
জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

1 ইউ. এম. নস আদর্ ব নর্দ্যালয়-5122

2 িরনসিংদী নর্য়াম নেলা স্কুল, িরনসিংদী-5125

3 িরনসিংদী আইনিয়াল উচ্চ নর্দ্যালয়-4484

4 জ াড়ানদয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-4476

5 মূনিউল্লাহ ভূইয়া (র্হুমুখী) উচ্চ নর্দ্যালয়-4479

6 িরনসিংদী পাইলট উচ্চ নর্দ্যালয়-4473

7 র্ালুসাইর উচ্চ নর্দ্যালয়-4485

8 রাোদী নচনির্পুর উচ্চ নর্দ্যালয়-4482

9 র্দরপুর SESDP মজিল উচ্চ নর্দ্যালয়-4486

10 আজলাকর্ালী আব্দুল মান্নাি জচৌধুরী উচ্চ নর্দ্যালয়-4480

11 নুরালাপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-4483

12 র্ালাপুর ির্ীি চন্দ্র উচ্চ নর্দ্যালয়-4477

13 ছফুরা খাতুি র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-4474

14 িওয়ার্ আলী গােী উচ্চ নর্দ্যালয়-4478

15 পলার্ ইসলানময়া আনলম মাদ্রাসা-1014

16 ইছাখালী ফানেল নিনি মাদরাসা-1013

17 িািংঙ্গা উচ্চ নর্দ্যালয়-1012

18 জিৌনহদ জমজমানরয়াল উচ্চ নর্দ্যালয়-1011

19 গজয়র্পুর পদ্মজলাচি উচ্চ নর্দ্যালয়-1010

20 সাজির র্াড়ী উচ্চ নর্দ্যালয়-1009

21 জসকান্দরদী এ.এম উচ্চ নর্দ্যালয়-1008

22 সমর্ায় আদর্ ব উচ্চ নর্দ্যালয়-1007

23 খাজিপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-1006

24 জ াড়ার্াল পাইলট উচ্চ নর্দ্যালয়-1005

25 নর্য়াম ল্যার্জরাটারী স্কুল-1003

26 রার্াি উচ্চ নর্দ্যালয়-1002

27 র্িাইদ র্াবু নময়া উচ্চ নর্দ্যালয়-1016

28 ভূইয়ুম উচ্চ নর্দ্যালয়-1015

29 হােী আফছার উনিি ভূইয়া সাইন্স এন্ড জটকজিালনে ইিনিটিউট-5010

30 নর্র্পুর পাইলট র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-987

31 দুলালপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-990

32 জিনলয়া ঝাউয়াকানন্দ উচ্চ নর্দ্যালয়-991

33 হনরহরদী উচ্চ নর্দ্যালয় এন্ড কজলে-988

34 হােী সমজর্র আলী উচ্চ নর্দ্যালয়-994

35 র্া ার্ ইউনিয়ি উচ্চ নর্দ্যালয়-997

36 কােী মনফে উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-995

37 জমাহরপাড়া উচ্চ নর্দ্যালয়-1001

38 লাখপুর নর্মুনলয়া র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-992

39 লাখপুর নর্মুনলয়া উচ্চ নর্দ্যালয়-998

40 এস জক নর্ দানখল মাদ্রাসা-1000

41 েয়িগর হােী জিায়ার্ আলী ভূ ূঁইয়া র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-993

42 েয়িগর আলহাজ্ব আফছার উনিি উচ্চ নর্দ্যালয়-3320

43 দনিণ সাধারচর উচ্চ নর্দ্যালয়-989

44 জিায়ানদয়া জকইচ উচ্চ নর্দ্যালয়-999

45 িারায়ণপুর রাজর্য়া মহানর্দ্যালয়-965

46 চনন্ডপাড়া র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-964

িরনসিংদী

২০২ িরনসিংদী-৪

২০১ িরনসিংদী-৩

২০০ িরনসিংদী-২

১৯৯ িরনসিংদী-১

৩২৪ মনহলা আসি-২৪

িরনসিংদী সদর

পলার্

নর্র্পুর

জর্লাজর্া
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জেলা নির্ বাচিী আসি উপজেলা ক্রম প্রনিষ্ঠাি

47 জহাজসি িগর পাইলট স্কুল-963

48 পাটুলী উচ্চ নর্দ্যালয়-960

49 নর্ এম জপাড়ানদয়া আনলম মাদ্রাসা-962

50 র্াহাবুনিি জমজমানরয়াল একাজিনম-957

51 নেজকনপ ডুয়াইগাঁও রনর্উল উলুম দানখল মাদ্রাসা-953

52 এইচ. জক নর্পুল স্মৃনি উচ্চ নর্দ্যালয়-955

53 র্ীরগাঁও ইসলানময়া দানখল মাদ্রাসা-958

54 সর্ বলিণা আনলম মাদ্রসা-959

55 নখনদরপুর কজলে-952

56 মিিলা নসনিয়র ফানেল নিিী মাদ্রাসা-954

57 জেজকর কান্দা নি. এস. জক উচ্চ নর্দ্যালয়-956

58 পনিম র্ীরগাঁও র্ানলকা দানখল মাদ্রাসা-3270

59 অ্যািজ াজকট এম. এ মনেদ নর্এম কজলে-951

60 এ. জক. এম. ফখরুল আলম আরমাি উচ্চ নর্দ্যালয়-5149

61 গকুলিগর আজর্দা ফেলু পার্নলক স্কুল এন্ড কজলে-4471

62 জগানর্ন্দপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-4463

63 রায়পুরা আর জক আর এম উচ্চ নর্দ্যালয়-4466

64 র্ালুয়াকানন্দ উচ্চ নর্দ্যালয়-4464

65 চরসুবুনি ফানেল মাদ্রাসা-4459

66 ইসলামপুর উচ্চ নর্দ্যালয়-4457

67 মরোল জক এম নর্ উচ্চ নর্দ্যালয়-4467

68 জদৌলিকানন্দ আদর্ ব র্ানলকা উচ্চ নর্দ্যালয়-4470

69 সায়দার্াদ উচ্চ নর্দ্যালয়-4461

70 রামিগর উচ্চ নর্দ্যালয়-4460

71 সাজহরচর উচ্চ নর্দ্যালয়-4458

72 র্াঁর্গাড়ী উচ্চ নর্দ্যালয়-4462

িরনসিংদী

২০২ িরনসিংদী-৪

২০৩ িরনসিংদী-৫

জর্লাজর্া

মজিাহরদী
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