ার জহাজসি 1744267465

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 656 আফসার উবিি গাল বস ফাবেল মাদ্রাসা-2545 িোঃ হাোঃ জমাহাোঃ আব্দুল কবরম 1718124868

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 657 কুবষ্টয়া আদি ব বিগী কজলে-2558 জমাোঃ আলিাফ জহাজসি 1712100819

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 658 জমাবহিী জমাহি বিদ্যাপীঠ-2517 জমাোঃ বসরাে উবিি মাবলথা 1719624226

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 659 বমলপাড়া মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-2511 জমাোঃআব্দুল আলীম 1309117752

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 660 আলামপুর িাবলয়াপাড়া উচ্চ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2537 জমাোঃ আবু িকর বসবিক 1309117820

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 661 হাউবোং এজষ্টে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2514 জমাোঃ আব্দুল আলীম 1309117744

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 662 কলকাকলী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2513 জেি-উি-বিসা 1712285192

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 663 সাবহবিযক মীর জমািাফব জহাজসি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2509 মীর বফজরাো বুলবুল 1746725757

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 664 জগাস্বামী দুগ বাপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2529 জমাোঃ হাসাি োবহদ 1913809689

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 665 আইলচারা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2522 জমাোঃ রবিউল ইসলাম 1715169115

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 666 জিগম হাবমদা বসবিক উচ্চ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2533 জমা; িরীফুল ইসলাম 1871026575

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 667 হবরিারায়িপুর িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-2530 জমাোঃ জগালাম ফারুক 1724889557
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 668 আলহাজ্ব আব্দুল গবণ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2532 জমাোঃ িরীফ উবিি 1309117785

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 669 কমলাপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2526 জমাোঃ িদরুল আলম 1726582684

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 670 স্ববস্তপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2525 জমাোঃ রুহুল আমীি 1732624236

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 671 দুি বাচারা বুমূখী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2527 জমাোঃ বিল্লাল জহাজসি 1309117763

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 672 দহকুলা মহম্মদিাহী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2536 মহোঃ রবিউল হক 1728452610

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 673 জক এস এম ঢাকা বমিাপাড়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2523 জমাোঃ মঞ্জরুল ইসলাম 1712621629

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 674 িাড়াদী মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-2524 জমাহাোঃ আবরফুর রহমাি 1716852836

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 675 লক্ষীপুর হাসািিাগ মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-2542 জমাোঃ িামছুল আলম 1739868878

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 676 কবুরহাে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2521 জমাোঃ িাবরক জহাজসি 1705475434

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 677 কুবষ্টয়া হাই স্কুল-2510 জমাোঃ খবললুর রহমাি 1711942851

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 678 কুবষ্টয়া সরকারী জসন্ট্রাল কজলে-2556 প্রজফসর জমাোঃ আেমল গবি 1714012929

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 679 কুবষ্টয়া সরকারী মবহলা কজলে-2555 প্রজফসর বিবির কুমার রায় 1716334010

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৭ কুবষ্টয া-৩ কুবষ্টয়া সদর 680 পুবলি লাইি স্কুল এন্ড কজলে-2508 জমাোঃ; িােমুল আজরবফি 1309117818

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৮ কুবষ্টয া-৪ কুমারখালী 681 জসান্দাহ িন্দলালপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1472 জমাোঃ িবরফুল ইসলাম 1309117678

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৮ কুবষ্টয া-৪ কুমারখালী 682 আদি ব মবহলা কজলে-2674 জমাোঃ িবরকুল ইসলাম 1715413453

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৮ কুবষ্টয া-৪ কুমারখালী 683 কুমারখালী এম এি পাইলে মজিল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1468 বফজরাে জমাোঃ িািার 1309117655

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৮ কুবষ্টয া-৪ কুমারখালী 684 হাবসমপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1469 মুহাম্মদ নুরউবিি 1309117667

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৮ কুবষ্টয া-৪ কুমারখালী 685 দূগ বাপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2675 জমাোঃ মখজলসুর রহমাি 1719030127

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৮ কুবষ্টয া-৪ কুমারখালী 686 ইউিাইজেি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2740 জমাোঃ ফারুক জহাজসি 1761402020

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৮ কুবষ্টয া-৪ কুমারখালী 687 কবুরাে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1473 নূর মুহাম্মদ 1309117692

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৮ কুবষ্টয া-৪ কুমারখালী 688 বুেরুক িাঁখই মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2505 জমাোঃ জমািাজয়ম খাি 1725990828

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৮ কুবষ্টয া-৪ কুমারখালী 689 যদুিয়রা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1470 মুিী িেরুল রহমাি 1720458218

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৮ কুবষ্টয া-৪ কুমারখালী 690 পাবন্ট মাধ্যবমক বিদ্যালয় (িালক)-2503 জিখ ওিাইদুল হক 1039117668

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৮ কুবষ্টয া-৪ কুমারখালী 691 সাদীপুর আবলম মাদ্রাসা-1145 জমাোঃ আবুল কালাম আোদ 1718825042

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৮ কুবষ্টয া-৪ কুমারখালী 692 পাথরিাি ীয া মবেির রহমাি মাধ্যবমক বিদ্যালয -6227 জমাোঃ রবিউল আলম 1715800407

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৮ কুবষ্টয া-৪ জখাকসা 693 হুসনুল উলুম আবলম মাদ্রাসা-2507 মুহাম্মদ আবুল জহাসাইি 1714662447

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৮ কুবষ্টয া-৪ জখাকসা 694 োবিপুর পাইলে মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যলয়-1475 জমা াোঃ সালমা খাতুি 1735854540

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৮ কুবষ্টয া-৪ জখাকসা 695 জসিগ্রাম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2506 লাল মাহমুদ জিখ 1716236842

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৮ কুবষ্টয া-৪ জখাকসা 696 ঈশ্বরদী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1478 জমাোঃ আব্দুর রবহম 1718252534

page- 24



বিভাগ জেলা বিি বাচিী এলাকা উপজেলা ক্রম বিক্ষা প্রবিষ্ঠাি প্রধাজির িাম জমািাইল 
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খুলিা কুবষ্টয়া ৭৮ কুবষ্টয া-৪ জখাকসা 697 িিগ্রাম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1476 জমাোঃ িবফকুল ইসলাম 1309117627

খুলিা কুবষ্টয়া ৭৮ কুবষ্টয া-৪ জখাকসা 698 চাঁদর এম.বি মবদিাতুল উলুম ফাবেল বিগ্রী মাদ্রাসা-14... জমাহাম্মাদ িবহদুজ্জামাি 1716279057

খুলিা খুলিা ১০০ খুলিা-২ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 699 বিপইয়াি ব স্কুল এন্ড কজলে-619 কমান্ডার মাইনুল ইসলাম 1309117151

খুলিা খুলিা ১০০ খুলিা-২ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 700 খুলিা কজলবেজয়ে গাল বস স্কুল এন্ড জকবসবস উইজমি কল... প্রজফসর জমাোঃ জিৌবহদুজ্জামাি 1716166078

খুলিা খুলিা ১০০ খুলিা-২ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 701 খুলিা বেলা স্কুল-603 ফারহািা িাে 1309117135

খুলিা খুলিা ১০০ খুলিা-২ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 702 বিরালা আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-618 জমা: বরয়াজুল কবরম 1718321242

খুলিা খুলিা ১০০ খুলিা-২ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 703 আহ ািউল্লাহ কজলে-607 জমা: িবহদুল হক 1711296402

খুলিা খুলিা ১০০ খুলিা-২ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 704 ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাবিে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-612 জমা: মাবহনুর রহমাি জিখ 1925323480

খুলিা খুলিা ১০০ খুলিা-২ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 705 সবুরিজি া মবহলা বিগ্রী কজলে-606 মবরয়ম বসিীকা 1718403983

খুলিা খুলিা ১০০ খুলিা-২ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 706 জরলওজয় মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-615 জসাবিয়া রহমাি 1715145264

খুলিা খুলিা ১০০ খুলিা-২ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 707 বসটি গাল বস কজলে-616 িাবদরা পারভীি 1727012237

খুলিা খুলিা ১০০ খুলিা-২ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 708 বি জক ইউবিয়ি ইিবিটিউিি-610 জমা: মাহাবুর রহমাি 1718321242

খুলিা খুলিা ১০০ খুলিা-২ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 709 এস ও এস বচলজেি বভজলে-4594 জমা: িহীদুল ইসলাম 1715467010

খুলিা খুলিা ১০০ খুলিা-২ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 710 খুলিা কাজলক্টজরে পািবলক স্কুল এন্ড কজলে-609 প্রজফসর আবুল িাসার জমাল্লা 1711061442

খুলিা খুলিা ১০০ খুলিা-২ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 711 পল্লীমঙ্গল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-613 জিখ জমা: রবফকুল ইসলাম 1780273662

খুলিা খুলিা ১০০ খুলিা-২ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 712 জিখ আবু িাজ র দাবখল মাদ্রাসা-605 জমাহাম্মদ আেমাইি জহাজসি 1726159737

খুলিা খুলিা ১০০ খুলিা-২ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 713 লায়ি স্কুল এন্ড কজলে-611 জমা: িাদিা খাি 1912897799

খুলিা খুলিা ১০০ খুলিা-২ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 714 খুলিা কজলে-608 জমা া: মাহমুদা খাতুি 1715914691

খুলিা খুলিা ১০০ খুলিা-২ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 715 পাইওবিয়ার মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-6027 োফজরাো খািম 1711157295

খুলিা খুলিা ৩৩০ মবহলা আসি-৩০ দাজকাপ 716 লাউজিাি িাবিিান্তা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1539 অজিাক কুমার সরকার 1712534510

খুলিা খুলিা ৩৩০ মবহলা আসি-৩০ িটিয়াঘাো 717 খলবসবুবিয়া বেবপবি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1541 িিাঙ্ক ঢালী 1982466727

খুলিা খুলিা ৩৩০ মবহলা আসি-৩০ িটিয়াঘাো 718 খজগন্দ্রিাথ মবহলা কজলে-1540 বিম বালন্দু বিশ্বাস 1715167008

খুলিা খুলিা ৯৯ খুলিা-১ দাজকাপ 719 িঙ্গিন্ধু মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4802 আিীর্ কুমার মন্ডল 1728450319

খুলিা খুলিা ৯৯ খুলিা-১ দাজকাপ 720 িািীিান্তা বপিাকপাবি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4806 হৃবিজকি রায় 1985012344

খুলিা খুলিা ৯৯ খুলিা-১ দাজকাপ 721 িাজুয়া মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-4805 িিাাংক জিখর ঢালী 1716954119

খুলিা খুলিা ৯৯ খুলিা-১ দাজকাপ 722 জখািা জক, বি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4799 প্রিান্ত কুমার রায 1718246688

খুলিা খুলিা ৯৯ খুলিা-১ দাজকাপ 723 জমাহাম্মদ আলী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4800 প্রিান্ত কুমার সিদ্য 1728991730

খুলিা খুলিা ৯৯ খুলিা-১ দাজকাপ 724 সকলািগঞ্জ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4803 মাবিক কুমার গাইি 1716537171

খুলিা খুলিা ৯৯ খুলিা-১ দাজকাপ 725 লাউজিাি িাদামিলা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4801 অবময় কুমার মন্ডল 1912612125
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খুলিা খুলিা ৯৯ খুলিা-১ দাজকাপ 726 জমাোমিগর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4804 সমাজরি চন্দ্র সািা 1757510170

খুলিা খুলিা ৯৯ খুলিা-১ িটিয়াঘাো 727 খারািাদ িাইিিলা স্কুল এন্ড কজলে-4798 জসখ আবুল কাজসম 1915459216

খুলিা খুলিা ৯৯ খুলিা-১ িটিয়াঘাো 728 প্রগবি মাধ্যবমক বিদ্যাপীঠ-4793 বিমল কৃষ্ণ সিরাগী 1739521129

খুলিা খুলিা ৯৯ খুলিা-১ িটিয়াঘাো 729 জহাগলবুবিয়া-হােিােী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4794 অন্নদা িঙ্কর রায় 1718555209

খুলিা খুলিা ৯৯ খুলিা-১ িটিয়াঘাো 730 বি, এল, জে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4796 গুিবসন্ধু রায় 1937518244

খুলিা খুলিা ৯৯ খুলিা-১ িটিয়াঘাো 731 জিউয়ািলা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4795 এস,এম,ওবসয়ার রহমাি 1912163996

খুলিা খুলিা ৯৯ খুলিা-১ িটিয়াঘাো 732 বিরাে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4797 জিখ জমাোঃ সাজহি আলী 1715782425

খুলিা খুলিা ১০১ খুলিা-৩ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 733 ম্যািজগ্রাভ ইিবষ্টটিউে অি সাইি এন্ড জেকজিালবে-5175 জমা: িবদউজ্জামাি 1911788766

খুলিা খুলিা ১০১ খুলিা-৩ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 734 জমজরা পুবলি লাইি হাইস্কুল-2414 জমা: িবরকুল ইসলাম 1914716220

খুলিা খুলিা ১০১ খুলিা-৩ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 735 ফুলিাড়ী আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2406 জমা: মবিরুল ইসলাম 1711131506

খুলিা খুলিা ১০১ খুলিা-৩ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 736 খািািাড়ী গাল বস হাই স্কুল-2405 জমা: আিাদুজ্জামাি 1724002322

খুলিা খুলিা ১০১ খুলিা-৩ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 737 খুলিা ইবঞ্জবিয়াবরাং ইউবিভাবস বটি স্কুল-2407 আজয়িা বসবিকা 1712460525

খুলিা খুলিা ১০১ খুলিা-৩ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 738 স্যাজেলাইে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2418 িােমুল হক খাঁ 1717883431

খুলিা খুলিা ১০১ খুলিা-৩ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 739 আর আর এফ জসজকন্ডাবর মাধ্যবমক স্কুল-2408 জমা: আবু োফর সরদার 1712515532

খুলিা খুলিা ১০১ খুলিা-৩ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 740 প্রভাবি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2416 জমা: মুিছুর রহমাি 1718125736

খুলিা খুলিা ১০১ খুলিা-৩ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 741 িবিভর্ণ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2403 িাবহদ সুলিািা 1718100800

খুলিা খুলিা ১০১ খুলিা-৩ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 742 িি বার গাি ব পািবলক স্কুল, খুলিা।-2419 সাবিিা খন্দকার 1712515444

খুলিা খুলিা ১০১ খুলিা-৩ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 743 আড়াংঘাো মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2402 জমা: গাফ্ফার আলী জিখ 1760366972

খুলিা খুলিা ১০১ খুলিা-৩ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 744 িঙ্গিাসী মাধ্যবমক বিদ্যালয় (িহুমুখী ও িিল িীফে)-24... জমা: জদজলায়ার জহাজসি 1715743522

খুলিা খুলিা ১০১ খুলিা-৩ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 745 কাবত্তবককুল সাজলহা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2401 জমা: আব্দুস সালাম 1711150728

খুলিা খুলিা ১০১ খুলিা-৩ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 746 আবফল উবিি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2409 জমা: খন্দকার আব্দুল হাবলম 1912208268

খুলিা খুলিা ১০১ খুলিা-৩ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 747 িয়ািােী হােী িবরয়ি উল্লাহ বিদ্যাপীঠ (মাধ্যবমক)-241... জিখ োবহদুজ্জামাি 1712751923

খুলিা খুলিা ১০১ খুলিা-৩ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 748 িাস্তুহারা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2413 জমা: এোহার আলী জমাড়ল 1712969271

খুলিা খুলিা ১০১ খুলিা-৩ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 749 খুলিা বিউেবপ্রন্ট বমলস্ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6150 সাবহিা খাতুি 1918811008

খুলিা খুলিা ১০১ খুলিা-৩ খুলিা বসটি কজপ বাজরিি 750 খুলিা পািবলক কজলে-6310 জল কজি বল আিদুল জমাক্তাজদর এইবস 1736802075

খুলিা খুলিা ১০২ খুলিা-৪ জিরখাদা 751 ইন্দুহাটি জিপাল চন্দ্র (এিবস) মাধ্যবমক বিদ্যালয়-23... অিাবদ কুমার মজুমদার 1715613916

খুলিা খুলিা ১০২ খুলিা-৪ জিরখাদা 752 আেবলয়া বসবিবকয়া আবলম মাদ্রাসা-237 জমাোঃ কবিরুল ইসলাম 1915576313

খুলিা খুলিা ১০২ খুলিা-৪ জিরখাদা 753 আদি ব বিক্ষা বিজকিি (িহুমুখী) মাধ্যবমক বিদ্যালয়-24... উদ্ভি কুমার জমাহন্ত 1734831789

খুলিা খুলিা ১০২ খুলিা-৪ জিরখাদা 754 পঞ্চপল্লী আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-242 জমাোঃ হাবিবুর রহমাি 1963986088
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খুলিা খুলিা ১০২ খুলিা-৪ জিরখাদা 755 িাচুবিয়া জুিারী দাবখল মাদ্রাসা-238 জমাোঃ বলয়াকি আবল খাি 1934804617

খুলিা খুলিা ১০২ খুলিা-৪ জিরখাদা 756 কুিলা আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6061 জমাোঃ জদজলায়ার রহমাি 1710280834

খুলিা খুলিা ১০২ খুলিা-৪ জিরখাদা 757 পঞ্চপল্লী আবিয ার রহমাি মাধ্যবমক বিদ্যালয -6224 আবিস কুমার িাইি 1717488671

খুলিা খুলিা ১০২ খুলিা-৪ বদঘবলয়া 758 আড়ুয়া উদয়ি মাধ্যবমক বিদ্যাপীঠ-240 স্বপি কুমার মন্ডল 1762473295

খুলিা খুলিা ১০২ খুলিা-৪ বদঘবলয়া 759 এস এম জমাস্তফা রবিদী সুো গাল বস কজলে-239 এ. এস. এম. সাইফুজিাহা 1711156870

খুলিা খুলিা ১০২ খুলিা-৪ রূপসা 760 বপঠাজভাগ বিবেবস মাধ্যবমক বিদ্যালয়-234 কৃষ্ণপদ রায় 1718092576

খুলিা খুলিা ১০২ খুলিা-৪ রূপসা 761 জিলফুবলয়া ইসলাবময়া উচ্চ বিদ্যালয়-229 জমাোঃ মবিরুজ্জামাি 1922901477

খুলিা খুলিা ১০২ খুলিা-৪ রূপসা 762 িিীিগর ইসলাবমক বমিি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-232 অজিাক কুমার জঘার্ 1727224878

খুলিা খুলিা ১০২ খুলিা-৪ রূপসা 763 বিয়ালী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-231 জমাোঃ আহসাি উল্লাহ 1720590262

খুলিা খুলিা ১০২ খুলিা-৪ রূপসা 764 রুপসা মবহলা কজলে-228 জমাোঃ আিাহার আলী ফবকর 1911280184

খুলিা খুলিা ১০২ খুলিা-৪ রূপসা 765 গােী জমজমাবরয়াল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-233 আবেো সুলিািা 1716040047

খুলিা খুলিা ১০২ খুলিা-৪ রূপসা 766 সিহাটি মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-227 জমাসাোঃ জরহািারা খাতুি 1716495955

খুলিা খুলিা ১০৩ খুলিা-৫ ডুমুবরয়া 767 রঘুিাথপুর িহুমুখী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3618 জমাোঃ িবরফুল ইসলাম 1720568572

খুলিা খুলিা ১০৩ খুলিা-৫ ডুমুবরয়া 768 লিা খামার িাবড় মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3607 িপি কুমার মবল্লক 1714950811

খুলিা খুলিা ১০৩ খুলিা-৫ ডুমুবরয়া 769 জিিাগ্রাম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3603 জমাোঃ সাজ্জািা আলী জমাড়ল 1710120372

খুলিা খুলিা ১০৩ খুলিা-৫ ডুমুবরয়া 770 জচচুবড় কা ারীিাবড় মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3596 বিএম কামরুজ্জামাি 1734254496

খুলিা খুলিা ১০৩ খুলিা-৫ ডুমুবরয়া 771 মধুগ্রাম ইসলাবময়া আবলম মাদ্রাসা-851 জমাোঃ মবহিবুর রহমাি 1718829970

খুলিা খুলিা ১০৩ খুলিা-৫ ডুমুবরয়া 772 ি. এস জক িাকার কজলে-850 শুভঙ্কর মজুমদার 1911663961

খুলিা খুলিা ১০৩ খুলিা-৫ ডুমুবরয়া 773 বমকবিবমল রুদাঘরা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-848 আবুল কালাম জোয়ারদার 1740587356

খুলিা খুলিা ১০৩ খুলিা-৫ ডুমুবরয়া 774 জিাভিা বিরােময়ী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-847 রিীন্দ্রিাথ মজুমদার 1730996269

খুলিা খুলিা ১০৩ খুলিা-৫ ডুমুবরয়া 775 উলা-সমখাবল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-846 রিীন্দ্রিাথ সমত্র 1718550559

খুলিা খুলিা ১০৩ খুলিা-৫ ডুমুবরয়া 776 িাদুবড়য়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-845 জমাোঃ রমোি আলী জমাড়ল 1720409534

খুলিা খুলিা ১০৩ খুলিা-৫ ডুমুবরয়া 777 খবণ বয়া ইউবিয়ি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-844 সাধি কুমার ব্ািেী 1713909087

খুলিা খুলিা ১০৩ খুলিা-৫ ডুমুবরয়া 778 কাঁঠালিলা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-843 স.ম আব্দুর রাজ্জাক 1716840475

খুলিা খুলিা ১০৩ খুলিা-৫ ডুমুবরয়া 779 রাংপুর কাবলিােী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-842 মবহজিার্ িল 1715538342

খুলিা খুলিা ১০৩ খুলিা-৫ ডুমুবরয়া 780 িাহাপুর মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-840 বেএম িােমুল আলম 1914840150

খুলিা খুলিা ১০৩ খুলিা-৫ ডুমুবরয়া 781 ডুমুবরয়া এি, বে বস এযান্ড এি, বস জক মাধ্যবমক বিদ্... জমাোঃ আইউি জহাসাইি 1712448567

খুলিা খুলিা ১০৩ খুলিা-৫ ফুলিলা 782 কযান্টিজমন্ট পািবলক স্কুল এন্ড কজলে-5236 জলোঃ কজি বল জমাোঃ িাহাবুবিি আহজমদ 1309132029

খুলিা খুলিা ১০৩ খুলিা-৫ ফুলিলা 783 আঞ্চবলক প্রবিক্ষণ জকন্দ্র (বিজকএসবপ) খুলিা-5975 জমা: মবিউর রহমাি 1712132865
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খুলিা খুলিা ১০৪ খুলিা-৬ কয়রা 784 বি, এফ িাকিা আবলম মাদ্রাসা-165 জমা: আিরাফুল আলম 1719686152

খুলিা খুলিা ১০৪ খুলিা-৬ কয়রা 785 কয়রা জিখ রাজসল প্রবিিন্ধী ও অটিবষ্টক বিদ্যালয়-3499 এস, এম িাহারুল ইসলাম 1955000088

খুলিা খুলিা ১০৪ খুলিা-৬ কয়রা 786 কােবিয়া অ.ক মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3497 প্রকাি চন্দ্র সািা 1914651336

খুলিা খুলিা ১০৪ খুলিা-৬ কয়রা 787 গ্রাজুজয়েস মাধ্যবমক বিদ্যালয়-179 জমাোঃ আওলাদ জহাজসি 1998234423

খুলিা খুলিা ১০৪ খুলিা-৬ কয়রা 788 কালিা আবমবিয়া ফাবেল(বিবগ্র) মাদ্রাসা-176 জমাোঃ ইউনুস আলী 1718181191

খুলিা খুলিা ১০৪ খুলিা-৬ কয়রা 789 কয়রা বসবিকীয়া িহুমখী ফাবেল মাদ্রাসা-175 এস, এম িবফকুল ইসলাম 1913034082

খুলিা খুলিা ১০৪ খুলিা-৬ কয়রা 790 কজপািাক্ষ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-174 রজমি চন্দ্র রায় 1718976645

খুলিা খুলিা ১০৪ খুলিা-৬ কয়রা 791 িাবময়া এম এম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-169 জমাোঃ আফোল জহাজসি 1913029754

খুলিা খুলিা ১০৪ খুলিা-৬ কয়রা 792 মঠিাড়ী জসরাবেয়া িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-167 বিবখজলশ্বর রায় 1713905692

খুলিা খুলিা ১০৪ খুলিা-৬ কয়রা 793 কজপািাক্ষ মহাবিদ্যালয়-166 অদ্রীি আবদিয মন্ডল 1727012100

খুলিা খুলিা ১০৪ খুলিা-৬ কয়রা 794 কয়রা আই. টি. স্কুল-6417 আল আবমি ফরহাদ 1737153212

খুলিা খুলিা ১০৪ খুলিা-৬ পাইকগা া 795 পাইকগা া সরকাবর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5172 অবেি কুমার সরকার 1712333158

খুলিা খুলিা ১০৪ খুলিা-৬ পাইকগা া 796 কবপলমুবি কজলে-164 জমাোঃ হাবিবুল্লাহ িাহার 1712087308

খুলিা খুলিা ১০৪ খুলিা-৬ পাইকগা া 797 কবপলমুবি সহচরী বিদ্যামবন্দর স্কুল এন্ড কজলে-3498 জমাোঃ কিীর আহজম্মদ 1794560007

খুলিা খুলিা ১০৪ খুলিা-৬ পাইকগা া 798 চাঁদখালী কজলে-177 অন্নদা িাংকর মণ্ডল 1919897762

খুলিা খুলিা ১০৪ খুলিা-৬ পাইকগা া 799 হবরঢালী-কবপলমুিী বিগ্রী মবহলা কজলে-171 জিখ জমেিাহ উিীি 1711043566

খুলিা খুলিা ১০৪ খুলিা-৬ পাইকগা া 800 হবরঢালী ইউবিয়ি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3374 স্বপি কুমার বিশ্বাস 1782359745

খুলিা খুলিা ১০৪ খুলিা-৬ পাইকগা া 801 হােিাড়ী বমলিী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3496 বিিযািন্দ মণ্ডল 1715467772

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৭৯ চুয়ািাঙ্গা-১ আলমিাঙ্গা 802 বিয়রবিলা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1128 জমাোঃ িবহদুল ইসলাম 1712901144

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৭৯ চুয়ািাঙ্গা-১ আলমিাঙ্গা 803 কাঁোভাঙ্গা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1127 জমাোঃ মাসুদুল মান্নাি 1715587048

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৭৯ চুয়ািাঙ্গা-১ আলমিাঙ্গা 804 এরিাদপুর একাজিমী-1123 জমাহাোঃ ফেলুল হক 1937701555

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৭৯ চুয়ািাঙ্গা-১ আলমিাঙ্গা 805 আসমািখালী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1122 জমাোঃ আবমনুল ইসলাম 1725451809

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৭৯ চুয়ািাঙ্গা-১ আলমিাঙ্গা 806 জসিািাগ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1119 জমাোঃ আব্বাস উিীি 1717977955

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৭৯ চুয়ািাঙ্গা-১ আলমিাঙ্গা 807 হােজিায়াবলয়া উচ্চ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1117 জমা াোঃ িারবমি িাসবরি 1718554335

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৭৯ চুয়ািাঙ্গা-১ আলমিাঙ্গা 808 জঘার্বিলা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1116 জমাোঃ বেয়াউল হক 1720263092

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৭৯ চুয়ািাঙ্গা-১ আলমিাঙ্গা 809 জভাদুয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1120 জমা ইউসুফ আলী 1714545341

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৭৯ চুয়ািাঙ্গা-১ চুয ািাঙ্গা সদর 810 সজরােগঞ্জ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5840 জমাোঃ আকিার আলী 1719030537

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৭৯ চুয়ািাঙ্গা-১ চুয ািাঙ্গা সদর 811 আবলয়ারপুর আবেে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5842 আলাউবিি আহজমদ 1309115343

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৭৯ চুয়ািাঙ্গা-১ চুয ািাঙ্গা সদর 812  াজদমাি জি া মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-5843 জমাোঃ আবু সাজলহ 1714935835
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খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৭৯ চুয়ািাঙ্গা-১ চুয ািাঙ্গা সদর 813 কুবকয়া চাঁদপুর আদি ব মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-1124 জমাোঃ হাবিফ উিীি 1709907528

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৭৯ চুয়ািাঙ্গা-১ চুয ািাঙ্গা সদর 814 শ্রী-জকাল জিায়াবলয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1126 জমাোঃ ওসমাি গবি 1715380914

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৭৯ চুয়ািাঙ্গা-১ চুয ািাঙ্গা সদর 815 বিজঙ্গদহ মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-1125 এম. এস.এম.এস মখজলছুর রহমাি 1845295026

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৭৯ চুয়ািাঙ্গা-১ চুয ািাঙ্গা সদর 816 যুবগরহুদা আবুল জহাজসি দাবখল মাদ্রাসা-1130 মুহাম্মদ আব্দুর রহমাি 1722226810

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৮০ চুয়ািাঙ্গা-২ েীিিিগর 817 বসাংিগর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4079 জমাোঃ ফারুক জহাজসি 1716952331

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৮০ চুয়ািাঙ্গা-২ েীিিিগর 818 আন্দুল িাড়ীয়া িহুমুখী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4078 মমিাে আহজম্মদ 1309115438

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৮০ চুয়ািাঙ্গা-২ েীিিিগর 819 উথলী মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-4077 জমাোঃ লুৎফর রহমাি 1706540120

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৮০ চুয়ািাঙ্গা-২ েীিিিগর 820 উথলী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4076 জমাোঃ আোঃ হাবকম 1309115439

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৮০ চুয়ািাঙ্গা-২ েীিিিগর 821 হাসাদাহ িহুমূখী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4074 জমাোঃ সাইদুর রহমাি 1712390651

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৮০ চুয়ািাঙ্গা-২ েীিিিগর 822 কাজিম আলী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4073 জমাোঃ নুরুজ্জামাি 1712230843

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৮০ চুয়ািাঙ্গা-২ েীিিিগর 823 মজিাহরপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4061 জমাোঃ আব্দুল খাজলক 1735678480

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৮০ চুয়ািাঙ্গা-২ দামুড়হুদা 824 িবিজপািা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4067 জমাোঃ জমাবমনুল হক 1720409952

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৮০ চুয়ািাঙ্গা-২ দামুড়হুদা 825 দি বিা মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-4065 এ, জক, এম, হুমায়ুি কবির 1744843775

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৮০ চুয়ািাঙ্গা-২ দামুড়হুদা 826 িালসারী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4071 জমা াোঃ িাহিারা খাতুি 1714631381

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৮০ চুয়ািাঙ্গা-২ দামুড়হুদা 827 জলাকিাথপুর  সহ-বিক্ষা মাধ্যবমক  বিদ্যালয়-4068 কাবিে ফাবিমা 1916053888

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৮০ চুয়ািাঙ্গা-২ দামুড়হুদা 828 দবক্ষণ চাঁদপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4066 জমাোঃ বলয়াকি আলী 1712387728

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৮০ চুয়ািাঙ্গা-২ দামুড়হুদা 829 জকরু উচ্চ বিদ্যালয়-6210 জমাোঃ আব্দুর রবহম 1716887947

খুলিা চুয়ািাঙ্গা ৮০ চুয়ািাঙ্গা-২ দামুড়হুদা 830 িাটুদা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6312 জমাোঃ আব্দুল মান্নাি 1726583196

খুলিা বঝিাইদহ ৩২৭ মবহলা আসি-২৭ বঝিাইদহ সদর 831 দূগ বাপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3241 স্বপি কুমার বিশ্বাস 1725818586

খুলিা বঝিাইদহ ৩২৭ মবহলা আসি-২৭ হবরণাকুন্ড 832 গাড়ািাড়ীয়া বসবিকীয়া দাবখল মাদ্রাসা-3243 জমাোঃ আব্দুল আলীম 1918805890

খুলিা বঝিাইদহ ৩২৭ মবহলা আসি-২৭ হবরণাকুন্ড 833 বরিখালী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1624 েীিি কুমার জদ 1818708583

খুলিা বঝিাইদহ ৮১ বঝিাইদহ-১ সিলকুপা 834 িাগুটিয়া জগাপালপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5609 জমাোঃ রবিউল ইসলাম 1727884054

খুলিা বঝিাইদহ ৮১ বঝিাইদহ-১ সিলকুপা 835 কােীপাড়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1694 জমাোঃ আলিাফ জহাজসি 1734953876

খুলিা বঝিাইদহ ৮১ বঝিাইদহ-১ সিলকুপা 836 কবিরপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1693 জমাোঃ এিামুল হক 1712370976

খুলিা বঝিাইদহ ৮১ বঝিাইদহ-১ সিলকুপা 837 কািলাগাড়ী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1692 জমাোঃ বেল্লুর রহমাি 1711226452

খুলিা বঝিাইদহ ৮১ বঝিাইদহ-১ সিলকুপা 838 িজিাদয় মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-1691 জমাোঃ রাজিদুল হা াি 1716972213

খুলিা বঝিাইদহ ৮১ বঝিাইদহ-১ সিলকুপা 839 কামান্না িহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-1690 বিধাি চন্দ্র অবধকাবর 1710036322

খুলিা বঝিাইদহ ৮১ বঝিাইদহ-১ সিলকুপা 840 আওধা সবম্মবলি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1689 বফজরাে আহ ম্মদ 1721589838

খুলিা বঝিাইদহ ৮১ বঝিাইদহ-১ সিলকুপা 841 গাড়াগঞ্জ মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-1688 জমাোঃ ইব্রাবহম খবলল 1915939529
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)
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খুলিা বঝিাইদহ ৮১ বঝিাইদহ-১ সিলকুপা 842 জিখপাড়া রাহািি জি া গাল বস স্কুল এন্ড কজলে-1687 জমাোঃ মাসুদ কবরম 1712667912

খুলিা বঝিাইদহ ৮১ বঝিাইদহ-১ সিলকুপা 843 বিপ্রিগবদয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1686 জমাোঃ মবিরুজ্জামাি 1714959407

খুলিা বঝিাইদহ ৮১ বঝিাইদহ-১ সিলকুপা 844 বপ.বি. আর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1685 জমাোঃ আকরামুল কিীর 1718873770

খুলিা বঝিাইদহ ৮১ বঝিাইদহ-১ সিলকুপা 845 িসন্তপুর সবম্মলিী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1684 মাহফুজুল হক 1708302420

খুলিা বঝিাইদহ ৮১ বঝিাইদহ-১ সিলকুপা 846 সিলকুপা ফাবেল মাদ্রাসা-1683 এ,এস,এম আখিারুজ্জামাি 1718081038

খুলিা বঝিাইদহ ৮১ বঝিাইদহ-১ সিলকুপা 847 জহিামপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1682 জমাোঃ জগালাম  জরায়ার 1724782896

খুলিা বঝিাইদহ ৮১ বঝিাইদহ-১ সিলকুপা 848 িীর মুবক্তজযাদ্ধা আব্দুল হাই মহাবিদ্যালয়-1681 জমাোঃ কবিরুল ইসলাম 1711153191

খুলিা বঝিাইদহ ৮১ বঝিাইদহ-১ সিলকুপা 849 বমেবাপুর আজমিা খাতুি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1680 জমাোঃ আিরাফুল িারী 1715671845

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ বঝিাইদহ সদর 850 িাোর জগাপালপুর স্কুল এন্ড কজলে-1133 জমাোঃ মঈি উবিি 1720519416

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ বঝিাইদহ সদর 851 বিকারপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4983 জমাোঃ আজিায়ার জহাজসি 1716935473

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ বঝিাইদহ সদর 852 সাধুহাটি মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-4600 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1728298485

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ বঝিাইদহ সদর 853 িাংবকরা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4599 জমাোঃ খসরুল আলম 1734090526

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ বঝিাইদহ সদর 854 িহীদ স্মৃবি বিদ্যাপীঠ, বঝিাইদহ-4568 জমাোঃ োফর ইকিাল 1718100475

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ বঝিাইদহ সদর 855 উত্তর িারায়ণপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4564 জমাোঃ আবু দাউদ 1718454857

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ বঝিাইদহ সদর 856 মুবক্তজযাদ্ধা মবসউর রহমাি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4560 জমাোঃ আলমগীর জহাজসি 1712774165

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ বঝিাইদহ সদর 857 উদয়পুর মবিয়ার রহমাি জমজমাবরয়াল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-11... স্বপি কুমার বিশ্বাস 1712380287

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ বঝিাইদহ সদর 858 চবন্ডপুর বিষ্ণুপদ স্কুল অযান্ড কজলে-1138 জমাোঃ খবললুর রহমাি 1714693824

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ বঝিাইদহ সদর 859 বিজ্ঞাি ও কাবরগবর ইিবিটিউে, বঝিাইদহ-1136 জমাোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুি 1713635829

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ বঝিাইদহ সদর 860 রাইচরণ িাবরিীচরণ বিগ্রী কজলে-1132 শ্যামল কুমার বিশ্বাস 1716942094

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ বঝিাইদহ সদর 861 কাঞ্চিিগর মজিল স্কুল এন্ড কজলে-1146 প্রদীপ কুমার বিশ্বাস 1827743463

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ বঝিাইদহ সদর 862 বঝিাইদহ বিউ একাজিমী-6149 জমাোঃ িবদউজ্জামাি 1716160905

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ হবরণাকুন্ড 863 ভায িা িহীদ জমািাররফ মাধ্যবমক বিদ্যালয -4569 জমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক 1714849881

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ হবরণাকুন্ড 864 ভালকী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5051 এম. খাজলদুর রহমাি 1723144840

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ হবরণাকুন্ড 865 হবরিাকুন্ডু বপ্রয়িাথ স্কুল অযান্ড কজলে-4601 জমাোঃ িবহদুল ইসলাম 1721846423

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ হবরণাকুন্ড 866 িাকচুয়া লক্ষীপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1144 মুিী সাইদুর রহমাি 1725771145

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ হবরণাকুন্ড 867 দবরবিন্নী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1143 জমাোঃ বমোনুর রহমাি 1924866288

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ হবরণাকুন্ড 868 জোড়াদাহ িহুমুখী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1141 কাবে েবমর উিীি 1714545351

খুলিা বঝিাইদহ ৮২ বঝিাইদহ-২ হবরণাকুন্ড 869 জপাড়াহাটি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6213 জমাোঃ আব্দুভ লবিফ 1716092352

খুলিা বঝিাইদহ ৮৩ বঝিাইদহ-৩ জকােচাঁদপুর 870 িলািাবড়য়া িাগিাঙ্গা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3189 জমাোঃ এমদাদুল হক (ভাোঃপ্রাোঃ) 1729455359
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খুলিা বঝিাইদহ ৮৩ বঝিাইদহ-৩ জকােচাঁদপুর 871 আসািিগর কুল্যাগা া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3185 জমাোঃ িােমুর রহমাি 1309116647

খুলিা বঝিাইদহ ৮৩ বঝিাইদহ-৩ জকােচাঁদপুর 872 োলালপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3186 জমাসাোঃ আক্তার োহাি 1753804411

খুলিা বঝিাইদহ ৮৩ বঝিাইদহ-৩ জকােচাঁদপুর 873 সাফদারপুর দারুস উলুম আবলম মাদ্রাসা-3187 জমাোঃ োবকর জহাসাইি 1721433066

খুলিা বঝিাইদহ ৮৩ বঝিাইদহ-৩ মজহিপুর 874 েবললপুর আবলম মাদ্রাসা-3184 জমাোঃ আব্দুল হাই 1791186170

খুলিা বঝিাইদহ ৮৩ বঝিাইদহ-৩ মজহিপুর 875 আলহাজ্ব মবফেউবিি একাজিবম-3183 মুহাোঃ আখিারুজ্জামাি 1913717788

খুলিা বঝিাইদহ ৮৩ বঝিাইদহ-৩ মজহিপুর 876 প্রগবি বিদ্যাবিজকিি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3181 জমাোঃ জিৌবফকুর রহমাি 1309116701

খুলিা বঝিাইদহ ৮৩ বঝিাইদহ-৩ মজহিপুর 877 িালসার মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3180 জমাোঃ ঈিাফুল জহাজসি 1309116699

খুলিা বঝিাইদহ ৮৩ বঝিাইদহ-৩ মজহিপুর 878 সামন্তা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3179 জমাোঃ মখজলছুর রহমাি 1917004088

খুলিা বঝিাইদহ ৮৩ বঝিাইদহ-৩ মজহিপুর 879 িাংকরহুদা িাদািগাব  মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3178 জমাোঃ আজিায়ার জহাজসি 1734954195

খুলিা বঝিাইদহ ৮৩ বঝিাইদহ-৩ মজহিপুর 880 জসবেয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3177 জমাোঃ ওয়াজেদ আলী 1924866228

খুলিা বঝিাইদহ ৮৩ বঝিাইদহ-৩ মজহিপুর 881 মজহিপুর পাইলে মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-3176 রঞ্জি কুমার 1913079337

খুলিা বঝিাইদহ ৮৩ বঝিাইদহ-৩ মজহিপুর 882 িামছুল হুদা খাি কজলে-3175 এ বি এম িাহ  আলম 1719903121

খুলিা বঝিাইদহ ৮৩ বঝিাইদহ-৩ মজহিপুর 883 সস্তা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3245 জমাোঃ আবুল কাজসম 1717338134

খুলিা বঝিাইদহ ৮৩ বঝিাইদহ-৩ মজহিপুর 884 আলামপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6001 জমাোঃ এমদাদুল হক 1719836896

খুলিা বঝিাইদহ ৮৩ বঝিাইদহ-৩ মজহিপুর 885 েলুলী মজিল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6127 জমাোঃ জরোউল কবরম 1309116717

খুলিা বঝিাইদহ ৮৩ বঝিাইদহ-৩ মজহিপুর 886 পাথরা ইউিাইজেি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6440 জমাোঃ আবিয়ার রহমাি 1727835614

খুলিা বঝিাইদহ ৮৪ বঝিাইদহ-৪ কালীগঞ্জ 887 জমািারক আলী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5813 জমাোঃ আেমল হাসাি 1711466730

খুলিা বঝিাইদহ ৮৪ বঝিাইদহ-৪ কালীগঞ্জ 888 রায়গ্রাম িাণীকান্ত মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5814 জমাোঃ খায়রুল ইসলাম 1309116570

খুলিা বঝিাইদহ ৮৪ বঝিাইদহ-৪ কালীগঞ্জ 889 চাপরাইল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5815 উত্তম কুমার কর 1718051944

খুলিা বঝিাইদহ ৮৪ বঝিাইদহ-৪ কালীগঞ্জ 890 জমািারকগঞ্জ বচবিকল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5816 জমাোঃ িহীদুল আলম 1309116583

খুলিা বঝিাইদহ ৮৪ বঝিাইদহ-৪ কালীগঞ্জ 891 পাঁচকাহুবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5817 জমাোঃ হাজসম আলী 1719776298

খুলিা বঝিাইদহ ৮৪ বঝিাইদহ-৪ কালীগঞ্জ 892 জিেপাড়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5818 জমাোঃ বফজরাে মাহমুদ 1913992105

খুলিা বঝিাইদহ ৮৪ বঝিাইদহ-৪ কালীগঞ্জ 893 িাহপুর বঘঘাটি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5819 মুহাোঃ আবমনু  জসািহাি 1712022741

খুলিা বঝিাইদহ ৮৪ বঝিাইদহ-৪ কালীগঞ্জ 894 িার িাোর বিগ্রী কজলে-5822 জমাোঃ ইয়াবমনুর রহমাি 1711065866

খুলিা বঝিাইদহ ৮৪ বঝিাইদহ-৪ কালীগঞ্জ 895 আবু িকর বিশ্বাস মকজ দ আলী মবহলা আবলম মাদ্রাসা-5823 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1712572936

খুলিা বঝিাইদহ ৮৪ বঝিাইদহ-৪ কালীগঞ্জ 896 িাবলয়ািাঙ্গা দাবখল মাদ্রাসা-5825 জমাোঃ জমাখজলছুর রহমাি(ভাোঃপ্রাোঃ) 1711280289

খুলিা বঝিাইদহ ৮৪ বঝিাইদহ-৪ কালীগঞ্জ 897 দাজমাদরপুর জকরামবিয়া দাবখল মাদ্রাসা-5826 জমাহাম্মদ ফয়জুল ইসলাম 1726917249

খুলিা বঝিাইদহ ৮৪ বঝিাইদহ-৪ কালীগঞ্জ 898 িঙ্গিন্ধু জিখ মুবেি বিদ্যাবিজকিি-5827 িারায়ি চন্দ্র িসু 1309113584

খুলিা বঝিাইদহ ৮৪ বঝিাইদহ-৪ কালীগঞ্জ 899 সরকারী িলিাঙ্গা ভর্ণ পাইলে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-302 জমাোঃ মকবুল জহাজসি 1728237358
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খুলিা বঝিাইদহ ৮৪ বঝিাইদহ-৪ কালীগঞ্জ 900 হাে িারিাোর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6539 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1716561390

খুলিা বঝিাইদহ ৮৪ বঝিাইদহ-৪ বঝিাইদহ সদর 901 আজমিা খাতুি কজলে, িারজকলিাড়ীয়া-5821 জমাোঃ মবহদুজ্জামাি 1720944566

খুলিা বঝিাইদহ ৮৪ বঝিাইদহ-৪ বঝিাইদহ সদর 902 টিকাবর িাোর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5828 জমাোঃ িওজির আলী 1925829434

খুলিা বঝিাইদহ ৮৪ বঝিাইদহ-৪ বঝিাইদহ সদর 903 িলিাঙ্গা ইব্রাহীম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-312 জমাোঃ আব্দুস সালাম 1724432058

খুলিা িড়াইল ৯৩ িি াইল-১ কাবলয়া 904 দত্ত মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3536 তুর্ার কাবন্ত জঘার্ 1779888619

খুলিা িড়াইল ৯৩ িি াইল-১ কাবলয়া 905 িাঐজসািা-কামবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3534 অমজলন্দু হীরা 1714597951

খুলিা িড়াইল ৯৩ িি াইল-১ কাবলয়া 906 মুিী মাবিক বময়া বিগ্রী মহাবিদ্যালয়-3533 িাবন্ত কুমার অবধকারী 1714445648

খুলিা িড়াইল ৯৩ িি াইল-১ কাবলয়া 907 জিখ ফবেলাতুজন্ন া মুবেি উচ্চ িাবলকা বিদ্যালয়-3542 আ মা জচৌধুরী 1737090979

খুলিা িড়াইল ৯৩ িি াইল-১ কাবলয়া 908 কলািাড়ীয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3535 গিপবি মজুমদার 1719059726

খুলিা িড়াইল ৯৩ িি াইল-১ কাবলয়া 909 িহীদ এখলা  উবিি আহম্মদ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3532 অজলাক কুমার সাহা 1911363770

খুলিা িড়াইল ৯৩ িি াইল-১ কাবলয়া 910 খামার-পাজরাখালী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3541 মবল্লক আলী আকির 1936803238

খুলিা িড়াইল ৯৩ িি াইল-১ কাবলয়া 911 মধুমবি কাবরগবর ও িাবণবেযক মহাবিদ্যালয়-6078 রাধুলাল মুখােী 1716869061

খুলিা িড়াইল ৯৩ িি াইল-১ িড়াইল সদর 912 জগািরা পাব্ববিী বিদ্যাবপঠ-3544 আব্দুর রবিদ 1718935766

খুলিা িড়াইল ৯৩ িি াইল-১ িড়াইল সদর 913 গুয়াজখালা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3545 রিীন্দ্রিাথ মন্ডল 1718548761

খুলিা িড়াইল ৯৩ িি াইল-১ িড়াইল সদর 914 দবক্ষণ িড়াইল বিমুবলয়া মহাবিদ্যালয়-3543 কােী িাবকবুর রহমাি 1718180428

খুলিা িড়াইল ৯৩ িি াইল-১ িড়াইল সদর 915 জগািরা প্রগবি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3546 অপূব্বব কুমার িক সী 1714634323

খুলিা িড়াইল ৯৪ িি াইল-২ িড়াইল সদর 916 িড়াইল ইসলাবময়া ফাবেল মাদ্রাসা-4335 জমাহাম্মদ আিরাফ আলী 1309118512

খুলিা িড়াইল ৯৪ িি াইল-২ িড়াইল সদর 917 দাবরয়াপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4333 এস,এম মুরাদুজ্জামাি 1926612475

খুলিা িড়াইল ৯৪ িি াইল-২ িড়াইল সদর 918 দত্তপাড়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4337 সিি কুমার সাহা 1726504860

খুলিা িড়াইল ৯৪ িি াইল-২ িড়াইল সদর 919 হিখাবল আদি ব মহাবিদ্যালয়-4332 বি এম বুলবুল ইসলাম 1309118531

খুলিা িড়াইল ৯৪ িি াইল-২ িড়াইল সদর 920 িরাশুলা বিশু সদি কমজপ্ল্ক্স কযাজিে ফাবেল বিবগ্র মা... মুহাম্মদ িাব র উবিি 1718184247

খুলিা িড়াইল ৯৪ িি াইল-২ িড়াইল সদর 921 চাবরখাদা মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-4334 িীল কমল বিশ্বাস 1309118483

খুলিা িড়াইল ৯৪ িি াইল-২ িড়াইল সদর 922 িড়াইল সরকাবর উচ্চ বিদ্যালয়-4322 মহীজিার্ কুমার জদ 1718702339

খুলিা িড়াইল ৯৪ িি াইল-২ িড়াইল সদর 923 িড়াইল সরকাবর মবহলা কজলে-6087 প্রজফসর ি. জমাোঃ মাহবুবুর রহমাি 1716007055

খুলিা িড়াইল ৯৪ িি াইল-২ িড়াইল সদর 924 মাইেপাড়া আদি ব মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-6520 মহোঃ জফরজদৌস জহাজসি বসকদার 1721535906

খুলিা িড়াইল ৯৪ িি াইল-২ জলাহাগড়া 925 আমিাঙ্গা আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4331 জমাোঃ আ াদুজ্জামাি 1920511006

খুলিা িড়াইল ৯৪ িি াইল-২ জলাহাগড়া 926 কাবিপুর এ,বস, মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4330 জমাোঃ আজিায়ার জহাজসি 1712082514

খুলিা িড়াইল ৯৪ িি াইল-২ জলাহাগড়া 927 িলদী বি এস মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4329 জমাোঃ আক্কাচ জহাজসি জমাল্যা 1309118391

খুলিা িড়াইল ৯৪ িি াইল-২ জলাহাগড়া 928 লাহুবড়য়া হাজফে আব্দুল কবরম একাজিবম-4328 কােী মবহউবিি 1914703069
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খুলিা িড়াইল ৯৪ িি াইল-২ জলাহাগড়া 929 চাচই ধািাইড় মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4324 ফবকর ওয়াবহদুজ্জামাি 1754656879

খুলিা িড়াইল ৯৪ িি াইল-২ জলাহাগড়া 930 লক্ষীপািা আদি ব বিদ্যালয়-4325 জিখ হাসানুজ্জামাি 1934260643

খুলিা িড়াইল ৯৪ িি াইল-২ জলাহাগড়া 931 মবল্লকপুর ইউবিয়ি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4327 বিপ্রা রািী বিশ্বাস 1724160015

খুলিা িড়াইল ৯৪ িি াইল-২ জলাহাগড়া 932 মাকড়াইল জক জক এস ইিবিটিউিি-4326 জমাোঃ জিাোজম্মল হক 1309118404

খুলিা িড়াইল ৯৪ িি াইল-২ জলাহাগড়া 933 জলাহাগড়া সরকাবর পাইলে উচ্চ বিদ্যালয়-6396 এস,এম, হায়াতুজ্জামাি 1711396583

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ বচিলমারী 934 কচুবরয়া আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-922 জমাোঃ িাহোহাি আলী 1730192787

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ বচিলমারী 935 িড়িাবড়য়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-921 কােী টিপু সুলিাি 1309114838

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ বচিলমারী 936 পরািপুর িহীদ জিখ আবু িাজসর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-920 ইকিাল জহাজসি 1309138432

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ বচিলমারী 937 সবম্মলিী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-919 বিম বল কুমার বসকদার 1715782035

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ বচিলমারী 938 সজন্তার্পুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-918 অজিাক কুমার মন্ডল 1764445141

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ বচিলমারী 939 বচিলমারী দাবখল মাদ্রাসা-917 এস.এম ইবদ্রসুর রহমাি 1712181183

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ বচিলমারী 940 জিজর িাাংলা কজলে-916 স্বপি কুমার জচৌধুরী 1714807500

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ বচিলমারী 941 কালবিরা রাজেন্দ্র স্মৃবি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-915 বিধাি চন্দ্র ব্রক্ষ্ম 1717893868

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ বচিলমারী 942 িড়িাবড়য়া জোিািা আলী ফবকর মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-... অিিী জমাহি িসু 1714740560

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ বচিলমারী 943 চরিাবিয়ারী ইউবিয়ি মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যাপীঠ-913 রিীন্দ্রিাথ ঘরামী 1783372725

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ বচিলমারী 944 চরিাবিয়ারী মজিল উচ্চ বিদ্যালয়-911 বক্ষিীি চন্দ্র রায় 1309114843

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ বচিলমারী 945 কাবলদাস িড়াল স্মৃবি মহাবিদ্যালয়-6007 স্বপি কুমার রায় 1712188145

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ বচিলমারী 946 চরিাকাবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6008 জগাপাল চন্দ্র মন্ডল 1703618092

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ বচিলমারী 947 জিায়াবলয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6010 মৃিাল কাবন্ত বমস্ত্রী 1712523324

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ বচিলমারী 948 বত্রপল্লী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6011 বিবখল রঞ্জি হােরা 1720460117

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ ফবকরহাে 949 জিখ লুৎফর রহমাি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-931 প্রহলাদ চন্দ্র হীরা 1724132216

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ ফবকরহাে 950 কােী আোহার আলী বিগ্রী কজলে-934 জদজলায়ার জহাজসি দাবড়য়া 1714847416

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ ফবকরহাে 951 িঙ্গিন্ধু মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয় িওয়াপাড়া-929  ায়া রািী দাস 1727462813

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ ফবকরহাে 952 কলকবলয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-933 প্রবেৎ কুমার মজুমদার 1718973457

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ ফবকরহাে 953 মাসকাো মাধ্যবমক বিদ্যালয়-930 জমাোঃ ইউসুফ আলী জিখ 1714572207

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ জমাল্লাহাে 954 দাবরয়ালা কাচিা কুিলা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4373 জমাল্লা েবমর জহাজসি 1717753232

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ জমাল্লাহাে 955 িগর কাবন্দ সপ্তপল্লী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-924 জমাল্লা বসবিকুর রহমাি 1716717841

খুলিা িাজগরহাে ৯৫ িাজগরহাে-১ জমাল্লাহাে 956 িহীদ জহমাজয়ি উবিি মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-925 উজম্ম হামীমা 1718746374

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ কচুয়া 957 িহীদ  আোঃ েবলল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2896 জমাোঃ ইবলয়াস উবিি  জোমািার 1798042389
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খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ কচুয়া 958 মসবি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2895 আবির্ কুমার দাস 1716106308

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ কচুয়া 959 বিবস ভার্া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2894 ভুপবি রঞ্জি রায় 1734318909

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ কচুয়া 960 জোিাই আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2893 বিকাি চন্দ্র বিশ্বাস 1724467914

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ কচুয়া 961 কচুয়া দাবখল মাদ্রাসা-2892 জমাোঃ সাখাওয়াি জহাসাইি 1912265549

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ কচুয়া 962 জগায়ালমাঠ মাধ্যবমক  িাবলকা বিদ্যালয়-2890 মণ্ডল  সমজরি চন্দ্র 1736924600

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ কচুয়া 963 জগায়ালমাঠ রবসকলাল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6306 বমলি কুমার গুহ 1712311377

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ িাজগরহাে সদর 964 এস ও এস ইয়ুথ বভজলে-কাম-জরবিাং জসন্টার িাজগরহাে-45... জমাোঃ আবুল কাজিম 1715001134

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ িাজগরহাে সদর 965 সসয়দপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2889 মৃিাল কাবন্ত জদিিাথ 1715166672

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ িাজগরহাে সদর 966 জদপাড়া জি াবরয়া আবলম মাদ্রাসা-1973 জমাোঃ মবহব্বলু্লাহ জসখ 1719777261

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ িাজগরহাে সদর 967 বচরুলীয়া স্কুল এন্ড কজলে-1972 জিখ িামবেদ জহাজসি 1309114773

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ িাজগরহাে সদর 968 সুন্দরজঘািা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1971 জিখ মবিয়ার রহমাি 1711441046

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ িাজগরহাে সদর 969 জিমা ইউবিয়ি কাবিমপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1970 দুলাল কৃষ্ণ মন্ডল 1309114779

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ িাজগরহাে সদর 970 হাবকমপুর সামসুল হুদা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1969 বিবখল কুমার জঘার্ 1914884001

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ িাজগরহাে সদর 971 আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1968 হবরচাঁদ বিশ্বাস 1309114758

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ িাজগরহাে সদর 972 মধুবদয়া ইচ্ছাময়ী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1967 জমাোঃ জসবলম মাসুদ 1715781601

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ িাজগরহাে সদর 973 এস.এস বিজকিি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1966 অিাবদ কুমার বিশ্বাস 1309114782

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ িাজগরহাে সদর 974 িহীদ িাজয়ক আব্দুর েব্বার মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1965 খাি জরোউল ইসলাম 1711966005

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ িাজগরহাে সদর 975 রবহমািাদ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1964 িাবসর হায়দার জিখ 1718410568

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ িাজগরহাে সদর 976 জক.এম. িাদখালী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1961 মুিী রুহুল আবমি 1715292826

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ িাজগরহাে সদর 977 কাড়াপাড়া িরৎচন্দ্র মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1958 জমাোঃ আসাদুল কবির 1309114759

খুলিা িাজগরহাে ৯৬ িাজগরহাে-২ িাজগরহাে সদর 978 জক. জে. এস. বপ ইউ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6034 আজণাণ্ড কূমার পাল 1731980629

খুলিা িাজগরহাে ৯৭ িাজগরহাে-৩ জমাাংলা 979 জমাাংলা উচ্চ িাবলকা বিদ্যালয়-186 িজরি চন্দ্র হালদার 1983116911

খুলিা িাজগরহাে ৯৭ িাজগরহাে-৩ জমাাংলা 980 োটিবুবিয়া উচ্চ বিদ্যালয়-185 সুধাাংি ঢালী 1727509463

খুলিা িাজগরহাে ৯৭ িাজগরহাে-৩ জমাাংলা 981 চাঁদপাই জমজ রিাহ উচ্চ বিদ্যালয়-184 স্বজদি মন্ডল 1716335072

খুলিা িাজগরহাে ৯৭ িাজগরহাে-৩ জমাাংলা 982 জসািাইলিলা এ.বি এস দাবখল মাদ্রাসা-181 জমাল্লা লুৎফর রহমাি 1916610197

খুলিা িাজগরহাে ৯৭ িাজগরহাে-৩ জমাাংলা 983 হলবদবুবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-183 চঞ্চল মজুমদার 1309114997

খুলিা িাজগরহাে ৯৭ িাজগরহাে-৩ জমাাংলা 984 বদগরাে উচ্চ বিদ্যালয়-182 পরামান্দ বিশ্বাস 1718928869

খুলিা িাজগরহাে ৯৭ িাজগরহাে-৩ জমাাংলা 985 ইসলাবম আদি ব একাজিমী উচ্চ বিদ্যালয়-180 জমাোঃ আবিয়ার রহমাি 1712336657

খুলিা িাজগরহাে ৯৭ িাজগরহাে-৩ জমাাংলা 986 আবেেভাবি মাধ্যবমক বিদ্যালয -6391 জমাোঃ জরোউল কিীর 1718847575
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

খুলিা িাজগরহাে ৯৭ িাজগরহাে-৩ জমাাংলা 987 চালিা িন্দর ফাবযল মাদ্রাসা-6434 জমাোঃ রুহুল আবমি 1711365296

খুলিা িাজগরহাে ৯৭ িাজগরহাে-৩ জমাাংলা 988 িাাংলাজদি জিৌিাবহিী স্কুল এন্ড কজলে-6470 ই.কমান্ডার এম েসীম উবিি 1769794190

খুলিা িাজগরহাে ৯৭ িাজগরহাে-৩ রামপাল 989 জভকেমারী জিলাই মাধ্যবমক বিদ্যালয়-194 সুিীর কুমার মন্ডল 1716352403

খুলিা িাজগরহাে ৯৭ িাজগরহাে-৩ রামপাল 990 আলহাজ্ব সুবফয়া জিগম মবহলা দাবখল মাদ্রাসা-193 জমাোঃ খবললুর রহমাি জিখ 1712001306

খুলিা িাজগরহাে ৯৭ িাজগরহাে-৩ রামপাল 991 িরাফপুর কারামাবিয়া ফাবেল মাদ্রাসা-192 জিখ ওবলউর রহমাি 1711482049

খুলিা িাজগরহাে ৯৭ িাজগরহাে-৩ রামপাল 992 সন্যাসী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-191 সজন্তার্ কুমার পাল 1720994510

খুলিা িাজগরহাে ৯৭ িাজগরহাে-৩ রামপাল 993 চাকশ্রী এ.বি.বস মাধ্যবমক বিদ্যালয়-190 জদিেীৎ কুমার বিশ্বাস 1714932963

খুলিা িাজগরহাে ৯৭ িাজগরহাে-৩ রামপাল 994 ফয়লাহাে কামাল উবিি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-189 গােী োহাঙ্গীর আলম 1309115164

খুলিা িাজগরহাে ৯৭ িাজগরহাে-৩ রামপাল 995 শ্রীফলিলা পাইলে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-188 জমাোঃ োবহদুল হক 1309115167

খুলিা িাজগরহাে ৯৭ িাজগরহাে-৩ রামপাল 996 বগলািলা সরকাবর িহুমূখী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-187 সুিান্ত কুমার পাল 1718767365

খুলিা িাজগরহাে ৯৮ িাজগরহাে-৪ জমাজড়লগঞ্জ 997 আমিলী ইসলাবময়া কাবমল মাদ্রাসা-5101 মাওোঃ জমাোঃ জিারহাি উবিি 1727526814

খুলিা িাজগরহাে ৯৮ িাজগরহাে-৪ জমাজড়লগঞ্জ 998 জমাজড়লগঞ্জ লবিবফয়া ফাবেল মাদ্রাসা-4643 ি. জমাোঃ রুহযল আমীি খাি 1717287805

খুলিা িাজগরহাে ৯৮ িাজগরহাে-৪ জমাজড়লগঞ্জ 999 বচপা িারইখালী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4660 জমাোঃ আলিাফ জহাজসি 1710915093

খুলিা িাজগরহাে ৯৮ িাজগরহাে-৪ জমাজড়লগঞ্জ 1000 ধািসাগর পল্লীমঙ্গল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4648 ভিজিার্ কুমার মজুমদার 1718608476

খুলিা িাজগরহাে ৯৮ িাজগরহাে-৪ জমাজড়লগঞ্জ 1001 সদিজ্ঞহাটি আদি ব িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4642 সরদার আব্দুর কুদ্দুস 1713912501

খুলিা িাজগরহাে ৯৮ িাজগরহাে-৪ জমাজড়লগঞ্জ 1002 বি.জক. মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4646 বিধাি চন্দ্র গাইি 1726844078

খুলিা িাজগরহাে ৯৮ িাজগরহাে-৪ জমাজড়লগঞ্জ 1003 জপাজলরহাে আলহাজ্ব আোবরয়া দাবখল মাদ্রাসা-4649 জমাোঃ আজিায়ার জহাসাইি 1725458337

খুলিা িাজগরহাে ৯৮ িাজগরহাে-৪ িরণজখালা 1004 রাজয়ন্দা রাকের ফাবেল মাদ্রাসা-2742 জমাোঃ আব্দুল েলীল আজিায়ারী 1715144804

খুলিা িাজগরহাে ৯৮ িাজগরহাে-৪ িরণজখালা 1005 িরণজখালা আইবিয়াল ইিবিটিউে-5230 জমাোঃ উসমাি গবি 1309138409

খুলিা িাজগরহাে ৯৮ িাজগরহাে-৪ িরণজখালা 1006 িড়রাোপুর সাজলবহয়া দাবখল মাদ্রাসা-4653 জমাোঃ আবরফ বিল্লাহ 1734338760

খুলিা িাজগরহাে ৯৮ িাজগরহাে-৪ িরণজখালা 1007 আরজকবিএস পাইলে িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-4652 জমাোঃ জসবলম হাওলাদার 1713908009

খুলিা িাজগরহাে ৯৮ িাজগরহাে-৪ িরণজখালা 1008 িাোঃ মাসুম বিল্লাহ বি.এি কাবরোঃকজলে-4651 মুহাোঃ মাহমুদুল হাসাি 1738831121

খুলিা িাজগরহাে ৯৮ িাজগরহাে-৪ িরণজখালা 1009 িরণজখালা মবহলা দাবখল মাদ্রাসা-2399 জমাোঃ সাখাওয়াি জহাজসি 1924217223

খুলিা মাগুরা ৯১ মাগুরা-১ মাগুরা সদর 1010 লক্ষীপুর িাোর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-203 স্বপি কুমার বিশ্বাস 1309117915

খুলিা মাগুরা ৯১ মাগুরা-১ মাগুরা সদর 1011 রামিগর হবরপদ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-202 অতুল চন্দ্র বিশ্বাস 1309117918

খুলিা মাগুরা ৯১ মাগুরা-১ মাগুরা সদর 1012 বমেবাপুর মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-201 জমাোঃ ফুরকাি আলী 1719767012

খুলিা মাগুরা ৯১ মাগুরা-১ মাগুরা সদর 1013 ই াখাদা িবহদ আোঃ মিজলি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-200 জমা াোঃ রাজফো খাতুি 1309117909

খুলিা মাগুরা ৯১ মাগুরা-১ মাগুরা সদর 1014 েগদল সবম্মলিী বিগ্রী কজলে-199 জমাোঃ আবু িাজহর আলী 1309118001

খুলিা মাগুরা ৯১ মাগুরা-১ মাগুরা সদর 1015 মজিায়ারা োমাি বিম্ন মাধ্যবমক বিদ্যালয়-198 জমাোঃওবহদুর রহমাি 1715090623
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খুলিা মাগুরা ৯১ মাগুরা-১ মাগুরা সদর 1016 পুবলি লাইিস্  মাধ্যবমক বিদ্যালয়, মাগুরা-197 ইমাম জহাজসি জমাোঃ ফরহাদ 1309117948

খুলিা মাগুরা ৯১ মাগুরা-১ মাগুরা সদর 1017 ধলহারা চাঁদপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-196 জমাোঃ রবকবুল ইসলাম 1717283784

খুলিা মাগুরা ৯১ মাগুরা-১ মাগুরা সদর 1018 মাগুরা সরকাবর উচ্চ বিদ্যালয়-195 জমাোঃ বেয়াউল হাসাি 1716589405

খুলিা মাগুরা ৯১ মাগুরা-১ মাগুরা সদর 1019 শ্রীরামপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6413 সমিরি কুমার বিশ্বাস 1716284512

খুলিা মাগুরা ৯১ মাগুরা-১ শ্রীপুর 1020 জচৌগা ী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5434 আবুল কালাম আযাদ 1736659649

খুলিা মাগুরা ৯১ মাগুরা-১ শ্রীপুর 1021 চর মজহিপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-210 েীিি কুমার মণ্ডল 1814099044

খুলিা মাগুরা ৯১ মাগুরা-১ শ্রীপুর 1022 কােলী কজলবেজয়ে স্কুল-207 জমাোঃ আিরাফুল ইসলাম 1712449989

খুলিা মাগুরা ৯১ মাগুরা-১ শ্রীপুর 1023 মধুপুর রাধাচরণ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-205 বিিয় কৃষ্ণ রায় 1714252798

খুলিা মাগুরা ৯১ মাগুরা-১ শ্রীপুর 1024 শ্রীপুর মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-209 উত্তম কুমার অবধকারী 1720584151

খুলিা মাগুরা ৯১ মাগুরা-১ শ্রীপুর 1025 রাধািগর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-206 জমাোঃ িওয়াি আলী 1719628062

খুলিা মাগুরা ৯১ মাগুরা-১ শ্রীপুর 1026 সব্দালপুর ইউবিয়ি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6205 জমা: হারুির রবিদ 1309118158

খুলিা মাগুরা ৯১ মাগুরা-১ শ্রীপুর 1027 দাবরয়াপুর বিগ্রী কজলে-6576 রজমন্দ্র িাথ িা াড় 1714850406

খুলিা মাগুরা ৯১ মাগুরা-১ শ্রীপুর 1028 আমকিল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6584 জমাল্যা ফয়জুর রহমাি লাভু 1309118132

খুলিা মাগুরা ৯২ মাগুরা-২ মহম্মদপুর 1029 িাবুখালী ইসলামীয়া দাবখল মাদ্রাসা-5233 জমাোঃ মবিউর রহমাি 1725080031

খুলিা মাগুরা ৯২ মাগুরা-২ মহম্মদপুর 1030 িাবলবদয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5234 জমাোঃ মাফুোর রহমাি 1734496049

খুলিা মাগুরা ৯২ মাগুরা-২ মহম্মদপুর 1031 ঝামা িরকাতুল উলুম ফাবেল মাদ্রাসা-5235 জমাোঃ িিীর জহাজসি 1716923818

খুলিা মাগুরা ৯২ মাগুরা-২ মহম্মদপুর 1032 িীজরি বিকদার আদি ব স্কুল এন্ড কজলে-5778 জমাোঃ বমোনুর রহমাি 1712825299

খুলিা মাগুরা ৯২ মাগুরা-২ মহম্মদপুর 1033 পাল্লা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4374 জমাোঃ অবলয়ার রহমাি খাি 1915085627

খুলিা মাগুরা ৯২ মাগুরা-২ মহম্মদপুর 1034 িিগ্রাম বকর্াি মেদুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2736 সাংকর কুমার বিশ্বাস 1731067156

খুলিা মাগুরা ৯২ মাগুরা-২ মহম্মদপুর 1035 ধুলজোড়া চুড়ারগািী বপ.বস মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2734 শ্রীকান্ত কুমার বিশ্বাস 1735236934

খুলিা মাগুরা ৯২ মাগুরা-২ মহম্মদপুর 1036 বিজিাদপুর বি,জক মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6316 এস.জক. নুরুজ্জামাি 1714720340

খুলিা মাগুরা ৯২ মাগুরা-২ মাগুরা সদর 1037 িক্রবেৎপুর জক.বপ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2737 জমাোঃ সামছুবিি জমাল্যা 1718860537

খুলিা মাগুরা ৯২ মাগুরা-২ িাবলখা 1038 জুিারী খাবদোতুল জকািরা (রাোঃ) দারুল উলুম মবহলা দাবখ... জমাোঃ আিরাফ আলী 1712448188

খুলিা মাগুরা ৯২ মাগুরা-২ িাবলখা 1039 সথপাড়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2729 অবলপ কুমার বিশ্বাস 1309118091

খুলিা মাগুরা ৯২ মাগুরা-২ িাবলখা 1040 িালখবড় মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2732 জমাোঃ িরীফুল ইসলাম 1728076770

খুলিা মাগুরা ৯২ মাগুরা-২ িাবলখা 1041 চতুরিাবড়য়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2730 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1718871472

খুলিা মাগুরা ৯২ মাগুরা-২ িাবলখা 1042 আড়পাড়া মবহলা কজলে-2728 জমাোঃ ইমদাদুল ইসলাম 1711310200

খুলিা মাগুরা ৯২ মাগুরা-২ িাবলখা 1043 পুলুম জগালাম  জরায়ার মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5901 বমেবা জমাোঃ আব্দুল গফফার 1856559696

খুলিা জমজহরপুর ৭৩ জমজহরপুর-১ মুবেিিগর 1044 আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3321 এস, এম, আব্দুস সালাম 1714738988
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খুলিা জমজহরপুর ৭৩ জমজহরপুর-১ মুবেিিগর 1045 মাবিকিগর বি, এস, এ আবলম মাদ্রাসা-2888 জমাোঃ আসাদুল্লাহ আল্ গাবলি 1721848431

খুলিা জমজহরপুর ৭৩ জমজহরপুর-১ মুবেিিগর 1046 মুবেিিগর আম্রকািি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2887 ফারুক আহজমদ 1731299008

খুলিা জমজহরপুর ৭৩ জমজহরপুর-১ মুবেিিগর 1047 িাজগায়াি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2886 জমাোঃ আজিায়ারুল ইসলাম 1719916468

খুলিা জমজহরপুর ৭৩ জমজহরপুর-১ মুবেিিগর 1048 মহােিপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2885 জমাহাোঃ িবফকুল ইসলাম 1721953970

খুলিা জমজহরপুর ৭৩ জমজহরপুর-১ জমজহরপুর সদর 1049 জোংরামারী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2868 জমাোঃ হাবিবুর রহমাি 1309118306

খুলিা জমজহরপুর ৭৩ জমজহরপুর-১ জমজহরপুর সদর 1050 আমঝুবপ আবলম মাদ্রাসা-2867 জমাহাম্মদ মাহবুি উল আলম 1922313818

খুলিা জমজহরপুর ৭৩ জমজহরপুর-১ জমজহরপুর সদর 1051 কামজদিপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2866 জমাোঃ ইসমাইল জহাজসি 1716417623

খুলিা জমজহরপুর ৭৩ জমজহরপুর-১ জমজহরপুর সদর 1052 জমজহরপুর মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয় ও বিএম কজলে-2865 মহাোঃ আখিারুজ্জামাি 1712210430

খুলিা জমজহরপুর ৭৩ জমজহরপুর-১ জমজহরপুর সদর 1053 আমঝুবপ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2864 আহাম্মদ আলী 1720140037

খুলিা জমজহরপুর ৭৩ জমজহরপুর-১ জমজহরপুর সদর 1054 িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2863 জমা: আব্দুল আওয়াল 1823628091

খুলিা জমজহরপুর ৭৩ জমজহরপুর-১ জমজহরপুর সদর 1055 যাদুখালী স্কুল এন্ড কজলে-2862 জমাোঃ মুস্তাবফজুর রহমাি 1309118344

খুলিা জমজহরপুর ৭৩ জমজহরপুর-১ জমজহরপুর সদর 1056 উেলপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2861 জমাোঃ ইবদ্রস আলী 1819705432

খুলিা জমজহরপুর ৭৩ জমজহরপুর-১ জমজহরপুর সদর 1057 কবি িেরুল বিক্ষা মবঞ্জল-2860 সািবেদা ইসলাম 1712671029

খুলিা জমজহরপুর ৭৩ জমজহরপুর-১ জমজহরপুর সদর 1058  বহউবিি বিগ্রী কজলে-2859 জমাোঃ একরামুল আযীম 1817601971

খুলিা জমজহরপুর ৭৪ জমজহরপুর-২ গাাংিী 1059 করমবদ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2881 মু আলম হুসাইি 1711208103

খুলিা জমজহরপুর ৭৪ জমজহরপুর-২ গাাংিী 1060 বহেলিাড়ীয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2869 জমাোঃ মবিরুজ্জামাি 1716347018

খুলিা জমজহরপুর ৭৪ জমজহরপুর-২ গাাংিী 1061 িাবদয়াপাড়া মহব্বিপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2883 জমাোঃ জদজলায়ার জহাজসি 1709908513

খুলিা জমজহরপুর ৭৪ জমজহরপুর-২ গাাংিী 1062 িাওে আদি ব মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-2874 জমাহাোঃ জমাস্তাবফজুর রহমাি 1711669798

খুলিা জমজহরপুর ৭৪ জমজহরপুর-২ গাাংিী 1063 জভামরদহ ধম বচাকী (বি বি) মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2873 জমাোঃ একলাচুর রহমাি 1718374026

খুলিা জমজহরপুর ৭৪ জমজহরপুর-২ গাাংিী 1064 জক এি এস এইচ মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-2876 জমাোঃ আব্দুল হাবলম 1727790098

খুলিা জমজহরপুর ৭৪ জমজহরপুর-২ গাাংিী 1065 সাজহিিগর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2880 জমাোঃ আব্দুর রবিদ 1716923917

খুলিা জমজহরপুর ৭৪ জমজহরপুর-২ গাাংিী 1066 এইচ বি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2875 এইচ্ বি মাধ্যবমক বিদ্যালয় 1726583158

খুলিা জমজহরপুর ৭৪ জমজহরপুর-২ গাাংিী 1067 বি জে এম বস মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2877 জমাহাোঃ রবফকুল ইসলাম 1714766909

খুলিা জমজহরপুর ৭৪ জমজহরপুর-২ গাাংিী 1068 ধািজখালা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2870 জমাোঃ জরাকনুজ্জামাি 1717126583

খুলিা জমজহরপুর ৭৪ জমজহরপুর-২ গাাংিী 1069 এইচ এম এইচ বভ মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-2871 জমাোঃ আব্দুল হাবলম 1711440554

খুলিা জমজহরপুর ৭৪ জমজহরপুর-২ গাাংিী 1070 মহম্মদপুর আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-2879 জমাোঃ িজ্রুল ইসলাম 1721655731

খুলিা জমজহরপুর ৭৪ জমজহরপুর-২ গাাংিী 1071 সািঘাে-চান্দামারী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2884 জমাোঃ আসাদুল আোদ 1921531083

খুলিা জমজহরপুর ৭৪ জমজহরপুর-২ গাাংিী 1072 জিিিাড়ীয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2882 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1716658856

খুলিা যজিার ৮৫ যজিার-১ িাি বা 1073 বি, এস, টি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5429 জমাোঃ হবিির রহমাি 1718652257
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খুলিা যজিার ৮৫ যজিার-১ িাি বা 1074 িাি বা সরকাবর পাইলে মজিল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4295 জমাোঃ সবহদুল ইসলাম 1710786300

খুলিা যজিার ৮৫ যজিার-১ িাি বা 1075 িারজপািা ইউিাইজেি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4301 জমাোঃ মবিরুজ্জামাি 1720094164

খুলিা যজিার ৮৫ যজিার-১ িাি বা 1076 লক্ষিপুর স্কুল এন্ড কজলে-4293 জমাোঃ িাহোহাি কবির 1309116389

খুলিা যজিার ৮৫ যজিার-১ িাি বা 1077 িাি বা দাবখল মাদ্রাসা-4303 জমাোঃ আজিায়ারুল ইসলাম 1933836191

খুলিা যজিার ৮৫ যজিার-১ িাি বা 1078 িাোঃ আবফল উবিি বিবগ্র কজলে-4292 জমাোঃ বরোউল কবরম 1721474161

খুলিা যজিার ৮৫ যজিার-১ িাি বা 1079 কায়িা িাইজকালা ওসমাবিয়া দাবখল মাদ্রাসা-4304 জমাোঃ িােমুল হুদা 1714695525

খুলিা যজিার ৮৫ যজিার-১ িাি বা 1080 বুরুেিাগাি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4296 জমাোঃ িাহাি উবিি 1716821610

খুলিা যজিার ৮৫ যজিার-১ িাি বা 1081 গাবিপাড়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4299 জমাোঃ কামারুল আলম 1718747575

খুলিা যজিার ৮৫ যজিার-১ িাি বা 1082 িাি বা মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-4298 জমাোঃ বেয়াউর রহমাি 1716582966

খুলিা যজিার ৮৫ যজিার-১ িাি বা 1083 জগাড়পাড়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4302 জমাোঃ কামরুজ্জামাি 1309116341

খুলিা যজিার ৮৫ যজিার-১ িাি বা 1084 িাড়ািলা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4297 জমাোঃ আব্দুল আবলম 1714600024

খুলিা যজিার ৮৫ যজিার-১ িাি বা 1085 উলািী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4300 জমাোঃ মুিছুর আলী 1714905089

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ জচৌগা া 1086 মাবিলা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4235 জমাোঃ িাবহনুর রহমাি 1740991073

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ জচৌগা া 1087 জচৌগা া হােী সরদার মত্তবে আলী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-42... জমাোঃ আবুল কালাম আোদ 1309115647

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ জচৌগা া 1088 আন্দারজকাো মাধ্যবমক বিদ্যালয়-267 জমাোঃ িমবেদ জহাজসি 1714850260

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ জচৌগা া 1089 জচৌগা া  ারা পাইলে মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-269 জমাোঃ জগালাম জমাস্তফা 1718862828

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ জচৌগা া 1090 বসাংহঝুলী িবহদ মবিউর রহমাি জমজমাবরয়াল মাধ্যবমক বিদ্য... জগৌর চন্দ্র জদ 1724504241

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ জচৌগা া 1091 রািীয়ালী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4236 সুবেি কুমার জঘার্ 1719836871

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ জচৌগা া 1092 বে.বস.বি. আদি ব কজলে-6099 জমাোঃ আবু োফর 1711900796

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ জচৌগা া 1093 স্বরুপদাহ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6345 জমাোঃ ফেলুর রহমাি 1716954225

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ জচৌগা া 1094 পািাজপাল আমোমিলা মজিল কজলে-6624 জমাোঃ িবহদুল ইসলাম 1712109891

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ বঝকরগা া 1095 সবম্মলিী মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-260 জমাোঃ আব্দুল মবেদ 1765201701

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ বঝকরগা া 1096 কাজয়মজকালা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-261 আহসাি উল্লযাহ 1712309579

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ বঝকরগা া 1097 বিি বাসজখালা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4229 জমাোঃ মসজলম আলী 1716848131

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ বঝকরগা া 1098 গঙ্গািন্দপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-262 জমাোঃ জমাস্তাবফজুর রহমাি 1724535856

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ বঝকরগা া 1099 হবরদ্রাজপািা আব্দুল গফুর আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-42... জমাোঃ আব্দুর রি 1915950190

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ বঝকরগা া 1100 শ্রীরামপুর বসবিবকয়া আবলম মাদ্রাসা-4232 জমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক 1761414688

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ বঝকরগা া 1101 বঝকরগা া পাইলে িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-258 জমাোঃ আহা াি উবিি 1721185901

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ বঝকরগা া 1102 লাউোিী এি এম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-259 এস এম জসবলম জরো 1714812088
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খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ বঝকরগা া 1103 রঘুিাথ িগর মহাবিদ্যালয়-4172 জমাোঃ আব্দুল ওহাি 1717911930

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ বঝকরগা া 1104 আঙ্গারপাড়া িবহরামপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-265 জমাোঃ োবকর জহাজসি 1753504148

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ বঝকরগা া 1105 বিমুবলয়া এসএমবপজক মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4228 জমাোঃ মবিয়ার রহমাি 1717009416

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ বঝকরগা া 1106 জিবেয়ািলা আবলম মাদ্রাসা-4230 জমাোঃ বীি ইসলাম 1718347479

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ বঝকরগা া 1107 বঝকরগা া মবহলা বিবগ্র কজলে-6195 জমাোঃ িাহনুর কিীর 1718335980

খুলিা যজিার ৮৬ যজিার-২ বঝকরগা া 1108 উজ্জ্বলপুর িহীদ মুবক্তজযাদ্ধা দাবখল মাদ্রাসা-6207 জমাোঃ িায়বেদ জিাস্তামী 1719730109

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1109 কােীপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5174 এস এম সাইফুল ইসলাম 1718802783

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1110 মধুসূদি িারাপ্রসন্ন িাবলকা বিদ্যালয় ও কজলে-4914 জমা: খায়রুল আিাম 1740813565

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1111 মুিিী জমজহর উল্লাহ একাজিমী-4863 জমা: আবু কামাল 1919454817

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1112 আব্দুল গফুর জমজমাবরয়াল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4658 জমা: ইন্তাজুল ইসলাম 1718870025

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1113 মাবহবদয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3477 জমা: আেবমনুর রহমাি 1715384951

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1114 মুিজসফপুর আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4353 জমা: আব্দুল কুদ্দুস খাি 1712182166

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1115 জক.জে.এইচ ইসলামী একাজিমী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2388 জমা: জমািাজরফ জহাজসি 1725555124

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1116 ওসমািপুর আবলম মাদ্রাসা-3584 জমা: আব্দুল মবেদ 1747324325

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1117 শুড়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4792 রিীন্দ্র িাথ বিশ্বাস 1717009636

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1118 জিখহােী িবফয়ার রহমাি মজিল একাজিমী-4791 জমাোঃ জরোউল ইসলাম 1718249779

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1119 মুসবলম একাজিমী-4951 িপি কুমার িরফদার 1717251625

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1120 আঞ্জুমাি আরা  একাজিমী-4913 জমাোঃ োবকর জহাজসি 1718624587

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1121 প্রয়াস, যজিার অঞ্চল-4910 বমিা সুলিািা 1769553729

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1122 িাদিাহ ফয়সল ইসলামী ইিটিটিউে, ঈদগাহ, যজিার-3523 জমাোঃ নূরুি িিী 1309115966

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1123 আমিেিলা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4239 জমা: জমাহসীি আলী 1712710250

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1124 সুলিািপুর নুরুল ইসলাম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6050 জমাোঃ আব্দুল িারী 1726933603

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1125 বমউবিবসপ্যাল বপ্রপাজরেরী উচ্চ বিদ্যালয়, যজিার-6052 জমাোঃ আব্দুস সবুর খাি 1709664190

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1126 প্রগবি মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-6128 রাধাকান্ত বিশ্বাস 1309115971

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1127 িি বকিলয় স্কুল, যজিার-6405 রওিি আরা জিগম 1753570160

খুলিা যজিার ৮৭ যজিার-৩ যজিার সদর 1128 ইসলাবময়া িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-6580 জমাোঃ জরোউল হক 1911128087

খুলিা যজিার ৮৮ যজিার-৪ অভয়িগর 1129 মবরচা-ভিািীপুর-চাকই দাবখল মাদ্রাসা-5392 জমাোঃ ইব্রাহীম জহাজসি 1721515805

খুলিা যজিার ৮৮ যজিার-৪ অভয়িগর 1130 মহাকাল পাইলে স্কুল এন্ড কজলে-726 খাি এ মেবলস 1717737355

খুলিা যজিার ৮৮ যজিার-৪ অভয়িগর 1131 পায়রাহাে মাধ্যবমক বিদ্যালয়-730 এস এম আহম্মদ আলী 1761876969
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খুলিা যজিার ৮৮ যজিার-৪ অভয়িগর 1132 বহবদয়া এ. এি. এইচ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-731 জমাোঃ বমোনুর রহমাি 1923644589

খুলিা যজিার ৮৮ যজিার-৪ অভয়িগর 1133  ধুলগ্রাম মজিল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-728 সিযবেৎ বিকদার 1725754116

খুলিা যজিার ৮৮ যজিার-৪ অভয়িগর 1134 িাউলী বি. আই. এি. বে. এস মাধ্যবমক বিদ্যালয়-729 এস এম ইব্রাহীম জহাজসি 1718924273

খুলিা যজিার ৮৮ যজিার-৪ িাঘারপাড়া 1135 িন্দবিলা বিেয় চন্দ্র রায় মাধ্যবমক বিদ্যালয়-719 পবরজিার্ কুমার মন্ডল 1715351999

খুলিা যজিার ৮৮ যজিার-৪ িাঘারপাড়া 1136 সবম্মলিী মাধ্যবমক বিদ্যালয় জিিালপাড়া-717 বিিয় কুমার বিশ্বাস 1714835613

খুলিা যজিার ৮৮ যজিার-৪ িাঘারপাড়া 1137  াবিয়ািিলা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-721 জমাোঃ িহীদুল ইসলাম 1309115553

খুলিা যজিার ৮৮ যজিার-৪ িাঘারপাড়া 1138 চবন্ডপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-718 জমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক 1309115580

খুলিা যজিার ৮৮ যজিার-৪ িাঘারপাড়া 1139 রায়পুর স্কুল এন্ড কজলে-723 জমাোঃ কাম্রুজ্জামাি 1718775604

খুলিা যজিার ৮৮ যজিার-৪ িাঘারপাড়া 1140 িাবরজকলিাড়ীয়া িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-722 জমাোঃ এমদাদ জহাজসি 1712997317

খুলিা যজিার ৮৮ যজিার-৪ িাঘারপাড়া 1141 খবির-উর রহমাি কজলে-724 অিন্ত কুমার সরকার 1716821891

খুলিা যজিার ৮৮ যজিার-৪ িাঘারপাড়া 1142 বসলুমপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-720 বিকাি চন্দ্র বিশ্বাস 1718551533

খুলিা যজিার ৮৮ যজিার-৪ িাঘারপাড়া 1143 োপাি িাাংলাজদি সমত্রী কৃবর্ ও প্রযুবক্ত কজলে-5992 সরদার ওবহদুজ্জামাি 1763333434

খুলিা যজিার ৮৯ যজিার-৫ মবণরামপুর 1144 জগাপালপুর স্কুল এন্ড কজলে-2251 জমাোঃ জরোউল কবরম 1309116123

খুলিা যজিার ৮৯ যজিার-৫ মবণরামপুর 1145 পাঁচিাবড়য়া পাঁচকাটিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1503 সুেয় কুমার মবল্লক 1741540636

খুলিা যজিার ৮৯ যজিার-৫ মবণরামপুর 1146 িাহাদুরপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1513 হবরদাস মন্ডল 1742324645

খুলিা যজিার ৮৯ যজিার-৫ মবণরামপুর 1147 চন্ডীপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1502 কৃষ্ণ চন্দ্র জঘার্ 1718778481

খুলিা যজিার ৮৯ যজিার-৫ মবণরামপুর 1148 রােগঞ্জ মাধ্যবমক  বিদ্যালয়-1500 জমাোঃ মাসুদ কামাল 1309116127

খুলিা যজিার ৮৯ যজিার-৫ মবণরামপুর 1149 জিাংগুড়াহাে স্কুল এন্ড কজলে-1506 জমাোঃ িামসুল হক 1718848571

খুলিা যজিার ৮৯ যজিার-৫ মবণরামপুর 1150 সবম্মলিী বিগ্রী কজলে-1511 জমাোঃ সাইফুল ইসলাম 1732579115

খুলিা যজিার ৮৯ যজিার-৫ মবণরামপুর 1151 মবণরামপুর ফাবেল মাদ্রাসা-1505 জমাোঃ িহীদুল্লাহ 1745857910

খুলিা যজিার ৮৯ যজিার-৫ মবণরামপুর 1152 জদলুয়ািাড়ী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1512 বিহার রঞ্জি রায় 1716119284

খুলিা যজিার ৮৯ যজিার-৫ মবণরামপুর 1153 ভিািীপুর রামজত্তাম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1504 শ্যামল কাবন্ত মন্ডল 1715484017

খুলিা যজিার ৮৯ যজিার-৫ মবণরামপুর 1154 মজিাহরপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1508 জমাোঃ ইউনুস আলী 1309116163

খুলিা যজিার ৮৯ যজিার-৫ মবণরামপুর 1155 কুলটিয়া মাধ্যবমক  িাবলকা বিদ্যালয়-1509 কমজলর্ সরকার 1718802078

খুলিা যজিার ৮৯ যজিার-৫ মবণরামপুর 1156 ঢাকুবরয়া প্রিাপকােী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1507 জমাোঃ আব্দুল েব্বার 1309116122

খুলিা যজিার ৮৯ যজিার-৫ মবণরামপুর 1157 মবণরামপুর আদি ব সবম্মলিী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1501 কুমার বিশ্ববেৎ মন্ডল 1713909847

খুলিা যজিার ৮৯ যজিার-৫ মবণরামপুর 1158 িাজকািজপাল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1514 বে.এম জমাদাজচ্ছর রহমাি 1309116180

খুলিা যজিার ৮৯ যজিার-৫ মবণরামপুর 1159 পারখাজুরা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6132 নুরুল ইসলাম 1778488441

খুলিা যজিার ৯০ যজিার-৬ জকিিপুর 1160 গড়ভাাংগা মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-4315 সুপ্রভাি কুমার িসু 1712884150
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খুলিা যজিার ৯০ যজিার-৬ জকিিপুর 1161 আবু িারাফ সাজদক কাবরগবর ও িাবণেয মহাবিদ্যালয়-4320 শ্যামল কুমার জঘার্ 1712335312

খুলিা যজিার ৯০ যজিার-৬ জকিিপুর 1162 পাঁবেয়া মহাবিদ্যালয়-4319 জমাোঃ রুহুল আবমি 1718611550

খুলিা যজিার ৯০ যজিার-৬ জকিিপুর 1163 জকিিপুর িাহারুল উলুম কাবমল মাদ্রাসা-4318 জমাোঃ বখবের আলী 1739218506

খুলিা যজিার ৯০ যজিার-৬ জকিিপুর 1164 জকিিপুর দারুল উলুম মবহলা ফাবেল মাদ্রাসা-4317 জমাোঃ জমামিাে উিীি 1785544114

খুলিা যজিার ৯০ যজিার-৬ জকিিপুর 1165 বিদ্যািন্দকাটি রাসবিহারী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4316 জমাোঃ িাবসর উিীি বিশ্বাস 1739771806

খুলিা যজিার ৯০ যজিার-৬ জকিিপুর 1166 সািিাবড়য়া মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-4313 জমাোঃ আব্দুর রউফ 1724846636

খুলিা যজিার ৯০ যজিার-৬ জকিিপুর 1167 জভরচী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4312 রজমি চন্দ্র পাল 1712861601

খুলিা যজিার ৯০ যজিার-৬ জকিিপুর 1168 পাঁচারই টিএস মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4311 জমাোঃ জমািিাে উিীি 1309115854

খুলিা যজিার ৯০ যজিার-৬ জকিিপুর 1169 বচাংড়া আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-4310 ইন্দ্রবেৎ কুমার দাি 1720586551

খুলিা যজিার ৯০ যজিার-৬ জকিিপুর 1170 সুফলাকাটি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4321 এস. এম. আব্দুল মবেদ 1714740506

খুলিা যজিার ৯০ যজিার-৬ জকিিপুর 1171 কাোখালী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4309 মলয় কুমার ব্রহ্ম 1714662831

খুলিা যজিার ৯০ যজিার-৬ জকিিপুর 1172 প্রিাপপুর বিভারাণী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4308 বিধাি চন্দ্র রায় 1714905022

খুলিা যজিার ৯০ যজিার-৬ জকিিপুর 1173 ভরিভায়িা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4307 জমাোঃ আহসাি হাবিি 1711355459

খুলিা যজিার ৯০ যজিার-৬ জকিিপুর 1174 ভান্ডারজখালা সবম্মলিী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4306 জমাোঃ আবু সাইদ 1309115825

খুলিা যজিার ৯০ যজিার-৬ জকিিপুর 1175 িারায়ণপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4305 খাি জমাোঃ জহলাল হাসাি িহীদ 1757833272

খুলিা যজিার ৯০ যজিার-৬ জকিিপুর 1176 এম, এম, জগাবিন্দপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5903 জমাোঃ আবমি উিীি 1713910795

খুলিা যজিার ৯০ যজিার-৬ জকিিপুর 1177 িাবলয়ািাঙ্গা সাি বেিীি জদিালয় কাবরগবর মাধ্যবমক বিদ... বি. এম মাসুদুর রহমাি 1717410193

খুলিা যজিার ৯০ যজিার-৬ জকিিপুর 1178 বহেলিাঙ্গা িহীদ ফ্লাইে জলোঃ মাসুদ জমজমাবরয়াল বিগ্রী ... জমাোঃ মবিয়ুর রহমাি 1704566942

খুলিা সািক্ষীরা ১০৫ সািক্ষীরা-১ কলাজরায়া 1179 হঠাৎগঞ্জ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-245 জমাোঃ আমোদ জহাজসি 1721688962

খুলিা সািক্ষীরা ১০৫ সািক্ষীরা-১ কলাজরায়া 1180 কাকিাঙ্গা বসবিয়র ফাবেল মাদ্রাসা-250 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1754360597

খুলিা সািক্ষীরা ১০৫ সািক্ষীরা-১ কলাজরায়া 1181 কলাজরায়া গাল বস পাইলে হাই স্কুল-248 জমাোঃ িদরুজ্জামাি 1727008393

খুলিা সািক্ষীরা ১০৫ সািক্ষীরা-১ কলাজরায়া 1182 কামারাবল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-246 জমাোঃ আব্দুস  াত্তার 1761708022

খুলিা সািক্ষীরা ১০৫ সািক্ষীরা-১ কলাজরায়া 1183 জকএল আদি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-243 জমাোঃ নূরুল ইসলাম 1712999258

খুলিা সািক্ষীরা ১০৫ সািক্ষীরা-১ কলাজরায়া 1184 বিএসএইচ বসাংগা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-247 হবর সাধি জঘার্ 1912673991

খুলিা সািক্ষীরা ১০৫ সািক্ষীরা-১ কলাজরায়া 1185 দমদম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-244 এস.এম. আব্দুর রবহম 1717003167

খুলিা সািক্ষীরা ১০৫ সািক্ষীরা-১ কলাজরায়া 1186 কােীরহাে মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-249 জমাোঃ িামসুল হক 1720586618

খুলিা সািক্ষীরা ১০৫ সািক্ষীরা-১ কলাজরায়া 1187 পাবিকাউবরয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6322 জমাোঃ আলমগীর কিীর 1736828203

খুলিা সািক্ষীরা ১০৫ সািক্ষীরা-১ িালা 1188 জক, এস, বি, গাল বস উচ্চ বিদ্যালয়-5100 সাধি কুমার দাি 1309118998

খুলিা সািক্ষীরা ১০৫ সািক্ষীরা-১ িালা 1189 এইচএমএস মাধ্যবমক বিদ্যালয়-257 এম এম জমািারক জহাজসি 1715713111
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খুলিা সািক্ষীরা ১০৫ সািক্ষীরা-১ িালা 1190 ইসলামকাটি বপএি িহুমুখী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-255 জদিািীর্ কুমার মবল্লক 1714514752

খুলিা সািক্ষীরা ১০৫ সািক্ষীরা-১ িালা 1191 কুবমরা পাইলে মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-254 জগাজিৌম কুমার দাি 1720530925

খুলিা সািক্ষীরা ১০৫ সািক্ষীরা-১ িালা 1192 ফজলয়া চাঁদকাটি অগ্রিী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-253 জযাজগি চন্দ্র দাস 1772831773

খুলিা সািক্ষীরা ১০৫ সািক্ষীরা-১ িালা 1193 সুভাবর্িী হাবে জমজহরুল্লাহ ফাবযল মাদ্রাসা-252 জমাোঃ আলী হায়দার 1719118780

খুলিা সািক্ষীরা ১০৫ সািক্ষীরা-১ িালা 1194 আইবিয়াল মবহলা কজলে-251 রাম প্রসাদ দাি 1729656698

খুলিা সািক্ষীরা ১০৬ সািক্ষীরা-২ সািক্ষীরা সদর 1195 দ্য জপাল-িার জপৌর হাইস্কুল-5059 অিামী কৃষ্ণ মণ্ডল 1715352360

খুলিা সািক্ষীরা ১০৬ সািক্ষীরা-২ সািক্ষীরা সদর 1196 বি. বি. মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-1177 জমাোঃ এমাদুল ইসলাম 1712073620

খুলিা সািক্ষীরা ১০৬ সািক্ষীরা-২ সািক্ষীরা সদর 1197 আবলপুর ইউবিয়ি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1182 হারাি চন্দ্র সরকার 1716130037

খুলিা সািক্ষীরা ১০৬ সািক্ষীরা-২ সািক্ষীরা সদর 1198 ঝাউিাঙ্গা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1183 জমাোঃ জরোউল কবরম 1717126246

খুলিা সািক্ষীরা ১০৬ সািক্ষীরা-২ সািক্ষীরা সদর 1199 সািক্ষীরা পুবলি লাইি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1186 রাবিদ হাসাি খাি জচৌধুরী 1309118836

খুলিা সািক্ষীরা ১০৬ সািক্ষীরা-২ সািক্ষীরা সদর 1200 ধুবলহর ব্রক্ষ্মরােপুর সবম্মবলি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1... মবমনুর রহমাি 1712073723

খুলিা সািক্ষীরা ১০৬ সািক্ষীরা-২ সািক্ষীরা সদর 1201 িকচরা আহমাবদয়া দাবখল মাদ্রাসা-1191 জমাোঃ রমোি আলী 1724705388

খুলিা সািক্ষীরা ১০৬ সািক্ষীরা-২ সািক্ষীরা সদর 1202 িল্লী আদি ব মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-2337 জমাোঃ মুিছুর আলী 1717488770

খুলিা সািক্ষীরা ১০৬ সািক্ষীরা-২ সািক্ষীরা সদর 1203 আগরদাঁড়ী আবমবিয়া কাবমল মাদ্রাসা-4956 জমাোঃ হাবিবুর রহমাি 1714663077

খুলিা সািক্ষীরা ১০৬ সািক্ষীরা-২ সািক্ষীরা সদর 1204 িাঁকাল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1193 মাখি লাল বিশ্বাস 1720586166

খুলিা সািক্ষীরা ১০৬ সািক্ষীরা-২ সািক্ষীরা সদর 1205 রসুলপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1181 সুলিািা িারবগস 1720586285

খুলিা সািক্ষীরা ১০৬ সািক্ষীরা-২ সািক্ষীরা সদর 1206 আহ াবিয়া বমিি আদি ব আবলম মাদ্রাসা-1189 জমাোঃ আব্দুল মবেদ 1717388588

খুলিা সািক্ষীরা ১০৬ সািক্ষীরা-২ সািক্ষীরা সদর 1207 িিারুণ উচ্চ িাবলকা বিদ্যালয়-1180 জমাোঃ আব্দুল মাজলক গােী 1780774231

খুলিা সািক্ষীরা ১০৬ সািক্ষীরা-২ সািক্ষীরা সদর 1208 ভালুকা চাঁদপুর আদি ব কজলে-1179 এ আর এম জমািাজশ্বরুল হক 1720506070

খুলিা সািক্ষীরা ১০৬ সািক্ষীরা-২ সািক্ষীরা সদর 1209 িীর মুবক্তজযাদ্ধা মীর জমাস্তাক আহজমদ রবি আদি ব কজলে-... জমাোঃ েবহরুল ইসলাম 1727858688

খুলিা সািক্ষীরা ১০৬ সািক্ষীরা-২ সািক্ষীরা সদর 1210 িাজল্য আদি ব দাবখল মাদ্রাসা-6346 1727008001

খুলিা সািক্ষীরা ১০৬ সািক্ষীরা-২ সািক্ষীরা সদর 1211 সািািী ভাদড়া স্কুল এন্ড কজলে-6348 1720505963

খুলিা সািক্ষীরা ১০৬ সািক্ষীরা-২ সািক্ষীরা সদর 1212 বিয ালিাঙ্গা কারীবময া দাবখল মাদ্রাসা-6349 1727044274

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ আিাশুবি 1213 দরগাহপুর আবফল উিীি আদি ব মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যাল... বদপু সরকার 1754091870

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ আিাশুবি 1214 িড়দল আফিাি উিীি কজলবেজয়ে স্কুল-5103 িোঃ জমাোঃ বিহাবুিীি 1718310593

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ আিাশুবি 1215 এ বপ এস বিগ্রী কজলে-5053 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1720526064

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ আিাশুবি 1216 বমত্র জিতুবলয়া বপএস মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1843 এস এম আবু  াজদক 1715713950

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ আিাশুবি 1217 আনুবলয়া পাইবিওয়ার মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-1842 সুকুমার বিশ্বাস 1719502162

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ আিাশুবি 1218 িদরিলা জেবস মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1840 অরুণ কুমার গাইি 1718973262
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খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ আিাশুবি 1219 আিাশুবি দাবখল (প্রস্তাবিি আবলম) মাদ্রাসা-3908 জমাোঃ আবুল হাসাি 1715781010

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ আিাশুবি 1220 কাোকাটি আইবিয়াল মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-6399 জমাোঃ একলাছুর রহমাি 1711271818

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ আিাশুবি 1221 িসুখালী দারুল উলুম দাবখল মাদ্রাসা-6408 জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 1727043739

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ আিাশুবি 1222 বি,বপ,এি,জক বচজলিাঙ্গা ওসমাবিয়া দাবখল মাদ্রাসা-640... জমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক 1718775286

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ কাবলগঞ্জ 1223 কােী আলাউবিি বিগ্রী কজলে-1835 জমাোঃ আবরফ বিল্লাহ 1716504118

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ কাবলগঞ্জ 1224 িড়বিমলা কারিালা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1834 বে. এম বমোনুর রহমাি 1720586804

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ কাবলগঞ্জ 1225 বমলিী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1833 সুব্রি কুমার সিদ্য 1720590009

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ কাবলগঞ্জ 1226 বিটিবেআর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1832 জমাোঃ মজিায়ারুল ইসলাম 1720590030

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ কাবলগঞ্জ 1227 কাবিিােী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1830 জমাোঃ িােমুল ইসলাম 1719687867

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ কাবলগঞ্জ 1228 িলিা আহ াবিয়া দারুল উলুম ফাবেল মাদ্রাসা-1829 জিখ  বফউল্লাহ হাবিিী 1715781094

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ কাবলগঞ্জ 1229 িলিা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-586 জমাোঃ আব্দুল জমািাজয়ম 1712165908

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ জদিহাো 1230 সবখপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1839 জিখ িবহরুজ্জামাি 1716495418

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ জদিহাো 1231 জদিীিহর মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-1838 অবিমা বসাংহ 1727044809

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ জদিহাো 1232 োউি শ্রীপুর িরচ্চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়-1836 জমাোঃ আবুল কালাম আোদ 1763217775

খুলিা সািক্ষীরা ১০৭ সািক্ষীরা-৩ জদিহাো 1233 সবখপুর আবলম মাদ্রাসা-6430 জমাহাম্মদ ইয়াকুি আলী 1309118630

খুলিা সািক্ষীরা ১০৮ সািক্ষীরা-৪ কাবলগঞ্জ 1234 বিষ্ণুপুর বপ.জক.এম. মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1176 অেয় কুমার মন্ডল 1309118742

খুলিা সািক্ষীরা ১০৮ সািক্ষীরা-৪ কাবলগঞ্জ 1235 কাবলগঞ্জ পাইলে মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-1175 রিীন্দ্র িাথ িা াড় 1915049954

খুলিা সািক্ষীরা ১০৮ সািক্ষীরা-৪ কাবলগঞ্জ 1236 মুড়াগা া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1174 পাথ ব সারথী জসি 1309118763

খুলিা সািক্ষীরা ১০৮ সািক্ষীরা-৪ কাবলগঞ্জ 1237 রিিপুর টি. এি. এম. এল. বি হাইস্কুল-1173 জিখ িবফকুল ইসলাম 1712859013

খুলিা সািক্ষীরা ১০৮ সািক্ষীরা-৪ শ্যামিগর 1238 িবকপুর পাইলে মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-1162 কৃষ্ণািন্দ মুখােী 1712538389

খুলিা সািক্ষীরা ১০৮ সািক্ষীরা-৪ শ্যামিগর 1239 িিশ্রী বিক্ষা বিজকিি (মাধ্যবমক বিদ্যালয়)-1163 জমাোঃ আব্দুল কবরম 1977631270

খুলিা সািক্ষীরা ১০৮ সািক্ষীরা-৪ শ্যামিগর 1240 সকখালী এস. আর.মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1164 জমাোঃ আবুল িাসার 1720586875

খুলিা সািক্ষীরা ১০৮ সািক্ষীরা-৪ শ্যামিগর 1241 কলিাড়ী জিকোবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1166 বিিািীর্ কুমার মণ্ডল 1715467741

খুলিা সািক্ষীরা ১০৮ সািক্ষীরা-৪ শ্যামিগর 1242 িওকিিগর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1168 আরবেিা খাতুি 1911039283

খুলিা সািক্ষীরা ১০৮ সািক্ষীরা-৪ শ্যামিগর 1243 জগাবিন্দপুর এ. এইচ. উচ্চ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1169 গােী জমাোঃ সবফকুল ইসলাম 1711443139

খুলিা সািক্ষীরা ১০৮ সািক্ষীরা-৪ শ্যামিগর 1244 েয়িগর আবমবিয়া হাবমবদয়া বসবিয়র ফাবেল মাদ্রাসা-1170 জমাোঃ আবু িকার বসবিক 1748947962

খুলিা সািক্ষীরা ১০৮ সািক্ষীরা-৪ শ্যামিগর 1245 বিড়ালাক্ষী মবহলা দাবখল মাদ্রাসা-1171 জমাোঃ আকরামুল কবির 1713921575

খুলিা সািক্ষীরা ১০৮ সািক্ষীরা-৪ শ্যামিগর 1246 জপাড়াকােলা দীপায়ি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3473 অিাংগ কুমার মণ্ডল 1916385050

খুলিা সািক্ষীরা ১০৮ সািক্ষীরা-৪ শ্যামিগর 1247 িওয়াজেঁকী বিড়ালাক্ষী কাজদবরয়া বিগ্রী ফাবেল মাদ্রাস... জমাোঃ অবহদুজ্জামাি 1716808955
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খুলিা সািক্ষীরা ১০৮ সািক্ষীরা-৪ শ্যামিগর 1248 ভরুবলয়া িাগিােী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1167 এস, এম, হাবফজুর রহমাি 1717197901

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৩৩৮ মবহলা আসি-৩৮ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1249 চাঁপাইিিািগঞ্জ কাবমল মাদ্রাসা-1924 ি. জমাহা: এমরাি জহাজসি 1715137533

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৩৩৮ মবহলা আসি-৩৮ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1250 িাবলয়ািাঙ্গা দারুস সুন্নাি ফাবেল মাদ্রাসা-1921 জমা: মবিরুল হক 1705981314

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৩৩৮ মবহলা আসি-৩৮ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1251 রামেীিিপুর আদি ব  উচ্চ বিদ্যালয়-6137 জমা: জরোউল কবরম 1716588037

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ-১ বিিগঞ্জ 1252 চরিারাপুর স্কুল এন্ড কজলে-383 জমাহাোঃ জমািাজরাক জহাজসি 1309124753

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ-১ বিিগঞ্জ 1253 চবন্ডপুর জহদাজয়তুল্লা মবহলা দাবখল মাদ্রাসা-382 জমাহাোঃ জগালাম বকিবরয়া 1712756685

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ-১ বিিগঞ্জ 1254 আলািক্স জমজমাবরয়াল বিগ্রী কজলে-376 জমাহাোঃ আিাঊর রহমাি 1718241994

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ-১ বিিগঞ্জ 1255 িয়ালিাঙ্গা আহসািউল্লাহ দাবখল মাদ্রাসা-393 জমাোঃ আজিায়ারুল হাসাি 1309124690

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ-১ বিিগঞ্জ 1256 বিজিাদপুর কজলে-379 জমাোঃ জসফাউর রহমাি 1740845025

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ-১ বিিগঞ্জ 1257 হােী এিাি জমাহাম্মদ কাবরগবর কাবমল (এমএ) মাদ্রাসা-37... জমাহাোঃ আব্দুর রউফ 1718059379

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ-১ বিিগঞ্জ 1258 শ্যামপুর হােী মমিাে বময়া বিগ্রী কজলে-388 ফারুক আহজম্মদ 1713824226

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ-১ বিিগঞ্জ 1259 হবরিগর উচ্চ বিদ্যালয়-381 জমাহাোঃ ওিাইদুল হক 1309124626

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ-১ বিিগঞ্জ 1260 হুমায়ুি জরো উচ্চ বিদ্যালয়-373 জমাহাোঃ আব্দুল কাজদর 1722890107

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ-১ বিিগঞ্জ 1261 বিজিাদপুর আবলম মাদ্রাসা-384 জমাহাোঃ উমার ফারুক 1743924647

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ-১ বিিগঞ্জ 1262 বিিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়-387 জমাহাোঃ সাবরফুল ইসলাম 1726257990

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ-১ বিিগঞ্জ 1263 জিলকুবপ উচ্চ বিদ্যালয়-5911 জমাহা: আব্দুল মান্নাি 1740876388

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৪ চাঁপাইিিািগঞ্জ-২ জগামস্তাপুর 1264 জচৌিালা বি.এল উচ্চ বিদ্যালয়-3389 জমাহা: আসাবুল হক 1714460136

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৪ চাঁপাইিিািগঞ্জ-২ জগামস্তাপুর 1265 জচৌিালা উচ্চ িাবলকা বিদ্যালয়-1414 জমাহা: িাহাবুল ইসলাম 1730839408

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৪ চাঁপাইিিািগঞ্জ-২ জগামস্তাপুর 1266 হুেরাপুর মজিল একাজিমী-3386 জমা: রবফকুল ইসলাম 1718771414

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৪ চাঁপাইিিািগঞ্জ-২ জগামস্তাপুর 1267 জহাগলা উচ্চ বিদ্যালয়-1922 জমা: আজিায়ার োহাি 1309124384

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৪ চাঁপাইিিািগঞ্জ-২ িাজচাল 1268 িাজচাল কৃবর্ বিজপ্ল্ামা কজলে-5095 ফাহবমদা খাতুি 1715440261

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৪ চাঁপাইিিািগঞ্জ-২ িাজচাল 1269 ভািসা উচ্চ বিদ্যালয়-3375 জমাোঃ জরোউল হক 1724268051

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৪ চাঁপাইিিািগঞ্জ-২ িাজচাল 1270 িাজচাল পাইলে উচ্চ বিদ্যালয়-4829 জমাহাোঃ িাইরুল ইসলাম 1733257979

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৪ চাঁপাইিিািগঞ্জ-২ িাজচাল 1271 জখালসী বব-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়-4682 জমাোঃ আিাউর রহমাি 1718937943

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৪ চাঁপাইিিািগঞ্জ-২ িাজচাল 1272 জসািাইচন্ডী িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3379 জমাোঃ জহাজসি আলী 1713706848

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৪ চাঁপাইিিািগঞ্জ-২ িাজচাল 1273 মাক্তাপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3378 জমাোঃ িাহোহাি বসরাে 1715715365

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৪ চাঁপাইিিািগঞ্জ-২ িাজচাল 1274 রােিাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-3376 জমাোঃ আব্দুল লবিফ 1783636550

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৪ চাঁপাইিিািগঞ্জ-২ জভালাহাে 1275 জগাহালিাবড় দারুল উলুম ফাবেল বিবগ্র মাদ্রাসা-3383 জমাোঃ মবিরুল ইসলাম 1718184559

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৪ চাঁপাইিিািগঞ্জ-২ জভালাহাে 1276 খাজল আলমপুর দারুস সুন্নি আবলম মাদ্রাসা ও কাবরগবর ক... জমাোঃ আজিায়ারুল ইসলাম 1718789683
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৪ চাঁপাইিিািগঞ্জ-২ জভালাহাে 1277 পাঁচটিকবর আবলম মাদ্রাসা-3380 জমাোঃ এমদাদুল হক 1724840922

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1278 চাঁপাইিিািগঞ্জ কাজলক্টজরে ইাংবলি স্কুল-5588

জমাোঃ বলয়াকি আলী জসখ

(অবিবরক্ত জেলা প্রিাসক বিক্ষা) 1318320100

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1279 িিািগঞ্জ মবহলা ফাবেল মাদ্রাসা-5589 জমাহাম্মদ আব্দুলাবহলকাফী 1721035616

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1280 মুিজসফপুর ফাবেল মাদ্রসা-5590 জমাোঃ হুমায়ি কবরর 1718020554

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1281 মহািাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়-4591 জমা: আবেজুল হক 1713990871

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1282 আমনুরা জক এম উচ্চ বিদ্যালয়-4589 জমাহা:  আকুল আহাদ 1712222590

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1283 চাোইডুিী উচ্চ বিদ্যালয়-3476 জমা: মাইনুল ইসলাম 1309124517

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1284 চাোইডুবি আবলম মাদ্রাসা-2746 জমা: মবেবুর রহমাি 1309124568

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1285 িাবলয়ািাঙ্গা ইসলামীয়া িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2606 জমা: মবির আহসাি 1712339680

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1286 চামাগ্রাম জহিা উচ্চ বিদ্যালয়-2604 জমাহাোঃ জমাখজলশুর রহমাি 1309124510

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1287 লক্ষীপুর উচ্চ বিদ্যালয়-2603 জমা: িবহদুল ইসলাম 1748921992

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1288 হবরপুর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2602 জমা: িাবসর আখিার 1818617543

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1289 হবরজমাহি সরকাবর উচ্চ বিদ্যালয়-2608 ি. জমাোঃ রুহুল ইসলাম 1309124506

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1290 রাোরামপুর হাবমদুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়-2601 জমা: িাহআলম 1716200316

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1291 ফুলকুবড় ইসলাবময়া একাজিবম-2600 জমা: আলমামুি 1714841650

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1292 কৃষ্ণজগাবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়-2598 জমা: বসরাজুল ইসলাম 1710671357

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1293 িয়াজগালা উচ্চ বিদ্যালয়-2596 জমাহ: জমাফাখ্খারুল ইসলাম 1309124500

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1294 রাোরামপুর হাবসিা িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2595 জমা: সাইফুল ইসলাম 1714475492

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1295 িিািগঞ্জ সরকাবর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2593 এ জক এম ফেলুর রহমাি 1720530444

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1296 জমাহাম্মদপুর দাবখল মাদ্রাসা-2389 জমা: মবিরুল ইসলাম 1716279853

রােিাহী চাঁপাইিিািগঞ্জ ৪৫ চাঁপাইিিািগঞ্জ-৩ চাঁপাইিিািগঞ্জ সদর 1297 িাহ জিয়ামতুল্লাহ কজলে-5980 জমাহা: িবরফুল আলম 1716695210

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ েয়পুরহাে সদর 1298 ধলাহার বসবিকীয়া  বব-মূখী দাবখল মাদ্রাসা-4680 জমাোঃ জোিাইদুল হক 1727549829

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ েয়পুরহাে সদর 1299 িাহাপুর িহীবদয়া বব-মূখী দাবখল মাদ্রাসা-4679 মুহা. আইয়ুি আলী 1721565066

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ েয়পুরহাে সদর 1300 ভটিয়া পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-1050 এম. এম িাহোহাি জহাসাইি 1732570152

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ েয়পুরহাে সদর 1301 জিঘর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-1049 জমাোঃ  াজিায়ার জহাজসি 1735992274

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ েয়পুরহাে সদর 1302 দূগ বাদহ িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-1048 জমাোঃ িাহাদি জহাজসি 1309121839

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ েয়পুরহাে সদর 1303 গিিিহর বব-মুখী দাবখল মাদ্রাসা-1047 জমাোঃ আোঃ  ালাম 1719707311

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ েয়পুরহাে সদর 1304 েয়পুরহাে মহাবিদ্যালয়-1046 সওদাগর জমাহাম্মদ সালাহ উবিি 1712002734
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রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ েয়পুরহাে সদর 1305 মাধইিগর উচ্চ বিদ্যালয়-1045 জমাোঃ এিামুল হক 1740807464

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ েয়পুরহাে সদর 1306 ধাড়কী উচ্চ বিদ্যালয়-1044 জমাোঃ মবিউর রহমাি সরদার 1759683235

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ েয়পুরহাে সদর 1307 েয়পুরহাে কাবিয়ািাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-1043 জমাোঃ জগালাম জমাস্তফা 1728359615

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ েয়পুরহাে সদর 1308 চক দাদড়া বী-মূখী দাবখল মাদ্রাসা-5850 জমাোঃ জগালোর জহাজসি 1912626629

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ েয়পুরহাে সদর 1309 রামকৃষ্ণপুর কদমিলী বিম্ন-মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6042 জমাোঃ িাহ আলম 1718422386

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ েয়পুরহাে সদর 1310 িাঁিকাো কােীপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-6578 জমাোঃ বেল্লুর রহমাি 1725446358

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ পাঁচবিবি 1311 ধরঞ্জী দারুস সুন্নাি দাবখল মাদ্রাসা-1753 জমা: জদলুয়ার জহাজসি 1924354799

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ পাঁচবিবি 1312 উচিা দাবখল মাদ্রাসা-4158 জিা: আব্দুল আবলক 1721419559

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ পাঁচবিবি 1313 রিিপুর উচ্চ বিদ্যালয়-1057 জমা: ফেজল এলাহী মন্ডল 1718934420

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ পাঁচবিবি 1314 মাবলদহ উচ্চ বিদ্যালয়-1056 জমা: জিলাল জহাজসি 1309122008

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ পাঁচবিবি 1315 আাংড়া জম িাহুল উলুম দাবখল মাদ্রাসা-1055 জমা: ইবদ্রস আলী 1726234027

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ পাঁচবিবি 1316 িড়পুকুবরয়া এস.এস বব-মূখী িাবলকা দাবখল মাদ্রাসা-1... জমা: আব্দুস সালাম 1943466679

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ পাঁচবিবি 1317 হাবিিপুর উচ্চ বিদ্যালয়-1053 জমা: িেরুল ইসলাম 1744576206

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ পাঁচবিবি 1318 বিিধারা িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-1052 জমা: জদজলায়ার জহাজসি 1705927300

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ পাঁচবিবি 1319 িীরিগর উচ্চ বিদ্যালয়-1051 জমা া: মাহবুিা পারভীি 1720377540

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ পাঁচবিবি 1320 জখাকিগাড়ী বসবিকীয়া জকারিাবিয়া দাবখল মাদ্রাসা-5723 জমা: ইসহাক আলী 1714844039

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ পাঁচবিবি 1321 ধাজপরহাে দাবখল মাদ্রাসা-6038 আসম সসিাে উবিি আহমদ 1710056004

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ পাঁচবিবি 1322 কবড়য়া ইসলাবময়া বসবিয়র (আবলম) মাদ্রাসা-6095 জমা: আবমছুর রহমাি 1718505485

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৪ েয়পুরহাে-১ পাঁচবিবি 1323 বিয়াম মজিল স্কুল এন্ড কজলে-6203 প্রদীপ চন্দ্র জঘার্ 1718784662

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৫ েয়পুরহাে-২ আজক্কলপুর 1324 বিলকপুর উচ্চ বিদ্যালয়-2292 জমা: মামুনুর রিীদ 1920201507

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৫ েয়পুরহাে-২ আজক্কলপুর 1325 োমালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়-2293 রািা কুমার সরকার 1716509296

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৫ েয়পুরহাে-২ আজক্কলপুর 1326 আজক্কলপুর মবহলা কজলে-2296 জমা: আবিকুর রহমাি 1740869610

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৫ েয়পুরহাে-২ আজক্কলপুর 1327 রায়কাবল উচ্চ বিদ্যালয়-2294 জমা: জিলাল উিীি মন্ডল 1724020449

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৫ েয়পুরহাে-২ আজক্কলপুর 1328 জগাপীিাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়-2295 জমা: রুহুল আবমি 1745760404

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৫ েয়পুরহাে-২ কালাই 1329 বিয়ালা বব-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়-2291 জমাোঃ মাহিাি উিীি 1750306121

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৫ েয়পুরহাে-২ কালাই 1330 জমাসজলমগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়-2290 জমাোঃ সবফকুল ইসলাম 1720377541

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৫ েয়পুরহাে-২ কালাই 1331 জমালামগাড়ীহাে বব-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়-2289 জমাোঃ হায়দার আলী মন্ডল6 1713662630

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৫ েয়পুরহাে-২ কালাই 1332 িান্দাইল বদঘী কজলে-2288 জমাোঃ সামছুল আলম ফবকর 1716197832

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৫ েয়পুরহাে-২ কালাই 1333 পুিে উচ্চ বিদ্যালয়-2287 জমাোঃ মবিয়ার রহমাি ফবকর 1711415893
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রােিাহী েয়পুরহাে ৩৫ েয়পুরহাে-২ জক্ষিলাল 1334 ইোজখালা উচ্চ বিদ্যালয়-2302 বি. এ. এম আসাদুর রি 1718933122

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৫ েয়পুরহাে-২ জক্ষিলাল 1335 আলমপুর উচ্চ বিদ্যালয়-2300 জমাোঃ আব্দুল হাবলম 1720506442

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৫ েয়পুরহাে-২ জক্ষিলাল 1336 িড়িারা উচ্চ বিদ্যালয়-2297 জমাোঃ আবু িাজহর 1725446375

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৫ েয়পুরহাে-২ জক্ষিলাল 1337 জক্ষিলাল পাইলে উচ্চ িাবলকা বিদ্যালয় ও কজলে-2301 জমাোঃ সায়ফুল ইসলাম 1712949207

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৫ েয়পুরহাে-২ জক্ষিলাল 1338 পাঠািপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-2298 জমাোঃ আিাউর রহমাি 1740612694

রােিাহী েয়পুরহাে ৩৫ েয়পুরহাে-২ জক্ষিলাল 1339 বহন্দা উচ্চ বিদ্যালয়-2299 জমাোঃ িোির রহমাি 1795908035

রােিাহী িওগাঁ ৪৬ িওগাঁ-১ বিয়ামিপুর 1340 বুধবরয়া িাঙ্গাপাড়া  ইসলাবময়া ফাবযল মাদ্রাসা-4903 জমাোঃ মমিাে উিীি 1712748243

রােিাহী িওগাঁ ৪৬ িওগাঁ-১ বিয়ামিপুর 1341 মালবঞ্চ উচ্চ বিদ্যালয়-3714 বিিয় চন্দ্র মন্ডল 1719022989

রােিাহী িওগাঁ ৪৬ িওগাঁ-১ বিয়ামিপুর 1342 রামিগর উচ্চ বিদ্যালয়-3717 উজ্জল চন্দ্র িম বি 1719133719

রােিাহী িওগাঁ ৪৬ িওগাঁ-১ বিয়ামিপুর 1343 িজরন্দ্র আবলম মাদ্রাসা-3716 জমাহাোঃ আবিকুল ইসলাম 1716697019

রােিাহী িওগাঁ ৪৬ িওগাঁ-১ বিয়ামিপুর 1344 সাাংকিল আবদিাসী স্কুল এন্ড কজলে-3715 েীিি আহজমদ 1724775277

রােিাহী িওগাঁ ৪৬ িওগাঁ-১ বিয়ামিপুর 1345 িালাকিড় উচ্চ বিদ্যালয়-3713 জমাোঃ িইমুিীি 1715439788

রােিাহী িওগাঁ ৪৬ িওগাঁ-১ বিয়ামিপুর 1346 বিিপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3709 জমাহাোঃ িবদউজ্জামাি 1721035577

রােিাহী িওগাঁ ৪৬ িওগাঁ-১ বিয়ামিপুর 1347 গাাংজগার উচ্চ বিদ্যালয়-3712 অতুল চন্দ্র পাল 1710245901

রােিাহী িওগাঁ ৪৬ িওগাঁ-১ জপারিা 1348 িড়গ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়-3728 জমাোঃ মজয়ে উবিি 1726257861

রােিাহী িওগাঁ ৪৬ িওগাঁ-১ জপারিা 1349 বিিা িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-3729 জমাোঃ িবহদুল ইসলাম 1733197127

রােিাহী িওগাঁ ৪৬ িওগাঁ-১ জপারিা 1350 বিিপুর মবহলা আবলম মাদ্রাসা-2385 মুহাম্মদ  আব্দুল কবরম 1718629483

রােিাহী িওগাঁ ৪৬ িওগাঁ-১ জপারিা 1351 গাঙ্গুবরয়া উচ্চ বিদ্যালয়-3726 জমাোঃ হারুিার রবিদ 1731734880

রােিাহী িওগাঁ ৪৬ িওগাঁ-১ জপারিা 1352 দাবিপুকুর সাধু জপৌল বিম্ন মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3730 বদপালী আজরাং 1733719587

রােিাহী িওগাঁ ৪৬ িওগাঁ-১ জপারিা 1353 কবড়দহ উচ্চ বিদ্যালয়-3725 কাঞ্চি চন্দ্র জদিিাথ 1720517504

রােিাহী িওগাঁ ৪৬ িওগাঁ-১ জপারিা 1354 বিবস্কিপুর উচ্চ বিদ্যালয়-6423 জমাোঃ সামসুল আলম 1717135532

রােিাহী িওগাঁ ৪৬ িওগাঁ-১ সাপাহার 1355 আইহাই উচ্চ বিদ্যালয়-3530 জমাোঃ আব্দুস  াজলক 1733163282

রােিাহী িওগাঁ ৪৬ িওগাঁ-১ সাপাহার 1356 সাপাহার পাইলে উচ্চ বিদ্যালয়-3719 জমাোঃ সাজেদুল আলম 1716720600

রােিাহী িওগাঁ ৪৬ িওগাঁ-১ সাপাহার 1357 কলমুিাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়-3723 জমাোঃ িােমুল হক 1726377486

রােিাহী িওগাঁ ৪৬ িওগাঁ-১ সাপাহার 1358 হাপাবিয়া কািামপুর জমাহাম্মদীয়া ফাবেল (বিগ্রী) মাদ্র... জমাোঃ আলাউিীি বসরােী 1714782062

রােিাহী িওগাঁ ৪৭ িওগাঁ-২ ধামইরহাে 1359 ধামইরহাে সবফয়া উচ্চ বিদ্যালয়-3373 জমাোঃ আিদুর রহমাি 1757838377

রােিাহী িওগাঁ ৪৭ িওগাঁ-২ ধামইরহাে 1360 রাঙ্গামাটি উচ্চ বিদ্যালয়-482 এম. আই. এম জিৌবফকুর রহমাি 1715588061

রােিাহী িওগাঁ ৪৭ িওগাঁ-২ ধামইরহাে 1361 জখলিা উচ্চ বিদ্যালয়-486 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1714943677

রােিাহী িওগাঁ ৪৭ িওগাঁ-২ ধামইরহাে 1362 ধামইরহাে বসবিকীয়া ফাবেল মাদ্রাসা-483 জমাোঃ মবিউর রহমাি 1740881706
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রােিাহী িওগাঁ ৪৭ িওগাঁ-২ ধামইরহাে 1363 োহাঙ্গীর আলম জমজমাবরয়াল কজলে-484 জমাোঃ সাইদুর রহমাি 1715588062

রােিাহী িওগাঁ ৪৭ িওগাঁ-২ ধামইরহাে 1364 আগ্রাববগুণ িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-481 জমাোঃ আব্দুল হাবকম 1733251083

রােিাহী িওগাঁ ৪৭ িওগাঁ-২ পত্নীিলা 1365 কৃষ্ণপুর মহাবিদ্যালয়-478 জমাোঃ বসরাজুল ইসলাম 1712045230

রােিাহী িওগাঁ ৪৭ িওগাঁ-২ পত্নীিলা 1366 িবেপুর বসবিকীয়া ফাবেল (বিবগ্র) মাদরাসা-477 জমাোঃ  ািাউল্লাহ নূরী 1718876640

রােিাহী িওগাঁ ৪৭ িওগাঁ-২ পত্নীিলা 1367 বিহাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-474 জমাোঃ সাইফুল ইসলাম 1309123596

রােিাহী িওগাঁ ৪৭ িওগাঁ-২ পত্নীিলা 1368 িেিলী উচ্চ বিদ্যালয়-473 জমাোঃ আব্দুর রবসদ 1721207929

রােিাহী িওগাঁ ৪৭ িওগাঁ-২ পত্নীিলা 1369 গগণপুর উচ্চ বিদ্যালয়-472 জমাোঃ জমায়াজজ্জম জহাজসি 1721214052

রােিাহী িওগাঁ ৪৮ িওগাঁ-৩ িদলগা ী 1370 জিরপুর উচ্চ বিদ্যালয়-1407 জিরপুর উচ্চ বিদ্যালয় 1713931993

রােিাহী িওগাঁ ৪৮ িওগাঁ-৩ িদলগা ী 1371 জদউবলয়া জিজর িাাংলা উচ্চ বিদ্যালয়-1409 জমাোঃ িবহদুল ইসলাম 1718995566

রােিাহী িওগাঁ ৪৮ িওগাঁ-৩ িদলগা ী 1372 মবল্লকপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3086 জমাোঃ মাসুদ আলম 1718658487

রােিাহী িওগাঁ ৪৮ িওগাঁ-৩ িদলগা ী 1373 ধম বপুর জগায়ালবভো জহাজসবিয়া আবলম মাদ্রাসা-1421 জমাোঃ আজিায়ার জহাজসি 1710082485

রােিাহী িওগাঁ ৪৮ িওগাঁ-৩ িদলগা ী 1374 িঙ্গিন্ধু সরকাবর মহাবিদ্যালয়-5720 ি: ফাল্গুিী রািী চক্রিিী 1778863032

রােিাহী িওগাঁ ৪৮ িওগাঁ-৩ িদলগা ী 1375 গজয়িপুর উচ্চ বিদ্যালয়-6180 জমাোঃ ফয়জুল ইসলাম 1736292850

রােিাহী িওগাঁ ৪৮ িওগাঁ-৩ িদলগা ী 1376 মথুরাপুর ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-6181 জমাোঃ আবুল কালাম আোদ 1726426307

রােিাহী িওগাঁ ৪৮ িওগাঁ-৩ মহাজদিপুর 1377 আলীজদওিা রাইপুর জি াবরয়া বব-মুখী আবলম মাদ্রাসা-5... জমাোঃ আবুল কালাম আোদ 1309123392

রােিাহী িওগাঁ ৪৮ িওগাঁ-৩ মহাজদিপুর 1378 চান্দা আইবিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়-1413 এ,জক, ফারুক জহাজসি 1725085947

রােিাহী িওগাঁ ৪৮ িওগাঁ-৩ মহাজদিপুর 1379 িালিাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-1406 জমাোঃ আবেোর রহমাি 1725788959

রােিাহী িওগাঁ ৪৮ িওগাঁ-৩ মহাজদিপুর 1380 বমেবাপুর ইসলাবময়া আবলম মাদ্রাসা-1405 জমাোঃ  াইফুল ইসলাম আক্তার 1721666376

রােিাহী িওগাঁ ৪৮ িওগাঁ-৩ মহাজদিপুর 1381 জখািালিাড়ী ইসলাবময়া দাবখল মাদরাসা-1404 জমাোঃ ওয়াদুদ আলী বিশ্বাস 1740800336

রােিাহী িওগাঁ ৪৮ িওগাঁ-৩ মহাজদিপুর 1382 গাহুলী ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-1403 সখা চন্দ্র িম বি 1715418757

রােিাহী িওগাঁ ৪৮ িওগাঁ-৩ মহাজদিপুর 1383 েয়পুর িাাংগাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-1402 জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 1309123339

রােিাহী িওগাঁ ৪৮ িওগাঁ-৩ মহাজদিপুর 1384 জদিরপুর বি.এি.বে উচ্চ বিদ্যালয়-1401 এম, এম, এ, জক আোদ 1782902401

রােিাহী িওগাঁ ৪৮ িওগাঁ-৩ মহাজদিপুর 1385 কালুিহর উচ্চ বিদ্যালয়-1400 জমাোঃ িেলুর রবিদ 1713743282

রােিাহী িওগাঁ ৪৮ িওগাঁ-৩ মহাজদিপুর 1386 হাে চকজগৌরী উচ্চ বিদ্যালয়-1398 জমাোঃ এিামূল হক 1724300396

রােিাহী িওগাঁ ৪৮ িওগাঁ-৩ মহাজদিপুর 1387 ধিেইল উচ্চ বিদ্যালয়-1397 সুিান্ত কুমার মুহরী 1715378596

রােিাহী িওগাঁ ৪৯ িওগাঁ-৪ মান্দা 1388 মুবক্তজযাদ্ধা জমজমাবরয়াল িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5276 জমাোঃ আকরাম জহাজসি 1718839816

রােিাহী িওগাঁ ৪৯ িওগাঁ-৪ মান্দা 1389 আইওর পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-1257 জমাোঃ মাসুদ রািা 1722374848

রােিাহী িওগাঁ ৪৯ িওগাঁ-৪ মান্দা 1390 জরিা আক্তার আবলম মাদ্রাসা-1515 জমাোঃ আব্দুল গফুর 1718171164

রােিাহী িওগাঁ ৪৯ িওগাঁ-৪ মান্দা 1391 কাঞ্চি উচ্চ বিদ্যালয় ও কজলে-1520 বদবলপ কুমার 1711417461
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রােিাহী িওগাঁ ৪৯ িওগাঁ-৪ মান্দা 1392 িালুিাোর এস এম উচ্চ বিদ্যালয়-1522 জমাোঃ আবিসার রহমাি 1714973118

রােিাহী িওগাঁ ৪৯ িওগাঁ-৪ মান্দা 1393 মবিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3091 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1764013355

রােিাহী িওগাঁ ৪৯ িওগাঁ-৪ মান্দা 1394 সিদ্যপুর উচ্চ বিদ্যালয়-1526 জমাোঃ িবফকুল ইসলাম 1714504545

রােিাহী িওগাঁ ৪৯ িওগাঁ-৪ মান্দা 1395 কালীগ্রাম জদািাঙ্গী উচ্চ বিদ্যালয়-1518 জমাোঃ আবিসার রহমাি 1716120187

রােিাহী িওগাঁ ৪৯ িওগাঁ-৪ মান্দা 1396 িড়জিলালদহ ববমূখী ফাবযল মাদ্রাসা-1521 জমাোঃ আব্দুল কাইয়ুম 1714257508

রােিাহী িওগাঁ ৪৯ িওগাঁ-৪ মান্দা 1397 সিীহাে জক. টি উচ্চ বিদ্যালয় ও কজলে-2645 জমাোঃ লুৎফর রহমাি 1757831992

রােিাহী িওগাঁ ৪৯ িওগাঁ-৪ মান্দা 1398 বুবড়দহ উচ্চ বিদ্যালয়-1525 তৃবপ্তি চন্দ্র মণ্ডল 1721205963

রােিাহী িওগাঁ ৪৯ িওগাঁ-৪ মান্দা 1399 চকজগাপাল উচ্চ বিদ্যালয়-1516 জমাোঃ ইবদ্রস আলী মণ্ডল 1718926704

রােিাহী িওগাঁ ৪৯ িওগাঁ-৪ মান্দা 1400 চকউলী িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কজলে-1529 মুহাোঃ িেরুল ইসলাম 1713772576

রােিাহী িওগাঁ ৪৯ িওগাঁ-৪ মান্দা 1401 চকউলী বিগ্রী কজলে-1517 এ জক এম ইয়াকুি আলী মণ্ডল 1713722866

রােিাহী িওগাঁ ৪৯ িওগাঁ-৪ মান্দা 1402 কিি উচ্চ বিদ্যালয়-1528 জমাোঃ জমািারক আলী সরদার 1718677455

রােিাহী িওগাঁ ৪৯ িওগাঁ-৪ মান্দা 1403 সমিম িহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কজলে-1527 জমাোঃ আক্তার হাবমদ 1712870139

রােিাহী িওগাঁ ৪৯ িওগাঁ-৪ মান্দা 1404 বিদ্যামাধুরী বিক্ষায়ািি িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-6105 ভারিী রািী 1732990396

রােিাহী িওগাঁ ৫০ িওগাঁ-৫ িওগাঁ সদর 1405 হাে িওগাঁ উচ্চ বিদ্যালয়-5077 এস, এম, িােমুল হাসাি 1309123412

রােিাহী িওগাঁ ৫০ িওগাঁ-৫ িওগাঁ সদর 1406 হাপাবিয়া হাইস্কুল এন্ড কজলে-5079 জমাোঃ নুরুল ইসলাম 1710508507

রােিাহী িওগাঁ ৫০ িওগাঁ-৫ িওগাঁ সদর 1407 দুিলহােী রাো হরিাথ উচ্চ বিদ্যালয়-5080 জমাোঃ োফর আলী জিখ 1712313912

রােিাহী িওগাঁ ৫০ িওগাঁ-৫ িওগাঁ সদর 1408 িাচাড়ীগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়-5081 জমাোঃ ওয়াজহদুল ইসলাম 1713714919

রােিাহী িওগাঁ ৫০ িওগাঁ-৫ িওগাঁ সদর 1409 িগরকুসুম্বী বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-5083 জদওয়াি জমাোঃ লুৎফর রহমাি 1719240604

রােিাহী িওগাঁ ৫০ িওগাঁ-৫ িওগাঁ সদর 1410 হাঁসাইগাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-5084 জমাোঃ মিিাজুর রহমাি প্রাাং 1725015644

রােিাহী িওগাঁ ৫০ িওগাঁ-৫ িওগাঁ সদর 1411 িজপািি িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5085 জমাোঃ আবিউর রহমাি 1718673606

রােিাহী িওগাঁ ৫০ িওগাঁ-৫ িওগাঁ সদর 1412 মরছুলা িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5086 জমাোঃ িবরফুল ইসলাম 1782902222

রােিাহী িওগাঁ ৫০ িওগাঁ-৫ িওগাঁ সদর 1413 েিকল্যাণ মজিল উচ্চ বিদ্যালয়-5088 লাইজু িানু 1716644966

রােিাহী িওগাঁ ৫০ িওগাঁ-৫ িওগাঁ সদর 1414 চকপ্রসাদ ইসলাবময়া আবলম মাদ্ রাসা-5089 মুহাম্মাদ এহ সাি উল্লাহ 1733261700

রােিাহী িওগাঁ ৫০ িওগাঁ-৫ িওগাঁ সদর 1415 চক এিাজয়ি উচ্চ বিদ্যালয়-5090 জমাোঃ জরোউল আলম 1717824636

রােিাহী িওগাঁ ৫০ িওগাঁ-৫ িওগাঁ সদর 1416 উল্লাসপুর জকইউ আবলম মাদ্রাসা-5091 জমাোঃ জমাোজম্মল হক 1733847884

রােিাহী িওগাঁ ৫০ িওগাঁ-৫ িওগাঁ সদর 1417 ইিাজয়িপুর দাবখল মাদ্রাসা-5093 জমাোঃ িােমুল হক 1306193942

রােিাহী িওগাঁ ৫০ িওগাঁ-৫ িওগাঁ সদর 1418 জেঁতুবলয়া বি.এম.বস  কজলে-5094 জমাোঃ বসবিকুর রহমাি 1718084620

রােিাহী িওগাঁ ৫০ িওগাঁ-৫ িওগাঁ সদর 1419 িামােগড় গাউসুল আেম কাবমল মাদ্রাসা-2343 বপ এম আদম আলী 1712749770

রােিাহী িওগাঁ ৫০ িওগাঁ-৫ িওগাঁ সদর 1420 কীবত্তবপুর উচ্চ বিদ্যালয়-5686 জমাোঃ আেহারুল ইসলাম 1713773049
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রােিাহী িওগাঁ ৫০ িওগাঁ-৫ িওগাঁ সদর 1421 জিায়াবলয়া উচ্চ বিদ্যালয়-6225 বিশ্ববেি মজুমদার 1736900210

রােিাহী িওগাঁ ৫১ িওগাঁ-৬ আত্রাই 1422 পাইকড়া িড়াইকুবড় উচ্চ বিদ্যালয়-5402 বমোনুর রহমাি 1713717574

রােিাহী িওগাঁ ৫১ িওগাঁ-৬ আত্রাই 1423 জভাঁপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-3411 জমাোঃ আফোল জহাজসি 1714232696

রােিাহী িওগাঁ ৫১ িওগাঁ-৬ আত্রাই 1424 সমসপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-3110 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1912646224

রােিাহী িওগাঁ ৫১ িওগাঁ-৬ আত্রাই 1425 পাঁচুপুর বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-3112 জমাোঃ আব্দুল কুদ্দুস 1774788945

রােিাহী িওগাঁ ৫১ িওগাঁ-৬ আত্রাই 1426 গুড়িই আবলম মাদ্রাসা-3108 জমাোঃ োরবেোর রহমাি 1912646224

রােিাহী িওগাঁ ৫১ িওগাঁ-৬ আত্রাই 1427 কাবিয়ািাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-3105 জমাোঃ মাসুদুর রহমাি 1713644909

রােিাহী িওগাঁ ৫১ িওগাঁ-৬ আত্রাই 1428 িান্দাইখাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-3107 জমাোঃ এমদাদুল হক সরদার 1715483839

রােিাহী িওগাঁ ৫১ িওগাঁ-৬ আত্রাই 1429 সিদীবঘ হযরিআলী উচ্চ বিদ্যালয়-3106 জমাোঃ েিাি আবল 1714972353

রােিাহী িওগাঁ ৫১ িওগাঁ-৬ রাণীিগর 1430 আিাদপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়-3120 জমাোঃ আব্দুস জসািহাি 1718690810

রােিাহী িওগাঁ ৫১ িওগাঁ-৬ রাণীিগর 1431 পাঁচুপুর আবলম মাদ্রাসা-3119 জমাস্তাক আহম্মদ মাসুদ 1718253218

রােিাহী িওগাঁ ৫১ িওগাঁ-৬ রাণীিগর 1432 িবফকপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3118 জমাোঃ িহীদুল ইসলাম 1719404099

রােিাহী িওগাঁ ৫১ িওগাঁ-৬ রাণীিগর 1433 মধুপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3117 জমাোঃ আব্দুল গফুর প্রাাং 1719617003

রােিাহী িওগাঁ ৫১ িওগাঁ-৬ রাণীিগর 1434 জগািা উচ্চ বিদ্যালয়-3116 জমাোঃ মকজলছুর রহমাি 1309123725

রােিাহী িওগাঁ ৫১ িওগাঁ-৬ রাণীিগর 1435 রাজিায়াল বিশ্বকবি রিীন্দ্রিাথ উচ্চ বিদ্যালয়-3115 জমাোঃ বমোনুর রহমাি 1309123704

রােিাহী িওগাঁ ৫১ িওগাঁ-৬ রাণীিগর 1436 রািীিগর উচ্চ িাবলকা বিদ্যালয়-3114 জমাোঃ আবুল কালাম আোদ 1309123719

রােিাহী িওগাঁ ৫১ িওগাঁ-৬ রাণীিগর 1437 আিাইকুলা েিকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয়-3113 জমাোঃ িাহোলাল উিীি 1729617237

রােিাহী িওগাঁ ৫১ িওগাঁ-৬ রাণীিগর 1438 আকিা িাঁিিাবি য া উচ্চ বিদ্যালয -6451 জমাোঃ আব্দুল মবিি 1774890804

রােিাহী িাজোর ৩৪৩ মবহলা আসি-৪৩ িলিাঙ্গা 1439 জসািা পাবিল িলিাঙ্গা মবহলা কজলে-1038 আবুল হাসাি নূর জমাহাম্মদ খাি 1718302188

রােিাহী িাজোর ৩৪৩ মবহলা আসি-৪৩ িাজোর সদর 1440 হয়িিপুর আদি ব মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-1040 জমাোঃ মবফজুর রহমাি 1712020488

রােিাহী িাজোর ৩৪৩ মবহলা আসি-৪৩ িাজোর সদর 1441 গাঙ্গাইল উচ্চ বিদ্যালয়-1042 জমাোঃ ইব্রাহীম আলী সরদার 1772225052

রােিাহী িাজোর ৩৪৩ মবহলা আসি-৪৩ িাজোর সদর 1442 বিবিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয়-1041 জমাোঃ আিরাফুল ইসলাম 1715270573

রােিাহী িাজোর ৫৮ িাজোর-১ িাগাবিপাড়া 1443 িাগাবিপাড়া সরকাবর পাইলে মজিল উচ্চ বিদ্যালয়-2818 জমাোঃ আব্দুস সালাম (ভার প্রাপ্ত) 1309123840

রােিাহী িাজোর ৫৮ িাজোর-১ িাগাবিপাড়া 1444 ফাগুয়াড় বদয়াড় উচ্চ বিদ্যালয়-2799 জমাোঃ সাইফুল ইসলাম 1724685740

রােিাহী িাজোর ৫৮ িাজোর-১ িাগাবিপাড়া 1445 মাধি িাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়-2797 জমাোঃ হাসাি আলী 1714257231

রােিাহী িাজোর ৫৮ িাজোর-১ িাগাবিপাড়া 1446 নুরপুর মালঞ্চী উচ্চ বিদ্যালয়-2800 জমাোঃ মাহবুি জহাজসি 1713717893

রােিাহী িাজোর ৫৮ িাজোর-১ িাগাবিপাড়া 1447 বেগরী উচ্চ বিদ্যালয়-2807 জমাোঃ জলাকমাি জহাজসি 1719865727

রােিাহী িাজোর ৫৮ িাজোর-১ িাগাবিপাড়া 1448 বহেলী জসািাপুর উচ্চ বিদ্যালয়-2805 জমাোঃ  জিদ আলী 1719735218

রােিাহী িাজোর ৫৮ িাজোর-১ িাগাবিপাড়া 1449 িন্দীকুো উচ্চ বিদ্যালয়-2804 জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 1714944148
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রােিাহী িাজোর ৫৮ িাজোর-১ লালপুর 1450 িাবলবিিা আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-2808 ওয়াজরি জমাোঃ ইকিাল 1731246134

রােিাহী িাজোর ৫৮ িাজোর-১ লালপুর 1451 চক িাবেরপুর উচ্চ বিদ্যালয়-2809 জমাোঃ বেল্লুর রহমাি 1737371420

রােিাহী িাজোর ৫৮ িাজোর-১ লালপুর 1452 লালপুর শ্রী সুন্দরী মজিল পাইলে উচ্চ বিদ্যালয়-2810 খাো িামীম জমাোঃ ইবলয়াস 1309124039

রােিাহী িাজোর ৫৮ িাজোর-১ লালপুর 1453 রুইগাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-2811 জমা াোঃ জরাবেিা 1714461946

রােিাহী িাজোর ৫৮ িাজোর-১ লালপুর 1454 বিল মাবড়য়া িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2813 জমাোঃ আব্দুল খাজলক 1710140492

রােিাহী িাজোর ৫৮ িাজোর-১ লালপুর 1455 রাধা কান্তপুর স্কুল এন্ড কজলে-2814 জমাোঃ িেলুর রহমাি 1711006249

রােিাহী িাজোর ৫৮ িাজোর-১ লালপুর 1456 ধুপইল উচ্চ বিদ্যালয়-2815 ধীজরন্দ্রিাথ হালদার 1716724118

রােিাহী িাজোর ৫৮ িাজোর-১ লালপুর 1457 ওয়াবলয়া হাবকমুজন্ন া িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কজলে-2... জমাোঃ রাবকি জহাজসি 1740887991

রােিাহী িাজোর ৫৮ িাজোর-১ লালপুর 1458 জিখ বচলাি উচ্চ বিদ্যালয়-2817 জমাোঃ আসাদুজ্জামাি 1733193098

রােিাহী িাজোর ৫৮ িাজোর-১ লালপুর 1459 িড়িবড়য়া উচ্চ বিদ্যালয়-6130 জমাোঃ জমাফাজ্জল জহাজসি 1712800668

রােিাহী িাজোর ৫৮ িাজোর-১ লালপুর 1460 জকিিপুর উচ্চ বিদ্যালয -6214 জমাোঃ জিাফাজ্জল জহাজসি 1716076188

রােিাহী িাজোর ৫৮ িাজোর-১ লালপুর 1461 বমলকীপাড়া িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-6335 জমাোঃ হাবিবুর রহমাি 1718808289

রােিাহী িাজোর ৫৯ িাজোর-২ িলিাঙ্গা 1462 জসিভাগ লক্ষীকুল ফাবেল মাদ্রাসা-4948 এ.এইচ.এম.এ আউয়াল 1717135756

রােিাহী িাজোর ৫৯ িাজোর-২ িলিাঙ্গা 1463 পুরুজসাত্তমিাটি উচ্চ বিদ্যালয়-4947 পুরুজসাত্তমিাটি উচ্চ বিদ্যালয় 1718695561

রােিাহী িাজোর ৫৯ িাজোর-২ িলিাঙ্গা 1464 খাজুরা ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-4946 খাজুরা ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয় 1719976899

রােিাহী িাজোর ৫৯ িাজোর-২ িলিাঙ্গা 1465 শ্রীিচন্দ্র বিদ্যাবিজকিি-4934 জমাোঃ ইয়াব ি আলী 1731035549

রােিাহী িাজোর ৫৯ িাজোর-২ িাজোর সদর 1466  ািিী উচ্চ বিদ্যালয়-4941 িারায়ি চন্দ্র প্রামাবিক 1715715456

রােিাহী িাজোর ৫৯ িাজোর-২ িাজোর সদর 1467 লক্ষীপুর দারুল উলুম আবলম মাদ্রাসা-4944 জমাোঃ েয়িাল আজিদীি 1718891400

রােিাহী িাজোর ৫৯ িাজোর-২ িাজোর সদর 1468 কাফুবরয়া জহাজসি িহীদ জসাহ. উচ্চ বিদ্যালয়-4939 জমাোঃ হারুির রবিদ 1740869339

রােিাহী িাজোর ৫৯ িাজোর-২ িাজোর সদর 1469 দস্তািািাদ আবলম মাদ্রাসা-4942 জমাোঃ আক্কা  আলী 1718091045

রােিাহী িাজোর ৫৯ িাজোর-২ িাজোর সদর 1470 জিলকুবপ উচ্চ বিদ্যালয়-4940 জমাোঃ কামাল জহাজসি 1719670185

রােিাহী িাজোর ৫৯ িাজোর-২ িাজোর সদর 1471 িাঙ্গাপাড়া দাবখল মাদ্রাসা-4943 জমাোঃ ফেলুল হক 1753474637

রােিাহী িাজোর ৫৯ িাজোর-২ িাজোর সদর 1472 আলহাজ্ব হাসাি আলী জেকবিকযাল এন্ড বিএম ইিটিটিউে-... জমাোঃ িবরকুল ইসলাম 1733036139

রােিাহী িাজোর ৫৯ িাজোর-২ িাজোর সদর 1473 বদঘাপবিয়া এম জক অিাস ব কজলে-4936 জমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক 1739791529

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1474 িাবমহাল বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-4690 এস.এম আব্দুস জসািহাি 1718692064

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1475 িাহাদুরপুর বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-4692 জমাোঃ আব্দুস সাত্তার জমাল্লাহ 1719735990

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1476 িড়সাঐল িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-4684 জমাোঃ আবুল কবরম ফেলুল হক 1716721695

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1477 বসধাখালী উচ্চ বিদ্যালয়-4676 বিেয় কৃষ্ণ মন্ডল 1720465472

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1478 িাবহয়া বপ,বে,বি উচ্চ বিদ্যালয়-4667 জমাোঃ ওয়াজেদ আলী 1740634555
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রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1479 চামারী বিগ্রী কজলে-4671 এ.জক.এম আসাদ উে-োমাি 1740934620

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1480 বিয়াস উচ্চ বিদ্যালয়-4691 জমাোঃ োমাল উবিি 1717725627

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1481 েয়িগর িােপুর উচ্চ বিদ্যালয়-4678 জমাোঃ মবিউর রহমাি 1736406050

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1482 জসািাঘাটি িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-4669 জমাোঃ েহুরুল ইসলাম 1761717017

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1483 পাঙ্গাবিয়া উচ্চ বিদ্যালয়-4674 জমাোঃ িাজরক জহাজসি 1714740842

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1484 নুরপুর উচ্চ বিদ্যালয়-4668 জমাোঃ আমোদ জহাজসি 1720357989

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1485 বক্ষদ্রিবড়য়া উচ্চ বিদ্যালয়-4685 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1309124278

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1486 বসাংড়া  দমদমা পাইলে স্কুল এন্ড কজলে-4662 জমাোঃ আজিায়ারুল ইসলাম 1711194786

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1487 িড় িারইহাটি দাবখল মাদ্রাসা-4694 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1740880067

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1488 বিয়াম ল্যািজরেবর স্কুল এন্ড কজলে-4687 জমাহাোঃ আবেজুর রহমাি 1745255566

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1489 জচৌগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় ও কজলে-4695 মীর জসালায়মাি আলী 1768934940

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1490 িাবমহাল দারুস সুন্নাি এস এম দাবখল মাদ্রাসা-4693 জমাোঃ আবু িক্কর ব বিক 1740325854

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1491 লাজলার উচ্চ বিদ্যালয়-4689 জমাোঃ মাহবুি আলম 1712337208

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1492 কতুয়ািাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-4688 জমাোঃ িারদুল ইসলাম 1746108600

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1493 িাজদাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-4683 জমাোঃ আবিছুর রহমাি 1719866689

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1494 চকপুর বিলভরাে উচ্চ বিদ্যালয়-4677 জসবলম মাহমুদ 1761883908

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1495 হাবমরজঘার্ উচ্চ বিদ্যালয়-4675 জমাোঃ মাহমুদ আলী 1721797712

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1496 মবহর্মারী ইসলামীয়া দাবখল মাদ্রাসা-4673 মাহমুদুল হা াি 1727944057

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1497 মবহর্মারী উচ্চ বিদ্যালয়-4672 জমাোঃ আব্দুল আবলম 1733113780

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1498 েয়কুবড় উচ্চ বিদ্যালয়-4663 জমাোঃ জসবলম উবিি 1713725807

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1499 বিবিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয়-4664 জমাোঃ েহুরুল ইসলাম 1715408881

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1500 মুবক্তজযাদ্ধা জেকবিকযাল স্কুল এন্ড কজলে-5920 জমাোঃ লুৎফুল হাবিি 1718948758

রােিাহী িাজোর ৬০ িাজোর-৩ বসাংড়া 1501 িাঙ্গাপাড়া ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-6303 জমাোঃ আবিছুর রহমাি খাি 1717253697

রােিাহী িাজোর ৬১ িাজোর-৪ গুরুদাসপুর 1502 কাব কাো স্কুল এন্ড কজলে-399 জমাোঃ হাবিবুর রহমাি 1309124036

রােিাহী িাজোর ৬১ িাজোর-৪ গুরুদাসপুর 1503 দুগ বাপুর উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কজলে-2375 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1724163932

রােিাহী িাজোর ৬১ িাজোর-৪ গুরুদাসপুর 1504 চন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়-404 জমাোঃ আোহারুল ইসলাম 1717854618

রােিাহী িাজোর ৬১ িাজোর-৪ গুরুদাসপুর 1505 মবিন্দা উচ্চ বিদ্যালয়-403 জমাোঃ মাহবুি হাসাি 1768979432

রােিাহী িাজোর ৬১ িাজোর-৪ গুরুদাসপুর 1506 চাবপলা উচ্চ বিদ্যালয়-400 জমাোঃ জরোউল ইসলাম 1712106960

রােিাহী িাজোর ৬১ িাজোর-৪ গুরুদাসপুর 1507 জসািািাজু উচ্চ বিদ্যালয়-395 জমাোঃ আব্দুল মবেদ 1729123674
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

রােিাহী িাজোর ৬১ িাজোর-৪ গুরুদাসপুর 1508 ধানুড়া িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-396 জমাোঃ আলমগীর 1718020230

রােিাহী িাজোর ৬১ িাজোর-৪ গুরুদাসপুর 1509 চাঁচককড় িাবেমুবিি স্কুল এন্ড কজলে-402 জমাোঃ েয়িাল আজিদীি 1740578278

রােিাহী িাজোর ৬১ িাজোর-৪ গুরুদাসপুর 1510 গুরুদাসপুর সরকাবর পাইলে মজিল উচ্চ বিদ্যালয়-394 জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 1728232999

রােিাহী িাজোর ৬১ িাজোর-৪ গুরুদাসপুর 1511 জরােী জমাজ্জাজম্মল মবহলা কজলে-6326 জমাোঃরুহুল কবরম আব্বাবস 1716859247

রােিাহী িাজোর ৬১ িাজোর-৪ গুরুদাসপুর 1512 পুরুবলয়া আদি ব িহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-6533 জমাোঃ োরজেস জহাজসি 1309123990

রােিাহী িাজোর ৬১ িাজোর-৪ িড়াইগ্রাম 1513 আগ্রাি উচ্চ বিদ্যালয়-414 জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 1712247485

রােিাহী িাজোর ৬১ িাজোর-৪ িড়াইগ্রাম 1514 জসন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয়-413 ফাদার জমাহি বমন্টু রায় 1767463041

রােিাহী িাজোর ৬১ িাজোর-৪ িড়াইগ্রাম 1515 জদওিীি উচ্চ বিদ্যালয়-410 জমাোঃ আব্দুল আওয়াল 1716983477

রােিাহী িাজোর ৬১ িাজোর-৪ িড়াইগ্রাম 1516 বিবিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয়-408 জমাোঃ মাসুদ পারজভে 1719863768

রােিাহী িাজোর ৬১ িাজোর-৪ িড়াইগ্রাম 1517 সকবিমা উচ্চ বিদ্যালয়-407 জমাোঃ মহসীি আলী 1720668113

রােিাহী িাজোর ৬১ িাজোর-৪ িড়াইগ্রাম 1518 আেম আলী বিগ্রী কজলে-406 এস.এম. আসাদ-উে-োমাি 1712766693

রােিাহী িাজোর ৬১ িাজোর-৪ িড়াইগ্রাম 1519 আহজমদপুর এম, এইচ উচ্চ বিদ্যালয়-405 জমাোঃ আবেম উবিি 1768288277

রােিাহী িাজোর ৬১ িাজোর-৪ িড়াইগ্রাম 1520 িি াইগ্রাম পাইলে উচ্চ বিদ্যালয়-6397 জমাোঃ মাহবুবুর রহমাি 1716745425

রােিাহী পািিা ৬৮ পািিা-১ জিড়া 1521 িাকাবলয়া আজিায়ারা কাজদর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5580 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1716728001

রােিাহী পািিা ৬৮ পািিা-১ জিড়া 1522 জিড়া িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3284 জমাোঃ িাজয়ি আলী 1729510552

রােিাহী পািিা ৬৮ পািিা-১ জিড়া 1523 ভাজরঙ্গা একাজিমী-3285 জমাোঃ মাহফুে রহমাি 1729138901

রােিাহী পািিা ৬৮ পািিা-১ জিড়া 1524 মঞ্জুর কাজদর মবহলা কজলে-3287 জমাোঃ জমাস্তাবফজুর রহমাি 1767487309

রােিাহী পািিা ৬৮ পািিা-১ জিড়া 1525 জরড়া বি বি পাইলে হাই স্কুল-3283 জমাোঃ আলী আিরাফ 1725321265

রােিাহী পািিা ৬৮ পািিা-১ সাঁবথয়া 1526 বি, আজলাকবদয়ার উচ্চ বিদ্যালয়-5453 জমাোঃ ইমাম জহাজসি 1309125675

রােিাহী পািিা ৬৮ পািিা-১ সাঁবথয়া 1527 িাবড়য়াগদাই উচ্চ বিদ্যালয়-5614 জমাোঃ আব্দুল হান্নাি 1716731254

রােিাহী পািিা ৬৮ পািিা-১ সাঁবথয়া 1528 পাইকারহােী িহীদিগর উচ্চ বিদ্যালয়-5625 জমাোঃ ফরহাদ আলী 1721591906

রােিাহী পািিা ৬৮ পািিা-১ সাঁবথয়া 1529 দাড়ামুদা জখায়াে উবিি স্কুল এন্ড কজলে-3275 জমাোঃ বসরাে উদ-জদৌলা 1309125674

রােিাহী পািিা ৬৮ পািিা-১ সাঁবথয়া 1530 বসলন্দা উচ্চ বিদ্যালয়-3282 জমাোঃ িাকী বিল্লাহ 1725869084

রােিাহী পািিা ৬৮ পািিা-১ সাঁবথয়া 1531 ধুলাউবড় িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3276 জমাোঃ আলিাফ জহাজসি 1729622104

রােিাহী পািিা ৬৮ পািিা-১ সাঁবথয়া 1532 কািীিাথপুর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3273 জমাোঃ ইসলাম উবিি 1717999079

রােিাহী পািিা ৬৮ পািিা-১ সাঁবথয়া 1533 আফিািিগর উচ্চ বিদ্যালয়-3280 জমাোঃ সাইফুল ইসলাম 1718408772

রােিাহী পািিা ৬৮ পািিা-১ সাঁবথয়া 1534 জক্ষতুপাড়া আব্দুস সাত্তার উচ্চ বিদ্যালয়-3274 জমাোঃ বিোম উবিি 1718438029

রােিাহী পািিা ৬৮ পািিা-১ সাঁবথয়া 1535 পুন্ডুবরয়া উচ্চ বিদ্যালয়-3281 জমাোঃ আবু হাবিফ খাি 1747041071

রােিাহী পািিা ৬৯ পািিা-২ জিড়া 1536 ঢালারচর উচ্চ বিদ্যালয়-466 আব্দুর রবিদ সরদার 1719511140
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রােিাহী পািিা ৬৯ পািিা-২ সুোিগর 1537 কুবড়পাড়া জমাহাম্মাবদয়া দাবখল মাদ্রাসা-5579 জমাোঃ কুরিাি আলী 1712107703

রােিাহী পািিা ৬৯ পািিা-২ সুোিগর 1538 বচিাখড়া হাই স্কুল এন্ড কজলে-5058 জমাোঃ োহাঙ্গীর জহাজসি 1712853342

রােিাহী পািিা ৬৯ পািিা-২ সুোিগর 1539 মাবলফা হাবিির রহমাি উচ্চ বিদ্যালয়-465 খন্দকার িাহাবরয়ার সুলিাি 1712597955

রােিাহী পািিা ৬৯ পািিা-২ সুোিগর 1540 দূগ বাপুর জি ার খাতুি িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-458 জমাোঃ ফেলুর রহমাি 1711418866

রােিাহী পািিা ৬৯ পািিা-২ সুোিগর 1541 সাগরকাবন্দ বরয়ােউিীি উচ্চ বিদ্যালয়-461 জমাোঃ আব্দুল হাবলম বময়া 1732468535

রােিাহী পািিা ৬৯ পািিা-২ সুোিগর 1542 জিািজকালা স্কুল এন্ড কজলে-460 জমাোঃ নুরূল হুদা 1711057723

রােিাহী পািিা ৬৯ পািিা-২ সুোিগর 1543 সািিাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়-456 এ জক এম সামসুল আলম 1720564164

রােিাহী পািিা ৬৯ পািিা-২ সুোিগর 1544 সািিাড়ীয়া িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-459 জমাোঃ আলউবিি 1309125761

রােিাহী পািিা ৬৯ পািিা-২ সুোিগর 1545 সািিাড়ীয়া বিগ্রী কজলে-469 জমাোঃ আব্দুল িাজ দ 1712604971

রােিাহী পািিা ৬৯ পািিা-২ সুোিগর 1546 রাইপুর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-462 জমাোঃ িাব ম উবিি 1727553341

রােিাহী পািিা ৬৯ পািিা-২ সুোিগর 1547 জগাপালপুর আেগর আলী উচ্চ বিদ্যালয়-5757 জমাোঃ োবমল জহাজসি 1747040656

রােিাহী পািিা ৬৯ পািিা-২ সুোিগর 1548 রািীিগর স্কুল এন্ড কজলে-5758 জমাোঃ জমািারফ জহাজসি 1718161595

রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ চাঁেজমাহর 1549 জসন্ট বরোরস হাই স্কুল-5558 মবিকা বরজিরু 1715483959

রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ চাঁেজমাহর 1550 চােজমাহর জেকবিকযাল এন্ড বিেজিস ম্যাজিেজমন্ট ইিটি... জমাোঃ আব্দুর রবহম 1711175858

রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ চাঁেজমাহর 1551 চর িিীি হাবমদা মমিাে জেকবিকযাল এন্ড বিএম কজলে-556... জমাোঃ আকরাম জহাজসি 1733137035

রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ চাঁেজমাহর 1552 বমেবাপুর বিগ্রী কজলে-5561 জমাোঃ আব্দুল হাই বসবিকী 1717890568

রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ চাঁেজমাহর 1553 িরৎগঞ্জ টি, এ উচ্চ বিদ্যালয়-5562 জমাোঃ সাইদুল হক 1716748209

রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ চাঁেজমাহর 1554 পাশ্ববিাঙ্গা ইউবিয়ি উচ্চ বিদ্যালয়-5563 জমাোঃ িবির উিীি 1719132087

রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ চাঁেজমাহর 1555 হাবন্ডয়াল উচ্চ বিদ্যালয়-5564 জমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক 1712313683

রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ চাঁেজমাহর 1556  াইজকালা উচ্চ বিদ্যালয়-5565 জমাোঃ েহুরুল ইসলাম 1725326831

রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ চাঁেজমাহর 1557 বচকিাই উচ্চ বিদ্যালয়-6053 জমাোঃ মবেবুর রহমাি 1716929024

রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ চাঁেজমাহর 1558 দাঁবথয়া িামি গ্রাম ইউবিয়ি উচ্চ বিদ্যালয়-6054 জমাোঃ জমাস্তাবফজুর রহমাি 1717722988

রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ চাঁেজমাহর 1559 প্রজফসর িজয়ি উবিি বিগ্রী কজলে-6055 জমাোঃ সদর উবিি 1718541134

রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ চাঁেজমাহর 1560 হাবন্ডয়াল িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-6056 জমাোঃ সাইদুর রহমাি 1724386447

রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ চাঁেজমাহর 1561 িাঙ্গালা িহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-6057 জমাহাোঃ জিারাি জহাজসি 1715233656

রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ ফবরদপুর 1562 ফবরদপুর ইউবিয়ি উচ্চ বিদ্যালয়-5570 জমাোঃ জহলাল উবিি 1712213298

রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ ফবরদপুর 1563 িিওয়ারীিগর আবলম মাদ্রাসা-5571 জমাহাম্মদ িবহদ হুসাইি 1716274414

রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ ফবরদপুর 1564 হাদল ইউবিয়ি উচ্চ বিদ্যালয়-856 সাইদুর রহমাি 1761708483

রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ ভাঙ্গুড়া 1565 হােী গজয়ে উবিি মবহলা ফাবেল মাদ্রাসা-5566 জমাোঃ আেহারুল ইসলাম 1309125354
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রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ ভাঙ্গুড়া 1566 অষ্টমবির্া উচ্চ বিদ্যালয়-5567 জমাোঃ আি ার আলী 1309125335

রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ ভাঙ্গুড়া 1567 মমিাে জমাস্তফা আইবিয়াল স্কুল-5568 জমাোঃ আব্দুল হাবকম 1719511293

রােিাহী পািিা ৭০ পািিা-৩ ভাঙ্গুড়া 1568 আদািাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়-5569 জমাোঃ আব্দুল লবিফ 1748933894

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ আেঘবরয়া 1569 লক্ষীপুর দাবখল মাদ্রাসা-5582 েিাি জমাোঃ আব্দুল িারী 1714526309

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ আেঘবরয়া 1570 লক্ষীপুর মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3033 েিাি জমাোঃ মাজহ আলম 1721384598

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ আেঘবরয়া 1571 ইিারি আলী উচ্চ বিদ্যালয়-3031 েিাি জমাোঃ সাইদুল ইসলাম 1770358351

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ আেঘবরয়া 1572 কয়রািাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-3032 েিাি জমাোঃ সাইদুল ইসলাম 1917074468

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ আেঘবরয়া 1573 একদন্ত উচ্চ বিদ্যালয়-3034 েিাি জমাোঃ মবিরুজ্জামাি 1725766671

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ আেঘবরয়া 1574 িহীদ আব্দুল খাজলক উচ্চ বিদ্যালয়-3037 েিাি জমাোঃ আফোল জহাজসি বিশ্বাস 1716499898

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ আেঘবরয়া 1575 সড়ািাবড়য়া উচ্চ বিদ্যারয়-3035 েিাি জমাোঃ ইবদ্রস আলী 1721668825

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ আেঘবরয়া 1576 বি. এল. জক উচ্চ বিদ্যালয়-লক্ষিপুর-6058 েিাি জমাোঃ আলিাফ জহাজসি 1719533001

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ ঈশ্বরদী 1577 ইক্ষু গজির্ণা উচ্চ বিদ্যালয়-3764 জমাোঃ হাসানুজ্জামাি 1309125501

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ ঈশ্বরদী 1578 সরকাবর সাঁড়া মাজড়ায়ারী মজিল স্কুল এন্ড কজলে-3758 জমাোঃ আইনুল ইসলাম 1712622793

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ ঈশ্বরদী 1579 রুপপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3030 জমা াোঃ জসজহলী খাতুি 1711318355

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ ঈশ্বরদী 1580 দাশুবড়য়া এম এম উচ্চ বিদ্যালয়-3029 এস. এম. েহুরুল ইসলাম 1711410438

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ ঈশ্বরদী 1581 মাবিক িগর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3028 জমাোঃ আবিসুর রহমাি 1718860202

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ ঈশ্বরদী 1582 মুলাডুবল উচ্চ বিদ্যালয়-3027 জমাসাোঃ জসবলিা আক্তার 1716321985

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ ঈশ্বরদী 1583 এয়ারজপাে ব একাজিমী-3026 জমাোঃ জরোউল ইসলাম 1728910176

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ ঈশ্বরদী 1584 নুরোহাি উচ্চ িাবলকা বিদ্যাবিজকিি এন্ড মবহলা কজলে-... জমাোঃ খাজলকুজ্জামাি 1309125515

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ ঈশ্বরদী 1585 পাকুবড়য়া স্কুল এন্ড কজলে-3024 জমাোঃ আব্দুর রহমাি 1718874213

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ ঈশ্বরদী 1586 আলহাজ্ব জেক্সোইল বমলস উচ্চ বিদ্যালয়-3023 জমাোঃ জমাোজম্মল হক 1717255100

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ ঈশ্বরদী 1587 পূি ব জোংবর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3022 জমাোঃ োমজসদ আলী 1714657711

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ ঈশ্বরদী 1588 িঙ্গিন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়-3021 জমাোঃ মবিরুজ্জামাি 1718822256

রােিাহী পািিা ৭১ পািিা-৪ ঈশ্বরদী 1589 আরামিাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়-6178 রণবেি কুমার বিশ্বাস 1715051396

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1590 জ ফািউল্লাহ বিশ্বাস উচ্চ বিদ্যালয়-4371 জমাোঃ িাজয়ে উিীি 1712162521

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1591 পুবলি লাইিস স্কুল এন্ড কজলে, পািিা-5628 জমাোঃ িাবুল আকিার 1720435175

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1592 শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র িজপািি উচ্চ বিদ্যালয়-437... জমাোঃ আব্দুর রহমাি 1714423775

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1593 শ্রীজকাল আবেো স্মৃবি উচ্চ বিদ্যালয়-3961 জমাোঃ আবুল কালাম আোদ 1734120199

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1594 িারািাড়ীয়া আবু িকর বসবিকী আবলম মাদ্রাসা-3954 জমাোঃ হাবিবুল্লাহ 1714724216
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1595 ভাঁড়ারা উচ্চ বিদ্যালয়-3952 জমাোঃ ওবহদুর রহমাি 1714424175

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1596 িন্দিপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3950 জেসবমি আরা খাতুি 1763108177

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1597 জখাজদো হারুি িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3940 জমাোঃ িােমুল হুদা 1309125604

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1598 পািিা োউি গাল বস হাই স্কুল-858 জমাোঃ রবিউল কবরম 1718710748

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1599 আলহাজ্ব ইবলয়াস উচ্চ বিদ্যালয়-859 এস এম জমাস্তাক আহজমদ 1712704525

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1600 ইউনু  আলী স্কুল এন্ড কজলে-3933 জমাোঃ আবুল িািার 1714559484

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1601 ইসলাম গািী উচ্চ বিদ্যালয়-3936 জমাোঃ জমাোহার জহাজসি 1309125569

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1602 রাধািগর মজুমদার একাজিবম-3690 জমাোঃ আফোল জহাজসি 1309125578

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1603 খজয়রসুবি স্কুল এন্ড কজলে-3945 জমাোঃ আবুল কালাম আোদ 1714762086

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1604 বিবপ উচ্চ বিদ্যালয়-3939 জমা াোঃ মজিায়ারা খাতুি 1720179683

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1605 িহীদ ফেলুল হক জপৌর উচ্চ বিদ্যালয়-3949 জমাোঃ বসহাি উবিি 1712644303

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1606 েবহরপুর দাবখল মাদ্রাসা-3953 জমাোঃ িাবেম উিীি 1712314404

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1607 হাজেরা খাতুি গাল বস হাই স্কুল-857 জমাোঃ বুরহানুল ইসলাম 1716842186

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1608 সাদুল্যাপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3960 জমাোঃ আব্দুস সামাদ খাি 1712883208

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1609 আবরফপুর জে, ইউ, এস ফাবযল (বিগ্রী) মাদ্রাসা-3948 জমাোঃ মবিউর রহমাি 1718637848

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1610 জলাহাগড়া স্বরুপপুর দাবখল মাদ্রাসা-3959 জমাোঃ আব্দুল আলীম 1710609788

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1611 িাোঃ ইসমাইল জহাজসি জমজমাবরয়াল িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-39... জমাোঃ মবিরুল ইসলাম 1715233552

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1612 িহীদ  রবফে উবিি উচ্চ বিদ্যালয়-3934 জমাোঃ রবেম উবিি 1710864779

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1613 িহীদ স্মরবিকা উচ্চ বিদ্যালয়-3947 এস এম িাহোহাি 1716057922

রােিাহী পািিা ৭২ পািিা-৫ পািিা সদর 1614 পািিা কাজলক্টজরে পািবলক স্কুল এন্ড কজলে-6222 প্রজফসর বিিবেি কুমার িাগ 1710797868

রােিাহী িগুড়া ৩৬ িগুড়া-১ সাবরয়াকাবন্দ 1615 সাবরয়াকাবন্দ পাইলে উচ্চ িাবলকা বিদ্যালয়-4638 সাকী জমাোঃ োবকউল আলম 1712340127

রােিাহী িগুড়া ৩৬ িগুড়া-১ সাবরয়াকাবন্দ 1616 জিালারিাইড় কাজিফুল উলুম দাবখল মাদ্রাসা-4611 জমাোঃআবুল কাজিম 1713789920

রােিাহী িগুড়া ৩৬ িগুড়া-১ সাবরয়াকাবন্দ 1617 িওবখলা বপএি উচ্চ বিদ্যালয়-4608 বিমাি কুমার সাহা 1718329489

রােিাহী িগুড়া ৩৬ িগুড়া-১ সাবরয়াকাবন্দ 1618 োমথল উচ্চ বিদ্যালয়-4607 জমাোঃ আ াদুজ্জামাি 1715793080

রােিাহী িগুড়া ৩৬ িগুড়া-১ সাবরয়াকাবন্দ 1619 হােজিরপুর উচ্চ বিদ্যালয়-4606 জমাোঃ আব্দুল কবরম 1309119680

রােিাহী িগুড়া ৩৬ িগুড়া-১ সাবরয়াকাবন্দ 1620  াইহাো জক, এম ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-4605 জমাোঃ িাবহনুর ইসলাম 1714845077

রােিাহী িগুড়া ৩৬ িগুড়া-১ সাবরয়াকাবন্দ 1621 মাজেদা রহমাি স্কুল অযান্ড কজলে-4603 জমা াোঃ বদল আফজরাো খািম 1745853537

রােিাহী িগুড়া ৩৬ িগুড়া-১ সাবরয়াকাবন্দ 1622 রামচন্দ্রপুর স্কুল এন্ড কজলে-4602 জমাোঃ জিাোজম্মল হক 1840432433

রােিাহী িগুড়া ৩৬ িগুড়া-১ সাবরয়াকাবন্দ 1623 মথুরাপাড়া আবিলা োহাি জমজমাবরয়াল িাবলকা উচ্চ বিদ্যা... জমাোঃ হাসাি ফারুক(ভারপ্রাপ্ত প্রধাি বিক্ষক) 1713643664
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রােিাহী িগুড়া ৩৬ িগুড়া-১ সাবরয়াকাবন্দ 1624 গিকপাড়া স্কুল এন্ড কজলে-6438 জমাোঃ মবিউর রহমাি 1711936071

রােিাহী িগুড়া ৩৬ িগুড়া-১ জসািািলা 1625 িয়রা উচ্চ বিদ্যালয়-4634 জমাোঃ ফারাজুল ইসলাম 1309119927

রােিাহী িগুড়া ৩৬ িগুড়া-১ জসািািলা 1626 কপু ব বব-পাবক্ষক উচ্চ বিদ্যালয়-4623 জমাোঃ আবুিকর ব বিক 1717016134

রােিাহী িগুড়া ৩৬ িগুড়া-১ জসািািলা 1627 িালুরাহাে উচ্চ বিদ্যালয়-4621 জমাোঃ আব্দুল ওয়াজহদ 1791861514

রােিাহী িগুড়া ৩৬ িগুড়া-১ জসািািলা 1628 আব্দুল মান্নাি িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কজলে, মজহিপা... জমাোঃ  াইদুর রহমাি 1731826299

রােিাহী িগুড়া ৩৬ িগুড়া-১ জসািািলা 1629 জসািািলা জিগম ফবেলাতুজন্ন া মুবেি মবহলা কজলে-4617 জমাোঃ বমিহাদুজ্জামাি 1309119949

রােিাহী িগুড়া ৩৬ িগুড়া-১ জসািািলা 1630 পাকুল্লা িহু-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-4626 জমাোঃ বিয়ামুল কবির 1715622223

রােিাহী িগুড়া ৩৬ িগুড়া-১ জসািািলা 1631 সুখািপুকুর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-4613 জমাোঃ সবহদুল ইসলাম 1737895538

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1632 জিিগাড়ী মীর িাজহ আলম িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3171 জমা াোঃ মাহবুিা আলাউিীি 1716192795

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1633 দামগাড়া সসয়দ বমিা উচ্চ বিদ্যালয়-426 জমাোঃ আবুল কালাম সাহািা 1309119828

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1634 দাবড়দহ ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-420 জমাোঃ িামসুল ইসলাম 1732238452

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1635 গুবেয়া উচ্চ বিদ্যালয়-422 জমাোঃ সাবফকুল ইসলাম 1731983151

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1636 হবরপুর চালিাকাবথ ফাবযল বিবগ্র মাদ্রাসা-432 জমাোঃ এিামুল হক 1714547890

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1637 খাদইল ইউিাইজেি উচ্চ বিদ্যালয়-433 জমাোঃ আবেোর রহমাি 1716980083

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1638 জমাকামিলা উচ্চ বিদ্যালয়-423 জমাোঃ আসিরাফুল ইসলাম 1714570666

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1639 মহাস্থাি উচ্চ বিদ্যালয়-415 জমাোঃ আবমনুল ইসলাম 1776596444

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1640 েগন্নাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়-419 জমাোঃ জরোউল কবরম 1733141662

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1641 করিজকালা েিাি আলী ইসলাবময়া উচ্চ বিদ্যালয়-427 জমাোঃ িবহদুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) 1764851104

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1642 রহিল ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-416 বিিয় চন্দ্র িম বি 1739894687

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1643 জমাকামিলা মবহলা  বিগ্রী কজলে-417 এ.জক.এম আবেজুল ইসলাম 1719202266

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1644 ফাঁবসিলা এি.বি.আর  ইউিাইজেি উচ্চ বিদ্যালয়-428 িাোহাি আলী 1763901712

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1645 িড় জিল ঘবড়য়া জে.আই দাবখল  মাদ্রাসা-434 জমাোঃ খবললুর রহমাি 1760045101

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1646 গাাংিগর এ.এম.  িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-435 এ এস এম ফবসয়ার রহমাি 1712712940

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1647 চালুঞ্জা কাবলিলা ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-430 জমাোঃ সবহদুল ইসলাম 1724080767

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1648 মহাস্থাি িাহ সুলিাি িল্খী (রহোঃ) আবলম মাদ্রাসা-431 বফজরাে আহজমদ বরজু 1309119889

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1649 জদাপাড়া আব্দুল হান্নাি উচ্চ বিদ্যালয়-5633 জমাোঃ মুিছুর রহমাি 1725321668

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1650 আবলয়ারহাে বি. ইউ. এস ফাবযল বিগ্রী মাদ্রাসা-5751 এম.এ . ালাম 1731089850

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1651 পাবলকান্দা আিরাফপুর ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-6155 জমাোঃ আব্দুর রিীদ 1719202756

রােিাহী িগুড়া ৩৭ িগুড়া-২ বিিগঞ্জ 1652 গাাংিগর দাবখল মাদ্রাসা-6435 জমাোঃ আব্দুল ওয়াহাি 1718253690
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রােিাহী িগুড়া ৩৮ িগুড়া-৩ আদমবদবঘ 1653 উথরাইল উচ্চ বিদ্যালয়-2147 জমাোঃ আব্দুল িাজসি 1725923192

রােিাহী িগুড়া ৩৮ িগুড়া-৩ আদমবদবঘ 1654 কলসা আহসাি উল্লাহ ইিবষ্টটিউে-2148 জমাোঃ আোঃ কাোঃ আয়নূল হক 1715773132

রােিাহী িগুড়া ৩৮ িগুড়া-৩ আদমবদবঘ 1655  ািিী জঢকড়া উচ্চ বিদ্যালয়-6331 জমাোঃ আব্দুল মবেদ 1726260996

রােিাহী িগুড়া ৩৮ িগুড়া-৩ দু ূঁপচাবচয়া 1656 বি.বি এম আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-2143 জমাোঃ আব্দুর রউফ 1724105841

রােিাহী িগুড়া ৩৮ িগুড়া-৩ দু ূঁপচাবচয়া 1657 দুপঁচাবচয়া দারুস সুন্নাহ ফাবেল মাদ্রাসা-2145 জমাোঃ ইউসুফ আলী 1728164207

রােিাহী িগুড়া ৩৮ িগুড়া-৩ দু ূঁপচাবচয়া 1658 জিড়ুঞ্জ ইসলাবময়া দাবখল মাদ্রাসা-2141 জমাোঃ এিামুল হক জিখ 1716964204

রােিাহী িগুড়া ৩৮ িগুড়া-৩ দু ূঁপচাবচয়া 1659 জিরুঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়-2134 জমাোঃ মাহমুদুর রবিদ 1713743471

রােিাহী িগুড়া ৩৮ িগুড়া-৩ দু ূঁপচাবচয়া 1660 িাকাহার িাবলকা দাবখল মাদ্রাসা-2144 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1714844113

রােিাহী িগুড়া ৩৮ িগুড়া-৩ দু ূঁপচাবচয়া 1661 জপজথাবর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2140 জমাোঃ আব্দুল জগাফফার সাবযদার 1719107302

রােিাহী িগুড়া ৩৮ িগুড়া-৩ দু ূঁপচাবচয়া 1662 ভািহান্ডা সসয দ বমরা সাজহি দাবখল  মাদ্রাসা-2146 জমাোঃ আব্দুল হাবকম 1718825763

রােিাহী িগুড়া ৩৮ িগুড়া-৩ দু ূঁপচাবচয়া 1663 কামারগ্রাম দাবখল মাদ্রাসা-2139 জমাোঃ সাইফুল ইসলাম 1721212683

রােিাহী িগুড়া ৩৮ িগুড়া-৩ দু ূঁপচাবচয়া 1664 বখহালী বি এস দাবখল মাদ্রাসা-2142 জমাোঃ জফরদাউস 1718199298

রােিাহী িগুড়া ৩৮ িগুড়া-৩ দু ূঁপচাবচয়া 1665 উিাহি বসাংড়া উচ্চ বিদ্যালয়-2137 জমাোঃ আিাউল ইসলাম 1712413963

রােিাহী িগুড়া ৩৯ িগুড়া-৪ কাহালু 1666 কালাই রােিােী দাবখল মাদ্রাসা-5147 জমাোঃ িামছুল আলম 1725014116

রােিাহী িগুড়া ৩৯ িগুড়া-৪ কাহালু 1667 িাখড়া কাম জিলঘবড়য়া উচ্চ বিদ্যালয়-1789 বপ এম জরোউল কবরম 1718934992

রােিাহী িগুড়া ৩৯ িগুড়া-৪ কাহালু 1668 আজড়ালা উচ্চ বিদ্যালয়-1788 আবু জিামাি জমাোঃ জযািাজয়র 1774245259

রােিাহী িগুড়া ৩৯ িগুড়া-৪ কাহালু 1669 কালীপাড়া ইসমাইল জহাজসি উচ্চ বিদ্যালয়-1787 জমাোঃ আব্দুল মবেদ 1724121680

রােিাহী িগুড়া ৩৯ িগুড়া-৪ কাহালু 1670 কাহালূ িাইরুজন্ন া িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-1786 জমাোঃ জিলাল উবিি প্রাাং 1729314791

রােিাহী িগুড়া ৩৯ িগুড়া-৪ কাহালু 1671 পাঁচপীর মাোর িাবলকা বিদ্যালয়-1785 জমাোঃ বমোনুর রহমাি খাি 1745432767

রােিাহী িগুড়া ৩৯ িগুড়া-৪ কাহালু 1672 কালাই জঘািপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-1784 জমাোঃ িবহদুল ইসলাম 1309119567

রােিাহী িগুড়া ৩৯ িগুড়া-৪ কাহালু 1673 মাগুড়া এম.ইউ আবলম মাদ্রাসা-1781 জমাোঃ আব্দুস সামাদ প্রাাং 1721210225

রােিাহী িগুড়া ৩৯ িগুড়া-৪ কাহালু 1674 িারহি িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-1780 জমাোঃ েয়নুল আজিদীি খাি 1718167812

রােিাহী িগুড়া ৩৯ িগুড়া-৪ িবন্দগ্রাম 1675 রামকৃষ্ণপুর জচৌবদঘী ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-1777 জমাোঃ আকরামুজ্জামাি 1724627959

রােিাহী িগুড়া ৩৯ িগুড়া-৪ িবন্দগ্রাম 1676 মুরাদপুর িাবন্দরপুকুর দাবখল মাদ্রাসা-1779 জমাোঃ  াইফুল ইসলাম 1950297708

রােিাহী িগুড়া ৩৯ িগুড়া-৪ িবন্দগ্রাম 1677 িড় চাঙ্গুইর উচ্চ বিদ্যালয়-1775 জমাোঃ আব্দুল মবেদ 1309119624

রােিাহী িগুড়া ৩৯ িগুড়া-৪ িবন্দগ্রাম 1678 জিরাহার উচ্চ বিদ্যালয়-1774 জমাোঃ েহুরুল হক 1700641682

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ ধুিে 1679 ধুিে উপজেলা এইচ আর দাবখল মাদ্রাসা-5518 জমাোঃ িবফকুল ইসলাম 1732866622

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ ধুিে 1680 আবমিা মজয়ি অজলায়া মথুরাপুর আবলম মাদ্রাসা-5519 জমাোঃ জহলাল উবিি সরকার 1717998712

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ ধুিে 1681 জোড়খালী বসবিয়র ফাবযল মাদ্রাসা-1242 জমাোঃ হাবফজু্ুর রহমাি 1309119376
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রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ ধুিে 1682 ধুিে পাইলে িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কজলে-1256 বিকাি চন্দ্র সাহা 1715805356

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ ধুিে 1683 রাঙ্গামাটি আবুল জহাজসি েহুরা উচ্চ বিদ্যালয়-1249 জমাোঃ জমাস্তাবফজুর রহমাি 1723219434

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ ধুিে 1684 পাঁচথুপী ি রিপুর োজহর আলী উচ্চ বিদ্যালয়-1247 জমাোঃ আব্দুল আলীম 1712340247

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ ধুিে 1685 মুলিািী পারভীি িাহোহাি িালুকদার উচ্চ বিদ্যালয়-125... জমাোঃ আফ ার আলী 1774947131

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ ধুিে 1686 বিশ্বহবরগা া িহালগা া ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-1250 জমাোঃ িবফকুল ইসলাম 1716130463

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ ধুিে 1687 বঝিাই ইসলাবময়া ফাবযল (বিগ্রী) মাদ্রাসা-1244 জমাোঃ আমাি উল্যাহ 1726615015

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ ধুিে 1688 জসািাহাো উচ্চ বিদ্যালয়-5755 জমাোঃ িবফউল ইসলাম 1741345446

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ ধুিে 1689 পীরহােী উচ্চ বিদ্যালয়-5756 জমাোঃ িবফকুল ইসলাম 1309119363

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ জিরপুর 1690 জ ািকা বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-5509 এ,এস,এম রবিদুল হাসাি 1718113474

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ জিরপুর 1691 হুসিািাদ আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-5510 সুবেৎ কুমার সরকার 1714676615

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ জিরপুর 1692 কচুয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-5511 জমাোঃ আব্দুল লবিফ 1728955580

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ জিরপুর 1693 জিরপুর োউি কজলািী এ,জে উচ্চ বিদ্যালয়-5512 সুধীন্দ্রিাথ রায় 1718875404

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ জিরপুর 1694 িাঁিড়া উচ্চ বিদ্যালয়-5513 জমাোঃ নূজর আলম বসবিক 1716865924

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ জিরপুর 1695 ফুলজোড় উচ্চ বিদ্যালয় সুঘাে-1255 জমাোঃ জিল্লাল জহাজসি 1920139255

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ জিরপুর 1696 ভিািীপুর উচ্চ বিদ্যালয়-1254 জমাোঃ জমাকজলছুর 1732536097

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ জিরপুর 1697 ধড়জমাকাম স্কুল এন্ড কজলে-1253 জমাোঃ আব্দুল মান্নাি 1729447307

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ জিরপুর 1698 োমুর ইসলাবময়া উচ্চ বিদ্যালয়-1252 জমাোঃ  াইফুল ইসলাম 1712975166

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ জিরপুর 1699 উবলপুর আজমবরয়া সমতুল্যা মবহলা ফাবেল স্নািক মাদ্রাস... জমাোঃ আব্দুল হাই 1711164659

রােিাহী িগুড়া ৪০ িগুড়া-৫ জিরপুর 1700 ধিকুবন্ড িাহিাে বসরাে উচ্চ বিদ্যালয়-6532 খাি জমাোঃ োহাঙ্গীর মুবেি 1309119723

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1701 প্রয়াস িগুড়া-4905 জলোঃ কজণ বল জমাোঃ িামস আজিায়ার 1769123086

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1702 এস ও এস বচলজেি বভজলে িগুড়া-4596 জমাোঃ আবিকুর রহমাি 1716097017

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1703 জলািাল োচ্ ইিটিটিউে-2400 জমাোঃ িািভীর আলম 1762871919

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1704 িগুড়া জপৌর উচ্চ বিদ্যালয়-1805 জমাোঃ আহসাি হাবিি 1718292717

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1705 যজিাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-1804 জমাোঃ আব্দুল গফুর বেলাদার 1712853594

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1706 ভিািীগঞ্জ বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-1803 জমাোঃ আব্দুর রহমাি 1718838835

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1707 পল্লীমঙ্গল িারুইপাড়া ইউিাইজেি উচ্চ বিদ্যালয়-1801 জমাোঃ িেলুর রিীদ 1712021507

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1708 ফজয়জুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়-1800 সুেল কুমার সরকার 1716726278

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1709 িামুো উচ্চ বিদ্যালয়-1799 ভপাল চন্দ্র প্রামাবিক 1711515468

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1710 চাঁদমুহা সরলপুর উচ্চ বিদ্যালয়-1798 জমাোঃ নুরুল ইসলাম 1721795168
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1711 িাজঘাপাড়া িহীদ দাজিি উবিি স্কুল এন্ড কজলে-1793 আবু জমাোঃ সুবফয়াি 1713709669

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1712 সকচড় জেকবিকযাল এযান্ড বিএম কজলে-1792 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1711952360

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1713 োবহদুর রহমাি মবহলা বিগ্রী কজলে, িগুড়া-1791 জমাোঃ মাহাবুি আলম 1711578542

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1714 বিয়াম মজিল স্কুল ও কজলে, িগুড়া-5718 মুহাোঃ মুস্তাবফজুর রহমাি 1720252228

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1715 কাজলক্টজরে পািবলক স্কুল এন্ড কজলে, িগুড়া-5719 জমাোঃ আলমামুি সরকার 1985555000

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1716 িগুড়া সরকাবর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5740 জমা াোঃ রাজিয়া খাতুি 1718219495

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1717 িগুড়া কজরাজিিি ইিবিটিউিি এযান্ড কজলে-5741 জমাোঃ আবমনুল ইসলাম 1747208798

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1718 িামি পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-5743 জমাোঃ আব্দুল মাজেদ 1724505962

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1719 সািবিমুবলয়া ববমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-5744 জমাোঃ হাবফজুর রহমাি 1718105465

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1720 হােরাবদঘী স্কুল এন্ড কজলে-5745 পাবরোি রহমাি 1712772243

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1721 িগুড়া জুবিলী ইিবষ্টটিউিি-5746 পুলক কুমার ভরাচার্য্ব 1718629525

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1722 কােিার জসন্ট্রাল িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়, িগুড়া-5747 জমা াোঃ জেসবমি িাহার 1710789162

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1723 িগুড়া বসটি িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5749 জমাোঃ জমািারফ জহাজসি 1309119186

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1724 বপ্র-কযাজিে িাস বারী এন্ড হাই স্কুল-5750 জমাোঃ েহুরুল আলম 1710145189

রােিাহী িগুড়া ৪১ িগুড়া-৬ িগুড়া সদর 1725 োিীয় কবিউোর প্রবিক্ষণ ও গজির্ণা একাজিমী (জিকোর... জমাোঃ িাবফউল ইসলাম 1727047845

রােিাহী িগুড়া ৪২ িগুড়া-৭ গািিলী 1726 গািিলী আবলম মাদ্রাসা-1639 জমাোঃ জরোউল িারী 1712087601

রােিাহী িগুড়া ৪২ িগুড়া-৭ গািিলী 1727 জসািাকাবিয়া বহোবুি নূর িাবলকা দাবখল মাদ্রাসা-1637 জমাোঃ আবুল িাজ দ 1719737425

রােিাহী িগুড়া ৪২ িগুড়া-৭ গািিলী 1728 দূগ বাহাো দারুল উলুম  ফাবযল (স্নািক) মাদ্রাসা-164... আবু মািছুর জমাোঃ আব্দুি িাকুর 1309119526

রােিাহী িগুড়া ৪২ িগুড়া-৭ গািিলী 1729 সাগাটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়-1640 এ ,টি,এম আবমনুর  রহমাি 1715386243

রােিাহী িগুড়া ৪২ িগুড়া-৭ গািিলী 1730 উেগ্রাম বপন্টু িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-1645 জমাোঃ আিওয়ারুল ইসলাম 1751393206

রােিাহী িগুড়া ৪২ িগুড়া-৭ গািিলী 1731 কাগইল করুণাকান্ত উচ্চ বিদ্যালয়-1636 জমাোঃ জমািারক আলী মন্ডল 1634615694

রােিাহী িগুড়া ৪২ িগুড়া-৭ গািিলী 1732 আেিাবড়য়া আিমতুল্লাহ িাবলকা দাবখল মাদ্রাসা-1643 জমাোঃ আব্দুর রহমাি 1740992106

রােিাহী িগুড়া ৪২ িগুড়া-৭ গািিলী 1733 জসািারায় উচ্চ বিদ্যালয়-2334 জমাোঃ েহুরুল ইসলাম 1712437760

রােিাহী িগুড়া ৪২ িগুড়া-৭ িাোহািপুর 1734 সাোপুর জিলপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়-1635 জমাোঃ ওয়াদুদ জহাজসি 1718716665

রােিাহী িগুড়া ৪২ িগুড়া-৭ িাোহািপুর 1735 জোড়া িেমুল উলুম কাবমল স্নািজকাত্তর মাদ্রাসা-1634 এ. এইচ এম িহীদুল ইসলাম 1703891325

রােিাহী িগুড়া ৪২ িগুড়া-৭ িাোহািপুর 1736 ফুলজকাে িিদয় কারীগবড় উচ্চ বিদ্যালয়-1632 এ. এইচ এম রবফকুল ইসলাম 1716030498

রােিাহী িগুড়া ৪২ িগুড়া-৭ িাোহািপুর 1737 জপায়ালগা া মুসবলম উচ্চ বিদ্যালয়-4902 জমাোঃ কামরুজ্জামাি 1718406938

রােিাহী িগুড়া ৪২ িগুড়া-৭ িাোহািপুর 1738 আবড়য়া রবহমািাদ উচ্চ বিদ্যালয়-6300 জমাোঃ আব্দুল্লাহ  আল জমািাইম 1710147058

রােিাহী রােিাহী ৩৩৭ মবহলা আসি-৩৭ জগাদাগাড়ী 1739 আই হাই উচ্চ বিদ্যালয়-4056 জমাোঃ হজসি আলী 1718577092
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)
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রােিাহী রােিাহী ৩৩৭ মবহলা আসি-৩৭ জগাদাগাড়ী 1740 জপ্রমিলী িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-4057 জমাোঃ মুক্তার আলী 1771795477

রােিাহী রােিাহী ৩৩৭ মবহলা আসি-৩৭ িাজিার 1741 কামার গাঁ উচ্চ বিদ্যালয়-4058 সুব্রি কুমার পাল 1823384099

রােিাহী রােিাহী ৩৩৭ মবহলা আসি-৩৭ পিা 1742 খড়খড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-4059 জমাোঃ রমোি আলী 1734640408

রােিাহী রােিাহী ৩৩৭ মবহলা আসি-৩৭ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1743 রােিাহী কজলবেজয়ে স্কুল-4055 ি. জমাসা: নূরোহাি জিগম 1715844278

রােিাহী রােিাহী ৫২ রােিাহী-১ জগাদাগাড়ী 1744 গুবণগ্রাম মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5173 জমাোঃ িবরফুল ইসলাম 1309126710

রােিাহী রােিাহী ৫২ রােিাহী-১ জগাদাগাড়ী 1745 জপ্রমিলী সুকিাবসয়া উচ্চ বিদ্যালয়-5613 জমাোঃ মাহবুবুল আলম 1761785494

রােিাহী রােিাহী ৫২ রােিাহী-১ জগাদাগাড়ী 1746 িাসুজদিপুর িাবহদুজন্নসা িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-4710 এইচ এম জমাকজসদুল হাসাি 1715507425

রােিাহী রােিাহী ৫২ রােিাহী-১ জগাদাগাড়ী 1747 বদগরাম উচ্চ বিদ্যালয়-4708 জমাোঃ আিাউর রহমাি 1727372164

রােিাহী রােিাহী ৫২ রােিাহী-১ জগাদাগাড়ী 1748 মবহিালিাড়ী মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-4707 জমাোঃ হায়দার আলী 1745532222

রােিাহী রােিাহী ৫২ রােিাহী-১ জগাদাগাড়ী 1749 জগাগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় ও কজলে-4706 জমাোঃ আব্দুল িারী 1718168972

রােিাহী রােিাহী ৫২ রােিাহী-১ জগাদাগাড়ী 1750 বপবরেপুর উচ্চ বিদ্যালয়-4705 জমাোঃ মাহফুজুল আলম 1715210156

রােিাহী রােিাহী ৫২ রােিাহী-১ জগাদাগাড়ী 1751 রাোিাড়ীহাে িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-4704 জমাোঃ মাফরুিীি 1719790947

রােিাহী রােিাহী ৫২ রােিাহী-১ িাজিার 1752 সািপুকুবরয়া উচ্চ বিদ্যালয়-5435 বফজরাে আহজমদ 1726325271

রােিাহী রােিাহী ৫২ রােিাহী-১ িাজিার 1753 আকচা উচ্চ বিদ্যালয়-4716 জমাোঃ আসলাম উবিি 1716921623

রােিাহী রােিাহী ৫২ রােিাহী-১ িাজিার 1754 ফের আলী জমাল্লা বিগ্রী কজলে-4715 জমাোঃ েয়িাল আজিবদি 1716710857

রােিাহী রােিাহী ৫২ রােিাহী-১ িাজিার 1755 সরিোই বিগ্রী কজলে-4714 জমাোঃ ইমারি আলী 1712166400

রােিাহী রােিাহী ৫২ রােিাহী-১ িাজিার 1756 কাঠালপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-4713 জমাোঃ রবিউল ইসলাম 1774735354

রােিাহী রােিাহী ৫২ রােিাহী-১ িাজিার 1757 হাবিিাইল উচ্চ বিদ্যালয়-4712 জমাোঃ আয়িাল হক 1716726885

রােিাহী রােিাহী ৫২ রােিাহী-১ িাজিার 1758 মালিান্দা উচ্চ বিদ্যালয়-4711 জমাোঃ আফিাি উবিি 1714967255

রােিাহী রােিাহী ৫২ রােিাহী-১ িাজিার 1759 জচারকখর উচ্চ বিদ্যালয়-4703 জমাোঃ আইনুল হাসাি 1714972635

রােিাহী রােিাহী ৫৩ রােিাহী-২ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1760 লক্ষ্মীপুর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়, রােিাহী-5503 আইবরি োফর 1913815072

রােিাহী রােিাহী ৫৩ রােিাহী-২ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1761 িহীদ িেমুল হক িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5504 আব্বাস উিীি আহজমদ 1715529727

রােিাহী রােিাহী ৫৩ রােিাহী-২ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1762 রােিাহী জলাকিাথ উচ্চ বিদ্যালয়-5505 জমা াোঃ বফজরাো জিগম 1767677798

রােিাহী রােিাহী ৫৩ রােিাহী-২ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1763 জ াে িিগ্রাম মাধ্যবমক আদি ব িাবলকা বিদ্যালয়-1216 িাবসমা খাতুি 1715122449

রােিাহী রােিাহী ৫৩ রােিাহী-২ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1764 বি.বস.এস.আই.আর ল্যািজরোবর উচ্চ বিদ্যালয়-1220 জমাোঃ আব্দুল েবলল 1714228555

রােিাহী রােিাহী ৫৩ রােিাহী-২ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1765 আেজকার্ী উচ্চ বিদ্যালয়-1221 বিউলী খাতুি 1787298343

রােিাহী রােিাহী ৫৩ রােিাহী-২ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1766 আল বহকমাহ মুসবলম একাজিমী-1214 জমাোঃ সাবিফ উিীি 1719106804

রােিাহী রােিাহী ৫৩ রােিাহী-২ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1767 রােিাহী জকাে ব একাজিমী-1211 জমাোঃ সবফকুল ইসলাম 1717548816

রােিাহী রােিাহী ৫৩ রােিাহী-২ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1768 িহীদ মামুি মাহমুদ পুবলি লাইিস্ স্কুল অযান্ড কজলে,... ি. জমাোঃ জগালাম মাওলা 1711380083
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রােিাহী রােিাহী ৫৩ রােিাহী-২ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1769 অগ্রণী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়-1212 জমাোঃ সাইফুল হক 1711191440

রােিাহী রােিাহী ৫৩ রােিাহী-২ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1770 এস ও এস বচলজেি বভজলে, রােিাহী-4593 এ. বি. এম. িদরুল মুিবকর 1711408266

রােিাহী রােিাহী ৫৩ রােিাহী-২ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1771 হাবে েবমর  উবিি িাবফিা মবহলা বিগ্রী কজলে-1226 জমাোঃ িােবুল ইসলাম 1731354575

রােিাহী রােিাহী ৫৩ রােিাহী-২ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1772 িাহ মখদুম কজলে, রােিাহী-1225 এস এম জরোউল ইসলাম 1814633210

রােিাহী রােিাহী ৫৩ রােিাহী-২ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1773 রােিাহী জকাে ব কজলে-1224 এ. জক. এম কামরুজ্জামাি 1711000210

রােিাহী রােিাহী ৫৩ রােিাহী-২ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1774 োিীয় িরুি সাংঘ একাজিমী-1223 জমাোঃ বমেবাউল হক 1716121566

রােিাহী রােিাহী ৫৩ রােিাহী-২ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1775 বিজরাইল কজলািী উচ্চ বিদ্যালয়-1222 বিরঞ্জি প্রামাবিক 1718577387

রােিাহী রােিাহী ৫৩ রােিাহী-২ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1776 সূয বকণা উচ্চ বিদ্যালয়-1218 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1707279802

রােিাহী রােিাহী ৫৩ রােিাহী-২ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1777 িহীদ কজণ বল কােী এমদাদুল হক পািবলক স্কুল-1217 জমা া: জরহািা আখিার 1706363073

রােিাহী রােিাহী ৫৩ রােিাহী-২ রােিাহী বসটি কজপ বাজরিি 1778 প্রয়াস, রােিাহী জসিাবিিাস-4906 জমাোঃ িবফকুল ইসলাম 1710552085

রােিাহী রােিাহী ৫৪ রােিাহী-৩ পিা 1779 কবি কােী িেরুল ইসলাম বিবগ্র কজলে-3611 জমাোঃ এিামুল হক 1713724818

রােিাহী রােিাহী ৫৪ রােিাহী-৩ পিা 1780 দি বিপাড়া িহীদ কামারুজ্জামাি মহাবিদ্যালয়-3609 জমাোঃ জগালাম মাসুদ 1712274812

রােিাহী রােিাহী ৫৪ রােিাহী-৩ পিা 1781 দারুিা িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3608 জমাোঃ জসাহরাি জহাজসি 1721380645

রােিাহী রােিাহী ৫৪ রােিাহী-৩ পিা 1782 জখালািিা দাবখল মাদ্রাসা-3606 জমাোঃ বমকাইল জহাজসি 1670223390

রােিাহী রােিাহী ৫৪ রােিাহী-৩ পিা 1783 িওহাো  াজলবহয়া দারুলছুন্নি ফাবেল মাদ্রাসা-3604 জমাোঃ আলিাফ উিীি 1711014271

রােিাহী রােিাহী ৫৪ রােিাহী-৩ পিা 1784 আদি ব বিগ্রী কজলে-3602 জমাোঃ েয়িাল আজিদীি 1712437811

রােিাহী রােিাহী ৫৪ রােিাহী-৩ জমাহিপুর 1785 আথরাই উচ্চ বিদ্যালয়-3601 এম. এ কাইউম 1711010160

রােিাহী রােিাহী ৫৪ রােিাহী-৩ জমাহিপুর 1786 আত্রাই আবলম মাদ্রাসা-4734 জমাহা: হুসাইি 1716203746

রােিাহী রােিাহী ৫৪ রােিাহী-৩ জমাহিপুর 1787 আত্রাই অগ্রিী বিগ্রী কজলে-3595 জমা: আরসুজ্জামাি মাজলক 1711968829

রােিাহী রােিাহী ৫৪ রােিাহী-৩ জমাহিপুর 1788 জকিরহাে বিগ্রী কজলে-3598 জমাোঃ বগয়াস উবিি 1711445576

রােিাহী রােিাহী ৫৪ রােিাহী-৩ জমাহিপুর 1789 বিিহারা উচ্চ বিদ্যালয়-3599 জমাোঃ আবুল জহাজসি 1718936197

রােিাহী রােিাহী ৫৪ রােিাহী-৩ জমাহিপুর 1790 জিলিা উচ্চ বিদ্যালয়-3593 জমাোঃ সাইদুর রহমাি প্রাাং 1712362931

রােিাহী রােিাহী ৫৪ রােিাহী-৩ জমাহিপুর 1791 িাকবিমইল উচ্চ বিদ্যালয়-3590 জমাোঃ আব্দুল েবলল জমাল্লা 1782968783

রােিাহী রােিাহী ৫৪ রােিাহী-৩ জমাহিপুর 1792 মবহর্কুবন্ড দাবখল মাদ্রাসা-3594 জমাোঃ সাইফুল ইসলাম 1748952149

রােিাহী রােিাহী ৫৪ রােিাহী-৩ জমাহিপুর 1793 জমাহিপুর হাসাবিয়া িাবমরুল বমল্লাি আবলম মাদ্রাসা-639... জমাোঃ িবফকুল ইসলাম 1309126827

রােিাহী রােিাহী ৫৫ রােিাহী-৪ িাগমারা 1794 িীরকুৎসা অবিিাি স্কুল এন্ড কজলে-447 জমাোঃ জুলবফকার আলী 1714338795

রােিাহী রােিাহী ৫৫ রােিাহী-৪ িাগমারা 1795 গাজঙ্গাপাড়া িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-443 জমাোঃ িহীদুল ইসলাম প্রাাং 1713704487

রােিাহী রােিাহী ৫৫ রােিাহী-৪ িাগমারা 1796 মীরপুর উচ্চ বিদ্যালয়-455 জমাোঃ িাহাোমাল 1735852699

রােিাহী রােিাহী ৫৫ রােিাহী-৪ িাগমারা 1797 কাচারী জকায়ালীপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-454 জমাোঃ আব্দুস সালাম খাি 1712498257
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রােিাহী রােিাহী ৫৫ রােিাহী-৪ িাগমারা 1798 জকািািাবড়য়া উচ্চ বিদ্যালয়-448 জমাোঃ কাব র উিীি 1714722197

রােিাহী রােিাহী ৫৫ রােিাহী-৪ িাগমারা 1799 মচমইল িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-438 জিখ জমাোঃ আলী হাসাি 1728006823

রােিাহী রােিাহী ৫৫ রােিাহী-৪ িাগমারা 1800 জিরজকাল বিমলা উচ্চ বিদ্যালয়-451 জমাোঃ আবুল কালাম আোদ 1724983721

রােিাহী রােিাহী ৫৫ রােিাহী-৪ িাগমারা 1801 জগাড়সার উচ্চ বিদ্যালয়-449 জমাোঃ আব্দুল রবিদ 1713732669

রােিাহী রােিাহী ৫৫ রােিাহী-৪ িাগমারা 1802 হােদামিাি দাবখল মাদ্রাসা-446 জমাোঃ এিামুল হক 1745354492

রােিাহী রােিাহী ৫৫ রােিাহী-৪ িাগমারা 1803 কাবিলা সবুে সাংঘ আদি ব হাইস্কুল এন্ড কজলে-445 মিজু জমাহাম্মদ প্রাাং 1740636339

রােিাহী রােিাহী ৫৫ রােিাহী-৪ িাগমারা 1804 বঝকরা উচ্চ বিদ্যালয়-444 জমাোঃ জগালাম বকিবরয়া 1783903056

রােিাহী রােিাহী ৫৫ রােিাহী-৪ িাগমারা 1805 আজলাকিগর মবহলা স্কুল এন্ড কজলে-442 জমাোঃ আসাদুল ইসলাম 1716126095

রােিাহী রােিাহী ৫৫ রােিাহী-৪ িাগমারা 1806 িড় বিহািালী গাল বস হাইস্কুল এন্ড কজলে-440 জমা কােী সাবফউল আলম 1718993843

রােিাহী রােিাহী ৫৫ রােিাহী-৪ িাগমারা 1807 জগায়ালকাবন্দ দাবখল মাদ্রাসা-439 জমাোঃ আকির আলী মন্ডল 1715804260

রােিাহী রােিাহী ৫৫ রােিাহী-৪ িাগমারা 1808 সাঁজকায়া উচ্চ বিদ্যালয়-436 জমাোঃ আজিায়ার জহাজসি 1719533848

রােিাহী রােিাহী ৫৫ রােিাহী-৪ িাগমারা 1809 মুগাইপাড়া উচ্চ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6395 জমাোঃ হাবফজুর রহমাি 1309126272

রােিাহী রােিাহী ৫৬ রােিাহী-৫ দুগ বাপুর 1810 বসাংগা আদি ব িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3622 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1738590197

রােিাহী রােিাহী ৫৬ রােিাহী-৫ দুগ বাপুর 1811 হাে কািপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-3621 জমাোঃ োহাঙ্গীর কবির বসবিকী 1729752870

রােিাহী রােিাহী ৫৬ রােিাহী-৫ দুগ বাপুর 1812 জহাো অিন্তকাবন্দ ববমুখী দাবখল মাদ্রাসা-3620 জচৌধুরী জমাোঃ আব্দুল্লাজহল কাফী 1715605064

রােিাহী রােিাহী ৫৬ রােিাহী-৫ দুগ বাপুর 1813 িখবিয়ারপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3617 জমাোঃ আলাউবিি 1728223327

রােিাহী রােিাহী ৫৬ রােিাহী-৫ দুগ বাপুর 1814 জিবিলা উচ্চ বিদ্যালয়-3616 জমাোঃ হাবিবুর রহমাি 1718808293

রােিাহী রােিাহী ৫৬ রােিাহী-৫ দুগ বাপুর 1815 কয়ামােমপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3615 জমাোঃ হাবিল উবিি প্রাাং 1719209754

রােিাহী রােিাহী ৫৬ রােিাহী-৫ দুগ বাপুর 1816 আড়ইল উচ্চ বিদ্যালয়-3613 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1718577322

রােিাহী রােিাহী ৫৬ রােিাহী-৫ পুঠিয়া 1817 ঝলমবলয়া উচ্চ বিদ্যালয়-3629 জমাোঃ সাজ্জাদ জহাজসি িার্ কী 1309126946

রােিাহী রােিাহী ৫৬ রােিাহী-৫ পুঠিয়া 1818 জধাপাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-3628 জমাোঃ মবিউর রহমাি 1718282186

রােিাহী রােিাহী ৫৬ রােিাহী-৫ পুঠিয়া 1819 পচামাবড়য়া বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-3627 মধুসুদি মন্ডল 1721590332

রােিাহী রােিাহী ৫৬ রােিাহী-৫ পুঠিয়া 1820 িাজিশ্বর ইসলাবময়া উচ্চ বিদ্যালয়-3625 জমাোঃ আোদ আলী 1716303437

রােিাহী রােিাহী ৫৬ রােিাহী-৫ পুঠিয়া 1821 োবমরা উচ্চ বিদ্যালয়-3624 জমাোঃ আব্দুর রবিদ িাহা 1718577462

রােিাহী রােিাহী ৫৬ রােিাহী-৫ পুঠিয়া 1822 কান্দ্রা দাবখল মাদ্রাসা-3623 মাওলািা জমাোঃ আজিায়ার জহাজসি 1729910605

রােিাহী রােিাহী ৫৬ রােিাহী-৫ পুঠিয়া 1823 জধাকড়াকুল উচ্চ বিদ্যালয়-3626 জমাোঃ জরোউল কবরম 1309126950

রােিাহী রােিাহী ৫৭ রােিাহী-৬ চারঘাে 1824 িাজলহা িাহ জমাহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়-5377 জমা:জহদায়দুল ইসলাম 1712703163

রােিাহী রােিাহী ৫৭ রােিাহী-৬ চারঘাে 1825 িন্দিগা ী িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-5378 জমা:আসাদুজ্জামাি আখন্দ 1718676655

রােিাহী রােিাহী ৫৭ রােিাহী-৬ চারঘাে 1826 পদ্মা উচ্চ বিদ্যালয়-5379 জমা:আবুল হাজসম 1721665692
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রােিাহী রােিাহী ৫৭ রােিাহী-৬ চারঘাে 1827 রাওথা কজলে-5382 জমা:িাজদর জহাসাইি 1712501666

রােিাহী রােিাহী ৫৭ রােিাহী-৬ চারঘাে 1828 িাকরা বিগ্রী কজলে-5383 জমা:আব্দুর রউফ 1309126579

রােিাহী রােিাহী ৫৭ রােিাহী-৬ চারঘাে 1829 পাইেখালী উচ্চ বিদ্যালয়-5384 জমা:আয়ুি জহাজসি 1712479939

রােিাহী রােিাহী ৫৭ রােিাহী-৬ চারঘাে 1830 চারঘাে মবহলা কজলে-5385 জমা:আব্দুল হাই 1738744009

রােিাহী রােিাহী ৫৭ রােিাহী-৬ চারঘাে 1831 িিবকজিার উচ্চ বিদ্যালয়-5386 জমা:মুিজুরুল হক 1718617711

রােিাহী রােিাহী ৫৭ রােিাহী-৬ চারঘাে 1832 সরদহ িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5387 জমা:জরোউল কবরম 1717088898

রােিাহী রােিাহী ৫৭ রােিাহী-৬ চারঘাে 1833 চারঘাে পাইলে উচ্চ বিদ্যালয়-5837 জমা:বসরাজুল ইসলাম 1309126501

রােিাহী রােিাহী ৫৭ রােিাহী-৬ িাঘা 1834 জমাোহার জহাজসি মবহলা বিগ্রী কজলে-5366 জমা:িব ম উিীি 1719550438

রােিাহী রােিাহী ৫৭ রােিাহী-৬ িাঘা 1835 পারসাওিা বিজিাদপুর উচ্চ বিদ্যালয়-5368 জমা:বসবিকুর রহমাি 1309126224

রােিাহী রােিাহী ৫৭ রােিাহী-৬ িাঘা 1836 আলহাজ্ব এরিাদ আলী মবহলা বিগ্রী কজলে-5370 জমা:িাহিাে আলী 1712233693

রােিাহী রােিাহী ৫৭ রােিাহী-৬ িাঘা 1837 আলাইপুর উচ্চ বিদ্যালয়-5371 জমা:আবুল কালাম 1309126220

রােিাহী রােিাহী ৫৭ রােিাহী-৬ িাঘা 1838 িাউসা জহদাবিপাড়া দাবখল মাদ্রাসা-5373 জমা:আব্দুর রিীদ 1736542745

রােিাহী রােিাহী ৫৭ রােিাহী-৬ িাঘা 1839 দাদপুর গড়গড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-5375 জমা:এমদাদুল হক 1719209324

রােিাহী রােিাহী ৫৭ রােিাহী-৬ িাঘা 1840 িাঘা হযরি িাহ আব্দুল হাবমদ দাবিিমন্দ ফাবেল মাদ্রা... জমা: আব্দূল লবিফ 1715059016

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬২ বসরােগঞ্জ-১ কােীপুর 1841 বিমুলদাইড় িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-3582 জমাোঃ আব্দুল লবিফ 1718612274

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬২ বসরােগঞ্জ-১ কােীপুর 1842 জিড়ীজপােল পলািিাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-3576 জমাোঃ বফজরাে উবিি 1716746153

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬২ বসরােগঞ্জ-১ কােীপুর 1843 চরবগবরি এম মিসুর আলী োিীয় উচ্চ বিদ্যালয়-3575 জমাোঃ ফেলুর রহমাি 1752295962

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬২ বসরােগঞ্জ-১ কােীপুর 1844 জিলকিল ইলাহী িক্স বরয়াে উবিি িহুমুখী উচ্চ বিদ্যা... জমাোঃ আবমর জহাজসি 1717766354

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬২ বসরােগঞ্জ-১ কােীপুর 1845 জসািামুখী ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-3572 জমাোঃ জফরজদৌস আলম 1715271788

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬২ বসরােগঞ্জ-১ কােীপুর 1846 কাবচহারা ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-3571 জমাোঃ সাখাওয়াি জহাজসি 1720495642

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬২ বসরােগঞ্জ-১ কােীপুর 1847 উদগাড়ী বিবগ্র কজলে-3570 জমাোঃ আব্দুল লবিফ 1718584028

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬২ বসরােগঞ্জ-১ কােীপুর 1848 চাবলিািাঙ্গা মবহলা বিবগ্র কজলে-3568 জমাোঃ ফেলুল হক 1712568320

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬২ বসরােগঞ্জ-১ কােীপুর 1849 গান্ধাইল আইবিয়াল বিবগ্র কজলে-3567 জমাোঃ আিরাফ আলী 1711182129

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬২ বসরােগঞ্জ-১ কােীপুর 1850 চাবলিািাঙ্গা বিবিএি িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-3566 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1712199227

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬২ বসরােগঞ্জ-১ কােীপুর 1851 জমঘাই ই. ইউ. আই িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-3563 জমাোঃ আব্দুল িাকী 1714495534

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬২ বসরােগঞ্জ-১ কােীপুর 1852 কাবেপুর রািী বদিমবি িহু-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-6033 ক্ষুবদরাম কুমার সাহা 1712916972

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬২ বসরােগঞ্জ-১ বসরােগঞ্জ সদর 1853 সড়াকিল উচ্চ বিদ্যালয়-3580 জমাোঃ িবহদুল ইসলাম 1798487736

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬২ বসরােগঞ্জ-১ বসরােগঞ্জ সদর 1854 িাহুকা কজলে-3579 জমাোঃ আবমনুল ইসলাম 1718875777

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬২ বসরােগঞ্জ-১ বসরােগঞ্জ সদর 1855 হবরণা-িাগিােী উচ্চ বিদ্যালয়-3578 জমাোঃ িবহদুল ইসলাম 1309128366
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬২ বসরােগঞ্জ-১ বসরােগঞ্জ সদর 1856 জঘাড়াচরা উচ্চ বিদ্যালয়-3564 জমাোঃ  াইফুল ইসলাম 1721401648

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬২ বসরােগঞ্জ-১ বসরােগঞ্জ সদর 1857 জক, বস, আর েবমলা মবেির রহমাি উচ্চ বিদ্যালয়-2320 জমাোঃ আলমগীর কবির 1718708329

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৩ বসরােগঞ্জ-২ কামারখন্দ 1858 বি.জক.এস.জক আদি ব স্কুল ও কাবরগবর কজলে-4958 জমাোঃ মবমনুল ইসলাম িালুকদার 1712559586

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৩ বসরােগঞ্জ-২ কামারখন্দ 1859 জেভবসস ফ্লাইওভার উচ্চ বিদ্যালয়-4957 জমাোঃ িহীদুল ইসলাম 1712799822

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৩ বসরােগঞ্জ-২ কামারখন্দ 1860 িড়ধুল আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-635 জমাোঃ িাহবরয়া আলম 1309128089

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৩ বসরােগঞ্জ-২ কামারখন্দ 1861 রায়জদৌলিপুর উচ্চ বিদ্যালয়-634 জমাোঃ  াজরায়ার জহাজসি 1309128086

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৩ বসরােগঞ্জ-২ কামারখন্দ 1862 মবফে উবিি িালুকদার স্মৃবি উচ্চ বিদ্যালয়-633 জমাোঃ আব্দুল হাবলম 1309128090

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৩ বসরােগঞ্জ-২ কামারখন্দ 1863 িাবন্দিা কামাবলয়া উচ্চ বিদ্যালয়-632 জমাোঃ মাহমুদুল আলম 1712606412

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৩ বসরােগঞ্জ-২ কামারখন্দ 1864 জকািািাড়ী ইসহাক উচ্চ বিদ্যালয়-631 মুহাম্মদ আব্দুস  বুর 1716373868

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৩ বসরােগঞ্জ-২ কামারখন্দ 1865 ঝাটি জিলাই সাজদক আলী উচ্চ বিদ্যালয়-6145 আবু জহিা জমাস্তফা কামাল 1712122834

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৩ বসরােগঞ্জ-২ বসরােগঞ্জ সদর 1866 জপাড়ািাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-627 জমাোঃ আবু িক্কার বসবিক 1917299338

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৩ বসরােগঞ্জ-২ বসরােগঞ্জ সদর 1867 সাজলহা ইসহাক সরকাবর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-620 জমাোঃ আফসার আলী 1683381759

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৩ বসরােগঞ্জ-২ বসরােগঞ্জ সদর 1868 চর জখাকিািাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-630 জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 1724551686

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৩ বসরােগঞ্জ-২ বসরােগঞ্জ সদর 1869 জিতুবলয়া চুবিয়াহাটি উচ্চ বিদ্যালয়-629 জমাোঃ মসলীম উবিি 1740330335

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৩ বসরােগঞ্জ-২ বসরােগঞ্জ সদর 1870 মবল্লকা  ািাউল্লাহ আি ারী উচ্চ বিদ্যালয়-628 জমাোঃ আবিকুল ইসলাম 1716089389

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৩ বসরােগঞ্জ-২ বসরােগঞ্জ সদর 1871 এস.বি. জরলওজয় কজলাবি স্কুল এন্ড কজলে-625 জমাোঃ আিরাফুল ইসলাম 1716513455

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৩ বসরােগঞ্জ-২ বসরােগঞ্জ সদর 1872 বসরােগঞ্জ বিদুযৎ উন্নয়ি জিাি ব মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6... জমা াোঃ বিউটি সুলিািা 1309128376

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৩ বসরােগঞ্জ-২ বসরােগঞ্জ সদর 1873 বসরােগঞ্জ িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-623 জমাোঃ ফবরদুল ইসলাম 1710609428

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৩ বসরােগঞ্জ-২ বসরােগঞ্জ সদর 1874 োহাি আরা উচ্চ বিদ্যালয়-622 সরকার  াজিায়ার জহাজসি 1716328008

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৩ বসরােগঞ্জ-২ বসরােগঞ্জ সদর 1875 বসরােগঞ্জ কাজলক্টজরে স্কুল এন্ড কজলে-6032 জমাহাম্মদ মবির জহাজসি 1740958221

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৪ বসরােগঞ্জ-৩ িাড়াি 1876 িাজদাকসয়দপুর েিকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয়-370 জমাোঃ মাজেদুর রহমাি 1714461624

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৪ বসরােগঞ্জ-৩ িাড়াি 1877 লালুয়া মাবঝড়া উচ্চ বিদ্যালয়-369 জমাোঃ আ াদুজ্জামাি 1718627192

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৪ বসরােগঞ্জ-৩ িাড়াি 1878 িঙ্গমািা জিখ ফবেলাতুজন্ন া মুবেি আইবিয়াল সরকাবর কল... জমাোঃ জমাোজম্মল হক 1718091264

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৪ বসরােগঞ্জ-৩ িাড়াি 1879 বিল চলি িঙ্গিন্ধু িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-356 জমাোঃ আফোল জহাজসি 1720434703

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৪ বসরােগঞ্জ-৩ িাড়াি 1880 জসালাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-354 আহজমদ আলী 1714741105

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৪ বসরােগঞ্জ-৩ িাড়াি 1881 ইসলামীয়া পাইলে উচ্চ বিদ্যালয়-353 জমাোঃ আব্দুস সালাম 1740545718

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৪ বসরােগঞ্জ-৩ রায়গঞ্জ 1882 ই, বি, এি উচ্চ বিদ্যালয়-5052 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1777495396

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৪ বসরােগঞ্জ-৩ রায়গঞ্জ 1883 দাদপুর বে.আর কজলে-367 জমাোঃ োমাল উবিি 1712819459

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৪ বসরােগঞ্জ-৩ রায়গঞ্জ 1884 সলাংগা বিগ্রী কজলে-366 বমেবা জমাোঃ আিরাফুল আলম 1770035812
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রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৪ বসরােগঞ্জ-৩ রায়গঞ্জ 1885 এইচ.বে.বি এল জরৌহা উচ্চ বিদ্যালয়-368 জমাোঃ আসাদুল আলম 1715272432

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৪ বসরােগঞ্জ-৩ রায়গঞ্জ 1886 বিমগাব  উচ্চ বিদ্যালয়-364 জমাোঃ মবিরুজ্জামাি 1717217202

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৪ বসরােগঞ্জ-৩ রায়গঞ্জ 1887 সলাংগা পাইলে িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-362 শ্যামল কুমার জভৌবমক 1718056735

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৪ বসরােগঞ্জ-৩ রায়গঞ্জ 1888 সরকারী জিগম নুরিাহার িকবিাগীি অিাস ব কজলে-365 জমাোঃ বসরাজুল হক 1712299011

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৪ বসরােগঞ্জ-৩ রায়গঞ্জ 1889 ন্যািিাল বস্কলস জিজভলপজমন্ট ইিবিটিউে (এিএসবিআই)-... িজরি চন্দ্র িালুকদার 1917776186

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৫ বসরােগঞ্জ-৪ উল্লাপাড়া 1890 জঘািাকুবচমারা বিগ্রী কজলে-1375 জমাোঃ আব্দুল খাজলক 1712512509

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৫ বসরােগঞ্জ-৪ উল্লাপাড়া 1891 সলপ উচ্চ বিদ্যালয়-1376 জমাোঃ খাইরুল ইসলাম 1721712305

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৫ বসরােগঞ্জ-৪ উল্লাপাড়া 1892 জমাহিপুর উচ্চ িাবলকা বিদ্যালয়-1377 মুকুল হজসি 1780871451

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৫ বসরােগঞ্জ-৪ উল্লাপাড়া 1893 ঘাটিিা িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-1379 বপ এম আবমরুল ইসলাম 1734738218

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৫ বসরােগঞ্জ-৪ উল্লাপাড়া 1894 প্রিাপ মবহউবিি জমজমাবরয়াল উচ্চ বিদ্যালয়-1380 আব্দুর ড়াজ্জাক 1309128578

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৫ বসরােগঞ্জ-৪ উল্লাপাড়া 1895 মওলািা আব্দুর রিীদ িকবিাগীি দাবখল মাদ্রাসা-1381 জমাোঃ সুরুজ্জামাি 1717486029

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৫ বসরােগঞ্জ-৪ উল্লাপাড়া 1896 পুকুরপাড়া এস. এন্ড বি ফাবেল মাদ্রাসা-1382 জমাোঃ এিামুল হক 1779855140

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৫ বসরােগঞ্জ-৪ উল্লাপাড়া 1897 গয়হািা সাজলহা ইসহাক উচ্চ বিদ্যালয়-1383 জমাোঃ আব্দুল সাজলহ 1772400990

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৫ বসরােগঞ্জ-৪ উল্লাপাড়া 1898 কাবলয়াককড় আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-1384 জমাোঃ মুিজুরুল ইসলাম 1710000841

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৫ বসরােগঞ্জ-৪ উল্লাপাড়া 1899 জসািিলা িফবসর জমজমাবরয়াল উচ্চ বিদ্যালয়-1385 জগার কুমার জঘাস 1713736789

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৫ বসরােগঞ্জ-৪ উল্লাপাড়া 1900 উল্লাপাড়া আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-1390 জমাোঃ জমােদার জহাজসি 1771887889

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৫ বসরােগঞ্জ-৪ উল্লাপাড়া 1901 জখান্দকার আব্দুল মবেদ উচ্চ বিদ্যালয়-1386 বিখীল চন্দ্র জঘাস 1718673132

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৫ বসরােগঞ্জ-৪ উল্লাপাড়া 1902 িড়পাঙ্গাসী উচ্চ বিদ্যালয়-1389 জমাোঃ ফবরদুল ইসলাম 1747141317

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৫ বসরােগঞ্জ-৪ উল্লাপাড়া 1903 দবক্ষণ পুবস্তগা া িিািী িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-1388 এস এম আবমনুল হক 1712227295

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৫ বসরােগঞ্জ-৪ উল্লাপাড়া 1904 চয়ড়া উচ্চ বিদ্যালয়-1387 জমাোঃ িাহা আলম বময়া 1733296161

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৫ বসরােগঞ্জ-৪ উল্লাপাড়া 1905 ধামাইলকাবন্দ জকফাজয়ি আলী আদি ব িহুমুখী উচ্চ বিদ্যা... জমাোঃ িামছুল আলম 1721382517

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৫ বসরােগঞ্জ-৪ উল্লাপাড়া 1906 জভাংড়ী দাবখল মাদ্রাসা-6386 জমাোঃ আব্দুল কবরম 1729997709

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৬ বসরােগঞ্জ-৫ জচৌহাবল 1907 জমজহর-উি-জি া িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-4135 জমাোঃ আব্দুল আউয়াল 1309128041

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৬ বসরােগঞ্জ-৫ জচৌহাবল 1908 এিাজয়িপুর ইসলাবময়া উচ্চ বিদ্যালয়-4136 জমাোঃআব্দুল কাজদর বমঞা 1309128040

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৬ বসরােগঞ্জ-৫ জিলকুবচ 1909 রাোপুর উচ্চ বিদ্যালয়-4133 িাবন্ত কুমার সান্যল 1309127991

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৬ বসরােগঞ্জ-৫ জিলকুবচ 1910 আেগড়া উচ্চ বিদ্যালয়-4127 মুহাোঃ মাহবুবুর রহমাি 1717927514

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৬ বসরােগঞ্জ-৫ জিলকুবচ 1911 সজমিপুর উচ্চ বিদ্যালয়-4132 জমাোঃ িবহদুল ইসলাম 1720412897

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৬ বসরােগঞ্জ-৫ জিলকুবচ 1912 আবলমউবিি  ওসমাি গবণ উচ্চ বিদ্যালয়-4131 জমাোঃ  াইদুল ইসলাম 1309127998

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৬ বসরােগঞ্জ-৫ জিলকুবচ 1913 িামাই িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-4129 জমাোঃ আব্দুল হাবমদ সরকার 1309127988
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রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৬ বসরােগঞ্জ-৫ জিলকুবচ 1914 জিঞাবিয়া উচ্চ বিদ্যালয়-4128 জমাোঃ আব্দুল হাবলম 1309127995

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৬ বসরােগঞ্জ-৫ জিলকুবচ 1915 বে.এস.জক.এল উচ্চ বিদ্যালয়-4126 আবু জমাোঃ িরকতুল্লা 1718119654

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৬ বসরােগঞ্জ-৫ জিলকুবচ 1916 ধুকুবরয়াজিড়া উচ্চ বিদ্যালয়-4125 জমাোঃ জোমারি জহাজসি 1749308401

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৬ বসরােগঞ্জ-৫ জিলকুবচ 1917 চন্দিগািী িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-4124 জমা াোঃ রওিি আরা পারভীি 1309128000

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৬ বসরােগঞ্জ-৫ জিলকুবচ 1918 খাস জসািামুখীএস.বস উচ্চ বিদ্যালয়-2678 জমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক 1712347482

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৭ বসরােগঞ্জ-৬ িাহোদপুর 1919 িাহোদপুর ইব্রাবহম পাইলে িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-4153 কামরুি িাহার 1913036882

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৭ বসরােগঞ্জ-৬ িাহোদপুর 1920 মবিপুর সবরর্াজকাল ফাবেল মাদ্রাসা-4152 জমাোঃ ফকরুল ইসলাম 1712502799

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৭ বসরােগঞ্জ-৬ িাহোদপুর 1921 িাগািাড়ী ফাবেল মাদ্রাসা-4151 আবূল িয়াি জমাোঃ বসবিকুর রহমাি 1712894486

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৭ বসরােগঞ্জ-৬ িাহোদপুর 1922 হযরি মখদুম িাহজদৌলা দারুল খুলদ ফাবযল মাদ্রাসা-4150 জমাোঃ আব্দুল হাবকম  খাঁি 1309128339

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৭ বসরােগঞ্জ-৬ িাহোদপুর 1923 মওলািা  াইফ উবিি এবহয়া বিগ্রী কজলে-4148 জমাোঃ আব্দুল মবিি 1733335042

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৭ বসরােগঞ্জ-৬ িাহোদপুর 1924 স্থলপাকড়ািী ইিটিটিউিি স্কুল এন্ড কজলে-4147 জমাোঃ িাহ আলম 1309128299

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৭ বসরােগঞ্জ-৬ িাহোদপুর 1925 গাড়াদহ িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-4146 জমাোঃ আব্দুল মাজলক 1743974060

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৭ বসরােগঞ্জ-৬ িাহোদপুর 1926 িবরিা উচ্চ বিদ্যালয়-4145 নূর জমাহাম্মাদ 1718488485

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৭ বসরােগঞ্জ-৬ িাহোদপুর 1927 ঠুটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়-4144 মীর আইয়ুি আলী 1713736193

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৭ বসরােগঞ্জ-৬ িাহোদপুর 1928 দুগলী আইবিয়াল হাইস্কুল-4143 জমাোঃ আব্বাস উবিি 1309128315

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৭ বসরােগঞ্জ-৬ িাহোদপুর 1929 িাঘািাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-4142 জমাোঃ আেমি আলী 1734285678

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৭ বসরােগঞ্জ-৬ িাহোদপুর 1930 খুকিী িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কজলে-4141 জমাোঃ আব্দুস সালাম খাি 1309128303

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৭ বসরােগঞ্জ-৬ িাহোদপুর 1931 োবমরিা উচ্চ বিদ্যালয়-4140 জমাোঃ জমাোজম্মল হক 1309128293

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৭ বসরােগঞ্জ-৬ িাহোদপুর 1932 িালগাব  আবু ইসহাক উচ্চ বিদ্যালয়-4139 জমাোঃ পারজভে আক্তার 1309128297

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৭ বসরােগঞ্জ-৬ িাহোদপুর 1933 মুবক্তজযাদ্ধা আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-4138 জমাোঃ ইকিাল জহাজসি জচৌধুরী 1309128283

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৭ বসরােগঞ্জ-৬ িাহোদপুর 1934 িিগ্রাম িাোঃ রমোি আলী উচ্চ বিদ্যালয়-6018 জমাোঃ আইয়ুি আলী 1718874245

রােিাহী বসরােগঞ্জ ৬৭ বসরােগঞ্জ-৬ িাহোদপুর 1935 হাবিবুল্লাহ িগর উচ্চ বিদ্যালয়-6324 জমাোঃ মামুি বময়া 1718904522

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৫ কুবড়গ্রাম-১ িাজগশ্বরী 1936 ইষ্ট রামখািা িহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-5608 জমাোঃ বরয়াজুল ইসলাম 1723055110

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৫ কুবড়গ্রাম-১ িাজগশ্বরী 1937 িল্লভপুর িহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-3679 এ. এম আব্দুল্লাহ আল মামুি 1723491628

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৫ কুবড়গ্রাম-১ িাজগশ্বরী 1938 জগাপালপুর পীরিাড়ী দাবখল মাদ্রাসা-3680 জমাোঃ আব্দুল হাবকম ব্াপারী 1739113329

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৫ কুবড়গ্রাম-১ িাজগশ্বরী 1939 কাবলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়-3684 কাবলগঞ্জ মহাবিদ্যালয় 1718933481

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৫ কুবড়গ্রাম-১ িাজগশ্বরী 1940 িাখারগঞ্জ িহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-5005 আলহাজ্ব জমাোঃ নুর ইসলাম বমঞা 1716365505

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৫ কুবড়গ্রাম-১ িাজগশ্বরী 1941 বিয়ালকান্দা আদি ব  িহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-5004 জমাোঃ োলাল উবিি সরকার 1309122382

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৫ কুবড়গ্রাম-১ িাজগশ্বরী 1942 মাদারগঞ্জ িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-4162 জমাোঃ আব্দুস সাফী 1726600643
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রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৫ কুবড়গ্রাম-১ িাজগশ্বরী 1943 সুিলপাড় িহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-1559 জমাোঃ আব্দুস সবফক সরকার 1716304961

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৫ কুবড়গ্রাম-১ িাজগশ্বরী 1944 জিওয়ািী িহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-3677 জমাোঃ বমোনুর রহমাি 1718247006

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৫ কুবড়গ্রাম-১ িাজগশ্বরী 1945 িাজগশ্বরী িায়িারপাড় িহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-3676 জমাোঃ জিলাল জহাজসি সরকার 1721518085

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৫ কুবড়গ্রাম-১ িাজগশ্বরী 1946 িাজগশ্বরী জকরামবিয়া িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-3675 মুহোঃ আলমগীর জহাজসি 1721219444

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৫ কুবড়গ্রাম-১ িাজগশ্বরী 1947 বভিরিন্দ জে,বি, একাজিমী-6336 বমোঃ বিেয় চন্দ্র পাল 1745548487

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৫ কুবড়গ্রাম-১ ভুরুঙ্গামারী 1948 চরিারুইোরী আবলম মাদরাসা-3686 জমাোঃ জমািারক জহাজসি 1712047186

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৫ কুবড়গ্রাম-১ ভুরুঙ্গামারী 1949 পাজেশ্বরী িরকবিয়া িহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-3689 জমাোঃ জরাকনুজ্জামাি 1745407006

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৫ কুবড়গ্রাম-১ ভুরুঙ্গামারী 1950 জসািাহাে ববমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-3688 জমাোঃ আলমগীর জহাজসি 1723250450

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৫ কুবড়গ্রাম-১ ভুরুঙ্গামারী 1951 জভােহাে দাবখল মাদ্রাসা-3687 জমাোঃ নুর আলম 1737425305

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৫ কুবড়গ্রাম-১ ভুরুঙ্গামারী 1952 সাজহিগঞ্জ জসউবি কুরিা বিম্ন মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2872 জমাোঃ োবহদুল ইসলাম 1751087373

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৬ কুবড়গ্রাম-২ কুবড়গ্রাম সদর 1953 জিফার দরগা হাই স্কুল-5275 জমাোঃ মেনুর রহমাি 1747806691

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৬ কুবড়গ্রাম-২ কুবড়গ্রাম সদর 1954 কুবড়গ্রাম বরভার বভউ হাই  স্কুল-5607 জমাহাম্মদ ফজয়ে উবিি 1719547988

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৬ কুবড়গ্রাম-২ কুবড়গ্রাম সদর 1955 িি বার গাি ব পািবলক স্কুল-2099 জমাোঃ নূরুন্নিী বময়া 1718933730

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৬ কুবড়গ্রাম-২ কুবড়গ্রাম সদর 1956 কুবড়গ্রাম পুরািি জিিিপাড়া আবেরি জি া িাবলকা দাবখল মাদ্রাসা-2101 জমাহাম্মদ আব্দুল কাজদর ব বিকী 1745080322

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৬ কুবড়গ্রাম-২ কুবড়গ্রাম সদর 1957 কুবড়গ্রাম জফবরঘাে মবদিাতুল উলুম দাবখল মাদ্রাসা-2100 জমাোঃ আব্দুল মান্নাি সরকার 1714802239

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৬ কুবড়গ্রাম-২ কুবড়গ্রাম সদর 1958 জঘাগাদহ উচ্চ বিদ্যালয়-3019 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম মন্ডল 1731521766

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৬ কুবড়গ্রাম-২ কুবড়গ্রাম সদর 1959 িালাকুড়া ইসলাবময়া দাবখল মাদ্রাসা-2109 জমাোঃ আব্দুল আবেে 1724139261

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৬ কুবড়গ্রাম-২ ফুলিাড়ী 1960 িগরােপুর উচ্চ বিদ্যালয়-2110 এস,এম আজিায়ারুল হক 1773957522

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৬ কুবড়গ্রাম-২ ফুলিাড়ী 1961 উত্তর বিমুলিাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-2106 জমাোঃ হাবমদুর রহমাি 1719701717

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৬ কুবড়গ্রাম-২ ফুলিাড়ী 1962 িাহিাোর উচ্চ বিদ্যালয়-2105 জমাোঃ জিলাল জহাজসি 1717292712

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৬ কুবড়গ্রাম-২ ফুলিাড়ী 1963 রািাইোরী আদি ব িাবলকা বিদ্যালয় ও কজলে-2103 জমাোঃ জহাজসি আলী ব্াপারী 1718282975

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৬ কুবড়গ্রাম-২ ফুলিাড়ী 1964 িড়বভো িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2102 মুহাোঃ মবিউর রহমাি খন্দকার 1717816183

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৬ কুবড়গ্রাম-২ রাোরহাে 1965 বসাংগারিািড়ীহাে আদি ব িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-1644 ফারুক আহজমদ 1714551160

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৬ কুবড়গ্রাম-২ রাোরহাে 1966 জসািালুর কুটি উচ্চ বিদ্যাায়-4982 জমাোঃ জরালোর জহাজসি 1755471998

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৬ কুবড়গ্রাম-২ রাোরহাে 1967 রাোরহাে আদি ব মবহলা কজলে-2112 আলহাজ্ব িাহ আলম 1720334132

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৬ কুবড়গ্রাম-২ রাোরহাে 1968 বসাংগারিািড়ীহাে এম. এল উচ্চ বিদ্যালয়-6332 জমাোঃ আবরফুল ইসলাম সরকার 1716421081

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৭ কুবড়গ্রাম-৩ উবলপুর 1969 িকসীগঞ্জ রাবেবিয়া উচ্চ বিদ্যালয়-4656 জমাোঃ জমজহরুজ্জামাি 1309122588

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৭ কুবড়গ্রাম-৩ উবলপুর 1970 কাঁঠালিাড়ী বি এল উচ্চ বিদ্যালয়-2575 জমাোঃ িয়া বময়া 1309122589

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৭ কুবড়গ্রাম-৩ উবলপুর 1971 মন্ডলহাে উচ্চ বিদ্যালয়-2565 জমাোঃ কবহদুর রহমাি 1309122594
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রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৭ কুবড়গ্রাম-৩ উবলপুর 1972 মালবিিাড়ী বদগর উচ্চ বিদ্যালয়-2573 জমাোঃ আবহদুল ইসলাম 1719206283

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৭ কুবড়গ্রাম-৩ উবলপুর 1973 সািদরগাহ িাবলকা আবলম মাদ্রাসা-2571 জমাোঃ নুরুল ইসলাম 1717743040

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৭ কুবড়গ্রাম-৩ উবলপুর 1974 জগাড়াই পাঁচপীর উচ্চ বিদ্যালয়-2574 জমাোঃ আবমনুল ইসলাম 1309122599

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৭ কুবড়গ্রাম-৩ উবলপুর 1975 কপু বরা কবরবময়া ফাবেল মাদ্রাসা-2576 জমাোঃ িামীম বময়া 1745476862

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৭ কুবড়গ্রাম-৩ উবলপুর 1976 আপুয়ারখািা জি ারীয়া আবলম মাদ্রাসা-2562 জমাোঃ আব্বা  আলী 1729502740

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৭ কুবড়গ্রাম-৩ উবলপুর 1977 হযরি ফাজিমা (রাোঃ) জপৌর িাবলকা স্কুল এন্ড কজলে-2570 হাবফে রুহুল আবমি 1309122716

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৭ কুবড়গ্রাম-৩ উবলপুর 1978 গুিাইগা  পাইলে উচ্চ বিদ্যালয়-2560 জমাোঃ বফজরাে ঈমাম আবমি 1718794731

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৭ কুবড়গ্রাম-৩ উবলপুর 1979 আপুয়ার খািা আবমিা খাতুি উচ্চ বিদ্যালয়-2568 জমাোঃ জরাকনুজ্জামাি খাি 1309122613

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৭ কুবড়গ্রাম-৩ উবলপুর 1980 জথিরাই বি এল উচ্চ বিদ্যালয়-2567 জমাোঃ আব্দুর রউফ 1745548962

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৭ কুবড়গ্রাম-৩ উবলপুর 1981 উবলপুর মবহলা কজলবেজয়ে িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2566 শ্যামল চন্দ্র 1720993024

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৮ কুবড়গ্রাম-৪ চর রাবেিপুর 1982 সাদাকাি জহাজসি উচ্চ বিদ্যালয়-3514 জমাোঃ ফেলুর রহমাি 1923704078

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৮ কুবড়গ্রাম-৪ চর রাবেিপুর 1983 োউবিয়ার চর উচ্চ বিদ্যালয়-3513 জমাোঃ আকির জহাজসি 1712837985

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৮ কুবড়গ্রাম-৪ চর রাবেিপুর 1984 রাবেিপুর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3512 জমাোঃ আবু িকর বসবিক 1714566056

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৮ কুবড়গ্রাম-৪ বচলমারী 1985 িরীজফর হাে এম. ইউ উচ্চ বিদ্যালয়-3516 জমাোঃ আব্দুর রউফ 1724137439

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৮ কুবড়গ্রাম-৪ বচলমারী 1986 রাণীগঞ্জ িাোর উচ্চ বিদ্যালয়-3518 দুলাল কুমার সাহা 1731990340

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৮ কুবড়গ্রাম-৪ বচলমারী 1987 বচলমারী মবহলা বিগ্রী কজলে-3519 েীজিন্দ্রিাথ িম্মবি 1309122179

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৮ কুবড়গ্রাম-৪ বচলমারী 1988 কাচজকাঁল হাে এম, এি, উচ্চ বিদ্যালয়-3520 জমাোঃ িাহ আলম 1788111747

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৮ কুবড়গ্রাম-৪ বচলমারী 1989 কয়ারপাড় িীর বিক্রম উচ্চ বিদ্যালয়-3521 জমাোঃ আবমনুল ইসলাম 1987346972

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৮ কুবড়গ্রাম-৪ জরৌমারী 1990 যাদুর চর মজিল কজলে-3509 জমাোঃ আবমনুল ইসলাম 1917171002

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৮ কুবড়গ্রাম-৪ জরৌমারী 1991 জরৌমারী িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3522 জমা াোঃ িামীমা আখিার 1717319226

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৮ কুবড়গ্রাম-৪ জরৌমারী 1992 জরৌমারী সরকাবর কজলে-3508 জমাোঃ  াবমউল ইসলাম 1931477424

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৮ কুবড়গ্রাম-৪ জরৌমারী 1993 োবকর জহাজসি জেকবিকযাল স্কুল এন্ড কজলে-3506 জমাোঃ জরোউজিৌলা 1991499636

রাংপুর কুবড়গ্রাম ২৮ কুবড়গ্রাম-৪ জরৌমারী 1994 জরৌমারী জেকবিকযাল স্কুল এন্ড কজলে-2377 এস. এম হুমায়ুি কিীর 1716551955

রাংপুর গাইিান্ধা ২৯ গাইিান্ধা-১ সুন্দরগঞ্জ 1995 কােগড়া বি এল উচ্চ বিদ্যালয়-2203 জমাোঃ আব্দুল হাবমদ 1721669915

রাংপুর গাইিান্ধা ২৯ গাইিান্ধা-১ সুন্দরগঞ্জ 1996 েহুরুল হাে হােী এলাহী উচ্চ বিদ্যালয়-2200 জমাোঃ েহুরুল ইসলাম 1714607405

রাংপুর গাইিান্ধা ২৯ গাইিান্ধা-১ সুন্দরগঞ্জ 1997 োমালহাে িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2198 পজরি চন্দ্র মণ্ডল 1719771405

রাংপুর গাইিান্ধা ২৯ গাইিান্ধা-১ সুন্দরগঞ্জ 1998 খামার মবিরাম িাবলকা উচ্চ বিদ্যাবিজকিি-2196 জমাফাখখারুল ইসলাম িসুবিয়া 1713930851

রাংপুর গাইিান্ধা ২৯ গাইিান্ধা-১ সুন্দরগঞ্জ 1999 ধম বপুর বপ এি িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2194 জদওয়াি জমাোঃ আব্দুল্লাবহল মাহমুদ 1713744288

রাংপুর গাইিান্ধা ২৯ গাইিান্ধা-১ সুন্দরগঞ্জ 2000 জিলকা বিগ্রী কজলে-2193 জমাোঃ বদদারুল ইসলাম মণ্ডল 1713864888
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রাংপুর গাইিান্ধা ২৯ গাইিান্ধা-১ সুন্দরগঞ্জ 2001 শ্রীপুর চযাঙমারী িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-2190 জমাোঃ সাইফুল ইসলাম মণ্ডল 1746855158

রাংপুর গাইিান্ধা ২৯ গাইিান্ধা-১ সুন্দরগঞ্জ 2002 কাবিম িাোর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2189 এ জক এম আব্দুল ওয়াজহদ সরকার 1737342664

রাংপুর গাইিান্ধা ২৯ গাইিান্ধা-১ সুন্দরগঞ্জ 2003 উত্তর রােীিপুর উচ্চ  বিদ্যালয়-2188 জচৌধুরী জমাোঃ  ািাকতুল িারী 1717927903

রাংপুর গাইিান্ধা ২৯ গাইিান্ধা-১ সুন্দরগঞ্জ 2004 চবন্ডপুর এফ.হক উচ্চ বিদ্যালয় ও কজলে-2187 এম এ রউফ সরকার 1770660552

রাংপুর গাইিান্ধা ২৯ গাইিান্ধা-১ সুন্দরগঞ্জ 2005 ধবিয়ার কুড়া উচ্চ বিদ্যালয়-2186 জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম সরকার 1309121647

রাংপুর গাইিান্ধা ২৯ গাইিান্ধা-১ সুন্দরগঞ্জ 2006 রামভদ্র উচ্চ বিদ্যালয়-2185 জমাোঃ েবহর উবিি সরদার 1721888938

রাংপুর গাইিান্ধা ২৯ গাইিান্ধা-১ সুন্দরগঞ্জ 2007 ধাপাবচলা বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-2184 এ জক এম মাহবুবুর রহমাি 1728164848

রাংপুর গাইিান্ধা ২৯ গাইিান্ধা-১ সুন্দরগঞ্জ 2008 মীরগঞ্জ আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-5881 আ. ি. ম. রুহুল আবমি 1714859818

রাংপুর গাইিান্ধা ২৯ গাইিান্ধা-১ সুন্দরগঞ্জ 2009 ফেলুল হক উচ্চ বিদ্যালয়-5882 জমাোঃ আখিারুজ্জামাি সরকার 1712103436

রাংপুর গাইিান্ধা ২৯ গাইিান্ধা-১ সুন্দরগঞ্জ 2010 জধাপািাঙ্গা িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5994 জমা াোঃ বিরীি আক্তার বিল্পী 1763051257

রাংপুর গাইিান্ধা ৩০ গাইিান্ধা-২ গাইিান্ধা সদর 2011 দারুল হুদা আবলম মাদ্রাসা-2591 জমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক বময়া 1710814481

রাংপুর গাইিান্ধা ৩০ গাইিান্ধা-২ গাইিান্ধা সদর 2012 পুরািি িাবদয়াখালী উচ্চ বিদ্যালয়-2577 জমাোঃ োবমল বময়া 1713968317

রাংপুর গাইিান্ধা ৩০ গাইিান্ধা-২ গাইিান্ধা সদর 2013 পুবলি লাইি স্কুল-2585 সুকমল মজুমদার 1716298018

রাংপুর গাইিান্ধা ৩০ গাইিান্ধা-২ গাইিান্ধা সদর 2014 রহমিপুর আদি ব িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2587 িাদল চন্দ্র িম বণ 1721214499

রাংপুর গাইিান্ধা ৩০ গাইিান্ধা-২ গাইিান্ধা সদর 2015 রহমিপুর এম.এম উচ্চ বিদ্যালয়-2584 মু . রুহুল আবমি 1710792081

রাংপুর গাইিান্ধা ৩০ গাইিান্ধা-২ গাইিান্ধা সদর 2016 এসজকএস স্কুল এন্ড কজলে-2588 জমাোঃ আব্দুস সাত্তার 1713484479

রাংপুর গাইিান্ধা ৩০ গাইিান্ধা-২ গাইিান্ধা সদর 2017 িাগুবড়য়া উচ্চ বিদ্যালয়-2583 জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 1309121124

রাংপুর গাইিান্ধা ৩০ গাইিান্ধা-২ গাইিান্ধা সদর 2018 রঘুিাথপুর এম.এ.উচ্চ বিদ্যালয়-2579 জমাোঃ সামছুল আলম সরকার 1718444181

রাংপুর গাইিান্ধা ৩০ গাইিান্ধা-২ গাইিান্ধা সদর 2019 চাপাদহ বি.এল উচ্চ বিদ্যালয়-2581 জমাোঃ আিদুল খাজলক 1714558833

রাংপুর গাইিান্ধা ৩০ গাইিান্ধা-২ গাইিান্ধা সদর 2020 গাইিান্ধা বসবিবকয়া ফাবেল মাদ্রাসা-2590 িবরফ জমাোঃ আবু ইউসুফ 1714566757

রাংপুর গাইিান্ধা ৩০ গাইিান্ধা-২ গাইিান্ধা সদর 2021 দবক্ষণ কামারোিী উচ্চ বিদ্যালয়-2582 জমা াোঃ মাহফুো আকিার িানু 1716768200

রাংপুর গাইিান্ধা ৩০ গাইিান্ধা-২ গাইিান্ধা সদর 2022 িাবদয়াখালী উচ্চ বিদ্যালয়-2578 জমাচাোঃ আবফয়া আক্তার রুপক 1309121122

রাংপুর গাইিান্ধা ৩০ গাইিান্ধা-২ গাইিান্ধা সদর 2023 গাইিান্ধা সরকাবর উচ্চ িাবলকা বিদ্যালয়-2592 সুিান্ত কুমার জদি 1726826080

রাংপুর গাইিান্ধা ৩০ গাইিান্ধা-২ গাইিান্ধা সদর 2024 লক্ষ্মীপুর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2586 জমাোঃ হারুনুর রবিদ 1720124785

রাংপুর গাইিান্ধা ৩০ গাইিান্ধা-২ গাইিান্ধা সদর 2025 জখািব মাবলিাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-5883 জমাোঃ রবফকুল আলম 1716666176

রাংপুর গাইিান্ধা ৩০ গাইিান্ধা-২ গাইিান্ধা সদর 2026 জলাংগা িাোর বি. এস. উচ্চ বিদ্যালয়-5997 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম সরকার 1309121122

রাংপুর গাইিান্ধা ৩০ গাইিান্ধা-২ গাইিান্ধা সদর 2027 জমৌো মাবলিাড়ী জেকবিকযাল স্কুল এন্ড বিএম কজলে-6021 জমাোঃ মামুি-অর-রবিদ 1714619506

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ পলািিাড়ী 2028 পলািিাড়ী এস.এম মজিল পাইলে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়-3310 সুিীল চন্দ্র সরকার 1740827606

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ পলািিাড়ী 2029 পলািিাড়ী এস.এম.বি আদি ব িহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কজলে-3288 জমা: মবমনুল ইসলাম প্রধাি 1718789336
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ পলািিাড়ী 2030 িাসুজদিপুর বস.জক স্কুল এন্ড কজলে-3290 এ.জক এম আব্দুর নুর 1715385416

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ পলািিাড়ী 2031 আমলাগা ী বি.ইউ িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কজলে-3291 জমা: মাহবুবুল আলম সরকার 1740929464

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ পলািিাড়ী 2032 ময়মন্তপুর রুহুল আবমি ববমূখী দাবখল মাদ্রাসা-3292 জমা: জরোউল কবরম 1762615252

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ পলািিাড়ী 2033 মজিাহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3308 খ: জমা: রবফউস জমাস্তবম 1741320356

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ পলািিাড়ী 2034 পলািিাড়ী বসবিয়র ফাবযল (বিগ্রী) মাদ্রাসা-3307 জমা: োবহদুল ইসলাম 1743342072

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ পলািিাড়ী 2035 হবরিািাড়ী ববমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-3304 জমা: েহুরুল হক সরকার 1916898584

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ পলািিাড়ী 2036 সািবদি িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3295 বিকাি কুমার বমত্র 1728303448

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ পলািিাড়ী 2037 রওিিিাগ উচ্চ বিদ্যালয়-3294 জমা: জমাস্তাবকবিল্লাহ মন্ডল 1913866582

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ পলািিাড়ী 2038 পলািিাড়ী এ.এ.এস.বি.বপ মবহলা ফাবেল (বিগ্রী) মাদ্রাসা-3293 জমা: আব্দুল হাবলম সরকার 1728324361

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ পলািিাড়ী 2039 জঢালভাঙ্গা িহুমূখী উচ্চ িাবলকা বিদ্যালয়-6043 জমা: আজিায়ার জহাজসি 1731922982

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ পলািিাড়ী 2040 িরকিপুর উচ্চ বিদ্যালয়-6044 জমা: আজিায়ারুল ইসলাম 1724622686

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ পলািিাড়ী 2041 িড় বিমুলিলা উচ্চ বিদ্যালয়-6045 জমা: জমাোফর রহমাি 1716157428

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ পলািিাড়ী 2042 বগবরধারীপুর দাবখল মাদ্রাসা-6047 জমা: আবু োফর বসবিক 1761509879

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ পলািিাড়ী 2043 ফবকরহাে বব-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়-6048 জমা: রবফকুল ইসলাম সরকার 1740853383

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ সাদুল্লাপুর 2044 সাজিক িােপুর মবহলা কজলে-5488 মুহাোঃ  াইফুল ইসলাম 1740853628

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ সাদুল্লাপুর 2045 িরফ সাদুল্যা সফবরয়া বব-মূখী দাবখল মাদ্রাসা-912 জমা. নুরুল ইসলাম সরকার 1770370432

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ সাদুল্লাপুর 2046 মওয়াগাড়ী ববমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-3309 জমা. আজিায়ার ইসলাম 1723722586

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ সাদুল্লাপুর 2047 িরফ কামাল আদি ব িহুমুখী দাবখল মাদরাসা-3300 জমা. আইয়ুি আলী প্রধাি 1715649326

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ সাদুল্লাপুর 2048 মধ্য দাজমাদরপুর ববমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-3303 জমা. জসজকন্দার আলী সরকার 1718738202

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ সাদুল্লাপুর 2049 ইবদলপুর জেকবিকযাল এন্ড বিএম কজলে-5631 জমা. খাো মন্ডল 1746070484

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ সাদুল্লাপুর 2050 চাঁদ কবরম মবেির রহমাি বব-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়-3391 জমা. জিখ ফবরদ সরকার 1724565489

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ সাদুল্লাপুর 2051 কামারপাড়া বপএম িহুমুখী ইিটিটিউিি-3296 জমা. জমাস্তাবফজুর রহমাি 1714660398

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ সাদুল্লাপুর 2052 জঢালভাঙ্গা ববমূখী দাবখল মাদ্রাসা-3302 জমা. আব্দুল্লা আল হারুি 1728425760

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ সাদুল্লাপুর 2053 জকিালী িাঙ্গা জক.এি উচ্চ বিদ্যালয়-3301 জমা. আব্দুল লািফ আকন্দ 1712148508

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ সাদুল্লাপুর 2054 জমালাং িাোর বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-3297 জমা. আব্দুল মবিি সরকার 1722647592

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ সাদুল্লাপুর 2055 জখািব জকামড়পুর িহুমূখী িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3306 িাহ জমা. ওয়াবলয়ুর রহমাি 1746005373

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ সাদুল্লাপুর 2056 সাদুল্লাপুর জকজ্এম. পাইলে সরকাবর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-6020 জমাোঃ মবিউর রহমাি 1712878977

রাংপুর গাইিান্ধা ৩১ গাইিান্ধা-৩ সাদুল্লাপুর 2057 বিলকপাড়া িজফোিজি া বব-মূখী দাবখল মাদ্রাসা-6046 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1793934460

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2058 জফরুসা জগাবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়-969 জমা াোঃ িারগীস জিগম 1723520591
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2059 কামবদয়া বব-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়-4222 জমাোঃ আজিকুর রহমাি 1751143286

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2060 ডুমুরগা া বসবিবকয়া দাবখল মাদ্রাসা-982 এবিএম িবফকুল ইসলাম 1733138235

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2061 চকমাবিকপুর আবমিীয়া ফাবেল (বিগ্রী) মাদ্রাসা-4221 জমাোঃ জরোউল কবরম 1723424310

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2062 সরদারহাে িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-4220 রণবেৎ চন্দ্র সরকার 1309121256

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2063 পান্থাপাড়া বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-4219 জমাোঃ জসরাজুল ইসলাম 1722158522

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2064 জলািিলা উচ্চ বিদ্যালয়-985 জমাোঃ আব্দুল খাজলক 1714924786

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2065 চাঁদপাড়া বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-984 জমাোঃ েসীম উিীি 1719467859

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2066 িহরগব  উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কজলে-983 জমাোঃ আজিায়ারুল ইসলাম 1710455315

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2067 সরদারহাে বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-974 জমাোঃ িাহোহাি আলী 1701570007

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2068 বিরাে বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-981 জমাোঃ জরাকনুজ্জামাি সরকার 1309121210

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2069 খলবস দাবখল মাদ্রাসা-980 মুহাম্মাদ আজিায়ারুল ইসলাম 1767142016

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2070 জগাবিন্দগঞ্জ সরকাবর উচ্চ বিদ্যালয়-966 জমা াোঃ রুবমলা ইয়াসবমি সাথী 1309121195

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2071 পাবিিলা হাে উচ্চ বিদ্যালয়-970 জমাোঃ ফেলুল হক 1723905968

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2072 ঘুগা আব্দুল েবলল বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-972 জমাোঃ সুোউল ফারুক 1712501676

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2073 জিায়াবলয়া উচ্চ বিদ্যালয়-978 জমাোঃ ফবরদুল ইসলাম 1734346821

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2074 আফজরাো আিার দাবখল মাদ্রাসা-973 জমাোঃ মাহবুর রহমাি 1725952707

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2075 বপয়ারাপুর আই,বে,এম স্কুল এন্ড কজলে-968 জমাহাম্মাদ আবিসুর রহমাি 1309121356

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2076 মবহমাগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়-976 দীপক কুমার জদিিাথ 1751248101

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2077 কামবদয়া দারুল উলুম বসবিকীয়া আবলম মাদ্রাসা-971 জমাোঃ িাহোহাি আলী 1716288442

রাংপুর গাইিান্ধা ৩২ গাইিান্ধা-৪ জগাবিন্দগঞ্জ 2078 জগাবিন্দগঞ্জ মবহলা বিগ্রী কজলে-6330 এ. এইচ. এম. আহসাি হািীি 1716762423

রাংপুর গাইিান্ধা ৩৩ গাইিান্ধা-৫ ফুল বড় 2079 বেগািাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-2671 এ এস এম রবফকুল ইসলাম 1713544908

রাংপুর গাইিান্ধা ৩৩ গাইিান্ধা-৫ সাঘাো 2080 ঘুবড়দহ উচ্চ বিদ্যালয়-5406 জমাোঃ খাজদমুল ইসলাম 1309121574

রাংপুর গাইিান্ধা ৩৩ গাইিান্ধা-৫ সাঘাো 2081 বি.বপ িহর উচ্চ বিদ্যালয়-3174 জমাোঃ িাবহনুর ইসলাম 1711265243

রাংপুর গাইিান্ধা ৩৩ গাইিান্ধা-৫ সাঘাো 2082 কচুয়া উচ্চ বিদ্যালয়-3173 জমাোঃ মাহবুি রাব্বী সরদার 1728005955

রাংপুর গাইিান্ধা ৩৩ গাইিান্ধা-৫ সাঘাো 2083 জিািারপাড়া িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কজলে-2384 জমাোঃ হুমায়ূি কবির 1722882088

রাংপুর গাইিান্ধা ৩৩ গাইিান্ধা-৫ সাঘাো 2084 িয়ািন্দর উচ্চ বিদ্যালয়-2663 স্বপ্না রািী চক্রিিী 1719826336

রাংপুর গাইিান্ধা ৩৩ গাইিান্ধা-৫ সাঘাো 2085 ব লমাজিরপাড়া এস, ইউ ফাবেল মাদ্রাসা-2672 জমাোঃ মািছুরুর রহমাি 1776628281

রাংপুর গাইিান্ধা ৩৩ গাইিান্ধা-৫ সাঘাো 2086 বিমুলিাড়ী হাবমদুজন্ন া িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2667 জমাোঃ আবিছুর রহমাি 1728577322

রাংপুর গাইিান্ধা ৩৩ গাইিান্ধা-৫ সাঘাো 2087 সাঘাো পাইলে উচ্চ বিদ্যালয়-2673 জমাোঃ জুলবফকার আলী মন্ডল 1714706522
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রাংপুর গাইিান্ধা ৩৩ গাইিান্ধা-৫ সাঘাো 2088 রামিগর  ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-3172 জমাোঃ আিাউর রহমাি 1724505226

রাংপুর গাইিান্ধা ৩৩ গাইিান্ধা-৫ সাঘাো 2089 নূিি কুূঁবড় বিদ্যাপীঠ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2668 জমাোঃ ফজয়ে খাি 1713484447

রাংপুর গাইিান্ধা ৩৩ গাইিান্ধা-৫ সাঘাো 2090 ভরিখালী উচ্চ বিদ্যালয়-2666 জমাোঃ জরোউল কবরম  মন্ডল 1714685844

রাংপুর গাইিান্ধা ৩৩ গাইিান্ধা-৫ সাঘাো 2091 শ্যামপুর জেকোঃএন্ড জভাজকোঃ ইিটিটিউে-2661 জমা াোঃ মাছুমা জিগগম 1712217648

রাংপুর গাইিান্ধা ৩৩ গাইিান্ধা-৫ সাঘাো 2092 জুমারিাড়ী বিগ্রী কজলে-2660 জমাোঃ িবহদুল্লাহ 1741985177

রাংপুর গাইিান্ধা ৩৩ গাইিান্ধা-৫ সাঘাো 2093 কচুয়াহাে উচ্চ বিদ্যালয়-2662 জমাোঃ আজিায়ারুল হক মন্ডল 1743292215

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৩৩২ মবহলা আসি-৩২ ঠাকুরগাঁও সদর 2094 ঠাকুরগাঁও জরাি বিগ্রী কজলে-5636 জমাোঃ আখিারুজ্জামাি 1716485932

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৩৩২ মবহলা আসি-৩২ ঠাকুরগাঁও সদর 2095 িারগুি উচ্চ বিদ্যালয়-5637 জমাোঃ মাহবুবুল আলম 1733106368

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৩৩২ মবহলা আসি-৩২ ঠাকুরগাঁও সদর 2096 বগলািাড়ী আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-5638 জমাোঃ িাহোহাি-ই-হাবিি 1713724952

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৩ ঠাকুরগাঁও-১ ঠাকুরগাঁও সদর 2097 ঠাকুরগাঁও জেকবিকযাল অযান্ড বিেজিস ম্যাজিেজমন্ট কজলে-1561 জমাোঃ সাজদকুল ইসলাম 1726133533

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৩ ঠাকুরগাঁও-১ ঠাকুরগাঁও সদর 2098 লাউথুবি আদি ব িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3916 জমাোঃ ফেলুল হক 1309129192

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৩ ঠাকুরগাঁও-১ ঠাকুরগাঁও সদর 2099 জভলাোি মহাবিদ্যালয়-2491 িাহ  জমাোঃ নূর আলম 1714625699

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৩ ঠাকুরগাঁও-১ ঠাকুরগাঁও সদর 2100 রুবহয়া িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2495 জমাোঃ িাব রুল হক 1715577319

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৩ ঠাকুরগাঁও-১ ঠাকুরগাঁও সদর 2101 ঠাকুরগাঁও জরাি িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2497 জমাোঃ কবফল উবিি 1738373973

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৩ ঠাকুরগাঁও-১ ঠাকুরগাঁও সদর 2102 পলাি িাাংলা উচ্চ  বিদ্যালয়-2658 রাে কুমার সরকার 1724046237

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৩ ঠাকুরগাঁও-১ ঠাকুরগাঁও সদর 2103 পাহারভাাংগা উচ্চ বিদ্যালয়-2496 জমাোঃ কবফল উবিি 1719513379

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৩ ঠাকুরগাঁও-১ ঠাকুরগাঁও সদর 2104 মুবির হাে উচ্চ বিদ্যালয়-2502 সুজরন্দ্র িাথ বসিহা 1722025668

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৩ ঠাকুরগাঁও-১ ঠাকুরগাঁও সদর 2105 মেরা হাে উচ্চ বিদ্যালয়-2490 জমাোঃ ইমামুল হুদা 1724080120

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৩ ঠাকুরগাঁও-১ ঠাকুরগাঁও সদর 2106 ঝলঝবল পুকুর আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-2498 অবখল চন্দ্র রায় 1740942838

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৩ ঠাকুরগাঁও-১ ঠাকুরগাঁও সদর 2107 গজড়য়া উচ্চ বিদ্যালয়-2492 জমাোঃ ওয়াবহদুল ইসলাম 1724046308

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৩ ঠাকুরগাঁও-১ ঠাকুরগাঁও সদর 2108 মাতৃগাঁও জমাহাম্মদপুর উচ্চ বিদ্যালয়-2489 জমাোঃ আলমগীর 1725880082

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৩ ঠাকুরগাঁও-১ ঠাকুরগাঁও সদর 2109 বকসমি চাজমশ্বরী ঈদগাঁহ দাবখল মাদ্রাসা-2500 জমাোঃ নূর আলম সরকার 1774600812

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৩ ঠাকুরগাঁও-১ ঠাকুরগাঁও সদর 2110 ভার্া স্মরবিকা উচ্চ বিদ্যালয়-2499 শ্যামল চন্দ্র সরকার 1723080207

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৩ ঠাকুরগাঁও-১ ঠাকুরগাঁও সদর 2111 আমািতুল্লাহ ইসলাবম একাজিবম স্কুল এন্ড কজলে-2494 জমাোঃ সামসুল ইসলাম 1712439030

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৩ ঠাকুরগাঁও-১ ঠাকুরগাঁও সদর 2112 আব্দুর রবিদ বিগ্রী কজলে-2493 জমাোঃ আজিায়ার িাহাদাি 1711057987

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৪ ঠাকুরগাঁও-২ িাবলয়ািাঙ্গী 2113 মা খুবরয়া উচ্চ বিদ্যালয়-1702 জমাোঃ মবিয়র রহমাি 1744763370

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৪ ঠাকুরগাঁও-২ িাবলয়ািাঙ্গী 2114 জখাঁচািাড়ী-(২) উচ্চ বিদ্যালয়-1697 জমাোঃ নূর ইসলাম 1309128691

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৪ ঠাকুরগাঁও-২ িাবলয়ািাঙ্গী 2115 জদাগাব  উচ্চ বিদ্যালয়-1696 জমাোঃ আব্দুস সাত্তার 1729895501

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৪ ঠাকুরগাঁও-২ িাবলয়ািাঙ্গী 2116 িাবলয়ািাঙ্গী সরকাবর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-1695 জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 1717871406
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রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৪ ঠাকুরগাঁও-২ িাবলয়ািাঙ্গী 2117 সািােপুর উচ্চ বিদ্যালয়-756 জমাোঃ আবুল কালাম আোদ 1711221437

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৪ ঠাকুরগাঁও-২ রাণীিাংককল 2118 পাঁচপীর দাবখল মাদ্রাসা-1710 জমাোঃ আবিসুর রহমাি 1738051058

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৪ ঠাকুরগাঁও-২ রাণীিাংককল 2119 ভরবিয়া হাে উচ্চ বিদ্যালয়-1709 জমাহাোঃ এমদাদুল হক 1739016825

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৪ ঠাকুরগাঁও-২ হবরপুর 2120 কাঠালিাঙ্গী িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5325 জমাোঃ আব্দুল খাজলক জচৌধুরী 1717324912

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৪ ঠাকুরগাঁও-২ হবরপুর 2121 জখালড়া আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-5527 োলালউিীি আহজমদ 1740835133

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৪ ঠাকুরগাঁও-২ হবরপুর 2122 যাদুরাণী িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-1701 জমাোঃ িাহ সুলিাি 1724545951

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৪ ঠাকুরগাঁও-২ হবরপুর 2123 হবরপুর আবলম মাদ্রাসা-1704 জমাোঃ মবফজুল ইসলাম কাজদরী 1718785816

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৪ ঠাকুরগাঁও-২ হবরপুর 2124 খামার ঈদগাহ ববমুখী দাবখল মাদ্রাসা-1708 জমাোঃ মামুনুর রবিদ 1710629921

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৪ ঠাকুরগাঁও-২ হবরপুর 2125 ধীরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়-1705 রাজেি চন্দ্র রায় 1714625704

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৪ ঠাকুরগাঁও-২ হবরপুর 2126 জিলুয়া উচ্চ বিদ্যালয়-1706 জমাোঃ আোঃ কুদ্দুস 1724859145

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৪ ঠাকুরগাঁও-২ হবরপুর 2127 যাদুরাণী আদি ব মহাবিদ্যালয়-1703 এ. জক. এম. িামীম জফরজদৌস 1716327150

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৫ ঠাকুরগাঁও-৩ পীরগঞ্জ 2128 িাকাটি হাে িহীদ আব্দুল েব্বার উচ্চ বিদ্যালয়-2255 জমাোঃ নুরুল আবমি 1719542291

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৫ ঠাকুরগাঁও-৩ পীরগঞ্জ 2129 কৃষ্টপুর উচ্চ বিদ্যালয়-2262 জমাোঃ আবমনুল ইসলাম 1718198481

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৫ ঠাকুরগাঁও-৩ পীরগঞ্জ 2130 িালগড়া োঙ্গি উচ্চ বিদ্যালয়-2254 জমাোঃ জমাোহারুল ইসলাম 1719249838

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৫ ঠাকুরগাঁও-৩ পীরগঞ্জ 2131 বপ,এস উচ্চ বিদ্যালয়-2257 সিািি চন্দ্র রায় 1718689377

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৫ ঠাকুরগাঁও-৩ পীরগঞ্জ 2132 পীরগঞ্জ পাইলে উচ্চ বিদ্যালয়-2269 জমাোঃ মবফজুল হক 1716456870

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৫ ঠাকুরগাঁও-৩ পীরগঞ্জ 2133 োিরহাে বিগ্রী কজলে-2258 জমাোঃ কবরমুল হক 1719666518

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৫ ঠাকুরগাঁও-৩ পীরগঞ্জ 2134 আর,এম িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2256 জমাোঃ জরোউল কবরম 1710869189

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৫ ঠাকুরগাঁও-৩ পীরগঞ্জ 2135 খিগাঁও বিশ্বাসপুর উচ্চ বিদ্যালয়-2259 কমল কাবন্ত রায় 1718056855

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৫ ঠাকুরগাঁও-৩ পীরগঞ্জ 2136 িবসিগঞ্জ আদি ব িাবলকা উচ্চ  বিদ্যালয়-2260 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1770673915

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৫ ঠাকুরগাঁও-৩ পীরগঞ্জ 2137 পীরগঞ্জ িবণক সরকাবর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5797 জমাোঃ িওজির আলী 1728485161

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৫ ঠাকুরগাঁও-৩ পীরগঞ্জ 2138 োিরহাে জহমচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়-6635 1724079902

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৫ ঠাকুরগাঁও-৩ রাণীিাংককল 2139 জগাগর আব্দুল েব্বার উচ্চ বিদ্যালয়-2267 জমাোঃ সালাহ  উবিি 1739948057

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৫ ঠাকুরগাঁও-৩ রাণীিাংককল 2140 রািীিাংককল পাইলে উচ্চ বিদ্যালয়-2266 জমাোঃ জসাজহল রািা 1716584799

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৫ ঠাকুরগাঁও-৩ রাণীিাংককল 2141 বকসমি বসন্দাগড় উচ্চ বিদ্যালয়-2264 মবিলাল রায় 1732333812

রাংপুর ঠাকুরগাঁও ৫ ঠাকুরগাঁও-৩ রাণীিাংককল 2142 চাজপাড় পাি বিীপুর উচ্চ বিদ্যালয়-2268 জমাোঃ আব্দুর রবিদ 1739149535

রাংপুর বদিােপুর ৩৩২ মবহলা আসি-৩২ বদিােপুর সদর 2143 জচরািাঙ্গী উচ্চ বিদ্যালয়-4022 জমাোঃ বমোনুর রহমাি 1718288448

রাংপুর বদিােপুর ৩৩২ মবহলা আসি-৩২ পাি বিীপুর 2144 িিী-িাে-রুবিিা গাল বস জভাজকিিাল স্কুল-4024 জমাোঃ আকরাম জহাজসি 1712020707

রাংপুর বদিােপুর ৩৩২ মবহলা আসি-৩২ ফুলিাড়ী 2145 িহীদ স্মৃবি আদি ব বিগ্রী কজলে-4025 জমাোঃ বেল্লুর রহমাি 1712683844
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

রাংপুর বদিােপুর ৬ বদিােপুর-১ কাহাজরাল 2146 পূি ব মবল্লকপুর মবহলা কজলে-2614 ি. বিকাি চক্রিত্তী 1717447882

রাংপুর বদিােপুর ৬ বদিােপুর-১ কাহাজরাল 2147 ঈিািপুর এস,বস উচ্চ বিদ্যালয়-2611 জমাোঃ আিরাফ আলী 1722092473

রাংপুর বদিােপুর ৬ বদিােপুর-১ কাহাজরাল 2148 েয়িন্দ এস,বস উচ্চ বিদ্যালয়-2609 িাপস রায় 1734377157

রাংপুর বদিােপুর ৬ বদিােপুর-১ কাহাজরাল 2149 িিড়া উচ্চ বিদ্যালয়-2610 প্রফুল্ল কুমার রায় 1718844135

রাংপুর বদিােপুর ৬ বদিােপুর-১ কাহাজরাল 2150 কাজমার উচ্চ বিদ্যালয়-4828 জমাোঃ আকিারুল ইসলাম 1714624430

রাংপুর বদিােপুর ৬ বদিােপুর-১ কাহাজরাল 2151 কাহাজরাল িাোর ফাবেল মাদ্রাসা-5870 জমাোঃ আব্দুস সাত্তার কাজদরী 1921196595

রাংপুর বদিােপুর ৬ বদিােপুর-১ িীরগঞ্জ 2152 ঝাড়িাড়ী বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-5096 জমাহাম্মদ জগালাম জমাস্তফা 1724180067

রাংপুর বদিােপুর ৬ বদিােপুর-১ িীরগঞ্জ 2153 মবরচা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5312 জমাোঃ জরাকনুজ্জামাি জচৌধুরী 1718708861

রাংপুর বদিােপুর ৬ বদিােপুর-১ িীরগঞ্জ 2154 িীরগঞ্জ টি বি এম কজলে-5400 জমাোঃ বলয়াকি আলী 1748929320

রাংপুর বদিােপুর ৬ বদিােপুর-১ িীরগঞ্জ 2155 ধুলাউবড় কাবসমিগর উচ্চ বিদ্যালয়-5007 জিখ জমাোঃ আবু হাবিফ 1713259921

রাংপুর বদিােপুর ৬ বদিােপুর-১ িীরগঞ্জ 2156 আম্রকািি উচ্চ বিদ্যালয়-5006 বৃন্দািি চন্দ্র িম বা 1728542530

রাংপুর বদিােপুর ৬ বদিােপুর-১ িীরগঞ্জ 2157 কালীজমলা উচ্চ বিদ্যালয়-2622 েজলি চন্দ্র রায় 1733182413

রাংপুর বদিােপুর ৬ বদিােপুর-১ িীরগঞ্জ 2158 কবিরােহাে আদি ব িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2621 জগৌরী িালা আবধকারী 1726571556

রাংপুর বদিােপুর ৬ বদিােপুর-১ িীরগঞ্জ 2159 িওপাড়া স্কুল ও কজলে-2620 জমাোঃ আইয়ুি আলী 1309120130

রাংপুর বদিােপুর ৬ বদিােপুর-১ িীরগঞ্জ 2160 ঝাড়িাড়ী কজলে-2619 জমাোঃ আজিায়ার জহাজসি 1723796666

রাংপুর বদিােপুর ৬ বদিােপুর-১ িীরগঞ্জ 2161 জচৌপুকুবরয়া উচ্চ বিদ্যালয়-2618 জমাোঃ আব্দুস সাত্তার 1740985672

রাংপুর বদিােপুর ৬ বদিােপুর-১ িীরগঞ্জ 2162 আবমিা কবরম জমজমাবরয়াল িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2616 কৃষ্ণকুমার সরকার 1711074784

রাংপুর বদিােপুর ৭ বদিােপুর-২ বিরল 2163 বিরল পাইলে িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-1238 জমাোঃ ওবহদুল ইসলাম 1715577490

রাংপুর বদিােপুর ৭ বদিােপুর-২ বিরল 2164 রঘুপুর উচ্চ বিদ্যালয়-1236 জমাোঃ জহাজসি আলী 1719541116

রাংপুর বদিােপুর ৭ বদিােপুর-২ বিরল 2165 ধম বপুর ইউ.বস উচ্চ বিদ্যালয়-1239 জমাোঃ আব্দুল িাজ র 1718648332

রাংপুর বদিােপুর ৭ বদিােপুর-২ বিরল 2166 জিঘরা উচ্চ বিদ্যালয়-1237 জমাোঃ সিমুর ইসলাম 1714570311

রাংপুর বদিােপুর ৭ বদিােপুর-২ বিরল 2167 বিরল মবহলা কজলে-1228 জমাসাোঃ সুবফয়া িাহার 1715270159

রাংপুর বদিােপুর ৭ বদিােপুর-২ বিরল 2168 জিতুরা উচ্চ বিদ্যালয়-5964 জমাোঃ সবহদুর রহমাি 1725301470

রাংপুর বদিােপুর ৭ বদিােপুর-২ বিরল 2169 বিাংকগল হাবমদ-হাবমদা উচ্চ বিদ্যালয়-5965 জমাোঃ বমোনুর রহমাি 1724225080

রাংপুর বদিােপুর ৭ বদিােপুর-২ বিরল 2170 বিজোড়া স্কুল এন্ড কজলে-5966 জমাোঃ জমাস্তাফা কামাল 1735016214

রাংপুর বদিােপুর ৭ বদিােপুর-২ বিরল 2171 জমাহিা মাংগলপুর  উচ্চ বিদ্যালয়-5967 জমাোঃ বরয়াজুল ইসলাম 1309120137

রাংপুর বদিােপুর ৭ বদিােপুর-২ বিরল 2172 বুবিয়াদপুর বসবিয়র (আবলম) মাদ্রাসা-6216 জমাোঃ আব্দুল ওয়াবকল 1774471350

রাংপুর বদিােপুর ৭ বদিােপুর-২ জিাচাগঞ্জ 2173 জসিািগঞ্জ মবহলা কজলে-1240 জমাোঃ আফ ার আলী 1912269819

রাংপুর বদিােপুর ৭ বদিােপুর-২ জিাচাগঞ্জ 2174 জসিািগঞ্জ সরকাবর পাইলে মজিল উচ্চ বিদ্যালয়-1227 বিশ্বিাথ রায় 1717089120
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রাংপুর বদিােপুর ৭ বদিােপুর-২ জিাচাগঞ্জ 2175 জমাল্লাপাড়া বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-5958 জমাোঃ জমািারফ জহাজসি 1716442315

রাংপুর বদিােপুর ৭ বদিােপুর-২ জিাচাগঞ্জ 2176 আেগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়-5959 ঈশ্বর চন্দ্র রায় 1757990548

রাংপুর বদিােপুর ৭ বদিােপুর-২ জিাচাগঞ্জ 2177 োংলীপীর উচ্চ বিদ্যালয়-5960 জমাোঃ আইনুল হক 1740588727

রাংপুর বদিােপুর ৭ বদিােপুর-২ জিাচাগঞ্জ 2178 িড় সুলিািপুর উচ্চ বিদ্যালয়-5961 জমাোঃ আব্দুল েব্বার 1712481751

রাংপুর বদিােপুর ৮ বদিােপুর-৩ বদিােপুর সদর 2179 চাঁদগঞ্জ বিগ্রী কজলে-778 জমা াোঃ লায়লা আরজুমান্দ িানু 1309120824

রাংপুর বদিােপুর ৮ বদিােপুর-৩ বদিােপুর সদর 2180 ফুলিি ফাবেল মাদ্রাসা-789 জমাোঃ আব্দুল গফুর 1722809873

রাংপুর বদিােপুর ৮ বদিােপুর-৩ বদিােপুর সদর 2181 পাঁচকুড় উচ্চ বিদ্যালয়-788 জমাোঃ মািলুবুল মামুি 1309120736

রাংপুর বদিােপুর ৮ বদিােপুর-৩ বদিােপুর সদর 2182 হােী জমাহাম্মদ দাজিি বিজ্ঞাি ও প্রযুবক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল-787 জমাোঃ আব্বাসুেোমাি 1719540134

রাংপুর বদিােপুর ৮ বদিােপুর-৩ বদিােপুর সদর 2183 বদিােপুর কাজলক্টজরে স্কুল এন্ড কজলে-785 জমাোঃ রাবহনুর ইসলাম 1717013766

রাংপুর বদিােপুর ৮ বদিােপুর-৩ বদিােপুর সদর 2184 পুবলি লাইি উচ্চ বিদ্যালয়-784 জমাোঃ আজিায়ারুল হক 1718409748

রাংপুর বদিােপুর ৮ বদিােপুর-৩ বদিােপুর সদর 2185 বক্রজসন্ট বকন্ডার গাজে বি িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-783 আবুল কালাম আোদ 1712931623

রাংপুর বদিােপুর ৮ বদিােপুর-৩ বদিােপুর সদর 2186 আল আবমি ইিবিটিউে উচ্চ বিদ্যালয়-782 জমাোঃ খবললুর রহমাি 1718708859

রাংপুর বদিােপুর ৮ বদিােপুর-৩ বদিােপুর সদর 2187 ঈদগাঁহ িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-781 জমাোঃ ফেলুর রহমাি 1716037691

রাংপুর বদিােপুর ৮ বদিােপুর-৩ বদিােপুর সদর 2188 িহীদ কজণ বল কুদরি ইলাহী পািবলক স্কুল-780 জমা াোঃ মাছুমা জিগম 1309136264

রাংপুর বদিােপুর ৮ বদিােপুর-৩ বদিােপুর সদর 2189 আদি ব মহাবিদ্যালয়-775 ি. সসয়দ জরদওয়ানুর রহমাি 1309120820

রাংপুর বদিােপুর ৮ বদিােপুর-৩ বদিােপুর সদর 2190 বদিােপুর একাজিবম, বদিােপুর-774 লক্ষ্ণী কান্ত রায় 1724858024

রাংপুর বদিােপুর ৮ বদিােপুর-৩ বদিােপুর সদর 2191 জক বি এম কজলবেজয়ে হাই স্কুল-786 রজমন্দ্রিাথ রায় 1714383772

রাংপুর বদিােপুর ৮ বদিােপুর-৩ বদিােপুর সদর 2192 বিজকএসবপ আঞ্চবলক প্রবিক্ষণ জকন্দ্র, বদিােপুর-5973 জমাোঃ আবখনুর োমাি 1712596498

রাংপুর বদিােপুর ৯ বদিােপুর-৪ খািসামা 2193 আজলাক ঝাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-5445 খজগশ্বর রায় 1714229422

রাংপুর বদিােপুর ৯ বদিােপুর-৪ খািসামা 2194 কাবচিীয়া স্কুল এন্ড কজলে-4827 জমাোঃ সাখাওয়াি জহাজসি 1718139978

রাংপুর বদিােপুর ৯ বদিােপুর-৪ খািসামা 2195  াবিয়ািগড় স্কুল এন্ড কজলে-3157 মজিারঞ্জি রায় 1710907259

রাংপুর বদিােপুর ৯ বদিােপুর-৪ খািসামা 2196 সবখিা-ফেলুল হক িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3156 জমাোঃ সাজ্জাদ জহাসাইি সরকার 1714963174

রাংপুর বদিােপুর ৯ বদিােপুর-৪ খািসামা 2197 জগায়ালবিবহ িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3154 জমাোঃ জিখ আফোল জহাজসি 1719544514

রাংপুর বদিােপুর ৯ বদিােপুর-৪ খািসামা 2198 দুহশুহ িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-3153 জমাোঃ  াজদকুল আলম জচৌধুরী 1717134533

রাংপুর বদিােপুর ৯ বদিােপুর-৪ খািসামা 2199 কাবচিীয়া িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3151 জমাোঃ ওসমাি গণী 1717816017

রাংপুর বদিােপুর ৯ বদিােপুর-৪ বচবররিন্দর 2200 ভবর্র িন্দর  বমর উবিি সরকার জমজমাবরয়াল িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5311 জমাোঃ আেগার আলী 1309120331

রাংপুর বদিােপুর ৯ বদিােপুর-৪ বচবররিন্দর 2201 ই ামবি ফাবেল (বিবগ্র) মাদ্রাসা ও জভাজকিিাল-3133 হােী জমাোঃ জমাখজলছুর রহমাি 1716386459

রাংপুর বদিােপুর ৯ বদিােপুর-৪ বচবররিন্দর 2202 ব্রক্ষ্মপুর সাহাপুর িহুমুখী ফাবেল (বিগ্রী) মাদ্রাসা-3132 জমাোঃ আব্দুস সালাম নূরী 1793547276

রাংপুর বদিােপুর ৯ বদিােপুর-৪ বচবররিন্দর 2203 দগড়িাড়ী আদি ব িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3128 বিমল চন্দ্র সরকার 1718627725
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রাংপুর বদিােপুর ৯ বদিােপুর-৪ বচবররিন্দর 2204 বসটি জরবসজিবিয়াল মজিল কজলে-3127 সুবেি কুমার 1719313424

রাংপুর বদিােপুর ৯ বদিােপুর-৪ বচবররিন্দর 2205 িাঙ্গারহাে উচ্চ বিদ্যালয়-3125 িাহ  জমাোঃ খাজলকুজ্জামাি 1712044883

রাংপুর বদিােপুর ৯ বদিােপুর-৪ বচবররিন্দর 2206 বিন্যাকুড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-3124 বক্ষবিি চন্দ রায় 1723532530

রাংপুর বদিােপুর ৯ বদিােপুর-৪ বচবররিন্দর 2207 িাসুজদিপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3121 জমাোঃ জহলাল উবিি সরকার 1788269344

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ পাি বিীপুর 2208 জিলাইচন্ডী হাই স্কুল এন্ড কজলে-866 িজরি চন্দ্র রায় 1729942367

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ পাি বিীপুর 2209 রাোিাসর স্কুল এন্ড কজলে-867 জমাোঃ নূর আলম িাহ 1716248597

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ পাি বিীপুর 2210 পাি বিীপুর এ, এস, এম হাই স্কুল-869 জমাোঃ আব্দুল েবলল 1740999484

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ পাি বিীপুর 2211 পাটিকাঘাে সুলিািপুর আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-870 জমাোঃ মাহফুোর রহমাি 1719043148

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ পাি বিীপুর 2212 জসরাজুল হুদা উচ্চ বিদ্যালয়-871 জসরাজুল হুদা 1719154468

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ পাি বিীপুর 2213 ঝাড়ুয়ার িাঙ্গাঁ উচ্চ বিদ্যালয়-872 জমাোঃ োবকর জহাজসি সরকার 1719469657

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ পাি বিীপুর 2214 নূরুল মবেদ উচ্চ বিদ্যালয়-873 জমাোঃ িাহাোদ জহাজসি 1722562887

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ পাি বিীপুর 2215 অধ্যাপক আফোল জসািহাি উচ্চ বিদ্যালয়-874 জমাোঃ মবিউর রহমাি 1720337825

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ পাি বিীপুর 2216 জদউল উচ্চ বিদ্যালয়-875 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1712525552

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ পাি বিীপুর 2217 সরদার মুবিম উচ্চ বিদ্যালয়-6076 জমাোঃ জদলওয়ার জহাজসি 1721416212

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ পাি বিীপুর 2218 যিাই উচ্চ বিদ্যালয়-6209 জমাোঃ আআখিারুজ্জামাি  জমাবমিী 1717849103

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ পাি বিীপুর 2219 পাি বিীপুর ইসলাবময়া আবলম মাদরাসা-6358 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1309121029

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ পাি বিীপুর 2220 জসািাপুকুর সুরবভ মহাবিদ্যালয়-6363 জমাোঃ জমাখজলছুর রহমাি 1717850010

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ ফুলিাড়ী 2221 ফুলিাড়ী বে. এম পাইলে উচ্চ বিদ্যালয়-865 জমাোঃ জিাোজম্মল জহাজসি 1714690799

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ ফুলিাড়ী 2222 ফুলিাড়ী পাইলে িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-878 জমাোঃ আবুল হাজিম 1720499660

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ ফুলিাড়ী 2223 রুদ্রাণী উচ্চ বিদ্যালয়-876 জমাোঃ সাজদকুল ইসলাম 1744860532

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ ফুলিাড়ী 2224 এস. শ্রীরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়-880 জমাোঃ আব্দুল গফফার 1710047192

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ ফুলিাড়ী 2225 পুখুরী স্কুল এন্ড কজলে-879 জমাোঃ সাজ্জাদ জহাজসি সরকার 1712531275

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ ফুলিাড়ী 2226 বসবিিী উচ্চ বিদ্যালয়-877 জমাোঃ বমোনুর রহমাি 1761308699

রাংপুর বদিােপুর ১০ বদিােপুর-৫ ফুলিাড়ী 2227 রাোরামপুর এস.ইউ উচ্চ বিদ্যালয়-6133 জমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল 1750669051

রাংপুর বদিােপুর ১১ বদিােপুর-৬ জঘাড়াঘাে 2228 ডুগডুগীহাে (পুড়ইল) বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-5620 জমাোঃ আিরাফ আলী 1710046447

রাংপুর বদিােপুর ১১ বদিােপুর-৬ জঘাড়াঘাে 2229 জদওগাঁ রহমাবিয়া ফাবেল (বিগ্রী) মাদ্রাসা-5879 জমাোঃ আফ ার আলী সরকার 1794789906

রাংপুর বদিােপুর ১১ বদিােপুর-৬ িিািগঞ্জ 2230 মবিহারা বদ-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়-2488 জমাোঃ আবিকুর রহমাি 1715205080

রাংপুর বদিােপুর ১১ বদিােপুর-৬ িিািগঞ্জ 2231 মহারােপুর দারুস সুন্নাহ দাবখল মাদরাসা-2487 জমাোঃ আিদুল ওয়াদুদ 1743949758

রাংপুর বদিােপুর ১১ বদিােপুর-৬ িিািগঞ্জ 2232 িাল খুবরয়া বব-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়-2485 এস, এম, জমািাহার জহাজসি 1718774805
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

রাংপুর বদিােপুর ১১ বদিােপুর-৬ িিািগঞ্জ 2233 রঘুিাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়-2484 জমাোঃ রাজিদুল কবির 1717849679

রাংপুর বদিােপুর ১১ বদিােপুর-৬ িিািগঞ্জ 2234 প্রাণকৃষ্ণপুর আন্দলগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়-2483 জমাোঃ মারফুদুল হক 1715270112

রাংপুর বদিােপুর ১১ বদিােপুর-৬ িিািগঞ্জ 2235 িিািগঞ্জ বিবগ্র কজলে-2482 জমাোঃ মঞ্জরুল কাবদর 1712275997

রাংপুর বদিােপুর ১১ বদিােপুর-৬ িিািগঞ্জ 2236 বদিিন্দী হাবিিাল ফাবেল মাদ্রাসা-2480 জমাোঃ আোঃ িাজিি 1734267405

রাংপুর বদিােপুর ১১ বদিােপুর-৬ িিািগঞ্জ 2237 িিািগঞ্জ পাইলে িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2479 জমাোঃ জিাফাজয়ল জহাজসি 1718066520

রাংপুর বদিােপুর ১১ বদিােপুর-৬ িিািগঞ্জ 2238 আফিািগঞ্জ মবহলা কজলে-2478 জমাোঃ জদলওয়ার জহাজসি 1712586060

রাংপুর বদিােপুর ১১ বদিােপুর-৬ িিািগঞ্জ 2239 খাবলপপুর (কােীপাড়া) উচ্চ বিদ্যালয়-2477 জমাোঃ িবরফুল ইসলাম জচৌধুরী 1716417556

রাংপুর বদিােপুর ১১ বদিােপুর-৬ িিািগঞ্জ 2240 িাল্টীমুরাদপুর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5627 মাহমুদুর রহমাি খন্দকার 1712846298

রাংপুর বদিােপুর ১১ বদিােপুর-৬ বিরামপুর 2241 কােলা ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-2476 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1712158871

রাংপুর বদিােপুর ১১ বদিােপুর-৬ বিরামপুর 2242 বিরামপুর পাইলে উচ্চ বিদ্যালয়-2474 জমাোঃ আরমাি জহাজসি 1309119956

রাংপুর বদিােপুর ১১ বদিােপুর-৬ বিরামপুর 2243 বিজুল দারুল হুদা কাবমল মাদ্রাসা-2473 ি. জমাোঃ নূরুল ইসলাম 1842087780

রাংপুর বদিােপুর ১১ বদিােপুর-৬ হাবকমপুর 2244 জগাহাড়া ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-2470 জমাোঃ জিাফাজ্জল জহাজসি 1712700381

রাংপুর বদিােপুর ১১ বদিােপুর-৬ হাবকমপুর 2245 হাবকমপুর মবহলা কজলে-2469 জমা াোঃ কামরুন্নাহার 1712587129

রাংপুর িীলফামারী ৩২৩ মবহলা আসি-২৩ বিমলা 2246 িাউিারা আবিউিজি া ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-4866 জমা াোঃ িাবসরা আখিার 1729876149

রাংপুর িীলফামারী ৩২৩ মবহলা আসি-২৩ বিমলা 2247  ািিাই কজলািী িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-4865 জমাোঃ আব্দুল লবিফ খাি 1720264088

রাংপুর িীলফামারী ৩২৩ মবহলা আসি-২৩ সসয়দপুর 2248 সসয়দপুর আদি ব িাবলকা স্কুল ও কজলে-5192 হাবিবুর রহমাি 1718040112

রাংপুর িীলফামারী ৩২৩ মবহলা আসি-২৩ সসয়দপুর 2249 সসয়দপুর সরকাবর কজলে-5308 আব্দুল মান্নাি সরকার 1712251817

রাংপুর িীলফামারী ৩২৩ মবহলা আসি-২৩ সসয়দপুর 2250 জিজর িাাংলা িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-1479 কােী রবফকুল ইসলাম 1796755107

রাংপুর িীলফামারী ৩২৩ মবহলা আসি-২৩ সসয়দপুর 2251 সসয়দপুর ইসলাবময়া উচ্চ বিদ্যালয়-1483 জমাোঃ আব্দুল েব্বার 1733827688

রাংপুর িীলফামারী ১২ িীলফামারী-১ বিমলা 2252 জদাহলপাড়া আদি ব স্কুল এন্ড কজলে-5395 জমাোঃ আজিায়ার জহাজসি 1719199533

রাংপুর িীলফামারী ১২ িীলফামারী-১ বিমলা 2253 সুন্দরখািা িবফকুল গাবণ স্বপি িহুমুখী ফাবযল (বিগ্রী) মাদ্রাসা-5542 এ এল এম সিয়ুবুর রহমাি 1730166977

রাংপুর িীলফামারী ১২ িীলফামারী-১ বিমলা 2254 েটুয়াখািা উচ্চ বিদ্যালয়-1671 জমাোঃ নূর আলম 1718729948

রাংপুর িীলফামারী ১২ িীলফামারী-১ বিমলা 2255 বিমলা উচ্চ বিদ্যালয়-1679 জমাোঃ লুৎফর রহমাি 1712340578

রাংপুর িীলফামারী ১২ িীলফামারী-১ বিমলা 2256 জ ােখািা ফাবযল মাদ্রাসা-1678 জমাোঃ িেলার রহমাি 1714237345

রাংপুর িীলফামারী ১২ িীলফামারী-১ বিমলা 2257 ঝুিাগা  চাপািী বব-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়-1676 জমাোঃ ফরহাদুল ইসলাম জচৌধুরী 1741032435

রাংপুর িীলফামারী ১২ িীলফামারী-১ বিমলা 2258 খগা খবড়িাড়ী বব-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়-1675 জমাোঃ জমাফাক্কারুল ইসলাম 1714565423

রাংপুর িীলফামারী ১২ িীলফামারী-১ বিমলা 2259 িাউিারা গাল বস স্কুল এন্ড কজলে-1674 জমাোঃ জগালাম হািীি জচৌধুরী 1717675950

রাংপুর িীলফামারী ১২ িীলফামারী-১ বিমলা 2260 উত্তর জুিাগা  চাপািী িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-1677 জমাোঃ এজস্কন্দার বমেবা 1715577050

রাংপুর িীলফামারী ১২ িীলফামারী-১ জিামার 2261 পবিম জিাড়াগাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-1667 জমা াোঃ জেবুজন্ন া আখিার 1717977220
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

রাংপুর িীলফামারী ১২ িীলফামারী-১ জিামার 2262 জিামার িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-1670 জমাোঃ রবিউল আলম 1309124831

রাংপুর িীলফামারী ১২ িীলফামারী-১ জিামার 2263 বচলাহাটি মাজচ বন্ট উচ্চ বিদ্যালয়-1664 জমাোঃ আজিায়ারুল ইসলাম 1719006142

রাংপুর িীলফামারী ১২ িীলফামারী-১ জিামার 2264 পাঙ্গা িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-1669 িরণী কান্ত রায় 1718703930

রাংপুর িীলফামারী ১২ িীলফামারী-১ জিামার 2265 পাঙ্গা মজহর্ চন্দ্র লালা উচ্চ বিদ্যালয়-1666 জমাোঃ আবু োফর সামসুবিি 1309124840

রাংপুর িীলফামারী ১২ িীলফামারী-১ জিামার 2266 িাগজিাকরা বিজমােখািা স্কুল এন্ড কজলে-1665 জরোউল জহাজসি 1724675491

রাংপুর িীলফামারী ১৩ িীলফামারী-২ িীলফামারী সদর 2267 দুহুলী বব-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়-5521 জমাোঃ জমাফাজ্জল জহাজসি 1822834389

রাংপুর িীলফামারী ১৩ িীলফামারী-২ িীলফামারী সদর 2268 কচুকাো উচ্চ বিদ্যালয়-802 জমাোঃ জরয়াজুল কবরম 1716533680

রাংপুর িীলফামারী ১৩ িীলফামারী-২ িীলফামারী সদর 2269 মুিরি জগাড়গ্রাম দুকুবড় (এম.বি.আর) উচ্চ বিদ্যালয়-791 এ বি এম িবফকুল ইসলাম 1726117816

রাংপুর িীলফামারী ১৩ িীলফামারী-২ িীলফামারী সদর 2270 জখাকিািাড়ী এম.ইউ উচ্চ বিদ্যালয়-795 কাবত্তবক চন্দ্র রায় 1744604933

রাংপুর িীলফামারী ১৩ িীলফামারী-২ িীলফামারী সদর 2271 ফুলিলা িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-801 এম এম মােবুল হক 1707463066

রাংপুর িীলফামারী ১৩ িীলফামারী-২ িীলফামারী সদর 2272 যাদুরহাে স্কুল এন্ড কজলে-799 জমাোঃ আব্দুল হাবকম প্রামাবিক 1710867375

রাংপুর িীলফামারী ১৩ িীলফামারী-২ িীলফামারী সদর 2273 কাবিয়ালখািা উচ্চ বিদ্যালয়-798 সুিাস চন্দ্র রায় 1715508523

রাংপুর িীলফামারী ১৩ িীলফামারী-২ িীলফামারী সদর 2274 রামগঞ্জ বি.এল উচ্চ বিদ্যালয়-797 জমাোঃ িবফকুল ইসলাম 1724045025

রাংপুর িীলফামারী ১৩ িীলফামারী-২ িীলফামারী সদর 2275 চড়চড়ািাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-793 এ বি এম লুৎফুল কাজদর 1722648711

রাংপুর িীলফামারী ১৩ িীলফামারী-২ িীলফামারী সদর 2276 পলািিাড়ী কজলে-796 সুমিা িাহিাে জচৌধুরী 1309125192

রাংপুর িীলফামারী ১৩ িীলফামারী-২ িীলফামারী সদর 2277  রাজিয়া িাবলকা বিদ্যাবিজকিি-790 জমাোঃ মহাবফজুর রহমাি খাি 1717974496

রাংপুর িীলফামারী ১৩ িীলফামারী-২ িীলফামারী সদর 2278 চাঁজদর হােিাবলকা বিদ্যালয়-800 জমাোঃ জগালাম রব্বািী 1710945234

রাংপুর িীলফামারী ১৩ িীলফামারী-২ িীলফামারী সদর 2279 কাঞ্চিপাড়া এফ.এ. উচ্চ বিদ্যালয়-794 আবু জহিা জমাোঃ জগালাম জফরজদৌস 1767404348

রাংপুর িীলফামারী ১৩ িীলফামারী-২ িীলফামারী সদর 2280 উত্তর কাঞ্চিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-792 জমাোঃ িবফকুল ইসলাম 1715577258

রাংপুর িীলফামারী ১৩ িীলফামারী-২ িীলফামারী সদর 2281  বমর উবিি স্কুল এন্ড কজলে-804 িিবমাজি অনুপবস্থি 1814115820

রাংপুর িীলফামারী ১৪ িীলফামারী-৩ েলঢাকা 2282 জগাপালঝাড় ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-1656 জমাোঃ হাবমদুর রহমাি 1739148362

রাংপুর িীলফামারী ১৪ িীলফামারী-৩ েলঢাকা 2283 বিউ মজিল িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3529 জমাোঃ সুলিাি আলী 1738299288

রাংপুর িীলফামারী ১৪ িীলফামারী-৩ েলঢাকা 2284 খাবরো জগালিা বদঘীর পাড় িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-1661 জমাোঃ জমাোফফর রহমাি 1770370302

রাংপুর িীলফামারী ১৪ িীলফামারী-৩ েলঢাকা 2285 জদলওয়ার জহাজসি জচৌধুরী দারুল উলুম দাবখল মাদ্রাসা-3654 জমাোঃ এ াহাক আলী 1714863577

রাংপুর িীলফামারী ১৪ িীলফামারী-৩ েলঢাকা 2286 বিমুলিাড়ী এসবস উচ্চ বিদ্যালয়-3655 জেযাবির্ চন্দ্র রায় 1740815394

রাংপুর িীলফামারী ১৪ িীলফামারী-৩ েলঢাকা 2287 িগুলাগাড়ী স্কুল এন্ড কজলে-3653 জমা াোঃ মজিায়ারা জিগম 1727214857

রাংপুর িীলফামারী ১৪ িীলফামারী-৩ েলঢাকা 2288 জগালমুন্ডা িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-1642 জমাোঃ আব্দুল মান্নাি 1725931167

রাংপুর িীলফামারী ১৪ িীলফামারী-৩ েলঢাকা 2289 জগালিা ইসলাবময়া ফাবেল মাদ্রাসা-1652 জহাসাইি আহমাদ 1750734216

রাংপুর িীলফামারী ১৪ িীলফামারী-৩ েলঢাকা 2290 িালাগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়-1651 জমাোঃ সাইজয়দার রহমাি 1714524134
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

রাংপুর িীলফামারী ১৪ িীলফামারী-৩ েলঢাকা 2291 জিকিক্ত ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-1648 জমাোঃ িবরকুল ইসলাম 1310119615

রাংপুর িীলফামারী ১৪ িীলফামারী-৩ েলঢাকা 2292 আ.জমা.জহা. অবিি বাি বিদ্যািীথ ব উচ্চ বিদ্যালয়-1655 িাহ জমাোঃ জরাকনুজ্জামাি জচৌধুরী 1712874672

রাংপুর িীলফামারী ১৪ িীলফামারী-৩ েলঢাকা 2293 জিরুিন্দ হাে ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-1650 জমাোঃ সাইফুল ইসলাম 1723428663

রাংপুর িীলফামারী ১৪ িীলফামারী-৩ েলঢাকা 2294 হবরিন্দ্রপাঠ স্কুল এন্ড কজলে-1657 জমাোঃ আব্দুল আবেে িাহ 1710919197

রাংপুর িীলফামারী ১৪ িীলফামারী-৩ েলঢাকা 2295 কাঁঠালী বিবিউল কাি উচ্চ বিদ্যালয়-1662 জমাোঃ জিলাল জহাজসি 1734088881

রাংপুর িীলফামারী ১৪ িীলফামারী-৩ েলঢাকা 2296 ব েমীরগঞ্জ িালিগ্রাম কাবমল মাদরাসা-1633 জমাোঃ আব্দুর রিীদ 1718163997

রাংপুর িীলফামারী ১৪ িীলফামারী-৩ েলঢাকা 2297 জগালমুন্ডা ফাবযল মাদ্রাসা-1658 জমাোঃ মবহয়ার রহমাি 1717888912

রাংপুর িীলফামারী ১৪ িীলফামারী-৩ েলঢাকা 2298 জিৌলমারী িহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-1660 জমাোঃ আব্দুল িাকী 1719512023

রাংপুর িীলফামারী ১৪ িীলফামারী-৩ েলঢাকা 2299 জগালিা িহীদ স্মৃবি কজলে-6229 জমাোঃ নূরুল ইসলাম 1716271593

রাংপুর িীলফামারী ১৫ িীলফামারী-৪ বকজিারগঞ্জ 2300 পাবিয়াল পুকুর মজিল স্কুল এন্ড কজলে-2459 জমাোঃ আব্দুল মাজলক 1780104340

রাংপুর িীলফামারী ১৫ িীলফামারী-৪ বকজিারগঞ্জ 2301 িড়বভো পবিমপাড়া জহাসাইবিয়া আবলম মাদ্রাসা-2453 িাহ জমাোঃ আবু রায়হাি 1718014063

রাংপুর িীলফামারী ১৫ িীলফামারী-৪ বকজিারগঞ্জ 2302 িড়বভো এ ইউ ফাবেল মাদ্রাসা-2455 জমাোঃ অবহদুল ইসলাম 1724511793

রাংপুর িীলফামারী ১৫ িীলফামারী-৪ বকজিারগঞ্জ 2303 জমলাির উচ্চ বিদ্যালয়-2464 বপ্রয়িাথ রায় 1713937047

রাংপুর িীলফামারী ১৫ িীলফামারী-৪ বকজিারগঞ্জ 2304 মাগুড়া মুবি পাড়া দাবখল মাদ্রাসা-2461 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1735077987

রাংপুর িীলফামারী ১৫ িীলফামারী-৪ বকজিারগঞ্জ 2305 মাগুড়া জদালাপাড়া আবলম মাদ্রাসা-2462 জমাোঃ আব্দুল খাজলক 1724675762

রাংপুর িীলফামারী ১৫ িীলফামারী-৪ বকজিারগঞ্জ 2306 গাড়াগ্রাম ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-2457 জমাোঃ আব্দুস সাত্তার 1724546648

রাংপুর িীলফামারী ১৫ িীলফামারী-৪ বকজিারগঞ্জ 2307 বসজঙ্গরগাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-2458 জমাোঃ োবকর জহাজসি 1719544226

রাংপুর িীলফামারী ১৫ িীলফামারী-৪ বকজিারগঞ্জ 2308 মুিরুি পাবিয়ালপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়-2456 জমাোঃ রুহুল কুদ্দুস জচৌধুরী 1740956486

রাংপুর িীলফামারী ১৫ িীলফামারী-৪ বকজিারগঞ্জ 2309 চাঁদ খািা উচ্চ বিদ্যালয়-2463 এ জক এম মজিায়ার জহাজসি 1759029600

রাংপুর িীলফামারী ১৫ িীলফামারী-৪ বকজিারগঞ্জ 2310 বকজিারগঞ্জ িহুমুখী মজিল উচ্চ বিদ্যালয়-2468 জমাোঃ জগালাম আযম 1713937195

রাংপুর িীলফামারী ১৫ িীলফামারী-৪ বকজিারগঞ্জ 2311 গজিি আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-5963 জমাোঃ রবিউল কবরম 1757953334

রাংপুর পঞ্চগড় ৩৩২ মবহলা আসি-৩২ জদিীগঞ্জ 2312 লক্ষীিারায়িী িাবলকা স্কুল এন্ড কজলে-4657 জমাোঃ আবিছুজ্জামাি িাহ 1716256941

রাংপুর পঞ্চগড় ১ পঞ্চগড়-১ আজোয়ারী 2313 িলরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়-2838 জকিি রঞ্জি রায় 1714569701

রাংপুর পঞ্চগড় ১ পঞ্চগড়-১ আজোয়ারী 2314 আজলাখাওয়া িফবসবল উচ্চ বিদ্যালয়-2837 জমাোঃ িবফকুল ইসলাম 1721337213

রাংপুর পঞ্চগড় ১ পঞ্চগড়-১ আজোয়ারী 2315 জিাবড়য়া উচ্চ বিদ্যারয়-2836 জমাোঃ সরওয়ার জহাজসি 1719828748

রাংপুর পঞ্চগড় ১ পঞ্চগড়-১ জিতুবলয়া 2316 ভেিপুর বব-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়-2825 জমাোঃ মবেির রহমাি 1737801908

রাংপুর পঞ্চগড় ১ পঞ্চগড়-১ পঞ্চগড় সদর 2317 অমরখািা উচ্চ বিদ্যালয়-2380 জমাোঃ আবমরুল ইসলাম 1723892951

রাংপুর পঞ্চগড় ১ পঞ্চগড়-১ পঞ্চগড় সদর 2318 আমলাহার মবরয়ম জি া বব-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়-5313 জমাোঃ জম্যে উবিি 1719539693

রাংপুর পঞ্চগড় ১ পঞ্চগড়-১ পঞ্চগড় সদর 2319 ঘেির টুবিরহাে দাবখল মাদ্রাসা-5314 জমাোঃ হবিবুর রহমাি 1724334147
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

রাংপুর পঞ্চগড় ১ পঞ্চগড়-১ পঞ্চগড় সদর 2320 হােী অবেউল্লাহ গয়পাবি দাবখল মাদ্রাসা-5364 মাবেদউর রহমাি 1717137469

রাংপুর পঞ্চগড় ১ পঞ্চগড়-১ পঞ্চগড় সদর 2321 চাকলাহাে িঙ্গিন্ধু িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5365 জমাোঃ আলিাফ জহাজসি 1740989091

রাংপুর পঞ্চগড় ১ পঞ্চগড়-১ পঞ্চগড় সদর 2322 কােলদীঘী টুবিরহাে বব-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়-5388 জমাোঃ ওিায়দুর রহমাি 1713708190

রাংপুর পঞ্চগড় ১ পঞ্চগড়-১ পঞ্চগড় সদর 2323 সািজমরা আদি ব বব-মূখী িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5389 জমাোঃ জফরজদৌস আলী 1820506559

রাংপুর পঞ্চগড় ১ পঞ্চগড়-১ পঞ্চগড় সদর 2324 টুবির হাে আাদি ব িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2834 জমাোঃ জরোউল হক 1718734374

রাংপুর পঞ্চগড় ১ পঞ্চগড়-১ পঞ্চগড় সদর 2325 ঢাাংঙ্গীপুকুবর বব-মূখী  উচ্চ বিদ্যালয়-2833 জমাোঃ জমাোজম্মল হক 1714862822

রাংপুর পঞ্চগড় ১ পঞ্চগড়-১ পঞ্চগড় সদর 2326 আমলাহার িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2832 রাম বিলাি িম বি 1713782039

রাংপুর পঞ্চগড় ১ পঞ্চগড়-১ পঞ্চগড় সদর 2327 িেরাপাড়া িতুি হাে উচ্চ বিদ্যালয়-2831 শ্রী ধজিশ্বর িম বি 1724044505

রাংপুর পঞ্চগড় ১ পঞ্চগড়-১ পঞ্চগড় সদর 2328 দিমাইল ববমূখী উচ্চ বিদ্যালয়-2830 জমাোঃ ফেলুর রহমাি 1710606640

রাংপুর পঞ্চগড় ১ পঞ্চগড়-১ পঞ্চগড় সদর 2329 িতুি চাকলা হাে উচ্চ বিদ্যালয়-2829 জমাোঃ হাবমদুর রহমাি 1716682051

রাংপুর পঞ্চগড় ১ পঞ্চগড়-১ পঞ্চগড় সদর 2330 দিমাইল বব-মূখী িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-6219 জমাোঃ জমাফাজ্জল জহাজসি প্রধাি 1728159895

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জদিীগঞ্জ 2331 জগাবিন্দ আইবিয়াল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5130 বদপালী রািী রায় 1724304756

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জদিীগঞ্জ 2332 জচাংঠী উচ্চ বিদ্যালয়-5131 সসয়দ ওয়াজহদ আলী 1719513151

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জদিীগঞ্জ 2333 ভাউলাগঞ্জ হােী আোহার উিীি উচ্চ বিদ্যালয়-5327 জমাোঃ েয়নুল ইসলাম 1710606516

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জদিীগঞ্জ 2334 ভাউলাগঞ্জ বিগ্রী কজলে-747 জমাোঃ বমোনুর রহমাি 1740588341

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জদিীগঞ্জ 2335 জচাংঠী হাোরািাঙ্গা কজলে-746 জমাোঃ মবেির রহমাি 1712962917

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জদিীগঞ্জ 2336 িহীদ েিিী োহািারা ইমাম িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-743 সীিা রািী িম বা 1737470962

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জদিীগঞ্জ 2337 এম. এ খাি উচ্চ বিদ্যালয়-6573 বহজিন্দ্রিাথ রায় 1737562267

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জিাদা 2338 জগাবিন্দগুরু িপিীবল উচ্চ বিদ্যালয়-5133 অসৃি কুমার রায় 1725302966

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জিাদা 2339 ময়দািবদঘী বিএল উচ্চ বিদ্যালয়-732 জমাোঃ জগালাম রহমাি 1724859610

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জিাদা 2340 িয়াদীবঘ বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-734 জমাোঃ আবুল কালাম আোদ প্রধাি 1716228923

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জিাদা 2341 িড়িিী িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-736 জমাোঃ ওসমাি গবি সরকার 1737641570

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জিাদা 2342 জিপুকুবরয়া আদি ব িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-738 অবিিয কুমার রায় 1710062178

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জিাদা 2343 চন্দিিাড়ী বি এল উচ্চ বিদ্যালয়-1597 জমাোঃ মন্তাে আলী 1719794998

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জিাদা 2344 িঙ্গিন্ধু জিখ মুবেি-ইবন্দরা মহাবিদ্যালয়-745 জমাোঃ জমাবমনুল হাসাি জচৌধুরী 1722496065

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জিাদা 2345 মাবিকপীর জিাংহারী ফাবেল বিগ্রী মাদ্রাসা-744 জমাোঃ িাবফ উিীি 1309125953

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জিাদা 2346 নূিি হাে সবফ উবিি উচ্চ বিদ্যালয়-741 জমাোঃ ইসমাইল জহাজসি 1309125873

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জিাদা 2347 সাজকায়া িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-739 জমাোঃ আব্দুল জমাবমি 1791805433

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জিাদা 2348 কামারহাে আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-740 জমাোঃ সচনুল আলম 1728541105
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জিাদা 2349 প্রামাবিক পাড়া আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-5899 জমাোঃ িাহাদাি জহাজসি 1309125902

রাংপুর পঞ্চগড় ২ পঞ্চগড়-২ জিাদা 2350 সাজকায়া োবমলাতুি জি া ফাাবযল (স্নািক) মাদ্রাসা-6384 জমাোঃ মবফেউিীি 1712990871

রাংপুর রাংপুর ১৯ রাংপুর-১ গাংগাচড়া 2351 হােী জদজলায়ার জহাজসি িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-1198 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1740865510

রাংপুর রাংপুর ১৯ রাংপুর-১ গাংগাচড়া 2352 জিিগাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-1200 জমাোঃ ফকরুল িারী 1718703867

রাংপুর রাংপুর ১৯ রাংপুর-১ গাংগাচড়া 2353 জক. এি. বি উচ্চ বিদ্যালয়-1201 জমাোঃ আবমনুর রহমাি 1725450083

রাংপুর রাংপুর ১৯ রাংপুর-১ গাংগাচড়া 2354 বিিবিিা উচ্চ বিদ্যালয়-1205 জমাোঃ িাবেমুল ইসলাম 1723438011

রাংপুর রাংপুর ১৯ রাংপুর-১ গাংগাচড়া 2355 জচাংমারী মাদ্রাইি বব-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়-1206 জমাোঃ হাবফজুল ইসলাম 1716264408

রাংপুর রাংপুর ১৯ রাংপুর-১ গাংগাচড়া 2356 মবহপুর বব-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়-1210 জমাোঃ নুরুজ্জামাি 1716870694

রাংপুর রাংপুর ১৯ রাংপুর-১ গাংগাচড়া 2357 িাগপুর মাছুম আলী প্রামাবিক উচ্চ বিদ্যালয়-1208 জমা াোঃ রাজহিা খাতুি 1709905915

রাংপুর রাংপুর ১৯ রাংপুর-১ গাংগাচড়া 2358 আদি ব দাবখল মাদ্রাসা-1209 বমর জমাোঃ জমািারফ জহাজসি 1710871389

রাংপুর রাংপুর ১৯ রাংপুর-১ গাংগাচড়া 2359 কুটিপাড়া জচাংমারী  উচ্চ বিদ্যালয়-1207 সত্রলক্ষ চন্দ্র রায় 1719003499

রাংপুর রাংপুর ১৯ রাংপুর-১ গাংগাচড়া 2360 জকএমবিআই দাবখল মাদ্রাসা-1204 জমাোঃ িাদিা বময়া 1727471194

রাংপুর রাংপুর ১৯ রাংপুর-১ গাংগাচড়া 2361 িালুক হাবু বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-1199 কমলা কান্ত িম বণ 1712687312

রাংপুর রাংপুর ১৯ রাংপুর-১ গাংগাচড়া 2362 পাকুবরয়া িরীফ বব-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়-1203 জমাোঃ জদজলায়ার জহাজসি 1719462463

রাংপুর রাংপুর ১৯ রাংপুর-১ গাংগাচড়া 2363 খজলয়া খাপড়ীখাল স্কুল এন্ড কজলে-1197 জমাোঃ োলাল উবিি 1713717339

রাংপুর রাংপুর ১৯ রাংপুর-১ গাংগাচড়া 2364 খজলয়া গবঞ্জপুর স্কুল এন্ড কজলে-5986 সুধীর চন্দ্র জগাস্বামী 1732549407

রাংপুর রাংপুর ১৯ রাংপুর-১ গাংগাচড়া 2365 লালচাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়-6072 জমাোঃ আবখনুর ইসলাম 1718877377

রাংপুর রাংপুর ১৯ রাংপুর-১ গাংগাচড়া 2366 মবিরাম উচ্চ বিদ্যালয়-6211 জমাোঃ আবুল িাসার 1712858106

রাংপুর রাংপুর ১৯ রাংপুর-১ গাংগাচড়া 2367 ঠাকুরদা উচ্চ বিদ্যালয়-6228 জমাোঃ জমাকজ দুল হক 1734741562

রাংপুর রাংপুর ১৯ রাংপুর-১ গাংগাচড়া 2368 রােিল্লভ দাবখল মাদ্রাসা-6372 নুর জমাহাম্মদ 1734243289

রাংপুর রাংপুর ১৯ রাংপুর-১ রাংপুর বসটি কজপ বাজরিি 2369 আমাশু প্রগবি উচ্চ বিদ্যালয়-6110 জমাোঃ আজিায়ারুল ইসলাম 1718837744

রাংপুর রাংপুর ২০ রাংপুর-২ িারাগঞ্জ 2370 িরািী উচ্চ বিদ্যালয়-1069 জমাোঃ জসজকন্দার আলী 1713721147

রাংপুর রাংপুর ২০ রাংপুর-২ িারাগঞ্জ 2371 িারাগঞ্জ ও/এ িাবলকা স্কুল এন্ড কজলে-1070 জমাোঃ সবফকুল ইসলাম 1725637667

রাংপুর রাংপুর ২০ রাংপুর-২ িারাগঞ্জ 2372 কাবিয়ািাড়ী স্কুল এন্ড কজলে-1072 জমাোঃ মামুনুর রিীদ 1746968859

রাংপুর রাংপুর ২০ রাংপুর-২ িারাগঞ্জ 2373 বচলাপাক উচ্চ বিদ্যালয় ও জভাকোঃ-1071 জমাোঃ সরফরাে আলম 1712062429

রাংপুর রাংপুর ২০ রাংপুর-২ িদরগঞ্জ 2374 িদরগঞ্জ মবহলা বিবগ্র কজলে-1068 বিমজলন্দু সরকার 1712063629

রাংপুর রাংপুর ২০ রাংপুর-২ িদরগঞ্জ 2375 আিরাফগঞ্জ দাবখল মাদ্রাসা-1067 জমাোঃ রুহুল আবমি 1724672362

রাংপুর রাংপুর ২০ রাংপুর-২ িদরগঞ্জ 2376 িখবিগঞ্জ দাবখল মাদ্রাসা-1066 জমাোঃ আহসাি হাবিি 1722667005

রাংপুর রাংপুর ২০ রাংপুর-২ িদরগঞ্জ 2377 ওসমাি পুর িাহরুল উলুম ফাবেল বিগ্রী মাদ্রাসা-1065 জমাোঃ িাহোহাি আলী 1725343348

page- 82



বিভাগ জেলা বিি বাচিী এলাকা উপজেলা ক্রম বিক্ষা প্রবিষ্ঠাি প্রধাজির িাম জমািাইল 
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রাংপুর রাংপুর ২০ রাংপুর-২ িদরগঞ্জ 2378 লালবদবঘ ও/এ উচ্চ বিদ্যালয়-1064 জমাোঃ আবমনুল ইসলাম 1710049704

রাংপুর রাংপুর ২০ রাংপুর-২ িদরগঞ্জ 2379 আিরাফগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়-1063 জমাোঃ মাহফুোর রহমাি 1714861833

রাংপুর রাংপুর ২০ রাংপুর-২ িদরগঞ্জ 2380 পাঠািপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-1062 জমাোঃ আমোদ জহাজসি 1710164699

রাংপুর রাংপুর ২০ রাংপুর-২ িদরগঞ্জ 2381 মধুপুর আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-1061 জমাোঃ জমাকজ দুল ইসলাম 1732030652

রাংপুর রাংপুর ২০ রাংপুর-২ িদরগঞ্জ 2382 শ্যামপুর উচ্চ বিদ্যালয়-1060 জমাোঃ বমোনুর রহমাি 1716756968

রাংপুর রাংপুর ২০ রাংপুর-২ িদরগঞ্জ 2383 কুতুিপুর বিএল স্কুল এন্ড কজলে-1059 জমাোঃ আব্দুল হাই 1723438209

রাংপুর রাংপুর ২০ রাংপুর-২ িদরগঞ্জ 2384 িদরগঞ্জ সরকাবর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-1058 জমাোঃ জহলাল জহাজসি 1716377361

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর সদর 2385 শ্যামপুর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়-2912 জমাোঃ িবহদুল ইসলাম 1738753414

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর সদর 2386 কদমিলী দাবখল মাদ্রাসা-2914 জমাোঃ আব্দুল েবলল 1727663068

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর বসটি কজপ বাজরিি 2387 উত্তম স্কুল এন্ড কজলে-1194 জমাহাম্মদ আলী 1712590242

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর বসটি কজপ বাজরিি 2388 বিয়াম ল্যািজরেবর স্কুল এন্ড কজলে (ইাংজরেী ভাস বি)-2901 জমাোঃ আহসাি হািীি 1777591088

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর বসটি কজপ বাজরিি 2389 প্রয়াস, রাংপুর-4911 জল. কজণ বল আবু িকর বসবিক সাইমুম 1769663176

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর বসটি কজপ বাজরিি 2390 রাংপুর বিএম কজলে-2902 মাহবুি আরা খািম 1742740566

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর বসটি কজপ বাজরিি 2391 রাংপুর উচ্চ বিদ্যালয়-2913 মুহাম্মদ আবুল মুযি 1715361437

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর বসটি কজপ বাজরিি 2392 বিয়াম মজিল স্কুল এন্ড কজলে-2911 জমা াোঃ িািবেমা হক 1309132068

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর বসটি কজপ বাজরিি 2393 িাবুখা উচ্চ বিদ্যালয়-2909 জমাোঃ জমাসজল হক 1714692538

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর বসটি কজপ বাজরিি 2394 সকলাি রঞ্জি উচ্চ বিদ্যালয়-2908 জমাোঃ আব্দুল গফুর 1713712641

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর বসটি কজপ বাজরিি 2395 আল মবদিা ইিটিটিউে-2906 জমাোঃ মাহবুিার রহমাি 1721217176

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর বসটি কজপ বাজরিি 2396 িাহার কা িা িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2905 জমাোঃ আজিায়ারুল হক 1712190998

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর বসটি কজপ বাজরিি 2397 িি বার গাি ব পািবলক স্কুল এন্ড কজলে-2904 জস্কায়ােি লীিার জমাোঃ নুরকুতুি-উল আলম (অি:) 1309127378

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর বসটি কজপ বাজরিি 2398 আল জহরা ইিবষ্টটিউে (উচ্চ বিদ্যালয়)-2903 জমাোঃ ওয়াবলয়ার রহমাি 1717816649

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর বসটি কজপ বাজরিি 2399 আজক্কলপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3421 জমাোঃ জগালাম আেম 1729915708

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর বসটি কজপ বাজরিি 2400 বমবস্ত্রপাড়া বসটি কজপ বাজরিি উচ্চ বিদ্যালয়-2379 জমা াোঃ সুবফয়া খািম 1723074849

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর বসটি কজপ বাজরিি 2401 িড় রাংপুর কারামবিয়া কাবমল (এম.এ) মাদরাসা-4159 জমাোঃ আলিাফ জহাসাইি 1721518212

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর বসটি কজপ বাজরিি 2402 সারগাম ক্লাি ও বিক্ষা জকন্দ্র-3168 জমাোঃ মবিরুজ্জামাি জচৌধুরী 1719548761

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর বসটি কজপ বাজরিি 2403 বুবড়র হাে উচ্চ বিদ্যালয়-5586 জমাোঃ রুহুল জমায়াজজ্জম 1716142959

রাংপুর রাংপুর ২১ রাংপুর-৩ রাংপুর বসটি কজপ বাজরিি 2404 িােহাে উচ্চ বিদ্যালয়-6006 জমা াোঃ জিৌবহদা খাতুি 1718595661

রাংপুর রাংপুর ২২ রাংপুর-৪ কাউবিয়া 2405 আরােী সাহািাে উচ্চ বিদ্যালয়-2745 জমাোঃ ফাজকর সরকার 1714565495

রাংপুর রাংপুর ২২ রাংপুর-৪ কাউবিয়া 2406 িড়ুয়ারহাে জকরামবিয়া ফাবেল মাদ্রাসা-3164 মাওোঃ আব্দুর রিীদ 1716264412
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রাংপুর রাংপুর ২২ রাংপুর-৪ কাউবিয়া 2407 সাব্দী দারুস সুন্নাহ আলীম মাদ্রাসা-3165 জমাোঃ আবুল কালাম আোদ 1721214598

রাংপুর রাংপুর ২২ রাংপুর-৪ কাউবিয়া 2408 মীরিাগ িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3166 জমা াোঃ আফজরাক্তা বুলবুল 1716726999

রাংপুর রাংপুর ২২ রাংপুর-৪ কাউবিয়া 2409 িহীদিাগ িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3167 জমাোঃ িেলুর রহমাি 1724052930

রাংপুর রাংপুর ২২ রাংপুর-৪ কাউবিয়া 2410 ভায়ার হাে উচ্চ বিদ্যালয়-3333 এস এম জরোউল কবরম 1762608772

রাংপুর রাংপুর ২২ রাংপুর-৪ কাউবিয়া 2411 জেপামধুপুর ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-4156 জমাোঃ আব্দুল লবিফ 1747034397

রাংপুর রাংপুর ২২ রাংপুর-৪ কাউবিয়া 2412 রাসুলপুর জমাোহাবরয়া দাবখল মাদ্রাসা-4157 জমাোঃ িামছুল ইসলাম 1710604055

রাংপুর রাংপুর ২২ রাংপুর-৪ পীরগা া 2413 রােিাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-5171 জমাোঃআব্দুল হাবকম 1718565413

রাংপুর রাংপুর ২২ রাংপুর-৪ পীরগা া 2414 বিহাবর ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-4155 জমা াোঃিাসবরি আক্তার 1745636083

রাংপুর রাংপুর ২২ রাংপুর-৪ পীরগা া 2415 অন্নদািগর ববমুখী িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3162 জমাোঃিাহনূর আলম 1731241314

রাংপুর রাংপুর ২২ রাংপুর-৪ পীরগা া 2416 পাওোিা িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3160 আ।ি।ম িেলুর রবিদ 1710919121

রাংপুর রাংপুর ২২ রাংপুর-৪ পীরগা া 2417 কাবিয়ািাড়ী বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-2744 জমাোঃআজিায়ারুল ইসলাম 1719422048

রাংপুর রাংপুর ২২ রাংপুর-৪ পীরগা া 2418 চর িামু্বলপুর জে. এি দাবখল মাদ্রাসা-3161 আবল আহমদ 1725619254

রাংপুর রাংপুর ২২ রাংপুর-৪ পীরগা া 2419 আলাবদপাড়া আবেবেয়া বব-মুখী দাবখল মাদ্রাসা-5455 জমাোঃআব্দুল ওয়াজহদ বেহাদী 1713613450

রাংপুর রাংপুর ২২ রাংপুর-৪ পীরগা া 2420 বিিজদর চর বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-5988 জমাোঃলালা বময়া 1714524571

রাংপুর রাংপুর ২৩ রাংপুর-৫ বমঠাপুকুর 2421 পাইকাি উচ্চ বিদ্যালয়-5211 জমাোঃ িবদউজ্জামাি 1726864656

রাংপুর রাংপুর ২৩ রাংপুর-৫ বমঠাপুকুর 2422 োমালপুর ফবরদা জিগম উচ্চ বিদ্যালয়-5212 জমাোঃ আবুল কালাম আোদ মন্ডল 1723248831

রাংপুর রাংপুর ২৩ রাংপুর-৫ বমঠাপুকুর 2423 বমেবাপুর উচ্চ বিদ্যালয়-5213 জমাোঃ আবিছুর রহমাি 1725997621

রাংপুর রাংপুর ২৩ রাংপুর-৫ বমঠাপুকুর 2424 বুেরুক িােপুর আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-5214 জমাোঃ জমািাকাজব্বর সরকার 1718972621

রাংপুর রাংপুর ২৩ রাংপুর-৫ বমঠাপুকুর 2425 মজয়িপুর কদমিলা উচ্চ বিদ্যালয়-5215 জমাোঃ আব্দুল হান্নাি বময়া 1728617257

রাংপুর রাংপুর ২৩ রাংপুর-৫ বমঠাপুকুর 2426  ড়াি িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5216 জমাোঃ আবিছুল হক 1717277843

রাংপুর রাংপুর ২৩ রাংপুর-৫ বমঠাপুকুর 2427 িালুয়া উচ্চ বিদ্যালয়-5217 জমাোঃ জগালাম সরওয়ার জহাজসি 1723647783

রাংপুর রাংপুর ২৩ রাংপুর-৫ বমঠাপুকুর 2428 িালারহাে মহাবিদ্যালয়-5218 জমাোঃ মবিয়ার রহমাি 1784056180

রাংপুর রাংপুর ২৩ রাংপুর-৫ বমঠাপুকুর 2429 জসরুিাঙ্গা স্কুল এন্ড কজলে-5219 জমাোঃ হাসাি োহাঙ্গীর আলম 1718836922

রাংপুর রাংপুর ২৩ রাংপুর-৫ বমঠাপুকুর 2430 িরফসাদী খায়রুল উলুম দাবখল মাদ্রাসা-5220 জমাোঃ আককা  আলী 1718319772

রাংপুর রাংপুর ২৩ রাংপুর-৫ বমঠাপুকুর 2431 বমেবাপুর আদি ব স্কুল এন্ড কজলে-5221 জমা াোঃ আফিাি আরা জিগম 1717141966

রাংপুর রাংপুর ২৩ রাংপুর-৫ বমঠাপুকুর 2432 জখাড়াগা   িহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়-5222 জমাোঃ মবিয়ার রহমাি 1728859757

রাংপুর রাংপুর ২৩ রাংপুর-৫ বমঠাপুকুর 2433 জিিগাড়া উচ্চ বিদ্যালয়-5223 জমাোঃ মাহবুবুর রহমাি 1713712594

রাংপুর রাংপুর ২৩ রাংপুর-৫ বমঠাপুকুর 2434 বুেগ ব সজন্তার্পুর কারামাবিয়া ফাবেল মাদ্রাসা-5224 এজক এম এ জমািএম সরকার 1718846148

রাংপুর রাংপুর ২৩ রাংপুর-৫ বমঠাপুকুর 2435 িাবল্টর হাে উচ্চ বিদ্যালয়-5225 জমাোঃ কায়জকািাদ জহাজসি 1720469601
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

রাংপুর রাংপুর ২৩ রাংপুর-৫ বমঠাপুকুর 2436 হুলাশুগঞ্জ রবিবদয়া িাবলকা দাবখল মাদ্রাসা-4655 জমাোঃ িওিাদআলী 1725997177

রাংপুর রাংপুর ২৪ রাংপুর-৬ পীরগঞ্জ 2437 মাদারগঞ্জ ববমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-1808 িাহ িাজুল ইসলাম 1309127798

রাংপুর রাংপুর ২৪ রাংপুর-৬ পীরগঞ্জ 2438 িীল দবরয়া উচ্চ বিদ্যালয়-1818 সসয়দ মবসউর রহমাি 1713778923

রাংপুর রাংপুর ২৪ রাংপুর-৬ পীরগঞ্জ 2439 পত্নীচড়া িাবলকা দাবখল মাদ্রাসা-3015 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1737664071

রাংপুর রাংপুর ২৪ রাংপুর-৬ পীরগঞ্জ 2440 মাদারগঞ্জ ইসলাবময় ফাবেল মাদ্রাসা-3014 মুহাোঃ আবু িকর মন্ডল 1718192084

রাংপুর রাংপুর ২৪ রাংপুর-৬ পীরগঞ্জ 2441 পীরগঞ্জ ফাবেল মাদ্রাসা-3013 জমাোঃ রুহুল আবমি 1718192085

রাংপুর রাংপুর ২৪ রাংপুর-৬ পীরগঞ্জ 2442 খাবলিা উচ্চ বিদ্যালয়-3012 জমাোঃ মাহবুিার রহমাি 1723907963

রাংপুর রাংপুর ২৪ রাংপুর-৬ পীরগঞ্জ 2443 গুবেবপাড়া িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3011 জমা াোঃ নূজরর  বি 1744906139

রাংপুর রাংপুর ২৪ রাংপুর-৬ পীরগঞ্জ 2444 টুকুবরয়া উচ্চ বিদ্যালয়-3010 জমাোঃ আব্দুল মান্নাি মন্ডল (ভারপ্রাপ্ত) 1717375151

রাংপুর রাংপুর ২৪ রাংপুর-৬ পীরগঞ্জ 2445 হবরণা িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3008 জমাোঃ জহলালুর রহমাি 1718910367

রাংপুর রাংপুর ২৪ রাংপুর-৬ পীরগঞ্জ 2446 বগলািাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-3007 জমাোঃ জগালোর রহমাি 1738082114

রাংপুর রাংপুর ২৪ রাংপুর-৬ পীরগঞ্জ 2447 সাহাপুর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3006 উজম্ম সালমা আক্তার িানু 1725607071

রাংপুর রাংপুর ২৪ রাংপুর-৬ পীরগঞ্জ 2448 সুোরকুঠি উচ্চ বিদ্যালয়-3005 ভুপিী চন্দ পাল 1718743603

রাংপুর রাংপুর ২৪ রাংপুর-৬ পীরগঞ্জ 2449 অিন্তরামপুর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3004 জমাোঃ জমাফাজ্জল জহাজসি খাি 1721763309

রাংপুর রাংপুর ২৪ রাংপুর-৬ পীরগঞ্জ 2450 খালািপীর জেকবিকযাল এন্ড বিএম কজলে-3003 জমাোঃ িবরফুল ইসলাম 1788192646

রাংপুর রাংপুর ২৪ রাংপুর-৬ পীরগঞ্জ 2451 পীরগঞ্জ বিজ্ঞাি ও কাবরগবর কজলে-3002 জমাোঃ খবললুর রহমাি 1730914239

রাংপুর রাংপুর ২৪ রাংপুর-৬ পীরগঞ্জ 2452 জক.জে. ইসলাম িাবলকা স্কুল ও কজলে-3001 খন্দকার জমাোঃ এখলাচর রহমাি 1719419227

রাংপুর রাংপুর ২৪ রাংপুর-৬ পীরগঞ্জ 2453 জিখ হাবসিা আদি ব িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3009 আবু সাঈদ জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1717928372

রাংপুর রাংপুর ২৪ রাংপুর-৬ পীরগঞ্জ 2454 আব্দুল্যাপুর কালসার িাড়া িাোর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-6353 জমাোঃ হবিিার রহমাি 1745054442

রাংপুর রাংপুর ২৪ রাংপুর-৬ পীরগঞ্জ 2455 জগাপীিাথপুর মবেবদয া আবেিি জি া বিশু সদি এবিমখািা-6473 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম ফারােী 1737487344

রাংপুর লালমবিরহাে ১৬ লালমবিরহাে-১ পােগ্রাম 2456 ধিলসিী উচ্চ বিদ্যালয়-822 জমাোঃ িবহদুল ইসলাম 1309123004

রাংপুর লালমবিরহাে ১৬ লালমবিরহাে-১ পােগ্রাম 2457 পােগ্রাম আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-821 জমাোঃ মাহবুি খাঁি 1970604126

রাংপুর লালমবিরহাে ১৬ লালমবিরহাে-১ পােগ্রাম 2458 বমেবারজকাে হাবে মবহম উবিি উচ্চ বিদ্যালয়-820 জমাোঃ জমািাররফ জহাজসি প্রধাি 1309122999

রাংপুর লালমবিরহাে ১৬ লালমবিরহাে-১ পােগ্রাম 2459 রসুলপুর আব্দাল জহাজসি িসুবিয়া উচ্চ বিদ্যালয়-817 জমাোঃ দুলাল জহাজসি 1738986801

রাংপুর লালমবিরহাে ১৬ লালমবিরহাে-১ পােগ্রাম 2460 আমািতুল্যা প্রধাি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-6111 জমাোঃ আবু কাও ার আলম 1722806067

রাংপুর লালমবিরহাে ১৬ লালমবিরহাে-১ হািীিান্ধা 2461 পারুবলয়া িফবসলী উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কজলে-816 অবিল চন্দ্র রায় 1714565579

রাংপুর লালমবিরহাে ১৬ লালমবিরহাে-১ হািীিান্ধা 2462 জিাজিরহাে উচ্চ বিদ্যালয়-815 জমাোঃ মবেির রহমাি 1716276266

রাংপুর লালমবিরহাে ১৬ লালমবিরহাে-১ হািীিান্ধা 2463 জগািামারী বি এি এস বস উচ্চ বিদ্যালয়-814 জমাোঃ আব্দুল ওহাি 1765051033

রাংপুর লালমবিরহাে ১৬ লালমবিরহাে-১ হািীিান্ধা 2464 জকিকীিাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়-813 জমাোঃ বমোনুর রহমাি 1714781868
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

রাংপুর লালমবিরহাে ১৬ লালমবিরহাে-১ হািীিান্ধা 2465 বসন্দুণ বা জলাকমাি জহাজসি উচ্চ বিদ্যালয়-812 জমাোঃ আবিছুর রহমাি 1768940544

রাংপুর লালমবিরহাে ১৬ লালমবিরহাে-১ হািীিান্ধা 2466 গবিমারী বব-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়-811 জমাোঃ আিাউর রহমাি 1717850880

রাংপুর লালমবিরহাে ১৬ লালমবিরহাে-১ হািীিান্ধা 2467 আরােী জঠাংঝাড়া এইচ আর উচ্চ বিদ্যালয়-810 জমাোঃ হযরি আলী িসুবিয়া 1720847702

রাংপুর লালমবিরহাে ১৬ লালমবিরহাে-১ হািীিান্ধা 2468 পাইকারোরী উচ্চ বিদ্যালয়-809 জমাোঃ সাজ্জাদ আবরফ 1710727886

রাংপুর লালমবিরহাে ১৬ লালমবিরহাে-১ হািীিান্ধা 2469 িড়খািা িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-808 জমাোঃ আিরাফ আলী 1729502774

রাংপুর লালমবিরহাে ১৬ লালমবিরহাে-১ হািীিান্ধা 2470 িড়খািা উচ্চ বিদ্যালয়-6097 জমাোঃ োজহদুল িারী 1746046950

রাংপুর লালমবিরহাে ১৭ লালমবিরহাে-২ আবদিমারী 2471 িামুবড় মহাবিদ্যালয়-4406 এ এইচ এম িরীফ 1712412791

রাংপুর লালমবিরহাে ১৭ লালমবিরহাে-২ আবদিমারী 2472 দবক্ষণ িালাপাড়া ফাবেল মাদ্রাসা-4404 জমাোঃ িজ্রুল ইসলাম সাদী 1724550050

রাংপুর লালমবিরহাে ১৭ লালমবিরহাে-২ আবদিমারী 2473 সরলখাঁ উচ্চ বিদ্যালয়-4403 জমাোঃ রবিদুল আলম 1713743958

রাংপুর লালমবিরহাে ১৭ লালমবিরহাে-২ আবদিমারী 2474 গন্ধমারুয়া উচ্চ বিদ্যালয় এযান্ড কজলে-4402 জমাোঃ আফলাতুল ইসলাম 1716872240

রাংপুর লালমবিরহাে ১৭ লালমবিরহাে-২ আবদিমারী 2475 িালাপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়-4405 জমাোঃ এিামুল হক 1739835210

রাংপুর লালমবিরহাে ১৭ লালমবিরহাে-২ কালীগঞ্জ 2476 কবরমপুর জি াবিয়া দাবখল মাদ্রাসা-4401 জমাোঃ আবু োফর 1717364491

রাংপুর লালমবিরহাে ১৭ লালমবিরহাে-২ কালীগঞ্জ 2477 দলগ্রাম দাবখল মাদ্রাসা-4400 জমাোঃ নুরুল ইসলাম 1718786473

রাংপুর লালমবিরহাে ১৭ লালমবিরহাে-২ কালীগঞ্জ 2478 জলাহাকুবচ স্কুল এন্ড কজলে-4399 জমাোঃ মাহমুদুল ইসলাম 1740637548

রাংপুর লালমবিরহাে ১৭ লালমবিরহাে-২ কালীগঞ্জ 2479 আফোল উিীি পািবলক উচ্চ বিদ্যালয়-4398 জমা াোঃ বলবপকা জচৌধুরী 1735740578

রাংপুর লালমবিরহাে ১৭ লালমবিরহাে-২ কালীগঞ্জ 2480 বিথক সাইদুল হক পািবলক উচ্চ বিদ্যালয়-4397 জমাোঃ বিোম উবিি 1714987244

রাংপুর লালমবিরহাে ১৭ লালমবিরহাে-২ কালীগঞ্জ 2481 িালুক িাখািী উচ্চ বিদ্যালয়-4396 পবিত্র কুমার রায় 1717423292

রাংপুর লালমবিরহাে ১৭ লালমবিরহাে-২ কালীগঞ্জ 2482 গাগলারপাড় উচ্চ বিদ্যালয়-4395 জমাোঃ আবেজুল ইসুলাম 1720452650

রাংপুর লালমবিরহাে ১৭ লালমবিরহাে-২ কালীগঞ্জ 2483 চন্দ্রপুর স্কুল এযান্ড কজলে-4394 জমাোঃ মবফজুল ইসলাম 1716357967

রাংপুর লালমবিরহাে ১৭ লালমবিরহাে-২ কালীগঞ্জ 2484 দলগ্রাম বি এল উচ্চ বিদ্যালয়-4393 জমাোঃ আব্দুল কুদ্দুস 1718972733

রাংপুর লালমবিরহাে ১৭ লালমবিরহাে-২ কালীগঞ্জ 2485 কাবলগঞ্জ, জক, ইউ, বপ, পািবলক পাইলে উচ্চ বিদ্যালয়-4391 খুরিীদুজ্জামাি আহজমদ 1712113399

রাংপুর লালমবিরহাে ১৮ লালমবিরহাে-৩ লালমবিরহাে সদর 2486 দুড়াকুটি উচ্চ বিদ্যালয়-3319 জমাোঃ মাহফুোর রহমাি মন্ডল 1778493632

রাংপুর লালমবিরহাে ১৮ লালমবিরহাে-৩ লালমবিরহাে সদর 2487 পূি ব সাোিা উচ্চ বিদ্যালয়-3318 জমাোঃ জগালাম সারওয়ার 1731134433

রাংপুর লালমবিরহাে ১৮ লালমবিরহাে-৩ লালমবিরহাে সদর 2488 রােপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3317 জমাোঃ জমাোজম্মল হক 1722208926

রাংপুর লালমবিরহাে ১৮ লালমবিরহাে-৩ লালমবিরহাে সদর 2489 সত্রজলাকযিাথ মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয়-3316 িপি কুমার রায় 1734180554

রাংপুর লালমবিরহাে ১৮ লালমবিরহাে-৩ লালমবিরহাে সদর 2490 কােীর চওড়া উচ্চ বিদ্যালয়-3314 জমাোঃ আব্দুল হাবকম খাি 1719347862

রাংপুর লালমবিরহাে ১৮ লালমবিরহাে-৩ লালমবিরহাে সদর 2491 জমাস্তফীহাে উচ্চ বিদ্যালয়-1595 জমাোঃ একরামুল হক সরকার 1737221368

রাংপুর লালমবিরহাে ১৮ লালমবিরহাে-৩ লালমবিরহাে সদর 2492 চর কুলাঘাে উচ্চ বিদ্যালয়-1594 জমাোঃ ইবদ্রস আলী 1740134932

রাংপুর লালমবিরহাে ১৮ লালমবিরহাে-৩ লালমবিরহাে সদর 2493 হেরি ফাজিমাতুোহরা (রাোঃ) মবহলা দাবখল মাদ্রাসা-1593 জমাোঃ মুবেবুর রহমাি 1716877873
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জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২য় পয বায়)

জিখ রাজসল বিবেোল ল্যাি (২৫০০টি)

রাংপুর লালমবিরহাে ১৮ লালমবিরহাে-৩ লালমবিরহাে সদর 2494 চর কুলাঘাে দাবখল মাদ্রাসা-1592 মুহাোঃ আখিার জহাজসি 1721701421

রাংপুর লালমবিরহাে ১৮ লালমবিরহাে-৩ লালমবিরহাে সদর 2495 বকসামি হারাটি বি.এস. আই দাবখল মাদ্রাসা-1591 জমাোঃ আব্দুল রবিদ 1713767735

রাংপুর লালমবিরহাে ১৮ লালমবিরহাে-৩ লালমবিরহাে সদর 2496 জলাহাখুবচ উচ্চ বিদ্যালয়-1590 জমাোঃ রুহুল আমীি 1721218739

রাংপুর লালমবিরহাে ১৮ লালমবিরহাে-৩ লালমবিরহাে সদর 2497 জখাড়াগা  দারু সুন্নাি দাবখল মাদ্রাসা-1589 জমাোঃ মবিউর রহমাি 1740292790

রাংপুর লালমবিরহাে ১৮ লালমবিরহাে-৩ লালমবিরহাে সদর 2498 বগয়াস উিীি উচ্চ বিদ্যালয়-1587 জমাোঃ রাবেবুর রহমাি 1717591600

রাংপুর লালমবিরহাে ১৮ লালমবিরহাে-৩ লালমবিরহাে সদর 2499 কাজলক্টজরে কজলবেজয়ে স্কুল-5857 এটিএম রিীদুল আলম প্রামাবিক 1716297407

রাংপুর লালমবিরহাে ১৮ লালমবিরহাে-৩ লালমবিরহাে সদর 2500 জিখ িবফউবিি কমাস ব কজলে-6125 জমাোঃ এন্তাজুর রহমাি 1712704933
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