
জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

1 জর্ঙ্গলী নমনিয়াম হাই স্কুল-3766

2 জমাহাম্মদপুর র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-2822

ঢাকা দনিণ নসটি কজপ বাজরশি 3 নিজরাো র্াশার স্কুল ও কজলে-2823

4 জপাজ াে ল্যার্জরটনর স্কুল এন্ড কজলে-2788

5 পুরািা জমা লটুনল উচ্চ নর্দ্যালয়-2785

6 মুকসুদপুর শামসুনিি নশকদার উচ্চ নর্দ্যালয়-2230

7 লটাজ ালা আোহার আলী জমজমানরয়াল হাই স্কুল-2229

8 মুকসুদপুর র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-2228

9 িানরশা উচ্চ নর্দ্যালয়-2227

10 র্াহ্রা হানর্ল উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-2226

11 ইসলামার্াদ উচ্চ নর্দ্যালয়-2225

12 ইকরানশ আদশ ব উচ্চ  নর্দ্যালয়-2221

13 িযাজিানিলস হাই স্কুল-2220

14 সুিারপাড়া আব্দুল হাজমদ উচ্চ নর্দ্যালয়-2219

15 কাটা ালী নমজের াি  উচ্চ নর্দ্যালয়-6339

16 েয়পাড়া মাহমুনদয়া দান ল মাদ্রাসা-6340

17 িযামস ইন্টারন্যাশিাল স্কুল এন্ড কজলে-6342

18 লটাজ ালা উচ্চ নর্দ্যালয়-6343

19 শাইিপুকুর িািনেমুল দান ল মাদ্রাসা-6344

20 নপ.জক.নর্. স্কুল এন্ড কজলে-5457

21 জসন্ট জেকলাস র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-5458

22 জশাল্লা উচ্চ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5460

23 জসািাহােরা মুনিনেয়া কানমল মাদ্রাসা-5462

24 নশকারীপাড়া টিজকএম উচ্চ নর্দ্যালয়-5463

25 এম. মুহীয়্যযিীি ভূঞা উচ্চ নর্দ্যালয়-5464

26 িয়াকান্দা হানমদ আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-5466

27 র্ান্দুরা হনলক্রশ স্কুল এন্ড কজলে-6278

28 মহাকনর্ কায়জকার্াদ উচ্চ র্ানলকা নর্দ্যালয়-6282

29  ানলমপুর জসািার্াি র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-6283

30 র্ক্সি র উচ্চ নর্দ্যালয়-6284

31 মহব্বলপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-6287

32 জর্ ম হানসর্া উচ্চ নর্দ্যালয়-6288

33 র্াহ্রা ওয়াজেক জমজমানরয়াল হাই স্কুল-6289

34 পানিলঝাপ উচ্চ নর্দ্যালয়-6290

35 নর্য়াম ল্যার্জরটনর স্কুল-6295

36 মনিকান্দা দান ল মাদ্রাসা-6297

37 িালন্দা উচ্চ নর্দ্যালয়-5271

38 নসরােি র উচ্চ নর্দ্যালয়-4818

39 র্নরশুর আঞ্চনলক উচ্চ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-4819

40 কলানিয়া কজলে-4822

41 িয়ার্াোর কজলে-4821

42 আটি ভাওয়াল উচ্চ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-4815

43 আটি পাঁচজদািা উচ্চ নর্দ্যালয়-4820

44 িাজলপুর আদশ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-4816

45 শ্যামলাপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-4825

46 জেঁতুলজঝাড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-4826

ঢাকা দনিণ নসটি কজপ বাজরশি

ঢাকা

৩০২ মনহলা আসি-২

৩০১ মনহলা আসি-১

১৭৫ ঢাকা-২

১৭৪ ঢাকা-১

জদাহার

ির্ার্ ঞ্জ

জকরাণী ঞ্জ

সাভার

ঢাকা উত্তর নসটি কজপ বাজরশি
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জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

47 হােী আব্দুল আউয়াল নিগ্রী কজলে-4813

48 ধািমনন্ড  ভঃ র্জয়ে হাই স্কুল-6147

49 আল-আমীি ইসলানময়া আনলম মাদ্রাসা-4814

50 নেিনেরা পী এম পাইলট স্কুল এন্ড কজলে-5328

51 হাসিার্াদ কামুচাি শাহ উচ্চ নর্দ্যালয়-5329

52 নুর জমাহাম্মদ নুরু নময়া উচ্চ নর্দ্যালয়-5331

53 নচশনিয়া নুনরয়া দান ল মাদ্রাসা-5332

54 োনেরা জমাহাম্মানদয়া আনলম মাদ্রাসা-5334

55 আ াি র উচ্চ নর্দ্যালয়-5336

56 র্াঘৈর জুনিয়র হাই স্কুল-5338

57 িনরদার্াদ উচ্চ নর্দ্যালয়-2373

58 জুরাইি আশ্রাি মাস্টার আদশ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-2372

59 পূর্ ব কদমিলী ইসলানময়া আনলম মাদ্রাসা-3994

60 পূর্ ব জুরাইি আদশ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-3206

61 যাত্রার্ানড় আইনিয়াল স্কুল এন্ড কজলে-5411

62 র্াওয়ািী স্কুল এন্ড কজলে-5412

63 জশ দী আব্দুল্লাহ জমাল্লা উচ্চ নর্দ্যালয়-5413

64 মা জমজমানরয়াল মজিল একাজিমী-5414

65 পাড়াি ার আইনিয়াল স্কুল এন্ড কজলে-5415

66 ি াইর রুস্তম আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-5416

67 এম এ সাত্তার উচ্চ নর্দ্যালয়-5417

68 নপএিনপ শহীদ িারুক জমা: ইকর্াল উচ্চ নর্দ্যালয়-5418

69 হােী মনির জহাজসি উচ্চ নর্দ্যালয়-5419

70 হােী জমায়াজেম আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-5420

71 কােলারপাড় উচ্চ নর্দ্যালয়-5421

72 ি াইর দারুচ্ছুন্নাি িানযল (নর্.এ) মাদ্রাসা-6068

73 ইস্ট জর্ঙ্গল ইিনিটিউশি-14

74 নসলভার জিল নপ্রজপটারী এন্ড  াল বস হাইস্কুল-11

75 শহীদ স্মৃনি উচ্চ নর্দ্যালয়-10

76 জরাকিপুর র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-15

77 ঢাকা মহাি র মনহলা কজলে-3

78 িেলুল হক মনহলা কজলে-6

79 দারুল উলুম আহসানিয়া মাদ্রাসা-8

80 দনিণ মুহজসিনদ উচ্চ র্ানলকা নর্দ্যালয়-4

81 জক এল জুর্লী স্কুল এন্ড কজলে-2

82 জসন্ট্রাল উইজমন্স কজলে-13

83 হাম্মানদয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-764

84 হযরির্া  ইসলানময়া আনলম মাদ্রাসা-772

85 নমল্লাি উচ্চ নর্দ্যালয়-765

86 র্ীর জশ্রষ্ঠ মনিউর রহমাি উচ্চ নর্দ্যালয়-767

87 র্ংশাল  াল বস হাই স্কুল-769

88 কসাইটুলী মুসনলম একাজিমী-773

89 ওজয়স্ট এন্ড হাই স্কুল-759

90 আিন্দময়ী র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-3170

91 ইসলামর্া  আশরাি আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-766

92 হােী জসনলম নিনগ্র কজলে-763

ঢাকা দনিণ নসটি কজপ বাজরশি

ঢাকা দনিণ নসটি কজপ বাজরশি

ঢাকা দনিণ নসটি কজপ বাজরশি

ঢাকা দনিণ নসটি কজপ বাজরশি

ঢাকা

১৭৮ ঢাকা-৫

১৭৭ ঢাকা-৪

১৭৬ ঢাকা-৩

১৭৫ ঢাকা-২

১৮০ ঢাকা-৭

১৭৯ ঢাকা-৬

ঢাকা দনিণ নসটি কজপ বাজরশি

জকরাণী ঞ্জ
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জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

93 আনেনেয়া ইসলানময়া উচ্চ নর্দ্যালয়-770

94 শহীদ মানিক আদশ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-771

95 ির্কুমার ইন্সটিটিউশি ও ি. শহীদুল্লাহ কজলে-6355

96 িয়াজটালা এ ইউ এি মজিল কানমল মাদ্রাসা-6198

97 আলহাজ্ব আব্দুর রাোক ইসলানময়া উচ্চ নর্দ্যালয়-5423

98 নসজেশ্বরী উচ্চ র্ানলকা নর্দ্যালয়-5433

99 উইলস নলটল ফ্লাওয়ার স্কুল এন্ড কজলে-2739

100 শানিপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-5324

101 কমলাপুর স্কুল এন্ড কজলে-3813

102 র্াসাজর্া উচ্চ র্ানলকা নর্দ্যালয়-3809

103 মজিল হাই স্কুল-3804

104 জ াড়াি আদশ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-3806

105 ন ল াঁও মজিল নর্শ্বনর্দ্যালয় কজলে-3803

106 ন ল াঁও স্কুল এন্ড কজলে (মন্ত্রণালয় পস্তানর্ি)-3805

107 অধ্যাপক আলী আহমদ উচ্চ নর্দ্যালয়-2738

108 গ্রাজুজয়ট উচ্চ নর্দ্যালয়-9

109 নর্নসএসআইআর স্কুল এন্ড কজলে-5801

110 েনরিা নসকদার র্ানলকা স্কুল এন্ড কজলে-5802

111 নিউ মজিল র্হুমু ী উচ্চ নর্দ্যালয়-5803

112 জমজহরুজন্নসা র্ানলকা স্কুল এন্ড কজলে-5805

113 কাকনল হাই স্কুল এন্ড কজলে-5807

114 সাজলহা উচ্চ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5808

115 মহাি র কজলে-4499

116 আব্দুল  াজলক জমজমানরয়াল উচ্চ নর্দ্যালয়-6098

117 রামপুরা একরামুজন্নো কজলে-4494

118 আলহাজ্ব রাহীমুল্লাহ জমাল্লা দান ল (প্রস্তানর্ি আনলম) মাদ্রাসা-5054

119 আিন্দি র আদশ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-4502

120 রামপুরা একরামুজন্নো র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-4493

121 র্াড্ডা র্ানলকা নর্দ্যালয়-4501

122 র্াড্ডা হাই স্কুল-4496

123 জশ  রাজসল স্কুল এন্ড কজলে-4949

124 নর্টিনসএল আইনিয়াল স্কুল-4351

125 মদীিাতুল উলূম মজিল ইিনস্টটিউট মনহলা কানমল মাদরাসা-2382

126 মদীিাতুল উলূম মজিল ইিনস্টটিউশি র্ালক কানমল মাদ্রাসা-2383

127 জিে াঁও আদশ ব স্কুল এন্ড কজলে-4349

128 িা ালপাড়া জহাজসি আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-4350

129 জশর-ই-র্াংলা স্কুল এন্ড কজলে-4352

130 ইস্পাহািী র্ানলকা নর্দ্যালয় ও মহানর্দ্যালয়-3801

131 নর্নে জপ্রস হাই স্কুল-2192

132 লালমাটিয়া হাউনেং জসাসাইটি উচ্চ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-1762

133 জমাহাম্মদীয়া আলীম মাদ্রাসা-1770

134 ির্নদ ি আদশ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-1765

135 র্ায়তুল িেল ইসলানময়া আনলম মাদ্রাসা-1773

136 জর্ ম নূরোহাি জমজমানরয়াল র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-1759

137 কাজদনরয় তিজয়যনর্য়া আনলয়া কানমল মাদ্রাসা-4160

138 ঢাকা উদ্যাি পার্নলক স্কুল-1766

ঢাকা দনিণ নসটি কজপ বাজরশি

ঢাকা দনিণ নসটি কজপ বাজরশি

ঢাকা দনিণ নসটি কজপ বাজরশি

ঢাকা দনিণ নসটি কজপ বাজরশি

ঢাকা

১৮6 ঢাকা-১3

১৮৫ ঢাকা-১২

১৮৪ ঢাকা-১১

১৮৩ ঢাকা-১০

১৮২ ঢাকা-৯

১৮১ ঢাকা-৮

১৮০ ঢাকা-৭

ঢাকা উত্তর নসটি কজপ বাজরশি

ঢাকা উত্তর নসটি কজপ বাজরশি

ঢাকা উত্তর নসটি কজপ বাজরশি
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জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

139 র্নসলা উচ্চ নর্দ্যালয়-1756

140 আলহাজ্ব মকবুল জহাজসি নর্শ্বনর্দ্যালয় কজলে-1760

141 র্াদশাহ িয়সল ইিনস্টটিউট স্কুল-1754

142 এস ও এস নচলজেন্স নভজলে ঢাকা-4592

143 র্ঙ্গর্ন্ধু জশ  মুনের্ একাজিনম-1764

144 জমাহাম্মদপুর জকন্দ্রীয় কজলে-6307

145 র্াজি বা ব্লাইন্ড স্কুল-6230

146 হযরি শাহ্ আলী মনহলা কজলে-1102

147 হযরি শাহ্ আলী মজিল হাই স্কুল-1104

148 হযরি শাহ্ আলী উচ্চ র্ানলকা নর্দ্যালয়-1107

149 নমরপুর কজলে-1101

150 ন্যাশিাল র্াংলা উচ্চ নর্দ্যালয়-1103

151 জমাহাম্মাদার্াদ ইসলানময়া আনলম মাদ্রাসা-1112

152 নমরপুর নসোি হাই স্কুল-1108

153 মনি কািি উচ্চ নর্দ্যালয়-1114

154 র্নশর উনিি আদশ ব স্কুল এন্ড কজলে-1106

155 নচনড়য়া ািা জর্াটানিকযাল উচ্চ নর্দ্যালয়-1111

156 হােী আলী জহাজসি উচ্চ নর্দ্যালয়-1282

157 জরাটারী উচ্চ নর্দ্যালয়-1284

158 দনিণ কািরুল মজিল হাই স্কুল-1276

159 ঢাকা মজিল নিনগ্র কজলে-1273

160 উত্তর কািরুল উচ্চ নর্দ্যালয়-1275

161 ইর্রানহমপুর সালাহউনিি নশিালয়-1285

162 আদশ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-1274

163 মনিপুর উচ্চ নর্দ্যালয় ও কজলে, ব্রাঞ্চ-2-1280

164 নকংশুক পাটি বনসজপটরী হাই স্কুল-6152

165 সরকানর র্ঙ্গর্ন্ধু কজলে, পল্লর্ী, ঢাকা-6196

166 কালশী ইসলানময়া উচ্চ নর্দ্যালয়-4342

167 পল্লর্ী মনহলা নিগ্রী কজলে-4345

168 আলহাজ্ব আব্বাস উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-4347

169 হারুণ জমাল্লা কজলে-4344

170 র্াউনিয়ার্াঁধ আইনিয়াল হাইস্কুল-4348

171 পল্লর্ী মাজেদুল ইসলাম মজিল হাইস্কুল-4341

172 মীরপুর  াল বস আইনিয়াল কজলে-4343

173 ঢাকা কযান্টিজমন্ট জর্াি ব আদশ ব নর্দ্যানিজকিি-4575

174 মানিকদী আসলানময়া আনলম মাদরাসা-4581

175 স্টানল বং স্কুল এন্ড কজলে-4576

176 ব্লু-র্াি ব স্কুল এন্ড কজলে-4583

177 হােী তসয়দ আলী  াি উচ্চ নর্দ্যালয়-4573

178 শহীদ রনমে উনিি কযান্টিজমন্ট কজলে-4578

179 জসিাপল্লী হাই স্কুল-4585

180 প্রয়াস নর্জশষানয়ি নশিা প্রনিষ্ঠাি, ঢাকা জসিানির্াস-4904

181 নর্এএি শাহীি ইংনলশ নমনিয়াম কজলে-5725

182 টিএন্ডটি র্ালক উচ্চ নর্দ্যালয়-6073

183 উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কজলে-5545

184 উত্তরা  াল বস স্কুল এন্ড কজলে-5546

ঢাকা

১৮৮ ঢাকা-১৫

১৮৭ ঢাকা-১৪

১৮6 ঢাকা-১3

১৯১ ঢাকা-১৮

১90 ঢাকা-১7

১৮৯ ঢাকা-১৬

ঢাকা উত্তর নসটি কজপ বাজরশি

ঢাকা উত্তর নসটি কজপ বাজরশি

ঢাকা উত্তর নসটি কজপ বাজরশি

ঢাকা উত্তর নসটি কজপ বাজরশি

ঢাকা উত্তর নসটি কজপ বাজরশি

ঢাকা উত্তর নসটি কজপ বাজরশি
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জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

185 কামারপাড়া স্কুল এন্ড কজলে-5547

186 র্াউনিয়া আব্দুল েনলল উচ্চ নর্দ্যালয়-5548

187 উত্তর াি কজলনেজয়ট স্কুল-5550

188 ডুমিী উচ্চ মাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5552

189 কুনম বজটালা হাই স্কুল এন্ড কজলে-4981

190 আই. ই. এস. উচ্চমাধ্যনমক নর্দ্যালয়-5554

191 আনমরোি হাই স্কুল-5555

192 র্াওোর জমাজমো জর্ ম উচ্চ নর্দ্যালয়-5556

193 দনিণ াি আদশ ব র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-5557

194 নসনভল এনভজয়শি উচ্চ নর্দ্যালয়-5971

195 র্রুয়া আলাউনিি জদওয়াি উচ্চ নর্দ্যালয়-6129

196 িয়ার হাট  ণ নর্দ্যানপঠ উচ্চ নর্দ্যালয়-5105

197 জ াপালর্াড়ী ির্ীি প্র িী উচ্চ নর্দ্যালয়-5106

198 ইয়ারপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-5107

199 শুকুরোি নেন্নাি আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-5108

200 নেরাজর্া উচ্চ নর্দ্যালয়-5110

201 জ ায়াইল র্ানড় উচ্চ নর্দ্যালয়-5111

202 সাভার ইসলানময়া িানেল মাদ্রাসা-5113

203 হােী োি জমাহাম্মদ উচ্চ নর্দ্যালয়-5114

204 জমািােল জমাজমিা চাকলাদার মনহলা কজলে-5115

205 জিইরী িাম ব উচ্চ নর্দ্যালয়-5117

206 আক্রাি উচ্চ নর্দ্যালয়-5118

207 নেরাজর্া জদওয়াি ইনদ্রস কজলে-5119

208 গুমাইল উচ্চ নর্দ্যালয়-4932

209 োহাঙ্গীরি র নর্শ্বনর্দ্যালয় জলাকপ্রশাসি নর্ভা -1568

210 প্রয়াস সাভার এনরয়া-3524

211 তকলাশ চন্দ্র উচ্চ নর্দ্যালয়-4567

212 র্রাটিয়া আলহাে মাওঃ ইয়ানেি নপ্র-কযািট দান ল মাদরাসা-4566

213 ধামরাই সরকানর কজলে-4565

214 রাোপুর জর্ ম আজিায়ারা  াল বস কজলে-4563

215 হানমদা আিাে র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-4561

216 র্ান্নল লাক্ষু হােী উচ্চ নর্দ্যালয়-4559

217 আমনেমুর জসনসপ মজিল হাই স্কুল-4557

218 আশরাি জচৌধুরী উচ্চ নর্দ্যালয়-4556

219 রাোপুর কজহলা র্াহরাম মনল্লক উচ্চ নর্দ্যালয়-4555

220 জর্রশ নশর্িাে নশিা প্রনিষ্ঠাি-4554

221 োলসা উচ্চ নর্দ্যালয়-4553

222 ওদুদুর রহমাি উচ্চ নর্দ্যালয়-4552

ঢাকা

১৯৩ ঢাকা-২০

১৯২ ঢাকা-১৯

১৯১ ঢাকা-১৮

সাভার

ধামরাই

ঢাকা উত্তর নসটি কজপ বাজরশি
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