


িমক নং িত ান কাড িত ান নাম
1 11001 স েকায়া বািলকা উ  িব ালয়, সােকায়া, বাদা, প গড়।

2 11002 ত িলয়া সরকাির পাইলট মেডল উ  িব ালয়, ত িলয়া, প গড়।

3 11021 আেটায়ারী টকিনক াল এ  িবএম কেলজ, আেটায়ারী, প গড়।

4 11028 সাত ামার ইসলািময়া ফািজল মাদরাসা, বাদা, প গড়।

5 11036 দবী বা কািরগির উ  িব ালয়, দবীগ , প গড়।

6 11052 সানা পািতলা উ  িব ালয়, অেটায়ারী, প গড়।

7 11059 সদারপাড়া উ  িব ালয়, পাঃ রেশয়া, অেটায়ারী, প গড়।

8 11066 প গড় িব  সাদ সরকাির উ  িব ালয়, রাতন, প গড় সদর, প গড়।

9 11067 রনচি  উ  িব ালয়, রনচি , ত িলয়া, প গড়।

10 11068 শালবাহান উ  িব ালয়, শালবাহান, ত িলয়া, প গড়।

11 11072 বালাপাড়া ঈদগা  মাঠ কািরগির উ  িব ালয়, দবীগ , প গড়।

12 11073 দবীগ  সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, প গড়।

13 12006 বড় পলাশবাড়ী হাই ল, বািলয়াডা ী, ঠা রগ ও।

14 12008 কালেমঘ বািলকা উচচ িব ালয়, কালেমঘ, বািলয়াডা ী , ঠা রগ ও।

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড
আগারগ ও, শেরবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭
এসএসিস ( ভােকশনাল) ও দািখল ভােকশনাল ২০২১-২০২২ অথ বছর এ ািফিলেয়শন িফ হালনাগাদ 

পিরেশাধ হয়িন এ প িত ােনর তািলকা:

14 12008 কালেমঘ বািলকা উচচ িব ালয়, কালেমঘ, বািলয়াডা ী , ঠা রগ ও।

15 12010 পীরগ  পাইলট উ  িব ালয়, পীরগ , ঠা রগ ও।

16 12015 িজ ক কািকল কািরগির হাই ল, রানীশংৈকল, ঠা রগ ও।

17 12016 রাণীশংৈকল কািরগির ও বািণিজ ক মহিব ালয়, রাণীশংৈকল, ঠা রগ ও।

18 12018 িসদলী হাই ল, মাজার র, রাণীশংৈকল, ঠা রগ ও।

19 12019 নকমরদ কািরগির ও বািণজ  কেলজ, রাণীশংৈকল, ঠা রগ ও।

20 12020 বীরগড় দহ  ভােকশনাল কািরগির হাই ল জীবন র, হির র, ঠা রগ ও।

21 12026 লােহড়ী ঝাউিনয়া ভােকশনাল কািরগির ল, বািলয়াডা ী, ঠা রগ ও।

22 12030
িব.এইচ আদশ টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, পাঃ হলিদবাড়ী, বািলয়াডা ী, 
ঠা রগ ও।

23 12049
রাণীশনৈকল মিহলা টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, বাশবাড়ী, রাণীশনৈকল, 
ঠা রগ ও।

24 12057 িতেনায়া জীবন কাট ভােকশনাল টকিনক াল হাই ল, হির র, ঠা রগ ও।

25 12063 চকিমল উ  িব ালয়, াম-চকহলিদ,গেড়য়া,সদর, ঠা রগ ও।

26 12064 খামার ঈদগাহ দািখল ম াসা, হির র, ঠা রগ ও।

27 12065 নারয়ণ র মিহলা দািখল মা াসা, পীরগ , ঠা রগ ও।

28 12069 হির র ী খী বািলকা উ  িব ালয়, হির র, ঠা রগ ও।

29 12073 ভলাই ভােকশনাল কািরগির উ  িব ালয়,  রাণীশনৈকল, ঠা রগ ও।

30 12096 খাচাবাড়ী উ  িব ালয়,  নােগ র বাড়ী, বািলয়াডা ী, ঠা রগ ও।

31 12117 বর না (এস.এস.িস) কািরগির উ  িব ালয়, পীরগ , ঠা রগ ও।

32 12126 শাপলা ভােকশনাল কািরগির উ  িব ালয়,  পাঃ রাজাগ ও, সদর, ঠা রগ ও।

33 12132 ধীররগ  উ  িব ালয়, হির র, ঠা রগ ও।

34 12139 ক ীয় উ  িব ালয়, ব শবাড়ী, রাণীশংৈকল, ঠা রগ ও।

35 12144 পীরগ  সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ঠা রগ ও।



36 13003 িবরাম র চ দ র িসিনয়র মা াসা, িবরাম র, িদনাজ র।

37 13010 খানসামা সরকাির পাইলট মেডল উ  িব ালয়, খানসামা, িদনাজ র।

38 13013 বণমালা িনেকতন উ  িব ালয় ও কেলজ, পাবত র, িদনাজ র।

39 13025 সবাতগ  সরকাির পাইলট মেডল উ  িব ালয়, বাচাগ , িদনাজ র।

40 13114 খলিস উ  িব ালয়, পাঃ বলরাম র,বীরগ , িদনাজ র।

41 13123 পা কাঘাট লতান র আদশ ব খী উ  িব ালয়,  পাবত র, িদনাজ র।

42 13146 গািব র টকিনক াল ভােকশনাল ল, খানসামা, িদনাজ র।

43 13150 কন র উ  িব ালয়, রাংগাচাটা হাট,কাহােরাল, িদনাজ র।

44 13152 ব ব  উ  িব ালয়,  এ   রাড, ন ন বাজার, পাবতী র, িদনাজ র।

45 13175 আ াই বািলকা উ  িব ালয়, বীরগ , িদনাজ র।

46 13195 সাি  রাদ র বািলকা উ  িব ালয়, নবাবগ , িদনাজ র।

47 13255 বা িল উ  িব ালয়, বা িল, খানসামা, িদনাজ র।

48 13256 বপািরতলা উ  িব ালয়, িদওর, িবরাম র, িদনাজ র ।

49 13257 চ দগ  এ এস এম ব খী উ  িব ালয়, জািহদ র,  সদর, িদনাজ র।

50 13261 মিতজা র উ  িব ালয়, দৗলত র, বাচাগ , িদনাজ র।

51 13262 পাবিলক উ  িব ালয়, ইসলাম র-722/1, পাবতী র, িদনাজ র।

52 13267 বাচাগ  সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, বাচাগ , িদনাজ র।

53 13270 নবাবগ  সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, িদনাজ র।

54 13273
ক াে নেম  পাবিলক ল এ  কেলজ, উ র ধাবাকল, বীর উ ম শহীদ মাহ ব সনািনবাস, 
পাবতী র, িদনাজ র

55 14002 গাল া ি খী হাই ল, জলঢাকা, নীলফামারী।55 14002 গাল া ি খী হাই ল, জলঢাকা, নীলফামারী।

56 14007 ছিমর উি ন মেডল হাই ল, সানাখালী, সয়দ র,নীলফামারী।

57 14009 িকেশারীগ  ি - খী বািলকা উ চ িব ালয়, িকেশারগ , নীলফামারী।

58 14013 শওটগাড়ী মাহ িদয়া ি খী আিলম মাদরাসা, ডামার, নীলফামারী।

59 14015 সােহবপাড়া ভােকশনাল হাই ল, বারাগাড়ী, ডামার, নীলফামারী।

60 14016 রামগ  টকিনক াল ভােকশনাল ল, রামগ , সদর, নীলফামারী।

61 14019 কী নীয়া ি খী উ  িব ালয়, পাঃ পাড়াহাট, নীলফামারী।

62 14021 রামগ  টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, রামগ , নীলফামারী।

63 14047 দাহলপাড়া জনতা  দািখল মাদরাসা, পাঃ চৗপিসহাট, িডমলা, নীলফামারী।

64 14050 ক াবাড়ী কািরগির ও বসায় ব াপনা মহািব ালয়, দি ণবাহািগলী, িকেশারগ , নীলফামারী।

65 14054 সয়দ র  আদশ বািলকা িব ালয় ও  কেলজ, সয়দ র, নীলফামারী।

66 14057 িনতাই ডাংগাপাড়া মাহ িবয়া দািখল মাদরাসা, িকেশারীগ , নীলফামারী।

67 14059 গয়াবাড়ী ল এ  কেলজ, পাঃ গয়াবাড়ী, ডমলা,নীলফামারী।

68 14080 দওয়ানগ  সেখর বাজার টকিনক াল ভােকশনাল ল, দােরায়ানী, নীলফামারী

69 14084 বড়িভটা এস, এস, িস ভােকশনাল িব ালয়, িকেশারগ , নীলফামারী।

70 14097 িসে রগাড়ী উ  িব ালয়,  িকেশারগ , িনলফামারী।

71 14100 ঠা ামাির টকিনক াল এ  িবএম কেলজ, জলঢাকা, নীলফামারী।

72 14106 ভড়েভড়ী মাঝাপাড়া উ  িব ালয়, িকেশারগ , নীলফামারী।

73 14110 পাংগােচৗপথী আ ল মিজদ আিলম মা াসা, ডামার, নীলফামারী।

74 14121 হির  পাঠ উ  িব ালয়, জলঢাকা, নীলফামারী।

75 14125 ক কাটা ি খী উ  িব ালয়, ক কাটা, নীলফামারী।

76 14130 কাঠালতিল উ  িব ালয়, পা-িচলাহা , মার, নীলফামারী।

77 14134 বাবরীঝাড় ব খী উ  িব ালয়, িদঘলডা ী, নীলফামারী সদর, নীলফামারী।



78 14137 নকব  উ  িব ালয়, নকব , জলঢাকা, নীলফামারী।

79 14138 সানারায় উ  িব ালয়, ছাতনাই, ডামার, নীলফামারী ।

80 14145 সয়দ র সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, সয়দ র, নীলফামারী।

81 14146 িডমলা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, িডমলা, নীলফামারী।

82 15001 সাপ বাড়ী উ  িব ালয়, আিদতমাির, লালমিনরহাট।

83 15003 হাজীগ  আল ইয়ািছন দা ল উ ম মাদরাসা, আিদতমারী, লালমিনরহাট।

84 15004 মেহ নগর উ  িব ালয, পাঃ মেহ নগর, লালমিনরহাট।

85 15005 কাজীর চওড়া হাই ল, সদর , লালমিনরহাট।

86 15044 না ড়ী আদশ ব খী বািলকা উ  িব ালয়, না ড়ীর হাট, আিদতমারী, লালমিনরহাট।

87 15048 কািরগির িশ ণ ক , লালমিনরহাট।

88 15053 হাতীবা া টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  মিহলা কেলজ,   হাতীবা া, লালমিনরহাট।

89 15057 ছােবরা খা ন বািলকা উ  িব ালয়,  আিদতমাির, লালমিনরহাট।

90 15058 গ ম য়া ি  খী উ  িব ালয়,  আিদতমাির, লালমিনরহাট।

91 15063 উ রব  টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  কেলজ,  আিদতমাির, লালমিনরহাট।

92 15070 আিদতমারী কাে র বমন মা িমক বািলকা িব ালয় ও কেলজ, আিদতমারী, লালমিনরহাট।

93 15071 ভবানী র সফািতয়া ফািজল(িডি ) মা াসা, হািতবা া, লালমিনরহাট ।

94 15082 ব বজ াম বািলকা উ  িব ালয়,  হািতবা া,  লালমিনরহাট।

95 15091 জাউরািনহাট পাবিলক িবএম কেলজ,হািতবা া,লালমিনরহাট ।95 15091 জাউরািনহাট পাবিলক িবএম কেলজ,হািতবা া,লালমিনরহাট ।

96 15108 মিররহাট এস িস ব খী উ  িব ালয়,আিদতমাির, লালমিনরহাট ।

97 15111 িড়রহাট আদশ উ  িব ালয়, কালীগ , লালমিনরহাট।

98 15115 কািলগ  সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, কািলগ , লালমিনরহাট।

99 16001 কাউিনয়া ি - খী উ   বািলকা িব ালয়, কাউিনয়া, রং র।

100 16004 সমাজক াণ িব ািবথী গালস ল ও কেলজ, রং র।

101 16006 বদরগ  ব খী উ  িব ালয়, বদরগ , রং র।

102 16008 িমঠা র উ  িব ালয়, িমঠা র, রং র।

103 16013 ব র ি খী হাই ল, বদরগ , রং র।

104 16016 মাদারগ  বািলকা উ  িব ালয়, পীরগ , রং র।

105 16017 লালিদঘী গালস একােডমী, পাঃ লালিদঘী, পীরগ , রং র।

106 16019 রবাটসনগ  বািলকা উ  িব ালয়, আলমনগর, সদর, রং র।

107 16021 কলাশ র ন উ  িব ালয়, সদর, রং র।

108 16024 হাজী দেলায়ার হােসন গালস ল, গ াচড়া, রং র।

109 16028 িচলাপাক উ  িব ালয়, িররহাট, তারাগ , রং র।

110 16041 মাদারহাট টকিনক াল এ  িবএম কেলজ, ামঃ মাদার র,  পীরগ , রং র।

111 16055 শাহাবগ  টকিনক াল এ  িবএম কেলজ, সদর, রং র।

112 16073 চ নপাট হাই ল,  পাঃ চ নপাট, রং র সদর , রং র।

113 16078 গাপীনাথ র সরদারপাড়া উ  িব ালয়, পাঃ রাধানগর, বদরগ , রং র।

114 16080 জ ক সে াষ র আদশ উ  িব ালয়, জ ক, সে াষ র, িমঠা র, রং র।

115 16083 মিনরাম ি - খী উ  িব ালয়, মিনরাম, গ াচড়া, রং র।

116 16092 কািরগির িশ ণ ক , ধমদাস,নগরমীরগ , রং র।

117 16097 এ াডেভােকট রােকয়া বগম ভােকশনাল ল এ  কেলজ, পীরগাছা, রং র।

118 16124 পাওটানাহাট বািলকা উ  িব ালয়, পীরগাছা, রং র।



119 16125 িকশামাত িজিনয়া দািখল মা াসা, পীরগাছা, রহমত র।

120 16127 ড.এম.আর মিহলা টকিনক াল এ  িব এম কেলজ, িমঠা র,  রং র।

121 16133 গাপাল র টকিনক াল কেলজ, পাঃ গাপাল র, িমঠা র, জলা: রং র

122 16141 রাধা র উ  িব ালয়, পা: করানীর হাট, সদর, রং র।

123 16144 ামলী আইিডয়াল টকিনক াল কেলজ, তাজহাটেরাট, কাতয়ািল, রং র।

124 16159 শা আদশ উ  িব ালয়, তারাগ , রং র।

125 16161 চকবরেখাদা টকিনক াল এ  িব.এম ইনি উট, পীরগ , রং র।

126 16169 সাতদরগা বািলকা উ  িব ালয়, পীরগাছা, রং র ।

127 16170 অ দানগর ি খী বািলকা িব ালয়, পীরগাছা, রং র ।

128 16171 মিমন বাজার উ  িব ালয়, পাঃ সাতদরগা, পীরগাছা, রং র।

129 16207 আদশ উ  িব ালয় , বাতাসন গা র, িমঠা র, রং র ।

130 16209 ব ব  িত উ  িব ালয়, ওসমান র, পীরগ , রং র ।

131 16210 বড়িবল ি খী উ  িব ালয়, বড়িবল, গংগাচড়া, রং র।

132 16211 ধেম র মেহশা ি খী উ  িব ালয়, মীরবাগ, কাউিনয়া, রং র ।

133 16213 িশবেদব চর ি খী উ  িব ালয়, চাওলা, পীরগাছা, রং র ।

134 16220 পীরগ  সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, পীরগ , রং র।

135 17001 থানাহাট পাইলট গালস হাই ল, িচলমারী, িড় াম।

136 17002 রৗমাির িস.িজ জামান হাই ল, রৗমাির, িড় াম।

137 17005 নাইগাছ পাইলট হাই ল, নাইগাছ, উিল র, িড় াম।

138 17006 মধািবকাশ কািরগির উ  িব ালয়, নাইগাছ, উিল র, িড় াম ।

139 17007 গংগারহাট বািলকা উ  িব ালয়, লবাড়ী, িড় াম।139 17007 গংগারহাট বািলকা উ  িব ালয়, লবাড়ী, িড় াম।

140 17012 মাঘলবাশা ি খী  উ   িব ালয়, মাঘলবাশা, িড় াম।

141 17013 হলখানা ি খী  উ  িব ালয়, হলখানা, সদর, িড় াম।

142 17014 দােসরহাট উ  িব ালয়, পাঃ হলখানা, িড় াম।

143 17021 বলগাছা বরকিতয়া ি খী  উ  িব ালয়, সদর, িড় াম।

144 17022 উিল র মহারাণী ণময়ী (এমএস) হাই ল,উিল র, িড় াম ।

145 17053
শহীদ লঃ সামাদ নগর টকিনক াল এ  িবএম ইনি উট, পাঃ জয়মিনরহাট, র ামারী, 

িড় াম

146 17055 ামারী টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, ামারী, িড় াম

147 17056 ফরেকরহাট করামিতয়া উ  িব ালয়,রাজাহাটর, িড় াম।

148 17058 বালাবাড়ী হাট আই এস িসিনয়র (ফািজল) মাদরাসা, িচলমারী, িড় াম।

149 17059 রািজব র স জবাগ দািখল মাদরাসা, রািজব র, িড় াম।

150 17061 বড়লই ি খী  দািখল মাদরাসা,বড়লই, লবাড়ী, িড় াম।

151 17069 নগরাজ র উ  িব ালয়,হাসনাবাদ, লবাড়ী, িড় াম।

152 17071 পােট রী বরকিতয়া ব খী  উ  িব ালয়, ামারী, িড় াম

153 17072 খাচাবাড়ী মা ািকয়া  দািখল মাদরাসা, লবাড়ী, িড় াম।

154 17076 রাজারহাট মেডল মিহলা িবএম ও িষ িডে ামা কেলজ, রাজারহাট, িড় াম।

155 17078 ম েলর বাজার টকিনক াল ল এ  কেলজ, রাজারহাট, িড় াম।

156 17080 র াম কাটা টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, রাজারহাট, িড় াম।

157 17100 ম র র বািলকা উ  িব ালয়, ভাগডা া, িড় াম।

158 17130 মা টকিনক াল ল এ  িবএম কেলজ, ভরেতরছড়া, ামারী, িড় াম।

159 17139 ন  নফরা আদশ বািলকা উ  িব ালয়, উিল র, িড় াম।

160 17140 বজরা স জ বািলকা উ  িব ালয়,উিল র, িড় াম।



161 17179 িমজাপাড়া বসরকাির ভােকশনাল ইনি উট, রৗমারী, িড় াম।

162 17184 বাড়িভটা উ  িব ালয়, বাড়িভটা, লবাড়ী, িড় াম ।

163 17185 চর নওয়ািজ ব খী উ  িব ালয়, চর নওয়ািজ, চর রািজব র, িড় াম ।

164 17186 চর শৗলমারী ব খী উ  িব ালয়,  চর শৗলমারী, রৗমারী, িড় াম ।

165 17190 নােগ রী দয়াময়ী পাইলট একােডমী, পি ম নােগ রী, নােগ রী, িড় াম ।

166 17192 সােকায়া উ  িব ালয়, না া , রাজারহাট, িড় াম ।

167 17193 শিরেফর হাট এম. ইউ. উ  িব ালয়, পাটয়াির, িচলমারী, িড় াম ।

168 17198 নােগ রী সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, নােগ রী, িড় াম।

169 17199 উ মখানা কািরগির িব ালয়, ,নােগ রী, িড় াম।

170 18002 কামিদয়া ি খী হাই ল, গািব গ , গাইবা া।

171 18003 এহদী র ি খী  হাই ল, পাঃ- য়া পা র, পলাশবাড়ী, গাইবা া।

172 18005 গলাকা  ি - খী  উ  িব ালয়, লছিড়, গাইবা া।

173 18009 ধােপরহাট িবএমিপ হাই ল, সা া র, গাইবা া।

174 18011 ফিকরপাড়া মা িমক কািরগির ও ভােকশনাল ইনি উট, সদর , গাইবা া।

175 18014 সাঘাটা টকিনক াল অ া  িবএম আই, ডাকবাংলা বাজার, সাঘাটা, গাইবা া।

176 18015 আলহা  সিলমা মা িমক কািরগির কেলজ, চি র, রগ , গাইবা া।

177 18017 হািমদা খা ন মা িমক ভােকশনাল ল, বনী বাজার, রগ , গাইবা া।

178 18020 এম এ ছামাদ কািরগির ও িব ান কেলজ,পলাশবাড়ী, গাইবা া।

179 18022 কামােলর পাড়া উ  িব ালয়, কামােলর পাড়া, সাঘাটা, গাইবা া।

180 18023 বধন  পাইলট উ  িব ালয়, গািব গ , গাইবা া।

181 18025 সা া র ক এম বািলকা উ  িব ালয়, গাইবা া।181 18025 সা া র ক এম বািলকা উ  িব ালয়, গাইবা া।

182 18027 দি ণ কামারজািন হাই ল, সদর, গাইবা া।

183 18036 শাভাগ  আেমনাবাদ টকিনক াল এ  িবএম কেলজ, রগ , গাইবা া।

184 18044 সাঘাটা টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, সাঘাটা, গাইবা া ।

185 18048 পলাশবািড় কািরগির কেলজ, পলাশবাড়ী, গাইবা া।

186 18052 রগ  কািরগির বািনিজ ক কেলজ, রগ , গাইবা া ।

187 18079 কাচাশহর বািলকা উ  িব ালয়, কাচাশহর, গিব গ , গাইবা া।

188 18104 নাকাইহাট বািলকা িব ালয়, গািব গ , গাইবা া।

189 18108 শাি রাম মিহলা এসএসিস ভােকশনাল ল,  রগ , গাইবা া।

190 18109 মারবাড়ী টকিনক াল ই ি উট, সাঘাটা, গাইবা া।

191 18110 সয়দ র ি - খী উ  িব ালয়,  লছিড়, গাইবা া।

192 18126 ল িরয়া ব খী উ  িব ালয়, গািব গ , গাইবা া।

193 18138 কাচাশহর মেডল কািরগির মিহলা কেলজ, কাচাশহর, গিব গ , গাইবা া।

194 18142 মিহ র বািলকা উ  িব ালয় িব ালয়,  সা া র,  গাইবা া ।

195 18148 িঝনাইদহ হাই ল, পলাশবাড়ী, গাইবা া।

196 18149 িগিরধার র আদশ হাই ল, পলাশবাড়ী, গাইবা া।

197 18150 সিতরজান  বািলকা উ  িব ালয়, রগ , গাইবা া।

198 18151 িজিনয়া এস এ উ  িব ালয়, রগ , গাইবা া।

199 18161 কাচা শহর ি খী উ  িব ালয়, গািব গ , গাইবা া।

200 18165 ম  দােমার র ি খী উ  িব ালয়, সা া র, গাইবা া।

201 18174 রহমত র আদশ বািলকা উ  িব ালয়, গাইবা া সদর, গাইবা া।

202 18175 িকশামত হলিদয়া উ  িব ালয়, রগ , গাইবা া।

203 18189 র উ  িব ালয়, ভাত াম, সা া র, গাইবা া।

204 18194 আমলাগাছী িব. এম. উ  িব ালয়, আমলাগাছী, পলাশবাড়ী, গাইবা া ।



205 18196 কা নগর িবনয় ষণ ব খী উ  িব ালয়, কা নগর, সা া র, গাইবা া ।

206 18198 িপয়ারা র উ  িব ালয়, িপয়ারা র, গাইবা া, গাইবা া।

207 19001 আে ল র পাইলট উ  বািলকা িব ালয়, আে ল র, জয় রহাট।

208 19003 তলাল পাইলট উ  িব ালয়,   তলাল, জয় রহাট।

209 19005 ইটােখালা টকিনক াল ইনি উট, তলাল, জয় রহাট।

210 19010 িবজেনস ােনজেম  ইনি উট, প চিবিব, জয় রহাট।

211 19013 সালাই র হাই ল, প চিবিব, জয় রহাট।

212 19017 মা াই িব ান ও কািরগির কেলজ, কালাই, জয় রহাট।

213 19020 িস  কািরগির কেলজ, সদর, জয় রহাট।

214 19025 জয় রহাট সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, খ ন র, জয় রহাট।

215 19056 িবয়ালা ি - খী উ  িব ালয়,মা াই, কালাই, জয় রহাট ।

216 19073 িসধইল কািরগির এসএসিস ভােকশনাল িব ালয়, প চিবিব,  জয় রহাট ।

217 19093 ক শ র আিদবাসী এস.এস.িস ভােকশনাল ইনি উট, প চিবিব, জয় রহাট।

218 19096 জয় রহাট আর িব সরকাির উ  িব ালয়, জয় রহাট সদর, জয় রহাট।

219 19099 আে ল র সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, আে ল র, জয় রহাট।

220 20005 ন ী াম পাইলট উ  িব ালয়, ন ী াম, ব ড়া।

221 20020 খান র উ  িব ালয়, পাঃ সয়দ আহমদ কেলজ, সানাতলা, ব ড়া।

222 20028 িশকার র র উ  িব ালয়, নেগালা, সদর , ব ড়া।

223 20033 কাহা  ি - খী িস ীিকয়া িসিনয়র মাদরাসা, কাহা , ব ড়া।

224 20034 কাজীপাড়া ি খী হাই ল, কাহা , ব ড়া।

225 20041 বােঘাপাড়া শহীদ দােনশ উি ন হাই ল, সদর, ব ড়া।225 20041 বােঘাপাড়া শহীদ দােনশ উি ন হাই ল, সদর, ব ড়া।

226 20042 নরহ  ব খী উ  িব ালয়, কাহা , ব ড়া।

227 20044 সতীশচ  কািরগির ল ও কেলজ, ওমর রহাট, ন ী াম, ব ড়া।

228 20082
আল হজাব মিহলা টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, মালামগাড়ী, পা ও িশবগ , 
ব ড়া।

229 20097 এমএসএস টকিনক াল ইনি উট( আই), পা- নেগালা, সদর, ব ড়া।

230 20110 কচর বািলকা উ  িব ালয়, পাঃ ফ পর, ব ড়া সদর, ব ড়া।

231 20120 সাত িশ িলয়া ি খী উ   িব ালয়,ভবানীগ ,সদর, ব ড়া।

232 20131 ব ড়া পৗর টকিনক াল এ  িবএম কেলজ, পা- জাড়গাছা হাট, সদর, ব ড়া ।

233 20133 কাহা  তাই নেনছা (পাইলট) বািলকা উ  িব ালয়, কাহা , ব ড়া।

234 20134 সা াহার িব,িপ উ  িব ালয়, আদমিদিঘ, ব ড়া।

235 20136 এনােয়ত আলী ি - খী উ  িব ালয়, পাঃ ভ রপাড়া, সানাতলা, ব ড়া।

236 20137 দািড়দহ বািলকা ব খী উ   িব ালয়,  িশবগ , ব ড়া।

237 20156 কালােমবাদ উ  িব ালয়, ামঃ কলােকাপা, পাঃ কলােকাপা, গাবতলী, ব ড়া

238 20160 ভ িদঘী চৗরা  এসএসিস ভােকশনাল বািলকা িব ালয়, ন ী াম, ব ড়া।

239 20178 না জা উ  িব ালয়, না জা বাজার, িড়গ , ব ড়া সদর, ব ড়া।

240 20209 ম রা র উ  িব ালয়, জলা: পচািচয়া, জলা: ব ড়া

241 20211 দায়ালসাড়া উ  িব ালয়, পাঃ ল, শর র, ব ড়া

242 20220 সািরয়াকাি  পাইলট বািলকা উ  িব ালয়, সািরয়াকাি , ব ড়া।

243 20221  মাকামতলা কািরঃ ই ং উট, িশবগ , ব ড়া।

244 20239 প চ াম উ  িব ালয়, কাহা , ব ড়া।

245 20248 টংরা ড়া এস.এস.িস ভােকশনালাল ইনি উট, সািরয়াকাি , ব ড়া।

246 20305 মা ডালী উ  িব ালয়, সদর, ব ড়া।

247 20308 ি েযা া টকিনক াল ল এ  কেলজ,  রান বাজার, গাবতলী, ব ড়া।



248 20314 অেঘার মাল া উ  িব ালয়, অেঘার, কাহা , ব ড়া ।

249 20315 ব ড়া ওয়াইএমিসএ পাবিলক ল অ া  কেলজ, ঠনঠিনয়া, ব ড়া সদর, ব ড়া

250 20317 হিরখালী উ  িব ালয়, হাসরাজ, সানাতলা, ব ড়া ।

251 20318 কড়ই হাট ব খী উ  িব ালয়, হাটকড়ই , নি াম, ব ড়া ।

252 20319 নশরত র ব খী উ  িব ালয়, নশরত র, আদমিদিঘ, ব ড়া ।

253 20320 নপালতলী উ  িব ালয়, নপালতলী, গাবতিল, ব ড়া ।

254 20323 সািরয়াকাি  সরকাির বালক উ  িব ালয়, হাটেশর র, সািরয়াকাি , ব ড়া ।

255 20328 মাঠপাড়া বািলকা উ  িব ালয়, াম: মাঠপাড়া, পাঃ িচবাড়ী, নট, ব ড়া।

256 21007 মা া এস িস পাইলট হাই ল, পাঃ সাদ র, মা া, নওগ ।

257 21012 খনেজাড় জয়সারা হাই ল, আ াই, নওগ ।

258 21015 বটতলী বািলকা উ  িব ালয়, নওগ ।

259 21018 ইয়া মা িমক আদশ িব ালয়,  পি তলা, নওগ ।

260 21022 রািদল ,িব,এম কেলজ, এনােয়ত র, রহমত র, মহােদব র, নওগ ।

261 21024 মা া িবএম ইনি উট, মা া, নওগ ।

262 21026 চক হির নারায়ণ দািখল মাদরাসা, চকহির র, মা া, নওগ ।

263 21030 গেহলা র এন এম উ  িব ালয়, গেহলা র, রানীনগর, নওগ ।

264 21039 ব মা া টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  কেলজ,  মা া,  নওগ ।

265 21043 সাতবািড়য়া টকিনক াল অ া , িব.এম.কেলজ, মা া,  নওগ ।

266 21047 চকচ পাই টকিনক াল এ  িব, এম কেলজ, নওগ  সদর, নওগ ।

267 21076 িনয়ামত র ব খী উ   িব ালয়, িনয়ামত র, নওগ ।

268 21078 কালা িবজলী ি খী উ  িব ালয়, বদলগাছী, নওগ ।268 21078 কালা িবজলী ি খী উ  িব ালয়, বদলগাছী, নওগ ।

269 21079 ব করইল ব খী উ  িব ালয়, ব করইল, পি তলা,নওগ ।

270 21081 ট টাইল ভােকশনাল ইনি উট, রজাক র, নওগ ।

271 21091 সফা র ইউিনয়ন দািখল মাদরাসা, পাঃ পাহার র,  মহােদব র, নওগ ।

272 21092 শিলয়া উ  িব ালয়, পাঃ শিলয়া, আ াই, নওগ ।

273 21093 কািশয়াবাড়ী উ  িব ালয়, আহসানগ , আ াই, নওগ ।

274 21096 ফেতজ র ইসলািময়া দািখল মাদরাস, বদলগাছী, নওগ ।

275 21098 মীর র ইসলামীয়া দািখল মাদরাসা, পাঃ সিতহাট, মা া, নওগ ।

276 21115 িমজা র টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, বদলগাছী, নওগ ।

277 21126 চককামেদব টকিনক াল ( ভাক) ল, মা া, নওগ ।

278 21128 খা াপাড়া এস,এস,িস মিহলা ভােকশনাল ইনি উট, সাপাহার,  নওগ ।

279 21143 কশব সরকার পাড়া ভােকশনাল উ  িব ালয়, মা া, নওগ ।

280 21144 চক-আিতথা উ  িব ালয়, পাঃ চক-আিতথা, নওগ ।

281 21152 আইিডয়াল টকিনক াল ভাকঃ ল এ  কেলজ, িসংসাড়া, আ াই, নওগ ।

282 21180 গািব র আইিডয়াল টকিনক াল ল, মা া, নওগ ।

283 21206 আইহাই উ  িব ালয়, আইহাই, সাপাহার, নওগ  ।

284 21207 বা াই খাড়া উ  িব ালয়, বা াই খাড়া, আ াই, নওগ  ।

285 21210 ফেত র (১ম) উ  িব ালয়, ফেত র, নওগ  সদর, নওগ  ।

286 21211 গাবরচ পাহাট, উ  িব ালয়, বদলগাছী, নওগ ।

287 21212 খা র ইউ িপ উ  িব ালয়, খা র, মহােদব র, নওগ  ।

288 21214 শালবাড়ী ব খী উ  িব ালয়, শালবাড়ী, িনয়ামত র, নওগ ।

289 21217 সাপাহার সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, সাপাহার, নওগ ।

290 21218 এম. বয় াহ সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, প ীতলা, নওগ ।

291 22011 রাজবাড়ী উ  িব ালয়,হাটরাজবাড়ী, নােচাল, চ পাইনবাবগ ।



292 22017 গাম া র পাইলট উ  িব ালয়, গাম া র,চ পাইনববাবগ ।

293 22040 ব লতলা দািখল মাদরাসা, পাঃ হাটবাকইল, নােচাল, চ পাইনবাবগ ।

294 22051 টকিনক াল িনং স ার, চ পাইনবাবগ ।

295 22061
এস,এস, টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, ামঃ সে াষ র ( াম র), পাঃ 
আিলনগর, গাম া র, চ পাইনবাবগ ।

296 22121 ি  হযরত আলী উ  িব ালয়, রাম র, নােচাল, চ পাইনবাবগ  ।

297 22122 িশবগ  উ  িব ালয়, সিলমাবাদ, িশবগ , চ পাইনবাবগ ।

298 22124 নােচাল সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, নােচাল, চ পাইনবাবগ ।

299 23019 কাঠালবাড়ীয়া উ  িব ালয়,  গা র, রাজশাহী।

300 23027 বল িরয়া হাই ল, য়া, রাজশাহী।

301 23032 গাড়সার হাই ল, বাগমারা, রাজশাহী।

302 23039 গাপাল র ইসলািময়া আিলম মা াসা, বাগমারা, রাজশাহী ।

303 23047 বাউসা ভােকশনাল ইনি উট, বাউসা, বাঘা, রাজশাহী।

304 23051 জাতকািতক িব এন হাই ল, জাতকািতক, ন নগািছ, চারঘাট, রাজশাহী।

305 23052 নওদারা ি খী  হাই ল, চারঘাট, রাজশাহী।

306 23053 ওমরগািড় দা ল খােয়র ফািজল মাদরাসা, চারঘাট, রাজশাহী।

307 23054 জাফর র মা িমক বািলকা িব ালয়, চারঘাট, রাজশাহী।

308 23063 বায়া ল ও কেলজ, পাঃ পবা, শাহ মখ ম, রাজশাহী।

309 23066 কা লা স জ সংঘ আদশ উ  িব ালয় এ  কেলজ, রাজশাহী

310 23077 হাজীয়ান আফেরাজা বগম বািনিজ ক কেলজ, বায়ািলয়া, রাজশাহী।

311 23090 বা িদয়াড় টকিনক াল এ  িবএম কেলজ, চারঘাট, রাজশাহী।311 23090 বা িদয়াড় টকিনক াল এ  িবএম কেলজ, চারঘাট, রাজশাহী।

312 23098 র রামনগর টকিনক াল িবএম কেলজ,  বাগমারা, রাজশাহী।

313 23101 চৗমহনী হাই ল, পবা, রাজশাহী।

314 23111
িস  টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, ২১৫ হড় াম ন ন পাড়া, িস  বাইপাস রাড, 
পাঃ রাজশাহী কাট,  রাজপাড়া, রাজশাহী।

315 23118 বা িদয়া দািখল মাদরাসা, পাঃ শা য়া, চারঘাট, রাজশাহী।

316 23152 সােলহা শা  মাহা দ উ  িব ালয়, চারঘাট, রাজশাহী।

317 23155 ভড়ােপাড়া টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  ইনি উট,পবা, রাজশাহী

318 23160 রাণীনগর টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, রাণীনগর, কাজলা, বায়ালীয়া, রাজশাহী।

319 23161 ীণ গােডন টকিনক াল ল এ  িবএম কেলজ, বায়ািলয়া, রাজশাহী।

320 23164 শা াজ র উ  িব ালয়,  য়া, রাজশাহী।

321 23190
রাজপাড়া আদশ মিহলা টকিনক াল এ  িবএম কেলজ, হড় াম ন ন পাড়া, িস  বাইপাস রাড, 
রাজপাড়া, রাজশাহী।

322 23200 জািমরা উ  িব ালয়, পাঃ জািমরা, য়া, রাজশাহী।

323 23222 আদশ টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, রাজপাড়া, রাজশাহী।

324 23240 মিতহার টকিনক াল ল এ  কেলজ, কাজলা, মিতহার, রাজশাহী।

325 23246 পােলাপাড়া উ  িব ালয়, ামঃ পােলাপাড়া, য়া, রাজশাহী।

326 23255 মেডল টকিনক াল অ া  িব,এম ল ও কেলজ,শাহেমাখ ম, রাজশাহী।

327 23257 মাসকাটাদীিঘ ব খী উ  িব ালয়, পবা, রাজশাহী।

328 23258 মৗপাড়া উ  িব ালয়, পাঃ ধাপাঘাটা, মাহন র, রাজশাহী।

329 23259 দা ল উ  িব ালয়, মাহন র, রাজশাহী ।

330 23260 াম র মা িমক টকিনক াল ও ভােকশনাল ইনি উট, গা র, রাজশাহী।

331 23261 মিতহার টকিনক াল ল এ  কেলজ, কাজলা, মিতহার, রাজশাহী।



332 23265 ব কড়া রায় র গাপা র টকিনক াল এ  িবএম কেলজ, চারঘাট, রাজশাহী।

333 23302 রমজান পাড়া মিহলা ভাকঃ ল, বাগমারা, রাজশাহী।

334 23308 বলিশং উ  িব ালয়, বাঘমারা, রাজশাহী ।

335 23312 পি ম িজকরা হাই ল, চারঘাট, রাজশাহী।

336 23314 িঝকরা টক ল এ  িবএম কেলজ, বাগমার, রাজশাহী

337 23324 রাজশাহী কমাস কেলজ, পা-কাজলা, মিতহার, রাজশাহী।

338 23327 িবর ৎসা অিবনাশ ল এ  কেলজ, বাঘমারা, রাজশাহী।

339 23328 শহীদ সেক ার মেমািরয়াল আদশ উ  িব ালয়, বাঘমারা রাজশাহী।

340 23329 মা ার র উ  িব ালয়, চারঘাট, রাজশাহী।

341 23336 িশবজাইট মা িমক ও কািরগির ভােকশনাল ইনি উট, বাঘামারা, রাজশাহী।

342 23360 ি ি পাল ল মাহা দ কািরগির ল, তােনার, রাজশাহী।

343 23402 জাহানাবাদ উ  িব ালয়, জাহানাবাদ, মাহন র, রাজশাহী ।

344 23405 পারসাওতা িবেনাদ র উ  িব ালয়, পারসাওতা, বাঘা, রাজশাহী ।

345 23408 াম র উ  িব ালয়, াম র, পবা, রাজশাহী ।

346 23413 চারঘাট সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, চারঘাট, রাজশাহী।

347 24002 লাল র খিত ে ছা পাইলট গালস হাই ল, লাল র, নােটার।

348 24008 আেনায়ারা পাইলট বািলকা উ  িব ালয়, িসংড়া, নােটার।

349 24014 মা দ র মা াবাজার কািরগির ল এ  কেলজ,  দাস র, নােটার।

350 24015 চলনিবল কািরগির ও কমাস কেলজ, িবয়াঘাট, দাস র, নােটার।

351 24016 দাস র মিহলা টকিনক াল ও বািণিজ ক কেলজ, দাস র, নােটার।

352 24021 হয়বত র আদশ বািলকা উ  িব ালয়,  নােটার, সদর,  নােটার ।352 24021 হয়বত র আদশ বািলকা উ  িব ালয়,  নােটার, সদর,  নােটার ।

353 24022 হালসা হাই ল, িব  হালসা,  নােটার, সদর,  নােটার ।

354 24023 চ দ র দািখল মাদরাসা, জনা ণবা , নােটার।

355 24031 লাকমান র ি খী  উ  িব ালয়, বাগািতপাড়া, নােটার।

356 24033 জামনগর ি খী উ  িব ালয়, জামনগর বাজার, নােটার।

357 24035 িচথিলয়া ি খী ল, পাঃ লাকমান র,বাগািতপাড়া, নােটার।

358 24038 মিনহার রাম র উ  িব ালয়, লাল র, নােটার।

359 24052 আমজাদ হােসন মেমািরয়াল মা িমক ল-ও কেলজ, িসংড়া, নােটার।

360 24053 টকিনক াল ও িবএম কেলজ, িসংড়া, নােটার।

361 24056 কলম কািরগির ল ও কেলজ, কলম, িসংড়া, নােটার।

362 24061 বাগািতপাড়া সরকাির পাইলট মেডল উ  িব ালয়, বাগািতপাড়া, নােটার।

363 24078 সানা র টকিনক াল এ  িবএম কেলজ, সানা র, বাগািতপাড়া, নােটার

364 24131 ব শবাড়ীয়া উ  িব ালয়, বাগাতীপাড়া, নােটার।

365 24160  এমএসএস পিলেটকিনক ইনি উট, সদর, নােটার।

366 24166 িবলমািড়য়া উ  িব ালয়, লাল র, নােটার।

367 24167 মহারাজা জ এন উ  িব ালয়, নােটার সদর, নােটার।

368 24177 উলশহর উ  িব ালয়, বড়াই াম, নােটার।

369 24179 ঠংগামারা উ  িব ালয়, বাগািতপাড়া, নােটার।

370 24184 ড় িড়য়া উ  িব ালয় ও মহািব ালয়, লাল র, নােটার।

371 24187 পলক টকিনক াল ল এ  কেলজ, িসংড়া, নােটার।

372 24191 চামাির িব.এন উ  িব ালয়, পাঃ চামাির, িসংড়া, নােটার।

373 24192 পায়াল ড়া পাটপাড়া ব খী উ  িব ালয়,  দাস র, নােটার।

374 24196 বয়না ভরাট সরকার বাড়ী উ  িব ালয়, বড়াই াম,  নােটার।

375 24197 বড়াই াম বািলকা উ  িব ালয়, বড়াই াম,  নােটার।



376 24199 ষপাড়া আদশ উ  িব ালয়, লাল র, নােটার।

377 24219 বড়াই াম পাইলট উ  িব ালয়, বড়াই াম, নােটার ।

378 24221 জানাইল এমএল উ  িব ালয়, জানাইল, বড়াই াম, নােটার।

379 24228 দাস র সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, দাস র, নােটার।

380 25003 মঘাই ই ইউ আই হাই ল, মঘাই ,কাজী র, িসরাজগ ।

381 25005 িজ এস ক এল উ  িব ালয়, পাঃ সরাৈতল, বল িচ, িসরাজগ ।

382 25007 শাহজাদ র পাইলট হাই ল, শাহজাদ র, িসরাজগ ।

383 25008 উ াপাড়া মােচ স পাইলট সরকাির উ  িব ালয়, উ াপাড়া, িসরাজগ ।

384 25009 কািলয়াৈকর আদশ উ  িব ালয়, উ াপাড়া, িসরাজগ ।

385 25016 আলহা  আহমদ আলী দািখল মা াসা দিবরগ , উ াপাড়া, িসরাজগ ।

386 25022 বড়শী ভা া জরক আলী বগম ময়না হাই ল, কাজী র, িসরাজগ ।

387 25024 ভবানী র টকিনক াল ইনি উট, চািলতাডা া, কাজী র, িসরাজগ ।

388 25031 জাফর ইকবাল কািরগির গালস হাই ল, তাড়াশ,িসরাজগ ।

389 25033 খাশকাউিলয়া ক. আর পাইলট উ  িব ালয়, চৗহািল, িসরাজগ ।

390 25054 কািজ র থানা সদর িবএম কেলজ, কাজী র, িসরাজগ ।

391 25092 চৗহািল মিহলা বািলকা ফািজল মা াসা, চৗহািল, িসরাজগ ।

392 25100 িডেক উ  িব ালয়, রায়গ , িসরাজগ ।

393 25103 চিলতাডা া মা িমক কািরগির এ  ভােকশনাল গালস ইনি উট, কািজ র, িসরাজগ  ।

394 25158 ল পাকড়াশী ই উশন, পাঃ ঘাটাবাড়ী, শাহজাদ র, িসরাজগ  ।

395 25159 মােলকা মিতয়ার রহমান টকিনক াল ল, ই ামিত, িসরাজগ   ।395 25159 মােলকা মিতয়ার রহমান টকিনক াল ল, ই ামিত, িসরাজগ   ।

396 25161 এ, ক,এম কািরগির ও ভােকশনাল বািলকা উ  িব ালয়, সদর, িসরাজগ  ।

397 25225 এম,মন র আলী টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  ইনি উট, কাজী র, িসরাজগ ।

398 25238 উ াপাড়া টকিনক াল এ  িবএম ইনি উট, কাজী র, িসরাজগ ।

399 25245 আলী র আমডা া ল ও কেলজ, উ াপাড়া, িসরাজগ ।

400 25246 আিরয়া মাহন উ  িব ালয়, আিরয়া মাহন,সদর, রাজগ  ।

401 25249 চ াইেকানা এম. এল. উ  িব ালয়, চ াইেকানা, রায়গ , িসরাজগ  ।

402 25250 চর িগিরশ ইউিনয়ন এম. ন র আলী জাতীয় উ  িব ালয়, মািরয়া বাড়ী, কাজী র, িসরাজগ ।

403 25252 ডা.তাসিমনা মিতন উ  িব ালয়, র, সদর, িসরাজগ  ।

404 25256 খচালা আিদবাসী উ  িব ালয়, খচালা, িনমগািছ , রায়গ , িসরাজগ  ।

405 25260 গেবলাই ৎিফয়া উ  িব ালয়, গেবলাই, কামারখ , িসরাজগ  ।

406 25263 রায়গ  পাইলট উ  িব ালয়, রায়গ , িসরাজগ  ।

407 25267 িসরাজগ  ব খী উ  িব ালয়, সদর,  িসরাজগ

408 25268 তারাকাি  উ  িব ালয়, তারাকাি , কাজী র, িসরাজগ ।

409 25269 উ াপাড়া আদশ উ  িব ালয়, উ াপাড়া, উ াপাড়া, িসরাজগ  ।

410 25275 শাহজাদ র সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, িসরাজগ ।

411 26001 স িথয়া পাইলট হাই ল, স িথয়া, পাবনা।

412 26004 আসনা গাপাল র রােহলা খা ন গালস ল, পাঃ  দাপারী, ঈ রদী, পাবনা।

413 26006 দেবা র পাইলট বািলকা উ  িব ালয়, আটঘিরয়া, পাবনা।

414 26017 মিহমচ  বলী উ  িব ালয়, সদর, পাবনা।

415 26022 বনওয়ারীনগর সরকাির িস.িব. পাইলট উ  িব ালয়, ফিরদ র, পাবনা।

416 26024 িচনাখড়া হাই ল, জানগর, পাবনা।



417 26054 ভা ড়া টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, ভা ড়া, পাবনা।

418 26077 চরেসন াম মিহলা ভােকশনাল ইনি িউট,অ মিনয়া, চাটেমাহর, পাবনা।

419 26092 দাগাছী উ  িব ালয় ও কেলজ, সদর, পাবনা।

420 26093 েকাল আিজজা িত উ  িব ালয়, বিলয়া, সদর, পাবনা।

421 26098 িকয়াম উি ন ফিকর টকিনক াল এ  িব এম কেলজ, জানগর, পাবনা।

422 26106 ধবাড়ীয়া এম. ি - খী দািখল মাদরাসা, ভা রা, পাবনা।

423 26107 চর আ েতাষ র উ  িব ালয়, পাঃ পাবনা সদর , পাবনা।

424 26114 কািরগির িশ ণ ক , রাজা র, পাবনা।

425 26125 কাশীনাথ র ভােকশনাল হাই ল,নয়াবাড়ী, বড়া,পাবনা।

426 26131 বড়া মিহলা আিলম ম াসা, পাঃ ও বড়া, পাবনা ।

427 26139 রামচ র হাই ল, িখিড়র র, আটঘিরয়া, পাবনা।

428 26149 লাকমান হািকম মেমািরয়াল টকিনক াল হাই ল, জানগর, পাবনা।

429 26150 মাঃ বা ল হােসন টকিনক াল এ  িব এম কেলজ, জানগর, পাবনা ।

430 26160 ঈ রদী কি উটার এ  িব এম কেলজ ব টংরী,ঈ রদী, পাবনা।

431 26161 আলহা  ট টাইল িমলস উ  িব ালয়, ঈ রদী পৗরসভা, পাবনা।

432 26167 খেয়রবাড়ীয়া শহীদ আহে দ রিফক উ  িব ালয় , পাবনা।

433 26199 সরকার বসরকাির ভােকশনাল ল এ  কেলজ, সািথয়া, পাবনা।

434 26210 জাহানারা কা ন িত উ  িব ালয়, ঘাড়াদাহ, জানগর, পাবনা ।

435 26211 নাকািলয়া স ড়ািশয়া বিণক উ  িব ালয়, ন ন পচােকালা, বড়া, পাবনা ।

436 26215 সড়াবািড়য়া উ  িব ালয়, সড়াবািড়য়া, আটঘিরয়া, পাবনা ।

437 26216 সানাতলা উ  িব ালয়, সানাতলা, সাি য়া, পাবনা ।437 26216 সানাতলা উ  িব ালয়, সানাতলা, সাি য়া, পাবনা ।

438 26222 শহীদ শখ রােসল সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, সািথয়া, পাবনা।

439 27001 খাসম রা র মা িমক িব ালয়, দৗলত র, ি য়া।

440 27004 মিন র খাকসা পাইলট হাই ল, খাকসা, ি য়া।

441 27007 ি  ভােকশনাল িনং ইনি উট (মিহলা), সদর , ি য়া।

442 27013 সরকাির ভড়ামারা পাইলট মা িমক বািলকা িব ালয়, ভড়ামারা, ি য়া।

443 27018 ভড়ামারা হাই ল, ভড়ামারা, ি য়া।

444 27020 দৗলত র পাইলট মা িমক বািলকা িব ালয়,   দৗলত র, ি য়া।

445 27041 ি র মা িমক িব ালয়, ি র, ি য়া।

446 27058 ক এম মা িমক বািলকা িব ালয়, িমর র, ি য়া।

447 27066 কমলা র মা িমক িব ালয়,কমলা র, সদর, ি য়া ।

448 27077 বিলদাপাড়া পিলেটকিনক ইনি উট, িমর র, ি য়া।

449 27082 ক, এন, িব মা িমক বালক িব ালয়, িমর র, ি য়া।

450 27083 িসরা ল হক সিলম মা িমক িব ালয়, সদর, ি য়া।

451 27090 দিরপাড়া মেডল মা িমক িব ালয়, দৗলত র, জলা: ি য়া।

452 27095 হািলমা বগম একােডমী মা িমক িব ালয়, ভড়ামারা, ি য়া।

453 27096 দৗলত র সরকাির পাইলট মেডল মা িমক িব ালয়, দৗলত র, ি য়া।

454 27100 মেহ র মা ঃ িব ালয়, মারখালী, ি য়া।

455 27110 বেনা াম মা িমক িব ালয়, খাকশা, ি য়া।

456 27122 ড়াপাড়া িমটন মা িমক িব ালয়, পা-আমলা সদর র, িমর র, ি য়া ।

457 27130 শামস র মা িমক বািলকা িব ালয়, খাকশা, ি য়া।

458 27131 খাকসা জািন র পাইলট মা িমক বািলকা িব া◌ালয়, খাকশা, ি য়া।

459 27134 িশ িলয়া মা িমক িব ালয়,িশ িলয়া, খাকসা, ি য়া।

460 27138 ধরম র মা িমক িব ালয়, ধরম র, ভড়ামারা, ি য়া ।



461 27139 ঈ রদী মা িমক উ  িব ালয়, ঈ রদী, খাকসা, ি য়া ।

462 27149 ভড়ামারা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ভড়ামারা, ি য়া।

463 27150 এ, এস, ক, এম, িপ মা িমক িব ালয়,  ভড়ামারা, ি য়া।

464 27151 ক, এস, এম ঢাকা-িমনাপাড়া উ  মা িমক িব ালয়, সদর, ি য়া।

465 28002 লবাড়ীয়া মা িমক িব ালয়, সদর , মেহর র।

466 28045 িজবনগর সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, িজবনগর, মেহর র।

467 29016 ি গ  একােডমী মা িমক িব ালয়, পাঃ ি গ , আলমডাংগা, য়াডা া।

468 29027 এনােয়ত র বাড়াদী আলহা  মীর খা ার আলী মা িমক িব ালয়, আলমডাংগা, য়াডাংগা ।

469 29032 ভাংবাড়ীয়া মা িমক িব ালয়, পাঃ হাটেবায়ািলয়া, আলমডাংগা, য়াডাংগা।

470 29072 হারদী মীর সাম ি ন আহেমদ মা িমক িব ালয়, আলমডা া, য়াডা া ।

471 29075 জীবননগর সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, জীবননগর, য়াডা া।

472 30003 সিল ে ছা গালস হাই ল, নলডা া, কালীগ ,িঝনাইদহ।

473 30004 র নাথ র হােসন আলী দািখল মাদরাসা, হিরণা , িঝনাইদহ।

474 30006 নলডাংগা ষণ পাইলট মা িমক িব ালয়, কালীগ , িঝনাইদহ।

475 30008 শল পা সরকাির পাইলট উ  িব ালয়, শল পা, িঝনাইদহ।

476 30009 কাটচ দ র সরকাির মেডল পাইলট মা িমক িব ালয়, কাটচ দ র,িঝনাইদহ

477 30012 মেহষ র ি খী হাই ল, মেহষ র, িঝনাইদহ।

478 30013 িব ান ও কািরগির ইনি উট , সদর িঝনাইদহ।

479 30031 লাউিদয়া মা িমক িব ালয়, সদর ,িঝনাইদহ।

480 30038 দ  নগর এস এম ফাম মা িমক িব ালয়, মেহশ র, িঝনাইদহ।480 30038 দ  নগর এস এম ফাম মা িমক িব ালয়, মেহশ র, িঝনাইদহ।

481 30043 কািরগির িশ ণ ক , সদর, িঝনাইদহ।

482 30056 গা া বাজার কািরগির ল এ  িবএম কেলজ, গা া বাজার, িঝনাইদহ।

483 30071 সাফদার র ন র আলী একােডমী,জয়িদয়া, কাটচ দ র, জলা: িঝনাইদহ ।

484 30093 অিচ র মা িমক িব ালয়, শল পা, িঝনাইদহ।

485 30100 হাট বারবাজার মা িমক িব ালয়, পাঃ হাট বারবাজার, কালীগ , িঝনাইদহ।

486 30116 খািলশ র মা িমক িব ালয়, খািলশ র , মেহশ র, িঝনাইদহ ।

487 30119 শখ মাজাফফর হাসাইন মা িমক িব ালয়, বা হার, কাটচ দ র, িঝনাইদহ ।

488 31003 মা রা িডয়াম পাড়া বািলকা গালস আিলম মাদরাসা, সদর, মা রা।

489 31007 আমৈতল জাতীয় ত ন সংঘ মাদরাসা, র, মা রা।

490 31008 সর তী মা িমক িব ালয়, পাঃ িসংড়া, শািলখা, মা রা।

491 31009 র এমিস পাইলট মা িমক িব ালয়, র, মা রা।

492 31010 খামারপাড়া গালস হাই ল,খামারপাড়া বাজার, র, মা রা।

493 31011 গ ারাম র িপ ক মা িমক িব ালয়, পাঃ হিরতলা, শািলখা, মা রা।

494 31039 খাটর রামন কাঠী মা িমক িব ালয়, শািলখা , মা রা

495 31042 হ  মা িমক িব ালয়, পাঃ আড়পাড়া, শািলখা, মা ড়া।

496 31052 জগদল সি লনী মা িমক িব ালয়, মা রা।

497 31053 সওজগাতী আদশ মা িমক বািলকা িব ালয়, শািলখা, মা ড়া।

498 31064 চৗগািছ মা ঃ িব ালয়, র, মা রা।

499 31069 ি  শিহ র রহমান িবএম কেলজ,আড়পাড়া,শািলখা, মা রা।

500 31077 কাটাখালী উ  িব ালয়, নরিসংহা , মা রা সদর, মা রা ।

501 31084 শািলখা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, মা রা।

502 32002 কািলয়া পাইলট িপএস মা িমক গালস ল,কািলয়া, নড়াইল

503 32003 বড় লা িশ  সদন কমে  ক ােডট মা িমক িব ালয়, সদর , নড়াইল।



504 32006 মাইজপাড়া মা িমক িব ালয়, মাইজপাড়া, নড়াইল।

505 32010 কািলয়া সরকাির পাইলট মেডল মা িমক িব ালয়, কািলয়া, নড়াইল।

506 32023 শাহবাগ ইউনাইেটড একােডিম, কািলয়া, নড়াইল।

507 32028 বাঐেসানা কামিশয়া মা িমক িব ালয়, পাঃ বাঐেসানা, কািলয়া, নড়াইল।

508 32043 কািরগির িশ ণ ক , নড়াইল।

509 32053 কািলয়া সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, নড়াইল।

510 33002 ধাপাদী মা িমক িব ালয়, নায়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার।

511 33005 খলশী আদশ বািলকা হাই ল,বহরম র, বাঘারপাড়া,যেশার।

512 33012 চৗগাছা সাহদাত মা িমক িব ালয়, পাঃ চৗগাছা, যেশার।

513 33016 নওয়াপাড়া শংকর পাশা সরকাির মা িমক িব ালয়, অভয়নগর, যেশার।

514 33017 বেড় া সে ালনী িব াপীঠ, কশব র, যেশার।

515 33018 ি েযা া কািরগির মা িমক িব ালয়,  কশব র, যেশার।

516 33020 কশব র সরকাির পাইলট উ  মা িমক িব ালয়, কশব র, যেশার।

517 33022 রাজগ  শহীদ িত মা িমক বািলকা িব ালয়, মিনরাম র, যেশার।

518 33077 এ ািসস কি উটার িনং ইনি উট, সদর, যেশার।

519 33091 শল নগর টকিনক াল এ  িবএম কেলজ, িঝকড়গাছা, যেশার।

520 33113 কািরগির িশ ণ ক , নািজর শংকর র, যেশার।

521 33124 সাগরদ ড়ী মাইেকল ম দন ইনি উট, পাঃ সাগরদ ড়ী, কশব র, যেশার ।

522 33140 িসংগাড়ী মেডল মা িমক িব ালয়, পাঃ িগলহাট, অভয়নগর, যেশার।

523 33164 আড়পাড়া মা িমক িব ালয়,  লী, অভয়নগর, যেশার।

524 33210 চ দ র মািঝআলী মা িমক িব ালয়, মিনরাম র, যেশার।524 33210 চ দ র মািঝআলী মা িমক িব ালয়, মিনরাম র, যেশার।

525 33248 বনােপাল ব খী উ  িব ালয়, ভেবরবার, শাশা, যেশার ।

526 33258 ল াম মা িমক িব ালয়, ল াম, কশব র, যেশার ।

527 33273 আ  শারাফ সােদক সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, কশব র, যেশার।

528 33274 মিনরাম র সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, যেশার।

529 33275 শাশা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, যেশার

530 34001 দরগা র এস ক আর এইচ হাই ল, আশা িন, সাত ীরা।

531 34003 তপবন মা িমক িব ালয়, আড়পাংগািশয়া, ামনগর, সাত ীরা।

532 34006 কািলগ  পাইলট কিমউিন  হাই ল,   কািলগ , সাত ীরা।

533 34011 পলাশ র আদশ উ   িব ালয়, পলাশ র, সাত ীরা।

534 34014 পাটেকলঘাটা আদশ উ   িব ালয়, তালা, সাত ীরা।

535 34017 সাত ীরা প ী মংগল মা িমক িব ালয় ও কেলজ, সাত ীর।

536 34019 নিক র পাইলট হাই ল, নিক র, ামনগর, সাত ীরা।

537 34020 নিক র পাইলট বািলকা উ   িব ালয়, পাঃ নিক র,  ামনগর, সাত ীরা।

538 34043 সীমা  বািলকা ভােকশনাল ল এ  কািরগির কেলজ, সদর, সাত ীরা।

539 34070 কামারালী মা িমক িব ালয়, পাঃ কামারালী, কলােরায়া, সাত ীরা।

540 34071 মাহা দ নগর দা ল াত দািখল মাদরাসা, কািলগ , সাত ীরা।

541 34082 আ িলয়া আঃ কােদর মা িমক িব ালয়, ামনগর, সাত ীরা।

542 34083 শহীদ িজয়া দািখল মাদরাসা, পাঃ দয়াড়া, কলােরায়া, সাত ীরা।

543 34084 চ া ল আঃ ঃ চঃ মা িমক িব ালয়, কািলগ , সাত ীরা।

544 34105 দবহাটা টকিনক াল ল, দবহাটা, সাত ীরা।

545 34114 খিললনগর ইউিনয়ন মা িমক িব ালয়, তালা, সাত ীরা।

546 34129 িচংড়াখালী  মা িমক িব া িনেকতন, ামনগর, সাত ীরা।

547 34160 বেহরা এ. . মা িমক িব ালয়, দবহাটা, সাত ীরা ।



548 34161 দমদম মা িমক িব ালয়,গনপিত র, কলােরায়া, সাত ীরা ।

549 34162 ফেলয়া চ দকা  অ ণী মা িমক িব ালয়, চ দকা , তালা, সাত ীরা ।

550 34164 ঈ রী র এ সাবহান উ  িব ালয়, ঈ রী র, ামনগর, সাত ীরা ।

551 34166 িড়য়া িপ এন উ  িব ালয়, িড়য়া,আশা িন, সাত ীরা ।

552 34167 সাত ীরা সরকাির উ  িব ালয়, আলী র,সদর, সাত ীরা ।

553 34170 কািলগ  সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, কািলগ , সাত ীরা।

554 34171 ামনগর সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ামনগর, সাত ীরা।

555 35011 িরয়া এনিজিস অ া  এনিসেক মা িমক িব ালয়, িরয়া, লনা।

556 35017 ফােতমা মেমািরয়াল মা িমক িব ালয়, িদঘিলয়া, লনা।

557 35018 চালনা কিস পাইলট কেলিজেয়ট ল,  দােকাপ, লনা।

558 35052 বা য়া ইউিনয়ন হাই ল, পাঃ বা য়া, দােকাপ, লনা।

559 35054 জলমা চ াখালী মা িমক িব ালয়, জলমা, ব য়াঘাটা, লনা।

560 35058 লতলা টকিনক াল এ  িবজেনস ােনজেম  কেলজ, লতলা, লনা।

561 35085 পানিততা ইসলািময়া দািখল মা াসা, পাঃ পানিততা, তরখাদা, লনা।

562 35094 িশয়ালী মা িমক িব ালয়, িশয়ালী, পসা, লনা।

563 35113
আিক ন সাঈদ িব ান ি  ল এ  িব এম কেলজ,কিব নজ ল ইসলাম সড়ক, দা ল আমান 
মহ া, সানাডা া, লনা।

564 35133 িপ, ,িড রবন টকিনক াল এ  ভােকশনাল ল, পাইকগাছা, লনা।

565 35135 হািড়খালী ভােকশনাল িনং ইনি উট, তরখাদা, লনা।

566 35136 কািলকা র চৗ নী মা িমক িব ালয়, পাঃ সাতহািলয়া, কয়রা, লনা।

567 35137 গাজী আঃ জ ার মা িমক িব ালয়,  কয়রা, লনা।567 35137 গাজী আঃ জ ার মা িমক িব ালয়,  কয়রা, লনা।

568 35138 চ ী র ইউনাইেটড মা িমক িব ালয়,আমাদী,কয়রা, লনা।

569 35188 দােকাপ সােহরা আেবদ উ  িব ালয়, দােকাপ, লনা।

570 35204 সাহস নায়াকাটী মা িমক িব ালয়, িরয়া, লনা।

571 35228 রং র কািলবা  মা িমক িব ালয়, পা-রং র কািলবা , িরয়া, লনা।

572 35234 আদম র বল না শািলকদাহ মা িমক িব ালয়, তরখাদা, লনা।

573 35244 কয়রা শাকবাড়ীয়া ল এ  কেলজ, কয়রা, লনা।

574 35251 হািজডা া, খলশী, সািজয়াড়া এ ক মা িমক িব ালয়, িরয়া, লনা ।

575 35255 গ ী মা িমক িব ালয়, গ ী, িদঘিলয়া, লনা ।

576 35258 িরয়া সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, িরয়া, লনা।

577 35263 পাইকগাছা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, লনা।

578 36009 আলহা  কারবান আলী আলীম মাদরাসা, হলিদ িনয়া, মংলা, বােগরহাট।

579 36010 চালনা ব র মা িমক িব ালয়, মংলা, বােগরহাট।

580 36068 মািনক িময়া িত বািলকা দািখল মা াসা, মােরলগ , বােগরহাট।

581 36075 পবনতলা মা িমক বািলকা িব ালয়, রামপাল, বােগরহাট।

582 36088 সে াষ র মা িমক িব ালয়, িচতলমারী, বােগরহাট।

583 36129 ক জ এস িপ ইউ রাজা র উ  িব ালয়, রাজা র, সদর, বােগরহাট ।

584 36130 মাবাই ল ইসলাম মা িমক িব ালয়, খিলশাখািল, ক য়া, বােগরহাট ।

585 36132 লঘর সরকাির উ  িব ালয়, মানসা, ফিকরহাট, বােগরহাট ।

586 36133 প চগাও এম,এম মা িমক িব ালয়, প করণ, মােরলগ , বােগরহাট ।

587 37001 আ স ছালাম তা কদার মা ঃ বািলকা িব ালয়, সদর, িপেরাজ র।

588 37003 য়াকা  পাইলট মা িমক বািলকা িব ালয়, নছারাবাদ, িপেরাজ র।

589 37005 পকাঠী পাইলট মা িমক িব ালয়, নছারাবাদ,িপেরাজ র।

590 37007 ধাওয়া রাজ াসাদ আদশ মা িমক িব ালয়, ধাওয়া, িপেরাজ র।



591 37008 বড়মা য়া ইউনাইেটড হাই ইনি উট,বড়মা য়া,মঠবািডয়া, িপেরাজ র।

592 37013 িপেরাজ র ইসলামীয়া টকিনক াল এ  িবএম কেলজ, িপেরাজ র।

593 37017 সরকাির হােতম আলী মা িমক বািলকা িব ালয়, মঠবািড়য়া, িপেরাজ র।

594 37038 নািজর র বািলকা মা িমক িব ালয়, নািজর র, িপেরাজ র

595 37046 কলারেদায়ািনয়া মা িমক িব ালয়, নািজর র, িপেরাজ র।

596 37052 বাটােজাড় (িসিনয়র) আিলম মাদরাসা, িজয়ানগর, িপেরাজ র।

597 37067 লারহাট  মা িমক িব ালয়, িপেরাজ র, িপেরাজ র।

598 37077 আিমর হােসন গিত উ  িব ালয়, নসারাবাদ, িপেরাজ র।

599 37088 বলিদয়া ম হার বািলকা মা িমক িব ালয়, নছারাবাদ, িপেরাজ র।

600 37093 জ রা একরাম মিহলা কািরগির একােডমী, সদর, িপেরাজ র।

601 37101 মািনকনগর কািরগির ইনি উট, নািজর র, িপেরাজ র।

602 37105 তজদাসকাঠী মা িমক িব ালয়, সািলসা,সদর, িপেরাজ র ।

603 37107 নািজর র সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, নািজর র, িপেরাজ র।

604 38003 হাসনাবাদ আদশ মা িমক ল, পাঃ রিহমাবাদ, বতাগী, বর না।

605 38009 রাডপাড়া শহীদ িত মা িমক িব ালয়, বর না।

606 38010 বহাজার িবঘা বটতলা িসিনয়র মাদরাসা, সদর, বর না।

607 38015 মিফজ উি ন বািলকা পাইলট মা িমক িব ালয়, আমতলী, বর না।

608 38037 উ র কালাম র রাণী বািলকা দািখল মাদরাসা, আমতলী, বর না

609 38068 ফয় র ভেকশনাল ল এ  িবএম কেলজ, পাথরঘাটা, বর না।

610 38075 বিচলা রহমািনয়া মা িমক িব ালয়, আমতলী, বর না।

611 38080 বা গ  আদশ মা িমক িব ালয়, প া, সদর, বর না ।611 38080 বা গ  আদশ মা িমক িব ালয়, প া, সদর, বর না ।

612 38088 তািরকাটা মা িমক িব ালয়, তািরকাটা তালতিল, আমতলী, বর না ।

613 38091 শখ হািসনা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, আমতলী, বর না।

614 39002 বাউফল মেডল গালস হাই ল, বাউফল, প য়াখালী।

615 39007 চ দ রা এ িব িস মা িমক িব ালয়, দশিমনা, প য়াখালী।

616 39008 সাতািন জিমর উি ন িত মা িমক িব ালয়, আ ািরয়া, মিক, প য়াখালী।

617 39010 উ র রাম র মা িমক িব ালয়, পাঃ জামলা, মিক, প য়াখালী।

618 39029 বাউফল মেডল হাই ল, বাউফল, প য়াখালী।

619 39054 কশব র আল-আিমন দািখল মাদরাসা, সদর, প য়াখালী।

620 39063 উ র রাদীয়া বিশিরয়া আিলম মা াসা, মিক, প য়াখালী

621 39064 পাংগািশয়া আল মিদনা বািলকা দািখল মাদরাসা, মিক, প য়াখালী।

622 39065 সমবায় মা িমক িব ালয়, িমজাগ , প য়াখালী।

623 39077 বগা ইউিনয়ন ই ারেমিডেয়ট ল, বগাব র, বাউফল, প য়াখালী।

624 39078 কনকিদয়া মা িমক বািলকা িব ালয়, বাউফল,প য়াখালী।

625 39081 কািরগির িশ ণ ক , প য়াখালী।

626 39137 মিরচ িনয়া টকিনক াল ইনি উট, মিরচ িনয়া, প য়াখালী

627 39139 বদর র শহীদ িত মা িমক িব ালয়, সদর, প য়াখালী।

628 39155 কািল ির এস এ ই উশন, বাউফল,প য়াখালী।

629 39163 আংগািরয়া মা িমক িব ালয়,আংগািরয়া, মিক,প য়াখালী ।

630 39168 কালাইয়া উ  িব ালয়, কালাইয়া, বাউফল, প য়াখালী ।

631 39181 গলািচপা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, প য়াখালী।

632 40006 ধি ণ জািমরাতলা িসিনয়র মাদরাসা, সদর, ভালা।

633 40007 াংেকরহাট কা-অপাের ভ হাই ল এ  কেলজ, চরভা িরয়া, ভালা।

634 40009 প প ী মা িমক িব ালয়, গালক র, ত ি ন, ভালা।



635 40013 লালেমাহন বািলকা মা িমক িব ালয় লালেমাহন, ভালা।

636 40016 বারহান উি ন উ  িব ালয়, বারহানউি ন, ভালা।

637 40017 উ র সা িচয়া মা িমক িব ালয়,মা ারহাট, মন রা, ভালা।

638 40032 বড় মািনকা কােশিময়া দািখল মাদরাসা, পাঃ মািনকা, বারহানউি ন, ভালা।

639 40054 ধলীেগৗরনগর ভােকশনাল মা িমক িব ালয়, লালেমাহন ত , ভালা।

640 40068 কািরগির িশ ণ ক , ভালা।

641 40080 ভালা সরকাির উ  িব ালয়, ন ন বাজার, সদর, ভালা ।

642 40086 সােমদ র বাংলাবাজার উ  িব ালয়, চর গায়ািলয়া, মন রা, ভালা ।

643 40087 শ ু র মা িমক িব ালয়, শ ু র, ত মি ন, ভালা ।

644 40091 লালেমাহন সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ভালা।

645 41001 ইেলন ে া বািলকা িব ালয়, বাহা র র, নলিছ , ঝালকা ।

646 41005 রাজা র পাইলট উ  িব ালয়, রাজা র, ঝালকা ।

647 41009 িতিমরকাঠী মা িমক িব ালয়, নলিছ , ঝালকা ।

648 41011 ক. িব. ক উ  িব ালয়, কাঠািলয়া, ঝালকা ।

649 41015 নলিছ  মােচ  হাই ল, নলিছ , ঝালকা  ।

650 41029 খােযরহাট ফজ ল হক মা িমক িব ালয়, ঝালকা , সদর, ঝালকা ।

651 41052 ন াবাদ উ  িব ালয়, ন াবাদ, ঝালকা ।

652 41063 কািরগির িশ ণ ক , সদর, ঝালকা ।

653 41069 িফেরাজা আ  ল এ  কেলজ, পাঃ- িতিমরকা , নলিস , ঝালকা ।

654 41072 মানহর র উ  িব ালয়, মানহর র, রাজা র, ঝালকা ।

655 41074  তাপ মা িমক িব ালয়,  তাপ, নলিছ , ঝালকা  ।655 41074  তাপ মা িমক িব ালয়,  তাপ, নলিছ , ঝালকা  ।

656 41075 উে াধন মা িমক িব ালয়, 90, কাঠপি  সড়ক, ঝালকা  সদর, ঝালকা  ।

657 42003 ছয় াম মা িমক িব ালয়, বােরাহাজার, আৈগলঝরা, বিরশাল।

658 42008 িব িব এস িজ মা িমক িব ালয়, চাখার, বানারীপাড়া, বিরশাল।

659 42014 সাগরদী  ইউিনয়ন মা িমক িব ালয়, সদর , বিরশাল।

660 42017 লািদ এম িজ হাই ল, লািদ, বিরশাল।

661 42018 লািদ গ র মি ক পাইলট গালস হাই ল, লািদ, বিরশাল।

662 42019 চর কােল খান নসািরয়া ফািজল মাদরাসা, লািদ, বিরশাল।

663 42020 বােকরগ  জ এস ইউ উ   িব ালয়, বােকরগ , বিরশাল।

664 42021 বা গ  পাইলট বািলকা উ   িব ালয়,বা গ , বিরশাল।

665 42022 িহজলা িব এল পাইলট মা িমক বািলকা িব ালয়,  িহজলা, বিরশাল।

666 42023 চরকরনজী  হাই ল,  চরকরনজী হাট, সদর, বিরশাল ।

667 42024 বােকরগ  সরকাির বািলকা মা িমক িব ালয়, বােকরগ , বিরশাল।

668 42027 সরকাির ডি উ িব ইউিনয়ন মেডল ইনি উশন, উিজর র, বিরশাল।

669 42028 টকিনক াল িনং স ার, িস অ া  িব রাড, বিরশাল।

670 42052 িশয়াল নী জ ইউ এম ই উশন, বােকরগ , বিরশাল।

671 42065 চ দপাশা মিহলা দািখল মাদরাসা,চ দপাশা, বা গ , বিরশাল।

672 42070 মিহলা কািরগির িশ ণ ক , বিরশাল।

673 42078 বগম রািজয়া ইসলাম টকিনক াল মা িমক িব ালয়, বানারীপাড়া, বিরশাল।

674 42091 জগদীশ সার ত বািলকা মা িমক িব ালয়, কালীবাড়ী রাড, বিরশাল।

675 42117 কলসকা  িবএম একােডমী, বােকরগ , বিরশাল।

676 42168 বারপাইকা মা িমক িব ালয়, বারপাইকা, আৈগলঝাড়া, বিরশাল ।

677 42170 চরল ী র উ  িব ালয়, চরল ী র, লাদী, বিরশাল ।

678 42173 মা য়াখালী শের-ই-বাংলা হাই ল , মা য়াখালী, বােকরগ , বিরশাল ।



679 42175 রােশদ খান মনন মেডল উ  মা িমক িব ালয়, খানপাড়া, বা গ , বিরশাল ।

680 42176 সয়দা মিজ ে ছা মা িমক িব ালয়, সদর, বিরশাল ।

681 42182 গা য়া আ ল কােদর উ  িব ালয়, লাদী, বিরশাল।

682 43002 ইিদল র পাইলট মা িমক িব ালয় গাসাইরহাট, রীয়ত র।

683 43004 ডা ড া সিলম উ   িব ালয়, ডা ড া, শরীয়ত র।

684 43006 নিড়য়া পাইলট গালস হাই ল, নিড়য়া, শরীয়ত র।

685 43008 ইিদল র মা িমক বািলকা,িব ালয়, সাইরহাট, শরীয়ত র।

686 43037 গিরেবর চর মা িমক িব ালয়, গাসাইরহাট, শিরয়ত র ।

687 43039 কাদাল র মা িমক িব ালয়, কাদাল র, গাসাইরহাট, শিরয়ত র ।

688 43042 রামভ া র আর এম উ  িব ালয়, রামভ া র, ভদরগ , শিরয়ত র ।

689 43045 শখ ফিজলা ে ছা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ভদরগ , শরীয়ত র

690 43046 আলহাজ আ র রা াক সরকাির টকিনক াল লওকেলজ,ডা ড া,শরীয়ত র

691 44002 আছমত আলী খান পাবিলক ল এ  কেলজ,সদর,মাদারী র।

692 44003 রমজান র আইিডয়াল টকিনক াল একােডমী , কালিকিন, মাদারী র।

693 44005 রাৈজর গাপালগ  কেজ এস পাইলট ইনি উট, রাৈজর, মাদারী র।

694 44007 রাৈজর গালস হাই ল, রাৈজর, মাদারী র।

695 44008 কালিকিন পাইলট হাই ল,   কালিকিন, মাদারী র।

696 44009 কালিকিন গালস হাই ল, কালিকিন, মাদারী র।

697 44031 দি ণ াকচর ইয়ািছন মেমািরয়াল ভােকশনাল ইনি উট,িশবচর, মাদারী র

698 44039 বীর মাহন উ  িব ালয়, কালিকিন, মাদারী র।

699 44054 প চেখালা ি  সনা উ  িব ালয়, প চেখালা, মাদারী র সদর, মাদারী র ।699 44054 প চেখালা ি  সনা উ  িব ালয়, প চেখালা, মাদারী র সদর, মাদারী র ।

700 44058
বীর ি েযা া মাঃ রজাউল কিরম তা কদার সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, িশবচর, 
মাদারী র।

701 45001 কািশয়ানী িজিস পাইলট উ   িব ালয়,কািশয়ানী, গাপালগ ।

702 45002 তািলন র তিলহাটী উ  িব ালয়,ভা ারহাট, কাটালীপাড়া, গাপালগ ।

703 45003 গাপালগ  টকিনক াল িবএম ল ও কেলজ, ৪২ মৗলভীপাড়া, গাপালগ  ।

704 45017 কিল াম মিনেমাহন ল গে ল আদশ উ  িব ালয়, ভায়া খািলয়া ক দ র, গাপালগ ।

705 45022 জয়নগর মা িমক িব ালয়, কািশয়ািন, গাপালগ ।

706 45026 মক দ র পাইলট বালক উ  িব ালয়, ক দ র, গাপালগ ।

707 45033 হিরদাস র রেয়ল টকিনক াল ল এ  কেলজ, সদর, গাপালগ ।

708 45038 ননী ীর উ  িব ালয়, ক দ র, গাপালগ ।

709 45041 বা াবাড়ী জ.িব.িপ উ  িব ালয়, কাটালীপাড়া, গাপালগ  ।

710 45059 ীপাড়া টকিনক াল অ া  িবএম কেলজ, ীপাড়া, গাপালগ

711 45060 রামিদয়া টকিনক াল িবএম ল অ া  কেলজ, কািশয়ানী, গাপালগ ।

712 45075 হাজী খারেশদ স প ী উ  িব ালয়, মািনখার, গাপালগ  সদর, গাপালগ  ।

713 45076 ািদয়া বা ধা উ  িব ালয়, ািদয়া, ক দ র, গাপালগ  ।

714 45077 নসার উি ন তা কদার উ  মা িমক িব ালয় , কাটালীপাড়া, গাপালগ  ।

715 45087 বগম ফিজলা ে ছা িজব সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ট ীপাড়া, গাপালগ ।

716 45088 কািশয়ানী সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, গাপালগ ।

717 46001 এম এন একােডিম, নগরকা া, ফিরদ র।

718 46009 আলফাডাংগা আির ামান পাইলট উ  িব ালয়, আলফাডাংগা, ফিরদ র।

719 46031 উ র িবলমা দ র উ  িব ালয়, পাঃ বায় ল আমান



720 46043 গরদা আই ল উ ম মাদরাসা,কা রা, সদর , ফিরদ র।

721 46064 শরীফাবাদ উ  িব ালয়, পাঃ শরীফাবাদ, ভা া, ফিরদ র।

722 46073 জােভদ পারেভজ মেমািরয়াল ইনি উট, পা িরয়া, আলফাডাংগা, ফিরদ র।

723 46078 হেল াহা  রাকি  উ  িব ালয়, আলফাডাংগা, ফিরদ র।

724 46106 ঈশান ইনি উটশন পাঃ ঈশান র, সদর, ফিরদ র।

725 46111 আদশ মা িমক িব ালয়, িব এস ডা ী, চর াসন, ফিরদ র।

726 46112 আেকােটর চর এস. িস. উ  িব ালয় এ  কেলজ, সদর র, ফিরদ র ।

727 46113 বা র চর উ  িব ালয়, বা র চর, সদর র, ফিরদ র ।

728 46115 হিররাম র উ  িব ালয়, আেরাজখার, চরভ াসন, ফিরদ র।

729 46119 পাড়ািদয়া এস এ খান উ  িব ালয়, পাড়ািদয়া, নগরকা া, ফিরদ র ।

730 46121 জার র এস এ উ  িব ালয়, জার র, ভা া, ফিরদ র ।

731 46127 সালথা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ফিরদ র।

732 47003 বলগািছ আিল ামান ল ও কেলজ, খানগ , রাজবাড়ী।

733 47027 আখরজানী উ   িব ালয়, হাগলাডা ী, পাংশা, রাজবাড়ী।

734 47030 হাবাস র ক রাজ উ  িব ালয়, পাংশা, রাজবাড়ী।

735 47048 রাজ মািহনী ইনি উট, সদর, রাজবাড়ী।

736 47054 মাজবািড় উ  িব ালয়, সানা র, বািলয়াডাি , রাজবািড়।

737 47066 এ জড এম সােকন উি ন উ  িব ালয়, সততা, কা খালী, রাজবাড়ী ।

738 47067 আলািদ র উ  িব ালয়, আলািদ র, সদর, রাজবাড়ী ।

739 47068 আড়কা ী উ  িব ালয়, আড়কা ী, বািলয়াকাি , রাজবাড়ী ।

740 47070 জামতলা উ  িব ালয়,শােহর ম ল পাড়া, গায়াল ,রাজবাড়ী ।740 47070 জামতলা উ  িব ালয়,শােহর ম ল পাড়া, গায়াল ,রাজবাড়ী ।

741 47074 ওয়ােজদ চৗ রী সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, গায়াল , রাজবাড়ী।

742 47076 শখ কামাল সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, বািলয়াকাি ,রাজবাড়ী।

743 48003 গড়পাড়া  িদঘী বািলকা উ  িব ালয়, বানা, া, সদর, মািনকগ ।

744 48009 সা িরয়া সরকাির আদশ পাইলট উ  িব ালয়, সা িরয়া, মািনকগ ।

745 48022 তা কনগর হাই ল,  তা কনগর, দৗলত র, মািনকগ ।

746 48027 করজনা এ.িব.এন.এন. উ  িব ালয়, পাঃ বড় য়া, িঘওর, মািনকগ ।

747 48036 রমজান আলী টকিনক াল ল এ  কেলজ,ব ী, মািনকগ ।

748 48051 খানবাহা র আওলাদ হােসন খান উ  িব ালয়,  সদর, মািনকগ ।

749 48052 ব ল বা  ভাকশনাল ল, বড় হাত জাড়া, দৗলত র, মািনকগ ।

750 48063 চকিমর র উ  িব ালয়,চকিমর র, দৗলত র, মািনকগ  ।

751 48070 উলাইল মেডল উ  িব ালয়,তা কনগর, দৗলত র,মািনকগ ।

752 48081 িঝটকা আন  মাহন উ  িব ালয়, বা েদব র, হিররাম র, মািনকগ  ।

753 48082 জয়ম প উ  িব ালয়, জয়ম প, িসংগাইর, মািনকগ  ।

754 48085 মহােদব র বািলকা উ  িব ালয়, িশবালয়, মািনকগ ।

755 48098 িশবালয় সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, মািনকগ ।

756 49001 রনছ রিহত র উ   িব ালয়, রনজ, ি গ ।

757 49002
িসি ক আকবর ফাউে শন ভােকশনাল িনং ইনি উট, পাঃ আিমর নগর, িসরাজিদখান, 

ি গ ।

758 49003 টংগীবাড়ী পাইলট গালস হাই ল, টংিগবাড়ী, ি গ ।

759 49008 লৗহজং পাইলট উ   িব ালয়, লৗহজং, ি গ ।

760 49009 হােস ী ব খী উ   িব ালয়, গজািরয়া, ি গ ।

761 49017 িদঘীরপাড় এ িস ই উশন, িদঘীরপাড়, টংগীবাড়ী, ি গ ।

762 49039 বতকা ইউিনয়ন উ  িব ালয়, দি ণ বতকা, টংিগবািড়, ি গ  ।



763 49040 মালখানগর উ  িব ালয়, মালখানগর,িসরাজিদখান, ি গ  ।

764 49043 রায়পাড়া উ  িব ালয়, বড় রায়পাড়া, গজািরয়া, ি গ  ।

765 49045 গজািরয়া সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, গজািরয়া, ি গ ।

766 50005 আলী হােসন উ  বািলকা িব ালয়, শংকর, ঢাকা।

767 50009 মহানগর কািরগির ল ও কেলজ, রাম রা, ঢাকা।

768 50019 কমলা র শেরবাংলা রলওেয় হাই ল, দি ণ কমলা র, ঢাকা।

769 50030 অ েফাড কি উটার কেলজ এ  টকেনালজী, িমর র, ঢাকা।

770 50036 শখ ফিজলা ে ছা িজব মিহলা কািরগির িশ ণ ক , িমর র, ঢাকা।

771 50037 বাংলােদশ জামান টকিনক াল িনং স ার, িমর র,ঢাকা।

772 50097 উ রা পিলেটকিনক ইনি উট, পাঃ উ রা, উ রা, ঢাকা।

773 50209 িমশন প ী  ল ও কািরগির কেলজ, আদাবর, মাহা দ র, ঢাকা।

774 50229 রাগ িবজেনস ােনজেম  কেলজ, পাঃ বাদালদী, রাগ, ঢাকা।

775 50248 কািরগির িশ ণ ক , হযরত র, করনীগ , ঢাকা।

776 50250
আেনায়ার হােসন কািরগির ল ও িব ান ি  মহািব ালয়, ৭৯/২, পি ম ভাষানেটক, কাফ ল, 
ঢাকা।

777 50252 মা য়াইল বািলকা উ  িব ালয়, মা য়াইল, যা াবাড়ী, ঢাকা।

778 50403 বাংলােদশ- কািরয়া টকিনক াল িনং স ার, দা স সালাম, িমর র, ঢাকা।

779 50710 আিমন মেডল টাউন হাই ল, পা- সাভার ক া নেম , সাভার, ঢাকা ।

780 50761 আহসািনয়া িমশন কেলজ, ই ান হাউিজং িলঃ প বী, ঢাকা।

781 50763 বা া বািলকা উ  িব ালয়, পা- লশান, বা া, ঢাকা।

782 50768 মিণজা রহমান গালস ল এ  কেলজ, পাঃ গ ািরয়া, া র, ঢাকা।782 50768 মিণজা রহমান গালস ল এ  কেলজ, পাঃ গ ািরয়া, া র, ঢাকা।

783 50775 রয়াল একােডিম, ১৫৮/২ আরামবাগ, পা-িজিপও, মিতিঝল, ঢাকা।

784 50869 িবিপএ িস ল এ  কেলজ, িবিপএ িস, সাভার, ঢাকা ।

785 50870 চাপাইন িনউ মেডল উ  িব ালয়, চাপাইন, সাভার, ঢাকা ।

786 50871 ইকরাশী আদশ উ  িব ালয়, ইকরাশী, দাহার, ঢাকা ।

787 50937 ধামরাই সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ধামরাই, ঢাকা।

788 50962 এ াি স ভােকশনাল ইনি উট, হােসন টাওয়ার, উ রা মেডল টাউন, ঢাকা

789 51010 কলাগািছয়া ইউিনয়ন উ  িব ালয়,মদনগ ,ব র,নারায়নগ ।

790 51011 দলপাড়া উ  িব ালয়, পাঃ ব র, ফ া, নারায়নগ ।

791 51084
ই ার াশনাল ইসলািমক বসরকাির ইনি উট, াম- মৗলভীপাড়া পা- ারা, আড়াইহাজার , 
নারায়নগ ।

792 51091 বারদী ব খী উ  িব ালয়,িমি  পাড়া, সানারগ ,নারায়নগ  ।

793 51097 প চগ ও ব খী উ  িব ালয়, প চগ ও, আড়াইহাজার, নারায়নগ

794 51098 সানাকা া উ  িব ালয়, 505 সানািবিব সড়ক, ব র, নারায়নগ ।

795 52002 শীলমাি  তােহরা আছমত মা িমক িব ালয়, শীলমাি , নরিসংদী।

796 52008 চ নবাড়ী এসএ পাইলট বািলকা উ  িব ালয়,  মেনাহরদী, নরিসংদী।

797 52009 সাগরদী বািলকা উ  িব ালয়, মেনাহরদী, নরিসংদী।

798 52011 মেনাহরদী পাইলট উ   িব ালয়,   মেনাহরদী, নরিসংদী ।

799 52039 িব াবাইদ ব খী উ   িব ালয়,  বলাব, নরিসংদী।

800 52044 এস. ক.িব. দািখল মাদরাসা, পাঃ সধারচর,িশব র, নরিসংদী।

801 52049 দওয়ােনর চর মা িমক িব ালয়, বলাব, নরিসংদী।

802 52052 আব াহ র উ  িব ালয়, রায় রা, নরিসংদী।

803 52053 হািফজ র উ  িব ালয়, হািফজ র, মেনাহরদী,  নরিসংদী।

804 52087 আ শাল িবএম কেলজ, মেনাহরদী, নরিসংদী।



805 52113 কাঠািলয়া ইউিনয়ন উ  িব ালয়,কাঠািলয়া, সদর, নরিসংদী ।

806 52125
হাজী আফছার উি ন ইয়া সাই  এ  টকেনালিজ ইনি উট, াম: বা ারিদয়া, িশব র, 
নরিসংদী।

807 52129 বা য়াকাি  উ  িব ালয়, বা য়াকাি , রায় রা, নরিসংদী।

808 52132 হািতরিদয়া এস.এ মেডল উ  িব ালয়, হািতরিদয়া, মেনাহরদী, নরিসংদী ।

809 52142 বলােবা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, বলােবা, নরিসংদী।

810 52143 নায়ািদয়া বািলকা উ  িব ালয়, মেনাহরদী, নরিসংদী।

811 53006 কািলয়াৈকর গালস হাই ল, কািলয়াৈকর, গাজী র।

812 53014 র কািরগির কেলজ, র, গাজী র।

813 53017 কােদিরয়া ট টাইল িমল আদশ উ   িব ালয়, িনশাদনগর, টংগী, গাজী র।

814 53020 িখরাটী িসিনয়র ফািজল মাদরাসা,িখরাটী, পািসয়া, গাজী র।

815 53040 রাম র হাই ল,  পাঃ রাম র, কাপািসয়া, গাজী র।

816 53052 কাপািসয়া হিরম রী পাইলট উ   িব ালয়, পাঃ কাপািসয়া, গাজী র।

817 53076 জািতর িপতা ব ব  সরকাির হাই ল, বাড়ইপাড়া, কািলয়াৈকর, গাজী র।

818 53101 গািজ র টকিনক াল ইনি উট, সদর, গাজী র।

819 53168 মিদয়া উ  িব ালয়, মিদয়া, কাপািশয়া, গাজী র ।

820 53171 জনতা উ  িব ালয়, বাগচালা, কািলগ , গাজী র ।

821 53179 টাক রােন া উ  িব ালয়, কাপািসয়া, গাজী র।

822 53200 কাপািসয়া সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, কাপািসয়া, গাজী র।

823 54001 ঘাটাইল এসই বািলকা উ  িব ালয়, ঘাটাইল, টা াইল।

824 54002 ভা রীর চর মিহলা দািখল মাদরাসা, গাপাল র, টাংগাইল।824 54002 ভা রীর চর মিহলা দািখল মাদরাসা, গাপাল র, টাংগাইল।

825 54005 সািকনা মেমািরয়াল বািলকা হাই ল, ধনবািড়, ম র, টাংগাইল।

826 54006 ম র ব খী মেডল টকিনক াল ইনি উট, ম র, টাংগাইল।

827 54008 সি  আফাজ উি ন উ  িব ালয়, সি  বাজার, ধনবাড়ী, টাংগাইল।

828 54010 তরব র  দা স ত ব খী  দািখল মাদরাসা, তরব র, িমজা র, টাংগাইল।

829 54013 ন য়া বােসত আলী উ  িব ালয়, ন য়া, সিখ র, টাংগাইল।

830 54019 ইসলামী িব িব ালয় বালক উ  িব ালয়, পাঃ সে াষ, সদর, টা াইল।

831 54023 িসংগার ডাক আদশ উ  িব ালয়,খািলয়াজািন, বাসাইল, টা াইল।

832 54025 তী িভএম পাইলট হাই ল, গাপাল র, টা াইল।

833 54054 ঘাটাইল গণ পাইলট উ   িব ালয়, ঘাটাইল, টাংগাইল।

834 54081 হমনগর বািলকা উ  িব ালয়, গাপাল র, টাংগাইল।

835 54096 কািরগির িশ ণ ক , নগর জালৈফ, টাংগাইল।

836 54159 পাথরাইল ব খী উ  িব ালয়, দল য়ার, টাংগাইল।

837 54164 বাইল আদশ গণ উ  িব ালয়, বাইল, গাপাল র,টা াইল।

838 54168 িশমলা জািম ে ছা উ  িব ালয়, পাঃ নগদা িশমলা, গাপাল র, টা াইল।

839 54188 অেলায়া উ  িব ালয়, পাঃ িনকলা, ঞা র, টাংগাইল ।

840 54191 ভাইঘাট টকিনক াল ল ও কেলজ, ধনবাড়ী, টাংগাইল।

841 54274 হক টকিনক াল ল, পাঃ ধলাপাড়া, ঘাটাইল, টা াইল।

842 54290 পানকাটা ইসলািময়া উ  িব ালয়,বা য়া, ধনবাড়ী, টাংগাইল।

843 54295 ডাঃ এম.এ. রজা উ  িব ালয়,িসংদাইর,নাগর র, টা াইল।

844 54296 জানমাহ দাবাদ িব াধাম (মা িমক), জানমাহ দাবাদ, দল য়ার, টা াইল।

845 54307 আহা দ আলী মেমািরয়াল উ  িব ালয়, গাংগাইর, ম র, টা াইল ।

846 54310 ভং লা ব খী উ  িব ালয়, ভং লা, গাপাল র, টা াইল ।

847 54313 ক য়া উ  িব ালয়, ক য়া, ধনবািড়, টা াইল ।



848 54317 রাজা বািড় উ  িব ালয়, রাজা বািড়, িমজা র, টা াইল ।

849 54318 শহীদ জাহা ীর উ  িব ালয়, বড়ােডাবা, সদর, টা াইল ।

850 54327 গাপাল র সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, টাংগাইল।

851 54328 নাগর র সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, টাংগাইল।

852 55002 দওয়ানগ  উ  বািলকা িব ালয়, দওয়ানগ ,জামাল র।

853 55007 মাহ দ র টকিনক াল ল ও কেলজ, মলা হ, জামাল র।

854 55008 লেকাচা উ  িব ালয়, লেকাচা, মলা হ, জামাল র।

855 55009 শহীদ ি েগিডয়ার খােলদ মাশাররফ উ  বািলকা িব ালয়,ইসলাম র, জামাল র

856 55011 খােল ে ছা একােডমী, মাদারগ , জামাল র।

857 55016 শখ খিল র রহমান মা িমক ভােকশনাল ইনি উট, সিরষাবাড়ী, জামাল র।

858 55017 সিরষাবাড়ী   িব এম আই, সিরষাবাড়ী, জামাল র।

859 55018 ন ী উ   মা িমক িব ালয়, সদর, জামাল র।

860 55021 ছান য়া হাই ল, জামাল র, সদর, জামাল র।

861 55022 হাজী র উ   িব ালয়, হাজী র, জামাল র।

862 55023 হাজরাবাড়ী বািলকা উ  িব ালয়, মলা হ, জামাল র।

863 55027 সিরষাবাড়ী সােলমা খা ন বািলকা উ   িব ালয়, সিরষাবাড়ী, জামাল র।

864 55029 ইসলাম র নক জাহান হাই ল, ইসলাম র, জামাল র।

865 55036 রােশদ মাশারফ টকিনক াল অ া  িবএম কেলজ, ইসলাম র, জামাল র।

866 55051 জানাইল উ  িব ালয়,  জানাইল, মাদারগ , জামাল র।

867 55052 সিরষাবাড়ী পাইলট উ  মা িমক বািলকা িব ালয়, সিরষাবাড়ী, জামাল র।

868 55072 কািরগির িশ ণ ক , জামাল র।868 55072 কািরগির িশ ণ ক , জামাল র।

869 55077 ঠাইল মিহলা টকিনক াল এ  িবএম কেলজ, ইসলাম র, জামাল র ।

870 55080 মা ুদা বলাল িবএম কািরগির কেলজ, মাদারগ , জামাল র।

871 55088 নারীতলা উ  িব ালয়, নারীতলা, মাদারগ , জামাল র।

872 55114 পকারচর ক ঠালতলী দািখল মা াসা, পাঃ রিবয়ারচর, ব শীগ , জামাল র।

873 55129 ােমরপাড়া িফেরাজা মিজদ উ  িব ালয়, সিরষাবাড়ী, জামাল র।

874 55131 এ.িস এস উ  িব ালয়, চরস না, মলা হ, জামাল র

875 55143 মি য়া উ  িব ালয়, পাঃ বলগাছা, ইসলাম র, জামাল র।

876 55158 তারা য়া আলহাজলাল মা দ উ  িব ালয়, দওয়ানগ , জামাল র।

877 55160 সান বাড়ী পিলেটকিনক ইনি উট, দওয়ানগ , জামাল র।

878 55163 মাদারগ  এ এম পাইলট উ  িব ালয়, মাদারগ , জামাল র।

879 55165 িপংনা উ  িব ালয়, সিরষাবািড়, জামাল র।

880 55169 হািড়য়া বািড় উ  িব ালয়, ইসলাম র, জামাল র।

881 55170 িমজা র উ  িব ালয়, সদর, জামাল র।

882 55180 দেবর ছড়া কািরগির ল এ  িবএম কেলজ, মলা হ, জামাল র ।

883 55184 জাকা ভা য়াখালী বািলকা উ  িব ালয়, সদর জামাল র।

884 55206 চরনাংলা বসরকাির টকিনক াল ল এ  কেলজ, মাদারগ , জামাল র।

885 55207
মাবারক মা ার বসরকারী িবএম কেলজ এ  ভােকশনাল ইনি উট, ড িলবািড়, সদর, 

জামাল র।

886 55208 নাি না মেডল একােডিম, পা-নাি না, সদর, জামাল র।

887 55218 াির ার আ স সালাম তা কদার উ  িব ালয়, সিরষাবাড়ী, জামাল র।

888 55222 বা য়ামারী জ রা খা ন উ  িব ালয়, বা য়ামারী, সদর, জামাল র ।

889 55223 বািসত র র ব খী উ   িব ালয়, বািসত র র, দওয়ানগ , জামাল র ।

890 55224 বা ােজাড় নগর মাহ দ উ  িব ালয়, বা ােজাড়, বকশীগ , জামাল র ।



891 55225 ভাবকী িজ এম উ  িব ালয়, ভাবকী, মলা হ, জামাল র।

892 55226 লেজাড় রিহম জাফর উ  িব ালয়, লেজাড়, মাদারগ , জামাল র ।

893 55227 কাউিনয়ার চর ব খী উ  িব ালয়, কাউিনয়ার চর, দওয়ানগ , জামাল র ।

894 55238 বীর ি েযা া সিফ ল ইসলাম খাকা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, মাদারগ , জামাল র

895 56003 ঝগড়ারচর আদশ উ   িব ালয়,ঝগড়ারচর, বরদী, শর র।

896 56005 সাপমাির উ   িব ালয়, সাপমাির, শর র।

897 56008 বরদী এিপ পাইলট ইনি উট,  বরদী, শর র।

898 56009 তারাগ  পাইলট উ  িব ালয়, নািলতাবাড়ী, শর র।

899 56010 িঝনাইগাতী সরকাির মেডল পাইলট উ   িব ালয়, িঝনাইগািত, শর র।

900 56012 িরয়া এ- জড টকিনক াল এ  িবজেনজ ােনজেম  কেলজ,নখলা, শর র।

901 56020 নকলা সরকাির পাইলট উ  িব ালয়, নকলা, শর র।

902 56021 হাজী অিছ আম নেনসা বািলকা উ   িব ালয়, িঝনাইগাতী, শর র।

903 56027 আইিডয়াল টকিনক াল অ া  িব এম কেলজ, নকলা, শর র।

904 56033 খিড়য়া কািজর চর মেডল টকিনক াল এ  িব.এম কেলজ, বরদী, শর র

905 56043 গবরী ড়া এ, ক, উ  িব ালয়, ামঃ গবরী ড়া, বরদী, শর র।

906 56056 বনগ ও জনতা উ  িব ালয়, পাঃ বনগ ও ন ন বাজার, িঝনাইগাতী, শর র।

907 56057 বন াম হােফজ উি ন উ  িব ালয়, পাঃ বনগ ও, িঝনাইগাতী, শর র।

908 56058 মািনক ড়া টকিনক াল ল, িঝনাইগাতী, শর র।

909 56066 ঘানাপাড়া উ  িব ালয়, বরদী, শর র।

910 56068 কািরগির িশ ণ ক , শর র।910 56068 কািরগির িশ ণ ক , শর র।

911 56084 ড. আশরাফ টকিনক াল ল এ  কেলজ, িঝনাইগাতী, শর র।

912 56086 ঘাগড়া দি ণ পাড়া এফ রহমান উ  িব ালয়, িঝনাইগাতী, শর র।

913 56089 শর র সরকাির িভে ািরয়া একােডমী, গৗির র, শর র সদর, শর র ।

914 56090 ধনা শা উ  িব ালয়, নকলা, শর র।

915 56092 নািলতাবাড়ী সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, নািলতাবািড়, শর র।

916 57003 ল র পাইলট হাই ল,   ল র, ময়মনিসংহ।

917 57004 আিছম উ   িব ালয়, লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ।

918 57005 ল র পাইলট গালস হাই ল, ল র, ময়মনিসংহ

919 57008 জনতা উ   িব ালয়,কলাদহ, লবািড়য়া, ময়মনিসংহ।

920 57013 কওয়াটখালী উ   িব ালয়, কওয়াটখালী, ময়মনিসংহ।

921 57014 মাইজবািড় আঃ খােলক হাই ল, সদর , ময়মনিসংহ।

922 57018 কা ীপাড়া আশকর আলী উ   িব ালয়, কা ীপাড়া, গফরগ ও, ময়মনিসংহ।

923 57022 িজয়াম আিমরাবাড়ী হাই ল, ি শাল, ময়মনিসংহ।

924 57024 াগাছা আর ক হাই ল, াগাছা , ময়মনিসংহ।

925 57025 এন এন পাইলট বািলকা উ  িব ালয়, াগাছা, ময়মনিসংহ।

926 57029 কাটাখালী ওমরআলী উ   িব ালয়, ি শাল, ময়মনিসংহ।

927 57034 ি শাল কািরগির ও বািণজ  কেলজ,ি শাল, ময়মনিসংহ।

928 57038 দািররাম র নজ ল একােডমী, ি শাল ময়মনিসংহ।

929 57066 কানাপাড়া উ  িব ালয়, ঈ রগ  ময়মনিসংহ।

930 57083 মেহশ র উ  িব ালয়, মেহশ র, ঈ রগ , ময়মনিসংহ।

931 57098 আঠারবাড়ী এম.িস. উ  িব ালয়, ঈ রগ , ময়মনিসংহ।

932 57099 চর খিরচা উ  িব ালয়, সদর, ময়মনিসংহ।

933 57112 সামলা তােহর আইিডয়াল বািলকা উ  িব ালয়, ভা কা, ময়মনিসংহ।



934 57113 সাম নেনসা চৗ রী বািলকা উ  িব ালয়, না াইল, ময়মনিসংহ।

935 57120 শমাইল ইউঃ বদর উি ন উ  ি◌ব ালয়, লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ।

936 57124 লবাড়ীয়া চাে রবাজার বািলকা দািখল মা াসা, লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ।

937 57136 ধাবাউড়া ব খী উ  িব ালয়, ধাবাউড়া, ময়মনিসংহ।

938 57137 কালিস র উ  মা িমক িব ালয়, ধাবাউড়া, ময়মনিসংহ।

939 57139 চনা (এসএসিস) কািরগির িব ালয়, পয়ারী, ল র, ময়মনিসংহ।

940 57146 ভা কা িবএম কেলজ, ভা কা, ময়মনিসংহ।

941 57182 বাটােজাড় িব,এম, উ  িব ালয়, ভা কা, ময়মনিসংহ।

942 57187 চ বাড়ী টকিনক াল অ া  িব এম কেলজ, াগাছা, ময়মনিসংহ।

943 57189 রৗহা উ  িব ালয়, জলা: গফরগ ও,ময়মনিসংহ।

944 57204 বীর আহে দ র টকিনক াল ইনি উট, গৗির র, ময়মনিসংহ।

945 57218 শলী বািলকা উ  িব ালয়, না াইল, ময়মনিসংহ।

946 57233 ভাইট কাি  উ  িব ালয় ও কেলজ, ল র, ময়মনিসংহ।

947 57234 ফােতমা নগর উ  িব ালয়থানা, ি শাল, ময়মনিসংহ

948 57273 ঠা র বাখাই মেয়জউি ন উ  িব ালয়, ল র, ময়মনিসংহ।

949 57311 মাহা দ নগর উ  িব ালয়, পাঃ মাহা দ নগর, লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ।

950 57327 বা া ভাট পাড়া এস.িস উ  িব ালয়, তারাকা া, ময়মনিসংহ।

951 57329 ধানীেখালা উ  িব ালয়, ধানীেখালা, ি শাল, ময়মনিসংহ।

952 57331 গা ল চ  উ  িব ালয়, ল র, ময়মনিসংহ ।

953 57333 র ব খী উ  িব ালয়, র, ধাবাউড়া,ময়মনিসংহ।

954 57335 নবা ন িব া িনেকতন, াগাছা, ময়মনিসংহ।954 57335 নবা ন িব া িনেকতন, াগাছা, ময়মনিসংহ।

955 57336 না াইল রাড উ  িব ালয়, না াইল, ময়মনিসংহ।

956 57337 ি িময়ার আইিডয়াল হাই ল, 203 কিব ইসমাইল সড়ক, সদর, ময়মনিসংহ।

957 57343 আ ল মন র মেমািরয়াল বািলকা উ  িব ালয়, ি শাল, ময়মনিসংহ।

958 57344 ঘাগড়া কািরগির ল এ  কেলজ, াম: ও পাঃ চর ঘাগড়া, সদর, ময়মনিসংহ।

959 57351 না াইল সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, না াইল, ময়মনিসংহ।

960 57355 ধাবাউড়া সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ময়মনিসংহ।

961 58002 রা র বাজার কেলিজেয়ট ল, সদর, ন েকানা।

962 58007 কলমাকা া সরকাির পাইলট উ  িব ালয়, কলমাকা া, ন েকানা।

963 58014 জােময়া আহমিদয়া আর এস দািখল মাদরাসা, ন েকানা।

964 58015 রায় র িপজাহাতী  দািখল মাদরাসা, ক য়া, ন েকানা।

965 58016 ঝানজাইল উ  িব ালয়,জািরয়া,ঝা জাইল, গা র, ন েকানা।

966 58017 মদন র শাহ লতান উ  িব ালয়, ন েকানা।

967 58018 িসরাজাম িনরা দািখল মাদরাসা, আটপাড়া, ন েকানা।

968 58024 আইিডয়াল টকিনক াল এ  িবএম কেলজ, আটপাড়া, ন েকাণা।

969 58026 কলমাকা া টকিনক াল এ  কমাস কেলজ, কলমাকা া, ন েকাণা।

970 58028 মাহনগ  কািরগির ও বািনিজ ক কেলজ, মাহনগ ,  ন েকাণা।

971 58029 জনতা কািরগির ও বািনজ  কেলজ,বানািল, মদন, ন েকাণা।

972 58034 ওিরেয়  টকিনক াল ল এ   িবএম কেলজ, বৈখরহাটী, ক য়া, ন েকাণা।

973 58043 বধলা জ. এম. সরকাির পাইলট উ  িব ালয়, বধলা, ন েকানা।

974 58049 পাইওিনয়ার ভােকশনাল ল,অভয়পাশা,আটপাড়া, ন েকাণা।

975 58080 উদয় র িমতািল হাই ল, কলমাকা া, ন েকানা।

976 58086 আইিডয়াল কািরগির ল, সদর, ন েকাণা।

977 58090 বলাইিশ ল কািরগির ল, ক য়া, ন েকাণা।



978 58124 িতয়ার পাড় সমাজ ক ান কািরগির ল এ  িবএম কেলজ,মদন, ন েকাণা।

979 58128 মা াল হােসন উ  িব ালয়, পাঃ চি শা, সদর, ন েকাণা।

980 58132 জািরয়া-ঝানজাইল টকিনক াল ল, বধলা, ন েকাণা।

981 58134 আ িজয়া জ.এন.িস ইনি উট, আ িজয়া, ক য়া, ন েকাণা।

982 58135 িবিরিশির িপ.িস.নল মেমািরয়াল উ  িব ালয়, িবিরিশির, গা র, ন েকাণা।

983 58137 খািলয়া ড়ী পাইলট উ  িব ালয়, খািলয়া ড়ী, ন েকাণা।

984 58138 মদন আদশ পাবিলক উ  িব ালয়,  মদন, ন েকাণা।

985 58139 মাহনগ  পাইলট সরকাির উ  িব ালয়, কাজীয়া , মাহনগ , ন েকাণা।

986 58140 নারায়ণ ডহর উ  িব ালয়, নারায়ণ ডহর, বধলা, ন েকাণা।

987 58141 িনি র উ  িব ালয়, িনি র, বারহা া, ন েকাণা।

988 58143 শালদীঘা গাপাল গাপীনাথ উ  িব ালয়, শালদীঘা, খািলয়া ড়ী, ন েকাণা।

989 58144 তিলগাতী িব এন এইচ ক একােডমী, আটপাড়া, ন েকাণা।

990 58153 গা র সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ন েকাণা।

991 59001 বািজত র আর এন গালস হাই ল, বািজত র, িকেশারগ ।

992 59002 বািজত র হােফজ আ র রা াক পাইলট হাই ল, বািজত র, িকেশারগ ।

993 59003 হােসন র গালস হাই ল, হােসন র, িকেশারগ ।

994 59006 চরকাওনা কািরগির ল ও কেলজ, পা ি য়া, িকেশারগ ।

995 59015 কিরমগ  হাই ল, কিরমগ , িকেশারগ ।

996 59034 জলা রনী বািলকা উ  িব ালয়, িকেশারগ , সদর, িকেশারগ ।

997 59046 সিহলা  উ   িব ালয়, পাঃ ও তাড়াইল, িকেশারগ ।

998 59047 হায়বতনগর এ ইউ কািমল মা াসা, সদর, িকেশারগ ।998 59047 হায়বতনগর এ ইউ কািমল মা াসা, সদর, িকেশারগ ।

999 59050 জালাল র ইউিনয়ন উ  িব ালয়, ক য়াদী, িকেশারগ ।

1000 59052 ট টাইল ভােকশনাল ইনি উট, সদর, িকেশারগ ।

1001 59121 সাত ল আনাম ভােকশনাল ইনি উট, বািজত র, িকেশারগ ।

1002 59127 হাের া আদশ উ  িব ালয়,হাের া, হােসন র,িকেশারগ ।

1003 59138 আলহা  শামস উি ন ইয়া উ  িব ালয়, সদর, িকেশারগ ।

1004 59142 ছয় তী ইউিনয়ন উ  িব ালয়, ছয় তী, িলয়ারচর, িকেশারগ ।

1005 59143 দামপাড়া কারার মাহতাব উি ন উ  িব ালয়, দামপাড়া, িনকলী, িকেশারগ ।

1006 59145 ঘাগড়া আঃ গিণ উ  িব ালয়, ঘাগড়া, িমঠামইন, িকেশারগ ।

1007 59146 গাপিদঘী জ. এন. উ  িব ালয়, গাপিদঘী, িমঠামইন, িকেশারগ ।

1008 59147 হক সােহব উ  িব ালয়, সািভয়ানগর, অ াম, িকেশারগ ।

1009 59148 হাজী জালাল উি ন উ  িব ালয়, চর মদী, হােসন র, িকেশারগ ।

1010 59150 জাওয়ার উ  িব ালয়, জাওয়ার, তাড়াইল, িকেশারগ ।

1011 59151 জয়িসি  উ  িব ালয়, জয়িসি , ইটনা, িকেশারগ ।

1012 59155 মিফ র রহমান রাকন উ  িব ালয়, গাজীরচর, বািজত র, িকেশারগ ।

1013 60001 চ নাথ বািলকা উ  িব ালয়, ছাতক, নামগ ।

1014 60031 িগিরধর উ  িব ালয়, নায়াগ , শা া, নামগ ।

1015 60033 হাজী কমর আলী উ  িব ালয়, কালা কা, ছাতক, নামগ ।

1016 60034 জয়নগর বাজার হাজী গিণ বক  উ  িব ালয়,  নামগ  সদর, নামগ ।

1017 60036 রজনীগ  গ  উ  িব ালয়, রজনীগ , িদরাই, নামগ ।

1018 60037 রানীগ  উ  িব ালয়, রানীগ , জগ াত র, নামগ ।

1019 60038 শহীদ আলী পাইলট পাবিলক উ  িব ালয়, ংিগয়ার গাও, শা া, নামগ ।

1020 60043 আেলা ী মেডল উ  িব ালয়, ছাতক, নামগ ।

1021 61001 জয় া র তয়ব আলী কািরগির কেলজ, জয় া র, িসেলট।



1022 61003 গালাম মা ফা চৗ রী একােডম, বালউট, জিকগ , িসেলট।

1023 61006 িবে িডয়ার ম মদার িব া িনেকতন, জয় া র, িসেলট।

1024 61026 কািরগির িশ ণ ক , িসেলট।

1025 61028 রাগীব রােবয়া উ  িব ালয়, জালালাবাদ, িব নাথ, িসেলট।

1026 61041 মিহলা কািরগির িশ ণ ক , িসেলট।

1027 61103 র া হাজীগ  উ  িব ালয় ও কেলজ, দি ন রমা, িসেলট।

1028 61118 আিমর িময়া উ  িব ালয়, জাফলং, গায়াইনঘাট, িসেলট।

1029 61119 বরায়া উ  িব ালয়, কাটাল র, গালাপগ , িসেলট।

1030 61120 ডাঃ ইি স আলী উ  িব ালয়, গায়াইনঘাট, িসেলট।

1031 61122 হযরত শাহ পরান (রহ:) উ  িব ালয়, বা বল, সদর, িসেলট।

1032 61123 কানাইঘাট সরকাির উ  িব ালয়, গড়াই াম, কানাইঘাট, িসেলট।

1033 61125 লাউতা উ  িব ালয়, লাউতা, িবয়ািনবাজার, িসেলট।

1034 61127 সারীঘাট উ  িব ালয়, জ া র, িসেলট।

1035 61128 উ র িশয়ারা মা িমক িব ালয়, কাটাল র, ফ গ , িসেলট।

1036 61138 রমজান পজান বােকর খালা একােডমী, জ া র, িসেলট।

1037 61142 গালাপগ  সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, িসেলট।

1038 62021 জগৎসী গাপাল  এম সাই র রহমান িব ালয় ও মহািব ালয়, সদর, মৗলভীবাজার।

1039 62069 এম এ ওয়া দ উ  িব ালয়, উ রবাগ, কমলগ , মৗলভীবাজার।

1040 62073 উ র লাউড়া উ  িব ালয়, উ র লাউড়া, লাউড়া, মৗলভীবাজার।

1041 62077 কমধা উ  িব ালয়, কমধা, লাউড়া, মৗলভীবাজার।1041 62077 কমধা উ  িব ালয়, কমধা, লাউড়া, মৗলভীবাজার।

1042 62081 রাজনগর সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, মৗলভীবাজার।

1043 63001 ঘাল বা এম িস হাই ল, নবীগ , হিবগ ।

1044 63004 না ঘাট পাইলট বািলকা উ  িব ালয়,   না ঘাট, হিবগ ।

1045 63065 বািনয়াচং আদশ উ  িব ালয়, কামলখানী, বািনয়াচং, হিবগ ।

1046 63066 হিবগ  সরকাির উ  িব ালয়, টাউন হল সড়ক, সদর, হিবগ ।

1047 63068 জল খা ক.িজ.িপ উ  িব ালয়, শ মহল, আজিমরীগ , হিবগ ।

1048 63070 রী এস িস উ  িব ালয়, িমেররপাড়া, বা বল, হিবগ ।

1049 63072 িশব-পাশা উ  িব ালয়, িশব-পাশা, আজিমরীগ , হিবগ ।

1050 63079 বািনয়াচং সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, হিবগ ।

1051 63080  মৗলানা আজাদ আলী সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, মাধব র, হিবগ ।

1052 64007 নবীনগর পাইলট উ   িব ালয়, নবীনগর,  া ণবািড়য়া।

1053 64010 ইসলাম র আলহাজ কাজী রিফ ল ইসলাম উ  িব ালয়,সদর, া ণবািড়য়া।

1054 64013 বা ারাম র সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, বা ারাম র, া ণবািড়য়া।

1055 64079 চি ার উ  িব ালয়, চি ার, কসবা, া ণবািড়য়া।

1056 64081 া এ.িস. একােডমী, া, সরাইল, া ণবািড়য়া।

1057 64083 র র  আ ল হক ইয়া  উ  িব ালয়, আখাউড়া, া ণবািড়য়া।

1058 64086 তালশহর এ এ আই উ  িব ালয়, তালশহর, আ গ , া ণবািড়য়া।

1059 64093 কসবা সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, া ণবািড়য়া।

1060 65001 আকবেররেনছা বািলকা হাই ল, পাঃ রামচ র,  রাদনগর, িম া।

1061 65009 হির র আদশ উ   িব ালয়, িড়চং, িম া।

1062 65023 আগানগর আ ল বিশর কািরগির উ   িব ালয়, বড়হির র, ব রা, িম া ।

1063 65025 রহমািনয়া িচরস জ হাই ল ও কেলজ, পাঃ িবজরাবাজার, লাকসাম, িম া।

1064 65035 দ কািরগির িব ান ও বািণজ  কেলজ, না লেকাট, িম া



1065 65061 মািনকারচর এল. এল. মেডল উ  িব ালয়, মঘনা, িম া।

1066 65066 দৗলত র কািরগির ও বািণজ  মহািব ালয়, লাকসাম, িম া

1067 65086 িনি র আ ল গ র ইয়া উ   িব ালয়, না লেকাট, িম া।

1068 65105 জ মেমািরয়াল উ  িব ালয়, পাঃ তালতলী বলঘর, লালমাই, িম া।

1069 65130 ীরহাট উ  িব ালয় , চৗ মা, িম া।

1070 65190 আল আিমন ইনি উট, পি মগ ও, লাকসাম, িম া।

1071 65193 িবিবর বাজার উ  িব ালয়, রাজম ল র, িম া সদর, িম া।

1072 65199 মাধাইয়া বাজার ছািদম উ  িব ালয়, মাধাইয়া, চাি না, িম া।

1073 65200 পামগ ও উ  িব ালয়, পামগ ও, মেনাহরগ , িম া।

1074 65211 উ রদা উ  িব ালয়, লাকসাম, িম া।

1075 65212 ব ড়া সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, িম া।

1076 65213 চৗ াম সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, িম া।

1077 65215 রাদনগর সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, িম া।

1078 66013 ফারা াব ধ হাই ল, পাঃ ফারা াব ধ, সদর, চ দ র।

1079 66014 মতলব জ. িব. সরকাির পাইলট উ  িব ালয়, মতলব  দি ণ, চ দ র।

1080 66045 ঘিনয়া সাঈিদয়া ফািজল মাদরাসা, ফিরদগ , চ দ র।

1081 66060 বড় ল রামকানাই উ  িব ালয়, হাজীগ , চ দ র।

1082 66102 কামরা া উ  িব ালয় এ  কেলজ, হাজীগ , চ দ র

1083 66103 নীলকমল ওছমািনয়া উ  িব ালয়, ব চর , হাইমচর, চ দ র।

1084 66106 ষালঘর আদশ উ  িব ালয়, িব  সড়ক, সদর, চ দ র।

1085 66108 বরিদয়া কাজী লতান আহেমদ উ  িব ালয়, মতলব দি ণ, চ দ র।1085 66108 বরিদয়া কাজী লতান আহেমদ উ  িব ালয়, মতলব দি ণ, চ দ র।

1086 66110 হাজীগ  সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, হাজীগ , চ দ র।

1087 66114 ক য়া সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, চ দ র।

1088 67043 বা র চর উ  িব ালয়, বা র  চর, রামগিত, ল ী র।

1089 67045 দি ণ রায় র আ র রহমান আদশ উ  িব ালয়, রায় র, ল ী র।

1090 67046 ল ী র আদশ সামাদ সরকাির উ  িব ালয়, ল ী র সদর, ল ী র।

1091 67049 তারাব গ  উ  িব ালয়, তারাবগ , কমলনগর, ল ী র।

1092 67052 রামগিত সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ল ী র।

1093 68013 ডঃ খিল র রহমান উ  বািলকা িব ালয়, চাটিখল, নায়াখালী ।

1094 68031 টকিনক াল িনং স ার, বগমগ , নায়াখালী।

1095 68079 িবজবাগ এন. ক. উ  িব ালয়, মাধলা, সনবাগ, নায়াখালী।

1096 68083 চা ািশরহাট উ  িব ালয়, কিবরহাট, নায়াখালী।

1097 68084 চরবাটা খােসর হাট উ  িব ালয়, চরবাটা, বণচর, নায়াখালী।

1098 68086 চরিকং বািলকা উ  িব ালয়,চর ঈ র রায়,হািতয়া, নায়াখালী।

1099 68089 মীর কােশম ব খী উ  িব ালয়, মীর ওয়ািরশ র, বগমগ , নায়াখালী।

1100 68098 চাটিখল সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, চাটিখল, নায়াখালী।

1101 69002 ফািজল র ডিরউ িব কাদির হাই ল,  ফািজল র, ফনী ।

1102 69009 সানাগাজী মাঃ ছােবর সরকাির পাইলট হাই ল, সানাগাজী, ফনী।

1103 69038 মমািরজ র ভােকশনাল ল এ  কেলজ,দাগন ঞা, ফনী।

1104 69062 ধম র এ েকশনাল এে ট, দি ণ ধম র, লগাজী, ফনী।

1105 69064 মমািরজ র উ  িব ালয়, মমািরজ র, দাগন ঞা, ফনী।

1106 69065 শহীদ মজর সালাহউি ন মমতাজ বীর উ ম উ  িব ালয়, ওয়াড নং 8, ফনী সদর, ফনী।

1107 69070 বাথািনয়া লমা আিজম উ  িব ালয়, ছাগলনাইয়া, ফনী।



1108 70005 হাটহাজারী গালস হাই ল, হাটহাজারী, চ াম।

1109 70007 িদ ঢাকা টকিনক াল িনং ইনি উট, সদর, চ াম।

1110 70011 রাউজান আর আর এিস আদশ উ   িব ালয়, রাউজান, চ াম।

1111 70016 রা িনয়া আদশ ব খী পাঃ উ  িব ালয়, রা িনয়া, চ াম।

1112 70021 বাংলােদশ- কািরয়া টকিনক াল িনং স ার, নািসরাবাদ, চ াম।

1113 70024 ফ কছিড় কেরােনশন সরকাির মেডল উ  িব ালয়, ফ কছিড়, চ াম।

1114 70084 িচটাগাং টকিনক াল ল ও কেলজ, ১২৯ রাদ র,ফের  গইট, িব  রাড, প চলাইশ, চ াম।

1115 70099 পি ম ব শখালী উ  িব ালয়, চাপাছিড়, ব শখালী, চ াম।

1116 70253 পি ম িবনা রী উ  িব ালয়, পাঃ িবনা রী, রাউজান, চ াম।

1117 70268 বাকািলয়া সরকাির উ  িব ালয়, কণ লী, চ াম।

1118 70269 ব শখালী ব ব  উ  িব ালয়, মানিকরচর, ব শখালী, চ াম

1119 70270 জ র মেডল উ  িব ালয়, িসংহিরয়া,ফ কছিড়, চ াম ।

1120 70272 দা মারা এ. িব. জড. িসকদার উ  িব ালয়, দা মারা, ফ কছিড়, চ াম।

1121 70276 িখরাম উ  িব ালয়, িখরাম, ফ কছিড়, চ াম ।

1122 70277 িমজাখিলল উ  িব ালয়, সাতকািনয়া,চ াম।

1123 70282  রলওেয় পাবিলক হাই ল, পেলা াউ , চ াম।

1124 70284 সাতবাড়ীয়া ব খী উ  িব ালয়, সাতবাড়ীয়া, চ নাইশ, চ াম

1125 70288 জাফর নগর অপণা চরণ উ  িব ালয়, জাফর নগর, সীতাক , চ াম ।

1126 70307 রাউজান সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, রাউজান, চ াম।

1127 70308 ফ কছিড় সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ফ কছিড়, চ াম।1127 70308 ফ কছিড় সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ফ কছিড়, চ াম।

1128 70309 সীতা  সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, সীতা , চ াম।

1129 71009 মহালছিড় সরকাির উ  িব ালয়, মহালছিড়, খাগড়াছিড়।

1130 71019 চৗ রী পাড়া িনয়র উ  িব ালয়, চৗ রী পাড়া, রামগড়, খাগড়াছিড়।

1131 72032 িঘলাছিড়  িনয়র উ  িব ালয়, িঘলাছিড়, নািনয়ারচর, রা ামা ।

1132 73004 কািরগির িশ ণ ক , পাঃ মঘলা, বা রবান।

1133 73011 কায়া াম কসেমা ল ও কেলজ, াম: কায়া াম, , লামা, বা রবান।

1134 73015 বািলপাড়া বাজার িনয়র উ  িব ালয়, বািলপাড়া বাজার, থানিচ, বা রবান।

1135 73017 ডনবে া উ  িব ালয়, জািদপাড়া,বা রবান সদর, বা রবান।

1136 73019 লামা সরকাির উ  িব ালয়, চয়া ান পাড়া,লামা, বা রবান।

1137 73022 নাই ংছিড় সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, বা রবন।

1138 74003 রা   উ  বািলকা িব ালয়, ক বাজার।

1139 74088 টকনাফ সরকাির টকিনক াল ল ও কেলজ, ক বাজার

1140 11065 নািসর ম ল হাট সােলিহয়া দািখল মা াসা, নািসর ম ল হাট, বাদা, প গড় ।

1141 12086 গাগর আদশ দািখল মা াসা, রানীশনৈকল, ঠা রগ ও।

1142 12087 য়াগা  মিহলা দািখল মা াসা, পীরগ , ঠা রগা ।

1143 12088 রানিসয়া হািমদা দািখল মা াসা, রানিসয়া, পীরগ , ঠা রগ ও।

1144 12116 ভলাজান আনসািরয়া ফািজল মা াসা, সদর, ঠা রগ ও।

1145 13164 পাবতী র তািল ে ছা মিহলা আিলম মা াসা, িদনাজ র।

1146 13213 বীরগ  ফািজল মা াসা, বীরগ , িদনাজ র।

1147 14062 সয়দ র আসমিতয়া দািখল মা াসা, সয়দ র, নীলফামারী।

1148 14066 ছাটখাতা ব খী ফািজল মা াসা,ডািলয়া,িডমলা,নীলফামারী।

1149 14071 পািনয়াল র মাহতািবয়া দািখল মা াসা, িকেশারগ ,নীলফামারী

1150 14072 আকাশ িড় ি পাড়া দািখল মা াসা, িডমলা, নীলফামারী।



1151 14096 িডমলা িনলপাড়া ফািজল মা াসা, িডমলা, নীলফামারী।

1152 14135 হােড়ায়া িশ লবাড়ী দা ল দা দািখল মা াসা, জলঢাকা, নীলফামারী ।

1153 14144 িসংদইি - খী দািখল মা াসা, কািনয়ালখাতা, সদর, নীলফামারী।

1154 15059 না ড়ী িড,এস দািখল মা াসা, আিদতমারী, লালমিনরহাট।

1155 15060 দি ন বালাপাড়া ফািজল মা াসা, আিদতমারী, লালমিনরহাট।

1156 17086 মা ার  শিজরণ ি - খী দািখল মা াসা,নােগ রী, িড় াম।

1157 17096 বরীরহাট ি - খী  দািখল মা াসা, নােগ রী, িড় াম।

1158 17097 গাপাল র পীর বাড়ী দািখল মা াসা, নােগ রী, িড় াম।

1159 17098 িড় াম আিলয়া কািমল মা াসা, সদর, িড় াম।

1160 17106 সানাইর খামার আিলম মা াসা, নগরব , নােগ রী, িড় াম

1161 17109 কয়ামত আ ািরয়া দািখল মা াসা,  ভ ামারী,  িড় াম।

1162 17117 চর রােরৗতারী িসিনয়র মা াসা, মারী, িড় াম।

1163 17122 িচলমারী িসিনয়ার আলীম মা াসা, িচতলমারী, িড় াম।

1164 18080 চকশালাই র িসিনয়র মাদরাসা, সা া র, গাইবা া।

1165 18096 নলডা া দািখল মা াসা, সা া র, গাইবা া।

1166 18100 রারঘাট এম,ইউ,ি খী িসিনয়র মা াসা, মহ াঃ বামনজল, রগ , গাইবা া।

1167 18102 রগ  সদগর ি - খী দািখল মা াসা, রগ , গাইবা া।

1168 18106 মিররহাট ফািজল (িডি ) মা াসা,পলাশবাড়ী, গাইবা া।

1169 18119 রওসন বাগ ি খী দািখল মা াসা,পলাশবাড়ী, গাইবা া।

1170 19062  ধাপার হাট আলীম মা াসা, িবনদারা, প চিবিব, জয় রহাট।

1171 19080 কিড়য়া ইসলািময়া িসিনয়র আিলম মা াসা, প চিবিব, জয় রহাট।1171 19080 কিড়য়া ইসলািময়া িসিনয়র আিলম মা াসা, প চিবিব, জয় রহাট।

1172 19094 আে ল র িসিনয়র (আিলম) মা াসা , আে ল র/259, আে ল র, জয় রহাট ।

1173 20150 মাঝ াম এমএ িসিনয়র (ফািজল) মা াসা, ন ী াম, ব ড়া।

1174 20233 লবািড় হািমিদয়া দািখল মা াসা, শর র,ব ড়া।

1175 21106 বড় বলালদাহ ইসলািময়া ফািজল মা াসা, মা া, নওগ ।

1176 21107 িডউল গা র আল-আরািবয়া দািখল মা াসা, মা া, নওগ ।

1177 21109 রবা আ ার আলীম মা াসা, পাঃ সাদ র, মা া, নওগ ।

1178 21127 খা পাড়া ইসলািময়া আিলম মা াসা, সাপাহার, নওগ

1179 21209 চক সাদ ইসলািময়া আিলম মা াসা, চক সাদ, নওগ  সদর, নওগ  ।

1180 22050 সংকরবািত িহফ ল উ ম এফ. ক আলীম মা াসা, চ পাই নবাবগ ।

1181 23399 আল জািময়া স সালািফয়া আিলম মা াসা, জাহানাবাদ, গাদাগাড়ী, রাজশাহী ।

1182 24112 চ চৈকড় তাড়ািশয়াপাড়া দািখল মা াসা, ডাকঃ চ চৈকড় দাস র, নােটার।

1183 24154 পারারাড়ীয়া দািখল মা াসা, বাগািতপাড়া, নােটার।

1184 25114 ব াকাি  আিলম মা াসা, উ াপাড়া, িসরাজগ ।

1185 25115 কয়ড়া ফািজল মা াসা, উ াপাড়া,িসরাজগ ।

1186 25136 উ াপাড়া কািমল ( াতেকা র) মা াসা,উ াপাড়া,িসরাজগ ।

1187 25236 কেবলাই দািখল মা াসা, াম: ও পাঃ গেবলাই, কামারখ , িসরাজগ ।

1188 25251 দ য়া ইসলািময়া আিলম মা াসা, বণচর , বল িচ, িসরাজগ  ।

1189 25257 টারগ তী দািখল মা াসা, টারগ তী, রায়গ , িসরাজগ ।

1190 26127 বাঘলবাড়ী কই দািখল মা াসা,  চাটেমাহর, পাবনা।

1191 26213 সােলহা রিহম দািখল মা াসা, ভাউডা া, সদর, পাবনা।

1192 26218 মািলগাছা-মিজদ র আিলম মা াসা, াম: মিজদ র, পাঃ ট িনয়া, সদর, পাবনা।

1193 27140 মাহা ািদ ইসলািময়া দািখল মা াসা, হিরশ র র, সদর, ি য়া ।

1194 27141 সািদ র আিলম মা াসা, সািদ র, মারখািল, ি য়া ।



1195 29073 জীবননগর থানা আিলম মা াসা, জীবন নগর, য়াডা া ।

1196 30045 বলরাম র দা ল াহ দািখল মা াসা, আদশ আ িলয়া, হিরণা , িঝনাইদহ।

1197 31076 জগদল পা  আিলম মা াসা, জগদল, সদর, মা রা ।

1198 33259 নায়াপাড়া িহজ াহ দািখল মা াসা, নায়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ।

1199 34165 কড়ািল আহমািদয়া দািখল মা াসা, কড়ািল,সদর,সাত ীরা ।

1200 35250 হাসািনয়া দািখল মা াসা, পািনগািত, িদঘিলয়া, লনা ।

1201 38079 আয়লা পাতাকাটা দা ল উ ম ছােলিহয়া দািখল মা াসা, আয়লা পাতাকাটা, বর না সদর, বর না ।

1202 41040 তালতলা বাহা র র দািখল মা াসা,  নলিছ , ঝালকা  ।

1203 41048 ভরবপাশা ইসলািময়া দািখল মা াসা,  নলিছ , ঝালকা  ।

1204 42136 চরেমানাই আহসানবাগ রিশিদয়া কািমল মা াসা, সদর, বিরশাল।

1205 42172 এম এ লিতফ ব খী দািখল মা াসা, বানারীপাড়া, বানারীপাড়া, বিরশাল ।

1206 45018 গাপালগ  মিহলা আিলম মা াসা, সদর, গাপালগ ।

1207 46066 ইকামােত ীন মেডল ফািযল মা াসা, ভা া, ফিরদ র।

1208 46101 চ পাড়া লতািনয়া ফািজল মা াসা, সদর র, ফিরদ র।

1209 46122 আল-হাসান মিহলা দািখল মা াসা, াম: ছালনা, পাঃ বায়ালমারী, বায়ালমারী, ফিরদ র।

1210 47069 গায়াল  দািখল মা াসা, দওয়ানপাড়া, গায়াল , রাজবাড়ী ।

1211 47075 হাগলাডা ী মাহা ািদয়া ইসলািময়া মেডল কািমল মা াসা, হাগলাডা ী, কা খালী, রাজবাড়ী

1212 48079 চর কািলকা র িরয়া দািখল মা াসা, পা িড়য়া, দৗলত র, মািনকগ  ।1212 48079 চর কািলকা র িরয়া দািখল মা াসা, পা িড়য়া, দৗলত র, মািনকগ  ।

1213 48083 কাজী শিফ উি ন দািখল মা াসা, জাফরগ , িশবালয়, মািনকগ

1214 49042 ি গ  আদশ আিলম মা াসা, িভ শীলমি ,সদর, ি গ  ।

1215 50872 জয়পাড়া মাহ িদয়া আিলম মা াসা, জয়পাড়া, দাহার, ঢাকা ।

1216 52058 মনতলা িসিনয়র ফািজল মা াসা, মেনাহরদী, নরিসংদী ।

1217 52130 চ নবাড়ী ইসলািময়া মা াসা,চ নবাড়ী,মেনাহরদী, নরিসংদী ।

1218 53063 বেলাহাদী  ইসলািময়া দািখল মা াসা,কাপািসয়া, গাজী র।

1219 53172 কাল দাইয়া ইসলািময়া দািখল মা াসা, রােয়দ, কাপািশয়া, গাজী র ।

1220 53175 রােয়দ দা স াহ দািখল মা াসা, রােয়দ, কাপািশয়া, গাজী র ।

1221 53176 িসংহ  এম িব দািখল মা াসা,িভ পাড়া,কাপািশয়া,গাজী র ।

1222 53178 সাহাগ র আিলম মা াসা, সাহাগ র, কাপািশয়া, গাজী র।

1223 54048 সেনরচর শাহ ফী আিলম মা াসা, গাপাল র, টাংগাইল

1224 54108 গাপাল র দা ল উ ম কািমল মা াসা, গাপাল র, টাংগাইল

1225 54140 আলী র দা ত দািখল  মা াসা, টাংগাইল।

1226 54141 লমািলরচালা ফজরগ জ দািখল মা াসা, পাঃ জাড়ািদঘী, ঘাটাইল, টাংগাইল।

1227 54246 িনকলা দিড়পাড়া দািখল মা াসা, ঞা র, টাংগাইল ।

1228 54316 নাগবািড় তািল ল ইসলাম দািখল মা াসা, নাগবািড়, ম র, টা াইল ।

1229 55074 িনি র আলীম মা াসা, মাদারগ , জামাল র।

1230 55087 সভারচর দা াত দািখল মা াসা,ইসলাম র, জামাল র।

1231 55089 বায়ালমাির এফ এইচ দািখল মা াসা,  ইসলাম র, জামাল র।

1232 55091 জাংগািলয়া িমজা আজম দািখল মা াসা, মলা হ, জামাল র।

1233 55111 বা া িচথািলয়া দািখল মা াসা, জামাল র সদর, জামাল র।

1234 55112 ইিডল র দািখল মা াসা, ভা য়াখালী, সদর, জামাল র।

1235 55113 সিরষাবাড়ী  বািলকা দািখল মা াসা, সিরষাবাড়ী, জামাল র।



1236 55117 আরামনগর কািমল মা াসা, সিরষাবাড়ী, জামাল র।

1237 55128
দে র চর রান বা ােজাড় মীর কামাল হােসন দািখল মা াসা, বা ােজাড় রান বাজার, বকসীগ , 
জামাল র

1238 55138 িব িজ এন এম ইসলামীয়া দািখল মা াসা,মাদারগ ,জামাল র।

1239 55172 বাঘারচড় ইসলািময়া আিলম মা াসা, দওয়ানগ , জামাল র।

1240 55246 মরাকাি  নিছ ে ছা ইসলািময়া দািখল মা াসা, ইসলাম র, জামাল র।

1241 56044 া র দািখল মা াসা, নাপািদ, নকলা, সর র।

1242 56052 িরয়া দািখল মা াসা, িরয়া, নকলা, শড় র।

1243 56087 মিমনা কা া আল-আিমন দািখল মা াসা, মিমনা কা া, নকলা, শর র ।

1244 57106 চরখ ই ইসলািময়া িসিনয়র (ফািযল) মা াসা,ময়মনিসংহ।

1245 57107 আশরাফ চৗ রী ফািজল মা াসা, পাঃ মােয়ে ম র, না াইল, ময়মনিসংহ।

1246 57152 বাগান ইসলামীয়া আলীম মা াসা, ি শাল, ময়মনিসংহ ।

1247 57161 উ ারচালা দািখল মা াসা, লবািড়য়া, ময়মনিসংহ।

1248 57162 িমিডলা মাসািফর মনিজল দািখল মা াসা, ভা কা, ময়মনিসংহ।

1249 57168 ল র মিহলা ফািজল মা াসা, ল র, ময়মনিসংহ।

1250 57169 কা িল এমদািদয়া ফািজল মা াসা, ল র, ময়মনিসংহ।

1251 57199 লবাড়ীয়া খােদ ল ইসলাম ( কআই) ফািযল মা াসা, লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ।

1252 57200 ধাম র ড়ালী দািখল মা াসা, ধাম র, ভা কা, ময়মনিসংহ।

1253 57328 দাওয়াদাইর শাম ল উ ম দািখল মা াসা, গফরগ ও, ময়মনিসংহ ।

1254 58136 ক য়া আশরািফয়া হাসাইিনয়া দািখল মা াসা, ক য়া বাজার, ক য়া, ন েকাণা।

1255 58142 র র বায়ালী দািখল মা াসা, র র বায়ালী, খািলয়া ড়ী, ন েকাণা ।1255 58142 র র বায়ালী দািখল মা াসা, র র বায়ালী, খািলয়া ড়ী, ন েকাণা ।

1256 59059 কিরমগ  সাবহানীয় ফািজল মা াসা,কিরমগ , িকেশারগ ।

1257 59139 বা ালপাড়া ইসলািময়া দািখল মা াসা, বা ালপাড়া, অ াম, িকেশারগ  ।

1258 59140 চমক র ইসলািময়া দািখল মা াসা, চমক, িমঠামইন, িকেশারগ

1259 59144 দা ল কারআন দািখল মা াসা,অ াম,িকেশারগ  ।

1260 59149 ইটনা র র িড িড মা াসা, ইটনা পি ম াম, ইটনা, িকেশারগ

1261 63069 মমচান ইয়া আদশ দািখল মা াসা, কাকাইলেছও, আজিমরীগ , হিবগ  ।

1262 68087 হাজী ফািজল আহমদ দািখল মা াসা, জাহাজমারা, হািতয়া, নায়াখালী ।

1263 68088 কিবরহাট ইসলািময়া আিলম মা াসা, ব ফেতহ র, কিবরহাট, নায়াখালী ।

1264 68095
দাওয়া ল ইমান মেডল িব ান কািরগির দািখল মা াসা, াম: আফসারিখল, তালতলা বাজার, 
চাটিখল, নায়াখালী।

1265 69069
দি ণ কিরম র হাসাইিনয়া দািখল মা াসা, াম: দি ণ কিরম র, পাঃ তালতলী বাজার, 
দাগন ঞা, ফনী।

1266 70274 জােময়া আহমিদয়া ি য়া আিলয়া মা াসা, নািজরপাড়া, সদর, চ াম ।

1267 71007 রামগড় গিনয়া ল উ ম আিলম মা াসা, রামগড়, খাগড়াছিড় ।

1268 72027 আল আিমন িরয়া মা াসা, জ ঘাট, কা াই, রা ামা  ।

1269 72033 কাচালং দািখল মা াসা, মা াসা পাড়া, বাঘাইছিড়, রা ামা  ।

1270 72034 মাইিন খ ইসলািময়া আিলম মা াসা, মাইিন খ, লংগ , রা ামা  ।

1271 73005 লামা ইসলািময়া ফািজল মা াসা, লামা, বা রবন।

1272 73014 বাইশারী শাহ রউি ন দািখল মা াসা, বাইশারী , নাই াংছিড়, বা রবান ।

1273 73020 তািমের িম াত ইসলািময়া দািখল মা াসা, ইসলাম র, লামা, বা রবান ।

1274 74073 লছিড় ইসলািময়া আদশ দািখল মা াসা, লছিড়, চকিরয়া, ক বাজার ।

1275 74080 ষাইটমারা মিহউস াহ দািখল মা াসা, শাপলা র, মেহশখালী, ক বাজার ।


