বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড
পরী া িনয় ণ িবভাগ
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর
ঢাকা-2318।

ারক নং-28.1111.414.৯৯.124.27

তািরখঃ 15 আগ 3127ি .
িব ি

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােডর েচয়ার ান মেহাদেয়র a েমাদন েম a েবােডর eসeসিস (েভােকশনাল) িশ া েমর 3127 সেনর নবম ে িণ েবাড
সমাপনী পরী া (12 নেভ র 3127 হiেত a ি ত ) a ােনর জ িনমণবিণত ড়াম েক তািলকা িনবাচন করা হiল। িনবািচত েকে র aধীেন েয
সকল িশ া িত ান/ িত ানসমূেহর পরী াথ গণ পরী ায় aংশ হণ করেব তােদর তািলকা েকে র ডান পােশ uে খ করা হiল।
uে
েয, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর িস াম a যায়ী নকলমু পিরেবেশ ুভােব পরী া a ােনর লে
েয়াজনেবােধ সংি েজলা
শাসন/uপেজলা শাসন িনবািচত েকে র পরী া a েকান িশ া িত ােন েভ িনবাচন বক পরী া a ােনর ব া হণ কিরেত পারেবন। তেব,
eসeসিস (েভাক) নবম ে িণ েবাড সমাপনী পরী ার েভ পিরবতন জাতীয় পরী ার ায় বা তামূলক নয়।
েজলাঃ প গড়-18
িমক
নং

েক
েকাড
ন র

িনবািচত পরী া েকে র নাম o কানা

িত ান
েকাড
ন র

িনবািচত পরী া েকে র aধীেন িশ া িত ােনর
নাম o কানা

1.

22113

-

×

2.

22115

েত িলয়া পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ o থানাঃ েত িলয়া, প গড়।
েদবীগ কািরগির u িব ালয়, েদবীগ ,
প গড়।

22142

22123

কািলগ eম িপ বািলকা u িব ালয়, ধানাবাদ, েদবীগ ,
প গড়।
েদবী বা কািরগির u িব ালয়, েদবীগ , প গড়।
েসানাহার কািরগির বািলকা u িব ালয়, েপাঃ েসানাহার,
uপেজলাঃ েদবীগ , েজলাঃ প গড়।
ড. েমজর (aব.) তনিবরu ামান u া িব ালয়, েদিবগ ,
প গড়।
স েকায়া বািলকা u িব ালয়, সােকায়া, েব দা, েজলা প গড়।
বলরামপুর u িব ালয়, আেটায়ারী, প গড়।
েব দা পাiলট বািলকা িব ালয়, েব দা প গড়।
সাত ামার iসলািময়া ফািজল মাদরাসা, েব দা,
আেটায়ারী,প গড়।
বলরামহাট ি -মূখী u িব ালয়, বটতলীহাট, েবাদা, প গড়।
আেটায়ারী েটকিনক াল e িবeম কেলজ, আেটায়ারী, প গড়।
(3127 িশ া বেষ ছা ভিত েনi)
েসানা পািতলা u িব ালয়, aেটায়ারী, প গড়।
(3127 িশ া বেষ ছা ভিত েনi)
প গড় েটকিনক াল e িবeম কেলজ, ধা ামারা,প গড়।

-

×

22147
22154
22161
3.

22116

েব দা পাiলট হাi ল, েব দা,
েজলা- প গড়।

22112
22117
22118
22139
22148

4.

22119

5.

2211৯

6.
7.

22121
22144

আেটায়ারী পাiলট হাi ল, েছাট দাপ
আেটায়ারী, প গড়।
আেটায়ারী পাiলট গালস হাi ল,
আেটায়ারী, প গড়।
েটকিনক াল ল o কেলজ, প গড়।
চকলাহাট েটকিনক াল e িবজেনস
ােনজেম কেলজ, চকলাহাট, সদর,
প গড়।
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22132
22163
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েজলাঃ ঠা রগ o-22
8.

23115

মহববতপুর কািরগির u
িশমুলবাড়ী, ঠা রগ o।

িব ালয়,

23214
23116
23188

9.

23118

হিরণমারী u িব ালয়,
হিরণমারী, বািলয়াডা ী, ঠা রগ o।

23112
23117
23119
23137
23141
231৯7

10.

23121

পীরগ পাiলট u িব ালয়, পীরগ ,
ঠা রগ o।

23122
23123
23124
23178
23182

11.

12.

13.

23125

23127

2312৯

িবশ মাiল েটকিনক াল e িবeম কেলজ,
কািতয়ারহাট, পীরগ , ঠা রগ o।

23175
23179
2317৯

িশমুলবাড়ী u িব ালয়, িশমুলবাড়ী, পীরগ , ঠা রগ o।
শহীদ িত মা িমক বািলকা u িব ালয়, পীরগ , ঠা রগ o।
চ িরয়া মেডল কািরগির u িব ালয়, করনাi, িজরারগ ,
ঠা রগ o।
নারয়ণপুর মিহলা দািখল মা াসা, পীরগ , ঠা রগ o।
নাকাi হাট শহীদ আঃ জববার u িব ালয়, েকাষারাণীগ
টিকবাড়ী বািলকা কািরগির u িব ালয়, েপাঃ কংশরা,
েব চাগ , িদনাজপুর।
বর না (eস.eস.িস) কািরগির u িব ালয়, পীরগ , ঠা রগ o।
রাণী শংৈকল কািরগির হাi ল, রাণীশংৈকল, ঠা রগ o।
রাণীশংৈকল পাiলট বালক u িব ালয়, রাণীশংৈকল, ঠা রগ o।
িসদলী হাi ল, মাজারপু র, রাণীশংৈকল, ঠা রগ o
রাণীশনৈকল মিহলা েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ,
বাশবাড়ী, রাণীশনৈকল, ঠা রগ o।
িজ েক েকািকল কািরগির হাi ল, রানীশংৈকল, ঠা রগ o।
েভলাi েভােকশনাল কািরগির u িব ালয়, ামঃ েভলাi, েপাঃ
েভলাi, uপেজলাঃ রাণীশনৈকল, েজলাঃ ঠা রগ o।
িশেধার কল া (েভাকঃ) কািরগির u িব ালয়, ামঃ কল া, েপাঃ
হলিদ বাড়ীহাট, uপেজলাঃ বািলয়াডা ী, েজলাঃ ঠা রগ o।
েবামরাঘাট u িব ালয়, রাণীশংৈকল, ঠা রগ o।
ডাংগীপাড়া েভােকশনাল o কািরগির ল, েপাঃ হিরপুর, ঠা রগ o।
েতাররা কািরগির েভােকশনাল u িব ালয় , হিরপুর, ঠা রগ o
িতেনায়া জীবন েকাট েভােকশনাল েটকিনক াল হাi ল, হিরপুর,
ঠা রগ o।
ক ঠালডা ী িষ কেলজ, েপাঃ কাঠালডা ী, uপেজলাঃ হিরপুর,
েজলাঃ ঠা রগ o।
খামার ঈদগাহ দািখল ম াসা, হিরপুর, ঠা রগ o।
েখালরা মেডল u িব ালয়, হিরপুর, ঠা রগ o।
হিরপুর ীমুখী বািলকা u িব ালয়, হিরপুর, ঠা রগ o।

-

×

23176
23217
24226

রাণীশংৈকল কািরগির o বািণিজ ক
মহিব ালয়, েপাঃ o uপঃ েজলা রাণীশংৈকল,
ঠা রগ o।

23228
2311৯
23128
23129
2315৯

েনকমরদ কািরগির o বািণজ কেলজ,
রাণীশংৈকল, ঠা রগ o।

23126
23184
23187

14.

23131

বীরগড় েদহ েভােকশনাল কািরগির হাi ল
জীবনপুর, হিরপুর, ঠা রগ o।

23226
23132
23138
23168
23172

15.
16.

23133
23135
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েট টাiল েভােকশনাল i
uট,
শীমুলতলা, শামীম িভলা, হাজীপাড়া,
ঠা রগ o।
েটকিনক াল ল o কেলজ, ঠা রগ o।

জনগ o কািরগির (েভােকশনাল) u িব ালয়, াম: জনগ o, েপাঃ
বাংলাগর, uপেজলা: পীরগ , েজলা: ঠা রগ o
মধুপুর কাকলী u িব ালয়, েপাঃ িহয়া, ঠা রগ o।
u র েবায়ািলয়া কািরগির বািলকা িব ালয়
েপাঃ েঢালার হাট, uপেজলাঃ সদর, uপেজলাঃ ঠা রগ o।
মিনয়া েভােকশনাল হাi ল, বািলয়াডা ী, ঠা রগ o।
বড় পলাশবাড়ী হাi ল, বািলয়াডা ী, ঠা রগ o।
কালেমঘ বািলকা uচচ িব ালয়, েপাঃ কালেমঘ uপেজলাঃ
বািলয়াডা ী , েজলাঃ ঠা রগ o।
লােহড়ী ঝাuিনয়া েভােকশনাল কািরগির ল, বািলয়াডা ী,
ঠা রগ o।
িব.eiচ আদশ েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, েপাঃ
হলিদবাড়ী, uপেজলাঃ বািলয়াডা ী , েজলাঃ ঠা রগ o।
েখাচাবাড়ী (3) u িব ালয়, ামঃ নােগ র বাড়ী, েপাঃ েখাচাবাড়ী,
uপেজলাঃ বািলয়াডা ী, েজলাঃ ঠা রগ o।
পীরগ কািরগির u িব ালয়, পীরগ , ঠা রগ o।
পীরগ আদশ েটকিনক াল e িবeম কেলজ, পীরপ , ঠা রগ o।

23114

আরেকে ট u িব ালয়, সদর, ঠা রগ o।

23191

গেড়য়া মিহলা িব eম কেলজ, েপাঃ গেড়য়া, uপেজলা: o েজলা:
ঠা রগ o সদর।
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17.
18.

23165
23183

েজলাঃ িদনাজপুর-33
19.
24116

মাদারগ eম িব u িব ালয়, মাদারগ ,
ঠা রগ o।
কািরগির িশ ণ েক , ঠা রগ o।

িবরামপুর পাiলট u িব ালয়,
িবরামপুর, িদনাজপুর।

20.

2411৯

িদনাজপুর কেলিজেয়ট u বািলকা িব াঃ
o কেলজ, েকােতায়ালী, িদনাজপুর।

21.

24122

22.

24123

বাংলা িহিল পাiলট হাi ল, েপাঃ
বাংলািহিল, হািকমপুর, েজলা- িদনাজপুর।
লবাড়ী িজ eম পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- লবাড়ী, েজলা- িদনাজপুর।

23231 রবিহয়া আদশ কািরগির u িব ালয়, সদর, ঠা রগ o।
23174 চকিমল u িব ালয়, াম-চকহলিদ, েপাঃ গেড়য়া, সদর, ঠা রগ o।
-

24115
24117
24239
24134
24151
24153
24149
24127
24143
2419৯
241৯3

23.

24124

24.

24125

বণমালা িনেকতন u িব ালয় o কেলজ,
েপাঃ o থানা- পাবত পুর, িদনাজপুর।
খানসামা পাiলট বািলকা u িব ালয়,
েপাঃ o থানাঃ খানসামা, েজলাঃ
িদনাজপুর।

24234
24121
24257
24198

25.

24126

িসং ল হািমদ হািমদা হাi ল,
েপাঃ িসং ল, থানা- িবরল,
েজলা- িদনাজপুর।

26.

24128

েদৗলতপুর ি মুখী u িব ালয়,
েপাঃ
পুর, uপেজলা- েবাচাগ ,
েজলাঃ িদনাজপুর।

27.

24129

িচিররব র পাiলট u িব ালয়,
িচিররব র, িদনাজপুর

28.

2412৯

রজাহানপুর aবঃ সামিরক কেলানী u
িব ালয়, েপাঃ uসমানপুর, থানা,
েঘাড়াঘাট, িদনাজপুর।

24112
24113
24244
24135
24136
24233
24253
24118
24119
24237
2423৯
24137
24138
24247
2428৯

29.

24131
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নবাবগ পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা- নবাবগ , েজলা- িদনাজপুর।

24132
24139
2413৯
24154
242৯6

×
আদশ হাi ল, িবরামপুর, িদনাজপুর।
িব ল দা ল দা কািমল মাদরাসা,িবরামপুর, িদনাজপুর।
িশবপুর u িব ালয়, েপাঃ িশবপুর, িবরামপুর, িদনাজপুর।
মুরাদপুর মা িমক িব ালয়, েকােতায়ালী, িদনাজপুর।
পরজপুর ফািসলা ডা া u িব ালয়, েকাতয়ালী, িদনাজপুর।
িদনাজপুর হাi কল, সদর, িদনাজপুর।
েমানসাপুর ি মূখী u িব ালয়, েপাঃ েমানসাপুর, হািকমপুর,
িদনাজপুর।
লবাড়ী গালস হাi ল, লবাড়ী, িদনাজপুর।
িসি শী হাi ল, লবাড়ী, িদনাজপুর।
লবাড়ী েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ,
েত িলয়া, েপাঃ o uপেজলা: লবাড়ী, েজলা: িদনাজপুর।
লবাড়ী েটকিনক াল e িবeম i
uট, েপাঃ লবাড়ী,
uপেজলাঃ লবাড়ী, েজলাঃ িদনাজপুর।
পা কাঘাট লতানপুর আদশ ব মুখী u িব ালয়, েপাঃ
আন বাজার, পাবত পুর, িদনাজপুর।
খানসামা পাiলট হাi ল, খানসামা, েজলাঃ িদনাজপুর।
েগািব পুর েটকিনক াল েভােকশনাল ল, েপাঃ খানসামা,
uপেজলাঃ খানসামা, েজলাঃ িদনাজপুর।
u র েভরবাড়ী শাপলা েটকিনক াল েভােকশনাল ল,
সা ধারহাট,খানসামা, িদনাজপুর।
র পুর ি মুখী হাi ল, কা ন, িবরল, িদনাজপুর।
u র িব পুর িব eম eস িস u িব ালয়, েপাঃ পুর, িবরল,
িদনাজপুর।
িবরল দা স াত আিলম মা াসা, uপেজলাঃ িবরল,িদনাজপুর
েগাপালপুর u িব ালয়, েপাঃ েসতাবগ , েবাচাগ , িদনাজপুর।
েসবাতগ পাiলট হাi ল, েবাচাগ , িদনাজপুর।
মেহশপুর আিদবাসী u িব ালয়, েবাচাগ , িদনাজপুর।
বােড়য়া কািরগির u িব ালয়,uপঃ েবাচাগ , েজলাঃ িদনাজাপুর
েখাচনা eসeসিস ি মুিখ u িব ালয়, িচিররব র, িদনাজপুর
`w¶Y পলামবাড়ী ি মুিখ u িব ালয়, িচিররব র, িদনাজপুর
iছামিত িসিনয়র মাদরাসা,সাহারহাট, িচিররব র, িদনাজপুর
পুরান িব া িড় দার স সালাম আিলম মাদরাসা, িচিররব র,
িদনাজপুর
গ িগহাট ি মূখী u িব ালয়, েপাঃ গ িগহাট, েঘাড়াঘাট,
িদনাজপুর।
রােম রপুর দা ল দা ফািজল মাদরাসা, েপাঃ হাট ামগ ,
েঘাড়াঘাট, িদনাজপুর।
েঘাড়াঘাট আরিস পাiলট বািলকা u িব ালয়, েঘাড়াঘাট,
িদনাজপুর।
েঘাড়াঘাট েক.িস.পাiলট u িব ালয় েপাঃ o uপেজলা:
েঘাড়াঘাট, েজলা: িদনাজপুর
নবাবগ পাiলট গালস হাi ল, নবাবগ , িদনাজপুর।
শদহ eম iu হাi ল, নবাবগ , িদনাজপুর।
মিজদনগর কািরিগর ল, নবাবগ , িদনাজপুর।
দাuদপুর ব মূখী u িব ালয়, েপাঃ দাuদপুর, নবাবগ , িদনাজপুর।
সাি মুরাদপুর বািলকা u িব ালয়, নবাবগ , িদনাজপুর।
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30.

24133

রামচ পুর পাiলট হাi ল, েপাঃ
মহারাজগ , uপেজলা- কাহােরাল,
িদনাজপুর।

31.

24142

ভবানীপুর iসলািময়া কািমল মাদরাসা
েপাঃ পাবতীপুর, িদনাজপুর।

32.

24144

24146

ব মিলকপুর eম u িব ালয়, েপাঃ রপুর, কাহােরাল,
িদনাজপুর।
24147
বমিল কপুর দািখল মাদরাসা, েপাঃ রপুর, কাহােরাল, িদনাজপুর।
24291 বাiশপুর কািরগির মা িমক িব ালয়, াম: বাiশপুর, েপাঃ
েমাজািত বাজার, uপেজলা: কাহােরাল, েজলা: িদনাজপুর।
24273 েগাে ন চাi েটকিনক াল ল, েপাঃ ভবানীপুর বাজার,
uপেজলাঃ পাবতীপুর, েজলাঃ িদনাজপুর।
24292 মা িব ায়তন u িব ালয়, কািলকাপুর, েপাঃ ভবানীপুর বাজার,
uপেজলা: পাবতীপুর, েজলা: িদনাজপুর।
24225 খলিস u িব ালয়, েপাঃ বলরামপুর,বীরগ , িদনাজপুর।

েচৗধুরীহাট u িব ালয়, েপাঃ ক াণীহাট,
বীরগ , িদনাজপুর।
24155 েট টাiল েভােকশনাল i
uট,
ব জগ াথপুর, িবরামপুর, িদনাজপুর।
24156 েটকিনক াল ল o কেলজ, পাবত পুর,
িদনাজপুর।
24157 েটকিনক াল ল o কেলজ, িদনাজপুর।
24182 বীরগ েটকিনক াল e িবজেনস
ােনজেম কেলজ, েপাঃ ক াণী হাট,
বীর , িদনাজপুর।

24286

37.

24189

24261

38.

241৯5

39.

24223

40.

24262

33.
34.
35.
36.

খামারিদয়া eiচ আর েটকিনক াল e
িবজেনস ােনজেম কেলজ, েপাঃ
বেলয়াহাট, কাহােরাল, িদনাজপুর
পাবতীপুর েটকিনক াল e eি কালচার
কেলজ, uপেজলাঃ পাবতীপুর, েজলাঃ
িদনাজপুর।

িদনাজপুর েটকিনক াল ে িনং েস ার,
মাতাসাগর, িদনাজপুর
পােকরহাট eসeসিস েভােকশনাল ল,
খানসামা, িদনাজপুর

24114
242৯2
24145

িবরামপুর চ দপুর িসিনয়র মা াসা, িবরামপুর, িদনাজপুর।
েদশমা ি -মূখী u িব ালয়, াম; েদশমা, েপাঃ েদশমা হাi ল
×
×
মা য়া েকাড়া ি মূখী u িব ালয়, েপাঃ লােটর হাট,
বীরগ , িদনাজপুর।
আ াi বািলকা u িব ালয়, াম: আজারীেগািব পুর,েপাঃ
ক াণীহাট, uপেজলা: বীরগ , েজলা: িদনাজপুর।
কনপুর u িব ালয়, েপাঃ রাংগাচাটা হাট, uপেজলাঃ
কাহােরাল, েজলাঃ িদনাজপুর।

24232
24263

পাবতীপুর কািরগির o বািণিজ ক কেলজ, পাবতীপুর, িদনাজপুর।
ব ব u িব ালয়, e
েরাড, ন ন বাজার, পাবতীপুর,
িদনাজপুর।
24287 নবী-নাজ- িবনা গালস েভােকশনাল ল, ি পাড়া, েপাঃ o
uপেজলা: পাবতীপুর, েজলা: িদনাজপুর
24141 রাজাবাসর ল o কেলজ, পাবতীপুর, িদনাজপুর।
24276
ব েহােসনপুর বািলকা u িব ালয়, ামঃ বেহােসনপুর, েপাঃ
খেয়রপু রহাট, uপেজলাঃ পাবতীপুর, েজলাঃ িদনাজপুর।
×
×

-

েজলাঃ নীলফামারী-1৯
41.

25114

চাoড়াডা ী ি মুখী হাi ল, বালা াম,
জলঢাকা, নীলফামারী।

42.

25115

িশ িনেকতন u
নীলফামারী।

25113
25211
25232
25233
িব ালয়, িকেশারগ , 25195
25136

43.

25116

নাগাছ চাপানী হাi ল, ক কড়া বাজার,
িডমলা, নীলফামারী।

25133
25158
25231

44.

25117
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িডমলা েটকিনক াল a া িবeমআi,
নীলফামারী।

2514৯
25164

েগালমু া ি মুখী হাi ল, জলঢাকা, নীলফামারী।
ঠা ামাির েটকিনক াল e িবeম কেলজ, জলঢাকা, নীলফামারী
হির
পাঠ u িব ালয়, জলঢাকা, নীলফামারী
ঠা ামাির িবeল u িব ালয়, জলঢাকা, নীলফামারী
বড়িভটা eস, eস, িস েভােকশনাল িব ালয়, েপাঃ বড়িভটা,
uপেজলাঃ িকেশারগ , েজলাঃ নীলফামারী।
িকেশারগ িবজেনস ােনজেম i
uট, কািলকাপুর,
িকেশারগ ।
খগাখিড়বাড়ী েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম i
uট,
ামঃ ব র খিড়বাড়ী, েপাঃ খগাখিড়বাড়ী, uপেজলাঃ িডমলা,
েজলাঃ নীলফামারী।
েদাহলপাড়া জনতা দািখল মাদরাসা, েপাঃ েচৗপিসহাট, িডমলা, নীলফামারী।
েদাহলপাড়া আদশ u িব ালয়, ামঃ েদাহর পাড়া, েপাঃ
েচৗপথীর হাট
ছািতয়ানী হাi ল, েদরাজগ , িডমলা, নীলফামারী।
রামডা া দা ল দা iসলািময়া দািখল মাদরাসা, ামঃ রামডা া,
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45.

25118

ছিমর uি ন মেডল হাi ল, েসানাখালী,
সয়দপুর, নীলফামারী।

2516৯
25165
25166
25169

46.

25119

জলঢাকা পাiলট
নীলফামারী।

হাi ল,

জলঢাকা,

47.

25121

মু কপুর েভােকশনাল u িব ালয়,
েবরাগাড়ী, েডামার, নীলফামারী।

25123
25167
25194
25218
25124
25125
25126
2513৯
25144
2518৯
25193
25221

48.

25122

িকেশারীগ ব মুখী পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ o থানাঃ িকেশারগ , েজলঃ
নীলফামারী।

2511৯
25168
25175
251৯8
25217

49.

25131

েটকিনক াল ল o কেলজ, নীলফামারী

25127
25129
2512৯
2517৯
25191
25132
25236
25238

েপাঃ িডমলা, নীলফামারী।
গয়াবাড়ী ল e কেলজ, েপাঃ গয়াবাড়ী, ডমলা,নীলফামারী।
সয়দপুর আদশ বািলকা িব ালয় o কেলজ, েপাঃ কাজীপাড়া,
সয়দপুর, নীলফামারী
বা ালীপুর u িব ালয়, েপাঃ সয়দপুর, নীলফামারী।
আiসঢাল িখয়ার পাড়া ি -মুখী দািখল মাদরাসা, েপাঃ কামার
পু র, সয়দপুর, নীলফামারী।
জলঢাকা পাiলট বািলকা u িব ালয়, জলঢাকা, নীলফামারী।
কািজর হাট পা াপাড়া আদশ দািখল মাদরাসা, েপাঃ জলঢাকা, নীলফামারী।
েগালনা েটকিনক াল e েভােকশনাল i
uট, েপাঃ কালীগ
েগালনা, uপেজলাঃ জলঢাকা, েজলাঃ নীলফামারী।
ক ঠালী eস.িস. u িব ালয়, জলঢাকা, নীলফামারী
েশoটগাড়ী মাহমুিদয়া ি মূখী আিলম মাদরাসা, েপাঃ েশoটগাড়ী,
েডামার, নীলফামারী।
পি ম হিরণচড়া েভােকশনাল হাi ল, েশoটগাড়ী, েডামার, নীলফামাির।
সােহবপাড়া েভােকশনাল হাi ল, েবারাগাড়ী, েডামার, নীলফামারী।
তালতলী েটকিনক াল a া িব eম কেলজ, েবারাগাড়ী, েডামার,
নীলফামারী।
েগামনাতী েটকঃ ল e িব,eম কেলজ, াম: েমৗজা েগামনাতী,
েপাঃ েগামনাতী, uপেজলা: েডামার, েজলা: নীলফামারী
বালারপু র মিহলা েটকিনক াল ল e িব eম কেলজ, াম u র েব ব ,
েপাঃ িশমুলবাড়ী, uপেজলাঃ জলঢাকা, েজলাঃ নীলফামারী।
েডামার ব মূখী u িব ালয়, েছাট রাuতা, oয়াড নং-5, েডামার
েপৗরসভা, েডামার, নীলফামারী।
পাংগােচৗপথী আ ল মিজদ আিলম মা াসা, াম: েমলাপাংগা,
েপাঃ েমলাপাংগা,uপেজলা: েডামার, েজলা: নীলফামারী
িকেশারীগ ি -মুখী বািলকা u চ িব ালয়, িকেশারগ , নীলফামারী।
িনতাi ডাংগাপাড়া মাহ িবয়া দািখল মাদরাসা, েপাঃ িনতাi,
িকেশারীগ , নীলফামারী।
মা রা u িব ালয়, িকেশারীগ , নীলফামারী।
িসে রগাড়ী u িব ালয়, ামঃ o েপাঃ িসে রগাড়ী, uপেজলাঃ
িকেশারগ , েজলাঃ িনলফামারী।
েভড়েভড়ী মাঝাপাড়া u িব ালয়, াম:েভড়েভড়ী, েপা: েভড়েভড়ী
হািজরহাট, uপেজলা: িকেশারগ েজলা: নীলফামারী।
রামগ েটকিনক াল েভােকশনাল ল, েপাঃ রামগ , সদর , নীলফামারী।
রামকলা শাiলবাড়ী ব মূখী u িব ালয়, রামকলা, সদর , নীলফামারী।
কী নীয়া ি মূখী u িব ালয়, েপাঃ েপাড়াহাট, নীলফামারী।
পু র u িব ালয়, ামঃ পু র, েপাঃ নীলফামারী,
uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ নীলফামারী।
েদoয়ানগ সেখর বাজার েটকিনক াল েভােকশনাল ল, েপাঃ
দােরায়ানী, uপেজলাঃ o েজলাঃ নীলফামারী।
রামগ েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, রামগ ,
নীলফামারী।
ক কাটা ি মুখী u িব ালয়, ক কাটা, নীলফামারী। (3127
িশ াবেষ ছা ভিত েনi)
কািরগির িশ ণ েক , নীলফামারী।

েজলাঃ লালমিনরহাট-18
50.

26119

আিদতমারী িগিরজা শংকর u িব ালয়,
েপাঃ o uপেজলাঃ আিদতমারী,
লালমিনরহাট।

26112
26113
26114
26155
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সাপ বাড়ী u িব ালয়, আিদতমাির, লালমিনরহাট।
মিহশেখাচা ব মুখ হাi ল o কেলজ, আিদতমাির, লালমিনরহাট।
হাজীগ আল iয়ািছন দা ল uলুম মাদরাসা, হাজীগ ,
আিদতমারী, লালমিনরহাট।
নামুড়ী আদশ ব মুখী বািলকা u িব ালয়, নামুড়ীর হাট,
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আিদতমারী, লালমিনরহাট।
মানিসকা (েভােকশনাল)
ল, েপাঃ সা ীবাড়ী, iuিয়নসা ীবাড়ী, uপেজলাঃ আিদতমারী, েজলাঃ লালমিণরহাট
ছােবরা খা ন বািলকা u
িব ালয়, ামঃ o েপাঃ
গাপুর,uপেজলাঃ আিদতমারী, েজলাঃ লালমিনরহাট।
গ ম য়া ি মুখী u িব ালয়, ামঃ গ ম য়া, েপাঃ গাপুর,
uপেজলাঃ আিদতমারী, েজলাঃ লালমিনরহাট।
আিদতমারী কােম র বমন মা িমক বািলকা িব ালয় o কেলজ,
ামঃ আিদতমারী, েপাঃ o uপেজলাঃ আিদতমারী, েজলাঃ
লালমিনরহাট।
চাপারহাট েটকিনক াল a া িবeম কেলজ, কািলগ ,
লালমিনরহাট।
লী eস িস হাi ল, কািলগ , লালমিনরহাট।
আফজাল uি ন পাবিলক েভােকশনাল u িব ালয়, েচৗধুরীরহাট,
কািলগ , লালমিনরহাট।
বানীনগর হাi ল, েপাঃ েমেহরনগর, কালীগ , লালমিনরহাট।
নoদাবাস দািখল মাদরাসা, েপাঃ চ পুর, কািলগ ,
লালমিনরহাট।
চ পুর মেডল মিহলা েটকিনক াল e িবeম কেলজ, ামঃ o
েপাঃ চ পুর, uপেজলাঃ কালীগ , েজলাঃ লালমিনরহাট।
বড়খাতা u িব ালয়, বড়খাতা, হাতীবা া, লালমিনরহাট।
হাতীবা া মেডল হাi ল, হাতীবা া, লালমিনরহাট।
আিসয়া েটকিনক াল e িবeম কেলজ, ামঃ ম ম কাদমা, েপাঃ
েভলা ড়ী, uপেজলাঃ হািতবা া, েজলাঃ লালমিনরহাট।
পি ম েবজ াম দািখল মাদরাসা, েপাঃ হাতীবা া, হাতীবা া,
লালমিনরহাট।
শা গরী ল◌্যাহ মা িমক বািলকা িব ালয়, েপাঃ হাতীবা া,
লালমিনরহাট।
হাতীবা া েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম মিহলা কেলজ, ামঃ
িসংগীমারী, েপাঃ িসংগীমারী, uপেজলাঃ হাতীবা া, েজলাঃ
লালমিনরহাট।
ভবানীপুর েসফািতয়া ফািজল (িডি ) মা াসা, েপাঃ o uপেজলাঃ
হািতবা া লালমিনরহাট
ব েবজ াম বািলকা u িব ালয়, েপাঃ নদাবাস হাট, uপেজলা:
হািতবা া, েজলা: লালমিনরহাট।
পাট াম েপৗর েটকিনক াল e িবeম কেলজ, ামঃ িমজার েকাট,
েপাঃ o uপেজলাঃ পাট াম, েজলাঃ লালমিনরহাট।
পাট াম েটকিনক াল e িবeম কেলজuপেজলাঃ পাট াম, েজলাঃ
লালমিনরহাট।
িমজােকাট হাজী মিহম uি ন হাi ল, পাট াম, লালমিনরহাট।
বাuড়া দািখল মাদরাসা, বাuড়া, পাট াম, লালমিনরহাট।
পানবাড়ী u িব ালয়, েপাঃ পানবাড়ী, পাট াম, লালমিনরহাট।
মেহ নগর u িব ালয, েপাঃ মেহ নগর, লালমিনরহাট।
কাজীর চoড়া হাi ল, সদর , লালমিনরহাট।
হিরেদব দেয়জ uি ন u িব ালয়, সদর , লালমিনরহাট।
কিব েশখ ফজলুল কিরম বািলকা u িব ালয়, সদর, লালমিনরহাট।
সােকায়ার মি ল কািরগির (িবeম) মহািব ালয়, ামঃ ব
দলেজার (সােকায়া), েপাঃ েভলাবাড়ী, uপেজলাঃ আিদতমারী,
েজলাঃ লালমিনরহাট।
খািলশা বািলকা েটকিনক াল ল, েপাঃ শামারী, uপেজলাঃ
সদর, েজলাঃ লালমিণরহাট
×

-

×

26163
26168
26169
26181
51.

2611৯

কািলগ কিরমুি ন পাiলট হাi ল,
কিরমপুর, কািলগ , লালমিনরহাট।

26117
26118
26126
26147
26153
26165

52.

26121

হাতীবা া eসeস u িব লায়,
হাতীবা া, লালমিনরহাট।

26123
26124
26151
26154
26156
26164
26182
26193

53.

54.

26122

26127

পাট াম তারকানাথ ( eন) u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- পাট াম, েজলালালমিনরহাট।

েটকিনক াল ল o কেলজ,
লালমিনরহাট।

26129
26141
26143
26145
26148
26115
26116
26125
26142
26146
26162

55.

26144

56.

26159
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বড়বাড়ী শহীদ আ ল কােশম হাi ল,
বড়বাড়ী, সদর , লালমিনরহাট।
কািরগির িশ ণ েক , লালমিনরহাট।
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েজলাঃ রংপুর-28
57.

27115

58.

27116

সমাজক াণ িব ািবথী গালস ল o
কেলজ, েপাঃ o থানা- রংপুর, েজলারংপুর।
তারাগ oয়াকফ ে ট ব মুখী u
িব ালয়, তারাগ ,রংপুর।

27118

আন েলাক িব াপীঠ o হাi ল, িড়য়া হাট ফাম, রংপুর।

27139
25161

িচলাপাক u িব ালয়, িররহাট, তারাগ , রংপুর।
েক াবাড়ী কািরগির o বসায় ব াপনা মহািব ালয়, ামঃ
দি ণবাহািগলী, েপাঃ েক াবাড়ী, uপেজলাঃ িকেশারগ , েজলাঃ
নীলফামারী।
তারাগ েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, পুরান
েচৗপথী িজগাতলা, তারাগ , রংপুর।
iকরচালী u িব ালয়, েপাঃ iশরচালী, তারাগ , রংপুর।
ক চনা মােঝর হাট eসeসিস েভােকশনাল, ামঃ কাচনা, েপাঃ
iকরচালী, uপেজলাঃ তারাগ , েজলাঃ রংপুর।
শা আদশ u িব ালয়, তারাগ , রংপুর।
ামপুর u িব ালয়, বদরগ , রংপুর।
বপুর ি মুখী হাi ল, বদরগ , রংপুর।
চ দ টীডা া বািলকা u িব ালয় o িবeম কেলজ, বদরগ , রংপুর।
েগাপীনাথপুর সরদারপাড়া u িব ালয়, েপাঃ রাধানগর, বদরগ , রংপুর।
রাজারামপুর u িব ালয়, েপাঃ কাজীর হাট, বদরগ , রংপুর।
ম লপাড়া েমাসেলমনগর কািরগির o েভােকশনাল i
uট,
েপাঃ ম লপাড়া, uপেজলাঃ বদরগ , েজলাঃ রংপুর
মিমনপুর u িব ালয়, েপাঃ মিমনপুর, uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ রংপুর।
িভ, আi িপ শাহাদাৎ েহােসন u িব ালয়, ামঃ িশবপুর, েপাঃ
বালাট রহাট, uপেজলাঃ বদরগ , েজলাঃ রংপুর।
মধুপুর ময়না িড় েটকিনক াল i
uট, বদরগ , রংপুর।
×

27165
27188
2721৯

59.

27117

বদরগ ব মুখী u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- বদরগ , েজলা- রংপুর।

2726৯
27114
27124
27125
27189
27192
271৯9
27218
27233

60.

27119

61.

2711৯

িমঠাপু র u িব ালয়, িমঠাপু র,
রংপুর।
পীরগাছা বািলকা u িব ালয়,
েপাঃ o থানা পীরগাছা, েজলা- রংপুর।

27271
27113
27123
27174
271৯8

27236
27112

পীরগাছা েজ eন পাiলট হাi ল, পীরগাছা, রংপুর।
ক িড u িব ালয়, মিতনপুর, পীরগাছা, রংপুর।
a দা নগর ব মুখী u িব ালয়, পীরগাছা, রংপুর।
e াডেভােকট েরােকয়া েবগম েভােকশনাল ল e কেলজ, ামঃ
ববস েপাঃ েচৗধুরাণী, uপেজলাঃ পীরগাছা, েজলাঃ রংপুর।
পাoটানাহাট বািলকা u িব ালয়, েপাঃ পাoটানাহাট, uপেজলাঃ
পীরগাছা, েজলাঃ রংপুর।
িকশামাত িজিনয়া দািখল মা াসা, পীরগাছা, রহমতপুর।
কাuিনয়া ি -মুখী u বািলকা িব ালয়, কাuিনয়া, রংপুর।

27133
27175
-

iসলািময়া হাi ল, েটপা মধুপুর, কাuিনয়া, রংপুর।
েখাপাতী হাi ল, াম-েখাপাতী, েপাঃ কাuিনয়া,কাuিনয়া, রংপুর।
×

27127
27129

মাদারগ বািলকা u িব ালয়, পীরগ , রংপুর।
কািদরাবাদ ি মূখী u িব ালয়,
কািদরাবাদ, পীরগ , রংপুর।
খালাসপীর িবeম কেলজ, পীরগ , রংপুর
শাহাবগ েটকঃ e িবeম কেলজ, সদর, রংপুর।

27235

62.

27121

63.

27122

64.

27126

65.
66.

2712৯
27134

কাuিনয়া েমাফা ল েহােসন u িব ালয়
েপাঃ o থানাঃ কাuিনয়া, েজলাঃ রংপুর।

হারাগাছ ব মুখী u িব ালয়, কাuিনয়া,
রংপুর।
বাসপুকz◌ুরয়া eসeসিস (েভাক)
i
uট, খালাসপীর, পীরগ , রংপুর।

রবাটসনগ বািলকা u িব ালয়, আলমনগর,
সদর, রংপুর।
গ চড়া ি মুখী u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- গ াচড়া, েজলা- রংপুর।

27146
27166
27135
27136
27153
27194
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হাজী েদেলায়ার েহােসন গালস ল, গ াচড়া, রংপুর।
গজঘ া হাi ল o কেলজ, গ াচড়া, রংপুর।
গ াচড়া েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, গ াচড়া,
রংপুর। (3127 িশ াবেষ ছা ভিত েনi)
মিনরাম ি -মুখী u িব ালয়, েপাঃ মিনরাম, গ াচড়া, রংপুর।
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67.

27138

68.

27141

69.

27142

70.

27158

71.

27159

72.

271৯3

73.

27244

27191
েবগম েরােকয়া কািরগির eসeসিসেভােকশনাল i
uট, িমঠাপু র,
রংপুর।
27267
েট টাiল েভােকশনাল i
uট,
27184
াপাড়া, িজিপo, রংপুর।
েটকিনক াল ল o কেলজ, রংপুর।
27131
27132
27252
চতরা িব ান o কািরগির কেলজ, েপাঃ 27128
চতরা কাছারী, ভায়াঃ পলাশবাড়ী-6841, 27152
uপেজলাঃ পীরগ , েজলাঃ রংপুর।
পীরগ িব ান o কািরগির কেলজ,
পীরগ (সদর), পীরগ , রংপুর।
কািরগির িশ ণ েক , ধমদাস,
তামপাট, নগরমীরগ , রংপুর।
27238
েগাপালপুর েটকিনক াল কেলজ, েপাঃ
েগাপালপুর, uপেজলা: িমঠাপু র, েজলা:
রংপুর

জ ক সেম াষপুর আদশ u িব ালয়, জ ক, সেম াষপুর,
িমঠাপু র, রংপুর।
েকশবপুর কািরগির u িব ালয়, িমঠাপু র, রংপুর।
চ নপাট হাi ল, েপাঃ চ নপাট, রংপুর সদর , রংপুর।
আমা গিত u িব ালয়, খটখ য়া, রংপুর।
কলাশ র ন u িব ালয়, সদর , রংপুর।
রাধা পুর u িব ালয়, ামঃ রাধা পুর,েপা: েকরানীর হাট,
রংপুর সদর, রংপুর
লালিদঘী গালস eকােডমী, েপাঃ লালিদঘী, পীরগ , রংপুর।
মাদারহাট েটকিনক াল e িবeম কেলজ, ামঃ মাদারপুর, েপাঃ
েখজমতপুর, uপেজলাঃ পীরগ , েজলাঃ রংপুর।
×
×
ড.eম.আর মিহলা েটকিনক াল e িব eম কেলজ
িমঠাপু র, রংপুর।

েজলাঃ িড় াম-21
74.

28128

নােগ রী েকরামিতয়া ব মূখী u িব ালয়,
নােগ রী, িড় াম।

28129
28173
28195
28211
28222
2825৯
28262

75.

2812৯

76.

28131

রািজবপুর u িব ালয়, রািজবপুর,
িড় াম।
িসংগার ডাবরীর হাট ি -মুখী u িব ালয়,
রাজারহাট, িড় াম।

2816৯
28119
2811৯
28121
28167
28187
28189
28191

77.

28133

uিলপুর মহারাণী ণময়ী (eমeস) হাi ল,
েপাঃ o থানা- uিলপুর, েজলা- িড় াম।

28116
28117
28181
28218
28223
2824৯
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িভতরব েজ িড eকােমডী, েপাঃ িভতরব ।
িছলাখানা ব মূখী u িব ালয়, েপাঃ গাগলা, নােগ রী, িড় াম।
রায়গ েজ, আর েটকিনক াল ল e কেলজ,
েপাঃ নগরব , uপেজলাঃ নােগ রী, েজলাঃ িড় াম
ম মুরপুর বািলকা u িব ালয়,
েপাঃ েভাগডা া, uপেজলা o েজলাঃ িড় াম।
কাছারী পয়ড়াডা া ব মুখী u িব ালয়,
েপাঃ পয়ড়াডা া uপেজলা: নােগ রী, েজলা: িড় াম
হাজীপুর েটকিনক াল ল, uপেজলা: নােগ রী, েজলা: িড় াম।
িভতরব র মিহলা েটকিনক াল e িবeম কেলজ, uপেজলা: নােগ রী,
েজলা: িড় াম।
রািজবপুর স জবাগ দািখল মাদরাসা, রািজবপুর, িড় াম।
সরকারবািড় হাi ল, িস ার ডাবিরহাট, রাজারহাট, িড় াম।
ঘিড়য়ালডা া u িব ালয়, ঘিড়য়ালডা া, রাজারহাট, িড় াম।
হির র তালুক u িব ালয়, িস রমিত, রাজারহাট, িড় াম।
ফরেকরহাট েকরামিতয়া u িব ালয়, েপাঃ ফরেকর হাট,
রাজাহাটর, িড় াম।
রাজারহাট মেডল মিহলা িবeম o িষ িডেপ ামা কেলজ,
রাজারহাট িড় াম।
ম েলর বাজার েটকিনক াল ল e কেলজ,
ামঃ েদবীচরণ, েপাঃ uপেজলাঃ রাজারহাট, িড় াম।
র াম পু কাটা েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ,
ামঃ পু কাটা, েপাঃ িস রমিত, uপেজলাঃ রাজারহাট, েজলাঃ
িড় াম।
নাiগাছ পাiলট হাi ল, নাiগাছ, uিলপুর, িড় াম।
েমধািবকাশ কািরগির u িব ালয়, নাiগাছ, uিলপুর, িড় াম
েগাড়াi প চপীর u িব ালয়, েপাঃ প চপীর, uিলপুর, িড় াম।
বাকেরর হাট বািলকা মা িমক েভােকশনাল ল,
ামঃ িনজাiখামার, েপাঃ বাকেরর হাট uপেজলা: uিলপুর, িড় াম
ধরনীবাড়ী মেডল েটকিনক াল ল o িবeম কেলজ,
াম: ধরনীবাড়ী, েপাঃ ধরনীবাড়ী, uপেজলা: uিলপুর, িড় াম।
ন েনফরা আদশ বািলকা u িব ালয়, uপেজলা: uিলপুর, িড় াম।
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78.

28135

থানাহাট e iu পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- িচলমারী, েজলা- িড় াম।

28251
28112
28153
28169

79.

28137

লবাড়ী u বািলকা িব ালয়,
েপাঃ o থানা- লবাড়ী, েজলাঃ িড় াম।

28118
28136
28163
28172
2817৯
28183

80.

28138

েটকিনক াল ল o কেলজ, িড় াম।

81.

28151

82.

28162

েরৗমারী েটকিনক াল e িবজেনস
ােনজেম কেলজ, েপাঃ েশৗলমারী,
uপেজলাঃ েরৗমারী, েজলাঃ িড় াম।
িদয়াডা া আiিডয়াল েটকিনক াল ল o
কেলজ,
ামারী, িড় াম।

28242
28123
28124
28125
28132
28261
28113
28134
28166
28182
28188
28219
28241

83.

28196

কচাকাটা মেডল মিহলা েটকিনক াল e
কেলজ, ামঃ বােহর েকদার, েপাঃ েকদার,
uপেজলাঃ নােগ রী, েজলাঃ িড় াম।

বজরা স জ বািলকা u িব ালয়, uপেজলা: uিলপুর, িড় াম।
থানাহাট পাiলট গালস হাi ল, িচলমারী, িড় াম।
িচলমারী েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, িচলমারী,
িড় াম।
বালাবাড়ী হাট আi eস িসিনয়র (ফািজল) মাদরাসা,
েপাঃ বালাবাড়ী, িচলমারী, িড় াম।
গংগারহাট বািলকা u িব ালয়, লবাড়ী, িড় াম।
লবাড়ী জিসম িময়া হাi ল, লবাড়ী, িড় াম ।
েবায়াiলভীর েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, লবাড়ী,
িড় াম
বড়লi ি মূখী দািখল মাদরাসা, েপাঃ বড়লi, লবাড়ী, িড় াম।
নগরাজপুর u িব ালয়, েপাঃ হাসনাবাদ, লবাড়ী, িড় াম।
েখাচাবাড়ী েমাস ািকয়া দািখল মাদরাসা, েপাঃ েখাচাবাড়ী,
লবাড়ী, িড় াম।
কািশপুর িব ান o কািরগির িব ালয়, লবাড়ী, িড় াম।
েমাঘলবাশা ি মুখী u িব ালয়, েমাঘলবাশা, িড় াম।
হলখানা ি মুখী u িব ালয়, হলখানা, সদর , িড় াম।
দােসরহাট u িব ালয়, েপাঃ হলখানা, িড় াম।
েবলগাছা বরকিতয়া ি মুখী u িব ালয়, সদর , িড় াম।
কািরগির িশ ণ েক , িড় াম।
েরৗমাির িস.িজ জামান হাi ল, েরৗমাির, িড় াম।
যা রচর ি মুখী বািলকা u িব ালয় o কেলজ, যা রচর,
েরৗমারী, িড় াম।
ামারী েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ,
েদoয়ােনর খামার,
ামারী, িড় াম।
পােট রী বরকিতয়া ব মুখী u িব ালয়,
েপাঃ পাiেকরছড়া,
ামারী, িড় াম।
eফ.e েটকিনক াল e আi i
uট, েপাঃ
মারী
সদর, uপেজলাঃ ঁ ামারী, েজলাঃ িড় াম।
ামারী মেডল েটকিনক াল e িব eম কেলজ,
ামারী, িড় াম সদর।
uপমা েটকঃ ল e িবeম কেলজ, ভরেতরছড়া,
ামারী,
িড় াম।

-

×

29189

শহর গািছ ব মূখী বািলকা u িব ালয় o মিহলা কেলজ,
েপাঃ শহরগািছ, েগািব গ , গাiবা া।
ল পু িরয়া ব মুখী u িব ালয়, েপাঃ লপু িরয়া, uপেজলাঃ
েগািব গ , েজলাঃ গাiবা া।
েকাচা শহর ি মুখী u িব ালয়, uপেজলাঃ েগািব গ , েজলাঃ
গাiবা া।
নাকাiহাট বািলকা িব ালয়, েগািব গ , গাiবা া।

েজলাঃ গাiবা া-31
84.

29112

িপয়ারাপুর আi িজ eম ল a া
পি তপুর, েগািব গ , গাiবা া।

কেলজ,

29237
29272
85.

29113

86.

29117

87.

2911৯
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কামিদয়া ি মুখী হাi ল,
েগািব গ , গাiবা া।
ড়াiল u িব ালয়, uদাখালী,
লছিড়, গাiবা া।

ধােপরহাট িবeমিপ হাi
গাiবা া।

ল, সা ল াপুর,

29215
29116
29119
291৯1
29221
29269
29276

গলাকা ি -মূখী u িব ালয়, লছিড়, গাiবা া।
চি য়া মিহলা কেলজ, ভবানীগ , লছিড়, গাiবা া।
নভির ি -মূখী u িব ালয়, লছিড়, গাiবা া।
সয়দপুর ি -মুখী u িব ালয়, েপাঃ ভবানীগ ,
uপেজলাঃ লছিড়, েজলাঃ গাiবা া।
েখাদ েকামরপুর ব ঃ u িব ালয়, সা ল াপুর, গাiবা া।
ম দােমারপুর ি মুখী u িব ালয়, সা ল াপুর, গাiবা া।
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88.

29125

89.

29127

সাঘাটা েটকিনক াল a া িবeম আi,
ডাকবাংলা বাজার, সাঘাটা, গাiবা া।
প চগািছ শািম রাম মেডল ি মুখী u
িব ালয়, েপাঃ ধমপুর, রগ , গাiবা া।

2921৯

29131
29259
2925৯
29133

মারবাড়ী েটকিনক াল i ি uট, েপাঃ মারবাড়ী, uপেজলাঃ
সাঘাটা, েজলাঃ গাiবা া।
আলহা েসিলমা মা িমক কািরগির কেলজ, চি পুর,
uপ- রগ , গাiবা া।
েশাভাগ মা িমক েভােকশনাল o িবeম কেলজ, েশাভাগ ,
রগ , গাiবা া
রগ কািরগির বািনিজ ক কেলজ, েপাঃ রগ , uপেজলাঃ
রগ , েজলাঃ গাiবা া
শাহজাহান কমািশয়াল e কি uটার িশ ণ i
uট
রগ , গাiবা া।
শািম রাম মিহলা eসeসিস েভােকশনাল ল, ামঃ শািম রাম,
েপাঃ েবলকা, uপেজলাঃ রগ , েজলাঃ গাiবা া।
েবলকা eস িস u িব ালয়, েপাঃ েবলকা, uপেজলাঃ রগ ,
েজলাঃ গাiবা া।
েবায়ালী দা ল uলুম ি মুখী িসঃ ফািজল মা াসা, েপাঃ
ধমপুর,uপেজলাঃ রগ , গাiবা া।
হািমদা খা ন মা িমক েভােকশনাল ল, ধুবনী বাজার,
রগ , গাiবা া।
বাজারপাড়া কািরগির ল e িবeম কেলজ, ামঃ o েপাঃ
বাজারপাড়া, uপেজলাঃ রগ , েজলাঃ গাiবা া।
েশাভাগ আেমনাবাদ েটকিনক াল e িবeম কেলজ, েপাঃ
রগ , uপেজলাঃ রগ , েজলাঃ গাiবা া
সিতরজান বািলকা u িব ালয়, রগ , েজলাঃ গাiবা া
িজিনয়া eস e u িব ালয়, রগ , েজলাঃ গাiবা া
পি ম নয়নপুর u িব ালয়, েমিররহাট,পলাশবাড়ী, গাiবা া।
তালুক জািমরা ি মুখী u িব ালয়, তালুক জািমরা,পলাশবাড়ী,
গাiবা া।
পলাশবাড়ী eস eম িব আদশ ব মুখী u , িব ালয়, পলাশবাড়ী,
গাiবা ।
ব ব বািলকা u িব ালয়, ামঃ রপুর, েপাঃ o uপেজলাঃ
পলাশবাড়ী, েজলাঃ গাiবা া।
পলাশবািড় কািরগির কেলজ, uপেজলাঃ পলাশবাড়ী, েজলাঃ
গাiবা া।
িব বাড়ী মিহলা কািরগির কেলজ, েপাঃ িব বাড়ী uপেজলা:
েগািব গ , েজলা: গাiবা া
মিহপুর বািলকা u িব ালয় িব ালয়
েপাঃ মিহপুর ভায়া পলাশবাড়ী, uপেজলা: সা ল াপুর,
েজলা: গাiবা া
রহমতপুর eম eম হাi ল, সদর , গাiবা া।
ফিকরপাড়া মা িমক কািরগির o েভােকশনাল i
uট,
পতলা, সদর , গাiবা া।
েসালায়মাননগর েটকিনক াল a া িবজেনস ােনজেম কেলজ,
েপাঃ হাট দািড়য়াপুর, uপেজলা o েজলাঃ গাiবান া।
eহদীপুর ি মুখী হাi ল, েপাঃ- য়া পা র, পলাশবাড়ী,
গাiবা া।
eম e ছামাদ কািরগির o িব ান কেলজ,পলাশবাড়ী, গাiবা া।
িঝনাiদহ হাi ল, পলাশবাড়ী, গাiবা া।
িগিরধারপুর আদশ হাi ল, পলাশবাড়ী, গাiবা া।
কামােলর পাড়া u িব ালয়, কামােলর পাড়া, সাঘাটা, গাiবা া।

-

×

291৯6

ভা ােমার ি মুখী বািলকা u িব ালয়, েপাঃ কাম নগর, 4 নং
দােমাদরপুর, uপেজলাঃ সা াপুর, েজলাঃ গাiবা া
েমৗজা মািলবাড়ী eস eস িস েভােকশনাল ল, েপাঃ েলংগাবাজার,

29126
2912৯
29163
29182
29219
29236
29238

90.

29129

ধমপুর eস আi িড (েভাক) ল o কািরগির
কেলজ, রগ , গাiবা া।

29128
29146
29147

91.

29132

পলাশবাড়ী eস eম পাiলট u িব ালয়, েপাঃ
o থানা- পলাশবাড়ী,
েজলা- গাiবা ।

29261
29262
29115
29135
29143
29227
29273

92.

29134

93.

29136

94.

29138

বধন পাiলট u িব ালয়,
েগািব গ , গাiবা া।
সা ল াপুর েক eম বািলকা u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- সা ল◌্যাপুর, েজলা- গাiবা া।

29225

দি ণ কামারজািন হাi ল,
গাiবা া সদর, গাiবা া।

29121
29122

29253

29157
95.

29139

96.

2913৯

97.

29141

98.

29142

99.

29144
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পলাশবাড়ী িপয়ারী গালস হাi ল,
েপাঃ o থানা- পলাশবাড়ী, েজলা- গাiবা া।

কাজী আজহার আলী u িব ালয়, েপাঃ
েবানারপাড়া,থানা- সাঘাটা, েজলা- গাiবা া।
েঢালভা া u িব ালয় o কেলজ,
েঢালভা া, সা ল◌্যাপুর, গাiবা া।
সা ল াপুর ব মুখী পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থান- সা াপুর, েজলা- গাiবা া।
েটকিনক াল ল o কেলজ, গাiবা া

29114

291৯৯
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uেপজলাঃ সদর, েজলাঃ গাiবা া
দািরয়াপুর কািরগির eসeসিস (েভাকঃ) িব ালয়, েপাঃ দািরয়াপুর,
uপেজলা: o েজলা: গাiবা া।
েকাচাশহর বািলকা u িব ালয়, েপাঃ েকাচাশহর, গিব গ ,
2918৯
গাiবা া।
েকাচাশহর মেডল কািরগির মিহলা কেলজ, েকাচাশহর,গিব গ ,
29249
গাiবা া।
29251 iিদলপুর েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ
াম; েগািব রায়, েপাঃ মিহপুর বাজার uপেজলা: সা ল াপুর, েজলা:
গাiবা া
2924৯

100.

2914৯

101.

29154

102.

29193

103.

291৯5

েজলাঃ জয়পুরহাট-21
104.
2৯114
105.

2৯116

eম eম েমা ািলব েটকিনক াল e িবজেনস
ােনজেম কেলজ, েপাঃ মিহমাগ , iuিনয়নঃ
27 নং মিহমাগ , uপেজলাঃ েগািব গ , েজলাঃ
গাiবা া
ধােপরহাট েটকিনক াল a া িবজেনস
ােনজেম কেলজ, েপাঃ ধােপরহাট,
uপেজলাঃ সা াপুর, েজলাঃ গাiবা া
েট টাiল েভােকশনাল iনি uট,
আদশ পাড়া, বাংলাবাজার, গাiবা া।
ামপুর েটকিনক াল e েভােকশনাল
i
uট, ামঃ ামপুর, েপাঃ
u ােসানাতলা, uেজলাঃ সাঘাটা, েজলাঃ
গাiবা া

ে তলাল পাiলট u িব ালয়, েপাঃ o
থানা- ে তলাল, েজলা- জয়পুরহাট।
iটােখালা েটকিনক াল iনি uট,
ে তলাল, জয়পুরহাট

29155
29192

2৯121

িবজেনস ােনজেম i
জয়পুরহাট।

uট, প চিবিব,

ে তলাল পাiলট গালস u িব ালয়, ে তলাল, জয়পুরহাট।

2৯149

আখলাস, িশবপুর, ামপুর ি মূখী u িব ালয়, েপাঃ ে তলাল,
জয়পুরহাট।
মাহমুদপুর ি -মুখী u িব ালয়, াম o েপাঃ মাহমুদপুর,
uপেজলাঃ ে তলাল, েজলাঃ জয়পুরহাট ।
েকােতায়ালীবাগ u িব ালয়, েপাঃ o থানা-প চিবিব,
েজলা- জয়পুরহাট।
uচাi বািলকা u িব ালয়, আটাপুর, প চিবিব, জয়পুরহাট।
প চিবিব েপৗর eসeসিস েভােকশনাল i ঃ, মিহপুর কেলজ
েরাড, পাচিবিব, জয়পুরহাট।
িদবাকরপুর হাi ল, প চিবিব, জয়পুরহাট।
uচাi েজরকা eসeসিস হাi ল, আটাপুর, প চিবিব, জয়পুরহাট।
সাiলি েটকিনক াল a া িবজেনস ােনজেম কেলজ,
ছািতনালী, প চিবিব, জয়পুরহাট।

2৯113
2৯11৯
2৯122

107.

2৯124

সালাiপুর হাi ল, প চিবিব, জয়পুরহাট।

2৯123
2৯126
2৯125
2৯184

108.

2৯127

109.

2৯129

110.

2৯133

েমালামগাড়ীহাট u িব ালয়,
কালাi, জয়পুরহাট।
জয়পুরহাট েটকিনক াল a া িবeম কেলজ,
সদর, জয়পুরহাট।
আে লপুর eফ iu হাi ল,
েপাঃ o থানাঃ আে লপুর,
েজলাঃ জয়পুরহাট।

2৯163
2৯12৯
2৯131
2৯112
2৯119
2৯14৯
2৯155
2৯171

111.

2৯135

েমাসেলমগ হাi ল, কালাi, জয়পুরহাট।

2৯167

112.

2৯136

েটকিনক াল ল o কেলজ, খ নপুর,
জয়পুরহাট।

2৯132
2৯134
2৯158

113.

2৯169

কালাi েটকিনক াল ল e মিহলা (িবeম)
কেলজ, প চিশরা, কালাi, জয়পুরহাট।

2৯128
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সাঘাটা েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ
ামঃ যা র তাiড়, েপাঃ সাঘাটা, iuিনয়নঃ ঘিড়দহ
uপেজলাঃ সাঘাটা, েজলাঃ গাiবা া
সাঘাটা েহড েকায়াটার ডঃ েসিলমা সাঈদ iসলািময়া
দািখল মাদরাসা, েপাঃ সাঘাটা, গাiবা া।

2৯115

2৯17৯
106.

×

-

িসধiল কািরগির eসeসিস েভােকশনাল িব ালয় েপাঃ
uপেজলা: প চিবিব, েজলা: জয়পুরহাট
েমালামগাড়ীহাট বািলকা u িব ালয়, কালাi, জয়পুরহাট।

া,

জয়পুরহাট বািলকা u িব ালয়, সদর , জয়পুরহাট।
িস কািরগির কেলজ, সদর, জয়পুরহাট ।
আে লপুর পাiলট u বািলকা িব ালয়, আে লপুর, জয়পুরহাট।
রায়কালী হাi ল, আে লপুর, জয়পুরহাট।
কণদীিঘ u িব ালয়, েপাঃ েমাহনপুর, আে লপুর, জয়পুরহাট।
কািশড়া u িব ালয়, েপাঃ কািশড়া,
uপেজলা-আে লপুর, জয়পুরহাট।
আে লপুর মেডল েটকিনক াল i
uট, েপাঃ আে লপুর,
uপেজলাঃ আে লপুর, েজলাঃ জয়পুরহাট।
িবয়ালা ি -মুখী u িব ালয়, েপাঃ মা াi, iuিয়ন-মা াi,
uপেজলাঃ কালাi, েজলাঃ জয়পুরহাট
ধাককী u িব ালয়, জয়পুরহাট।
েদাগািছ u িব ালয়, দরগাতলা হাট, সদর, জয়পুরহাট।
িবল াহ শহীদ iয়া িবয়া u িব ালয়, েপাঃ চকডা িনয়া,
সদর, জয়পুরহাট।
মা াi িব ান o কািরগির কেলজ, কালাi, জয়পুরহাট।
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েজলাঃ ব ড়া-41
114.
31112
115.

31114

116.

31116

117.

31117

আেশকপুর িসিপ u িব ালয়, u র
শাহজাহানপুর, ব ড়া।
পচািচয়া বািলকা পাiলট u িব ালয়,
পচািচয়া, ব ড়া।

ন ী াম পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- ন ী াম , েজলা- ব ড়া।
কাগiল ক নাকাম u িব ালয়,
েপাঃ কাগiল, থানা-গাবতলী,
েজলা-ব ড়া।

31123
31124
31125
31126
3131৯
31138
31218
31148
31239
31267

118.

31118

119.

31119

িশবগ পাiলট গালস হাi ল,
েপাঃ o থানা-িশবগ , েজলা- ব ড়া।
লবাড়ী গমীরuি ন ব মুখী u িব ালয়,
েপাঃ হাট লবািড়, সািরয়াকাি , ব ড়া।

31248
31232
31331
31359

120.

3111৯

আদমিদিঘ আiিপেজ হাi ল,
েপাঃ o থানা- আদমিদিঘ,
েজলা- ব ড়া।

121.

31121

122.

31128

িশবগ পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- িশবগ , েজলা- ব ড়া।
সালফা েটকিনক াল a া িবeম কেলজ,
েশরপুর, ব ড়া।

31122
31132
31233
31245
31332
31196
31219

123.

31129

বয়রা কািরগির ল o কেলজ,
চরপাড়াহাট, েসানাতলা, ব ড়া।

3122৯
31322
3121৯
31241
31247
31321

124.

31131

125.

31133

126.

31134

127.

31135

খানপু র u িব ালয়,
েপাঃ সয়দ আহমদ কেলজ, েসানাতলা, ব ড়া।
পাচ িপ নছরতপুর কাঃ u িব ালয়, ধুনট
ব ড়া
আঃ oয়া দ মা িমক কািরগির o
েভােকশনাল i
uট, েগাসাiবাড়ী, ধুনট,
ব ড়া।
ধুনট আদশ u িব ালয়, ধুনট, ব ড়া।

31136

129.

3113৯
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কাম নগর েটক। a া িবeম কেলজ,
কাম নগর, ধুনট, ব ড়া।
পল ীম ল বাৈড়পাড়া iuনাiেটড u
িব াঃ, পল ীম লহাট, ব ড়া।

পচািচয়া দা স া ফািজল মাদরাসা, পচািচয়া, ব ড়া।
ধবখ িরয়া ল iসলাম হাi ল, পচািচয়া, ব ড়া।
ভাটাহাড় দািখল মাদরাসা, পচািচয়া, ব ড়া।
তালুচ প চপীর িব ান o ি বািলকা ল, পচািচয়া, ব ড়া।
ম রাপুর u িব ালয়, uপেজলা: পচািচয়া, েজলা: ব ড়া
ধু ার ি মূখী u িব ালয়, ধু ার, ন ী াম , ব ড়া।
িমড়া পি ত পু র ি মূখী u িব াঃ, েপাঃ ন ী াম, ব ড়া।
েসানা রায় u িব ালয়, গাবতলী, ব ড়া।
ফিজলা আিজজ েমেমািরয়াল েটকিনক াল e িবজেনস
ােনজেম কেলজ,uপেজলা: গাবতলী, েজলা: ব ড়া।
কালােমবাদ u িব ালয়, ামঃ কলােকাপা, েপাঃ কলােকাপা,
uপেজলাঃ গাবতলী, েজলাঃ ব ড়া
দািড়দহ বািলকা ব মুখী u িব ালয়, েপাঃ দািড়দহ, িশবগ , ব ড়া।
রামচ পুর u িব ালয়, েপাঃ রামচ পুর, সািরয়কাি , ব ড়া।
সািরয়াকাি পাiলট বািলকা u িব ালয়, েপাঃ সািরয়াকাি ,
সািরয়াকাি , ব ড়া।
েটংরা ড়া eস.eস.িস েভােকশনালাল i
uট, সািরয়াকাি ,
ব ড়া।
আদমিদিঘ পাiলট গালস হাi ল, আদমিদিঘ,েজলা-ব ড়া।
ক িড় আরeম u িব ালয়, কালাi ড়া, আদমিদিঘ, ব ড়া।
েকামরপুর ি মূখী u িব ালয়, আদমিদিঘ, ব ড়া।
সামতাহার িব,িপ u িব ালয়, েপাঃ সা াহার, আদমিদিঘ, ব ড়া।
েমাকামতলা কািরঃ i ং uট, িশবগ , েজলা- ব ড়া।
েশরপুর iuিনভােসল েটকিনক াল e
ােনজেম কেলজ,
েশরপুর, ব ড়া।
ধন ি শাহনাজ িসরাজ u িব ালয়, েপাঃ চা াiেকানা,
েশরপুর, ব ড়া।
েবলগাছী মুফিত েদoয়ান দািখল মাদরাসা, ক াণী, েশরপুর, ব ড়া।
েদায়ালসাড়া u িব ালয়, েপাঃ ে ল, uপেজলা: েশরপুর, ব ড়া
বয়রা u িব ালয়, েপাঃ চরপাড়া, েসানাতলা, ব ড়া।
হিরখালী েটকিনক াল a া িবজেনস ােনজেম কেলজ, েপাঃ
হিরখালী, uপেজলাঃ েসানাতলা, েজলাঃ ব ড়া।
eনােয়ত আলী ি -মুখী u িব ালয়, েপাঃ েভলুরপাড়া, েসানাতলা, ব ড়া।
য়া য়া ি -মুখী u িব ালয় াম: o েপাঃ য়া য়া, uপেজলা:
েসানাতলা, েজলা: ব ড়া

-

×

-

×

31149
31272

-

আoলাকাি ieম হাi ল, সািরয়াকাি ,ব ড়া।
েবল িচ মা িমক কািরগির i
u, েপাঃ ধুনট, uপেজলাঃ
ধুনট, েজলাঃ ব ড়া।
ধুনট পাiলট বািলকা u বািলকা িব ালয় o কেলজ, েপাঃ ধুনট,
ধ ট, ব ড়া।
মুলতানী পারভীন শাহজাহান তালুকদার u িব ালয়, ধুনট,
ব ড়া।
×

-

×

31165
31351

128.

×

-
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130.

31141

131.

31142

132.

31151

133.

31152

134.

31153

নরহ ব মুখী u িব ালয়,
কাহালু, ব ড়া।

135.

31154

136.

31155

লেকাট নেবাদয় কািরগির u িব ালয়,
েপাঃ েডমাজানী, শাহজাহানপুর, েজলা- ব ড়া।
সতীশচ কািরগির ল o কেলজ, oমরপুরহাট,
ন ী াম, ব ড়া।

137.
138.

31156
31157

139.

31179

140.

31185

141.

31195

142.

311৯2

ফাপড় iuিনয়ন পল ীম ল u িব ালয়,
ব ড়া।
রািনরহাট ল o কািরগির কেলজ,
শাহজাহানপুর, ব ড়া।
েশরপুর পাiলট বািলকা u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- েশরপুর, েজলা- ব ড়া।
বােঘাপাড়া শহীদ দােনশ uি ন হাi ল, সদর,
ব ড়।

েটকিনক াল ে িনং েস ার, িনিশ ারা,ব ড়া।
েট ঢাiল েভােকশনাল i
uট, বনানী,
ব ড়া।
ব ড়া েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম
কেলজ, করেতায়া েরাড, চকেলাকমান,
uপেজলাঃ শাজাহানপুর, েজলাঃ ব ড়া।
হাজী কােজম েজােবদা েটকঃ e িবeম
কেলজ, ধুনট, ব ড়া
িচকাশী েটকিনক াল a া িবজেনস
ােনজেম i
uট, েপাঃ িচকাশী,
uপেজলাঃ ধুনট, েজলাঃ ব ড়া।
েবতগাড়ী মীর সােহ আলম কািরগির a া - িবeম
মহািব ালয়, েপাঃ ভােয়র পু র, িশবগ , ব ড়া।

31139
31221
31217
31113

31115 ব ড়া iসলািমক িমশন বািলকা u িব ালয়, েকােতায়ািল, ব ড়া ।
31231 সাত িশমুিলয়া ি মূখী u িব ালয়, েপাঃ ভবানীগ , ব ড়া সদর,
ব ড়া।
31144 কাহালু ি -মুখী িস ীিকয়া িসিনয়র মাদরাসা, কাহালু, ব ড়া।
31145 কাজীপাড়া ি মুখী হাi ল, কাহালু, ব ড়া।
31146 কালাi েঘানপাড়া ব মুখী হাi ল, কাহালু, ব ড়া।
31244 কাহালু তাi নেনছা (পাiলট) বািলকা u িব ালয়, েপাঃ কাহালু, ব ড়া।
31287 কাহালু u িব ালয়, েপাঃ o কাহালু, েজলাঃ ব ড়া।
3134৯ প চ াম u িব ালয়, কাহালু, ব ড়া।

31283

েজলাঃ নoগ -28
144.
32112

িকচক েটকিনক াল e িব.eম কেলজ, েপাঃ
িকচক, uপেজলা-িশবগ , েজলা-ব ড়া।

বদলগাছী eল িপ গালস হাi ল,
েপাঃ o থানা- বদলগাছী, েজলা- নoগ ।

31137
31271
31289
-

ন ী াম েভােকশনাল ল
ু , ন ী াম , ব ড়া।
ভ িদঘী েচৗরাস eসeসিস েভােকশনাল বািলকা িব ালয়, েপাঃ
বীরপিল, uপেজলাঃ ন ী াম, েজলাঃ ব ড়া।
নামুজা u িব ালয়, নামুজা বাজার, িড়গ , ব ড়া সদর, ব ড়া।
×

31143

িবরািহমপুর u িব ালয়, রািনরহাট, মািঝড়া, ব ড়া।

31295

আনারপুর েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম
কােলরপাড়া, uপেজলাঃ ধুনট, েজলাঃ ব ড়া।
×

-

31193

3114৯
31349

32131
32189
321৯7
32223
32226
32235

145.

32114

িতলনা বািলকা u িব ালয়,
সাপাহার, নoগ ।

146.

32115

জগদল আিদবাসী ল o কেলজ,
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×

-

31249
143.

িশকারপুর
পুর u িব ালয়, নেগালা, সদর , ব ড়া।
কচর বািলকা u িব ালয়, েপাঃ ফ পর, ব ড়া সদর, ব ড়া।
হযরত ঈমাম েহাসাiন (রাঃ) েটকিনক াল হাi ল, েপাঃ
েগাহাiল,শাহজাহানপুর, ব ড়া।
েশরপুর িডেজ হাi ল, েশরপুর, ব ড়া।

32142
32178
32239
32122

কেলজ, েপাঃ

আল েহজাব মিহলা েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ,
েমালামগাড়ী, েপা o uপেজলাঃ িশবগ , ব ড়া।
েবতগাড়ী মীর শাহ আলম গালস u িব ালয়, েপাঃ আলীয়ারহাট,
িশবগ , ব ড়া।
িসহালী u িব ালয়, িসহালীহাট, িশবগ , ব ড়া।
রoশন আলী েমেমািরয়াল েভােকশনাল ল, িবহারহাট, িশবগ ,
ব ড়া।
বামনপাড়া েটকিনক াল iনি uট, বদলগািছ, নoগ ।
েকালা িবজলী ি মূখী u িব ালয়, েপাঃ েকালাহাট,বদলগাছী, নoগ ।
ফেতজ পুর iসলািময়া দািখল মাদরাস, েপাঃ বদলগাছী,বদলগাছী, নoগ ।
েছাট কাবলা েটকিনক াল e া িব.eম কেলজ, ামঃ েছাট কাবলা,
েপাঃ ফেতপুর মা াসা, uপেজলাঃ বদলগাছী, েজলাঃ নoগ ।
িমজাপুর েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, েপাঃ খলিস,
uপেজলা: বদলগাছী, েজলা: নoগ
িব, ,eম, ব মুখী u িব ালয়, ামঃ ভয়ালপুর, েপাঃ
জাবারীপুরহাট, uপেজলাঃ বদলগাছী, েজলাঃ নoগ ।
সাপাহার ডা াপাড়া হাi ল, সাপাহার, নoগ ।
সাপাহার পাiলট u িব ালয়, সাপাহার, নoগ
েখা াপাড়া eস,eস,িস মিহলা েভােকশনাল i
uট, ামঃ
েখা াপাড়া, েপাঃ িনি ম পুর, uপেজলাঃ সাপাহার, েজলাঃ নoগ ।
ধামiরহাট সিফয়া পাiলট হাi ল, ধামiরহাট, নoগ ।
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েপাঃ জগদল,থানা-ধামiরহাট,
েজলা-নoগ ।

32188
32274

147.

32117

মা া থানা আদশ গালস ল o কেলজ,
েপাঃ সাদপুর, থানা- মা া, েজলা- নoগ ।

148.

32118

মা া eস িস পাiলট হাi ল, পাঃ সাদপুর,
থানা- মা া, েজলা- নoগ ।

149.

32119

150.

32124

আহসান uল াহ েমেমািরয়াল ব মুখী u
িব ালয়, আহসানগ , আ াi, েজলা-নoগ ।
আ াi কািরগির কেলজ, আ াi, নoগ ।

32138
321৯9
32291
32135
32136
32154
32224
32236
32113
32123
32172
321৯3
321৯4
32258
32263

151.

32125

নামাজগড় গাu ল আজম কািমল মাদরাসা,
নoগ , সদর।
নিজপুর হাi ল, পি তলা, নoগ ।

-

152.

32128

32129
3218৯
32257

153.

32132

মহােদবপুর িভ, , আi,
মহােদবপুর, নoগ ।

3211৯
32133
321৯2
321৯6
321৯8

154.

32134

চকuিল ব মুখী মা িমক িব ালয়,
পাজর ভা া, মা া, নoগ ।

32126
32137
3214৯

32187
32139
3213৯
321৯৯

পুiয়া মা িমক আদশ িব ালয়, েপাঃ নিজপুর, প ীতলা,নoগ ।
ব করiল ব মূখী u িব ালয়, েপাঃ ব করiল, প ীতলা,নoগ ।
মা র eসeসিস েভােকশনাল i
uট, ামঃ মা র, েপাঃ
িশশাহাট, uপেজলাঃ প ীতলা, েজলাঃ নoগ ।
রাiগা u িব ালয়, মহােদবপুর, নoগ ।
েরািদল , িব, eম কেলজ, eনােয়তপুর, রহমতপুর, মহােদবপুর, নoগ ।
সফাপুর iuিনয়ন দািখল মাদরাসা, েপাঃ পাহারপুর, মহােদবপুর, নoগ।
বাগেডাব u িব ালয়, েপাঃ চা াশ, মহােদবপুর, নoগ ।
গাহলী ি -মুখী u িব ালয়, েপাঃ গাহলীেমার,
মহােদবপুর, নoগ ।
বটতলী বািলকা u িব ালয়, নoগ ।
চক হির নারায়ণ দািখল মাদরাসা, চকহিরপুর, মা া, নoগ ।
ব মা া েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, ামঃ কটী
বাদাল, েপাঃ চকuলী, uপেজলাঃ মা া, েজলাঃ নoগ ।
চককামেদব েটকিনক াল (েভাক) ল, েপাঃ চক শ াহাট,
uপেজলাঃ মা া, েজলাঃ নoগ
কশব সরকার পাড়া েভােকশনাল u িব ালয়, েপাঃ কশব,
uপেজলাঃ মা া, েজলাঃ নoগ ।
েজ নাকী u িব ালয়, রামগ , িনয়ামতপুর, নoগ ।
করামপুর েটকিনক াল e িবeম কেলজ, িনয়ামতপুর, নoগ ।
িনমদীিঘ েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম i
uট, েপাঃ
পািনহারা, uপেজলাঃ িনয়ামতপুর, েজলাঃ নoগ ।
িনয়ামতপুর ব মূখী u িব ালয়, িনয়ামতপুর, নoগ ।
েগানা u িব ালয়, রাণী নগর, নoগ ।
কামতা eসeন u িব ালয়, ভা ার নগর, রানীনগর, নoগ ।
িশশা ব মুখী u িব ালয়, েপারশা, নoগ ।

32116
32158

বলহাটী রাজা হরনাথ u িব ালয়, বলহাটী, নoগা সদর, নoগ ।
চকচ পাi েটকিনক াল e িব, eম কেলজ, ামঃ চকচ পাi, েপাঃ

32237
32254
155.

32144

মম পুর বািলকা u িব ালয়,
রাম ড়া, িনয়ামতপুর, নoগ ।

156.

32145

157.

32179

158.

32146

সােয়ম uি ন েমেমািরয়াল eকােডমী,
েপাঃ o থানা- রাণী নগর, েজলা- নoগ ।
কিড়দহ ি মূখী u িব ালয়, েপাঃ কিড়দহ,
েপারশা, নoগ ।
েটকিনক াল ল o কেলজ, নoগ ।
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গাংরা iসলািময়া বািলকা আিলম মাদরাসা, েপাঃ র নাথপুর,
ধামরiরহাট, নoগ
শহীদ আঃ জববার েমা লবাড়ী বািলকা হাi ল, ধামiরহাট,
নoগ ।
চক র নাথ u িব ালয়, রামনগর, মা া, নoগ ।
মীরপুর iসলামীয়া দািখল মাদরাসা, েপাঃ সিতহাট, মা া, নoগ ।
েগািব পুর আiিডয়াল েটকিনক াল ল, মা া, নoগ ।
মা া িবeম i
uট, মা া, নoগ ।
িব পুর চকৈশলা ব মুখী u িব ালয়,চকৈশলা, মা া, নoগ ।
সাতবািড়য়া েটকিনক াল a া , িব.eম.কেলজ, াম: সাতবািড়য়া,
েপাঃ সাদপুর, uপেজলা: মা া, েজলা: নoগ ।
iনেড েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, মা া, নoগ ।
েঘানা আদশ u িব ালয়, েপাঃ শংকরপুর, মা া, নoগ ।
আ াi পাiলট বািলকা u িব ালয়, েপাঃ আহসানগ , থানা-আ াi,
েজলা-নoগ ।
খনেজাড় জয়সারা হাi ল, আ াi, নoগ ।
দরানা েটকিনক াল e িবজেনজ ােনজেম কেলজ, আ াi,
নoগ ।
শিলয়া u িব ালয়, েপাঃ শিলয়া, আ াi, নoগ ।
কািশয়াবাড়ী u িব ালয়, আহসানগ , আ াi, নoগ ।
আiিডয়াল েটকিনক াল েভােকশনাল e িবeম কেলজ, আ াi,
আeাi, নoগ
আiিডয়াল েটকিনক াল েভাকঃ ল e কেলজ, দমদমা, েপাঃ
িসংসাড়া, uপেজলা: আ াi, নoগ ।
×

32143
32152
32173
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159.

32191

160.

32192

রাণীনগর পাiলট u িব ালয়, রাণীনগর,
নoগ ।
েট টাiল েভােকশনাল iনি uট
রজাকপুর, নoগ ।

32255
32141
32186
-

শলগাছী, uপেজলাঃ নoগ সদর, েজলাঃ নoগ ।
চক-আিতথা u িব ালয়, েপাঃ চক-আিতথা, uপেজলা o েজলাঃ নoগ ।
গেহলাপুর eন eম u িব ালয়, গেহলাপুর, রানীনগর, নoগ ।
সিফকপুর u িব ালয়, েপাঃ সিফকপুর, রাণীনগর, নoগ ।
×

েজলাঃ চ পাiনবাবগ -18
161.

33112

েভালাহাট রােম র পাiলট i
েপাঃ o থানা-েভালাহাট, েজলাচ পাiনবাবগ ।

uশন,

162.

33113

জািমলা পারভীন মা িমক কািরগির oেভােকশনাল i
uট, আনক িশ া পল ী2, েপাঃ মনাকষা-7453, েপাঃ িশবগ ,
েজলা-চ পাiনববাবগ ।

33115
33118
33119
33125
33126
33127
3312৯

163.

33114

মা াপুর u িব ালয়,
নােচাল, চ পাiনবাবগ ।

164.

33128

েগামস াপুর পাiলট u িব ালয়, েপাঃ o
থানা-েগামস াপুর, েজলা-চ পাiনববাবগ ।

33122
33151
33116
3311৯
33121
33172

331৯8
165.

33129

166.

33152

167.

33162

েটকিনক াল ল o কেলজ,
চ পাi নবাবগ ।
েট টাiল েভােকশনাল iনি uট,
েফসর পাড়া, চ পাiনবাবগ ।
েটকিনক াল ে িনং েস ার, চ পাiনবাবগ ।

33117-

বজরা েটক সবজা পাiলট হাi ল, েভালাহাট, চ পাiনবাবগ ।
নােমা মশরী জা ড. শাম র রহমান দািখল মাদরাসা, েভালাহাট,
চ পাiনবাবগ ।
আদাতলা হাi ল, েভালাহাট, চ পাiনবাবগ ।
েশখ রােসল আনক কািরগির o েভােকশনাল i
uট,
েপাঃ েসানামসিজদ, িশবগ , চ পাiনবাবগ
চককীিত গালস eকােডমী, িশবগ , চ পাiনবাবগ ।
েতল পী জািমলা রণী কািরগির o েভােকশনাল i
uট,
েমাল ােটালা, িশবগ , চ পাiনবাবগ ।
িশবগ
বসায় ব াপনা কেলজ, েপাঃ িশবগ , থানা- িশবগ ,
েজলা-চ পাiনববাবগ ।
রাজবাড়ী u িব ালয়,হাটরাজবাড়ী, নােচাল, চ পাiনবাবগ ।
ব লতলা দািখল মাদরাসা, েপাঃ হাটবাকiল, নােচাল,
চ পাiনবাবগ ।
েগামস াপুর আ ল হািমদ গালস হাi ল, েগাম াপুর,
চ পাiনবাবগ ।
রহনপুর জনতা u িব ালয়, রহনপুর, েগামস াপুর, চ পাiনবাবগ ।
রহনপুর রােবয়া বািলকা u িব ালয়,
রহনপুর, েগাম াপুর, চ পাiনবাবগ ।
eস,eস,েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, ামঃ
সেম াষপুর ( ামপুর), েপাঃ আিলনগর, uপেজলাঃ েগামস াপুর,
েজলাঃ চ পাiনবাবগ ।
েচৗডালা u বািলকা িব ালয়, েপাঃ েচৗডালা, েগামা াপুর, চ পাi
নবাবগ
চামা াম েহশাম uি ন নািসর uি ন u িব ালয়,
চ পাiনবাবগ , সদর।
×

33124

বহরম েঘাড়া পািখয়া হাi ল, সদর , চ পাiনবাবগ ।

34131

বা পাড়া কািরগির o বািনিজ ক i
uট, েমাহনপুর,
রাজশাহী।
খড়খড়ী ব মুখী কািরগির u িব ালয়,খড়খড়ী, পবা,রাজশাহী।
নoহাটা হাi ল, পবা, রাজশাহী।
বায়া ল o কেলজ, েপাঃ পবা, শাহ মখ ম, রাজশাহী।
েভড়াপুতা েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, েপাঃ
দাoকাি , uপেজলা: পবা, েজলা: রাজশাহী।
েভড়ােপাড়া েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম i
uট
েপাঃ দাoকাি , uপেজলা: পবা, েজলা: রাজশাহী।

েজলাঃ রাজশাহী-42
168.

34112

নoহাটা িব ান o
পবা, রাজশাহী।

ি (েভাক) িব ালয়,

34134
34135
34174
34195
34266
169.

34113

170.

34115

G:\Pdf File\SSC (Voc)\1007.doc

a নী িব ালয় o মহািব ালয়, িবআi
চ র, েপাঃ কাজলা, মিতহার,রাজশাহী।
কয়া মাজমপুর u , িব ালয়,

×

34129

পা া নগর ি মূখী u িব ালয়, পা া নগর, গাপুর, রাজশাহী।
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গাপুর, রাজশাহী ।

3412৯
34221
3425৯
34277
34322
34371
34448

171.

34116

172.

34118

173.

34121

174.

34123

34154

বাঘা মিহলা বািণিজ ক কেলজ a া
েভােকশনাল ে িনং i
uট,
বাঘা, রাজশাহী ।
পু ঁ য়া িপ eন হাi ল, েপাঃ o থানাপু ঁ য়া, েজলা- রাজশাহী পু ঁ য়া িপ eন
হাi ল, েপাঃ o থানা- পু ঁ য়া, েজলারাজশাহী
রাজশাহী েলাকনাথ u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- েবায়ালীয়া,রাজশাহী, সদর ।
কািতলা স জ সংঘ আদশ ব মুখী u
িব ালয়, েপাঃ কািতলা,◌াগমারা,রাজশাহী।

34159
34424
34436
34124
34357

েতপু িরয়া আড়পাড়া েভােকশনাল i
uট,বাঘা, রাজশাহী।
েহলালপুর হাi e েভাকঃ i
uট, বাঘা, রাজশাহী।
বারখািদয়া u িব ালয়, বাঘা, রাজশাহী।
পু ঁ য়া গালস হাi ল, পু ঁ য়া, রাজশাহী ।
পােলাপাড়া u িব ালয়, ামঃ পােলাপাড়া, েপাঃ o uপেজলাঃ
পু য়া, েজলাঃ রাজশাহী।

-

×

34122

আিচনঘাট বািলকা u িব ালয়,চাে র আরা, বাগমারা,রাজশাহী
।
আিচনঘাট েটকিনক াল a া িবeম i
uট, বাগমারা,
রাজশাহী।
বাগমারা েটকিনক াল (েভােকশনাল) ল, বাগমারা, রাজশাহী।
আদশ মিহলা েটকিনক াল ল o িবeম কেলজ, ভবানীগ ,
বাগমারা, রাজশাহী।
হাট মাধনগর u িব ালয়, বাগমারা, রাজশাহী।
বড়িবহানালী বািলকা u িব ালয়, বাগমারা, রাজশাহী ।
পুর রামনগর েটকঃ িবeম কেলজ, বাগমারা, রাজশাহী।
জাম াম েটকঃ e িবeম i
uট, বাগমারা, রাজশাহী।
বলিশং u িব ালয়, বাঘমারা, রাজশাহী
মা কাটা u িব ালয়, েপাঃ মিহষাল বাড়ী,েগাদাগাড়ী,রাজশাহী।
কাকনহাট u িব ালয়, ামঃ o েপাঃ কাকনহাট, েগাদাগাড়ী,
রাজশাহী
রহম ল াহ গালস ল, বাঘা, রাজশাহী।
হিররামপুর u িব ালয়, বাঘা, রাজশাহী।
প া িব eম আi, েচৗমূহনী বাজার, মিতহার, রাজশাহী।
জাফরপুর মা িমক বািলকা িব ালয়, চারঘাট, রাজশাহী।
চ দপুর আল মিদনা েটকিনক াল হাi ল, পবা, রাজশাহী।
িশবপুর েভােকশনাল e িবজেনস ােনজেম iনি uট,
বােন র, চারঘাট, রাজশাহী।
েমা ারপুর u িব ালয়, চারঘাট,
রাজশাহী।
কািরশা েটকিনক াল a া িবজেনস ােনজেম কেলজ, েপাঃ
েধাপাঘাটা, েমাহনপুর, রাজশাহী।
েকশরহাট বািলকা হাi ল, েমাহনপুর, রাজশাহী।
ধামীন নoগ u িব ালয়, েমাহনপুর, রাজশাহী।
স েকায়া বাকৈশল কািমল মাদরাসা, েমাহনপুর, রাজশাহী।
লালiচ কািরগির u িব ালয়, েপাঃ হাটরা, uপেজলাঃ
েমাহনপুর, েজলাঃ রাজশাহী।
টা ন মিহলা েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ েপাঃ
হাটরা, uপেজলা: েমাহনপুর, েজলা: রাজশাহী।
েমৗপাড়া u িব ালয়, েপাঃ েধাপাঘাটা, uপেজলাঃ েমাহনপুর,

34153
175.

34125

ভবানীগ কািরগির o ব াপনা কেলজ,
বাগমারা, রাজশাহী ।

34141
34142
34148
34152
341৯9
34393
34419
34114
34412

176.

34126

েগাদাগাড়ী u িব ালয় o কেলজ,
েপাঃ o থানা- েগাদাগাড়ী, েজলা-রাজশাহী।

177.

34127

178.

34128

iসলামী eকােডমী u িব ালয়,
বাঘা, রাজশাহী।
iu ফপুর িষ u িব ালয়,
েপাঃ থানা- চারঘাট, েজলা- রাজশাহী ।

34156
34157
34161
34165
34213
34261
3443৯

179.

34132

েকশরহাট েটকিনক াল e িবeম i
েমাহনপুর, রজশাহী

uট,

34133
34169
3416৯
34224
34327
34346
34369
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কাঠালবাড়ীয়া u িব ালয়, গাপুর, রাজশাহী।
চক পুর iসলািময়া আিলয়া মাদরাসা,পা ানগর, গাপুর, রাজশাহী।
বহরমপুর দা ল uলুম দািখল মাদরাসা, েপাঃ গাপুর,রাজশাহী।
গাপুর বািলকা u িব ালয়, েপাঃ গাপুর, রাজশাহী।
েদবীপুর িবজেনস ােনজেম কেলজ, েপাঃ o uপেজলাঃ
গাপুর, েজলাঃ রাজশাহী।
ামপুর মা িমক েটকিনক াল o েভােকশনাল i
uট, ামঃ
ামপুর, েপাঃ নাoপাড়া, uপেজলাঃ গাপুর, েজলাঃ রাজশাহী।
হার কািরগি &&&&u িব ালয়, uপেজলাঃ গাপুর,
েজলাঃ রাজশাহী।
েজাতরাঘব ি -পা u িব ালয়,েপাঃ o থানা-বাঘা, রাজশাহী।
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3436৯
180.

34138

েবলপু িরয়া হাi ল, পুu◌ঁঠয়া, রাজশাহী।

34326

181.

3413৯

আদশ েটকঃ e িবeম কেলজ, ভবানীগ ,
রাজশাহী

34139
34151
34439

182.

34143

েগাড়সার হাi ল, বাগমারা, রাজশাহী।

34413
34438

183.

34146

সােকায়া হাi ল, কামারবাড়ী,
বাগমারা,রাজশাহী।

184.

34147

হাটগাে াপাড়া িব eম o কািরগির কেলজ,
বাগমারা, রাজশাহী।

185.

3415৯

186.

34162

েমে াপিলটন েটকিনক াল iনি uট,
েদoয়ানপাড়া, ামপুর, মিতহার, রাজশাহী।
েজাতকািতক িব eন হাi ল,
েজাতকািতক, ন নগািছ, চারঘাট,
েজলা- রাজশাহী।

34145
34345
34437
3411৯
34144
34149
34425
34447
-

×

341৯1
34229
34274

বালুিদয়াড় েটকিনক াল e িবeম কেলজ, চারঘাট, রাজশাহী।
বালুিদয়া দািখল মাদরাসা, েপাঃ শালুয়া, চারঘাট, রাজশাহী।
u র েমরামতপুর u িব ালয়, েপাঃ পরানপুর হাট, চারঘাট,
রাজশাহী।
শা াজপুর u িব ালয়, েপাঃ o uপেজলাঃ পু য়া, রাজশাহী।
িবeন েটকিনক াল িবeম ল e কেলজ, েপাঃ শলুয়া,
uপেজলাঃ পু য়া, েজলাঃ রাজশাহী।
েমরামতপুর কািরগির u িব ালয় e িব eম কেলজ, চারঘাট,
রাজশাহী ।
ডাকরা মা িমক কািরগির o েভােকশনাল iনি uট, েপাঃ
ডাকরা, চারঘাট, রাজশাহী।
ব কড়া রায়পুর েগাপাপুর েটকিনক াল e িবeম কেলজ, চারঘাট,
রাজশাহী।
পি ম িজকরা হাi ল, চারঘাট, রাজশাহী।
ক য়া কািরগির েভােকশনাল ল o বািণিজ ক মহািব ালয়,
পুর, তােনার, রাজশাহী।
েচৗবািড়য়া মালিশরা হাi ল, মালিশরা, তােনার, রাজশাহী।
সরনজাi হাi ল, তােনার, রাজশাহী।
মু মালা েপৗরসভা সািদপুর েটকিনক াল েভােকশনাল i
uট,
েপাঃ মু মালাহাট, uপেজলাঃ তােনার,
েজলাঃ রাজশাহী।

34275
34335
187.

34164

188.

34166

oমরগািড় দা ল খােয়র ফািজল মাদরাসা,
চারঘাট, রাজশাহী।
পা াপাড়া েটকিনক াল a া বািণিজ ক
কেলজ, চারঘাট, রাজশাহী ।

34377
34262
34376

189.

34167

তােনার েপৗরসভা েটকিনক াল a া
বািণিজ ক কেলজ, তােনার, রাজশাহী।

34423
34117
34119
34168
342৯৯

190.

34171
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আেনায়ারা ফািহম িজয়া uি ন পাiলট
বািলকা িব ালয়, েগাদাগাড়ী, রাজশাহী।

েজলাঃ রাজশাহী।
দার ◌্&&&&&u িব ালয়, uপেজলাঃ েমাহনপুর, েজলাঃ
রাজশাহী
তাত রপুর েটকিনক াল ল e কেলজ, েপাঃ শালুয়া, uপেজলাঃ
চারঘাট, েজলাঃ রাজশাহী।
বড় িবহানালী েটকঃ েভােকশনাল ল ,ভবািনগ , রাজশাহী
ন নপুর েটকঃ েভােকশনাল ল ,ভবািনগ , রাজশাহী
শহীদ েসেক ার েমেমািরয়াল আদশ u িব ালয়, বাঘমারা
রাজশাহী। (3127 িশ াবেষ ছা ভিত নাi)
রমজান পাড়া মিহলা েভাকঃ ল, বাগমারা, রাজশাহী।
িবর ৎসা aিবনাশ ল e কেলজ, বাঘমারা, রাজশাহী। (3127
িশ াবেষ ছা ভিত নাi)
কামারবািড় গালস ল, বাগমারা, রাজশাহী।
িঝকড়া েটকঃ ল e িবeম কেলজ, বাগমারা, রাজশাহী।
ক ঠালবািড় u িব ালয়, বাঘমারা, রাজশাহী।
হাটগাে াপাড়া কািরগির হাi ল, বাগমারা, রাজশাহী ।
খাল াম হাi ল, বাগমারা, রাজশাহী।
নারায়ণপাড়া েটকিনক াল ল, বাগমারা, রাজশাহী ।
িঝকরা েটক ল e িবeম কেলজ, বাগমার, রাজশাহী
িশবজাiট মা িমক o কািরগির েভােকশনাল i
uট,
বাঘামারা, রাজশাহী।

×

-
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191.

34173

মহানগর েটকিনক াল e িবজেনস
ােনজেম i
uট, কাপািসয়া,
েচৗমেহানী, মিতহার(পবা), রাজশাহী।

34137
34163
34212
34263
34311
34368

192.

34175

193.

34176

194.

34178

েটকিনক াল ে িনং েস ার, সপুরা,
রাজশাহী।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট,
িসপাiপাড়া েমiন েরাড, িজিপo 7111,
রাজশাহী ।
রাজশাহী েকাট েটকিনক াল e িবজেনসােনজেম কেলজ, রাজপাড়া, রাজশাহী।

34372
34278
-

×

34183

34351

পলাশবাড়ী আদশ েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ,
পাঃ হাটেগাদাগাড়ী, uপেজলাঃ গাপুর, েজলাঃ রাজশাহী।
িস কি uটার সােয় িবজেনস ােনজ া e া
েটকিনক াল i
uট, প া আবািসক eলাকা, uপেজলা:
েবায়ািলয়া,েজলা: রাজশাহী
রাণীনগর েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ,
রাণীনগর, কাজলা, uপেজলাঃ েবায়ালীয়া, েজলাঃ রাজশাহী।
িমজাপুর u িব ালয়, েপাঃ িবেনাদপুর, থানাঃ েবায়ািলয়া
oয়াড নং-41, রাজশাহী িস কেপােরশন, েজলাঃ রাজশাহী
আদশ েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, রাজপাড়া,
রাজশাহী।
েত িলয়া পীরগাছা েটকিনক াল a া বািণিজ ক কেলজ,
বাঘা, রাজশাহী।
বাuসা েভােকশনাল i
uট, বাuসা, বাঘা, রাজশাহী।
মিন াম েটকিনক াল ল e কেলজ, মিন াম, বাঘা, রাজশাহী।
রাজপাড়া আদশ মিহলা েটকিনক াল e িবeম কেলজ, হড় াম
ন ন পাড়া (মসিজদ েমাড়), িস বাiপাস েরাড, েপাঃ রাজশাহী
েকাট, রাজপাড়া, রাজশাহী।
মেডল েটকিনক াল a া িব,eম ল o কেলজ, েপাঃ সপুরা,
uপেজলা: শাহেমাখ ম, রাজশাহী।
শা খ ম েটকিনক াল e িব,eম কেলজ, েপাঃ সপুরা,
শা খ ম, রাজশাহী ।
আদশ কািরগির o বািনিজ ক কেলজ, েবায়ািলয়া, রাজশাহী।
হাজীয়ান আফেরাজা েবগম বািনিজ ক কেলজ, েবায়ািলয়া,
রাজশাহী।
ীণ গােডন েটকিনক াল ল e িবeম কেলজ, েবায়ািলয়া,
রাজশাহী।
মিতহার েটকিনক াল ল e কেলজ, কাজলা, মিতহার, রাজশাহী।

-

×

341৯5
34271
342৯3
34333
195.

196.

197.

34214

34222

34223

আ র রহমান সরকার কািরগির o বসায়
ব াপনা কেলজ, েপাঃ েসানাদহ বাজার,
বাঘা, রাজশাহী।
িস েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম
কেলজ, 326 হড় াম ন ন পাড়া, িস
বাiপাস েরাড, েপাঃ রাজশাহী েকাট,
uপেজলাঃ রাজপাড়া, েজলাঃ রাজশাহী।
হড় াম মেডল েটকিনক াল e া িবeম
কেলজ o েভােকশনাল i
uট, েপাঃ
িময়াপুর, থানা-রাজপাড়া,
েজলা- রাজশাহী

34155
34158
34211
342৯1
34366
34181
34187
34188
34272

198.

34297

iuেসফ রাজশাহীেটকিনক াল, সেম াষপুর,
পবা (িবমান ব র সরক), রাজশাহী-7321

আiিডয়াল েভােকশনাল i
uট, পু য়া, রাজশাহী।
নoদারা ি মুখী হাi ল, চারঘাট, রাজশাহী।
েচৗমহনী হাi ল, পবা, রাজশাহী।
সােলহা শা েমাহা দ u িব ালয়, েপাঃ েচৗমহনী,
চারঘাট, রাজশাহী।
জািমরা u িব ালয়, েপাঃ জািমরা, uপেজলাঃ পু য়া, েজলাঃ
রাজশাহী।
মাসকাটাদীিঘ ব মুখী u িব ালয়, কাটাখালী বাজার, েপাঃ
ামপুর, uপেজলাঃ পবা, েজলাঃ রাজশাহী।
মিতহার েটকিনক াল ল e কেলজ, কাজলা, মিতহার, রাজশাহী।
মিহলা
িস, সপুরা, রাজশাহী।

েজলাঃ নােটার-34
199.

35112
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িসংড়া দমদমা পাiলট ল o কেলজ,
েপাঃ o থানা- িসংড়া, নােটার।

35116
35159
35169
35181

ভাগ নগরকাি u িব ালয়, ভাগনগরকাি , িসংড়া, নােটার।
বাহা রপুর কািরগির ল o কেলজ,িসংড়া, নােটার।
েচৗ াম হাi ল, িসংড়া, নােটার।
বড়সাঈল েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, েপাঃ
কলম, িসংড়া, নােটার।
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200.

35113

লালপুর খিতমুে ছা পাiলট গালস হাi ল,
লালপুর, নােটার।

35239
35277
35295

201.

35115

বাগািতপাড়া গালস হাi ল, ল ণহাটী,
েপাঃ o থানা- বাগািতপাড়া, েজলা- নােটার।

202.

35118

দাসপুর েরােকয়া বািলকা u িব ালয়,
েপাঃ হাট দাসপুর, দাসপুর, নােটার।

35121
35144
3528৯
35128
35129
3512৯
3516৯
35175
35184

203.

35119

আেনায়ারা পাiলট বািলকা u
েপাঃ o থানা- িসংড়া, নােটার।

িব ালয়,

35114
3515৯
35161
35163
35165
35166
35168
35258
35293

204.

3511৯

205.

35126

206.

35127

কািলকাপুর বনপাড়া িষ o কািরগির
কেলজ, েপাঃ-হােরায়া,থানা-বড়াi াম,
েজলা-নােটার।
চলনিবল কািরগির o কমাস কেলজ, িবয়াঘাট,
দাসপুর, নােটার।
দাসপুর মিহলা েটকিনক াল o বািণিজ ক
কেলজ, দাসপুর, নােটার।

35268

মাঝগ o u িব ালয়, েপাঃ হােবায়া, বড়াi াম, নােটার।

35123
35276
35289
35125

িবয়াঘাট হাi ল, হাট দাসপুর, দাসপুর, নােটার।
চ াপুর হাi ল, দাসপুর, নােটার।
িষ কািরগির ব মুখী u িব ালয়, র দাসপুর, নােটার।
মামুদপুর েমাল াবাজার কািরগির ল e কেলজ,
নািজরপুর, দাসপুর, নােটার।

35221

ব ব েটকিনক াল িব ান o ত
ি e
ােনজেম কেলজ, র দাসপুর, নােটার।
চ দপুর দািখল মাদরাসা, জনা ণবা , নােটার।
মহারাজা েজ eন u িব ালয়, নােটার সদর, নােটার।

207.

35135

মাধনগর েটকিনক াল i
uট,
নলডাংগা, মাধনগর, সদর , নােটার।

35134
35278

208.

35136

েমৗখাড়া iসলািময়া বািলকা u িব ালয়,
েপাঃ নoপাড়া হাট, বড়াi াম, নােটার।

35122
35139
35246

209.

35137
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আহাে দপুর কেলজ, বড়াi াম, নােটার।

রাধাকাম পুর u িব ালয়, েপাঃ েবিরলা বাড়ী, uপেজলাঃ
লালপুর, েজলাঃ নােটার ।
িবলমািড়য়া u িব ালয়
লালপুর, নােটার।
ড় িড়য়া u িব ালয় o মহািব ালয়,
লালপুর, নােটার।
পীরগ u িব ালয়, নােটার সদর , নােটার।
জামনগর ি মুখী u িব ালয়, েপাঃ জামনগর বাজার
েঠংগামারা u িব ালয়, বাগািতপাড়া, নােটার।
হরদমা ব মুখী েটকিনক াল ল o বািণিজ ক কেলজ,
েপাঃ আদশ সাপগাড়ীহাট, দাসপুর, েজলা-নােটার।
িবলচলন ব মুখী হাi ল,িবলসা, দাসপুর, নােটার।
গাপুর হাi ল, সাপগাড়ী, দাসপুর, নােটার।
দাসপুর পাiলট হাi ল, হাট দাসপুর, দাসপুর, নােটার।
রেমাহা দ িব াস েটকিনক াল ল o িবeম কেলজ,
দাসপুর, নােটার।
সরদার কািজমু ীন েটকিনক াল e
িব eম i
uট, ামঃ
েসানাবাজ, েপাঃ পাটপাড়া, uপেজলাঃ দাসপুর, েজলাঃ নােটার।
আলহা জালালuি ন কািরগির u িব ালয়
েপাঃ বড়হিরপুর, িসংড়া, নােটার।
কািরগির মিহলা কেলজ িসংড়া, েজলা- নােটার।
গাপুর আiিডয়াল েটকিনক াল হাi ল,েপাঃ জয় ির, িসংড়া, নােটার।
আমজাদ েহােসন েমেমািরয়াল মা িমক ল-o কেলজ,
েপাঃ ি -পা িরয়া, জামতলীরহাট, িসংড়া, নােটার।
কািলগ কািরগির ল o কেলজ, কািলগ , িসংড়া, নােটার।
চককািলকাপুর েটকিনক াল i
uট,
িবলদহর,িসংড়া,নােটার।
বািমহাল কািরগির o বািণিজ ক কেলজ, িসংড়া,
েজলা-নােটার।
বািমহাল eসeসিস (েভােকশনাল) কািরগির বািলকা িব ালয়, াম:
o েপাঃ িবন াম, uপেজলা: িসংড়া, েজলা: নােটার।
ক য়া বািড় u িব ালয়, িসংড়া, নােটার।

35288
35292
35124
35132

িবজেনস

মাহ র রহমান কািরগির ল o কেলজ,
-কােশা, েপাঃ নািজরপুর, দাশপুর, নােটার।
আ ান হাi ল, েপাঃ আ ান, বড়াi াম, নােটার
িবজেনস ােনজ া e আi
ল o কেলজ, াম: খাকসা
েখাকসা, েপাঃ হািববাবাদ, uপেজলা: বড়াi াম, েজলা: নােটার।
uপলশহর u িব ালয়, বড়াiগাম, নােটার।
িবয়াড়গাড়ফা খরাশ িড.েক. u িব ালয়, বড়াi াম, নােটার।
পু িলয়া আদশ হাi ল, দাশপুর, েজলা-নােটার।
হয়বতপুর আদশ বািলকা u িব ালয়, েপাঃ ল ীপুরহাট,
নােটার, সদর, নােটার ।
Page 19 of 66

210.

35138

211.

35141

212.

35143

বড়াi াম েটকিনক াল a া বািণিজ ক
কেলজ, বড়াiগাম, সাজান, নােটার।
বাগািতপাড়া েটকিনক াল o িবeম, i ঃ,
ল ণহাটী, বাগািতপাড়া, েজলা-নােটার।
তিকনগর আiিডয়াল হাi ল,
েপাঃ তমালতলা বাজার, বাগািতপাড়া,
নােটার।

213.

35148

লালপুর
রী পাiলট u ব ালয়,
েপাঃ o থানা- লালপুর, েজলা- নােটার।

214.

35153

রাকসা হাi ল, লালপুর, েজলা- নােটার।

215.

35157

লালপুর থানা গালস হাi ল, েগাপালপুর,
লালপুর, নােটার।

216.

35164

েটকিনক াল o িবeম কেলজ,
িসংড়া, নােটার।

217.

35172

বাগািতপাড়া পাiলট হাi ল, ল ণহাটী,
েপাঃ o থানা- বাগািতপাড়া, নােটার।

35133

হালসা হাi ল, িব হালসা, নােটার, সদর, নােটার ।

3513৯

কiিডমা হাi ল, আহা দপুর, বড়াi াম, নােটার।

-

×

35189

েসানাপুর েটকঃ e িবeম কেলজ, েসানাপুর, বাগািতপাড়া, নােটার

35142

35275
35162

েলাকমানপুর ি মুখী
u িব ালয়, েপাঃ েলাকমানপুর,
বাগািতপাড়া, নােটার।
িচথিলয়া ি মুখী ল, েপাঃ েলাকমানপুর,বাগািতপাড়া, নােটার।
গ রাবাদ আদশ u িব ালয়, বাগািতপাড়া, নােটার।
ম ীলপু র u িব ালয়, চক েশরপাড়া, লালপুর, নােটার।
েমােমনপুর মাজার শরীফ দািখল মাদরাসা, লালপুর, নােটার।
েমাহর কয়া u িব ালয়, িবলমািরয়া, লালপুর, নােটার।
বরমহাি সমবায় হাi ল,েগাপালপুর, লালপুর, নােটার।
েগাপালপুর েপৗর েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ,
লালপুর, নােটার। (3127 িশ াবেষ ছা ভিত নাi)
মিনহার রাম পুর u িব ালয়, লালপুর, নােটার।
iগািড় হাi ল, েগাপালপুর, লালপুর, েজলা- নােটার।
চকবাদ কয়া মা িমক কািরগির o েভােকশনাল i
uট,
িবলমািরয়া, লালপুর, নােটার।
কলসনগর u িব ালয়, লালপুর, নােটার
িবলদহর কািরগির ল o কেলজ, িসংড়া, নােটার।

35167
35195

কলম কািরগির ল o কেলজ, কলম, িসংড়া, নােটার।
আেনায়ারা পাiলট হাi ল,মেহষচ পুর, িসংড়া, নােটার।

35146
35147
35117
35152
35171
35154
35183
35149
35156
35158

35222
35242
35259

218.

35173

েটকিনক াল ল o কেলজ, নােটার।

35131
35186
35226

219.

35174

েট টাiল েভােকশনাল i
uট,
েগাপালপুর, লালপুর, নােটার।

3514৯
35151

220.
221.

35212
35224

কািরগির িশ ণ েক , নােটার।
ল ণহাটী u িব ালয়, েপাঃ ল ণহাটী,
uপেজলাঃ বাগািতপাড়া, েজলাঃ নােটার।

35155
35145
35225

ফা য়াড় িদয়াড় মিহলা েটকিনক াল ল e কেলজ েপাঃ
নািজরপুর, uপেজলা: বাগািতপাড়া, েজলা: নােটার।
ব শবাড়ীয়া u িব ালয়, াম o েপাঃ ব শবাড়ীয়া, uপেজলাঃ
বাগাতীপাড়া, েজলাঃ নােটার।
তমালতলা েটকিনক াল e িবeম i
uট, েপাঃ তামালতলা,
uপেজলাঃ বাগািতপাড়া, েজলাঃ নােটার।
িনি ম পুর হাi ল, িব হালসা, নােটার, সদর।
িদয়ারিভটা েটকিনক াল e িব eম কেলজ, েপাঃ নােটার, নােটার।
বাকেশার আiিডয়াল েটকিনক াল i ি uট, ামঃ বাকেশার.
েপাঃ িদঘাপিতয়া, uপেজলাঃ o েজলাঃ নােটার।
চকনািজরপুর েভােকশনাল a া িবeম i ঢিuট, oয়ািলয়া,
লালপুর, নােটার।
েমাহরকয়া ন ন পাড়া মা িমক কািরগির o েভােকশনাল
i ঃ, িবলমািরয়া, লালপুর, নােটার।
কিরমপুর হাi ল, আ লপুর, লালপুর, েজলা-নােটার।
×
চ দপুর েটকিনক াল a া িবeম কেলজ, েসানাপুর েগৗরনািজরপুর,
বাগািতপাড়া, নােটার।
বাগািতপাড়া েপৗরমিহলা কািরগির ল e কেলজ, েপাঃ
ল ণহাটী, uপেজলাঃ বাগািতপাড়া, েজলাঃ নােটার

েজলাঃ িসরাজগ -37
222.

36112

শাহজাদপুর i াহীম পাiলট বািলকা u
িব ালয়, শাহজাদপুর, িসরাজগ ।

36131
36197
36269
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কালী ব পািশক u িব ালয়, বাঘাবাড়ীঘাট,
শাহজাদপুর, িসরাজগ ।
বাঘাবাড়ী u িব ালয়, েপাঃ বাঘাবাড়ী, শাহজাদপুর, িসরাজগ ।
ল পাকড়াশী i
uশন, াম: পসী, েপাঃ ঘাটাবাড়ী, uপেজলা:
শাহজাদপুর, েজলা: িসরাজগ
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223.

36114

েমঘাi i iu আi হাi ল, েমঘাi,
কাজীপুর, িসরাজগ ।

36133
36135
36214

224.

36115

হািমদা পাiলট বািলকা u িব ালয় o
কেলজ, েপাঃ o uপেজলা-uল াপাড়া,
েজলা-িসরাজগ ।

36119

361৯2

uল াপাড়া মােচ স পাiলট u িব ালয়,
uল াপাড়া,িসরাজগ ।
কািলয়াৈকর আদশ u িব ালয়, কািলয়াৈকর,
uল াপাড়া, িসরাজগ ।
নলস া u িব ালয়, েপাঃ িড ীরচর, uল াপাড়া, িসরাজগ ।
তাপ মিহuি ন েমেমািরয়াল হাi ল, uল াপাড়া,িসরাজগ ।
আলহা আহমদ আলী দািখল মা াসা দিবরগ , uল◌াপাড়া,
িসরাজগ ।
েচং য়া েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, ামঃ
েচং য়া, েপাঃ ধরiল হাট, uপেজলাঃ uল াপাড়া, েজলাঃ িসরাজগ ।
মধুপুর স াম কািরগির িব ালয়, ামঃ মধুপুর, েপাঃ
চািবলাবাজার, uপেজলাঃ uল াপাড়া, েজলাঃ িসরাজগ ।
iিলয়াসেকাণা েগাপেরখী েটকিনক াল ল e কেলজ, েগাপেরখী,
েবিতনহাট েখালা, েবল িচ, িসরাজগ ।
eরা হ েটকিনক াল iনি uট, েপাঃ- েবায়ািলয়ার চর,
রায়গ , িসরাজগ ।
িবeমeস(বা ল াপুর মাি পারপাস সাi ) e েটকিনক াল i
iট,
uলপাড়া, সরাজগ
বাঘাবাড়ী ফািজল মাদরসা, শাহজাদপুর, িসরাজগ ।

36298

ক িড় ল e কেলজ, শাহজাদপুর, িসরাজগ ।

36241

চরগ তী ভ ঘাট u িব ালয়, েপাঃ নলকা, uপেজলাঃ
কামারখ , েজলাঃ িসরাজগ ।

36121

362৯6

াশনাল েটকিনক াল i
uট, ড়ািলয়া, সরাজগ , সদর ,
িসরাজগ ।
িব eস িড শহীদ মুি েযা া কািরগির হাi ল,
েপাঃ েভoয়ামারা, uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ িসরাজগ ।
আi আর েটকিনক াল i
uট
েপাঃ শািলয়াগাড়ী, uপেজলাঃ রায়গ , েজলাঃ িসরাজগ ।
ঞাগ তী u িব ালয়,
েপাঃ ঞাগ তী, uপেজলাঃ রায়গ , েজলাঃ িসরাজগ ।
হিরণাথপুর পল◌ী ম ল েভােকশনাল কািরগির ল, ামঃ o েপাঃ
হিরণাথপুর, uপেজলাঃ কািজপুর, েজলাঃ িসরাজগ ।
আিজমনগর কি uটার কািরগির ল o- বািণিজ ক কেলজ, েপাঃ
আিজমনগর, তাড়াশ, িসরাজগ ।
আিজমনগর মিহলা কািরগির ল o বািণজ কেলজ,
তাড়াশ, িসরাজগ ।
জাফর iকবাল কািরগির গালস হাi ল, তাড়াশ,িসরাজগ ।
কাuরাiল iসহাক-তেফর আলী েটকিনক াল কেলজ, ামঃ
কাuরাiল, েপা o uপেজলাঃ তাড়াশ, েজলাঃ িসরাজগ ।
নাজাতuল াহ আেয়শা েমেমািরয়ার ল, তাড়াশ, িসরাজগ ।

36144
361৯3
36281

খাশকাuিলয়া েক. আর পাiলট u িব ালয়, েচৗহালী, িসরাজগ ।
েচৗহালী মিহলা বািলকা ফািজল মা াসা, েচৗহালী, িসরাজগ ।
জিহর uি ন িব ান o কািরঃ ল o কেলজ, তাড়াশ, িসরাজগ

3611৯
36125
36126
36127
36167
36222

225.

36116

226.

36117

িজ eস েক eল u িব ালয়, েপাঃ
সরাৈতল, েবল িচ, িসরাজগ ।
সল া iসলািময়া ব মুখী u িব ালয়,
েপাঃ সল া, থানা- রায়গ , িসরাজগ ।

36219
36129
36273

227.

36118

228.

36122

229.

36124

শাহজাদপুর পাiলট হাi ল, শাহজাদপুর,
িসরাজগ ।
শহী ল ল ল কািরগির কেলজ, েপাঃ
শহীদ নগর (বাগবাড়ী), কামারখ ,
িসরাজগ ।
বা কা কািরগির u িব ালয়, বা কা,
িসরাজগ , সদর, িসরাজগ

36136
230.

3612৯

রায়গ েটকিনক াল a া বািণিজ ক
কেলজ, েপাঃ ধানগড়া, রায়গ , িসরাজগ ।

36213
36243

231.

36132

232.

36138

233.

36141

234.

36143

235.

36145

236.

36146
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আেনায়ার আজাদ মা িমক কািরগির ল, 36245
েপাঃ েসানামুখী, কাজীপুর, িসরাজগ ।
জাফর iকবাল কািরগির হাi ল, তাড়াশ,
36139
িসরাজগ ।
3613৯
েজ আi েটকিনক াল a া বািণিজ ক
কেলজ, তাড়াশ, িসরাজগ ।
বস ল েটকিনক াল ল o বািণিজ ক কেলজ,
িবনসারা, তাড়াশ, িসরাজগ ।
খাস কাuলীয়া িসি কীয়া ফািজল মাদরাসা,
েচৗহালী, িসরাজগ ।
তাড়াশ iসলািময়া পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা- তাড়াশ,
েজলা- িসরাজগ ।

বড়শী ভা া জরক আলী েবগম ময়না হাi ল,
বড়শীভা া, কাজীপুর, িসরাজগ ।
ভবানীপুর েটকিনক াল i
uট, চািলতাডা া,
কাজীপুর, িসরাজগ ।
চিলতাডা া মা িমক কািরগির e েভােকশনাল গালস
iনি uট, uপেজলাঃ কািজপুর, েজলাঃ িসরাজগ

36142
3621৯
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237.

36147

238.

36148

239.

36149

240.

3614৯

241.

36151

242.
243.

36162
36165

যমুনা কািরগির i
uট,
েসাহানগাছা, িসরাজগ , সদর,
িসরাজগ ।
মুি েযা া কািরগির u িব ালয়,
সীমাম বাজার, গা াiল,কাজীপুর,
িসরাজগ ।
কাজীপুরা হাi ল, েপাঃ েপছড়পাড়া,
কামারখ , িসরাজগ ।
েটকিনক াল ল o কেলজ, িসরাজগ ।
বাগবা
েটকিনক াল a া
িবজেনস
ােনজেম
কেলজ, েপাঃ iছামিত
রািজবপুর, uপেজলাঃ সদর,
েজলাঃ িসরাজগ
িড.েক.eস.েক আদশ ল o কািরগির
কেলজ, েপাঃ ব জামৈতল, uপেজলাঃ
কামারখ , েজলাঃ িসরাজগ
কািজপুর থানা সদর িবeম কেলজ,
েপাঃ কািজপুর, uপেজলাঃ কািজপুর, েজলাঃ
িসরাজগ ।

-

×

-

×

-

×

36272

e,েক,eম কািরগির o েভােকশনাল বািলকা u িব ালয়,
াম: o েপাঃ eকডালা, িসরাজগ , সদর, িসরাজগ ।

36233

বাগবা মেডল গালস েটকিনক াল i
uট, েপাঃ বাগবা ,
uপেজলা o েজলাঃ িসরাজগ ।
বািল গরী কািরগির(েভােকশনাল) u িব ালয়, াম: বািল গরী,
েপাঃ েভoয়ামারা, িসরাজগ
েজভিসস াioভার u িব ালয়, েপাঃ পাiকশা, uপেজলাঃ
কামারখ , েজলাঃ িসরাজগ

36271
36223
36134
36218
31273

244.

245.

36168

36184

246.

36198

247.

36217

ছািতয়ানতলী েমাড় াম েটকিনক াল a া
িব eম কেলজ, বনবাড়ীয়া, িসরাজগ
সদর, িসরাজগ ।
জামৈতল েধাপাকাি পাiলট বািলকা u
িব াঃ েপাঃ ব জামৈতল, কামারখ ,
িসরাজগ ।
েট টাiল েভােকশনাল iনি uট,
শাহজাদপুর, িসরাজগ ।
েদuলমুড়া িজ, আর মেডল বািলকা u
িব ালয়,uপেজলাঃ রায়গ , িসরাজগ ।

362৯5
36182
361৯1

ামপুর মা িমক কািরগির ল, ছালাভরা, কাজীপুর, িসরাজগ ।
বরiতলা মিহলা েটকিনক াল e িবeম কেলজ, েপাঃ বরiতলা,
uপেজলাঃ কািজপুর, েজলাঃ িসরাজগ ।
সাত করী েটকিনক াল ল e বসায় ব াপনা (িবeম) কেলজ,
ামঃ সাত করী, েপাঃ মিহ রা, ধুনট, uপেজলাঃ ধুনট, েজলাঃ ব ড়া
ল ীপুর কািরগির o ভেকশনাল i
uট, কাজীপুর, িসরাজগ ।
িসরজা সদর েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম i
uট
েপাঃ েখাকশাবাড়ী, uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ িসরাজগ
ধু িড়য়া ব মুখী u িব ালয়, েপাঃ ভ হাট, িসরাজগ ,সদর ,
িসরাজগ ।

-

×

-

×

36211
36215
36244
3626৯

িডেক u িব ালয়,
েপাঃ ভাতহািড়য়া, uপেজলাঃ রায়গ , েজলাঃ িসরাজগ
েদuলমুড়া eন আর েটকিনক াল i
uট, েপাঃ হাটপা াসী,
uপেজলাঃ রায়গ , েজলাঃ িসরাজগ
দব গ তী eস, েক মেডল কািরগির হাi ল e িব,eম কেলজ,
ামঃ দব গ তী, েপাঃ ভাতহািড়য়া, uপেজলাঃ রায়গ , েজলাঃ
িসরাজগ ।
মােলকা মিতয়ার রহমান েটকিনক াল ল, াম: o েপাঃ i ামিত,
uপেজলা: o েজলা: িসরাজগ

েজলাঃ পাবনা-29
248.

37112

249.

37113
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স িথয়া পাiলট হাi ল, স িথয়া, পাবনা।

জানগর পাiলট হাi ল, জানগর, পাবনা।

37119
37122
37134
37141
371৯6
37135
3713৯
371৯4

দারামুদা েখায়াজ u ীন u িব ালয় , েজারগাছা, স িথয়া, পাবনা।
স িথয়া পাiলট গালস হাi ল, স িথয়া, পাবনা।
েগাপালপুর গালস হাi ল, েপাঃ নািরয়া গদাi, স িথয়া, পাবনা।
ধুলাuিড় u িব ালয়, রদহ, স িথয়া, পাবনা।
মাধপুর আল কাদিরয়া দািখল মাদরাসা, সাি য়া, পাবনা।
িচনাখড়া হাi ল, জানগর, পাবনা।
শহীদ লাল পাiলট গালস হাi ল, জানগর, েজলা-পাবনা।
েকাল আিজজা িত u িব ালয়, েপাঃ বিলয়া, পাবনা, সদর,
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371৯9
37236
3725৯
37261
250.

37115

আসনা েগাপালপুর রােহলা খা ন গালস ল,
েপাঃ দাপারী, ঈ রদী, পাবনা।

37126
37127

251.

37116

আটঘিরয়া পাiলট u িব ালয়, েপাঃ
চ দভা, আটঘিরয়া, পাবনা।

252.

37121

েবড়া পাiলট গালস হাi ল, েবড়া, পাবনা।

253.

37123

254.

37124

েডমরা হাজী জয় ল া u িব ালয়,
েপাঃ েডমরা, ফিরদপুর, পাবনা।
চাটেমাহর আরিসeন e িবeসeন হাi ল,
েপাঃ o থানা- চাটেমাহর, েজলা-পাবনা।

255.

37128

মিহমচ

বলী u িব ালয়, সদর,পাবনা

256.

37131

257.

37133

দিড় ভাuডা া u িব ালয়,
ভাuডা া, পাবনা, সদর, পাবনা।
বনoয়ারী নগর িসিব পাiলট u
পাবনা।

িব ালয়,

37117
37125
37187
3724৯
3711৯
37178
37241
37242
3717৯
37216
37118
37129
3712৯
371৯3
37218
37286
37132
37219

258.

37136

চাটেমাহর েটকিনক াল a া িবজেনজ
েমেনজেম iনি uট, চাটেমাহর, পাবনা।

37114
37211
37231
37232
37235

259.

37137

260.

37139

চরনিবন হািমদা মমতাজ েটকিনক াল ল
e কেলজ, ছাiেকাল, চাটেমাহর, পাবনা।
িস েক িব দািখল মাদরাসা, মিরচ,
ভা রা, পাবনা।

37188
37158
37179
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পাবনা।
িকয়াম uি ন ফিকর েটকিনক াল e িব eম কেলজ, ামঃ
িশবরামপুর. েপাঃ িচনাখড়া, uপেজলাঃ জানগর, েজলাঃ পাবনা।
কাশীনাথপুর েভােকশনাল হাi ল, ামঃ নয়াবাড়ী, েপাঃ
কাশীনাথপুর, uপেজলাঃ েবড়া, েজলাঃ পাবনা।
েলাকমান হািকম েমেমািরয়াল েটকিনক াল হাi ল, ামঃ খয়রান,
েপাঃ কােদায়া, uপেজলাঃ জানগর, েজলাঃ পাবনা।
েমাঃ বা ল েহােসন েটকিনক াল e িব eম কেলজ, চরেগািব পুর
বাজার লাi, জানগর, পাবনা
ব েশর বাদা েভােকশনাল ে িনং i
uট, েপাঃ বােশরবাদা,
ঈ রদী, পাবনা।
আরামবাড়ীয়া u িব ালয়, েপাঃ আরামবািড়য়া, ঈ রদী, পাবনা।
েদেবা র পাiলট বািলকা u িব ালয়, েদেবা র, আটঘিরয়া, পাবনা।
মাছপাড়া িসিনয়র মাদরাসা, িখিদরপুর, আটঘিড়য়া,পাবনা।
কয়রাবাড়ী u িব ালয়, েপাঃ আটঘিরয়া, পাবনা।
রামচ পুর হাi ল, িখিড়রপুর, আটঘিরয়া, পাবনা।
েবড়া িবিব পাiলট হাi ল, েবড়া, পাবনা।
আদশ u িব ালয়, ক ল, েবড়া, পাবনা।
হাজী ছিকর uি ন েমেমািরয়াল েটকিনক াল ল, েপাঃ নাকািলয়া,
uপেজলাঃ েবড়া, েজলাঃ পাবনা।
েবড়া মিহলা আিলম ম াসা, েপাঃ o uপেজলাঃ েবড়া, পাবনা
×
eম. e. মাহমুদ েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, ামঃ
আটলংকা, েপাঃ প িড়য়া, uপেজলাঃ চাটেমাহর, েজলাঃ পাবনা।
েজ.eম.আর. u িব ালয়, েপাঃ নাiগাছা, চাটেমাহর, পাবনা।
শহীদ আহ দ রিফক বািলকা u িব ালয়, সদর, েজলা-পাবনা।
ফিজলা ে ছা গালস ল, েপাঃ বিলয়া, পাবনা, সদর, পাবনা।
শহীদ ফজলুল হক েপৗর হাi ল, েপাঃ শীবরামপুর, সদর , পাবনা।
েদাগাছী u িব ালয় o কেলজ, েপাঃ েদাগাছী, পাবনা, সদর,
পাবনা।
চর আ েতাষ পুর u িব ালয়, েপাঃ পাবনা সদর , পাবনা।
নজর ল iসলাম (হা ) ল e কেলজ, সদর, পাবনা।
িদঘিলয়া eেজড হাi ল o কেলজ, েপাঃ িদঘিলয়া, ফিরদপুর, পাবনা।
(3127 িশ াবেষ ছা ভিত নাi)
ফিরদপুর iuিনয়ন u িব ালয়, েপাঃ েবরহাuিলয়া,
ফিরদপুর, পাবনা।
চাটেমাহর বািলকা u িব ালয়, চাটেমাহর, পাবনা।
নবাব আuয়াল aিল রামচ পুর েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম
কেলজ, ামঃ রামচ পুর, েপাঃ নাiগাছা, uপেজলাঃ চাটেমাহর,
েজলাঃ পাবনা।
eম e আuয়াল ছাiেকালা েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম
কেলজ, েপাঃ ছাiেকালা, uপেজলাঃ চাটেমাহর, েজলাঃ পাবনা।
চাটেমাহর মিহলা েটকিনক াল a া িবজেনস ােনজেম কেলজ,
ামঃ েব থর, েপা o uপেজলাঃ চাটেমাহর, েজলাঃ পাবনা।
পা ডা া iuিনয়ন েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, ানঃ
মিলকপুর, েপাঃ মােহলাহাট, uপেজলাঃ চাটেমাহর, েজলাঃ পাবনা।
চরেসন াম মিহলা েভােকশনাল iনি িuট,
েপাঃ a মিনয়া, চাটেমাহর, পাবনা।
খানমিরচ েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ,
uপেজলাঃ ভা রা, েজলাঃ পাবনা।
করতকাি েরা ম আলী ি মূখী u িব ালয়,
েপাঃ শিরফাবাদ, ভা রা, পাবনা।
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37217
261.
262.

37142
37143

েটকিনক াল ল o কেলজ, পাবনা।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট, ঈ রদী,
পাবনা।

37272

ধবাড়ীয়া eম. ি -মুখী দািখল মাদরাসা,েপাঃ ময়দানদীিঘ,
ভা রা, পাবনা।
খেয়রবাড়ীয়া শহীদ আহে দ রিফক u িব ালয় , পাবনা।
আiিডয়াল কি uটার e িবজেনস ােনজেম কেলজ, ঈ রদী,
পাবনা।
ঈ রদী কি uটার e িব eম কেলজ ব েটংরী,(মাহতার কেলানী)
ঈ রদী পাবনা।
আলহা েট টাiল িমলস u িব ালয়, ঈ রদী েপৗরসভা, পাবনা।

-

×

37278
37168
37271

263.

37156

264.

37165

265.
েজলাঃ

37225

eম, e সামাদ েটকিনক াল e িবজেনস
ােনজেম কেলজ, চাটেমাহর, পাবনা।
ভা ড়া েটকিনক াল e িবজেনস
ােনজেম কেলজ, uপেজলাঃ ভা ড়া,
েজলাঃ পাবনা।
কািরগির িশ ণ েক ,
রাজাপুর, পাবনা।

37164
371৯5
37215

a মিনষা েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম i
uট,
েপাঃ a মিনষা, uপেজলাঃ ভা ড়া, েজলাঃ পাবনা।
ভা রা জিরনা রিহম u িব ালয়, ভা রা, পাবনা।
পসী u িব ালয়, ামঃ পসী, েপাঃ a মিনষা, ভা রা, পাবনা।

-

×

38116
38128
38221
38222

েধাবরােকাল মা িমক িব ালয়, মিহষ বাথান, েখাকসা, ি য়া।
আমলাবাড়ী মা িমক িব ালয়, েপাঃ েজাতপাড়া, েখাকশা, ি য়া।
বেনা াম মা িমক িব ালয়, েখাকশা, ি য়া।
েশামসপুর ব মুখী মা িমক িব ালয়, েখাকশা, ি য়া। (3127
িশ াবেষ ছা ভিত নাi)
েক, eন, িব মা িমক বালক িব ালয়, ামঃ খািদমপুর, েপাঃ
বহলবাড়ীয়া, uপেজলাঃ িমরপুর, েজলাঃ ি য়া।
িচথিলয়া মা িমক িব ালয়, েপাঃ িচথিলয়া, uপেজলা: িমরপুর, েজলা:
ি য়া
ছািতয়ান মা িমক িব ালয়, াম: o েপাঃ ছািতয়ান, uপেজলা:
িমরপুর, েজলা: ি য়া
িস পুর মা িমক িব ালয়, িস পুর, ি য়া।

ি য়া-23

266.

38115

মিনপুর েখাকসা পাiলট হাi ল, ি য়া।

267.

38119

বিলদাপাড়া মা িমক বািলকা িব ালয়,
েপাঃ বারiপাড়া, িমরপুর, ি য়া।

38193
381৯2
381৯3

268.

38122

269.

38123

270.

38124

271.

38127

272.

3812৯

273.

38131

েবগম হািমদা িসি ক মা িমক িব ালয়,
েপাঃ- বিড়য়া, থানা o েজলা- ি য়া।
মারখািল eম eন পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা- মারখালী,
েজলা- ি য়া।
েভড়ামারা পাiলট গালস হাi ল,
েপাঃ o থানা- েভড়ামারা,
েজলা- ি য়া।

38121
38126
38211
38114
38129
381৯6

আলাuি ন আহেমদ কেলিজেয়ট ল,
চকর য়া, চড়াiেকাল, মারখালী, ি য়া।
আমলা সদর পুর ব মুখী u িব ালয়,
িমরপুর, ি য়া।

381৯8
38125
38156
3811৯
38169

েদৗলতপুর পাiলট মা িমক বািলকা
িব ালয়, েপাঃ o থানা- েদৗলতপুর, েজলাি য়া।

38152

38113
38192
381৯1

38132

275.

38133
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েটকিনক াল ল o কেলজ, েহাসনাবাদ,
েদৗলতপুর, ি য়া।
েটকিনক াল ল o কেলজ, ি য়া।

তারা িনয়া মা িমক িব ালয়, েপাঃ তারা িনয়া, uপেজলাঃ
েদৗলতপুর, েজলাঃ ি য়া।

38112

দিরপাড়া মেডল মা িমক িব ালয়, েপাঃ কা ননগর, uপেজলা:
েদৗলতপুর, েজলা: ি য়া।
েদৗলতপুর পাiলট মা িমক িব ালয়, ামঃ o েপাঃ েদৗলতপুর ,
েদৗলতপুর, ি য়া।
খাসম রাপুর মা িমক িব ালয়, েদৗলতপুর, ি য়া।

38177

কমলাপুর মা িমক িব ালয়, ামঃ কমলাপুর, েপাঃ কমলাপুর,

381৯7
274.

পাথর বািড়য়া মিজ র রহমান মা িমক িব ালয়, মারখালী, ি য়া।
মারখািল পাiলট গালস হাi ল, মারখালী, েজলা- ি য়া।
মেহ পুর মা ঃ িব ালয়, মারখালী, ি য়া।
বাহা রপুর মা িমক ল, েভড়ামারা, ি য়া।
েভড়ামারা হাi ল, েভড়ামারা, েজলা- ি য়া।
হািলমা েবগম eকােডমী মা িমক িব ালয়, ামঃ েফসর পাড়া,
েপাঃ েভড়ামারা, েভড়ামারা, ি য়া।
িনয়াদাহা মা িমক িব ালয়, িনয়াদাহা, েভরামারা, ি য়া।
েখারেশদপুর u মা িমক িব ালয়, িশলাiদহ, মারখালী, ি য়া।
কয়া iসলািময়া মা িমক িব ালয়, েপাঃ কয়া, মারখালী, ি য়া
িনমতলা মা িমক িব ালয়, খেয়রপুর, িনমতলা, ি য়া।
েক eম মা িমক বািলকা িব ালয়, েপাঃ আ রী মা রা, িমরপুর,
ি য়া।
বড় গাি য়া মা িমক িব ালয়, েদৗলতপুর, ি য়া।
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276.
277.

38134
38135

েজলাঃ েমেহরপুর-14
278.
39114

কািরগির িশ ণ েক , ি য়া।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট,
থানাপাড়া, ি য়া।
গাংনী পাiলট মা িমক িব ালয়,
েপাঃ o থানা- গাংনী, েজলা-েমেহরপুর।

38194
38157
38118
39112
39115
3911৯
39123
39134
39142

279.

39116

280.

39117

দািড়য়াপুর মা িমক িব ালয়, মুিজবনগর,
েমেহরপুর।
েটকিনক াল ল o কেলজ, েমেহরপুর।

39124
39113
39125
39126

েজলাঃ য়াডা া-18
281.
3৯112
282.

3৯113

িসি কীয়া আলীম মাদরাসা,
আলমডা া, য়াডা া।
সেরাজগ u িব ালয়,
য়াডাংগা, সদর, য়াডাংগা।

283.

3৯115

দামুর দা পাiলট গালস হাi ল,দামুর দা,
য়াডাংগা।

284.

3৯116

আলমডাংগা হাi ল,
েপাঃ o থানা-আলমডাংগা,
েজলা- য়াডাংগা।

3৯152
3৯125
3৯129
3৯12৯
3৯114
3৯128
3৯165
3৯127
3৯138
3৯143
3৯147

285.

3৯117

েটকিনক াল ল o কেলজ, য়াডা া।

286.

3৯119

জীবননগর থানা ব মুখী মা িমক িব ালয়,
েদৗলতগ , জীবননগর, েজলা- য়াডা া।

3৯118
3৯167
3৯137
3৯142

287.

3৯11৯
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জীবননগর থানা গালস হাi ল, েপাঃ
েদৗলতগ , জীবননগর, য়াডাংগা।

3৯126
3৯132

uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ ি য়া
িসরা ল হক মুসিলম মা িমক িব ালয়, ি য়া সদর, ি য়া।
রনিজতপুর মা িমক িব ালয়, ি য়া সদর , ি য়া।
মুি েভােকশনাল ে িনং i
uট (মিহলা), ি য়া, সদর , ি য়া।
কিরমি মা িমক িব ালয়, কিরমি , গাংনী, েমেহরপুর।
গাংনী পাiলট মা িমক বািলকা িব ালয়, গাংনী, েজলােমেহরপুর।
গাংনী েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, েপাঃ
গাংনী, iuিনয়নঃ গাংনী েপৗরসভা, uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ
েমেহরপুর
েগালবাড়ীয়া েমাহা দপুর হাজী বড়শu ীন মা িমক িব ারয়
েপাঃ েমাহা দপুর, গাংনী, েমেহরপুর।
সােহব নগর মা িমক িব ালয়, েপাঃ কািজপুর, iuিনয়নঃ
কািজপুর, uপেজলাঃ গাংনী, েজলাঃ েমেহরপুর
েজািত মা িমক িব ালয়, ামঃ o েপাঃ েজাড়পু িরয়া, গাংনী,
েমেহরপুর।
আন বাস িময়া মন র eকােডমী, আন বাস, মুিজবনগর,
েমেহরপুর।
লবাড়ীয়া মা িমক িব ালয়, সদর , েমেহরপুর।
শািলকা মা িমক িব ালয়, েপাঃ
দািরয়াপুর, িড়েপাতা,েমেহরপুর।
কাজী দরত iসলাম মা িমক িব ালয়, েপাঃ েমেহরপুর,
েমেহরপুর।
আলমডা া পাiলট মা িমক বািলকা িব ালয়, েপাঃ
আলমডা া, uপেজলাঃ আলমডা া, েজলাঃ য়াডাং া।
আিলয়ারপুর
আিজজ
মা িমক
িব ালয়,
তারাগ
বাজার, য়াডা া।
েসাহরাoয়াদী রণী িব াপীঠ, েপাঃ িডে দহ, য়াডা া।
িহজলগাড়ী মা িমক িব ালয়, িহজলগাড়ী, য়াডাংগা।
দামুর দা হাi ল, দামুর দা, েজলা- য়াডাংগা।
কাপাসডা া মা িমক িব ালয়, কাপাসডা া, দামুর দা,
য়াডাংগা।
জয়রামপুর মা িমক িব ালয়, দামুর দা, য়াডা া।
মু ীগ
eকােডমী মা িমক িব ালয়, েপাঃ মু ীগ ,
আলমডাংগা, য়াডা া।
eনােয়তপুর বাড়াদী আলহা মীর েখা ার আলী মা িমক
িব ালয়, েপাঃ আঠারখাদা, আলমডাংগা, য়াডাংগা
ভাংবাড়ীয়া মা িমক িব ালয়, েপাঃ হাটেবায়ািলয়া, আলমডাংগা,
য়াডাংগা।
িন ন েজাহা েটকিনক াল ল (eসeসিস েভাকঃ), েপাঃ হারদী,
uপেজলাঃ আলমডা া, েজলাঃ য়াডা া।
নীলমিনগ মা িমক িব ালয়, নীলমিনগ , য়াডা া।
িস, য়াডাংগা
িমনাজপুর মা িমক িব ালয়, েপাঃ হাসাদহ,জীবননগর,
য়াডা া।
হাসাদাহ ব মুখী মা িমক িব ালয়, েপাঃ হাসাদহ,
জীবননগর, য়াডাংগা।
মেনাহরপুর মা িমক িব ালয়, েপাঃ খেয়র দা, জীবননগর, য়াডাংগা।
uথলী মা িমক িব ালয়, েপাঃ রাি য়ােপাতা,জীবননগর,
য়াডা া।
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েজলাঃ িঝনাiদহ-1৯
288.
41116
289.

41117

েমৗলানাবাদ মা িমক
িব ালয়,
ল ীপুর,িঝনাiদহ।
নলডাংগা ষণ পাiলট মা িমক িব ালয়,
নলডাংগা, কালীগ ,
েজলা-িঝনাiদহ।

41136
41114
4117৯
41181
41187

290.

41118

মেহষপুর বািলকা u িব ালয়, েপাঃ o
থানা- মেহষপুর, েজলা-িঝনাiদহ।

41123
41149

291.

41119

শল পা পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা- শল পা,
েজলা-িঝনাiদহ।

41112
41113
41127
41173

292.

4111৯

েকাট চ দপুর হাi ল,
েপাঃ o থানা-েকাট চ দপুর,িঝনাiদহ।

41121
41182

293.

41122

41115

294.

41124

295.

41125

হিরনা পাiলট মা িমক িব ালয়,
হিরনা ,িঝনাiদহ।
িব ান o কািরগির i
uট
বাড়ী নং- 21৯, েরাড-3, শহীদ মিশuররহমান সড়ক সদর িঝনাiদহ,,িঝনাiদহ।
েটকিনক াল ল o কেলজ, িঝনাiদহ।

296.

41154

কািরগির িশ ণ েক , সদর, িঝনাiদহ।

41155
41167
41142
-

হাট
েগাপালপুর
মা িমক
িব ালয়,
েপাঃ
হাট
েগাপালপুর,িঝনাiদহ।
সিলমুে ছা গালস হাi ল, েপাঃ নলডা া, কালীগ ,িঝনাiদহ।
কালুখালী মধুপুর মা িমক িব ালয়, েপাঃ ফািজলপুর, uপেজলা:
কালীগ , েজলা: িঝনাiদহ।
েব লী েটকিনক াল a া িবজেনস ােনজেম কেলজ, েপাঃ েব লী,
uপেজলা: কািলগ , েজলা: িঝনাiদহ।
িব.eiচ,e, িব মুি য়া মা িমক িব ালয়, ামঃ আগমুি রা,
েপাঃ িজডা া মুি রা, কািলগ , িঝনাiদহ।
মেহষপুর ি মুখী হাi ল, মেহষপুর, েজলা-িঝনাiদহ।
দ নগর eস eম ফাম মা িমক িব ালয়, েপাঃ দo নগর,
মেহশপুর, িঝনাiদহ।
শল পা গালস হাi ল, শল পা, েজলা-িঝনাiদহ।
কিবরপুর মা িমক িব ালয়, শল পা,িঝনাiদহ।
িব eল েক েটকিনক াল e িবeম কেলজ, শল পা, িঝনাiদহ।
কাতলাগাড়ী মা িমক িব ালয়, েপাঃ কাতলাগাড়ী বাজার,
uপেজলাঃ শল পা, েজলাঃ িঝনাiদহ।
েকাট চ দপুর গালস হাi ল, েকাট চ দপুর, েজলা-িঝনাiদহ।
সাফদারপুর মুন র আলী eকােডমী, েপাঃ জয়িদয়া, uপেজলা:
েকাটচ দপুর, েজলা: িঝনাiদহ
র নাথপুর েহােসন আলী দািখল মাদরাসা, রামচ পুর,
হিরণা ,িঝনাiদহ।
রামচ পুর মা িমক িব ালয়,
েপাঃ হিলধানী, িঝনাiদহ, সদর, িঝনাiদহ।
গা া বাজার কািরগির ল e িবeম কেলজ, গা া বাজার,
লাuিদয়া মা িমক িব ালয়,
েপাঃ রতন হাট, িঝনাiদহ, সদর ,িঝনাiদহ।
×

েজলাঃ মা রা-19।
297.

42114

298.

42116

299.

42119

মা রা ে িডয়াম পাড়া বািলকা গালস আিলম
মাদরাসা, মা রা, সদর, মা রা।
রাuতারা eiচ eন মা িমক িব ালয়,
রাuতরা, মা রা।
সর তী মা িমক িব ালয়, েপাঃ িসংড়া,
শািলখা, মা রা।

42115
42133
42128
42164

300.

4211৯

পুর eমিস পাiলট মা িমক িব ালয়,
েপাঃ o থানা- পুর, েজলা- মা রা।

42118
42121
42142
42171
42175

301.

42122

302.

42123

গ ারামপুর িপ েক মা িমক িব ালয়,
েপাঃ হিরতলা, শািলখা, মা রা।
আমজাদ আলী ব মুখী মা িমক িব ালয়,
েপাঃ নাগাতী, শািলখা, মা রা।

-

×

42134

আমুিড়য়া কািরগির o বসায় ব াপনা কেলজ, েপাঃ আমুিড়য়া,
uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ মা রা
খাটর রামন কাঠী মা িমক িব ালয়, েপাঃ গেড়রহাট, uপেজলাঃ
শািলখা , েজলাঃ মা রা
হ মা িমক িব ালয়, েপাঃ আড়পাড়া, uপেজলাঃ শািলখা,
েজলাঃ মা ড়া।

4214৯
42153
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iসলািমক কািরগির o েভােকশনাল i
uট,
েপাঃ ে িডয়ামপাড়া, মা রা, সদর , মা রা।
মা ড়া আiিডয়াল েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ,
আবালপুর, মা রা।
শািলখা আiিডয়াল েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ,
েপাঃ বটতলা বাজার, uপেজলাঃ শািলখা, েজলাঃ মা রা
েসoজগাতী আদশ মা িমক বািলকা িব ালয়, ামঃ েসoজগাতী,
েপাঃ তালখিড়, uপেজলাঃ শািলখা, েজলাঃ মা ড়া।
আমৈতল জাতীয় ত ন সংঘ মাদরাসা, পুর, মা রা।
খামারপাড়া গালস হাi ল, খামারপাড়া বাজার, পুর, েজলামা রা।
কাজলী মা িমক িব ালয়, েপাঃ কাজলীবাজার, পুর,মা রা।
ডাঃ ল েহােসন মা িমক িব ালয়, াম: কমলাপুর, েপাঃ
নােকাল, uপেজলা: পুর, েজলা: মা রা
েচৗগািছ মা ঃ িব ালয়, পুর, মা রা।
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303.

42124

নহাটা মা িমক বািলকা িব ালয়,
েপাঃ নহাটা, েমাহা দপুর, মা রা।

42112
42113
42131
42137
42156
42165

304.

42125

েটকিনক াল ল o কেলজ, মা রা।

42135
42163

েজলাঃ নড়াiল-15
305.
43112
306.

43118

ল ীপাশা আদশ u িব ালয়, েলাহাগড়া,
নড়াiল।
েলাহাগড়া পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- েলাহাগড়া, েজলা-নড়াiল।

4311৯
43131
43144
43148

307.

43121

কািলয়া পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা- কািলয়া, েজলা-নড়াiল।

43113
43127
43139
43149

308.

43122

েটকিনক াল ল o কেলজ, নড়াiল ।

43114
43117
43154

নoহাটা রানী পতীত পাবনী মা িমক িব ালয়, নoহাটা,
েমাহ দপুর, মা রা।
বািলিদয়া মা িমক িব ালয়, বািলিদয়া, েমাহ দপুর,মা রা।
েমাহা দপুর আদশ েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম
কেলজ, েপাঃ মহ দপুর, uপেজলাঃ মহ দপুর, েজলাঃ মা রা
নড়াiল-মা রা আiিডয়াল েটকিনক াল e িবeম কেলজ, ামঃ
েরানগর, েপাঃ ম লগাতী, uপেজলাঃ মহ দপুর, েজলাঃ মা রা।
তল াবাড়ীয়া eস, eন েটকিনক াল ল e িবজেনস ােনজেম
কেলজ, ামঃ তল াবাড়ীয়া, েপাঃ িবেনাদপুর, uপেজলাঃ
েমাহ দপুর, েজলাঃ মা ড়া।
পলাশ বাড়ীয়া মা িমক িব ালয়, ামঃ পলাশবাড়ীয়া েপাঃ
ম লগাতী, uপেজলাঃ মহ দপুর, েজলাঃ মা রা।
আল-আিমন েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ,
পারনা য়ালী, েপাঃ মা রা, uপেজলাঃ মা রা, েজলাঃ মা রা।
জগদল সি লনী মা িমক িব ালয়, াম o েপাঃ জগদল,
uপেজলা o েজলাঃ মা রা।
েলাহাগড়া ল ীপাশা পাiলট u বািলকা িব ালয়, ল ীপাশা,
েলাহাগড়া , নড়াiল।
মিরচপাশা মা িমক িব ালয়, েপাঃ মিরচপাশা, েলাহাগড়া, নড়াiল।
eল,eস,েজ,eন iuিনয়ন i
uশন, েপাঃ eন,eস,েখালা,
uপেজলাঃ েলাহাগড়া, েজলাঃ নড়াiল।
কািশপুর e.িস. মা িমক িব ালয়, ামঃ o েপাঃ কািশপুর,
েলাহগড়া, নড়াiল।
কািলয়া পাiলট িপeস মা িমক গালস ল, কািলয়া, েজলা-নড়াiল
কািলয়া দািখল মাদরাসা, কািলয়া, নড়াiল।
বাঐেসানা কামিশয়া মা িমক িব ালয়, েপাঃ বাঐেসানা, থানাঃ
নড়াগাতী, uপেজলাঃ কািলয়া, েজলাঃ নড়াiল।
শহীদ eখলাস uি ন আহ দ মা িমক িব ালয়, কািলয়া,
নড়াiল।
বড় লা িশ সদন কমেপ ক ােডট মা িমক িব ালয়,
সদর , নড়াiল।
মাiজপাড়া মা িমক িব ালয়, মাiজপাড়া, নড়াiল।
কািরগির িশ ণ েক , নড়াiল।

েজলাঃ যেশার-28
309.

44116

খলশী আদশ বািলকা হাi ম ল,
েপাঃ বহরমপুর, বাঘারপাড়া, যেশার।

44114
44115
44293

310.

44117

311.

44122

312.

44123

313.

44125

যাদবপুর েটকিনক াল i
uট,
েগৗরনগর, বাঘারপাড়া, যেশার।
সড়াতলা মা িমক িব ালয়
সানেকানা, সারসা, যেশার।
েচৗগাছা সাহদাত মা িমক িব ালয়
েপাঃ েচৗগাছা, যেশার।

িঝকরগাছা গালস হাi ল, িঝকরগাছা,
েজলা-যেশার।

-

×

44197

পাকিশয়া মা িমক িব ালয়
েপাঃ পাকিশয়া বাজার, শাশা, যেশার।
কাঠগড়া মা িমক িব ালয়, মা ারবাড়ীয়া, েচৗগাছা,যেশার।
েজ,eiচ, িড মা িমক িব ালয়, েপাঃ বড় েধাপাদী, েচৗগাছা, যেশার।
পদাহ মা িমক িব ালয়, েপাঃ পদাহ, েচৗগাছা,যেশার।
চ দপাড়া মা িমক িব ালয়, ামঃ চ দপাড়া, েপাঃ য়াতলী,
েচৗগাছা,যেশার
িঝকরগাছা eম eল u িব ালয়, েপাঃ o থানা- িঝকরগাছা,
েজলা-যেশার।
িদগদানা েখাশালনগর মা িমক িব ালয়, িঝকরগাছা, যেশার।

44124
44174
44199
44292
44135
4419৯
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ছািতয়ান তলা মা িমক বািলকা িব ালয়, েপাঃ ছািতয়ানতলা,
থানা- বাঘারপাড়া, েজলা- যেশার।
বাকড়ী ব মুখী হাi ল, বাঘারপাড়া, যেশার।
বাঘারপাড়া পাiলট u িব ালয়, বাঘারপাড়া, যেশার ।
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314.

44126

315.

44128

316.

4412৯

মিমন নগর মা িমক িব ালয়, সদর,েজলাযেশার।
বের া সে ালনী িব াপীঠ,
েকশবপুর, েজলা-যেশার।
নoয়াপাড়া পাiলট গালস হাi ল,
েপাঃ o থানা-aভয়নগর, েজলা-যেশার।

44119
44258
44113
44127
4424৯
44251
44275

317.

44131

েকশবপুর পাiলট কেলিজেয়ট হাi ল,
েপাঃ o থানা- েকশবপুর, েজলা-যেশার।

44112
44129
4413৯
44142
44235

318.

44134

319.

44136

320.

44138

321.

44139

আিলমুে ছা গালস হাi ল,
েপাঃ কােয়মেকালা,িঝকরগাছা,
েজলা-যেশার।
খা রা eম eন িম মা িমক িব ালয়,
েগৗরনগর, যেশার, সদর , যেশার।
সারসা পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা- সারসা, েজলা-যেশার।
রাজগ মা িমক িব ালয়, েপাঃ রাজগ ,
থানা-মিনরামপুর, েজলা- যেশার।

324.

44224

325.

4427৯

েটকিনক াল ল o কেলজ,যেশার।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট, প া
িবি ং, েশখহাটী, বাবলাতলা, েপাঃ িশ া
েবাড, থানাঃ েকাতয়ালী, যেশার।
কািরগির িশ ণ েক , নািজর শংকরপুর,
যেশার।
মিশয়াহাটী a য় মিহলা েটকঃ ল a া
কেলজ, uপেজলাঃ মিনরামপুর, েজলাঃ
যেশার।

বািলয়াডা া সাবজনীন েদবালয় কািরগির মা িমক িব ালয়,
ামঃ বািলয়াডা া, uপেজলাঃ েকশবপুর, েজলাঃ যেশার।
েধাপাদী মা িমক িব ালয়,েপাঃ েনায়াপাড়া,aভয়নগর,যেশার।
নoয়াপাড়া শংকর পাশা হাi ল, নoয়াপাড়া, aভয়নগর, েজলাযেশার।
লী eস. , ল e কেলজ, েপাঃ লী, uপেজলাঃ aভয়নগর, যেশার।
িসংগাড়ী মেডল মা িমক িব ালয়, েপাঃ িগলহাট, uপেজলাঃ
aভয়নগর, েজলাঃ যেশার।
আড়পাড়া মা িমক িব ালয়, ামঃ আড়পাড়া েপাঃ লী,
uপেজলাঃ aভয়নগর, েজলাঃ যেশার।
eস eস িজ বরন ডালী মা িমক িব ালয়,
েপাঃ বরন ডালী, েকশবপুর, যেশার।
মুি েযা া কািরগির মা িমক িব ালয়,
েপাঃ হাসানপুর, িড়হাটী, েকশবপুর, যেশার।
ড়ীহাটী ব মুখী মা িমক িব ালয়, েকশবপুর, যেশার।
েকশবপুর পাiলট মা িমক বািলকা িব ালয়,েকশবপুর, যেশার।
সাগরদ ড়ী মাiেকল মধু দন i
uট, েপাঃ সাগরদ ড়ী,
uপেজলাঃ েকশবপুর, েজলাঃ যেশার
শল নগর েটকঃ e িবeম কেলজ, িঝকড়গাছা, যেশার।

-

×

44137
44253

জ বাগান গালস হাi ল,যাদবপুর, থানা-সারসা,েজলা-যেশার।
ব জ বাগান মা িমক িব ালয়, েপাঃ যাদবপুর, uপেজলাঃ শাশা,
েজলাঃ যেশার।

44118
44133
44141

মিনরামপুর কািরগির েভােকশনাল i
uট,মিনরামপুর,যেশার।
রাজগ শহীদ িত মা িমক বািলকা িব ালয়, মিনরামপুর, যেশার।
িচনােটালা কািরগির মা িমক ল, িচনা েটালা বাজার,
মিনরামপুর, যেশার।
শয়লা হাট মা িমক িব ালয়, েপাঃ েনং ড়াহাট, মিনরামপুর,
যেশার।
চ দপুর মািঝআলী মা িমক িব ালয়, মিনরামপুর, যেশার। (3127
িশ াবেষ ছা ভিত নাi)
হািসমপুর মা িমক িব ালয়, হািসমপুর, যেশার।
পিদয়া শহীদ িত মা িমক বািলকা িব ালয়,
যেশার সদর, যেশার।

44321
44143
44144

য়া, েকাতয়ালী, যেশার।

441৯2

441৯7

322.
323.

মুি েমেহ ল াহ হাi ল, চা

44121
4411৯
44188

e ািসস কি uটার ে িনং i

uট, সদর,যেশার।

44171

মেনাহরপুর েটকিনক াল ল e সােয় কেলজ, ামঃ o েপাঃ
মেনাহরপুর, uপেজলাঃ মিনরামপুর, েজলাঃ যেশার।

েজলাঃ সাত ীরা-23
326.

45117

কািলগ পাiলট কিমuিন হাi ল, েপাঃ
o থানা- কািলগ , েজলা- সাত ীরা।

45118
45133
45182
45195
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েমৗতলা মা িমক িব ালয়, েমৗতলা, কািলগ ,সাত ীরা।
কািলগ গালস হাi ল, কািলগ , েজলা- সাত ীরা।
েমাহা দ নগর দা ল াত দািখল মাদরাসা,
েপাঃ েমাহা দ নগর, কািলগ , সাত ীরা।
চ া ল আঃ ঃ চঃ মা িমক িব ালয়, েপাঃ চ া ল,
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4519৯
451৯1
327.

4511৯

328.

45123

329.

45127

বল ী েমাহা দ মিজ র রহমান মা িমক
িব ালয়, েপাঃ আখড়ােখালা, সদর,
সাত ীরা।
ঝাuডা া মা িমক িব ালয়, ঝাuডা া,
সাত ীরা।
আহসািনয়া মা িমক িব ালয়, আ ারপুর,
েদবহাটা, সাত ীরা।

-

×

45167

িমজানগর আদশ মা িমক িব ালয়,
েপাঃ কাoনডা া, সাত ীরা সদর , সাত ীরা।
সিখপুর মা িমক িব ালয়, েদবহাটা, সাত ীরা।
iছামিত েটকিনক াল e িবeম কেলজ
েপাঃ পা িলয়া, uপেজলাঃ েদবহাটা, েজলাঃ সাত ীরা
েদবহাটা েটকিনক াল ল, েপাঃ েদবহাটা, uপেজলাঃ েদবহাটা,
েজলাঃ সাত ীরা।
কেলজ aব িবজেনস e েটকিনক াল e েকশন,
সদর , সাত ীরা।

45126
4515৯
45216

330.

45128

331.

45129

332.

4512৯

333.

45131

সাত ীরা পল ◌ী মংগল মা িমক
িব ালয় o কেলজ, েপাঃ o থানা+েজলাসাত ীর।
কলােরায়া িজ েক eম েক পাiলট u
িব ালয়, েপাঃ o থানা- কলােরায়া, েজলাসাত ীরা।

নিকপুর পাiলট হাi ল, নিকপুর, ামনগর,
েজলা-সাত ীরা।
নিকপুর পাiলট বািলকা u িব ালয়,
েপাঃ নিকপুর, থানা- ামনগর, েজলাসাত ীরা।

45119
45115
45116
45132
45181
45194
45188
45114
45193
4521৯
4523৯

334.

45134

িমরা পাiলট মা িমক গালস হাi ল,
েপাঃ িমরা, থানা- তালা, েজলাসাত ীরা।

45125
45214
45225

335.

45135

েটকিনক াল ল o কেলজ, সাত ীরা।

45112
45122
45154
4518৯

336.

45149

337.

45165

েজলাঃ লনা-35
338.
46112
339.

46119
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ি ি পাল আ া ামান িব ান,
িষ o কািরগির কেলজ, তালা, সাত ীরা।
রবন েটকিনক াল e িবজেনস
ােনজেম কেলজ, uপেজলাঃ আশা িন,
েজলাঃ সাত ীরা
জািমরা বাজার আসমিতয়া মা িমক
িব ালয়, জািমরাহাট, লতলা, লনা।
আম জািতক কািরগির ি মূলক িশ ণ
o গেবষণা েক , মুিরয়া, লনা।

কািলগ , সাত ীরা।
u ীবনী i
uট মা িমক িব ালয়, িনজেদবপুর,
খিড়তলা, কািলগ , সাত ীরা।
রতনপুর তারকনাথ ব মূখী িব াপীঠ,রতনপুর, কািলগ
সাত ীরা।

45217

কলােরায়া মেডল মা িমক িব ালয়, কলােরায়া, সাত ীরা।
েখা ব মুখী মা িমক িব ালয়, কলােরায়া, সাত ীরা।
কলােরায়া গালস হাi ল, কলােরায়া, েজলা-সাত ীরা।
কামারালী মা িমক িব ালয়, েপাঃ কামারালী, কলােরায়া,
সাত ীরা।
শহীদ িজয়া দািখল মাদরাসা, েপাঃ েদয়াড়া, কলােরায়া, সাত ীরা।
ামনগর েটকিনক াল a া িবeম কেলজ, েপাঃ নিকপুর,
uপেজলাঃ ামনগর, েজলাঃ সাত ীরা।
তপবন মা িমক িব ালয়, আড়পাংগািশয়া, ামনগর, সাত ীরা।
আ িলয়া আঃ কােদর মা িমক িব ালয়, েপাঃ হাoয়ালভা ী,
ামনগর, সাত ীরা।
রনগর আশালতা মা িমক িব ালয়, ামঃ o েপাঃ রনগর,
uপেজলাঃ ামনগর, েজলাঃ সাত ীরা।
িচংড়াখালী মা িমক িব া িনেকতন, াম: িচংড়াখালী, েপাঃ
রমজাননগর, ামনগর, সাত ীরা।
পাটেকলঘাটা আদশ u িব ালয়, তালা, সাত ীরা।
iসলামকা েটকিনক াল e া িবজেনস ােনজেম কেলজ,
াম o েপাঃ iসলামকা , uপেজলাঃ তালা, েজলাঃ সাত ীরা।
খিললনগর iuিনয়ন মা িমক িব ালয়, ামঃ খিললনগর, েপাঃ
খিললনগর, uপেজলাঃ তালা, েজলাঃ সাত ীরা।
দরগাপুর eস েক আর eiচ হাi ল, আশা িন, সাত ীরা।
পলাশপুর আদশ u িব ালয়, পলাশপুর, সাত ীরা।
সীমাম বািলকা েভােকশনাল ল e কািরগির কেলজ, কাথ া
বাজার, েপাঃ িমরগীডা া, uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ সাত ীরা।
e.িভ.e.eস েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ,
ঝ য়া, সাত ীরা।
পাটেকলঘাটা েটকিনক াল ল e কেলজ, েপাঃ পাটেকলঘাটা,
uপেজলাঃ তালা, েজলাঃ সাত ীরা।
×

-

4629৯

দামুদার মু কামিয় মা ঃ িব ালয়, লতলা, লনা।

46232

ফারাহ মা িমক িব ালয়, uপেজলাঃ মুিরয়া, েজলাঃ লনা।
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340.

4611৯

341.

46121

342.

46122

343.

46123

344.

46124

েকিড সাহা পাড়া মা িমক িব ালয়,
েদব য়ার, পাiকগাছা, লনা।
েস েজিভয়াস হাi ল,
েসানাডা া, লনা।
মুিরয়া eনিজিস a া eনিসেক মা িমক
িব ালয়, থানা- মুিরয়া, েজলা- লনা।
ব ভাষী মা িমক হাi ল,
েপাঃ o থানা-খািলশপুর, েজলা- লনা।
লতলা ির iuিনয়ন হাi ল,
েপাঃ o থনা- লতলা, েজলা- লনা।

461৯7

কিপলমুনী েমেহ ন েনছা গালস u িব ালয় পাiকগাছা, লনা।

46117
461৯4
46195

বয়রা ডাক িবভাগীয় মা িমক ল, বয়রা, লনা।
েরভা পলস মা িমক িব ালয়, 98 eম e বারীেরাগ, গল ামারী,
েসানাডা া, লনা।
পল ী মা িমক িব ালয়, েপাঃ বয়ারিসং, মুিরয়া, লনা।

46115
46164

বাস হারা মা িমক িব ালয়, িজিপo, লনা।
ভাতী মা িমক িব ালয়, খািলশপুর, লনা।

46169
461৯6

345.

46126

346.

46127

347.

46128

348.

46129

349.

4612৯

350.

46131

351.

46132

আিফল uি ন মা িমক িব ালয়,
েপাঃ পাবলা, েদৗলতপুর, লনা।
কাজিদয়া u িব ালয়, পসা, লনা।

ফােতমা েমেমািরয়াল মা িমক িব ালয়,
িদঘিলয়া, লনা।
চালনা েকিস পাiলট কেলিজেয়ট ল,
থানা- দােকাপ, েজলা- লনা।
শাহাপুর ব মুখী u িব ালয়, থানামুিরয়া, েজলা- লনা।
েট টাiল েভােকশনাল ে িনং i
uট,
েসানাডাংগা আবািসক eলাকা, েরাড নং6,বাড়ী নং-69, লনা।
কািরগির িশ ণ েক , লনা।

-

×

46113
46114
461৯5
461৯8
461৯9
46118

পাথরঘাটা আঃ হািমদ িত হাi ল, েপাঃ খাজাডা া, পসা, লনা।
েজ িব eম হাi ল, েপাঃ মশা নী, পসা, লনা।
িশয়ালী মা িমক িব ালয়, িশয়ালী, পসা, লনা।
আঠারেবকী মা িমক o েভােকশনাল ল, পসা, লনা।
নহাটী মা িমক বািলকা িব ালয়, েপাঃ নহাটী রামপুর, পসা, লনা।
পেথর বাজার হাi ল, হাজী াম, িদঘিলয়া, লনা।

46299

দােকাপ সােহরা আেবদ u িব ালয়, দােকাপ, েজলা- লনা।

-

×

-

×

46178
46179

352.

46145

কয়রা মিদনাবাদ ল e েটকিনক াল 46247
কেলজ, uপেজলাঃ কয়রা, েজলাঃ লনা।
46248
46249
46263

353.

46163

354.

46165

355.

46166

356.

46176

357.

46194

358.
359.

4621৯
46224

G:\Pdf File\SSC (Voc)\1007.doc

বা য়া iuিনয়ন হাi ল,
েপাঃ বা য়া, দােকাপ, লনা।
জলমা চ াখালী মা িমক িব ালয়,
জলমা, ব য়াঘাটা, লনা।
শহীদপুর খান-e স র মা িমক িব ালয়,
হাড়ীখালী, েতরখাদা, লনা।
িদ পল ী মা িমক িব ালয়, েপাঃ
কনগর, ধ মুিরয়া, লনা।
iuেসপ মহিসন েটকিনক াল ল, জংশন
েরাড, েপাঃ িজিপo, লনা।
মিহলা কািরগির িশ ণ েক , লনা।
আিকমুন সাঈদ িব ান ি
ল e িব
eম কেলজ,কিব নজ ল iসলাম সড়ক,

লতলা েটকঃ e িবজেনস ােনজেম কেলজ, লতলা,
লনা।
কাজী আ েমাকারম ফজলুল বারী দািখল মাদরাসা, েপাঃ লতলা, লনা।

েমে া েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, আটরা,
খানজাহান আলী, লনা।
খানজাহান আলী েটকিনক াল e িবeম কেলজ, লবাড়ী
েগট,খানজাহান আলী, লনা।
কািলকাপুর েচৗ নী মা িমক িব ালয়, েপাঃ সাতহািলয়া,
uপেজলাঃ কয়রা, েজলাঃ লনা।
গাজী আঃ জববার মা িমক িব ালয়, ামঃ েগািব পুর, েপাঃ
aম া িনয়া, uপেজলাঃ কয়রা, েজলাঃ লনা।
চ ীপুর iuনাiেটড মা িমক িব ালয়, েপাঃ আমাদী, uপেজলাঃ
কয়রা, েজলাঃ লনা।
বড়বাড়ী মা িমক বািলকা িব ালয়, েপাঃ েবদকাশী, uপেজলাঃ
কয়রা, েজলাঃ লনা।

-

×

-

×

-

×

461৯৯
46172
-

আঠার মাiল িব, e, eম, েক দািখল মাদরাসা, েপাঃ মা রােঘানা,
মুিরয়া, লনা।
বণমালা সাi e েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম
কেলজ, লনা।
×
×
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360.
361.

46244
46246

দা ল আমান মহল া, েসানাডা া, লনা।
িপ, ,িড
রবন েটকিনক াল e
েভােকশনাল ল, uপেজলাঃ পাiকগাছা,
েজলাঃ লনা।
হািড়খালী েভােকশনাল ে িনং i
uট,
uপেজলাঃ েতরখাদা, েজলাঃ লনা।

-

×

46196

পানিততা iসলািময়া দািখল মা াসা, েপাঃ পানিততা, uপেজলাঃ
েতরখাদা, েজলাঃ লনা।

েজলাঃ বােগরহাট-26
362.

47112

363.

47114

364.

47116

365.

47118

366.

47121

367.

47122

ডঃ মা ম িবল াহ িড eন কািরগির
471৯9
কেলজ, নল িনয়া, শরনেখালা, বােগরহাট।
েসতারা আববাস েটকঃ a া িবeম কেলজ 4715৯
েমাড়লগ , বােগরহাট।
47179
সািকনা আজহার েটকিনক াল কেলজ,
47129
েপাঃ মুলঘর, ফিকরহাট, বােগরহাট।
িস eস পাiলট মা িমক িব ালয়,
েপাঃ o থানা- ক য়া, বােগরহাট।
চালনা ব র মা িমক িব ালয়,
47119
মংলা, বােগরহাট।
4711৯
ফলতলা পাiলট মা িমক িব ালয়,
থানা- রামপাল, েজলা-বােগরহাট।

47117
47123
47184
47185
47186

368.

47124

eিস লাহা পাiলট মা িমক িব ালয়,
থনা- েমাড়লগ , েজলা- বােগরহাট।
ক িনয়া রহমিতয়া মা িমক িব ালয়,
েমাড়লগ , বােগরহাট।
রােয় া পাiলট হাi ল, েপাঃ রােয় া,
থানা- শরণেখালা, েজলা- বােগরহাট।
িশরীন হক মা িমক বািলকা িব ালয়
থানা-ফিকরহাট, বােগরহাট।
oয়ােজদ েমেমাঃ পাiলট u িব ালয়,
থানা- েমাল াহাট, েজলা- বােগরহাট।

369.

47125

370.

47128

371.

4712৯

372.

47131

373.

47132

েটকিনক াল ল o কেলজ, বােগরহাট।

374.

47133

375.

47167

েট টাiল েভােকশনাল i
uট, আিলয়া
মাদরাসা েরাড, বােগরহাট।
িচতলমারী দািখল মাদরাসা, িচতলমারী,
বােগরহাট।

376.

47183

আমড়াগািছয়া ব মুখী u িব ালয়,
uপেজলাঃ শরনেখালা, েজলাঃ বােগরহাট।

47115
47175
47127

মুি েযা া মিফ ল হক েটকিনক াল e েভােকশনাল i
uট
তালতলী বাজার, শরণেখালা, বােগরহাট।
eস,িপ রিশিদয়া মা িমক িব ালয়
েপাঃ স াসী বাজর,েমাড়লগ ,বােগরহাট
মািনক িময়া িত বািলকা দািখল মা াসা, েমাড়লগ , বােগরহাট।
হাজী আ ল হািমদ হাi ল, সাতসiয়া, ফিকরহাট,
বােগরহাট।
×
e ফা ক মা িমক িব ালয়, মংলা, বােগরহাট।
আলহা েকারবান আলী আলীম মাদরাসা, হলিদ িনয়া,
মংলা, বােগরহাট।
িগলাতলা ব মুখী মা িমক িব ালয়, রামপাল, বােগরহাট।
রামপাল গালস হাi ল, রামপাল, েজলা-বােগরহাট।
বাiনতলা iuিনয়ন মা িমক িব ালয়
েপাঃ চাক বাজার, uপেজলাঃ রামপাল, েজলাঃ বােগরহাট।
েপিড়খালী িপ iu মা িমক িব ালয়
েপাঃ েপিড়খালী, uপেজলাঃ রামপাল, েজলাঃ বােগরহাট।
পবনতলা মা িমক বািলকা িব ালয়
েপাঃ মলাi, uপেজলাঃ রামপাল, েজলাঃ বােগরহাট।
েমাড়লগ েকিজ মা িমক বািলকা িব ালয়, েমাড়লগ ,
বােগরহাট।
েসানাখালী মহববত আলী মা িমক িব ালয়,
েমাড়লগ , বােগরহাট।
আরেক িডeস গালস হাi ল, শরণেখালা, বােগরহাট।
×

47113
47155
47126
471৯2

শহীদ েহমােয়তuি ন গালস হাi ল, েমাল াহাট, বােগরহাট।
েমাল াহাট কািরগির o বািণিজ ক মহািব ালয়, থানা েরাড়, েপাঃ o
uপেজলাঃ েমাল াহাট, েজলাঃ বােগরহাট।
য নাথ i
uট, দশানী, বােগরহাট,সদর, বােগরহাট।
িচ িলয়া মা িমক িব ালয়, েপাঃ িচ িলয়া, uপেজলা o েজলাঃ
বােগরহাট।
×

47153
47199
47193
47198

মুিরয়া হাi ল, ঝােলাডা া, িচতলমারী, বােগরহাট।
সেম াষপুর মা িমক িব ালয়, ামঃ সেম াষপুর, েপাঃ eস,
বাখরগ , uপেজলাঃ িচতলমারী, েজলাঃ বােগরহাট।
তাফালবাড়ী ল e কেলজ, ামঃ o েপাঃ তাফালবাড়ী,
uপেজলাঃ শরণেখালা, েজলাঃ বােগরহাট।
বাধাল আদশ মা িমক িব ালয়, ামঃ বাধাল, েপাঃ নথবাধাল,
uপেজলাঃ শরণেখালা, েজলাঃ বােগরহাট।

েজলাঃ িপেরাজপুর-23
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377.
378.
379.

48113
48116
48117

380.

48122

381.

48123

382.

48125

383.

48128

eগার াম সি লনী মা িমক িব ালয়,
পা েকল বাড়ী, াসকা , েনসারাবাদ,
িপেরাজপুর ।
পকাঠী পাiলট মা িমক িব ালয়,
েপাঃ পকাঠী, থানা- েনছারাবাদ,েজলািপেরাজপুর
ভা ািরয়া িবহারী পাহলট হাi ল,
থানা- ভা ািরয়া, েজলা- িপেরাজপুর।
কাঠািলয়া িপিজ eস ব মুখী u িব ালয়,
কাuখালী, েজলা- িপেরাজপুর।
জয় ল আদশ মা িমক বািলকা িব ালয়,
কাuখালী, িপেরাজপুর।
কালারন চি পুর আদশ ল,
েপাঃ চি পুরহাট, িজয়ানগর, িপেরাজপুর।
হােতম আলী মা িমক বািলকা িব ালয়,
েপাঃ o থানা- মঠবািড়য়া, িপেরাজপুর।

48188

আিমর েহােসন গিত u িব ালয়, েনসারাবাদ, িপেরাজপুর ।

48129

আরামকাঠী হাজী i াহীম মা িমক িব ালয়, শািম র হাট,
েনছারাবাদ, িপেরাজপুর।

48118

ধাoয়া রাজ াসাদ আদশ মা িমক িব ালয়, ধাoয়া,
ভা ািরয়া, িপেরাজপুর।

48198

েকuি য়া মা িমক িব ালয়, কাuখালী, িপেরাজপুর।

48126
48148
48163

48124
48178

ভবানীপুর মা িমক িব ালয়, িজয়া নগর, িপেরাজপুর।
প াশী eস দািখল মাদরাসা, েপাঃ প াশী, িজয়ানগর, িপেরাজপুর।
বাটােজাড় (িসিনয়র) আিলম মাদরাসা, েপাঃ কািলবাড়ী হাট,
িজয়ানগর, িপেরাজপুর।
বড়মা য়া
iuনাiেটড
হাi
i
uট,
বড়মা য়া,
মঠবািডয়া,িপেরাজপুর।
হলতা িমরপাড়া আ জাফর মা িমক িব ালয়, মঠবািড়য়া,
েজলা-িপেরাজপুর।
য়াকা পাiলট মা িমক বািলকা িব ালয়, েপাঃ েকৗিরখাড়া,
েনছারাবাদ, িপেরাজপুর।
না হার iলুহার iuনাiেটড i ঃ, iলুহার,েনছারাবাদ,িপেরাজপুর।
কলারেদায়ািনয়া মা িমক িব ালয়, েপাঃ কলারেদায়ািনয়া,
নািজরপুর,িপেরাজপুর।
বলিদয়া মলুহার বািলকা মা িমক িব ালয়, েনছারাবাদ,
িপেরাজপুর।
আ স ছালাম তালুকদার মা ঃ বািলকা িব ালয়, িপেরাজপুর, সদর
িপেরাজপুর।
িপেরাজপুর iসলামীয়া েটকিনক াল e িবeম কেলজ, িপেরাজপুর
লারহাট মা িমক িব ালয়, েপাঃ লারহাট, িপেরাজপুর, িপেরাজপুর।

-

×

48119
48165

384.

4812৯

পি ম েসাহাগদল শিহদ িত মা িমক
িব ালয়, েনছারাবাদ, িপেরাজপুর।

48114
48115
48157
48199

385.

48132

386.

48133

387.

48147

388.

4816৯

েজলাঃ বর না-18
389.
49115

েটকিনক াল ল o কেলজ,
িপেরাজপুর।
েট টাiল েভােকশনাল ে িনং i
uট,
পােড়রহাট েরাড, িপেরাজপুর।
লরা মা িমক িব ালয়, েপাঃ স িথয়া,
নািজরপুর, িপেরাজপুর।
মা ভাংগা েটকিনক াল ল, ামঃ
মা ভাংগা, ভা ািরয়া, েজলাঃ
িপেরাজপুর।

সেরায়ারজান পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা- বামনা, বর না।

390.

49119

পাথরঘাটা েক eম মা িমক িব ালয়
পাথরঘাটা, বর না।

391.

49126

মিফজ uি ন বািলকা পাiলট মা িমক
িব ালয়, েপাঃ o থানা- আমতলী,
েজলা- বর না।

48112

48127
48149

দীঘা eম,eল মা িমক িব ালয়, নািজরপুর, িপেরাজপুর।
নািজরপুর বািলকা মা িমক িব ালয়, নািজরপুর, িপেরাজপুর
×

-

49116
49117
49118
49179
49112
49113
49125
49147
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×

-

হলতা েডৗয়াতলা সমবায় ব মুখী মা িমক িব ালয়,
েপাঃ হলতা, বামনা, বর না।
েবাকা িনয়া আদশ মা িমক িব ালয়, বামনা, বর না।
কাকিচরা মা িমক িব ালয়, কাকিচরা, পাথরঘাটা, বর না।
ফয় র ভেকশনাল ল e িবeম কেলজ, পাথরঘাটা, বর না।
(3127 িশ াবেষ ছা ভিত নাi)
শহীদ েসাহরাoয়ািদ মা িমক িব ালয়,
েপাঃ েসাহরাoয়ািদ হাi ল, আমতলী, বর না।
দি ণ কাঠািলয়া তােজম আলী মা িমক িব ালয়,
দি ণ কাঠািলয়া, আমতলী, েজলা-বর না।
আমতলী eম iu মা িমক িব ালয়, আমতলী, বর না।
আমতলী e.েক.পাiলট হাi ল,আমতলী, বর না।
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49148
392.

49127

393.

49129

394.
395.

4912৯
4916৯

েজলাঃ প য়াখালী-26
396.
4৯112

397.

4৯117

398.

4৯11৯

েবতাগী মা িমক িব ালয়,
েপাঃ o থানা- েবতাগী, বর না।
েটকিনক াল ল o কেলজ, বর না।

েট টাiল েভােকশনাল
uট,বর না।
কড়iবাড়ীয়া কািরগির ল a া কেলজ,
তালতলী, েজলা-বর না
িবদখালী রহমান iছহাক পাiলট u িব ালয়, িবদখালী, িমজাগ , প য়াখালী।

দশিমনা মা িমক িব ালয়,
েপাঃ o থানা- দশিমনা, েজলা-প য়াখালী
মিক আপ ন েনছা খা ন মা িমক
িব ালয়, মিক, প য়াখালী।

49114
49124
4911৯
49121
49122
49123
-

u র কালামপুর রাণী বািলকা দািখল মাদরাসা,
েপাঃ u র ব কলাগািছয়া, আমতলী, বর না।
েহাসনাবাদ আদশ মা িমক ল,েপাঃ রিহমাবাদ, েবতাগী, বর না।
েবতাগী গালস হাi ল, েপাঃo থানা- েবতাগী, েজলা-বর না।
েরাডপাড়া শহীদ িত মা িমক িব ালয়, বর না।
বহাজার িবঘা বটতলা িসিনয়র মাদরাসা, বর না, সদর , বর না।
দি ণ লতাবাড়ীয়া iসলািময়া দািখল মাদরাসা, বর না।
েগৗরীচ া নবাব সিলমূল া মা িমক িব ালয়, বর না।
×
×

4৯12৯
4৯132
4৯133
4৯176
4৯118

িবদখালী েরােকয়া খানম বািলকা িব ালয়,িমজাগ ,প য়াখালী।
ঝ িনয়া মi মা িমক িব ালয়, িমজাগ , প য়াখালী।
ক ঠালতলী মা িমক িব ালয়, র নাথপুর,িমজাগ ,প য়াখালী।
সমবায় মা িমক িব ালয়, িমজাগ ,প য়াখালী।
চ দপুরা e িব িস মা িমক িব ালয়, দশিমনা, প য়াখালী।

4৯119
4৯121
4৯174

399.

4৯122

400.

4৯126

401.

4৯134

খােসরহাট মা িমক িব ালয়,
প য়াখালী, সদর,প য়াখালী।
কািছপাড়া মা িমক িব ালয়, বাuফল,
প য়াখালী।
গলািচপা গালস হাi ল,
গলািচপা, েজলা-প য়াখালী।

4৯189

কনকিদয়া মা িমক বািলকা িব ালয়, বাuফল,প য়াখালী।

4৯114

4৯125

চরচ াiল আমজাদ েহােসন মা িমক িব ালয়, চরচ াiল,
গলািচপা, প য়াখালী।
আমেখালাহাট মা িমক িব ালয়, গলািচপা, প য়াখালী।
গলািচপা মা িমক িব ালয়, েপাঃ o থানা- গলািচপা, েজলাপ য়াখালী।
পাতা িনয়া মা িমক িব ালয়, ছনেখালা, গলািচপা,প য়াখালী।
ব শবাড়ীয়া কািরগির (েভােকশনাল) u িব ালয়, ামঃ বাশবাড়ীয়া,
েপাঃ েকাটখালী, uপেজলাঃ গলািচপা, েজলাঃ প য়াখালী।
বাশবাড়ীয়া মা িমক িব ালয়, ামঃ বাশবাড়ীয়া, েপাঃ েকাটখালী,
uপেজলাঃ গলািচপা, প য়াখালী।
লালুয়া জনতা মা িমক িব ালয়, বানিত বাজার, কলাপাড়া,
প য়াখালী।
েখপু পাড়া বািলকা মা িমক িব ালয়, কলাপাড়া প য়াখালী।
ধানখালী মিহলা দািখল মাদরাসা, েপাঃ প চ িনয়া, কলাপাড়া,
প য়াখালী।
নাoভা া ছােলিহয়া আিলম মাদরাসা, েপাঃ পািখমারা, কলাপাড়া,
প য়াখালী।
প চ িনয়া ধানখালী মা িমক িব ালয়, কলাপাড়া,
প য়াখালী।
পাংগািশয়া আল মিদনা বািলকা দািখল মাদরাসা, েপাঃ পাংগািশয়া,
মিক, প য়াখালী।
বতল িনয়া মা িমক িব ালয়, নি পাড়া, প য়াখালী।

4৯165

েকশবপুর আল-আিমন দািখল মাদরাসা, প য়াখালী, সদর, প য়াখালী।

4৯129
4৯1৯3
4৯1৯7
4৯135

েখপুপাড়া হাi ল, েপাঃ েখপুপাড়া,
কলাপাড়া, েজলা-প য়াখালী।

4৯127
4৯139
4৯177
4৯181
4৯191

403.

4৯136

404.

4৯137

405.

4৯138

406.

4৯13৯
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েল খািল হািব ল া মা িমক িব ালয়
মিক, প য়াখালী।
েডানাভান মা িমক িব ালয়,
েপাঃ টাuন জনকাঠী, প য়াখালী।
েছাট বাiশিদয়া ফজলুল করীম মা িমকিব ালয়, েকাড়ািলয়া,রা াবালী, প য়াখালী।
বাuফল মেডল হাi ল,

×

-

4৯116
4৯128

402.

সাতািন জিমর uি ন িত মা িমক িব ালয়, আ ািরয়া,
মিক, প য়াখালী।
u র রামপুর মা িমক িব ালয়, েপাঃ জামলা, মিক,
প য়াখালী।
u র মুরাদীয়া বিশিরয়া আিলম মা াসা, মিক, প য়াখালী

4৯175

×

4৯113

বাuফল মেডল গালস হাi ল, বাuফল, প য়াখালী।
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407.
408.

4৯141
4৯142

409.
410.

4৯192
4৯248

েপাঃ o থানা- বাuফল, েজলা- প য়াখালী।
েটকিনক াল ল o কেলজ, প য়াখালী ।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট,
গলািচপা, প য়াখালী।
কািরগির িশ ণ েক , প য়াখালী।
মিরচ িনয়া েটকিনক াল i
uট,
মিরচ িনয়া, প য়াখালী

4৯188
4৯24৯

বগা iuিনয়ন i ারেমিডেয়ট ল, বগাব র,বাuফল,প য়াখালী।
বদরপুর শহীদ িত মা িমক িব ালয়, সদর, প য়াখালী।

-

×

4৯124

×
দি ণ েকoয়া িনয়া দািখল মাদরাসা, প য়াখালী, সদর ,
প য়াখালী।

েজলা -েভালা-19
411.

51113

412.

51114

413.

51119

414.

51126

কেদব eম eম u িব ালয়,
51137
েপাঃ রাধাবল ব, েদৗলতখান, েভালা।
51127
েবারহান uি ন বািলকা মা িমক
িব ালয়, েপাঃ o থানা-েবারহান uি ন,
51143
েজলা-েভালা।
িশবপুর মা িমক িব ালয়, েপাঃ
5111৯
i নারায়নপুর, ত মুি ন, েভালা।
রামগ মা িমক িব ালয়, কতারহাট, 51124
লালেমাহন, েভালা।
51125
51146
51156

জয়নগর েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, জয়নগর,
েদৗলতখান, েভালা।
েবারহান uি ন u িব ালয়, েবারহান uি ন, েজলা-েভালা।
বড় মািনকা কােশিময়া দািখল মাদরাসা, েপাঃ মািনকা,
েবারহান uি ন, েভালা।
প পল ী মা িমক িব ালয়, েগালকপুর, ত মুি ন, েভালা।
লালেমাহন বািলকা মা িমক িব ালয় লালেমাহন, েভালা।
গজািরয়া মা িমক িব ালয়, লালেমাহন, েভালা।
লড হািড মা িমক িব ালয়, েপাঃ লড হািড , লালেমাহন, েভালা।
পি ম চরuেমদ মেডল েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ,
ামঃ পি ম চরuেমদ, েপাঃ গজািরয়া, লালেমাহন, েভালা।
ধলীেগৗরনগর েভােকশনাল মা িমক িব ালয়, েপাঃ েসরািজয়া,
লালেমাহন ত , েভালা।

51165
415.

51128

416.
417.

5112৯
51131

u র সা িচয়া মা িমক িব ালয়, েপাঃ
মা ারহাট, থানা- মনপুরা, েজলা- েভালা।
েটকিনক াল ল o কেলজ, েভালা।
েভালা েটকিনক াল ে িনং েস ার,
i ারলাiফ বাংলােদশ, েখয়াঘাট, েভালা।

×

51179
51112
51117
51118

কািরগির িশ ণ েক , েভালা।
েভালা েপৗর বািলকা িব ালয়, uিকলপাড়া, েভালা।
ধি ণ জািমরাতলা িসিনয়র মাদরাসা, েভালা, সদর, েভালা।
াংেকরহাট েকা-aপাের ভ হাi ল e কেলজ, চরভা িরয়া,
েভালা।
i ারহাট মা িমক িব ালয়, েপাঃ লামিচপাতা, েভালা, সদর,
েভালা।

51129
418.

51145

চরফ াশন েটকিনক াল e
িবজেনস
ােনজেম কেলজ, uপেজলাঃ চরফ াশন,
েজলাঃ েভালা।

×

-

েজলাঃ ঝালকাঠী-1৯
419.
420.

421.

52113
52115

52116

গি য়া মুসিলম মা িমক িব ালয়, ঝালকাঠী,
সদর, ঝালকাঠী।
নলিছ মা িমক বািলকা িব ালয়,
েপাঃ o থানা- নলিছ , েজলা-ঝালকাঠী ।
রাজাপুর পাiলট u িব ালয়, েপাঃ o থানারাজাপুর- 9521, েজলা- ঝালকাঠী।

-

×

52112

5211৯

iেলন ে া বািলকা িব ালয়, বাহা রপুর, নলিছ ,
ঝালকাঠী।
নলিছ মােচ হাi ল, নলিছ , েজলা-ঝালকাঠী ।
নাি কা আদশ মা িমক িব ালয়, নলিছ , ঝালকা ।
রাজাপুর পাiলট গালস হাi ল, রাজাপুর, েজলা-ঝালকাঠী।
আদােখালা মা িমক িব ালয়, হাটপ য়াখালী, রাজাপুর,
ঝালকাঠী।
মম কাঠী িবeস মা িমক িব ালয়, মম কাঠী,
ঝালকাঠী।
সা িরয়া iি িনয়ার e েক eম েরজাuল কিরম কািরগির ল,
সা িরয়া, রাজাপুর, ঝালুকা ।
িতিমরকাঠী মা িমক িব ালয়, নলিছ , ঝালকাঠী।

52119

িচংড়াখািল মা িমক িব ালয়, কাঠািলয়া, ঝালকাঠী।

52126
52173
52114
52121
52124
52161

422.

52117

423.

52118
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ভরতকাঠী িজ আর মা িমক িব ালয়, েপাঃ
রকাঠী, নলিছ , ঝালকাঠী।
আমুয়া চািলতা িনয়া মা িমক বািলকা
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424.

52123

425.

52127

426.
427.

52128
52141

িব ালয়, কাঠািলয়া, ঝালকা ।

52125

মুিরয়া a তবালা মা িমক িব ালয়,
ঝালকাঠী।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট, আড়ৎদার
পি েরাড, ঝালকাঠী ।
েটকিনক াল ল o কেলজ, ঝালকাঠী।
রমজানকাঠী কািরগির o িষ কেলজ,
েপাঃ েদাগলিচড়া, ঝালকাঠী, সদর, ঝালকাঠী।

52136

েশখ ফিজলা নেনছা েভােকশনাল i
uট,
আমুয়া, কাঠািলয়া, ঝালকাঠী।
ঝালকাঠী েটকিনক াল a া িব eম কেলজ, ঝালকাঠী।

52163

ন ল াবাদ u িব ালয়, ন ল াবাদ, ঝালকা

52174
5213৯

কািরগির িশ ণ েক , ঝালকা ।
খােযরহাট ফজলুল হক মা িমক িব ালয়, েপাঃ েশেখর হাট,
ঝালকাঠী, ঝালকাঠী, সদর, ঝালকাঠী।

53136

মসিজদ বাড়ী মা িমক িব ালয়, মসিজদবাড়ী,
বানারীপাড়া, বিরশাল।
েবগম রািজয়া iসলাম েটকিনক াল মা িমক িব ালয়, ামঃ
িদিদহার, েপাঃ u র ল, uপেজলাঃ বানারীপাড়া, েজলাঃ
বিরশাল।
মিরচ িনয়া মা িমক িব ালয়, ামঃ মিরচ িনয়া, েপাঃ
িবশারকাি , uপেজলাঃ বানারীপাড়া, েজলাঃ বিরশাল।

েজলাঃ বিরশাল-27
428.

53112

বানারীপাড়া u বািলকা িব ালয়, বানারীপাড়া,
বিরশাল।

53189
5318৯
429.

53114

430.

53115

431.

53116

ছয় াম মা িমক িব ালয়, বােরাহাজার,
আৈগলঝরা, বিরশাল।
আৈগলঝরা মিত মা ম ল গালস ল,
আৈগলঝরা, বিরশাল।
uিজরপুর েশর-i-বাংলা মা িমক বািলকা
িব াঃ, uিজরপুর, েজলা- বিরশাল।

-

×

5319৯

েভােকশনাল িশ ণ েক , াম o েপাঃ রািজহার,
uপেজলাঃ আৈগলঝরা, েজলাঃ বিরশাল।
েশালক িভে ািরয়া মা িমক ল, েপাঃ েশালক, uিজরপুর,
বিরশাল।
ডিব u িব iuিনয়ন i
uট, uিজরপুর, বিরশাল।
শহীদ রিনকা মা িমক িব ালয়, েপাঃ মুি র তাল◌ুক,
uিজরপুর, বিরশাল।
রােমরকা েটকঃ e কমাস কেলজ, uিজরপুর, বিরশাল।
িব িব eস িজ মা িমক িব ালয়, চাখার, বানারীপাড়া,
বিরশাল।
আ র রিশদ খান মা িমক ল,চর আiচা,খানপুর,বিরশাল।

53117
53138
53174

432.

5311৯

433.

53126

434.

53127

435.

53128

চাখার ফজলুল হক i
uট, চাখার,
বানারীপাড়া, বিরশাল।
তালুকদারহাট u মা িমক িব ালয়,
তালুকদারহাট, বিরশাল।
বািঘয়া আলািমন কািমল মাদরাসা,
েপাঃ 3৯ ন র oয়াড, বিরশাল।
মুলািদ eম িজ হাi ল, েপাঃ o থানা- মুলািদ,
েজলা- বিরশাল।

53218
53119
53122
53134

চরকরনজী হাi ল, বিরশাল, েপাঃ চরকরনজী হাট,
বিরশাল, সদর, বিরশাল

-

×

53129

মুলািদ গ র মিল ক পাiলট গালস হাi ল, মুলািদ,
েজলা-বিরশাল।
চর কােল খান েনসািরয়া ফািজল মাদরাসা, মুলািদ, বিরশাল।
মূলাদী েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, 5 নং
oয়াড, মুলাদী েপৗরসভা, মূলাদী, বিরশাল।
জািমনা েমাহা দ মা িমক িব ালয়, ভরপাশা,
বােকরগ , বিরশাল।
বােকরগ বািলকা u িব ালয়, বােকরগ , েজলা-বিরশাল।
বা গ পাiলট u িব ালয়, বা গ , বিরশাল।
চ দপাশা হাi ল e কেলজ, লা য়া, বা গ , বিরশাল।
চ দপাশা মিহলা দািখল মাদরাসা, েপাঃ চ দপাশা, বা গ ,
বিরশাল।
চ দপাশা eস,eস,িস েভােকশনাল e েটকিনক াল ল,
ামঃ আরিজকািলকাপুর, েপাঃ িমরগ , uপেজলাঃ বা গ ,
েজলাঃ বিরশাল।

5312৯
53161
436.

53131

437.

53132

বােকরগ েজ eস iu u িব ালয়,
েপাঃ সােহবগ , থানা- বােকরগ ,
েজলা- বিরশাল।
বা গ পাiলট বািলকা u িব ালয়,
বা গ , বিরশাল।

53118
53135
53113
53121
53176
531৯1

438.

53133

439.

53137
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িহজলা িব eল পাiলট মা িমক বািলকা িব ালয়,
েপাঃ বড় জািলয়া, িহজলা, বিরশাল।
বাহা রপুর িনিশকাম গাiন মা িমক বািলকািব ালয় o কেলজ, বাহা রপুর,

-

×

-

×
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440.

53139

441.

5313৯

আৈগলঝারা, বিরশাল।
েটকিনক াল ে িনং েস ার, িস a া িব েরাড,
বিরশাল।
েটকিনক াল ল o কেলজ, বিরশাল।

53125
53124
53181
531৯2

442.
443.

53213
53215

বাহা রপুর রাহমািনয়া eসeসিস েভােকশনাল
e েটকিনক াল ল, ডাকঘর- জাবাদ,
uপেজলা-মূলাদী, েজলা- বিরশাল।
িবলিকস জাহান েটকিনক াল ল e িবeম 53163
কেলজ, েপাঃ গা িড়য়া, বােকরগ , বিরশাল
53228

সাগরদী iuিনয়ন মা িমক িব ালয়,
ডাকঘড় বিরশাল সদর , বিরশাল।
e oয়ােহদ মা িমক বািলকা িব ালয়, েপাঃ জা য়াহাট,
বিরশাল।
মিহলা কািরগির িশ ণ েক , বিরশাল।
জগদীশ সার ত বািলকা মা িমক িব ালয়, কালীবাড়ী েরাড,
বিরশাল।
×
িশয়াল নী েজ iu eম i
uশন, েপাঃ িশয়াল নী,
বােকরগ , বিরশাল।
কলসকা িবeম eকােডমী, বােকরগ , বিরশাল।

েজলাঃ শরীয়তপুর-17
444.

54112

445.

54113

446.

54115

447.

54116

448.
449.

54118
5411৯

জািজরা গালস পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা-জািজরা, েজলা-শিরয়তপুর।
iিদলপুর পাiলট মা িমক িব ালয়, েপাঃ o
থানা-েগাসাiরহাট, েজলা-শরীয়তপুর।
ডামুড া মুসিলম u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- ডামুড া, েজলা-শরীয়তপুর।
ডামুড া পাiলট বািলকা u িব ালয়, ডামুড া,
েজলা-শরীয়তপুর।
নিড়য়া িবহারীলাল পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা- নিড়য়া, েজলা- শিরয়তপুর।
েটকিনক াল ল o কেলজ, শিরয়তপুর।

-

×

54119
54127
54132

iিদলপুর মা িমক বািলকা, িব ালয়,েগাসাiরহাট,শরীয়তপুর।
নােগরপাড়া ব মূখী u
িব ালয়, েপাঃ নােগরপাড়া,
েগাসাiরহাট, শরীয়তপুর।
আলহা iমাম uি ন u িব ালয়, ডামুড া, শরীয়তপুর।

-

×

54117

নিড়য়া পাiলট গালস হাi ল, নিড়য়া, েজলা-শরীয়তপুর।

-

×

-

×

েজলাঃ মাদারীপুর-23
450.

55112

451.

55113

452.

55114

453.

55115

454.

55116

455.

55117

456.

55118

457.

55119

চরমু িড়য়া মােচ u িব ালয়,
েপাঃ চরমু িড়য়া, থানা o েজলা-মাদারীপুর।
মাদারীপুর পাবিলক i
uশন, মাদারীপুর।
রমজানপুর আiিডয়াল েটকিনক াল eকােডমী ,
ভায়া েগৗরনদী, কালিকিন, মাদারীপুর।
সােহরা নািসর েটকিনক াল e িবeম কেলজ,
েভ াতলা, িশবচর, মাদারীপুর।
রাৈজর েগাপালগ েকেজ eস পাiলট
i
uট, রাৈজর, মাদারীপুর।
িশবচর ন মার i
uশন, বহরামগ ,
িশবচর, মাদারীপুর।
রাৈজর গালস হাi ল,
েপাঃ o থানা- রাৈজর, েজলা- মাদারীপুর।
কালিকিন পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা- কালিকিন, েজলা-মাদারীপুর।

55121

55122

459.
460.

55123
55124
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েশখ ফিজলা ে সা u বািলকা িব ালয়, েপাঃ
বহরামপুর, িশবচর, মাদারীপুর।
েটকিনক াল ল o কেলজ, মাদারীপুর।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট,

বািলকা িব ালয়, মাদারীপুর, সদর,

-

×

-

×

-

×

-

×

55129

কদমবাড়ী u িব ালয়, েপাঃ কদমবাড়ী,
রাৈজর, মাদারীপুর।
কালিকিন গালস হাi ল, কালিকিন, মাদারীপুর।
শশীকর বািলকা u িব ালয়, ামঃ o েপাঃ শশীকর,
uপেজলাঃ কালিকনী, েজলাঃ মাদারীপুর।
বীর েমাহন u িব ালয়, কালিকিন, মাদারীপুর। (3127
িশ াবেষ ছা ভিত নাi)
দি ণ ে াকচর iয়ািছন েমেমািরয়াল েভােকশনাল i
uট,
িশবচর, মাদারীপুর।
×
×

5511৯
55138
5514৯

458.

মাদারীপুর u
মাদারীপুর।

55142
-
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461.

55147

েজলাঃ েগাপালগ -19
462.
56112

463.

56115

464.

56116

465.

56117

রাৈজর, মাদারীপুর।
আনারনেনছা েটকিনক াল ল e িবeম কেলজ,
কালিকিন, মাদারীপুর।

কািশয়ানী িজিস পাiলট u
েপাঃ o থানা- কািশয়ানী,
েজলা-েগাপালগ ।

িব ালয়,

হািদu ামান েমেমািরয়াল u িব ালয়,
ভাবরা র, মুক দপুর, েগাপালগ ।
িবনয়
আদশ u িব ালয়,
েপাঃ কলাবািড়, েকাটালীপাড়া, েগাপালগ ।

-

×

57121

খায় ে ছা েমেমািরয়াল মা িমক িব ালয়, iকরাiল,
আলফাডাংগা, ফিরদপুর।
জয়নগর মা িমক িব ালয়, েপাঃ েজানা র, কািশয়ািন,
েগাপালগ ।

56133

56113
56123

466.

56118

ব ব েমেমািরয়াল সরকাির বািলকা u
িব ালয়, ংগীপাড়া, েজলা-েগাপালগ
(cix¶v_©x নাi)
েটকিনক াল ল o কেলজ, েগাপালগ ।

56114

56167
5616৯
56128

468.

56119

469.

56137

েজলাঃ ফিরদপুর-21
470.
57112
471.

57114

472.

57117

473.

57119

কিল াম মিনেমাহন ল গে ল আদশ u
িব াঃ, েপাঃ জিলরপাড়-8৯22, ভায়া খািলয়া
মুক দপুর,েগাপালগ ।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট,
বাগান u রপাড়া, েপাঃ িসিকরবাজার,
েকাটালীপাড়া, েগাপালগ ।
মক দপুর পাiলট বালক u িব ালয়,
মুক দপুর, েগাপালগ ।

56149

56152
56136

eম eন eকােডিম, নগরকা া, ফিরদপুর।

57171

শাহ জাফর েটকিনক াল e িবeম i
uট,
যিদয়া, েবায়ালমারী, ফিরদপুর।
া ণকা া e eiচ eকােডমী, পু িরয়া,
ভাংগা, ফিরদপুর।
কাজী সাম ে ছা পাiলট গালস হাi ল,
েপাঃ o থানা- ভাংগা, েজলা- ফিরদপুর।

57152
57153
57127
5714৯

5711৯

475.

57122

476.

57123

477.

57124
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আলফাডাংগা আির ামান পাiলট u
িব াঃ, েপাঃ o থানাঃ আলফাডাংগা, েজলাফিরদপুর।
বাiশরিস িশব রী eকােডমী,
সদর পুর, ফিরদপুর।
ভাংগা পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- ভাংগা, েজলা- ফিরদপুর।
েটকিনক াল ে িনং েস ার,
aংগন, ফিরদপুর।

েগাপালগ েটকিনক াল িবeম ল o কেলজ,
53 েমৗলভীপাড়া, েগাপালগ ।
েগাপালগ মিহলা আিলম মাদরাসা, েপাঃ সদর , েগাপালগ ।
হিরদাসপুর রেয়ল েটকিনক াল ল e কেলজ, েপাঃ
েভড়ারহাট, uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ েগাপালগ ।
কািরগির িশ ণ েক , েগাপালগ ।
ীপাড়া েটকিনক াল a া িবeম কেলজ,
ীপাড়া,
েগাপালগ ।
ননী ীর u িব ালয়, েপাঃ ননী ীর, uপেজলাঃ মুক দপুর,
েজলাঃ েগাপালগ ।
বা াবাড়ী েজ.িব.িপ u
েকাটালীপাড়া, েগাপালগ ।

িব ালয়,

েপাঃ বা াবাড়ী,

বা কামারী u িব ালয়, মুক দপুর, েগাপালগ ।

সয়দা সােজদা েচৗধুরী u বািলকা িব ালয়, েপাঃ চ দহাট,
uপেজলাঃ নগরকা া, েজলাঃ ফিরদপুর।
েবায়ালমারী জজ eকােডমী, েবায়ালমারী, ফিরদপুর।
বনমালীপুর জনতা হাi ল, েবায়ালমারী, ফিরদপুর।
মাধবপুর েটকঃ e িবeম কেলজ, ভা া, ফিরদপুর।

57189
57118

কালা ধা েগািব u িব ালয়, েপাঃ কালা ধা,ভা া,
ফিরদপুর।
শরীফাবাদ u িব ালয়, েপাঃ শরীফাবাদ, uপেজলাঃ ভা া,
েজলাঃ ফিরদপুর।
জােভদ পারেভজ েমেমািরয়াল i
uট, ামঃ পা িড়য়া,
েপাঃ িশয়ালিদ, আলফাডাংগা, ফিরদপুর।
েহেল াহা
রাকি u িব ালয়, আলফাডাংগা, ফিরদপুর।
েঢuখালী u িব ালয়, সদর পুর, ফিরদপুর।

-

×

57175
474.

তািলনপুর েতিলহাটী u িব ালয়, েপাঃ ভা ারহাট,
েকাটালীপাড়া, েগাপালগ ।
টামা া u িব ালয়, েপাঃ টামা া, েগাপালগ ।
-

56129
56144

467.

×

-

57184

57115
57141

বায় ল আমান আদশ eকােডমী, বায় ল আমান,ফিরদপুর।
মু ীর বাজার হাi ল, কা রা, সদর, ফিরদপুর।
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478.

57146

479.

57155

রােয়কদাহ েটকিনক াল a া িবজেনস
ােনজেম কেলজ, uপেজলাঃ মধুখালী,
েজলাঃ ফিরদপুর।
েট টাiল েভােকশনাল iনি uট, খ কার
মি ল, পি ম খাবাসপুর, ফিরদপুর, সদর
ফিরদপুর।

57142
57154
57176

u র িবলমামুদপুর u িব ালয়, েপাঃ বায় ল আমান
েগরদা আi ল uলুম মাদরাসা, েপাঃ কা রা, সদর , ফিরদপুর।
আ র রহমান েটকিনক াল e iি িনয়ািরং কেলজ, ামঃ
া ণকা া, েপাঃ রায়পুরহাট, uপেজলাঃ মধুখালী, েজলাঃ
ফিরদপুর।

-

×

eফ, েক, েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম মিহলা
কেলজ, ামঃ কাiমি ন, মা বেরর পাড়া, েপাঃ o uপেজলাঃ
েগায়াল , েজলাঃ রাজবাড়ী।
পাংশা জজ পাiলট হাi ল, পাংশা, েজলা-রাজবাড়ী ।
আখরজানী u িব ালয়, েপাঃ েহাগলাডা ী, পাংশা, েজলারাজবাড়ী।
হাবাসপুর েক রাজ u িব ালয়, পাংশা, রাজবাড়ী।

েজলাঃ রাজবাড়ী-16
480.
481.

58115

েগায়াল আiিডয়াল হাi ল, েগায়াল ,
রাজবাড়ী।

58129

58116

পাংশা u বািলকা িব ালয়,
েপাঃ o থানা- পাংশা, েজলা-রাজবাড়ী।

58112
58138
58141
58158

482.

58117

বািলয়াকাি পাiলট u িব ালয়,
বািলয়াকাি , রাজবাড়ী ।

483.

5811৯

484.

58121

কিলেমাহর জ ে ছা u িব ালয়, পাংশা,
েজলা-রাজবাড়ী।
েটকিনক াল ল o কেলজ, রাজবাড়ী ।

58113
58119
58157
58165
58146
58114
58118
58133
58136

58159
58167

মাছপাড়া ব মূখী u িব ালয় াম: মাছপাড়া, েপাঃ রামেকাল,
পাংশা, েজলা-রাজবাড়ী।
রাজধরপুর মা িমক িব ালয়, বাuনারা,বািলয়াকাি ,রাজবাড়ী।
বািলয়াকাি পাiলট গালস হাi ল,বািলয়াকাি , রাজবাড়ী
বহরপুর u িব ালয়, েপাঃ বহরপুর, বািলয়াকাি , রাজবাড়ী ।
মাজবািড় u িব ালয়, েপাঃ েসানাপুর, বািলয়াডাি , রাজবািড়।
বহলাডা া u িব ালয়, বহলাডা া, েপাঃ হাটবণ াম,
uপেজলাঃ পাংশা, েজলাঃ রাজবাড়ী।
েবলগািছ আিলমু ামান ল o কেলজ, খানগ , রাজবাড়ী।
আলহা আ ল কিরম u িব ালয়, ভবিদয়া,সদর,রাজবাড়ী।
আড়াবাড়ীয়া u িব ালয়, েপাঃ মা পাড়া, সদর , রাজবাড়ী।
চ নী েটকিনক াল a া িবজেনস ােনজেম ল e
কেলজ, েপাঃ আফড়া, uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ রাজবাড়ী।
রাজ েমািহনী iনি uট, েপাঃ খানখানাপুর, uপেজলাঃ সদর,
েজলাঃ রাজবাড়ী।
কািরগির িশ ণ েক , রাজবািড়।

েজলাঃ মািনকগ -22
485.

59112

েদৗলতপুর িপ eস u িব ালয়, েদৗলতপুর,
মািনকগ ।

59133
59163

486.

59113

uথলী পাiলট বািলকা িব ালয়, েপাঃ uথলী,
থানা- িশবালয়, েজলা-মািনকগ ।

59116
59136
59143
59145

487.

59117

488.

59118

489.

59119

490.

5911৯
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িসংহ ির iuিনয়ন ব মুখী হাi ল,
েপাঃ বা ালা, িঘoর, মািনকগ ।
শহীদ রিণকা u বািলকা িব ালয়, েপাঃ
তরা, িঘoর, মািনকগ ।
িঘoর িড eন পাiলট u িব ালয়, িঘoর,
মািনকগ ।
সা িরয়া মেডল পাiলট হাi ল, েপাঃ o
থানা- সা িরয়া, েজলা-মািনকগ ।

তালুকনগর হাi ল, েপাঃ তালুকনগর, েদৗলতপুর, মািনকগ ।
ব ল বা েভাকশনাল ল, েপাঃ বড় হাত েজাড়া, েদৗলতপুর,
মািনকগ ।
পসা oয়ােহদ আলী u িব ালয়, িশবালয়, মািনকগ ।
সাটঘর েতoতা u িব ালয়, েতoতা, িশবালয়, মািনকগ ।
েবজপাড়া u িব ালয়, েপাঃ তনী, uপেজলাঃ িশবালয়,
েজলাঃ মািনকগ
শাকরাiল u িব ালয়, ামঃ o েপাঃ শাকরাiল, uপেজলাঃ
িশবালয়, েজলাঃ মািনকগ ।

-

×

-

×

59122

িঘoর পাiলট বািলকা u িব ালয়, িঘoর, েজলা-মািনকগ ।

59115

পু রহাট কা াপাড়া মিজবর রহমান u
স িরয়া, মািনকগ ।
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িব ালয়, জা া,

59121
65195
65271
491.

59123

েটকিনক াল ল o কেলজ, মািনকগ ।

59114
59147
59162

492.

59134

493.

59138

494.

59144

495.

59157

চরমাiজপাড়া েটকিনক াল e িবeম কেলজ,
ব পুর, িঘoর, মািনকগ ।
করজনা e.িব.eন.eন. u িব ালয়, েপাঃ
বড় য়া, িঘoর, মািনকগ ।
যা াপুর আদশ u িব ালয়, ামঃ o েপাঃ
যা াপুর, uপেজলাঃ হিররামপুর, েজলাঃ
মািনকগ ।
েট টাiল েভােকশনাল iনি uট, মািনকগ
মেডল হাi ল, দি ণ েসoতা, মািনকগ ।

সা িরয়া গালস u িব ালয়, সা িরয়া, েজলা-মািনকগ ।
পা য়া িব িস আর িজ u িব ালয়, েপাঃ পা য়া,
নাগরপুর, টাংগাiল।
eম, েবারহান uি ন u িব ালয়, েপাঃ েকদারপুর, uপেজলাঃ
নাগরপুর, েজলাঃ টাংগাiল।
গড়পাড়া িদঘী বািলকা u িব ালয়, েবানা,
া, সদর ,
মািনকগ ।
রমজান আলী েটকিনক াল ল e কেলজ, ামঃ o েপাঃ
ব ী, uপেজলাঃ o েজলাঃ মািনকগ ।
খানবাহা র আoলাদ েহােসন খান u িব ালয়, ামঃ ব
দাশড়া, েপাঃ মািনকগ , সদo, মািনকগ ।

-

×

-

×

-

×

-

×

-

×

5৯115
5৯128
5৯119

েসানারং হাi ল, েসানারং, টংগীবাড়ী, েজলা-মু ীগ ।
িদঘীরপাড় e িস i
uশন, িদঘীরপাড়, টংগীবাড়ী, মু ীগ ।
×
েলৗহজং পাiলট u িব ালয়, েলৗহজং, েজলা-মু ীগ ।

-

×

েজলাঃ মু ীগ -19
496.

5৯113

497.

5৯114

498.
499.

5৯116
5৯118

500.

5৯11৯

501.

5৯121

502.

5৯122

503.

5৯123

েজলাঃ ঢাকা-36
504.
61112
505.

61114

506.

61115

507.

61116

508.

61121

509.

61122

510.

61125

িসি ক আকবর ফাuে শন েভােকশনাল ে িনং
iনি uট, েপাঃ আিমর নগর, িসরাজিদখান,
মু ীগ ।
টংগীবাড়ী পাiলট গালস হাi ল,
েপাঃ o থনা- টংিগবাড়ী, েজলা-মু ীগ ।
য়া েকেক i
uট, নগর,মু ীগ ।
েলৗহজং বািলকা পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- েলৗহজং, েজলা-মু ীগ ।
েহােস ী ব মুখী u িব ালয়, গজািরয়া,
মু ীগ ।
রাজিদয়া aভয় পাiলট u িব ালয়, েপাঃ
রাজিদয়া, থানা-িসরাজিদখান, েজলা-মু ীগ ।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট, মালখা
নগর, মু ীগ ।
েটকিনক াল ল o কেলজ, মু ীগ ।
বাoয়ানী u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- েডমরা, েজলা-ঢাকা।
বাংলােদশ i
uট aব গ◌াস a া িসরািমকস,
েতজগ o, ঢাকা।
েকা া u িব ালয়, েপাঃ নগর েকা া,
থানা- সাভার, েজলা- ঢাকা।
আলী েহােসন u বািলকা িব ালয়, শংকর, ঢাকা।
ামলী আiিডয়াল েটকিনক াল ল o কেলজ,
ামলী , ঢাকা।
নবাবগ বািলকা u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- নবাবগ , েজলা-ঢাক।
আদশ বািলকা u িব ালয়, েপাঃ ধিনয়া,
ঢাকা।

ামপুর,

5৯117

×

5৯112

রনছ রিহতপুর u

িব ালয়, রনজ, মু ীগ ।

×

61119

কিমuিন েস ার আদশ u িব ালয়,
েপাঃ পিলেটকিনক i ঃ, েতজগ o, ঢাকা।
×

61126
61317

লালমা য়া হাuিজং েসাসাi u মা িমক িব ালয়,
লালমা য়া, েমাহা দপুর, ঢাকা।
আগারগ o আদশ u িব ালয়, আগারগ o, েমাহা দপুর,
ঢাকা।

61117

নবাবগ পাiলট হাi ল, নবাবগ , েজলা- ঢাকা।

61168

ঢাকা েটকিনক াল ল e কেলজ, াপুর, ঢাকা।
িনu রাiন েক eম মাঈ ীন হাi ল, ামপুর, ঢাকা।
মা য়াiল বািলকা u িব ালয়, মা য়াiল, যা াবাড়ী,

61244
61363
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রাজিদয়া আঃ জববার গালস ল, রাজিদয়া, িসরাজিদখান,
মু ীগ ।
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61651
511.

512.

61127

ধামরাi u

বািলকা িব ালয়, ধামরাi, ঢাকা।

61128

েমামতাজ uি ন িবeম কেলজ,
েপাঃ আব ল াপুর, u রা,ঢাকা।

61143
61315
61321
615৯8
61735
64132
64142
61245
61251

513.

514.

61129

6112৯

eস eম েমাজাে ল হক েটকিনক াল ল, েপাঃ
দি ণখান, u রা, ঢাকা।

61249

কমলাপুর েশেরবাংলা েরলoেয় হাi ল,
দি ণ কমলাপুর, ঢাকা।

6111৯
61132

61316

61152
61698
515.

61131

হাজািরবাগ u বািলকা িব ালয়, হাজািরবাগ
ঢাকা।( cix¶v_©x নাi)
আ মান মিফ ল iসলাম েটকিনক াল i
uট,
55 রজনী েচৗধুরী েরাড, েগ ািরয়া, ঢাকা।
িজনিজরা িপ eম বািলকা u িব ালয়
থানা- েকরানীগ , েজলা- ঢাকা।

516.

61137

517.

61139

518.

61144

কািরগির o বািণজ কেলজ,u রখান,েপাঃ
মাজার,u রা,ঢাকা।

519.

61147

েশখ ফিজলা ে ছা মুিজব মিহলা কািরগিরিশ ণ েক , দা স সালাম, িমরপুর, ঢাকা।

61148

521.
522.

61149
61191

523.

61319

524.

61247

525.

61359

526.

61361

527.

61362
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বাংলােদশ জামান েটকিনক াল ে িনং েস ার,
িমরপুর,ঢাকা।
েটকিনক াল ল o কেলজ, জয়পাড়া, েদাহার, ঢাকা।
eম িস েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম
কেলজ, 95/9, ভাষানেটক, ঢাকা।
ামলী পাবিলক ল, বাড়ী নং-222, েরাড নং-7,
েশেখরেটক, আদাবর, েমাহা দপুর, ঢাকা।
iuেসফ ঢাকা েটকিনক াল হাi ল,
িমরপুর, েসকশন-3, ঢাকা।
কািরগির িশ ণ েক , হযরতপুর, েকরনীগ ,
ঢাকা।
আেনায়ার েহােসন কািরগির ল o িব ান ি
মহািব ালয়, 8৯/3, পি ম ভাষানেটক, কাফ ল,
ঢাকা।
নoয়াব হািব ল াহ আদশ u িব ালয়,

জান-i আলম সরকার u িব ালয়, েপাঃ িখলে ত,
িখলে ত, ঢাকা।
মহানগর কািরগির ল o কেলজ, রামপুরা, ঢাকা।
দা ল iসলাম দািখল মাদরাসা, কদমতলা, বাসােবা, স জবাগ,
ঢাকা।
বাংলােদশ নারী িশ া েটকিনক াল কেলজ, স জবাগ, ঢাকা।
নয়ােটালা আ মান মুিফ ল iসলাম েভােকশনাল i
uট,
247/5 নয়ােটালা, মগবাজার, ঢাকা।

-

×

-

×

61123
6113৯

-

হযরতপুর u িব ালয়, েকরানীগ , ঢাকা।
কিব নজ ল u িব ালয়,iটাভাড়া, েকরানীগ , েজলাঢাকা।
eমারত েহােসন আদশ u িব ালয়, েপাঃ u রখান, u রা,
ঢাকা।
u রখান iuিনয়ন েটকিনক াল ল e কেলজ, u রখান, ঢাকা।
গাবতলী েটকিনক াল iনি uট, মাজার
েরাড,িমরপুর,ঢাকা।
হা ানী িমশন িব ািপঠ o কেলজ,পাiকপাড়া,
িমরপুর,ঢাকা।
a েফাড কি uটার কেলজ e েটকেনালজী, 22িব, েরাড
নং-23, েলন-5,বাড়ী-26, িমরপুর, ঢাকা।
×

-

×

61145
615৯৯
61134
61135

520.

ঢাকা।
নবা ন িবeম কেলজ, াম: নয়াপাড়া, েপাঃ দিনয়া,
যা াবাড়ী, ঢাকা।
ধামরাi হািড হাi ল, ধামরাi, েজলা- ঢাকা।
আফাজ uি ন u মা িমক িব ালয়, ধামরাi, ঢাকা।
oবাi র রহমান হাi ল, েপাঃ বািলয়া, ধামরাi, ঢাকা।
আ ল বাশার েটকিনক াল e েভােকশনাল i
uট,
েপাঃ ম লবাড়ী, ধামরাi, ঢাকা।
যাদপপুর িবeম u িব ালয়, ধামরাi, ঢাকা।
গাজীপুর মিহলা েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম
কেলজ, বজয়েদবপুর, েজাড়পু র েমাড়, গাজীপুর, সদার,
রা রা কািরগির মহািব ালয়, ামঃ রা রা, েপাঃ uলুেখালা,
iuিনয়নঃ নাগরী, uপেজলাঃ কালীগ , েজলাঃ গাজীপুর
েসাসাi aব েসা াল িরফম হাi ল,েপাঃ
আ িলয়া,ঢাকা।
িখলে ত কািরগির মহািব ালয়, ক.264/5 িখলে ত,
ঢাকা-233৯।
ঢাকা ােনজেম কেলজ, েপাঃ u রখান, u রা, ঢাকা।

61141

6131৯

িমশন পল◌ী ল o কািরগির কেলজ, আদাবর,
েমাহা দপুর, ঢাকা।

-

×

-

×

-

×

6133৯

রাগ িবজঃ ােনঃ কেলজ, u রা, ঢাকা।
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েস র- 15, u রা মেডল টাuন, u রা, ঢাকা।
528.

61611

ভা া iuিনয়ন u িব ালয়, েপাঃ ভা
থানাঃ সাভার, েজলাঃ ঢাকা।

61357
া,

শাম মিরয়াম eকােডমী aব ি েয় ভ েটকেনালিজ
বাসা 12, সড়ক-25, েস র-24, u রা, ঢাকা।

-

×

-

×

-

×

েজলাঃ নারায়ণগ -22
529.

62113

530.

62115

531.

62116

532.

62117

533.

62118

534.

62119

জািময়া iসলািময়া িসিনয়র মাদরাসা, েগা ◌ুল
দােসরবাগ,মদনপুর, ব র, নারায়ণগ ।
েহােসনপুর eসিপ iuিনয়ন u িব ালয়,
েসানারগ o, নারায়নগ ।
আড়াiহাজার পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ o থানা-আড়াiহাজার,েজলা-নারায়নগ ।
িমজিমিজ পি মপাড়া হাi ল, িসি রগ ,
নারায়নগ ।
বে র বাজার eন e eম হাi ল, েসানারগ o,
নারায়নগ ।
মুড়াপাড়া পাiলট হাi ল, েপাঃ মুড়াপাড়া, থানাপগ , েজলা- নারায়নগ ।

62137
-

×

-

×

62112
62133

শাহী নেনছা গালস ল, মুড়াপাড়া, পগ , নারায়ণগ ।
কা ন ভরত চ u
িব ালয়, কা ন, পগ ,
নারায়ণগ ।
লায়ন েমাঃ েমাজাে ল হক iঁ য়া কািরগির ল, পগ ,
নারায়ণগ ।

62186
535.

6211৯

536.

62121

537.

62122

538.

62123

539.

62124

েসানারগ o গালস হাi ল,
েপাঃ o থানা- েসানারগ o, েজলা-নারায়নগ ।
কলাগািছয়া iuিনয়ন u িব ালয়,
েপাঃ মদনগ , ব র, নারায়নগ ।
েদলপাড়া u িব ালয়, েপাঃ বপুর, ফ ল া,
নারায়নগ ।
েটকিনক াল ল o কেলজ,
পাঠান লী, নারায়নগ ।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট, িমজিমিজ,
ভায়া-সানারপাড়, সি রগ , নারায়নগ ।

62185

বাহাuল েটকিনক াল i

62172

িগয়াসuি ন েচৗধুরী মডান eকােডমী, ব র, নারায়নগ ।

-

×

-

×

62136
62168

েজলাঃ নরিসংদী-22
540.
63113
541.
542.

63115
63117

শীলমাি তােহরা আছমত মা িমক িব ালয়,
শীলমাি , নরিসংদী।
িচতাiল দািখল মাদরাসা, েবলােবা, নরিসংদী।
িশবপুর পাiলট হাi ল, িশবপুর, নরিসংদী

6314৯
63116

63118

544.

63122

েদৗলতকাি আদশ বািলকা িব ালয় o কেলজ,
েপাঃ সাপমারা, রায়পুরা, নরিসংদী।
মেনাহরদী পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- মেনাহরদী, েজলা-নরিসংদী ।

6311৯
63164
545.

63123

546.
547.

63125
63126

548.

63127
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মিনপুরা ব মুখী u িব ালয়,
েপাঃ হাiরমারা,থানা- রায়পুরা, েজলা-নরিসংদী
েটকিনক াল ল o কেলজ, নরিসংদী।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট,
পুর, মেনাহরদী, নরিসংদী।
আদশ কািরগির িশ ণ েক ,

×
িব াবাiদ ব মূখী u িব ালয়, েবলাব, নরিসংদী।
িশবপুর পাiলট গালস হাi ল, িশবপুর, েজলা-নরিসংদী
eস.েক.িব. দািখল মাদরাসা,েপাঃ সধারচর,িশবপুর,
নরিসংদী।
×

63119

63154
63193
63198
63163

uট, েসানারগ o, নারায়ণগ ।

িমজিমিজ পাiনাদী েরকমত আলী u িব ালয়,
েপাঃ িমজিমিজ, িসি রগ , নারায়ণগ ।
iকরা কমাস e িবeম i
uট, াম: নয়াআ ,
(মুি নগর) , িসি রগ , নারায়নগ ।

-

63155
543.

েগাপালদী u বািলকা িব ালয়, েগাপালদী,
আড়াi হাজার, নারায়ণগ ।

চ নবাড়ী eসe পাiলট বািলকা u িব ালয়, মেনাহরদী,
েজলা-নরিসংদী।
সাগরদী বািলকা u িব ালয়, মেনাহরদী, নরিসংদী।
হািফজপুর u িব ালয়, েপাঃ হািফজপুর, uপেজলাঃ
মেনাহরদী, েজলাঃ নরিসংদী।
েগািব পুর u িব ালয়, েপাঃ আশারামপুর, রায়পুরা,
নরিসংদী।
×
আiিডয়াল িবeম কেলজ, মেনাহরদী, নরিসংদী।
আ শাল িবeম কেলজ, মেনাহরদী, নরিসংদী
আব ল াপুর u িব ালয়, ামঃ আব ল াহপুর
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549.

63158

550.

6315৯

েপাঃ সােয়দাবাদ, রায়পুরা, নরিসংদী।
কািরগির িশ ণ েক , নরিসংদী।
েদoয়ােনর চর মা িমক িব ালয়, েবলাব,
নরিসংদী।

63124

েপাঃ চর ি , uপেজলাঃ রায়পুরা, েজলাঃ নরিসংদী
e আর িশ ক িশ ণ মহািব ালয়, মায়ানীড় েঘাড়ািদয়া
নরিসংদী, সদর, নরিসংদী

-

×

6413৯

64212
64131
64151

হাজী কিছমুি ন কািরগির o িবজেনস ােনজেম কেলজ,
`w¶Y হাuজ পাড়া, টংগী, গাজীপুর।
পুবাiল েটকিনক াল কেলজ, িখলগ o, পুবাiল, গাজীপুর,
সদর , গাজীপুর।
×
আদশ কািরগির ল o কমািশয়াল i
uট,
েপাঃ জনাবাজার, পুর, গাজীপুর।
কািলয়াৈকর গালস হাi ল, কািলয়াৈকর, েজলা-গাজীপুর।
বড়াiবািড় eেক iuনাiেটড i
uট, কািলয়াৈকর, গাজীপুর।
নয়ানগর u িব ালয়, িমজাপুর, গাজীপুর।
জািতর িপতা ব ব হাi ল, িস-3৯, 6 নং oয়াড,
কািলয়াৈকর েপৗরসভা, গাজীপুর।
চা বাগান iনি uট, েপাঃ চাবাগান, কািলয়াৈকর েপৗরসভা,
গাজীপুর ।
কােদিরয়া েট টাiল িমল আদশ u িব ালয়, িনশাদনগর,
টংগী, গাজীপুর।
আলহা নoয়াব আলী আদশ u িব ালয়,
েপাঃ েটংরা, পুর, গাজীপুর।
পুর কািরগির কেলজ, পুর, গাজীপুর।
ন ন েটকিনক াল a া িবজেনস ােনজেম কেলজ, াম
o েপাঃ ন ন, uপেজলাঃ কািলগ , েজলাঃ গাজীপুর ।
নথ সাuথ মেডল েটকিনক াল ল e িব eম কেলজ,
াম: েদশীপাড়া, েপাঃ সালনা বাজার, গাজীপুর, সদর, গাজীপুর।
গািজপুর েটকঃ i
uট, গাজীপুর, সদর, গাজীপুর।
িখরাটী িসিনয়র ফািজল মাদরাসা,িখরাটী,কাপািসয়া,গাজীপুর।
রামপুর হাi ল, েপাঃ রামপুর, কাপািসয়া, গাজীপুর।

-

×

-

×
×

-

×

েজলাঃ গাজীপুর-25
551.

64112

িসরাজuি ন সরকার িব া িনেকতন,
ম নগর, টংগী, গাজীপুর।

64141
552.
553.

64113
64115

পটকা দািখল মাদরাসা, পুর, গাজীপুর।
েতিলহাটী হাi ল, পুর, গাজীপুর।

64114

554.

6411৯

েগালাম নবী পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা- কািলয়াৈকর, েজলা- গাজীপুর।

64117
64118
64169
64187
641৯5

555.

64121

556.

64123

557.

64124

আমজদ আলী সরকার পাঃ বািলকা u িব াঃ, ম
নগর, টংগী, গাজীপুর।
পুর পাiলট বািলকা u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- পুর, েজলা-গাজীপুর।
চা না u িব ালয় o কেলজ,
গাজীপুর, সদর , গাজীপুর।

64128
64122
64125
64139
641৯4

558.

64126

559.

64127

560.
561.
562.

64129
6412৯
64164

563.

64199

564.

641৯6

িখরা e েক u িব ালয়,
েপাঃ িখরা , থানা- কাপািসয়া,
েজলা- গাজীপুর।
েপলাiদ আদশ কািরগির ল, েপাঃ বরিম, থানাপুর, গাজীপুর।
েটকিনক াল ল o কেলজ, গাজীপুর।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট, পুর, গাজীপুর।
িববািদয়া iসলািময়া দািখল মাদরাসা,
েপাঃ রােয়দ, কাপািসয়া, গাজীপুর।
iuিনয়ন u িব ালয়,
হাiলেজার, েপাঃ েল র,
uপেজলাঃ কাপািশয়া, েজলাঃ গাজীপুর।
কাপািসয়া েটকিনক াল ল, ব ন েরাড, েপাঃ
কাপািসয়া, গাজীপুর।

64163
64186

কাপািসয়া হিরম রী পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ কাপািসয়া, গাজীপুর।
বারাব বাকীর কািরগির ল, ামঃ বারাব, েপাঃ েলাহাদী,
uপেজলাঃ কাপািসয়া, েজলাঃ গাজীপুর।

-

×

65133
65165
65193

কদমতলী হাসান পাবিলক u িব ালয়, ঘাটাiল, টা াiল।
ঘাটাiল গণ পাiলট u িব ালয়, ঘাটাiল, টাংগাiল।
ল মালীর চালা ছােদক আলী u িব ালয়, েপাঃ েজাড়িদঘী,
ঘাটাiল, টাংগাiল।
সাধু
নিজব
uি ন
u
িব ালয়,

েজলাঃ টাংগাiল-35
565.

65112

ঘাটাiল eসi বািলকা u িব ালয়, ঘাটাiল,
টা াiল।

651৯5
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651৯9
566.

65114

য নাথ পাiলট হাi ল, নাগরপুর, টা াiল।

6535৯
65272
65273
65274

567.

65116

সািকনা েমেমািরয়াল বািলকা হাi ল, ধনবািড়,
মধুপুর, টাংগাiল।

65359
65119
651৯6
65222
652৯2

568.

65117

569.

65118

570.

65122

571.

65123

মধুপুর ব মুখী মেডল েটকিনক াল iনি uট,
মধুপুর,টাংগাiল।
ধনবাড়ী নবাব i
uশন, ধনবাড়ী, টাংগাiল।

65224
65265

িনকরাiল েবগম মমতাজ হাi ল,
ঞাপুর, টাংগাiল।
য ত ণ িশ া ন (আবািসক)
সিখপুর, টাংগাiল।

65164
65221
65124
65125
65235
65276

572.

65127

মধুপুর বািলকা u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- মধুপুর, েজলা-টা াiল।

65126
65229

573.

65128

574.

65129

65131
65139
6526৯

575.

6512৯

576.

65132

কািলহাতী পাiলট গালস হাi ল,
েপাঃ o থানা-কািলহাতী, েজলা- টা াiল।
েবলােয়ত েহােসন ব মুখী u িব ালয়, েপাঃ
নাল াপাড়া, থানা-েদল য়ার, টা াiল।
iসলামী িব িব ালয় বালক u িব ালয়, েপাঃ
সেম াষ, টা াiল, সদর, টা াiল।
িমজাপুর eস েক পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা- িমজাপুর, েজলা-টা াiল।

-

×

65121

তরবপুর দা স ত ব মুখী দািখল মাদরাসা, তরবপুর,
িমজাপুর, টাংগাiল।
মীজাপুর পাiলট গালস হাi ল, মীজাপুর, েজলা-টা াiল।
ামবাংলা িবজেনস ােনজেম e েটকিনক াল কেলজ, ামঃ
গবড়া, েপাঃ মেহড়া, uপেজলাঃ িমজাপুর, uপেজলাঃ টা াiল।
দরানীপাড়া u িব ালয়, খিলয়াজািন, িমজাপুর, টাংগাiল।
আলহা েমাঃ শিফ uি ন িমঞা e eকাববর েহােসন
েটকিনক াল কেলজ,িমজাপুর, টাংগাiল
ন নপুর রাধারাণী পাiলট গালস হাi ল, েগাপালপুর,
টা াiল
বাiল আদশ গণ u িব ালয়, েপাঃ বাiল, uপেজলাঃ
েগাপালপুর, েজলাঃ টা াiল।
িশমলা জািম ে ছা u িব ালয়, েপাঃ নগদা িশমলা,
uপেজলাঃ েগাপালপুর, েজলাঃ টা াiল।

65137
65168
65228
65268
577.

65136

তী িভeম পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা- েগাপালপুর, েজলা-টা াiল।

65135
65275
65279
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জািহদগ ,ঘাটাiল,টাংগাiল।
ভবনদ গণ u িব ালয়, েপাঃ ভবনদ ,ঘাটাiল,
টাংগাiল।
শাহা র মেডল েটকিনক াল i
uট, ঘাটাiল, টাংগাiল।
বাড়ী াম u িব ালয়, েপাঃ েমঘনা বাজার, uপেজলাঃ
নাগরপুর, েজলাঃ টাংগাiল।
কিব নজ ল u িব ালয়, িসংেজাড়া, েপাঃ গয়হাটা,
uপেজলাঃ নাগরপুর, েজলাঃ টাংগাiল।
িনপাড়া আ র রিশদ u িব ালয়, েপাঃ সিলমাবাদ,
uপেজলাঃ নাগরপুর, েজলাঃ টা াiল।
আলহাজ আiন uি ন িব ালয়, নােগারপুর, টাংগাiল।
মুসি আফাজ uি ন u িব ালয়, মুসি বাজার, ধনবাড়ী,
টাংগাiল।
নির া পাবিলক u
িব ালয়, েপাঃ নির া,
ধনবাড়ী,টাংগাiল।
িব eস িব বািলকা u িব ালয়, বলদীআটা বাজার,ধনবাড়ী,
টাংগাiল।
ভাiঘাট েটকিনক াল ল o কেলজ, েপাঃ ভাiঘাট,
uপেজলা-ধনবাড়ী, টাংগাiল।
মধুপুর মেডল েটকিনক াল i
uট
ামঃ েটংরী, েপাঃ o uপেজলাঃ মধুপুর, েজলাঃ টাংগাiল
েকরামজানী ব মুখী u িব ালয়, ামঃ েকরামজানী, েপাঃ
iসিপনজারপুর, uপেজলাঃ ধনবাড়ী, েজলাঃ টা াiল।
িনকলা u িব ালয়, েপাঃ িনকলা, ঞাপুর, টাংগাiল।
েগািবনদািস u িব ালয়, ঞাপুর, টাংগাiল।
নলুয়া বােসত আলী u িব ালয়, নলুয়া, সিখপুর, টাংগাiল।
হেতয়া eiচ eiচ iu u িব ালয়, হেতয়া, রাজবাড়ী, সিখপুর,
টাংগাiল।
সান ার iনি uট aব েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম
েপাঃ ক য়া, uপেজলাঃ সিখপুর, uপেজলাঃ টাংগাiল।
য়াiদ েটকিনক াল i
uট, ামঃ য়াiদ, সিখপুর,
টা াiল।
মধুপুর রাণী ভবানী পাiলট হাi ল, মধুপুর, টা াiল।
পীরগাছা েস েপৗ স হাi ল, েপাঃ পীরগাছা, uপেজলাঃ
মধুপুর, েজলাঃ টাংগাiল
কািলহাতী আর eস হাi ল, কািলহাতী, েজলা-টা াiল।
iসাপুর েশের বাংলা হাi ল, কািলহাতী, টা াiল।
পাথরাiল ব মুখী u িব ালয়, েপাঃ পাথরাiল, uপেজলাঃ
েদল য়ার, েজলাঃ টাংগাiল।
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578.

65138

বাসাiল গালস হাi ল, বাসাiল, টা াiল।

65134

579.

6513৯

েটকিনক াল ল o কেলজ, টাংগাiল।

6511৯

580.

65141

েহমনগর শশীমুখী u িব ালয়,
েপাঃ েহমনগর, েগাপালপুর, টাংগাiল।

65166
65191
65192
65237
6527৯

581.

65196

582.

651৯4

583.

651৯7

584.

65236

585.

65244

েট টাiল েভােকশনাল iনি ট, কািলহাতী
কেলজ পুরাতন ছা াবাস, কািলহাতী, টাংগাiল।
uখািরয়াবাড়ী ব মুখী u িব ালয়, েপাঃ
uষািরয়াবাড়ী, ধনবাড়ী, টাংগাiল।
কািরগির িশ ণ েক , নগর জালৈফ,
টাংগাiল।
খ কার আসা জামান eকােডমী, েপাঃ েগাপালপুর,
uপেজলাঃ েগাপালপুর, েজলাঃ টাংগাiল
হাজী শমেশর আলী কািরগির ল o িবeম কেলজ,
েবিড়পটল, েপাঃ পটল, কািলহাতী, টাংগাiল।

65266

eেল া িবজেনস ােনজেম কেলজ, েপাঃ
eেল া, কািলহািত, টাংগাiল

65353

588.

65299

65358

েজলাঃ জামালপুর-35
589.
66112
590.

66113

aেলায়া u িব ালয়, েপাঃ িনকলা, ঞাপুর,
টাংগাiল ।
েতাফা ল েহােসন িহন কািরগির ল, কািলহাতী,
টাং◌াগাiল।
ঝাoলা েগাপালপুর ব মুখী u িব ালয়,
েগাপালপুর বাজার, জামালপুর।
েদoয়ানগ u বািলকা িব ালয়,
থানা- েদoয়ানগ , েজলা-জামালপুর।

×

65113
65249

ভা রীর চর মিহলা দািখল মাদরাসা, েগাপালপুর, টাংগাiল।
রামনগর u িব ালয়, েপাঃ ব িরয়া, iuিনয়নঃ েধাপাকাি ,
uপেজলাঃ েগাপালপুর, েজলাঃ টাংগাiল।
ি ি পাল জাহা ীর আলম িবeম কেলজ, কািলহািত,
টাংগাiল।
মধুপুর কািরগির ল o িবeম কেলজ, েপাঃ দিড়হািতল,
মধুপুর, টাংগাiল।
আেনায়ারা হােসম েমেমািরয়াল u িব ালয়, েপাঃ
নগরবাড়ী, কািলহাতী, টাংগাiল।
েগাপালদীিঘ েক, িপ, iuিনয়ন u িব ালয়, েপাঃ কােলাহা,
কািলহাতী, টা াiল।
eল া u িব ালয়, টাংগাiল
আয়নাপুর েটকিনক াল ল, টাংগাiল।
a না মহসীন u িব ালয়, েপাঃ a না, ঞাপুর, টাংগাiল।
ঞাপুর পাiলট u িব ালয়, ঞাপুর, টাংগাiল।
েমাবারক মাহমুদ মা িমক িব ালয়, ামঃ o েপাঃ ধুবিলয়া,
uপেজলাঃ ঞাপুর, েজলাঃ টাংগাiল।

65281

65173

65327
65338
65194
651৯3
65253
-

×

-

×

66269
66273

591.

66114

সিরষাবাড়ী িরয়াজuি ন তালুকদার u
েপাঃ o থানা- সিরষাবাড়ী,
েজলা- জামালপুর।

িব ালয়,

66125
66127
66128
66138
66163
6621৯
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পিলশাব পাড় েটকিনক াল ল e িবeম কেলজ,
ধনবািড়,টাংগাiল।

-

651৯8

587.

×

-

6529৯
586.

িসংগার ডাক আদশ u িব ালয়,খািলয়াজািন, বাসাiল,
টা াiল।
হাজী আ ল েহােসন আদশ u িব ালয়, টাংগাiল, সদর ,
টাংগাiল।
আিদ টাংগাiল বািলকা u িব ালয়, টাংগাiল।
চা য়া u িব ালয়, েগাপালপুর, টাংগাiল।
েহমনগর বািলকা u িব ালয়, েপাঃ েহমনগর, েগাপালপুর,
টাংগাiল।
না চী ল e কেলজ, েপাঃ েহমনগর, uপেজলাঃ েগাপালপুর,
েজলাঃ টাংগাiল
e eম মুিজ র রহমান u িব ালয়, ামঃ চা য়া, েপাঃ
চা য়া, uপেজলাঃ েগাপালপুর, েজলাঃ টাংগাiল।

তারা য়া আলহাজলাল মামুদ u িব ালয়,
েদoয়ানগ ,েজলা-জামালপুর।
বাহা রা বাদ েটকিনক াল ল(েভাক), েদoয়ানগ ,
জামালপুর।
সানাকiর েশখ খিললুর রহমান u বািলকা িব ালয়,
েপাঃ বারi পটল, থানা-সিরষাবাড়ী, েজলা-জামালপুর।
েশখ খিললুর রহমান মা িমক েভােকশনাল i
uট,
সিরষাবাড়ী, জামালপুর।
সিরষাবাড়ী িব eম আi, সিরষাবাড়ী, জামালপুর।
সিরষাবাড়ী সােলমা খা ন বািলকা u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- সিরষাবাড়ী, েজলা-জামালপুর।
সিরষাবাড়ী পাiলট u মা িমক বািলকা িব ালয়,
েপাঃ সিরষাবাড়ী, জামালপুর।
চরবা ালী েটকিনক াল e িবeম কেলজ, েপাঃ বাuসী
বা ালী, uপেজলাঃ সিরষাবাড়ী, েজলাঃ জামালপুর।
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6623৯

66259

ােমরপাড়া িফেরাজা মিজদ u িব ালয়, সিরষাবাড়ী,
জামালপুর
সরবান হাসান েটকঃ e িবeম কেলজ, সিরষাবাড়ী,
জামালপুর।
সয়দপুর বিশর uি ন u িব ালয়, সিরষাবাড়ী,
জামালপুর।
র বয়ড়া u িব ালয়, সিরষাবাড়ী, জামালপুর।

66276

িপংনা u িব ালয়, সিরষাবািড়, জামালপুর।

66277

বেয়রা iসরাiল আহ দ u িব ালয়, সিরষাবািড়,
জামালপুর।
মাহমুদপুর েটকিনক াল ল o কেলজ, েমলা হ,
জামালপুর।
হাজরাবাড়ী বািলকা u িব ালয়, েমলা হ, জামালপুর।

66248
66258

592.

66116

েমালা হ uিমর uি ন পাiলট হাi ল, েপাঃ o
থানা- েমলা হ, েজলা- জামালপুর।

66118
66134
66197
66242

593.
594.

66117 আ ল জিলল কািরগির কেলজ, মাহ দপুর,
েমলা হ,জামালপুর।
66119
লেকাচা u িব ালয়, লেকাচা,
েমলা হ, জামালপুর।

595.
596.
597.

66121
66122
66129

রািহলা কােদর u িব ালয়, বকিশগ , জামালপুর।
খােল ে ছা eকােডমী, , মাদারগ , জামালপুর।
ন ী u মা িমক িব ালয়,সদর,জামালপুর।

598.

66135

iসলামপুর েজ েজ েক eম গালস হাi ল, েপাঃ o
থানা-iসলামপুর,
েজলা- জামালপুর।

66187
66172
6611৯
6613৯

66179
66214
66243

66136

600.

66137

601.

66142

602.

66144

603.

66145
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পাটাদহ কয়রা u িব ালয়, পাটাদহ, মাদারগ ,
জামালপুর।
েবলগাছা u িব ালয়, iসলামপুর,
েজলা-জামালপুর।
কলাব ধা u িব ালয়,
েপাঃ রমুঠ, েমলা হ, জামালপুর।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট, ব ীগ ,
জামালপুর।
েটকিনক াল ল o কেলজ, জামালপুর।

×

-

66143
66147

599.

িশহাটা গিমজ uি ন u িব ালয়, েপাঃ িশহাটা,
uপেজলাঃ েমলা হ, েজলাঃ জামালপুর।
e.িস eস u িব ালয়, চরস না, েমলা হ, জামালপুর

66254
6627৯
66285
66123
66267
-

নািছমা েমাজাহা ল েটকিনক াল ল e িবeম কেলজ,
ামঃ রােয়র বাকাi, েপাঃ ভাবকীবাজার, uপেজলাঃ
েমলা হ, েজলাঃ জামালপুর।
×
×
ন ী ব মূখী ফেয়িজয়া িসিনয়র মাদরাসা,
েপাঃ ন ী জামালপুর, সদর, জামালপুর।
শহীদ ি েগিডয়ার খােলদ েমাশাররফ u বািলকা িব ালয়,
েপাঃ o থানা-েমাশারফগ , iসলামপুর, জামালপুর।
iসলামপুর েনক জাহান হাi ল, iসলামপুর, েজলাজামালপুর।
েঢংগার গড় বজলুল হক হাi ল, iসলামপুর, জামালপুর।
রােশদ েমাশারফ েটকিনক াল a া িবeম কেলজ, েপাঃ
পলবা া, uপেজলাঃ iসলামপুর, েজলাঃ জামালপুর।
েগায়ােলরচর মা িমক িব ালয়, iসলামপুর, েজলাজামালপুর।
েডবরাiেপচ েটকিনক াল e িবeম কেলজ, ামঃ
েডবরাiেপচ, েপাঃ িচন লী, uপেজলাঃ iসলামপুর, েজলাঃ
জামালপুর।
সভারচর eiচ আর খান েভােকশনাল i
uট,
iসলামপুর, জামালপুর।
মি য়া u িব ালয়, েপাঃ েবলগাছা, iসলামপুর, জামালপুর
হািড়য়া বািড় u িব ালয়, iসলামপুর, জামালপুর।
পচাবহলা েটকিনক াল ল, iসলামপুর, জামালপুর।
ামগ হাi ল, েণরবাড়ী, মাদারগ , জামালপুর।
eডঃ র ল iসলাম েটকঃ e িবজঃ ােনঃ কেলজ
েদoয়ানগ , জামালপুর
×

6612৯
66132
66133

×
িসংহজানী ব মুখী u িব ালয়, জামালপুর সদর ,জামালপুর।
েছান য়া হাi ল, জামালপুর, সদর , জামালপুর।
হাজীপুর u িব ালয়, হাজীপুর, জামালপুর।
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66229
66281
604.

66146

েটকিনক াল ল o কেলজ, েদoয়ানগ , জামালপুর।

605.

66158

606.

66159

607.

66162

চ াবাজ রিশদা েবগম ল e কেলজ, চ াবাজ,
ব ীগ , জামালপুর।
ফারাজীপাড়া েটকিনক াল a া িবজেনস
ােনজেম কেলজ, uপেজলাঃ বকশীগ , েজলাঃ
জামালপুর
েজানাiল u িব ালয়, েপাঃ েজানাiল,
মাদারগ , জামালপুর।

66282
66165
66178
66191

66177

মারী িমজা আ ল কােশম u িব ালয়,
িবেনাদটংগী, মাদারগ , জামালপুর।

66275
-

×

-

×

66139

নীলািখয়া আর েজ পাঃ u িব ালয়, েপাঃ জয়গ বাজার,
বকিশগ , জামালপুর।
আ েখoয়ারচড় u িব ালয়, বকিশগ , জামালপুর
জািগরপাড়া u িব ালয়, ামঃ জািগরপাড়া, েপাঃ
েম রচর, uপেজলাঃ বকশীগ , েজলাঃ জামালপুর।
জািগরপাড়া u িব ালয়, বকিশগ , জামালপুর

66241
66274

609.
610.

66183
66195

611.

66196

612.

66225

কািরগির িশ ণ েক , জামালপুর।
িবেনাদট ী মিহষবাথান-ধিলরব কািরগির ল,
ামঃ o েপাঃ মিহষবাথান, uপেজলাঃ মাদারগ ,
েজলাঃ জামালপুর।
েক,িপ, আ মেনায়ারা ফা ক u িব ালয়, ামঃ
পা রপাড়া, uপেজলাঃ েমলা হ, েজলাঃ জামালপুর।
পকারচর ক ঠালতলী দািখল মা াসা, েপাঃ
রিবয়ারচর, uপেজলাঃ ব শীগ , েজলাঃ জামালপুর।

েশফালী মিফজ মিহলা দািখল মাদরাসা, েপাঃ চ াবাজ,
বকিশগ , জামালপুর।
×
মা ুদা েবলাল িবeম কািরগির কেলজ, েপাঃ তারতাপাড়া,
uপেজলাঃ মাদারগ , েজলাঃ জামালপুর।
নারীতলা u িব ালয়, ামঃ o েপাঃ নারীতলা,
uপেজলাঃ মাদারগ , েজলাঃ জামালপুর।
রােবয়া রiচ বািলকা েভােকশনাল i
uট, াম o েপাঃ
চরপােকরদহ, মাদারগ , জামালপুর।
মাদারগ e eম পাiলট u িব ালয়, মাদারগ ,
জামালপুর।
েক িপ eiচ আদশ u িব ালয়, মাদরগ , জামালপুর।
×

66199
608.

পুর মািরয়া েটকিনক াল e িব.eম কেলজ, াম: o েপাঃ
পুর মািরয়া, জামালপুর, সদর, জামালপুর।
িমজাপুর u িব ালয়, সদর, জামালপুর। (3127িশ াবেষ ছা
ভিত নাi।)
র িমজা মিমন বািলকা u িব ালয়, সদর, জামালপুর।
েদoয়ানগ মিহলা েটকিনক াল e িবeম কেলজ,
েপাঃ খড়মা, uপেজলাঃ েদoয়ানগ , েজলাঃ জামালপুর।

66194
66221
66226
েজলাঃ েশরপুর-24
613.

67112

614.

67114

615.

67115

616.
617.

67116
67118

618.

67119

619.

67121

তারাগ পাiলট বািলকা u িব ালয়, েপাঃ
o থানা- নািলতাবাড়ী, েজলা- েশরপুর।
ঝগড়ারচর আদশ u িব ালয়, ঝগড়ারচর,
বরদী, েশরপুর।
লতানপুর েটকিনক াল a া িবeম
iনি uট, সদর , েশরপুর।
সাপমাির u িব ালয়, সাপমাির, েশরপুর।
আহ দনগর u িব ালয়
আহ দনগর, িঝনাiগাতী, েশরপুর।
বরদী eিপ পাiলট i
uট
েপাঃ o থানা ◌ু বরদী, েজলা-েশরপুর।
িঝনাiগািত পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- িঝনাiগািত, েজলা- েশরপুর।

6711৯
67154
-

×

-

×

67169

মািনক ড়া েটকঃ ল, িঝনাiগাতী, েশরপুর।

67113

কািকলা েকাড়া u িব ালয়, কলাবাড়ী, বরদী, েশরপুর।

67132

হাজী aিছ আম নেনসা বািলকা u িব ালয়, িঝনাiগাতী,
েশরপুর।
বনগ o জনতা u িব ালয়, েপাঃ বনগ o ন ন বাজার,
িঝনাiগাতী, েশরপুর।
বন াম হােফজ uি ন u িব ালয়, ামঃ o েপাঃ বনগ o,
িঝনাiগাতী, েশরপুর।

67167
67168
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তারাগ পাiলট u িব ালয়, নািলতাবাড়ী,
েজলা-েশরপুর।
গবরী ড়া e, েক, u িব ালয়, ামঃ গবরী ড়া, েপাঃ
কািকলা ড়া বাজার, uপেজলাঃ বরদী, েজলাঃ েশরপুর।
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620.

67122

েটকিনক াল ল o কেলজ, েশরপুর।

621.

67131

নকলা পাiলট মা িমক িব ালয়, নকলা,
েশরপুর।

67117
67143
67123
67138

622.

67139

623.

67144

624.

67152

625.

67161

67179
67135

কসবা েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম
i
uট, েপাঃ েশরপুর টাuন, uপেজলাঃ
েশরপুর সদর, েজলাঃ েশরপুর
খিড়য়া কািজর চর মেডল েটকিনক াল e
িব.eম কেলজ, েপাঃ লংগরপাড়া, uপেজলাঃ
67177
বরদী, েজলাঃ েশরপুর
হালগড়া েটকিনক াল ল e কেলজ, েপাঃ
হালগড়া, uপেজলাঃ বরদী, েজলাঃ েশরপুর
বরদী আiিডয়াল েটকিনক াল ল e
67126
কেলজ, েপাঃ তাতীহ , বদী, েশরপুর।

েযািগনীমুরা ব মূখী u িব ালয়, েযািগনীমুড়া, েশরপুর।
iuনাiেটড েটকিনক াল e িবজেনস ােনজ া কেলজ,
েপাঃ েশরপুর টাuন, uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ েশরপুর
ধু িরয়া e-েজড েটকিনক াল e িবজেনজ ােনজেম
কেলজ, ধু িরয়া, নখলা, েশরপুর।
আiিডয়াল েটকিনক াল a া িব eম কেলজ, প চকা িনয়া,
গাবতলী বাজার, uপেজলাঃ নকলা, েজলাঃ েশরপুর।
কািরগির িশ ণ েক , েশরপুর।
েশরপুর মেডল েটকিনক াল e িবeম কেলজ, নoহাটা, েশরপুর
সদর, েশরপুর।
েঘানাপাড়া u িব ালয়, বরদ , েশরপুর।
×
বরদী েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ, েপা o
uপেজলাঃ বরদী, েজলাঃ েশরপুর।

েজলাঃ ময়মনিসংহ-33
626.

68114

লপুর পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা- লপুর, েজলা-ময়মনিসংহ।

68116
68176
6824৯
68344

627.

68115

আিছম u িব ালয়, লবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ।

68118
68119
681৯1
68231
68235
68249

628.

68117

িপতা রপাড়া েহাসাiনীয়া ব মূখী িসিনয়র
আলীম মাদরাসা, জা য়া, ঈ রগ ,
ময়মনিসংহ।

68194
681৯9
68251

629.

68125

630.

68129

631.

68131

632.

68132
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মাiজবািড় আঃ খােলক হাi ল, ময়মনিসংহ,
সদর , ময়মনিসংহ।
কা ীপাড়া আশকর আলী u িব ালয়
কা ীপাড়া, গফরগ o, ময়মনিসংহ।
ি শাল নজ ল গালস হাi ল,
েপাঃ o থানা- ি শাল, েজলা- ময়মনিসংহ।
ধািনেখালা কািরগির o বািণিজ ক কেলজ,

লপুর পাiলট গালস হাi ল, লপুর, েজলা-ময়মনিসংহ
চরপাড়া বািলকা u িব ালয়, ডাক o uপেজলা- লপুর,
ময়মনিসংহ।
চনা (eসeসিস) কািরগির িব ালয়, ামঃ o েপাঃ পয়ারী,
uপেজলাঃ লপুর, েজলাঃ ময়মনিসংহ।
ভাiট কাি u িব ালয়, লপুর, ময়মনিসংহ।
রoসন আরা কােদর বািলকা u িব ালয়, কাটাখালী,
লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ।
জনতা u িব ালয়,কলাদহ, লবািড়য়া, ময়মনিসংহ।
ি শাল লবাড়ীয়া ম ী (িবeম) কেলজ
ামঃ কািলবাজাiল, েপাঃ কাটাখালী বাজর, iuিনয়নঃ 6
নং েদoেখালা, uপেজলাঃ লবাড়ীয়া, েজলাঃ ময়মনিসংহ
শমাiল iuঃ বদর uি ন u &&ব ালয়
iuিনয়নঃ 4 নং শমাiল, েপাঃ শমাiল, uপেজলাঃ
লবাড়ীয়া, েজলাঃ ময়মনিসংহ
লবাড়ীয়া চাে রবাজার বািলকা দািখল মা াসা, লবাড়ীয়া
েপৗরসভা, ময়মনিসংহ।
ছনকা া ডাঃ আ ল েহােসন-iবেন সাঈদ সরকার কািরগির ল,
uপেজলাঃ লবাড়ীয়া, েজলাঃ ময়মনিসংহ।
মেহশপুর u িব ালয়, েপাঃ
মেহশপুর,ঈ রগ ,ময়মনিসংহ।
আঠারবাড়ী eম.িস. u িব ালয়, েপাঃ আঠারবাড়ী,
ঈ রগ , ময়মনিসংহ।
ফা র আশরা ল uলুম দািখল মা াসা, েপাঃ
জা য়াuপেজলাঃ ঈ রগ জ,ময়মনিসংহ।

-

×

-

×

68292
68345
6813৯

সা য়া u িব ালয়, ামঃ সা য়া, েপাঃ সা য়া, ি শাল,
ময়মনিসংহ।
ফােতমা নগ ◌্u িব ালয়থানা, ি শাল, েজলা- ময়মনিসংহ
কাটাখালী oমরআলী u িব ালয়, ি শাল, ময়মনিসংহ।
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ি শাল, ময়মনিসংহ।
িত ড়া ক য়া পাড়া u িব ালয়,
হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ।

633.

68134

634.

68136

eন eন পাiলট বািলকা u িব ালয়, েপাঃ o
থানা-মু াগাছা,েজলা- ময়মনিসংহ।

635.

68139

পুিলশ লাiন u িব ালয়, ময়মনিসংহ ।

636.

68141

637.
638.

68142
68145

639.

68146

640.

68147

641.

68148

642.

68149

643.

6814৯

িশবগ িব দাস u িব ালয়, গফরগ o
ময়মনিসংহ।
য় ল, েকাতয়ালী, ময়মনিসংহ।
ি শাল কািরগির o বািণজ কেলজ,
ি শাল, ময়মনিসংহ।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট, েগৗরীপুর,
ময়মনিসংহ
েটকিনক াল ল o কেলজ, েগৗরীপুর,
ময়মনিসংহ ।
েটকিনক াল ে িনং েস ার, মাসকা া,
ময়মনিসংহ।
দািররামপুর নজ ল eকােডমী, ি শাল
ময়মনিসংহ।
না াiল পাiলট গালস হাi ল, না াiল,
ময়মনিসংহ।

6812৯
68171

68211
68123
681৯৯
68271
6829৯
-

হালুয়াঘাট আদশ হাi ল, হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ।
িত ড়া েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম কেলজ
ক য়াপাড়া, iuিনয়নঃ ৯ নং ধারা, েপাঃ o uপেজলাঃ
হালুয়াঘাট, েজলাঃ ময়মনিসংহ
প রবাড়ী u িব ালয়,প রবাড়ী, মু াগাছা, ময়নিসংহ।
মু াগাছা আর েক হাi ল, মু াগাছা , েজলা-ময়মনিসংহ।
হাজী কােশম আলী েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম
কেলজ, iuিনয়নঃ মু াগাছা েপৗর eলাকা, েপাঃ o
uপেজলাঃ মু াগাছা, েজলাঃ ময়মনিসংহ
আয়শা বািলকা u িব ালয়,মু াগাছা, ময়মনিসংহ।
মহাকালী মিহলা ল o কেলজ, সদর, ময়মনিসংহ।
চর খিরচা u িব ালয়,সদর, ময়মনিসংহ।
েরৗহা মেডল েটকিনক াল i
uট, গফরগ o, ময়মনিসংহ।
েরৗহা u িব ালয়, uপেজলা: গফরগ o,ময়মনিসংহ।
×

-

×

-

×

-

×

68126
68135
68173

68124

68151

ভালুকা পাiলট u িব ালয়, েপাঃ o থানাভালুকা, েজলা- ময়মনিসংহ।

িজয়াম আিমরাবাড়ী হাi ল, ি শাল, ময়মনিসংহ।

68224

সাম নেনসা েচৗধুরী বািলকা u িব ালয়, না াiল,
ময়মনিসংহ
মুশলী বািলকা u িব ালয়, না াiল, ময়মনিসংহ

68121
68122
68144
681৯6
68223
68257
68293

645.

68177

েকানাপাড়া u িব ালয়, ঈ রগ
ময়মনিসংহ।

68113
681৯8
68242
68246
68291

646.

68247
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েধাবাuড়া ব মূখী u িব ালয়, েপাঃ
েধাবাuড়া, uপেজলাঃ েধাবাuড়া,
েজলাঃ ময়মনিসংহ।

িব ালয়, েকoয়াটখালী, ময়মনিসংহ।

68133

68329
644.

েকoয়াটখালী u

68248

আফতাব uি ন েমেমািরয়াল হাi ল, ভালুকা, ময়মনিসংহ।
হািলমুে ছা েচৗধুরানী u বািলকা িব ালয়, ভালুকা, ময়মনিসংহ।
পাড়াগ o বািলকা u িব ালয়, ভালুকা, ময়মনিসংহ।
ভরােডাবা u িব ালয়, েপাঃ ভরােডাবা,ভালুকা,
ময়মনিসংহ।
সামলা তােহর আiিডয়াল বািলকা u িব ালয়, হিবর বাড়ী,
ভালুকা, ময়মনিসংহ।
ভালুকা িবeম কেলজ, ভালুকা, ময়মনিসংহ।
বাটােজাড় িব,eম, u িব ালয়, েপাঃ বাটােজাড়, ভালুকা,
ময়মনিসংহ।
uচািখলা eম eল u িব ালয়, ঈ রগ , ময়মনিসংহ।
ঈ রগ িড. eস. কািমল মাদরাসা, েপাঃ
ঈ রগ ,ময়মনিসংহ।
iসলািময়া েটকিনক াল e িবeম কেলজ, ামঃ ব ী,
েপাঃ চরপাড়া, uপেজলাঃ ঈ রগ , েজলাঃ
ময়মনিসংহ।
ঈ রগ বািলকা িব ালয় o মিহলা কেলজ, মহল াঃ
দাoপাড়া, েপাঃ ঈ রগ , uপেজলাঃ ঈ রগ , েজলাঃ
ময়মনিসংহ।
মিরচারচর u িব ালয়, েপাঃ মিরচারচর, ঈ রগ ,
ময়মনিসংহ।
কালিস র u মা িমক িব ালয়, েপাঃ কালিস র বাজার,
uপেজলাঃ েধাবাuড়া, েজলাঃ ময়মনিসংহ।
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647.

68316

মুি
া িমজাজ খান েটকিনক াল ল,
েগৗিরপুর, ময়মনিসং।

68314
68315

িগধাuষা আiিডয়াল কািরগির ল, েপাঃ িগধাuষা, েগৗরীপুর,
ময়মনিসংহ।
বীর আহে দপুর েটকঃ i
uট, েগৗিরপুর, ময়মনিসংহ

েজলাঃ েন েকানা-25
648.

69112

েন েকানা কািরগির ল o কেলজ,
েন েকানা, সদর, েন েকানা।

69135
6915৯
69197

649.

69113

রা র বাজার কেলিজেয়ট ল, সদর ,
েন েকানা।

650.

69114

বােনেটক, আ িজয়া, েন েকানা, েক য়া,
েন েকানা।

651.

69115

বধলা u িব ালয়, বধলা, েন েকানা।

69131
69198
69145
691৯1
69127
6912৯

652.

69116

কলমাকা া বািলকা u িব ালয়,
কলমাকা া, েন েকানা।

653.

69119

েটকিনক াল ল o কেলজ, েন েকানা।

654.

69126

রায়পুর িপজাহাতী দািখল মাদরাসা, েপাঃ
েবাডবাড়ী, রায়পুর, েক য়া, েন েকানা।

69118
69186
69191
69128
69129
69165
69117
69159
69182
69192

655.

69132

656.

69136

657.

69139

658.

69146

659.

69154

660.

69163

661.

69167
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েন েকানা মেডল েটকিনক াল a া িবজেনস
ােনজেম কেলজ, েপাঃ o uপেজলাঃ সদর,
েজলাঃ েন েকাণা
আদশ কািরগির o বািণজ কেলজ, েপাঃ o
uপেজলাঃ মদন, েজলাঃ েন েকাণা
েমাহনগ কািরগির o বািনিজ ক কেলজ,
েপাঃ o uপেজলাঃ েমাহনগ , েন েকাণা
েরেনস কািরগির o বািনজ কেলজ,
েপাঃ েতিলগাতী, uপেজলাঃ আটপাড়া,
েজলাঃ েন েকাণা
বধলা েজ.eম. পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ বধলা, বধলা, েন েকানা।
ম য়া কািরগির o বািনজ কেলজ
uপেজলাঃ েমাহনগ , েজলাঃ েন েকাণা
iকরা েটকিনক াল ল e কেলজ,
েপাঃ পুবধলা, uপেজলাঃ বধলা,
েজলাঃ েন েকাণা।

আiিডয়াল েটকিনক াল e িবeম কেলজ, iuিনয়নঃ নi,
েপাঃ o uপেজলাঃ আটপাড়া, েজলাঃ েন েকাণা
পাioিনয়ার েভােকশনাল ল,
েপাঃ aভয়পাশা, iuিনয়নঃ রমুিশয়া,
uপেজলাঃ আটপাড়া, েজলাঃ েন েকাণা
আiিডয়াল কািরগির ল, uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ
েন েকাণা।
নি পুর কািরগির o বািণিজ ক কেলজ পারলা, েন েকাণা,
সদর, েন েকাণা।
শা লতান(রা:)কািরগির ল, সদর, েন েকাণা
oিরেয় েটকঃ ল e িবeম কেলজ, বৈখরহাটী, েক য়া,
েন েকাণা।
বলাiিশমুল কািরগির ল, েক য়া, েন েকাণা
ঝানজাiল u িব ালয়, েপাঃ জািরয়া, ঝা জাiল, গাপুর,
েন েকানা।
বাড়হা দলদলা ডাঃ েমাহা দ আলী u িব ালয়,
েপাঃ েদo েকান, বধলা, েন েকানা।
কলমাকা া u িব ালয়, কলমাকা া, েন েকানা।
গ o কাি য়া কািরগির ল, গাপুর, েন েকাণা।
uদয়পুর িমতািল হাi ল, কলমাকা া, েন েকানা।
মদনপুর শাহ লতান u িব ালয়,েন েকানা।
িসরাজাম মুিনরা দািখল মাদরাসা, আটপাড়া, েন েকানা।
নাজমূল কাি কািরগির ল e কেলজ, uপেজলাঃ সদর,
েজলাঃ েন েকাণা।
গড়ােডাবা আ ল হািমদ u িব ালয়,
েক য়া, েন েকানা।
সািজuড়া u িব ালয়, েপাঃ সািজuড়া
uপেজলাঃ েক য়া, েজলাঃ েন েকাণা
তািবuল মুরসালীন নগর কািরগির ল, েপাঃ েক য়া,
েক য়া, েন েকাণা।
রােবয়া শাম ি ন কািরঃ গালস ল, েক য়া েন েকানা।

69125

জােময়া আহমিদয়া আর eস দািখল মাদরাসা,
েপাঃ েরজিভয়া eিতমখানা, েন েকানা।

69185

ধুবাoয়ালা কািরগির ল, ধুবাoয়ালা, মদন, েন েকাণা।

-

×

-

×

-

×

-

×

69161
69162

কাপািশয়া u িব ালয়,
েপাঃ েপাড়াকা লীয়া, uপেজলাঃ বধলা, েজলাঃ েন েকাণা
িহরণপুর কািরগির ল e কেলজ,
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াম o েপাঃ িহরণপুর, iuিনয়নঃ নারাি য়া,
uপেজলাঃ বধলা, েজলাঃ েন েকাণা
েজলাঃ িকেশারগ -26
662.

6৯112

663.

6৯114

664.

6৯115

665.

6৯117

666.

6৯119

েহােসনিদ u িব ালয়, েহােসনিদ, পা ি য়া,
িকেশারগ ।

667.

6৯123

668.

6৯125

হাজী েগালাম েহােসন বািলকা িব ালয়, েপাঃ
তাড়াiল, uপেজলা-তাড়াiল, িকেশারগ ।
ক য়াদী গালস হাi ল, ক য়াদী, িকেশারগ ।

বািজতপুর আর eন গালস হাi ল,
েপাঃ o থানা-বািজতপুর, েজলা-িকেশারগ ।
েহােসনপুর গালস হাi ল, েহােসনপুর,
েজলা-িকেশারগ
তিমজা খা ন বািলকা u িব ালয়, িমঠামiন,
িকেশারগ ।
চরকাoনা কািরগির ল o কেলজ
পা ি য়া, িকেশারগ ।

6৯113
6৯116
-

×

6৯118
6৯11৯
6৯147

চরকাoনা জনক াণ u িব ালয়, পা ি য়া, িকেশারগ ।
পা ি য়া পাiলট মেডল হাi ল, পা ি য়া, িকেশারগ
কািলয়াচাপড়া িচিনকল u িব ালয়,
েপাঃ মাiজহাটী, পা ি য়া, িকেশারগ ।
হাজী হােশম uি ন েটকিনক াল ল, জা ািলয়া, পা ি য়া,
িকেশারগ
তারাি মেডল েটকঃ ল, পা ি য়া িকেশারগ ।
সিহলা u িব ালয়,
েপাঃ o uপেজলা- তাড়াiল, িকেশারগ ।
মু ী আঃ েহিকম কািরগির কেলজ, ক য়াদী, িকেশারগ ।
হােজরা খা ন u িব ালয়, মুমুরিদয়া, ক য়াদী,
িকেশারগ ।
জালালপুর iuিনয়ন u িব ালয়, েপাঃ জালালপুর,
ক য়াদী, িকেশারগ ।
কিরমগ হাi ল, কিরমগ , িকেশারগ ।

6৯211
6৯21৯
6৯157
6৯121
6৯122
6৯161

669.

6৯127

670.

6৯128

671.

6৯129

কিরমগ পাiলট গালস হাi ল, কিরমগ ,
িকেশারগ ।
েহােসনপুর পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা-েহােসনপুর,
েজলা-িকেশারগ ।

6৯126
6৯1৯4

েটকিনক াল ল o কেলজ, িকেশারগ ।

6৯124

6৯223

6৯145
6৯158
672.

6৯12৯

673.

6৯159

674.

6৯15৯

675.

6৯162

676.

6৯163

677.

6৯167

েটকিনক াল ল o কেলজ, ভরব,
িকেশারগ ।
সরারচর িশবনাথ ব মূখী u িব ালয়, েপাঃ
সরারচর, বািজতপুর, িকেশারগ ।
eস আর িড শাম uি ন iয়ঢ u িব ালয়,
েপাঃ শােহদল, েহােসনপুর, িকেশারগ
েহােসনপুর আদশ u িব ালয়,
েহােসনপুর, িকেশারগ ।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট,
িকেশারগ , সদর, িকেশারগ ।
আিলফ িব ান o কািরগির ল, বড়খারচর,
েপাঃ িলয়ারচর, িকেশারগ ।

6৯177
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আ ল গিন কািরগির ল e কেলজ, ামঃ
আuিলয়া, েপাঃ িব টী, uপেজলাঃ সদর,
িকেশারগ , িকেশারগ

লকিল েটকিনক াল ল e কেলজ রা , েহােসনপুর
িকেশারগ , েহােসনপুর, িকেশারগ ।
আেমনা খা ন কািরগির ল e কেলজ, েহােসনপুর,
িকেশারগ ।
কাটাবিড়য়া e আর খান u িব ালয়, া ণ ক ির,
িকেশারগ ।
েজলা রনী বািলকা u িব ালয়, িকেশারগ , সদর,
িকেশারগ ।
হায়বতনগর e iu কািমল মা াসা, েপাঃ িকেশরারগ , সদo,
িকেশারগ ।
×

6৯182

u র িপিরজপুর িবজেনস ােনজেম কেলজ, লতানপুর,
েপাঃ য়াiগ o, uপেজলাঃ বািজতপুর, েজলাঃ িকেশারগ ।

-

×

-

×

-

×

6৯149
6৯1৯8

678.

বািজতপুর হােফজ আ র রা াক পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা-বািজতপুর, েজলা-িকেশারগ ।
আকবর আলী কািরগির ল o কেলজ,
েহােসনপুর,িকেশারগ ।

ল ীপুর েটকিনক াল e িবeম কেলজ, েপাঃ ল ীপুর,
uপেজলাঃ িলয়ার চর, েজলাঃ িকেশারগ
সালুয়া কািরঃ িবeম কেলজ, িলয়ার চর, েজলাঃ
িকেশারগ
×

-
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েজলাঃ নামগ -17
679.
71112
680.
681.
682.
683.

71113
71114
71115
71123

684.

71124

েজলাঃ িসেলট-22
685.
72112
686.

72115

687.

72116

688.

72117

689.

72118

690.
691.

72119
72131

692.
693.

72137
72159

694.

72178

চ নাথ বািলকা u িব ালয়, েপাঃ o
uপেজলা-ছাতক, েজলা- নামগ ।
িদরাi গালস হাi ল, থানা- িদরাi, নামগ ।
েটকিনক াল ল o কেলজ, নামগ ।
েটকিনক াল ল o কেলজ, ছাতক, নামগ ।
হােজরা মুসিলম েটকিনক াল কেলজ,
পলাশ, uপেজলাঃ িব রপুর, েজলাঃ নামগ ।
ধনপুর আছমত আলী পাবিলক u িব ালয়,
uপেজলাঃ িব রপুর, েজলাঃ নামগ ।
জয়ম াপুর তয়ব আলী কািরগির কেলজ,
জয়ম াপুর, িসেলট।
র ন েনছা েমেমািরয়াল u িব ালয়
েলাহাছড়া, কানাiঘাট, িসেলট।
লুৎফর রহমান u িব ালয়,
েপাঃ আট াম, জিকগ , িসেলট।

-

×

-

×
×
×

-

×

-

×

72113
72132
72114
72191

695.

72179

িবে িডয়ার ম মদার িব া িনেকতন,
জয়ম াপুর, িসেলট।
রাম র a গামী u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- িব নাথ, েজলা- িসেলট।
েটকিনক াল ল o কেলজ, িসেলট।
আল-eমদাদ হাi ল a া কেলজ,
েপাঃ চ রপুর, েগাপালগ , িসেলট।
কািরগির িশ ণ েক , িসেলট।
বরাগী বাজার u িব ালয়,
িবয়ানী বাজার, িসেলট।
iuেসপ হািফজ ম মদার িসেলট েটকিনক াল
ল, েপাঃ জালালাবাদ ক া , িসেলট, সদর,
িসেলট।
হাজী রাশীদ আলী u িব ালয়,
েপাঃ কামাল বাজার, দি ণ রমা, িসেলট।

আিমনা েহলািল েটকিনক াল iনি uট,
জয়ম াপুর, িসেলট।
হািরছ েচৗধুরী েটকিনক াল ল o কেলজ, েপাঃ চ ল
বাজার, কানাiঘাট, িসেলট।
েগালাম েমাস ফা েচৗধুরী eকােডমী
বালuট, জিকগ , িসেলট।
েমৗলভী ছাiদ আলী u িব ালয়, জিকগ , িসেলট।
×

72139
-

রাগীব রােবয়া u িব ালয়, েপাঃ জালালাবাদ,
িব নাথ, িসেলট।
×
×

72152

মিহলা কািরগির িশ ণ েক , িসেলট।

-

×

-

×

-

×

73114

লাগ o e eন u িব ালয়, লাগ o, লাuড়া,
েমৗলভীবাজার।
নবীন চ হাi ল, লাuড়া, েজলা-েমৗলভীবাজার।
ভােটরা u িব ালয়, ভােটরা, লাuড়া, েমৗলভীবাজার।
পাথািরয়া েছাটেলখা u িব ালয়, বড়েলখা,
েমৗলভীবাজার।
জগৎসী েগাপাল
eম সাi র রহমান িব ালয় o
মহািব ালয়, েপাঃ জগৎসী, uপেজলাঃ েমৗলভীবাজার,
সদর, েজলাঃ েমৗলভীবাজার।

েজলাঃ েমৗলভীবাজার-16
696.

73113

697.

73116

698.

73118

699.

73119

700.

73124

লাuড়া বািলকা u িব ালয়,
েপাঃ o থানাঃ লাuড়া,
েজলা-েমৗলভীবাজার।
বড়েলখা গালস হাi ল,
েপাঃ o থানা- বড়েলখা, েজলা-েমৗলভীবাজার।
েটকিনক াল ল o কেলজ, েমৗলভীবাজার।
eবা র রহমান েচৗধুরী েটকিনক াল a া
িবজেনস ােনজেম কেলজ,
েপাঃ বড়েলখা, েমৗলভীবাজার।
আ ল ফজল েচৗধুরী হাi ল, েপাঃ াবনপুর,
কমলগ , েমৗলভীবাজার।

73117
73126
73112
73132

-

×

-

×

েজলাঃ হিবগ -16
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701.
702.

74112
74115

703.
704.

74116
74122

705.

74141

েঘাল বা eম িস হাi ল, নিবগ ,হিবগ ।
না ঘাট পাiলট বািলকা u িব ালয়, েপাঃ
o থানা- না ঘাট, েজলা- হিবগ ।
েটকিনক াল ল o কেলজ, হিবগ ।
জগদীশপুর েজ িস u িব ালয়,
েপাঃ iটােখালা, মাধবপুর, হিবগ ।
িফয়া মিতন েটকিনক াল ল e কেলজ,
েপাঃ যা াপাশা,বািনয়াচং, হিবগ ।

74114
-

×
দি ণাচরণ পাiলট u িব ালয়, না ঘাট, েজলাহিবগ ।
×

-

×

-

×

-

×

-

×

75136

পাকিশমুল হাজী িশ িময়া u িব ালয়,
েপাঃ a য়াiল, সরাiল, িব-বাড়ীয়া।
নবীনগর পাiলট u িব ালয়,
নবীনগর, েজলা-িব-বাড়ীয়া।
িবটঘর রাধানাথ u িব ালয়, েপাঃ িবটঘর, uপেজলাঃ
নবীনগর, েজলা- েজলা-িব-বাড়ীয়া ।
আলহা আেমনা েবগম দা ল েকারআন দািখল মাদরাসা,
েপাঃ iসলামপুর, সদর , িব-বাড়ীয়া।

েজলাঃ িব-বাড়ীয়া-1৯
706.

75112

707.

75113

708.

75119

709.

7511৯

75121
710.
711.

75122

712.
713.

75123
75124

714.

75138

েতাফােয়ল আলী কািরগির ল o কেলজ,
েপাঃ রতনপুর, নবীনগর, িব-বাড়ীয়া।
হাজী আঃ স ল o কেলজ,
আ গ , িব-বাড়ীয়া।
eম e বাশার আiিডয়াল i
uট,
খািদমনগর, কািলগ , সরাiল, িব-বাড়ীয়া।
নবীনগর i ামিয় পাiলট বািলকা u
িব ালয়, েপাঃ o থানা- নবীনগর,
েজলা-িব-বাড়ীয়া
iসলামপুর আলহাজ কাজী রিফ ল iসলাম
u - িব ালয়, েপাঃ iসলামপুর, সদর, িববাড়ীয়া।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট, খরমপুর
মা ান ানশন, আখাuডা, িব-বািড়য়া।
েটকিনক াল ল o কেলজ, িব-বাড়ীয়া।
েটকিনক াল ল o কেলজ, বা ারামপুর, িববািড়য়া।
দিরয়ােদৗলত আঃ গিণ u িব ালয়,
েপাঃ দিরয়ােদৗলত, বা ারামপুর,িব-বািড়য়া।

75118
75149
75133

×

75167

কািরগির িশ ণ েক , া ণবািড়য়া।
×

-

েজলাঃ িম া-33
715.

76112

আকবেররেনছা বািলকা হাi ল, েপাঃ রামচ পুর,
থানা- মুরাদনগর, েজলা- িম া ।

76123
76223
76232

716.

76113

717.

76116

718.

76122

আনসার আলী েমেমািরয়াল i
uট aব
েটকেনালিজ, িশমপুর, িম া ।
েচৗ াম ফয় ে ছা মিহলা মাদরাসা, েচৗ াম, িম া
।

-

×

76117
76241

ফজলুর রহমান েমমিরয়াল কেলজ aব েটকিনালিজ,
িড়চং, িম া ।

76262
7611৯
76132

ছািতয়ানী আদশ ল, েচৗ াম, িম া ।
মু ীরহাট u িব ালয় , েপাঃ েমষতলীবাজার,
েচৗ মা, িম া ।
পুর েভােকশনাল i
uট, েচৗ মা, িম া ।
হিরপুর আদশ u িব ালয়, িড়চং, িম া।
পুবেহারা হাi ল, েপাঃ না য়াবাজার, থানা- িডচং, েজলািম া ।
শং চাiল মেডল েটকিনক াল ল, ামঃ শং চাiল,
েপাঃ শং চাiল বাজার, uপেজলাঃ িড়চং, েজলাঃ
িম া ।

76225
719.

76125

720.

76129

G:\Pdf File\SSC (Voc)\1007.doc

হায়দারাবাদ মা ম িবল াহ েমেমািরয়াল িসিনয়র
মাদরাসা, হায়দারাবাদ, মুরাদনগর, িম া।
কাiল
মার ব মুখী u িব ালয়,
েপাঃ কাiল, uপেজলাঃ মুরাদনগর, েজলাঃ িম া ।
িব পুর u
িব ালয়, ামঃ িব পুর, েপাঃ
পাকগাজীপুর, মুরাদনগর, িম া ।

না লেকাট িশ ক াণ কািরগির হাi ল,
না লেকাট, িম া ।
চ দপুর জনতা মা িমক িব ালয়, আহা দনগর,

×

76127

ড. আকতার হািমদ খান েভােকশনাল ে িনং i
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uট,

সদর দি ণ uপেজলা, িম া ।
76171
721.

76131

েদিব ার েরয়াজuি ন পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- েদিব ার, েজলা- িমলা।

76114
76139
76233

722.

76133

723.

76134

724.

76136

725.

76137

িনলিখ u িব ালয়, েপাঃ চ াক নগর, েহামনা,
িমলা।
আগানগর আ ল বিশর কািরগির u িব ালয়,
বড়হিরপুর, ব রা, েজলা- িম া ।
রহমািনয়া িচরস জ হাi ল o কেলজ,
েপাঃ িবজরাবাজার, লাকসাম, িম া।
চাি না পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা-চাি না, েজলা- িম া ।

76115
76126
76153
76121
76135

726.

76138

727.

7613৯

728.

76142

729.

76143

730.

76144

731.
732.

76145
76146

দাuদকাি মেডল হাi ল,
েপাঃ o থানা দাuদকাি , েজলা- িম া ।
বাতাiছিড় u িব ালয়, েপাঃ o থানা- ব রা,
েজলা- িম া ।
ব ব েশখ মিজব েটকিনক াল e কমাস কেলজ,
েপাঃ o থানা-না লেকাট, েজলা- িম া ।
লাকসাম হাi ল, েপাঃ o থানা- লাকসাম,
েজলা- িম া ।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট,
েরiস েকাস, িম া ।
েটকিনক াল ে িনং েস ার, েকাটবাড়ী, িম া ।
দ কািরগির িব ান o বািণজ কেলজ,
না লেকাট, িম া ।

761৯3
76198

76164

ধানমি কািরগির o বসায় ব াপনা কেলজ,
ধানমি আবািসক eলাকা, িম া , সদর, িম া

734.

76216

জ েমেমািরয়াল u িব ালয়, েপাঃ তালতলী
েবলঘর, iuিনয়নঃ 22 নং েবলঘর, uপেজলাঃ সদর
দি ণ, েজলাঃ িম া ।
েবগম িদলেরাজ oবােয়দ uল া কািরগির
i
uট, াম o েপাঃ মাধবপুর, া নপাড়া,
িম া ।
েমাঃ তা ল iসলাম েটকিনক াল e iি িনয়ািরং
i
uট, মেনাহরগ , িম া ।

735.
736.

76242
76243

েজলাঃ চ দপুর-21
737.
77114
738.

77117

739.
740.

7711৯
77124

741.

77127
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মতলবগ পাiলট u বািলকা িব ালয়, েপাঃ
মতলবগ , থানা-মতলব দি ণ, েজলা-চ দপুর।
চরৈভরবী u িব ালয়, েপাঃ চরৈভরবী, থানাহাiমচর, েজলা-চ দপুর।
সাচার ব মুখী u িব ালয়, ক য়া, চ দপুর।
ফারা াব ধ হাi ল, েপাঃ ফারা াব ধ,
চ দপুর, সদর, চ দপুর।
িনজেমহার পাiলট u িব ালয়, েপাঃ o থানা-

আন পুর মিহলা কেলজ o েটকিনক াল iনি uট,
িম া, সদর, িম া ।
েমাদাফরগ আলী েনায়াব হাi ল e কেলজ,
লাকসাম, িম া।
কািকয়ারচর আদশ হাi ম ল, েপাঃ কািকয়ারচর,
িড়চং, িম া।
চাি না ডঃ িফেরাজা গালস হাi ল, চাি না, েজলািম া।
মিহচাiল u িব ালয়, েপাঃ মিহচাiল, চাি না, িম া
েগৗিরপুর বল আফতাব u িব ালয়, েপাঃ েগৗিরপুর,
বাজার, দাuদকাি , িম া।
×

76124

না লেকাট টকিনক াল i
না লেকাট, িম া ।

uট, েগা শাল,
×

-

×

76177
76197

733.

পুরাতন aভয় আ ম, িম া ।
বাংলা কািরগির u িব ালয়, েপাঃ েপিরয়া,
uপেজলা- িম া সদর (দঃ িম া), িম া ।
ভা রী u িব ালয়, ভা রী, েদিব ার, িম া।
েদিব ার মিফজuি ন আহে দ পাiলট বািলকা িব াঃ,
থানা-েদিব ার, েজলা- িমল।
বড়শালঘর iu, eম, e u িব ালয়, বড়শালঘর,
েদিব ার, িম া ।
েহামনা আদশ u িব ালয়, েহামনা, িম া ।

×
েদৗলতপুর কািরগির o বািণজ মহািব ালয়, েপাঃ
আজগরা বাজার, uপেজলাঃ লাকসাম, েজলাঃ িম া
িনি ম পুর আ ল গ র iয়া u িব ালয়, েপাঃ
েসা াiল, না লেকাট, িম া ।

-

×

-

×

76261

চ লা েক িব u িব ালয় o কেলজ, া নপাড়া,
িম া ।
×

-

77125
77116
7714৯

মতলবগ েজ িব হাi ল, মতলব দি ণ, েজলাচ দপুর।
eম েজ eস বািলকা u িব ালয়, হাiমচর,
েজলা-চ দপুর।
েত িরয়া oবােয় ল হক u িব ালয়, ক য়া, চ দপুর।

-

×

-

×
Page 53 of 66

742.

77128

শাহারাি , েজলা- চ দপুর।
হাজীগ পাiলট u িব ালয়, েপাঃ o থানাহাজীগ , েজলা-চ দপুর।

77113
77118
77123
77171

743.

77129

744.

77131

জিমলাখা ন u িব ালয়, eনােয়ত নগর, মতলব
(u র), চ দপুর।
ফিরদগ e আর পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা- ফিরদগ , েজলা- চ দপুর।

7712৯
77112

-

মুলপাড়া হাi ল, মুলপাড়াe থানা-ফিরদগ , েজলাচ দপুর।
ফিরদগ মিজিদয়া আিলয়া মাদরাসা, ফিরদগ , েজলাচ দপুর।
ঘিনয়া সাঈিদয়া ফািজল মাদরাসা, েপাঃ ঘিনয়া,
ফিরদগ , েজলা-চ দপুর।
×

-

×

77126
77156
745.
746.

77132
77151

েজলাঃ ল ীপুর-18
747.
78112

েটকিনক াল ল o কেলজ, চ দপুর ।
জাতপুর েনছািরয়া u িব ালয়, েপাঃ ন লালপুর,
মতলব (u র), চ দপুর।
রায়পুর eল eম পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- রায়পুর, েজলা- ল ীপুর।

78114
78116

748.

78115

749.

78117

750.

78118

751.
752.

78119
7811৯

753.

78129

জয়পুরা eস আর eমeস u িব ালয় o কেলজ,
থানা-রামগ , েজলা- ল ীপুর।
আেলকজা ার পাঃ বািলকা u িব ালয়, রামগিত,
ল ীপুর।
ল ীপুর কেলিজেয়ট u িব ালয়,
ল ীপুর, সদর , ল ীপুর।
েটকিনক াল ল o কেলজ, ল ীপুর।
েট টাiল েভােকশনাল ে িনং i
uট, আ য়াতলী,
ল ীপুর, সদর , ল ীপুর।
ল ীপুর কািরগির িশ ণ েক , ল ীপুর।

বলাখাল েজ eম হাi ল o কেলজ, হাজীগ , েজলাচ দপুর।
হাজীগ আিমন েমেমািরয়াল হাi ল, েপাঃ মিকমাবাদ,
হাজীগ , চ দপুর।
হাজীগ পাiলট বািলকা u িব ালয়, হাজীগ , েজলাচ দপুর।
বড় ল রামকানাi u িব ালয়, uপঃ হাজীগ , েজলাঃ
চ দপুর।
i িরয়া u িব ালয়, মতলব, েজলা-চ দপুর।

চর আবািবল eসিস u িব ালয়, ক াে রহাট,
রায়পুর, ল ীপুর।
রায়পুর পাiলট বািলকা u িব ালয়,রায়পুর, েজলাল ীপুর।

-

×

-

×

-

×

78123
-

×
ামলী আiিডয়াল েটকিনক াল ল o কেলজ,
ল ীপুর সদর , ল ীপুর।
×

েজলাঃ েনায়াখালী-23
754.

79113

আহমিদয়া আদশ u িব ালয়
েসানাপুর, েনায়াখালী।

79112

-

েনায়াখালী েটকিনক াল ল e কেলজ,
মাiজদীেকাট, েনায়াখালী।
oবােয়দ uল াহ েমেমািরয়াল হাi ল, পাক িকেশারগ ,
েনায়াখালী।
কিরবহাট মেডল u িব ালয়, কিবরহাট, েনায়াখালী
কাশীপুর ব মুখী u িব ালয়,
uপেজলাঃ েসানাiমুড়ী, েজলাঃ েনায়াখালী।
×

-

×

79114
755.

79117

756.
757.

7911৯
79124

758.

79126

বীরে
ল আিমন eকােডমী, নাি য়াপাড়া,
uপেজলা-েসানাiমুড়ী, েনায়াখালী।
িখলপাড়া ব মুখী হাi ল, চাটিখল, েনায়াখালী ।
ডঃ খিললুর রহমান u বািলকা িব ালয়,
েপাঃ েশাল া, চাটিখল, েনায়াখালী ।
িভিভ িস েটকিনক াল ল, চরহাজারী, েকা ানীগ ,
েজলা- েনায়াখালী ।

79174
79161

79118
79119
79132
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রংমালা আদশ u িব ালয়,
েমৗলানা বাজার, েকা ানীগ , েনায়াখালী।
িসরাজপুর িপ eন eকােডমী, িসরাজপুর, েকা ানীগ ,
েনায়াখালী।
হাজারীহাট ল e িবeম কেলজ, চরহাজারী,
েকা ানীগ , েনায়াখালী।
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759.

79127

760.

79128

761.
762.
763.

79129
7912৯
79141

764.
765.

79142
79151

eম e আলী u িব ালয়, েপাঃ িজ য়া,
থানা-েসনবাগ, েজলা- েনায়াখালী।
বচরবাটা হাi ল, চর জববার, েপাঃ সমীরহাট,
েনায়াখালী, সদর, েনায়াখালী ।
েটকিনক াল ল o কেলজ, েবগমগ , েনায়াখালী ।
েটকিনক াল ল o কেলজ, মাiজদী, েনায়াখালী ।
চ দপুর আদশ u িব ালয়,
েপাঃ নজরপুর, েসনবাগ, েনায়াখালী।
েটকিনক াল ে িনং েস ার, েবগমগ , েনায়াখালী।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট, u লপুর,
মাiজদীেকাট, েনায়াখালী, সদর , েনায়াখালী।

-

×

-

×

79169
-

×
×
েহাসনা েহাসাiন েটকিনক াল i
uট, ামঃ
েগাপালপুর, েপাঃ িবজবাগ, েসনবাগ, েনায়াখালী।
×

-

×

ছাগলনাiয়া পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা- ছাগলনাiয়া, েজলা-েফনী।
ফািজলপুর ডিরu িব কাদির হাi ল,
েপাঃ ফািজলপুর, uপেজলা- েফনী ।
শাহীন eকােডমী, 327 শাহীন eকােডমী েরাড, রামপুর,
েফনী।
পর রাম পাiলট গালস হাi ল, েজলাঃ েফনী
লগাজী পাiলট বািলকা u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- লগাজী, েজলা-েফনী ।
েসানাগাজী েমাহা দ ছােবর পাiলট u িব ালয়,
েসানাগাজী, েজলা- েফনা◌ী ।

7৯119

ছাগলনাiয়া গালস হাi ল, ছাগলনাiয়া, েজলা-েফনী ।

-

×

-

×

-

×

-

×

েটকিনক াল ল o কেলজ, েফনী।
েমামািরজপুর েভােকশনাল ল e কেলজ,
uপেজলাঃ দাগন ঞা, েজলাঃ েফনী (cix¶v_©x নাi)

-

শাকপুরা বতক গালস হাi ল,
েবায়ালখালী, েজলা- চ াম।
খয়াছড়া u িব ালয়, িমেররশরাi, চ াম।
রাuজান আর আর eিস আদশ u িব ালয়,
রাuজান, চ াম।
সাতকািনয়া মেডল হাi ল, সাতকািনয়া,চ াম।

81137

81123

সাতকািনয়া u
চ াম।

হাটহাজারী পাবতী হাi ল, থানা- হাটহাজারী,
েজলা-চ াম।

81115

8127৯

পি ম ধলi u িব ালয়, কা রহাট, হাটহাজারী,
চ াম।
হাটহাজারী গালস হাi ল, হাটহাজারী, চ াম।
চ াম কেলজ aব েটকেনালিজ, ৯84, েশখ মুিজব
েরাড, েদoয়ানহাট (ফায়ার সািভেসর পােশ), আ াবাদ,
চ াম।
ঈদগাহ ব মূখী u িব ালয়, েপাঃ িছপাতলী,
হাটহাজারী, চ াম।
কািচরহাট u িব ালয়, হাটহাজারী, চ াম।

-

×

-

×

েজলাঃ েফনী-19
766.

7৯112

767.

7৯113

768.

7৯114

769.
770.

7৯116
7৯117

771.

7৯11৯

772.
773.

7৯125
7৯149

েজলাঃ চ াম-32
774.
81112
775.
776.

81121
81122

777.

81125

778.

81126

7৯118
7৯159

-

780.

81128

781.

81129
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রা িনয়া আদশ ব মুখী পাঃ u িব ালয়,
রা িনয়া, চ াম।
িব ান o ি
ল o কেলজ, েপাঃ েদাহাজারী,
চ নাiশ, চ াম।
ব সন ীপ ব মুখী u িব ালয়,
েপাঃ ব ারহাট, সন ীপ, চ াম।

েগামদি পাiলট হাi ল, েবায়ালখালী, েজলাচ াম।
×
×

-

81196
81127

×

-

81116
81169

779.

েসানাগাজী পাiলট গালস হাi ল, েসানাগাজী, েজলা-েফনী ।
oলামা বাজার হাজী েসকাম র িময়া u িব ালয়,
েসানাগাজী, েফনী।
×

8122৯

বািলকা িব ালয়,সাতকািনয়া

মুসাপুর বিদu ামান u িব ালয়, স ীপ, চ াম।
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782.

8112৯

গ ামারা বড়েঘানা হাi ল, েপাঃ বড়েঘানা, থানাবাশখালী, চ াম।

81113
81114
811৯৯

783.

81131

784.

81132

েট টাiল েভােকশনাল i
uট, ছধুেচৗধুরী েরাড,
দি ণ কা লী, েপাঃ কা ম eকােডমী, চ াম।
েটকিনক াল ে িনং েস ার, নািসরাবাদ, চ াম।

81118
81119
81167
81195

785.

81133

786.

81134

787.

81135

788.

81164

789.

8118৯

790.

81192

791.

81193

792.
793.
794.

81199
81212
81245

আেনায়ারা গালস হাi ল,
েপাঃ o থানা- আেনায়ারা, েজলা-চ াম।
iuিনয়ন িষ u িব ালয়, প য়া, চ াম।

ফ কছিড় কেরােনশন আদশ u িব ালয়, েপাঃ o
থানা- ফ কছিড়, েজলা-চ াম।
রাজানগর আর e িব eম ব মুখী u
িব ালয়, েপাঃ ঠা াছিড়, রা িনয়া, চ াম।
ণ চ েসন সােরায়াতলী u িব ালয়,
েপাঃ সােরায়াতলী, েবায়ালখালী, চ াম।
রাuজান আ মে য় iনি uশন,
েপাঃ রমজান আলী হাট, রাuজান, চ াম।
e েক খ ন iuেসপ েটকিনক াল ল,
েপাঃ কালুরঘাট, চ াম, সদর, চ াম।
েফৗজদারহাট েক eম হাi ল,সীতা , চ াম।
মিহলা কািরগির িশ ণ েক . নািসরাবাগ চ াম
আi ব ফাuে শন েটকিনক াল কেলজ, ামঃ পি ম
আিমরাবাদ(আলা◌ুর ঘাট েরাড), েপাঃ মা ার হাট,
uপেজলাঃ েলাহাগড়া, েজলাঃ চ াম

81211
81165
81198
81311
81136

ছ য়া কােদিরয়া u িব ালয়, ছ য়া, ব শখালী,
চ াম।
সাধনপুর পল◌ী u য়ন u িব ালয়, সাধনপুর,
বাশখালী, চ াম।
পি ম ব শখালী u িব ালয়, েপাঃ চাপাছিড়, বাশখালী,
চ াম।
িদ ঢাকা েটকিনক াল ে িনং iনি uট,
শহীদ েসাহরoয়াদ েরাড, চ াম, সদর, চ াম।
েমেম কি uটার, েফসর িবি ং,
2183/2215,সতীশবা েলন, েকাতয়ালী, চ াম।
ামলী আiিডয়াল েটকিনক াল ল a া কেলজ,
েপাঃ মুরাদপুর, চ াম।
িচটাগাং েটকিনক াল ল o কেলজ, 23৯ মুরাoপুর,
ফের েগiট, িব েরাড, প চলাiশ, চ াম।
িঝ, বা, িশ u িব ালয়, েপাঃ িঝoরী, আেনায়ারা,
েজলা-চ াম।
ছনহরা েষাড়শী বালা u িব ালয়, প য়া, চ াম।
মপুরা u িব ালয়, েপাঃ কালারেপাল, প য়া,
চ াম।
মাi লা কিবর কািরগির ল, প য়া, চ াম।
ফ কছিড় পাiলট গালস হাi ল, ফ কছিড়,
চ াম।

-

×

-

×

-

×

-

×

-

×
×

-

×

-

×

-

×

-

×

-

×
×

-

×

-

×

েজলাঃ খাগড়াছিড়-17
795.

82112

796.
797.

82113
82114

798.
799.
800.

82115
82119
8211৯

মা রা া পাiলট u িব ালয়, মা রা া,
খাগড়াছিড়।
পানছিড় u িব ালয়, পানছিড়, খাগড়াছিড়।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট, শালবন,
খাগড়াছিড়।
েটকিনক াল ল o কেলজ, খাগড়াছিড়
কািরগির িশ ণ েক , খাগড়াছিড়।
মহালছিড় পাiলট u িব ালয়, েপাঃ মহালছিড়,
মহালছিড়, খাগড়াছিড়।

েজলাঃ রাংগামা পাবত েজলা-16
801.

83112

802.

83113
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েপায়াপাড়া পাiলট u িব ালয়, েপাঃ কলমপিত,
থানা- কাuখালী, রা ামা ।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট, u র
কািলি পুর, eন eলাকা, রা ামা , পাবত
েজলা।
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803.

83114

804.

83119

805.

83129

েটকিনক াল ে িনং েস ার, রাংগামা , পাবত
েজলা।
বা াল িহিলয়া u িব ালয়, বা ািহিল,
রাজ লী, রা ামা পাবত েজলা।
িব u িব ালয়, ব লতলী(খের াতলী
বাজার), বাঘাiছিড়, রা ামা

-

×

-

×

8312৯

িশজক মূখ u িব ালয়, বাঘাiছিড়, রা ামা ।

েজলাঃ বা রবান-14
806.

84112

-

×

84113

েট টাiল েভােকশনাল i
uট, বালাঘাটা,
বা রবান, পাবত েজলা।
েটকিনক াল ল o কেলজ, বা রবান।

807.

-

×

808.

84115

কািরগ ির িশ ণ েক , েপাঃ েমঘলা, বা রবান।

-

×

85128

-

লহাজরা iসলািময়া আরিবয়া দািখল মাদরাসা, েপাঃ
লহাজরা, চকিরয়া, ক বাজার।
লহাজরা ব মূখী u িব ালয়, েপাঃ লহাজরা,
চকিরয়া, ক বাজার।
রামু িখজারী আদশ u িব ালয়, রামু, েজলাক বাজার।
×

-

×

-

×

-

×

েজলাঃ ক বাজার-17
809.
85113

িকশলয় আদশ িশ া িনেকতন,
েপাঃ- টাখালী, থানা- চেকািরয়া, ক বাজার।

85134
810.

85114

811.
812.

85115
85121

813.

85129

814.

85139

রামু u বািলকা িব ালয়, েপাঃ o থানা- রামু,
েজলা- ক বাজার।
েটকিনক াল ল o কেলজ, ক বাজার।
মেহশখালী আi া u িব ালয়,
েপাঃ বড় মেহশখালী, মেহশখালী, ক বাজার।
েট টাiল েভােকশনাল iনি uট,
াম-ম লপাড়া, ফেতকার ল, রামু, ক বাজার।
ল iসলাম েচৗধুরী েটকিনক াল িবeম ল e
কেলজ, ামঃ uয়ালাপালং, uপেজলাঃ uিখয়া,
েজলাঃ ক বাজার।

েয়াজনেবােধ uিল িখত িনবািচত পরী া েক

85112

ত াহার/পুনঃিনবাচন করার মতা a েবাড ক ক সংরি ত।

িবঃ ঃ (2) েক সিচবগন aত ম েগাপনীয়তা o কেঠার িনরাপ ার সিহত cix¶v পিরচালনা সং াম কাযবিল স
করেবন। cix¶v সমাি র সােথ
সােথ u রপে র িলেথার 2ম aংশ িভষয়িভি ক থক থক ব eর িভতর ােকট করেত হেব eবং u রপ িবষয়িভি ক থক কের ােকট করেত হেব।
পের িলেথর ব o u রপ eকটা ােকেট কের সাদা কাপড় িদেয় েসলাi o গালা িসল কের uপ- cix¶v িনয় ক (েভাকঃ) বরাবের েবােড ে রণ করেত
হেব। িনধািরত তািরেখর u রপ o িলেথর 2ম aংশ পুিলশ o শাসেনর েলােকর uপি িতেত ঐ িদনi ডাকেযােগ পাঠােত হেব। েয সকল েক / িত ান
u রপ o িলেথা যথসমেয় পাঠােত থ হেব, েকান প ছাড়াi েসসকল েক বািতল করা হেব। েকান েমi িলেথার 2ম aংশ o u রপ পেরর িদন
পাঠােনা যােব না। েক সিচবগন েয়াজেন েবােডর oেয়বসাiট েথেক cix¶v পিরচালনা সং াম নীিতমালা ডাuনেলাড কের িনেত পােরন।
(3) িত িদেনর িবষয়িভি ক a পি ত o বিহ ার তািলকা েবােডর েরােলর িমক a যায়ী সািজেয় aন লাiেন ে রণ করেত হেব।
(4) িনধািরত তািরেখর মে

িস, িপিস eবং আie eর ন র aনলাiেন eবং হাডকিপ েবােড ে রণ করেত হেব।

( শীল মার পাল)
পরী া িনয় ক
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
েফানঃ ৯224394 (aিফস)
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তািরখঃ 15 আগ 3127ি .

a িলিপ সদয় aবগিত eবং যথাযথ কাযােথ ে রণ করা হiলঃ
2।
3।
4।
5।
6।
7।
8।
9।
৯।
21।
22।
23।
24।
25।
26।
27।
28।
29।
2৯।
31।
32।
33।
34।
35।
36।

সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ( ি আকষণঃ aিতির সিচব, কািরগির)।
মহা-পিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ 5/িব, আগারগ o, ঢাকা।
মহাপিরচালক, মা িমক o u িশ া aিধদ র, িশ া বভন, 27 আব ল গিণ সড়ক, ঢাকা।
মহা-পিরচালক, জনশি কমসং ান o িশ ণ েরা, কাকরাiল, ঢাকা।
পিরচালক, ব দ র, ব ভবন (7 তলা), কাoরান বাজার, ঢাকা।
পিরচালক (েভােকশনাল), কািরগির িশ া aিধদ র, 5িব, আগারগ o, ঢাকা।
পিরচালক ( িশ ণ), জনশি কমসং ান o িশ ণ েরা, িশ ণ ভবন, কাকরাiল, ঢাকা।
সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
েজলা শাসক---------------------------------------------------- (সকল েজলা)।
uপেজলা িনবাহী aিফসার,------------------------------------------- (সকল uপেজলা)।
uপ-পরী া িনয় ক-2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
uপ-সিচব ( ঃ)/uপ-সিচব (েরিজঃ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা (oেয়ব সাiেট চােরর জ a েরাধ জানােনা হiল)।
uপ-পিরচালক, জনশি কমসং ান o িশ ণ েরা, আ িলক কাযালয়, ঢাকা/চ াম/ লনা/রাজশাহী।
ে া ামার/সহঃ ে া ামার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
পিরদশক, েটকিনক াল ল o কেলজসমূহ, ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা িবভাগ।
সহকারী পরী া িনয় ক-2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
সহকারী পিরচালক (িহঃ o িনঃ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
a / পািরনেটনেড /পিরচালক/ ধান িশ ক------------------------------------------------------------েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
েনা শ েবাড ।
সংিশ নিথ
।
(েমাঃ আ ল েহােসন)
uপ-পরী া িনয় ক
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
েফানঃ 9232651 (aিফস)
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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড
পরী া িনয় ণ িবভাগ
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর
ঢাকা-2318।
ারক নং-28.1111.414.৯৯.124.27

তািরখঃ 15 আগ 3127ি .
িব ি
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােডর েচয়ার ান মেহাদেয়র a েমাদন েম a েবােডর দািখল (েভােকশনাল) িশ া েমর 3127 সেনর দািখল (েভাক) নবম
ে িণ েবাড সমাপনী পরী া (12 নেভ র 3127 হiেত a ি ত ) a ােনর জ িনে বিণত ড়াম েক তািলকা িনবাচন করা হiল। িনবািচত েকে র
aধীেন েয সকল িশ া িত ান/ িত ানসমূেহর পরী াথ গণ পরী ায় aংশ হণ করেব তাহােদর তািলকা েকে র ডান পােশ uেল খ করা হiল।
নকল মু পিরেবেশ ুভােব পরী া a ােনর লে
েয়াজনেবােধ সংিশ েজলা শাসন/uপেজলা শাসন িনবািচত েকে র পরী া a েকান িশ া
িত ােন েভ িনবাচন বক পরী া a ােনর ব া হণ কিরেত পািরেবন। তেব, দািখল (েভাক) নবম ে িণ েবাড সমাপনী পরী ার েভ পিরবতন
বা তামূলক নয়।
েজলাঃ ঠা রগাo-14
িমক
1.

েক েকাড
ন র
23125

িনবািচত পরী া েকে র নাম o কানা
িবশ মাiল েটকিনক াল e িবeম কেলজ,
কািতয়ারহাট, পীরগ , ঠা রগ o।

িত ান
েকাড ন র
23195
23198
23199

2.

23127

রানীশনৈকল িব eম কেলজ, েপাঃ
রানীশনৈকল, ঠা রগ o।

23196
23197

3.

23135

েজলাঃ িদনাজপুর-17
4.
24123
5.

24126

6.

24128

7.

24144

8.

241৯5

eসিস, ঠা রগাo

লবাড়ী িজ eম পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- লবাড়ী, েজলা- িদনাজপুর।
িসং ল হািমদ হািমদা হাi ল, েপাঃ িসং ল,
থানা- িবরল, েজলা- িদনাজপুর।
েদৗলতপুর ি মুখী u িব ালয়, uপেজলােবাচাগ , েজলাঃ িদনাজপুর।।
েচৗধুরী হাট u িব ালয়, েপাঃ ক াণীহাট,
বীরগ , িদনাজপুর।
পাবতীপুর েটকিনক াল e eি কালচার কেলজ
uপেজলাঃ পাবতীপুর, েজলাঃ িদনাজপুর।

23215
23227
24277
24244
2425৯

24243

েজলাঃ নীলফামারী-16
10.
25118
11.

25119

12.

25122

13.

25131
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uথরাiল িসি িকয়া কািমল মা াসা
uপেজলাঃ িদনাজপুর সদর, িদনাজপুর
ছিমর uি ন মেডল u িব ালয়, েসানাখালী,
সয়দপুর, নীলফামারী।
জলঢাকা পাiলট হাi ল, জলঢাকা,
নীলফামারী।
িকেশারীগ ব মুখী পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ o থানাঃ িকেশারীগ , েজলঃ
নীলফামারী।
েটকিনক াল ল o কেলজ, নীলফামারী

শাহাপুর েমাস ফািবয়া ি মুখী দািখল মা াসা
মািদলা হাট, ◌ুলবাড়ী, িদনাজপুর।
িবরল দা স াত আিলম মা াসা
েপাঃ o uপেজলাঃ িবরল, িদনাজপুর
নাফানগর দািখল মা াসা
েপাঃ লতানপুর, uপেজলাঃ েবাচাগ ,িদনাজপুর।

24324

বীরগ , ফািজল মা াসা, বীরগ , িদনাজপুর।

24259

ফিকর বাজার বাহ ল uলুম আিলম মা াসা, ডাকঃ ল
মিজদ, uপেজলাঃ পাবতীপুর, িদনাজপুর।
পাবতীপুর তািলমুে ছা মিহলা আিলম মা াসা, িদনাজপুর।

24275
9.

িনবািচত পরী া েকে র aধীেন িশ া িত ােনর
নাম o কানা
আমবালা দািখল মা াসা, ামঃ নারায়নপুর, uপেজলাঃ
পীরগ ,ঠা রগ o।
য়াগা মিহলা দািখল মা াসা, ডাক o uপেজলাঃ পীরগ ,
ঠা রগা ।
রানিসয়া হািমদা দািখল মা াসা, রানিসয়া, পীরগ ,
ঠা রগ o।
রানী শনৈকল দািখল মা াসা
ডাক o uপেজলাঃ রানীশনৈকল, ঠা রগ o।
েগাগর আদশ দািখল মা াসা
ডাকঃ েগাগর, uপেজলাঃ রানীশনৈকল, ঠা রগ o।
বেব নবাড়ী ন নপাড়া দািখল মা াসা
েভলাজান আনসািরয়া ফািজল মা াসা, সদর, ঠা রগ o।

×

25173
251৯4
25182
2521৯

সয়দপুর আসমিতয়া দািখল মা াসা,
সয়দপুর,নীলফামারী।
ব বালা াম সািকনা ব মুখী দািখল মা াসা
েপাঃ বালা াম, uপেজলাঃ জলঢাকা, নীলফামারী।
পািনয়াল পু র মা তািবয়া দািখল মা াসা, েপাঃ পািনয়াল
পু র, থানাঃ িকেশারগ , েজলাঃ নীলফামারী।
ক খাতা মাজহাপাড়া ফািজল (িড ী) মা াসা, কিরমপুর,
কািলগ , লালমিনহাট।
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14.

25177

েছাটখাতা ব মূখী ফািজল মা াসা,
েপাঃ ডািলয়া, uপঃ িডমলা, নীলফামারী।

25183

আকাশ িড় মুি পাড়া দািখল মা াসা, েপাঃ নাoতারা, থানাঃ
িডমলা, েজলাঃ নীলফামারী।
িডমলা িনলপাড়া ফািজল মা াসা, েপাঃ িডমলা, uপঃ িডমলা,
নীলফামারী।

251৯7
েজলাঃ লালমিনরহাট-14
15.

26119

16.

2611৯

17.

26121

আিদতমারী িগিরজা শংকর u িব ালয়,
েপাঃ o uপেজলাঃ আিদতমারী, লালমিনরহাট।

2616৯

নামুড়ী িড,eস দািখল মা াসা, ডাকঃ নামুিড়রহাট,
uপেজলাঃ আিদতমারী, লালমিনরহাট

26171

দি ন বালাপাড়া ফািজল মা াসা, ডাকঃ মিহষেখাচা,
uপেজলাঃ আিদতমারী, লালমিনরহাট।
কিরমপুর নািসরা দািখল মা াসা, েপাঃ কিরমপুর,
কািলগ , লালমিনরহাট।
ভবানীপুর িসফািতয়া ফািজল (িডি ) মা াসা
েপাঃ হাতীবা া, uপেজলাঃ হািতবা া, লালমিনরহাট।

কািলগ কিরমুি ন পাiলট হাi ল,
কিরমপুর, কািলগ , লালমিনরহাট।
হাতীবা া eসeস u িব লায়,
হাতীবা া, লালমিনরহাট।

26191

কাuিনয়া েমাফা ল েহােসন u িব ালয় , েপাঃ o
থানাঃ কাuিনয়া, েজলাঃ রংপুর।
গ াচড়া ি মুখী u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- গ াচড়া, েজলা- রংপুর।
েটকিনক াল ল e কেলজ, রংপুর।

27221

26182

েজলাঃ রংপুর-14
18.

27121

19.

27134

20.

27142

েজলাঃ িড় াম-15
21.
28135

থানাহাট e iu পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- িচলমারী, েজলা- িড় াম।

27219
2719৯

28224
28233

22.

28162

িদয়াডা া আiিডয়াল েটকিনক াল ল o কেলজ,
ামারী, িড় াম।

2821৯
28221
28228

23.

281৯9

িড় াম আিলয়া কািমল মা াসা
েপাঃ o uপেজলাঃ িড় াম, িড় াম।

24.

28217

েসানাiর খামার আিলম মা াসা, নগরব , নােগ রী,
িড় াম

িনজপাড়া আহমিদয়া ব মুখী িসঃ মা াসা
ডাক o uপেজলাঃ কাuিনয়া,রংপুর।
েকালেকা া তািকয়া শরীফ হািফিজয়া আিলম মা াসা,
ডাকঃ েকালেকা ,uপেজলাঃ গংগাচড়া, রংপুর।
পািলচড়া eকরামিতয়া o খান েচৗধুরী দািখল মা াসা,
পািলচড়াহাট, সদর, রংপুর।
র াম eমeiচ বািলকা দািখল মা াসা, িচলমারী,
িড় াম।
িচলমারী িসিনয়ার আলীম মা াসা, িচতলমারী,
িড় াম।
েকয়ামত আ ািরয়া দািখল মা াসা, ভ ামারী,
িড় াম।
ামারী,
আ ারীঝর নািসরuি ন দািখল মা াসা,
িড় াম
চর রােরৗতারী িসিনয়র মা াসা,
মারী, িড় াম।
×

28197
281৯7
281৯8

েমা ার শিজরণ ি -মুখী দািখল মা াসা, ডাকঃ
গাগলা, uপেজলাঃ নােগ রী, িড় াম।
বরীরহাট ি -মুখী দািখল মা াসা, uপেজলাঃ নােগ রী,
িড় াম।
েগাপালপুর পীর বাড়ী দািখল মা াসা
েপাঃ গজলা, uপেজলাঃ নােগ রী, িড় াম।

েজলাঃ গাiবা া-16
25.

29113

কামিদয়া ি মুখী হাi ল, েগািব গ , গাiবা া।

29222

কামিদয়া দা ল uলুম িসি িকয় আিলম মাদরাসা,
ডাকঃ কামিদয়া, uপেজলাঃ েগািব গ ,গাiবা া।

26.

29127

প চগািছ শািম রাম মেডল ি মুখী u িব ালয়, েপাঃ
ধমপুর, রগ , গাiবা া।

291৯4

সটারী eম eiচ ি মুখী দািখল মা াসা, েপাঃ
ম ািলরহাট,থানাঃ রগ , েজলাঃ গাiবা া

29211

রারঘাট eম,iu,ি মুখী িসিনয়র মা াসা, মহল াঃ
বামনজল, uপেজলাঃ রগ ,গাiবা া।
রগ সদগর ি -মূখী দািখল মা াসা, রগ ,
গাiবা া।

29213
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29238

েবায়ালী দা ল uলম ি মুখী িসিনয়ার ফািজল মা াসা
েপাঃ ধমপুর, রগ , গাiবা া।

27.

29132

পলাশবাড়ী eস eম পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ o থানা- পলাশবাড়ী, েজলা- গাiবা ।

2922৯

রoসন বাগ ি মুখী দািখল মা াসা
েপাঃ রoসন বাগ, থানা- পলাশবাড়ী, েজলা- গাiবা া।

28.

29139

পলাশবাড়ী িপয়ারী গালস হাi ল,
েপাঃ o থানা- পলাশবাড়ী, েজলা- গাiবা া।

29217

েমিররহাট ফািজল (িডি ) মা াসা ডাকঃ েমিররহাট
uপেজলাঃ পলাশবাড়ী, গাiবা া।

29.

291৯2

তরফকামাল আদশ িসিনয়র মা াসা,
েপাঃ ছাি য়াপুর, uপঃ সা ল াপুর, গাiবা া।

29191

চকশালাiপুর িসিনয়র মাদরাসা, েপাঃ বড় জামালপুর,
সা ল◌্যাপুর, গাiবা া।
নলডা া দািখল মা াসা, েপাঃ নলডা া, থানাঃ
সা ল াপুর, েজলাঃ গাiবা া।

291৯7
েজলাঃ জয়পুরহাট-13।
30.
2৯121

িবজেনস ােনজেম i
জয়পুরহাট।

uট, প চিবিব,

2৯173
2৯191

31.

2৯165

েজলাঃ ব ড়া-14
32.
31112
33.

31128

34.

31261

েজলাঃ নoগ -14
35.
32114

কািদরপুর ি -মুখী আিলম মা াসা
েমালামগাড়ীহাট, কালাi, জয়পুরহাট।

2৯172

আেশকপুর িসিপ u িব ালয়, শাহজাহানপুর, ব ড়া

31345

েধাপার হাট আলীম মা াসা, েপাঃ িবনদারা, প চিবিব,
জয়পুরহাট।
কিড়য়া iসলািময়া িসিনয়র আিলম মা াসা, প চিবিব,
জয়পুরহাট।
মা াi মাজারশরীফ দািখল মা াসা, াম o েপাঃ মা াi
uপেজলাঃ কালাi, জয়পুরহাট।
িবিহ াম eিডiu েস ল ফািডল িডি মাদরাসা,
শাহজাহানপুর, ব ড়া
হাপুিনয়া দািখল মা াসা, েশরপুর, ব ড়া।
লবািড় হািমিদয়া দািখল মা াসা, েশরপুর,ব ড়া।

সালফা েটকিনক াল e িব eম কেলজ,
েশরপুর, ব ড়া।
মাজ াম eম e িসিনয়র (ফািজল) মা াসা,
চা iর মীরপাড়া, ন ী াম, ব ড়া।

31255
31344
-

×

িতলনা বািলকা u িব ালয়,
সাপাহার, নoগ ।

32238

েখা াপাড়া iসলািময়া আিলম মা াসা, ডাকঃ
িনি তপুর
uপেজলাঃ সাপাহার, নoগ ।
গাংরা iসলািময়া ব মুখী বািলকা দািখল মা াসা, েপাঃ
র নাথপুর, uপেজলাঃ ধামুiরহাট, নoগ

36.

32115

জগদল আিদবাসী ল o কেলজ,
েপাঃ জগদল,থানা-ধামiরহাট, েজলা-নoগ ।

32188

37.

32217

বড় েবলালদাহ iসলািময়া ফািজল মা াসা
েপাঃ সাদপুর, থানাঃ মা া, েজলাঃ নoগ

32218

িডuল গাপুর আল-আরািবয়া দািখল মা াসা
েপাঃ রামবািড় থানাঃ মা া, েজলাঃ নoগ

3221৯

েরবা আ ার আলীম মা াসা, েপাঃ সাদপুর, থানাঃ
মা া, েজলাঃ নoগ ।

েজলাঃ চ পাiনবাবগ -12
38.
33129 েটকিনক াল ল o কেলজ, চ পাiনবাবগ ।
েজলাঃ রাজশাহী-14
39.

34118

40.

34132

41.

34147

েজলাঃ নােটার -15
42.
35127
43.

35136
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পু ঁ য়া িপ eন হাi ল,
েপাঃ o থানা- পু ঁ য়া, েজলা- রাজশাহী।
েকশরহাট েটকিনক াল e িবeম
i
uট, েমাহনপুর, রাজশাহী।
হাটগাে াপাড়া িব eম o কািরগির কেলজ,
বাগমারা, রাজশাহী।
দাসপুর মিহলা েটকিনক াল o বািণিজ ক
কেলজ, হাট দাসপুর, দাসপুর, নােটার।
েমৗখাড়া iসলািময়া বািলকা u িব ালয়,
েপাঃ নoপাড়া হাট, বড়াi াম, নােটার।

33177

েমাহা দপুর দািখল মা াস, মহারাজপুর, চ পাi নবাবগ ।

34329

পু ঁ য়া দািখল মা াসা, ডাক o uপেজলাঃ পু য়া, রাজশাহী।

34332

লােলাiচ আিলম মা াসা, ডাকঃ হাটরা
uপেজলাঃ েমাহনপুর, রাজশাহী।
শলপুর ি -মুখী দািখল মা াসা, ডাকঃ েবায়ািলয়ারহাট
uপেজলাঃ বাগমারা, রাজশাহী।

34334

35223
35263

চ চৈকড় তাড়ািশয়াপাড়া দািখল মা াসা, ডাকঃ চ চৈকড়
uপেজলাঃ দাসপুর, নােটার।
িতরাiল iসলািময়া দািখল মা াসা, বড়াi াম, নােটার।
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44.

35157

45.

35224

েজলাঃ িসরাজগ -14
46.
36116
47.

36146

লালপুর থানা গালস হাi ল, েগাপালপুর,
লালপুর, নােটার।
লĀণহা u িব ালয়, নােটার
িজ eস েক eল u িব ালয়, েপাঃ সরাৈতল,
েবল িচ, িসরাজগ ।
তাড়াশ iসলািময়া পাiলট হাi ল,
েপাঃ o থানা- তাড়াশ, েজলা- িসরাজগ ।

35216
35265
36246
36224
36229

48.

36226

কয়ড়া ফািজল মা াসা, েপাঃ কয়ড়া বাজার
uপেজলাঃ uল াপাড়া,িসরাজগ ।

36225
36247

েজলাঃ পাবনা-16
49.
37116
50.

37121

আটঘিরয়া পাiলট u িব ালয়, েপাঃ চ দভা,
আটঘিরয়া, পাবনা।
েবড়া পাiলট গালস হাi ল, েবড়া, পাবনা।

37254
37242
37243

51.

37156

52.

37165

53.

37224

eম, e সামাদ েটকিনক াল e িবজেনস
ােনজেম কেলজ, েপাঃ হাি য়াল,
uপেজলাঃ চাটেমাহর, েজলাঃ পাবনা।
ভা ড়া েটকিনক াল e িবজেনস ােনজেম
কেলজ, ামঃ পা লীপাড়া, েপাঃ o uপেজলাঃ
ভা ড়া, েজলাঃ পাবনা।
েবায়াiলমারী কািমল মা াসা,
স িথয়া, পাবনা।

সালামপুর দািখল মাদরাসা,েপাঃ সালামপুর , থানাঃ লালপুর,
েজলাঃ নােটার।
পারারাড়ীয়া দািখল মা াসা, বাগািতপাড়া, নােটার।
েম লা নাজমূল uলুম ফািজল মা াসা, রংধুল, েবল িচ,
িসরাজগ ।
তাড়াশ ফািযল মা াসা, াম,েপাঃ o uপেজলাঃ তাড়াশ,
িসরাজগ ।
তালম প পাড়া iসলািময়া ি মুখী দািখল মা াসা,
ডাকঃ
লটাবাজার, uপেজলাঃ তাড়াশ, িসরাজগ ।
ব াকাি আিলম মা াসা, াম o ডাকঃ ব াকাি
uপেজলাঃ uল াপাড়া, িসরাজগ ।
u াপাড়া কািমল ( াতেকা র) মা াসা, uল াপাড়া, িসরাজগ ।

েচৗবাড়ীয়া েতায়াজuি ন দািখল মা াসা
মাiিখির, আটঘিরয়া, পাবনা।
বরিবন লা লমার oয়ােরিশয়া ি মুখী দািখল মা াসা, চাটেমাহর,
পাবনা।
েবড়া আিলম মা াসা , ডাক o uপেজলাঃ েবড়া,পাবনা।

37238

বাঘলবাড়ী ক দািখল মা াসা, ডাকঃ হাি য়াল
uপেজলাঃ চাটেমাহর, পাবনা।

37138

মা ড়া দািখল মা াসা, েপাঃ িদলপাশার
uপেজলাঃ ভাং ড়া, পাবনা।

37249

e াকপুর েক e আিলম মা াসা,
ডাকঃ কাশীনাথপুর, uপেজলাঃ সািথয়া, পাবনা।
eমিসেক আিলম মা াসা, কািশনাথপুর, সািথয়া, পাবনা।

37266
েজলাঃ িঝনাiদহ-14
54.

41117

নলডা া ষন পাiলট মা িমক িব ালয়,
কািলগ , িঝনাiদহ।

55.

41122

56.

41124

হিরণা পাiলট মা িমক িব ালয়,
িঝনাiদহ।
িব ান o কািরগির i
uট, বাড়ী নং-21৯,
েরাড নং-3, শহীদ মিশuর রহমান সড়ক, সদর,
িঝনাiদহ।

েজলাঃ মা রা -12
57.
42123

আমজাদ আলী ব মুখী মা িমক িব ালয়,
েপাঃ নাগাতী, শািলখা, মা রা।

41157
41192
41156
41197

42146

পাকশরীফ দািখল মা াসা,
েগৗরনাথপুর, কািলগ , িঝনাiদহ।
িবলাদ েদৗলতপুর আিলম মাদরাসা, কািলগ , িঝনাiদহ।
বলরামপুর দা ল াহ দািখল মা াসা,
আদশ আ িলয়া, হিরণা , িঝনাiদহ।
েবড়া েশালা দািখল মা াসা, সদর, িঝনাiদহ।

গেড়রহাট কাজী আয়শা খা ন দািখল মা াসা,
েপাঃ গেড়রহাট, শািলখা, মা রা।

েজলাঃ নড়াiল-12
58.

43122

েটকিনক াল ল e কেলজ, নড়াiল।

43137

ল রপুর িসমাখালী দািখল মা াসা, কমলাপুর, সদর, নড়াiল।

েজলাঃ যেশার-13

G:\Pdf File\SSC (Voc)\1007.doc

Page 62 of 66

59.

44128

60.

44144

বের া সে ালনী িব াপীঠ,
েকশবপুর, েজলা-যেশার।
েট টাiল েভােকশনাল i
uট, প া
িবি ং, েশখহাটী, বাবলাতলা, েপাঃ িশ া
েবাড, থানাঃ েকাতয়ালী, যেশার।

44252
44215
44291

গড়ভাংগা iসলািময়া দািখল মা াসা, ডাকঃ েডাংগাঘাটা
uপেজলাঃ েকশবপুর, যেশার।
যেশার আিমিনয়া কািমল মা াসা, েপাঃ o uপেজলাঃ যেশার
সদর, যেশার।
িজরাত আিলম মা াসা, েপাঃ পিদয়া, যেশার সদর, যেশার।

েজলাঃ লনা-12
61.

46127

েজলাঃ বােগরহাট-13
62.
47114

কাজিদয়া u িব ালয়, েপাঃ আলাiপুর,
পসা, লনা।

46217

e.িব.িস.িড.eস. েহাসiনপুর িসি কীয়া দািখল মা াসা,
আজেগাড়া, পসা, লনা।

েসতারা আববাস েটকিনক াল e িব eম
কেলজ, েমােড়লগ , বােগরহাট।

47178

তািলমুে ছা মিহলা দািখল মা াসা, বরiতলা,
েসামা ারখালী, েমােড়লগ , বােগরহাট।
মািনক িময়া িত বািলকা দািখল মা াসা, বাৈড়খালী, েমারলগ ,
বােগরহাট।
সারাফপুর কারামিতয়া িসিনয়র মা াসা
েপাঃ িঘলাতলা, থানাঃ রামপাল, েজলাঃ বােগরহাট।

47179
63.

47122

ফলতলা পাiলট মা িমক িব ালয়,
েপাঃ o থানা- রামপাল, েজলা-বােগরহাট।

47146

নলিছ মা িমক বািলকা িব ালয়,
েপাঃ o থানা- নলিছ , েজলা-ঝালকাঠী ।

52151

েজলাঃ ঝালকাঠী-12
64.

52115

52159
েজলাঃ বিরশাল-13
65.
53128
66.
67.

5313৯
53191

েজলাঃ েগাপালগ -12
68.
56118

েজলাঃ ফিরদপুর-13
69.
5715৯
70.

57177

েজলাঃ রাজবাড়ী -12
71.
58116

েজলাঃ মািনকগ -12
72.
5911৯
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মুলািদ eম িজ হাi ল, েপাঃ o থানা- মুলািদ,
েজলা- বিরশাল।
েটকিনক াল ল o কেলজ, বিরশাল
কােছমাবাদ িছি িকয়া কািমল মা াসা,
uপেজলাঃ েগৗরনদী,বিরশাল।

53247

চরকােলখান েনছািরয়া ফািজল মা াসা, েপাঃ চরকােলখান,
মুলাদী, বিরশাল।
চরেমানাi আহসানবাগ রিশিদয়া কািমল মা াসা, সদর, বিরশাল।

-

×

েটকিনক াল ল o কেলজ, েগাপালগ ।

56129

ফিরদপুর মুসিলম িমশন দািখল মা াসা, েপাঃ
েকামরপুর, ফিরদপুর সদর, ফিরদপুর।
iকামােত ীন মেডল ফািযল মা াসা,
ামঃ পল◌ীেবড়া, েপাঃ কাuলীেবড়া,
uপেজলাঃ ভাংগা, ফিরদপুর।

5312৯

তালতলা বাহা রপুর দািখল মা াসা, েপাঃ বাহা রপুর
uপেজলাঃ নলিছ , ঝালকাঠী।
ভরবপাশা iসলািময়া দািখল মা াসা
েপাঃ পরটাপ, uপেজলাঃ নলিছ , ঝালকাঠী।

েগাপালগ মিহলা আিলম মা াসা, েপাঃ o uপেজলাঃ েগাপালগ
সদর, েগাপালগ ।

-

×

-

×

পাংশা u বািলকা িব ালয়, পাংশা রাজবাড়ী

58139
58147

পাংশা িসি িকয়া আিলম মাদরাসা, পাংশা রাজবাড়ী
চরিঝকড়ী মক ল েহােসন
িত দািখল মা াসা,েপাঃ
কাচারীপাড়া, uপেজলাঃ পাংশা, রাজবাড়ী।

সা িরয়া মেডল পাiলট হাi ল, েপাঃ o
থানা- সা িরয়া, েজলা-মািনকগ ।

59141

বািলয়াটী দািখল মা াসা,বািলয়াটী, সা িরয়া, মািনকগ ।
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েজলাঃ ঢাকা-12
73.
6153৯
েজলাঃ নারায়নগ -12
74.
62116

নয়ানগর েনছািরয়া দািখল মা াসা, েপাঃ
িদয়াবািড়, রাগ, ঢাকা।

×

-

আড়াiহাজার পাiলট u িব ালয়,
েপাঃ o থানা-আড়াiহাজার,েজলা-নারায়নগ ।

6213৯

র লপুর মিহলা দািখল মা াসা, েপাঃ র লপুর ভায়া মাধবিদ2715, আড়াiহাজার, নারায়নগ ।

মেনাহরদী পাiলট u িব ালয়,
থানা- মেনাহরদী, েজলা-নরিসংদী ।
িব াবাiদ দা ল uলুম দািখল মা াসা
িব াবাiদ, েবলােবা, নরিসংদী

63169

মনতলা িসিনয়র ফািজল মা াসা
ডাকঃ িখিদরপুর, uপেজলাঃ মেনাহরদী,নরিসংদী।

বেলাহাদী iসলািময়া দািখল মা াসা, েপাঃ
েলাহাদী, কাপািসয়া, গাজীপুর।

64171

দি ণগ o কািলয়াব দািখল মা াসা, েপাঃ আড়ালবাজার
কাপািশয়া, গাজীপুর।

ঘাটাiল eসi বািলকা u িব ালয়, ঘাটাiল,
টা াiল।
েট টাiল েভােকশনাল iনি ট, কািলহাতী
কেলজ পুরাতন ছা াবাস, কািলহাতী, টাংগাiল।
েগাপালপুর দা ল uলুম কািমল মা াসা
েপাঃ েগাপালপুর, টাংগাiল
হাজী শমেশর আলী কািরগির ল o িবeম
কেলজ, েবিড়পটল, েপাঃ পটল, কািলহাতী,
টাংগাiল।
েতাফা ল েহােসন িহন কািরগির ল,
কািলহাতী, টাং◌াগাiল।

65252

লমািলরচালা ফজরগ জ দািখল মা াসা,েপাঃ েজাড়ািদঘী,
uপেজলাঃ ঘাটাiল, টাংগাiল।
মা াসা দা ল iসলাম মুহা দীয়া বল া আিলম মা াসা
কািলহাতী, টাংগাiল ।
েসেনরচর শাহ ফী আিলম মা াসা, েপাঃ সয়দপুর
uপেজলাঃ েগাপালপুর, টাংগাiল।

েজলাঃ নরিসংদী-13
75.

63122

76.

6317৯

েজলাঃ গাজীপুর-12
77.
64174
েজলাঃ টাংগাiল-16
78.

65112

79.

65196

80.

65219

81.

65244

82.

65358

েজলাঃ জামালপুর-1৯
83.
66112
84.

66113

85.

66114

86.

66142

87.

66145

88.

66146

89.

66162

90.

6619৯

91.

66225

ঝাoলা েগাপালপুর ব মুখী u িব ালয়,
েগাপালপুর বাজার, জামালপুর।
েদoয়ানগ u বািলকা িব ালয়, েদoয়ানগ ,
জামালপুর
সিরষাবাড়ী িরয়াজuি ন তালুকদার u
িব ালয়, েপাঃ o থানা- সিরষাবাড়ী,
েজলা- জামালপুর।
কলাব ধা u িব ালয়,
েপাঃ রমুঠ, েমলা হ, জামালপুর।
েটকিনক াল ল o কেলজ, জামালপুর।
েটকিনক াল ল o কেলজ, েদoয়ানগ ,
জামালপুর।
েজানাiল u িব ালয়, েপাঃ েজানাiল,
মাদারগ , জামালপুর।

6521৯
65159
65251

আলীপুর দা স
65357
66216
66283
66224
66228
661৯2
66222
66223
66255
66185
66249
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েবায়ালমাির eফ eiচ দািখল মা াসা, ডাকঃ
েমাশারফগ , uপেজলাঃ iসলামপুর,
জামালপুর।
পকারচর ক ঠালতলী দািখল মা াসা, েপাঃ
রিবয়ারচর, uপেজলাঃ ব শীগ , েজলাঃ

াত দািখল মা াসা, কািলহািত, টাংগাiল।

িনকলা দিড়পাড়া দািখল মা াসা, uপেজলাঃ ঞাপুর, েজলাঃ
টাংগাiল ।
শািরফপুর দািখল মা াসা, জামালপুর সদর, জামালপুর।
বাঘারচড় iসলািময়া আিলম মা াসা, েদoয়ানগ , জামালপুর।
সিরষাবাড়ী বািলকা দািখল মা াসা, সিরষাবাড়ী, জামালপুর।
আরামনগর কািমল মা াসা, সিরষাবাড়ী, জামালপুর।
জাংগািলয়া িমজা আজম দািখল মা াসা,ডাকঃ রমুট
uপেজলাঃ েমলা হ, জামালপুর।
বা া িচথািলয়া দািখল মা াসা, বড়i ড়া, জামালপুর সদর, জামালপুর।
iিডলপুর দািখল মা াসা, ভা য়াখালী জামালপুর সদর, জামালপুর।
েখারসা দািখল মা াসা, েদoয়ানগ , জামালপুর।
িনি ম পুর আলীম মা াসা, েপাঃ মিমনাবাদ, থানাঃ মাদারগ ,
েজলাঃ জামালপুর।
িব িজ eন eম iসলামীয়া দািখল মা াসা, মাদারগ , জামালপুর।

66198

সভারচর দা
াত দািখল মা াসা,েপাঃ েগায়ােলরচর
uপেজলাঃ iসলামপুর, জামালপুর।

66193

জানকীপুর iসলািময়া দািখল মা াসা, ডাকঃ ভা পাড়া
uপেজলাঃ বকশীগ , জামালপুর।
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েজলাঃ েশরপুর-13
92.
67119
93.

67131

েজলাঃ ময়মনিসংহ-19
94.
68114

জামালপুর।

66239

uট
বরদী eিপ পাiলট i
েপাঃ o থানা - বরদী, েজলা-েশরপুর।
নকলা পাiলট মা িমক িব ালয়, নকলা,
েশরপুর।

67145

লপুর পাiলট হাi ল, েপাঃ o থানালপুর, েজলা-ময়মনিসংহ।

68279

67155
67163

6827৯
68272
95.

68115

96.

68117

97.

68131

98.

68148

99.

68151

100.

68218

101.

68225

েজলাঃ িকেশারগ -13
102.
6৯127
103.

6৯1৯7

েজলাঃ নামগ -12
104.
71114
েজলাঃ িব-বাড়ীয়া-12
105.
75117

েজলাঃ েফনী-12
106.
7৯137

েজলাঃ চ াম -12
107.
81227
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আিছম u িব ালয়, লবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ।
িপতা রপাড়া েহাসাiনীয়া ব মূখী িসিনয়র
আলীম মাদরাসা, জা য়া, ঈ রগ ,
ময়মনিসংহ।
ি শাল নজ ল গালস হাi ল,
েপাঃ o থানা- ি শাল, েজলা-ময়মনিসংহ।
েটকিনক াল ে িনং েস ার, মাসকা া,
ময়মনিসংহ।
ভালুকা পাiলট u িব ালয়, েপাঃ o থানাভালুকা, েজলা- ময়মনিসংহ।
আশরাফ েচৗধুরী ফািজল মা াসা, েপাঃ
েমােয়ে মপুর, না াiল, ময়মনিসংহ।
িমি পুর রািহিময়া দািখল মা াসা, েপাঃ
বরাi াম, না াiল, ময়মনিসংহ।
কিরমগ পাiলট গালস হাi ল, কিরমগ ,
িকেশারগ ।
সহ াম ছাiমুন েনছা আিলম মা াসা, েপাঃ
গিচহাটা, uপেজলা- ক য়াদী, িকেশারগ ।

েটকিনক াল ল o কেলজ, নামগ ।

682৯৯
68251

দে র চর পুরান বা ােজাড় মীর কামাল েহােসন দািখল মা াসা,
বা ােজাড়, বা ােজাড় পুরান বাজার, বকসীগ , জামালপুর

য়া iসলামী িসিনয়র মা াসা, েপাঃ য়া
বরদী, েশরপুর।
াপুর দািখল মা াসা, নাপািদ, নকলা, েসরপুর।
িরয়া দািখল মা াসা, িরয়া, নকলা, েশড়পুর।
লপুর মিহলা ফািজল মা াসা, েপাঃ লপুর, uপেজলাঃ লপুর,
ময়মনিসংহ।
কা িল eমদািদয়া ফািজল মা াসা, েপাঃ েকাতয়ালী, uপেজলাঃ
লপুর, ময়মনিসংহ।
uল ারচালা দািখল মা াসা
কা ািনয়া, লবািড়য়া, ময়মনিসংহ।
লবাড়ীয়া খােদমূল iসলাম (েকআi) ফািযল মা াসা
ডাক o uঃ লবাড়ীয়া ময়মনিসংহ।
ফা র আশরা ল uলুম দািখল মা াসা, েপাঃ জা য়া
uপেজলাঃ ঈ রগ ,ময়মনিসংহ।

68263

বাগান iসলামীয়া আলীম মা াসা, ি শাল, ময়মনিসংহ

68217

চরখ i iসলািময়া িসিনয়র (ফািযল) মা াসা
েপাঃ চরখাi, থানাঃ ময়মনিসংহ, েজলাঃ ময়মনিসংহ।
িমিডলা েমাসািফর মনিজল দািখল মা াসা, িমিডলা, ভালুকা,
ময়মনিসংহ।
ধাম র মুড়ালী দািখল মা াসা, ধাম র, ভালুকা, ময়মনিসংহ।
×

68273
68311
-

6৯16৯

×

কিরমগ েসাবহানীয় ফািজল মা াসা, েপাঃ কিরমগ ,
িকেশারগ ।
×

-

71119

ীিন িসিনয়র মা াসা, েপাঃ নামগ , নামগ সদর, নামগ ।

িমহারী oবাiিডয়া িসিনয়র মা সা
িমহারী, কসবা, া্ নবািড়য়া।

-

×

দি ন পুর i া ািরয়া ি য়া আিলম
মা াসা, েপাঃ লগাজী, লগাজী, েফনী।

-

×

বড় হািতয়া মালপু িরয়া িমশকা ল uলুম
মা াসা, েপাঃ েসেনরহাট, েলাহাগড়া, চ াম।

-

×
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েজলাঃ বা রবন -12
108.
84116
েজলাঃ ক বাজার-12
109.
85115

লামা iসলািময়া ফািজল মা াসা, েপাঃ লামা,
বা রবন।
েটকিনক াল ল o কেলজ, ক বাজার।

েয়াজনেবােধ uি িখত িনবািচত পরী া েক

×

-

85142

ক বাজার মেডল uiেম কািমল মা াসা
ক বাজার 5811, ক বাজার সদর, ক বাজার

ত াহার/পুনঃিনবাচন করার মতা a েবাড ক ক সংরি ত।

িবঃ ঃ (2) েক সিচবগন aত ম েগাপনীয়তা o কেঠার িনরাপ ার সিহত cix¶v পিরচালনা সং াম কাযবিল স
করেবন। পরী া সমাি র সােথ সােথ
u রপে র িলেথার 2ম aংশ িভষয়িভি ক থক থক ব eর িভতর ােকট করেত হেব eবং u রপ িবষয়িভি ক থক কের ােকট করেত হেব। পের
িলেথর ব o u রপ eকটা ােকেট কের সাদা কাপড় িদেয় েসলাi o গালা িসল কের uপ- cix¶v িনয় ক (েভাকঃ) বরাবের েবােড ে রণ করেত হেব।
িনধািরত তািরেখর u রপ o িলেথর 2ম aংশ পুিলশ o শাসেনর েলােকর uপি িতেত ঐ িদনi ডাকেযােগ পাঠােত হেব। েয সকল েক / িত ান u রপ
o িলেথা যথসমেয় পাঠােত থ হেব, েকান প ছাড়াi েসসকল েক বািতল করা হেব। েকান েমi িলেথার 2ম aংশ o u রপ পেরর িদন পাঠােনা যােব
না। েক সিচবগন েয়াজেন েবােডর oেয়বসাiট েথেক পরী া পিরচালনা সং াম নীিতমালা ডাuনেলাড কের িনেত পােরন।
(3) িত িদেনর িবষয়িভি ক a পি ত o বিহ ার তািলকা েবােডর েরােলর িমক a যায়ী সািজেয় aন লাiেন ে রণ করেত হেব।
(4) িনধািরত তািরেখর মে

িস, িপিস eবং আie eর ন র aনলাiেন eবং হাডকিপ েবােড ে রণ করেত হেব।

ারক নং-28.1111.414.৯৯.124.27
a িলিপ সদয় aবগিত eবং যথাযথ কাযােথ ে রণ করা হেলাঃ
2। সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ( ি আকষণঃ aিতির সিচব, কািরগির)।
3। মহা-পিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ 5/িব, আগারগ o, ঢাকা।
4। মহাপিরচালক, মা িমক o u িশ া aিধদ র, ঢাকা।
5। েচয়ার ান , বাংলােদশ মা াসা িশ া েবাড, ঢাকা।
6। পিরচালক (েভােকশনাল), কািরগির িশ া aিধদ র, িশ া ভবন, আ ল গিণ সড়ক, ঢাকা।
7। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
8। পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
9। পিরচালক (কাির লাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
৯। পরী ািনয় ক, বাংলােদশ মা াসা িশ া েবাড, বকশীবাজার, ঢাকা।
21। েজলা শাসক-------------------------------------------------------------।
22। uপেজলা িনবাহী aিফসার,--------------------------------------------------।
23। uপ-পরী া িনয় ক-2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা
24। uপ-সিচব ( ঃ)/uপ-সিচব (েরিজঃ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
25। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
26। ে া ামার/সহঃ ে া ামার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
27। পিরদশক, েটকিনক াল ল o কেলজসমূহ, ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা িবভাগ।
28। সহকারী পরী া িনয় ক-2/3/4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
29। সহকারী পিরচালক (িহঃ o িনঃ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
2৯। ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
31। a / পািরনেটনেড / ধান িশ ক------------------------------------------------------------32। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
33। েনা শ েবাড।
34। সংি নিথ।

( শীল মার পাল)
পরী া িনয় ক
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
েফানঃ ৯224394 (aিফস)
তািরখঃ 15 আগ 3127ি .

(েমাঃ আ ল েহােসন)
uপ-পরী া িনয় ক
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
েফানঃ 9232651 (aিফস)।
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