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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

কেলোাঃ

১১০০২ কিতুমলয়ো সরকোমর পোইলট িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয় , কিতুমলয়ো, পঞ্চগড়।

11067 রনচমি উচ্চ মিদ্যোলয়, রনচমি, কিতুমলয়ো, পঞ্চগড়।

11068 িোলিোহোন উচ্চ মিদ্যোলয়, িোলিোহোন, কিতুমলয়ো, পঞ্চগড়।

১১০০৪ কেিীগঞ্জ কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, কেিীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

১১০৩১ কোমলগঞ্জ এি মপ িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , প্রধোনোিোে, কেিীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

১১০৩৬ কেিীডুিো কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, কেিীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

১১০৪৩ কসোনোহোর কোমরগমর িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , কেিীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

১১০৫০ ড. কিের (অিাঃ) িনমিরউজ্জোিোন উচ্চ মিদ্যোলয়, কেমিগঞ্জ, পঞ্চগড়।

11063 খুটোিোরো মিেজো কগোলোি হোমিে উচ্চ মিদ্যোলয়, খুটোিোরো, কেিীগঞ্জ, পঞ্চগড় ।

১১০০১ সাঁন্দ্রকোয়ো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, সোন্দ্রকোয়ো, কিোেো, পঞ্চগড়।

১১০০৫ কিোেো পোইলট হোই স্কুল, কিোেো,পঞ্চগড়।

১১০০৬ িলরোিপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, আন্দ্রটোয়োরী, পঞ্চগড়।

১১০০৭ কিোেো পোইলট িোমলকো মিদ্যোলয়, কিোেো পঞ্চগড়।

১১০২৮ সোিক্ষোিোর ইসলোমিয়ো িোমেল িোেরোসো, কিোেো, পঞ্চগড়।

১১০৩৭ িলরোিহোট মি-মূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, িটিলীহোট, কিোেো, পঞ্চগড়। 

11064 িয়েোন েীমি  িহুমুখী  উচ্চ মিদ্যোলয়, িয়েোন েীমি, কিোেো, পঞ্চগড়
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ককোনক্রন্দ্রিই পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্র মনে প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর মিক্ষোর্থীন্দ্রের মিক্ষক িোর মিক্ষোর্থীন্দ্রের হল পমরেিীর েোময়ত্ব পোলন করন্দ্রি পোরন্দ্রিন নো, নীমিিোলো অনুযোয়ী

িোমহন্দ্ররর মিক্ষক মনন্দ্রয়োগ পূি জক পমরেিীর েোময়ত্ব প্রেোন করন্দ্রি হন্দ্রি। কিোড জ কর্তজক িন্দ্রনোনীি ককন্দ্রসমূন্দ্রহর িোমলকো কিোন্দ্রড জর Website-এ

মিস্তোমরিভোন্দ্রি কেখো যোন্দ্রি। সংমিষ্ট মনি জোমচি ককন্দ্র সমূন্দ্রহর পরীক্ষো চলোকোলীন সিন্দ্রয় ককোন অমনয়ি/অমভন্দ্রযোন্দ্রগর প্রিোণ পোওয়ো কগন্দ্রল আগোিীন্দ্রি সরোসমর

ককন্দ্র িোমিল িন্দ্রল গণ্য হন্দ্রি। মনন্দ্রে সংমিষ্ট কেলোর ককন্দ্র িোমলকো  সংযুক্ত হন্দ্রলো।

মিাঃ দ্রাঃ ককন্দ্র সমচিগণ অিযন্ত কগোপনীয়িো ও কন্দ্র োর মনরোপত্তোর সমহি পরীক্ষো পমরচোলনো সংক্রোন্ত কোয জোিমল সম্পন্ন করন্দ্রিন। পরীক্ষো কিন্দ্রে মলন্দ্রর্থোর 1ি

অংি এিং উত্তর পন্দ্রের সংখ্যো গুন্দ্রন সিোন সংখ্যক মনমিি হন্দ্রয় মলন্দ্রর্থোর ১ি অংি করোন্দ্রলর ক্রি অনুসোন্দ্রর িোন্দ্রিল করন্দ্রিন।  এর পর মলন্দ্রর্থো ও উত্তরপে

একটি কোপন্দ্রড়র কিোড়ন্দ্রক [এসএসমস (কভোন্দ্রকিনোল) এর কক্ষন্দ্রে সোেো ও েোমখল (কভোন্দ্রকিনোল) এর কক্ষন্দ্রে হলুে কোপড়]  কসলোই ও  মসল গোলো কন্দ্রর উপ-

পরীক্ষো মনয়ন্ত্রক (কভোন্দ্রকিনোল) িরোিন্দ্রর কিোন্দ্রড জ কপ্ররণ করন্দ্রিন। মনধ জোমরি িোমরন্দ্রখর উত্তরপে ও মলন্দ্রর্থোর ১ি অংি পুমলি ও প্রিোসন্দ্রনর  উপমিমিন্দ্রি ঐ

মেনই ডোকন্দ্রযোন্দ্রগ পো োন্দ্রি হন্দ্রি। কয সকল ককন্দ্র/প্রমিষ্ঠোন উত্তরপে ও মলন্দ্রর্থো যর্থসিন্দ্রয় পো োন্দ্রি ব্যর্থ জ হন্দ্রি, ককোন পে ছোড়োই কস সকল ককন্দ্র িোমিল করো

হন্দ্রি।

ককোনক্রন্দ্রিই মলন্দ্রর্থোর ১ি অংি ও উত্তরপে পন্দ্ররর মেন পো োন্দ্রনো যোন্দ্রিনো। ককন্দ্র সমচিগণ প্রন্দ্রয়োেন্দ্রন কিোন্দ্রড জর ওন্দ্রয়িসোইন্দ্রটর ডোউনন্দ্রলোড অপিন কর্থন্দ্রক

পরীক্ষো পমরচোলনো সংক্রোন্ত নীমিিোলো ডোউনন্দ্রলোড কন্দ্রর মনন্দ্রি পোরন্দ্রিন।
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িোংলোন্দ্রেি কোমরগমর মিক্ষো কিোড জ পমরচোমলি এসএসমস (কভোন্দ্রকিনোল) ও েোমখল (কভোন্দ্রকিনোল) নিি কেমণ সিোপনী পরীক্ষো ২০২২ সুষু্ঠভোন্দ্রি গ্রহন্দ্রণর

লন্দ্রক্ষয মনি জোমচি পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর চূড়োন্ত িোমলকো (মলমখি ও ব্যিহোমরক পরীক্ষোর েন্য) সংমিষ্ট সকন্দ্রলর অিগমি ও যর্থোযর্থ কোয জোন্দ্রর্থ জ প্রকোি করো হন্দ্রলো।

পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর অধীন্দ্রন কয সকল মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর পরীক্ষোর্থীগণ পরীক্ষোয় অংিগ্রহণ করন্দ্রি িোন্দ্রের িোমলকো ককন্দ্রন্দ্রর ডোন পোন্দ্রি উন্দ্রেখ করো হন্দ্রলো।

সরকোন্দ্ররর মসদ্ধোন্ত অনুযোয়ী িিজিোন্দ্রন পরীক্ষোর্থীগণ িোন্দ্রের মনে ককন্দ্রন্দ্র পরীক্ষোয় অংিগ্রহণ করন্দ্রি, ককোন কভনুয পমরিিজন কন্দ্রর পরীক্ষোয় অংি গ্রহণ করন্দ্রি

হন্দ্রিনো। িন্দ্রি,  িোনীয় প্রিোসন প্রন্দ্রয়োেন কিোন্দ্রধ সুষু্ঠ পরীক্ষো গ্রহন্দ্রণর স্বোন্দ্রর্থ জ ককন্দ্র সমচন্দ্রির সোন্দ্রর্থ আন্দ্রলোচনোক্রন্দ্রি কভনুয মনি জোচন কন্দ্রর পরীক্ষো গ্রহণ করন্দ্রি

পোরন্দ্রিন এিং এ কক্ষন্দ্রে অিশ্যই কিোড জন্দ্রক অিমহি করন্দ্রি হন্দ্রি এিং মনধ জোমরি ককন্দ্রন্দ্রর ককন্দ্র সমচিই উক্ত কভনুযর পরীক্ষো পমরচোলনো করন্দ্রিন।

১১০০২ কিতুমলয়ো সরকোমর পোইলট িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয় 

কিতুমলয়ো,পঞ্চগড়।

১১০০৪ কেিীগঞ্জ কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, কেিীগঞ্জ, 

পঞ্চগড়।

১১০০৫ কিোেো পোইলট হোই স্কুল, কিোেো, পঞ্চগড়।

(ক) এসএসমস (কভোন্দ্রকিনোল ) নিি কেমণ:

২

৩

১
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

১১০০৮ আন্দ্রটোয়োরী পোইলট হোই স্কুল, কছোটেোপ, আন্দ্রটোয়োরী, পঞ্চগড়।

১১০২১ আন্দ্রটোয়োরী কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, আন্দ্রটোয়োরী, পঞ্চগড়।

11062 আন্দ্রলোয়োন্দ্রখোয়ো িিমিলী স্কুল অযোি কন্দ্রলে, পোল্টোপোড়ো, আটয়োমর, পঞ্চগড়।

১১০০৯ আন্দ্রটোয়োরী সরকোমর পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , আন্দ্রটোয়োরী, পঞ্চগড়।

১১০৫২ কসোনো পোমিলো উচ্চ মিদ্যোলয়, অন্দ্রটোয়োরী, পঞ্চগড়।

১১০৫৮ মিেজোপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ মিেজোপুর, অন্দ্রটোয়োরী, পঞ্চগড়।

১১০৫৯ সে জোরপোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ রন্দ্রিয়ো, অন্দ্রটোয়োরী, পঞ্চগড়।

11066 পঞ্চগড় মিষ্ণু প্রসোে সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয়, পুরোিন, পঞ্চগড় সের, পঞ্চগড়।

১১০১০ পঞ্চগড় সরকোমর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , পঞ্চগড়।

১১০৭২ িোলোপোড়ো ঈেগোহ্ িো  কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, কেিীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

৭ ১১০১২ পঞ্চগড় কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, 

ধোক্কোিোরো, পঞ্চগড়।

১১০১২ পঞ্চগড় কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, ধোক্কোিোরো,পঞ্চগড়।

৮ ১১০৩৩ চকলোহোট কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস 

ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, সের, পঞ্চগড়।

১১০৩৩ চকলোহোট কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, সের, পঞ্চগড়।

৯ 11073 কেিীগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

পঞ্চগড়।

11073 কেিীগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, পঞ্চগড়।

কেলোাঃ

১২০০৪ িহব্বিপুর কোমরগমর উচ্চ  মিদ্যোলয়,মিমুলিোড়ী,  োকুরগাঁও।

১২০০৫ িধুপুর কোকলী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ রুমহয়ো,  োকুরগাঁও।

১২০৭৭ উত্তর কিোয়োমলয়ো কোমরগমর িোমলকো মিদ্যোলয়,  সের,  োকুরগাঁও।

১২০০১ ঠুিমনয়ো কভোন্দ্রকিনোল হোই স্কুল, িোমলয়োডোঙ্গী,  োকুরগাঁও।

১২০০৬ িড় পলোিিোড়ী হোই স্কুল, িোমলয়োডোঙ্গী,  োকুরগাঁও।

১২০০৭ হমরণিোরী উচ্চ  মিদ্যোলয়, হমরণিোরী, িোমলয়োডোঙ্গী,  োকুরগাঁও।

১২০০৮ কোলন্দ্রিি িোমলকো উচচ মিদ্যোলয় , কোলন্দ্রিি, িোমলয়োডোঙ্গী ,  োকুরগাঁও।

১২০২৬ লোন্দ্রহড়ী ঝোউমনয়ো কভোন্দ্রকিনোল কোমরগমর স্কুল, িোমলয়োডোঙ্গী,  োকুরগাঁও।

১২০৩০ মি.এইচ আেি জ কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কপোাঃ হলমেিোড়ী, 

িোমলয়োডোঙ্গী ,  োকুরগাঁও।

১২০৯৬ কখোচোিোড়ী উচ্চ মিদ্যোলয়,  নোন্দ্রগশ্বর িোড়ী, িোমলয়োডোঙ্গী,  োকুরগাঁও।

12140 কুিোলডোঙ্গী উচ্চ মিদ্যোলয়,কোলোন্দো, িোমলয়োডোঙ্গী,  োকুরগাঁও ।

১২০১০ পীরগঞ্জ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, পীরগঞ্জ,  োকুরগাঁও।

১২০১২ পীরগঞ্জ আেি জ কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, পীরপঞ্জ,  োকুরগাঁও।

১২০১৩ মিমুলিোড়ী উচ্চ  মিদ্যোলয়, মিমুলিোড়ী, পীরগঞ্জ,  োকুরগাঁও।

১২০৬৭ িহীে স্মৃমি িোধ্যমিক িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, পীরগঞ্জ,  োকুরগাঁও।

12138 িমন্দয়োরো উচ্চ মিদ্যোলয়, মিরহলী, পীরগঞ্জ,  োকুরগাঁও।

১২০৬৫ নোরয়ণপুর িমহলো েোমখল িোদ্রোসো, পীরগঞ্জ,  োকুরগাঁও।

১২০১৪ মিি িোইল কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, কোমিয়োরহোট, পীরগঞ্জ,  োকুরগাঁও।

১২০১১ পীরগঞ্জ কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, পীরগঞ্জ,  োকুরগাঁও।

১২০৭১ চন্দমরয়ো িন্দ্রডল কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয় , করনোই, মেরোরগঞ্জ,  োকুরগাঁও।

১২১০৩ েনগাঁও কোমরগমর (কভোন্দ্রকিনোল) উচ্চ মিদ্যোলয়,   পীরগঞ্জ,  োকুরগাঁও।

১২১০৬ নোকোইটি হোট িহীে আাঃ েব্বোর উচ্চ মিদ্যোলয় , পীরগঞ্জ,  োকুরগাঁও।

১৩১১৫ ফুটমকিোড়ী িোমলকো কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, কিাঁচোগঞ্জ, মেনোেপুর।

১২১১৭ বিরচুনো (এস.এস.মস) কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, পীরগঞ্জ,  োকুরগাঁও।

১২০০৯ রোণী িংককল কোমরগমর হোই স্কুল, রোণীিংককল,  োকুরগাঁও।

১২০১৬ রোণীিংককল কোমরগমর ও িোমণমেযক িহমিদ্যোলয় , রোণীিংককল,  োকুরগাঁও।

১২০১৭ রোণীিংককল পোইলট িোলক উচ্চ মিদ্যোলয়, রোণীিংককল,  োকুরগাঁও।

১২০১৮ মসেলী হোই স্কুল, িোেোরপুকুর, রোণীিংককল,  োকুরগাঁও।

১২০৪৯ রোণীিনককল িমহলো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, িোিিোড়ী, 

রোণীিনককল,  োকুরগাঁও।

12139 ককন্দ্রীয় উচ্চ মিদ্যোলয়, িাঁিিোড়ী, রোণীিংককল,  োকুরগাঁও।

১২০১৫ মে কক ককোমকল কোমরগমর হোই স্কুল, রোনীিংককল,  োকুরগাঁও।

৬ পঞ্চগড় সরকোমর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, পঞ্চগড়।

১১০১০

আন্দ্রটোয়োরী পোইলট হোই স্কুল, কছোটেোপ, 

আন্দ্রটোয়োরী, পঞ্চগড়।

মিি িোইল কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, 

কোমিয়োরহোট, পীরগঞ্জ,  োকুরগাঁও।

১২০১৬

কনকিরে কোমরগমর ও িোমণেয কন্দ্রলে, 

রোণীিংককল,  োকুরগাঁও।

১২০১৯

১১০০৯

রোণীিংককল কোমরগমর ও িোমণমেযক িহমিদ্যোলয় 

রোণীিংককল,  োকুরগাঁও।

আন্দ্রটোয়োরী সরকোমর পোইলট িোমলকো উচ্চ 

মিদ্যোলয় কছোটেোপ, আন্দ্রটোয়োরী, পঞ্চগড়।

১২০০৪ িহব্বিপুর কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, মিমুলিোড়ী, 

 োকুরগাঁও।

হমরণিোরী উচ্চ  মিদ্যোলয়, িোমলয়োডোঙ্গী, 

 োকুরগাঁও।

১২০০৭

১২০১০

১১০০৮

পীরগঞ্জ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, পীরগঞ্জ, 

 োকুরগাঁও।

১২০১৪

১৫
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১১
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৪
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

১২০১৯ কনকিরে কোমরগমর ও িোমণেয কন্দ্রলে, রোণীিংককল,  োকুরগাঁও।

১২০৩৬ মিরডোঙ্গী কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কপোাঃিনগাঁও, 

রোনীিনককল,  োকুরগাঁও।

১২০৭৩ কভলোই কভোন্দ্রকিনোল কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয় ,  রোণীিনককল,  োকুরগাঁও।

১২০৭৬ মিন্দ্রধোর কলন্দো (কভোকাঃ) কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, িোমলয়োডোঙ্গী,  োকুরগাঁও।

১২১১৫ কিোিরোিোট উচ্চ মিদ্যোলয়, রোণীিংককল,  োকুরগাঁও।

১২০২০ িীরগড় কেহট্ট কভোন্দ্রকিনোল কোমরগমর হোই স্কুল েীিনপুর , হমরপুর,  োকুরগাঁও।

১২০২১ ডোংগীপোড়ো কভোন্দ্রকিনোল ও কোমরগমর স্কুল,হমরপুর,  োকুরগাঁও।

১২০২৭ কিোররো কোমরগমর কভোন্দ্রকিনোল উচ্চ মিদ্যোলয় , হমরপুর,  োকুরগাঁও

১২০৫৭ মিন্দ্রনোয়ো েীিন ককোট কভোন্দ্রকিনোল কটকমনকযোল হোই স্কুল, হমরপুর,  োকুরগাঁও।

১২০৬১ কাঁ োলডোঙ্গী কৃমে কন্দ্রলে, কো োলডোঙ্গী, হমরপুর,  োকুরগাঁও। 

১২০৬৪ খোিোর ঈেগোহ েোমখল িদ্রোসো, হমরপুর,  োকুরগাঁও।

১২০৬৮ কখোলরো িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, হমরপুর,  োকুরগাঁও।

১২০৬৯ হমরপুর িীমুখী িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, হমরপুর,  োকুরগাঁও।

১২১৩২ ধীররগঞ্জ উচ্চ মিদ্যোলয়, হমরপুর,  োকুরগাঁও।

১২০০৩ আরন্দ্রক কেট উচ্চ মিদ্যোলয়, মুসমলি নগর, সের,  োকুরগাঁও।

১২০২২ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িীমুলিলো, হোেীপোড়ো,  োকুরগাঁও।

১২০২৪  োকুরগাঁও সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, সের,  োকুরগাঁও।

১২০৭২ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র,  োকুরগাঁও।

১২০৮০ গন্দ্রড়য়ো িমহলো টি মি এি কন্দ্রলে, গন্দ্রড়য়ো, সের,  োকুরগাঁও।

১২০৫৪ িোেোরগঞ্জ এি মি উচ্চ  মিদ্যোলয়, িোেোরগঞ্জ,  োকুরগাঁও।

১২০৬৩ চকমিল উচ্চ মিদ্যোলয়,গ্রোি-চকহলমে,গন্দ্রড়য়ো,সের,  োকুরগাঁও।

12141 িোথুরোপুর পোিমলক হোই স্কুল, হমরহরপুর, সের,  োকুরগাঁও।

১২১২০ রুমহয়ো আেি জ কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, সের,  োকুরগাঁও।

১২১২৬ িোপলো কভোন্দ্রকিনোল কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয় ,  কপোাঃ রোেোগাঁও, সের,  োকুরগাঁও।

২০

12144
পীরগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

 োকুরগাঁও।

12144 পীরগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে,  োকুরগাঁও।

কেলোাঃ

১৩০০৪ আেি জ হোই স্কুল, মিরোিপুর, মেনোেপুর।

১৩০০৫ মিরোিপুর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়,মিরোিপুর, মেনোেপুর।

১৩০০৬ মিজুল েোরুলহুেো কোমিল িোেরোসো,মিরোিপুর, মেনোেপুর।

১৩১২৮ মিিপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ মিিপুর, মিরোিপুর, মেনোেপুর।

13256 কিপোমরিলো উচ্চ মিদ্যোলয়, মেওর, মিরোিপুর, মেনোেপুর ।

১৩০০৯ মেনোেপুর কন্দ্রলমেন্দ্রয়ট উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, ককোন্দ্রিোয়োলী,মেনোেপুর

১৩০২৩ মুরোেপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ককোন্দ্রিোয়োলী, মেনোেপুর।

১৩০৪০ পরেপুর িোমসলো ডোঙ্গো উচ্চ মিদ্যোলয়, ককোিয়োলী, মেনোেপুর।

১৩০৪২ মেনোেপুর হোই স্কুল, সের, মেনোেপুর।

13257 চাঁেগঞ্জ এ এস এি িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, মুেোমহেপুর,  সের, মেনোেপুর।

১৩০১১ িোংলো মহমল পোইলট হোই স্কুল, হোমকিপুর, মেনোেপুর।

১৩০৩৮ কিোনসোপুর মিমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কিোনসোপুর, হোমকিপুর, মেনোেপুর।

১৩০১২ ফুলিোড়ী মে এি পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়,ফুলিোড়ী, মেনোেপুর।

১৩০১৬ ফুলিোড়ী গোল জস হোই স্কুল, ফুলিোড়ী, মেনোেপুর।

১৩০৩২ মসমিিী হোই স্কুল, ফুলিোড়ী,  মেনোেপুর।

১৩০৮৯ ফুলিোড়ী কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, ফুলিোড়ী, মেনোেপুর।

১৩০৯২ ফুলিোড়ী কটকমনকযোল এি মিএি ইনমেটিউট, ফুলিোড়ী, মেনোেপুর।

১৩২৪৩ রোেোরোিপুর সরি উমিন(এস.ইউ) উচ্চ মিদ্যোলয়, ফুলিোড়ী, মেনোেপুর।

১৩০১৩ িণ জিোলো মনন্দ্রকিন উচ্চ মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, পোিিীপুর, মেনোেপুর।

১৩১২৩ পোটিকোিোট সুলিোনপুর আেি জ িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়,  পোিিীপুর, মেনোেপুর।

১৩০১০ খোনসোিো সরকোমর পোইলট িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, খোনসোিো, মেনোেপুর।

১৩০১৪ খোনসোিো পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়,খোনসোিো, মেনোেপুর।

১৩১৪৬ কগোমিন্দপুর কটকমনকযোল কভোন্দ্রকিনোল স্কুল, খোনসোিো, মেনোেপুর।

১৩০১৪ খোনসোিো পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, 

খোনসোিো, মেনোেপুর।

১৩০১১

১৩০১৩

১২১২০১৯

িণ জিোলো মনন্দ্রকিন উচ্চ মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, 

পোিিীপুর,  মেনোেপুর।

১২০৫৪ িোেোরগঞ্জ এি মি উচ্চ  মিদ্যোলয়, িোেোরগঞ্জ, 

 োকুরগাঁও।

িোংলো মহমল পোইলট হোই স্কুল, হোমকিপুর, 

মেনোেপুর।

রুমহয়ো আেি জ কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, সের, 

 োকুরগাঁও।

১২০২৪  োকুরগাঁও সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

সের,  োকুরগাঁও।

১৩০০৫ মিরোিপুর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, মিরোিপুর, 

মেনোেপুর।

১৩০০৯ মেনোেপুর কন্দ্রলমেন্দ্রয়ট উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় ও 

কন্দ্রলে, ককোন্দ্রিোয়োলী, মেনোেপুর।

১৩০১২ ফুলিোড়ী মে এি পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়,ফুলিোড়ী, 

মেনোেপুর।

কনকিরে কোমরগমর ও িোমণেয কন্দ্রলে, 

রোণীিংককল,  োকুরগাঁও।

১২০১৯

১২০২০ িীরগড় কেহট্ট কভোন্দ্রকিনোল কোমরগমর হোই স্কুল 

েীিনপুর, হমরপুর,  োকুরগাঁও।
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

13255 িোসুমল উচ্চ মিদ্যোলয়, িোসুমল, খোনসোিো, মেনোেপুর।

১৩০০১ রঘুপুর মিমুখী  হোই স্কুল, কোঞ্চন, মিরল, মেনোেপুর।

১৩০০২ উত্তর মিষ্ণুপুর মি এি এস মস উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ রুদ্রপুর, মিরল, মেনোেপুর।

১৩০১৫ মসংগুল হোমিে হোমিেো হোই স্কুল, মিরল, মেনোেপুর।

13258 ধুকুর ঝোমড় িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, মপপোেো, মিরল, মেনোেপুর।

13269 কোনোইিোড়ী উচ্চ মিদ্যোলয়, গ্রোি: কোনোইিোড়ী,  মিরল, মেনোেপুর।

১৩০০৭ কখোচনো এসএসমস মিমুমখ উচ্চ মিদ্যোলয়, মচমররিন্দর, মেনোেপুর

১৩০০৮ েমক্ষণ পলোিিোড়ী মিমুমখ উচ্চ মিদ্যোলয়,মচমররিন্দর,মেনোেপুর।

১৩০১৮ মচমররিন্দর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, মচমররিন্দর, মেনোেপুর।

১৩১২৬ ইছোিমি মসমনয়র িোেরোসো,সোহোরহোট, মচমররিন্দর, মেনোেপুর।

১৩১২৯ পুরোন মিন্যোকুমড় েোরুস সোলোি আমলি িোেরোসো, মচমররিন্দর, মেনোেপুর।

১৩০১৯ নুরেোহোনপুর অিাঃ সোিমরক কন্দ্রলোনী  উচ্চ মিদ্যোলয়,  কিোড়োিোট, মেনোেপুর।

১৩০২৬ ডুগডুমগহোট মিমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কিোড়োিোট, মেনোেপুর।

১৩০২৭ রোন্দ্রিশ্বরপুর েোরুল হুেো িোমেল িোেরোসো,  কিোড়োিোট, মেনোেপুর।

১৩১৩৬ কিোড়োিোট আরমস পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, কিোড়োিোট, মেনোেপুর।

১৩১৭৯ কিোড়োিোট কক.মস.পোইলট স্কুল এি কন্দ্রলে, কিোড়োিোট, মেনোেপুর।

১৩০২০ নিোিগঞ্জ সরকোমর িহুমূখী পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, নিোিগঞ্জ, মেনোেপুর।

১৩০২১ নিোিগঞ্জ পোইলট গোল জস হোই স্কুল, নিোিগঞ্জ, মেনোেপুর।

১৩০২৮ কুিেহ এি ইউ হোই স্কুল, নিোিগঞ্জ, মেনোেপুর।

১৩০২৯ িমেেনগর কোমরমগর স্কুল, নিোিগঞ্জ,  মেনোেপুর।

১৩০৪৩ েোউেপুর িহুমূখী উচ্চ  মিদ্যোলয়, নিোিগঞ্জ, মেনোেপুর।

১৩১৯৫ সোমন্ট মুরোেপুর িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , নিোিগঞ্জ, মেনোেপুর।

13259 েয়পুর িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, েয়পুর, নিোিগঞ্জ, মেনোেপুর।

১৩০২২ রোিচন্দ্রপুর সরকোমর িন্দ্রডল পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয় , কোহোন্দ্ররোল, মেনোেপুর।

১৩০৩৫ পূি জ িমেকপুর এি উচ্চ মিদ্যোলয়, কোহোন্দ্ররোল, মেনোেপুর।

১৩০৩৬ পূি জিমেকপুর েোমখল িোেরোসো,সুন্দরপুর,কোহোন্দ্ররোল, মেনোেপুর।

১৩১৮০ িোইিপুর কোমরগমর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কোহোন্দ্ররোল, মেনোেপুর।

১৩০৩১ ভিোনীপুর ইসলোমিয়ো কোমিল িোেরোসো, পোি জিীপুর, মেনোেপুর।

১৩১৬২ কগোন্দ্রেন চোইে কটকমনকযোল স্কুল, ভিোনীপুর িোেোর, পোি জিীপুর, মেনোেপুর।

১৩১৮১ িোর্ত মিদ্যোয়িন উচ্চ মিদ্যোলয়, কোমলকোপুর,পোি জিীপুর, মেনোেপুর।

১৩০৩৩ কচৌধুরীহোট উচ্চ মিদ্যোলয়,  কল্যোণীহোট, িীরগঞ্জ, মেনোেপুর।

13260 কিী নেরুল উচ্চ মিদ্যোলয়, সুেলপুর, িীরগঞ্জ, মেনোেপুর ।

১৩০০৩ মিরোিপুর চাঁেপুর মসমনয়র িোদ্রোসো, মিরোিপুর, মেনোেপুর।

13263 রোি কৃষ্ণপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, িোমকপুর, মিরোিপুর, মেনোেপুর ।

১৩০৪৪ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, পূি জ েগন্নোর্থপুর, মিরোিপুর, মেনোেপুর।

১৩১৯১ কেিিো মি-মূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কেিিো হোই স্কুল, মেনোেপুর।

১৩০৪৫ পোি জিীপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, পোিিীপুর, মেনোেপুর।

১৩২৭৩

কযোন্দ্রন্টনন্দ্রিন্ট পোিমলক স্কুল এি কন্দ্রলে , উত্তর কধোিোকল, িীর উত্তি িহীে িোহবুি 

কসনোমনিোস, পোি জিীপুর, মেনোেপুর

১৩০৪৬ মেনোেপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, মেনোেপুর।

১৩১১২ মেনোেপুর কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, িোিোসোগর, মেনোেপুর।

১৩০৩৪ িোটিয়ো ককোড়ো মিমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, ,িীরগঞ্জ, মেনোেপুর।

১৩০৭১ িীরগঞ্জ কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট  কন্দ্রলে, িীরগ্ঞ্ঞ্জ, মেনোেপুর।

১৩১১৪ খলমস উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িলরোিপুর,িীরগঞ্জ, মেনোেপুর।

১৩১৭৫ আেোই িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, িীরগঞ্জ, মেনোেপুর।

১৩০৭৮ খোিোরমেয়ো এইচ আর কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কোহোন্দ্ররোল, 

মেনোেপুর।

13264 রোিপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, রোিপুর, কোহোন্দ্ররোল, মেনোেপুর ।

১৩১৫০ রুকনপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, রোংগোচোটো হোট,কোহোন্দ্ররোল, মেনোেপুর। 

১৩০৯৪ পোি জিীপুর কটকমনকযোল এি এমগ্রকোলচোর কন্দ্রলে, পোি জিীপুর, মেনোেপুর।

১৩০৪৬৩৬

পোি জিীপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

পোিিীপুর, মেনোেপুর।

মেনোেপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

মেনোেপুর।

মসংগুল হোমিে হোমিেো হোই স্কুল, মিরল, 

মেনোেপুর।

১৩০১৫২৭

১৩০১৪ খোনসোিো পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, 

খোনসোিো, মেনোেপুর।

১৩০৪৫

খোিোরমেয়ো এইচ আর কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস 

ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কোহোন্দ্ররোল, মেনোেপুর

১৩০৯৪ পোি জিীপুর কটকমনকযোল এি এমগ্রকোলচোর কন্দ্রলে, 

পোি জিীপুর, মেনোেপুর।

১৩০৭৮

১৩০২২ রোিচন্দ্রপুর সরকোমর িন্দ্রডল পোইলট উচ্চ 

মিদ্যোলয়, কোহোন্দ্ররোল, মেনোেপুর।

১৩০৩১

১৩০৭১ িীরগঞ্জ কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট  

কন্দ্রলে, কপোাঃ কল্যোণী হোট, িীরগ্ঞ্ঞ্জ, মেনোেপুর।

কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, পূি জ 

েগন্নোর্থপুর, মিরোিপুর, মেনোেপুর।

১৩০৩৩

১৩০৪৪

১৩০১৯ নুরেোহোনপুর অিাঃ সোিমরক কন্দ্রলোনী  উচ্চ 

মিদ্যোলয়,  কপোাঃ উসিোনপুর, র্থোনো, কিোড়োিোট, 

মেনোেপুর।

ভিোনীপুর ইসলোমিয়ো কোমিল িোেরোসো, কপোাঃ 

পোি জিীপুর, মেনোেপুর।

১৩০২০ নিোিগঞ্জ সরকোমর িহুমূখী পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, 

নিোিগঞ্জ, মেনোেপুর।

কচৌধুরীহোট উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কল্যোণীহোট, 

িীরগঞ্জ, মেনোেপুর।

১৩০১৮ মচমররিন্দর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, মচমররিন্দর, 

মেনোেপুর।

৩৫

২৬

৩৪

৩৯

৩১

৩৩

৩২

২৯

২৮

৩০

৩৮

৩৭
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

১৩১৫২ িঙ্গিন্ধু উচ্চ মিদ্যোলয়, টি এি টি করোড, নতুন িোেোর, পোি জিীপুর, মেনোেপুর।

১৩১৬৫ পূি জ কহোন্দ্রসনপুর িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , পোি জিীপুর, মেনোেপুর।

১৩১৭৬ নিী-নোে-রুমিনো গোল জস কভোন্দ্রকিনোল স্কুল, বৃমত্তপোড়ো, পোি জিীপুর, মেনোেপুর।

13262 পোিমলক উচ্চ মিদ্যোলয়, ইসলোিপুর-722/1, পোি জিীপুর, মেনোেপুর।

১৩১২১ পোি জিীপুর কোমরগমর ও িোমণমেযক কন্দ্রলে , পোি জিীপুর, মেনোেপুর।

১৩০৩০ রোেোিোসর স্কুল ও কন্দ্রলে, পোি জিীপুর, মেনোেপুর।

১৩১৫১ পোন্দ্রকরহোট এসএসমস কভোন্দ্রকিনোল স্কুল, খোনসোিো, মেনোেপুর।

১৩০৮৭ উত্তর কভরিোড়ী িোপলো কটকমনকযোল কভোন্দ্রকিনোল স্কুল,  খোনসোিো, মেনোেপুর।

১৩০১৭ কেৌলিপুর মিমুখী  উচ্চ মিদ্যোলয়, কিোচোগঞ্জ, মেনোেপুর।

১৩০২৪ কগোপোলপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, কসিোিগঞ্জ, কিোচোগঞ্জ, মেনোেপুর।

13261 িমিেোপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, কেৌলিপুর, কিোচোগঞ্জ, মেনোেপুর।

১৩০২৫ কসিোিগঞ্জ সরকোমর পোইলট িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয় , কিোচোগঞ্জ, মেনোেপুর।

১৩১২২ িন্দ্রহিপুর আমেিোসী উচ্চ মিদ্যোলয়, কিোচোগঞ্জ, মেনোেপুর।

১৩১৪২ িোন্দ্রড়য়ো কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, কিোচোগঞ্জ, মেনোেোপুর।

13267 কিোচোগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , কিোচোগঞ্জ, মেনোেপুর।

৪৩

13270
নিোিগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

মেনোেপুর।

13270 নিোিগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , মেনোেপুর।

কেলোাঃ

১৪০০২ কগোলমুিো মিমুখী হোই স্কুল, েলঢোকো, নীলিোিোরী।

১৪০০৩ চোওড়োডোঙ্গী মিমুখী হোই স্কুল, িোলোগ্রোি,েলঢোকো, নীলিোিোরী।

১৪১০০  োঙ্গোিোমর কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, েলঢোকো, নীলিোিোরী।

১৪১২১ হমরিন্দ্র পো  উচ্চ মিদ্যোলয়, েলঢোকো, নীলিোিোরী।

১৪১২২  োঙ্গোিোমর মিএল উচ্চ মিদ্যোলয়, েলঢোকো, নীলিোিোরী।

১৪০০৪ মিশু মনন্দ্রকিন উচ্চ মিদ্যোলয়, মকন্দ্রিোরগঞ্জ, নীলিোিোরী।

১৪০৮৪ িড়মভটো এস, এস, মস কভোন্দ্রকিনোল মিদ্যোলয়, মকন্দ্রিোরগঞ্জ, নীলিোিোরী।

১৪০২৫ মকন্দ্রিোরগঞ্জ মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট ইনমেটিউট, কোমলকোপুর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

১৪০০৫ ঝুনোগোছ চোপোনী হোই স্কুল, কাঁকড়ো িোেোর, মডিলো, নীলিোিোরী।

১৪০২২ খগোখমড়িোড়ী কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট ইনমেটিউট, গ্রোিাঃ িন্দর 

খমড়িোড়ী, মডিলো, নীলিোিোরী।

১৪০৪৭ কেোহলপোড়ো েনিো  েোমখল িোেরোসো, কপোাঃ কচৌপমসহোট, মডিলো, নীলিোিোরী।

১৪১২০ কেোহলপোড়ো আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, গ্রোিাঃ কেোহর পোড়ো, মডিলো, নীলিোিোরী।

14136 খগো খমড়িোড়ী িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, িন্দর খমড়িোড়ী, মডিলো, নীলিোিোরী।

১৪০০৮ েলঢোকো পোইলট হোই স্কুল, েলঢোকো, নীলিোিোরী।

১৪০১২ েলঢোকো পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় ,েলঢোকো, নীলিোিোরী।

১৪০৫৬ কোমের হোট পোন্থোপোড়ো আেি জ েোমখল িোেরোসো, কপোাঃ েলঢোকো, নীলিোিোরী।

১৪০৮৩ কগোলনো কটকমনকযোল এি কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট,  েলঢোকো, নীলিোিোরী।

১৪১০৭ কাঁ োলী এস.মস. উচ্চ মিদ্যোলয়, েলঢোকো, নীলিোিোরী।

14137 কনকিক্ত উচ্চ মিদ্যোলয়, কনকিক্ত, েলঢোকো, নীলিোিোরী।

১৪০১৩ কিওটগোড়ী িোহমুমেয়ো মিমূখী আমলি িোেরোসো, কডোিোর, নীলিোিোরী।

১৪০১০ মুটুকপুর কভোন্দ্রকিনোল উচ্চ মিদ্যোলয়, কিরোগোড়ী, কডোিোর, নীলিোিোরী।

১৪০১৪ পমিি হমরণচড়ো কভোন্দ্রকিনোল হোই স্কুল, কিওটগোড়ী, কডোিোর, নীলিোিোমর।

14138 কসোনোরোয় উচ্চ মিদ্যোলয়, ছোিনোই, কডোিোর, নীলিোিোরী ।

১৪০১৫ সোন্দ্রহিপোড়ো কভোন্দ্রকিনোল হোই স্কুল, কিোরোগোড়ী, কডোিোর, নীলিোিোরী।

১৪০২৯ িোলিলী কটকমনকযোল অযোি মি এি কন্দ্রলে, কিোরোগোড়ী, কডোিোর, নীলিোিোরী।

১৪০৩৩ কগোিনোিী কটকমনকযোল স্কুল এি মি,এি কন্দ্রলে,  কডোিোর, নীলিোিোরী।

১৪০৭৯ িোলোরপুকুর িমহলো কটকমনকযোল স্কুল এি মি এি কন্দ্রলে, েলঢোকো, নীলিোিোরী

১৪০৮২ কডোিোর িহুমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কছোট রোউিো,  কডোিোর, নীলিোিোরী।

১৪১১০ পোংগোন্দ্রচৌপর্থী আব্দুল িমেে আমলি িোদ্রোসো , কডোিোর, নীলিোিোরী।

১৪১৩০ কো োলিমল উচ্চ মিদ্যোলয়, কপো-মচলোহোটি, ডুিোর, নীলিোিোরী।

১৪০০৯ মকন্দ্রিোরীগঞ্জ মি-মুখী িোমলকো উষ্ণচ মিদ্যোলয়, মকন্দ্রিোরগঞ্জ, নীলিোিোরী।

েলঢোকো পোইলট হোই স্কুল, েলঢোকো, 

নীলিোিোরী।

মুটুকপুর কভোন্দ্রকিনোল উচ্চ মিদ্যোলয়, কিরোগোড়ী, 

কডোিোর, নীলিোিোরী।

মকন্দ্রিোরীগঞ্জ িহুমুখী পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, 

মকন্দ্রিোরগঞ্জ, কেলাঃ নীলিোিোরী।

১৪০১০

১৪০০৩ চোওড়োডোঙ্গী মিমুখী হোই স্কুল, িোলোগ্রোি, 

েলঢোকো, নীলিোিোরী।

নীলিোিোরী-10

১৪০০৪ মিশু মনন্দ্রকিন উচ্চ মিদ্যোলয়, মকন্দ্রিোরগঞ্জ, 

নীলিোিোরী।

পোন্দ্রকরহোট এসএসমস কভোন্দ্রকিনোল স্কুল, 

খোনসোিো, মেনোেপুর ।

১৩০৯৪ পোি জিীপুর কটকমনকযোল এি এমগ্রকোলচোর কন্দ্রলে, 

পোি জিীপুর, মেনোেপুর।

১৩১২১ পোি জিীপুর কোমরগমর ও িোমণমেযক কন্দ্রলে , 

পোি জিীপুর, মেনোেপুর।

১৪০০৫ ঝুনোগোছ চোপোনী হোই স্কুল, কাঁকড়ো িোেোর, 

মডিলো, নীলিোিোরী।

১৩১৫১

কিোচোগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

কিোচোগঞ্জ, মেনোেপুর।

13267

১৪০০৮

১৪০১১

৪৭

৪৯

৪৮

৩৯

৪৫

৪৪

৪৬

৪১

৪০

৪২
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ককোড
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১৪০১১ মকন্দ্রিোরীগঞ্জ িহুমুখী পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, মকন্দ্রিোরগঞ্জ, নীলিোিোরী।

১৪০৫৭ মনিোই ডোংগোপোড়ো িোহবুমিয়ো েোমখল িোেরোসো, মকন্দ্রিোরীগঞ্জ, নীলিোিোরী।

১৪০৬৪ িোগুরো উচ্চ মিদ্যোলয়, মকন্দ্রিোরীগঞ্জ, নীলিোিোরী।

১৪০৯৭ মসন্দ্রঙ্গরগোড়ী উচ্চ মিদ্যোলয়,  মকন্দ্রিোরগঞ্জ, মনলিোিোরী।

১৪১০৬ কভড়ন্দ্রভড়ী িোঝোপোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, মকন্দ্রিোরগঞ্জ, নীলিোিোরী।

১৪০১৬ রোিগঞ্জ কটকমনকযোল কভোন্দ্রকিনোল স্কুল, রোিগঞ্জ, সের, নীলিোিোরী।

১৪০১৮ রোিকলো িোইলিোড়ী িহুমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, রোিকলো, সের, নীলিোিোরী।

১৪০১৯ কীত্তজনীয়ো মিমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কপোড়োহোট, নীলিোিোরী।

১৪০২০ নীলিোিোরী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , নীলিোিোরী।

১৪০২১ রোিগঞ্জ কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, রোিগঞ্জ, নীলিোিোরী।

১৪০৬৯ কুন্দুপুকুর উচ্চ মিদ্যোলয়, সের, নীলিোিোরী।

১৪০৮০ কেওয়োনগঞ্জ সন্দ্রখর িোেোর কটকমনকযোল কভোন্দ্রকিনোল স্কুল, েোন্দ্ররোয়োনী, নীলিোিোরী

১৪১২৫ কচুকোটো মিমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কচুকোটো, নীলিোিোরী।

14134 িোিরীঝোড় িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, মেিলডোঙ্গী, নীলিোিোরী সের, নীলিোিোরী।

৫১ ১৪১২৭ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, নীলিোিোরী। ১৪১২৭ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, নীলিোিোরী।

১৪০৫৪ বসয়েপুর  আেি জ িোমলকো মিদ্যোলয় ও  কন্দ্রলে, বসয়েপুর, নীলিোিোরী।

১৪০০৭ ছমির উমিন িন্দ্রডল হোই স্কুল,কসোনোখোলী,বসয়েপুর,নীলিোিোরী।

14133 আল-িোরুক একোন্দ্রডিী, চাঁেনগর, বসয়েপুর, নীলিোিোরী।

১৪০৫৫ িোঙ্গোলীপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ বসয়েপুর, নীলিোিোরী।

১৪০৫৮ আইসঢোল মখয়োর পোড়ো মি-মুখী েোমখল িোেরোসো, বসয়েপুর, নীলিোিোরী।

14145 বসয়েপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , বসয়েপুর, নীলিোিোরী।

১৪০৩৯ ছোমিয়োনী হোই স্কুল, কেরোেগঞ্জ, মডিলো, নীলিোিোরী।

১৪০০৬ মডিলো কটকমনকযোল অযোি মিএিআই, নীলিোিোরী।

১৪০৫৩ রোিডোঙ্গো েোরুল হুেো ইসলোমিয়ো েোমখল িোেরোসো, মডিলো, নীলিোিোরী।

১৪০৫৯ গয়োিোড়ী স্কুল এি কন্দ্রলে, কপোাঃ গয়োিোড়ী, ডিলো,নীলিোিোরী।

14146 মডিলো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, মডিলো, নীলিোিোরী।

কেলোাঃ

১৫০০১ সোপটিিোড়ী উচ্চ মিদ্যোলয়, আমেিিোমর, লোলিমনরহোট।

১৫০০২ িমহিন্দ্রখোচো িহুমুখ হোই স্কুল ও কন্দ্রলে, আমেিিোমর, লোলিমনরহোট।

১৫০০৩ হোেীগঞ্জ আল ইয়োমছন েোরুল উলুি িোেরোসো, আমেিিোরী, লোলিমনরহোট।

১৫০০৮ সরকোমর আমেিিোরী মগমরেো িংকর িন্দ্রডল স্কুল এি কন্দ্রলে , আমেিিোরী, 

লোলিমনরহোট।

১৫০৪৪ নোমুড়ী আেি জ িহুমুখী িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, নোমুড়ীর হোট, আমেিিোরী, 

লোলিমনরহোট।

১৫০৫২ িোনমসকো (কভোন্দ্রকিনোল) স্কুল,  আমেিিোমর, লোলিমনরহোট।

১৫০৫৭ ছোন্দ্রিরো খোতুন িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়,  আমেিিোমর, লোলিমনরহোট।

১৫০৫৮ গন্ধিরুয়ো মি মুখী উচ্চ মিদ্যোলয়,  আমেিিোমর, লোলিমনরহোট।

১৫০৬৩ উত্তরিঙ্গ কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে,  আমেিিোমর, 

লোলিমনরহোট।

১৫০৭০ আমেিিোরী কোন্দ্রন্তশ্বর িি জন িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, আমেিিোরী, 

লোলিমনরহোট।

15108 কুিমররহোট এস মস িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়,আমেিিোমর, লোলিমনরহোট ।

১৫০০৬ চোপোরহোট কটকমনকযোল অযোি মিএি কন্দ্রলে, কোমলগঞ্জ, লোলিমনরহোট।

১৫০০৭ দুহুলী এস মস হোই স্কুল, কোমলগঞ্জ, লোলিমনরহোট।

১৫০০৯ কোমলগঞ্জ কমরমুমিন পোইলট হোই স্কুল, কমরিপুর, কোমলগঞ্জ, লোলিমনরহোট।

১৫০১৫ আিেোল উমিন পোিমলক কভোন্দ্রকিনোল উচ্চ  মিদ্যোলয় , কোমলগঞ্জ, লোলিমনরহোট।

১৫০৩৬ িোনীনগর হোই স্কুল,কিন্দ্রহরনগর, কোলীগঞ্জ, লোলিমনরহোট।

১৫০৪২ নওেোিোস  েোমখল িোেরোসো, চন্দ্রপুর, কোমলগঞ্জ, লোলিমনরহোট। 

১৫০৫৪ চন্দ্রপুর িন্দ্রডল িমহলো কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে,  কোলীগঞ্জ, লোলিমনরহোট

১৫১০৫ ডোাঃ চন্দনো উচ্চ মিদ্যোলয়,কোলীগঞ্জ, লোলিমণরহোট।

১৪০২০

মকন্দ্রিোরীগঞ্জ িহুমুখী পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, 

মকন্দ্রিোরগঞ্জ, কেলাঃ নীলিোিোরী।

সরকোমর আমেিিোরী মগমরেো িংকর িন্দ্রডল স্কুল 

এি কন্দ্রলে, আমেিিোরী, লোলিমনরহোট।

১৫০০৮

কোমলগঞ্জ কমরমুমিন পোইলট হোই স্কুল, কমরিপুর, 

কোমলগঞ্জ, লোলিমনরহোট।

১৫০০৯

নীলিোিোরী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

নীলিোিোরী।

14146

১৪০১১৪৯

৫৩

৫৫

৫৪

৫০

বসয়েপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

বসয়েপুর, নীলিোিোরী।

14145৫২

 লোলিমনরহোট-7

মডিলো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

মডিলো, নীলিোিোরী।
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15110 রুন্দ্রদ্রশ্বর উচ্চ মিদ্যোলয়, রুন্দ্রদ্রশ্বর, কোমলগঞ্জ, লোলিমনরহোট ।

১৫১১১ বুমড়রহোট আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, কোলীগঞ্জ, লোলিমনরহোট।

১৫০১২ িড়খোিো উচ্চ মিদ্যোলয়, িড়খোিো, হোিীিোন্ধো, লোলিমনরহোট।

15106 আলহোজ্ব িিন্দ্রসর উমিন উচ্চ মিদ্যোলয় , হোমিিোন্ধো, লোলিমনরহোট ।

১৫০১০ হোিীিোন্ধো এস এস সরকোমর উচ্চ মিদ্যলোয় , হোিীিোন্ধো, লোলিমনরহোট।

১৫০১৩ হোিীিোন্ধো িন্দ্রডল হোই স্কুল, হোিীিোন্ধো, লোলিমনরহোট।

১৫০৪০ আমস জয়ো কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে,  হোমিিোন্ধো, লোলিমনরহোট।

১৫০৪৩ পমিি কিেগ্রোি েোমখল িোেরোসো,  হোিীিোন্ধো, লোলিমনরহোট।

১৫০৪৫ িোহ্ গরীবুেযোহ িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয় , কপোাঃ হোিীিোন্ধো, লোলিমনরহোট।

১৫০৫৩ হোিীিোন্ধো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট িমহলো কন্দ্রলে,   হোিীিোন্ধো, 

লোলিমনরহোট।

১৫০৭১ ভিোনীপুর কসিোমিয়ো িোমেল(মডমগ্র) িোদ্রোসো, হোমিিোন্ধো, লোলিমনরহোট ।

১৫০৯১ েোউরোমনহোট পোিমলক মিএি কন্দ্রলে,হোমিিোন্ধো,লোলিমনরহোট ।

১৫০৮২ পূি জ কিেগ্রোি িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়,  হোমিিোন্ধো,  লোলিমনরহোট।

১৫১১৮ মসন্দুন জো কলোকিোন কহোন্দ্রসন উচ্চ মিদ্যোলয়,  হোিীিোন্ধো, লোলমিনরহোট

১৫০১১ পোটগ্রোি িোরকোনোর্থ (টিএন) উচ্চ মিদ্যোলয়,   পোটগ্রোি, লোলিমনরহোট।

15107 কোউয়োিোরী আপ্তোর উমিন প্রধোন উচ্চ মিদ্যোলয়, পোটগ্রোি, লোলিমনরহোট ।

১৫০১৮ পোটগ্রোি কপৌর কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে,  পোটগ্রোি, লোলিমনরহোট।

১৫০৩০ পোটগ্রোি কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে,পোটগ্রোি,লোলিমনরহোট। 

১৫০৩২ মিেজোন্দ্রকোট হোেী িমহি উমিন হোই স্কুল ,পোটগ্রোি,লোলিমনরহোট।

১৫০৩৪ িোউড়ো েোমখল িোেরোসো, িোউড়ো, পোটগ্রোি, লোলিমনরহোট।

১৫০৩৭ পোনিোড়ী  উচ্চ মিদ্যোলয়,পোনিোড়ী, পোটগ্রোি, লোলিমনরহোট।

১৫১০১ মিনমিিো কমরন্দ্রডোর কটকমনকযোল এি কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, কুচমলিোমড়, 

লমলিোর হোট,পোটগ্রোি, লোলিমনরহোট।

১৫০০৪ িন্দ্রহন্দ্রনগর উচ্চ মিদ্যোলয, কপোাঃ িন্দ্রহন্দ্রনগর, লোলিমনরহোট।

১৫০০৫ কোেীর চওড়ো হোই স্কুল, সের , লোলিমনরহোট।

১৫০১৪ হমরন্দ্রেি েন্দ্রয়ে উমিন উচ্চ মিদ্যোলয়, সের , লোলিমনরহোট।

১৫০১৬ লোলিমনরহোট সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, লোলিমনরহোট।

১৫০৩১ কমি কিখ িেলুল কমরি িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, সের, লোলিমনরহোট।

১৫০৩৫ সোন্দ্রকোয়োর িমঞ্জল কোমরগমর (মিএি) িহোমিদ্যোলয়, আমেিিোরী,  লোলিমনরহোট।

১৫০৪৮ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, লোলিমনরহোট।

১৫০৫১ খোমলিো িোমলকো কটকমনকযোল স্কুল, সের, লোলিমণরহোট।

৫৯ ১৫০৩৩ িড়িোড়ী িহীে আবুল কোন্দ্রিি হোই স্কুল, িড়িোড়ী, 

সের , লোলিমনরহোট।

১৫০৩৩ িড়িোড়ী িহীে আবুল কোন্দ্রিি হোই স্কুল, িড়িোড়ী, সের , লোলিমনরহোট।

৬০ 15115 কোমলগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

কোমলগঞ্জ, লোলিমনরহোট।

15115 কোমলগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , কোমলগঞ্জ, লোলিমনরহোট।

কেলোাঃ

১৬০০৪ সিোেকল্যোণ মিদ্যোমির্থী গোল জস স্কুল ও কন্দ্রলে, রংপুর। 

১৬০১৯ রিোট জসনগঞ্জ িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , আলিনগর, সের, রংপুর।

১৬০২৮ মচলোপোক উচ্চ মিদ্যোলয়, বুমররহোট, িোরোগঞ্জ, রংপুর।

১৬০০৫ িোরোগঞ্জ ও/এ সরকোমর িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয় ,িোরোগঞ্জ, রংপুর। 

১৪০৫০ ককল্যোিোড়ী কোমরগমর ও ব্যিসোয় ব্যিিোপনো িহোমিদ্যোলয়, েমক্ষণিোহোমগলী , 

মকন্দ্রিোরগঞ্জ, নীলিোিোরী।

১৬০৫৪ িোরোগঞ্জ কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, পুরোন কচৌপর্থী মেগোিলো, 

িোরোগঞ্জ, রংপুর।

১৬০৭৭ ইকরচোলী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ ইিরচোলী, িোরোগঞ্জ, রংপুর।

১৬১০৯ কাঁচনো িোন্দ্রঝর হোট এসএসমস কভোন্দ্রকিনোল,  িোরোগঞ্জ, রংপুর।

১৬১৫৯ কুি জো আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, িোরোগঞ্জ, রংপুর।

১৬০০৩ শ্যোিপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, িেরগঞ্জ, রংপুর।

১৬০০৬ িেরগঞ্জ িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, িেরগঞ্জ, রংপুর।

লোলিমনরহোট সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, লোলিমনরহোট।

রংপুর-১7

িোরোগঞ্জ ও/এ সরকোমর িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয় , 

িোরোগঞ্জ, রংপুর।

১৬০০৪ সিোেকল্যোণ মিদ্যোমির্থী গোল জস স্কুল ও কন্দ্রলে, 

রংপুর।

১৬০০৫

হোিীিোন্ধো এস এস সরকোমর উচ্চ মিদ্যলোয়, 

হোিীিোন্ধো, লোলিমনরহোট।

পোটগ্রোি িোরকোনোর্থ (টিএন) উচ্চ মিদ্যোলয়, 

পোটগ্রোি,  লোলিমনরহোট।

কোমলগঞ্জ কমরমুমিন পোইলট হোই স্কুল, কমরিপুর, 

কোমলগঞ্জ, লোলিমনরহোট।

১৫০০৯

িেরগঞ্জ িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, িেরগঞ্জ, রংপুর।

৬২

৬১

৫৮

১৬০০৬

১৫০১৬

৫৭

১৫০১০৫৬

৫৫

১৫০১১

৬৩
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

১৬০১৩ কুতুিপুর মিমুখী হোই স্কুল, িেরগঞ্জ, রংপুর।

১৬০১৪ চাঁেকুটীডোঙ্গো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় ও মিএি কন্দ্রলে, িেরগঞ্জ, রংপুর।

16212 নটরোি িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, নটরোি, িেরগঞ্জ, রংপুর ।

১৬০৭৮ কগোপীনোর্থপুর সরেোরপোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ রোধোনগর, িেরগঞ্জ, রংপুর।

১৬০৮১ রোেোরোিপুর উচ্চ মিদ্যোলয়,কোেীর হোট, িেরগঞ্জ, রংপুর।

১৬০৯৮ িিলপোড়ো কিোসন্দ্রলিনগর কোমরগমর ও কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট ,িেরগঞ্জ, রংপুর

১৬১০৭ িমিনপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িমিনপুর, সের, রংপুর।

১৬১২২ মভ, আই মপ িোহোেোৎ কহোন্দ্রসন উচ্চ মিদ্যোলয়,  িেরগঞ্জ, রংপুর।

১৬১৬০ িধুপুর িয়নোকুমড় কটকমনকযোল ইনমেটিউট, িেরগঞ্জ, রংপুর।

১৬০০৭ আনন্দন্দ্রলোক মিদ্যোপী  ও হোই স্কুল, বুমড়য়ো হোট িোি জ, রংপুর। 

১৬০২৫ গেিন্টো হোই স্কুল ও কন্দ্রলে , গঙ্গোচড়ো, রংপুর।

১৬২০২ বুড়ীরহোট উচ্চ মিদ্যোলয়, সের, রংপুর।

১৬০০৮ মি োপুকুর উচ্চ মিদ্যোলয়, মি োপুকুর, রংপুর। 

16207 আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয় , িোিোসন দূগ জোপুর, মি োপুকুর, রংপুর ।

১৬০০২ পীরগোছো কে. এন সরকোমর িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয় , পীরগোছো, রংপুর।

১৬০০৯ পীরগোছো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, পীরগোছো, রংপুর।

১৬০১২ বককুমড উচ্চ মিদ্যোলয়, িমিনপুর, পীরগোছো, রংপুর।

১৬০৬৩ অন্নেো নগর িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, পীরগোছো, রংপুর।

১৬০৯৭ এযোডন্দ্রভোন্দ্রকট করোন্দ্রকয়ো কিগি কভোন্দ্রকিনোল স্কুল এি কন্দ্রলে , পীরগোছো, রংপুর।

১৬১২৪ পোওটোনোহোট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , পীরগোছো, রংপুর।

১৬১২৫ মকিোিোি মেমনয়ো েোমখল িোদ্রোসো, পীরগোছো, রহিিপুর।

১৬১৬৯ সোিেরগো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, পীরগোছো, রংপুর ।

১৬১৭০ অন্নেোনগর মিমূখী িোমলকো মিদ্যোলয়, পীরগোছো, রংপুর ।

১৬১৭১ িমিন িোেোর উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ সোিেরগো, পীরগোছো, রংপুর।

16213 মিিন্দ্রেি চর মিমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, চোওলো, পীরগোছো, রংপুর ।

১৬০০১ কোউমনয়ো মি-মুখী উচ্চ  িোমলকো মিদ্যোলয়, কোউমনয়ো, রংপুর।

১৬০১০ কোউমনয়ো কিোিোজ্জল কহোন্দ্রসন সরকোমর িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয় , কোউমনয়ো, রংপুর।

১৬০২২ ইসলোমিয়ো হোই স্কুল, কটপো িধুপুর, কোউমনয়ো, রংপুর।

১৬০৬৪ কখোপোিী হোই স্কুল, গ্রোি-কখোপোিী, কোউমনয়ো, রংপুর।

১৬০১১ হোরোগোছ িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কোউমনয়ো, রংপুর।

16211 ধন্দ্রি জশ্বর িন্দ্রহিো মিমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, িীরিোগ, কোউমনয়ো, রংপুর ।

১৬০১৬ িোেোরগঞ্জ িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, পীরগঞ্জ, রংপুর।

১৬০১৫ িোসপুকুমরয়ো এসএসমস (কভোক) ইনমেটিউট, খোলোসপীর, পীরগঞ্জ,  রংপুর।

১৬০১৮ কোমেরোিোে মিমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কোমেরোিোে, পীরগঞ্জ, রংপুর।

১৬০৩৫ খোলোসপীর টিমিএি কন্দ্রলে, পীরগঞ্জ, রংপুর ।

১৬১৬১ চকিরন্দ্রখোেো কটকমনকযোল এি মি.এি ইনমেটিউট, পীরগঞ্জ, রংপুর।

১৬১৬৪ মসরোে উমিন কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, পীরগঞ্জ, রংপুর।

১৬০২৪ হোেী কেন্দ্রলোয়োর কহোন্দ্রসন গোল জস স্কুল, গঙ্গোচড়ো, রংপুর।

১৬০২৩ গঙ্গচড়ো মিমুখী উচ্চ  মিদ্যোলয়, গঙ্গোচড়ো, রংপুর।

16210 িড়মিল মিমুখী উচ্চ  মিদ্যোলয়, িড়মিল, গংগোচড়ো, রংপুর।

১৬০৪২ গঙ্গোচড়ো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, গঙ্গোচড়ো, রংপুর।

১৬০৮৩ িমনরোি মি-মুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, িমনরোি, গঙ্গোচড়ো, রংপুর।

১৬০৮০ বুেরুক সন্দ্রন্তোেপুর আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, বুেরুক, সন্দ্রন্তোেপুর, মি োপুকুর, রংপুর।

১৬০২৭ কিগি করোন্দ্রকয়ো কটকমনকযোল স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে, মি োপুকুর, রংপুর।

১৬১৫৬ ককিিপুর কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, মি োপুকুর, রংপুর।

১৬০৩০ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, জুম্মোপোড়ো, রংপুর।

১৬০৭৩ চন্দনপোট হোই স্কুল, কপোাঃ চন্দনপোট, রংপুর সের , রংপুর।

১৬০২০ আিোসু প্রগমি উচ্চ মিদ্যোলয়, খটখটিয়ো, রংপুর।

১৬০২১ বকলোি রঞ্জন উচ্চ মিদ্যোলয়, সের, রংপুর।

১৬০০৭ আনন্দন্দ্রলোক মিদ্যোপী  ও হোই স্কুল, বুমড়য়ো হোট 

িোি জ, রংপুর।

কোউমনয়ো কিোিোজ্জল কহোন্দ্রসন সরকোমর িন্দ্রডল 

উচ্চ মিদ্যোলয়, কোউমনয়ো, রংপুর।

গঙ্গচড়ো মিমুখী উচ্চ  মিদ্যোলয়, গঙ্গোচড়ো, রংপুর।১৬০২৩

কিগি করোন্দ্রকয়ো কটকমনকযোল স্কুল এি মিএি 

কন্দ্রলে, মি োপুকুর, রংপুর।

১৬০১০

৬৯

৭১

মি োপুকুর উচ্চ মিদ্যোলয়, মি োপুকুর, রংপুর।

পীরগোছো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, পীরগোছো, রংপুর।

১৬০২৭

১৬০০৮৬৫

৭০

১৬০১১ হোরোগোছ িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কোউমনয়ো, রংপুর।

৬৬

িেরগঞ্জ িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, িেরগঞ্জ, রংপুর।

১৬০৩০

িোসপুকুমরয়ো এসএসমস (কভোক) ইনমেটিউট, 

খোলোসপীর, পীরগঞ্জ,  রংপুর।

১৬০০৬

১৬০১৫

৬৮

৭৩

৬৭

১৬০০৯

৬৪

৬৩

কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, জুম্মোপোড়ো, 

রংপুর।

৭২

রংপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

রংপুর।

১৬০৩১
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

১৬০৩১ রংপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, রংপুর।

১৬০৫৫ িোহোিগঞ্জ কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, সের, রংপুর।

১৬১৪১ রোধোকৃষ্ণপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, কপো: ককরোনীর হোট, সের, রংপুর।

১৬১৪৪ শ্যোিলী আইমডয়োল কটকমনকযোল কন্দ্রলে, িোেহোটন্দ্ররোট, ককোিয়োমল, রংপুর।

১৬০১৭ লোলমেিী গোল জস একোন্দ্রডিী, কপোাঃ লোলমেিী, পীরগঞ্জ, রংপুর।

১৬০৪১ িোেোরহোট কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, গ্রোিাঃ িোেোরপুর,  পীরগঞ্জ, রংপুর।

১৬০৪৭ চিরো মিজ্ঞোন ও কোমরগমর কন্দ্রলে,  পীরগঞ্জ, রংপুর।

৭৫ ১৬০৯২ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, নগরিীরগঞ্জ, রংপুর। ১৬০৯২ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, ধি জেোস,নগরিীরগঞ্জ, রংপুর।

১৬০৪৮ পীরগঞ্জ মিজ্ঞোন ও কোমরগমর কন্দ্রলে, পীরগঞ্জ, রংপুর।

১৬২১৪ চাঁন্দ্রন্দর িোেোর উচ্চ মিদ্যোলয়, গ্রোি: ধুলোগোড়ী,  পীরগঞ্জ, রংপুর।

16209 িঙ্গিন্ধু স্মৃমি উচ্চ মিদ্যোলয়, ওসিোনপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর ।

16220 পীরগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, পীরগঞ্জ, রংপুর।

১৬১৩৩ কগোপোলপুর কটকমনকযোল কন্দ্রলে, কপোাঃ কগোপোলপুর, মি োপুকুর, কেলো: রংপুর

১৬১২৭ ড.এি.আর িমহলো কটকমনকযোল এি মি এি কন্দ্রলে, মি োপুকুর,  রংপুর।

কেলোাঃ

১৭০১৭ নোন্দ্রগশ্বরী ককরোিমিয়ো িহুমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, নোন্দ্রগশ্বরী, কুমড়গ্রোি।

১৭০১৮ মভিরিন্দ কে মড একোন্দ্রিডী, কপোাঃ মভিরিন্দ।

১৭০৬২ মছলোখোনো িহুমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, গোগলো, নোন্দ্রগশ্বরী, কুমড়গ্রোি।

১৭১০০ িধ্যকুমুরপুর িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, কভোগডোঙ্গো, কুমড়গ্রোি।

১৭১১১ কোছোরী পয়ড়োডোঙ্গো িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, নোন্দ্রগশ্বরী, কুমড়গ্রোি 

১৭১৪৯ হোেীপুর কটকমনকযোল স্কুল, কেলো: নোন্দ্রগশ্বরী, কেলো: কুমড়গ্রোি। 

১৭১৫১ মভিরিন্দর িমহলো কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, নোন্দ্রগশ্বরী, কুমড়গ্রোি।

১৭১৯৯ উত্তিখোনো কোমরগমর মিদ্যোলয়, ,নোন্দ্রগশ্বরী, কুমড়গ্রোি।

১৭০১৯ রোমেিপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, রোমেিপুর, কুমড়গ্রোি।

17185 চর কনওয়োমে িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, চর কনওয়োমে, চর রোমেিপুর, কুমড়গ্রোি ।

১৭০৫৯ রোমেিপুর সবুেিোগ েোমখল িোেরোসো, রোমেিপুর, কুমড়গ্রোি।

১৭০০৮ সরকোরিোমড় হোই স্কুল, মসঙ্গোর ডোিমরহোট,রোেোরহোট, কুমড়গ্রোি।

১৭০০৯ িমড়য়োলডোঙ্গো উচ্চ মিদ্যোলয়, িমড়য়োলডোঙ্গো, রোেোরহোট, কুমড়গ্রোি।

17192 সোন্দ্রকোয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, নোক্কোটি, রোেোরহোট, কুমড়গ্রোি ।

১৭০১০ হমরশ্বর িোলুক উচ্চ মিদ্যোলয়,  মসন্দুরিমি, রোেোরহোট, কুমড়গ্রোি।

১৭০২০ মসংগোর ডোিরীর হোট মি-মুখী উচ্চ মিদ্যোলয়,  রোেোরহোট, কুমড়গ্রোি।

১৭০৫৬ িরন্দ্রকরহোট ককরোিমিয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়,রোেোহোটর, কুমড়গ্রোি।

১৭০৭৬ রোেোরহোট িন্দ্রডল িমহলো মিএি ও কৃমে মডন্দ্রলোিো কন্দ্রলে, রোেোরহোট, কুমড়গ্রোি।

১৭০৭৮ িিন্দ্রলর িোেোর কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, রোেোরহোট, কুমড়গ্রোি।

১৭০৮০ সুন্দরগ্রোি পুটিকোটো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, রোেোরহোট, 

কুমড়গ্রোি।

১৭০০৫ গুনোইগোছ পোইলট হোই স্কুল, গুনোইগোছ, উমলপুর, কুমড়গ্রোি।

১৭০০৬ কিধোমিকোি কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয় ,ঝুনোইগোছ, উমলপুর, কুমড়গ্রোি ।

১৭০২২ উমলপুর িহোরোণী স্বণ জিয়ী (এিএস) হোই স্কুল,উমলপুর,কুমড়গ্রোি ।

১৭০৭০ কগোড়োই পাঁচপীর উচ্চ মিদ্যোলয়, পাঁচপীর, উমলপুর, কুমড়গ্রোি।

১৭১০৭ িোকন্দ্ররর হোট িোমলকো িোধ্যমিক কভোন্দ্রকিনোল স্কুল, উমলপুর, কুমড়গ্রোি ।

17188 ধোিন্দ্রেণী উচ্চ মিদ্যোলয়, ধোিন্দ্রেণী, উমলপুর, কুমড়গ্রোি ।

১৭১১২ ধরনীিোড়ী িন্দ্রডল কটকমনকযোল স্কুল ও মিএি কন্দ্রলে , উমলপুর, কুমড়গ্রোি।

১৭১৩৯ নন্দু কনিরো আেি জ িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, উমলপুর, কুমড়গ্রোি।

১৭১৪০ িেরো সবুে িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়,উমলপুর, কুমড়গ্রোি।

১৭১৭৮ খোিোর িেরো েমক্ষণপোড়ো কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, উমলপুর, কুমড়গ্রোি।

১৭০০১ র্থোনোহোট পোইলট গোলস জ হোই স্কুল, মচলিোরী, কুমড়গ্রোি।

১৭০২৪ র্থোনোহোট এ ইউ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়,মচলিোরী, কুমড়গ্রোি।

17193 িমরন্দ্রির হোট এি. ইউ. উচ্চ মিদ্যোলয়, পোটয়োমর, মচলিোরী, কুমড়গ্রোি ।

৭৪

১৭০২৪ র্থোনোহোট এ ইউ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, মচলিোরী, 

কুমড়গ্রোি।

১৭০১৯ রোমেিপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, রোমেিপুর, কুমড়গ্রোি।

১৭০২০

উমলপুর িহোরোণী স্বণ জিয়ী (এিএস) হোই স্কুল, 

উমলপুর, কুমড়গ্রোি

১৭০২২৮১

মসংগোর ডোিরীর হোট মি-মুখী উচ্চ মিদ্যোলয়,  

রোেোরহোট, কুমড়গ্রোি।

৮২

৭৩

৭৮

৭৭

৮০

১৬১৩৩

৭৬

৭৯

১৭০১৭ নোন্দ্রগশ্বরী ককরোিমিয়ো িহুমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, 

নোন্দ্রগশ্বরী, কুমড়গ্রোি।

কুমড়গ্রোি-১2

চিরো মিজ্ঞোন ও কোমরগমর কন্দ্রলে, কপোাঃ চিরো 

কোছোরী, ভোয়োাঃ পলোিিোড়ী-৫৭৩০, কেলোাঃ 

পীরগঞ্জ, কেলোাঃ রংপুর।

রংপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

রংপুর।

১৬০৪৭

১৬০৩১

পীরগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

পীরগঞ্জ, রংপুর।

16220

কগোপোলপুর কটকমনকযোল কন্দ্রলে, কপোাঃ 

কগোপোলপুর, কেলো: মি োপুকুর, কেলো: রংপুর
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নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো
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ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

১৭০৪২ মচলিোরী কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, মচলিোরী, কুমড়গ্রোি।

১৭১৭৪ রোধোিেভ উচ্চ মিদ্যোলয়, কপো-রোধোিেভ, মচলিোরী, কুমড়গ্রোি।

১৭০৫৮ িোলোিোড়ী হোট আই এস মসমনয়র (িোমেল) িোেরোসো, মচলিোরী, কুমড়গ্রোি।

১৭০০৭ গংগোরহোট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, ফুলিোড়ী, কুমড়গ্রোি।

১৭০২৫ ফুলিোড়ী েমসি মিয়ো হোই স্কুল, ফুলিোড়ী, কুমড়গ্রোি ।

17184 িোড়মভটো উচ্চ মিদ্যোলয়, িোড়মভটো, ফুলিোড়ী, কুমড়গ্রোি ।

১৭০২৬ ফুলিোড়ী উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয়, ফুলিোড়ী, কুমড়গ্রোি ।

১৭০৫২ কিোয়োইলভীর কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে,ফুলিোড়ী, কুমড়গ্রোি

১৭০৬১ িড়লই মিমূখী  েোমখল িোেরোসো,িড়লই, ফুলিোড়ী, কুমড়গ্রোি।

১৭০৬৯  নগরোেপুর উচ্চ মিদ্যোলয়,হোসনোিোে, ফুলিোড়ী, কুমড়গ্রোি।

১৭০৭২ কখোচোিোড়ী কিোস্তোমকয়ো  েোমখল িোেরোসো, ফুলিোড়ী, কুমড়গ্রোি।

১৭১৩১ কোমিপুর মিজ্ঞোন ও কোমরগমর মিদ্যোলয় , ফুলিোড়ী, কুমড়গ্রোি।

১৭০১২ কিোিলিোিো মিমুখী  উচ্চ  মিদ্যোলয়, কিোিলিোিো, কুমড়গ্রোি।

১৭০১৩ হলখোনো মিমুখী  উচ্চ মিদ্যোলয়, হলখোনো, সের, কুমড়গ্রোি।

১৭০১৪ েোন্দ্রসরহোট উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ হলখোনো, কুমড়গ্রোি।

১৭০২১ কিলগোছো িরকমিয়ো মিমুখী  উচ্চ মিদ্যোলয়, সের, কুমড়গ্রোি। 

১৭০২৭ কুমড়গ্রোি সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কুমড়গ্রোি।

১৭১৫০ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, কুমড়গ্রোি।

১৭১৯৭ িধ্যকুমুরপুর এি. এল উচ্চ মিদ্যোলয়, সের,কুমড়গ্রোি।

১৭০০২ করৌিোমর মস.মে েোিোন হোই স্কুল, করৌিোমর, কুমড়গ্রোি।

১৭০৪০ করৌিোরী কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, করৌিোরী, কুমড়গ্রোি। 

17191 পোমখউড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, পোমখউড়ো, করৌিোরী, কুমড়গ্রোি ।

১৭০২৩ যোদুরচর মিমুখী িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, যোদুরচর, করৌিোরী, কুমড়গ্রোি।

১৭১৭৯ মিেজোপোড়ো কিসরকোমর কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, করৌিোরী, কুমড়গ্রোি।

১৭১৮০ েোমকর কহোন্দ্রসন কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, ইছোকুমড়, করৌিোরী, কুমড়গ্রোি।

17186  চর কিৌলিোরী িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়,  চর কিৌলিোরী, করৌিোরী, কুমড়গ্রোি ।

১৭০৫১ মেয়োডোঙ্গো আইমডয়োল কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, ভুরুঙ্গোিোরী, কুমড়গ্রোি।

১৭০৫৩
িহীে কলাঃ সোিোে নগর কটকমনকযোল এি মিএি ইনমেটিউট, কপোাঃ েয়িমনরহোট, 

ভূরঙ্গোিোরী, কুমড়গ্রোি

১৭০৫৫ ভূরুঙ্গোিোরী কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে,ভূরুঙ্গোিোরী,কুমড়গ্রোি

১৭০৭১ পোন্দ্রটশ্বরী িরকমিয়ো িহুমুখী  উচ্চ মিদ্যোলয়, ভূরুঙ্গোিোরী, কুমড়গ্রোি

১৭০৭৭ এি.এ কটকমনকযোল এি আইটি ইনমেটিউট,  সের, ভূ ূঁরুঙ্গোিোরী, কুমড়গ্রোি।

১৭১০৮ ভূরুঙ্গোিোরী িন্দ্রডল কটকমনকযোল এি মি এি কন্দ্রলে, ভূরুঙ্গোিোরী, কুমড়গ্রোি ।

১৭১৩০ িো কটকমনকযোল স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে, ভরন্দ্রিরছড়ো, ভূরুঙ্গোিোরী, কুমড়গ্রোি।

৮৮ ১৭০৮৫ কচোকোটো িন্দ্রডল িমহলো কটকমনকযোল এি 

কন্দ্রলে, িোন্দ্রহর ককেোর, নোন্দ্রগশ্বরী, কুমড়গ্রোি।

১৭০৮৫ কচোকোটো িন্দ্রডল িমহলো কটকমনকযোল এি কন্দ্রলে, নোন্দ্রগশ্বরী, কুমড়গ্রোি।

১৭০৮৪ রোয়গঞ্জ কে, আর কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, নোন্দ্রগশ্বরী, কুমড়গ্রোি

17190 নোন্দ্রগশ্বরী েয়োিয়ী পোইলট একোন্দ্রডিী , পমিি নোন্দ্রগশ্বরী, নোন্দ্রগশ্বরী, কুমড়গ্রোি ।

17198 নোন্দ্রগশ্বরী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, নোন্দ্রগশ্বরী, কুমড়গ্রোি।

কেলোাঃ

১৮০০১ মপয়োরোপুর আই মে এি স্কুল অযোি কন্দ্রলে , পমিিপুর, কগোমিন্দগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৮০৭৮ িহর গোমছ িহুমূখী িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় ও িমহলো কন্দ্রলে,কগোমিন্দগঞ্জ,গোইিোন্ধো

১৮১২৬ ফুলপুকুমরয়ো িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কগোমিন্দগঞ্জ, গোইিোন্দো।

১৮১৬১ ককোচো িহর মিমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কগোমিন্দগঞ্জ, গোইিোন্দো।

১৮০০২ কোিমেয়ো মিমুখী হোই স্কুল, কগোমিন্দগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৮১০৪ নোকোইহোট িোমলকো মিদ্যোলয় , কগোমিন্দগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৮০০৫ গলোকোটি মি-মূখী  উচ্চ মিদ্যোলয়, ফুলছমড়, গোইিোন্ধো।

১৮০০৬ বুড়োইল উচ্চ মিদ্যোলয়, উেোখোলী, ফুলছমড়, গোইিোন্ধো।

১৮০০৮ চমন্দয়ো িমহলো কন্দ্রলে, ভিোনীগঞ্জ, ফুলছমড়, গোইিোন্ধো।

৮৬

১৭০২৬ ফুলিোড়ী উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয়, ফুলিোড়ী, 

কুমড়গ্রোি ।

১৭০৪০

গোইিোন্ধো-২0

17198 নোন্দ্রগশ্বরী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

নোন্দ্রগশ্বরী, কুমড়গ্রোি।

১৮০০১

বুড়োইল উচ্চ মিদ্যোলয়, উেোখোলী, ফুলছমড়, 

গোইিোন্ধো।

১৮০০২ কোিমেয়ো মিমুখী হোই স্কুল, কগোমিন্দগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

মপয়োরোপুর আই মে এি স্কুল অযোি কন্দ্রলে , 

পমিিপুর, কগোমিন্দগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৭০২৪ র্থোনোহোট এ ইউ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, মচলিোরী, 

কুমড়গ্রোি।

১৮০০৬

১৭০২৭ কুমড়গ্রোি সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কুমড়গ্রোি।

৮৪

৮৩

৮২

৯১

৯২

৮৯

৯০

১৭১৮০ েোমকর কহোন্দ্রসন কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, 

ইছোকুমড়, করৌিোরী, কুমড়গ্রোি।

করৌিোরী কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, করৌিোরী, 

কুমড়গ্রোি।

৮৭

৮৫

১৭০৫১ মেয়োডোঙ্গো আইমডয়োল কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, ভুরুঙ্গোিোরী, কুমড়গ্রোি।
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18202  মেগোিোড়ী উচ্চ মিদ্যোলয়, উত্তর লক্ষ্মীপুর, ফুলছমড়, গোইিোদ্ধো ।

১৮০৯০ গুনভমর মি-মূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, ফুলছমড়, গোইিোন্ধো।

১৮১১০ বসয়েপুর মি-মুখী উচ্চ মিদ্যোলয়,  ফুলছমড়, গোইিোন্ধো।

১৮১৫৮ কখোে জ ককোিরপুর িহুাঃ উচ্চ মিদ্যোলয়, সোদুেোপুর, গোইিোন্ধো।

১৮০০৯ ধোন্দ্রপরহোট মিএিমপ হোই স্কুল, সোদুেোপুর, গোইিোন্ধো।

১৮০১৪ সোিোটো কটকমনকযোল অযোি মিএি আই, ডোকিোংলো িোেোর, সোিোটো, গোইিোন্ধো।

১৮১০৯ জুিোরিোড়ী কটকমনকযোল ইন্সমষ্টটিউট, সোিোটো, গোইিোন্ধো।

১৮০১৫ আলহোজ্ব কসমলিো িোধ্যমিক কোমরগমর কন্দ্রলে, চমন্দপুর, সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৮০১৬ পাঁচগোমছ িোমন্তরোি িন্দ্রডল মিমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়,  সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৮০১৯ কিোভোগঞ্জ িোধ্যমিক কভোন্দ্রকিনোল ও মিএি কন্দ্রলে, সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো ।

১৮০৫২ সুন্দরগঞ্জ কোমরগমর িোমনমেযক কন্দ্রলে , সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো ।

১৮০৭১ িোহেোহোন কিোমি জয়োল এি কমম্পউটোর প্রমিক্ষণ ইনমেটিউট সুন্দরগঞ্জ,গোইিোন্ধো

১৮১০৮ িোমন্তরোি িমহলো এসএসমস কভোন্দ্রকিনোল স্কুল,  সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৮১২৫ কিলকো এস মস উচ্চ মিদ্যোলয়, সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৮১২৭ কিোয়োলী েোরুল উলুি মিমুখী মসাঃ িোমেল িোদ্রোসো, সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৮১৭৫ মকিোিি হলমেয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

18195 ছোপরহোটী এস মস উচ্চ মিদ্যোলয়, সুন্দরগঞ্জ, গোইিোদ্ধো ।

১৮০১৭ হোমিেো খোতুন িোধ্যমিক কভোন্দ্রকিনোল স্কুল, ধুিনী িোেোর, সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৮০১৮ ধি জপুর এস আই মড (কভোক) স্কুল ও কোমরগমর কন্দ্রলে, সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৮০৩৫ িোেোরপোড়ো কোমরগমর স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে , সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৮০৩৬ কিোভোগঞ্জ আন্দ্রিনোিোে কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে , সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৮০৯৯ কিৌেোিোমলিোড়ী কটকমনকযোল স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে, সের, গোইিোন্ধো।

১৮১৫০ সমিরেোন  িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৮১৫১ মেমনয়ো এস এ উচ্চ মিদ্যোলয়, সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৮০০৪ পমিি নয়নপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, কিমররহোট, পলোিিোড়ী, গোইিোন্ধো।

১৮০২১ পলোিিোড়ী এস এি িন্দ্রডল পোইলট সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয় , পলোিিোড়ী, গোইিোন্ধো

১৮০২৪ িোলুক েোমিরো মিমুখী  উচ্চ মিদ্যোলয়, িোলুক েোমিরো, পলোিিোড়ী, গোইিোন্ধো।

১৮০৩২ পলোিিোড়ী এস এি মি আেি জ িহুমুখী উচ্চ, মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, পলোিিোড়ী, 

গোইিোন্ধ।

১৮০৪৮ পলোিিোমড় কোমরগমর কন্দ্রলে, পলোিিোড়ী, গোইিোন্ধো।

১৮১১৬ িঙ্গিন্ধু িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, নুরপুর, পলোিিোড়ী, গোইিোন্ধো।

18194 আিলোগোছী মি. এি. উচ্চ মিদ্যোলয়, আিলোগোছী, পলোিিোড়ী, গোইিোন্ধো ।

১৮০২৩ িধ জনকুঠি পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, কগোমিন্দগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৮১৮৬ রোখোল বুরুে উচ্চ মিদ্যোলয়, কোেলো, কগোমিন্দগঞ্জ, গোইিোন্ধো ।

১৮১১৪ মিশুিোড়ী িমহলো কোমরগমর কন্দ্রলে, মিশুিোড়ী, কগোমিন্দগঞ্জ, গোইিোন্ধো ।

18197 পোন্থ পোড়ো িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, ককাঁচোকৃষ্ণপুর, কগোমিন্দগঞ্জ, গোইিোদ্ধো ।

৯৯ ১৮০২৫ সোদুেোপুর কক এি িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, 

গোইিোন্ধো।

১৮০২৫ সোদুেোপুর কক এি িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, গোইিোন্ধো।

১০০ ১৮০৩১ সোদুেোপুর িহুমুখী পোইলট হোই স্কুল, সোদুেোপুর, 

গোইিোন্ধো।

১৮০৩১ সোদুেোপুর িহুমুখী পোইলট হোই স্কুল, সোদুেোপুর, গোইিোন্ধো। 

১৮০১০ রহিিপুর এি এি হোই স্কুল, সের , গোইিোন্ধো।

১৮০১১ িমকরপোড়ো িোধ্যমিক কোমরগমর ও কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, সের , গোইিোন্ধো।

১৮০২৭ েমক্ষণ কোিোরেোমন হোই স্কুল, সের, গোইিোন্ধো।

১৮১৭৪ রহিিপুর আেি জ িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, গোইিোন্ধো সের, গোইিোন্ধো।

১৮০০৩ এহেীপুর মিমুখী  হোই স্কুল, কপোাঃ-ঠুটিয়ো পোকুর, পলোিিোড়ী, গোইিোন্ধো।

১৮০২০ এি এ ছোিোে কোমরগমর ও মিজ্ঞোন কন্দ্রলে ,পলোিিোড়ী, গোইিোন্ধো।

১৮০২৮ পলোিিোড়ী মপয়োরী গোল জস হোই স্কুল, পলোিিোড়ী, গোইিোন্ধো।

১৮১৪৮ মঝনোইেহ হোই স্কুল, পলোিিোড়ী, গোইিোন্ধো।

১৮১৪৯ মগমরধোরপুর আেি জ হোই স্কুল, পলোিিোড়ী, গোইিোন্ধো।

১৮০২৯ কোেী আেহোর আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কিোনোরপোড়ো, সোিোটো, গোইিোন্ধো।

১৮০২১

১৮০২৮

১৮০২৯ কোেী আেহোর আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

কিোনোরপোড়ো, সোিোটো, গোইিোন্ধো।

১৮০২৩ িধ জনকুঠি পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, কগোমিন্দগঞ্জ, 

গোইিোন্ধো।

১৮০২৭ েমক্ষণ কোিোরেোমন হোই স্কুল, গোইিোন্ধো সের, 

গোইিোন্ধো।

সোিোটো কটকমনকযোল অযোি মিএি আই, 

ডোকিোংলো িোেোর, সোিোটো, গোইিোন্ধো।

১৮০০৯ ধোন্দ্রপরহোট মিএিমপ হোই স্কুল, সোদুেোপুর, 

গোইিোন্ধো।

১৮০১৪

১৮০১৮ ধি জপুর এস আই মড (কভোক) স্কুল ও কোমরগমর 

কন্দ্রলে, সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

পাঁচগোমছ িোমন্তরোি িন্দ্রডল মিমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, 

কপোাঃ ধি জপুর, সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

বুড়োইল উচ্চ মিদ্যোলয়, উেোখোলী, ফুলছমড়, 

গোইিোন্ধো।

১৮০১৬

১৮০০৬

৯৩

৯৪

৯২

১০২

১০১

৯৭

৯৮

৯৬

৯৫

১০৩

পলোিিোড়ী এস এি িন্দ্রডল পোইলট সরকোমর উচ্চ 

মিদ্যোলয়, পলোিিোড়ী, গোইিোন্ধো।

পলোিিোড়ী মপয়োরী গোল জস হোই স্কুল, পলোিিোড়ী,  

গোইিোন্ধো।
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

১৮০২২ কোিোন্দ্রলর পোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কোিোন্দ্রলর পোড়ো, সোিোটো, গোইিোন্ধো।

18200 রোিনগর িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, রোিনগর, সোিোটো, গোইিোদ্ধো।

১০৪ ১৮০৩০ কঢোলভোঙ্গো উচ্চ মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, কঢোলভোঙ্গো, 

সোদুেোপুর, গোইিোন্ধো।

১৮০৩০ কঢোলভোঙ্গো উচ্চ মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, কঢোলভোঙ্গো, সোদুেোপুর, গোইিোন্ধো।

১৮০৩৩ গোইিোন্ধো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, গোইিোন্ধো।

১৮০৪৬ কসোলোয়িোননগর কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কপোাঃ হোট 

েোমড়য়োপুর,  গোইিোন্ধো।

১৮০৮২ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, আেি জ পোড়ো, িোংলোিোেোর, গোইিোন্ধো।

18198 মপয়োরোপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, মপয়োরোপুর, গোইিোদ্ধো, গোইিোদ্ধো।

১৮১৩৯ েোমরয়োপুর কোমরগমর এসএসমস (কভোকাঃ) মিদ্যোলয়, গোইিোন্ধো।

১৮০৭৯ ককোচোিহর িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, ককোচোিহর, গমিন্দগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৮০৩৯ এি এি কিোত্তোমলি কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কগোমিন্দগঞ্জ, 

গোইিোন্ধো।

১৮১৩৮ ককোচোিহর িন্দ্রডল কোমরগমর িমহলো কন্দ্রলে, ককোচোিহর, গমিন্দগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৮০৪৩ ধোন্দ্রপরহোট কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে,সোদুেোপুর, গোইিোন্ধো

১৮১৪০ ইমেলপুর কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, সোদুেোপুর, গোইিোন্ধো ।

১৮১৪২ কুঞ্জিমহপুর িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় মিদ্যোলয় ,  সোদুেোপুর,  গোইিোন্ধো ।

১৮১৭১ শ্যোিন্দ্রলর িোেোর িমহলো কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, সোদুেোপুর, গোইিোন্ধো।

১৮১৮৯ কৃষ্ণপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, ভোিগ্রোি, সোদুেোপুর, গোইিোন্ধো।

১৮১৬৫ িধ্য েোন্দ্রিোরপুর মিমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, সোদুেোপুর, গোইিোন্ধো।

১৮০৯৫ ভোঙ্গোন্দ্রিোর মি-মুখী  উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কোন্তনগর, সোদুেোপুর, গোইিোন্ধো।

18196 কোন্তনগর মিনয় ভূেণ িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কোন্তনগর, সোদুেোপুর, গোইিোদ্ধো ।

১৮০৪৪ সোিোটো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, সোিোটো, গোইিোন্ধো ।

১৮০৯৪ শ্যোিপুর কটকমনকযোল এি কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, সোিোটো, গোইিোন্ধো ।

১৮০৮১ সোিোটো কহড ককোয়োটোর ডাঃ কসমলিো সোঈে ইসলোমিয়ো েোমখল িোেরোসো, কপোাঃ 

সোিোটো, গোইিোন্ধো।

কেলোাঃ

১৯০০৩ কক্ষিলোল পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়,   কক্ষিলোল, েয়পুরহোট।

১৯০০৪ কক্ষিলোল পোইলট গোল জস উচ্চ মিদ্যোলয়, কক্ষিলোল, েয়পুরহোট।

১৯০৩৮ আখলোস, মিিপুর, শ্যোিপুর মিমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কক্ষিলোল, েয়পুরহোট।

১৯০০৫ ইটোন্দ্রখোলো কটকমনকযোল ইনমেটিউট, কক্ষিলোল, েয়পুরহোট।

১৯০৬৯ িোহমুেপুর মি-মুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কক্ষিলোল, েয়পুরহোট ।

১৯০০২ ককোন্দ্রিোয়োলীিোগ উচ্চ মিদ্যোলয়,পাঁচমিমি, েয়পুরহোট।

১৯০০৯ উচোই িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, আটোপুর, পাঁচমিমি, েয়পুরহোট। 

১৯০১০ মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট ইনমেটিউট, পাঁচমিমি, েয়পুরহোট।

১৯০১১ পাঁচমিমি কপৌর এসএসমস কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, পাঁচমিমি, েয়পুরহোট।

১৯০১২ মেিোকরপুর হোই স্কুল, পাঁচমিমি, েয়পুরহোট।

১৯০১৫ উচোই কেরকো এসএসমস হোই স্কুল, আটোপুর, পাঁচমিমি, েয়পুরহোট।

১৯০৯৩ কাঁিপুর আমেিোসী এস.এস.মস কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, পাঁচমিমি, েয়পুরহোট।

১৯০১৩ সোলোইপুর হোই স্কুল, পাঁচমিমি, েয়পুরহোট।

19095 িোগেোনো মিমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কুটোহোরো,পাঁচমিমি, েয়পুরহোট 

১৯০১৪ সোইলমট্ট কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে,পাঁচমিমি,েয়পুরহোট।

১৯০৭৩ মসধইল কোমরগমর এসএসমস কভোন্দ্রকিনোল মিদ্যোলয় , পাঁচমিমি,  েয়পুরহোট ।

১৯০১৬ কিোলোিগোড়ীহোট উচ্চ মিদ্যোলয়, কোলোই, েয়পুরহোট।

১৯০৫২ কিোলোিগোড়ীহোট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, কোলোই, েয়পুরহোট।

১৯০১৯ েয়পুরহোট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, সের , েয়পুরহোট।

১৯০১৮ েয়পুরহোট কটকমনকযোল অযোি মিএি কন্দ্রলে,সের,েয়পুরহোট।

১৯০২০ মসটি কোমরগমর কন্দ্রলে, সের, েয়পুরহোট।

১৯০০১ আন্দ্রক্কলপুর পোইলট উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় , আন্দ্রক্কলপুর, েয়পুরহোট।

১৯০০৮ রোয়কোলী হোই স্কুল, আন্দ্রক্কলপুর, েয়পুরহোট।

১১৪

১৯০১৮

১৯০২২ আন্দ্রক্কলপুর সরকোমর এি. ইউ. পোইলট  উচ্চ 

মিদ্যোলয়, আন্দ্রক্কলপুর, েয়পুরহোট।

েয়পুরহোট কটকমনকযোল অযোি মিএি কন্দ্রলে, 

সের, েয়পুরহোট।

১৯০১০ মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট ইনমেটিউট, পাঁচমিমি, 

েয়পুরহোট।

১৯০১৩ সোলোইপুর হোই স্কুল, পাঁচমিমি, েয়পুরহোট।

১৯০১৬ কিোলোিগোড়ীহোট উচ্চ মিদ্যোলয়, কোলোই, 

েয়পুরহোট।

১৮০৯৪ শ্যোিপুর কটকমনকযোল এি কভোন্দ্রকিনোল 

ইনমেটিউট, সোিোটো, গোইিোন্ধো ।

১৯০০৩ কক্ষিলোল পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, কক্ষিলোল,  

েয়পুরহোট।

১৯০০৫ ইটোন্দ্রখোলো কটকমনকযোল ইনমেটিউট, কক্ষিলোল, 

েয়পুরহোট

েয়পুরহোট-১1

১৮০৯১ িরিকোিোল আেি জ মসমনয়র িোদ্রোসো, কপোাঃ 

ছোমন্দয়োপুর, সোদুেোপুর, গোইিোন্ধো।

১৮০৩৩ গোইিোন্ধো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

গোইিোন্ধো।

১৮০৩৯ এি এি কিোত্তোমলি কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস 

ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কগোমিন্দগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৮০৪৩ ধোন্দ্রপরহোট কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস 

ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে,  কপোাঃ ধোন্দ্রপরহোট, কেলোাঃ 

সোদুেোপুর, কেলোাঃ গোইিোন্ধো

১৮০২৯ কোেী আেহোর আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

কিোনোরপোড়ো, সোিোটো, গোইিোন্ধো।

১০৮
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১১৫

১১৩
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১০৬

১০৩
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

১৯০২২ আন্দ্রক্কলপুর সরকোমর এি. ইউ. পোইলট  উচ্চ মিদ্যোলয়, আন্দ্রক্কলপুর, েয়পুরহোট।

১৯০৩৯ শ্রী কণ জেীমি উচ্চ মিদ্যোলয়, কিোহনপুর, আন্দ্রক্কলপুর, েয়পুরহোট।

১৯০৪৪ কোমিড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, আন্দ্রক্কলপুর, েয়পুরহোট।

১৯০৬০ আন্দ্রক্কলপুর িন্দ্রডল কটকমনকযোল ইনমেটিউট, আন্দ্রক্কলপুর, েয়পুরহোট।

১৯০২৪ কিোসন্দ্রলিগঞ্জ হোই স্কুল, কোলোই, েয়পুরহোট।

১৯০৫৬ মিয়োলো মি-মুখী উচ্চ মিদ্যোলয়,িোেোই, কোলোই, েয়পুরহোট ।

১৯০২১ ধোককী উচ্চ  মিদ্যোলয়, েয়পুরহোট।

১৯০৮৬ টিএিএসএস কিসরকোমর পমলন্দ্রটকমনক ইনমেটিউট (টিমপআই),সের, েয়পুরহোট

19096 েয়পুরহোট আর মি সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয়, েয়পুরহোট সের, েয়পুরহোট।

১৯০২৩ কেোগোমছ উচ্চ মিদ্যোলয়,  েরগোিলো হোট, সের, েয়পুরহোট।

১৯০২৫ েয়পুরহোট সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, খঞ্জনপুর, েয়পুরহোট।

১৯০৪৭ মিেোহ িহীে ইয়োকুমিয়ো উচ্চ  মিদ্যোলয়, সের, েয়পুরহোট।

১৯০৫৮ কোলোই কটকমনকযোল স্কুল এি িমহলো (মিএি) কন্দ্রলে, কোলোই, েয়পুরহোট।

১৯০১৭ িোেোই মিজ্ঞোন ও কোমরগমর কন্দ্রলে, কোলোই, েয়পুরহোট।

19097 পুনট উচ্চ মিদ্যোলয়, পুনট, কোলোই, েয়পুরহোট ।

১২০ 19099 আন্দ্রক্কলপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

আন্দ্রক্কলপুর, েয়পুরহোট।

19099 আন্দ্রক্কলপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , আন্দ্রক্কলপুর, েয়পুরহোট।

কেলোাঃ

১২১ ২০০০১ আন্দ্রিকপুর মসমপ উচ্চ মিদ্যোলয়, উত্তর 

িোহেোহোনপুর, িগুড়ো।

২০০০১ আন্দ্রিকপুর মসমপ উচ্চ মিদ্যোলয়, উত্তর িোহেোহোনপুর, িগুড়ো।

২০০০৩ দুপচোমচয়ো িোমলকো পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, দুপচোমচয়ো, িগুড়ো। 

২০০১২ দুপচোমচয়ো েোরুস সুন্নো িোমেল িোেরোসো, দুপচোমচয়ো, িগুড়ো।

২০০১৩ দুধিখি মরয়োজুল ইসলোি হোই স্কুল, দুপচোমচয়ো, িগুড়ো।

২০০১৪ ভোটোহোড় েোমখল িোেরোসো, দুপচোমচয়ো, িগুড়ো।

২০০১৫ িোলুচ পাঁচপীর মিজ্ঞোন ও প্রযুমক্ত িোমলকো স্কুল, দুপচোমচয়ো, িগুড়ো।

২০২০৯ িথুরোপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, কেলো: দুপচোমচয়ো, কেলো: িগুড়ো

20324 িোন্দ্রলোড়ো আলিোি আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, িোন্দ্রলোড়ো, দুপচোমিঁয়ো, িগুড়ো ।

২০০২৭ ধুন্দোর মিমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, ধুন্দোর, নন্দীগ্রোি , িগুড়ো।

২০০০৫ নন্দীগ্রোি পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, নন্দীগ্রোি, িগুড়ো।

২০১০৭ কুমিড়ো পমিি পুকুর মিমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়,নন্দীগ্রোি, িগুড়ো।

২০০৩৭ কসোনো রোয় উচ্চ মিদ্যোলয়, গোিিলী, িগুড়ো।

২০০০৬ কোগইল করুনোকোন্ত উচ্চ মিদ্যোলয় , গোিিলী, িগুড়ো ।

২০১২৮ িমেলো আমেে কিন্দ্রিোমরয়োল কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, 

গোিিলী, িগুড়ো।

২০১৫৬ কোলোন্দ্রিিোে উচ্চ মিদ্যোলয়, গ্রোিাঃ কলোন্দ্রকোপো, কপোাঃ কলোন্দ্রকোপো, গোিিলী, িগুড়ো

২০০০৭ মিিগঞ্জ পোইলট গোল জস হোই স্কুল, িগুড়ো।

২০০৩৯ মসহোলী উচ্চ  মিদ্যোলয়, মসহোলীহোট , মিিগঞ্জ, িগুড়ো।

২০০৯১ কিিগোড়ী  িীর সোন্দ্রহ আলি কোমরগমর অযোি মিএি িহোমিদ্যোলয়, মিিগঞ্জ, িগুড়ো

২০১৩৭ েোমড়েহ িোমলকো িহুমুখী উচ্চ  মিদ্যোলয়,  মিিগঞ্জ, িগুড়ো।

২০২৩৮ রওিন আলী কিন্দ্রিোমরয়োল কভোন্দ্রকিনোল স্কুল, মিিগঞ্জ, িগুড়ো।

২০০০৮ ফুলিোড়ী গিীরউমিন িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, সোমরয়োকোমন্দ, িগুড়ো।

২০১২১ রোিচন্দ্রপুর উচ্চ মিদ্যোলয়,রোিচন্দ্রপুর, সোমরয়কোমন্দ, িগুড়ো।

২০২২০ সোমরয়োকোমন্দ পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , সোমরয়োকোমন্দ, িগুড়ো।

20323 সোমরয়োকোমন্দ সরকোমর িোলক উচ্চ মিদ্যোলয় , হোটন্দ্রিরপুর, সোমরয়োকোমন্দ, িগুড়ো ।

২০০১১ আেিমেমি পোইলট গোল জস হোই স্কুল, আেিমেমি,িগুড়ো।

২০০০৯ আেিমেমি আইমপন্দ্রে হোই স্কুল, আেিমেমি, িগুড়ো।

২০০২১ বককুমড় আরএি উচ্চ মিদ্যোলয়, আেিমেমি, িগুড়ো।

20319 নিরিপুর  িহুমুখী  উচ্চ মিদ্যোলয়, নিরিপুর, আেিমেমি, িগুড়ো ।

২০১২২ ককোিরপুর মিমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, আেিমেমি, িগুড়ো।

২০১৩৪ সোন্তোহোর মি,মপ উচ্চ মিদ্যোলয়, আেিমেমি, িগুড়ো।

২০০০৩ দুপচোমচয়ো িোমলকো পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, 

দুপচোমচয়ো, িগুড়ো।

১২৩ ২০০০৫ নন্দীগ্রোি পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, নন্দীগ্রোি, িগুড়ো।

২০০০৬ কোগইল করুনোকোন্ত উচ্চ মিদ্যোলয় , গোিিলী, 

কেলোাঃ িগুড়ো

২০০০৮ ফুলিোড়ী গিীরউমিন িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

হোটফুলিোমড়, সোমরয়োকোমন্দ, িগুড়ো।

২০০০৯ আেিমেমি আইমপন্দ্রে হোই স্কুল, আেিমেমি, 

িগুড়ো।

মিিগঞ্জ পোইলট গোল জস হোই স্কুল, িগুড়ো।২০০০৭

১৯০৫৮ কোলোই কটকমনকযোল স্কুল এি িমহলো (মিএি) 

কন্দ্রলে,   কোলোই, েয়পুরহোট।

িগুড়ো-28

১৯০২২ আন্দ্রক্কলপুর সরকোমর এি. ইউ. পোইলট  উচ্চ 

মিদ্যোলয়, আন্দ্রক্কলপুর, েয়পুরহোট।

১৯০২৪ কিোসন্দ্রলিগঞ্জ হোই স্কুল, কোলোই, েয়পুরহোট।

১৯০২৫ েয়পুরহোট সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

খঞ্জনপুর, েয়পুরহোট।

১২৪

১২২

১১৮

১১৭

১১৬

১১৯

১২৭

১২৬

১২৫
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

২০০১০ মিিগঞ্জ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, মিিগঞ্জ, িগুড়ো।

২০২২১  কিোকোিিলো কোমরাঃ ইন্সংটিটিউট, মিিগঞ্জ, িগুড়ো।

20325 উর্থলী উচ্চ মিদ্যোলয়, উর্থলী, মিিগঞ্জ, িগুড়ো ।

২০০১৭ সোলিো কটকমনকযোল অযোি মিএি কন্দ্রলে, কিরপুর, িগুড়ো।

২০০৮৫ কিরপুর ইউমনভোন্দ্রস জল কটকমনকযোল এি ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কিরপুর, িগুড়ো।

২০১০৮ ধনকুমি িোহনোে মসরোে উচ্চ মিদ্যোলয়,  কিরপুর, িগুড়ো।

২০১১৯ কিলগোছী মুিমি কেওয়োন েোমখল িোেরোসো, কল্যোণী, কিরপুর, িগুড়ো।

২০২১১ কেোয়োলসোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কেঁচুল, কিরপুর, িগুড়ো

20316 হোপুমনয়ো িহোিোগ উচ্চ মিদ্যোলয়, হোপুমনয়ো, কিরপুর, িগুড়ো ।

২০৩৪১ মিিলো লোয়ন্স কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে,  কিরপুর, িগুড়ো

২০০১৮ িয়রো কোমরগমর স্কুল ও কন্দ্রলে , চরপোড়োহোট, কসোনোিলো, িগুড়ো।

২০১০৯ িয়রো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ চরপোড়ো, কসোনোিলো, িগুড়ো।

২০১৩০ হমরখোলী কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কসোনোিলো, িগুড়ো।

২০১৩৬ এনোন্দ্রয়ি আলী মি-মুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কভলুরপোড়ো, কসোনোিলো, িগুড়ো।

২০২১০ হুয়োকুয়ো মি-মুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ হুয়োকুয়ো, কসোনোিলো, কেলো: িগুড়ো

২০০২০ সুখোনপুকুর উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ বসয়ে আহিে কন্দ্রলে, কসোনোিলো, িগুড়ো।

20317 হমরখোলী উচ্চ মিদ্যোলয়, হোসরোে, কসোনোিলো, িগুড়ো ।

২০০২২ পাঁচথুপী নছরিপুর কোাঃ উচ্চ মিদ্যোলয়, ধুনট, িগুড়ো।

২০২৯৯ খোদুলী কটকমনকযোল স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে, ধুনট, িগুড়ো।

২০৩২৮ িো পোড়ো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, গ্রোি: িো পোড়ো, কপোাঃ কেঁমচিোড়ী, ধুনট, িগুড়ো।

২০৩০০ কিগি সোিসুন নোহোর িমেি কিসরকোমর কটকমনকযোল স্কুল অযোি মিএি কন্দ্রলে , 

িাঁকেহ, কপোাঃ কপমচিোড়ী, ধুনট, িগুড়ো।

২০০৩৮ আওলোকোমন্দ ইএি হোই স্কুল, সোমরয়োকোমন্দ,িগুড়ো।

২০০২৩ আাঃ ওয়োদুে িোধ্যমিক কোমরগমর ও কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, ধুনট, িগুড়ো।

২০১৬১ কিলকুমচ িোধ্যমিক কোমরগমর ইন্সটিটিউ,  ধুনট, িগুড়ো।

২০০৫৪ ধুনট পোইলট িোমলকো উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে , ধনুট, িগুড়ো।

২০০২৪ ধুনট আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, ধুনট, িগুড়ো।

২০০৮৪ মচকোিী কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট ইনমেটিউট, ধুনট, িগুড়ো।

২০২৪০ মুলিোনী পোরভীন িোহেোহোন িোলুকেোর উচ্চ মিদ্যোলয়, ধুনট, িগুড়ো।

১৩৫ ২০০২৫ কোন্ত নগর কটক. অযোি মিএি কন্দ্রলে, কোন্তনগর, 

ধুনট, িগুড়ো।

২০০২৫ কোন্ত নগর কটক. অযোি মিএি কন্দ্রলে, কোন্তনগর, ধুনট, িগুড়ো।

১৩৬ ২০০২৯ পেীিঙ্গল িোকড়পোড়ো ইউনোইন্দ্রটড উচ্চ মিদ্যোলয়, 

পেীিঙ্গলহোট, িগুড়ো।

২০০২৯ পেীিঙ্গল িোকড়পোড়ো ইউনোইন্দ্রটড উচ্চ মিদ্যোলয়, পেীিঙ্গলহোট, িগুড়ো।

২০০৩০ িোপড় ইউমনয়ন পেীিঙ্গল উচ্চ মিদ্যোলয়, িগুড়ো।

২০১১০ বকচর িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িাঁপর, িগুড়ো সের, িগুড়ো।

২০০৩২ মিরোমহিপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, রোমনরহোট, িোমঝড়ো, িগুড়ো।

২০০৩১ রোমনরহোট স্কুল ও কোমরগমর কন্দ্রলে, িোহেোহোনপুর, িগুড়ো।

২০১০৬ হযরি ঈিোি কহোসোইন (রোাঃ) কটকমনকযোল হোই স্কুল, িোহেোহোনপুর, িগুড়ো।

২০০০২ কিরপুর মডন্দ্রে হোই স্কুল, কিরপুর, িগুড়ো।

২০০৪০ কিরপুর পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , কিরপুর, িগুড়ো।

২০০০৪ িগুড়ো ইসলোমিক মিিন িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, ককোন্দ্রিোয়োমল, িগুড়ো

২০০২৮ মিকোরপুর কৃষ্ণপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, নুনন্দ্রগোলো, সের , িগুড়ো।

২০০৪১ িোন্দ্রিোপোড়ো িহীে েোন্দ্রনি উমিন হোই স্কুল, সের, িগুড়ো।

২০০৮২ আল কহেোি িমহলো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কিোলোিগোড়ী, 

কপো ও মিিগঞ্জ, িগুড়ো।

২০১২০ সোি মিমুমলয়ো মিমূখী উচ্চ  মিদ্যোলয়,ভিোনীগঞ্জ,সের, িগুড়ো।

২০১৩৮ কিিগোড়ী িীর িোহ আলি গোলস জ উচ্চ মিদ্যোলয়,মিিগঞ্জ,িগুড়ো।

২০১৭২ মকচক  কটকমনকযোল এি মি.এি কন্দ্রলে,  মিিগঞ্জ, িগুড়ো।

২০০৩৩ কোহোলু মি-মুখী মসিীমকয়ো মসমনয়র িোেরোসো, কোহোলু, িগুড়ো।

২০০৩৪ কোেীপোড়ো মিমুখী হোই স্কুল, কোহোলু, িগুড়ো।

২০০৪২ নরহট্ট িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কোহোলু, িগুড়ো।

২০০৪০ কিরপুর পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , কিরপুর, 

িগুড়ো।

২০০৩১ রোমনরহোট স্কুল ও কোমরগমর কন্দ্রলে, 

িোহেোহোনপুর, িগুড়ো।

২০০৩০ িোপড় ইউমনয়ন পেীিঙ্গল উচ্চ মিদ্যোলয়, িগুড়ো।

২০০২০ সুখোনপুকুর উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ বসয়ে আহিে 

কন্দ্রলে, কসোনোিলো, িগুড়ো।

২০০২২ পাঁচথুপী নছরিপুর কোাঃ উচ্চ মিদ্যোলয়, ধুনট িগুড়ো

আাঃ ওয়োদুে িোধ্যমিক কোমরগমর ও কভোন্দ্রকিনোল 

ইনমেটিউট, কগোসোইিোড়ী, ধুনট, িগুড়ো।

২০০২৪ ধুনট আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, ধুনট, িগুড়ো।

২০০২৩

২০০১০ মিিগঞ্জ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, মিিগঞ্জ, িগুড়ো।

২০০১৭ সোলিো কটকমনকযোল অযোি মিএি কন্দ্রলে, 

কিরপুর, িগুড়ো।

২০০১৮ িয়রো কোমরগমর স্কুল ও কন্দ্রলে , চরপোড়োহোট, 

কসোনোিলো, িগুড়ো।

িোন্দ্রিোপোড়ো িহীে েোন্দ্রনি উমিন হোই স্কুল, সের, 

িগুড়ো।

২০০৪১
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

20314 অন্দ্রিোর িোলঞ্চো উচ্চ মিদ্যোলয়, অন্দ্রিোর, কোহোলু, িগুড়ো ।

২০০৩৫ কোলোই কিোনপোড়ো িহুমুখী হোই স্কুল, কোহোলু, িগুড়ো।

২০০৪২ নরহট্ট িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কোহোলু, িগুড়ো।

২০১৩৩ কোহোলু িোইরুনন্দ্রনছো (পোইলট) িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, কোহোলু, িগুড়ো।

২০১৭৬ কোহোলু উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ ও কোহোলু, িগুড়ো।

২০২৩৯ পাঁচ গ্রোি উচ্চ মিদ্যোলয়, কোহোলু, িগুড়ো।

২০০৪৩ ফুলন্দ্রকোট নন্দ্রিোেয় কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, িোহেোহোনপুর,  িগুড়ো।

২০২৬৩ নন্দগ্রোি কোমরগমর স্কুল অযোি কন্দ্রলে , িোহেোহোনপুর, িগুড়ো।

২০০২৬ নন্দীগ্রোি  কভোন্দ্রকিনোল সু্বল, নন্দীগ্রোি , িগুড়ো।

20318 কড়ই হোট িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, হোটকড়ই , নমন্দগ্রোি, িগুড়ো ।

২০০৪৪ সিীিচন্দ্র কোমরগমর স্কুল ও কন্দ্রলে, ওিরপুরহোট, নন্দীগ্রোি, িগুড়ো।

২০১৬০ ভদ্রমেিী কচৌরোস্ত এসএসমস কভোন্দ্রকিনোল িোমলকো মিদ্যোলয় , নন্দীগ্রোি, িগুড়ো।

২০০৪৫ কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, মনমিন্দোরো,িগুড়ো।

২০০৯৭ টিএিএসএস কটকমনকযোল ইনমেটিউট(টিটিআই), কপো-নুনন্দ্রগোলো, সের, িগুড়ো।

২০৩০৫ িোটিডোলী উচ্চ মিদ্যোলয়, সের, িগুড়ো।

২০১৭৮ নোমুেো উচ্চ মিদ্যোলয়, নোমুেো িোেোর, বুমড়গঞ্জ, িগুড়ো সের, িগুড়ো।

২০০৪৬ কটক্সঢোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িনোনী, িগুড়ো।

20315 িগুড়ো ওয়োইএিমসএ পোিমলক স্কুল অযোি কন্দ্রলে,  ন মনয়ো, িগুড়ো সের, িগুড়ো

২০০৬৮ িগুড়ো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, করন্দ্রিোয়ো করোড, 

চকন্দ্রলোকিোন, িোেোহোনপুর, িগুড়ো।

২০১৩১ িগুড়ো কপৌর কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, কপো-কেোড়গোছো হোট, সের, িগুড়ো ।

20322 সোিগ্রোি কুেরমিয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, সোিগ্রোি , িগুড়ো সের, িগুড়ো ।

২০০৭৪ হোেী কোন্দ্রেি কেোন্দ্রিেো কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, ধুনট, িগুড়ো

২০১৮৪ আনোরপুর কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে,  ধুনট, িগুড়ো।

২০৩০৮ মুমক্তন্দ্রযোদ্ধো কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে,  পুরোন িোেোর, গোিিলী, িগুড়ো।

20320 কনপোলিলী উচ্চ মিদ্যোলয়, কনপোলিলী, গোিিমল, িগুড়ো ।

কেলোাঃ

২১০২০ িোিনপোড়ো কটকমনকযোল ইনমেটিউট, িেলগোমছ, নওগাঁ।

২১০০১ িেলগোছী এল মপ গোল জস হোই স্কুল, িেলগোমছ, নওগাঁ।

২১০৭৮ ককোলো মিেলী মিমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, িেলগোছী, নওগাঁ।

২১০৯৬ িন্দ্রিেঙ্গপুর ইসলোমিয়ো েোমখল িোেরোস, িেলগোছী, নওগাঁ।

২১২১১ কগোিরচাঁপোহোট, উচ্চ মিদ্যোলয়, িেলগোছী, নওগাঁ।

২১১১২ কছোট কোিলো কটকমনকযোল এযোি মি.এি কন্দ্রলে, িেলগোছী, নওগাঁ।

২১১১৫ মিেজোপুর কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিণ্ট কন্দ্রলে, িেলগোছী, নওগাঁ।

২১১২৪ মি,টি,এি, িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, গ্রোিাঃ ভয়োলপুর, িেলগোছী, নওগাঁ।

২১০৩১ সোপোহোর ডোঙ্গোপোড়ো হোই স্কুল, সোপোহোর, নওগাঁ।

২১০০৩ মিলনো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , সোপোহোর, নওগাঁ।

২১০৬৭ সোপোহোর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, সোপোহোর, নওগাঁ

২১১২৮ কখোট্টোপোড়ো এস,এস,মস িমহলো কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, সোপোহোর,  নওগাঁ।

21206 আইহোই উচ্চ মিদ্যোলয়, আইহোই, সোপোহোর, নওগাঁ ।

২১০১১ ধোিইরহোট সমিয়ো পোইলট হোই স্কুল, ধোিইরহোট, নওগাঁ।

২১০০৪ েগেল আমেিোসী স্কুল ও কন্দ্রলে, ধোিইরহোট, নওগাঁ।

২১১৬৩  িহীে আাঃ েব্বোর কিোঙ্গলিোড়ী িোমলকো হোই স্কুল, ধোিইরহোট, নওগাঁ।

২১০০৬ িোন্দো র্থোনো আেি জ গোল জস স্কুল ও কন্দ্রলে, িোন্দো, নওগাঁ।

২১০২৪ িোন্দো মিএি ইনমেটিউট, িোন্দো, নওগাঁ।

২১০০৭ িোন্দো এস মস পোইলট হোই স্কুল, পোাঃ প্রসোেপুর, িোন্দো, নওগাঁ।

২১০৪৩ সোিিোমড়য়ো কটকমনকযোল অযোি, মি.এি.কন্দ্রলে, িোন্দো,  নওগাঁ।

২১১১৩ ইনন্দ্রডক্স কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, িোন্দো, নওগাঁ।

২১১২৫ কিোনো আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িংকরপুর, িোন্দো, নওগাঁ।

১৪৬

১৪৮

২০০৬৮ িগুড়ো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট 

কন্দ্রলে, করন্দ্রিোয়ো করোড, চকন্দ্রলোকিোন, 

িোেোহোনপুর, িগুড়ো।

২০০৪৫ কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, মনমিন্দোরো, িগুড়ো।

২১০০৭ িোন্দো এস মস পোইলট হোই স্কুল, পোাঃ প্রসোেপুর, 

িোন্দো, নওগাঁ।

২০০৭৪ হোেী কোন্দ্রেি কেোন্দ্রিেো কটকমনকযোল এি মিএি 

কন্দ্রলে, ধুনট, িগুড়ো

২১০০১ িেলগোছী এল মপ গোল জস হোই স্কুল, িেলগোমছ, 

নওগাঁ।

২১০০৩

২১০০৪ েগেল আমেিোসী স্কুল ও কন্দ্রলে, ধোিইরহোট, 

নওগাঁ।

মিলনো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , সোপোহোর, নওগাঁ।

২০৩০৮ মুমক্তন্দ্রযোদ্ধো কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে,  পুরোন 

িোেোর, গোিিলী, িগুড়ো।

২০০৪৬ কটক্সঢোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িনোনী, 

িগুড়ো।

২০০৪২ নরহট্ট িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কোহোলু, িগুড়ো।

২০০৪৩ ফুলন্দ্রকোট নন্দ্রিোেয় কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

কডিোেোনী,  িোহেোহোনপুর,   িগুড়ো।

২০০৪৪ সিীিচন্দ্র কোমরগমর স্কুল ও কন্দ্রলে, ওিরপুরহোট, 

নন্দীগ্রোি, িগুড়ো।

নওগাঁ-19
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২১০০২ আেোই পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ আহসোনগঞ্জ, আেোই, নওগাঁ।

২১০০৮ আহসোন উেোহ কিন্দ্রিোমরয়োল িহুমুখী উচ্চ  মিদ্যোলয়, আহসোনগঞ্জ, আেোই, নওগাঁ।

২১০১২ খনন্দ্রেোড় েয়সোরো হোই স্কুল, আেোই, নওগাঁ।

২১০১৩ আেোই কোমরগমর কন্দ্রলে, আেোই, নওগাঁ।

২১০৯২ িমলয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িমলয়ো, আেোই, নওগাঁ।

২১০৯৩ কোমিয়োিোড়ী উচ্চ মিদ্যোলয়, আহসোনগঞ্জ, আেোই, নওগাঁ।

২১১৪৭ আইমডয়োল কটকমনকযোল কভোন্দ্রকিনোল এি মিএি কন্দ্রলে, আেোই, আএোই, নওগাঁ।

২১১৫২ আইমডয়োল কটকমনকযোল কভোকাঃ স্কুল এি কন্দ্রলে, মসংসোড়ো, আেোই, নওগাঁ।

21207 িোন্দোই খোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, িোন্দোই খোড়ো, আেোই, নওগাঁ ।

১৫৫ ২১০১৪ নোিোেগড় গোউসুল আেি কোমিল িোেরোসো, 

সের, নওগাঁ।

২১০১৪ নোিোেগড় গোউসুল আেি কোমিল িোেরোসো, সের, নওগাঁ।

২১০১৭ নমেপুর হোই স্কুল, পমিিলো, নওগাঁ।

২১০১৯ পমিিলো উচ্চ মিদ্যোলয়, পমিিলো, নওগাঁ।

২১০১৮ পুইয়ো িোধ্যমিক আেি জ মিদ্যোলয়,  পমিিলো, নওগাঁ।

২১০৭৯ িাঁকরইল িহুমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, িাঁকরইল, পমিিলো,নওগাঁ।

২১১৪৬ িোটিন্দর এসএসমস কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট,  পমিিলো, নওগাঁ।

২১০০৯ রোইগো উচ্চ মিদ্যোলয়, িহোন্দ্রেিপুর, নওগাঁ।

২১০২১ িহোন্দ্রেিপুর মভ,টি,আই, িহোন্দ্রেিপুর, নওগাঁ।

২১০২২ করোমেল টি,মি,এি কন্দ্রলে, এনোন্দ্রয়িপুর, রহিিপুর, িহোন্দ্রেিপুর, নওগাঁ।

২১০৯১ সিোপুর ইউমনয়ন েোমখল িোেরোসো, কপোাঃ পোহোরপুর,  িহোন্দ্রেিপুর, নওগাঁ।

২১০৯৫ িোগন্দ্রডোি উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ চোন্দোি, িহোন্দ্রেিপুর, নওগাঁ।

২১০৯৭ গোহলী মি-মুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ গোহলীন্দ্রিোর , িহোন্দ্রেিপুর, নওগাঁ।

21212 খোজুর ইউ মপ উচ্চ মিদ্যোলয়, খোজুর, িহোন্দ্রেিপুর, নওগাঁ ।

২১০১৫ িটিলী িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, নওগাঁ।

২১০২৩ চকউমল িহুমুখী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, পোের ভোঙ্গো, িোন্দো, নওগাঁ।

২১০৩৯ পূি জ িোন্দো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে,  িোন্দো,  নওগাঁ।

২১০৩২ কোঁনোকী উচ্চ মিদ্যোলয়, রোিগাঁ, মনয়োিিপুর, নওগাঁ।

২১০৩৩ শ্রীিন্তপুর িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, রোিকুড়ো, মনয়োিিপুর, নওগাঁ।

২১০৪১ টিকরোিপুর কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, মনয়োিিপুর, নওগাঁ।

২১০৬২ মনিেীমি কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট ইনমেটিউট,মনয়োিিপুর,নওগাঁ

২১০৭৬ মনয়োিিপুর িহুমূখী উচ্চ  মিদ্যোলয়, মনয়োিিপুর, নওগাঁ।

21214 িোলিোড়ী িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, িোলিোড়ী, মনয়োিিপুর, নওগাঁ।

২১০২৮ কগোনো উচ্চ মিদ্যোলয়, রোণী নগর, নওগাঁ।

২১০২৯ কোিিো এসএন উচ্চ  মিদ্যোলয়, ভোিোর নগর, রোনীনগর, নওগাঁ।

২১০৩৪ সোন্দ্রয়ি উমিন কিন্দ্রিোমরয়োল একোন্দ্রডিী , রোণীনগর, নওগাঁ।

২১০৬৮ কমড়েহ মিমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কমড়েহ, কপোরিো, নওগাঁ।

২১০৯৯ মিিো িহুমুখী  উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোরিো, নওগাঁ।

21208 িড়গ্রোি উচ্চ মিদ্যোলয়, িড়গ্রোি, কপোরিো, নওগাঁ ।

২১০০৫ দুিলহোটী রোেো হরনোর্থ উচ্চ মিদ্যোলয়, নওগো সের, নওগাঁ।

২১০৩৫ নওগাঁ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , নওগাঁ।

২১০৪৭ চকচাঁপোই কটকমনকযোল এি মি, এি কন্দ্রলে, নওগাঁ সের, নওগাঁ।

২১১৪৪ চক-আমির্থো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ চক-আমির্থো, নওগাঁ।

21210 িন্দ্রিপুর (১ি) উচ্চ মিদ্যোলয়, িন্দ্রিপুর, নওগাঁ সের, নওগাঁ ।

২১০৩০ গন্দ্রহলোপুর এন এি উচ্চ মিদ্যোলয়, গন্দ্রহলোপুর, রোনীনগর, নওগাঁ।

২১০৭৫ সমিকপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ সমিকপুর, রোণীনগর, নওগাঁ।

২১০৮০ রোণীনগর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, রোণীনগর, নওগাঁ।

21205 আিোেপুকুর উচ্চ মিদ্যোলয়, আিোেপুকুর, রোণীনগর , নওগাঁ ।

২১০৮১ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, রেোকপুর, নওগাঁ।

২১০৯৮ িীরপুর ইসলোিীয়ো েোমখল িোেরোসো, কপোাঃ সমিহোট, িোন্দো, নওগাঁ।

২১১৮০ কগোমিন্দপুর আইমডয়োল কটকমনকযোল স্কুল, িোন্দো, নওগাঁ।

২১০৩৫ নওগাঁ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

নওগাঁ।

২১০৮০ রোণীনগর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, রোণীনগর, নওগাঁ।

কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, রেোকপুর, 

নওগাঁ।

২১০৮১

২১০৩৩ শ্রীিন্তপুর িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, রোিকুড়ো, 

মনয়োিিপুর, নওগাঁ।

২১০৩৪ সোন্দ্রয়ি উমিন কিন্দ্রিোমরয়োল একোন্দ্রডিী , রোণীনগর, 

 নওগাঁ।

২১০৬৮ কমড়েহ মিমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কমড়েহ, 

কপোরিো, নওগাঁ।

২১০২১ িহোন্দ্রেিপুর মভ,টি,আই, িহোন্দ্রেিপুর, নওগাঁ।

আেোই কোমরগমর কন্দ্রলে, আেোই, নওগাঁ।২১০১৩

২১০২৩ চকউমল িহুমুখী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, পোের 

ভোঙ্গো, িোন্দো, নওগাঁ।

২১০০৮ আহসোন উেোহ কিন্দ্রিোমরয়োল িহুমুখী উচ্চ  

মিদ্যোলয়, আহসোনগঞ্জ, আেোই, নওগাঁ।

২১০১৭ নমেপুর হোই স্কুল, পমিিলো, নওগাঁ।
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২১০২৫ মিষ্ণপুর চককিলো িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, িোন্দো, নওগাঁ।

২১০২৬ চক হমর নোরোয়ণ েোমখল িোেরোসো, চকহমরপুর, িোন্দো, নওগাঁ।

২১০২৭ চক রঘুনোর্থ উচ্চ মিদ্যোলয়, রোিনগর, িোন্দো, নওগাঁ।

২১১২৬ চককোিন্দ্রেি কটকমনকযোল (কভোক) স্কুল, িোন্দো, নওগাঁ।

২১১৪৩ কিি সরকোর পোড়ো কভোন্দ্রকিনোল উচ্চ মিদ্যোলয়, িোন্দো, নওগাঁ। 

২১১৯৪ কেোিোিোেোর আেি জ উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয়, িোন্দো, নওগাঁ।

১৬৬ 21217 সোপোহোর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

সোপোহোর, নওগাঁ।

21217 সোপোহোর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, সোপোহোর, নওগাঁ।

১৬৭ 21218 এি. িয়তুেোহ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, পিীিলো, নওগাঁ।

21218 এি. িয়তুেোহ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, পিীিলো, নওগাঁ।

কেলোাঃ

২২০০১ কভোলোহোট রোন্দ্রিশ্বর পোইলট ইন্সটিটিউিন, কভোলোহোট, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

২২০০৪ িেরো কটক সিেো পোইলট হোই স্কুল, কভোলোহোট, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

২২০০৭ নোন্দ্রিো িিরী ভুেো ড. িোিসুর রহিোন েোমখল িোেরোসো,কভোলোহোট, চাঁপোইনিোিগঞ্জ

২২০০৮ আেোিলো হোই স্কুল, কভোলোহোট, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

22118 িোচ্চোিোরী উচ্চ মিদ্যোলয় , পাঁচটিকমর, কভোলোহোট, চাঁপোইনিোিগঞ্জ ।

২২০০২ েোমিলো পোরভীন িোধ্যমিক কোমরগমর ও কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, আনক মিক্ষো  

পেী-১, কপোাঃ িনোকেো-৬৩৪২, কপোাঃ মিিগঞ্জ, চাঁপোইনিিোিগঞ্জ।

২২০১৪ কিখ রোন্দ্রসল আনক কোমরগমর ও কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট,মিিগঞ্জ,চাঁপোইনিোিগঞ্জ

২২০১৫ চককীমিজ গোল জস একোন্দ্রডিী, মিিগঞ্জ, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

২২০১৬ কিলকুপী েোমিলো স্মরণী কোমরগমর ও কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, কিোেোন্দ্রটোলো, 

মিিগঞ্জ, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

২২০১৯ মিিগঞ্জ ব্যিসোয় ব্যিিোপনো কন্দ্রলে, কপোাঃ মিিগঞ্জ,  মিিগঞ্জ, চাঁপোইনিিোিগঞ্জ।

22122 মিিগঞ্জ উচ্চ মিদ্যোলয়, কসমলিোিোে, মিিগঞ্জ, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

২২১২৩ কসোনোিসমেে িোধ্যমিক কোমরগমর ও কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, গ্রোি: গোেীপুর, কপোাঃ 

আড়গোড়োহোট, মিিগঞ্জ, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

২২০০৩ িোক্তোপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, নোন্দ্রচোল, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

২২০১১ রোেিোড়ী উচ্চ মিদ্যোলয়,হোটরোেিোড়ী, নোন্দ্রচোল, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

২২০৪০ িকুলিলো েোমখল িোেরোসো, কপোাঃ হোটিোকইল, নোন্দ্রচোল, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

22121 মুমন্স হযরি আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, শ্রীরোিপুর, নোন্দ্রচোল, চাঁপোইনিোিগঞ্জ ।

২২০০৫ কগোিস্তোপুর আব্দুল হোমিে গোল জস হোই স্কুল, কগোিস্তোপুর, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

২২০০৯ রহনপুর েনিো উচ্চ মিদ্যোলয়, রহনপুর, কগোিস্তোপুর, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

২২০১০ রহনপুর রোন্দ্রিয়ো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়,রহনপুর, কগোিস্তোপুর, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

২২০১৭ কগোিস্তোপুর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়,কগোিস্তোপুর,চাঁপোইনিিোিগঞ্জ। 

২২০৬১ এস,এস,কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, গ্রোিাঃ সন্দ্রন্তোেপুর 

(শ্যোিপুর), কপোাঃ আমলনগর, কগোিস্তোপুর, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

২২০৯৭ কচৌডোলো উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয়, কপোাঃ কচৌডোলো, কগোিোস্তোপুর, চাঁপোই নিোিগঞ্জ

22119 কিোয়োমলয়ো  িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কিোয়োমলয়ো, কগোিস্তোপুর, চাঁপোইনিোিগঞ্জ ।

২২০০৬ চোিোগ্রোি কহিোি উমিন নোমসর উমিন উচ্চ মিদ্যোলয়, সের, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

২২০১৮ চাঁপোইনিোিগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , চাঁপোই নিোিগঞ্জ।

২২০১৩ িহরি কিোড়ো পোমখয়ো হোই স্কুল, সের , চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

২২০৫১ কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

22120 চর কিোহনপুর উচ্চ মিদ্যোলয়,চরন্দ্রিোহনপুর,সের,চাঁপোইনিোিগঞ্জ ।

১৭৩ ২২০৪১ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, প্রন্দ্রিসর 

পোড়ো, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

২২০৪১ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, প্রন্দ্রিসর পোড়ো, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

১৭৪ 22124 নোন্দ্রচোল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

নোন্দ্রচোল, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

22124 নোন্দ্রচোল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , নোন্দ্রচোল, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

কেলোাঃ

২৩০০১ নওহোটো মিজ্ঞোন ও প্রযুমক্ত (কভোক) মিদ্যোলয়, পিো, রোেিোহী।

২৩০২৩ খড়খড়ী িহুমুখী কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, খড়খড়ী, পিো, রোেিোহী।

চাঁপোইনিোিগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, চাঁপোই নিোিগঞ্জ।

২২০১৮

২২০১৭ কগোিস্তোপুর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, কগোিস্তোপুর, 

চাঁপোইনিিোিগঞ্জ।

২৩০০১ নওহোটো মিজ্ঞোন ও প্রযুমক্ত (কভোক) মিদ্যোলয়, 

পিো, রোেিোহী।

রোেিোহী -28

২২০০১ কভোলোহোট রোন্দ্রিশ্বর পোইলট ইন্সটিটিউিন, 

কভোলোহোট, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

চাঁপোইনিোিগঞ্জ-০7

২২০০২ েোমিলো পোরভীন িোধ্যমিক কোমরগমর ও 

কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, আনক মিক্ষো  পেী-১, 

কপোাঃ িনোকেো-৬৩৪২, কপোাঃ মিিগঞ্জ, 

চাঁপোইনিিোিগঞ্জ।

২২০০৩ িোক্তোপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, নোন্দ্রচোল, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

২১১৯৪ কেোিোিোেোর আেি জ উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয়, 

িোন্দো, নওগাঁ।

১৭৫

১৭১

১৭০

১৬৯

১৬৮

১৭২

১৬৫
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

২৩০২৪ নওহোটো সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয়, নওহোটো, পিো, রোেিোহী।

২৩০৬৩ িোয়ো স্কুল ও কন্দ্রলে, কপোাঃ পিো, িোহ িখদুি, রোেিোহী।

২৩০৮৪ কভড়োপুিো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, পিো, রোেিোহী।

২৩১৫৫ কভড়োন্দ্রপোড়ো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট ইনমেটিউট,পিো, রোেিোহী

২৩০০৪ কয়ো িোেিপুর উচ্চ, মিদ্যোলয়, দূগ জোপুর, রোেিোহী ।

২৩০১৮ পোন্নো নগর মিমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়,পোন্নো নগর,দূগ জোপুর, রোেিোহী।

২৩০১৯ কো োলিোড়ীয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়,  দূগ জোপুর, রোেিোহী।

২৩১১০ চককৃষ্ণপুর ইসলোমিয়ো আমলয়ো িোেরোসো,পোন্নোনগর,দূগ জোপুর, রোেিোহী।

২৩১৪৯ িহরিপুর  েোরুল উলুি েোমখল িোেরোসো, দূগ জোপুর, রোেিোহী।

২৩১৬৬ দুগ জোপুর িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ  দুগ জোপুর, রোেিোহী।

২৩২১১ কেিীপুর মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, দুগ জোপুর, রোেিোহী। 

২৩২৬০ শ্যোিপুর িোধ্যমিক কটকমনকযোল ও কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, দুগ জোপুর, রোেিোহী।

২৩৩৩৭ কুহোর কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, দুগ জোপুর,  রোেিোহী।

23404 পাঁচুিোড়ী উচ্চ মিদ্যোলয়, পাঁচুিোড়ী, দুগ জোপুর, রোেিোহী ।

২৩০০৫ িোিো িমহলো িোমণমেযক কন্দ্রলে অযোি কভোন্দ্রকিনোল কেমনং ইনমেটিউট , িোিো, 

রোেিোহী ।

২৩০৪৩ কেোিরোিি মি-পোশ্বজ উচ্চ মিদ্যোলয়, িোিো, রোেিোহী।

২৩০৪৮ কিপুকুমরয়ো আড়পোড়ো কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িোিো, রোেিোহী।

২৩৩১৩ কহলোলপুর হোই এি কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িোিো, রোেিোহী।

২৩৩২৫ িোরখোমেয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, িোিো, রোেিোহী।

২৩০০৭ পুঠিয়ো মপ এন সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয়, পুঠিয়ো, রোেিোহী।

২৩০১৩ পুঠিয়ো গোল জস হোই স্কুল, পুঠিয়ো, রোেিোহী ।

২৩২৪৬ পোন্দ্রলোপোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়,গ্রোিাঃ পোন্দ্রলোপোড়ো, পুঠিয়ো, রোেিোহী। 

23403 ঝলিমলয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, ঝলিমলয়ো, পুঠিয়ো, রোেিোহী ।

১৭৯ ২৩০১০ রোেিোহী কলোকনোর্থ উচ্চ মিদ্যোলয়, কিোয়োলীয়ো, 

সের, রোেিোহী।

২৩০১০ রোেিোহী কলোকনোর্থ উচ্চ মিদ্যোলয়, কিোয়োলীয়ো, সের, রোেিোহী। 

২৩০১১ আমচনিোট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , চোন্দ্রন্দর আরো, িোগিোরো, রোেিোহী ।

২৩০১২ কোমিলো সবুে সংি আেি জ িহুমুখী  উচ্চ  মিদ্যোলয়, িোগিোরো, রোেিোহী।

২৩০৪২ আমচনিোট কটকমনকযোল অযোি মিএি ইনমেটিউট, িোগিোরো, রোেিোহী।

২৩০১৪ ভিোনীগঞ্জ কোমরগমর ও ব্যিিোপনো কন্দ্রলে, িোগিোরো, রোেিোহী।

২৩০৩০ িোগিোরো কটকমনকযোল (কভোন্দ্রকিনোল) স্কুল, িোগিোরো, রোেিোহী।

২৩০৩১ আেি জ িমহলো কটকমনকযোল স্কুল ও মিএি কন্দ্রলে, িোগিোরো, রোেিোহী।

২৩০৩৯ কগোপোলপুর ইসলোমিয়ো আমলি িোদ্রোসো, িোগিোরো, রোেিোহী ।

২৩০৪১ িড়মিহোনোলী িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, িোগিোরো, রোেিোহী ।

২৩০৯৮ শ্রীপুর রোিনগর কটকমনকযোল মিএি কন্দ্রলে,  িোগিোরো, রোেিোহী।

২৩২৮২ েোিগ্রোি কটকমনকযোল এি মিএি ইনমেটিউট, িোগিোরো, রোেিোহী।

২৩৩০৮ বিলমিং উচ্চ মিদ্যোলয়, িোিিোরো, রোেিোহী ।

২৩৩৩৬ মিিেোইট িোধ্যমিক ও কোমরগমর কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িোিোিোরো, রোেিোহী।

২৩০০৩ িোটিকোটো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িমহেোল িোড়ী, কগোেোগোড়ী, রোেিোহী।

২৩০১৫ কগোেোগোড়ী সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, কগোেোগোড়ী, রোেিোহী।

২৩০৬০ আন্দ্রনোয়োরো িোমহি মেয়ো উমিন পোইলট িোমলকো মিদ্যোলয় , কগোেোগোড়ী, রোেিোহী।

২৩৩০১ কোকনহোট উচ্চ মিদ্যোলয়,কপোাঃ কোকনহোট,কগোেোগোড়ী,রোেিোহী

23401 চর আেোমড়য়োেহ কোনো পোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কগোেোগোড়ী, রোেিোহী ।

23406 মপমরেপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, মপমরেপুর, কগোেোগোড়ী, রোেিোহী ।

২৩০১৬ ইসলোিী  একোন্দ্রডিী  উচ্চ মিদ্যোলয়,িোিো, রোেিোহী।

২৩০৪৫ রহিতুেোহ গোল জস স্কুল, িোিো, রোেিোহী।

২৩০৪৬ হমররোিপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, িোিো, রোেিোহী।

23400 চক রোেোপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, চক রোেোপুর, িোিো, রোেিোহী ।

23405 পোরসোওিো মিন্দ্রনোেপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, পোরসোওিো, িোিো, রোেিোহী ।

২৩০১৭ ইউসুিপুর কৃমে উচ্চ মিদ্যোলয়, চোরিোট, রোেিোহী ।

২৩০৫৪ েোিরপুর িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, চোরিোট, রোেিোহী।

২৩০১৭ ইউসুিপুর কৃমে উচ্চ মিদ্যোলয়, চোরিোট,  

রোেিোহী ।

কয়ো িোেিপুর উচ্চ, মিদ্যোলয়, দূগ জোপুর, রোেিোহী 

।

ভিোনীগঞ্জ কোমরগমর ও ব্যিিোপনো কন্দ্রলে, 

িোগিোরো, রোেিোহী।

২৩০১৫ কগোেোগোড়ী সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, 

কগোেোগোড়ী, রোেিোহী।

ইসলোিী একোন্দ্রডিী  উচ্চ মিদ্যোলয়, িোিো, 

রোেিোহী।

২৩০১৬

২৩০০৪

২৩০০৫

২৩০১৪

২৩০০৭

২৩০০১ নওহোটো মিজ্ঞোন ও প্রযুমক্ত (কভোক) মিদ্যোলয়, 

পিো, রোেিোহী।

১৮৩

িোিো িমহলো িোমণমেযক কন্দ্রলে অযোি 

কভোন্দ্রকিনোল কেমনং ইনমেটিউট, িোিো, রোেিোহী ।

পুঠিয়ো মপ এন সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয়, পুঠিয়ো, 

রোেিোহী।

২৩০১২ কোমিলো সবুে সংি আেি জ িহুমুখী  উচ্চ  

মিদ্যোলয়, কপোাঃ কোমিলো, িোগিোরো,রোেিোহী।

১৮৪

১৭৭

১৭৫

১৭৬

১৮২

১৮১

১৮০

১৭৮
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

২৩১০২ চাঁেপুর আল িমেনো কটকমনকযোল হোই স্কুল, চোরিোট, রোেিোহী।

২৩১৫০ মিিপুর কভোন্দ্রকিনোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট ইনমেটিউট,চোরিোট, রোেিোহী।

২৩৩২৯ কিোক্তোরপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, চোরিোট, রোেিোহী।

২৩০৫২ নওেোরো মিমুখী  হোই স্কুল, চোরিোট, রোেিোহী।

২৩০২১ ককিরহোট কটকমনকযোল এি মিএি ইন্সটিউট, কিোহনপুর, রোেিোহী।

২৩০২২ কোমরিো কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কিোহনপুর, রোেিোহী।

২৩০৫৮ ককিরহোট িোমলকো হোই স্কুল, কিোহনপুর, রোেিোহী।

২৩০৫৯ ধোিীন নওগাঁ উচ্চ মিদ্যোলয়, কিোহনপুর, রোেিোহী।

২৩১১৩ সাঁন্দ্রকোয়ো িোককিল কোমিল িোেরোসো, কিোহনপুর, রোেিোহী।

২৩২১৬ লোলইচ কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, কিোহনপুর, রোেিোহী।

২৩২৩৫ টোঙ্গন িমহলো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে,কিোহনপুর, রোেিোহী

২৩২৫৮ কিৌপোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কধোপোিোটো, কিোহনপুর, রোেিোহী। 

২৩২৫৯ েোরুল উচ্চ মিদ্যোলয়, কিোহনপুর, রোেিোহী ।

২৩০২০ িোটুপোড়ো কোমরগমর ও িোমনমেযক ইনমেটিউট, কিোহনপুর, রোেিোহী।

২৩২৯২ কিলনো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট ইনমেটিউট,কিোহনপুর,রোেিোহী।

২৩৩৯৫ হোটরো আব্দুল িোন্দ্রলক কিসরকোমর কোমরগমর স্কুল, কিোহনপুর, রোেিোহী।

23402 েোহোনোিোে উচ্চ মিদ্যোলয়, েোহোনোিোে, কিোহনপুর, রোেিোহী ।

২৩০২৬ আইমডয়োল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, পুঠিয়ো, রোেিোহী।

২৩০২৭ কিলপুকুমরয়ো হোই স্কুল, পুঠিয়ো, রোেিোহী।

২৩২১৫ িোিাঁরপুর কটকমনকযোল  স্কুল এি কন্দ্রলে, চোরিোট, রোেিোহী। 

২৩০২৮ িড় মিহোনোলী কটকমনকযোল  কভোন্দ্রকিনোল স্কুল ,ভিোমনগঞ্জ, রোেিোহী ।

২৩০২৯ আেি জ কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, ভিোনীগঞ্জ, রোেিোহী ।

২৩০৪০ নন্দনপুর কটকমনকযোল কভোন্দ্রকিনোল স্কুল , ভিোমনগঞ্জ, রোেিোহী

২৩৩২৮ িহীে কসন্দ্রকন্দোর কিন্দ্রিোমরয়োল আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয় , িোিিোরো রোেিোহী।

২৩০৩৪ কোিোরিোমড় গোল জস স্কুল, িোগিোরো, রোেিোহী।

২৩০৩৫ সোন্দ্রকোয়ো হোই স্কুল, কোিোরিোড়ী, িোগিোরো, রোেিোহী।

২৩২৩৪ মঝকড়ো কটকমনকযোল স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে, িোগিোরো, রোেিোহী।

২৩৩২৬ কাঁ োলিোমড় উচ্চ মিদ্যোলয়, িোিিোরো, রোেিোহী।

২৩০০৯ হোটগোন্দ্রঙ্গোপোড়ো কোমরগমর হোই স্কুল, িোগিোরো, রোেিোহী ।

২৩০৩২ কগোড়সোর হোই স্কুল, িোগিোরো, রোেিোহী।

২৩০৩৩ খোলগ্রোি হোই স্কুল, িোগিোরো, রোেিোহী।

২৩০৩৬ হোটগোন্দ্রঙ্গোপোড়ো মি এি ও কোমরগমর কন্দ্রলে, িোগিোরো, রোেিোহী।

২৩০৩৮ নোরোয়ণপোড়ো কটকমনকযোল স্কুল, িোগিোরো, রোেিোহী ।

২৩৩১৪ মঝকরো কটক স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে, িোগিোর, রোেিোহী

২৩০৩৭ হোট িোধনগর উচ্চ মিদ্যোলয়, িোগিোরো, রোেিোহী।

২৩৩০২ রিেোন পোড়ো িমহলো কভোকাঃ স্কুল, িোগিোরো, রোেিোহী।

২৩৩২৭ মিরকুৎসো অমিনোি স্কুল এি কন্দ্রলে, িোিিোরো, রোেিোহী।

23407 কসনপোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কসনপোড়ো, িোিিোরো, রোেিোহী ।

২৩০০২ অগ্রনী মিদ্যোলয় ও িহোমিদ্যোলয়, কপোাঃ কোেলো, িমিহোর, রোেিোহী।

২৩০৪৯ কিন্দ্রেোপমলটন কটকমনকযোল ইনমেটিউট, কেওয়োনপোড়ো,শ্যোিপুর,িমিহোর, রোেিোহী

২৩০৫০ পদ্মো টি মি এি আই, কচৌমূহনী িোেোর, িমিহোর, রোেিোহী।

২৩০৫১ কেোিকোমিজক মি এন হোই স্কুল, কেোিকোমিজক, নন্দনগোমছ, চোরিোট, রোেিোহী।

২৩০৯০ িোলুমেয়োড় কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, চোরিোট, রোেিোহী।

২৩১১৮ িোলুমেয়ো েোমখল িোেরোসো, কপোাঃ িোলুয়ো, চোরিোট, রোেিোহী।

২৩১৬৩ উত্তর কিরোিিপুর উচ্চ মিদ্যোলয়,  চোরিোট, রোেিোহী।

২৩১৬৪ িোহ্বোেপুর উচ্চ মিদ্যোলয়,  পুঠিয়ো, রোেিোহী।

২৩২২৪ মিএন কটকমনকযোল মিএি স্কুল এি কন্দ্রলে, পুঠিয়ো, রোেিোহী।

২৩০৫৩ ওিরগোমড় েোরুল খোন্দ্রয়র িোমেল িোেরোসো, চোরিোট, রোেিোহী।

২৩২৬৬ কিরোিিপুর কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয় এি মি এি কন্দ্রলে , চোরিোট, রোেিোহী ।

২৩০৫৫ পোন্নোপোড়ো কটকমনকযোল অযোি িোমণমেযক কন্দ্রলে, চোরিোট, রোেিোহী।

২৩১৫১ ডোকরো িোধ্যমিক কোমরগমর ও কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, চোরিোট, রোেিোহী।

২৩০৫৫ পোন্নোপোড়ো কটকমনকযোল অযোি িোমণমেযক কন্দ্রলে, 

চোরিোট, রোেিোহী ।

২৩০৪৯ কিন্দ্রেোপমলটন কটকমনকযোল ইনমেটিউট, 

কেওয়োনপোড়ো, শ্যোিপুর, িমিহোর, রোেিোহী।

২৩০৩৫ সোন্দ্রকোয়ো হোই স্কুল, কোিোরিোড়ী, িোগিোরো, 

রোেিোহী।

কেোিকোমিজক মি এন হোই স্কুল, কেোিকোমিজক, 

নন্দনগোমছ, চোরিোট, রোেিোহী।

২৩০৫৩ ওিরগোমড় েোরুল খোন্দ্রয়র িোমেল িোেরোসো, 

চোরিোট, রোেিোহী।

২৩০৩৬ হোটগোন্দ্রঙ্গোপোড়ো মি এি ও কোমরগমর কন্দ্রলে, 

িোগিোরো, রোেিোহী।

২৩০১৭ ইউসুিপুর কৃমে উচ্চ মিদ্যোলয়, চোরিোট,  

রোেিোহী ।

ককিরহোট কটকমনকযোল এি মিএি ইন্সটিউট, 

কিোহনপুর, রোেিোহী।

২৩০২৭ কিলপুকুমরয়ো হোই স্কুল, পুঠিয়ো, রোেিোহী।

২৩০২৯ আেি জ কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, 

ভিোনীগঞ্জ, রোেিোহী

১৯২

১৯১

১৮৮

২৩০২১

২৩০৫১

১৯০

১৯৩

১৮৫

১৮৪

১৮৯

১৮৭

১৮৬
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

২৩২৬৫ িাঁকড়ো রোয়পুর কগোপোপুর কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, চোরিোট, রোেিোহী।

২৩৩১২ পমিি মেকরো হোই স্কুল, চোরিোট, রোেিোহী।

২৩০০৬ কচুয়ো কোমরগমর কভোন্দ্রকিনোল স্কুল ও িোমণমেযক িহোমিদ্যোলয় ,িোন্দ্রনোর, রোেিোহী।

২৩০০৮ কচৌিোমড়য়ো িোলমিরো হোই স্কুল, িোলমিরো, িোন্দ্রনোর, রোেিোহী।

২৩০৫৬ িোন্দ্রনোর কপৌরসভো কটকমনকযোল অযোি িোমণমেযক কন্দ্রলে, িোন্দ্রনোর, রোেিোহী।

২৩০৫৭ সরনেোই হোই স্কুল, িোন্দ্রনোর, রোেিোহী।

২৩১৯৯ মুন্ডুিোলো কপৌরসভো সোমেপুর কটকমনকযোল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, কপোাঃ 

মুন্ডুিোলোহোট, িোন্দ্রনোর, রোেিোহী।

২৩৩৬০ মপ্রমন্সপোল ফুল কিোহোম্মে কোমরগমর স্কুল, িোন্দ্রনোর, রোেিোহী।

23409 িোলন্দ আনন্দ কিোহন উচ্চ মিদ্যোলয় , িোলন্দ, িোন্দ্রনোর, রোেিোহী

২৩০৬২ িহোনগর কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট ইনমেটিউট, কোপোমসয়ো, 

কচৌিন্দ্রহোনী, িমিহোর, রোেিোহী।

২৩১০১ কচৌিহনী হোই স্কুল, পিো, রোেিোহী।

২৩১৫২ সোন্দ্রলহো িোহ্ কিোহোম্মে উচ্চ মিদ্যোলয়, চোরিোট, রোেিোহী।

২৩২০০ েোমিরো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ েোমিরো, পুঠিয়ো, রোেিোহী।

২৩২৫৭ িোসকোটোেীমি িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, পিো, রোেিোহী।

২৩২৬১ িমিহোর কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, কোেলো, িমিহোর, রোেিোহী।

23408 শ্যোিপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, শ্যোিপুর, পিো, রোেিোহী ।

১৯৬ ২৩০৬৫ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, মসপোইপোড়ো 

কিইন করোড, রোেিোহী।

২৩০৬৫ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, মসপোইপোড়ো কিইন করোড, রোেিোহী।

২৩০৭২ পলোিিোড়ী আেি জ কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, পোাঃ 

হোটন্দ্রগোেোগোড়ী , দুগ জোপুর, রোেিোহী।

২৩০৬৭ রোেিোহী ককোট জ কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, রোেপোড়ো, 

রোেিোহী।

২৩০৯৪ মসটি কমম্পউটোর সোন্দ্রয়ন্স মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেম্যোন্ট এযোি কটকমনকযোল ইনমেটিউট, 

পদ্মো আিোমসক এলোকো, কিোয়োমলয়ো, রোেিোহী।

২৩১৬০ রোণীনগর কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, রোণীনগর, কোেলো, 

কিোয়োলীয়ো, রোেিোহী।

২৩১৯২ মিেজোপুর উচ্চ মিদ্যোলয়,  রোেিোহী মসটি কন্দ্রপ জোন্দ্ররিন, রোেিোহী ।

২৩২২২ আেি জ কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, রোেপোড়ো, রোেিোহী।

২৩০৪৪ কিথুমলয়ো পীরগোছো কটকমনকযোল অযোি িোমণমেযক কন্দ্রলে,িোিো, রোেিোহী।

২৩০৪৭ িোউসো কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িোউসো, িোিো, রোেিোহী।

২৩১০০ িমনগ্রোি কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, িোিো, রোেিোহী।

২৩১০৩ আব্দুর রহিোন সরকোর কোমরগমর ও ব্যিসোয় ব্যিিোপনো কন্দ্রলে, কপোাঃ কসোনোেহ 

িোেোর, িোিো, রোেিোহী।

২৩০৬৪ কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, সপুরো, রোেিোহী।

২৩০৬৬ কোটিলো সবুে সংি আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয় এি কন্দ্রলে, রোেিোহী

২৩১৬৭ িমহলো কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, সপুরো, রোেিোহী।

২৩১১১ মসটি কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, ২১৫ হড়গ্রোি নতুন পোড়ো, 

মসটি িোইপোস করোড, কপোাঃ রোেিোহী ককোট জ,  রোেপোড়ো, রোেিোহী।

২৩১৯০ রোেপোড়ো আেি জ িমহলো কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, হড়গ্রোি নতুন পোড়ো, মসটি 

িোইপোস করোড, রোেপোড়ো, রোেিোহী।

২৩২৫৫ িন্দ্রডল কটকমনকযোল অযোি মি,এি স্কুল ও কন্দ্রলে,িোহন্দ্রিোখদুি, রোেিোহী।

২৩১১২ হড়গ্রোি িন্দ্রডল কটকমনকযোল এযোি মিএি কন্দ্রলে ও কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, 

রোেপোড়ো, রোেিোহী।

২৩৩২৪ রোেিোহী কিোস জ কন্দ্রলে, কপো-কোেলো, িমিহোর, রোেিোহী।

২৩০৭০ িোহ্মখদুি কটকমনকযোল এি মি,এি কন্দ্রলে, কপোাঃ সপুরো, িোহ্মখদুি, রোেিোহী ।

২৩০৭৬ আেি জ কোমরগমর ও িোমনমেযক কন্দ্রলে, কিোয়োমলয়ো, রোেিোহী।

২৩০৭৭ হোেীয়োন আিন্দ্ররোেো কিগি িোমনমেযক কন্দ্রলে, কিোয়োমলয়ো, রোেিোহী।

২৩১৬১ গ্রীণ গোন্দ্রড জন কটকমনকযোল স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে, কিোয়োমলয়ো, রোেিোহী।

২৩১০৩ আব্দুর রহিোন সরকোর কোমরগমর ও ব্যিসোয় 

ব্যিিোপনো কন্দ্রলে, কপোাঃ কসোনোেহ িোেোর, িোিো, 

রোেিোহী।

২৩১১১ মসটি কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট 

কন্দ্রলে, ২১৫ হড়গ্রোি নতুন পোড়ো, মসটি িোইপোস 

করোড, কপোাঃ রোেিোহী ককোট জ,  রোেপোড়ো, রোেিোহী।

২৩১১২ হড়গ্রোি িন্দ্রডল কটকমনকযোল এযোি মিএি কন্দ্রলে 

ও কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, রোেপোড়ো, রোেিোহী।

িহোনগর কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট 

ইনমেটিউট, কোপোমসয়ো, কচৌিন্দ্রহোনী, 

িমিহোর(পিো), রোেিোহী।

২৩০৬২

২৩০৬৭ রোেিোহী ককোট জ কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস 

ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, রোেপোড়ো, রোেিোহী।

২৩০৫৫ পোন্নোপোড়ো কটকমনকযোল অযোি িোমণমেযক কন্দ্রলে, 

চোরিোট, রোেিোহী ।

২৩০৫৬ িোন্দ্রনোর কপৌরসভো কটকমনকযোল অযোি িোমণমেযক 

কন্দ্রলে, িোন্দ্রনোর, রোেিোহী।

১৯৪

১৯৩

১৯৫

১৯৭

১৯৯

১৯৮

২০০
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

২৩২৪০ িমিহোর কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, কোেলো, িমিহোর, রোেিোহী।

২০১ ২৩১৮৬ ইউন্দ্রসপ রোেিোহী কটকমনকযোল, সন্দ্রন্তোেপুর, পিো 

(মিিোন িন্দর সড়ক), রোেিোহী।

২৩১৮৬ ইউন্দ্রসপ রোেিোহী কটকমনকযোল , সন্দ্রন্তোেপুর, পিো (মিিোন িন্দর সড়ক), রোেিোহী।

২০২ 23413 চোরিোট সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

চোরিোট, রোেিোহী।

23413 চোরিোট সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, চোরিোট, রোেিোহী।

কেলোাঃ

২৪০০১ মসংড়ো  েিেিো পোইলট স্কুল ও কন্দ্রলে,   মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০০৫ ভোগ নগরকোমন্দ উচ্চ মিদ্যোলয় , ভোগনগরকোমন্দ, মসংড়ো, নোন্দ্রটোর। 

২৪০৫০ দূগ জোপুর আইমডয়োল কটকমনকযোল হোই স্কুল, মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০৫৪ কোমলগঞ্জ কোমরগমর স্কুল ও কন্দ্রলে , কোমলগঞ্জ, মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০৫৮ কচৌগ্রোি হোই স্কুল, মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০৭০ িড়সোঈল কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪১৫৯ মিয়োি কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪১৯১ চোিোমর মি.এন উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ চোিোমর, মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪১২৮ রোধোকোন্তপুর উচ্চ মিদ্যোলয় , কপোাঃ কিমরলো িোড়ী, লোলপুর, নোন্দ্রটোর ।

২৪০০২ লোলপুর খমিমুন্দ্রন্নছো পোইলট গোল জস হোই স্কুল, লোলপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪১৬৬ মিলিোমড়য়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, লোলপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪১৮৪ দুড়দুমড়য়ো উচ্চ মিদ্যোলয় ও িহোমিদ্যোলয়, লোলপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০০৪ িোগোমিপোড়ো গোল জস হোই স্কুল, লক্ষণহোটী, িোগোমিপোড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০১০ পীরগঞ্জ উচ্চ  মিদ্যোলয়, নোন্দ্রটোর সের , নোন্দ্রটোর।

২৪০৩৩ েোিনগর মিমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, েোিনগর িোেোর, নোন্দ্রটোর।

২৪১৭৯ ক ংগোিোরো উচ্চ মিদ্যোলয়, িোগোমিপোড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০০৭ গুরুেোসপুর করোন্দ্রকয়ো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় ,  গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০১৭ হরেিো িহুমুখী কটকমনকযোল স্কুল ও িোমণমেযক কন্দ্রলে, গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০১৮ মিলচলন িহুমুখী হোই স্কুল,মিলসো, গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০১৯ দূগ জোপুর হোই স্কুল, সোপগোড়ী, গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০৫৯ গুরুেোসপুর পোইলট হোই স্কুল, হোট গুরুেোসপুর, গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০৬৪ নুরন্দ্রিোহোম্মে মিশ্বোস কটকমনকযোল স্কুল ও মিএি কন্দ্রলে, গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০৭৩ সরেোর কোমেমুিীন কটকমনকযোল এি  মি এি ইনমেটিউট, গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪১৯২ কপোয়োলশুড়ো পোটপোড়ো িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়,  গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

24223 খুিমেপুর  িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, খুিমেপুর , গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর ।

২৪০০৩ আলহোজ্জ েোলোলউমিন কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয় ,িড়হমরপুর, মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০০৮ আন্দ্রনোয়োরো পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০৪৯ কোমরগমর িমহলো কন্দ্রলে মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০৫১ মিলেহর কোমরগমর স্কুল ও কন্দ্রলে , মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০৫২ আিেোে কহোন্দ্রসন কিন্দ্রিোমরয়োল িোধ্যমিক স্কুল-ও কন্দ্রলে, মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০৫৫ চককোমলকোপুর কটকমনকযোল ইনমেটিউট, মিলেহর, মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০৫৬ কলি কোমরগমর স্কুল ও কন্দ্রলে, কলি, মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪১৪৯ িমরে নগর কটকমনকযোল স্কুল ও মিএি কন্দ্রলে, মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪১৮২ কতুয়ো িোমড় উচ্চ মিদ্যোলয়, মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪১৮৭ পলক কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০০৯ কোমলকোপুর িনপোড়ো কৃমে ও কোমরগমর কন্দ্রলে , িড়োইগ্রোি, নোন্দ্রটোর।

২৪১৫৭ িোঝগাঁও উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ হোন্দ্রিোয়ো, িড়োইগ্রোি, নোন্দ্রটোর।

২৪০১২ মিয়োিোট হোই স্কুল, হোট গুরুেোসপুর, গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০১৫ চলনমিল কোমরগমর ও কিোস জ কন্দ্রলে, মিয়োিোট, গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪১৬৫ চন্দ্রোপুর হোই স্কুল, গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪১৭৮ কৃমে কোমরগমর িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০১৪ িোমুেপুর কিোেোিোেোর কোমরগমর স্কুল এি কন্দ্রলে,  গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০১৬ গুরুেোসপুর িমহলো কটকমনকযোল ও িোমণমেযক কন্দ্রলে, গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪১১০ িঙ্গিন্ধু কটকমনকযোল মিজ্ঞোন ও িথ্য প্রযুমক্ত এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, 

গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০১৫ চলনমিল কোমরগমর ও কিোস জ কন্দ্রলে, মিয়োিোট, 

গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০১৬ গুরুেোসপুর িমহলো কটকমনকযোল ও িোমণমেযক 

কন্দ্রলে, গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০০৮ আন্দ্রনোয়োরো পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, 

মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

গুরুেোসপুর করোন্দ্রকয়ো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

হোট গুরুেোসপুর, গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০০৭

২৪০০৯ কোমলকোপুর িনপোড়ো কৃমে ও কোমরগমর কন্দ্রলে, 

িড়োইগ্রোি, নোন্দ্রটোর।

২৪০০১ মসংড়ো  েিেিো পোইলট স্কুল ও কন্দ্রলে, মসংড়ো, 

নোন্দ্রটোর।

নোন্দ্রটোর -২6

২৪০০২ লোলপুর খমিমুন্দ্রন্নছো পোইলট গোল জস হোই স্কুল, 

লোলপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০০৪ িোগোমিপোড়ো গোল জস হোই স্কুল, লক্ষণহোটী, 

িোগোমিপোড়ো,  নোন্দ্রটোর।

২৩১১২ হড়গ্রোি িন্দ্রডল কটকমনকযোল এযোি মিএি কন্দ্রলে 

ও কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, রোেপোড়ো, রোেিোহী।

২১০

২০৯

২০৭
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২০৩

২০৬
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নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

২৪০২৩ চাঁেপুর েোমখল িোেরোসো, েনোিজণিোটি, নোন্দ্রটোর।

২৪০২৪ িোধনগর কটকমনকযোল ইনমেটিউট, নলডোংগো, িোধনগর, সের, নোন্দ্রটোর।

২৪১৬৭ িহোরোেো কে এন উচ্চ মিদ্যোলয়, নোন্দ্রটোর সের, নোন্দ্রটোর।

212 24224 মিমরি চন্দ্র মিদ্যোমনন্দ্রকিন, মিপ্রো কিলিমড়য়ো, 

নলডোঙ্গো, নোন্দ্রটোর ।

24224 মিমরি চন্দ্র মিদ্যোমনন্দ্রকিন, মিপ্রো কিলিমড়য়ো, নলডোঙ্গো, নোন্দ্রটোর ।

২৪০১১ িোহফুজুর রহিোন কোমরগমর স্কুল ও কন্দ্রলে,  গুরুেোিপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০২৫ কিৌখোড়ো ইসলোমিয়ো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, িড়োইগ্রোি, নোন্দ্রটোর।

২৪১৭১ হোেী িন্দ্রয়র উমিন কোমরগমর স্কুল এি কন্দ্রলে , িড়োইগ্রোি, নোন্দ্রটোর।

২৪১৭৭ উলিহর উচ্চ মিদ্যোলয়, িড়োইগ্রোি, নোন্দ্রটোর।

২৪১৮১ মিয়োড়গোড়িো বখরোি মড.কক. উচ্চ মিদ্যোলয়, িড়োইগ্রোি, নোন্দ্রটোর।

২৪১৯৫ পোরন্দ্রকোল মি-মুখী উচ্চ মিদ্যোলয়,  িড়োইগ্রোি,  নোন্দ্রটোর।

২৪১৯৬ িয়নো ভরোট সরকোর িোড়ী উচ্চ মিদ্যোলয় , িড়োইগ্রোি,  নোন্দ্রটোর।

২৪০২৮ আগ্রোন উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ আগ্রোন, িড়োইগ্রোি, নোন্দ্রটোর।

২৪০২৯  কইমডিো হোই স্কুল, আহোম্মেপুর, িড়োইগ্রোি, নোন্দ্রটোর।

২৪১৩৫  মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেম্যোন্ট এি আই টি স্কুল ও কন্দ্রলে, িড়োইগ্রোি, নোন্দ্রটোর।

২৪১৯৭ িড়োইগ্রোি িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, িড়োইগ্রোি,  নোন্দ্রটোর।

২৪০১৩ পুরুমলয়ো আেি জ হোই স্কুল, গুরুেোিপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০২১ হয়িিপুর আেি জ িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়,  নোন্দ্রটোর, সের,  নোন্দ্রটোর ।

২৪০২২ হোলসো হোই স্কুল, মিপ্র হোলসো,  নোন্দ্রটোর, সের,  নোন্দ্রটোর ।

২৪০২৬ আহোন্দ্রম্মেপুর কন্দ্রলে, িড়োইগ্রোি, নোন্দ্রটোর।

২৪০২৭ িড়োইগ্রোি কটকমনকযোল অযোি িোমণমেযক কন্দ্রলে, িড়োইগ্রোি, সোেোন, নোন্দ্রটোর।

24219 িড়োইগ্রোি পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, িড়োইগ্রোি, নোন্দ্রটোর ।

24221 কেোনোইল এিএল উচ্চ মিদ্যোলয়, কেোনোইল, িড়োইগ্রোি, নোন্দ্রটোর।

২৪০৩০ িোগোমিপোড়ো কটকমনকযোল ও মিএি ইনমেটিউট, িোগোমিপোড়ো,নোন্দ্রটোর।

২৪০৭৮ কসোনোপুর কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, কসোনোপুর, িোগোমিপোড়ো, নোন্দ্রটোর

২৪১৪৮ িিোলিলো কটকমনকযোল এি মিএি ইনমেটিউট, িোগোমিপোড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০৩১ কলোকিোনপুর মিমুখী  উচ্চ মিদ্যোলয়, িোগোমিপোড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০৩২ িমকনগর আইমডয়োল হোই স্কুল, কপোাঃ িিোলিলো িোেোর, িোগোমিপোড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০৩৫ মচর্থমলয়ো মিমুখী স্কুল, কপোাঃ কলোকিোনপুর,িোগোমিপোড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০৩৬ গফুরোিোে আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, িোগোমিপোড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০০৬ িঞ্জীলপুকুর উচ্চ মিদ্যোলয়, চক কিরপোড়ো, লোলপুর, নোন্দ্রটোর। 

২৪০৩৭ লোলপুর শ্রীসুন্দরী পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়,  লোলপুর, নোন্দ্রটোর। 

২৪০৪১ কিোন্দ্রিনপুর িোেোর িরীি েোমখল িোেরোসো, লোলপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০৬০ কিোহর কয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, মিলিোমরয়ো, লোলপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪১৫১ লক্ষণিোড়ীয়ো কচৌমুহমন উচ্চ মিদ্যোলয়, লোলপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪১৯৯ ঢুেপোড়ো আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, লোলপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০৪২ রোকসো হোই স্কুল, লোলপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০৪৩ িরিহোমট্ট সিিোয় হোই স্কুল, কগোপোলপুর,  লোলপুর, নোন্দ্রটোর। 

২৪০৭২ কগোপোলপুর কপৌর কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে,লোলপুর,নোন্দ্রটোর

২৪০৩৮ িমনহোর রোিকৃষ্ণপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, লোলপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০৩৯ চকনোমেরপুর কভোন্দ্রকিনোল অযোি মিএি ইন্সটিঢমউট , লোলপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০৪০ কিোহরকয়ো নতুন পোড়ো িোধ্যমিক কোমরগমর ও কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, 

মিলিোমরয়ো, লোলপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০৪৪ কমরিপুর হোই স্কুল, আব্দুলপুর, লোলপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০৪৫ রুইগোমড় হোই স্কুল, কগোপোলপুর, লোলপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০৪৬ লোলপুর র্থোনো গোল জস হোই স্কুল, কগোপোলপুর, লোলপুর, নোন্দ্রটোর। 

২৪০৪৭ চকিোে কয়ো িোধ্যমিক কোমরগমর ও কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, মিলিোমরয়ো,  

লোলপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪১৬৪ কলসনগর উচ্চ মিদ্যোলয়, লোলপুর, নোন্দ্রটোর ।

২১০৬১ সুেরোনো  কটকমনকযোল এি  মিেন্দ্রনে  ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, আেোই, নওগাঁ।

২৪১৪৭ িোমিহোল এসএসমস (কভোন্দ্রকিনোল) কোমরগমর িোমলকো মিদ্যোলয় , মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০৩৭ লোলপুর শ্রীসুন্দরী পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়,  

লোলপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪০৪২ রোকসো হোই স্কুল, লোলপুর,  নোন্দ্রটোর।

২৪০৫৩ কটকমনকযোল ও মিএি কন্দ্রলে, মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০৪৬

২৪০২৭ িড়োইগ্রোি কটকমনকযোল অযোি িোমণমেযক কন্দ্রলে, 

িড়োইগ্রোি, সোেোন, নোন্দ্রটোর।

২৪০৩০ িোগোমিপোড়ো কটকমনকযোল ও মিএি, ইনমেটিউট, 

লক্ষণহোটী, িোগোমিপোড়ো,নোন্দ্রটোর।

২৪০৩২ িমকনগর আইমডয়োল হোই স্কুল, কপোাঃ িিোলিলো 

িোেোর, িোগোমিপোড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০২৫

২৪০২৬ আহোন্দ্রম্মেপুর কন্দ্রলে, িড়োইগ্রোি, নোন্দ্রটোর।

কিৌখোড়ো ইসলোমিয়ো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

নওপোড়ো হোট, িড়োইগ্রোি, নোন্দ্রটোর।

২৪০২৮ আগ্রোন উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ আগ্রোন, িড়োইগ্রোি, 

নোন্দ্রটোর।

২৪০২৪ িোধনগর কটকমনকযোল ইনমেটিউট, নলডোংগো, 

িোধনগর, সের , নোন্দ্রটোর।

লোলপুর র্থোনো গোল জস হোই স্কুল, কগোপোলপুর, 

লোলপুর, নোন্দ্রটোর।

২১৭
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

২৪০৪৮ িোহোদুরপুর কোমরগমর স্কুল ও কন্দ্রলে , মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০৫৩ কটকমনকযোল ও মিএি কন্দ্রলে, মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০৮৪ আন্দ্রনোয়োরো পোইলট হোই স্কুল, িন্দ্রহেচন্দ্রপুর, মসংড়ো, নোন্দ্রটোর। 

২৪০৬৯ িোমিহোল কোমরগমর ও িোমণমেযক কন্দ্রলে , মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪১১১ িোগুয়োড় মেয়োড় িমহলো কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, িোগোমিপোড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০৬১ িোগোমিপোড়ো সরকোমর পোইলট িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয় , িোগোমিপোড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪১৩১ িাঁিিোড়ীয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, িোগোিীপোড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০৬২ নোন্দ্রটোর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, নোন্দ্রটোর।

২৪০২০ মনমিন্তপুর হোই স্কুল, মিপ্র হোলসো, নোন্দ্রটোর, সের।

২৪০৭৫ মেয়োরমভটো কটকমনকযোল এি মি এি কন্দ্রলে, নোন্দ্রটোর।

২৪১১৫ িোকন্দ্রিোর আইমডয়োল কটকমনকযোল ইন্সমষ্টটিউট, কপোাঃ মেিোপমিয়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪২০১ কাঁ োলিোমড়য়ো কভোন্দ্রকিনোল অযোি মিএি ইন্স, সের, নোন্দ্রটোর।

২৪২১৫ আলহোজ্ব হোসোন আলী কিসরকোমর কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট 

ইনমেটিউট, মেিোপোমিয়ো, সের, নোন্দ্রটোর।

২৪১০১ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, নোন্দ্রটোর।

24220 চন্দ্র কোলো এস. আই. উচ্চ মিদ্যোলয়, চন্দ্র কোলো, সের, নোন্দ্রটোর।

২৪০৩৪ চাঁেপুর কটকমনকযোল অযোি মিএি কন্দ্রলে, িোগোমিপোড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪১১৩ লক্ষণহোটী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ লক্ষণহোটী, িোগোমিপোড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪১১৪ িোগোমিপোড়ো কপৌরিমহলো কোমরগমর স্কুল এি কন্দ্রলে , িোগোমিপোড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪২০৮ বকই পুকুমরয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ- েোিনগর িোেোর, িোগোমিপোড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪১৬০ টি এিএসএস পমলন্দ্রটকমনক ইনমেটিউট, সের, নোন্দ্রটোর।

২৪২০৯ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, রোিোইগোমছ, নোন্দ্রটোর।

২২৮ 24228 গুরূেোসপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

গুরূেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

24228 গুরূেোসপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, গুরূেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

কেলোাঃ

২৫০০১ িোহেোেপুর ইব্রোহীি পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , িোহেোেপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫০২০ নুকোলী িহুপোমি জক উচ্চ মিদ্যোলয়, িোিোিোড়ীিোট, িোহেোেপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৮৬ িোিোিোড়ী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িোিোিোড়ী, িোহেোেপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫১৫৮ িল পোকড়োিী ইন্সটিটিউিন, কপোাঃ িোটোিোড়ী, িোহেোেপুর, মসরোেগঞ্জ ।

২৫২০৫ ঠুটিয়ো উচ্চ মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, বকজুমড়হোট, িোহেোেপুর, মসরোেগঞ্জ।

25272 দুগলী আইমডয়োল হোই স্কুল, দুগলী, িোহেোেপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫০০৩ কিিোই ই ইউ আই হোই স্কুল, কিিোই ,কোেীপুর, মসরোেগঞ্জ। 

২৫১০৩ চমলিোডোঙ্গো িোধ্যমিক কোমরগমর এি কভোন্দ্রকিনোল গ জোলস ইনমেটিউট, কোমেপুর, 

মসরোেগঞ্জ ।

২৫০০৪ এইচ. টি. ইিোি গোলস জ স্কুল এি কন্দ্রলে, উেোপোড়ো, মসরোেগঞ্জ।

২৫০০৮ উেোপোড়ো িোন্দ্রচ জন্টস পোইলট সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয়, উেোপোড়ো, মসরোেগঞ্জ।

২৫০০৯ কোমলয়োককর আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, উেোপোড়ো, মসরোেগঞ্জ।

২৫০১৪ নলসন্দো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ মডগ্রীরচর, উেোপোড়ো, মসরোেগঞ্জ।

২৫০১৫ প্রিোপ িমহউমিন কিন্দ্রিোমরয়োল হোই স্কুল, উেোপোড়ো, মসরোেগঞ্জ।

২৫০১৬ আলহোজ্ব আহিে আলী েোমখল িোদ্রোসো েমিরগঞ্জ, উেোপোড়ো, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৫৬ কচংটিয়ো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, উেোপোড়ো, মসরোেগঞ্জ।

২৫১১১ িধুপুর সপ্তগ্রোি কোমরগমর মিদ্যোলয়, উেোপোড়ো, মসরোেগঞ্জ।

25269 উেোপোড়ো আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, উেোপোড়ো, উেোপোড়ো, মসরোেগঞ্জ ।

২৫০০৫ মে এস কক এল উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ সরোকিল, কিলকুমচ, মসরোেগঞ্জ।

২৫১০৮ ইমলয়োসন্দ্রকোণো কগোপন্দ্ররখী কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, কগোপন্দ্ররখী, কিমিনহোট 

কখোলো, কিলকুমচ, মসরোেগঞ্জ।

25264 রোেোপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, রোেোপুর, কিলকুমচ, মসরোেগঞ্জ ।

25266 কেোলিি েোংগোমলয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কিলকুমচ, কিলকুমচ, মসরোেগঞ্জ ।

২৫০০৬ সলঙ্গো ইসলোমিয়ো িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, রোয়গঞ্জ, মসরোেগঞ্জ। 

২৫০১৮ এরোন্দহ কটকমনকযোল ইনমেটিউট,  রোয়গঞ্জ, মসরোেগঞ্জ।

২৫০০১ িোহেোেপুর ইব্রোহীি পোইলট িোমলকো উচ্চ 

মিদ্যোলয়, িোহেোেপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫০০৪

২৫০০৫ মে এস কক এল উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ সরোকিল, 

কিলকুমচ, মসরোেগঞ্জ।

২৫০০৬

২৪১১৩ লক্ষণহোটী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ লক্ষণহোটী, 

কেলোাঃ িোগোমিপোড়ো, কেলোাঃ নোন্দ্রটোর।

২৪২০৯ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, রোিোইগোমছ, 

নোন্দ্রটোর।

সলঙ্গো ইসলোমিয়ো িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, 

রোয়গঞ্জ, মসরোেগঞ্জ।

এইচ. টি. ইিোি গোলস জ স্কুল এি কন্দ্রলে, 

উেোপোড়ো, মসরোেগঞ্জ।

২৫০০৩ কিিোই ই ইউ আই হোই স্কুল, কিিোই ,কোেীপুর, 

মসরোেগঞ্জ।

২৪০৬২ নোন্দ্রটোর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

নোন্দ্রটোর।

২৪০৫৩ কটকমনকযোল ও মিএি কন্দ্রলে, মসংড়ো, নোন্দ্রটোর।

২৪০৬১

 মসরোেগঞ্জ -২9

২৪১০১ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, নোন্দ্রটোর।

িোগোমিপোড়ো সরকোমর পোইলট িন্দ্রডল উচ্চ 

মিদ্যোলয়, লক্ষণহোটী, িোগোমিপোড়ো, নোন্দ্রটোর।
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

25249 চন্দোইন্দ্রকোনো এি. এল. উচ্চ মিদ্যোলয়, চন্দোইন্দ্রকোনো, রোয়গঞ্জ, মসরোেগঞ্জ ।

২৫১৬২ মিএিএস (িোদুেোপুর িোমল্টপোরপোস সোইন্স) এি কটকমনকযোল ইন্সটিটিইট, উেপোড়ো, 

মসরোেগঞ্জ।

২৫২৪৫ আলীপুর আিডোঙ্গো স্কুল ও কন্দ্রলে, উেোপোড়ো, মসরোেগঞ্জ।

২৫০০৭ িোহেোেপুর পোইলট হোই স্কুল, িোহেোেপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৯১ িোিোিোড়ী িোমেল িোেরসো, িোহেোেপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫১৮৭ বকজুমড় স্কুল এি কন্দ্রলে, িোহেোেপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫০১১ িহীদুল বুলবুল কোমরগমর কন্দ্রলে , কোিোরখন্দ, মসরোেগঞ্জ।

২৫১৩০ বচরগাঁিী ভদ্রিোট উচ্চ মিদ্যোলয়,নলকো, কোিোরখন্দ, মসরোেগঞ্জ। 

২৫০১০ ন্যোিনোল কটকমনকযোল ইনমেটিউট,কুড়োমলয়ো,সের ,মসরোেগঞ্জ। 

২৫০১৩ িোহুকো কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয় , িোহুকো,  সের, মসরোেগঞ্জ

২৫০২৫ মি এস মড িহীে মুমক্তন্দ্রযোদ্ধো কোমরগমর হোই স্কুল, সের, মসরোেগঞ্জ ।

25259 কিসরো উচ্চ মিদ্যোলয়, কিসরো, সের, মসরোেগঞ্জ ।

২৫০১৯ রোয়গঞ্জ কটকমনকযোল অযোি িোমণমেযক কন্দ্রলে , রোয়গঞ্জ, মসরোেগঞ্জ।

২৫১০২ আই আর কটকমনকযোল ইনমেটিউট, রোয়গঞ্জ, মসরোেগঞ্জ।

২৫১৩২ ভূঞোগাঁিী উচ্চ মিদ্যোলয়, রোয়গঞ্জ, মসরোেগঞ্জ।

25254 গ্রোি পোঙ্গোসী িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, গ্রোি পোঙ্গোসী, রোয়গঞ্জ, মসরোেগঞ্জ।

২৫০২১ আন্দ্রনোয়োর আেোে িোধ্যমিক কোমরগমর স্কুল, কোেীপুর, মসরোেগঞ্জ।

২০১৬২ সোিটিকরী কটকমনকযোল স্কুল এি ব্যিসোয় ব্যিিোপনো(মিএি) কন্দ্রলে, ধুনট,িগুড়ো

২৫১৩৪ হমরণোর্থপুর পেী িঙ্গল কভোন্দ্রকিনোল কোমরগমর স্কুল, কোমেপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫০২৪ ভিোনীপুর কটকমনকযোল ইনমেটিউট, চোমলিোডোঙ্গো, কোেীপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫০২২ িড়িী ভোঙ্গো বুেরক আলী কিগি িয়নো হোই স্কুল, কোেীপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫১৯৪ লক্ষ্মীপুর কোমরগমর ও ভন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট , কোেীপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫০২৭ েোির ইকিোল কোমরগমর হোই স্কুল, িোড়োি, মসরোেগঞ্জ।

২৫০২৮ আমেিনগর কমম্পউটোর কোমরগমর স্কুল ও িোমণমেযক কন্দ্রলে , কপোাঃ আমেিনগর, 

িোড়োি, মসরোেগঞ্জ।

২৫০২৯ আমেিনগর িমহলো কোমরগমর স্কুল ও িোমণেয কন্দ্রলে , িোড়োি, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৩১ েোির ইকিোল কোমরগমর গোল জস হোই স্কুল, িোড়োি,মসরোেগঞ্জ। 

২৫০৩০ কে আই কটকমনকযোল অযোি িোমণমেযক কন্দ্রলে, িোড়োি, মসরোেগঞ্জ।

২৫১০৯ কোউরোইল ইসহোক-িন্দ্রির আলী কটকমনকযোল কন্দ্রলে, িোড়োি, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৩২ িসতুল কটকমনকযোল স্কুল ও িোমণমেযক কন্দ্রলে , মিনসোরো, িোড়োি, মসরোেগঞ্জ।

২৫১৪২ িোলি কটকমনকযোল স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে, িোড়োি, মসরোেগঞ্জ।

২৫১৯৫ নোেোিউেোহ আন্দ্রয়িো কিন্দ্রিোমরয়োর স্কুল, িোড়োি, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৩৩ খোিকোউমলয়ো কক. আর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, কচৌহোমল, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৩৪ খোস কোউলীয়ো মসমিকীয়ো িোমেল িোেরোসো, কচৌহোমল, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৯২ কচৌহোমল িমহলো িোমলকো িোমেল িোদ্রোসো , কচৌহোমল, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৩৫ িোড়োি ইসলোমিয়ো পোইলট হোই স্কুল, মসরোেগঞ্জ।

২৫১৭০ েমহর উমিন মিজ্ঞোন ও কোমরাঃ স্কুল ও কন্দ্রলে , িোড়োি, মসরোেগঞ্জ।

25255 েোহো ঙ্গীর গোিী চকসরোপপুর কিোয়ো মলয়ো  মি~মুখী উচ্চ মিদ্যোলন্দ্রয়, কিোয়োমলয়ো, 

িোড়োি, মসরোেগঞ্জ।

২৪৬ ২৫০৩৬ যমুনো কোমরগমর ইনমেটিউট, কসোহোনগোছো, সের, 

মসরোেগঞ্জ।

২৫০৩৬ যমুনো কোমরগমর ইনমেটিউট, কসোহোনগোছো, সের, মসরোেগঞ্জ। 

২৫০৩৭ মুমক্তন্দ্রযোদ্ধো কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, সীিোন্তিোেোর, কোেীপুর, মসরোেগঞ্জ।

25268 িোরোকোমন্দ উচ্চ মিদ্যোলয় , িোরোকোমন্দ, কোেীপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৩৯ মসরোেগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, মসরোেগঞ্জ।

২৫১৬১ এ,কক,এি কোমরগমর ও কভোন্দ্রকিনোল িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , সের, মসরোেগঞ্জ ।

25246 আমরয়ো কিোহন উচ্চ মিদ্যোলয়, আমরয়ো কিোহন,সের, রোেগঞ্জ ।

২৫০৪০ িোগিোটি কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, সের, মসরোেগঞ্জ।

২৫১২২ িোগিোটি িন্দ্রডল গোল জস কটকমনকযোল ইনমেটিউট, কপোাঃ িোগিোটি, মসরোেগঞ্জ।

২৫১৬০ িোমলঘুগরী কোমরগমর(কভোন্দ্রকিনোল) উচ্চ মিদ্যোলয়,  কভওয়োিোরো, মসরোেগঞ্জ

২৫০১৯

মিএিএস (িোদুেোপুর িোমল্টপোরপোস সোইন্স) এি 

কটকমনকযোল ইন্সটিটিইট, উেপোড়ো, মসরোেগঞ্জ।

মুমক্তন্দ্রযোদ্ধো কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, 

সীিোন্তিোেোর, গোন্ধোইল, কোেীপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫০২৭

রোয়গঞ্জ কটকমনকযোল অযোি িোমণমেযক কন্দ্রলে , 

কপোাঃ ধোনগড়ো, রোয়গঞ্জ, মসরোেগঞ্জ।

২৫০২১ আন্দ্রনোয়োর আেোে িোধ্যমিক কোমরগমর স্কুল, কপোাঃ 

কসোনোমুখী, কোেীপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৩৭

েোির ইকিোল কোমরগমর হোই স্কুল, িোড়োি, 

মসরোেগঞ্জ।

২৫০৩২

২৫১৬২

২৫০৩৯ মসরোেগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

মসরোেগঞ্জ।

২৫০৪০ িোগিোটি কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস 

ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, সের, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৩৪ খোস কোউলীয়ো মসমিকীয়ো িোমেল িোেরোসো, 

কচৌহোমল, মসরোেগঞ্জ।

িোড়োি ইসলোমিয়ো পোইলট হোই স্কুল, মসরোেগঞ্জ।২৫০৩৫

২৫০২৪ ভিোনীপুর কটকমনকযোল ইনমেটিউট, 

চোমলিোডোঙ্গো, কোেীপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৩০ কে আই কটকমনকযোল অযোি িোমণমেযক কন্দ্রলে, 

িোড়োি, মসরোেগঞ্জ।

িসতুল কটকমনকযোল স্কুল ও িোমণমেযক কন্দ্রলে , 

মিনসোরো, িোড়োি, মসরোেগঞ্জ।

২৫০১১ িহীদুল বুলবুল কোমরগমর কন্দ্রলে , কপোাঃ িহীে 

নগর (িোগিোড়ী), কোিোরখন্দ, মসরোেগঞ্জ।

২৫০১৩ িোহুকো কোমরগমর উচ্চ মিদ্যোলয়, িোহুকো, 

মসরোেগঞ্জ, সের, মসরোেগঞ্জ

২৫০০৬ সলঙ্গো ইসলোমিয়ো িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, 

রোয়গঞ্জ, মসরোেগঞ্জ।

২৫০০৭ িোহেোেপুর পোইলট হোই স্কুল, িোহেোেপুর, 

মসরোেগঞ্জ।
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

25244 আলিপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, আলিপুর, সের, মসরোেগঞ্জ ।

২৫০৩৮ কোেীপুরো হোই স্কুল, কপোাঃ কপছড়পোড়ো, কোিোরখন্দ, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৫১ মড.কক.এস.কক আে জি স্কুল ও কোমরগমর কন্দ্রলে , কোিোরখন্দ, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৭৩ েোিকিল কধোপোকোমন্দ পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , কোিোরখন্দ, মসরোেগঞ্জ।

২৫১১২ কেভমসস ফ্লোইওভোর উচ্চ মিদ্যোলয়,  কপোাঃ পোইকিো, কোিোরখন্দ, মসরোেগঞ্জ ।

২৫০২৩ শ্যোিপুর িোধ্যমিক কোমরগমর স্কুল, ছোলোভরো, কোেীপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৫৪ কোমেপুর র্থোনো সের মিএি কন্দ্রলে, কোেীপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫১০৭ িরইিলো িমহলো কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, কোেীপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫২২৫ এি,িনসুর আলী কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট ইনমেটিউট, কোেীপুর, 

মসরোেগঞ্জ।

২৫২৩৮ উেোপোড়ো কটকমনকযোল এি মিএি ইনমেটিউট, কোেীপুর, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৫৭ ছোমিয়োনিলী কিোড়গ্রোি কটকমনকযোল অযোি মি এি কন্দ্রলে, সের,  মসরোেগঞ্জ।

২৫০৭১ মসরেোঞ্জ সের কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট ইনমেটিউট, কপোাঃ 

কখোকিোিোড়ী, সের,  মসরোেগঞ্জ ।

২৫২৩৩ মভন্দ্রটোমরয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, সের,  মসরোেগঞ্জ

২৫২৫৮ িোমলকো সোনোউেোহ আনসোরী উচ্চ মিদ্যোলয়, সের,  মসরোেগঞ্জ

25261 পোইকপোড়ো িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, িনিোড়ীয়ো,সের, মসরোেগঞ্জ

25267 মসরোেগঞ্জ িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, সের,  মসরোেগঞ্জ

২৫০৯০ ধুকুমড়য়ো িহুমুখী উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ ভদ্রহোট, মসরোেগঞ্জ , সের , মসরোেগঞ্জ।

25247 বিকন্ঠপুর িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়,ভূইয়োগাঁমি,রোয়গঞ্জ,মসরোেগঞ্জ ।

25248 ভদ্রিোট িোিসুন িহমসন উচ্চ মিদ্যোলয়, ভদ্রিোট, কোিোরখন্দ, মসরোেগঞ্জ ।

25252 ডো.িোসমিনো িমিন উচ্চ মিদ্যোলয়, ডুমুর, সের, মসরোেগঞ্জ ।

25260 মুগন্দ্রিলোই লুৎমিয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, মুগন্দ্রিলোই, কোিোরখন্দ, মসরোেগঞ্জ ।

25265 বসয়ে আকির আলী স্মৃমি উচ্চ মিদ্যোলয়, চমিেোসগোিী, সের, মসরোেগঞ্জ ।

২৫০৮৭ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িোহেোেপুর, মসরোেগঞ্জ।

25262 কপোিোমেয়ো িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোিোমেয়ো, িোহোেোেপুর, মসরোেগঞ্জ ।

২৫১০০ মডন্দ্রক উচ্চ মিদ্যোলয়, রোয়গঞ্জ, মসরোেগঞ্জ।

২৫১০৪ কেউলমুড়ো এন আর কটকমনকযোল ইনমেটিউট, রোয়গঞ্জ, মসরোেগঞ্জ।

২৫১০৬ কেউলমুড়ো মে, আর িন্দ্রডল িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় ,রোয়গঞ্জ, মসরোেগঞ্জ।

২৫১৩৩ বেিজ্ঞগাঁিী এস, কক িন্দ্রডল কোমরগমর হোই স্কুল এি মি,এি কন্দ্রলে, রোয়গঞ্জ,  

মসরোেগঞ্জ।

২৫১৫৯ িোন্দ্রলকো িমিয়োর রহিোন কটকমনকযোল স্কুল, ইচ্ছোিমি, মসরোেগঞ্জ  ।

25256 বখচোলো আমেিোসী উচ্চ মিদ্যোলয়, বখচোলো, মনিগোমছ , রোয়গঞ্জ, মসরোেগঞ্জ ।

25263 রোয়গঞ্জ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, রোয়গঞ্জ, মসরোেগঞ্জ ।

২৫৬ 25275 িোহেোেপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, মসরোেগঞ্জ।

25275 িোহেোেপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, মসরোেগঞ্জ।

কেলোাঃ

২৬০০১ সাঁমর্থয়ো পোইলট হোই স্কুল, সাঁমর্থয়ো, পোিনো।

২৬০০৮ েোরোমুেো কখোয়োে উিীন উচ্চ মিদ্যোলয় , কেোরগোছো, সাঁমর্থয়ো, পোিনো।

২৬০১১ সাঁমর্থয়ো পোইলট গোল জস হোই স্কুল, সাঁমর্থয়ো, পোিনো।

২৬০২৩ কগোপোলপুর গোল জস হোই স্কুল,নোমরয়ো গেোই, সাঁমর্থয়ো, পোিনো।

২৬০৩০ ধুলোউমড় উচ্চ মিদ্যোলয়, নুরেহ, সাঁমর্থয়ো, পোিনো।

২৬০৯৫ িোধপুর আল কোেমরয়ো েোমখল িোেরোসো,  সোমিঁয়ো, পোিনো।

২৬১৯৯ সরকোর কিসরকোমর কভোন্দ্রকিনোল স্কুল এি কন্দ্রলে , সোমর্থয়ো, পোিনো।

২৬১৬৭ খন্দ্রয়রিোড়ীয়ো িহীে আহন্দ্রম্মে রমিক উচ্চ মিদ্যোলয় , পোিনো।

26216 কসোনোিলো উচ্চ মিদ্যোলয়, কসোনোিলো, সোমিঁয়ো, পোিনো ।

২৬০০২ সুেোনগর সরকোমর পোইলট িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয় , সুেোনগর, পোিনো।

২৬০২৪ মচনোখড়ো হোই স্কুল, সুেোনগর, পোিনো।

২৬০২৯ িহীে দুলোল পোইলট গোল জস হোই স্কুল, সুেোনগর, পোিনো।

২৬০৯৩ শ্রীন্দ্রকোল আমেেো স্মৃমি উচ্চ মিদ্যোলয়, দুিমলয়ো, সের, পোিনো।

২৬০৯৮ মকয়োি উমিন িমকর কটকমনকযোল এি মি এি কন্দ্রলে, সুেোনগর, পোিনো।

২৫১০৬ কেউলমুড়ো মে, আর িন্দ্রডল িোমলকো উচ্চ 

মিদ্যোলয়, রোয়গঞ্জ, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৫১ মড.কক.এস.কক আে জি স্কুল ও কোমরগমর কন্দ্রলে , 

কোিোরখন্দ, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৫৪ কোমেপুর র্থোনো সের মিএি কন্দ্রলে, কোেীপুর, 

মসরোেগঞ্জ।

২৫০৫৭ ছোমিয়োনিলী কিোড়গ্রোি কটকমনকযোল অযোি মি 

এি কন্দ্রলে, িনিোড়ীয়ো, সের,  মসরোেগঞ্জ।

২৫০৮৭ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িোহেোেপুর, 

মসরোেগঞ্জ।

২৫০৪০ িোগিোটি কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস 

ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, সের, মসরোেগঞ্জ।

২৫০৯০ ধুকুমড়য়ো িহুমুখী উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ ভদ্রহোট, 

মসরোেগঞ্জ , সের , মসরোেগঞ্জ।

সুেোনগর সরকোমর পোইলট িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয় , 

সুেোনগর, পোিনো।

সাঁমর্থয়ো পোইলট হোই স্কুল, সাঁমর্থয়ো, পোিনো।২৬০০১

২৬০০২

পোিনো-১9

২৫২

২৫১

২৫০

২৪৯

২৫৭

২৫৩

২৫৪

২৫৮

২৫৫
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ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

২৬১২৫ কোিীনোর্থপুর কভোন্দ্রকিনোল হোই স্কুল,নয়োিোড়ী, কিড়ো,পোিনো।

২৬১৪৯ কলোকিোন হোমকি কিন্দ্রিোমরয়োল কটকমনকযোল হোই স্কুল, সুেোনগর, পোিনো।

২৬১৫০ কিোাঃ িোবুল কহোন্দ্রসন কটকমনকযোল এি মি এি কন্দ্রলে , সুেোনগর, পোিনো ।

২৬১৮১ দুলোই উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ দুলোই, সুেোনগর, পোিনো।

26210  েোহোনোরো কোঞ্চন স্মৃমি উচ্চ মিদ্যোলয় , কিোড়োেোহ, সুেোনগর, পোিনো ।

২৬০১৫ িাঁন্দ্রির িোেো কভোন্দ্রকিনোল কেমনং ইনমেটিউট ,কপোাঃ িোন্দ্রিরিোেো, ঈশ্বরেী, পোিনো।

২৬০০৪ আসনো কগোপোলপুর রোন্দ্রহলো খোতুন গোল জস স্কুল, কপোাঃ  েোপোরী, ঈশ্বরেী, পোিনো।

২৬০১৬ আরোিিোড়ীয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়,আরোিিোমড়য়ো, ঈশ্বরেী, পোিনো।

26214 সাঁড়ো ঝোউমেয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, সাঁড়ো ঝোউমেয়ো, ঈশ্বরেী, পোিনো।

২৬০০৫ আটিমরয়ো পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়,চাঁেভো, আটিমরয়ো, পোিনো।

২৬০০৬ কেন্দ্রিোত্তর পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, আটিমরয়ো, পোিনো।

২৬০১৪ িোছপোড়ো মসমনয়র িোেরোসো, মখমেরপুর, আটিমড়য়ো,পোিনো।

২৬০৭৬ কয়রোিোড়ী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ আটিমরয়ো, পোিনো।

২৬১৩৯ রোিচন্দ্রপুর হোই স্কুল, মখমড়রপুর, আটিমরয়ো, পোিনো।

26215 সড়োিোমড়য়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, সড়োিোমড়য়ো, আটিমরয়ো, পোিনো ।

২৬০১০ কিড়ো পোইলট গোল জস হোই স্কুল, কিড়ো, পোিনো।

২৬০৬৭ আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, বকটুল, কিড়ো, পোিনো।

২৬১৩০ হোেী ছমকর উমিন কিন্দ্রিোমরয়োল কটকমনকযোল স্কুল, কিড়ো, পোিনো।

২৬১৩১ কিড়ো িমহলো আমলি িদ্রোসো, কপোাঃ ও কিড়ো, পোিনো ।

২৬২০৫ কিড়ো হোই স্কুল, গ্রোি: িোহপোড়ো, কপোাঃ কিড়ো, কিড়ো, পোিনো।

26211 নোকোমলয়ো সাঁড়োমিয়ো িমণক উচ্চ মিদ্যোলয়, নতুন কপচোন্দ্রকোলো, কিড়ো, পোিনো ।

২৬২ ২৬০০৯ কিড়ো সরকোমর মি.মি পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, 

কিড়ো, পোিনো।

২৬০০৯ কিড়ো সরকোমর মি.মি পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, কিড়ো, পোিনো।

২৬০১৩ চোটন্দ্রিোহর সরকোমর আরমসএন এি মিএসএন িন্দ্রডল পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয় , 

চোটন্দ্রিোহর, পোিনো।

২৬০৬৯ এি. এ. িোহমুে কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে,  চোটন্দ্রিোহর,  

পোিনো।

২৬১০৫ কে.এি.আর. উচ্চ মিদ্যোলয়, গুনোইগোছো, চোটন্দ্রিোহর, পোিনো।

২৬০০৭ িহীে আহম্মে রমিক িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, সের, পোিনো। 

২৬০১৭ িমহিচন্দ্র জুিলী উচ্চ মিদ্যোলয়, সের, পোিনো।

২৬০১৯ িহীে িেলুল হক কপৌর হোই স্কুল,  সের , পোিনো।

২৬০৯২ কেোগোছী উচ্চ মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, সের, পোিনো।

২৬০১৮ িমেলোতুন্দ্রন্নছো গোল জস স্কুল, কপোাঃ দুিমলয়ো,  সের, পোিনো।

২৬০২০ েমড় ভোউডোঙ্গো উচ্চ মিদ্যোলয়, ভোউডোঙ্গো, সের, পোিনো।

২৬১০৭ চর আশুন্দ্রিোে পুর উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ পোিনো সের , পোিনো।

২৬১৭৫ নেরুল ইসলোি (হোবু) স্কুল এি কন্দ্রলে, সের, পোিনো।

২৬০২১ মেিমলয়ো এন্দ্রেড হোই স্কুল ও কন্দ্রলে, িমরেপুর, পোিনো।

২৬০২২ িনওয়োরীনগর সরকোমর মস.মি. পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, িমরেপুর, পোিনো।

২৬১০৮ িমরেপুর ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, িমরেপুর, পোিনো।

২৬০১২ কডিরো হোেী েয়নুেো উচ্চ মিদ্যোলয়, িমরেপুর, পোিনো।

২৬০০৩ চোটন্দ্রিোহর িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, চোটন্দ্রিোহর, পোিনো।

২৬০২৫ চোটন্দ্রিোহর কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনে কিন্দ্রনেন্দ্রিন্ট ইনমেটিউট, চোটন্দ্রিোহর, 

পোিনো।

২৬১০০ নিোি আউয়োল অমল রোিচন্দ্রপুর কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে,  

চোটন্দ্রিোহর, পোিনো।

২৬১২০ এি এ আউয়োল ছোইন্দ্রকোলো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কপোাঃ 

ছোইন্দ্রকোলো, চোটন্দ্রিোহর, পোিনো।

২৬১২১ চোটন্দ্রিোহর িমহলো কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, চোটন্দ্রিোহর, 

পোিনো।

চোটন্দ্রিোহর কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনে 

কিন্দ্রনেন্দ্রিন্ট ইনমেটিউট, চোটন্দ্রিোহর, পোিনো।

২৬০২৫

চোটন্দ্রিোহর সরকোমর আরমসএন এি মিএসএন 

িন্দ্রডল পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, চোটন্দ্রিোহর, পোিনো।

২৬০০৪ আসনো কগোপোলপুর রোন্দ্রহলো খোতুন গোল জস স্কুল, 

কপোাঃ  েোপোরী, ঈশ্বরেী, পোিনো।

২৬০১৭ িমহিচন্দ্র জুিলী উচ্চ মিদ্যোলয়, সের, পোিনো।

২৬০১০

সুেোনগর সরকোমর পোইলট িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয় , 

সুেোনগর, পোিনো।

২৬০০৫ আটিমরয়ো পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ চাঁেভো, 

আটিমরয়ো, পোিনো।

িনওয়োরীনগর সরকোমর মস.মি. পোইলট উচ্চ 

মিদ্যোলয়, িমরেপুর, পোিনো।

২৬০২২

কিড়ো পোইলট গোল জস হোই স্কুল, কিড়ো, পোিনো।

২৬০১৩

২৬০০২

২৬৪

েমড় ভোউডোঙ্গো উচ্চ মিদ্যোলয়, ভোউডোঙ্গো, সের, 

পোিনো।

২৬০২০২৬৫

২৬৬

২৬৭

২৬১

২৬০

২৬৩

২৫৮

২৫৯
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২৬১২৪ পোশ্বজডোঙ্গো ইউমনয়ন কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, চোটন্দ্রিোহর, 

পোিনো।

২৬০২৬ চরনমিন হোমিেো িিিোে কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, চোটন্দ্রিোহর, পোিনো।

২৬০৭৭ চরন্দ্রসন গ্রোি িমহলো কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিমউট,অষ্টিমনয়ো, চোটন্দ্রিোহর, পোিনো।

২৬০২৮ মস কক মি  েোমখল িোেরোসো, বৃদ্ধ িমরচ, ভোঙ্গুরো, পোিনো।

২৬০৪৭ খোনিমরচ কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে,ভোঙ্গুরো, পোিনো।

২৬০৬৮ করিকোমন্দ করোস্তি আলী মিমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, ভোঙ্গুরো, পোিনো।

২৬১০৬ দুধিোড়ীয়ো এি. মি-মুখী েোমখল িোেরোসো, ভোঙ্গুরো, পোিনো।

২৬০৩১ পোিনো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, সের, পোিনো।

২৬১১৪ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, রোেোপুর, পোিনো।

26212 রোধোনগর িজুিেোর একোন্দ্রডিী (মিদ্যোলয় এিং কন্দ্রলে), সের, পোিনো ।

২৬০৩২ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, ঈশ্বরেী, পোিনো।

২৬০৫৭ আইমডয়োল কমম্পউটোর এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, ঈশ্বরেী, পোিনো।

২৬১৬০ ঈশ্বরেী কমম্পউটোর এি মি এি কন্দ্রলে পূি জ কটংরী,ঈশ্বরেী, পোিনো।

২৬১৬১ আলহোজ্ব কটক্সটোইল মিলস উচ্চ মিদ্যোলয় , ঈশ্বরেী কপৌরসভো, পোিনো।

২৬২১৭ েয়নগর মপমেমসমি উচ্চ মিদ্যোলয়, গ্রোি: ও কপোাঃ েয়নগর, ঈশ্বরেী, পোিনো।

২৭২ ২৬০৪৫ এি, এ সোিোে কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস 

ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, চোটন্দ্রিোহর, পোিনো।

২৬০৪৫ এি, এ সোিোে কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, চোটন্দ্রিোহর, পোিনো।

২৬০৫৩ অষ্টিমনেো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট ইনমেটিউট, ভোঙ্গুড়ো, পোিনো

২৬০৫৪ ভোঙ্গুড়ো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, ভোঙ্গুড়ো, পোিনো।

২৬০৯৪ ভোঙ্গুরো েমরনো রমহি উচ্চ মিদ্যোলয়, ভোঙ্গুরো, পোিনো।

২৬১০৪ রূপসী উচ্চ মিদ্যোলয়, গ্রোিাঃ রূপসী,  ভোঙ্গুরো, পোিনো।

26209 কভড়োিোরো উেয়ন একোন্দ্রডিী , কভড়োিোরো, ভোঙ্গুড়ো, পোিনো ।

২৭৪ 26222 িহীে কিখ রোন্দ্রসল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, সোমর্থয়ো, পোিনো।

26222 িহীে কিখ রোন্দ্রসল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , সোমর্থয়ো, পোিনো।

কেলোাঃ

২৭০০৪ িমনপুর কখোকসো পোইলট হোই স্কুল, কখোকসো, কুমষ্টয়ো।

২৭০০৫ কধোিরোন্দ্রকোল িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,িমহে িোর্থোন,কখোকসো,কুমষ্টয়ো।

২৭০১৭ আিলোিোড়ী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কখোকিো, কুমষ্টয়ো।

২৭১১০ িন্দ্রনোগ্রোি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কখোকিো, কুমষ্টয়ো।

২৭১১১ কিোিসপুর িহুমুখী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কখোকিো, কুমষ্টয়ো।

২৭১২৯ কসনগ্রোি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপো- কসনগ্রোি, কখোকিো, কুমষ্টয়ো।

২৭১৩০ কিোিসপুর িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, কখোকিো, কুমষ্টয়ো।

২৭১৩১ কখোকসো েোমনপুর পোইলট িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোোলয়, কখোকিো, কুমষ্টয়ো।

২৭১৩৪ মিমুমলয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,মিমুমলয়ো,কখোকসো, কুমষ্টয়ো।

27139 ঈশ্বরেী িোধ্যমিক উচ্চ মিদ্যোলয়, ঈশ্বরেী, কখোকসো, কুমষ্টয়ো ।

২৭০০৮ িমলেোপোড়ো িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, কপোাঃ িোরইপোড়ো, মিরপুর, কুমষ্টয়ো।

২৭০৭৭ িমলেোপোড়ো পমলন্দ্রটকমনক ইনমেটিউট, মিরপুর, কুমষ্টয়ো।

২৭০৮২ কক, এন, মি িোধ্যমিক িোলক মিদ্যোলয়, মিরপুর, কুমষ্টয়ো।

২৭০৯১ মচর্থমলয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মিরপুর, কুমষ্টয়ো।

২৭০৯২ ছোমিয়োন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মিরপুর, কুমষ্টয়ো।

২৭১৫৩ েোমেস আবু েোির মসমিকী কটকমনকযোল ইনমেটিউট, মিরপুর, কুমষ্টয়ো।

২৭০১১ কিগি হোমিেো মসমিক িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িমড়য়ো, কুমষ্টয়ো।

২৭০৪১ স্বমস্তপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, স্বমস্তপুর, কুমষ্টয়ো।

২৭০১০ পোর্থর িোমড়য়ো িমেবুর রহিোন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কুিোরখোলী, কুমষ্টয়ো।

২৭০১২ কুিোরখোমল এি এন পোইলট হোই স্কুল, কুিোরখোলী, কুমষ্টয়ো। 

২৭০১৫ কুিোরখোমল সরকোমর িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, কুিোরখোলী, কুমষ্টয়ো।

২৭১০০ িন্দ্রহন্দ্রপুর িোধ্যাঃ মিদ্যোলয়, কুিোরখোলী, কুমষ্টয়ো।

২৭০০৩ িোহোদুরপুর িোধ্যমিক স্কুল, কভড়োিোরো, কুমষ্টয়ো।

২৭০১৩ সরকোমর কভড়োিোরো পোইলট িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, কভড়োিোরো, কুমষ্টয়ো।

২৭০১৮ কভড়োিোরো হোই স্কুল, কভড়োিোরো, কুমষ্টয়ো।

২৭০১১ কিগি হোমিেো মসমিক িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

িমড়য়ো, কুমষ্টয়ো।

২৭০১২ কুিোরখোমল এি এন পোইলট হোই স্কুল,কুিোরখোলী, 

কুমষ্টয়ো।

২৭০১৩ সরকোমর কভড়োিোরো পোইলট িোধ্যমিক িোমলকো 

মিদ্যোলয়, কভড়োিোরো, কুমষ্টয়ো।

২৬০৫৪ ভোঙ্গুড়ো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট 

কন্দ্রলে, কেলোাঃ ভোঙ্গুড়ো, কেলোাঃ পোিনো।

২৭০০৪ িমনপুর কখোকসো পোইলট হোই স্কুল, কখোকসো, 

কুমষ্টয়ো।

২৭০০৮ িমলেোপোড়ো িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

িোরইপোড়ো, মিরপুর, কুমষ্টয়ো।

কুমষ্টয়ো -১1

২৬০৩১ পোিনো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

সের, পোিনো।

২৬০৩২ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, ঈশ্বরেী, 

পোিনো।

চোটন্দ্রিোহর কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনে 

কিন্দ্রনেন্দ্রিন্ট ইনমেটিউট, চোটন্দ্রিোহর, পোিনো।

২৬০২৬ চরনমিন হোমিেো িিিোে কটকমনকযোল স্কুল এি 

কন্দ্রলে, চোটন্দ্রিোহর, পোিনো।

২৬০২৮ মস কক মি  েোমখল িোেরোসো, বৃদ্ধ িমরচ, ভোঙ্গুরো, 

পোিনো।

২৬০২৫
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

২৭০৯৫ হোমলিো কিগি একোন্দ্রডিী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কভড়োিোরো, কুমষ্টয়ো।

২৭০৯৭ জুমনয়োেোহো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,জুমনয়োেোহো,কভরোিোরো,কুমষ্টয়ো। 

27138 ধরিপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ধরিপুর, কভড়োিোরো, কুমষ্টয়ো ।

২৭০১৪ কখোরন্দ্রিেপুর উচ্চ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,  কুিোরখোলী, কুমষ্টয়ো।

২৭০১৬ আলোউমিন আহন্দ্রিে কন্দ্রলমেন্দ্রয়ট স্কুল, চকরগুয়ো, চড়োইন্দ্রকোল, কুিোরখোলী, কুমষ্টয়ো।

২৭০৪৫ কয়ো ইসলোমিয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কয়ো, কুিোরখোলী, কুমষ্টয়ো

২৭০০৯ মনিিলো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, খন্দ্রয়রপুর, মনিিলো, কুমষ্টয়ো।

২৭০১৯ আিলো সেরপুর িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, মিরপুর, কুমষ্টয়ো।

২৭১২২ বুড়োপোড়ো মিটন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপো-আিলো সেরপুর, মিরপুর, কুমষ্টয়ো ।

২৭০৫৮ কক এি িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, মিরপুর, কুমষ্টয়ো।

২৭০০২ িড় গোমন্দয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কেৌলিপুর, কুমষ্টয়ো।

২৭০২০ কেৌলিপুর পোইলট িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়,   কেৌলিপুর, কুমষ্টয়ো।

২৭০৮১ িোরোগুমনয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কেৌলিপুর, কুমষ্টয়ো।

২৭০৯০ েমরপোড়ো িন্দ্রডল িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কেৌলিপুর, কেলো: কুমষ্টয়ো।

২৭০৯৬ কেৌলিপুর সরকোমর পোইলট িন্দ্রডল িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কেৌলিপুর, কুমষ্টয়ো।

২৭১৩২ মরিোইিপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কেৌলিপুর, কুমষ্টয়ো।

২৭১৫০ এ, এস, কক, এি, মপ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,  কভড়োিোরো, কুমষ্টয়ো।

২৭০০১ খোসিথুরোপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কেৌলিপুর, কুমেয়ো।

২৭০২১ কহোসনোিোে সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , কেৌলিপুর, কুমষ্টয়ো।

২৭০০৭ মুমক্ত কভোন্দ্রকিনোল কেমনং ইনমেটিউট (িমহলো), সের , কুমষ্টয়ো।

২৭০২২ কুমষ্টয়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কুমষ্টয়ো।

২৭০২৩ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, কুমষ্টয়ো।

২৭০২৪ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, র্থোনোপোড়ো, কুমষ্টয়ো।

২৭০৪৬ রনমেিপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কুমষ্টয়ো সের , কুমষ্টয়ো।

২৭০৬৬ কিলোপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,কিলোপুর, সের, কুমষ্টয়ো ।

২৭০৮৩ মসরোজুল হক মুসমলি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, সের, কুমষ্টয়ো।

27142 মে ওে কুমষ্টয়ো হোই স্কুল, হোটি হমরপুর, সের, কুমষ্টয়ো ।

২৭১৫১ কক, এস, এি ঢোকো-মিনোপোড়ো উচ্চ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, সের, কুমষ্টয়ো।

২৮৫ 27149 কভড়োিোরো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কভড়োিোরো, কুমষ্টয়ো।

27149 কভড়োিোরো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কভড়োিোরো, কুমষ্টয়ো।

কেলোাঃ

২৮০০১ কমরিমন্দ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কমরিমন্দ, গোংনী, কিন্দ্রহরপুর।

২৮০০৩ গোংনী পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, গোংনী, কিন্দ্রহরপুর।

২৮০০৪ গোংনী পোইলট িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, গোংনী, কিন্দ্রহরপুর। 

২৮০০৯ গোংনী কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে,  গোংনী, কিন্দ্রহরপুর ।

২৮০১২ হুন্দ্রগোলিোড়ীয়ো কিোহোম্মেপুর হোেী িড়িউিীন িোধ্যমিক  মিদ্যোরয়, কপোাঃ 

কিোহোম্মেপুর, গোংনী, কিন্দ্রহরপুর।

২৮০২৩ সোন্দ্রহি নগর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,কোমেপুর, গোংনী, কিন্দ্রহরপুর।

২৮০৩১ কেোমি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কেোড়পুকুমরয়ো, গোংনী, কিন্দ্রহরপুর।

28040 গোড়োন্দ্রডোি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, গোংনী, কিন্দ্রহরপুর ।

২৮০০৫ েোমড়য়োপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মুমেিনগর, কিন্দ্রহরপুর।

২৮০১৩ আনন্দিোস মিয়ো িনসুর একোন্দ্রডিী , মুমেিনগর, কিন্দ্রহরপুর।

28039 আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, মিিপুর,   মুমেিনগর, কিন্দ্রহরপুর ।

২৮০০২ ফুলিোড়ীয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, সের , কিন্দ্রহরপুর।

২৮০০৬ কিন্দ্রহরপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কিন্দ্রহরপুর।

২৮০১৪ িোমলকো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,েোমরয়োপুর,বুমড়ন্দ্রপোিো,কিন্দ্রহরপুর।

২৮০১৫ কোেী কুেরি ইসলোি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কিন্দ্রহরপুর।

28041 আর আর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, রোধোকোন্তপুর, সের, কিন্দ্রহরপুর।

২৮৯ 28045 মুমেিনগর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

মুমেিনগর, কিন্দ্রহরপুর।

28045 মুমেিনগর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, মুমেিনগর, কিন্দ্রহরপুর।

কেলোাঃ

কিন্দ্রহরপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কিন্দ্রহরপুর।

চুয়োডোঙ্গো -০8

২৭০২১ কহোসনোিোে সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

কেৌলিপুর, কুমষ্টয়ো।

২৭০২২ কুমষ্টয়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কুমষ্টয়ো।

েোমড়য়োপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মুমেিনগর, 

কিন্দ্রহরপুর।

গোংনী পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, গোংনী, 

কিন্দ্রহরপুর।

২৮০০৩

কিন্দ্রহরপুর -4

২৮০০৫

২৭০১৬ আলোউমিন আহন্দ্রিে কন্দ্রলমেন্দ্রয়ট স্কুল, চকরগুয়ো, 

চড়োইন্দ্রকোল, কুিোরখোলী, কুমষ্টয়ো।

২৭০১৯ আিলো সেরপুর িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়,মিরপুর, 

কুমষ্টয়ো।

২৭০২০ কেৌলিপুর পোইলট িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, 

কেৌলিপুর, কুমষ্টয়ো।

২৭০১৩ সরকোমর কভড়োিোরো পোইলট িোধ্যমিক িোমলকো 

মিদ্যোলয়, কভড়োিোরো, কুমষ্টয়ো।

২৮৩

২৮২

২৮০০৬

২৮০

২৮৮

২৮৬

২৮৪

২৮৭

২৮১

২৭৯
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

২৯০০১ মসমিকীয়ো আলীি িোেরোসো,আলিডোঙ্গো, চুয়োডোঙ্গো।

২৯০৪১ আলিডোঙ্গো পোইলট িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, আলিডোঙ্গো, চুয়োডোংঙ্গো।

২৯০১৪ আমলয়োরপুর আমেে িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোরোগঞ্জ িোেোর, চুয়োডোঙ্গো।

২৯০০২ সন্দ্ররোেগঞ্জ উচ্চ মিদ্যোলয়, চুয়োডোংগো, সের, চুয়োডোংগো।

২৯০১৮ কসোহরোওয়োেী স্মরণী মিদ্যোপী , কপোাঃ মডন্দ্রঙ্গেহ, চুয়োডোঙ্গো।

২৯০১৯ মহেলগোড়ী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মহেলগোড়ী , চুয়োডোংগো।

29074 খোড়োন্দ্রগোেো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, গড়োইটুমপ, সের, চুয়োডোঙ্গো ।

২৯০০৩ েোমুরহুেো সরকোমর পোইলট হোই স্কুল, েোমুরহুেো, চুয়োডোংগো। 

২৯০০৪ েোমুরহুেো পোইলট গোল জস হোই স্কুল, েোমুরহুেো, চুয়োডোংগো।

২৯০১৭ কোপ জোসডোঙ্গো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কোপ জোসডোঙ্গো, েোমুরহুেো, চুয়োডোংগো।

২৯০৫৪ েয়রোিপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, েোমুরহুেো, চুয়োডোঙ্গো।

29071 মিষ্ণুপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, মিষ্ণুপুর, েোমুরহুে, চুয়োডোঙ্গো।

২৯০০৫ আলিডোংগো হোই স্কুল, আলিডোংগো, চুয়োডোংগো।

২৯০১৬ মুমন্সগঞ্জ একোন্দ্রডিী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ মুমন্সগঞ্জ, আলিডোংগো, চুয়োডোঙ্গো।

২৯০২৭ এনোন্দ্রয়িপুর িোড়োেী আলহোজ্ব িীর কখোস্তোর আলী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, আলিডোংগো, 

চুয়োডোংগো ।

২৯০৩২ ভোংিোড়ীয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,কপোাঃ হোটন্দ্রিোয়োমলয়ো , আলিডোংগো, চুয়োডোংগো।

২৯০৩৬ মনপ্পন কেোহো কটকমনকযোল স্কুল (এসএসমস কভোকাঃ), আলিডোঙ্গো, চুয়োডোঙ্গো।

29072 হোরেী িীর সোিসুমিন আহন্দ্রিে িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, আলিডোঙ্গো, চুয়োডোঙ্গো ।

২৯০০৬ চুয়োডোঙ্গো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, চুয়োডোঙ্গো।

২৯০০৭ নীলিমনগঞ্জ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, নীলিমনগঞ্জ , চুয়োডোঙ্গো।

২৯০৫৬ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, চুয়োডোংগো

২৯০০৮ েীিননগর র্থোনো িহুমুখী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কেৌলিগঞ্জ, েীিননগর, চুয়োডোঙ্গো।

২৯০২৬ মিনোেপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,হোসোেহ,েীিননগর, চুয়োডোঙ্গো।

২৯০৩১ হোসোেোহ িহুমুখী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ হোসোেহ, েীিননগর, চুয়োডোংগো।

২৯০০৯ েীিননগর র্থোনো সরকোমর পোইলট িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয় , েীিননগর, 

চুয়োডোংগো।

২৯০১৫ িন্দ্রনোহরপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, েীিননগর, চুয়োডোংগো।

২৯০২১ উর্থলী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ রোমঙ্গয়োন্দ্রপোিো, েীিননগর, চুয়োডোঙ্গো।

২৯৭ 29075 েীিননগর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

েীিননগর, চুয়োডোঙ্গো।

29075 েীিননগর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , েীিননগর, চুয়োডোঙ্গো।

কেলোাঃ

৩০০০৫ কিৌলোনোিোে িোধ্যমিক  মিদ্যোলয়, লক্ষীপুর, মঝনোইেহ।

৩০০২৫ হোট কগোপোলপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,হোট কগোপোলপুর,মঝনোইেহ।

30118 িধুপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, িধুপুর, সের, মঝনোইেহ ।

৩০০০৩ সমলমুন্দ্রন্নছো গোল জস হোই স্কুল, নলডোঙ্গো, কোলীগঞ্জ,মঝনোইেহ।

৩০০০৬ নলডোংগো ভুেণ পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কোলীগঞ্জ, মঝনোইেহ।

৩০০৬৯ কোলুখোলী িধুপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কোলীগঞ্জ, মঝনোইেহ।

৩০০৭০ কিথুলী কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কোমলগঞ্জ, মঝনোইেহ।

৩০০৭৬ মি.এইচ,এ, মি মুমন্দয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মুমন্দরো, কোমলগঞ্জ, মঝনোইেহ।

৩০১০০ হোট িোরিোেোর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ হোট িোরিোেোর, কোলীগঞ্জ, মঝনোইেহ।

30115 চাঁচড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, চাঁচড়ো, কোমলগঞ্জ, মঝনোইেহ ।

৩০০০৭ িন্দ্রহেপুর িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়,   িন্দ্রহেপুর, মঝনোইেহ।

৩০০১২ িন্দ্রহেপুর মিমুখী হোই স্কুল, িন্দ্রহেপুর, মঝনোইেহ।

৩০০৩৮ েত্ত নগর এস এি িোি জ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িন্দ্রহিপুর, মঝনোইেহ।

30116 খোমলিপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, খোমলিপুর , িন্দ্রহিপুর, মঝনোইেহ ।

৩০০০১ বিলকুপো গোল জস হোই স্কুল, বিলকুপো, মঝনোইেহ।

৩০০০২ কমিরপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, বিলকুপো,মঝনোইেহ।

৩০০০৮ বিলকুপো সরকোমর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, বিলকুপো, মঝনোইেহ।

৩০০১৬ মি এল কক কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, বিলকুপো, মঝনোইেহ।

৩০০৬২ কোিলোগোড়ী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, বিলকুপো, মঝনোইেহ।

মঝনোইেহ -8

৩০০০৬ নলডোংগো ভুেণ পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

কোলীগঞ্জ, মঝনোইেহ।

৩০০০৭ িন্দ্রহেপুর িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, িন্দ্রহেপুর, 

মঝনোইেহ।

৩০০০৮ বিলকুপো সরকোমর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, 

বিলকুপো, মঝনোইেহ।

৩০০২৫ হোট কগোপোলপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,হোট 

কগোপোলপুর,মঝনোইেহ।

২৯০০৬ চুয়োডোঙ্গো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

চুয়োডোঙ্গো।

২৯০০৮ েীিননগর র্থোনো িহুমুখী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

কেৌলিগঞ্জ, েীিননগর, চুয়োডোঙ্গো।

২৯০০৯ েীিননগর র্থোনো সরকোমর পোইলট িোধ্যমিক 

িোমলকো মিদ্যোলয়, েীিননগর, চুয়োডোংগো।

২৯০০৪ েোমুরহুেো পোইলট গোল জস হোই স্কুল, েোমুরহুেো, 

চুয়োডোংগো।

মসমিকীয়ো আলীি িোেরোসো,আলিডোঙ্গো, 

চুয়োডোঙ্গো।

২৯০০৫ আলিডোংগো হোই স্কুল,আলিডোংগো, চুয়োডোংগো।

২৯০০২ সন্দ্ররোেগঞ্জ উচ্চ মিদ্যোলয়, চুয়োডোংগো, সের, 

চুয়োডোংগো।

২৯০০১

৩০১

৩০০

২৯৫

২৯৪

২৯২

২৯৯

২৯৬

২৯৮

২৯০

২৯৩

২৯১

Page 29 Center list-IX_2022



ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৩০০৯৩ অমচন্তযপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, বিলকুপো, মঝনোইেহ।

৩০০০৯ ককোটচাঁেপুর সরকোমর িন্দ্রডল পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ককোটচাঁেপুর,মঝনোইেহ

৩০০১০ ককোট চাঁেপুর গোল জস হোই স্কুল, ককোট চাঁেপুর, মঝনোইেহ।

৩০০৭১ সোিেোরপুর মুনছুর আলী একোন্দ্রডিী,েয়মেয়ো, ককোটচাঁেপুর, কেলো: মঝনোইেহ ।

30119 কিখ কিোেোিির কহোসোইন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোলুহোর, ককোটচাঁেপুর, মঝনোইেহ ।

৩০০০৪ রঘুনোর্থপুর কহোন্দ্রসন আলী েোমখল িোেরোসো, হমরণোকুি, মঝনোইেহ।

৩০০১১ হমরনোকুি পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, হমরনোকুি,মঝনোইেহ।  

30113 ভিোমনপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, ভিোমনপুর, হমরণোকুন্ডু, মঝনোইেহ ।

৩০০১৩ মিজ্ঞোন ও কোমরগমর ইনমেটিউট , সের মঝনোইেহ।

৩০০৪৪ রোিচন্দ্রপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,  হমলধোনী, সের, মঝনোইেহ। 

৩০০৫৬ গোন্নো িোেোর কোমরগমর স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে , গোন্নো িোেোর, মঝনোইেহ।

৩০০১৪ মঝনোইেহ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , মঝনোইেহ।

৩০০৩১ লোউমেয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, সের ,মঝনোইেহ।

৩০০৪৩ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, সের, মঝনোইেহ।

কেলোাঃ

৩১০০৩ িোগুরো কষ্টমডয়োি পোড়ো িোমলকো গোল জস আমলি িোেরোসো, সের, িোগুরো।

৩১০০৪ ইসলোমিক কোমরগমর ও কভোন্দ্রকিনোল  ইনমেটিউট, সের, িোগুরো।

৩১০০৫ রোউিোরো এইচ এন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, রোউিরো, িোগুরো।

৩১০৭২ হোেীপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপো-হোমেপুর, সের, িোগুরো।

৩১০২২ িোগুড়ো আইমডয়োল কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, আিোলপুর, 

িোগুরো।

৩১০০৭ আিকিল েোিীয় িরুন সংি িোেরোসো, শ্রীপুর, িোগুরো।

৩১০০৯ শ্রীপুর এিমস পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, শ্রীপুর, িোগুরো। 

৩১০১০ খোিোরপোড়ো গোল জস হোই স্কুল,খোিোরপোড়ো িোেোর, শ্রীপুর, িোগুরো।

৩১০৩১ কোেলী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কোেলীিোেোর, শ্রীপুর,িোগুরো।

৩১০৬০ ডোাঃ নূরুল কহোন্দ্রসন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, গ্রোি: কিলোপুর, নোন্দ্রকোল, শ্রীপুর, িোগুরো।

৩১০৬৪ কচৌগোমছ িোধ্যাঃ মিদ্যোলয়, শ্রীপুর, িোগুরো।

31079 শ্রীন্দ্রকোল িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, শ্রীন্দ্রকোল, শ্রীপুর, িোগুরো ।

৩০৯ ৩১০১১ গঙ্গোরোিপুর মপ কক িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

হমরিলো, িোমলখো, িোগুরো।

৩১০১১ গঙ্গোরোিপুর মপ কক িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ হমরিলো, িোমলখো, িোগুরো।

৩১০১২ আিেোে আলী িহুমুখী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ বুনোগোিী, িোমলখো, িোগুরো।

৩১০২৩ আমুমড়য়ো কোমরগমর ও ব্যিসোয় ব্যিিোপনো কন্দ্রলে,সের িোগুরো

৩১০৩৯ খোটর রোিনন্দকো ী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোমলখো , িোগুরো

৩১০৬৯ মুমন্স িমহদুর রহিোন মিএি কন্দ্রলে,আড়পোড়ো,িোমলখো, িোগুরো।

৩১০১৭ িোমলখো আইমডয়োল কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, িোমলখো, 

িোগুরো।

31078 িোমলখো র্থোনো উচ্চ মিদ্যোলয়, িোমলখো, িোগুরো।

৩১০০১ নওহোটো রোনী পিীি পোিনী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কিোহম্মেপুর, িোগুরো।

৩১০০২ িোমলমেয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোমলমেয়ো, কিোহম্মেপুর, িোগুরো।

৩১০১৩ নহোটো গোল জস স্কুল এি আইমডয়োল কন্দ্রলে, কপোাঃনহোটো, কিোহোম্মেপুর, িোগুরো।

৩১০২০ কিোহোম্মেপুর আেি জ কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কপোাঃ 

িহম্মেপুর, িহম্মেপুর, িোগুরো।

৩১০২৬ নড়োইল-িোগুরো আইমডয়োল কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, িহম্মেপুর, িোগুরো।

৩১০৪৫ িেোিোড়ীয়ো এস, এন কটকমনকযোল স্কুল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, 

কিোহম্মেপুর, িোগুরো।

৩১০৫৪ পলোি িোড়ীয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িহম্মেপুর, িোগুরো।

৩১০১৪ িোগুরো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, িোগুরো।

৩১০২৪ আল-আমিন কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, পোরনোন্দুয়োলী,  

িোগুরো।

৩১০৫২ েগেল সমম্মলনী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোগুরো।

িোগুরো কষ্টমডয়োি পোড়ো িোমলকো গোল জস আমলি 

িোেরোসো, িোগুরো, সের, িোগুরো।

৩১০০৫ রোউিোরো এইচ এন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, রোউিরো, 

িোগুরো।

৩১০১৪ িোগুরো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

িোগুরো।

৩১০০৯ শ্রীপুর এিমস পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, শ্রীপুর, 

িোগুরো।

৩১০১২ আিেোে আলী িহুমুখী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

বুনোগোিী, িোমলখো, িোগুরো।

৩১০১৩ নহোটো গোল জস স্কুল এি আইমডয়োল কন্দ্রলে, কপোাঃ 

নহোটো, কিোহোম্মেপুর, িোগুরো।

ককোটচাঁেপুর সরকোমর িন্দ্রডল পোইলট িোধ্যমিক 

মিদ্যোলয়, ককোটচাঁেপুর, মঝনোইেহ।

৩০০০৯

৩১০০৩

৩০০১১ হমরনোকুি পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

হমরনোকুি,মঝনোইেহ।

৩০০১৩ মিজ্ঞোন ও কোমরগমর ইনমেটিউট , িোড়ী নং- 

১০৯, করোড-২, িহীে িমিউর রহিোন সড়ক, সের 

মঝনোইেহ।

িোগুরো-০৮

৩০০০৮ বিলকুপো সরকোমর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, 

বিলকুপো, মঝনোইেহ।

মঝনোইেহ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

মঝনোইেহ।

৩০৫ ৩০০১৪

৩১২

৩০৮

৩১১

৩১০

৩০৭

৩০২

৩০৪

৩০১

৩০৬

৩০৩
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

31077 কোটোখোলী উচ্চ মিদ্যোলয়, নরমসংহোটি, িোগুরো সের, িোগুরো ।

৩১০০৮ সরস্বিী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ মসংড়ো, িোমলখো, িোগুরো।

৩১০৪২ শ্রীহে িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ আড়পোড়ো, িোমলখো, িোগুড়ো।

৩১০৫৩ কসওেগোিী আেি জ িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, িোমলখো, িোগুড়ো।

31084 িোমলখো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, িোগুরো।

কেলোাঃ

৩২০০১ লক্ষীপোিো আেি জ উচ্চ  মিদ্যোলয়, কলোহোগড়ো, নড়োইল।

৩২০০৯ কলোহোগড়ো লক্ষীপোিো পোইলট উচ্চ  িোমলকো মিদ্যোলয় , কলোহোগড়ো , নড়োইল।

৩২০৫০ লোহুমড়য়ো এইচ.এ.কক একোন্দ্রডিী, লোহুমড়য়ো কোমলগঞ্জ, কলোহোগড়ো, নড়োইল।

৩২০০৭ কলোহোগড়ো সরকোমর পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়, কলোহোগড়ো,নড়োইল।

৩২০২০ িমরচপোিো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,কপোাঃ িমরচপোিো,কলোহোগড়ো, নড়োইল।

৩২০৩৩ এল,এস,কে,এন ইউমনয়ন ইন্সটিটিউিন,কপোাঃ এন,এস,কখোলো, কলোহোগড়ো, নড়োইল।

৩২০৩৭ কোমিপুর এ.মস. িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কোমিপুর, কলোহগড়ো, নড়োইল।

32051 িমেকপুর ইউমনয়ন উচ্চ  মিদ্যোলয়, িঙ্গলহোটো, কলোহোগড়ো, নড়োইল

৩২০০২ কোমলয়ো পোইলট মপএস িোধ্যমিক গোল জস স্কুল,কোমলয়ো, নড়োইল 

৩২০১০ কোমলয়ো সরকোমর পোইলট িন্দ্রডল িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কোমলয়ো, নড়োইল।

৩২০১৬ কোমলয়ো েোমখল িোেরোসো, কোমলয়ো, নড়োইল।

৩২০২৩ িোহিোগ ইউনোইন্দ্রটড একোন্দ্রডমি, কোমলয়ো, নড়োইল।

৩২০২৮ িোঐন্দ্রসোনো কোিমিয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ িোঐন্দ্রসোনো, কোমলয়ো, নড়োইল।

৩২০৩৮ িহীে এখলোস উমিন আহম্মে িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কোমলয়ো, নড়োইল।

৩২০০৩ িড়শুলো মিশু সেন কিন্দ্রলক্স কযোন্দ্রডট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, সের , নড়োইল।

৩২০০৬ িোইেপোড়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোইেপোড়ো, নড়োইল।

৩২০১১ নড়োইল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, নড়োইল ।

৩২০৪৩ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, নড়োইল।

৩১৮ 32053 কোমলয়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

নড়োইল।

32053 কোমলয়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, নড়োইল।

কেলোাঃ

৩৩০০৩ ছোমিয়োন িলো িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়,িোিোরপোড়ো,যন্দ্রিোর। 

৩৩০০৪ িোকড়ী িহুমুখী হোই স্কুল, িোিোরপোড়ো, যন্দ্রিোর।

৩৩০০৫ খলিী আেি জ িোমলকো হোই স্কুল,িহরিপুর, িোিোরপোড়ো,যন্দ্রিোর।

৩৩১৮২ িোিোরপোড়ো পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, িোিোরপোড়ো, যন্দ্রিোর ।

৩৩০০৬ যোেিপুর কটকমনকযোল ইনমেটিউট, কগৌরনগর, িোিোরপোড়ো, যন্দ্রিোর।

33252 েহুরপুর রোিন্দ্রগোপোল িহুমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, েহুরপুর, িোিোরপোড়ো, যন্দ্রিোর ।

৩৩০১২ কচৌগোছো সোহেোি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,কপোাঃ কচৌগোছো, যন্দ্রিোর।

৩৩০১৩ কো গড়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোন্দোরিোড়ীয়ো, কচৌগোছো,যন্দ্রিোর।

৩৩০৬৩ কে,এইচ, মড িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কচৌগোছো, যন্দ্রিোর।

৩৩০৮৮ স্বরূপেোহ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,  স্বরূপেোহ, কচৌগোছো, যন্দ্রিোর।

৩৩১৮১ চাঁেপোড়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কচৌগোছো, যন্দ্রিোর।

33260 পোমিমিলো হোেী িোহেোহোন আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, পোমিমিলো, কচৌগোছো, যন্দ্রিোর ।

৩৩০১৪ মঝকরগোছো গোল জস হোই স্কুল, মঝকরগোছো, যন্দ্রিোর।

৩৩০২৩ আমলমুন্দ্রন্নছো গোল জস হোই স্কুল,কপোাঃ কোন্দ্রয়িন্দ্রকোলো,মঝকরগোছো, যন্দ্রিোর।

৩৩০২৪ মঝকরগোছো এি এল উচ্চ  মিদ্যোলয়,   মঝকরগোছো, যন্দ্রিোর।

৩৩০৮৯ মেগেোনো কখোিোলনগর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,মঝকরগোছো,যন্দ্রিোর।

৩৩০৯১ কুিল নগর কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, মঝকড়গোছো, যন্দ্রিোর।

33262 টোওরো আমেজুর রহিোন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, পোটুয়োপোড়ো, মঝকরগোছো, যন্দ্রিোর ।

৩৩০১৭ িন্দ্রড়ঙ্গো সন্দ্রম্মোলনী মিদ্যোপী , ককিিপুর, যন্দ্রিোর।

৩৩১৪৭ িোমলয়োডোঙ্গো সোি জেনীন কেিোলয় কোমরগমর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ককিিপুর, যন্দ্রিোর

৩৩০০২ কধোপোেী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,কনোয়োপোড়ো, অভয়নগর, যন্দ্রিোর।

৩৩০১৯ নওয়োপোড়ো পোইলট গোল জস হোই স্কুল,  অভয়নগর, যন্দ্রিোর।

৩৩১৩৯ সুন্দলী এস.টি,স্কুল এি কন্দ্রলে, সুন্দলী, অভয়নগর, যন্দ্রিোর।

৩৩১৪০ মসংগোড়ী িন্দ্রডল িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ ভূমগলহোট, অভয়নগর, যন্দ্রিোর।

৩১৩ 31084 িোমলখো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

িোগুরো।

মঝকরগোছো গোল জস হোই স্কুল, মঝকরগোছো, যন্দ্রিোর।

কচৌগোছো সোহেোি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,কপোাঃ 

কচৌগোছো, যন্দ্রিোর।

৩৩০০৫ খলিী আেি জ িোমলকো হোই স্কুল, কপোাঃ িহরিপুর, 

িোিোরপোড়ো, যন্দ্রিোর।

নওয়োপোড়ো পোইলট গোল জস হোই স্কুল, অভয়নগর, 

যন্দ্রিোর।

৩৩০০৬ যোেিপুর কটকমনকযোল ইনমেটিউট, কগৌরনগর, 

িোিোরপোড়ো, যন্দ্রিোর।

িন্দ্রড়ঙ্গো সন্দ্রম্মোলনী মিদ্যোপী , ককিিপুর, যন্দ্রিোর।৩৩০১৭

৩৩০১৯

কলোহোগড়ো সরকোমর পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়, 

কলোহোগড়ো, নড়োইল।

৩২০১০ কোমলয়ো সরকোমর পোইলট িন্দ্রডল িোধ্যমিক 

মিদ্যোলয়, কোমলয়ো, নড়োইল।

নড়োইল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

নড়োইল ।

যন্দ্রিোর-১6

৩১০১৪ িোগুরো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

িোগুরো।

৩২০০১ লক্ষীপোিো আেি জ উচ্চ  মিদ্যোলয়, কলোহোগড়ো, 

নড়োইল।

নড়োইল-5
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ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৩৩১৬৪ আড়পোড়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,  সুন্দলী, অভয়নগর, যন্দ্রিোর।

৩৩২১৯ উত্তর অভয়নগর কোমরগমর স্কুল এি কন্দ্রলে, কপোাঃ শ্রীধরপুর, অভয়নগর, যন্দ্রিোর।

৩৩০১৬ নওয়োপোড়ো িংকর পোিো সরকোমর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, অভয়নগর, যন্দ্রিোর।

33249 একিোরপুর িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, একিোরপুর, অভয়নগর, যন্দ্রিোর ।

৩৩০০১ এস এস মে িরন ডোলী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ িরন ডোলী, ককিিপুর, যন্দ্রিোর।

৩৩০২০ ককিিপুর সরকোমর পোইলট উচ্চ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ককিিপুর, যন্দ্রিোর।

৩৩০৩১ ককিিপুর পোইলট িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, ককিিপুর, যন্দ্রিোর।

33258 মূলগ্রোি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মূলগ্রোি, ককিিপুর, যন্দ্রিোর ।

৩২৭ ৩৩০২৫ খোজুরো এি এন মিে িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

কগৌরনগর, যন্দ্রিোর, সের , যন্দ্রিোর।

৩৩০২৫ খোজুরো এি এন মিে িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কগৌরনগর, যন্দ্রিোর, সের , যন্দ্রিোর।

৩৩০২৬ বুরুে িোগোন গোল জস হোই স্কুল,যোেিপুর, িোি জো,যন্দ্রিোর। 

৩৩০২৭ িোি জো পোইলট হোই স্কুল, িোি জো, যন্দ্রিোর।

৩৩১৪২ িরুে িোগোন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ যোেিপুর, িোি জো, যন্দ্রিোর।

৩৩০০৭ িমনরোিপুর কোমরগমর কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িমনরোিপুর, যন্দ্রিোর।

৩৩০২৮ রোেগঞ্জ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, রোেগঞ্জ, িমনরোিপুর, যন্দ্রিোর।

৩৩০৩০ মচনোন্দ্রটোলো কোমরগমর িোধ্যমিক স্কুল, মচনো কটোলো িোেোর, িমনরোিপুর, যন্দ্রিোর।

৩৩২১০ চাঁেপুর িোমঝআলী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িমনরোিপুর, যন্দ্রিোর।

33253 িমনরোিপুর আেি জ সমম্মলনী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, গোংরো, িমনরোিপুর, যন্দ্রিোর ।

৩৩০১০ হোমসিপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, হোমসিপুর, যন্দ্রিোর।

৩৩০১৫ িমিন নগর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, সের,যন্দ্রিোর।

৩৩০৩২ যন্দ্রিোর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে,যন্দ্রিোর।

৩৩০০৮ মুমন্স কিন্দ্রহরুেোহ হোই স্কুল, চোন্দুটিয়ো, ককোিয়োলী, যন্দ্রিোর।

৩৩০০৯ রূপমেয়ো িহীে স্মৃমি িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়,সের,যন্দ্রিোর।

৩৩০৩৩ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, পদ্মো মিমেং, কিখহোটী, িোিলোিলো, র্থোনোাঃ 

ককোিয়োলী, যন্দ্রিোর।৩৩০৭৭ এযোমসস কমম্পউটোর কেমনং ইনমেটিউট, সের, যন্দ্রিোর।

৩৩১১৩ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, নোমের িংকরপুর, যন্দ্রিোর।

33255 মুন্দ্রক্তশ্বরী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কভকুটিয়ো, সের, যন্দ্রিোর ।

৩৩০৬০ িন্দ্রনোহরপুর কটকমনকযোল স্কুল এি সোন্দ্রয়ন্স কন্দ্রলে, িমনরোিপুর, যন্দ্রিোর।

৩৩১৬৯ িমিয়োহোটী অক্ষয় িমহলো কটকমনকযোল স্কুল অযোি কন্দ্রলে, িমনরোিপুর,  যন্দ্রিোর।

৩৩০১৮ মুমক্তন্দ্রযোদ্ধো কোমরগমর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,  ককিিপুর, যন্দ্রিোর।

৩৩০২৯ বুড়ীহোটী িহুমুখী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ককিিপুর, যন্দ্রিোর।

৩৩১২৪ সোগরোঁড়ী িোইন্দ্রকল িধুসূেন ইনমেটিউট, কপোাঃ সোগরোঁড়ী, ককিিপুর, যন্দ্রিোর ।

33273 আবু িোরোি সোন্দ্রেক সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, ককিিপুর, যন্দ্রিোর।

৩৩০২২ রোেগঞ্জ িহীে স্মৃমি িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, িমনরোিপুর, যন্দ্রিোর।

৩৩০৯৬ িয়লো হোট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,কনংগুড়োহোট,িমনরোিপুর,যন্দ্রিোর।

33274 িমনরোিপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, যন্দ্রিোর।

৩৩০১১ সড়োিলো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, সোনন্দ্রকোনো, িোি জো, যন্দ্রিোর।

৩৩০৮৬ পোকমিয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,পোকমিয়ো িোেোর,িোি জো, যন্দ্রিোর।

33248 কিনোন্দ্রপোল িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, ভন্দ্রিরিোর, িোি জো, যন্দ্রিোর ।

33275 িোি জো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, যন্দ্রিোর

কেলোাঃ

৩৪০০৬ কোমলগঞ্জ পোইলট কমিউমনটি হোই স্কুল,   কোমলগঞ্জ, সোিক্ষীরো।

৩৪০০৭ কিৌিলো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কিৌিলো, কোমলগঞ্জ, সোিক্ষীরো।

৩৪০২২ কোমলগঞ্জ  গোল জস হোই স্কুল, কোমলগঞ্জ, সোিক্ষীরো।

৩৪০৭১ কিোহোম্মে নগর েোরুল সুন্নোি েোমখল িোেরোসো, কোমলগঞ্জ, সোিক্ষীরো।

৩৪০৮৪ চম্পোফুল আাঃ প্রাঃ চাঃ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কোমলগঞ্জ, সোিক্ষীরো।

৩৪০৮৯ উজ্জীিনী  ইনমেটিউট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মনেন্দ্রেিপুর, কোমলগঞ্জ, সোিক্ষীরো।

৩৪০৯০ রিনপুর িোরকনোর্থ িহুমূখী  মিদ্যোপী ,রিনপুর, কোমলগঞ্জ, সোিক্ষীরো।

৩৪০১২ ঝোউডোঙ্গো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ঝোউডোঙ্গো, সোিক্ষীরো।

৩৪০৫৬ মিেজোনগর আেি জ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কোওনডোঙ্গো, সের , সোিক্ষীরো।

আবু িোরোি সোন্দ্রেক সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, ককিিপুর, যন্দ্রিোর।

৩৩৪

িমনরোিপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

যন্দ্রিোর।

33274

নওয়োপোড়ো পোইলট গোল জস হোই স্কুল, অভয়নগর, 

যন্দ্রিোর।

33273

রোেগঞ্জ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ রোেগঞ্জ, 

িমনরোিপুর,  যন্দ্রিোর।

৩৩০৩২ যন্দ্রিোর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

যন্দ্রিোর।

33275 িোি জো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

যন্দ্রিোর

কোমলগঞ্জ পোইলট কমিউমনটি হোই স্কুল, কোমলগঞ্জ, 

 সোিক্ষীরো।

ঝোউডোঙ্গো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ঝোউডোঙ্গো, 

সোিক্ষীরো।

সোিক্ষীরো -১3

৩৪০০৬

৩৩১৬৯ িমিয়োহোটী অক্ষয় িমহলো কটকমনকযোল স্কুল অযোি 

কন্দ্রলে,  িমনরোিপুর,  যন্দ্রিোর।

নওয়োপোড়ো িংকর পোিো সরকোমর িোধ্যমিক 

মিদ্যোলয়, নওয়োপোড়ো, অভয়নগর, যন্দ্রিোর।

িোি জো পোইলট হোই স্কুল, িোি জো, যন্দ্রিোর।

৩৩০২০ ককিিপুর সরকোমর পোইলট উচ্চ িোধ্যমিক 

মিদ্যোলয়, ককিিপুর, যন্দ্রিোর।
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ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৩৪০১৫ সমখপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কেিহোটো, সোিক্ষীরো।

৩৪০১৬ আহসোমনয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, আস্কোরপুর, কেিহোটো, সোিক্ষীরো।

৩৪০৪৯ ইছোিমি কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, কেিহোটো, সোিক্ষীরো। 

৩৪১০৫ কেিহোটো কটকমনকযোল স্কুল, কেিহোটো, সোিক্ষীরো।

34160 িন্দ্রহরো এ.টি. িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কেিহোটো, সোিক্ষীরো ।

৩৪০০৮ কন্দ্রলে অি মিেন্দ্রনস এি কটকমনকযোল এডুন্দ্রকিন, সের , সোিক্ষীরো।

৩৪০১৭ সোিক্ষীরো পেী িংগল িোধ্যমিক মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, সোিক্ষীর।

৩৪০০৪ কলোন্দ্ররোয়ো িন্দ্রডল িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কলোন্দ্ররোয়ো, সোিক্ষীরো।

৩৪০০৫ কখোি িহুমুখী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কলোন্দ্ররোয়ো, সোিক্ষীরো।

৩৪০১৮ কলোন্দ্ররোয়ো সরকোমর মে. কক. এি. কক পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কলোন্দ্ররোয়ো, 

সোিক্ষীরো।

৩৪০২১ কলোন্দ্ররোয়ো গোল জস হোই স্কুল, কলোন্দ্ররোয়ো, সোিক্ষীরো।

৩৪০৭০ কোিোরোলী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ কোিোরোলী, কলোন্দ্ররোয়ো, সোিক্ষীরো।

৩৪০৮৩ িহীে মেয়ো েোমখল িোেরোসো, কপোাঃ কেয়োড়ো, কলোন্দ্ররোয়ো, সোিক্ষীরো।

34161 েিেি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,গনপমিপুর, কলোন্দ্ররোয়ো, সোিক্ষীরো ।

৩৪০১৯ নমকপুর পোইলট হোই স্কুল, নমকপুর, শ্যোিনগর, সোিক্ষীরো।

৩৪০৭৭ শ্যোিনগর কটকমনকযোল অযোি মিএি কন্দ্রলে, শ্যোিনগর, সোিক্ষীরো।

34164 ঈশ্বরীপুর এ কসোিহোন উচ্চ মিদ্যোলয়, ঈশ্বরীপুর, শ্যোিনগর, সোিক্ষীরো ।

৩৪০০৩ িপিন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, আড়পোংগোমিয়ো, শ্যোিনগর, সোিক্ষীরো।

৩৪০২০ নমকপুর পোইলট িোমলকো উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ নমকপুর,  শ্যোিনগর, সোিক্ষীরো।

৩৪০৮২ আটুমলয়ো আাঃ কোন্দ্রের িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, শ্যোিনগর, সোিক্ষীরো।

৩৪১০৯ নুরনগর আিোলিো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, শ্যোিনগর, সোিক্ষীরো।

৩৪১২৯ মচংড়োখোলী  িোধ্যমিক মিদ্যো মনন্দ্রকিন, শ্যোিনগর, সোিক্ষীরো।

৩৪০১৪ পোটন্দ্রকলিোটো আেি জ উচ্চ  মিদ্যোলয়, িোলো, সোিক্ষীরো।

৩৪০২৩ কুমিরো পোইলট িোধ্যমিক গোল জস হোই স্কুল, কপোাঃ কুমিরো, িোলো, সোিক্ষীরো।

৩৪১০৩ ইসলোিকোটি কটকমনকযোল এযোি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট  কন্দ্রলে, গ্রোি ও কপোাঃ  

ইসলোিকোটি, িোলো, সোিক্ষীরো।

৩৪১১৪ খমললনগর ইউমনয়ন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোলো, সোিক্ষীরো। 

34162 িন্দ্রলয়ো চাঁেকোটি অগ্রণী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, চাঁেকোটি, িোলো, সোিক্ষীরো ।

34163 ফুলিোড়ী উচ্চ মিদ্যোল, িোলো, সোিক্ষীরো।

৩৪০০৯ িেী কিোহোম্মে িমেবুর রহিোন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, সের, সোিক্ষীরো।

৩৪০১১ পলোিপুর আেি জ উচ্চ  মিদ্যোলয়, পলোিপুর, সোিক্ষীরো।

৩৪০২৪ সোিক্ষীরো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, সোিক্ষীরো।

৩৪০৪৩ সীিোন্ত িোমলকো কভোন্দ্রকিনোল স্কুল এি কোমরগমর কন্দ্রলে , সের, সোিক্ষীরো।

৩৪০৭৯ এ.মভ.এ.এস কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, ঝটিয়ো, সোিক্ষীরো।

34167 সোিক্ষীরো সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয়, আলীপুর,সের, সোিক্ষীরো ।

৩৪০৩৮ মপ্রমন্সপোল আক্তোরুজ্জোিোন মিজ্ঞোন, কৃমে ও কোমরগমর কন্দ্রলে, িোলো, সোিক্ষীরো।

৩৪১০৬ পোটন্দ্রকলিোটো কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, পোটন্দ্রকলিোটো , িোলো, সোিক্ষীরো।

৩৪০০১ েরগোপুর এস কক আর এইচ হোই স্কুল, আিোশুমন, সোিক্ষীরো।

৩৪০৫৪ সুন্দরিন কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, আিোশুমন, সোিক্ষীরো।

34166 কুন্দুমড়য়ো মপ এন উচ্চ মিদ্যোলয়,কুন্দুমড়য়ো,আিোশুমন, সোিক্ষীরো ।

৩৪৬ 34170 কোমলগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

কোমলগঞ্জ, সোিক্ষীরো।

34170 কোমলগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , কোমলগঞ্জ, সোিক্ষীরো।

৩৪৭ 34171 শ্যোিনগর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

শ্যোিনগর, সোিক্ষীরো।

34171 শ্যোিনগর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, শ্যোিনগর, সোিক্ষীরো।

কেলোাঃ

৩৪৮ ৩৫০০১ েোমিরো িোেোর আসিমিয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

েোমিরোহোট, ফুলিলো, খুলনো।

৩৫০০১ েোমিরো িোেোর আসিমিয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, েোমিরোহোট, ফুলিলো, খুলনো।

৩৫০০৮ আন্তেজোমিক কোমরগমর বৃমত্তমূলক প্রমিক্ষণ ও গন্দ্রিেণো ককন্দ্র, ডুমুমরয়ো, খুলনো।

৩৪০৩৮ মপ্রমন্সপোল আক্তোরুজ্জোিোন মিজ্ঞোন, কৃমে ও 

কোমরগমর কন্দ্রলে, িোলো, সোিক্ষীরো।

৩৪০৫৪ সুন্দরিন কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট 

কন্দ্রলে, আিোশুমন, সোিক্ষীরো।

৩৫০০৮ আন্তেজোমিক কোমরগমর বৃমত্তমূলক প্রমিক্ষণ ও 

গন্দ্রিেণো ককন্দ্র, ডুমুমরয়ো, খুলনো।

খুলনো-২2

নমকপুর পোইলট িোমলকো উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

নমকপুর,  শ্যোিনগর,  সোিক্ষীরো।

কলোন্দ্ররোয়ো সরকোমর মে. কক. এি. কক পোইলট 

িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কলোন্দ্ররোয়ো, সোিক্ষীরো।

৩৪০২৩ কুমিরো পোইলট িোধ্যমিক গোল জস হোই স্কুল, কপোাঃ 

কুমিরো, িোলো, সোিক্ষীরো।

৩৪০২৪ সোিক্ষীরো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

সোিক্ষীরো।

আহসোমনয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, আস্কোরপুর, 

কেিহোটো, সোিক্ষীরো।

৩৪০১৭ সোিক্ষীরো পেী িংগল িোধ্যমিক মিদ্যোলয় ও 

কন্দ্রলে, সোিক্ষীর।

৩৪০১৯ নমকপুর পোইলট হোই স্কুল, নমকপুর, শ্যোিনগর, 

সোিক্ষীরো।

৩৪৯
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৩৫২২৮ রংপুর কোমলিোটি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপো-রংপুর কোমলিোটি, ডুমুমরয়ো, খুলনো।

৩৫১২১ িোরোহ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,  ডুমুমরয়ো, খুলনো।

৩৫০০৯ ককমড সোহো পোড়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কেিদুয়োর, পোইকগোছো, খুলনো।

৩৫০৯৬ কমপলমুনী কিন্দ্রহরুন কনছো গোলস জ উচ্চ মিদ্যোলয় পোইকগোছো, খুলনো।

৩৫১৩৩ মপ,টি,মড সুন্দরিন কটকমনকযোল এি কভোন্দ্রকিনোল স্কুল, পোইকগোছো, খুলনো।

35252 কক, মে, এইচ, এি কিৌখোলী ইউনোইন্দ্রটড একোন্দ্রডমি, পোইকগোছো, খুলনো ।

৩৫০০৬ িয়রো ডোক মিভোগীয় িোধ্যমিক স্কুল, িয়রো, খুলনো। 

৩৫০১০ কসন্ট কেমভয়োস জ হোই স্কুল, কসোনোডোঙ্গো, খুলনো।

৩৫০৯৩ করভো পলস িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,  কসোনোডোঙ্গো, খুলনো।

৩৫২ ৩৫০১১ ডুমুমরয়ো এনমেমস অযোি এনমসন্দ্রক িোধ্যমিক 

মিদ্যোলয়, ডুমুমরয়ো, খুলনো।

৩৫০১১ ডুমুমরয়ো এনমেমস অযোি এনমসন্দ্রক িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ডুমুমরয়ো, খুলনো।

৩৫০১২ িঙ্গভোেী িোধ্যমিক হোই স্কুল, খোমলিপুর, খুলনো।

৩৫০৫৩ প্রভোিী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, খোমলিপুর, খুলনো।

৩৫০১৩ ফুলিলো মর ইউমনয়ন হোই স্কুল, কপোাঃ ফুলিলো, খুলনো।

৩৫০৫৮ ফুলিলো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, ফুলিলো, খুলনো।

৩৫০৯৫ কোেী আবু কিোকোরি িেলুল িোরী  েোমখল িোেরোসো , ফুলিলো, খুলনো।

৩৫১৮৯ েোমুেোর মুত্কোিময় িোধ্যাঃ মিদ্যোলয়, ফুলিলো, খুলনো।

৩৫০০৪ িোস্তহোরো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মেমপও, খুলনো।

৩৫০১৫ আমিল উমিন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ পোিলো, কেৌলিপুর, খুলনো।

৩৫০২১ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, খুলনো।

৩৫০৬৭ কিন্দ্রেো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, খোনেোহোন আলী, খুলনো।

৩৫০৬৮ খোনেোহোন আলী কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, খোনেোহোন আলী, খুলনো।

৩৫১০৯ িমহলো কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, খুলনো।

৩৫০০২ পোর্থরিোটো আাঃ হোমিে স্মৃমি হোই স্কুল, কপোাঃ খোেোডোঙ্গো, রূপসো, খুলনো।

৩৫০০৩ কে মি এি হোই স্কুল, কপোাঃ বিিোখুনী, রূপসো, খুলনো।

৩৫০১৬ কোেমেয়ো সরকোমর উচ্চ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, আলোইপুর, রূপসো, খুলনো।

৩৫০৯৪ মিয়োলী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মিয়োলী, রূপসো, খুলনো।

৩৫০৯৭ আ োরন্দ্রিকী িোধ্যমিক ও কভোন্দ্রকিনোল স্কুল, রূপসো, খুলনো।

৩৫০৯৮ বনহোটী িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, কপোাঃ বনহোটী শ্রীরোিপুর, রূপসো, খুলনো।

35248 কিলফুমলয়ো ইসলোমিয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, রুপসো, খুলনো ।

৩৫০০৭ পন্দ্রর্থর িোেোর হোই স্কুল, হোেীগ্রোি, মেিমলয়ো, খুলনো।

৩৫০১৭ িোন্দ্রিিো কিন্দ্রিোমরয়োল িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মেিমলয়ো, খুলনো। 

35255 সুগন্ধী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, সুগন্ধী, মেিমলয়ো, খুলনো ।

৩৫০১৮ চোলনো ককমস পোইলট কন্দ্রলমেন্দ্রয়ট স্কুল,  েোন্দ্রকোপ, খুলনো। 

৩৫০৫২ িোজুয়ো ইউমনয়ন হোই স্কুল, কপোাঃ িোজুয়ো, েোন্দ্রকোপ, খুলনো।

৩৫১৮৮ েোন্দ্রকোপ সোন্দ্রহরো আন্দ্রিে উচ্চ মিদ্যোলয়, েোন্দ্রকোপ, খুলনো।

35253 কিোহোম্মে আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, আচাঁভূয়ো, েোন্দ্রকোপ, খুলনো ।

৩৫৯ ৩৫০১৯ িোহোপুর িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, ডুমুমরয়ো, খুলনো। ৩৫০১৯ িোহোপুর িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, ডুমুমরয়ো, খুলনো।

৩৬০ ৩৫০২০ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, লিণচরো 

(সোমচবুমনয়ো ব্রীন্দ্রের পূি জ পোন্দ্রি জ), খুলনো।

৩৫০২০ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, লিণচরো (সোমচবুমনয়ো ব্রীন্দ্রের পূি জ পোন্দ্রি জ), 

খুলনো।

৩৫০৩৪ কয়রো িমেনোিোে স্কুল এি কটকমনকযোল কন্দ্রলে, কয়রো, খুলনো। 

৩৫১৩৬ কোমলকোপুর কচৌকুনী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ সোিহোমলয়ো, কয়রো, খুলনো।

৩৫১৩৭ গোেী আাঃ েব্বোর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,  কয়রো, খুলনো।

৩৫১৩৮ চিীপুর ইউনোইন্দ্রটড িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,আিোেী,কয়রো, খুলনো।

৩৫১৫২ িড়িোড়ী িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, কপোাঃ কিেকোিী, কয়রো, খুলনো।

৩৫২৪৪ কয়রো িোকিোড়ীয়ো স্কুল এি কন্দ্রলে, কয়রো, খুলনো।

৩৫০৫৪ েলিো চক্রোখোলী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, েলিো, িটিয়োিোটো, খুলনো।

35249 মিরোট উচ্চ মিদ্যোলয়, মিরোট, িটিয়োিোটো, খুলনো ।

৩৫০৫৫ হোমড়খোলী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, হোড়ীখোলী , কিরখোেো, খুলনো।হোমড়খোলী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, হোড়ীখোলী, 

কিরখোেো, খুলনো।

৩৫০৩৪

৩৫০১৭

আমিল উমিন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ পোিলো, 

কেৌলিপুর, খুলনো।

৩৫০১৫

িোন্দ্রিিো কিন্দ্রিোমরয়োল িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

মেিমলয়ো, খুলনো।

কোেমেয়ো সরকোমর উচ্চ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

আলোইপুর, রূপসো, খুলনো।

৩৫০১৮ চোলনো ককমস পোইলট কন্দ্রলমেন্দ্রয়ট স্কুল,  েোন্দ্রকোপ, 

 খুলনো।

কয়রো িমেনোিোে স্কুল এি কটকমনকযোল কন্দ্রলে, 

কয়রো, খুলনো।

৩৫০১২ িঙ্গভোেী িোধ্যমিক হোই স্কুল, খোমলিপুর, খুলনো।

েলিো চক্রোখোলী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, েলিো, 

িটিয়োিোটো, খুলনো।

৩৫০০৯ ককমড সোহো পোড়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কেিদুয়োর, 

পোইকগোছো, খুলনো।

৩৫০১০ কসন্ট কেমভয়োস জ হোই স্কুল, কসোনোডোঙ্গো, খুলনো।

৩৫০১৬

৩৫০০৮ আন্তেজোমিক কোমরগমর বৃমত্তমূলক প্রমিক্ষণ ও 

গন্দ্রিেণো ককন্দ্র, ডুমুমরয়ো, খুলনো।

৩৫০৫৫

৩৫০৫৪

৩৫৫

৩৬১

৩৬২

৩৬৩

৩৫৩

৩৫১

৩৫০

৩৪৯

৩৫৮

৩৫৭

৩৫৬

৩৫৪ ফুলিলো মর ইউমনয়ন হোই স্কুল, কপোাঃ ফুলিলো,  

খুলনো।

৩৫০১৩
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

35254 পঞ্চপেী আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, লসকরপুর, কিরখোেো, খুলনো ।

৩৫০৬৫ মেব্য পেী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ চুকনগর, ডুমুমরয়ো, খুলনো।

৩৫০৯৯ আ োর িোইল মি, এ, এি, কক েোমখল িোেরোসো, ডুমুমরয়ো, খুলনো।

৩৬৫ ৩৫০৮৩ ইউন্দ্রসপ িহমসন কটকমনকযোল স্কুল, েংিন করোড, 

কপোাঃ মেমপও, খুলনো।

৩৫০৮৩ ইউন্দ্রসপ িহমসন কটকমনকযোল স্কুল,েংিন করোড, মেমপও, খুলনো।

৩৬৬ ৩৫১১৩ আমকমুন সোঈে মিঞ্জোন প্রযুমক্ত স্কুল এি মি এি 

কন্দ্রলে,কমি নেরুল ইসলোি সড়ক, েোরুল আিোন 

িহেো, কসোনোডোঙ্গো, খুলনো।

৩৫১১৩ আমকমুন সোঈে মিঞ্জোন প্রযুমক্ত স্কুল এি মি এি কন্দ্রলে,কমি নেরুল ইসলোি সড়ক, 

েোরুল আিোন িহেো, কসোনোডোঙ্গো, খুলনো।

৩৫১৩৫ হোমড়খোলী কভোন্দ্রকিনোল কেমনং ইনমেটিউট, কিরখোেো, খুলনো। 

৩৫০৬১ িণ জিোলো সোইন্স এি কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, খুলনো।

৩৫০৮৫ পোনমিিো ইসলোমিয়ো েোমখল িোদ্রোসো, কপোাঃ পোনমিিো, কিরখোেো, খুলনো।

৩৫২৩৪ আেিপুর িলদ্ধজনো িোমলকেোহ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কিরখোেো, খুলনো।

৩৫০৮৪ পেীশ্রী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ িয়োরমসং, ডুমুমরয়ো, খুলনো।

৩৫২০৪ সোহস কনোয়োকোটী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ডুমুমরয়ো, খুলনো।

35251 হোমেডোঙ্গো, খলিী, সোমেয়োড়ো এ কক িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ডুমুমরয়ো, খুলনো ।

35258 ডুমুমরয়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, ডুমুমরয়ো, খুলনো।

৩৬৯ 35263 পোইকগোছো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

খুলনো।

35263 পোইকগোছো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, খুলনো।

কেলোাঃ

৩৬০০১ ডাঃ িোসুি মিেোহ মড এন কোমরগমর কন্দ্রলে, নলবুমনয়ো, িরণন্দ্রখোলো, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০৯৮ মুমক্তন্দ্রযোদ্ধো িমিজুল হক কটকমনকযোল এি কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট িোলিলী 

িোেোর, িরণন্দ্রখোলো, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০০৩ কসিোরো আব্বোস কটকমনকযোল অযোি মিএি কন্দ্রলে কিোন্দ্ররলগঞ্জ , িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০৪৯ এস,মপ রমিমেয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কিোন্দ্ররলগঞ্জ, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০৬৮ িোমনক মিয়ো স্মৃমি িোমলকো েোমখল িোদ্রোসো, কিোন্দ্ররলগঞ্জ, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০০৫ সোমকনো আেহোর কটকমনকযোল কন্দ্রলে, কপোাঃ মুলির, িমকরহোট, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০১৮ হোেী আব্দুল হোমিে হোই স্কুল, সোিসইয়ো, িমকরহোট, িোন্দ্রগরহোট।

36132 মূলির সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয়, িোনসো, িমকরহোট, িোন্দ্রগরহোট ।

৩৬০০৭ মস এস পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কচুয়ো, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০৮৬ িহীে কিখ িেলুল হক িমন কোমরগমর স্কুল এি কন্দ্রলে, কচুয়ো, িোন্দ্রগরহোট

৩৬১১৮ িোড়ইখোলী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ চরকোঠি, কচুয়ো, িোন্দ্রগরহোট।

36130 কিোিোইদুল ইসলোি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, খমলিোখোমল, কচুয়ো, িোন্দ্রগরহোট ।

৩৬০০৮ টি এ িোরুক িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িংলো, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০০৯ আলহোজ্ব ককোরিোন আলী আলীি িোেরোসো, হলমেবুমনয়ো, িংলো, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০১০ চোলনো িন্দর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িংলো, িোন্দ্রগরহোট।

36135 কসন্ট পল'স উচ্চ মিদ্যোলয়, মিলোবুমনয়ো, িংলো, িোন্দ্রগরহোট ।

৩৬০০৬ মগলোিলো িহুমুখী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, রোিপোল, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০১১ শ্রীিলিলো পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, রোিপোল, িোন্দ্রগরহোট। 

৩৬০১২ রোিপোল গোল জস হোই স্কুল, রোিপোল, িোন্দ্রগরহোট। 

৩৬০৭৩ িোইনিলো ইউমনয়ন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, রোিপোল, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০৭৪ কপমড়খোলী মপ ইউ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, রোিপোল, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০৭৫ পিনিলো িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, রোিপোল, িোন্দ্রগরহোট।

36128 িয়লোহোট কোিোল উমিন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, সন্দ্রন্তোেপুর, রোিপোল, িোন্দ্রগরহোট ।

৩৬০০৪ কিোন্দ্ররলগঞ্জ ককমে িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, কিোন্দ্ররলগঞ্জ, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০১৩ এমস লোহো পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কিোন্দ্ররলগঞ্জ, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০১৪ কচুবুমনয়ো রহিমিয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কিোন্দ্ররলগঞ্জ, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০৬৪ কসোনোখোলী িহব্বি আলী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কিোন্দ্ররলগঞ্জ, িোন্দ্রগরহোট।

36133 পাঁচগোও এি,এি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, পঞ্চকরণ, কিোন্দ্ররলগঞ্জ, িোন্দ্রগরহোট ।

৩৬০১৬ আরন্দ্রক মডএস গোল জস হোই স্কুল, িরণন্দ্রখোলো, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০১৭ রোন্দ্রয়ন্দো সরকোমর পোইলট হোই স্কুল, িরণন্দ্রখোলো, িোন্দ্রগরহোট।

ডুমুমরয়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

ডুমুমরয়ো, খুলনো।

হোমড়খোলী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, হোড়ীখোলী, 

কিরখোেো, খুলনো।

35258

রোন্দ্রয়ন্দো সরকোমর পোইলট হোই স্কুল, িরণন্দ্রখোলো, 

িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০০৫

৩৬০০১

৩৬০০৩

৩৫০৫৫

৩৬০০৭ মস এস পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কচুয়ো, 

িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০১০

এমস লোহো পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

কিোন্দ্ররলগঞ্জ, িোন্দ্রগরহোট।

শ্রীিলিলো পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, রোিপোল, 

িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০১৩

কসিোরো আব্বোস কটকমনকযোল অযোি মিএি কন্দ্রলে 

কিোন্দ্ররলগঞ্জ, িোন্দ্রগরহোট।

িোন্দ্রগরহোট -১4

মেব্য পেী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ চুকনগর, 

ডুমুমরয়ো, খুলনো।

সোমকনো আেহোর কটকমনকযোল কন্দ্রলে, কপোাঃ 

মুলির, িমকরহোট, িোন্দ্রগরহোট।

কচুবুমনয়ো রহিমিয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

কিোন্দ্ররলগঞ্জ, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০১৪

ডাঃ িোসুি মিেোহ মড এন কোমরগমর কন্দ্রলে, 

নলবুমনয়ো, িরণন্দ্রখোলো, িোন্দ্রগরহোট।

৩৫০৬৫

৩৬০১১

হোমড়খোলী কভোন্দ্রকিনোল কেমনং ইনমেটিউট, 

কিরখোেো, খুলনো।

৩৫১৩৫

চোলনো িন্দর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িংলো, 

িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০১৭

৩৭৩

৩৭৬

৩৭৫

৩৭৪

৩৭২

৩৭৮

৩৭১

৩৭০

৩৭৭

৩৬৭

৩৬৮

৩৬৪

৩৬৩
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৩৭৯ ৩৬০১৯ মিরীন হক িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, 

িমকরহোট, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০১৯ মিরীন হক িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, িমকরহোট, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০০২ িহীে কহিোন্দ্রয়িউমিন গোল জস হোই স্কুল, কিোেোহোট, িোন্দ্রগরহোট। 

৩৬০২০ ওয়োন্দ্রেে কিন্দ্রিোমরয়োল িন্দ্রডল িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কিোেোহোট, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০৪৪ কিোেোহোট কোমরগমর ও িোমণমেযক িহোমিদ্যোলয় ,  কিোেোহোট, িোন্দ্রগরহোট।

36134 সোমচয়োেো-চুনন্দ্রখোলো এিমি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, চুনন্দ্রখোলো, কিোেোহোট, িোন্দ্রগরহোট ।

৩৬০১৫ যদুনোর্থ ইনমেটিউট, েি জোনী,  িোন্দ্রগরহোট,সের, িোন্দ্রগরহোট। 

৩৬০২১ িোন্দ্রগরহোট সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, িোন্দ্রগরহোট। 

৩৬০২২ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, আমলয়ো িোেরোসো করোড, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০৯১ মচরুমলয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোন্দ্রগরহোট। 

36129 কক কে এস মপ ইউ রোেোপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, রোেোপুর, সের, িোন্দ্রগরহোট ।

৩৬০৪২ ডুমুমরয়ো হোই স্কুল, ঝোন্দ্রলোডোঙ্গো, মচিলিোরী, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০৫৬ মচিলিোরী েোমখল িোেরোসো, মচিলিোরী, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০৮৮ সন্দ্রন্তোেপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মচিলিোরী, িোন্দ্রগরহোট।

36126 চরিোমনয়োমর উচ্চ মিদ্যোলয়,কোন্দ্রিরহোট,মচিলিোরী, িোন্দ্রগরহোট ।

৩৬০৭২ আিড়োগোমছয়ো িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, িরণন্দ্রখোলো, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০৮২ িোিোলিোড়ী স্কুল এযি  কন্দ্রলে , িরণন্দ্রখোলো, িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০৮৭ িোধোল আেি জ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িরণন্দ্রখোলো, িোন্দ্রগরহোট।

কেলোাঃ

৩৮৪ ৩৭০০২ এগোরগ্রোি সমম্মলনী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

পোটিন্দ্রকল িোড়ী, কনসোরোিোে, মপন্দ্ররোেপুর ।

৩৭০০২ এগোরগ্রোি সমম্মলনী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, পোটিন্দ্রকল িোড়ী, ব্যোসকোঠি, কনসোরোিোে, 

মপন্দ্ররোেপুর ।

৩৭০০৫ স্বরূপকো ী পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,কনছোরোিোে,মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০১৮ আরোিকো ী হোেী ইব্রোহীি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কনছোরোিোে, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০৫০ কমি নেরুল ইসলোি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কনছোরোিোে, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০০৬ ভোিোমরয়ো মিহোরী পোহলট হোই স্কুল, ভোিোমরয়ো, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০০৭ ধোওয়ো রোেপ্রোসোে আেি জ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ধোওয়ো, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৮৭ ৩৭০১১ কো োমলয়ো মপমে এস িহুমুখী উচ্চ  মিদ্যোলয়, 

কোউখোলী, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০১১ কো োমলয়ো মপমে এস িহুমুখী উচ্চ  মিদ্যোলয়, কোউখোলী, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০১২ েয়কুল আেি জ িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, কোউখোলী, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০৮৭ ককউমন্দয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কোউখোলী, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০১৪ কলোরন চমিপুর আেি জ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মেয়োনগর, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০১৫ ভিোনীপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মেয়ো নগর, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০৩৭ পত্তোিী এস েোমখল িোেরোসো, পত্তোিী, মেয়োনগর, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০৫২ িোটোন্দ্রেোড় (মসমনয়র) আমলি িোেরোসো, মেয়োনগর, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০০৮ িড়িোছুয়ো ইউনোইন্দ্রটড হোই ইনমেটিউট,িড়িোছুয়ো,ি িোমডয়ো, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০১৭ সরকোমর হোন্দ্রিি আলী িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, ি িোমড়য়ো, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০৫৪ হলিো কুমিরপোড়ো আবু েোির িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ি িোমড়য়ো, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০০৩ সুটিয়োকোঠি পোইলট িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, কনছোরোিোে, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০০৪ নোন্দুহোর ইলুহোর ইউনোইন্দ্রটড ইন্সাঃ, ইলুহোর, কনছোরোিোে, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০১৯ পমিি কসোহোগেল িমহে স্মৃমি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কনছোরোিোে, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০৪৬ কলোরন্দ্রেোয়োমনয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, নোমেরপুর, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০৮৮ িলমেয়ো িলুহোর িোমলকো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কনছোরোিোে, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০৭৭ আমির কহোন্দ্রসন প্রগমি উচ্চ মিদ্যোলয়, কনসোরোিোে, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০০১ আব্দুস ছোলোি িোলুকেোর িোধ্যাঃ িোমলকো মিদ্যোলয় , সের, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০১৩ মপন্দ্ররোেপুর ইসলোিীয়ো কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০২১ মপন্দ্ররোেপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০৬৭ হুলোরহোট  িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মপন্দ্ররোেপুর, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০৯৩ েহুরো একরোি িমহলো কোমরগমর একোন্দ্রডিী , সের, মপন্দ্ররোেপুর। 

37105 কিেেোসকো ী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, সোমলসো,সের, মপন্দ্ররোেপুর ।

পমিি কসোহোগেল িমহে স্মৃমি িোধ্যমিক 

মিদ্যোলয়, কনছোরোিোে, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০২১ মপন্দ্ররোেপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০১৪ কলোরন চমিপুর আেি জ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

মেয়োনগর, মপন্দ্ররোেপুর।

েয়কুল আেি জ িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, 

কোউখোলী, মপন্দ্ররোেপুর।

সরকোমর হোন্দ্রিি আলী িোধ্যমিক িোমলকো 

মিদ্যোলয়, ি িোমড়য়ো, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০১৭

৩৭০১৯

৩৬০৭২

৩৭০০৫ স্বরূপকো ী পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

কনছোরোিোে, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০১২

৩৭০০৬ ভোিোমরয়ো মিহোরী পোহলট হোই স্কুল, ভোিোমরয়ো, 

মপন্দ্ররোেপুর।

মপন্দ্ররোেপুর -১3

আিড়োগোমছয়ো িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, িরণন্দ্রখোলো, 

িোন্দ্রগরহোট।

মচিলিোরী েোমখল িোেরোসো, মচিলিোরী, 

িোন্দ্রগরহোট।

৩৯২

৩৯১

৩৯০

৩৮৯

৩৮৮

৩৮৬

৩৮৫

৩৮৩

৩৬০২০

৩৬০২১ িোন্দ্রগরহোট সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

িোন্দ্রগরহোট।

৩৬০৫৬

ওয়োন্দ্রেে কিন্দ্রিোমরয়োল িন্দ্রডল িোধ্যমিক 

মিদ্যোলয়, কিোেোহোট,  িোন্দ্রগরহোট।

৩৮২

৩৮১

৩৮০
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৩৯৩ ৩৭০২২ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল কেমনং ইনমেটিউট, 

পোন্দ্রড়রহোট করোড, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০২২ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল কেমনং ইনমেটিউট, পোন্দ্রড়রহোট করোড, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০১৬ েীি জো এি,এল িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, নোমেরপুর, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০৩৬ লড়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,  সাঁমচয়ো, নোমেরপুর, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০৩৮ নোমেরপুর িোমলকো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, নোমেরপুর, মপন্দ্ররোেপুর

৩৭১০১ িোমনকনগর কোমরগমর ইনমেটিউট, নোমেরপুর, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৯৫ ৩৭০৫৯ িোটিভোঙ্গো কটকমনকযোল স্কুল, ভোিোমরয়ো, 

মপন্দ্ররোেপুর।

৩৭০৫৯ িোটিভোঙ্গো কটকমনকযোল স্কুল, ভোিোমরয়ো, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৯৬ 37107 নোমেরপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

নোমেরপুর, মপন্দ্ররোেপুর।

37107 নোমেরপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, নোমেরপুর, মপন্দ্ররোেপুর।

কেলোাঃ

৩৮০০৪ সন্দ্ররোয়োরেোন পোইলট হোই স্কুল, িোিনো, িরগুনো।

৩৮০০৫ হলিো কডৌয়োিলো সিিোয় িহুমুখী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোিনো, িরগুনো।

৩৮০০৬ কিোকোবুমনয়ো আেি জ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোিনো, িরগুনো।

38084 েোিরোখোলী উচ্চ মিদ্যোলয়, েোিরোখোলী, িোিনো, িরগুনো ।

৩৮০০৭ কোকমচরো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কোকমচরো, পোর্থরিোটো, িরগুনো।

৩৮০০৮ পোর্থরিোটো কক এি িন্দ্রডল সরকোমর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, পোর্থরিোটো, িরগুনো।

৩৮০৬৮ িয়জুনুর ভন্দ্রকিনোল স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে , পোর্থরিোটো, িরগুনো।

৩৮০৩৯ কচৌধুরী িোসুি কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে,পোর্থরিোটো, িরগুনো

38081 িোরী আেোে িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোদুরিলো, পোর্থরিোটো, িরগুনো ।

38085 কোলন্দ্রিিো মুসমলি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কোলন্দ্রিিো, পোর্থরিোটো, িরগুনো ।

৩৮০০১ িহীে কসোহরোওয়োমে জ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, আিিলী, িরগুনো। 

৩৮০০২ েমক্ষণ কো োমলয়ো িোন্দ্রেি আলী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, আিিলী, িরগুনো।

৩৮০১৪ আিিলী এি ইউ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, আিিলী, িরগুনো।

৩৮০১৫ িমিে উমিন িোমলকো পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, আিিলী, িরগুনো।

৩৮০৩৬ আিিলী এ.কক.পোইলট হোই স্কুল,আিিলী, িরগুনো।

৩৮০৩৭ উত্তর কোলোিপুর নূরোণী িোমলকো েোমখল িোেরোসো, আিিলী, িরগুনো

৩৮০৭৫ পূি জমচলো রহিোমনয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, আিিলী, িরগুনো। 

38088 িোমরকোটো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোমরকোটো িোলিমল, আিিলী, িরগুনো ।

৪০০ ৩৮০৭১ িমহেকোটো কটকমনকযোল স্কুল, আিিলী, িরগুনো ৩৮০৭১ িমহেকোটো কটকমনকযোল স্কুল, কপোাঃ হোটচুনোখোলী , আিিলী, িরগুনো।

৩৮০০৩ কহোসনোিোে আেি জ িোধ্যমিক স্কুল,কপোাঃ রমহিোিোে, কিিোগী, িরগুনো।

৩৮০১৩ কিিোগী গোল জস হোই স্কুল, কপোাঃও  কিিোগী, িরগুনো। 

৩৮০১৬ কিিোগী সরকোমর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, কিিোগী, িরগুনো।

38082 চাঁেখোলী ইসহোক উচ্চ মিদ্যোলয়, চাঁেখোলী, কিিোগী, িরগুনো ।

৩৮০৯৪ কিোকোমিয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,  কিিোগী, িরগুনো

৩৮০০৯ করোডপোড়ো িহীে স্মৃমি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িরগুনো।

৩৮০১০ পূি জহোেোর মিিো িটিলো মসমনয়র িোেরোসো, সের, িরগুনো।

৩৮০১১ েমক্ষণ লিোিোড়ীয়ো ইসলোমিয়ো েোমখল িোেরোসো, িরগুনো।

৩৮০১২ কগৌরীচন্নো নিোি সমলমূেো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িরগুনো।

৩৮০১৮ িরগুনো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, িরগুনো। 

38080 িোবুগঞ্জ আেি জ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, পদ্মো, সের, িরগুনো ।

৪০৩ ৩৮০১৯ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িরগুনো। ৩৮০১৯ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িরগুনো।

৩৮০৫৯ কড়ইিোড়ীয়ো কোমরগমর স্কুল অযোি কন্দ্রলে , িোলিলী, িরগুনো 

38083 কছোটিমগ মপ কক িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কছোটিমগ, িোলিমল, িরগুনো ।

৪০৫ 38091 কিখ হোমসনো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, আিিলী, িরগুনো।

38091 কিখ হোমসনো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, আিিলী, িরগুনো।

কেলোাঃ

৩৯০০১ সুমিেখোলী রহিোন ইছহোক পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়,সুমিেখোলী,মিেজোগঞ্জ,পটুয়োখোলী

৩৯০১৯ সুমিেখোলী করোন্দ্রকয়ো খোনি িোমলকো মিদ্যোলয়, মিেজোগঞ্জ, পটুয়োখোলী।

৩৯০২১ ঝটিবুমনয়ো িই িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মিেজোগঞ্জ, পটুয়োখোলী।

৩৯০০১ সুমিেখোলী রহিোন ইছহোক পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, 

সুমিেখোলী, মিেজোগঞ্জ, পটুয়োখোলী।

৩৮০১৬ কিিোগী সরকোমর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, কিিোগী, 

িরগুনো।

৩৮০১৮ িরগুনো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

সের, িরগুনো।

লড়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ সাঁমচয়ো, 

নোমেরপুর, মপন্দ্ররোেপুর।

৩৮০০৪ সন্দ্ররোয়োরেোন পোইলট হোই স্কুল, িোিনো, িরগুনো।

৩৮০১৫ িমিে উমিন িোমলকো পোইলট িোধ্যমিক 

মিদ্যোলয়, আিিলী, িরগুনো।

৩৭০৩৬

৩৮০০৮ পোর্থরিোটো কক এি িন্দ্রডল সরকোমর িোধ্যমিক 

মিদ্যোলয়, পোর্থরিোটো, িরগুনো।

িরগুনো-০9

কড়ইিোড়ীয়ো কোমরগমর স্কুল অযোি কন্দ্রলে , 

িোলিলী, িরগুনো

পটুয়োখোলী -১6

৩৮০৫৯

৪০৬

৪০৪

৪০২

৪০১

৩৯৯

৩৯৮

৩৯৭

৩৯৪
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৩৯০২২ কাঁ োলিলী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, রঘুনোর্থপুর, মিেজোগঞ্জ, পটুয়োখোলী।

৩৯০৬৫ সিিোয় িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মিেজোগঞ্জ, পটুয়োখোলী।

39170 মিেজোগঞ্জ ইউ মড এস উচ্চ মিদ্যোলয়, মিেজোগঞ্জ, পটুয়োখোলী ।

৩৯০০৬ েিমিনো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, েিমিনো, পটুয়োখোলী।

৩৯০০৭ চাঁেপুরো এ মি মস িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, েিমিনো, পটুয়োখোলী।

৩৯১৫৪ গছোমন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ গছোমন, েিমিনো, পটুয়োখোলী।

39174 এস এ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, আরেন্দ্রিমগ, েিমিনো, পটুয়োখোলী।

৩৯০০৮ সোিোমন েমির উমিন স্মৃমি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, আঙ্গোমরয়ো, দুিমক, পটুয়োখোলী।

৩৯০০৯ দুিমক আপতুন কনছো খোতুন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, দুিমক, পটুয়োখোলী।

৩৯০১০ উত্তর শ্রীরোিপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ েোিলো, দুিমক, পটুয়োখোলী।

৩৯০৬৩ উত্তর মুরোেীয়ো িমিমরয়ো আমলি িোদ্রোসো, দুিমক, পটুয়োখোলী

39163 আংগোমরয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,আংগোমরয়ো,দুিমক,পটুয়োখোলী ।

৪০৯ ৩৯০১১ খোন্দ্রসরহোট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,সের,পটুয়োখোলী। ৩৯০১১ খোন্দ্রসরহোট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,পটুয়োখোলী, সের,পটুয়োখোলী।

৩৯০১৩ েমক্ষণ ককওয়োবুমনয়ো েোমখল িোেরোসো, পটুয়োখোলী, সের , পটুয়োখোলী।

৩৯০৯০ পোটুখোলী মহলফুল ফুজুল কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, সের, পটুয়োখোলী।

৩৯১৩৭ িমরচবুমনয়ো কটকমনকযোল ইনমেটিউট, িমরচবুমনয়ো, পটুয়োখোলী

৩৯০১৫ কোমছপোড়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোউিল, পটুয়োখোলী।

৩৯০৭৮ কনকমেয়ো িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, িোউিল,পটুয়োখোলী।

৩৯১৫৫ কোমলশুমর এস এ ইন্সটিটিউিন, িোউিল,পটুয়োখোলী।

৩৯১৬৪ িোন্দ্রেিহল উচ্চ মিদ্যোলয়, িোউিল,পটুয়োখোলী।

৩৯০০৩ চরচন্দ্রোইল আিেোে কহোন্দ্রসন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, গলোমচপো, পটুয়োখোলী।

৩৯০২৩ গলোমচপো গোল জস হোই স্কুল, গলোমচপো, পটুয়োখোলী।

39173 পোনপমট্ট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ককোকোইটিক, গলোমচপো, পটুয়োখোলী ।

৩৯০১৬ লোলুয়ো েনিো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোনমি িোেোর, কলোপোড়ো, পটুয়োখোলী।

৩৯০২৪ কখপুপোড়ো হোই স্কুল, কপোাঃ কখপুপোড়ো, কলোপোড়ো, পটুয়োখোলী।

৩৯০২৮ কখপু পোড়ো িোমলকো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কলোপোড়ো পটুয়োখোলী।

৩৯০৬৬ ধোনখোলী িমহলো েোমখল িোেরোসো, কলোপোড়ো, পটুয়োখোলী।

৩৯০৭০ নোওভোঙ্গো ছোন্দ্রলমহয়ো আমলি িোেরোসো, কলোপোড়ো, পটুয়োখোলী।

৩৯০৮০ পাঁচজুমনয়ো ধোনখোলী  িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,কলোপোড়ো,পটুয়োখোলী।

39172 পোমখিোরো প্রফুে কভৌমিক িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, পোমখিোরো, কলোপোড়ো, পটুয়োখোলী ।

৩৯১৭৫ িোংলোন্দ্রেি-চোয়নো কটকমনকযোল ইনমেটিউট, , কলোপোড়ো, পটুয়োখোলী।

৩৯০২৫ কলবুখোলী সরকোমর হোমিবুেোহ্ উচ্চ মিদ্যোলয়, দুিমক,পটুয়োখোলী।

৩৯০৬৪ পোংগোমিয়ো আল িমেনো িোমলকো েোমখল িোেরোসো,দুিমক, পটুয়োখোলী।

৩৯০১৪ িিলবুমনয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, নমন্দপোড়ো, পটুয়োখোলী।

৩৯০২৬ কডোনোভোন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, টোউন বেনকো ী, পটুয়োখোলী।

৩৯০৫৪ ককিিপুর আল-আমিন েোমখল িোেরোসো, সের, পটুয়োখোলী।

৩৯০২৭ কছোট িোইিমেয়ো িেলুল করীি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, রোঙ্গোিোলী, পটুয়োখোলী।

39165 চর কিোনিোে আব্দুস সোত্তোর উচ্চ মিদ্যোলয়, রোঙ্গোিোমল, পটুয়োখোলী ।

39171 কিৌডুিী উচ্চ মিদ্যোলয়, কিৌডুিী, রোঙ্গোিোলী, পটুয়োখোলী ।

৩৯০০২ িোউিল িন্দ্রডল গোল জস হোই স্কুল, িোউিল, পটুয়োখোলী।

৩৯০২৯ িোউিল িন্দ্রডল হোই স্কুল, িোউিল, পটুয়োখোলী। 

৩৯০৭৭ িগো ইউমনয়ন ইন্টোরন্দ্রিমডন্দ্রয়ট স্কুল, িগোিন্দর, িোউিল, পটুয়োখোলী।

39168 কোলোইয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কোলোইয়ো, িোউিল, পটুয়োখোলী ।

৩৯০৩০ পটুয়োখোলী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, সের, পটুয়োখোলী।

৩৯০৮১ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, পটুয়োখোলী।

৩৯১৩৯ িেরপুর িহীে স্মৃমি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, সের, পটুয়োখোলী।

৩৯০১৭ গলোমচপো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, গলোমচপো, পটুয়োখোলী।

৩৯০৩১ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, গলোমচপো, পটুয়োখোলী।

৩৯০৯৬ িোিিোড়ীয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, গলোমচপো, পটুয়োখোলী।

৩৯১৬০ মচমিকোন্দী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, গলোমচপো, পটুয়োখোলী।

৩৯০১৮ পোিোবুমনয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ছনন্দ্রখোলো, গলোমচপো, পটুয়োখোলী।

৩৯০৯২ িাঁিিোড়ীয়ো কোমরগমর (কভোন্দ্রকিনোল) উচ্চ মিদ্যোলয়, গলোমচপো, পটুয়োখোলী।

কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, গলোমচপো, 

পটুয়োখোলী।

৩৯০৩১

৩৯০২৪

গুয়োিোড়ীয়ো এ. মি িোমলকো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

গুয়োিোড়ীয়ো, কপোাঃ লোিনো, গলোমচপো, পটুয়োখোলী।

৩৯১৬১

কছোট িোইিমেয়ো িেলুল করীি িোধ্যমিক 

মিদ্যোলয়, ককোড়োমলয়ো, রোঙ্গোিোলী, পটুয়োখোলী।

৩৯০২৭

িোউিল িন্দ্রডল হোই স্কুল, িোউিল, পটুয়োখোলী।৩৯০২৯

পটুয়োখোলী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

সের, পটুয়োখোলী।

৩৯০৩০

৩৯০২৫ কলবুখোলী সরকোমর হোমিবুেোহ্ উচ্চ মিদ্যোলয়, 

দুিমক, পটুয়োখোলী।

৩৯০২৬ কডোনোভোন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ টোউন 

বেনকো ী, পটুয়োখোলী।

৩৯০১৫ কোমছপোড়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোউিল, 

পটুয়োখোলী।

৩৯০২৩ গলোমচপো গোল জস হোই স্কুল, গলোমচপো, পটুয়োখোলী।

কখপুপোড়ো হোই স্কুল, কপোাঃ কখপুপোড়ো, কলোপোড়ো, 

পটুয়োখোলী।

িমরচবুমনয়ো কটকমনকযোল ইনমেটিউট, 

িমরচবুমনয়ো, পটুয়োখোলী

৩৯১৩৭

৩৯০০১ সুমিেখোলী রহিোন ইছহোক পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, 

সুমিেখোলী, মিেজোগঞ্জ, পটুয়োখোলী।

৩৯০০৬ েিমিনো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, েিমিনো, পটুয়োখোলী

৩৯০০৯ দুিমক আপতুন কনছো খোতুন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

দুিমক, পটুয়োখোলী।
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৩৯১৬১ গুয়োিোড়ীয়ো এ. মি িোমলকো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,  গলোমচপো, পটুয়োখোলী।

৩৯০০৫ আিন্দ্রখোলোহোট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, গলোমচপো, পটুয়োখোলী।

39167 হমরন্দ্রেিপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, হমরন্দ্রেিপুর, গলোমচপো, পটুয়োখোলী ।

39181 গলোমচপো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, পটুয়োখোলী।

কেলোাঃ

৪০০০২ সুকন্দ্রেি এি এি উচ্চ  মিদ্যোলয়, রোধোিেি, কেৌলিখোন, কভোলো।

৪০০২৬ েয়নগর কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কেৌলিখোন, কভোলো।

40079 আেহোর আলী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, েমক্ষণ েয়নগর, কেৌলিখোন, কভোলো ।

৪০০০৩ কিোরহোন উমিন িোমলকো িোধ্যমিক মিদ্যোলয় ,  কিোরহোনউমিন, কভোলো।

৪০০১৬ কিোরহোন উমিন উচ্চ মিদ্যোলয় , কিোরহোনউমিন, কভোলো।

৪০০৩২ িড় িোমনকো কোন্দ্রিমিয়ো েোমখল িোেরোসো, কপোাঃ িোমনকো, কিোরহোনউমিন, কভোলো।

40084 কেউলো িোলুকেোর িোমড় িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কেউলো, কিোরহোনউমিন, কভোলো ।

৪০০০৮ মিিপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ ইন্দ্রনোরোয়নপুর, িজুমুমিন, কভোলো।

৪০০০৯ পঞ্চপেী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কগোলকপুর, িজুমুমিন, কভোলো।

40087 িমু্ভপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িমু্ভপুর, িজুিমিন, কভোলো ।

৪০০১৩ লোলন্দ্রিোহন িোমলকো িোধ্যমিক মিদ্যোলয় লোলন্দ্রিোহন , কভোলো।

৪০০১৪ গেোমরয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, লোলন্দ্রিোহন, কভোলো।

৪০০১৫ রোিগঞ্জ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কিজোরহোট, লোলন্দ্রিোহন, কভোলো।

৪০০৩৫ লড জ হোমড জঞ্জ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, লোলন্দ্রিোহন, কভোলো।

৪০০৪৫ পমিি চরউন্দ্রিে িন্দ্রডল কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কপোাঃ 

গেোমরয়ো, লোলন্দ্রিোহন,  কভোলো।৪০০৫৪ ধলীন্দ্রগৌরনগর কভোন্দ্রকিনোল িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, লোলন্দ্রিোহন স্বিন্ত্র, কভোলো।

40078 আিরোি নগর উচ্চ মিদ্যোলয়, লোলন্দ্রিোহন, কভোলো ।

৪০০১৭ উত্তর সোকুমচয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,িোষ্টোরহোট, িনপুরো, কভোলো।

40085 সোকুমচয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,েমক্ষণ সোকুমচয়ো,িনপুরো, কভোলো ।

40086 সোন্দ্রিেপুর িোংলোিোেোর উচ্চ মিদ্যোলয়, চর কগোয়োমলয়ো, িনপুরো, কভোলো ।

৪০০১৯ কভোলো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, সের, কভোলো।

৪০০৬৮ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, কভোলো।

৪০০০৬ দুধমক্ষণ েোমিরোিলো মসমনয়র িোেরোসো, সের, কভোলো।

40080 কভোলো সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয়, নতুন িোেোর, সের, কভোলো ।

৪০০০১ কভোলো কপৌর িোমলকো মিদ্যোলয়, উমকলপোড়ো, কভোলো।

৪০০০৭ ব্যোংন্দ্রকরহোট ককো-অপোন্দ্ররটিভ হোই স্কুল এি কন্দ্রলে, চরভোদুমরয়ো, কভোলো।

৪০০১৮ ঘুইঙ্গোরহোট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, লোিমচপোিো, সের, কভোলো।

৪০০২০ হীড কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, হীড িোংলোন্দ্রেি, কখয়োিোট, কভোলো।

৪০০৩৪ চরিযোিন কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, চরিযোিন, কভোলো।

40082 চরিোন িোেোর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, হোেোমরগঞ্জ, চরিযোিন, কভোলো ।

৪৩০ 40091 লোলন্দ্রিোহন সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কভোলো।

40091 লোলন্দ্রিোহন সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কভোলো।

কেলোাঃ

৪১০০১ ইন্দ্রলনভুন্দ্রট্টো িোমলকো মিদ্যোলয়, িোহোদুরপুর, নলমছটি, ঝোলকোঠি।

৪১০০৪ নলমছটি িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, নলমছটি, ঝোলকোঠি ।

৪১০১৫ নলমছটি িোন্দ্রচ জন্ট হোই স্কুল, নলমছটি, ঝোলকোঠি ।

৪১০৬২ নোমন্দকোঠি আেি জ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, নলমছটি, ঝোলকোঠি।

৪১০৬৯ মিন্দ্ররোেো আমু স্কুল এি কন্দ্রলে, কপোাঃ- মিমিরকোঠি, নলমসটি, ঝোলকোঠি।

41074  প্রিোপ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,  প্রিোপ, নলমছটি, ঝোলকোঠি ।

৪১০০৩ রোেোপুর পোইলট গোল জস হোই স্কুল, রোেোপুর, ঝোলকোঠি।

৪১০০৫ রোেোপুর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, রোেোপুর, ঝোলকোঠি।

৪১০১০ আেোন্দ্রখোলো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, হোটপটুয়োখোলী , রোেোপুর, ঝোলকোঠি।

৪১০১৩ শ্রীিন্তকো ী মিএস িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, শ্রীিন্তকো ী, ঝোলকোঠি।

৪১০৫০ সোটুমরয়ো ইমঞ্জমনয়োর এ কক এি করেোউল কমরি কোমরগমর স্কুল, সোটুমরয়ো, রোেোপুর, 

ঝোলুকোঠি।৪১০৬৭ িড়ইয়ো কটকমনকযোল স্কুল, কপোাঃ পোলট, রোেোপুর, ঝোলকোঠি ।

৪১০৭১ কলবুবুমনয়ো আেি জ কটকমনকযোল স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে, রোেোপুর, ঝোলকোঠি।

41072 কিোনহর পুর উচ্চ মিদ্যোলয়, কিোনহর পুর, রোেোপুর, ঝোলকোঠি।

39181 গলোমচপো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

পটুয়োখোলী।

৪০০৩৪ চরিযোিন কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস 

ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, চরিযোিন, কভোলো।

৪১০০৪ নলমছটি িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, নলমছটি, 

ঝোলকোঠি ।

৪১০০৫ রোেোপুর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, রোেোপুর, 

ঝোলকোঠি।

৪০০১৭ উত্তর সোকুমচয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

িোষ্টোরহোট, িনপুরো, কভোলো।

৪০০১৯ কভোলো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

সের, কভোলো।

৪০০২০ হীড কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, হীড িোংলোন্দ্রেি, 

কখয়োিোট, কভোলো।

৪০০০৮ মিিপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

ইন্দ্রনোরোয়নপুর, িজুমুমিন, কভোলো।

৪০০১৫ রোিগঞ্জ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কিজোরহোট, 

লোলন্দ্রিোহন, কভোলো।

গুয়োিোড়ীয়ো এ. মি িোমলকো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

গুয়োিোড়ীয়ো, কপোাঃ লোিনো, গলোমচপো, পটুয়োখোলী।

৩৯১৬১

সুকন্দ্রেি এি এি উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ রোধোিেি, 

কেৌলিখোন, কভোলো।

৪০০০২

৪০০০৩ কিোরহোন উমিন িোমলকো িোধ্যমিক মিদ্যোলয় , 

কিোরহোনউমিন, কভোলো।

কভোলো-০9
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নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৪১০০৬ ভরিকো ী মে আর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ জুরকো ী, নলমছটি, ঝোলকোঠি।

৪১০০৯ মিমিরকো ী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, নলমছটি, ঝোলকোঠি।

৪২০৩০ িড জোন কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, সের, িমরিোল।

৪১০০৭ আমুয়ো চোমলিো বুমনয়ো িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, কো োমলয়ো, ঝোলকোঠি।

৪১০০৮ মচংড়োখোমল িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কো োমলয়ো, ঝোলকোঠি।

৪১০১১ কক. মি. কক উচ্চ মিদ্যোলয়, কো োমলয়ো, ঝোলকোঠি।

৪১০১৪ কিখ িমেলোতুনন্দ্রনছো কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, আমুয়ো, কো োমলয়ো, ঝোলকোঠি।

৪১০১২ ডুমুমরয়ো অমৃিিোলো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ঝোলকোঠি।

৪১০২৫ ঝোলকোঠি কটকমনকযোল অযোি মি এি কন্দ্রলে, ঝোলকোঠি।

৪১০১৬ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, আড়ৎেোর পমট্ট করোড, ঝোলকোঠি ।

৪১০৫২ নথুেোিোে উচ্চ মিদ্যোলয়, নথুেোিোে, ঝোলকোঠি।

৪১০১৭ ঝোলকোঠি সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , সের, ঝোলকোঠি।

৪১০৬৩ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, সের, ঝোলকোঠি।

41075 উন্দ্রিোধন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 90, কো পমট্ট সড়ক, ঝোলকোঠি সের, ঝোলকোঠি ।

৪১০০২ সুগমন্ধয়ো মুসমলি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ঝোলকোঠি, সের, ঝোলকোঠি।

৪১০২৯ খোন্দ্রযরহোট িেলুল হক িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ঝোলকোঠি, সের, ঝোলকোঠি।

৪১০৩০ রিেোনকো ী কোমরগমর ও কৃমে কন্দ্রলে,কপোাঃ কেোগলমচড়ো ,  সের, ঝোলকোঠি।

কেলোাঃ

৪২০০১ িোনোরীপোড়ো উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় , িোনোরীপোড়ো, িমরিোল।

৪২০০৮ মি মি এস মে িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, চোখোর, িোনোরীপোড়ো, িমরিোল।

৪২০০৯ চোখোর িেলুল হক ইনমেটিউট, চোখোর, িোনোরীপোড়ো, িমরিোল।

৪২০২৫ িসমেে িোড়ী  িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িসমেেিোড়ী, িোনোরীপোড়ো, িমরিোল।

৪২০৭৮ কিগি রোমেয়ো ইসলোি কটকমনকযোল িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোনোরীপোড়ো, িমরিোল।

৪২০৭৯ িমরচবুমনয়ো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,  িোনোরীপোড়ো, িমরিোল।

42167 িোইিোরী  িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,িোইিোরী, িোনোরীপোড়ো, িমরিোল ।

৪২০০৩ ছয়গ্রোি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোন্দ্ররোহোেোর, আকগলঝরো, িমরিোল।

৪২০০৪ আকগলঝরো শ্রীিমি িোর্তিঙ্গল গোল জস স্কুল, আকগলঝরো, িমরিোল।

৪২০২৬ িোহোদুরপুর মনমিকোন্ত গোইন িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, আকগলঝোরো, 

িমরিোল।

৪২০৮৯ কভোন্দ্রকিনোল প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, রোমেহোর, আকগলঝরো, িমরিোল। 

42168 িোরপোইকো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোরপোইকো, আকগলঝোড়ো, িমরিোল ।

৪২০০৫ উমেরপুর কির-ই-িোংলো িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, উমেরপুর, িমরিোল।

৪২০০৬ কিোলক মভন্দ্রটোমরয়ো িোধ্যমিক স্কুল,কিোলক,উমেরপুর, িমরিোল।

৪২০২৭ সরকোমর ডমিউ মি ইউমনয়ন িন্দ্রডল ইনমেটিউিন, উমেরপুর, িমরিোল।

৪২০৬৩ িহীে স্বরমনকো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, উমেরপুর, িমরিোল।

৪২১০৭ রোন্দ্রিরকোঠি কটকমনকযোল এি কিোস জ কন্দ্রলে, উমেরপুর, িমরিোল।

42171 েয়শ্রী মুন্ডুপোিো এস এ মি এি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, েয়শ্রী, উমেরপুর, িমরিোল ।

৪২০১১ আব্দুর রমিে খোন িোধ্যমিক স্কুল,চর আইচো,খোনপুর,িমরিোল। 

৪২০১৫ িোলুকেোরহোট উচ্চ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোলুকেোরহোট, িমরিোল।

৪২০২৩ চরকরনেী  হোই স্কুল,  চরকরনেী হোট, সের, িমরিোল ।

৪২০১৬ িোমিয়ো আলোমিন কোমিল িোেরোসো, কপোাঃ ২৯ নম্বর ওয়োড জ, িমরিোল।

42176 বসয়েো িমেদুন্দ্রন্নছো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, সের, িমরিোল ।

৪২০১৭ মুলোমে এি মে হোই স্কুল, মুলোমে, িমরিোল।

৪২০১৮ মুলোমে গফুর িমেক পোইলট গোল জস হোই স্কুল, মুলোমে, িমরিোল।

৪২০১৯ চর কোন্দ্রল খোন কনসোমরয়ো িোমেল িোেরোসো, মুলোমে, িমরিোল।

৪২০৫০ মূলোেী কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, মূলোেী, িমরিোল।

৪২১০২ িোহোদুরপুর রোহিোমনয়ো এসএসমস কভোন্দ্রকিনোল এি কটকমনকযোল স্কুল, ডোকির-

সুেোিোে, মূলোেী, িমরিোল।42169 ভঙ্গো কোমেরোিোে িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কোমেরোিোে, কিন্দ্রহমন্দগঞ্জ, িমরিোল ।

42170 চরলক্ষ্মীপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, চরলক্ষ্মীপুর, মুলোেী, িমরিোল ।

৪২১৮২ গোছুয়ো আব্দুল কোন্দ্রের উচ্চ মিদ্যোলয়, মুলোেী, িমরিোল।

৪২০২২ মহেলো মি এল পোইলট িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়,  মহেলো, িমরিোল।

42166 আলহোজ্ব িোওলোনো কিোস্তোমিজুর রহিোন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মহেলো, িমরিোল ।

42166 আলহোজ্ব িোওলোনো কিোস্তোমিজুর রহিোন 

িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ইন্দুমরয়ো, মহেলো, িমরিোল

৪২০১৫ িোলুকেোরহোট উচ্চ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

িোলুকেোরহোট, িমরিোল।

৪২০১৬ িোমিয়ো আলোমিন কোমিল িোেরোসো, কপোাঃ ২৯ 

নম্বর ওয়োড জ, িমরিোল।

৪২০১৭ মুলোমে এি মে হোই স্কুল, মুলোমে, িমরিোল।

৪২০০১ িোনোরীপোড়ো উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় , িোনোরীপোড়ো, 

িমরিোল।

িমরিোল -১3

৪২০০৪ আকগলঝরো শ্রীিমি িোর্তিঙ্গল গোল জস স্কুল, 

আকগলঝরো, িমরিোল।

৪২০০৫ উমেরপুর কির-ই-িোংলো িোধ্যমিক িোমলকো 

মিদ্যোলয়, উমেরপুর,  িমরিোল।

৪১০১৬ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, আড়ৎেোর 

পমট্ট করোড, ঝোলকোঠি ।

৪১০১৭ ঝোলকোঠি সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

সের, ঝোলকোঠি।

৪১০৩০ রিেোনকো ী কোমরগমর ও কৃমে কন্দ্রলে, কপোাঃ 

কেোগলমচড়ো, ঝোলকোঠি, সের, ঝোলকোঠি।

ভরিকো ী মে আর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

জুরকো ী, নলমছটি, ঝোলকোঠি।

৪১০০৬

৪১০০৭ আমুয়ো চোমলিো বুমনয়ো িোধ্যমিক িোমলকো 

মিদ্যোলয়, কো োমলয়ো, ঝোলকোঠি।

৪১০১২ ডুমুমরয়ো অমৃিিোলো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

ঝোলকোঠি।
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৪২০০৭ েোমিনো কিোহোম্মে িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ভরপোিো, িোন্দ্রকরগঞ্জ, িমরিোল।

৪২০২০ িোন্দ্রকরগঞ্জ কে এস ইউ উচ্চ  মিদ্যোলয়, িোন্দ্রকরগঞ্জ, িমরিোল। 

৪২০২৪ িোন্দ্রকরগঞ্জ সরকোমর িোমলকো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িোন্দ্রকরগঞ্জ, িমরিোল।

42173 িোচুয়োখোলী কিন্দ্রর-ই-িোংলো হোই স্কুল , িোচুয়োখোলী, িোন্দ্রকরগঞ্জ, িমরিোল ।

৪২০০২ িোবুগঞ্জ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, িোবুগঞ্জ, িমরিোল।

৪২০১০ চাঁেপোিো হোই স্কুল এি কন্দ্রলে, লোকুটিয়ো, িোবুগঞ্জ, িমরিোল।

৪২০২১ িোবুগঞ্জ পোইলট িোমলকো উচ্চ  মিদ্যোলয় ,িোবুগঞ্জ, িমরিোল।

৪২০৬৫ চাঁেপোিো িমহলো েোমখল িোেরোসো,চাঁেপোিো, িোবুগঞ্জ, িমরিোল।

৪২০৯০ চাঁেপোিো এস,এস,মস কভোন্দ্রকিনোল এি কটকমনকযোল , িোবুগঞ্জ, িমরিোল।

৪২১৬২ করোন্দ্রকয়ো সোেি িোউন্দ্রিিন কটকমনকযোল স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে , পোংিো, িোবুগঞ্জ, 

িমরিোল।42175 রোন্দ্রিে খোন কিনন িন্দ্রডল উচ্চ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, খোনপোড়ো, িোবুগঞ্জ, িমরিোল ।

৪২০১৪ সোগরেী  ইউমনয়ন িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, সের , িমরিোল।

৪২০২৮ কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, মস অযোি মি করোড, িমরিোল।

৪২০১৩ এ ওয়োন্দ্রহে িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়,েোগুয়োহোট, িমরিোল।

৪২০২৯ িমরিোল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, সের, িমরিোল।

৪২০৭০ িমহলো কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, িমরিোল।

৪২০৯১ েগেীি সোরস্বি িোমলকো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কোলীিোড়ী করোড, িমরিোল।

৪২০৫২ মিয়োলঘুনী কে ইউ এি ইন্সটিটিউিন, িোন্দ্রকরগঞ্জ, িমরিোল।

৪২১০৪ মিলমকস েোহোন কটকমনকযোল স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে, িোন্দ্রকরগঞ্জ, িমরিোল।

৪২১১৭ কলসকোঠি মিএি একোন্দ্রডিী, িোন্দ্রকরগঞ্জ, িমরিোল।

451 ৪২০৮০ কোন্দ্রছিোিোে মছমিমকয়ো কোমিল িোদ্রোসো, কগৌরনেী, 

িমরিোল।

42174 িোমহলোড়ো এ. এন. িোধ্যমিক  মিদ্যোলয়, িোমহলোড়ো, কগৌরনেী, িমরিোল ।

কেলোাঃ

৪৫২ ৪৩০০১ েোমেরো গোল জস পোইলট হোই স্কুল, েোমেরো, 

িমরয়িপুর।

৪৩০০১ েোমেরো গোল জস পোইলট হোই স্কুল,  েোমেরো, িমরয়িপুর।

৪৩০০২ ইমেলপুর পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয় কগোসোইরহোট, রীয়িপুর।

৪৩০০৮ ইমেলপুর িোধ্যমিক িোমলকো,মিদ্যোলয়, সোইরহোট, িরীয়িপুর। 

৪৩০৩৭ গমরন্দ্রির চর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কগোসোইরহোট, িমরয়িপুর ।

43039 ককোেোলপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ককোেোলপুর, কগোসোইরহোট, িমরয়িপুর ।

৪৩০০৪ ডোমুডযো মুসমলি উচ্চ  মিদ্যোলয়, ডোমুডযো, িরীয়িপুর।

৪৩০২১ আলহোজ্ব ইিোি উমিন উচ্চ মিদ্যোলয় , ডোমুডযো, িরীয়িপুর।

৪৩০০৫ ডোমুডযো পোইলট িোমলকো উচ্চ  মিদ্যোলয়, ডোমুডযো, িরীয়িপুর।

43038 কন্দ্রনশ্বর এস মস এডওয়োড জ ইনমেটিইট, কন্দ্রনশ্বর , ডোমুডযো, িমরয়িপুর ।

৪৩০০৬ নমড়য়ো পোইলট গোল জস হোই স্কুল, নমড়য়ো, িরীয়িপুর।

৪৩০০৭ নমড়য়ো মিহোরীলোল পোইলট হোই স্কুল, নমড়য়ো, িমরয়িপুর।

43035 কভোন্দ্রেশ্বর উচ্চ মিদ্যোলয়, িোশুরো, নমড়য়ো, িমরয়িপুর ।

৪৩০০৯ িমরয়িপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, সের, িমরয়িপুর। 

43041 পোলং উচ্চ মিদ্যোলয়, পোলং, িমরয়িপুর সের, িমরয়িপুর ।

৪৩০১৬ নোন্দ্রগরপোড়ো িহুমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়,  নোন্দ্রগরপোড়ো, কগোসোইরহোট, িরীয়িপুর।

৪৩০৩৪ নোন্দ্রগরপোড়ো কোমরগমর স্কুল এি কন্দ্রলে , কগোসোইরহোট, িরীয়িপুর।

43040 মির আব্দুল িমেে উচ্চ মিদ্যোলয়, ডোমুডযো, িমরয়িপুর ।

43042 রোিভদ্রোপুর আর এি উচ্চ মিদ্যোলয়, রোিভদ্রোপুর, কভেরগঞ্জ, িমরয়িপুর ।

43036 চর িোিো িঙ্গিন্ধু আইমডয়োল উচ্চ মিদ্যোলয়, চর িোিো, কভেরগঞ্জ, িমরয়িপুর ।

43045 কিখ িমেলোতুন্দ্রন্নছো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কভেরগঞ্জ, িরীয়িপুর

৪৬০ 43046 আলহোে আব্দুর রোজ্জোক সরকোমর কটকমনকযোল 

স্কুল ও কন্দ্রলে, ডোমুডযো, িরীয়িপুর।

43046 আলহোে আব্দুর রোজ্জোক সরকোমর কটকমনকযোল স্কুলওকন্দ্রলে ,ডোমুডযো,িরীয়িপুর

কেলোাঃ

৪৪০০৪ সোন্দ্রহরো নোমসর কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, কভন্নোিলো, মিিচর, িোেোরীপুর।

44050 ভদ্রোসন মে.মস. একোন্দ্রডিী, উন্দ্রিেপুর, মিিচর, িোেোরীপুর ।

৪৬২ ৪৪০০৬ মিিচর নন্দ কুিোর ইন্সটিটিউিন, িহরোিগঞ্জ, 

মিিচর, িোেোরীপুর।

৪৪০০৬ মিিচর নন্দ কুিোর ইন্সটিটিউিন, িহরোিগঞ্জ, মিিচর, িোেোরীপুর।

৪৪০০৫ রোকের কগোপোলগঞ্জ ককন্দ্রে এস পোইলট ইনমেটিউট, রোকের, িোেোরীপুর।

৪৩০০৫৪৫৫

নোন্দ্রগরপোড়ো কোমরগমর স্কুল এি কন্দ্রলে , কপোাঃ 

িোছুয়োখোলী, কগোসোইরহোট, িরীয়িপুর।

ডোমুডযো পোইলট িোমলকো উচ্চ  মিদ্যোলয়, ডোমুডযো, 

িরীয়িপুর।

সোন্দ্রহরো নোমসর কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, 

কভন্নোিলো, মিিচর, িোেোরীপুর।

৪৪০০৪

রোকের গোল জস হোই স্কুল, রোকের, িোেোরীপুর।৪৪০০৭

৪৩০০৯ িমরয়িপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

সের, িমরয়িপুর।

িোেোরীপুর -১0

কিখ িমেলোতুন্দ্রন্নছো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, কভেরগঞ্জ, িরীয়িপুর।

৪৩০৩৪

ইমেলপুর পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

কগোসোইরহোট, িরীয়িপুর।

৪৩০০২

িমরয়িপুর -09

ডোমুডযো মুসমলি উচ্চ  মিদ্যোলয়, ডোমুডযো, 

িরীয়িপুর।

৪৩০০৪

৪৩০০৭ নমড়য়ো মিহোরীলোল পোইলট হোই স্কুল, নমড়য়ো, 

িমরয়িপুর।

৪২০২৮ কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, মস অযোি মি করোড, 

িমরিোল।

৪২০২৯ িমরিোল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

সের, িমরিোল।

৪২১০৪ মিলমকস েোহোন কটকমনকযোল স্কুল এি মিএি 

কন্দ্রলে, কপোাঃ গোরুমড়য়ো, িোন্দ্রকরগঞ্জ, িমরিোল

৪২০২০ িোন্দ্রকরগঞ্জ কে এস ইউ উচ্চ  মিদ্যোলয়, 

িোন্দ্রকরগঞ্জ, িমরিোল।

৪২০২১ িোবুগঞ্জ পোইলট িোমলকো উচ্চ  মিদ্যোলয় , িোবুগঞ্জ, 

িমরিোল।

৪৫৯

৪৫৪

৪৫৩

৪৫০

৪৪৯

৪৬৩

৪৬১

৪৫৭

৪৫৬

৪৫৮

৪৪৮

৪৪৭

৪৪৬

43045
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৪৪০০৭ রোকের গোল জস হোই স্কুল, রোকের, িোেোরীপুর।

৪৪০১৮ কেিিোড়ী উচ্চ  মিদ্যোলয়,  কেিিোড়ী, রোকের, িোেোরীপুর।

৪৪০৪৮ কিোকোররি-হুরুন কোমরগমর ইনমেটিউট,কিোলপুর, রোকের, িোেোরীপুর।

৪৪০০৩ রিেোনপুর আইমডয়োল কটকমনকযোল একোন্দ্রডিী , কোলমকমন, িোেোরীপুর।

৪৪০০৯ কোলমকমন গোল জস হোই স্কুল, কোলমকমন, িোেোরীপুর।

৪৪০০৮ কোলমকমন পোইলট হোই স্কুল,   কোলমকমন, িোেোরীপুর।

৪৪০২৭ িিীকর িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়,িিীকর,কোলমকনী, িোেোরীপুর। 

৪৪০৩৯ িীর কিোহন উচ্চ মিদ্যোলয়, কোলমকমন, িোেোরীপুর।

44052 কগোপোলপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, কগোপোলপুর, কোলমকমন, িোেোরীপুর।

৪৬৫ ৪৪০১১ কিখ িমেলোতুন্দ্রন্নসো সরকোমর পোইলট িোমলকো 

উচ্চ   মিদ্যোলয়, মিিচর, িোেোরীপুর।

৪৪০১১ কিখ িমেলোতুন্দ্রন্নসো সরকোমর পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়,মিিচর, িোেোরীপুর।

৪৪০০১ চরমুগুমড়য়ো িোন্দ্রচ জন্ট উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ চরমুগুমড়য়ো, িোেোরীপুর।

৪৪০০২ আছিি আলী খোন পোিমলক স্কুল এি কন্দ্রলে,সের,িোেোরীপুর।

৪৪০১০ িোেোরীপুর উচ্চ  িোমলকো মিদ্যোলয়, িোেোরীপুর,সের,িোেোরীপুর। 

৪৪০১২ িোেোরীপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, িোেোরীপুর।

44053 কুলপিী উচ্চ মিদ্যোলয়, কুলপিী, সের, িোেোরীপুর ।

44054 পাঁচন্দ্রখোলো মুমক্ত কসনো উচ্চ মিদ্যোলয়, পাঁচন্দ্রখোলো, িোেোরীপুর সের, িোেোরীপুর ।

৪৪০১৩ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, রোকের, িোেোরীপুর। 

44051 চতুষ্পেী উচ্চ মিদ্যোলয়, পুকুমরয়ো, রোকের, িোেোরীপুর ।

৪৬৮ ৪৪০৩৬ আনোরনন্দ্রনছো কটকমনকযোল স্কুল এি মিএি 

কন্দ্রলে, কোলমকমন, িোেোরীপুর।

৪৪০৩৬ আনোরনন্দ্রনছো কটকমনকযোল স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে , কোলমকমন, িোেোরীপুর।

৪৪০৩১ েমক্ষণ কক্রোকচর ইয়োমছন কিন্দ্রিোমরয়োল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট,মিিচর, িোেোরীপুর

44058 িীর মুমক্তন্দ্রযোদ্ধো কিোাঃ করেোউল কমরি িোলুকেোর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, মিিচর, িোেোরীপুর।

কেলোাঃ

৪৫০০৪ হোমেউজ্জোিোন কিন্দ্রিোমরয়োল উচ্চ  মিদ্যোলয়, ভোিরোশ্যর, মুকসুেপুর, কগোপোলগঞ্জ।

45076 কৃষ্ণোমেয়ো িোগুমৃধো উচ্চ মিদ্যোলয়, কৃষ্ণোমেয়ো, মুকসুেপুর, কগোপোলগঞ্জ ।

৪৫০০২ িোমলনপুর কিমলহোটী উচ্চ মিদ্যোলয়,ভোঙ্গোরহোট, ককোটোলীপোড়ো , কগোপোলগঞ্জ।

৪৫০০৫ মিনয় কৃষ্ণ আেি জ উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ কলোিোমড়, ককোটোলীপোড়ো , কগোপোলগঞ্জ।

45077 কনসোর উমিন িোলুকেোর উচ্চ িোধ্যমিক মিদ্যোলয় ,ককোটোলীপোড়ো , কগোপোলগঞ্জ ।

৪৫০০৩ কগোপোলগঞ্জ কটকমনকযোল মিএি স্কুল ও কন্দ্রলে, ৪২ কিৌলভীপোড়ো, কগোপোলগঞ্জ ।

৪৫০০৭ কগোপোলগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কগোপোলগঞ্জ।

৪৫০৫৬ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, কগোপোলগঞ্জ।

৪৫০৫৯ টুঙ্গীপোড়ো কটকমনকযোল অযোি মিএি কন্দ্রলে, টুঙ্গীপোড়ো, কগোপোলগঞ্জ

45075 হোেী কখোরন্দ্রিে সপ্তপেী উচ্চ মিদ্যোলয়, িোমনখোর, কগোপোলগঞ্জ সের, কগোপোলগঞ্জ ।

৪৫০১২ ঠুটোিোিো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ ঠুটোিোিো, কগোপোলগঞ্জ।

৪৫০৩৩ হমরেোসপুর রন্দ্রয়ল কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, সের, কগোপোলগঞ্জ।

৪৫০০৮ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িোঝিোমড়, ককোটোলীপোড়ো , কগোপোলগঞ্জ।

৪৫০৪১ িোন্ধোিোড়ী কে.মি.মপ উচ্চ মিদ্যোলয়, ককোটোলীপোড়ো , কগোপোলগঞ্জ ।

৪৫০১৭ কমলগ্রোি িমনন্দ্রিোহন ফুল গন্দ্রেল আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, ভোয়ো খোমলয়ো 

মুকসুেপুর,কগোপোলগঞ্জ।৪৫০২৫ িোটিকোিোরী উচ্চ মিদ্যোলয়, মুকসুেপুর, কগোপোলগঞ্জ।

৪৫০২৬ িকসুেপুর পোইলট িোলক উচ্চ মিদ্যোলয়, মুকসুেপুর, কগোপোলগঞ্জ।

৪৫০৩৮ ননীক্ষীর উচ্চ মিদ্যোলয়, মুকসুেপুর, কগোপোলগঞ্জ। 

৪৭৬ 45087 কিগি িমেলোতুন্দ্রন্নছো মুমেি সরকোমর 

কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, টঙ্গীপোড়ো, 

কগোপোলগঞ্জ।

45087 কিগি িমেলোতুন্দ্রন্নছো মুমেি সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, টঙ্গীপোড়ো, 

কগোপোলগঞ্জ।

৪৫০০১ কোমিয়োনী মেমস পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়,কোমিয়োনী,কগোপোলগঞ্জ। 

৪৫০২২ েয়নগর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কোমিয়োমন, কগোপোলগঞ্জ।

৪৫০৬০ রোিমেয়ো কটকমনকযোল মিএি স্কুল অযোি কন্দ্রলে, কোমিয়োনী, কগোপোলগঞ্জ।

৪৬০১০ খোয়রুন্দ্রন্নছো কিন্দ্রিোমরয়োল িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, আলিোডোংগো, িমরেপুর।

৪৫০৮৪ ছোন্দ্রয়দুন্দ্রন্নছো উচ্চ মিদ্যোলয়, কোমিয়োনী, কগোপোলগঞ্জ।

45088 কোমিয়োনী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , কগোপোলগঞ্জ।

৪৬৯

৪৫০২৬

হমরেোসপুর রন্দ্রয়ল কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, 

সের, কগোপোলগঞ্জ।

৪৫০০৮ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িোঝিোমড়, 

ককোটোলীপোড়ো , কগোপোলগঞ্জ।

কোমিয়োনী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কগোপোলগঞ্জ।

কগোপোলগঞ্জ -8

৪৫০০৪ হোমেউজ্জোিোন কিন্দ্রিোমরয়োল উচ্চ  মিদ্যোলয়, 

ভোিরোশ্যর, মুকসুেপুর, কগোপোলগঞ্জ।

৪৫০০৫ মিনয় কৃষ্ণ আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কলোিোমড়, 

ককোটোলীপোড়ো , কগোপোলগঞ্জ।

৪৫০০৭ কগোপোলগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কগোপোলগঞ্জ।

৪৫০৩৩

রোকের গোল জস হোই স্কুল, রোকের, িোেোরীপুর।৪৪০০৭

৪৪০১৩ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, রোকের, 

িোেোরীপুর।

৪৪০১২

িীর মুমক্তন্দ্রযোদ্ধো কিোাঃ করেোউল কমরি িোলুকেোর 

সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, মিিচর, 

িোেোরীপুর।

44058

৪৪০০৮

িোেোরীপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

িোেোরীপুর।

কোলমকমন পোইলট হোই স্কুল, কোলমকমন, 

িোেোরীপুর।

িকসুেপুর পোইলট িোলক উচ্চ মিদ্যোলয়, 

মুকসুেপুর, কগোপোলগঞ্জ।

৪৭৭

৪৭০

৪৬৭

৪৬৬

৪৬৪

৪৭৫

৪৭৪

৪৭২

৪৭১

৪৭৩

৪৬৩
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৪৬০৪২ িনিোলীপুর েনিো হোই স্কুল, কিোয়োলিোরী, িমরেপুর।

কেলোাঃ

৪৬০০১ এি এন একোন্দ্রডমি, নগরকোন্দো, িমরেপুর। 

46118 নোরোমন্দয়ো কে. এি. উচ্চ মিদ্যোলয়, নোরোমন্দয়ো, সোলর্থো, িমরেপুর ।

46119 কপোড়োমেয়ো এস এ খোন উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোড়োমেয়ো, নগরকোন্দো, িমরেপুর ।

৪৭৯ ৪৬০৬০ বসয়েো সোন্দ্রেেো কচৌধুরী উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় , 

কপোাঃ চাঁেহোট, নগরকোন্দো, িমরেপুর।

৪৬০৬০ বসয়েো সোন্দ্রেেো কচৌধুরী উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় ,  নগরকোন্দো, িমরেপুর।

৪৬০৪১ কিোয়োলিোরী েেজ একোন্দ্রডিী, কিোয়োলিোরী, িমরেপুর।

৪৬০০৩ িোহ েোির কটকমনকযোল এি মিএি ইনমেটিউট, কিোয়োলিোরী, িমরেপুর।

৪৬০০৬ ব্রোহ্মণকোন্দো এ এইচ একোন্দ্রডিী , পুথুমরয়ো, ভোঙ্গো, িমরেপুর।

৪৬০১৬ িোধিপুর কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, ভোঙ্গো, িমরেপুর।

৪৬০০৮ কোেী সোিসুন্দ্রন্নছো পোইলট গোল জস হোই স্কুল, ভোঙ্গো, িমরেপুর।

৪৬০৩৯ কোলোমৃধো কগোমিন্দ উচ্চ  মিদ্যোলয়, কোলোমৃধো,ভোঙ্গো, িমরেপুর।

৪৬০৬৪ িরীিোিোে উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িরীিোিোে, ভোঙ্গো, িমরেপুর। 

৪৬০০৯ আলিোডোংগো আমরফুজ্জোিোন পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, আলিোডোংগো, িমরেপুর।

৪৬০৭৩ েোন্দ্রভে পোরন্দ্রভে কিন্দ্রিোমরয়োল ইনমেটিউট, পোকুমরয়ো, আলিোডোংগো, িমরেপুর।

৪৬০৭৮ কহন্দ্রলঞ্চোহোটি কুঠুরোকমন্দ উচ্চ মিদ্যোলয়, আলিোডোংগো, িমরেপুর।

46116 কোিোরগ্রোি কোঞ্চন একোন্দ্রডিী , কোিোরগ্রোি, আলিোডোঙ্গো, িমরেপুর

৪৬০০৭ কঢউখোলী উচ্চ  মিদ্যোলয়, সেরপুর, িমরেপুর।

৪৬০১১ িোইিরমস মিিসুন্দরী একোন্দ্রডিী , সেরপুর, িমরেপুর।

46112 আন্দ্রকোন্দ্রটর চর এস. মস. উচ্চ মিদ্যোলয় এি কন্দ্রলে, সেরপুর, িমরেপুর ।

46113 িোবুর চর উচ্চ মিদ্যোলয়, িোবুর চর, সেরপুর, িমরেপুর ।

৪৬০১২ ভোঙ্গো পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়, ভোঙ্গো, িমরেপুর।

46121 তুেোরপুর এস এ উচ্চ মিদ্যোলয়, তুেোরপুর, ভোঙ্গো, িমরেপুর ।

46111 আেি জ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মি এস ডোঙ্গী, চরভ্রোসন, িমরেপুর।

46115 হমররোিপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, আন্দ্ররোেখোর, চরভদ্রোসন, িমরেপুর।

৪৬০০৪ িোয়তুল আিোন আেি জ একোন্দ্রডিী, িোয়তুল আিোন,িমরেপুর।

৪৬০১৩ কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, শ্রীঅংগন, িমরেপুর।

৪৬০৩০ মুন্সীর িোেোর হোই স্কুল, কোফুরো, সের, িমরেপুর।

৪৬০৩১ উত্তর মিলিোমুেপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িোয়তুল আিোন

৪৬০৪৩ কগরেো আইনুল উলুি িোেরোসো,কোফুরো, সের , িমরেপুর।

৪৬১০৬ ঈিোন ইনমষ্টটিউটিন কপোাঃ ঈিোনপুর, সের, িমরেপুর।

৪৮৮ ৪৬০৩৫ রোন্দ্রয়কেোহ কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস 

ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, িধুখোলী, িমরেপুর।

৪৬০৩৫ রোন্দ্রয়কেোহ কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, িধুখোলী, িমরেপুর।

৪৬০৬৫ আব্দুর রহিোন কটকমনকযোল এি ইমঞ্জমনয়োমরং কন্দ্রলে,  িধুখোলী, িমরেপুর।

46114 ডুিোইন রোিলোল উচ্চ মিদ্যোলয়, ডুিোইন, িধুখোলী, িমরেপুর।

46117 কোিোরখোলী উচ্চ মিদ্যোলয়, িছলন্দপুর, িধুখোলী, িমরেপুর ।

৪৯০ ৪৬০৪৪ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, খন্দকোর 

িমঞ্জল, পমিি খোিোসপুর, সের,  িমরেপুর।

৪৬০৪৪ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, খন্দকোর িমঞ্জল, পমিি খোিোসপুর, সের,  

িমরেপুর।

৪৯১ 46127 সোলর্থো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

িমরেপুর।

46127 সোলর্থো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, িমরেপুর।

কেলোাঃ

৪৭০০১ পোংিো েেজ পোইলট হোই স্কুল, পোংিো, রোেিোড়ী ।

৪৭০০৫ পোংিো উ্চ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় , পোংিো, রোেিোড়ী।

৪৭০২৭ আখরেোনী উচ্চ  মিদ্যোলয়, কহোগলোডোঙ্গী , পোংিো, রোেিোড়ী।

৪৭০৩০ হোিোসপুর কক রোে উচ্চ মিদ্যোলয়, পোংিো, রোেিোড়ী।

৪৭০৪৭ িোছপোড়ো িহুমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, িোছপোড়ো, কপোাঃ রোিন্দ্রকোল, পোংিো, রোেিোড়ী।

৪৭০০২ রোেধরপুর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,িোউনোরো,িোমলয়োকোমন্দ,রোেিোড়ী।

৪৭০০৬ িোমলয়োকোমন্দ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয় , িোমলয়োকোমন্দ, রোেিোড়ী ।

৪৭০০৮ িোমলয়োকোমন্দ পোইলট গোল জস হোই স্কুল, িোমলয়োকোমন্দ, রোেিোড়ী 

৪৭০৪৬ িহরপুর উচ্চ মিদ্যোলয়,  িহরপুর, িোমলয়োকোমন্দ, রোেিোড়ী ।

আব্দুর রহিোন কটকমনকযোল এি ইমঞ্জমনয়োমরং 

কন্দ্রলে, িধুখোলী, িমরেপুর।

46111 আেি জ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মি এস ডোঙ্গী, 

চরভ্রোসন, িমরেপুর।

৪৬০১৩ কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, শ্রীঅংগন, িমরেপুর।

৪৬০০৩ িোহ েোির কটকমনকযোল এি মিএি ইনমেটিউট, 

সূয জমেয়ো, কিোয়োলিোরী, িমরেপুর।

৪৬০০৬

৪৭০০৬ িোমলয়োকোমন্দ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয় , 

িোমলয়োকোমন্দ, রোেিোড়ী।

রোেিোড়ী -০7

৪৭০০৫ পোংিো উ্চ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় , পোংিো, রোেিোড়ী।

৪৬০৬৫

৪৬০০৯ আলিোডোংগো আমরফুজ্জোিোন পোইলট উচ্চ 

মিদ্যোলয়, আলিোডোংগো, িমরেপুর।

৪৬০১১ িোইিরমস মিিসুন্দরী একোন্দ্রডিী , সেরপুর, 

িমরেপুর।

৪৬০১২ ভোঙ্গো পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়, ভোঙ্গো, িমরেপুর।

ব্রোহ্মণকোন্দো এ এইচ একোন্দ্রডিী , পুথুমরয়ো, ভোঙ্গো, 

িমরেপুর।

৪৬০০৮ কোেী সোিসুন্দ্রন্নছো পোইলট গোল জস হোই স্কুল, ভোঙ্গো, 

িমরেপুর।

৪৬০০১ এি এন একোন্দ্রডমি, নগরকোন্দো, িমরেপুর।

িমরেপুর -১4

কোমিয়োনী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কগোপোলগঞ্জ।
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৪৭০৫৪ িোেিোমড় উচ্চ মিদ্যোলয়, কসোনোপুর, িোমলয়োডোমঙ্গ, রোেিোমড়।

47068 আড়কোন্দী উচ্চ মিদ্যোলয়, আড়কোন্দী, িোমলয়োকোমন্দ, রোেিোড়ী ।

৪৭০০৯ কমলন্দ্রিোহর েহুরুন্দ্রন্নছো উচ্চ  মিদ্যোলয়, পোংিো, রোেিোড়ী।

৪৭০৩৫ িহলোডোঙ্গো উচ্চ মিদ্যোলয়, িহলোডোঙ্গো, কপোাঃ হোটিণগ্রোি, পোংিো, রোেিোড়ী।

৪৭০০৩ কিলগোমছ আমলমুজ্জোিোন স্কুল ও কন্দ্রলে, খোনগঞ্জ, রোেিোড়ী।

৪৭০০৭ আলহোজ্ব আব্দুল কমরি উচ্চ  মিদ্যোলয় ,ভিমেয়ো,সের,রোেিোড়ী। 

৪৭০১০ রোেিোড়ী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, সজ্জনকোন্দো, রোেিোড়ী ।

৪৭০২২ আড়োিোড়ীয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িোটিপোড়ো, সের , রোেিোড়ী।

৪৭০২৫ চন্দনী কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট স্কুল এি কন্দ্রলে, কপোাঃ আিড়ো, 

সের, রোেিোড়ী।

৪৭০৪৮ সুরোে কিোমহনী ইনমেটিউট, সের, রোেিোড়ী।

৪৭০৫৬ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, রোেিোমড়।

47067 আলোমেপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, আলোমেপুর, সের, রোেিোড়ী ।

496 47066 এ কেড এি সোন্দ্রকন উমিন উচ্চ মিদ্যোলয়, সিিো, 

কোলুখোলী, রোেিোড়ী ।

47066 এ কেড এি সোন্দ্রকন উমিন উচ্চ মিদ্যোলয়, সিিো, কোলুখোলী, রোেিোড়ী ।

৪৭০০৪ কগোয়োলন্দ আইমডয়োল হোই স্কুল, কগোয়োলন্দ, রোেিোড়ী।

৪৭০১৮ এি, কক, কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট িমহলো কন্দ্রলে,  কোইিমিন, 

িোতুিন্দ্ররর পোড়ো, কগোয়োলন্দ, রোেিোড়ী।

47070 েোিিলো উচ্চ মিদ্যোলয়,িোন্দ্রহর িিল পোড়ো,কগোয়োলন্দ,রোেিোড়ী ।

47074 ওয়োন্দ্রেে কচৌধুরী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , কগোয়োলন্দ, রোেিোড়ী।

৪৯৮ 47076 কিখ কোিোল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, িোমলয়োকোমন্দ,রোেিোড়ী।

47076 কিখ কোিোল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , িোমলয়োকোমন্দ,রোেিোড়ী।

কেলোাঃ

৪৮০০১ কেৌলিপুর মপ এস উচ্চ মিদ্যোলয়, কেৌলিপুর, িোমনকগঞ্জ। 

৪৮০২২ িোলুকনগর হোই স্কুল,  িোলুকনগর, কেৌলিপুর, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০৫২ িকুল িোবু কভোকিনোল স্কুল, িড় হোি কেোড়ো, কেৌলিপুর, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০৬৩ চকমিরপুর উচ্চ মিদ্যোলয়,চকমিরপুর, কেৌলিপুর, িোমনকগঞ্জ ।

৪৮০৭০ উলোইল িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়,িোলুকনগর,কেৌলিপুর,িোমনকগঞ্জ।

48080 চরিোস্তুল এি.মি.এ উচ্চ মিদ্যোলয়, চরিোস্তুল, কেৌলিপুর, িোমনকগঞ্জ ।

৪৮০০২ উর্থলী পোইলট িোমলকো মিদ্যোলয়,উর্থলী,  মিিোলয়, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০০৫ রূপসো ওয়োন্দ্রহে আলী  উচ্চ মিদ্যোলয়, মিিোলয়, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০২৫ সোটির কিওিো উচ্চ  মিদ্যোলয়, কিওিো, মিিোলয়, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০৩২ কিেপোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ বুিনী, মিিোলয়, িোমনকগঞ্জ

৪৮০৩৪ িোকরোইল উচ্চ মিদ্যোলয়, মিিোলয়, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০৮৫ িহোন্দ্রেিপুর িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, মিিোলয়, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০০৬ মসংহজুমর ইউমনয়ন িহুমুখী হোই স্কুল, মিওর, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০৭৮ কিরশ্রী কোলী নোরোয়ণ ইনমেটিউিন,কিরশ্রী,মিওর, িোমনকগঞ্জ।

৫০২ ৪৮০০৭ িহীে স্মরমণকো উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় , কপোাঃ 

িরো, মিওর, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০০৭ িহীে স্মরমণকো উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় , কপোাঃ িরো, মিওর, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০৭৪ আিিলী এি.এস. উচ্চ মিদ্যোলয়,  লোউিোরো,  কেৌলিপুর, িোমনকগঞ্জ।

৫৪২৪৮ আলহোে আইন উমিন মিদ্যোলয় , নোন্দ্রগোরপুর, টোংগোইল।

54319 লুৎির মিন সুলিোন স্কুল এি মি.এি কন্দ্রলে,  নোগুরপুর, টোঙ্গোইল।

৫০৪ 48082 েয়িন্টপ উচ্চ মিদ্যোলয়, েয়িন্টপ, মসংগোইর, 

িোমনকগঞ্জ ।

48082 েয়িন্টপ উচ্চ মিদ্যোলয়, েয়িন্টপ, মসংগোইর, িোমনকগঞ্জ ।

৪৮০০৮ মিওর মড এন পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়, মিওর, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০১১ মিওর পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, মিওর, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০০৪ পুকুরহোট  কোন্দোপোড়ো িমেির রহিোন উচ্চ  মিদ্যোলয়, েোন্নো, সাঁটুমরয়ো,িোমনকগঞ্জ

৪৮০০৯ সোটুমরয়ো সরকোমর আেি জ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, সোটুমরয়ো, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০১০ সোটুমরয়ো গোল জস উচ্চ  মিদ্যোলয়, সোটুমরয়ো, িোমনকগঞ্জ।

47074 ওয়োন্দ্রেে কচৌধুরী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, কগোয়োলন্দ, রোেিোড়ী।

৪৭০১০ রোেিোড়ী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

সজ্জনকোন্দো, রোেিোড়ী ।

৪৭০০৬ িোমলয়োকোমন্দ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয় , 

িোমলয়োকোমন্দ, রোেিোড়ী।

৪৭০০৯

৪৮০০৯ সোটুমরয়ো সরকোমর আেি জ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, 

সোটুমরয়ো, িোমনকগঞ্জ।

কমলন্দ্রিোহর েহুরুন্দ্রন্নছো উচ্চ  মিদ্যোলয়, পোংিো, 

রোেিোড়ী।

িোমনকগঞ্জ -১3

৪৮০০১

৪৮০০২ উর্থলী পোইলট িোমলকো মিদ্যোলয়, কপোাঃ উর্থলী,  

মিিোলয়, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০০৬ মসংহজুমর ইউমনয়ন িহুমুখী হোই স্কুল, কপোাঃ 

িোঙ্গোলো, মিওর, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০০৮ মিওর মড এন পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়, মিওর, 

িোমনকগঞ্জ।

আিিলী এি.এস. উচ্চ মিদ্যোলয়,  লোউিোরো, 

কপোাঃ আিিলী, কেৌলিপুর, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০৭৪

৪৯৯

৪৯৪

৪৯৩

কেৌলিপুর মপ এস উচ্চ মিদ্যোলয়, কেৌলিপুর, 

িোমনকগঞ্জ।

৫০৬

৫০৫

৫০১

৫০০

৪৯৭

৫০৩

৪৯৫
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৪৮০৬৯ রোইল্যো কিসরকোমর কটকমনকযোল এি কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, কপোাঃ েোন্নো, 

সোটুমরয়ো, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০৭২ েড়গ্রোি উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ েড়গ্রোি, সোটুমরয়ো, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০৭৬ হরগে িহীে স্মৃমি উচ্চ মিদ্যোলয়,হরগে,সোটুমরয়ো, িোমনকগঞ্জ।

৫৪০৮৪ পোকুটিয়ো মি মস আর মে উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ পোকুটিয়ো, নোগরপুর, টোংগোইল।

৫৪১৬০ এি, কিোরহোন উমিন উচ্চ মিদ্যোলয় , কপোাঃ ককেোরপুর, নোগরপুর, টোংগোইল।

৪৮০০৩ গড়পোড়ো  মেিী িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, কিোনো, শুশুিো, সের, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০১২ িোমনকগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০৩৬ রিেোন আলী কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে,িরুিী, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০৫১ খোনিোহোদুর আওলোে কহোন্দ্রসন খোন উচ্চ মিদ্যোলয়,  সের, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০৭৫ কুন্দ্রিরচর েহুরো ইসিোইল কিসরকোমর কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, সের, 

িোমনকগঞ্জ।

48084 িোমনকগঞ্জ সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয়, িোমনকগঞ্জ সের, িোমনকগঞ্জ ।

৫০৮ 48023 Gg, G iv‡k` Lvb †UKwbK¨vj ¯‹zj GÛ 

K‡jR, ‰eKzÚcyi, wNIi, gvwbKMÄ|

48023 Gg, G iv‡k` Lvb †UKwbK¨vj ¯‹zj GÛ K‡jR, ‰eKzÚcyi, wNIi, gvwbKMÄ।

৫০৯ ৪৮০২৭ করেনো এ.মি.এন.এন. উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

িড়টিয়ো, মিওর, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০২৭ করেনো এ.মি.এন.এন. উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িড়টিয়ো, মিওর, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০৩৩ যোেোপুর আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ যোেোপুর, হমররোিপুর, িোমনকগঞ্জ।

৪৮০৬৪ খোিোসপুর লোিন্য প্রভোি উচ্চ মিদ্যোলয়, কপো-খোিোসপুর, সের, িোমনকগঞ্জ ।

48081 মঝটকো আনন্দ কিোহন উচ্চ মিদ্যোলয় , িোসুন্দ্রেিপুর, হমররোিপুর, িোমনকগঞ্জ ।

৫১১ ৪৮০৪৬ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট,িোমনকগঞ্জ 

িন্দ্রডল হোই স্কুল, েমক্ষণ কসওিো, িোমনকগঞ্জ

৪৮০৪৬ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িোমনকগঞ্জ িন্দ্রডল হোই স্কুল, েমক্ষণ কসওিো, 

িোমনকগঞ্জ।

৫১২ 48098 মিিোলয় সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

িোমনকগঞ্জ।

48098 মিিোলয় সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , িোমনকগঞ্জ।

কেলোাঃ

৫১৩ ৪৯০০২ মসমিক আকির িোউন্দ্রিিন কভোন্দ্রকিনোল কেমনং 

ইনমেটিউট, কপোাঃ আমির নগর, মসরোেমেখোন, 

মুমন্সগঞ্জ।

৪৯০০২ মসমিক আকির িোউন্দ্রিিন কভোন্দ্রকিনোল কেমনং ইনমেটিউট , কপোাঃ আমির নগর, 

মসরোেমেখোন, মুমন্সগঞ্জ।

৪৯০০৩ টংগীিোড়ী পোইলট গোল জস হোই স্কুল, টংমগিোড়ী, মুমন্সগঞ্জ।

৪৯০০৪ কসোনোরং হোই স্কুল, কসোনোরং, টংগীিোড়ী, মুমন্সগঞ্জ।

৪৯০১৭ মেিীরপোড় এ মস ইন্সটিটিউিন, মেিীরপোড়, টংগীিোড়ী, মুমন্সগঞ্জ।

49039 কিিকো ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, েমক্ষণ কিিকো, টংমগিোমড়, মুমন্সগঞ্জ ।

৪৯০০৫ কুকুটিয়ো ককন্দ্রক ইনমেটিউট, শ্রীনগর,মুমন্সগঞ্জ।

49037 িোকড়খোলী উচ্চ মিদ্যোলয়, িোকড়খোলী, শ্রীনগর, মুমন্সগঞ্জ ।

৪৯০০৭ কলৌহেং িোমলকো পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, কলৌহেং, মুমন্সগঞ্জ। 

৪৯০০৮ কলৌহেং পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়, কলৌহেং, মুমন্সগঞ্জ।

49038 ব্রোহ্মণগাঁও িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়,পোইকোড়ো,কলৌহেং, মুমন্সগঞ্জ ।

৪৯০০৯ কহোন্দ্রসন্দী িহুমুখী উচ্চ  মিদ্যোলয়, গেোমরয়ো, মুমন্সগঞ্জ।

49043 রোয়পোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, িড় রোয়পোড়ো, গেোমরয়ো, মুমন্সগঞ্জ ।

৪৯০০৬ রোেমেয়ো আাঃ েব্বোর গোল জস স্কুল, রোেমেয়ো, মসরোেমেখোন, মুমন্সগঞ্জ।

৪৯০১০ রোেমেয়ো অভয় পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়,মসরোেমেখোন, মুমন্সগঞ্জ।

৪৯০১১ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িোলখো নগর, মুমন্সগঞ্জ। 

49040 িোলখোনগর উচ্চ মিদ্যোলয়, িোলখোনগর,মসরোেমেখোন, মুমন্সগঞ্জ ।

৪৯০০১ রনছ রমহিপুর উচ্চ  মিদ্যোলয়, রনে, মুমন্সগঞ্জ।

৪৯০১২ মুমন্সগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , মুমন্সগঞ্জ।

49041 মিরকোমেি হোেী আিেোে আলী উচ্চ মিদ্যোলয় , মুমন্সগঞ্জ সের, মুমন্সগঞ্জ ।

৫২০ 49045 গেোমরয়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

গেোমরয়ো, মুমন্সগঞ্জ।

49045 গেোমরয়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, গেোমরয়ো, মুমন্সগঞ্জ।

কেলোাঃ

৫২১ ৫০০০১ িোওয়োনী উচ্চ  মিদ্যোলয়,  কডিরো, ঢোকো। ৫০০০১ িোওয়োনী উচ্চ  মিদ্যোলয়,  কডিরো, ঢোকো।

মুমন্সগঞ্জ -৮

কলৌহেং িোমলকো পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, কলৌহেং, 

মুমন্সগঞ্জ।

৪৮০০৯ সোটুমরয়ো সরকোমর আেি জ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, 

সোটুমরয়ো, িোমনকগঞ্জ।

ঢোকো-28

৪৯০০৫

৪৯০১২ মুমন্সগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

মুমন্সগঞ্জ।

৪৯০০৯ কহোন্দ্রসন্দী িহুমুখী উচ্চ  মিদ্যোলয়, গেোমরয়ো, 

মুমন্সগঞ্জ।

৪৯০০৩ টংগীিোড়ী পোইলট গোল জস হোই স্কুল, টংমগিোড়ী, 

মুমন্সগঞ্জ।

৪৯০১০ রোেমেয়ো অভয় পোইলট উচ্চ  

মিদ্যোলয়,মসরোেমেখোন, মুমন্সগঞ্জ।

কুকুটিয়ো ককন্দ্রক ইনমেটিউট, শ্রীনগর,মুমন্সগঞ্জ।

৪৯০০৭

৪৮০১২ িোমনকগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

িোমনকগঞ্জ।

৪৮০৩৩ যোেোপুর আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, গ্রোিাঃ ও কপোাঃ 

যোেোপুর,  হমররোিপুর, কেলোাঃ িোমনকগঞ্জ।

৫১৭

৫১৫

৫১৪

৫১০

৫০৭

৫১৯

৫১৮

৫০৬

৫১৬
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ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৫০০০৪ ককোিো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ নগর ককোিো, সোভোর, ঢোকো।

৫০৭১০ আমিন িন্দ্রডল টোউন হোই স্কুল, কপো- সোভোর কযোন্টনন্দ্রিন্ট, সোভোর, ঢোকো ।

50870 চোপোইন মনউ িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, চোপোইন, সোভোর, ঢোকো ।

৫২৩ ৫০০০৫ আলী কহোন্দ্রসন উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় , িংকর, 

ঢোকো।

৫০০০৫ আলী কহোন্দ্রসন উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় , িংকর, ঢোকো।

৫২৪ ৫০০০৮ কিেগাঁও আেি জ স্কুল এি কন্দ্রলে, কিেগাঁও, 

ঢোকো।

৫০০০৮ কিেগাঁও আেি জ স্কুল এি কন্দ্রলে, কিেগাঁও, ঢোকো।

৫০০১০ শ্যোিলী আইমডয়োল কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে,শ্যোিলী,ঢোকো।

৫০২০৬ আগোরগাঁও আেি জ উচ্চ  মিদ্যোলয়, আগোরগাঁও,  ঢোকো।

৫০০০৬ নিোিগঞ্জ পোইলট হোই স্কুল, নিোিগঞ্জ, ঢোকো।

৫০০১১ নিোিগঞ্জ িোমলকো উচ্চ  মিদ্যোলয় , নিোিগঞ্জ, ঢোকো।

50868 আগলো কচৌমকিোটো েনিঙ্গল উচ্চ মিদ্যোলয়, কচৌমকিোটো, নিোিগঞ্জ, ঢোকো ।

৫০০৫৭ ঢোকো কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, সূেোপুর, ঢোকো।

৫০০১৪ আেি জ িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ ধমনয়ো, শ্যোিপুর, ঢোকো। 

৫০১৩৩ মনউ জুরোইন কক এি িোঈনুিীন হোই স্কুল, শ্যোিপুর, ঢোকো।

৫০২৫২ িোতুয়োইল িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, িোতুয়োইল, যোেোিোড়ী, ঢোকো।

৫০৫৪০ নিোরুন মিএি কন্দ্রলে, নয়োপোড়ো, েমনয়ো, যোেোিোড়ী,  ঢোকো।

৫০৭৬৮ িমণেো রহিোন গোল জস স্কুল এি কন্দ্রলে, কপোাঃ কগিোমরয়ো, সূেোপুর, ঢোকো।

৫০০১৫ লোলিোটিয়ো হোউমেং কসোসোইটি উচ্চ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কিোহোম্মেপুর, ঢোকো।

৫০২০৯ মিিন পেী  স্কুল ও কোমরগমর কন্দ্রলে, আেোির, কিোহোম্মেপুর, ঢোকো।

৫০০৩২ ধোিরোই হোমড জঞ্জ হোই স্কুল, ধোিরোই, ঢোকো।

৫০০১৬ ধোিরোই উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় , ধোিরোই, ঢোকো।

৫০২০৪ আিোে উমিন উচ্চ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ধোিরোই, ঢোকো।

৫০৪৯৭ আবুল িোিোর কটকমনকযোল এি কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, ধোিরোই, ঢোকো।

৫০৬২৪ যোেপপুর মিএি উচ্চ মিদ্যোলয়, ধোিরোই, ঢোকো।

50867 আব্দুস কসোিহোন িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয় , লোকুমরয়ো পোড়ো, ধোিরোই, ঢোকো ।

৫০০১৮ এস এি কিোেোন্দ্রম্মল হক কটকমনকযোল স্কুল, কপোাঃ েমক্ষণখোন, উত্তরো, ঢোকো।

৫০১৩৮ ঢোকো ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কপোাঃ উত্তরখোন, উত্তরো, ঢোকো।

৫০২০৫ েোন-ই আলি সরকোর উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ মখলন্দ্রক্ষি, মখলন্দ্রক্ষি, ঢোকো।

50962 এযোমক্সস কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, কহোন্দ্রসন টোওয়োর, উত্তরো িন্দ্রডল টোউন, ঢোকো

৫৩১ ৫০০২০ হোেোমরিোগ উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় , হোেোমরিোগ, 

ঢোকো।

৫০০২০ হোেোমরিোগ উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় , হোেোমরিোগ ঢোকো।

৫০০০৯ িহোনগর কোমরগমর স্কুল ও কন্দ্রলে , রোিপুরো, ঢোকো।

৫০০২১ নূন্দ্রর কিোহোম্মোমেয়ো (সাঃ) হোমিমেয়ো আমলি িোেরোসো, সবুেিোগ, ঢোকো।

৫০০৪১ িোংলোন্দ্রেি নোরী মিক্ষো কটকমনকযোল কন্দ্রলে, সবুেিোগ, ঢোকো।

৫০৭৬৩ িোড্ডো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপো-গুলিোন, িোড্ডো, ঢোকো।

৫০৭৭৫ রয়োল একোন্দ্রডমি, ১৫৮/২ আরোিিোগ, কপো-মেমপও, িমিমঝল, ঢোকো।

৫০৫৮৭ নয়োন্দ্রটোলো আঞ্জুিোন মুমিদুল ইসলোি কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িগিোেোর, ঢোকো।

৫০০১৯ কিলোপুর কিন্দ্ররিোংলো করলওন্দ্রয় হোই স্কুল, েমক্ষণ কিলোপুর, ঢোকো।

৫০০২৬ আঞ্জুিোন মরেওয়োন রহিোন কটকমনকযোল ইনমেটিউট, ৬৪/ক, আর, কক মিন্দ্রিোন 

করোড, কগোপীিোগ, ঢোকো।

৫০০২৮ মেনমেরো মপ এি িোমলকো উচ্চ  মিদ্যোলয়, ককরোনীগঞ্জ, ঢোকো।

50873 নয়ো িোেোর উচ্চ মিদ্যোলয়, আটিগ্রোি, ককরোনীগঞ্জ, ঢোকো ।

৫০০১২ হযরিপুর উচ্চ  মিদ্যোলয়, ককরোনীগঞ্জ, ঢোকো।

৫০০২৯ কমি নেরুল উচ্চ মিদ্যোলয়,ইটোভোড়ো, ককরোনীগঞ্জ, ঢোকো।

৫০০৩৪ এিোরি কহোন্দ্রসন আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়,উত্তরখোন, উত্তরো, ঢোকো। 

৫০০৩৩ কোমরগমর ও িোমণেয কন্দ্রলে,উত্তরখোন, িোেোর, উত্তরো, ঢোকো। 

৫০৪৯৯ উত্তরখোন ইউমনয়ন কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, উত্তরখোন, ঢোকো।

৫০৫১৮
িহীে এস এ কিন্দ্রিোমরয়োল পমলন্দ্রটকমনক ইনমেটিউট, িোড়ী: ২০, করোড নং: ১৩, 

কসটর: ১০, উত্তরো, ঢোকো

৫২৮ ৫০০১৫

৫০০১০

ককোিো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ নগর ককোিো, সোভোর,  

ঢোকো।

৫০০১৪

শ্যোিলী আইমডয়োল কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

শ্যোিলী , ঢোকো।

৫০০৩৩ কোমরগমর ও িোমণেয কন্দ্রলে,উত্তরখোন,কপোাঃ 

িোেোর, উত্তরো,ঢোকো।

৫০০০৪

৫০০২৬ আঞ্জুিোন মরেওয়োন রহিোন কটকমনকযোল 

ইনমেটিউট, ৬৪/ক, আর, কক মিন্দ্রিোন করোড, 

কগোপীিোগ, ঢোকো।

কমি নেরুল উচ্চ মিদ্যোলয়,ইটোভোড়ো, ককরোনীগঞ্জ, 

ঢোকো।

৫০০২৯

৫০০২১ নূন্দ্রর কিোহোম্মোমেয়ো (সাঃ) হোমিমেয়ো আমলি 

িোেরোসো, পূি জ িোসোন্দ্রিো, কেিিলো করোড (আিোন 

িসমেে সংলগ্ন), সবুেিোগ, ঢোকো।

৫০০১১ নিোিগঞ্জ িোমলকো উচ্চ  মিদ্যোলয় , নিোিগঞ্জ, ঢোকো।

৫০০১৮

আেি জ িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ ধমনয়ো, 

শ্যোিপুর, ঢোকো।

৫০০১৬

লোলিোটিয়ো হোউমেং কসোসোইটি উচ্চ িোধ্যমিক 

মিদ্যোলয়, িক-মি,  কিোহোম্মেপুর, ঢোকো।

ধোিরোই উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় , ধোিরোই, ঢোকো।

এস এি কিোেোন্দ্রম্মল হক কটকমনকযোল স্কুল, কপোাঃ 

েমক্ষণখোন, উত্তরো, ঢোকো।

৫২৭

৫২২

৫২৬

৫৩৫

৫৩৩

৫৩০

৫২৫

৫০০২৮

৫২৯

৫৩৪

৫৩২

৫৩৬

মেনমেরো মপ এি িোমলকো উচ্চ  মিদ্যোলয়, 

ককরোনীগঞ্জ, ঢোকো।
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৫০০২৩ গোিিলী কটকমনকযোল ইনমেটিউট, িোেোর করোড, মিরপুর, ঢোকো।

৫০০৩৬ কিখ িমেলোতুন্দ্রন্নছো মুমেি িমহলো কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, মিরপুর, ঢোকো।

৫০০২৪ হোক্কোনী মিিন মিদ্যোমপ  ও কন্দ্রলে,পোইকপোড়ো, মিরপুর,ঢোকো।

৫০৪০৩ িোংলোন্দ্রেি-ককোমরয়ো কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, েোরুস সোলোি, মিরপুর, ঢোকো।

৫০০৩০ অক্সন্দ্রিোড জ কমম্পউটোর কন্দ্রলে এি কটকন্দ্রনোলেী, মিরপুর, ঢোকো।

৫০০৩৭ িোংলোন্দ্রেি েোি জোন কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, মিরপুর,ঢোকো। 

৫০৭৬১ আহসোমনয়ো মিিন কন্দ্রলে, ইেোন জ হোউমেং মলাঃ পেিী, ঢোকো।

৫০০৩৮ েয়পোড়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কেোহোর, ঢোকো।

50871 ইকরোিী আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, ইকরোিী, কেোহোর, ঢোকো ।

৫৪০ ৫০০৮০ এি মস কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট 

কন্দ্রলে, ৮৪/৮, ভোেোনন্দ্রটক, ঢোকো।

৫০০৮০ এি মস কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, ৮৪/৮, ভোেোনন্দ্রটক, ঢোকো।

৫৪১ ৫০১৩৬ ইউন্দ্রসপ ঢোকো কটকমনকযোল হোই স্কুল, মিরপুর, 

কসকিন-২, ঢোকো।

৫০১৩৬ ইউন্দ্রসপ ঢোকো কটকমনকযোল হোই স্কুল, মিরপুর, কসকিন-২, ঢোকো।

৫৪২ ৫০২০৮ শ্যোিলী পোিমলক স্কুল, িোড়ী নং-১১১, করোড নং-

৬,কিন্দ্রখরন্দ্রটক,আেোির, কিোহোম্মেপুর, ঢোকো

৫০২০৮ শ্যোিলী পোিমলক স্কুল, িোড়ী নং-১১১, করোড নং-৬, কিন্দ্রখরন্দ্রটক, আেোির, 

কিোহোম্মেপুর, ঢোকো।

৫০২১০ ওদুদুর রহিোন উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িোমলয়ো, ধোিরোই, ঢোকো।

৫০৭৬৪ কুশুরো আব্বোস আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপো কটোন্দ্রপরিোমড়, ধোিরোই, ঢোকো।

৫৪৪ ৫০২৪৮ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, হযরিপুর, ককরনীগঞ্জ, 

ঢোকো।

৫০২৪৮ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, হযরিপুর, ককরনীগঞ্জ, ঢোকো।

৫৪৫ ৫০২৫০ আন্দ্রনোয়োর কহোন্দ্রসন কোমরগমর স্কুল ও মিজ্ঞোন 

প্রযুমক্ত িহোমিদ্যোলয়, ৭৯/২, পমিি ভোেোনন্দ্রটক, 

কোিরুল, ঢোকো।

৫০২৫০ আন্দ্রনোয়োর কহোন্দ্রসন কোমরগমর স্কুল ও মিজ্ঞোন প্রযুমক্ত িহোমিদ্যোলয় , ৭৯/২, পমিি 

ভোেোনন্দ্রটক, কোিরুল, ঢোকো।

৫০০১৭ কিোিিোে উমিন মিএি কন্দ্রলে, কপোাঃ আিদুেোপুর, উত্তরো, ঢোকো।

৫০০৯৭ উত্তরো পমলন্দ্রটকমনক ইনমেটিউট, কপোাঃ উত্তরো, উত্তরো, ঢোকো।

৫০১৩৪ কসোসোইটি অি কসোস্যোল মরিি জ হোই স্কুল,কপোাঃ আশুমলয়ো,ঢোকো।

৫০১৪০ মখলন্দ্রক্ষি কোমরগমর িহোমিদ্যোলয়, ক.১৫৩/৪ মখলন্দ্রক্ষি, ঢোকো-১২২৯।

৫০২২৯ তুরোগ মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কপোাঃ িোেোলেী, তুরোগ, ঢোকো।

৫০২৫১ নওয়োি হোমিবুেোহ আেি জ উচ্চ  মিদ্যোলয়, কসটর ৪, উত্তরো িন্দ্রডল টোউন, ঢোকো।

৫০২৪৬ িোন্তিমরয়োি একোন্দ্রডিী অি মক্রন্দ্রয়টিভ কটকন্দ্রনোলমে ,িোসো ০১, সড়ক-১৪, কসটর-১৩, 

উত্তরো, ঢোকো।

৫৪৭ ৫০৫০০ ভোকুত্তজো ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ ভোকুত্তজো, 

র্থোনোাঃ সোভোর, কেলোাঃ ঢোকো।

৫০৫০০ ভোকুত্তজো ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ ভোকুত্তজো, র্থোনোাঃ সোভোর, ঢোকো।

৫৪৮ 50869 মিমপএটিমস স্কুল এি কন্দ্রলে, মিমপএটিমস, সোভোর, 

ঢোকো ।

50869 মিমপএটিমস স্কুল এি কন্দ্রলে, মিমপএটিমস, সোভোর, ঢোকো ।

৫০৮৫৭ হরলোল উচ্চ মিদ্যোলয়, আিিো, গ্রোি: ও কপোাঃ আিিো, ধোিরোই, ঢোকো।

50937 ধোিরোই সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , ধোিরোই, ঢোকো।

কেলোাঃ

৫৫০ ৫১০০২ েোমিয়ো ইসলোমিয়ো আমলি িোেরোসো, কগোকুল 

েোন্দ্রসরিোগ, িেনপুর, িন্দর, নোরোয়ণগঞ্জ।

৫১০০২ েোমিয়ো ইসলোমিয়ো আমলি িোেরোসো, কগোকুল েোন্দ্রসরিোগ, িেনপুর, িন্দর, 

নোরোয়ণগঞ্জ।

৫৫১ ৫১০০৪ কহোন্দ্রসনপুর এসমপ ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, 

কসোনোরগাঁও, নোরোয়নগঞ্জ।

৫১০০৪ কহোন্দ্রসনপুর এসমপ ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, কসোনোরগাঁও, নোরোয়নগঞ্জ।

৫১০০৫ আড়োইহোেোর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়,আড়োইহোেোর, নোরোয়নগঞ্জ। 

৫১০৮৪ ইন্টোরন্যোিনোল ইসলোমিক কিসরকোমর ইনমেটিউট,গ্রোি- কিৌলভীপোড়ো কপো-দুপ্তোরো, 

আড়োইহোেোর , নোরোয়নগঞ্জ।

51093 কোলোপোহোমড়য়ো ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, রোধোনগর, আড়োইহোেোর, নোরোয়নগঞ্জ ।

51097 পাঁচগাঁও িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, পাঁচগাঁও, আড়োইহোেোর, নোরোয়নগঞ্জ

৫২১১৩ কো োমলয়ো ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়,কো োমলয়ো, সের, নরমসংেী ।

৫৫৩ ৫১০২৬ কগোপোলেী  উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয়, কগোপোলেী, 

আড়োইহোেোর, নোরোয়ণগঞ্জ।

৫১০২৬ কগোপোলেী  উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয়, কগোপোলেী, আড়োইহোেোর, নোরোয়ণগঞ্জ।

িোংলোন্দ্রেি েোি জোন কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, 

মিরপুর, ঢোকো।

ধোিরোই সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

ধোিরোই, ঢোকো।

৫০২৫১ নওয়োি হোমিবুেোহ আেি জ উচ্চ  মিদ্যোলয়, কসটর 

৪, উত্তরো িন্দ্রডল টোউন, উত্তরো, ঢোকো।

আড়োইহোেোর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, 

আড়োইহোেোর, নোরোয়নগঞ্জ।

৫১০০৫

নোরোয়ণগঞ্জ -১2

৫০০৩৬ কিখ িমেলোতুন্দ্রন্নছো মুমেি িমহলো কোমরগমর 

প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, েোরুস সোলোি, মিরপুর, ঢোকো।

৫০০৩৭

৫০২১০ ওদুদুর রহিোন উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িোমলয়ো, 

ধোিরোই, ঢোকো।

৫০০৩৮ েয়পোড়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে,  

কেোহোর, ঢোকো।

50937

৫৫২

৫৪৯

৫৩৯

৫৩৮

৫৩৭

৫৪৩

৫৪৬
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৫৫৪ ৫১০০৬ মিেমিমে পমিিপোড়ো হোই স্কুল, মসমদ্ধরগঞ্জ, 

নোরোয়নগঞ্জ।

৫১০০৬ মিেমিমে পমিিপোড়ো হোই স্কুল, মসমদ্ধরগঞ্জ, নোরোয়নগঞ্জ। 

৫৫৫ ৫১০০৭ বিন্দ্রদ্যর িোেোর এন এ এি হোই স্কুল, কসোনোরগাঁও, 

নোরোয়নগঞ্জ।

৫১০০৭ বিন্দ্রদ্যর িোেোর এন এ এি হোই স্কুল, কসোনোরগাঁও, নোরোয়নগঞ্জ।

৫১০০১ িোহীতুনন্দ্রনছো গোল জস স্কুল, মুড়োপোড়ো, রূপগঞ্জ, নোরোয়ণগঞ্জ।

৫১০০৮ মুড়োপোড়ো পোইলট হোই স্কুল, মুড়োপোড়ো, রূপগঞ্জ, নোরোয়নগঞ্জ।

৫১০২২ কোঞ্চন ভরি চন্দ্র উচ্চ  মিদ্যোলয়, কোঞ্চন, রূপগঞ্জ, নোরোয়ণগঞ্জ।

৫১০৭৫ লোয়ন কিোাঃ কিোেোন্দ্রম্মল হক ভূ ূঁইয়ো কোমরগমর স্কুল, রূপগঞ্জ, নোরোয়ণগঞ্জ।

51092 ভুলিো উচ্চ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ভুলিো, রূপগঞ্জ, নোরোয়নগঞ্জ।

৫১০০৯ কসোনোরগাঁও গোল জস হোই স্কুল, কসোনোরগাঁও, নোরোয়নগঞ্জ।

৫১০৭৪ িোহোউল কটকমনকযোল ইনমেটিউট, কসোনোরগাঁও, নোরোয়ণগঞ্জ।

51091 িোরেী িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়,মিমে পোড়ো,কসোনোরগাঁ,নোরোয়নগঞ্জ ।

৫১০১০ কলোগোমছয়ো ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়,িেনগঞ্জ,িন্দর,নোরোয়নগঞ্জ।

৫১০৬১ মগয়োসউমিন কচৌধুরী িড জোন একোন্দ্রডিী , িন্দর, নোরোয়নগঞ্জ।

51098 কসোনোকোন্দো উচ্চ মিদ্যোলয় , 505 কসোনোমিমি সড়ক, িন্দর, নোরোয়নগঞ্জ।

৫১০১১ কেলপোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কুতুিপুর, িতুেো, নোরোয়নগঞ্জ। 

51096 পোগলো উচ্চ মিদ্যোলয়, নয়োিোটি,  সের, নোরোয়নগঞ্জ ।

৫৬০ ৫১০১২ নোরোয়নগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

পো োন টুলী, নোরোয়নগঞ্জ।

৫১০১২ নোরোয়নগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , পো োন টুলী, নোরোয়নগঞ্জ।

৫১০১৩ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, সোনোরপোড়, মসমদ্ধরগঞ্জ, নোরোয়নগঞ্জ।

৫১০২৫ মিেমিমে পোইনোেী করকিি আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, মসমদ্ধরগঞ্জ, নোরোয়ণগঞ্জ।

৫১০৫৭ ইকরো কি জোস এি মিএি ইনমেটিউট, মসমিরগঞ্জ, নোরোয়নগঞ্জ।

কেলোাঃ

52001 িোিোহোটো নুর আিিোি িন্দ্রডল স্কুল, নরমসংেী।

৫২০০২ িীলিোমন্দ িোন্দ্রহরো আছিি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িীলিোমন্দ, নরমসংেী।

52131 গন্দ্রয়িপুর পদ্মন্দ্রলোচন উচ্চ মিদ্যোলয়, গন্দ্রয়িপুর, পলোি, নরমসংেী

52148 আব্দুর রমহি কটকমনকযোল ইন্সটিটিউট, সের, নরমসংেী।

৫২০০৪ মচিোইল েোমখল িোেরোসো, কিলোন্দ্রিো, নরমসংেী।

৫২০৩১ হোমড়সোংগোন কোমরগমর িহোমিদ্যোলয় , কিলোি, নরমসংেী।

৫২০৩৯ মিন্নোিোইে িহুমূখী উচ্চ  মিদ্যোলয়,  কিলোি, নরমসংেী।

৫২১২২ হোমড়সোংগোন উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ চন্দনপুর,  কিলোি, নরমসংেী।  

৫২০০৫ মিিপুর পোইলট গোল জস হোই স্কুল, মিিপুর, নরমসংেী

৫২০০৬ মিিপুর পোইলট হোই স্কুল, মিিপুর, নরমসংেী

৫২০১৩ এ আর মিক্ষক প্রমিক্ষণ িহোমিদ্যোলয়, িোয়োনীড় কিোড়োমেয়ো  সের, নরমসংেী ।

৫২০৪৭ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, নরমসংেী।

52134 রসুলপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, শ্রীনগর, নরমসংেী সের, নরমসংেী ।

৫২০৪৪ এস.কক.মি. েোমখল িোেরোসো,কপোাঃ সধোরচর,মিিপুর, নরমসংেী।

৫২১২৫
হোেী আিছোর উমিন ভূইয়ো সোইন্স এি কটকন্দ্রনোলমে ইনমেটিউট, গ্রোি: িোন্দোরমেয়ো, 

মিিপুর, নরমসংেী।

52133 কোরোরচর কিৌলভী কিোিোজ্জল কহোন্দ্রসন উচ্চ মিদ্যোলয় ,  মিিপুর, নরমসংেী ।

৫৬৫ ৫২০০৭ কেৌলিকোমন্দ আেি জ িোমলকো মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে , 

কপোাঃ সোপিোরো, রোয়পুরো, নরমসংেী।

৫২০০৭ কেৌলিকোমন্দ আেি জ িোমলকো মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে , কপোাঃ সোপিোরো, রোয়পুরো, 

নরমসংেী।

৫২০০৮ চন্দনিোড়ী এসএ পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় ,  িন্দ্রনোহরেী, নরমসংেী।

৫২০০৯ সোগরেী িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, িন্দ্রনোহরেী, নরমসংেী।

৫২০১১ িন্দ্রনোহরেী পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়,   িন্দ্রনোহরেী, নরমসংেী ।

৫২০৫৩ হোমিেপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, হোমিেপুর, িন্দ্রনোহরেী,  নরমসংেী।

৫২১৪৩ কনোয়োমেয়ো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, িন্দ্রনোহরেী, নরমসংেী।

৫২০১২ িমনপুরো িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়,হোইরিোরো, রোয়পুরো, নরমসংেী।

৫২০৪৩ কগোমিন্দপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, আিোরোিপুর, রোয়পুরো, নরমসংেী।

৫২০১৪ নরমসংেী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, রোয়পুরো, নরমসংেী।

৫৫৯ কেলপোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কুতুিপুর, িতুেো, 

নোরোয়নগঞ্জ।

৫১০১১

নরমসংেী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

রোয়পুরো, নরমসংেী।

৫২০১৪

৫২০০৬

িীলিোমন্দ িোন্দ্রহরো আছিি িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

িীলিোমন্দ, নরমসংেী।

৫২০০২

িন্দ্রনোহরেী পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়, িন্দ্রনোহরেী, 

নরমসংেী ।

৫২০১১

৫২০১২ িমনপুরো িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ হোইরিোরো, 

রোয়পুরো, নরমসংেী।

কলোগোমছয়ো ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

িেনগঞ্জ, িন্দর, নোরোয়নগঞ্জ।

৫১০১০

কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, মিেমিমে, 

ভোয়ো-সোনোরপোড়, সমদ্ধরগঞ্জ, নোরোয়নগঞ্জ।

৫১০১৩

মচিোইল েোমখল িোেরোসো, কিলোন্দ্রিো, নরমসংেী।৫২০০৪

 নরমসংেী -১1

মিিপুর পোইলট হোই স্কুল, মিিপুর, নরমসংেী

মুড়োপোড়ো পোইলট হোই স্কুল, কপোাঃ মুড়োপোড়ো, 

রূপগঞ্জ, নোরোয়নগঞ্জ।

৫১০০৮

কসোনোরগাঁও গোল জস হোই স্কুল, কসোনোরগাঁও, 

নোরোয়নগঞ্জ।

৫১০০৯

৫৫৮

৫৬২

৫৬৮

৫৫৬

৫৫৭

৫৬৭

৫৬৩

৫৬১

৫৬৬

৫৬৪
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

52129 িোলুয়োকোমন্দ উচ্চ মিদ্যোলয় , িোলুয়োকোমন্দ, রোয়পুরো, নরমসংেী।

৫২০১৫ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, কৃষ্ণপুর, িন্দ্রনোহরেী, নরমসংেী।

৫২০৮২ আইমডয়োল মিএি কন্দ্রলে, িন্দ্রনোহরেী, নরমসংেী।

৫২০৮৭ আতুিোল মিএি কন্দ্রলে, িন্দ্রনোহরেী, নরমসংেী।

52132 হোমিরমেয়ো এস.এ িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, হোমিরমেয়ো, িন্দ্রনোহরেী, নরমসংেী ।

৫২০১৬ আেি জ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র,সোন্দ্রয়েোিোে, রোয়পুরো, নরমসংেী। 

৫২০৫২ আিদুেোহপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, রোয়পুরো, নরমসংেী।

৫৭১ ৫২০৪৯ কেওয়োন্দ্রনর চর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কিলোি, 

নরমসংেী।

৫২০৪৯ কেওয়োন্দ্রনর চর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কিলোি, নরমসংেী।

৫৭২ 52142 কিলোন্দ্রিো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কিলোন্দ্রিো, নরমসংেী।

52142 কিলোন্দ্রিো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কিলোন্দ্রিো, নরমসংেী।

কেলোাঃ

৫০১৫৫ ইউমনভোন্দ্রস জল ইনমেটিউট অি মিেন্দ্রনস এি কটকন্দ্রনোলেী, সোভোর, ঢোকো।

৫৩০০১ মসরোেউমিন সরকোর মিদ্যো মনন্দ্রকিন, িন্নু নগর, টংগী, গোেীপুর।

৫৩০২১ গোেীপুর িমহলো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, পূি জেয়ন্দ্রেিপুর, 

কেোড়পুকুর কিোড়, গোেীপুর সের।

৫৩০২৮ নরুন কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, গ্রোি ও কপোাঃ নরুন, 

কোমলগঞ্জ, গোেীপুর ।

৫৩০২৯ হোেী কমছমুমিন কোমরগমর ও মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, েমক্ষণ হোউে পোড়ো, 

টংগী, গোেীপুর।

৫৩০৩০ পুিোইল কটকমনকযোল কন্দ্রলে, মখলগাঁও, সের, গোেীপুর।

৫৩০৩১ রোথুরো কোমরগমর িহোমিদ্যোলয় , উলুন্দ্রখোলো, কোলীগঞ্জ, গোেীপুর।

৫৩১৩২ মসরোেউমিন সরকোর িন্দ্রডল স্কুল এি কন্দ্রলে , কপোাঃ পূিোইল, সের, গোেীপুর।

৫৭৪ ৫৩০০২ পটকো েোমখল িোেরোসো, শ্রীপুর, গোেীপুর। ৫৩০০২ পটকো েোমখল িোেরোসো, শ্রীপুর, গোেীপুর।

৫৩০০৩ আেি জ কোমরগমর স্কুল ও কি জোমিয়োল ইনমেটিউট, শ্রীপুর, গোেীপুর।

৫৩০০৪ কিমলহোটী হোই স্কুল, শ্রীপুর, গোেীপুর।

53166 িরিী িোেোর উচ্চ মিদ্যোলয়, শ্রীপুর, গোেীপুর ।

৫৩০০৬ কোমলয়োককর গোল জস হোই স্কুল, কোমলয়োককর, গোেীপুর।

৫৩০০৭ িড়োইিোমড় এন্দ্রক ইউনোইন্দ্রটড ইনমেটিউট, কোমলয়োককর, গোেীপুর।

৫৩০০৯ কগোলোি নিী পোইলট হোই স্কুল,  কোমলয়োককর, গোেীপুর।

৫৩০৫৮ নয়োনগর উচ্চ মিদ্যোলয়, মিেজোপুর, গোেীপুর।

৫৩০৭৬ েোমির মপিো িঙ্গিন্ধু সরকোমর হোই স্কুল, িোড়ইপোড়ো, কোমলয়োককর, গোেীপুর।

৫৩০৯৪ চো িোগোন ইনমেটিউট, কোমলয়োককর কপৌরসভো, গোেীপুর ।

53164 িোমলয়োেী িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, িোমলয়োেী, কোমলয়োককর, গোেীপুর ।

৫৩০১০ আিেে আলী সরকোর পোাঃ িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , িন্নু নগর, টংগী, গোেীপুর।

৫৩০১৭ কোন্দ্রেমরয়ো কটক্সটোইল মিল আেি জ উচ্চ  মিদ্যোলয়, মনিোেনগর, টংগী, গোেীপুর।

৫৩০১১ আলহোজ্ব নওয়োি আলী আেি জ উচ্চ  মিদ্যোলয়, শ্রীপুর, গোেীপুর।

৫৩০১২ শ্রীপুর পোইলট িোমলকো উচ্চ  মিদ্যোলয়, শ্রীপুর, গোেীপুর।

৫৩০১৪ শ্রীপুর কোমরগমর কন্দ্রলে, শ্রীপুর, গোেীপুর।

৫৩০১৩ চোন্দনো উচ্চ  মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, সের, গোেীপুর।

৫৩০৯৩ নর্থ জ সোউর্থ িন্দ্রডল কটকমনকযোল স্কুল এি মি এি কন্দ্রলে, সের, গোেীপুর।

৫৩১০১ গোমেপুর কটকমনকযোল ইনমেটিউট, সের, গোেীপুর।

53170 হোমিয়োি হোেী ছমির উমিন উচ্চ মিদ্যোলয় , হোমিয়োি, সের, গোেীপুর ।

৫৩০১৫ মখরোটি এ কক উচ্চ  মিদ্যোলয়, কোপোমসয়ো, গোেীপুর।

৫৩০২০ মখরোটী মসমনয়র িোমেল িোেরোসো,মখরোটী, পোমসয়ো, গোেীপুর।

৫৩০৪০ রোিপুর হোই স্কুল,  কপোাঃ রোিপুর, কোপোমসয়ো, গোেীপুর।

৫৩০৫২ কোপোমসয়ো হমরিঞ্জুরী পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ কোপোমসয়ো, গোেীপুর।

53171 েনিো উচ্চ মিদ্যোলয়, িোগচোলো, কোমলগঞ্জ, গোেীপুর ।

৫৩০১৬ কপলোইে আেি জ কোমরগমর স্কুল, কপোাঃ িরমি,  শ্রীপুর, গোেীপুর। 

53167 িরিী ইউমনয়ন  উচ্চ মিদ্যোলয়, িরিী, শ্রীপুর, গোেীপুর ।

৫৩০০১

৫৩০১৫

৫৩০১৬

আিেে আলী সরকোর পোাঃ িোমলকো উচ্চ 

মিদ্যোলয়, িন্নু নগর, টংগী, গোেীপুর।

৫৩০০৯

গোেীপুর -১3

কপলোইে আেি জ কোমরগমর স্কুল, কপোাঃ িরমি, 

শ্রীপুর, গোেীপুর।

৫৩০১০

কগোলোি নিী পোইলট হোই স্কুল, কোমলয়োককর, 

গোেীপুর।

মসরোেউমিন সরকোর মিদ্যো মনন্দ্রকিন, িন্নু নগর, 

টংগী, গোেীপুর।

নরমসংেী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

রোয়পুরো, নরমসংেী।

৫২০১৪

৫৩০১২

চোন্দনো উচ্চ  মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, সের, গোেীপুর।৫৩০১৩

শ্রীপুর পোইলট িোমলকো উচ্চ  মিদ্যোলয়, শ্রীপুর, 

গোেীপুর।

মখরোটি এ কক উচ্চ  মিদ্যোলয়, কোপোমসয়ো, 

গোেীপুর।

কিমলহোটী হোই স্কুল, শ্রীপুর, গোেীপুর।৫৩০০৪

কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, কৃষ্ণপুর, 

িন্দ্রনোহরেী, নরমসংেী।

৫২০১৫

আেি জ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, কপোাঃ সোন্দ্রয়েোিোে, 

রোয়পুরো, নরমসংেী।

৫২০১৬

৫৭৯

৫৭৮

৫৮০

৫৮১

৫৭৭

৫৭৬

৫৭৫

৫৭০

৫৬৯

৫৬৮

৫৭৩
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৫৮২ ৫৩০১৮ গোেীপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

গোেীপুর।

৫৩০১৮ গোেীপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, গোেীপুর।

৫৮৩ ৫৩০১৯ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, শ্রীপুর, 

গোেীপুর।

৫৩০১৯ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, শ্রীপুর, গোেীপুর।

৫৩০৭৫ িোরোি িোকীর কোমরগমর স্কুল, গ্রোিাঃ িোরোি, কপোাঃ কলোহোেী,  কোপোমসয়ো, গোেীপুর।

৫৩০৫৩ মিিোমেয়ো ইসলোমিয়ো েোমখল িোেরোসো,  কপোাঃ রোন্দ্রয়ে, কোপোমসয়ো, গোেীপুর।

53168 ডুিমেয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, ডুিমেয়ো, কোপোমিয়ো, গোেীপুর ।

53173 কপোন্দ্রলশ্বর উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোন্দ্রলশ্বর, কোপোমিয়ো, গোেীপুর ।

53177 মসংহশ্রী ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, মভটিপোড়ো, কোপোমিয়ো, গোেীপুর ।

53179 কটোক রোন্দ্রনন্দো উচ্চ মিদ্যোলয়, কোপোমসয়ো, গোেীপুর।

৫৮৫ 53200 কোপোমসয়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কোপোমসয়ো, গোেীপুর।

53200 কোপোমসয়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কোপোমসয়ো, গোেীপুর।

কেলোাঃ

৫৪০০১ িোটোইল এসই িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , িোটোইল, টোঙ্গোইল।

৫৪০৫৪ িোটোইল গণ পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়, িোটোইল, টোংগোইল।

৫৪০৮২ ফুল িোলীর চোলো ছোন্দ্রেক আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, িোটোইল, টোংগোইল।

৫৪২৪৯ িোহোনুর িন্দ্রডল কটকমনকযোল ইনমেটিউট, িোটোইল, টোংগোইল।

৫৪২৭৪ হক কটকমনকযোল স্কুল, কপোাঃ ধলোপোড়ো, িোটোইল, টোঙ্গোইল।

54311 চোনিোরো গন উচ্চ মিদ্যোলয়, চোনিোরো, িোটোইল, টোঙ্গোইল ।

54330 সোগরমেিী উচ্চ মিদ্যোলয়, িোটোইল, টোংগোইল।

৫৪০০৩ যদুনোর্থ পোইলট হোই স্কুল, নোগরপুর, টোঙ্গোইল।

৫৪১৬১ িোড়ীগ্রোি উচ্চ মিদ্যোলয়, নোগরপুর, টোংগোইল।

৫৪১৬২ কমি নেরুল উচ্চ মিদ্যোলয়, মসংন্দ্রেোড়ো, নোগরপুর, টোংগোইল। 

৫৪১৬৩ ঘুমনপোড়ো আব্দুর রমিে উচ্চ মিদ্যোলয়, নোগরপুর, টোঙ্গোইল।

৫৪২৯৫ ডোাঃ এি.এ. করেো উচ্চ মিদ্যোলয়,মসংেোইর,নোগরপুর, টোঙ্গোইল। 

৫৪০০৫ সোমকনো কিন্দ্রিোমরয়োল িোমলকো হোই স্কুল, ধনিোমড়, িধুপুর, টোংগোইল।

৫৪০০৮ মুসমন্দ আিোে উমিন উচ্চ মিদ্যোলয় , মুসমন্দ িোেোর, ধনিোড়ী, টোংগোইল।

৫৪০৯৫ নমরল্যো পোিমলক উচ্চ মিদ্যোলয়, ধনিোড়ী, টোংগোইল।

৫৪১১১ মি এস মি িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, িলেীআটো িোেোর,ধনিোড়ী, টোংগোইল।

৫৪২৯০ পোনকোটো ইসলোমিয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়,িোগুয়ো, ধনিোড়ী, টোংগোইল।

৫৪১৯১ ভোইিোট কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, ধনিোড়ী, টোংগোইল।

54313 ককন্দুয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, ককন্দুয়ো, ধনিোমড়, টোঙ্গোইল ।

৫৪০০৬ িধুপুর িহুমুখী িন্দ্রডল কটকমনকযোল ইনমেটিউট, িধুপুর, টোংগোইল।

৫৪১১৩ িধুপুর িন্দ্রডল কটকমনকযোল ইনমেটিউট, িধুপুর, টোংগোইল ।

54307 আহোম্মে আলী কিন্দ্রিোমরয়োল উচ্চ মিদ্যোলয়, গোংগোইর, িধুপুর, টোঙ্গোইল ।

৫৪০০৭ ধনিোড়ী নিোি ইন্সটিটিউিন, ধনিোড়ী, টোংগোইল।

৫৪১৫৪ ককরোিেোনী িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, ধনিোড়ী, টোংগোইল।

৫৪০১১ মনকরোইল কিগি িিিোে হোই স্কুল, ভুঞোপুর, টোংগোইল।

৫৪০৫৩ মনকলো উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ মনকলো, ভুঞোপুর, টোংগোইল।

৫৪১১০ কগোমিনেোমস উচ্চ মিদ্যোলয়, ভুঞোপুর, টোংগোইল।

৫৪৩১৫ িিিোে িমকর উচ্চ মিদ্যোলয়, পলমসয়ো, ভূঞোপুর, টোঙ্গোইল।

৫৪০১২ সূয জ িরুণ মিক্ষোঙ্গন (আিোমসক),সমখপুর, টোংগোইল।

৫৪০১৩ নলুয়ো িোন্দ্রসি আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, নলুয়ো, সমখপুর, টোংগোইল।

৫৪০১৪ হন্দ্রিয়ো এইচ এইচ ইউ উচ্চ মিদ্যোলয়, সমখপুর, টোংগোইল।

৫৪১২৪ সোনেোর ইনমষ্টটিউট অি কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট, সমখপুর, 

টোংগোইল।৫৪১৬৫ ভূয়োইে কটকমনকযোল ইনমেটিউট, সমখপুর,  টোঙ্গোইল।

54312 কোমলয়োন উচ্চ মিদ্যোলয়, কোমলয়োন, সমখপুর, টোঙ্গোইল ।

৫৪০১৫ িধুপুর রোণী ভিোনী পোইলট হোই স্কুল, িধুপুর, টোঙ্গোইল।

৫৪০১৬ িধুপুর িোমলকো উচ্চ  মিদ্যোলয় , িধুপুর, টোঙ্গোইল।

৫৪১১৮ পীরগোছো কসন্ট কপৌল্স হোই স্কুল, িধুপুর, টোংগোইল

৫৪০১৭ কোমলহোিী পোইলট গোল জস হোই স্কুল,  কোমলহোিী, টোঙ্গোইল।

সূয জ িরুণ মিক্ষোঙ্গন (আিোমসক), সমখপুর, 

টোংগোইল।

৫৪০১২

িধুপুর িহুমুখী িন্দ্রডল কটকমনকযোল ইনমেটিউট, 

িধুপুর, টোংগোইল।

িধুপুর িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , িধুপুর, টোঙ্গোইল।৫৪০১৬

কোমলহোিী পোইলট গোল জস হোই স্কুল, কোমলহোিী,  

টোঙ্গোইল।

৫৪০১৭

যদুনোর্থ পোইলট হোই স্কুল, নোগরপুর, টোঙ্গোইল।৫৪০০৩

৫৪০০৬

ধনিোড়ী নিোি ইন্সটিটিউিন, ধনিোড়ী, টোংগোইল।৫৪০০৭

মনকরোইল কিগি িিিোে হোই স্কুল, ভুঞোপুর, 

টোংগোইল।

৫৪০১১

সোমকনো কিন্দ্রিোমরয়োল িোমলকো হোই স্কুল, ধনিোমড়, 

িধুপুর, টোংগোইল।

৫৪০০৫

মিিোমেয়ো ইসলোমিয়ো েোমখল িোেরোসো,  কপোাঃ 

রোন্দ্রয়ে, কোপোমসয়ো, গোেীপুর।

৫৩০৫৩

িোটোইল এসই িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , িোটোইল, 

টোঙ্গোইল।

৫৪০০১

টোঙ্গোইল -২5

৫৯৪

৫৯৩

৫৯২

৫৯১

৫৯০

৫৮৯

৫৮৭
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৫৪০২০ কোমলহোিী আর এস হোই স্কুল, কোমলহোিী, টোঙ্গোইল।

৫৪০২৮ ইসোপুর কিন্দ্রর িোংলো হোই স্কুল, কোমলহোিী, টোঙ্গোইল।

৫৪০১৮ কিলোন্দ্রয়ি কহোন্দ্রসন িহুমুখী  উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ নোেোপোড়ো, কেলদুয়োর, টোঙ্গোইল।

৫৪১৫৯ পোর্থরোইল িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কেলদুয়োর, টোংগোইল।

৫৪২৯৬ েোনিোহমুেোিোে মিদ্যোধোি (িোধ্যমিক), েোনিোহমুেোিোে, কেলদুয়োর, টোঙ্গোইল।

৫৪২৯৭ লোউহোটী এি আেহোর কিন্দ্রিোমরয়োল উচ্চ মিদ্যোলয়, কেলদুয়োর, টোঙ্গোইল।

54308 িোথুলী উচ্চ মিদ্যোলয়, িোথুলী, কেলদুয়োর, টোঙ্গোইল ।

৫৪০০৯ হোেী আবুল কহোন্দ্রসন আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয় , টোংগোইল, সের , টোংগোইল।

৫৪০১৯ ইসলোিী মিশ্বমিদ্যোলয় িোলক উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ সন্দ্রন্তোে, সের, টোঙ্গোইল।

৫৪০১০ িরিপুর  েোরুস সুন্নি িহুমুখী  েোমখল িোেরোসো, িরিপুর, মিেজোপুর, টোংগোইল।

৫৪০২১ মিেজোপুর এস কক পোইলট হোই স্কুল,   মিেজোপুর, টোঙ্গোইল।

৫৪০২৬ িীেজোপুর পোইলট গোল জস হোই স্কুল, িীেজোপুর, টোঙ্গোইল।

৫৪০৫৭ গ্রোিিোংলো মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট এি কটকমনকযোল কন্দ্রলে, মিেজোপুর, টোঙ্গোইল।

৫৪১১৭ েরোনীপোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, খমলয়োেোমন, মিেজোপুর, টোংগোইল।

৫৪১৫৭ আলহোজ্ব কিোাঃ িমি উমিন মিঞো এি একোব্বর কহোন্দ্রসন কটকমনকযোল কন্দ্রলে , 

মিেজোপুর, টোংগোইল

৫৪২৬৫ বিিোমুড়ো মি কক উচ্চ মিদ্যোলয়, বিিোমুড়ো, মিেজোপুর, টোঙ্গোইল 

54317 রোেো িোমড় উচ্চ মিদ্যোলয়, রোেো িোমড়, মিেজোপুর, টোঙ্গোইল ।

৫৪০২২ কেিিলী  হোসোন পোিমলক উচ্চ মিদ্যোলয়, িোটোইল, টোঙ্গোইল।

৫৪০৯৪ সোধুটি নমেি উমিন উচ্চ মিদ্যোলয়, েোমহেগঞ্জ, িোটোইল, টোংগোইল।

৫৪০৯৮ ভিনেত্ত গণ উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ ভিনেত্ত ,িোটোইল, টোংগোইল।

৫৪০২৪ নন্দনপুর রোধোরোণী পোইলট গোল জস হোই স্কুল, কগোপোলপুর, টোঙ্গোইল ।

৫৪০২৫ সুিী মভএি পোইলট হোই স্কুল, কগোপোলপুর, টোঙ্গোইল।

৫৪১৬৪ ডুিোইল আেি জ গণ উচ্চ মিদ্যোলয়,ডুিোইল,কগোপোলপুর,টোঙ্গোইল। 

৫৪১৬৮ মিিলো েোমিরুন্দ্রন্নছো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ নগেো মিিলো, কগোপোলপুর, টোঙ্গোইল।

৫৪০২৩ মসংগোর ডোক আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়,খোমলয়োেোমন , িোসোইল, টোঙ্গোইল।

৫৪০২৭ িোসোইল গোল জস হোই স্কুল, িোসোইল, টোঙ্গোইল।

54309 িোথুলী সোেী লোইলী কিগি উচ্চ মিদ্যোলয়, িোথুলী সোেী, িোসোইল, টোঙ্গোইল ।

৫৪০২৯ টোংগোইল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, টোংগোইল।

৫৪০৫৫ আমে টোংগোইল িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, টোংগোইল।

54318 িহীে েোহোঙ্গীর উচ্চ মিদ্যোলয়, কিড়োন্দ্রডোিো, সের, টোঙ্গোইল ।

৫৪০৩০ কহিনগর িিীমুখী উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ কহিনগর, কগোপোলপুর, টোংগোইল।

৫৪০৮০ চোতুটিয়ো উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ চোতুটিয়ো,কগোপোলপুর, টোংগোইল।

৫৪১৬৯ এ এি মুমেবুর রহিোন উচ্চ মিদ্যোলয়, কগোপোলপুর, টোংগোইল। 

54310 কভংগুলো িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কভংগুলো,কগোপোলপুর, টোঙ্গোইল ।

৫৪০৮৫ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিট, কোমলহোিী কন্দ্রলে , কোমলহোিী, টোংগোইল।

৫৪১৮৯ িধুপুর কোমরগমর স্কুল ও মিএি কন্দ্রলে , িধুপুর, টোংগোইল।

54314 মখলেো উচ্চ মিদ্যোলয়, মখলেো, কোমলহোমি, টোঙ্গোইল ।

৫৪০০২ ভোদুরীর চর িমহলো েোমখল িোেরোসো, কগোপোলপুর, টোংগোইল।

৫৪১২৫ খন্দকোর আসোদুেোিোন একোন্দ্রডিী, কগোপোলপুর, টোংগোইল।

৫৪১৩৮ রোিনগর উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িরুমরয়ো,  কধোপোকোমন্দ, কগোপোলপুর, টোংগোইল।

৫৪০৬২ আন্দ্রনোয়োরো হোন্দ্রসি কিন্দ্রিোমরয়োল উচ্চ মিদ্যোলয়, কোমলহোিী, টোংগোইল।

৫৪০৯৭ কগোপোলেীমি কক, মপ, ইউমনয়ন উচ্চ  মিদ্যোলয়, কোমলহোিী, টোঙ্গোইল ।

৫৪১৫৫ এন্দ্রলঙ্গো মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কপোাঃ এন্দ্রলঙ্গো, কোমলহোমি, টোংগোইল ।

৫৪২১৬ এন্দ্রলঙ্গো উচ্চ মিদ্যোলয়, টোংগোইল ।

৫৪২২৭ আয়নোপুর কটকমনকযোল স্কুল, টোংগোইল।

৬০৬ ৫৪০৯৬ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র,নগর েোলকি,টোংগোইল ৫৪০৯৬ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, নগর েোলকি, টোংগোইল।

৫৪০৮৩ অজুজনো িহসীন উচ্চ মিদ্যোলয়, অজুজনো, ভূঞোপুর, টোংগোইল।

৫৪০৯২ ভূঞোপুর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, ভূঞোপুর, টোংগোইল।

৫৪১৪২ কিোিোরক িোহমুে িোধ্যমিক মিদ্যোলয়,ভূঞোপুর, টোংগোইল।

কেিিলী  হোসোন পোিমলক উচ্চ মিদ্যোলয়, 

িোটোইল, টোঙ্গোইল।

৫৪০২২৫৯৮

৫৪১৫৫ এন্দ্রলঙ্গো মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কপোাঃ 

এন্দ্রলঙ্গো, কোমলহোমি, টোংগোইল ।

িমনরুজ্জোিোন খোন মি.এি কন্দ্রলে. মনকলো, 

ভুঞোপুর, টোঙ্গোইল।

৫৪০৩০ কহিনগর িিীমুখী উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ কহিনগর, 

কগোপোলপুর, টোংগোইল।

৫৪০৮৫

৫৪১৭১

কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিট, কোমলহোিী 

কন্দ্রলে পুরোিন ছোেোিোস, কোমলহোিী, টোংগোইল।

৫৪১২৫ খন্দকোর আসোদুেোিোন একোন্দ্রডিী, কগোপোলপুর, 

টোংগোইল।

সুিী মভএি পোইলট হোই স্কুল, কগোপোলপুর, 

টোঙ্গোইল।

৫৪০২৫

িোসোইল গোল জস হোই স্কুল, িোসোইল, টোঙ্গোইল।৫৪০২৭

টোংগোইল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

টোংগোইল।

৫৪০২৯

কিলোন্দ্রয়ি কহোন্দ্রসন িহুমুখী  উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

নোেোপোড়ো, কেলদুয়োর, টোঙ্গোইল।

৫৪০১৮

ইসলোিী মিশ্বমিদ্যোলয় িোলক উচ্চ  মিদ্যোলয়, 

কপোাঃ সন্দ্রন্তোে, সের, টোঙ্গোইল।

৫৪০১৯

৫৪০২১ মিেজোপুর এস কক পোইলট হোই স্কুল, মিেজোপুর, 

টোঙ্গোইল।

কোমলহোিী পোইলট গোল জস হোই স্কুল, কোমলহোিী,  

টোঙ্গোইল।
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৫৪১৭১ িমনরুজ্জোিোন খোন মি.এি কন্দ্রলে. মনকলো, ভুঞোপুর, টোঙ্গোইল।

৫৪১৮৮ অন্দ্রলোয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ মনকলো, ভূঞোপুর, টোংগোইল ।

৬০৮ ৫৪২৪৭ কিোিোজ্জল কহোন্দ্রসন তুমহন কোমরগমর স্কুল , 

কোমলহোিী, টোংগোইল।

৫৪২৪৭ কিোিোজ্জল কহোন্দ্রসন তুমহন কোমরগমর স্কুল , কোমলহোিী, টোংগোইল।

৫৪০৯৩ উখোমরয়োিোড়ী িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ উেোমরয়োিোড়ী, ধনিোড়ী, টোংগোইল।

৫৪২৪২ পমলিোি পোড় কটকমনকযোল স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে, ধনিোমড়, টোংগোইল।

54294 উখোমরয়োিোড়ী কিসরকোমর িমহলো কটকমনকযোল মিএি কন্দ্রলে,ধনিোড়ী, টোংগোইল।

৫৪০৮১ কহিনগর িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, কগোপোলপুর, টোংগোইল।

৫৪১২৬ নোরুচী স্কুল এি কন্দ্রলে, কগোপোলপুর, টোংগোইল।

54327 কগোপোলপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, টোংগোইল।

৫৪৩০৬ নয়নখোন কিন্দ্রিোমরয়োল হোই স্কুল, নোগরপুর, টোংগোইল।

54328 নোগরপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , টোংগোইল।

কেলোাঃ

৫৫০০১ ঝোওলো কগোপোলপুর িহুমুখী  উচ্চ মিদ্যোলয়, কগোপোলপুর িোেোর, েোিোলপুর।

৫৫১৮৪ কেোকো ভোরুয়োখোলী িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, সের েোিোলপুর।

৫৫০০২ কেওয়োনগঞ্জ উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয়, কেওয়োনগঞ্জ,েোিোলপুর।

৫৫১৫৮ িোরোটিয়ো আলহোেলোল িোমুে উচ্চ মিদ্যোলয়, কেওয়োনগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫১৬২ িোহোদুরো িোে কটকমনকযোল স্কুল(কভোক),কেওয়োনগঞ্জ,েোিোলপুর।

৫৫১৭৬ পোর্থন্দ্ররর চর ওির কেন্দ্রলোয়োর কটকমনকযোল স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে, কপোাঃ িোিোর চর, 

কেওয়োনগঞ্জ, েোিোলপুর।

55223 িোমসিপুরপুর িহুমুখী উচ্চ  মিদ্যোলয়, িোমসিপুরপুর, কেওয়োনগঞ্জ, েোিোলপুর ।

৫৫০০৩ সমরেোিোড়ী মরয়োেউমিন িোলুকেোর উচ্চ মিদ্যোলয়, সমরেোিোড়ী, েোিোলপুর ।

৫৫০১৪ সোনোকইর কিখ খমললুর রহিোন উচ্চ  িোমলকো মিদ্যোলয়, সমরেোিোড়ী, েোিোলপুর।

৫৫০১৬ কিখ খমললুর রহিোন িোধ্যমিক কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, সমরেোিোড়ী, েোিোলপুর।

৫৫০১৭ সমরেোিোড়ী  টি মি এি আই, সমরেোিোড়ী, েোিোলপুর।

৫৫০২৭ সমরেোিোড়ী সোন্দ্রলিো খোতুন িোমলকো উচ্চ  মিদ্যোলয়, সমরেোিোড়ী, েোিোলপুর।

৫৫০৫২ সমরেোিোড়ী পোইলট উচ্চ িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, সমরেোিোড়ী, েোিোলপুর।

৫৫১০৯ চরিোঙ্গোলী কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, সমরেোিোড়ী, েোিোলপুর।

৫৫১২৯ শ্যোন্দ্রিরপোড়ো মিন্দ্ররোেো িমেে উচ্চ মিদ্যোলয়, সমরেোিোড়ী, েোিোলপুর।

৫৫১৭৯ েোন্দ্রসরিোড়ী কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেম্যোন্ট ইনমেটিউট, কপোাঃ ছোিোমরয়ো, 

সমরেোিোড়ী, েোিোলপুর।

৫৫২১৮ ব্যোমরেোর আব্দুস সোলোি িোলুকেোর উচ্চ মিদ্যোলয়, সমরেোিোড়ী, েোিোলপুর।

৫৫০০৫ কিোলোন্দহ উমির উমিন পোইলট হোই স্কুল,কিলোন্দহ, েোিোলপুর।

৫৫০০৭ িোহমুেপুর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কিলোন্দহ, েোিোলপুর।

৫৫০২৩ হোেরোিোড়ী িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, কিলোন্দহ, েোিোলপুর।

৫৫০৮৬ মিহোটো গমিে উমিন উচ্চ মিদ্যোলয় , কিলোন্দহ,  েোিোলপুর। 

৫৫১৩১ এ.মস এস উচ্চ মিদ্যোলয়, চরসগুনো, কিলোন্দহ, েোিোলপুর

৫৫১৯১ িোহমুেপুর কোেোইকোটো আইমডয়োল কটকমনকযোল ইন্সাঃ কিলোন্দহ , েোিোলপুর।

৫৫২৩১ সোধুপুর হুিোয়ন কমির কটকমনকযোল ইন্সটিটিউট, কিলোন্দহ, েোিোলপুর।

৫৫০০৬ আব্দুল েমলল কোমরগমর কন্দ্রলে , িোহম্মেপুর, কিলোন্দহ, েোিোলপুর।

৫৫২১২ চর কগোমিমন্দ কোমরগমর ইনমেটিউট, কিলোন্দহ, েোিোলপুর।

৫৫২০২ আলিগীর কমির আন্দ্রনোয়োরো আমেে কটকমনকযোল স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে,  

ঝোড়কোটো-মনমিন্তপুর, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫০০৮ ফুলন্দ্রকোচো উচ্চ মিদ্যোলয়, ফুলন্দ্রকোচো, কিলোন্দহ, েোিোলপুর।

৫৫০৭৬ নোমছিো কিোেোহোরুল কটকমনকযোল স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে, কিলোন্দহ, েোিোলপুর।

৫৫১৮০ কেন্দ্রির ছড়ো কোমরগমর স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে , কিলোন্দহ, েোিোলপুর ।

55225 ভোিকী মে এি উচ্চ মিদ্যোলয়, ভোিকী, কিলোন্দহ, েোিোলপুর।

৬১৮ ৫৫০১০ রোমহলো কোন্দ্রের উচ্চ মিদ্যোলয়, িকিীগঞ্জ, 

েোিোলপুর।

৫৫০১০ রোমহলো কোন্দ্রের উচ্চ মিদ্যোলয়, িকিীগঞ্জ, েোিোলপুর।

৬১৯ ৫৫০১১ খোন্দ্রলকুন্দ্রন্নছো একোন্দ্রডিী, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর। ৫৫০১১ খোন্দ্রলকুন্দ্রন্নছো একোন্দ্রডিী, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর।

নোগরপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

টোংগোইল।

54294

54328
৬১১

কিোলোন্দহ উমির উমিন পোইলট হোই স্কুল, 

কিলোন্দহ,  েোিোলপুর।

উখোমরয়োিোড়ী কিসরকোমর িমহলো কটকমনকযোল 

মিএি কন্দ্রলে, কপোাঃ উেোমরয়োিোড়ী, ধনিোড়ী, 

টোংগোইল।

৫৫০০৩

ঝোওলো কগোপোলপুর িহুমুখী  উচ্চ মিদ্যোলয়, 

কগোপোলপুর িোেোর, েোিোলপুর।

৫৫০০৫

৫৫০০৬ আব্দুল েমলল কোমরগমর কন্দ্রলে , িোহম্মেপুর, 

কিলোন্দহ, েোিোলপুর।

িমনরুজ্জোিোন খোন মি.এি কন্দ্রলে. মনকলো, 

ভুঞোপুর, টোঙ্গোইল।

েোিোলপুর -২7

৫৪১৭১

৫৫০০২ কেওয়োনগঞ্জ উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয়, কেওয়োনগঞ্জ, 

েোিোলপুর।

ফুলন্দ্রকোচো উচ্চ মিদ্যোলয়, ফুলন্দ্রকোচো, কিলোন্দহ, 

েোিোলপুর।

৫৫০০৮

সমরেোিোড়ী মরয়োেউমিন িোলুকেোর উচ্চ 

মিদ্যোলয়, সমরেোিোড়ী, েোিোলপুর ।

৫৫০০১

৬১৭

৬১৬

৬১৫

৬১৪

৬১৩

৬১২

৬০৭

৬১০

৬০৯

কগোপোলপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

টোংগোইল।
54327
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৫৫০১৮ নরুন্দী উচ্চ  িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, সের, েোিোলপুর।

৫৫২০৮ নোমন্দনো িন্দ্রডল একোন্দ্রডমি , কপো-নোমন্দনো, সের, েোিোলপুর।

৫৫০৬১ নরুন্দী িহুমূখী িন্দ্রয়মেয়ো মসমনয়র িোেরোসো, সের, েোিোলপুর।

৫৫০০৯ িহীে মব্রন্দ্রগমডয়োর খোন্দ্রলে কিোিোররি উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয়,ইসলোিপুর, েোিোলপুর

৫৫০২৪ ইসলোিপুর কে কে কক এি গোল জস হোই স্কুল,  ইসলোিপুর, েোিোলপুর।

৫৫০২৯ ইসলোিপুর কনক েোহোন হোই স্কুল, ইসলোিপুর, েোিোলপুর। 

৫৫০৩২ কঢংগোর গড় িেলুল হক হোই স্কুল, ইসলোিপুর, েোিোলপুর।

৫৫০৩৬ রোন্দ্রিে কিোিোরি কটকমনকযোল অযোি মিএি কন্দ্রলে, ইসলোিপুর, েোিোলপুর।

৫৫০৬৮ কগোয়োন্দ্রলরচর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ইসলোিপুর, েোিোলপুর।

৫৫১০৩ কডিরোইন্দ্রপচ কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, ইসলোিপুর, েোিোলপুর।

৫৫১৩২ সভোরচর এইচ আর খোন কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, ইসলোিপুর, েোিোলপুর।

৫৫১৪৩ িমন্নয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কিলগোছো, ইসলোিপুর, েোিোলপুর।

৫৫১৬৯ হোমড়য়ো িোমড় উচ্চ মিদ্যোলয়, ইসলোিপুর, েোিোলপুর।

৫৫০৩৭ মিমুলিলো কটকমনকযোল অযোি মিএি কন্দ্রলে, ইসলোিপুর, েোিোলপুর।

৫৫০২৬ কিলগোছো উচ্চ মিদ্যোলয়, ইসলোিপুর, েোিোলপুর

৫৫০৭৭ গু োইল িমহলো কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, ইসলোিপুর, েোিোলপুর ।

৫৫১৫৬ এডাঃ নূরুল ইসলোি কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনাঃ কন্দ্রলে, কেওয়োনগঞ্জ, 

েোিোলপুর

55228 কুলকোমন্দ িোিসুন্নোহোর উচ্চ মিদ্যোলয়, কুলকোমন্দ, ইসলোিপুর, েোিোলপুর ।

55229 শ্যোিপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, শ্যোিপুর, ইসলোিপুর, েোিোলপুর ।

৫৫০৩১ কলোিাঁন্ধো উচ্চ মিদ্যোলয়, কিলোন্দহ, েোিোলপুর।

৫৫২০৯ রুকনোই উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ আিিোমড়য়ো, কিলোন্দহ, েোিোলপুর।

৫৫০৩৩ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িকিীগঞ্জ, েোিোলপুর। 

55224 িোেোন্দ্রেোড় নগর িোহমুে উচ্চ মিদ্যোলয়, িোেোন্দ্রেোড়, িকিীগঞ্জ, েোিোলপুর ।

৫৫০১৯ মসংহেোনী িহুমুখী উচ্চ  মিদ্যোলয়, সের, েোিোলপুর।

৫৫০২১ কছোনটিয়ো হোই স্কুল, েোিোলপুর, সের, েোিোলপুর।

৫৫০৩৪ েোিোলপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, েোিোলপুর।

৫৫১১৮ শ্রীপুর কুিোমরয়ো কটকমনকযোল এি মি.এি কন্দ্রলে, সের, েোিোলপুর।

৫৫১৭০ মিেজোপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, সের, েোিোলপুর।

৫৫১৭১ রুমিেো িমিন িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, সের, েোিোলপুর।

55247 েোমিরন কনছো কটকমনকযোল ইন্সটিটিউট, েোিোলপুর সের, েোিোলপুর।

৬২৬ 55222 িোরুয়োিোরী েহুরো খোতুন উচ্চ মিদ্যোলয়, 

িোরুয়োিোরী, সের, েোিোলপুর।

55222 িোরুয়োিোরী েহুরো খোতুন উচ্চ মিদ্যোলয়, িোরুয়োিোরী, সের, েোিোলপুর ।

৫৫০৩৫ কেওয়োনগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কেওয়োনগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫০৫৪ কেওয়োনগঞ্জ িমহলো কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, কেওয়োনগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫১৬০ সোনন্দিোড়ী পমলন্দ্রটকমনক ইনমেটিউট,কেওয়োনগঞ্জ, েোিোলপুর। 

55227 কোউমনয়োর চর িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কোউমনয়োর চর, কেওয়োনগঞ্জ, েোিোলপুর ।

৫৫০৪৭ চন্দ্রোিোে রমিেো কিগি স্কুল এি কন্দ্রলে , চন্দ্রোিোে, িকিীগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫০৬৭ কিিোলী  িমিে িমহলো েোমখল িোেরোসো, কপোাঃ চন্দ্রোিোে, িকিীগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫০৪৮ িোরোেীপোড়ো কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, িকিীগঞ্জ, 

েোিোলপুর

৫৫১১০ েোমগরপোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়,েোমগরপোড়ো,িকিীগঞ্জ, েোিোলপুর। 

৫৫০৫১ কেোনোইল উচ্চ মিদ্যোলয়,  কেোনোইল, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫০৮০ িোহু্মেো কিলোল মিএি কোমরগমর কন্দ্রলে, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫০৮৮ গুনোরীিলো উচ্চ মিদ্যোলয়,গুনোরীিলো, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫১৮৮ নব্যচর কোমরগমর স্কুল এি কন্দ্রলে, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫২০৬ চরনোংলো কিসরকোমর কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর।

55226 ফুলন্দ্রেোড় রমহি েোির উচ্চ মিদ্যোলয়, ফুলন্দ্রেোড়, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর ।

৫৫০৬৬ ঘুঘুিোরী মিেজো আবুল কোন্দ্রিি উচ্চ মিদ্যোলয় , মিন্দ্রনোেটংগী, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫১৩০ রোন্দ্রিয়ো রইচ িোমলকো  কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট , িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫১৬৩ িোেোরগঞ্জ এ এি পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর।

িোরোেীপোড়ো কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস 

ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, িকিীগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫০৩৫ কেওয়োনগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, কেওয়োনগঞ্জ, েোিোলপুর।

কিলগোছো উচ্চ মিদ্যোলয়, ইসলোিপুর, েোিোলপুর।

৫৫০১৮

৫৫০৩১ কলোিাঁন্ধো উচ্চ মিদ্যোলয়, কিলোন্দহ, েোিোলপুর।

নরুন্দী উচ্চ  িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, সের, েোিোলপুর।

কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িকিীগঞ্জ, 

েোিোলপুর।

৫৫০২৬

৬২৯

৫৫০৩৩

৫৫০৪৮

৫৫০৩৪

৫৫০৫১

ঘুঘুিোরী মিেজো আবুল কোন্দ্রিি উচ্চ মিদ্যোলয় , 

মিন্দ্রনোেটংগী, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫০৬৬

কেোনোইল উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কেোনোইল, 

িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর।

চন্দ্রোিোে রমিেো কিগি স্কুল এি কন্দ্রলে , 

চন্দ্রোিোে, িকিীগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫০৪৭

েোিোলপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

েোিোলপুর।

ইসলোিপুর কে কে কক এি গোল জস হোই স্কুল, 

ইসলোিপুর,  েোিোলপুর।

৫৫০২৪

৬৩০

৬৩১

৬২৮

৬২৭

৬২৫

৬২৪

৬২৩

৬২২

৬২১

৬২০
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৫৫১৬৪ কক মপ এইচ আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, িোেরগঞ্জ, েোিোলপুর।

৬৩২ ৫৫০৭২ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, েোিোলপুর। ৫৫০৭২ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, েোিোলপুর।

৬৩৩ ৫৫২০৭ কিোিোরক িোেোর কিসরকোরী মিএি কন্দ্রলে এি 

কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, কডফুমলিোমড়, সের, 

েোিোলপুর।

৫৫২০৭ কিোিোরক িোেোর কিসরকোরী মিএি কন্দ্রলে এি কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, 

কডফুমলিোমড়, সের, েোিোলপুর।

৫৫০৮৪ মিন্দ্রনোেটঙ্গী িমহেিোর্থোন-ধমলরিন্দ কোমরগমর স্কুল, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর।

২০২৪৮ কটংরোকুড়ো এস.এস.মস কভোন্দ্রকিনোলোল ইনমেটিউট, সোমরয়োকোমন্দ, িগুড়ো।

৫৫০৮৫ কক,মপ, আঞ্জুিন্দ্রনোয়োরো িোরুক উচ্চ মিদ্যোলয়, কিলোন্দহ, েোিোলপুর।

৫৫১৭৪ পচোিহলো কটকমনকযোল স্কুল, ইসলোিপুর, েোিোলপুর।

৫৫০২৮ নীলোমখয়ো আর কে পোাঃ উচ্চ  মিদ্যোলয়, িকিীগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫০৮৩ আটি কখওয়োরচড় উচ্চ মিদ্যোলয়, িকিীগঞ্জ, েোিোলপুর

৫৫১১৪ টুপকোরচর কাঁ োলিলী েোমখল িোদ্রোসো, কপোাঃ রমিয়োরচর, িক্িীগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫১৩৭ সরিোন হোসোন কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, সমরেোিোড়ী, েোিোলপুর।

৫৫১৪৮ রুদ্রিয়ড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, সমরেোিোড়ী, েোিোলপুর।

৫৫১৬৫ মপংনো উচ্চ মিদ্যোলয়, সমরেোিোমড়, েোিোলপুর।

৫৫১৬৬ িন্দ্রয়রো ইসরোইল আহম্মে উচ্চ মিদ্যোলয়, সমরেোিোমড়, েোিোলপুর।

25250 চর মগমরি ইউমনয়ন এি. মুনছুর আলী েোিীয় উচ্চ মিদ্যোলয়, কুিোমরয়ো িোড়ী, 

কোেীপুর, মসরোেগঞ্জ।

৫৫০১২ শ্যোিগঞ্জ হোই স্কুল, গুন্দ্রণরিোড়ী, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫০২২ হোেীপুর উচ্চ  মিদ্যোলয়, হোেীপুর, েোিোলপুর।

৫৫০২৫ পোটোেহ কয়রো উচ্চ মিদ্যোলয়, পোটোেহ, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর। 

৫৫১৪৭ বসয়েপুর িমির উমিন উচ্চ মিদ্যোলয় , সমরেোিোড়ী, েোিোলপুর।

55238 িীর মুমক্তন্দ্রযোদ্ধো সমিকুল ইসলোি কখোকো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর

কেলোাঃ

৫৬০০১ িোরোগঞ্জ পোইলট িোমলকো উচ্চ  মিদ্যোলয় ,নোমলিোিোড়ী, কিরপুর। 

৫৬০০৯ িোরোগঞ্জ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, নোমলিোিোড়ী,কিরপুর।

৫৬০২৬ আেি জ কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে,  নোমলিোিোমড়, কিরপুর।

56088 পলোিী কুড়ো েনিো উচ্চ মিদ্যোলয়, পলোিী কুড়ো, নমলিোিোমড়, কিরপুর ।

৫৬০০৩ ঝগড়োরচর আেি জ উচ্চ  মিদ্যোলয়,ঝগড়োরচর, শ্রীিরেী, কিরপুর।

৫৬০৪৩ গিরীকুড়ো এ, কক, উচ্চ মিদ্যোলয়, গ্রোিাঃ গিরীকুড়ো, শ্রীিরেী, কিরপুর।

৬৪১ ৫৬০০৪ সুলিোনপুর কটকমনকযোল অযোি মিএি 

ইনমেটিউট, সের , কিরপুর।

৫৬০০৪ সুলিোনপুর কটকমনকযোল অযোি মিএি ইনমেটিউট, সের, কিরপুর।

৬৪২ ৫৬০০৫ সোপিোমর উচ্চ  মিদ্যোলয়, সোপিোমর, কিরপুর। ৫৬০০৫ সোপিোমর উচ্চ  মিদ্যোলয়, সোপিোমর, কিরপুর।

৫৬০০৭ আহম্মেনগর উচ্চ  মিদ্যোলয়, আহম্মেনগর, মঝনোইগোিী, কিরপুর।

৫৬০৫৮ িোমনককুড়ো কটকমনকযোল স্কুল, মঝনোইগোিী, কিরপুর।

৫৬০৮৪ ড. আিরোি কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, মঝনোইগোিী, কিরপুর।

56086 িোগড়ো েমক্ষণ পোড়ো এি রহিোন উচ্চ মিদ্যোলয়, মঝনোইগোিী, কিরপুর।

৫৬০০২ কোমকলো ককোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কলোিোড়ী, শ্রীিরেী, কিরপুর।

৫৬০০৮ শ্রীিরেী এমপ পোইলট ইনমেটিউট,  শ্রীিরেী, কিরপুর।

৫৬০২১ হোেী অমছ আিরুনন্দ্রনসো িোমলকো উচ্চ  মিদ্যোলয়, মঝনোইগোিী, কিরপুর।

৫৬০১০ মঝনোইগোিী সরকোমর িন্দ্রডল পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয় , মঝনোইগোমি, কিরপুর।

৫৬০৫৬ িনগাঁও েনিো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িনগাঁও নতুন িোেোর, মঝনোইগোিী, কিরপুর।

৫৬০৫৭ িনগ্রোি হোন্দ্রিে উমিন উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িনগাঁও, মঝনোইগোিী, কিরপুর।

৫৬০০৬ কযোমগনীমুরো িহুমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কযোমগনীমুড়ো , কিরপুর।

৫৬০১১ কিরপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কিরপুর।

৫৬০৩২ ইউনোইন্দ্রটড কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেম্যোন্ট কন্দ্রলে, সের, কিরপুর

56089 কিরপুর সরকোমর মভন্দ্রটোমরয়ো একোন্দ্রডিী , কগৌমরপুর, কিরপুর সের, কিরপুর ।

৫৬০১২ ধুখুমরয়ো এ-কেড কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনে ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে,নখলো,কিরপুর।

৫৬০২০ নকলো সরকোমর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, নকলো, কিরপুর।

কিরপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কিরপুর।

আহম্মেনগর উচ্চ  মিদ্যোলয়, আহম্মেনগর, 

মঝনোইগোিী, কিরপুর।

৫৬০১১

নকলো সরকোমর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, নকলো, 

কিরপুর।

৫৬০২০

৫৬০১০

৫৬০০৭

কিরপুর-১4

িোরোগঞ্জ পোইলট িোমলকো উচ্চ  মিদ্যোলয় ,  

নোমলিোিোড়ী, কিরপুর।

শ্রীিরেী এমপ পোইলট ইনমেটিউট, শ্রীিরেী, 

কিরপুর।

৫৬০০৮

মঝনোইগোিী সরকোমর িন্দ্রডল পোইলট উচ্চ 

মিদ্যোলয়, মঝনোইগোমি, কিরপুর।

৫৫১১৪ টুপকোরচর কাঁ োলিলী েোমখল িোদ্রোসো, কপোাঃ 

রমিয়োরচর, কেলোাঃ িক্িীগঞ্জ, কেলোাঃ েোিোলপুর।

রুদ্রিয়ড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, সমরেোিোড়ী, েোিোলপুর।৫৫১৪৮

৫৬০০১

৫৬০০৩ ঝগড়োরচর আেি জ উচ্চ  মিদ্যোলয়, ঝগড়োরচর, 

শ্রীিরেী, কিরপুর।

িীর মুমক্তন্দ্রযোদ্ধো সমিকুল ইসলোি কখোকো সরকোমর 

কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, িোেোরগঞ্জ, 

েোিোলপুর

55238

ঘুঘুিোরী মিেজো আবুল কোন্দ্রিি উচ্চ মিদ্যোলয় , 

মিন্দ্রনোেটংগী, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫০৬৬

কক,মপ, আঞ্জুিন্দ্রনোয়োরো িোরুক উচ্চ মিদ্যোলয়, 

গ্রোিাঃ পোচুরপোড়ো, কিলোন্দহ, েোিোলপুর।

৫৫০৮৫

মিন্দ্রনোেটঙ্গী িমহেিোর্থোন-ধমলরিন্দ কোমরগমর 

স্কুল, িমহেিোর্থোন, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর।

৬৪৬

৬৪৫

৬৩৬

৬৩৫

৬৪৭

৬৪৪

৬৪৩

৬৪০

৬৩৯

৬৩৭

৬৩১

৬৩৮

৬৩৪ ৫৫০৮৪
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৫৬০২৭ আইমডয়োল কটকমনকযোল অযোি মি এি কন্দ্রলে, নকলো, কিরপুর।

৫৬০৬৮ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, কিরপুর।

৫৬০৯০ ধনোকুিো উচ্চ মিদ্যোলয়, নকলো, কিরপুর।

৫৬০২৪ কিরপুর িন্দ্রডল কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, নওহোটো, কিরপুর সের, কিরপুর।

৫৬০২৮ কসিো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট ইনমেটিউট, সের, কিরপুর।

৫৬০৮২ ডুিোরচর ডোক্তোরিোড়ী কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, সের, কিরপুর।

৫৬০৩৩ খমড়য়ো কোমের চর িন্দ্রডল কটকমনকযোল এি মি.এি কন্দ্রলে, শ্রীিরেী, কিরপুর

৫৬০৬৬ কিোনোপোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, শ্রীিরেী, কিরপুর।

৫৬০৪১ হোলগড়ো কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, শ্রীিরেী, কিরপুর

৫৬০৭০ পুে কোনন কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, কপো-লংগড়পোড়ো, শ্রীিরেী, কিরপুর।

৫৬০১৫ শ্রীিরেী কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, শ্রীিরেী, কিরপুর।

৫৬০৫০ শ্রীিরেী আইমডয়োল কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, শ্রীিেী, কিরপুর।

৫৬০৫৫ হোমলিো আহসোন কটকমনকযোল (মিএি) ইনমেটিউট, শ্রীিরমে, কিরপুর।

56085 ভোন্দ্রররো এস মপ উচ্চ মিদ্যোলয়, ভোন্দ্রররো, শ্রীিরেী, কিরপুর ।

৬৫২ 56092 নোমলিোিোড়ী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, নোমলিোিোমড়, কিরপুর।

56092 নোমলিোিোড়ী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , নোমলিোিোমড়, কিরপুর।

কেলোাঃ

৫৭০০৩ ফুলপুর পোইলট হোই স্কুল,   ফুলপুর, িয়িনমসংহ।

৫৭০০৫ ফুলপুর পোইলট গোল জস হোই স্কুল, ফুলপুর, িয়িনমসংহ

৫৭১৩৯ সুচনো (এসএসমস) কোমরগমর মিদ্যোলয়, পয়োরী, ফুলপুর, িয়িনমসংহ।

57331 কগোকুল চন্দ্র উচ্চ মিদ্যোলয়, ফুলপুর, িয়িনমসংহ ।

৫৭২৩৩ ভোইট কোমন্দ উচ্চ মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, ফুলপুর, িয়িনমসংহ।

৫৭২৭৩  োকুর িোখোই িন্দ্রয়েউমিন উচ্চ মিদ্যোলয়,ফুলপুর, িয়িনমসংহ।

৫৭০০৪ আমছি উচ্চ  মিদ্যোলয়, ফুলিোড়ীয়ো, িয়িনমসংহ।

৫৭০০৭ রওসন আরো কোন্দ্রের িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , ফুলিোড়ীয়ো, িয়িনমসংহ।

৫৭০০৮ েনিো উচ্চ  মিদ্যোলয়,কলোেহ, ফুলিোমড়য়ো, িয়িনমসংহ।

৫৭০৯০ মেিোল ফুলিোড়ীয়ো বিেী (মিএি) কন্দ্রলে, ফুলিোড়ীয়ো,  িয়িনমসংহ।

৫৭১২০ কুিিোইল ইউাঃ িের উমিন উচ্চ ম িদ্যোলয় , ফুলিোড়ীয়ো, িয়িনমসংহ।

৫৭১২৪ ফুলিোড়ীয়ো চোন্দ্রন্দরিোেোর িোমলকো েোমখল িোদ্রোসো, ফুলিোড়ীয়ো, িয়িনমসংহ।

৫৭১৩৮ ছনকোন্দো ডোাঃ আবুল কহোন্দ্রসন-ইিন্দ্রন সোঈে সরকোর কোমরগমর স্কুল, ফুলিোড়ীয়ো, 

িয়িনমসংহ।৫৭৩১১ কিোহোম্মে নগর উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কিোহোম্মে নগর, ফুলিোড়ীয়ো, িয়িনমসংহ।

৫৭০৮৩ িন্দ্রহিপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, িন্দ্রহিপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, িয়িনমসংহ।

৫৭০০৬ মপিোম্বরপোড়ো কহোসোইনীয়ো িহুমূখী মসমনয়র আলীি িোেরোসো, েোটিয়ো, ঈশ্বরগঞ্জ, 

িয়িনমসংহ।

৫৭০৯৮ আ োরিোড়ী এি.মস. উচ্চ মিদ্যোলয়, ঈশ্বরগঞ্জ, িয়িনমসংহ।

৫৭০১৪ িোইেিোমড় আাঃ খোন্দ্রলক হোই স্কুল, সের , িয়িনমসংহ।

৫৭২৫৫ ডোাঃ হোমিবুর রহিোন আই টি স্কুল এি কন্দ্রলে, সের িয়িনমসংহ।

৫৭৩৪৪ িোগড়ো কোমরগমর স্কুল এি কন্দ্রলে , গ্রোি: ও কপোাঃ চর িোগড়ো, সের, িয়িনমসংহ।

৬৫৮ ৫৭০১৮ কোন্দীপোড়ো আিকর আলী উচ্চ  মিদ্যোলয়, 

কোন্দীপোড়ো, গিরগাঁও, িয়িনমসংহ।

৫৭০১৮ কোন্দীপোড়ো আিকর আলী উচ্চ  মিদ্যোলয়, কোন্দীপোড়ো, গিরগাঁও, িয়িনমসংহ।

৫৭০৬৫ চরপোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, ফুলপুর, িয়িনমসংহ।

57327 িোট্টো ভোট পোড়ো এস.মস উচ্চ মিদ্যোলয়, িোরোকোন্দো, িয়িনমসংহ।

৫৭০২০ মেিোল নেরুল গোল জস হোই স্কুল, মেিোল, িয়িনমসংহ।

৫৭১৮১ সোখুয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, গ্রোিাঃ সোখুয়ো, কপোাঃ সোখুয়ো, মেিোল, িয়িনমসংহ।

৫৭২৩৪ িোন্দ্রিিো নগর উচ্চ মিদ্যোলয়র্থোনো , মেিোল, িয়িনমসংহ

৫৭০২১ ধোমনন্দ্রখোলো কোমরগমর ও িোমণমেযক কন্দ্রলে, মেিোল, িয়িনমসংহ।

৫৭০২৯ কোটোখোলী ওিরআলী উচ্চ  মিদ্যোলয়, মেিোল, িয়িনমসংহ। 

৫৭৩৪৩ আবুল িনসুর কিন্দ্রিোমরয়োল িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , মেিোল, িয়িনমসংহ।

৫৭০১৯ হোলুয়োিোট সরকোমর আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, হোলুয়োিোট, িয়িনমসংহ।

৫৭০২৩ কুমিকুড়ো করুয়ো পোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, হোলুয়োিোট, িয়িনমসংহ। 

িোট্টো ভোট পোড়ো এস.মস উচ্চ মিদ্যোলয়, িোট্টো ভোট 

পোড়ো, িোরোকোন্দো, িয়িনমসংহ ।

৫৬০৩৩ খমড়য়ো কোমের চর িন্দ্রডল কটকমনকযোল এি 

মি.এি কন্দ্রলে, কপোাঃ লংগরপোড়ো, কেলোাঃ 

৫৬০৪১ হোলগড়ো কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, শ্রীিরেী, 

কিরপুর

৫৭০০৬ মপিোম্বরপোড়ো কহোসোইনীয়ো িহুমূখী মসমনয়র 

আলীি িোেরোসো, েোটিয়ো, ঈশ্বরগঞ্জ, িয়িনমসংহ।

৫৭০০৪ আমছি উচ্চ  মিদ্যোলয়, ফুলিোড়ীয়ো, িয়িনমসংহ।

৫৭২৩৩ ভোইট কোমন্দ উচ্চ মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে , ফুলপুর, 

িয়িনমসংহ।

৫৭০২০

শ্রীিরেী আইমডয়োল কটকমনকযোল স্কুল এি 

কন্দ্রলে, কপোাঃ িোিীহটি, শ্রীিেী, কিরপুর।

িয়িনমসংহ -২7

৫৬০৫০

নকলো সরকোমর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, নকলো, 

কিরপুর।

৫৬০২০

৫৭০২১

কুমিকুড়ো করুয়ো পোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, হোলুয়োিোট, 

িয়িনমসংহ।

৫৭০২৩

ধোমনন্দ্রখোলো কোমরগমর ও িোমণমেযক কন্দ্রলে, 

মেিোল, িয়িনমসংহ।

িোইেিোমড় আাঃ খোন্দ্রলক হোই স্কুল, সের, 

িয়িনমসংহ।

৫৭০১৪

মেিোল নেরুল গোল জস হোই স্কুল, মেিোল,  

িয়িনমসংহ।

57327

৫৭০০৩ ফুলপুর পোইলট হোই স্কুল, ফুলপুর, িয়িনমসংহ।

৫৬০২৮ কসিো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট 

ইনমেটিউট, কপোাঃ কিরপুর টোউন, কিরপুর সের, 

কিরপুর।

৬৬২

৬৬১

৬৫০

৬৪৯

৬৪৮

৬৪৭

৬৫৭

৬৫৬

৬৫৫

৬৫৩

৬৫১

৬৬০

৬৫৪

৬৫৯
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৫৭০৬০ কুমিকুড়ো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে,হোলুয়োিোট, িয়িনমসংহ।

57326 িোমহর মিমুল উচ্চ মিদ্যোলয়, িোমহর মিমুল,হোলুয়োিোট, িয়িনমসংহ ।

৫৭০১৫ পদুরিোড়ী উচ্চ  মিদ্যোলয়,পদুরিোড়ী, মুক্তোগোছো, িয়নমসংহ।

৫৭০২৪ মুক্তোগোছো আর কক হোই স্কুল, মুক্তোগোছো , িয়িনমসংহ।

৫৭০২৫ এন এন পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , মুক্তোগোছো, িয়িনমসংহ।

৫৭০৬২ হোেী কোন্দ্রিি আলী কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, ইউমনয়নাঃ 

মুক্তোগোছো কপৌর এলোকো, কপোাঃ ও মুক্তোগোছো, িয়িনমসংহ

৫৭১০০ আয়িো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়,মুক্তোগোছো, িয়িনমসংহ।

৫৭১৮৭ চন্দ্রিোড়ী কটকমনকযোল অযোি মি এি কন্দ্রলে, মুক্তোগোছো, িয়িনমসংহ।

৫৭২৫৪ িোির রোন্দ্রিয়ো নগর আই টি স্কুল অযোি কন্দ্রলে , মুক্তোগোছো, িয়িনমসংহ।

57335 নিোরুন মিদ্যো মনন্দ্রকিন, মুক্তোগোছো, িয়িনমসংহ।

৫৭০১২ িহোকোলী িমহলো স্কুল ও কন্দ্রলে , সের, িয়িনমসংহ।

৫৭০২৮ পুমলি লোইন উচ্চ মিদ্যোলয়, িয়িনমসংহ।

৫৭১৬০ করৌহো িন্দ্রডল কটকমনকযোল ইনমেটিউট,গিরগাঁও,িয়িনমসংহ। 

৫৭০৩০ মিিগঞ্জ মি েোস উচ্চ মিদ্যোলয়, গিরগাঁও িয়িনমসংহ।

৫৭১৮৯ করৌহো উচ্চ মিদ্যোলয়, কেলো: গিরগাঁও,িয়িনমসংহ।

৫৭২৭৮ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, কেোলহোমসয়ো গফুরগাঁও, িয়িনমসংহ।

57332 হোমিখলো উচ্চ মিদ্যোলয়, হোমিখলো, গিরগাঁও, িয়িনমসংহ ।

57334 কুরচোই এি মপ এি উচ্চ মিদ্যোলয়, কুরচোই,গিরগাঁও, িয়িনমসংহ।

৫৭০৩১ মৃতুযঞ্জয় স্কুল, ককোিয়োলী, িয়িনমসংহ।

৫৭০৯৯ চর খমরচো উচ্চ মিদ্যোলয়, সের, িয়িনমসংহ।

৫৭০৩৪ মেিোল কোমরগমর ও িোমণেয কন্দ্রলে,মেিোল, িয়িনমসংহ।

৫৭১৬৪ মেিোল ককন্দ্রীয় কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, মেিোল, িয়িনমসংহ।

57329 ধোনীন্দ্রখোলো উচ্চ মিদ্যোলয়, ধোনীন্দ্রখোলো, মেিোল, িয়িনমসংহ।

৬৬৮ ৫৭০৩৫ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, কগৌরীপুর, 

িয়িনমসংহ

৫৭০৩৫ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, কগৌরীপুর, িয়িনমসংহ।

৬৬৯ ৫৭০৩৬ কগৌরীপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কগৌরীপুর, িয়িনমসংহ ।

৫৭০৩৬ কগৌরীপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , কগৌরীপুর, িয়িনমসংহ।

৫৭০১৩ ককওয়োটখোলী উচ্চ  মিদ্যোলয়, ককওয়োটখোলী , িয়িনমসংহ।

৫৭০৩৭ কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, িোসকোন্দো, িয়িনমসংহ।

57337 মপ্রমিয়োর আইমডয়োল হোই স্কুল, 203 ককমি ইসিোইল সড়ক, সের, িয়িনমসংহ।

৫৭০২২ গুমেয়োি আমিরোিোড়ী হোই স্কুল, মেিোল, িয়িনমসংহ।

৫৭০৩৮ েোমররোিপুর নেরুল একোন্দ্রডিী, মেিোল িয়িনমসংহ।

৫৭১১৩ সোিসুনন্দ্রনসো কচৌধুরী িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, নোন্দোইল, িয়িনমসংহ।

৫৭০৩৯ নোন্দোইল পোইলট গোল জস হোই স্কুল, নোন্দোইল, িয়িনমসংহ।

৫৭২৮৯ মসংেই কিসরকোরী এসএসমস (কভোন্দ্রকিনো) ইনমেটিউট, নোন্দোইল, িয়িনমসংহ।

৫৭২১৮ মুিলী িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, নোন্দোইল, িয়িনমসংহ।

57336 নোন্দোইল করোড উচ্চ মিদ্যোলয় , নোন্দোইল, িয়িনমসংহ।

৫৭০১০ আিিোি উমিন কিন্দ্রিোমরয়োল হোই স্কুল, ভোলুকো, িয়িনমসংহ।

৫৭০১১ হোমলমুন্দ্রন্নছো কচৌধুরোনী উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় , ভোলুকো, িয়িনমসংহ।

৫৭০৩৩ পোড়োগাঁও িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, ভোলুকো, িয়িনমসংহ।

৫৭০৪০ ভোলুকো পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়,   ভোলুকো, িয়িনমসংহ।

৫৭০৯৫ ভরোন্দ্রডোিো উচ্চ  মিদ্যোলয়,ভরোন্দ্রডোিো,ভোলুকো, িয়িনমসংহ।

৫৭১১২ সোিলো িোন্দ্রহর আইমডয়োল িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, ভোলুকো, িয়িনমসংহ।

৫৭১৪৬ ভোলুকো মিএি কন্দ্রলে, ভোলুকো, িয়িনমসংহ।

৫৭১৮২ িোটোন্দ্রেোড় মি,এি, উচ্চ মিদ্যোলয়, ভোলুকো, িয়িনমসংহ।

৫৭০০২ উচোমখলো এি এল উচ্চ মিদ্যোলয়, ঈশ্বরগঞ্জ, িয়িনমসংহ।

৫৭০৬৬ ককোনোপোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, ঈশ্বরগঞ্জ িয়িনমসংহ।

৫৭১৩১ ইসলোমিয়ো কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, ঈশ্বরগঞ্জ, িয়িনমসংহ।

৫৭১৮০ িমরচোরচর উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িমরচোরচর, ঈশ্বরগঞ্জ, িয়িনমসংহ।

৫৭২৪৫ এন্দ্রসড কোমরগমর ও িোমণমেযক কন্দ্রলে , ঈশ্বরগঞ্জ, িয়িনমসংহ।

ভোলুকো পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়, ভোলুকো,  

িয়িনমসংহ।

নোন্দোইল পোইলট গোল জস হোই স্কুল, নোন্দোইল, 

িয়িনমসংহ।

৫৭০৩৯

৫৭০৬৬ ককোনোপোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, ঈশ্বরগঞ্জ িয়িনমসংহ।

েোমররোিপুর নেরুল একোন্দ্রডিী, মেিোল, 

িয়িনমসংহ।

৫৭০৩৮

কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, িোসকোন্দো, 

িয়িনমসংহ।

৫৭০৪০

৫৭০৩৭

পুমলি লোইন উচ্চ মিদ্যোলয়, িয়িনমসংহ ।৫৭০২৮

মিিগঞ্জ মি েোস উচ্চ মিদ্যোলয়, গিরগাঁও, 

িয়িনমসংহ।

৫৭০৩০

মৃতুযঞ্জয় স্কুল, ককোিয়োলী, িয়িনমসংহ।

মেিোল কোমরগমর ও িোমণেয কন্দ্রলে, মেিোল, 

িয়িনমসংহ।

৫৭০৩৪

৫৭০৩১

এন এন পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , 

মুক্তোগোছো, িয়িনমসংহ।

৫৭০২৫

কুমিকুড়ো করুয়ো পোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, হোলুয়োিোট, 

িয়িনমসংহ।

৫৭০২৩

৬৬৪

৬৬৭

৬৬৩

৬৬২

৬৭৪

৬৭৩

৬৭২

৬৭১

৬৭০

৬৬৬

৬৬৫
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

57338 কসোহোগী ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, িগোন্দ্রপোিো, ঈশ্বরগঞ্জ, িয়িনমসংহ।

৫৭০৯৭ ঈশ্বরগঞ্জ মড. এস. কোমিল িোেরোসো,ঈশ্বরগঞ্জ,িয়িনমসংহ।

৫৭১৩৫ ঈশ্বরগঞ্জ িোমলকো মিদ্যোলয় ও িমহলো কন্দ্রলে, ঈশ্বরগঞ্জ, িয়িনমসংহ।

৫৭১৩৬ কধোিোউড়ো িহুমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কধোিোউড়ো, িয়িনমসংহ।

৫৭১৩৭ কোলমসন্দুর উচ্চ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, কধোিোউড়ো, িয়িনমসংহ।

57333 কৃষ্ণপুর িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়,কৃষ্ণপুর,কধোিোউড়ো,িয়িনমসংহ।

৫৭২০৩ মগধোউেো আইমডয়োল কোমরগমর স্কুল, কপোাঃ মগধোউেো, কগৌরীপুর, িয়িনমসংহ।

৫৭২০৪ িীর আহন্দ্রম্মেপুর কটকমনকযোল ইনমেটিউট, কগৌমরপুর, িয়িনমসংহ।

৫৭২০৫ মুমক্তযুদ্ধো মিেোে খোন কটকমনকযোল স্কুল,কগৌমরপুর,িয়িনমসংহ। 

57330 ড. এি আর কমরি উচ্চ মিদ্যোলয়, অমচন্তপুর, কগৌরীপুর, িয়িনমসংহ।

৬৭৮ 57351 নোন্দোইল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

নোন্দোইল, িয়িনমসংহ।

57351 নোন্দোইল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , নোন্দোইল, িয়িনমসংহ।

৬৭৯ 57355 কধোিোউড়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে,  

িয়িনমসংহ

57355 কধোিোউড়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, িয়িনমসংহ।

কেলোাঃ

৫৮০০১ কনেন্দ্রকোনো কোমরগমর স্কুল ও কন্দ্রলে , সের, কনেন্দ্রকোনো।

৫৮০২৪ আইমডয়োল কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, আটপোড়ো, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০৪৯ পোইওমনয়োর কভোন্দ্রকিনোল স্কুল,অভয়পোিো,আটপোড়ো, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০৮৬ আইমডয়োল কোমরগমর স্কুল, সের, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০৯৮  কনেন্দ্রকোণো আেি জ স্কুল অযোি কন্দ্রলে,  সের কনেন্দ্রকোণো।

৫৮১০৭ িোলনী কোমরগমর স্কুল, কপোাঃ সের, সের কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০০২ রোজুর িোেোর কন্দ্রলমেন্দ্রয়ট স্কুল, সের, কনেন্দ্রকোনো।

৫৮০২০ নমন্দপুর কোমরগমর ও িোমণমেযক কন্দ্রলে পোরলো , সের, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০৮৭ িোহ্ সুলিোন(রো:)কোমরগমর স্কুল, সের, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮১২৮ কিোক্তোল কহোন্দ্রসন উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ চমেিো, সের, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০০৩ িোন্দ্রনন্দ্রটক, আশুমেয়ো, কনেন্দ্রকোনো, ককন্দুয়ো, কনেন্দ্রকোনো।

৫৮০৩৪ ওমরন্দ্রয়ন্ট কটকমনকযোল স্কুল এি  মিএি কন্দ্রলে, িকখরহোটী, ককন্দুয়ো, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০৯০ িলোইমিমুল কোমরগমর স্কুল, ককন্দুয়ো, কনেন্দ্রকোণো।

58134 আশুমেয়ো কে.এন.মস ইনমেটিউট, আশুমেয়ো, ককন্দুয়ো, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০০৪ পূি জধলো উচ্চ মিদ্যোলয়, পূি জধলো, কনেন্দ্রকোনো।

৫৮০১৬ ঝোনেোইল উচ্চ মিদ্যোলয়,েোমরয়ো,ঝোন্েোইল,দূগ জোপুর,কনেন্দ্রকোনো।

৫৮০১৯ িোড়হো েলেলো ডোাঃ কিোহোম্মে আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, পূি জধলো, কনেন্দ্রকোনো।

৫৮১৪৬ কিনমেন কোমরগমর স্কুল এি কন্দ্রলে, পূি জধলো, কনেন্দ্রকোনো।

৫৮০০৫ কলিোকোন্দো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , কলিোকোন্দো, কনেন্দ্রকোনো। 

৫৮০০৭ কলিোকোন্দো সরকোমর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয় , কলিোকোন্দো, কনেন্দ্রকোনো।

৫৮০২৬ কলিোকোন্দো কটকমনকযোল এি কি জোস কন্দ্রলে, কলিোকোন্দো, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০৮০ উেয়পুর মিিোমল হোই স্কুল, কলিোকোন্দো, কনেন্দ্রকোনো।

৫৮০০৮ কনেন্দ্রকোনো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কনেন্দ্রকোনো।

৫৮০১৭ িেনপুর িোহ সুলিোন উচ্চ মিদ্যোলয়,কনেন্দ্রকোনো।

৫৮০১৮ মসরোেোি মুমনরো েোমখল িোেরোসো, আটপোড়ো, কনেন্দ্রকোনো।

৫৮০৫৪ নোেমূল কোমন্দ কোমরগমর স্কুল এি কন্দ্রলে , সের, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০০৬ গড়োন্দ্রডোিো আব্দুল হোমিে উচ্চ মিদ্যোলয় , ককন্দুয়ো, কনেন্দ্রকোনো।

৫৮০১৫ রোয়পুর মপেোহোিী  েোমখল িোেরোসো, ককন্দুয়ো, কনেন্দ্রকোনো।

৫৮০৪৮ সোমেউড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, ককন্দুয়ো, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০৭১ িোমিউল মুরসোলীন নগর কোমরগমর স্কুল, ককন্দুয়ো, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০৮১ রোন্দ্রিয়ো িোিসুমিন কোমরাঃ গোল জস স্কুল, ককন্দুয়ো কনেন্দ্রকোনো।

৫৮১০৯ িোওলোনো কিৌমহদুল ইসলোি কটকমনকযোল স্কুল, ককন্দুয়ো, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮১১৯ নোেিো িোন্দ্রয়োমেে একোন্দ্রডমি, ককন্দুয়ো, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮১৪৮ িগরোইল আেি জ কোমরগমর ইনমেটিউট, ককন্দুয়ো, কনেন্দ্রকোনো।

৫৮০২১ রুন্দ্রেল মিক্ষোপেী িন্দ্রডল কটকমনকযোল কন্দ্রলে, সোিপোই, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০১৪ েোন্দ্রিয়ো আহিমেয়ো আর এস েোমখল িোেরোসো, কনেন্দ্রকোনো।

ঈশ্বরগঞ্জ িোমলকো মিদ্যোলয় ও িমহলো কন্দ্রলে, 

িহেোাঃ েোওপোড়ো, কপোাঃ ঈশ্বরগঞ্জ, ঈশ্বরগঞ্জ, 

পূি জধলো উচ্চ মিদ্যোলয়, পূি জধলো, কনেন্দ্রকোনো।৫৮০০৪

রুন্দ্রেল মিক্ষোপেী িন্দ্রডল কটকমনকযোল কন্দ্রলে, 

সোিপোই, কনেন্দ্রকোণো।

রোয়পুর মপেোহোিী  েোমখল িোেরোসো, কপোাঃ 

কিোড জিোড়ী, রোয়পুর, ককন্দুয়ো, কনেন্দ্রকোনো।

৫৮০০৩

কনেন্দ্রকোনো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কনেন্দ্রকোনো।

৫৮০২১

৫৮০০২ রোজুর িোেোর কন্দ্রলমেন্দ্রয়ট স্কুল, সের , কনেন্দ্রকোনো।

মুমক্তযুদ্ধো মিেোে খোন কটকমনকযোল স্কুল, 

কগৌমরপুর, িয়িনমসংহ।

৫৭০৬৬ ককোনোপোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, ঈশ্বরগঞ্জ িয়িনমসংহ।

৫৭২০৫

৫৭১৩৫

কধোিোউড়ো িহুমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কধোিোউড়ো, 

িয়িনমসংহ।

৫৭১৩৬

কলিোকোন্দো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , কলিোকোন্দো, 

কনেন্দ্রকোনো।

৫৮০০৮

৫৮০০৫

িোন্দ্রনন্দ্রটক, আশুমেয়ো, কনেন্দ্রকোনো, ককন্দুয়ো, 

কনেন্দ্রকোনো।

৫৮০১৫

৫৮০০১ কনেন্দ্রকোনো কোমরগমর স্কুল ও কন্দ্রলে , সের, 

কনেন্দ্রকোনো।

কনেন্দ্রকোণো -১5
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৫৮০২৫ আেি জ কোমরগমর ও িোমণেয কন্দ্রলে, িেন, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০৭৪ ধুিোওয়োলো কোমরগমর স্কুল, ধুিোওয়োলো, িেন, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮১২৪ সুমিয়োর পোড় সিোে কল্যোন কোমরগমর স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে,িেন, কনেন্দ্রকোণো।

58137 খোমলয়োজুড়ী পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, খোমলয়োজুড়ী, কনেন্দ্রকোণো।

58143 িোলেীিো কগোপোল কগোপীনোর্থ উচ্চ মিদ্যোলয়, িোলেীিো, খোমলয়োজুড়ী, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০২৯ েনিো কোমরগমর ও িোমনেয কন্দ্রলে,িোনোমল, িেন, কনেন্দ্রকোণো।

58138 িেন আেি জ পোিমলক উচ্চ মিদ্যোলয়,  িেন, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০২৮ কিোহনগঞ্জ কোমরগমর ও িোমনমেযক কন্দ্রলে, কিোহনগঞ্জ,  কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০৫২ িহুয়ো কোমরগমর ও িোমনেয কন্দ্রলে, কিোহনগঞ্জ, কনেন্দ্রকোণো।

58139 কিোহনগঞ্জ পোইলট সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয়, কোেীয়োটি, কিোহনগঞ্জ, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০৩৫ করন্দ্রনসাঁ কোমরগমর ও িোমনেয কন্দ্রলে, আটপোড়ো, কনেন্দ্রকোণো।

58144 কিমলগোিী মি এন এইচ কক একোন্দ্রডিী, আটপোড়ো, কনেন্দ্রকোণো।

৬৯১ 58141 মনমিন্তপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, মনমিন্তপুর, িোরহোট্টো, 

কনেন্দ্রকোণো।

58141 মনমিন্তপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, মনমিন্তপুর, িোরহোট্টো, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০৪৩ পূি জধলো কে. এি. সরকোমর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, পূি জধলো, কনেন্দ্রকোনো।

৫৮১২৩ িমেির রহিোন কিসরকোমর কটকমনকযোল স্কুল, পূি জধলো, কনেন্দ্রকোণো ।

৫৮১৩২ েোমরয়ো-ঝোনেোইল কটকমনকযোল স্কুল, পূি জধলো, কনেন্দ্রকোণো।

58140 নোরোয়ণ ডহর উচ্চ মিদ্যোলয়, নোরোয়ণ ডহর,পূি জধলো, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০৫০ কোপোমিয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোড়োকোন্দুলীয়ো , পূি জধলো, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০৫৬ ইকরো কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, পূি জধলো, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০৫১ মহরণপুর কোমরগমর স্কুল এি কন্দ্রলে , পূি জধলো, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০৭৫ গাঁও কোমন্দয়ো কোমরগমর স্কুল, দুগ জোপুর, কনেন্দ্রকোণো।

58135 মিমরমিমর মপ.মস.নল কিন্দ্রিোমরয়োল উচ্চ মিদ্যোলয়, মিমরমিমর, দুগ জোপুর, কনেন্দ্রকোণো।

৫৮১৪৭ মিমরমিমর কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, দূগ জোপুর, কনেন্দ্রকোনো।

58152 আনন্দপুর কোমরগমর কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, কিলোকোন্দ, কনেন্দ্রকোণো।

58153 দূগ জোপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কনেন্দ্রকোণো।

কেলোাঃ

৫৯০০১ িোমেিপুর আর এন গোল জস হোই স্কুল, িোমেিপুর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০০২ িোমেিপুর হোন্দ্রিে আব্দুর রোজ্জোক পোইলট হোই স্কুল, িোমেিপুর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯১২১ সোিরুল আনোি কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িোমেিপুর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০০৩ কহোন্দ্রসনপুর গোল জস হোই স্কুল, কহোন্দ্রসনপুর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০০৫ আকির আলী কোমরগমর স্কুল ও কন্দ্রলে,কহোন্দ্রসনপুর,মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯১১১ আন্দ্রিনো খোতুন কোমরগমর স্কুল এি কন্দ্রলে , কহোন্দ্রসনপুর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59147 হক সোন্দ্রহি উচ্চ মিদ্যোলয়, সোমভয়োনগর, অষ্টগ্রোি, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59152 কোমেরপুর এস এি নোর্থ উচ্চ মিদ্যোলয়, কোমেরপুর, অষ্টগ্রোি, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০০৬ চরকোওনো কোমরগমর স্কুল ও কন্দ্রলে , পোকুমন্দয়ো, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০০৭ চরকোওনো েনকল্যোণ উচ্চ মিদ্যোলয়, পোকুমন্দয়ো, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০০৯ পোকুমন্দয়ো পোইলট িন্দ্রডল হোই স্কুল, পোকুমন্দয়ো, মকন্দ্রিোরগঞ্জ

৫৯০৩৯ েোঙ্গোমলয়ো ইউমনয়ন উচ্চ িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, পোকুমন্দয়ো, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০০৮ কহোন্দ্রসনমে উচ্চ মিদ্যোলয়, কহোন্দ্রসনমে, পোকুমন্দয়ো, মকন্দ্রিোরগঞ্জ। 

৫৯০৩৬ কোমলয়োচোপড়ো মচমনকল উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িোইেহোটী, পোকুমন্দয়ো, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯১০৯ িোরোকোমন্দ িন্দ্রডল কটকমনকযোল স্কুল, পোকুমন্দয়ো মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59141 চর পলোি উচ্চ মিদ্যোলয়, েোঙ্গোমলয়ো, পোকুমন্দয়ো, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০১২ হোেী কগোলোি কহোন্দ্রসন িোমলকো মিদ্যোলয় ,িোড়োইল, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০৪৬ সমহলোটি উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ ও িোড়োইল, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59150 েোওয়োর উচ্চ মিদ্যোলয়, েোওয়োর, িোড়োইল, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০১০ মুন্সী আাঃ কহমকি কোমরগমর কন্দ্রলে, কটিয়োেী, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০১৪ কটিয়োেী গোল জস হোই স্কুল, কটিয়োেী, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০১১ হোন্দ্রেরো খোতুন উচ্চ  মিদ্যোলয়, মুমুরমেয়ো,কটিয়োেী,মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০৫০ েোলোলপুর ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, কটিয়োেী, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59154 কলোহোজুরী ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, কলোহোজুরী, কটিয়োমে, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০১৬ কমরিগঞ্জ পোইলট গোল জস হোই স্কুল, কমরিগঞ্জ, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

ইকরো কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, কপোাঃ 

পূি জধলো, কেলোাঃ পূি জধলো,কেলোাঃ কনেন্দ্রকোণো।

কহোন্দ্রসনপুর গোল জস হোই স্কুল, কহোন্দ্রসনপুর, 

মকন্দ্রিোরগঞ্জ

৫৯০০৩৬৯৬

৫৮০৪৩

কিোহনগঞ্জ কোমরগমর ও িোমনমেযক কন্দ্রলে, 

কিোহনগঞ্জ,  কনেন্দ্রকোণো

পূি জধলো কে. এি. সরকোমর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, 

পূি জধলো, কনেন্দ্রকোনো।

মকন্দ্রিোরগঞ্জ -21

দূগ জোপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কনেন্দ্রকোণো।

58153

৫৮০৩৫

৫৮০২৮

৫৮০২৫ আেি জ কোমরগমর ও িোমণেয কন্দ্রলে, িেন, 

কনেন্দ্রকোণো।

করন্দ্রনসাঁ কোমরগমর ও িোমনেয কন্দ্রলে, আটপোড়ো, 

কনেন্দ্রকোণো।

৫৮০৫৬

৭০২

৫৯০০১ িোমেিপুর আর এন গোল জস হোই স্কুল,িোমেিপুর, 

মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০০৮ কহোন্দ্রসনমে উচ্চ মিদ্যোলয়, কহোন্দ্রসনমে, পোকুমন্দয়ো, 

মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

হোেী কগোলোি কহোন্দ্রসন িোমলকো মিদ্যোলয় , 

িোড়োইল, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

কটিয়োেী গোল জস হোই স্কুল, কটিয়োেী, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59147

চরকোওনো কোমরগমর স্কুল ও কন্দ্রলে , পোকুমন্দয়ো, 

মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৭০১

৭০০

৬৯৯

৬৯৮

697

৬৯৫

৬৯৩

৬৯২

৬৯০

৬৮৯

৬৯৪

৬৮৮

কমরিগঞ্জ পোইলট গোল জস হোই স্কুল, কমরিগঞ্জ, 

মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০১২

৫৯০১৪

৫৯০১৬

হক সোন্দ্রহি উচ্চ মিদ্যোলয়, সোমভয়োনগর, অষ্টগ্রোি, 

মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০০৬
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৫৯০১৫ কমরিগঞ্জ হোই স্কুল, কমরিগঞ্জ, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59157 েোিরোিোে উচ্চ মিদ্যোলয়, িোে-ই-শ্রীরোিপুর, কমরিগঞ্জ, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59151 েয়মসমদ্ধ উচ্চ মিদ্যোলয়, েয়মসমদ্ধ, ইটনো, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59156 র্থোন্দ্রনশ্বর উচ্চ মিদ্যোলয়, র্থোন্দ্রনশ্বর, ইটনো, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০১৭ কহোন্দ্রসনপুর পোইলট হোই স্কুল, কহোন্দ্রসনপুর,মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯১২৭ হোন্দ্ররঞ্জো আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়,হোন্দ্ররঞ্জো, কহোন্দ্রসনপুর,মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০৯৩ ফুলকমল কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে সুরোটি, কহোন্দ্রসনপুর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯১০০ হোেী হোন্দ্রিি উমিন কটকমনকযোল স্কুল, েোঙ্গোমলয়ো, পোকুমন্দয়ো, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59148 হোেী েোলোল উমিন উচ্চ মিদ্যোলয় , চর পুিেী, কহোন্দ্রসনপুর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০১৩ কোটোিমড়য়ো এ আর খোন উচ্চ মিদ্যোলয়, ব্রোহ্মণ কচুমর,  মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০১৮ মকন্দ্রিোরগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০৩৪ কেলো স্মরনী িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, মকন্দ্রিোরগঞ্জ, সের, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০৪৭ হোয়িিনগর এ ইউ কোমিল িোদ্রোসো , সের, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59138 আলহোজ্ব িোিস উমিন ভূইয়ো উচ্চ মিদ্যোলয় , সের, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০১৯ বভরি সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, বভরি, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০২৪ রোেনগর কোমরগমর ও িোমনমেয কন্দ্রলে, কপোাঃ মিমুলকোমন্দ, বভরি, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59153 কোমলকোপ্রসোে উচ্চ মিদ্যোলয়, কোমলকোপ্রসোে, বভরি, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০৩৮ লক্ষীপুর কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, কুমলয়োর চর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ

৫৯০৯৭ সোলুয়ো কোমরাঃ মিএি কন্দ্রলে, কুমলয়োর চর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59142 ছয়সূিী ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, ছয়সূিী, কুমলয়োরচর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০৫৬ আমলি মিজ্ঞোন ও কোমরগমর স্কুল, িড়খোরচর, কপোাঃ কুমলয়োরচর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০৪৮ সরোরচর মিিনোর্থ িহুমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, িোমেিপুর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০৫৫ সরোরচর কটকমনকযোল এি মি.এি কন্দ্রলে, িোমেিপুর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০৭১ উত্তর মপমরেপুর মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে,  িোমেিপুর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59155 িমিজুর রহিোন করোকন উচ্চ মিদ্যোলয়, গোেীরচর, িোমেিপুর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৭১০ ৫৯০৪৯ এস আর মড িোিছ্ উমিন ভূইয়ঢ উচ্চ 

মিদ্যোলয়,কপোাঃ িোন্দ্রহেল, কহোন্দ্রসনপুর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ

৫৯০৪৯ এস আর মড িোিছ্ উমিন ভূইয়ঢ উচ্চ মিদ্যোলয়, কহোন্দ্রসনপুর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৭১১

59143
েোিপোড়ো কোরোর িোহিোি উমিন উচ্চ মিদ্যোলয় , 

েোিপোড়ো, মনকলী, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59143 েোিপোড়ো কোরোর িোহিোি উমিন উচ্চ মিদ্যোলয় , েোিপোড়ো, মনকলী, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৭১২ ৫৯০৫১ কহোন্দ্রসনপুর আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, কহোন্দ্রসনপুর, 

মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০৫১ কহোন্দ্রসনপুর আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, কহোন্দ্রসনপুর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59145 িোগড়ো আাঃ গমণ উচ্চ মিদ্যোলয়, িোগড়ো, মি োিইন, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59146 কগোপমেিী কে. এন. উচ্চ মিদ্যোলয়, কগোপমেিী, মি োিইন, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৭১৪ ৫৯০৫২ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, সের, 

মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০৫২ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, সের, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০৬৬ আব্দুল গমন কোমরগমর স্কুল এি কন্দ্রলে , সের, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯১৬৭ হোেী ইসরোইল-কিন্দ্রহরুন্দ্রন্নছো কটকমনকযোল ইনমেটিউট, সের, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

কেলোাঃ

৭১৬ ৬০০০১ চন্দ্রনোর্থ িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, ছোিক, সুনোিগঞ্জ। ৬০০০১ চন্দ্রনোর্থ িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, ছোিক, সুনোিগঞ্জ।

৬০০০২ মেরোই সরকোমর উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয়, মেরোই, সুনোিগঞ্জ। 

60036 রেনীগঞ্জ গঞ্জ উচ্চ মিদ্যোলয়, রেনীগঞ্জ, মেরোই, সুনোিগঞ্জ।

৭১৮ 60030 ব্রন্দ্রেন্দ্র গঞ্জ আর মস উচ্চ 

মিদ্যোলয়,শ্যোিোরচর,মেরোই,সুনোিগঞ্জ।

60030 ব্রন্দ্রেন্দ্র গঞ্জ আর মস উচ্চ মিদ্যোলয়, শ্যোিোরচর, মেরোই, সুনোিগঞ্জ।

৭১৯ 60037 রোনীগঞ্জ উচ্চ মিদ্যোলয়, রোনীগঞ্জ, েগন্নোিপুর, 

সুনোিগঞ্জ।

60037 রোনীগঞ্জ উচ্চ মিদ্যোলয়, রোনীগঞ্জ, েগন্নোিপুর, সুনোিগঞ্জ।

৬০০০৩ সুনোিগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , সুনোিগঞ্জ।

৬০০২৯ হোেী রঙ্গুি আলী কিসরকোমর আটপোড়ো কোমরগমর মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, কিোেোরগাঁও, 

কগোমিন্দ িোেোর, েগন্নোর্থপুর, সুনোিগঞ্জ।

60034 েয়নগর িোেোর হোেী গমণ িকস্ উচ্চ মিদ্যোলয় ,  সুনোিগঞ্জ সের, সুনোিগঞ্জ।
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৭০২

59156 র্থোন্দ্রনশ্বর উচ্চ মিদ্যোলয়, র্থোন্দ্রনশ্বর, ইটনো, 

মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৭২০

৭১৭

৭১৩

৭০৯

৭০৭

৭০৬

৭০৫

৭০৮

৭১৫

কমরিগঞ্জ পোইলট গোল জস হোই স্কুল, কমরিগঞ্জ, 

মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০১৮

৫৯০১৬

৫৯০১৭

৫৯০১৯ বভরি সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

বভরি, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

কহোন্দ্রসনপুর পোইলট হোই স্কুল, কহোন্দ্রসনপুর, 

মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০৩৮ লক্ষীপুর কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, কপোাঃ 

লক্ষীপুর, কুমলয়োর চর, কেলোাঃ মকন্দ্রিোরগঞ্জ

৫৯০৪৮ সরোরচর মিিনোর্থ িহুমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

সরোরচর, িোমেিপুর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59142 ছয়সূিী ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, ছয়সূিী, 

কুমলয়োরচর, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

মকন্দ্রিোরগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59145 িোগড়ো আাঃ গমণ উচ্চ মিদ্যোলয়, িোগড়ো, 

মি োিইন, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

মেরোই সরকোমর উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয়, মেরোই, 

সুনোিগঞ্জ।

৬০০০২

সুনোিগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

সুনোিগঞ্জ।

৬০০০৩

সুনোিগঞ্জ -10

৫৯০৬৬ আব্দুল গমন কোমরগমর স্কুল এি কন্দ্রলে , গ্রোিাঃ 

আউমলয়ো, কপোাঃ মিন্নটী, সের, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৭০৪
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

721 60035 েয়শ্রী উচ্চ মিদ্যোলয়, েয়শ্রী, ধি জপোিো, সুনোিগঞ্জ। 60035 েয়শ্রী উচ্চ মিদ্যোলয়, েয়শ্রী, ধি জপোিো, সুনোিগঞ্জ।

৬০০০৪ ছোিক সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, ছোিক, সুনোিগঞ্জ।

60033 হোেী কির আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, কোলোরুকো, ছোিক, সুনোিগঞ্জ।

60043 আন্দ্রলোঙ্গী িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, ছোিক, সুনোিগঞ্জ।

60038 িহীে আলী পোইলট পোিমলক উচ্চ মিদ্যোলয়, ঘুংমগয়োর গোও, িোেো, সুনোিগঞ্জ।

60031 মগমরধর উচ্চ মিদ্যোলয়, কনোয়োগাঁ, িোেো, সুনোিগঞ্জ।

৭২৪ ৬০০১২ হোন্দ্রেরো মুসমলি কটকমনকযোল কন্দ্রলে, পলোি, 

মিশ্বম্ভরপুর, সুনোিগঞ্জ।

৬০০১২ হোন্দ্রেরো মুসমলি কটকমনকযোল কন্দ্রলে, পলোি, মিশ্বম্ভরপুর, সুনোিগঞ্জ।

৭২৫ ৬০০১৩ ধনপুর আছিি আলী পোিমলক উচ্চ মিদ্যোলয়, 

মিশ্বম্ভরপুর, সুনোিগঞ্জ।

৬০০১৩ ধনপুর আছিি আলী পোিমলক উচ্চ মিদ্যোলয়, মিশ্বম্ভরপুর, সুনোিগঞ্জ।

কেলোাঃ

৬১০০১ বেয়ন্তোপুর বিয়ি আলী কোমরগমর কন্দ্রলে, বেয়ন্তোপুর, মসন্দ্রলট।

৬১০০২ আমিনো কহলোমল কটকমনকযোল ইনমেটিউট, বেয়ন্তোপুর, মসন্দ্রলট।

৬১০০৪ সুরতুন কনছো কিন্দ্রিোমরয়োল উচ্চ মিদ্যোলয়, কলোহোছড়ো, কোনোইিোট, মসন্দ্রলট।

৬১০২১ হোমরছ কচৌধুরী কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কোনোইিোট, মসন্দ্রলট।

৭২৮ 61123 কোনোইিোট সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয় , গড়োইগ্রোি, 

কোনোইিোট, মসন্দ্রলট।

61123 কোনোইিোট সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয় , গড়োইগ্রোি, কোনোইিোট, মসন্দ্রলট।

৬১০০৫ লুৎির রহিোন উচ্চ মিদ্যোলয়,আটগ্রোি, েমকগঞ্জ, মসন্দ্রলট। 

৬১০০৩ কগোলোি কিোস্তিো কচৌধুরী একোন্দ্রডি, িোলউট, েমকগঞ্জ, মসন্দ্রলট।

৬১০৮০ কিৌলভী ছোইে আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, েমকগঞ্জ, মসন্দ্রলট।

৬১০০৬ মিন্দ্রগ্রমডয়োর িজুিেোর মিদ্যো মনন্দ্রকিন, বেয়ন্তোপুর, মসন্দ্রলট। 

61127 সোরীিোট উচ্চ মিদ্যোলয়, বেন্তোপুর, মসন্দ্রলট।

61138 রিেোন রূপেোন িোন্দ্রকর কখোলো একোন্দ্রডিী , বেন্তোপুর, মসন্দ্রলট।

৭৩১ 61121 কগোয়োলো িোেোর আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, কগোয়োলো 

িোেোর, ওসিোনী নগর, মসন্দ্রলট।

61121 কগোয়োলো িোেোর আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, কগোয়োলো িোেোর, ওসিোনী নগর, মসন্দ্রলট।

৬১০০৭ রোিসুন্দর অগ্রগোিী উচ্চ মিদ্যোলয়, মিশ্বনোর্থ, মসন্দ্রলট।

৬১০২৮ রোগীি রোন্দ্রিয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, েোলোলোিোে, মিশ্বনোর্থ, মসন্দ্রলট।

733 61128 উত্তর কুমিয়োরো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ককোটোলপুর, 

কিঞ্চুগঞ্জ, মসন্দ্রলট।

61128 উত্তর কুমিয়োরো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, ককোটোলপুর, কিঞ্চুগঞ্জ, মসন্দ্রলট।

৬১০০৮ মসন্দ্রলট সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, েমক্ষন সুরিো, মসন্দ্রলট।

৬১১০৩ করঙ্গো হোেীগঞ্জ উচ্চ মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, েমক্ষন সুরিো, মসন্দ্রলট।

৬১০২৬ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, মসন্দ্রলট।

৬১০৪১ িমহলো কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, মসন্দ্রলট।

61126 পমিি সের উচ্চ মিদ্যোলয় এিং কন্দ্রলে, কিোেোরগাঁ, সের, মসন্দ্রলট।

61124 মকন্দ্রিোরী কিোহন িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, 478, নয়ো সড়ক, মসন্দ্রলট সের, মসন্দ্রলট।

61134 সমির উমিন হোই স্কুল এি কন্দ্রলে , েোঙ্গোইল, টুন্দ্রকর িোেোর, সের, মসন্দ্রলট।

৬১০২০ আল-এিেোে হোই স্কুল অযোি কন্দ্রলে , কপোাঃ চন্দরপুর, কগোলোপগঞ্জ, মসন্দ্রলট।

61119 িরোয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, ককোটোলপুর, কগোলোপগঞ্জ , মসন্দ্রলট।

৬১০৪৮ বিরোগী  িোেোর উচ্চ মিদ্যোলয়, মিয়োনী িোেোর, মসন্দ্রলট।

61125 লোউিো উচ্চ মিদ্যোলয়, লোউিো, মিয়োমনিোেোর, মসন্দ্রলট।

৬১০৬৭ ইউন্দ্রসপ হোমিে িজুিেোর মসন্দ্রলট কটকমনকযোল স্কুল, সের, মসন্দ্রলট।

61122 হযরি িোহ পরোন (রহ:) উচ্চ মিদ্যোলয়, িোহুিল, সের, মসন্দ্রলট।

৭৩৮ ৬১০৬৮ হোেী রোিীে আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কোিোল 

িোেোর, েমক্ষণ সুরিো, মসন্দ্রলট।

৬১০৬৮ হোেী রোিীে আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কোিোল িোেোর, েমক্ষণ সুরিো, মসন্দ্রলট।

61118 আমির মিয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, েোিলং, কগোয়োইনিোট, মসন্দ্রলট।

61120 ডোাঃ ইমদ্রস আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, কগোয়োইনিোট, মসন্দ্রলট।

৭৪০ 61142 কগোলোপগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

মসন্দ্রলট।

61142 কগোলোপগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, মসন্দ্রলট।

কেলোাঃ

৭৩৯

৭৩৭

৭৩৬

৭৩৫

৭৩২

৭৩০

৭২৯

৭২৭

৭২৬

৭২৩

৭২২

৭৩৪

৬০০০৪ ছোিক সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

ছোিক, সুনোিগঞ্জ।

60038 িহীে আলী পোইলট পোিমলক উচ্চ মিদ্যোলয়, 

ঘুংমগয়োর গোও, িোেো, সুনোিগঞ্জ।

৬১০০১ বেয়ন্তোপুর বিয়ি আলী কোমরগমর কন্দ্রলে, 

বেয়ন্তোপুর, মসন্দ্রলট।

মসন্দ্রলট -১5

৬১০০৪ সুরতুন কনছো কিন্দ্রিোমরয়োল উচ্চ মিদ্যোলয়, 

কলোহোছড়ো, কোনোইিোট, মসন্দ্রলট।

৬১০০৫

৬১০০৬ মিন্দ্রগ্রমডয়োর িজুিেোর মিদ্যো মনন্দ্রকিন, 

বেয়ন্তোপুর, মসন্দ্রলট।

৬১০০৭ রোিসুন্দর অগ্রগোিী উচ্চ মিদ্যোলয়, মিশ্বনোর্থ, 

মসন্দ্রলট।

লুৎির রহিোন উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ আটগ্রোি, 

েমকগঞ্জ, মসন্দ্রলট।

মসন্দ্রলট সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

েমক্ষন সুরিো, মসন্দ্রলট।

৬১০০৮

৬১০৪৮ বিরোগী  িোেোর উচ্চ মিদ্যোলয়, মিয়োনী িোেোর, 

মসন্দ্রলট।

৬১০৬৭ ইউন্দ্রসপ হোমিে িজুিেোর মসন্দ্রলট কটকমনকযোল 

স্কুল, কপোাঃ েোলোলোিোে কযোন্ট, সের, মসন্দ্রলট।

61118

৬১০২০ আল-এিেোে হোই স্কুল অযোি কন্দ্রলে , কপোাঃ 

চন্দরপুর, কগোলোপগঞ্জ, মসন্দ্রলট।

কিৌলভীিোেোর -9

আমির মিয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, েোিলং, 

কগোয়োইনিোট, মসন্দ্রলট।
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৬২০০৩ টিলোগাঁও এ এন উচ্চ মিদ্যোলয়, টিলোগাঁও, কুলোউড়ো, কিৌলভীিোেোর।

৬২০০২ কুলোউড়ো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, কুলোউড়ো, কিৌলভীিোেোর।

৬২০০৬ নিীন চন্দ্র হোই স্কুল, কুলোউড়ো, কিৌলভীিোেোর। 

৬২০১৫ ভোন্দ্রটরো উচ্চ  মিদ্যোলয়, ভোন্দ্রটরো, কুলোউড়ো, কিৌলভীিোেোর।

62073 উত্তর কুলোউড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, উত্তর কুলোউড়ো, কুলোউড়ো, কিৌলভীিোেোর।

62077 কি জধো উচ্চ মিদ্যোলয়, কি জধো, কুলোউড়ো, কিৌলভীিোেোর।

742 62070 িহলোল উচ্চ মিদ্যোলয়, িহলোল, রোেনগর, 

কিৌলভীিোেোর।

62070 িহলোল উচ্চ মিদ্যোলয়, িহলোল, রোেনগর, কিৌলভীিোেোর।

৬২০০১ পোর্থোমরয়ো কছোটমলখো সরকোমর িন্দ্রডল উচ্চ  মিদ্যোলয়, িড়ন্দ্রলখো, কিৌলভীিোেোর।

৬২০০৫ িড়ন্দ্রলখো গোল জস হোই স্কুল, িড়ন্দ্রলখো, কিৌলভীিোেোর।

62068 কো োল িলী উচ্চ মিদ্যোলয়, কো োল িলী, িড়ন্দ্রলখো, কিৌলভীিোেোর।

৭৪৪ ৬২০০৮ এিোদুর রহিোন কচৌধুরী কটকমনকযোল অযোি 

মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কপোাঃ িড়ন্দ্রলখো, 

কিৌলভীিোেোর।

৬২০০৮ এিোদুর রহিোন কচৌধুরী কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কপোাঃ 

িড়ন্দ্রলখো, কিৌলভীিোেোর।

৬২০০৭ কিৌলভীিোেোর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, সের, কিৌলভীিোেোর।

৬২০২১ েগৎসী কগোপোল কৃঞ্চ এি সোইফুর রহিোন মিদ্যোলয় ও িহোমিদ্যোলয়, সের, 

কিৌলভীিোেোর।

746 62067 েোয়িরনগর উচ্চ মিদ্যোলয়, েোয়িরনগর, জুড়ী, 

কিৌলভীিোেোর।

62067 েোয়িরনগর উচ্চ মিদ্যোলয়, েোয়িরনগর, জুড়ী, কিৌলভীিোেোর।

৭৪৭ 62071 িনোই উেোহ আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, পূি জ-শ্রীিঙ্গল, 

শ্রীিঙ্গল, কিৌলভীিোেোর।

62071 িনোই উেোহ আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, পূি জ-শ্রীিঙ্গল, শ্রীিঙ্গল, কিৌলভীিোেোর।

৬২০১৩ আবুল িেল কচৌধুরী  হোই স্কুল, কপোাঃ বৃন্দোিনপুর, কিলগঞ্জ, কিৌলভীিোেোর।

62069 এি এ ওয়োদুে উচ্চ মিদ্যোলয়, উত্তরিোগ, কিলগঞ্জ, কিৌলভীিোেোর।

৭৪৯

62081
রোেনগর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কিৌলভীিোেোর।

62081 রোেনগর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কিৌলভীিোেোর।

কেলোাঃ

৬৩০০১ কিোলডুিো এি মস হোই স্কুল, নিীগঞ্জ, হমিগঞ্জ।

63073 বসয়ে আমেে হোমিি উচ্চ মিদ্যোলয়, এনোিোিোে, নিীগঞ্জ, হমিগঞ্জ।

63068 েলসুখো কক.মে.মপ উচ্চ মিদ্যোলয়, িঙ্খিহল, আেমিরীগঞ্জ, হমিগঞ্জ।

63072 মিি-পোিো উচ্চ মিদ্যোলয়, মিি-পোিো, আেমিরীগঞ্জ, হমিগঞ্জ।

৭৫২ 63071 রোমিিোল করোি উচ্চ মিদ্যোলয়, রোমিিোল, লোখোই, 

হমিগঞ্জ।

63071 রোমিিোল করোি উচ্চ মিদ্যোলয়, রোমিিোল, লোখোই, হমিগঞ্জ।

৬৩০০৩ েমক্ষণোচরণ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, চুনোরুিোট, হমিগঞ্জ।

৬৩০০৪ চুনোরুিোট পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় ,   চুনোরুিোট, হমিগঞ্জ।

63063 আলহোজ্ব কিোেোিির উমিন উচ্চ মিদ্যোলয় , গন্দ্রনিপুর, চুনোরুিোট, হমিগঞ্জ।

754 63070 পুটিজুরী এস মস উচ্চ মিদ্যোলয়, মিন্দ্রররপোড়ো, 

িোহুিল, হমিগঞ্জ।

63070 পুটিজুরী এস মস উচ্চ মিদ্যোলয়, মিন্দ্রররপোড়ো, িোহুিল, হমিগঞ্জ।

৬৩০০৫ হমিগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, হমিগঞ্জ।

63066 হমিগঞ্জ সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয়, টোউন হল সড়ক, সের, হমিগঞ্জ।

৬৩০১১ েগেীিপুর কে মস উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ ইটোন্দ্রখোলো, িোধিপুর, হমিগঞ্জ।

63064 আউমলয়োিোে আর. কক উচ্চ মিদ্যোলয়, পোমনহোটো, িোধিপুর, হমিগঞ্জ।

৬৩০৩০ সুমিয়ো িমিন কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, িোমনয়োচং, হমিগঞ্জ।

63065 িোমনয়োচং আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, কোিলখোনী, িোমনয়োচং, হমিগঞ্জ।

৭৫৮

63079
িোমনয়োচং সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

হমিগঞ্জ।

63079 িোমনয়োচং সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, হমিগঞ্জ।

৭৫৯ 63080 কিৌলোনো আেোে আলী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল 

ও কন্দ্রলে, িোধিপুর, হমিগঞ্জ।

63080  কিৌলোনো আেোে আলী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, িোধিপুর, হমিগঞ্জ।

কেলোাঃ

৭৪৩

৭৪১

৭৫৭

৭৫৬

৭৫৫

৭৫৩

৭৫১

৭৫০

৭৪৮

৭৪৫

কিোলডুিো এি মস হোই স্কুল, নিীগঞ্জ, হমিগঞ্জ।৬৩০০১

হমিগঞ্জ -10

কুলোউড়ো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, কুলোউড়ো, 

কিৌলভীিোেোর।

৬২০০৫

৬২০০২

িড়ন্দ্রলখো গোল জস হোই স্কুল, িড়ন্দ্রলখো, 

কিৌলভীিোেোর।

েলসুখো কক.মে.মপ উচ্চ মিদ্যোলয়, িঙ্খিহল, 

আেমিরীগঞ্জ, হমিগঞ্জ।

৬৩০০৪ চুনোরুিোট পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, 

চুনোরুিোট, হমিগঞ্জ।

৬৩০০৫ হমিগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

হমিগঞ্জ।

৬২০০৭ কিৌলভীিোেোর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, সের, কিৌলভীিোেোর।

৬২০১৩ আবুল িেল কচৌধুরী  হোই স্কুল, কপোাঃ বৃন্দোিনপুর, 

কিলগঞ্জ, কিৌলভীিোেোর।

েগেীিপুর কে মস উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

ইটোন্দ্রখোলো, িোধিপুর, হমিগঞ্জ।

৬৩০৩০ সুমিয়ো িমিন কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, 

কপোাঃ যোেোপোিো,িোমনয়োচং, হমিগঞ্জ।

ব্রোহ্মণিোমড়য়ো -13
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৬৩০১১
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৭৬০ ৬৪০০১ কিোিোন্দ্রয়ল আলী কোমরগমর স্কুল ও কন্দ্রলে , কপোাঃ 

রিনপুর, নিীনগর, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৬৪০০১ কিোিোন্দ্রয়ল আলী কোমরগমর স্কুল ও কন্দ্রলে , নিীনগর, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৭৬১ 64084 পাঁচগোও আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, পাঁচগোও, 

মিেয়নগর, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

64084 পাঁচগোও আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, পাঁচগোও, মিেয়নগর, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৬৪০০২ হোেী আাঃ কুদ্দুস স্কুল ও কন্দ্রলে , আশুগঞ্জ, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো। 

৬৪০৪৬ েোহোনোরো কুদ্দুস ইমঞ্জমনয়োমরং ইনমেটিউট,  আশুগঞ্জ, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো ।

৬৪০৭৬ আশুগঞ্জ িোপ মিদুযৎ ককন্দ্র উচ্চ মিদ্যোলয়, আশুগঞ্জ, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

64086 িোলিহর এ এ আই উচ্চ মিদ্যোলয়, িোলিহর, আশুগঞ্জ, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৬৪০০৮ এি এ িোিোর আইমডয়োল ইনমেটিউট, কোমলগঞ্জ, সরোইল, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৬৪০২৫ পোকমিমুল হোেী মিশুমিয়ো উচ্চ  মিদ্যোলয়, সরোইল, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

64077 অরুয়োইল িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, অরুয়োইল, সরোইল, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

64081 চুন্টো এ.মস. একোন্দ্রডিী, চুন্টো, সরোইল, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৬৪০০৭ নিীনগর পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়, নিীনগর,  ব্রোহ্মণিোমড়য়ো। 

৬৪০০৯ নিীনগর ইচ্ছোিময় পোইলট িোমলকো উচ্চ  মিদ্যোলয় , নিীনগর, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো ।

৬৪০৩৮ মিটির রোধোনোর্থ উচ্চ মিদ্যোলয়,নিীনগর, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো ।

64085 সমলিগঞ্জ এ আর এি উচ্চ মিদ্যোলয়, িড়োইল, নিীনগর, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৬৪০১০ ইসলোিপুর আলহোে কোেী রমিকুল ইসলোি উচ্চ মিদ্যোলয় ,সের, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৬৪০২২ আলহোজ্ব আন্দ্রিনো কিগি েোরুল ককোরআন েোমখল িোেরোসো , সের, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৬৪০১১ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, আখোউড়ো, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

64083 নূরপুর রুটি আব্দুল হক ভূইয়ো  উচ্চ মিদ্যোলয়, আখোউড়ো, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৭৬৭ 64080 চোিলপোড় ওয়োে উমিন উচ্চ মিদ্যোলয়, 

চোিলপোড়, নোমসরনগর, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

64080 চোিলপোড় ওয়োে উমিন উচ্চ মিদ্যোলয়, চোিলপোড়, নোমসরনগর, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৬৪০১২ ব্রোহ্মণিোমড়য়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৬৪০৫৬ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

64078 অষ্টগ্রোি উচ্চ মিদ্যোলয়, অষ্টগ্রোি, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৬৪০১৩ িোঞ্ছোরোিপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , িোঞ্ছোরোিপুর, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো। 

64087 উেোনচর কক এন উচ্চ মিদ্যোলয়, উেোনচর, িোঞ্চোরোিপুর, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৭৭০ ৬৪০২৭ েমরয়োন্দ্রেৌলি আাঃ গমণ উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

েমরয়োন্দ্রেৌলি, িোঞ্ছোরোিপুর, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৬৪০২৭ েমরয়োন্দ্রেৌলি আাঃ গমণ উচ্চ মিদ্যোলয়, িোঞ্ছোরোিপুর, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৭৭১ 64079 চমিিোর উচ্চ মিদ্যোলয়, চমিিোর, কসিো, 

ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

64079 চমিিোর উচ্চ মিদ্যোলয়, চমিিোর, কসিো, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৭৭২

64093
কসিো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

64093 কসিো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

কেলোাঃ

৬৫০১২ হোয়েোরোিোে িোসুি মিেোহ কিন্দ্রিোমরয়োল মসমনয়র িোেরোসো, মুরোেনগর, কুমিেো।

৬৫০০১ আকিন্দ্রররন্দ্রনছো িোমলকো হোই স্কুল, কপোাঃ রোিচন্দ্রপুর,  মুরোেনগর, কুমিেো।

৬৫১১২ শ্রীকোইল কৃষ্ণকুিোর িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ শ্রীকোইল, মুরোেনগর, কুমিেো।

৬৫১২১ মিষ্ণুপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, গ্রোিাঃ মিষ্ণুপুর, কপোাঃ পোকগোেীপুর, মুরোেনগর, কুমিেো ।

65192 অমেিো খোতুন উচ্চ মিদ্যোলয়, ৮ নং চোমপিলো, মুরোে নগর, কুমিেো।

৭৭৪ ৬৫০০২ আনসোর আলী কিন্দ্রিোমরয়োল ইনমেটিউট অি 

কটকন্দ্রনোলমে, মিিপুর, কুমিেো।

৬৫০০২ আনসোর আলী কিন্দ্রিোমরয়োল ইনমেটিউট অি কটকন্দ্রনোলমে, মিিপুর, কুমিেো।

৬৫০০৬ ছোমিয়োনী আেি জ স্কুল, কচৌিগ্রোি, কুমিেো।

৬৫০০৫ কচৌিগ্রোি িয়জুন্দ্রন্নছো িমহলো িোেরোসো, কচৌিগ্রোি, কুমিেো।

৬৫১৩০ মুন্সীরহোট উচ্চ মিদ্যোলয় , কচৌিগ্রিো, কুমিেো।

৬৫১৫১ কৃষ্ণপুর কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, কচৌিগ্রিো, কুমিেো ।

৬৫০০৯ হমরপুর আেি জ উচ্চ  মিদ্যোলয়, বুমড়চং, কুমিেো।

৬৫০১১ িেলুর রহিোন কিিমরয়োল কন্দ্রলে অি কটকমনোলমে, বুমড়চং, কুমিেো।

৬৫০২১ পুি জন্দ্রহোরো হোই স্কুল, কপোাঃ নোনুয়োিোেোর, বুমডচং, কুমিেো ।

৬৫১১৪ িংকুচোইল িন্দ্রডল কটকমনকযোল স্কুল, বুমড়চং, কুমিেো।

৬৫১৭৪ িমকর িোেোর হোই স্কুল এি কন্দ্রলে, কপোাঃ িমকরিোের, বুমড়চং, কুমিেো।

৭৭৬

৭৭৫

৭৭৩

৭৬৯

৭৬৮

৭৬৬

৭৬৫

৭৬৪

৭৬৩

৭৬২ ৬৪০০২ হোেী আাঃ কুদ্দুস স্কুল ও কন্দ্রলে , আশুগঞ্জ, 

ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

আকিন্দ্রররন্দ্রনছো িোমলকো হোই স্কুল, কপোাঃ 

রোিচন্দ্রপুর, মুরোেনগর, কুমিেো।

কুমিেো -30

এি এ িোিোর আইমডয়োল ইনমেটিউট, কোমলগঞ্জ, 

সরোইল, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৬৪০০৯

৬৪০১০ ইসলোিপুর আলহোে কোেী রমিকুল ইসলোি উচ্চ 

মিদ্যোলয়,  সের, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৬৪০১১ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, খড়িপুর 

িোন্নোন ম্যোনিন, আখোউড়ো, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

নিীনগর ইচ্ছোিময় পোইলট িোমলকো উচ্চ  

মিদ্যোলয়, নিীনগর, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো ।

কচৌিগ্রোি িয়জুন্দ্রন্নছো িমহলো িোেরোসো, কচৌিগ্রোি, 

কুমিেো।

৬৫০১১ িেলুর রহিোন কিিমরয়োল কন্দ্রলে অি 

কটকমনোলমে, বুমড়চং, কুমিেো।

৬৪০১২ ব্রোহ্মণিোমড়য়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৬৪০১৩ িোঞ্ছোরোিপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, িোঞ্ছোরোিপুর, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৬৫০০১

৬৪০০৮

৬৫০০৫
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

65201 পূণ জিমি িনসুর আহিে উচ্চ মিদ্যোলয় , পূণ জিমি, বুমড়চং, কুমিেো।

৬৫০১৪ নোঙ্গলন্দ্রকোট মিশুকল্যোণ কোমরগমর হোই স্কুল, নোঙ্গলন্দ্রকোট, কুমিেো ।

65196 েত্তির আহন্দ্রিে কেন্দ্রলোয়োর কিন্দ্রিোমরয়োল গোল জস হোই স্কুল, নোঙ্গলন্দ্রকোট, কুমিেো।

৬৫০১৬ ড. আকিোর হোমিে খোন কভোন্দ্রকিনোল কেমনং ইনমেটিউট, সের েমক্ষণ, কুমিেো।

৬৫০১৮ চাঁেপুর েনিো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, আহোম্মেনগর, সের েমক্ষণ, কুমিেো।

৬৫০০৩ ভোঙ্গুরী উচ্চ  মিদ্যোলয়, ভোঙ্গুরী, কেমিিোর, কুমিেো।

৬৫০২৮ কেমিিোর িমিে উমিন আহন্দ্রম্মে পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়,কেমিিোর, কুমিেো।

৬৫০২০ কেমিিোর করয়োেউমিন পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়, কেমিিোর, কুমিেো।

৬৫১৮২ খমললপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, কেমিিোর, কুমিেো।

৬৫০০৪ কহোিনো আেি জ উচ্চ  মিদ্যোলয়, কহোিনো, কুমিেো ।

৬৫০২২ মনলমখ উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ চম্পোক নগর, কহোিনো, কুমিেো। 

781 65198 িোমছিপুর আর আর ইনমেটিউিন, িোমছিপুর, 

মিিোস, কুমিেো।

65198 িোমছিপুর আর আর ইনমেটিউিন, িোমছিপুর, মিিোস, কুমিেো।

65061 িোমনকোরচর এল. এল. িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, কিিনো, কুমিেো। 

65195 চন্দনপুর এি. এ. উচ্চ মিদ্যোলয়, চন্দনপুর, কিিনো, কুমিেো।

৬৫০১৫ আনন্দপুর িমহলো কন্দ্রলে ও কটকমনকযোল ইনমেটিউট, সের, কুমিেো ।

৬৫০২৩ আগোনগর আবুল িমির কোমরগমর উচ্চ  মিদ্যোলয় , িড়হমরপুর, িরুরো, কুমিেো ।

৬৫০২৫ রহিোমনয়ো মচরসবুে হোই স্কুল ও কন্দ্রলে, কপোাঃ মিেরোিোেোর, লোকসোি, কুমিেো।

৬৫০৪২ কিোেোিরগঞ্ছ আলী কনোয়োি হোই স্কুল এি কন্দ্রলে , লোকসোি, কুমিেো।

৬৫০১০ কোমকয়োরচর আেি জ হোই স্কুল, কপোাঃ কোমকয়োরচর, বুমড়চং, কুমিেো।

৬৫০২৪ চোমন্দনো ডাঃ মিন্দ্ররোেো গোল জস হোই স্কুল, চোমন্দনো, কুমিেো।

৬৫০২৬ চোমন্দনো পোইলট হোই স্কুল, চোমন্দনো, কুমিেো।

৬৫০৯২ িমহচোইল উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িমহচোইল, চোমন্দনো, কুমিেো

65199 িোধোইয়ো িোেোর ছোমেি উচ্চ মিদ্যোলয়, িোধোইয়ো, চোমন্দনো, কুমিেো।

৬৫০২৭ েোউেকোমন্দ িন্দ্রডল হোই স্কুল , েোউেকোমন্দ, কুমিেো।

৬৫০৮৭ কগৌমরপুর সুিল আিিোি উচ্চ  মিদ্যোলয়,  েোউেকোমন্দ, কুমিেো।

65202 িহীেনগর এি,এ, েমলল উচ্চ মিদ্যোলয়, চাঁেগঞ্জ, েোউেকোমন্দ, কুমিেো।

৭৮৭ ৬৫১৮৯ জুরোনপুর কমরমুন্দ্রন্নছো উচ্চ মিদ্যোলয়, গ্রোি: ও 

কপোাঃ জুরোনপুর, েোউেকোমন্দ, কুমিেো।

৬৫১৮৯ জুরোনপুর কমরমুন্দ্রন্নছো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ জুরোনপুর, েোউেকোমন্দ, কুমিেো।

৬৫০২৯ িোিোইছমড় উচ্চ মিদ্যোলয়, িরুড়ো, কুমিেো।

65191 আিড়োিলী মস. আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, আিড়োিলী, িরুড়ো, কুমিেো।

৬৫০১৩ নোঙ্গলন্দ্রকোট বটকমনকযোল ইনমেটিউট, কগোেিোল, নোঙ্গলন্দ্রকোট, কুমিেো।

৬৫০৩১ িঙ্গিন্ধু কিখ মুমেি কটকমনকযোল এি কিোস জ কন্দ্রলে, নোঙ্গলন্দ্রকোট, কুমিেো।

৬৫০৩২ লোকসোি সরকোমর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, লোকসোি, কুমিেো।

65190 আল আমিন ইনমেটিউট, পমিিগাঁও, লোকসোি, কুমিেো।

৭৯১ ৬৫০৩৩ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, করইস ককোস জ, 

কুমিেো ।

৬৫০৩৩ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, করইস ককোস জ, কুমিেো ।

৭৯২ ৬৫০৩৪ কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, ককোটিোড়ী, কুমিেো ৬৫০৩৪ কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, ককোটিোড়ী, কুমিেো।

৭৯৩ 65203 িিীেল ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, িিীেল, 

ব্রোহ্মণপোড়ো, কুমিেো।

65203 িিীেল ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, িিীেল, ব্রোহ্মণপোড়ো, কুমিেো।

৬৫০৬৬ কেৌলিপুর কোমরগমর ও িোমণেয িহোমিদ্যোলয় , লোকসোি, কুমিেো

৬৫০৩৫ সৃহৃে কোমরগমর মিজ্ঞোন ও িোমণেয কন্দ্রলে , নোঙ্গলন্দ্রকোট, কুমিেো

৬৫০৮৬ মনমিন্তপুর আব্দুল গফুর ভূইয়ো উচ্চ  মিদ্যোলয় , নোঙ্গলন্দ্রকোট, কুমিেো।

65211 উত্তরেো উচ্চ মিদ্যোলয়, লোকসোি, কুমিেো।

৬৫০৫৩ ধোনিমি কোমরগমর ও ব্যিসোয় ব্যিিোপনো কন্দ্রলে, সের, কুমিেো।

65193 মিমির িোেোর উচ্চ মিদ্যোলয়, রোেিঙ্গলপুর, কুমিেো সের, কুমিেো।

৬৫০৬০ মুক্ত িোংলো কোমরগমর উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ কপমরয়ো, কুমিেো োঃ, কুমিেো।

৬৫১০৫ সুরুে কিন্দ্রিোমরয়োল উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িোলিলী কিলির, লোলিোই, কুমিেো।

65194 মিেয়পুর উচ্চ মিদ্যোলয়, দূগ জোপুর, সের েমক্ষণ, কুমিেো।

৭৯৬

৭৯৫

৭৯৪

৭৯০

৭৮৯

৭৮৮

৭৮৬

৭৮৫

৭৮৪

৭৮৩

782

৭৮০

৭৭৯

৭৭৮

৭৭৭

৭৭৬ ৬৫০১১ িেলুর রহিোন কিিমরয়োল কন্দ্রলে অি 

কটকমনোলমে, বুমড়চং, কুমিেো।

৬৫০১৪ নোঙ্গলন্দ্রকোট মিশুকল্যোণ কোমরগমর হোই স্কুল, 

নোঙ্গলন্দ্রকোট, কুমিেো।

রহিোমনয়ো মচরসবুে হোই স্কুল ও কন্দ্রলে, কপোাঃ 

মিেরোিোেোর, লোকসোি, কুমিেো।

চাঁেপুর েনিো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, আহোম্মেনগর, 

সের েমক্ষণ, কুমিেো।

৬৫০২০ কেমিিোর করয়োেউমিন পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়, 

কেমিিোর, কুমিলো।

৬৫০২২ মনলমখ উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ চম্পোক নগর, 

কহোিনো, কুমিলো।

৬৫০২৩ আগোনগর আবুল িমির কোমরগমর উচ্চ  মিদ্যোলয় , 

িড়হমরপুর, িরুরো, কুমিেো।

৬৫০২৫

িোমনকোরচর এল. এল. িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, 

কিিনো, কুমিলো।

৬৫০৩২ লোকসোি সরকোমর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, 

লোকসোি, কুমিেো ।

৬৫০৩৫ সৃহৃে কোমরগমর মিজ্ঞোন ও িোমণেয কন্দ্রলে, 

নোঙ্গলন্দ্রকোট, কুমিেো।

৬৫০২৬ চোমন্দনো পোইলট হোই স্কুল, চোমন্দনো, কুমিেো।

৬৫০২৭ েোউেকোমন্দ িন্দ্রডল হোই স্কুল, েোউেকোমন্দ, কুমিেো।

৬৫০২৯ িোিোইছমড় উচ্চ মিদ্যোলয়, িরুড়ো, কুমিেো ।

ধোনিমি কোমরগমর ও ব্যিসোয় ব্যিিোপনো কন্দ্রলে, 

ধোনিমি আিোমসক এলোকো, সের, কুমিেো।

৬৫১০৫ সুরুে কিন্দ্রিোমরয়োল উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িোলিলী 

কিলির, লোলিোই, কুমিেো ।

৬৫০৫৩

৬৫০৩১

৬৫০১৮

িঙ্গিন্ধু কিখ মুমেি কটকমনকযোল এি কিোস জ 

কন্দ্রলে, নোঙ্গলন্দ্রকোট, কুমিেো ।

65061
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৭৯৭ 65200 কপোিগাঁও উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোিগাঁও, িন্দ্রনোহরগঞ্জ, 

কুমিেো।

65200 কপোিগাঁও উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোিগাঁও, িন্দ্রনোহরগঞ্জ, কুমিেো।

৬৫১২২ িড়িোলির ইউ, এি, এ উচ্চ মিদ্যোলয়, কেমিদ্ধোর, কুমিেো।

৬৫১৩১ কিগি মেলন্দ্ররোে ওিোন্দ্রয়ে উেো কোমরগমর ইনমেটিউট, ব্রোহ্মনপোড়ো, কুমিেো।

৬৫১৫০ চন্দলো কক মি উচ্চ মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, ব্রোহ্মনপোড়ো, কুমিেো।

৭৯৯ ৬৫১৩২ আল-জুলমিকোর কটকমনকযোল এি  ইমঞ্জমনয়োমরং 

ইনমেটিউট, িনহরগঞ্জ, কুমিেো।

৬৫১৩২ আল-জুলমিকোর কটকমনকযোল এি ইমঞ্জমনয়োমরং ইনমেটিউট, িনহরগঞ্জ, কুমিেো।

৮০০

65212
িরুড়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কুমিেো

65212 িরুড়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কুমিেো।

৮০১

65213
কচৌিগ্রোি সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কুমিেো

65213 কচৌিগ্রোি সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কুমিেো।

৮০২

65215
মুরোেনগর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কুমিেো

65215 মুরোেনগর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , কুমিেো।

কেলোাঃ

৬৬০০৩ িিলিগঞ্জ পোইলট উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় , িিলি েমক্ষণ, চাঁেপুর।

৬৬০১৪ িিলি কে. মি. সরকোমর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, িিলি  েমক্ষণ, চাঁেপুর।

৬৬১০৮ িরমেয়ো কোেী সুলিোন আহন্দ্রিে উচ্চ মিদ্যোলয় , িিলি েমক্ষণ, চাঁেপুর।

৬৬০০৫ এি কে এস িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, হোইিচর, চাঁেপুর।

৬৬০০৬ চরকভরিী  উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ চরকভরিী, হোইিচর, চাঁেপুর। 

৬৬১০০ দুগ জোপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, হোইিচর, চাঁেপুর।

66103 নীলকিল ওছিোমনয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, পূি জ চর , হোইিচর, চাঁেপুর।

৬৬০০৯ সোচোর িহুমুখী  উচ্চ মিদ্যোলয়, কচুয়ো, চাঁেপুর।

৬৬০৩৯ কিগুমরয়ো ওিোন্দ্রয়দুল হক উচ্চ মিদ্যোলয়, কচুয়ো, চাঁেপুর।

৬৬০৪১ হযরি িোহ কনয়োিি িোহ উচ্চ মিদ্যোলয়, কচুয়ো, চাঁেপুর।

৮০৬ ৬৬০১৩ িোরোক্কোিাঁধ হোই স্কুল, কপোাঃ িোরোক্কোিাঁধ, সের, 

চাঁেপুর।

৬৬০১৩ িোরোক্কোিাঁধ হোই স্কুল, কপোাঃ িোরোক্কোিাঁধ, সের, চাঁেপুর।

৬৬০১৬ মনেন্দ্রিহোর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, িোহরোমস্ত, চাঁেপুর।

66107 উয়োরুক রহিোমনয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, রোরো, িোহরোমস্ত, চাঁেপুর।

৬৬০০২ িলোখোল কে এি হোই স্কুল ও কন্দ্রলে, হোেীগঞ্জ, চাঁেপুর। 

৬৬০০৭ হোেীগঞ্জ আমিন কিন্দ্রিোমরয়োল হোই স্কুল, হোেীগঞ্জ, চাঁেপুর।

৬৬০১২ হোেীগঞ্জ পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , হোেীগঞ্জ, চাঁেপুর। 

৬৬০১৭ হোেীগঞ্জ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, হোেীগঞ্জ, চাঁেপুর।

৬৬০৬০ িড়কুল রোিকোনোই উচ্চ মিদ্যোলয়, হোেীগঞ্জ, চাঁেপুর। 

৬৬১০২ কোিরোঙ্গো উচ্চ মিদ্যোলয় এি কন্দ্রলে, হোেীগঞ্জ, চাঁেপুর

66105 রোিচন্দ্র পুর ভূ ূঁইয়ো একোন্দ্রডিী, রোিচন্দ্র পুর, হোেীগঞ্জ, চাঁেপুর।

৬৬০১৮ েমিলো খোতুন উচ্চ মিদ্যোলয়, এনোন্দ্রয়ি নগর, িিলি (উত্তর), চাঁেপুর।

৬৬০১৯ ইন্দুমরয়ো উচ্চ  মিদ্যোলয়, িিলি, চাঁেপুর।

৬৬০৯৮ চরকোমলয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ িরোেীকোমন্দ, িিলি উত্তর, চাঁেপুর।

৬৬০০১ মুলপোড়ো হোই স্কুল, মুলপোড়োএ িমরেগঞ্জ, চাঁেপুর।

৬৬০১৫ িমরেগঞ্জ িমেমেয়ো আমলয়ো িোেরোসো, িমরেগঞ্জ, চাঁেপুর।

৬৬০২০ িমরেগঞ্জ এ. আর. পোইলট িন্দ্রডল সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয় , িমরেগঞ্জ, চাঁেপুর।

৬৬০৯৪ কোমলর িোেোর মিেোনুর রহিোন উচ্চ মিদ্যোলয়, িমরেগঞ্জ, চাঁেপুর।

৬৬০৪৫ িমনয়ো সোঈমেয়ো িোমেল িোেরোসো, িমরেগঞ্জ, চাঁেপুর।

66104 পোইকপোড়ো ইউ মে উচ্চ মিদ্যোলয়, কোনিোরো, িমরেগঞ্জ, চাঁেপুর।

৬৬০২১ চাঁেপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, চাঁেপুর।

66106 কেোলির আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, মিটি সড়ক, সের, চাঁেপুর।

৮১২ ৬৬০৪০ সুেোিপুর কনছোমরয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

নন্দলোলপুর, িিলি (উত্তর), চাঁেপুর।

৬৬০৪০ সুেোিপুর কনছোমরয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ নন্দলোলপুর, িিলি (উত্তর), চাঁেপুর।

৮১৩ 66110 হোেীগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

হোেীগঞ্জ, চাঁেপুর।

66110 হোেীগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , হোেীগঞ্জ, চাঁেপুর।

৮১১

৮১০

৮০৯

৮০৮

৮০৭

৮০৫

৮০৪

৮০৩

৭৯৮ ৬৫১৩১ কিগি মেলন্দ্ররোে ওিোন্দ্রয়ে উেো কোমরগমর 

ইনমেটিউট, কপোাঃ িোধিপুর, ব্রোহ্মনপোড়ো, কুমিেো ।

চাঁেপুর-১2

৬৬০১৬ মনেন্দ্রিহোর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, িোহরোমস্ত, 

চাঁেপুর।

৬৬০১৭ হোেীগঞ্জ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, হোেীগঞ্জ, চাঁেপুর।

৬৬০১৮ েমিলো খোতুন উচ্চ মিদ্যোলয়, এনোন্দ্রয়ি নগর, 

িিলি (উত্তর), চাঁেপুর।

৬৬০২০

৬৬০০৩

চাঁেপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

চাঁেপুর।

৬৬০২১

িিলিগঞ্জ পোইলট উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় , কপোাঃ 

িিলিগঞ্জ, িিলি েমক্ষণ, চাঁেপুর।

৬৬০০৬ চরকভরিী  উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ চরকভরিী, 

হোইিচর, চাঁেপুর।

৬৬০০৯ সোচোর িহুমুখী  উচ্চ মিদ্যোলয়, কচুয়ো, চাঁেপুর।

িমরেগঞ্জ এ. আর. পোইলট িন্দ্রডল সরকোমর উচ্চ 

মিদ্যোলয়, িমরেগঞ্জ, চাঁেপুর।
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৮১৪

66114
কচুয়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

চাঁেপুর।

66114 কচুয়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, চাঁেপুর।

কেলোাঃ

৬৭০০৩ চর আিোমিল এসমস উচ্চ মিদ্যোলয়, কযোন্দ্রম্পরহোট, রোয়পুর, লক্ষীপুর।

৬৭০০১ রোয়পুর এল এি পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয় , রোয়পুর, লক্ষীপুর।

৬৭০০৫ রোয়পুর পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , রোয়পুর, লক্ষ্মীপুর।

৬৭০৩৯ মপ্রমন্সপোল কোেী িোরুকী স্কুল, গ্রোি: রোখোমলয়ো, রোয়পুর, লক্ষীপুর।

67045 েমক্ষণ রোয়পুর আব্দুর রহিোন আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, রোয়পুর, লক্ষ্মীপুর।

৬৭০০৪ েয়পুরো এস আর এিএস উচ্চ মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, রোিগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর।

67047 কনোয়োগাঁ েনকল্যোণ উচ্চ মিদ্যোলয়, কনোয়োগাঁ, রোিগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর।

৬৭০০৬ আন্দ্রলকেোিোর পোাঃ িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , রোিগমি, লক্ষ্মীপুর। 

67043 িোলুর চর উচ্চ মিদ্যোলয়, িোলুর  চর, রোিগমি, লক্ষ্মীপুর।

67048 রোিগমি আমছয়ো পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , িড়ন্দ্রখমর, রোিগমি, লক্ষ্মীপুর।

৬৭০০৭ লক্ষ্মীপুর কন্দ্রলমেন্দ্রয়ট উচ্চ মিদ্যোলয়, সের, লক্ষ্মীপুর।

৬৭০১৮ লক্ষীপুর কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, লক্ষীপুর।

67046 লক্ষ্মীপুর আেি জ সোিোে সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয় , লক্ষ্মীপুর সের, লক্ষ্মীপুর।

৬৭০০৮ লক্ষ্মীপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , লক্ষ্মীপুর।

67049 কিোরোি গঞ্জ উচ্চ মিদ্যোলয়, কিোরোিগঞ্জ, কিলনগর, লক্ষ্মীপুর।

৬৭০০৯ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল কেমনং ইনমেটিউট, আটিয়োিলী, সের, লক্ষীপুর।

৬৭০১২ শ্যোিলী আইমডয়োল কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, লক্ষ্মীপুর সের , লক্ষ্মীপুর।

৮২১

67052
রোিগমি সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

লক্ষীপুর

67052 রোিগমি সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , লক্ষীপুর।

কেলোাঃ

৬৮০০১ কনোয়োখোলী  কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, িোইেেীন্দ্রকোট, কনোয়োখোলী।

৬৮০০২ আহিমেয়ো আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, কসোনোপুর, কনোয়োখোলী।

৬৮০০৩ ওিোন্দ্রয়ে উেোহ কিন্দ্রিোমরয়োল হোই স্কুল, পোক মকন্দ্রিোরগঞ্জ,  কনোয়োখোলী।

৬৮০৬৩ কমরিহোট সরকোমর িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, কমিরহোট, কনোয়োখোলী।

68083 চোপ্রোমিরহোট উচ্চ মিদ্যোলয়, কমিরহোট, কনোয়োখোলী।

824 68084 চরিোটো খোন্দ্রসর হোট উচ্চ মিদ্যোলয়, চরিোটো, 

সুিণ জচর, কনোয়োখোলী।

68084 চরিোটো খোন্দ্রসর হোট উচ্চ মিদ্যোলয়, চরিোটো, সুিণ জচর, কনোয়োখোলী।

৬৮০০৬ িীরন্দ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন একোন্দ্রডিী, নোমন্দয়োপোড়ো, কসোনোইমুড়ী, কনোয়োখোলী।

৬৮০৫০ কোিীপুর িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কসোনোইমুড়ী, কনোয়োখোলী।

৬৮০০৯ মখলপোড়ো িহুমুখী হোই স্কুল, চোটমখল, কনোয়োখোলী ।

68093 রোি নোরোয়নপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, রোি নোরোয়নপুর, চোটমখল, কনোয়োখোলী।

68094 কসোিপোড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, প্রসোেপুর, চোটমখল, কনোয়োখোলী।

৬৮০০৭ রংিোলো আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, কিৌলোনো িোেোর, ককোম্পোনীগঞ্জ , কনোয়োখোলী।

৬৮০০৮ মসরোেপুর মপ এন একোন্দ্রডিী, মসরোেপুর, ককোম্পোনীগঞ্জ , কনোয়োখোলী।

৬৮০১৫ মভমভটিমস কটকমনকযোল স্কুল, চরহোেোরী, ককোম্পোনীগঞ্জ , কনোয়োখোলী

৬৮০২১ হোেোরীহোট স্কুল এি মিএি কন্দ্রলে , চরহোেোরী, ককোম্পোনীগঞ্জ , কনোয়োখোলী।

68078 আবু নোন্দ্রসর কচৌধুরী কপৌর উচ্চ মিদ্যোলয় , ককোম্পোনীগঞ্জ , কনোয়োখোলী।

৬৮০১৬ এি এ আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ মেরুয়ো, কসনিোগ, কনোয়োখোলী।

৬৮০৩০ চাঁেপুর আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়,  কপোাঃ নেরপুর, কসনিোগ, কনোয়োখোলী।

68079 মিেিোগ এন.কক. উচ্চ মিদ্যোলয়, িোধলো, কসনিোগ, কনোয়োখোলী।

৮২৯ ৬৮০১৭ পূি জচরিোটো হোই স্কুল, চর েব্বোর, কপোাঃ সিীরহোট, 

কনোয়োখোলী, সের, কনোয়োখোলী ।

৬৮০১৭ পূি জচরিোটো হোই স্কুল, চর েব্বোর, কপোাঃ সিীরহোট, কনোয়োখোলী, সের, কনোয়োখোলী ।

৬৮০১৮ কিগিগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কিগিগঞ্জ, কনোয়োখোলী ।

68089 িীর কোন্দ্রিি িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, িীর ওয়োমরিপুর, কিগিগঞ্জ, কনোয়োখোলী।

৬৮০১৯ কনোয়োখোলী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, িোইেেী, কনোয়োখোলী ।

68090 কনোয়োখোলী উচ্চ মিদ্যোলয়, হমরনোরোয়ন, সের, কনোয়োখোলী।

68091 কনোয়োখোলী ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, কমিরপুর, কনোয়োখোলী সের, কনোয়োখোলী।

৮৩১

৮৩০

৮২৮

৮২৭

৮২৬

৮২৫

823

৮২২

৮২০

৮১৭

৮১৬

৮১৯

৮১৫

৮১৮

৬৭০০১ রোয়পুর এল এি পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয় , রোয়পুর, 

লক্ষীপুর।

লক্ষ্মীপুর -7

েয়পুরো এস আর এিএস উচ্চ মিদ্যোলয় ও 

কন্দ্রলে, রোিগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর।

৬৭০০৬

৬৭০০৯ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল কেমনং ইনমেটিউট, 

আটিয়োিলী, সের, লক্ষীপুর

আন্দ্রলকেোিোর পোাঃ িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, 

রোিগমি, লক্ষ্মীপুর।

৬৭০০৭ লক্ষ্মীপুর কন্দ্রলমেন্দ্রয়ট উচ্চ মিদ্যোলয়, সের, 

লক্ষ্মীপুর।

৬৭০০৮ লক্ষ্মীপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

লক্ষ্মীপুর।

কিগিগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কিগিগঞ্জ, কনোয়োখোলী ।

কমরিহোট সরকোমর িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, 

কমিরহোট, কনোয়োখোলী।

৬৮০০৬ িীরন্দ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন একোন্দ্রডিী, নোমন্দয়োপোড়ো, 

কসোনোইমুড়ী, কনোয়োখোলী।

৬৮০০৯ মখলপোড়ো িহুমুখী হোই স্কুল, চোটমখল, কনোয়োখোলী ।

৬৮০৬৩

৬৮০১৯

৬৭০০৪

৬৮০১৫

৬৮০১৬

৬৮০০২

কনোয়োখোলী -১6

আহিমেয়ো আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, কসোনোপুর, 

কনোয়োখোলী।

মভমভটিমস কটকমনকযোল স্কুল, চরহোেোরী, 

ককোম্পোনীগঞ্জ ,  কনোয়োখোলী ।

এি এ আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ মেরুয়ো, 

কসনিোগ,  কনোয়োখোলী।

৬৮০১৮

কনোয়োখোলী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

িোইেেী, কনোয়োখোলী ।
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৮৩২ ৬৮০৩১ কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, কিগিগঞ্জ, 

কনোয়োখোলী।

৬৮০৩১ কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, কিগিগঞ্জ, কনোয়োখোলী।

৮৩৩ ৬৮০৪০ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, উজ্জলপুর, 

িোইেেীন্দ্রকোট, সের, কনোয়োখোলী।

৬৮০৪০ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, উজ্জলপুর, িোইেেীন্দ্রকোট, সের, কনোয়োখোলী।

৮৩৪ ৬৮০৫৮ কহোসনো কহোসোইন কটকমনকযোল ইনমেটিউট,  

গ্রোিাঃ কগোপোলপুর, কসনিোগ, কনোয়োখোলী।

৬৮০৫৮ কহোসনো কহোসোইন কটকমনকযোল ইনমেটিউট,  গ্রোিাঃ কগোপোলপুর, কসনিোগ, কনোয়োখোলী।

68085 চর ঈশ্বর রোয় আিোমেয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, িোলুকেোর গ্রোি, হোমিয়ো, কনোয়োখোলী।

68086 চরমকং িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়,চর ঈশ্বর রোয়,হোমিয়ো,কনোয়োখোলী।

৬৮০১৩ ডাঃ খমললুর রহিোন উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় , চোটমখল, কনোয়োখোলী ।

68092 পরন্দ্রকোট েিিমরয়ো ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, েিিমরয়ো, চোটমখল, কনোয়োখোলী।

68098 চোটমখল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, চোটমখল, কনোয়োখোলী।

কেলোাঃ

৬৯০০১ ছোগলনোইয়ো সরকোমর পোইলট উচ্চ মিদ্যলোয় ,  ছোগলনোইয়ো, কিনী।

৬৯০০৮ ছোগলনোইয়ো গোল জস হোই স্কুল, ছোগলনোইয়ো, কিনী ।

৬৯০৫৯ েমক্ষণ িেভপুর উচ্চ মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, গ্রোি: েমক্ষন িেভপুর, কপোাঃ েোন্দ্ররোগোর 

হোট, ছোগলনোইয়ো, কিনী।

69066 ছন্দ্রলিো.নমের উচ্চ মিদ্যোলয়, হমরপুর, ছোগলনোইয়ো, কিনী।

৬৯০৭০ িোর্থোমনয়ো দুলিো আমেি উচ্চ মিদ্যোলয়, ছোগলনোইয়ো, কিনী।

৮৩৮ ৬৯০০২ িোমেলপুর ডমরউ মি কোেমর হোই স্কুল, 

িোমেলপুর, কিনী

৬৯০০২ িোমেলপুর ডমরউ মি কোেমর হোই স্কুল,  িোমেলপুর, কিনী ।

৬৯০০৫ পরশুরোি পোইলট গোলস জ হোই স্কুল, পরশুরোি, কিনী।

69061 ধমনকুিো কহোসন্দ্রন আরো উচ্চ মিদ্যোলয়, উত্তর ধমনকুিো, পরশুরোি, কিনী।

৬৯০০৬ ফুলগোেী পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় ,  ফুলগোেী, কিনী । 

69062 ধি জপুর এডুন্দ্রকিনোল এন্দ্রেট, েমক্ষণ ধি জপুর, ফুলগোেী, কিনী।

৬৯০০৭ কসোনোগোেী পোইলট গোল জস হোই স্কুল, কসোনোগোেী,  কিনী ।

৬৯০০৯ কসোনোগোেী কিোাঃ ছোন্দ্রির সরকোমর পোইলট হোই স্কুল, কসোনোগোেী, কিনী।

৬৯০১৭ আমিরোিোে মি.মছ. লোহো উচ্চ মিদ্যোলয়, কসোনোগোেী, কিনী।

৬৯০৪৮ ওলোিো িোেোর হোেী কসকোন্তর  মিয়ো  উচ্চ মিদ্যোলয় , কসোনোগোেী, কিনী।

৬৯০০৩ িোহীন একোন্দ্রডিী, ২১৬ িোহীন একোন্দ্রডিী করোড, রোিপুর, কিনী।

৬৯০১৪ কিনী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কিনী।

৬৯০৩৮ িিোমরে পুর কভোন্দ্রকিনোল স্কুল এি কন্দ্রলে ,েোগনভূঞো, কিনী।

69065 িহীে কিের সোলোহউমিন িিিোে িীর উত্তি উচ্চ মিদ্যোলয়, ওয়োড জ নং 8, কিনী 

সের, কিনী।

69064 িিোমরে পুর উচ্চ মিদ্যোলয়, িিোমরে পুর, েোগনভূঞো, কিনী।

কেলোাঃ

৮৪৩ ৭০০০১ িোকপুরো প্রিিজক গোল জস হোই স্কুল, কিোয়োলখোলী,  

চট্টগ্রোি।

৭০০০১ িোকপুরো প্রিিজক গোল জস হোই স্কুল, কিোয়োলখোলী, চট্টগ্রোি।

৮৪৪ ৭০০২৬ কগোিেমি পোইলট হোই স্কুল, কিোয়োলখোলী,চট্টগ্রোি ৭০০২৬ কগোিেমি পোইলট হোই স্কুল, কিোয়োলখোলী, চট্টগ্রোি।

৭০০১০ বখয়োছড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, মিন্দ্রররিরোই, চট্টগ্রোি।

70278 কিোগোমেয়ো এন এ মস উচ্চ মিদ্যোলয়, কিোগোমেয়ো, িীরসরোই, চট্টগ্রোি ।

৭০০১১ রোউেোন আর আর এমস আেি জ উচ্চ  মিদ্যোলয়, রোউেোন, চট্টগ্রোি।

৭০২৫৩ পমিি মিনোজুরী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ মিনোজুরী, রোউেোন, চট্টগ্রোি।

৭০০১২ সোিকোমনয়ো সরকোমর িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, সোিকোমনয়ো, চট্টগ্রোি।

৭০০১৪ সোিকোমনয়ো িন্দ্রডল হোই স্কুল,সোিকোমনয়ো,চট্টগ্রোি।

৭০২৭৭ মিেজোখমলল উচ্চ মিদ্যোলয়, সোিকোমনয়ো,চট্টগ্রোি।

70283 সোেোহো-ককওমচয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, নয়োপোড়ো, সোিকোমনয়ো, চট্টগ্রোি ।

৭০০০৪ পমিি ধলই উচ্চ  মিদ্যোলয়, কোটিরহোট, হোটহোেোরী, চট্টগ্রোি।

৭০০০৫ হোটহোেোরী গোল জস হোই স্কুল, হোটহোেোরী, চট্টগ্রোি।

৭০০১৫ হোটহোেোরী পোি জিী হোই স্কুল, হোটহোেোরী, চট্টগ্রোি।

৮৪৬ ৭০০১১

68098৮৩৬ চোটমখল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

চোটমখল, কনোয়োখোলী।

৮৪১

৮৪০

৮৩৯

৮৩৭

৮৪২

৮৪৮

৮৪৭

৮৪৫

৮৩৫

কিনী-6

68085 চর ঈশ্বর রোয় আিোমেয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, 

িোলুকেোর গ্রোি, হোমিয়ো, কনোয়োখোলী।

ছোগলনোইয়ো সরকোমর পোইলট উচ্চ মিদ্যলোয় , 

ছোগলনোইয়ো, কিনী।

৭০০১০ বখয়োছড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, মিন্দ্রররিরোই, চট্টগ্রোি।

চট্টগ্রোি-২8

৬৯০০৫

৬৯০০১

৬৯০১৪

৭০০১৪ সোিকোমনয়ো িন্দ্রডল হোই স্কুল, সোিকোমনয়ো, 

চট্টগ্রোি।

৭০০১৫ হোটহোেোরী পোি জিী হোই স্কুল, হোটহোেোরী, চট্টগ্রোি।

৬৯০০৬ ফুলগোেী পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় ,  

ফুলগোেী, কিনী ।

৬৯০০৯ কসোনোগোেী কিোাঃ ছোন্দ্রির সরকোমর পোইলট হোই 

স্কুল, কসোনোগোেী, কিনী।

কিনী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কিনী।

রোউেোন আর আর এমস আেি জ উচ্চ  মিদ্যোলয়, 

রোউেোন, চট্টগ্রোি।

পরশুরোি পোইলট গোলস জ হোই স্কুল, পরশুরোি, 

কিনী।
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৭০০৫৮ চট্টগ্রোি কন্দ্রলে অি কটকন্দ্রনোলমে, ৯৭৩, কিখ মুমেি করোড, আগ্রোিোে, চট্টগ্রোি।

৭০০৮৫ ঈেগোহ িহুমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ মছপোিলী, হোটহোেোরী, চট্টগ্রোি।

৭০০১৬ রোঙ্গুমনয়ো আেি জ িহুমুখী পোাঃ উচ্চ মিদ্যোলয়, রোঙ্গুমনয়ো, চট্টগ্রোি।

70285 িরিভোটো ইউমনয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, িরিভোটো, রোঙ্গুমনয়ো, চট্টগ্রোি।

৭০০১৭ েোিোলুর রহিোন খোন মিজ্ঞোন-প্রযুমক্ত স্কুল এি কন্দ্রলে, চন্দনোইি, চেগ্রোি।

70284 সোিিোড়ীয়ো িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, সোিিোড়ীয়ো, চন্দনোইি, চট্টগ্রোি

70318 কোন্দ্রসি িোহোবুি উচ্চ মিদ্যোলয় , চন্দনোইি, চট্টগ্রোি।

৭০০১৮ পূি জ সনিীপ িহুমুখী  উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ িক্তোরহোট, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রোি।

৭০১১৯ মুসোপুর িমেউজ্জোিোন উচ্চ মিদ্যোলয়, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রোি।

70286 েমক্ষণ সন্দ্বীপ িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, সোিন্দ্রিোমরয়ো, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রোি

৭০০০২ ছনুয়ো কোন্দ্রেমরয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, ছনুয়ো, িাঁিখোলী, চট্টগ্রোি।

৭০০০৩ সোধনপুর পেী উন্নয়ন উচ্চ মিদ্যোলয়, সোধনপুর, িাঁিখোলী, চট্টগ্রোি।

৭০০১৯ গিোিোরো িড়ন্দ্রিোনো হোই স্কুল, িড়ন্দ্রিোনো,  িাঁিখোলী, চট্টগ্রোি। 

৭০০৯৯ পমিি িাঁিখোলী উচ্চ মিদ্যোলয়, চোপোছমড়, িাঁিখোলী, চট্টগ্রোি।

70269 িাঁিখোলী িঙ্গিন্ধু উচ্চ মিদ্যোলয়, িোনমকরচর, িাঁিখোলী, চট্টগ্রোি

৭০০০৭ মে ঢোকো কটকমনকযোল কেমনং ইনমেটিউট, সের, চট্টগ্রোি।

৭০০২০ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িোয়মেে, চট্টগ্রোি।

৭০০২২ আন্দ্রনোয়োরো গোল জস হোই স্কুল, আন্দ্রনোয়োরো, চট্টগ্রোি।

৭০১০০ মঝ, িো, মি উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ মঝওরী, আন্দ্রনোয়োরো, চট্টগ্রোি।

70287 বিলোরিীপ িোরখোইন এরিোে আলী িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, আন্দ্রনোয়োরো, চট্টগ্রোি ।

৭০০৫৪ ছনহরো কেোড়িী িোলো উচ্চ  মিদ্যোলয়,  পটিয়ো, চট্টগ্রোি।

৭০০২৩ ইউমনয়ন কৃমে উচ্চ মিদ্যোলয়, পটিয়ো, চট্টগ্রোি।

৭০০৮৭ কুসুিপুরো উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কোলোরন্দ্রপোল, পটিয়ো, চট্টগ্রোি।

৭০২০০ িোইফুলো কমির কোমরগমর স্কুল, পটিয়ো, চট্টগ্রোি।

৭০২৫৬ লোন্দ্রখরো উচ্চ মিদ্যোলয়, গ্রোি: লোন্দ্রখরো, কপোাঃ কোলোরন্দ্রপোল , পটিয়ো, চট্টগ্রোি।

70271 চক্রিোলো কৃমে উচ্চ মিদ্যোলয়, পোমরগ্রোি, পটিয়ো, চট্টগ্রোি।

৭০০২৫ িটিকছমড় পোইলট গোল জস  হোই স্কুল, িটিকছমড়, চট্টগ্রোি।

৭০০২৪ িটিকছমড় কন্দ্ররোন্দ্রনিন সরকোমর িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, িটিকছমড়, চট্টগ্রোি।

৭০২১৩ পূি জধলোই খোমেেো িোন্দ্রলক উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ সোন্দ্রেকনগর, িটিকছমড়, চেগ্রোি।

70276 মখরোি উচ্চ মিদ্যোলয়, মখরোি, িটিকছমড়, চট্টগ্রোি ।

70280 কপনডং উচ্চ মিদ্যোলয়, কপনডং, িটিকছমড়, চট্টগ্রোি ।

70272 েোন্তিোরো এ. মি. কেড. মসকেোর উচ্চ মিদ্যোলয়, েোন্তিোরো, িটিকছমড়, চট্টগ্রোি।

70270 ভূেপুর িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, মসংহমরয়ো,িটিকছমড়, চট্টগ্রোি ।

৭০০৫৩ রোেোনগর আর এ মি এি িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, রোঙ্গুমনয়ো, চট্টগ্রোি।

৭০২৬৭ িোটন্দ্রচক উচ্চ মিদ্যোলয়, েমক্ষণ িোটন্দ্রচক, রোঙ্গুমনয়ো, চট্টগ্রোি।

৮৫৯ ৭০০৭৯ পূণ জ চন্দ্র কসন সোন্দ্ররোয়োিলী  উচ্চ মিদ্যোলয়, 

কিোয়োলখোলী, চট্টগ্রোি।

৭০০৭৯ পূণ জ চন্দ্র কসন সোন্দ্ররোয়োিলী  উচ্চ মিদ্যোলয়, কিোয়োলখোলী, চট্টগ্রোি।

৮৬০ ৭০০৮১ রোউেোন আর্য্জ বিন্দ্রেয় ইনমেটিউিন , কপোাঃ 

রিেোন আলী হোট, রোউেোন, চট্টগ্রোি।

৭০০৮১ রোউেোন আর্য্জ বিন্দ্রেয় ইনমেটিউিন , কপোাঃ রিেোন আলী হোট, রোউেোন, চট্টগ্রোি।

৮৬১ 70275 কোেোলপুর উচ্চ মিদ্যোলয় অযোি কন্দ্রলে , 

কোেোলপুর, রোউেোন, চট্টগ্রোি ।

70275 কোেোলপুর উচ্চ মিদ্যোলয় অযোি কন্দ্রলে, কোেোলপুর, রোউেোন, চট্টগ্রোি ।

৮৬২ ৭০০৮২ এ কক খাঁন ইউন্দ্রসপ কটকমনকযোল স্কুল,  কপোাঃ 

কোলুরিোট,  সের, চট্টগ্রোি।

৭০০৮২ এ কক খাঁন ইউন্দ্রসপ কটকমনকযোল স্কুল,  কপোাঃ কোলুরিোট, সের, চট্টগ্রোি।

৭০০৮৮ কিৌেেোরহোট কক এি হোই স্কুল, সীিোকুি, চট্টগ্রোি।

70288 েোির নগর অপণ জো চরণ উচ্চ মিদ্যোলয়, েোির নগর, সীিোকন্ডু, চট্টগ্রোি ।

৭০০০৮ কিন্দ্রিক্স কমম্পউটোর, প্রন্দ্রিসর মিমেং,ককোিয়োলী, চট্টগ্রোি।

৭০০২১ িোংলোন্দ্রেি-ককোমরয়ো কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, নোমসরোিোে, চট্টগ্রোি।

৭০০৫৬ শ্যোিলী আইমডয়োল কটকমনকযোল স্কুল অযোি কন্দ্রলে, মুরোেপুর, চট্টগ্রোি।

৭০০৮৪ মচটোগোং কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, ১২৯ মুরোেপুর,িন্দ্ররষ্ট কগইট, মিশ্ব করোড, 

পাঁচলোইি, চট্টগ্রোি।৭০২৬৮ িোকোমলয়ো সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয়, কণ জফুলী, চট্টগ্রোি।

70313 উত্তর কোেলী আলহোে কিোস্তিো হোমকি উচ্চ মিদ্যোলয়, চেগ্রোি।

৭০০৫৩ রোেোনগর আর এ মি এি িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, 

কপোাঃ  োিোছমড়, রোঙ্গুমনয়ো, চট্টগ্রোি।

70272 েোন্তিোরো এ. মি. কেড. মসকেোর উচ্চ মিদ্যোলয়, 

েোন্তিোরো, িটিকছমড়, চট্টগ্রোি ।

৭০০২০ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িোয়মেে, 

চট্টগ্রোি।

৮৫৭

৮৫৫

৮৫৪

৮৫৩

৮৫২

৮৫১

৮৬৩

৮৫৮

৮৫৬

৮৫০

৮৪৯

৮৪৮

৮৬৪ ৭০২৮২ করলওন্দ্রয় পোিমলক হোই স্কুল, পন্দ্রলোগ্রোউি, চট্টগ্রোি।

৭০০২২ আন্দ্রনোয়োরো গোল জস হোই স্কুল, আন্দ্রনোয়োরো, চট্টগ্রোি।

িটিকছমড় কন্দ্ররোন্দ্রনিন সরকোমর িন্দ্রডল উচ্চ 

মিদ্যোলয়, িটিকছমড়, চট্টগ্রোি।

৭০০২৩

৭০০৮৮ কিৌেেোরহোট কক এি হোই স্কুল, সীিোকুি, 

চট্টগ্রোি।

ইউমনয়ন কৃমে উচ্চ মিদ্যোলয়, পটিয়ো, চট্টগ্রোি।

৭০০২৪

গিোিোরো িড়ন্দ্রিোনো হোই স্কুল, কপোাঃ িড়ন্দ্রিোনো, 

িাঁিখোলী, চট্টগ্রোি।

৭০০১৫ হোটহোেোরী পোি জিী হোই স্কুল, হোটহোেোরী, চট্টগ্রোি।

েোিোলুর রহিোন খোন মিজ্ঞোন-প্রযুমক্ত স্কুল এি 

কন্দ্রলে, কেোহোেোরী, চন্দনোইি, চেগ্রোি।

৭০০১৮

৭০০১৯

পূি জ সনিীপ িহুমুখী  উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

িক্তোরহোট, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রোি।

৭০০১৬ রোঙ্গুমনয়ো আেি জ িহুমুখী পোাঃ উচ্চ মিদ্যোলয়, 

রোঙ্গুমনয়ো, চট্টগ্রোি।

৭০০১৭
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৭০২৮২  করলওন্দ্রয় পোিমলক হোই স্কুল, পন্দ্রলোগ্রোউি, চট্টগ্রোি।

৮৬৫ ৭০১০১ িমহলো কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, নোমসরোিোগ, 

চেগ্রোি।

৭০১০১ িমহলো কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, নোমসরোিোগ, চেগ্রোি।

৭০১৩৪ আইয়ুি িোউন্দ্রিিন কটকমনকযোল কন্দ্রলে, গ্রোিাঃ পমিি আমিরোিোে(আলুর িোট 

করোড), কলোহোগড়ো, চট্টগ্রোি।

70279 পোদুয়ো এ মস এি উচ্চ মিদ্যোলয়, পোদুয়ো, কলোহোগোড়ো, চট্টগ্রোি।

৮৬৭ ৭০১৬৯ কোটিরহোট উচ্চ মিদ্যোলয়, হোটহোেোরী, চট্টগ্রোি। ৭০১৬৯ কোটিরহোট উচ্চ মিদ্যোলয়, হোটহোেোরী, চট্টগ্রোি।

70273 কগোহীরো এ কে উয়োই এি এস িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, কগোহীরো, রোউেোন, চট্টগ্রোি।

70307 রোউেোন সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, রোউেোন, চট্টগ্রোি।

৮৬৯ 70308 িটিকছমড় সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

িটিকছমড়, চট্টগ্রোি।

70308 িটিকছমড় সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, িটিকছমড়, চট্টগ্রোি।

৮৭০ 70309 সীিোকুন্ডু সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

সীিোকুন্ডু, চট্টগ্রোি।

70309 সীিোকুন্ডু সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, সীিোকুন্ডু, চট্টগ্রোি।

কেলোাঃ

৮৭১ ৭১০০১ িোটিরোঙ্গো পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়, িোটিরোঙ্গো, 

খোগড়োছমড়।

৭১০০১ িোটিরোঙ্গো পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়, িোটিরোঙ্গো, খোগড়োছমড়।

৭১০০২ পোনছমড় সরকোমর িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয় , পোনছমড়, খোগড়োছমড়।

71023 পোনছমড় িোেোর  উচ্চ মিদ্যোলয়, কন্দ্রলোমন পোড়ো, পোনছমড়, খোগড়োছমড়।

৮৭৩ 71017 িোরিোছমড় উচ্চ মিদ্যোলয়, িোরিোছমড়, লক্ষ্মীছমড়, 

খোগড়োছমড়।

71017 িোরিোছমড় উচ্চ মিদ্যোলয়, িোরিোছমড়, লক্ষ্মীছমড়, খোগড়োছমড়।

৮৭৪ ৭১০০৩ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িোলিন, 

খোগড়োছমড়।

৭১০০৩ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িোলিন, খোগড়োছমড়।

৮৭৫ 71025 মসন্দুক ছমড় উচ্চ মিদ্যোলয়,মসন্দুক ছমড়, গুইিোমর, 

খোগড়োছমড়

71025 মসন্দুক ছমড় উচ্চ মিদ্যোলয়,মসন্দুক ছমড়, গুইিোমর, খোগড়োছমড়।

৭১০০৪ খোগড়োছমড় সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, সের,খোগড়োছমড়।

৭১০০৮ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, খোগড়োছমড়।

৭১০১৫ মুকুন্দ মনমলিো কিসরকোমর (কভোন্দ্রকিনোল) ইনমেটিউট, মেিীনোলো, খোগড়োছমড়।

71016 এ মপ ব্যোটোমলয়ন হোই স্কুল, পোনখোইয়োপোড়ো,সের, খোগড়োছমড়।

71018 কছোট কিরুং উচ্চ মিদ্যোলয়, কছোট কিরুং, মেিীনোলো,খোগড়োছমড়।

71022 হোমচন সনপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, হোমচন সনপুর, মেিীনোলো, খোগড়োছমড়।

৮৭৮ 71019 কচৌধুরী পোড়ো জুমনয়র উচ্চ মিদ্যোলয়, কচৌধুরী 

পোড়ো, রোিগড়, খোগড়োছমড় ।

71019 কচৌধুরী পোড়ো জুমনয়র উচ্চ মিদ্যোলয়, কচৌধুরী পোড়ো, রোিগড়, খোগড়োছমড়।

৮৭৯ 71021 েমক্ষণ কচংগুছড়ো কনছোমরয়ো ইসলোমিয়ো েোমখল 

িোদ্রোসো, টি এি টি পোড়ো, িোমনকছমড়, খোগড়োছমড়

71020 কন্দ্রলমেন্দ্রয়ট উচ্চ মিদ্যোলয়, গোছো মিল, িোমনকছমড়, খোগড়োছমড়।

৭১০০৯ িহোলছমড় সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয়, িহোলছমড়, খোগড়োছমড়।

71026  মসমঙ্গনোলো উচ্চ মিদ্যোলয়, মসমঙ্গনোলো, িহোলছমড়,খোগড়োছমড়।

৭১০২৭ িহোলছমড় আইমডয়োল কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে ,  িহোলছমড়, খোগড়োছমড়।

৮৮১ 71024 িোমন্তপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, িোমন্তপুর, িোটিরোঙ্গো, 

খোগড়োছমড় ।

71024 িোমন্তপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, িোমন্তপুর, িোটিরোঙ্গো, খোগড়োছমড়।

কেলোাঃ

882 72028 িনন্দ্রযোগীছড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, িনন্দ্রযোগীছড়ো, 

জুরোছমড়, রোঙ্গোিোটি ।

72028 িনন্দ্রযোগীছড়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, িনন্দ্রযোগীছড়ো, জুরোছমড়, রোঙ্গোিোটি।

৮৮৩ ৭২০০১ কপোয়োপোড়ো সরকোমর িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, 

কোউখোলী, রোঙ্গোিোটি।

৭২০০১ কপোয়োপোড়ো সরকোমর িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, কোউখোলী, রোঙ্গোিোটি।

৮৮৪ 72029 কিিবুমনয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কিিবুমনয়ো, কোউখোলী, 

রোঙ্গোিোটি ।

72029 কিিবুমনয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, কিিবুমনয়ো, কোউখোলী, রোঙ্গোিোটি।

72037 সুিলং উচ্চ মিদ্যোলয়, মিমিংগোছমড়, িরকল, রোঙ্গোিোটি।

72031 িরুনোছমড় উচ্চ মিদ্যোলয়, িরুনোছমড়, িরকল, রোঙ্গোিোটি।

৮৮৫

70307

৮৮০

৮৭৬

৮৭২

877

৮৬৬

৮৬৮

৮৬৪ ৭০২৮২ করলওন্দ্রয় পোিমলক হোই স্কুল, পন্দ্রলোগ্রোউি, চট্টগ্রোি।

৭০১৩৪ আইয়ুি িোউন্দ্রিিন কটকমনকযোল কন্দ্রলে, গ্রোিাঃ 

পমিি আমিরোিোে(আলুর িোট করোড), কলোহোগড়ো, 

চট্টগ্রোি।

খোগড়োছমড় -12

৭১০০২ পোনছমড় সরকোমর িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয় , পোনছমড়, 

খোগড়োছমড়।

৭১০০৪ খোগড়োছমড় সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

সের, খোগড়োছমড়।

রোউেোন সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

রোউেোন, চট্টগ্রোি।

হোমচন সনপুর উচ্চ মিদ্যোলয়, হোমচন সনপুর, 

মেিীনোলো, খোগড়োছমড় ।

৭১০২২

৭১০০৯ িহোলছমড় সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয়, িহোলছমড়, 

খোগড়োছমড়।

72037 সুিলং উচ্চ মিদ্যোলয়, মিমিংগোছমড়, িরকল, 

রোঙ্গোিোটি ।

 রোঙ্গোিোটি -12
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৮৮৬ ৭২০২৬ িরকল সীিোন্ত কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, গ্রোি: 

িরকল সের, কপোাঃ িরকল, িরকল, রোঙ্গোিোটি।

৭২০২৬ িরকল সীিোন্ত কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, গ্রোি: িরকল সের, কপোাঃ িরকল, িরকল, 

রোঙ্গোিোটি।

৭২০০২ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, উত্তর কোমলমন্দপুর,রোঙ্গোিোটি,পোি জিয কেলো।

৭২০০৩ কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, রোংগোিোটি, পোি জিয কেলো।

72036 রোণী েয়োিয়ী উচ্চ মিদ্যোলয়, উত্তর কোমলন্দোপুর, রোঙ্গোিোটি সের, রোঙ্গোিোটি।

888 72030 িরইছমড় কণ জফুলী নুরূল হুেো কোন্দ্রেরী উচ্চ 

মিদ্যোলয়, িরইছমড়, কোপ্তোই, রোঙ্গোিোটি ।

72030 িরইছমড় কণ জফুলী নুরূল হুেো কোন্দ্রেরী উচ্চ মিদ্যোলয় , িরইছমড়, কোপ্তোই, রোঙ্গোিোটি।

৮৮৯ ৭২০০৮ িোঙ্গোল মহমলয়ো উচ্চ  মিদ্যোলয়, িোঙ্গোমহমল, 

রোেিলী, রোঙ্গোিোটি পোি জিযন্দ্রেলো।

৭২০০৮ িোঙ্গোল মহমলয়ো উচ্চ  মিদ্যোলয়, িোঙ্গোমহমল, রোেিলী, রোঙ্গোিোটি পোি জিযন্দ্রেলো।

৮৯০ 72035 রোন্দ্রিিো িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, রোন্দ্রিিো, লংগদু, 

রোঙ্গোিোটি ।

72035 রোন্দ্রিিো িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, রোন্দ্রিিো, লংগদু, রোঙ্গোিোটি।

৭২০১৮ মি টি (িঙ্গলিলী ও মিনটিলো) উচ্চ মিদ্যোলয়, িোিোইছমড়, রোঙ্গোিোটি।

72038 তুলোিোন উচ্চ মিদ্যোলয়, তুলোিোন, িোিোইছমড়, রোঙ্গোিোটি।

৮৯২ ৭২০১৯ মিেক মূখ উচ্চ মিদ্যোলয়, িোিোইছমড়, রোঙ্গোিোটি। ৭২০১৯ মিেক মূখ উচ্চ মিদ্যোলয়, িোিোইছমড়, রোঙ্গোিোটি।

893 72032 মিলোছমড় জুমনয়র উচ্চ মিদ্যোলয়, মিলোছমড়, 

নোমনয়োরচর, রোঙ্গোিোটি ।

72032 মিলোছমড় জুমনয়র উচ্চ মিদ্যোলয়, মিলোছমড়, নোমনয়োরচর, রোঙ্গোিোটি।

কেলোাঃ

৮৯৪ ৭৩০০১ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িোলোিোটো, 

িোন্দরিোন, পোি জিয কেলো।

৭৩০০১ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, িোলোিোটো, িোন্দরিোন, পোি জিয কেলো।

৮৯৫ 73015 িোমলপোড়ো িোেোর জুমনয়র উচ্চ মিদ্যোলয়, 

িোমলপোড়ো িোেোর, র্থোনমচ, িোন্দরিোন ।

73015 িোমলপোড়ো িোেোর জুমনয়র উচ্চ মিদ্যোলয়, িোমলপোড়ো িোেোর, র্থোনমচ, িোন্দরিোন।

৭৩০০২ িোন্দরিোন সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , িোন্দরিোন।

73017 ডনিন্দ্রস্কো উচ্চ মিদ্যোলয়, েোমেপোড়ো,িোন্দরিোন সের, িোন্দরিোন।

73021 করো আিোমসক উচ্চ মিদ্যোলয়, সুয়োকল, সের, িোন্দরিোন।

৮৯৭ 73018 ঘুিধুি উচ্চ মিদ্যোলয়, ঘুিধুি, নোইক্ষোংছমড়, 

িোন্দরিোন।

73018 ঘুিধুি উচ্চ মিদ্যোলয়, ঘুিধুি, নোইক্ষোংছমড়, িোন্দরিোন।

৮৯৮ ৭৩০০৪ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, কিিলো, িোন্দরিোন। ৭৩০০৪ কোমরগমর প্রমিক্ষণ ককন্দ্র, কপোাঃ কিিলো, িোন্দরিোন।

৮৯৯ 73013 িোইিোরী  উচ্চ মিদ্যোলয়, িোইিোরী , নোইক্ষোংছমড়, 

িোন্দরিোন।

73013 িোইিোরী  উচ্চ মিদ্যোলয়, িোইিোরী , নোইক্ষোংছমড়, িোন্দরিোন।

৯০০ 73016 বচকং িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, মরিোরপোড়ো, 

আলীকেি, িোন্দরিোন।

73016 বচকং িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, মরিোরপোড়ো, আলীকেি, িোন্দরিোন।

৯০১ ৭৩০০৫ লোিো ইসলোমিয়ো িোমেল িোদ্রোসো, লোিো,  

িোন্দরিন।

73019 লোিো সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয়,কচয়োম্যোন পোড়ো,লোিো, িোন্দরিোন।

৯০২ ৭৩০১১ ককোয়োন্টোি কসন্দ্রিো স্কুল ও কন্দ্রলে, গ্রোি: 

ককোয়োন্টোি,  লোিো, িোন্দরিোন।

৭৩০১১ ককোয়োন্টোি কসন্দ্রিো স্কুল ও কন্দ্রলে, গ্রোি: ককোয়োন্টোি, , লোিো, িোন্দরিোন।

৯০৩ 73022 নোইক্ষযংছমড় সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, িোন্দরিন

73022 নোইক্ষযংছমড় সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, িোন্দরিন।

কেলোাঃ

৭৪০০১ রোমু মখেোরী আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, রোমু, কক্সিোেোর।

৭৪০৮৫ কেোয়োমরনোলো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, রোমু, কক্সিোেোর।

৭৪০০২ মকিলয় আেি জ মিক্ষো মনন্দ্রকিন,খুটোখোলী,চকমরয়ো,কক্সিোেোর।

৭৪০১৭ ডুলহোেরো ইসলোমিয়ো আরমিয়ো েোমখল িোেরোসো, চকমরয়ো, কক্সিোেোর।

৭৪০২৩ ডুলহোেরো িহুমূখী  উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ ডুলহোেরো, চকমরয়ো, কক্সিোেোর।

74078 রমসে আহিে কচৌধুরী উচ্চ মিদ্যোলয়, িোমসয়োখোমল , চকমরয়ো, কক্সিোেোর ।

৯০৬ ৭৪০০৩ রোমু  উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয়, কক্সিোেোর। ৭৪০০৩ রোমু  উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয়, কক্সিোেোর।

৭৪০০৪ কক্সিোেোর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কক্সিোেোর।

74072 কক্সিোেোর সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয়, মিিোন িন্দর, কক্সিোেোর সের, কক্সিোেোর ।

৭৪০৮২ িোয়তুি িরি েব্বোমরয়ো একোন্দ্রডিী ,িইেযো পোড়ো,  সের, কক্সিোেোর।

৮৮৭

৯০৫

৮৯৬

৮৯১

িোন্দরিোন পোি জিয ০8

৭৪০০২

রোমু মখেোরী আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, রোমু, 

কক্সিোেোর।

৭৪০০১

মকিলয় আেি জ মিক্ষো মনন্দ্রকিন, কপোাঃ- খুটোখোলী, 

চকমরয়ো, কক্সিোেোর।

904

৯০৭ ৭৪০০৪ কক্সিোেোর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

সের, কক্সিোেোর।

৭২০০৩ কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, রোংগোিোটি, পোি জিয 

কেলো।

কক্সিোেোর -০9

৭২০১৮ মি টি (িঙ্গলিলী ও মিনটিলো) উচ্চ মিদ্যোলয়, 

িোিোইছমড়, রোঙ্গোিোটি।

৭৩০০২ িোন্দরিোন সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

িোন্দরিোন।
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৭৪০১০ িন্দ্রহিখোলী আইল্যোি উচ্চ  মিদ্যোলয়,  িন্দ্রহিখোলী, কক্সিোেোর।

৭৪০৫৮ িন্দ্রহিখোলী আেি জ উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ কগোরকিন্টো, িন্দ্রহিখোলী, কক্সিোেোর।

৭৪০১৮ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট,   িন্দ্রিকোরকুল, রোমু, কক্সিোেোর।

74074 কেোয়োমরয়োনোলো এইচ.এি. সাঁমচ উচ্চ মিদ্যোলয়, কেোয়োমরয়োনোলো, রোমু, কক্সিোেোর

৯১০ 74081 সোিরোং উচ্চ মিদ্যোলয়,  কটকনোি, কক্সিোেোর । 74081 সোিরোং উচ্চ মিদ্যোলয়, কটকনোি, কক্সিোেোর।

৭৪০২৮ নূরুল ইসলোি কচৌধুরী কটকমনকযোল মিএি স্কুল এি কন্দ্রলে,  উমখয়ো, কক্সিোেোর।

74077 পোলং িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, রিো পোলং, উমখয়ো, কক্সিোেোর ।

74069 আবুল কোন্দ্রিি নুর েোহোন কচৌধুরী উচ্চ মিদ্যোলয় , রোেো পোলং, উমখয়ো, কক্সিোেোর

৯১২ 74088 কটকনোি সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কক্সিোেোর

74088 কটকনোি সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কক্সিোেোর

কেলোাঃ

1 ১১০০৫ কিোেো পোইলট হোই স্কুল, কিোেো, পঞ্চগড়। 11065 নোমসর িিল হোট সোন্দ্রলমহয়ো েোমখল িোদ্রোসো, নোমসর িিল হোট, কিোেো, পঞ্চগড় ।

কেলোাঃ

১২০৮৪ আিিোলো েোমখল িোদ্রোসো, পীরগঞ্জ, োকুরগাঁও।

১২০৮৭ গুয়োগোওঁ িমহলো েোমখল িোদ্রোসো, পীরগঞ্জ,  োকুরগোওঁ।

১২০৮৮ রোনমসয়ো হোমিেো েোমখল িোদ্রোসো, রোনমসয়ো, পীরগঞ্জ,  োকুরগাঁও।

১২০৮৫ রোনী িনককল েোমখল িোদ্রোসো, রোনীিনককল,  োকুরগাঁও।

১২০৮৬ কগোগর আেি জ েোমখল িোদ্রোসো, রোনীিনককল,  োকুরগাঁও।

১২১০৪ পূি জন্দ্রিগুনিোড়ী নতুনপোড়ো েোমখল িোদ্রোসো

১২১১৬ কভলোেোন আনসোমরয়ো িোমেল িোদ্রোসো, সের,  োকুরগাঁও।

কেলোাঃ

৫ ১৩০১২ ফুলিোড়ী মে এি পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়,  

ফুলিোড়ী, মেনোেপুর।

১৩১৬৬ িোহোপুর কিোস্তিোমিয়ো মিমুখী েোমখল িোদ্রোসো, িোমেলো হোট, ফুলিোড়ী, মেনোেপুর।

৬ ১৩০১৫ মসংগুল হোমিে হোমিেো হোই স্কুল মসংগুল , মিরল, 

মেনোেপুর।

১৩১৩৩ মিরল েোরুস সুন্নোি আমলি িোদ্রোসো,মিরল, মেনোেপুর।

৭ ১৩০৩৩ কচৌধুরী হোট উচ্চ মিদ্যোলয়, কল্যোণীহোট, িীরগঞ্জ, 

মেনোেপুর।

১৩২১৩ িীরগঞ্জ িোমেল িোদ্রোসো, িীরগঞ্জ, মেনোেপুর।

১৩১৪৮ িমকর িোেোর িোহরুল উলুি আমলি িোদ্রোসো, পোি জিীপুর, মেনোেপুর।

১৩১৬৪ পোি জিীপুর িোমলমুন্দ্রন্নছো িমহলো আমলি িোদ্রোসো , মেনোেপুর।

৯ ১৩১৩২ উর্থরোইল মসমিমকয়ো কোমিল িোদ্রোসো, সের, 

মেনোেপুর।

১৩১৩২ উর্থরোইল মসমিমকয়ো কোমিল িোদ্রোসো, সের, মেনোেপুর।

কেলোাঃ

১০ ১৪১৪৫ বসয়েপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

বসয়েপুর, নীলিোিোরী।

১৪০৬২ বসয়েপুর আসিমিয়ো েোমখল িোদ্রোসো , বসয়েপুর, নীলিোিোরী।

১৪০৯৩ পূি জ িোলোগ্রোি সোমকনো িহুমুখী েোমখল িোদ্রোসো,েলঢোকো, নীলিোিোরী।

14135 হোন্দ্রড়োয়ো মিমুলিোড়ী েোরুলহুেো েোমখল িোদ্রোসো , েলঢোকো, নীলিোিোরী ।

১২ ১৪০২০ নীলিোিোরী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

নীলিোিোরী।

14144 মসংেইমি-মুখী েোমখল িোদ্রোসো, কোমনয়োলখোিো, সের, নীলিোিোরী।

১৪০৬৬ কছোটখোিো িহুমূখী িোমেল িোদ্রোসো,ডোমলয়ো,মডিলো,নীলিোিোরী।

১৪০৭১ পোমনয়োল পুকুর িোহিোমিয়ো েোমখল িোদ্রোসো, মকন্দ্রিোরগঞ্জ,নীলিোিোরী

১৪০৭২ আকোিকুমড় মুমন্সপোড়ো েোমখল িোদ্রোসো, মডিলো, নীলিোিোরী।

১৪০৯৬ মডিলো মনলপোড়ো িোমেল িোদ্রোসো, মডিলো, নীলিোিোরী।

কেলোাঃ

১৫০৫৯ নোমুড়ী মড,এস েোমখল িোদ্রোসো, আমেিিোরী, লোলিমনরহোট।

১৫০৬০ েমক্ষন িোলোপোড়ো িোমেল িোদ্রোসো, আমেিিোরী, লোলিমনরহোট।

১৫ ১৫০০৯ কোমলগঞ্জ কমরমুমিন পোইলট হোই স্কুল, কমরিপুর, 

কোমলগঞ্জ, লোলিমনরহোট।

১৫০৮০ কমরিপুর নোমসরো েোমখল িোদ্রোসো, কপোাঃ কমরিপুর, কোমলগঞ্জ, লোলিমনরহোট।

৭৪০১০ িন্দ্রহিখোলী আইল্যোি উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ িড় 

িন্দ্রহিখোলী, িন্দ্রহিখোলী, কক্সিোেোর।

৩

১৪

১৩

১১

৮

৪

৭৪০১৮

১৪০০৮

২

৯১১

৯০৯

৯০৮

১২০১৪

কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট,  গ্রোি-

িিলপোড়ো, িন্দ্রিকোরকুল, রোমু, কক্সিোেোর।

৭৪০২৮

নীলিোিোরী -০4

নূরুল ইসলোি কচৌধুরী কটকমনকযোল মিএি স্কুল 

এি কন্দ্রলে, গ্রোিাঃ উয়োলোপোলং, উমখয়ো, 

কক্সিোেোর।

রোনীিনককল মি এি কন্দ্রলে, কপোাঃ  রোনীিনককল, 

 োকুরগাঁও।

১২০২৪  োকুরগাঁও সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

 োকুরগাঁও।

পোি জিীপুর কটকমনকযোল এি এমগ্রকোলচোর কন্দ্রলে, 

কেলোাঃ মেনোেপুর।

েলঢোকো পোইলট হোই স্কুল, েলঢোকো, 

নীলিোিোরী।

মেনোেপুর -০৫

মিি িোইল কটকমনকযোল এি মিএি কন্দ্রলে, 

কোমিয়োরহোট, পীরগঞ্জ,  োকুরগাঁও।

১২০১৬

১৩০৯৪

কছোটখোিো িহুমূখী িোমেল িোদ্রোসো,কপোাঃ ডোমলয়ো, 

মডিলো, নীলিোিোরী।

লোলিমনরহোট -০3

১৫০০৮

১৪০৬৬

আমেিিোরী মগমরেো িংকর উচ্চ মিদ্যোলয়, 

আমেিিোরী, লোলিমনরহোট।

(খ) েোমখল (কভোন্দ্রকিনোল ) নিি কেমণ

 োকুরগাঁও -০3

পঞ্চগড়-01
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

১৬ ১৫০১১ পোটগ্রোি িোরকোনোর্থ (টিএন) উচ্চ মিদ্যোলয়, 

পোটগ্রোি,  লোলিমনরহোট।

15109 পোটগ্রোি আহোরতুেো প্রধোন মসমনয়র আমলি িোদ্রোসো, রসুলগঞ্জ, পোটগ্রোি, 

লোলিমনরহোট ।

কেলোাঃ

১৭ ১৬০১০ কোউমনয়ো কিোিোজ্জল কহোন্দ্রসন সরকোমর িন্দ্রডল 

উচ্চ মিদ্যোলয়, কোউমনয়ো, রংপুর।

১৬১১০ মনেপোড়ো আহিমেয়ো িহুমুখী মসমনয়র িোদ্রোসো, কোউমনয়ো, রংপুর।

১৮ ১৬০৩১ রংপুর কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, রংপুর। ১৬০৮৯ পোমলচড়ো একরোিমিয়ো ও খোন কচৌধুরী েোমখল িোদ্রোসো, সের, রংপুর।

১৯ ১৬০০৬ িেরগঞ্জ িহুমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, িেরগঞ্জ,রংপুর। 16208 িেরগঞ্জ ওয়োন্দ্ররমিয়ো ইসলোমিয়ো  আমলি  িোদ্রোসো, িেরগঞ্জ, িেরগঞ্জ, রংপুর ।

কেলোাঃ

১৭০৮৬ কিোক্তোরকুঠি িমেরণ মি-মুখী েোমখল িোদ্রোসো,নোন্দ্রগশ্বরী,কুমড়গ্রোি।

১৭০৯৬ িরীরহোট মি-মুখী  েোমখল িোদ্রোসো, নোন্দ্রগশ্বরী, কুমড়গ্রোি।

১৭০৯৭ কগোপোলপুর পীর িোড়ী েোমখল িোদ্রোসো, নোন্দ্রগশ্বরী, কুমড়গ্রোি।

১৭১০৬ কসোনোইর খোিোর আমলি িোদ্রোসো, নগরিন্দ, নোন্দ্রগশ্বরী, কুমড়গ্রোি

17187 ডোকেহর ইসোমকয়ো েোমখল িোদ্রোসো, উত্তর ডোকেহর, নোন্দ্রগশ্বরী, কুমড়গ্রোি ।

17194 পমিি পোয়রোডোঙ্গো আমলি িোেরোসো, পমিি পোয়রোডোঙ্গো, নোন্দ্রগশ্বরী, কুমড়গ্রোি ।

১৭১১৩ কুটিরগ্রোি এিএইচ িোমলকো েোমখল িোদ্রোসো,মচলিোরী,কুমড়গ্রোি।

১৭১২২ মচলিোরী মসমনয়োর আলীি িোদ্রোসো, মচিলিোরী, কুমড়গ্রোি।

১৭১০৯ ককয়োিি আঙ্গোমরয়ো েোমখল িোদ্রোসো,  ভরুঙ্গোিোরী,  কুমড়গ্রোি।

১৭১১০ আন্দোরীঝর নোমসরউমিন েোমখল িোদ্রোসো ,ভুরুঙ্গোিোরী,কুমড়গ্রোি।

১৭১১৭ চর রোন্দ্ররৌিোরী মসমনয়র িোদ্রোসো, ভূরুঙ্গিোরী, কুমড়গ্রোি।

২৩ ১৭০৯৮ কুমড়গ্রোি আমলয়ো কোমিল িোদ্রোসো, সের, 

কুমড়গ্রোি।

১৭০৯৮ কুমড়গ্রোি আমলয়ো কোমিল িোদ্রোসো, সের, কুমড়গ্রোি।

কেলোাঃ

১৮০৯৩ কুসটোরী এি এইচ মিমুখী েোমখল িোদ্রোসো, িন্দোমলরহোট, সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো

১৮১০০ ভুরোরিোট এি,ইউ,মিমুখী মসমনয়র িোদ্রোসো, িহেোাঃ িোিনেল, সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

১৮১০২ সুন্দরগঞ্জ সেগর মি-মূখী েোমখল িোদ্রোসো, সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো। 

১৮১২৭  কিোয়োলী েোরুল উলি মিমুখী মসমনয়োর িোমেল িোদ্রোসো,  সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

২৫ ১৮০২১ পলোিিোড়ী এস এি িন্দ্রডল পোইলট সরকোমর উচ্চ 

মিদ্যোলয়, পলোিিোড়ী, গোইিোন্ধো।

১৮১১৯ রওসন িোগ মিমুখী েোমখল িোদ্রোসো,পলোিিোড়ী, গোইিোন্ধো।

২৬ ১৮০২৮ পলোিিোড়ী মপয়োরী গোল জস হোই স্কুল,  পলোিিোড়ী, 

গোইিোন্ধো।

১৮১০৬ কিমররহোট িোমেল (মডমগ্র) িোদ্রোসো,পলোিিোড়ী, গোইিোন্ধো।

২৭ 18201 কটংরোকোমন্দ এি এ সবুর েোমখল িোেরোসো, উত্তর 

লক্ষ্মীপুর, ফুলছমড়, গোইিোদ্ধো ।

18201 কটংরোকোমন্দ এি এ সবুর েোমখল িোেরোসো, উত্তর লক্ষ্মীপুর, ফুলছমড়, গোইিোদ্ধো ।

২৮ ১৮০৪৩ ধোন্দ্রপরহোট কটকমনকযোল অযোি মিেন্দ্রনস 

ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, সোদুেোপুর, গোইিোন্ধো

১৮১৮৫ ধোন্দ্রপরহোট নোন্দ্রয়মিয়ো েোমখল িোদ্রোসো , সোদুেোপুর, গোইিোন্ধো।

১৮০৮০ চকিোলোইপুর মসমনয়র িোেরোসো, সোদুেোপুর, গোইিোন্ধো।

১৮০৯১ িরিকোিোল আেি জ মসমনয়র িোদ্রোসো, কপোাঃ ছোমন্দয়োপুর, সোদুেোপুর, গোইিোন্ধো।

১৮০৯৬ নলডোঙ্গো েোমখল িোদ্রোসো, সোদুেোপুর, গোইিোন্ধো।

৩০ ১৮০০২ কোিমেয়ো মিমুখী হোই স্কুল, কগোমিন্দগঞ্জ,গোইিোন্ধো ১৮১১১ কোিমেয়ো েোরুল উলুি মসমিমকয়ো আমলি িোদ্রোসো, কগোমিন্দগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

কেলোাঃ

১৯০৬২  কধোপোর হোট আলীি িোদ্রোসো, মিনেোরো, পাঁচমিমি, েয়পুরহোট।

১৯০৮০ কমড়য়ো ইসলোমিয়ো মসমনয়র আমলি িোদ্রোসো, পাঁচমিমি, েয়পুরহোট।

৩২ ১৯০১৬ কিোলোিগোড়ীহোট উচ্চ মিদ্যোলয়, কোলোই, 

েয়পুরহোট।

১৯০৫৪ কোমেরপুর মিমুখী আমলি িোদ্রোসো, কোলোই, েয়পুরহোট।

33 ১৯০২২ আন্দ্রক্কলপুর সরকোমর এি. ইউ. পোইলট  উচ্চ 

মিদ্যোলয়, আন্দ্রক্কলপুর, েয়পুরহোট।

19094 আন্দ্রক্কলপুর মসমনয়র (আমলি) িোদ্রোসো , আন্দ্রক্কলপুর/259, আন্দ্রক্কলপুর, েয়পুরহোট ।

কেলোাঃ

34 20005 নন্দীগ্রোি পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, নন্দীগ্রোি, িগুড়ো। 20150 িোঝগ্রোি এিএ মসমনয়র (িোমেল) িোদ্রোসো, নন্দীগ্রোি, িগুড়ো।

িগুড়ো-০3

১৮০১৬ পাঁচগোমছ িোমন্তরোি িন্দ্রডল মিমুখী উচ্চ মিদ্যোলয়, 

কপোাঃ ধি জপুর, সুন্দরগঞ্জ, গোইিোন্ধো।

মেয়োডোঙ্গো আইমডয়োল কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, ভুরুঙ্গোিোরী, কুমড়গ্রোি।

িরিকোিোল আেি জ মসমনয়র িোদ্রোসো, কপোাঃ 

ছোমন্দয়োপুর, সোদুেোপুর, গোইিোন্ধো।

১৮০৯১

২১

20

৩১

২৯

২৪

২২

কুমড়গ্রোি -০৪

নোন্দ্রগশ্বরী ককরোিমিয়ো িহুমূখী উচ্চ মিদ্যোলয়, 

নোন্দ্রগশ্বরী, কুমড়গ্রোি।

গোইিোন্ধো -০7

১৭০৫১

১৭০১৭

১৭০২৪

রংপুর-০3

র্থোনোহোট এ ইউ পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, মচলিোরী, 

কুমড়গ্রোি।

েয়পুরহোট -০3

১৯০১০ মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট ইনমেটিউট, পাঁচমিমি, 

েয়পুরহোট।
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

35 ২০০৬৮ িগুড়ো কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট 

কন্দ্রলে, করন্দ্রিোয়ো করোড,িোেোহোনপুর, িগুড়ো।

20321 মনমিন্তপুর েোরুল উলুি েোমখল িোদ্রোসো, মনমিন্তপুর, িোেোহোনপুর, িগুড়ো ।

২০১৪৪ হোপুমনয়ো েোমখল িোদ্রোসো,  কিরপুর, িগুড়ো।

২০২৩৩ ফুলিোমড় হোমিমেয়ো েোমখল িোদ্রোসো, কিরপুর,িগুড়ো।

কেলোাঃ

37 21003 মিলনো িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , সোপোহোর, নওগাঁ। 21127 কখোেপোড়ো ইসলোমিয়ো আমলি িোদ্রোসো, সোপোহোর, নওগাঁ

38 ২১০৩৫ নওগাঁ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

নওগাঁ।

21209 চকপ্রসোে ইসলোমিয়ো আমলি িোদ্রোসো, চকপ্রসোে, নওগাঁ সের, নওগাঁ ।

২১১০৬ িড় কিলোলেোহ ইসলোমিয়ো িোমেল িোদ্রোসো, িোন্দো, নওগাঁ।

২১১০৭ মডউল দুগ জোপুর আল-আরোমিয়ো েোমখল িোদ্রোসো, িোন্দো, নওগাঁ।

২১১০৯ করিো আক্তোর আলীি িোদ্রোসো, কপোাঃ প্রসোেপুর, িোন্দো, নওগাঁ।

কেলোাঃ

২২০৫০ সংকরিোমি মহিজুল উলুি এি. কক আলীি িোদ্রোসো, চাঁপোই নিোিগঞ্জ।

২২০৬৬ কিোহোম্মেপুর েোমখল িোদ্রোস, িহোরোেপুর, চাঁপোই নিোিগঞ্জ।

কেলোাঃ

৪১ ২৩০১৫ কগোেোগোড়ী সরকোমর উচ্চ মিদ্যোলয় ও কন্দ্রলে, 

কগোেোগোড়ী, রোেিোহী।

23399 আল েোমিয়োতুস সোলোমিয়ো আমলি িোদ্রোসো, েোহোনোিোে, কগোেোগোড়ী, রোেিোহী ।

কেলোাঃ

৪২ ২৪০১৬ গুরুেোসপুর িমহলো কটকমনকযোল ও িোমণমেযক 

কন্দ্রলে, হোট গুরুেোসপুর, গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

২৪১১২ চাঁচককড় িোড়োমিয়োপোড়ো েোমখল িোদ্রোসো, ডোকাঃ চাঁচককড় গুরুেোসপুর, নোন্দ্রটোর।

৪৩ ২৪১১৩ লক্ষণহোটি উচ্চ মিদ্যোলয়, নোন্দ্রটোর। ২৪১৫৪ পোরোরোড়ীয়ো েোমখল িোদ্রোসো, িোগোমিপোড়ো, নোন্দ্রটোর।

কেলোাঃ

৪৪ ২৫০৫১ মড.কক.এস.কক আে জি স্কুল ও কোমরগমর কন্দ্রলে , 

কোিোরখন্দ, মসরোেগঞ্জ।

২৫২৩৬ মুকন্দ্রিলোই েোমখল িোদ্রোসো, গ্রোি: ও কপোাঃ মুগন্দ্রিলোই, কোিোরখন্দ, মসরোেগঞ্জ।

৪৫ ২৫০৩৪ খোস কোউলীয়ো মসমিকীয়ো িোমেল িোেরোসো, 

কচৌহোমল, মসরোেগঞ্জ।

25253 এনোন্দ্রয়িপুর ইসলোমিয়ো িোমযল মসমনয়র িোদ্রোসো, এনোন্দ্রয়িপুর, কচৌহোমল, মসরোেগঞ্জ ।

৪৬ ২৫০০৫ মে এস কক এল উচ্চ মিদ্যোলয়, কপোাঃ সরোকিল, 

কিলকুমচ, মসরোেগঞ্জ।

25251 কেলুয়ো ইসলোমিয়ো আমলি িোদ্রোসো, সূিণ জচর , কিলকুমচ, মসরোেগঞ্জ ।

২৫১১৪ িন্যোকোমন্দ আমলি িোদ্রোসো, উেোপোড়ো, মসরোেগঞ্জ।

২৫১১৫ কয়ড়ো িোমেল িোদ্রোসো, উেোপোড়ো,মসরোেগঞ্জ।

২৫১৩৬ উল্যোপোড়ো কোমিল (স্নোিন্দ্রকোত্তর) িোদ্রোসো,উেোপোড়ো,মসরোেগঞ্জ।

48 ২৫১০৬ কেউলমুড়ো মে, আর িন্দ্রডল িোমলকো উচ্চ 

মিদ্যোলয়, রোয়গঞ্জ, মসরোেগঞ্জ।

25257 কুটোরগাঁিী েোমখল িোদ্রোসো, কুটোরগাঁিী, রোয়গঞ্জ, মসরোেগঞ্জ।

কেলোাঃ

49 26017 িমহিচন্দ্র জুিলী উচ্চ মিদ্যোলয়, সের, পোিনো। 27141 সোমেপুর আমলি িোদ্রোসো, সোমেপুর, কুিোরখোমল, কুমষ্টয়ো ।

50 26020 েমড় ভোউডোঙ্গো উচ্চ মিদ্যোলয়, ভোউডোঙ্গো, সের, 

পোিনো।

26213 সোন্দ্রলহো রমহি েোমখল িোদ্রোসো, ভোউডোঙ্গো, সের, পোিনো।

51 ২৬০৩১ পোিনো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

সের, পোিনো।

২৬২১৮ িোমলগোছো-িমেেপুর আমলি িোদ্রোসো, গ্রোি: িমেেপুর, কপোাঃ কটবুমনয়ো, সের, পোিনো।

52 ২৬০৪৫ এি, এ সোিোে কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস 

ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, চোটন্দ্রিোহর, পোিনো।

২৬১২৭ িোিলিোড়ী কই েোমখল িোদ্রোসো,  চোটন্দ্রিোহর, পোিনো।

৫৩ 26222 িহীে কিখ রোন্দ্রসল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, সোমর্থয়ো, পোিনো।

২৬১১৩ কিোয়োইলিোরী কোমিল িোদ্রোসো, সাঁমর্থয়ো, পোিনো।

কেলোাঃ

৫৪ ২৭০২২ কুমষ্টয়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কুমষ্টয়ো।

27140 কিোহোম্মোমে ইসলোমিয়ো েোমখল িোদ্রোসো, হমরিঙ্করপুর, সের, কুমষ্টয়ো ।

কেলোাঃ

55 ২৮০০৬ কিন্দ্রহরপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কিন্দ্রহরপুর।

28038 আিঝুমপ আমলি িোদ্রোসো, আিঝুমপ, সের, কিন্দ্রহরপুর।

নওগো-০3

২০০১৭

 কুমষ্টয়ো -০1

সোলিো কটকমনকযোল এি মি এি কন্দ্রলে, কিরপুর, 

িগুড়ো।

িড় কিলোলেোহ ইসলোমিয়ো িোমেল িোদ্রোসো, 

িোন্দো, নওগাঁ।

৩৬

৪৭

৩৯

৪০

২১১০৬

 নোন্দ্রটোর -০২

চাঁপোইনিোিগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, চাঁপোইনিোিগঞ্জ।

চাঁপোইনিোিগঞ্জ -০১

২২০১৮

রোেিোহী -০1

কয়ড়ো িোমেল িোদ্রোসো, উেোপোড়ো,মসরোেগঞ্জ।

পোিনো-০5

২৫১১৫

মসরোেগঞ্জ -০5

কিন্দ্রহরপুর -01
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ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

কেলোাঃ

৫৬ ২৯০০৮ েীিননগর র্থোনো িহুমুখী িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

কেৌলিগঞ্জ, েীিননগর, চুয়োডোঙ্গো।

29073 েীিননগর র্থোনো আমলি িোদ্রোসো, েীিন নগর, চুয়োডোঙ্গো ।

কেলোাঃ

57 ৩০০১৪ মঝনোইেহ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

মঝনোইেহ।

30114 ভুটিয়োরগোিী রসুলপুর আমলি িোদ্রোসো, ভুটিয়োরগোিী, মঝনোইেহ সের, মঝনোইেহ

৩০০৪৬ পোকিরীি েোমখল িোদ্রোসো, কোমলগঞ্জ, মঝনোইেহ।

৩০০৮১ মিলোে কেৌলিপুর আমলি িোেরোসো, কোমলগঞ্জ, মঝনোইেহ।

৫৯ ৩০০১১ হমরণোকুন্ডু পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, মঝনোইেহ। ৩০০৪৫ িলরোিপুর েোরুল সুন্নোহ েোমখল িোদ্রোসো, আেি জ আন্দমলয়ো, হমরণোকুন্ডু, মঝনোইেহ।

৬০ ৩০০১৩ মিজ্ঞোন ও কোমরগমর ইনমেটিউট, িহীে িমিউর 

রহিোন সড়ক, সের, মঝনোইেহ।

৩০০৮৬ কিড়ো কিোলো েোমখল িোদ্রোসো, সের, মঝনোইেহ।

কেলোাঃ

৬১ ৩১০১৪ িোগুরো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

িোগুরো।

31076 েগেল রুপোটি আমলি িোদ্রোসো, েগেল, সের, িোগুরো ।

কেলোাঃ

৬২ ৩২০১১ নড়োইল কটকমনকযোল স্কুল এি কন্দ্রলে, নড়োইল। ৩২০২৬ লস্করপুর মসিোখোলী েোমখল িোদ্রোসো, কিলোপুর, সের, নড়োইল।

কেলোাঃ

৬৩ ৩৩০৩২ যন্দ্রিোর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

যন্দ্রিোর।

৩৩১০৪ যন্দ্রিোর আমিমনয়ো কোমিল িোদ্রোসো, যন্দ্রিোর সের, যন্দ্রিোর।

৬৪ ৩৩০১৬ নওয়োপোড়ো িংকর পোিো সরকোমর িোধ্যমিক 

মিদ্যোলয়, নওয়োপোড়ো, অভয়নগর, যন্দ্রিোর।

33259 কনোয়োপোড়ো মহেবুেোহ েোমখল িোদ্রোসো, কনোয়োপোড়ো, অভয়নগর, যন্দ্রিোর ।

কেলোাঃ

৬৫ ৩৪০২৪ সোিক্ষীরো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

সোিক্ষীরো।

34165 কুকড়োমল আহিোমেয়ো েোমখল িোদ্রোসো,কুকড়োমল,সের,সোিক্ষীরো ।

কেলোাঃ

৬৬ ৩৫০১৭ িোন্দ্রিিো কিন্দ্রিোমরয়োল িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

মেিমলয়ো, খুলনো।

35250 হোসোমনয়ো েোমখল িোদ্রোসো, পোমনগোমি, মেিমলয়ো, খুলনো ।

কেলোাঃ

৬৭ ৩৬০১৭ রোন্দ্রয়ন্দো সরকোমর পোইলট হোই স্কুল, িরণন্দ্রখোলো, 

িোন্দ্রগরহোট।

36127 েমক্ষণ রোেোপুর েোমখল িোদ্রোসো এিং এমিিখোনো, েমক্ষণ রোেোপুর, িরণন্দ্রখোলো, 

িোন্দ্রগরহোট ।

৬৮ ৩৬০১০ চোলনো িন্দর িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, িংলো, 

িোন্দ্রগরহোট।

36131 কিোহমসমনয়ো আমলি িোদ্রোসো,রোজ্জোক সড়ক, িংলো,িোন্দ্রগরহোট ।

কেলোাঃ

৬৯ ৩৮০১৮ িরগুনো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

সের, িরগুনো।

38079 আয়লো পোিোকোটো েোরুল উলুি ছোন্দ্রলমহয়ো েোমখল িোদ্রোসো , আয়লো পোিোকোটো, িরগুনো 

সের, িরগুনো ।

70 ৩৮০৫৯ কড়ইিোড়ীয়ো কোমরগমর স্কুল অযোি কন্দ্রলে , 

িোলিলী, িরগুনো

38086 পূি জ কচু পোিরো সোন্দ্রলহো েোমখল িোদ্রোসো, কচু পোিরো, িোলিমল, িরগুনো।

৭১ ৩৮০১৬ কিিোগী সরকোমর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, কিিোগী, 

িরগুনো।

38087 রোনীপুর গমড়য়োবুমনয়ো ইসোমকয়ো আমলি িোদ্রোসো, গমড়য়োবুমনয়ো, কিিোগী, িরগুনো।

কেলোাঃ

৭২ ৩৯০২৪ কখপুপোড়ো হোই স্কুল, কপোাঃ কখপুপোড়ো, কলোপোড়ো, 

পটুয়োখোলী।

39166 এয়োকুি আলী িোলুকেোর ইসলোমিয়ো িোমেল িোদ্রোসো, িড় িোমলয়ো িলী, কলোপোড়ো, 

পটুয়োখোলী ।

73 ৩৯০৩১ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, গলোমচপো, 

পটুয়োখোলী।

39169 িধ্য পোনপমট্ট ইসলোমিয়ো আমলি িোদ্রোসো, পোনপমট্ট, গলোমচপো, পটুয়োখোলী ।

কেলোাঃ

40081 চন্দ্র প্রসোে ইসলোমিয়ো আমলি িোদ্রোসো, কুঞ্জ পমট্ট, কভোলো সের, কভোলো ।

40089  কিৌলভীর হোট কহোসোইমনয়ো িোমেল িোদ্রোসো, সের, কভোলো।

৭৫ ৪০০৩৪ চরিযোিন কটকমনকযোল এি মিেন্দ্রনস 

ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, চরিযোিন, কভোলো।

40083 কচৌমুহনী এ এি মড িোদ্রোসো, আহম্মেপুর, চরিযোিন, কভোলো ।

খুলনো-০১

৭৪

নলডোঙ্গো ভূেন পোইলট িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, 

কোমলগঞ্জ, মঝনোইেহ।

৩০০০৬৫৮

িোগুরো-০১

 চুয়োডোঙ্গো -০১

 মঝনোইেহ -০4

নড়োইল-০১

যন্দ্রিোর-০2

পটুয়োখোলী -০২

িরগুনো-০3

িোন্দ্রগরহোট -০২

সোিক্ষীরো -০১

 কভোলো -০২

কভোলো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

সের, কভোলো।

৪০০১৯
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কেলোাঃ

৪১০৪০ িোলিলো িোহোদুরপুর েোমখল িোদ্রোসো,  নলমছটি, ঝোলকোঠি ।

৪১০৪৮ বভরিপোিো ইসলোমিয়ো েোমখল িোদ্রোসো,  নলমছটি, ঝোলকোঠি ।

41073 নলমছটি ইসলোমিয়ো মসমনয়র িোদ্রোসো, পুরোন িোেোর, নলমছটি, ঝোলকোঠি ।

কেলোাঃ

৭৭ ৪২০২৯ িমরিোল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

িমরিোল।

৪২১৩৬ চরন্দ্রিোনোই আহসোনিোগ রমিমেয়ো কোমিল িোদ্রোসো, সের, িমরিোল।

৭৮ ৪২০০১ িোনোরীপোড়ো উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয় , িোনোরীপোড়ো, 

িমরিোল।

42172 এি এ লমিি িহুমুখী েোমখল িোদ্রোসো, িোনোরীপোড়ো, িোনোরীপোড়ো, িমরিোল ।

৭৯ ৪২০৮০ কোন্দ্রছিোিোে মছমিমকয়ো কোমিল িোদ্রোসো, কগৌরনেী, 

িমরিোল।

৪২০৮০ কোন্দ্রছিোিোে মছমিমকয়ো কোমিল িোদ্রোসো, কগৌরনেী, িমরিোল।

কেলোাঃ

৮০ ৪৩০০৯ িমরয়িপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

সের, িমরয়িপুর।

43043 িমরয়িপুর কোগেী েোমখল িোদ্রোসো , কোগেী,সের, িমরয়িপুর ।

কেলোাঃ

৮১ ৪৫০০৭ কগোপোলগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কগোপোলগঞ্জ।

৪৫০১৮ কগোপোলগঞ্জ িমহলো আমলি িোদ্রোসো, সের, কগোপোলগঞ্জ।

কেলোাঃ

৮২ ৪৬০০৩ িোহ েোির কটকমনকযোল এি মিএি ইনমেটিউট, 

সূয জমেয়ো, কিোয়োলিোরী, িমরেপুর।

৪৬১২২ আল-হোসোন িমহলো েোমখল িোদ্রোসো, গ্রোি:কছোলনো, কপোাঃ কিোয়োলিোরী, কিোয়োলিোরী, 

িমরেপুর।

৮৩ ৪৬০১৩ কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, শ্রীঅংগন, িমরেপুর। ৪৬০৪৯ িমরেপুর মুসমলি মিিন েোমখল িোদ্রোসো, সের, িমরেপুর।

৪৬০৬৬ ইকোিোন্দ্রিিীন িন্দ্রডল িোমযল িোদ্রোসো , ভোঙ্গো, িমরেপুর।

৪৬১০১ চন্দ্রপোড়ো সুলিোমনয়ো িোমেল িোদ্রোসো, সেরপুর, িমরেপুর।

46120 িোরোইল এ.এস. আমলি িোদ্রোসো, িোরোইল, ভোঙ্গো, িমরেপুর ।

কেলোাঃ

85 47074 ওয়োন্দ্রেে কচৌধুরী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, কগোয়োলন্দ, রোেিোড়ী।

47069 কগোয়োলন্দ েোমখল িোদ্রোসো, কেওয়োনপোড়ো, কগোয়োলন্দ, রোেিোড়ী ।

৪৭০২৮ পোংিো মসমিমকয়ো আমলি িোেরোসো, পোংিো রোেিোড়ী

৪৭০৩৬ চরমঝকড়ী িকবুল কহোন্দ্রসন স্মৃমি েোমখল িোদ্রোসো, কোচোরীপোড়ো, পোংিো, রোেিোড়ী।

৪৭০৭৫
কহোগলোডোঙ্গী কিোহোম্মোমেয়ো ইসলোমিয়ো িন্দ্রডল কোমিল িোদ্রোসো, কহোগলোডোঙ্গী , 

কোলুখোলী, রোেিোড়ী

কেলোাঃ

48083 কোেী িমি উমিন েোমখল িোদ্রোসো , েোিরগঞ্জ, মিিোলয়, িোমনকগঞ্জ

48079 চর কোমলকোপুর শুকুমরয়ো েোমখল িোদ্রোসো, পোরুমড়য়ো, কেৌলিপুর, িোমনকগঞ্জ ।

৮৮ ৪৮০০৯ সোটুমরয়ো িন্দ্রডল পোইলট হোই স্কুল, সোটুমরয়ো, 

িোমনকগঞ্জ।

৪৮০৩০ িোমলয়োটী েোমখল িোদ্রোসো,িোমলয়োটী,  সোটুমরয়ো, িোমনকগঞ্জ।

৮৯ 48023 Gg, G iv‡k` Lvb †UKwbK¨vj ¯‹zj GÛ 

K‡jR, ‰eKzÚcyi, wNIi, gvwbKMÄ।

৪৮০৬৭ মিওর মসমনয়র িোেরোসো, গ্রোি: ও কপোাঃ মিওর, মিওর, িোমনকগঞ্জ।

কেলোাঃ

৯০ 49042 মুমন্সগঞ্জ আেি জ আমলি িোদ্রোসো, 

মভটিিীলিমন্দ,সের,মুমন্সগঞ্জ ।

49042 মুমন্সগঞ্জ আেি জ আমলি িোদ্রোসো, মভটিিীলিমন্দ,সের,মুমন্সগঞ্জ ।

কেলোাঃ

91 ৫০০৩৮ েয়পোড়ো সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কেোহোর, ঢোকো।

50872 েয়পোড়ো িোহমুমেয়ো আমলি িোদ্রোসো, েয়পোড়ো, কেোহোর, ঢোকো ।

৯২ ৫০৪২৯ নয়োনগর কনছোমরয়ো েোমখল িোদ্রোসো, কপোাঃ 

মেয়োিোমড়, তুরোগ, ঢোকো।

৫০৪২৯ নয়োনগর কনছোমরয়ো েোমখল িোদ্রোসো, কপোাঃ মেয়োিোমড়, তুরোগ, ঢোকো।

কেলোাঃ

৪৭০০৫ পোংিো উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয়, পোংিো রোেিোড়ী

কগোপোলগঞ্জ -০১

৪১০০৪

৮৪

৭৬

87

৮৬

ইকোিোন্দ্রিিীন িন্দ্রডল িোমযল িোদ্রোসো , ভোঙ্গো, 

িমরেপুর।

ঢোকো-০2

িমরিোল -০3

৪৬০৬৬

48083

িমরেপুর -০৩

নোরোয়নগঞ্জ -০১

কোেী িমি উমিন েোমখল িোদ্রোসো , েোিরগঞ্জ, 

মিিোলয়, িোমনকগঞ্জ ।

নলমছটি িোধ্যমিক িোমলকো মিদ্যোলয়, নলমছটি, 

ঝোলকোঠি ।

িমরয়িপুর -০১

রোেিোড়ী -০3

িোমনকগঞ্জ -০3

মুমন্সগঞ্জ -০১

ঝোলকোঠি -০১
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

৫১০২৯ রসুলপুর িমহলো েোমখল িোদ্রোসো, আড়োইহোেোর, নোরোয়নগঞ্জ।

51095 নগর কডৌকোমে আহিমেয়ো েোমখল িোদ্রোসো, আড়োইহোেোর, নোরোয়নগঞ্জ

কেলোাঃ

৯৪ ৫২০১১ িন্দ্রনোহরেী পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়,  িন্দ্রনোহরেী, 

নরমসংেী ।

৫২০৫৮ িনিলো মসমনয়র িোমেল িোদ্রোসো, িন্দ্রনোহরেী, নরমসংেী ।

৯৫ 52130 চন্দনিোড়ী ইসলোমিয়ো 

িোদ্রোসো,চন্দনিোড়ী,িন্দ্রনোহরেী, নরমসংেী ।

52130 চন্দনিোড়ী ইসলোমিয়ো িোদ্রোসো,চন্দনিোড়ী,িন্দ্রনোহরেী, নরমসংেী ।

৯৬ ৫২০৬৯ মিন্যোিোইে েোরুল উলুি েোমখল িোদ্রোসো, কিলোন্দ্রিো, 

নরমসংেী

৫২০৬৯ মিন্যোিোইে েোরুল উলুি েোমখল িোদ্রোসো, কিলোন্দ্রিো, নরমসংেী।

কেলোাঃ

97 ৫৩০১২ শ্রীপুর পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, শ্রীপুর, 

গোেীপুর।

53165 িরোিো ইসলোমিয়ো আমলি িোদ্রোসো, িরোিো, শ্রীপুর, গোেীপুর ।

৫৩০৬০ েমক্ষণগাঁও কোমলয়োি েোমখল িোদ্রোসো, কোপোমিয়ো, গোেীপুর।

৫৩০৬৩ পূি জন্দ্রলোহোেী  ইসলোমিয়ো েোমখল িোদ্রোসো ,কোপোমসয়ো, গোেীপুর। 

53169 হোমড়য়োেী কহোসোইমনয়ো েোমখল িোদ্রোসো, হোমড়য়োেী, কোপোমিয়ো, গোেীপুর ।

53172 কোল েোইয়ো ইসলোমিয়ো েোমখল িোদ্রোসো, রোন্দ্রয়ে, কোপোমিয়ো, গোেীপুর ।

53174 নমিলো আনছোমরয়ো িোমেল িোদ্রোসো, কোপোমসয়ো, গোেীপুর।

53175 রোন্দ্রয়ে েোরুস সুন্নোহ েোমখল িোদ্রোসো, রোন্দ্রয়ে, কোপোমিয়ো, গোেীপুর ।

53176 মসংহশ্রী এি মি েোমখল িোদ্রোসো,মভটিপোড়ো,কোপোমিয়ো,গোেীপুর ।

53178 কসোহোগপুর আমলি িোদ্রোসো, কসোহোগপুর, কোপোমিয়ো, গোেীপুর।

কেলোাঃ

৯৯ ৫৪০০১ িোটোইল এসই িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , িোটোইল, 

টোঙ্গোইল।

৫৪১৪১ ফুলিোমলরচোলো িেরগন্ে েোমখল িোদ্রোসো,কপোাঃ কেোড়োমেিী, িোটোইল, টোংগোইল।

৫৪০৪৮ কসন্দ্রনরচর িোহসূিী আমলি িোদ্রোসো,কগোপোলপুর, টোংগোইল

৫৪১০৮ কগোপোলপুর েোরুল উলুি কোমিল িোদ্রোসো,কগোপোলপুর, টোংগোইল

101 ৫৪০১৬ িধুপুর িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয় , িধুপুর, টোঙ্গোইল। 54316 নোগিোমড় িোমলমুল ইসলোি েোমখল িোদ্রোসো , নোগিোমড়, িধুপুর, টোঙ্গোইল ।

১০২ ৫৪১৫৫ এন্দ্রলঙ্গো মিেন্দ্রনস ম্যোন্দ্রনেন্দ্রিন্ট কন্দ্রলে, কপোাঃ 

এন্দ্রলঙ্গো, কোমলহোমি, টোংগোইল ।

৫৪১৪০ আলীপুর েোরুসুন্নি েোমখল  িোদ্রোসো, টোংগোইল।

১০৩ ৫৪২৪৭ কিোিোজ্জল কহোন্দ্রসন তুমহন কোমরগমর 

স্কুল,কোমলহোিী,টোংগোইল।

৫৪২৪৬ মনকলো েমড়পোড়ো েোমখল িোদ্রোসো, ভূঞোপুর, টোংগোইল ।

১০৪ ৫৪০৮৫ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিট, কোমলহোিী 

কন্দ্রলে পুরোিন ছোেোিোস, কোমলহোিী, টোংগোইল।

৫৪১০৯ িোদ রোসো েোরুল ইসলোি মুহোম্মেীয়ো, িেো আমলি িোদ রোসো, কপোাঃ িেো িোেোর, 

কোমলহোিী, টোংগোইল।

কেলোাঃ

১০৫ ৫৫০০১ ঝোওলো কগোপোলপুর িহুমুখী  উচ্চ মিদ্যোলয়, 

কগোপোলপুর িোেোর, েোিোলপুর।

৫৫১০৫ িোমরিপুর েোমখল িোদ্রোসো, েোিোলপুর সের, েোিোলপুর।

১০৬ ৫৫০০২ কেওয়োনগঞ্জ উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয়, কেওয়োনগঞ্জ, 

েোিোলপুর

৫৫১৭২ িোিোরচড় ইসলোমিয়ো আমলি িোদ্রোসো, কেওয়োনগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫১১৩ সমরেোিোড়ী  িোমলকো েোমখল িোদ্রোসো, সমরেোিোড়ী, েোিোলপুর।

৫৫১১৭ আরোিনগর কোমিল িোদ্রোসো , সমরেোিোড়ী, েোিোলপুর।

৫৫০৮৭ সভোরচর েোরুচ্ছুন্নোি েোমখল িোদ্রোসো,ইসলোিপুর, েোিোলপুর।

৫৫০৮৯ কিোয়োলিোমর এি এইচ েোমখল িোদ্রোসো,  ইসলোিপুর, েোিোলপুর।

৫৫২৪৬ িরোকোমন্দ নমছমুন্দ্রন্নছো ইসলোমিয়ো েোমখল িোদ্রোসো , ইসলোিপুর, েোিোলপুর।

১০৯ ৫৫০৩১ কলোিাঁন্ধো উচ্চ মিদ্যোলয়,কিলোন্দহ, েোিোলপুর। ৫৫০৯১ েোংগোমলয়ো মিেজো আেি েোমখল িোদ্রোসো,কিলোন্দহ, েোিোলপুর।

৫৫১১১ িোন্দো মচর্থোমলয়ো েোমখল িোদ্রোসো, েোিোলপুর সের, েোিোলপুর।

৫৫১১২ ইমডলপুর েোমখল িোদ্রোসো, ভোরুয়োখোলী, সের, েোিোলপুর।

১১১ ৫৫০৩৫ কেওয়োনগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও 

কন্দ্রলে, কেওয়োনগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫১৪৪ কখোরসো েোমখল িোদ্রোসো, কেওয়োনগঞ্জ, েোিোলপুর।

১১২ ৫৫০৫১ কেোনোইল উচ্চ মিদ্যোলয়, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর। ৫৫০৭৪ মনমিন্তপুর আলীি িোদ্রোসো, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫০৩৪ েোিোলপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

েোিোলপুর।

ইসলোিপুর কে কে কক এি গোল জস হোই স্কুল, 

ইসলোিপুর,  েোিোলপুর।

নরমসংেী -০3

৫৩০৬৩ পূি জন্দ্রলোহোেী  ইসলোমিয়ো েোমখল িোদ্রোসো , 

কোপোমসয়ো, গোেীপুর।

েোিোলপুর -10

১১০

১০৮

৪০৭

১০০

৯৮

৯৩

টোঙ্গোইল -০6

খন্দকোর আসোদুেোিোন একোন্দ্রডিী, কগোপোলপুর, 

টোংগোইল।

৫৪১২৫

৫১০০৫ আড়োইহোেোর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, 

আড়োইহোেোর, নোরোয়নগঞ্জ।

গোেীপুর -০2

৫৫০০৩ সমরেোিোড়ী মরয়োেউমিন িোলুকেোর উচ্চ  

মিদ্যোলয়,  সমরেোিোড়ী, েোিোলপু ুর ।

৫৫০২৪
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

১১৩ ৫৫০৮৪ মিন্দ্রনোেটঙ্গী িমহেিোর্থোন-ধমলরিন্দ কোমরগমর 

স্কুল, িমহেিোর্থোন, িোেোরগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫১৩৮ মি মে এন এি ইসলোিীয়ো েোমখল িোদ্রোসো,িোেোরগঞ্জ,েোিোলপুর। 

৫৫০৮২ েোনকীপুর ইসলোমিয়ো েোমখল িোদ্রোসো, িকিীগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৫১২৮  েন্দ্রত্তর চর পুরোন িোট্টোন্দ্রেোড় িীর কোিোল কহোন্দ্রসন েোমখল িোদ্রোসো , িোট্টোন্দ্রেোড় পুরোন 

িোেোর, িকসীগঞ্জ, েোিোলপুর

কেলোাঃ

৫৬০৪৪ কৃষ্ণোপুর েোমখল িোদ্রোসো, গুনোপোমে, নকলো, কসরপুর।

৫৬০৫২ ডুকুমরয়ো েোমখল িোদ্রোসো, ডুকুমরয়ো, নকলো, কিড়পুর।

56087 িমিনো কোন্দো আল-আমিন েোমখল িোদ্রোসো, িমিনো কোন্দো, নকলো, কিরপুর ।

কেলোাঃ

৫৭১৬৮ ফুলপুর িমহলো িোমেল িোদ্রোসো, ফুলপুর, িয়িনমসংহ।

৫৭১৬৯ কোতুমল এিেোমেয়ো িোমেল িোদ্রোসো, ফুলপুর, িয়িনমসংহ।

৫৭১৬১ উেোরচোলো েোমখল িোদ্রোসো,ফুলিোমড়য়ো, িয়িনমসংহ।

৫৭১৯৯ ফুলিোড়ীয়ো খোন্দ্রেমূল ইসলোি (ককআই) িোমযল িোদ্রোসো, ফুলিোড়ীয়ো, িয়িনমসংহ।

118 ৫৭০১৮ কোন্দীপোড়ো আিকর আলী উচ্চ মিদ্যোলয়, 

কোন্দীপোড়ো, গিরগাঁও, িয়িনমসংহ।

57328 েোওয়োেোইর িোিছুল উলুি েোমখল িোদ্রোসো, গিরগাঁও, িয়িনমসংহ ।

১১৯ ৫৭০০৬ মপিোম্বরপোড়ো কহোসোইনীয়ো িহুমূখী মসমনয়র 

আলীি িোেরোসো, ঈশ্বরগঞ্জ, িয়িনমসংহ।

৫৭১৪০ িোনুর আিরোফুল উলুি েোমখল িোদ্রোসো , ঈশ্বরগঞ্জ,িয়িনমসংহ।

১২০ ৫৭০২০ মেিোল নেরুল গোল জস হোই স্কুল, মেিোল, 

িয়িনমসংহ।

৫৭১৫২ িোগোন ইসলোিীয়ো আলীি িোদ্রোসো, মেিোল, িয়িনমসংহ ।

১২১ ৫৭০৩৭ কটকমনকযোল কেমনং কসন্টোর, িোসকোন্দো, 

িয়িনমসংহ।

৫৭১০৬ চরখাঁই ইসলোমিয়ো মসমনয়র (িোমযল) িোদ্রোসো,িয়িনমসংহ।

৫৭১৬২ মিমডলো কিোসোমির িনমেল েোমখল িোদ্রোসো, ভোলুকো, িয়িনমসংহ।

৫৭২০০ ধোিসুর মুড়োলী েোমখল িোদ্রোসো, ধোিসুর, ভোলুকো, িয়িনমসংহ। 

৫৭১০৭ আিরোি কচৌধুরী িোমেল িোদ্রোসো, কপোাঃ কিোন্দ্রয়ন্দ্রজ্জিপুর, নোন্দোইল, িয়িনমসংহ।

৫৭১১৪ মিমেপুর রোমহমিয়ো েোমখল িোদ্রোসো, কপোাঃ িরোইগ্রোি, নোন্দোইল, িয়িনমসংহ।

কেলোাঃ

১২৪ ৫৮০০৩ িোন্দ্রনন্দ্রটক, আশুমেয়ো, কনেন্দ্রকোনো, ককন্দুয়ো, 

কনেন্দ্রকোনো।

58136 ককন্দুয়ো আিরোমিয়ো কহোসোইমনয়ো েোমখল িোদ্রোসো, ককন্দুয়ো িোেোর, ককন্দুয়ো, 

কনেন্দ্রকোণো।

১২৫ 58025 আেি জ কোমরগমর ও িোমণেয কন্দ্রলে, িেন, 

কনেন্দ্রকোণো।

58142 নূরপুর কিোয়োলী েোমখল িোদ্রোসো, নূরপুর কিোয়োলী, খোমলয়োজুড়ী, কনেন্দ্রকোণো ।

কেলোাঃ

১২৬ ৫৯০১৬ কমরিগঞ্জ পোইলট গোল জস হোই স্কুল, কমরিগঞ্জ, 

মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০৫৯ কমরিগঞ্জ কসোিহোনীয় িোমেল িোদ্রোসো,কমরিগঞ্জ, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

127 ৫৯০১৯ বভরি সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

বভরি, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59137 আিিোবুল উলুি আমলি িোদ্রোসো,বভরিপুর,বভরি,মকন্দ্রিোরগঞ্জ ।

১২৮ ৫৯০৯৬ সহেোি ছোইমুন কনছো আমলি িোদ্রোসো, কপোাঃ 

গমচহোটো, কটিয়োেী, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

৫৯০৯৬ সহেোি ছোইমুন কনছো আমলি িোদ্রোসো, কপোাঃ গমচহোটো, কটিয়োেী, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59139 িোঙ্গোলপোড়ো ইসলোমিয়ো েোমখল িোদ্রোসো, িোঙ্গোলপোড়ো, অষ্টগ্রোি, মকন্দ্রিোরগঞ্জ ।

59144 েোরুল ককোরআন েোমখল িোদ্রোসো,অষ্টগ্রোি,মকন্দ্রিোরগঞ্জ ।

১৩০ 59145 িোগড়ো আাঃ গমণ উচ্চ মিদ্যোলয়, িোগড়ো, 

মি োিইন, মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59140 চিকপুর ইসলোমিয়ো েোমখল িোদ্রোসো, চিক, মি োিইন, মকন্দ্রিোরগঞ্জ

131 59156 র্থোন্দ্রনশ্বর উচ্চ মিদ্যোলয়, র্থোন্দ্রনশ্বর, ইটনো, 

মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

59149 ইটনো নূরপুর মড মড িোদ্রোসো, ইটনো পমিি গ্রোি, ইটনো, মকন্দ্রিোরগঞ্জ

কেলোাঃ

132 60002 মেরোই সরকোমর উচ্চ িোমলকো মিদ্যোলয়, মেরোই, 

সুনোিগঞ্জ।

60032 হোেী িোহিে মিয়ো ইসলোমিয়ো েোমখল িোদ্রোসো, মেরোই, সুনোিগঞ্জ ।

১৩৩ ৬০০০৩ সুনোিগঞ্জ সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

সুনোিগঞ্জ।

৬০০০৮ িীমন মসমনয়র িোদ্রোসো, সুনোিগঞ্জ, সুনোিগঞ্জ সের, সুনোিগঞ্জ।

ভোলুকো পোইলট উচ্চ  মিদ্যোলয়, ভোলুকো, 

িয়িনমসংহ।

129

১২২

১১৭

১১৬

১১৫

১১৪

নোন্দোইল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

নোন্দোইল, িয়িনমসংহ।

৫৭৩৫১১২৩

নকলো সরকোমর পোইলট উচ্চ মিদ্যোলয়, নকলো, 

কিরপুর।

টুপকোরচর কাঁ োলিলী েোমখল িোদ্রোসো, কপোাঃ 

রমিয়োরচর, িক্িীগঞ্জ, েোিোলপুর।

৫৭০০৪

 মকন্দ্রিোরগঞ্জ -০6

৫৭০৪০

আমছি উচ্চ  মিদ্যোলয়, ফুলিোড়ীয়ো, িয়িনমসংহ।

59147

সুনোিগঞ্জ -০2

৫৫১১৪

৫৬০২০

 কনেন্দ্রকোনো -০২

হক সোন্দ্রহি উচ্চ মিদ্যোলয়, সোমভয়োনগর, অষ্টগ্রোি, 

মকন্দ্রিোরগঞ্জ।

িয়িনমসংহ -০8

৫৭০০৩

কিরপুর-০১

ফুলপুর পোইলট হোই স্কুল, ফুলপুর, িয়িনমসংহ।
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

কেলোাঃ

134 62070 িহলোল উচ্চ মিদ্যোলয়, িহলোল, রোেনগর, 

কিৌলভীিোেোর।

62072 িিমরয়ো এিেোমেয়ো েোমখল িোদ্রোসো, রোেনগর, কিৌলভীিোেোর ।

কেলোাঃ

135 ৬৩০০৪ চুনোরুিোট পোইলট িোমলকো উচ্চ মিদ্যোলয়, 

চুনোরুিোট, হমিগঞ্জ।

63067 হোেী আমলি উেোহ মসমনয়র আমলি িোদ্রোসো, চুনোরুিোট, হমিগঞ্জ ।

১৩৬ 63068 েলসুখো কক.মে.মপ উচ্চ মিদ্যোলয়, িঙ্খিহল, 

আেমিরীগঞ্জ, হমিগঞ্জ।

63069 িিচোন ভুইয়ো আেি জ েোমখল িোদ্রোসো, কোকোইলন্দ্রছও, আেমিরীগঞ্জ, হমিগঞ্জ ।

কেলোাঃ

137 ৬৪০১১ কটক্সটোইল কভোন্দ্রকিনোল ইনমেটিউট, খড়িপুর 

িোন্নোন ম্যোনিন, আখোউড়ো, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

64082 হযরি িোহ পীর ককেো িহীে (রহ:) েোমখল িোদ্রোসো, খড়িপুর, আখোউড়ো, 

ব্রোহ্মণিোমড়য়ো ।

১৩৮ 64079 চমিিোর উচ্চ মিদ্যোলয়, চমিিোর, কসিো, 

ব্রোহ্মণিোমড়য়ো।

৬৪০০৬ মিহোরী ওিোইমডয়ো মসমনয়র িোদ্রসো, কসিো, ব্রোহ্মণিোমড়য়ো। 

কেলোাঃ

১৩৯ ৬৫০১৮ চাঁেপুর েনিো িোধ্যমিক মিদ্যোলয়, আহোম্মেনগর, 

সের েমক্ষণ, কুমিেো ।

65197 যিপুর পদুয়োরো সোন্দ্রলমহয়ো েোমখল িোদ্রোসো, আেি জ সের, কুমিেো।

কেলোাঃ

১৪০ 67008 লক্ষ্মীপুর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে , 

লক্ষ্মীপুর।

67044 চর িোিসুমিন েোন্দ্রহরী ইসলোিী েোমখল িোদ্রোসো, চর িোিসুমিন, কিলনগর, 

লক্ষ্মীপুর ।

কেলোাঃ

68080 বুমড়র চর আহিোমেয়ো মসমনয়র িোদ্রোসো, পমিি িোরন্দ্রেইল, হোমিয়ো, কনোয়োখোলী ।

68087 হোেী িোমেল আহিে েোমখল িোদ্রোসো , েোহোেিোরো, হোমিয়ো, কনোয়োখোলী ।

142 ৬৮০৬৩ কমরিহোট সরকোমর িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, 

কমিরহোট, কনোয়োখোলী।

68088 কমিরহোট ইসলোমিয়ো আমলি িোদ্রোসো, পূি জ িন্দ্রিহপুর, কমিরহোট, কনোয়োখোলী ।

১৪৩ 68098 চোটমখল সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

চোটমখল, কনোয়োখোলী।

৬৮০৯৫ েোওয়োতুল ইিোন িন্দ্রডল মিজ্ঞোন কোমরগমর েোমখল িোদ্রোসো , গ্রোি: আিসোরমখল, 

িোলিলো িোেোর, চোটমখল, কনোয়োখোলী।

কেলোাঃ

144 ৬৯০০১ ছোগলনোইয়ো সরকোমর পোইলট উচ্চ মিদ্যলোয় , 

ছোগলনোইয়ো, কিনী।

69063 মিেজোর িোেোর ইসলোমিয়ো েোমখল িোদ্রোসো, েমক্ষণ সির, ছোগলনোইয়ো, কিনী ।

১৪৫ ৬৯০২৬ েমক্ষন শ্রীপুর ইস্কোন্দোমরয়ো সুমন্নয়ো আমলি িোদ্রোসো, 

ফুলগোেী, কিনী।

৬৯০২৬ েমক্ষন শ্রীপুর ইস্কোন্দোমরয়ো সুমন্নয়ো আমলি িোদ্রোসো, ফুলগোেী, কিনী।

146 ৬৯০১৪ কিনী সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, কিনী। 69069 েমক্ষণ কমরিপুর কহোসোইমনয়ো েোমখল িোদ্রোসো, গ্রোি: েমক্ষণ কমরিপুর, কপোাঃ 

িোলিলী িোেোর, েোগনভূঞো, কিনী।

কেলোাঃ

147 ৭০০৮২ এ কক খাঁন ইউন্দ্রসপ কটকমনকযোল স্কুল,  কপোাঃ 

কোলুরিোট, চট্টগ্রোি, সের, চট্টগ্রোি।

70274 েোন্দ্রিয়ো আহিমেয়ো সুমন্নয়ো আমলয়ো িোদ্রোসো, নোমেরপোড়ো, সের, চট্টগ্রোি ।

148 ৭০০১৮ পূি জ সনিীপ িহুমুখী  উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ 

িক্তোরহোট, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রোি।

70281 পূি জ সন্দ্বীপ ইসলোি েোমখল িোদ্রোসো , িগধোড়ো, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রোি।

১৪৯ ৭০১১৬ িড় হোমিয়ো িোলপুকুমরয়ো মিিকোতুল উলুি 

িোদ্রোসো, কলোহোগড়ো, চট্টগ্রোি।

৭০১১৬ িড় হোমিয়ো িোলপুকুমরয়ো মিিকোতুল উলুি িোদ্রোসো, কলোহোগড়ো, চট্টগ্রোি।

কেলোাঃ

150 71019 কচৌধুরী পোড়ো জুমনয়র উচ্চ মিদ্যোলয়, কচৌধুরী 

পোড়ো, রোিগড়, খোগড়োছমড় ।

71007 রোিগড় গমনয়োতুল উলুি আমলি িোদ্রোসো, রোিগড়, খোগড়োছমড় ।

১৫১ 71021 েমক্ষণ কচংগুছড়ো কনছোমরয়ো ইসলোমিয়ো েোমখল 

িোদ্রোসো, িোমনকছমড়, খোগড়োছমড় ।

71021 েমক্ষণ কচংগুছড়ো কনছোমরয়ো ইসলোমিয়ো েোমখল িোদ্রোসো, টি এি টি পোড়ো, িোমনকছমড়, 

খোগড়োছমড় ।

কেলোাঃ

152 72030 িরইছমড় কণ জফুলী নুরূল হুেো কোন্দ্রেরী উচ্চ 

মিদ্যোলয়, িরইছমড়, কোপ্তোই, রোঙ্গোিোটি ।

72027 আল আমিন নূমরয়ো িোদ্রোসো, কেটিিোট, কোপ্তোই, রোঙ্গোিোটি ।

১৫৩ ৭২০১৮ মি টি (িঙ্গলিলী ও মিনটিলো) উচ্চ মিদ্যোলয়, 

িোিোইছমড়, রোঙ্গোিোটি।

72033 কোচোলং েোমখল িোদ্রোসো, িোদ্রোসো পোড়ো, িোিোইছমড়, রোঙ্গোিোটি ।

68085

কনোয়োখোলী -03

কিৌলভীিোেোর -01

হমিগঞ্জ -02

ব্রোহ্মণিোমড়য়ো -০2

কুমিেো -01

১৪১

চট্টগ্রোি-০3

চর ঈশ্বর রোয় আিোমেয়ো উচ্চ মিদ্যোলয়, 

িোলুকেোর গ্রোি, হোমিয়ো, কনোয়োখোলী।

 রোঙ্গোিোটি -০3

কিনী-০3

 লক্ষ্মীপুর -01

 খোগড়োছমড় -০2
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ক্রমিক 

নং

ককন্দ্র 

ককোড
পরীক্ষো ককন্দ্রন্দ্রর নোি ও ঠিকোনো

প্রমিষ্ঠোন 

ককোড
ককন্দ্রন্দ্রর অধীন মিক্ষো প্রমিষ্ঠোন্দ্রনর নোি ও ঠিকোনো

১৫৪ 72035 রোন্দ্রিিো িন্দ্রডল উচ্চ মিদ্যোলয়, রোন্দ্রিিো, লংগদু, 

রোঙ্গোিোটি।

72034 িোইমনমুখ ইসলোমিয়ো আমলি িোদ্রোসো, িোইমনমুখ, লংগদু, রোঙ্গোিোটি ।

কেলোাঃ

৭৩০০৫ লোিো ইসলোমিয়ো িোমেল িোদ্রোসো, লোিো, িোন্দরিন।

73020 িোমিন্দ্রর মিেোি ইসলোমিয়ো েোমখল িোদ্রোসো, ইসলোিপুর, লোিো, িোন্দরিোন ।

১৫৬ 73013 িোইিোরী  উচ্চ মিদ্যোলয়, িোইিোরী , নোইক্ষোংছমড়, 

িোন্দরিোন।

73014 িোইিোরী িোহ নূরউমিন েোমখল িোদ্রোসো, িোইিোরী , নোইক্ষোংছমড়, িোন্দরিোন ।

কেলোাঃ

৭৪০৫৯ পহরচাঁেো িোমেল িোদ্রোসো, পহরচাঁেো, চকমরয়ো, কক্সিোেোর।

74073 ফুলছমড় ইসলোমিয়ো আেি জ েোমখল িোদ্রোসো, ফুলছমড়, চকমরয়ো, কক্সিোেোর ।

74076 পোলোকোটো েোমখল িোদ্রোসো, পোলোকোটো, চকমরয়ো, কক্সিোেোর ।

১৫৮ ৭৪০০৪ কক্সিোেোর সরকোমর কটকমনকযোল স্কুল ও কন্দ্রলে, 

কক্সিোেোর।

৭৪০৩১ কক্সিোেোর িন্দ্রডল উইন্দ্রিন্স কোমিল িোদ্রোসো , সের, কক্সিোেোর।

74070 আহিমেয়ো বিয়যমিয়ো সুন্নীয়ো েোমখল িোদ্রোসো, িন্দ্রহিখোলী, কক্সিোেোর ।

74080 েোইটিোরো িমহউস সুন্নোহ েোমখল িোদ্রোসো, িোপলোপুর, িন্দ্রহিখোলী, কক্সিোেোর ।

160 ৭৪০২৮ নূরুল ইসলোি কচৌধুরী কটকমনকযোল মিএি স্কুল 

এি কন্দ্রলে, উমখয়ো, কক্সিোেোর।

74079 রুিখোপোলং ইসলোমিয়ো আমলি িোদ্রোসো, রুিখোপোলং, উমখয়ো, কক্সিোেোর ।

161 74071 আল িোরুক আেি জ েোমখল িোদ্রোসো, কচৌমুহনী, 

কুতুিমেয়ো, কক্সিোেোর ।

74071 আল িোরুক আেি জ েোমখল িোদ্রোসো, কচৌমুহনী, কুতুিমেয়ো, কক্সিোেোর ।

 মনি জোমচি পরীক্ষোর ককন্দ্র প্রিযোহোর/পুনাঃমনি জোচন করোর ক্ষিিো িোংলোন্দ্রেি কোমরগমর মিক্ষো কিোড জ কর্তজক সংরমক্ষি। 

¯^v/-

(†gvt †Kcv‡qZ Djøvn)

cix¶v wbqš¿K

evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv|

 †dvb: 02-55006525 (Awdm)

                     ZvwiL: 08 b‡f¤̂i 2022 wLªt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(cÖ‡KŠkjx RvKvwiqv AveŸvmx)

Dc cix¶v wbqš¿K 

evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv|

†dvb: 02-55006527 (Awdm)

Abywjwc m`q AeMwZ Ges h_vh_ Kvh©v‡_© †cÖiY Kiv n‡jv :

¯§viK bs 57.17.0000.303.33.380.22-07(17)

wm‡÷g Gbvwj÷, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv (I‡qemvB‡U cÖKv‡ki Aby‡ivamn)|

Aa¨¶/mycvwib‡Ub‡W›U/cÖavb wk¶K--------------------------------------------------|

Dc cwiPvjK (wnt I wbt), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv|

 এই আন্দ্রেি যর্থোযর্থ কর্তজপন্দ্রক্ষর িোধ্যন্দ্রি েোরী করো হন্দ্রলো।

gnv-cwiPvjK, Rbkw³ Kg©ms¯’vb I cÖwk¶Y ey¨‡iv, KvKivBj, XvKv|

১৫৯

mwPe, KvwiMwi I gv`ªvmv wkÿv wefvM, wk¶v gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv|

gnv cwiPvjK, KvwiMwi wk¶v Awa`ßi, Gd 4/we, AvMviMvuI, XvKv-1207|

gnv cwiPvjK, gva¨wgK I D”P wk¶v Awa`ßi, wk¶v feb, 16 Ave`yj MwY moK, XvKv|

†Pqvig¨vb g‡nv`‡qi e¨w³MZ Kg©KZ©v, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv|

cwiPvjK, e¯¿ `ßi, e¯¿ feb (6ô Zjv), KvIivb evRvi, XvKv|

cwiPvjK (†fv‡Kkbvj), KvwiMwi wk¶v Awa`ßi, 4/we, AvMviMvuI, XvKv-1207|

mswkøó bw_

AvÂwjK cwiPvjK (XvKv, PUªMÖvg, ivRkvnx, Lyjbv, iscyi, ewikvj, gqgbwmsn I wm‡jU AÂj), KvwiMwi wkÿv Awa`ßi|

wefvMxq cÖavb (mKj), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv|

†Rjv cÖkvmK (mKj †Rjv)|

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi (mKj Dc‡Rjv)|

Dc cix¶v wbqš¿K (mKj), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv|

Dc mwPe (cÖt)/Dc mwPe (†iwRt), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv|

Z_¨ Kg©KZv© Awdmvi, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv|

৭৪০০২ মকিলয় আেি জ মিক্ষো মনন্দ্রকিন, কপোাঃ- খুটোখোলী, 

চকমরয়ো, কক্সিোেোর।

৭৪০১০ িন্দ্রহিখোলী আইল্যোি উচ্চ  মিদ্যোলয়, কপোাঃ িড় 

িন্দ্রহিখোলী, িন্দ্রহিখোলী, কক্সিোেোর।

৭৩০০৫

িোন্দরিন -০2

১৫৭

১৫৫

কক্সিোেোর -০5

লোিো ইসলোমিয়ো িোমেল িোদ্রোসো, লোিো, 

িোন্দরিন।
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