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

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১ ৬২ বকজিারগঞ্জ-১ বকজিারগঞ্জ সদর 1 বকজিারগঞ্জ সরকাবর িালক উচ্চ বিদ্যালয় -4884 এ.জক.এম. আিদুল্লাহ 1309110447

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১ ৬৩ বকজিারগঞ্জ-২ কটিয়াদী 2 কটিয়াদী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় -1974 জমাোঃ িবদউল আলম 1716455030

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১ ৬৪ বকজিারগঞ্জ-৩ িাড়াইল 3 কােলা উচ্চ বিদ্যালয়-3859 জমাহাম্মদ কামরুজ্জামাি 1718794525

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১ ৬৫  বকজিারগঞ্জ-৪ বমঠামইি 4 হােী িাজয়ি উবিি উচ্চ বিদ্যালয়-2820 সুিাি চন্দ্র বিষ্ণি 1912276068

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১ ৬৬ বকজিারগঞ্জ-৫ িাবেিপুর 5 িাবেরুল ইসলাম কজলবেজয়ট স্কুল-896 িাহ মুহাম্মদ আফোল 1718476045

ঢাকা বকজিারগঞ্জ ১ ৬৭ বকজিারগঞ্জ-৬ বভরি 6 বভরি এম,বপ পাইলট িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5779 এম.এম.জমাবহি 1721490448

ঢাকা গােীপুর ১ ৯ ৫  গােীপুর-২ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 7 িহীদ স্মৃবি উচ্চ বিদ্যালয়-5277 এ.জক.এম বেয়াউর রহমাি 1818823780

ঢাকা গােীপুর ১ ৯ ৪ গােীপুর-১ গােীপুর বসটি কজপ বাজরিি 8 চান্দিা উচ্চ বিদ্যালয় ও কজলে -1391 জমা: মবেবুর রহমাি 1711602287

ঢাকা গােীপুর ১ ৯ ৬ গােীপুর-৩ শ্রীপুর 9 প্রহলাদপুর স্কুল এন্ড কজলে-3191 জমাোঃ আবিছুর রহমাি 1946989192

ঢাকা গােীপুর ১ ৯ ৭ গােীপুর-৪ কাপাবসয়া 10 কাপাবসয়া সরকাবর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়-30 জমাোঃ ফাইে উবিি ফবকর 1712770388

ঢাকা গােীপুর ১ ৯ ৮ গােীপুর-৫ কালীগঞ্জ 11 রাজয়রবদয়া উচ্চ বিদ্যালয়-4733 কাওসার আহজমদ 1715474055

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১ ৫  জগাপালগঞ্জ-১ কাবিয়ািী 12 কাবিয়ািী বে, বস পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়-3097 নুর আলম িালুকদার 1715222586

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১ ৬ জগাপালগঞ্জ-২ জগাপালগঞ্জ সদর 13 সািপাড় দীিিাথ গয়াবল চন্দ্র হাই স্কুল-5139 বিেয় কৃষ্ঞ হালদার 1309109451

ঢাকা জগাপালগঞ্জ ২১ ৭ জগাপালগঞ্জ-৩ টুবিপাড়া 14 িিিন্ধু স্মৃবি সরকারী িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয় -5028 বিবরিা আক্তার 1916922703

ঢাকা টািাইল ১ ৩০  টািাইল-১ ধিিাড়ী 15 ধিিাড়ী কজলবেজয়ট মজেল স্কুল-3322 এস.এম মাসুদ কিীর 1719870303

ঢাকা টািাইল ১ ৩১  টািাইল-২ জগাপালপুর 16 জধাপাকাবন্দ আদি ব িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5490 মাহমুদা আক্তার 1718968000

ঢাকা টািাইল ১ ৩২ টািাইল-৩ ঘাটাইল 17 ব্রাহ্মি িাসি এ.ইউ উচ্চ বিদ্যালয়-3769 জমাোঃ হাবিবুর রহমাি মীর 1712280841

ঢাকা টািাইল ১ ৩৩ টািাইল-৪ কাবলহািী 18 িহীদ িাজহদ হাোরী উচ্চ বিদ্যালয়-5436 মুহাম্মদ িবফকুল ইসলাম 1716943768

ঢাকা টািাইল ১ ৩৪ টািাইল-৫ টািাইল সদর 19 হােী আবুল জহাজসি আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-5491 জমাোঃ মজিায়ার জহাজসি 1721528363

ঢাকা টািাইল ১ ৩৫  টািাইল-৬ িাগরপুর 20 গয়হাটা িহীদ সামসুবিি িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2017 িাবিমা আকিার 1720553893

ঢাকা টািাইল ১ ৩৬ টািাইল-৭ বমে বাপুর 21 বমে বাপুর পাইলট িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-2766 জমাোঃ সুলিাি উবিি 1718811200

ঢাকা টািাইল ১ ৩৭ টািাইল-৮ িাসাইল 22 িাসাইল পাইলট িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-5492 জমাোঃ আবুল কাজিম বমঞা 1819030576

ঢাকা ঢাকা ১ ৮৫  ঢাকা-১ ২ ঢাকা উত্তর বসটি কজপ বাজরিি 23 জিেগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়-3800 িাহরীি খাি রূপা 1819506066

ঢাকা ঢাকা ১ ৮৬ ঢাকা-১ ৩ ঢাকা উত্তর বসটি কজপ বাজরিি 24 আলী জহাজসি িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-1755 িারমীি োহাি 1815650989

জিখ রাজসল বেবেটাল ল্যাি স্থাপি প্রকল্প (২ য় পর্ বায়)

জিখ রাজসল স্কুল অফ বফউচার (১ ০ ০ টি )
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ঢাকা ঢাকা ১ ৮৪ ঢাকা-১ ১ ঢাকা উত্তর বসটি কজপ বাজরিি 25 জিরাইদ মুসবলম হাইস্কুল-4488 বমে বা লুৎফর রহমাি 1822758124

ঢাকা ঢাকা ১ ৮৯  ঢাকা-১ ৬ ঢাকা উত্তর বসটি কজপ বাজরিি 26 মীরপুর িাাংলা উচ্চ  মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4339 জমা: জমাস্তফা কামাল জখািিিীি 1781790759

ঢাকা ঢাকা ১ ৮৭ ঢাকা-১ ৪ ঢাকা উত্তর বসটি কজপ বাজরিি 27 মজেল একাজেমী-1936 শুভাবিষ কুমার বিশ্বাস 1711460609

ঢাকা ঢাকা ১ ৮৮ ঢাকা-১ ৫ ঢাকা উত্তর বসটি কজপ বাজরিি 28 মবিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কজলে ,মূল িাবলকা-1278 জমা: ফরহাদ জহাজসি 1711601307

ঢাকা ঢাকা ১ ৯ ০  ঢাকা-১ ৭ ঢাকা উত্তর বসটি কজপ বাজরিি 29 িিািী বিদ্যাবিজকিি স্কুল এন্ড কজলে -4572 বপ্রয়াাংকা হালদার বিখা 1914540924

ঢাকা ঢাকা ১ ৭৮ ঢাকা-৫ ঢাকা দবক্ষণ বসটি কজপ বাজরিি 30 সামসুল হক খাি স্কুল এন্ড কজলে -5409 জমা: মাহবুবুর রহমাি জমাল্লা 1819187069

ঢাকা ঢাকা ১ ৮৩ ঢাকা-১ ০ ঢাকা দবক্ষণ বসটি কজপ বাজরিি 31 রাজয়র িাোর উচ্চ বিদ্যালয়-5806 জমজহরুজেিা 1711488381

ঢাকা ঢাকা ১ ৭৭ ঢাকা-৪ ঢাকা দবক্ষণ বসটি কজপ বাজরিি 32 সালাহউবিি আহজমদ উচ্চ বিদ্যালয়-2368 জমাহাম্মদ বমোনুর রহমাি 1309108464

ঢাকা ঢাকা ১ ৭৫  ঢাকা-২ ঢাকা দবক্ষণ বসটি কজপ বাজরিি 33 আশ্রাফািাদ উচ্চ বিদ্যালয়-4812 জমা: রবফকুল ইসলাম 1715165336

ঢাকা ঢাকা ১ ৮০  ঢাকা-৭ ঢাকা দবক্ষণ বসটি কজপ বাজরিি 34 ইসলাবময়া উচ্চ বিদ্যালয়-768 জমা: সুলিাি উবিি 1712703953

ঢাকা ঢাকা ১ ৭৯  ঢাকা-৬ ঢাকা দবক্ষণ বসটি কজপ বাজরিি 35 ঢাকা জসন্ট্রাল গাল বস হাইস্কুল-1 িািবরি সুলিািা 1711936209

ঢাকা ঢাকা ১ ৮১  ঢাকা-৮ ঢাকা দবক্ষণ বসটি কজপ বাজরিি 36 ইউবিভাবস বটি ল্যািজরটরী স্কুল এন্ড কজলে -6134 বমজসস জসবলিা আক্তার 1755654316

ঢাকা ঢাকা ১ ৭৪ ঢাকা-১ জদাহার 37 েয়পাড়া সরকাবর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়-2224 এস এম খাজলক 1711459368

ঢাকা ঢাকা ১ ৭৬ ঢাকা-৩ জকরাণীগঞ্জ 38 চুিকুটিয়া উচ্চ িাবলকা বিদ্যালয়-5330 জক, এম ইবলয়াস 1711472246

ঢাকা ঢাকা ১ ৮২ ঢাকা-৯ ঢাকা দবক্ষণ বসটি কজপ বাজরিি 39 বখলগাঁও গাল বস স্কুল এন্ড কজলে-3802 রঞ্জি কুমার রায় 1812190461

ঢাকা ঢাকা ১ ৯ ১  ঢাকা-১ ৮ ঢাকা উত্তর বসটি কজপ বাজরিি 40 িওয়াি হাবিবুল্লাহ মজেল স্কুল এন্ড কজলে -5544 জমা: িাবহনুর বময়া 1711243860

ঢাকা ঢাকা ১ ৯ ২ ঢাকা-১ ৯ সাভার 41 সাভার উচ্চ িাবলকা বিদ্যালয়-5109 এস.এম রবফকুজ্জামাি 1712671284

ঢাকা ঢাকা ১ ৯ ৩ ঢাকা-২০ ধামরাই 42 আফােউবিি স্কুল এন্ড কজলে-4562 জিাফাজ্জাল জহাজসি 1309107959

ঢাকা িরবসাংদী ১ ৯ ৯  িরবসাংদী-১ িরবসাংদী সদর 43 ব্রাহ্মন্দী গালস ব হাই স্কুল, িরবসাংদী-4481 জমাোঃ আলিাফ জহাজসি িাবের 1719173788

ঢাকা িরবসাংদী ২০ ০  িরবসাংদী-২ পলাি 44 চরবসন্দুর িহুমূখী সরকাবর উচ্চ বিদ্যালয় -1037 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1712394626

ঢাকা িরবসাংদী ২০ ১  িরবসাংদী-৩ বিিপুর 45 বিিপুর পাইলট মজেল উচ্চ বিদ্যালয়-986 নূরউবিি জমাোঃ আলমগীর 1309112823

ঢাকা িরবসাংদী ২০ ২ িরবসাংদী-৪ মজিাহরদী 46 জগািাবিয়া নূরুল মবেদ হুমায়ূি উচ্চ বিদ্যালয়-950 ফাজিমা খাতুি 1743099024

ঢাকা িরবসাংদী ২০ ৩ িরবসাংদী-৫ রায়পুরা 47 রায়পুর পাইলট িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-4472 আজয়িা পারভীি 1817106061

ঢাকা িারায়ণগঞ্জ ২০ ৪ িারায়ণগঞ্জ-১ রূপগঞ্জ 48 িাত্তার জুট বমলস মজেল হাই স্কুল-4174 জমাহাম্মদ আবুল কালাম আোদ 1717232810
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ঢাকা িারায়ণগঞ্জ ২০ ৫  িারায়ণগঞ্জ-২ আড়াইহাোর 49 জসন্ট্রাল কজরাজিিি উচ্চ বিদ্যালয়-487 জমাহাম্মদ বগয়াসউবিি সরকার 1712777252

ঢাকা িারায়ণগঞ্জ ২০ ৬ িারায়ণগঞ্জ-৩ জসািারগাঁ 50 জমঘিা বিল্প িগরী স্কুল এন্ড কজলে-4185 এস. এইচ. এম মবিরুজ্জামাি সরকার 1715330644

ঢাকা িারায়ণগঞ্জ ২০ ৭ িারায়ণগঞ্জ-৪ িারায়িগঞ্জ সদর 51 কমর আলী হাই স্কুল এন্ড কজলে -4216 জমাহাম্মদ নূরুল ইসলাম 1922532009

ঢাকা িারায়ণগঞ্জ ২০ ৮ িারায়ণগঞ্জ-৫ িন্দর 52 িামসুজজ্জাহা এম বি ইউবিয়ি উচ্চ বিদ্যালয় -3929 সাইফূল আলম 1819434847

ঢাকা ফবরদপুর ২১ ১  ফবরদপুর-১ আলফাোিা 53 ইউিাইজটে একাজেমী পািাইল-5176 বিমাই চন্দ্র রায় 1715531432

ঢাকা ফবরদপুর ২১ ২ ফবরদপুর-২ িগরকান্দা 54 সরকাবর এম এি একাজেমী (মজেল স্কুল)-5703 জমাোঃ জিলাজয়ি জহাজসি 1716685772

ঢাকা ফবরদপুর ২১ ৩ ফবরদপুর-৩ ফবরদপুর সদর 55 ফবরদপুর জেলা প্রিাসি স্কুল এন্ড কজলে-5859 িারমীি সুলিািা 1712757374

ঢাকা ফবরদপুর ২১ ৪ ফবরদপুর-৪ ভািা 56 ভািা সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়-3227 জমাহাম্মদ হায়দার জহাজসি 1716863209

ঢাকা মাদারীপুর ২১ ৮ মাদারীপুর-১ বিিচর 57 জিখ ফবেলাতুজেিা সরকাবর পাইলট িাবলকা উচ্চ বিদ্যাল... জমাহাম্মদ রবফকুল ইসলাম 1718105070

ঢাকা মাদারীপুর ২১ ৯  মাদারীপুর-২ মাদারীপুর সদর 58 আিমি আলী খাি পািবলক স্কুল এন্ড কজলে-5910 জমাোঃ হুমায়ূি কবির 1712967045

ঢাকা মাদারীপুর ২২০  মাদারীপুর-৩ কালবকবি 59 কালবকবি সরকাবর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় -2018 জমাোঃ খবললুর রহমাি 1731915820

ঢাকা মাবিকগঞ্জ ১ ৬৮ মাবিকগঞ্জ-১ বঘওর 60 জিরশ্রী কালী িারায়ণ ইিবিটিউিি-1828 সামছুোহার 1309110908

ঢাকা মাবিকগঞ্জ ১ ৬৯  মাবিকগঞ্জ-২ বসাংগাইর 61 েয়মন্টপ উচ্চ বিদ্যালয়-5939 রাজধশ্যাম সাহা 1712361871

ঢাকা মাবিকগঞ্জ ১ ৭০  মাবিকগঞ্জ-৩ সাটুবরয়া 62 হরগে িহীদ স্মৃবি উচ্চ বিদ্যালয়-3000 জমাোঃ িেলুর রহমাি 1712734041

ঢাকা মুবিগঞ্জ ১ ৭১  মুবিগঞ্জ-১ শ্রীিগর 63 ভাগ্যকুল হজরন্দ্রলাল স্কুল এন্ড কজলে -5875 জমাোঃ মুবেবুর রহমাি িালুকদার 1712164895

ঢাকা মুবিগঞ্জ ১ ৭২ মুবিগঞ্জ-২ টাংবগিাে ী 64 আউটিাহী রাধািাথ উচ্চ বিদ্যালয়-1820 জমাোঃ জহদাজয়তুল ইসলাম 1716907535

ঢাকা মুবিগঞ্জ ১ ৭৩ মুবিগঞ্জ-৩ মুবিগঞ্জ সদর 65 মুিীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়-4966 জমাোঃ আলাউবিি জদওয়াি 1309111137

ঢাকা রােিাড়ী ২০ ৯  রােিাড়ী-১ রােিাড়ী সদর 66 আলহাজ্ব আব্দুল কবরম উচ্চ বিদ্যালয়-4915 মুহাম্মদ কিীর উবিি বিশ্বাস 1729690020

ঢাকা রােিাড়ী ২১ ০  রােিাড়ী-২ িাবলয়াকাবন্দ 67 িাবলয়াকাবন্দ পাইলট মজেল উচ্চ বিদ্যালয়-5876 জমাোঃ কুতুি উিীি জমাল্লা 1721671848

ঢাকা িরীয়িপুর ২২১  িরীয়িপুর-১ িরীয়িপুর সদর 68 িরীয়িপুর সরকাবর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-935 জমাোঃ িেরুল ইসলাম 1842016152

ঢাকা িরীয়িপুর ২২২ িরীয়িপুর-২ জভদরগঞ্জ 69 চরভাগা িিিন্ধু আদি ব উচ্চ বিদ্যালয় ও কজলে -3525 আবুল জহাজসি 1714687898

ঢাকা িরীয়িপুর ২২৩ িরীয়িপুর-৩ োমুেযা 70 ইমাম উবিি উচ্চ বিদ্যালয়-513 আলমগীর জহাজসি 1716342290

চট্টগ্রাম কক্সিাোর ২৯ ৪ কক্সিাোর-১ চকবরয়া 71 চকবরয়া জকারক বিদ্যাপীঠ -4081 নুরুল আজখর 1817777630

চট্টগ্রাম কক্সিাোর ২৯ ৫  কক্সিাোর-২ মজহিখালী 72 মজহিখালী আইল্যান্ড হাই স্কুল-4615 জমাহাম্মদ আবেজুল কবরম 1716397245
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চট্টগ্রাম কক্সিাোর ২৯ ৬ কক্সিাোর-৩ রামু 73 রামু কযান্টিজমন্ট পািবলক স্কুল এন্ড কজলে-5687 জমের জমাহাম্মদ আবিছুজ্জামাি 1769103170

চট্টগ্রাম কক্সিাোর ২৯ ৭ কক্সিাোর-৪ উবখয়া 74 পালাং আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-3092 আবমমুল এহসাি মাবিক 1818119866

চট্টগ্রাম কুবমল্লা ২৪৯  কুবমল্লা-১ দাউদকাবন্দ 75 জুরািপুর কবরমুজেিা উচ্চ বিদ্যালয়-3266 জমাসাোঃ রবহমা আক্তার 1630308654

চট্টগ্রাম কুবমল্লা ২৫ ০  কুবমল্লা-২ জহামিা 76 জহামিা আদি ব উচ্চ বিদ্যালয়-154 জমাহাম্মদ লৎফর রহমাি 1712001726

চট্টগ্রাম কুবমল্লা ২৫ ১  কুবমল্লা-৩ মুরাদিগর 77 মুরাদিগর নুরুোহার িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-4837 বসয়দা হাবিিা আক্তার 1719903857

চট্টগ্রাম কুবমল্লা ২৫ ২ কুবমল্লা-৪ জদবিদ্বার 78 গিামন্ডল রাে ইিটিটিউিাি-3339 জমাোঃ জমািজল উবিি 1818046794

চট্টগ্রাম কুবমল্লা ২৫ ৩ কুবমল্লা-৫ ব্রাহ্মণপাে া 79 মাধিপুর উচ্চ বিদ্যালয়-3081 এ.জক.এম জমাোজম্মল হক 1712240883

িবরিাল ঝালকাঠি ১ ২৫  ঝালকাঠি-১ রাোপুর 80 কানুদাসকাঠী িলবুবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয় -3892 জমাোঃ রবফকুল ইসলাম 1712088130

িবরিাল ঝালকাঠি ১ ২৬ ঝালকাঠি-২ ঝালকাঠি সদর 81 আকবলমা জমায়াজজ্জম জহাজসি বেগ্রী কজলে-636 খাবদো খািম (ভারপ্রাপ্ত) 1623965279

িবরিাল পটুয়াখালী ১ ১ ১  পটুর্ াখালী-১ পটুয়াখালী সদর 82 দবড়িালুক মজেল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3967 জমাোঃ জদজলায়ার জহাজসি 1718400354

িবরিাল পটুয়াখালী ১ ১ ২ পটুর্ াখালী-২ িাউফল 83 কর্প বরকাঠী ইসলাবময়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3981 তুষার ক্রাবি জঘাষ 1309102011

িবরিাল পটুয়াখালী ১ ১ ৩ পটুর্ াখালী-৩ দিবমিা 84 দিবমিা সরকাবর মজেল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2679 জমাোঃ সালাহউবিি বসকি 1718829271

িবরিাল পটুয়াখালী ১ ১ ৪ পটুর্ াখালী-৪ কলাপাড়া 85 ধুলাসার িহুমুখী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-321 জমাোঃ ইব্রাবহম 1721060774

িবরিাল বপজরােপুর ১ ২৭ বপজরােপুর-১ িাবেরপুর 86 িরইবুবিয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4040 সুব্রি কুমার রায় 1720460297

িবরিাল বপজরােপুর ১ ২৮ বপজরােপুর-২ ভান্ডাবরয়া 87 ভান্ডাবরয়া িন্দর সরকাবর িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয় -6220 জমাোঃ মাহমুদ জচৌধুরী 1712004801

িবরিাল বপজরােপুর ১ ২৯  বপজরােপুর-৩ মঠিাড়ীয়া 88 জক. এম. লিীফ ইিবিটিউিি-5962 জমাোঃ জমাস্তাবফজুর রহমাি 1716527693

িবরিাল িরগুিা ১ ০ ৯  িরগুিা-১ িরগুিা সদর 89 িরগুিা বেলা স্কুল-5795 জমাোঃ আবুল কালাম 1720015602

িবরিাল িরগুিা ১ ১ ০  িরগুিা-২ পাথরঘাটা 90 পাথরঘাটা আদি ব পাইলট িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়-3131 জমাোঃ িবরকুল ইসলাম 1745333739

িবরিাল িবরিাল ১ ১ ৯  িবরিাল-১ আগগলঝাড়া 91 জসরাল িহুমুখী মাধ্যবমক বিদ্যালয় -5357 জমাোঃ মাহামুদ জহাজসি 1309100356

িবরিাল িবরিাল ১ ২০  িবরিাল-২ িািারীপাড়া 92 িািারীপাড়া িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-2942 আবু িকর বসবিক 1714650205

িবরিাল িবরিাল ১ ২১  িবরিাল-৩ িাবুগঞ্জ 93 আগরপুর আলিাফ জমজমাবরয়াল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-1022 জমাোঃ মুবেবুর রহমাি 1309100393

িবরিাল িবরিাল ১ ২২ িবরিাল-৪ জমজহবন্দগঞ্জ 94 পািারহাট িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5798 মজিাে কুমার িাথ 1714988745

িবরিাল িবরিাল ১ ২৩ িবরিাল-৫ িবরিাল সদর 95 চরিাড়ীয়া মাধ্যবমক বিদ্যালয়-3439 জমাোঃ আয়িাল জহাজসি 1721367051

িবরিাল িবরিাল ১ ২৪ িবরিাল-৬ িাজকরগঞ্জ 96 োবমিা জমাহাম্মদ মাধ্যবমক বিদ্যালয়-4375 জমা: জমায়াজজ্জম জহাজসি 1725925891
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িবরিাল জভালা ১ ১ ৫  জভালা-১ জভালা সদর 97 িাাংলািাোর ফাজিমা খািম িাবলকা মাধ্যবমক বিদ্যালয়-60... জমাোঃ েবসম উবিি 1714891899

িবরিাল জভালা ১ ১ ৬ জভালা-২ জদৌলিখাি 98 আেহার আলী মাধ্যবমক বিদ্যালয়-536 জমাহাম্মদ আবু িাজহর 1716383734

িবরিাল জভালা ১ ১ ৭ জভালা-৩ লালজমাহি 99 লালজমাহি মজেল মাধ্যবমক বিদ্যালয়-5543 জমাোঃ জহলাল উবিি 1716329887

িবরিাল জভালা ১ ১ ৮ জভালা-৪ চরফযািি 100 চরফযািি টাউি মাধ্যবমক বিদ্যালয়-566 জমাোঃ বেল্লুর রহমাি 1715165285

page- 5


