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সাধাযণ শক্ষা ধাযায় ভবাকেনার ভোস স চালুয রকক্ষে বফন শনভ সাণ গ্রগশত প্রশতকফদন জুরাআ 31, 2021 

তবাগ শনভ সাণ সম্পন্ন প্রশতষ্ঠাকনয তাশরো: 

ভজান: ঢাো 

ক্রঃনং ভজরা উকজরা শক্ষা প্রশতষ্ঠাকনয নাভ 
ভেন্ডায 

অআশি 
ভেি-১ ভেি-২ 

শনভ সাণ োকজয 

গ্রগশত (%) 

1 গাজীপুয োাশসমা হশযমাশদ ভহাশসমাশনমা দাশির ভাদ্রাসা 203722 CC DM 100 % 

2 গাজীপুয োাশসমা যামদ দারুকসানা দাশির ভাদ্রাসা 287750 CIT GEW 100 % 

3 গাজীপুয োাশসমা নাশভরা অনসাশযমা শসশনময ভাদ্রাসা 311557 CIT DM 100 % 

4 গাজীপুয োাশসমা ভতাকে যকণন্দ্র হাআ স্কুর 311558 CIT FPP 100 % 

5 গাজীপুয োাশসমা শসংগা শ্রী এভশফ দাশির ভাদ্রাসা 203771 FPP RA 100 % 

6 গাজীপুয োাশসমা শসংসাযী আউশনমন উচ্চ শফদ্যারম 203770 GEW GM 100 % 

7 গাজীপুয োাশসমা ভেকরশ্বয উচ্চ  শফদ্যারম 215583 GEW WF 100 % 

8 গাজীপুয োাশসমা ভাহাগপুয অশরভ ভাদ্রাসা 287748 GEN CIT 100 % 

9 গাজীপুয োশরগঞ্জ জনতা উচ্চ শফদ্যারম 203769 GM GEW 100 % 

10 গাজীপুয শ্রীপুয ফাশভ স আউশনমন উচ্চ শফদ্যারম 203774 CIT GEW 100 % 

11 গাজীপুয শ্রীপুয ফাশভ স  ফাজায উচ্চ শফদ্যারম 287749 CIT GEW 100 % 

12 গাজীপুয শ্রীপুয ফযভা আসরাশভমা অশরভ  ভাদ্রাসা 203775 GEN PPF 100 % 

13 গাজীপুয সদয হাশতমাফ হাজী সভীয উশিন উচ্চ শফদ্যারম 203767 CIT GEW 100 % 

14 
ভগাারগঞ্জ ভোোরীািা 

ভনছারুশিন তালুেদায উচ্চ ভাধ্যশভে  

শফদ্যারম 265631 CC GEW 
100 % 

15 ভগাারগঞ্জ মুেসুদপুয কৃষ্ণশদমা ফাগু মৃধা উচ্চ শফদ্যারম 216457 DM CIT 100 % 

16 ভগাারগঞ্জ সদয হাজী ভিাযকদ সপ্তল্লী উচ্চ শফদ্যারম 216456 GEW GM 100 % 

17 ঢাো ভেযানীগঞ্জ েশফ নজরুর উচ্চ শফদ্যারম   CIT GEW 100 % 

18 ঢাো ভদাহায আেযাশ অদ স উচ্চ শফদ্যারম   FPP GM 100 % 

19 ঢাো ধাভযাআকম অফদু ভসাফহান ভকির উচ্চ শফদ্যারম   RA CIT 100 % 

20 ঢাো নফাফগঞ্জ অগরা ভচৌশেঘাো জনভঙ্গর উচ্চ শফদ্যারম   DM CIT 100 % 

21 ঢাো সাবায চোশম্পয়ন নতুন ভকির উচ্চ  শফদ্যারম   CIT GEW 100 % 

22 ঢাো সাবায শফশএটিশস স্কুর এন্ড েকরজ   DM GEW 100 % 

23 নযশসংদী নযশসংদী রা গকমপুয দ্মরচঞ্চন উচ্চ শফদ্যারম 203780 CIT GEN 100 % 

24 নযশসংদী নযশসংদী সদয ফাঘাো নুয অপতাফ অদ স শফদ্যাশঠ 259613 CIT GEW 100 % 

25 নযশসংদী নযশসংদী সদয যসুরপুয উচ্চ শফদ্যারম 203779 GEW PPF 100 % 

26 নযশসংদী ভফরাকফা হশয ঙ্গ উচ্চ শফদ্যারম 203776 CIT GEW 100 % 

27 নযশসংদী ভকনাহযদী চন্দনফাশি আসরাশভমা  ভাদ্রাসা 203778 FPP CIT 100 % 

28 নযশসংদী ভকনাহযদী হাশতযশদয়া এস. অশর ভকির উচ্চ শফদ্যারম 203777 GEW PPF 100 % 

29 নযশসংদী যামপুযা ফালুয়াোশন্দ উচ্চ শফদ্যারম 203781 DM PPF 100 % 

30 
নযশসংদী শফপুয 

োযাযচয ভভৌরশব ভতাপাজ্জর ভহাসাআন উচ্চ 

শফদ্যারম 203782 GM CIT 
100 % 

31 নাযামণগঞ্জ অিাআহাজায ঞ্চগাঁও এভএর উচ্চ শফদ্যারম   DM CIT 100 % 

32 নাযামণগঞ্জ অিাআহাজায নগয দাওোশদ অহভশদমা দাশির ভাদ্রাসা   FPP DM 100 % 

33 নাযামণগঞ্জ নাযামণগঞ্জ সদয াগরা হাআ স্কুর   CIT DM 100 % 

34 নাযামণগঞ্জ রূগঞ্জ ভুরো উচ্চা ভাধ্যাশভে শফদ্যারম   GEW DM 100 % 

35 নাযামণগঞ্জ ভসানাযগাঁও ফাযদী এভএর উচ্চ শফদ্যারম   CIT GEW 100 % 

36 পশযদপুয অরপািাঙ্গা োভযগ্রাভ োঞ্চন স্বীকৃশত 205160 CC CIT 100 % 

37 পশযদপুয চযবদ্রাসন অদ স ভসকেন্ডাশয স্কুর 213223 GEW PPF 100 % 

38 পশযদপুয চযবদ্রাসন হশযযাভপুয উচ্চ শফদ্যারম 213230 GEW CIT 100 % 
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ক্রঃনং ভজরা উকজরা শক্ষা প্রশতষ্ঠাকনয নাভ 
ভেন্ডায 

অআশি 
ভেি-১ ভেি-২ 

শনভ সাণ োকজয 

গ্রগশত (%) 

39 পশযদপুয নগযোন্দা ভািাশদমা এস িান উচ্চ শফদ্যারম 205361 GEW CIT 100 % 

40 পশযদপুয ভফামারভাযী ভফারভাযী জশজস এোকিশভ 213215 GEN CIT 100 % 

41 পশযদপুয ভধুিারীয োভাযিারী উচ্চ শফদ্যারম 218248 CC CIT 100 % 

42 পশযদপুয ভধুিারীয ডুভাআন যাভরার উচ্চ শফদ্যারম 218010 CIT GM 100 % 

43 পশযদপুয সদয আান আনশিটিন 205300 GEN CIT 100 % 

44 পশযদপুয সদযপুয ফাবুয চয উচ্চ শফদ্যারম 205628 FPP CC 100 % 

45 পশযদপুয সদযপুয কেোয চয এস শস  উচ্চ শফদ্যারয় 213237 FPP GEW 100 % 

46 পশযদপুয সারথা নাযাশন্দমা ভজ এভ উচ্চ শফদ্যারম 218259 CIT GEW 100 % 

47 ভাদাযীপুয োরশেশন ভগাারপুয উচ্চ শফদ্যারম 217917 CIT GEW 100 % 

48 ভাদাযীপুয ভাদাযীপুয সদয ঞ্চকিারা মুশি ভসনা উচ্চ শফদ্যারম 215442 CIT GEW 100 % 

49 ভাদাযীপুয ভাদাযীপুয সদয কুরশি উচ্চ শফদ্যারম 215439 GEW DM 100 % 

50 ভাদাযীপুয শফচয বদ্রাসন শজশস এোকিশভ 215443 FPP GEW 100 % 

51 ভাশনেগঞ্জ শঘওয ভতযশ্রী ভেএন আনশিটিন 209111 GM DM 100 % 

52 ভাশনেগঞ্জ ভদৌরতপুয চয োশরো পুয শুকুশযমা দাশির ভাদযাসা 209123 CIT RA 100 % 

53 ভাশনেগঞ্জ ভদৌরতপুয চযভাস্তুর এভশফএ উচ্চ শফদ্যারম 209122 GEN DM 100 % 

54 ভাশনেগঞ্জ ভাশনেগঞ্জ সদয ভাশনেগঞ্জ সযোযী উচ্চ শফদ্যারম 209112 CIT GEN 100 % 

55 ভাশনেগঞ্জ শফারম রুা ওমাকহদ অশর হাআ স্কুর 209120 FPP RA 100 % 

56 ভাশনেগঞ্জ শফারম ভহাকদফপুয ফাশরো উচ্চ শফদ্যারম 310701 GEW CC 100 % 

57 ভাশনেগঞ্জ শফারম োজী সাশপউশিন দাশির  ভাদ্রাসা 209113 GEW CIT 100 % 

58 ভাশনেগঞ্জ সাটুশযমা হযকগাজ াশহদ স্মৃশত উচ্চ শফদ্যারম 209119 CC GM 100 % 

59 ভাশনেগঞ্জ শসংগাআয জমভন্ট উচ্চ শফদ্যারম 209114 CIT DM 100 % 

60 ভাশনেগঞ্জ হশযযাভপুয শঝেো অনন্দ ভভাহন উচ্চ শফদ্যারম 209118 CIT GEN 100 % 

61 মুশিগঞ্জ গজাশযমা যামািা উচ্চ শফদ্যারম 212305 FPP CC 100 % 

62 মুশিগঞ্জ েঙ্গীফািী ভফতো আউশনমন উচ্চ শফদ্যারম 198750 GEN CIT 100 % 

63 মুশিগঞ্জ মুশিগঞ্জ সদয মুশিগঞ্জ অদ স অশরভ  ভাদ্রাসা 213570 CIT GEW 100 % 

64 মুশিগঞ্জ মুশিগঞ্জ সদয শভযোশদভ হাজী অভজাদ অশর হাআ স্কুর 198747 GM GEW 100 % 

65 মুশিগঞ্জ শ্রীনগয ফাড়ৈিাশর উচ্চ শফদ্যারম 213613 CC GEW 100 % 

66 মুশিগঞ্জ শসযাজশদিান ভারিানগয উচ্চ শফদ্যারম 198748 GEW GM 100 % 

67 যাজফািী োলুিারী এ.ভজ,এভ সাকেন উশিন উচ্চ শফদ্যারম 206709 GM GEN 100 % 

68 যাজফািী ভগামারন্দ জাভতরা উচ্চ শফদ্যারম 213243 CIT GEW 100 % 

69 যাজফািী ভগামারন্দ ভগামারন্দ দাশির  ভাদ্রাসা 213260 CIT GEW 100 % 

70 যাজফািী াংা ভাঝাৈা এভএর উচ্চ শফদ্যারম 218260 GEW CIT 100 % 

71 যাজফািী ফাশরমাোশন্দ অযোশন্দ উচ্চ শফদ্যারম 206680 GEW CIT 100 % 

72 যাজফািী সদয অরাশদপুয উচ্চ শফদ্যারম 213263 FPP GEW 100 % 

73 যীমতপুয ভগাসাআযহাে গশযকফয চয উচ্চ শফদ্যারম 323932 CC DM 100 % 

74 যীমতপুয িামুড্ডা ভীয অফদুর ভাশজদ উচ্চ শফদ্যারম 357628 CIT GEW 100 % 

75 যীমতপুয িামুিো েকনশ্বয এসশস এিওমাি স আনশিটিউে 215563 DM GEW 100 % 

76 যীমতপুয ভবদযগঞ্জ চয বাগা ফঙ্গফন্ধু অআশিমার হাআস্কুর 215562 CIT FPP 100 % 

77 যীমতপুয যীমতপুয সদয াশযতপুয োগশদ দাশির  ভাদ্রাসা 215565 CIT PPF 100 % 

78 গাজীপুয োাশসমা োরাদআমা আসরাশভমা দাশির ভাদ্রাসা 360425 DM GEW 90 % 

79 গাজীপুয োাশসমা ভিাভশদয়া উচ্চ শফদ্যারম 287746 GEW CIT 80 % 

80 গাজীপুয োশরমাড়েয ফাশরমাশদ এভএর উচ্চ শফদ্যারম 203668 GEN CIT 90 % 

81 ভগাারগঞ্জ োশসয়ানী  সসয়াদুকন্নসা উচ্চ শফদ্যারয় 284428 GEW CIT 0 % 

82 ভগাারগঞ্জ টুঙ্গীাৈা গুয়াধানা শভরনা শফন্দু ফাশসনী উচ্চ শফদ্যারয় 564298 CIT GEW 0 % 
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83 ঢাো ভেযানীগঞ্জ নমা ফাজায উচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 65 % 

84 ঢাো ভদাহায জমািা ভাহমুশদমা অশরভ  ভাদ্রাসা   GEW CIT 85 % 

85 নযশসংদী ভকনাহযদী ভনায়াশদয়া উচ্চ শফদ্যারয় 561200 GEN DM 0 % 

86 নাযামণগঞ্জ অিাআহাজায েরাাহাশৈমা আউশনমন উচ্চ শফদ্যারম   FPP GEW 95 % 

87 পশযদপুয বাঙ্গা তুজাযপুয এসএ উচ্চ শফদ্যারম 213114 CC DM 95 % 

88 পশযদপুয বাঙ্গা তাযাআর এ এস অশরভ  ভাদ্রাসা 213182 CIT DM 95 % 

89 ভাদাযীপুয যাড়জয চতু ল্লী উচ্চ শফদ্যারম 204239 FPP GEW 95 % 

90 মুশিগঞ্জ ভরৌহজং ব্রাহ্মণগাঁও ফহূমূিী  উচ্চ শফদ্যারম 212612 DM CIT 40 % 

91 যীমতপুয ভগাঁসাআযহাে ভোদারপুয ভসকেন্ডাশয স্কুর 204358 DM GEW 82 % 

92 যীমতপুয নশিমা ভবাকজশ্বয উচ্চ শফদ্যারম 215564 CIT GEW 90 % 

93 যীমতপুয ভবদযগঞ্জ যাভবদ্রপুয অযএভ হাআ স্কুর 215561 CIT GEW 85 % 

94 যীমতপুয যীমতপুয সদয ারং উচ্চ শফদ্যারম 204365 FPP RA 78 % 

 

শফশবন্ন ম সাকয়য গ্রগশত প্রশতষ্ঠাকনয তাশরো: 

 

ক্রঃনং ভজরা উকজরা শক্ষা প্রশতষ্ঠাকনয নাভ ভেন্ডায অআশি ভেি-১ ভেি-২ 
শনভ সাণ োকজয 

গ্রগশত (%) 

1 গাজীপুয োাশসমা োরাদআমা আসরাশভমা দাশির ভাদ্রাসা 360425 DM GEW 90 % 

2 গাজীপুয োাশসমা ভিাভশদয়া উচ্চ শফদ্যারম 287746 GEW CIT 80 % 

3 গাজীপুয োশরমাড়েয ফাশরমাশদ এভএর উচ্চ শফদ্যারম 203668 GEN CIT 90 % 

4 ভগাারগঞ্জ োশসয়ানী  সসয়াদুকন্নসা উচ্চ শফদ্যারয় 284428 GEW CIT 0 % 

5 
ভগাারগঞ্জ টুঙ্গীাৈা 

গুয়াধানা শভরনা শফন্দু ফাশসনী উচ্চ 

শফদ্যারয় 564298 CIT GEW 
0 % 

6 ঢাো ভেযানীগঞ্জ নমা ফাজায উচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 65 % 

7 ঢাো ভদাহায জমািা ভাহমুশদমা অশরভ  ভাদ্রাসা   GEW CIT 85 % 

8 নযশসংদী ভকনাহযদী ভনায়াশদয়া উচ্চ শফদ্যারয় 561200 GEN DM 0 % 

9 নাযামণগঞ্জ অিাআহাজায েরাাহাশৈমা আউশনমন উচ্চ শফদ্যারম   FPP GEW 95 % 

10 পশযদপুয বাঙ্গা তুজাযপুয এসএ উচ্চ শফদ্যারম 213114 CC DM 95 % 

11 পশযদপুয বাঙ্গা তাযাআর এ এস অশরভ  ভাদ্রাসা 213182 CIT DM 95 % 

12 ভাদাযীপুয যাড়জয চতু ল্লী উচ্চ শফদ্যারম 204239 FPP GEW 95 % 

13 মুশিগঞ্জ ভরৌহজং ব্রাহ্মণগাঁও ফহূমূিী  উচ্চ শফদ্যারম 212612 DM CIT 40 % 

14 যীমতপুয ভগাঁসাআযহাে ভোদারপুয ভসকেন্ডাশয স্কুর 204358 DM GEW 82 % 

15 যীমতপুয নশিমা ভবাকজশ্বয উচ্চ শফদ্যারম 215564 CIT GEW 90 % 

16 যীমতপুয ভবদযগঞ্জ যাভবদ্রপুয অযএভ হাআ স্কুর 215561 CIT GEW 85 % 

17 যীমতপুয যীমতপুয সদয ারং উচ্চ শফদ্যারম 204365 FPP RA 78 % 
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সাধাযণ শক্ষা ধাযায় ভবাকেনার ভোস স চালুয রকক্ষে বফন শনভ সাণ গ্রগশি প্রশিকফদন জুরাআ 31, 2021 

িবাগ শনভ সাণ সম্পন্ন প্রশিষ্ঠাকনয িাশরো: 

ভজান: চট্টগ্রাভ 

ক্রঃনং ভজরা ঈকজরা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ 
ভেন্ডায 

অআশি 
ভেি-১ ভেি-২ 

শনভ সাণ োকজয 

গ্রগশি (%) 

1 েক্সফাজায ঈশিমা অবুর োকভ নূয জাহান ভচৌধুযী ঈচ্চ শফদ্যারম 106435 GEW CC 100 % 

2 েক্সফাজায চেশযমা যাশদ অহভদ ঈচ্চ শফদ্যারম 106196 FPP DM 100 % 

3 েক্সফাজায যামু ভজাশিমানারা এআচএভ সাশচ ঈচ্চ শফদ্যারম 106378 GEN CIT 100 % 

4 েক্সফাজায সদয েক্সফাজায সযোশয ঈচ্চ শফদ্যারম 106268 GEW CIT 100 % 

5 
িাগিাছশি 

িাগিাছশি 

সদয এশ ব্যাোশরমন ঈচ্চ শফদ্যারম 
203198 CC GEW 100 % 

6 িাগিাছশি দীশিনারা ভছাে ভভরুন হাআ ঈচ্চ শফদ্যারম 203205 CC GEN 100 % 

7 িাগিাছশি দীশিনারা হুশচন নপুয ঈচ্চ শফদ্যারম 203207 FPP CIT 100 % 

8 িাগিাছশি ানছশি ানছশি ফাজায ঈচ্চ শফদ্যারম   GEW DM 100 % 

9 িাগিাছশি ভাটিযাঙ্গা াশিপুয ঈচ্চ শফদ্যারম 203201 GEN GM 100 % 

10 িাগিাছশি ভাশনেছশি ভাশনেছশি েকরশজয়াে ঈচ্চ শফদ্যারম 203209 FPP GEW 100 % 

11 
িাগিাছশি ভাশনেছশি 

দশক্ষন চোকঙ্গা চাযা ভনছাশযমা আসরাশভমা দাশির  

ভাদ্রাসা 
203203 FPP GM 100 % 

12 িাগিাছশি ভাহরছশি শসঙ্গীনারা  ঈচ্চ শফদ্যারম 203200 CC GEW 100 % 

13 িাগিাছশি যাভগি ভচৌধুশয াযা জুশনময ঈচ্চ শফদ্যারম 203204 CC GEW 100 % 

14 িাগিাছশি যাভগি যাভগায গশণমাতুর ঈর অশরভ  ভাদ্রাসা 203208 DM CIT 100 % 

15 চট্টগ্রাভ চন্দনাআ সািফাশিমা এভএর ঈচ্চ শফদ্যারম 220484 FPP CIT 100 % 

16 চট্টগ্রাভ টিমা চক্রারায কৃষ্ণ ঈচ্চ শফদ্যারম 220786 GEW CIT 100 % 

17 চট্টগ্রাভ পটিেছশি দািভাযা এ শফ ভজি শসেদায ঈচ্চ শফদ্যারম   CIT GEW 100 % 

18 চট্টগ্রাভ পটিেছশি াআন্ডং ঈচ্চ শফদ্যারম 211204 GEW CIT 100 % 

19 চট্টগ্রাভ যাঈজান েদরপুয স্কুর োন্ড েকরজ   GEN CIT 100 % 

20 চট্টগ্রাভ যাঈজান গশহযা এ ভজ ওয়াআ এভ এস এভ আ ঈচ্চ শফদ্যারম 211708 GEW DM 100 % 

21 চট্টগ্রাভ ভরাহাগািা াদুমা এ শস এভ ঈচ্চ শফদ্যারম 211206 GEN CIT 100 % 

22 চট্টগ্রাভ সািোশনমা সাদাহা-ভেআশচমা ঈচ্চ শফদ্যারম 211210 CIT GEN 100 % 

23 চট্টগ্রাভ সীিাকুণ্ড জাপয নগয ণ সাচযন ঈচ্চ শফদ্যারম 211209 GEW GM 100 % 

24 ভনামািারী েশফযহাে চাশয হাে ঈচ্চ শফদ্যারম 235821 GEW GEN 100 % 

25 ভনামািারী ভোম্পানীগঞ্জ অবুনাসয ভচৌধুযী চত্বয ঈচ্চ শফদ্যারম 219412 GEW DM 100 % 

26 ভনামািারী চােশির াযকোে দাসগশযমা আঈশনমন ঈচ্চ শফদ্যারম 235800 CIT GEW 100 % 

27 ভনামািারী চােশির যাভ নাযামণপুয হাআ স্কুর 211111 CIT GEW 100 % 

28 ভনামািারী চােশির ভসাভািা ঈচ্চ শফদ্যারম 288681 GEW RA 100 % 

29 
ভনামািারী 

ভনামািারী 

সদয ভনামািারী ঈচ্চ শফদ্যারম 
235823 CIT GEW 100 % 

30 
ভনামািারী 

ভনামািারী 

সদয ভনামািারী আঈশনমন ঈচ্চ শফদ্যারম 
219413 GEW GEN 100 % 

31 ভনামািারী ভফগভগঞ্জ ভীয োকভ ফহুমুিী ঈচ্চ শফদ্যারম 235776 DM GEW 100 % 

32 ভনামািারী সুফণ সচয চয ফাো িাকসয হাে ঈচ্চ শফদ্যারম 235825 CIT GEW 100 % 

33 ভনামািারী ভসনফাগ শফজফাগ এনকে হাআ স্কুর 211113 CC GEW 100 % 

34 ভনামািারী হাশিমা চয শেং গার সস হাআ স্কুর 299745 FPP CIT 100 % 

35 ভনামািারী হাশিমা চয ইশ্বয যাম অপশজয়া ঈচ্চ শফদ্যারম 220176 GEW DM 100 % 

36 ভনামািারী হাশিমা হাজী পাশজর অহভদ দাশির ভাদ্রাসা 220191 GEW DM 100 % 

37 ভনামািারী হাশিমা বুশিচয অহভশদমা এসঅয  ভাদ্রাসা 220199 GEW DM 100 % 

38 ভপনী দাগনভূআয়াঁ ভভাভাশযজ পুয ঈচ্চ শফদ্যারম 219415 CIT GM 100 % 

39 ভপনী যশুযাভ ধশনোন্দা ভহাসকন অযা ঈচ্চ শফদ্যারম 235824 GEW CIT 100 % 

40 ভপনী ফুরগাজী ধভ সপুয  এডুকেনার একেে 211359 GEW CIT 100 % 
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ক্রঃনং ভজরা ঈকজরা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ 
ভেন্ডায 

অআশি 
ভেি-১ ভেি-২ 

শনভ সাণ োকজয 

গ্রগশি (%) 

41 ভপনী ভপনী সদয এস এভ এস আঈ ভভিাজ ফীয ঈত্তভ ঈচ্চ শফদ্যারম 219416 DM CIT 100 % 

42 ভপনী ভসানাগাজী অশভযফাদ শফশস রাহা ঈচ্চ শফদ্যারম 211361 RA GEN 100 % 

43 ফান্দযফান নাআিংছশি গুভদুভ হাআ স্কুর 103127 GEN GM 100 % 

44 যাঙ্গাভাটি োঈিারী ভফিবুশনমা ঈচ্চ শফদ্যারম 203194 GEW DM 100 % 

45 যাঙ্গাভাটি োপ্তাআ ফিআছশয েণ সফুরী নুরুর হুদা োকদশয ঈচ্চ শফদ্যারম 203218 GEW CIT 100 % 

46 যাঙ্গাভাটি জুযাছশি ফনজগী চয ঈচ্চ শফদ্যারম 203193 CIT CC 100 % 

47 যাঙ্গাভাটি নাশনয়াযচয শিরাছশি জুশনয়য হাআ স্কুর 203195 GEW CIT 100 % 

48 যাঙ্গাভাটি ফযের সুফারং ঈচ্চ শফদ্যারম 203213 DM GM 100 % 

49 যাঙ্গাভাটি ফািাআছশি েচারং দাশির ভাদ্রাসা 203217 GEN CIT 100 % 

50 যাঙ্গাভাটি ফািাআছশি তুফরান ঈচ্চ শফদ্যারম 203210 GEW CIT 100 % 

51 যাঙ্গাভাটি যাজস্থরী ফাঙ্গারশহমা ঈচ্চ শফদ্যারম 203296 CC GEW 100 % 

52 যাঙ্গাভাটি রংগদু ভআশনমুি আসরাশভমা অশরভ  ভাদ্রাসা 203215 CIT PPF 100 % 

 

শফশবন্ন ম সাকয়য গ্রগশি প্রশিষ্ঠাকনয িাশরো: 

ক্রঃনং ভজরা ঈকজরা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ 
ভেন্ডায 

অআশি 
ভেি-১ ভেি-২ 

শনভ সাণ োকজয 

গ্রগশি (%) 

1 েক্সফাজায ঈশিমা ারং ভকির হাআ স্কুর 106425 CC CIT 90 % 

2 েক্সফাজায ঈশিমা রুভিা ারং আসরাশভমা অশরভ ভাদ্রাসা 106443 DM RA 90 % 

3 েক্সফাজায কুতুফশদমা অর পারুেী অদ স দাশির ভাদ্রাসা 106330 GEN CIT 60 % 

4 েক্সফাজায চেশযমা ারাোো দাশির  ভাদ্রাসা 262443 GEW CIT 85 % 

5 েক্সফাজায চেশযমা ফুরছশি আসরাশভমা অদ স  দাশির ভাদ্রাসা 106221 RA CIT 80 % 

6 েক্সফাজায ভেেনাপ সাফযাং ঈচ্চ শফদ্যারম 106403 GM CIT 95 % 

7 েক্সফাজায ভকহিারী শিভায ভশহঈসীঈন্নাহ দাির ভাদ্রাসা 106363 GEN CIT 95 % 

8 েক্সফাজায ভকহিারী অহভশদমা িাআমাশফমা সুনশনমা দাশির  ভাদ্রাসা 106365 GEN CIT 95 % 

9 েক্সফাজায ভকহিারী ভকহিারী অআল্যান্ড ঈচ্চ শফদ্যারম 106335 CC FPP 75 % 

10 েক্সফাজায যামু ভজায়াশযয়ানারা ফাশরো ঈচ্চ শফদ্যারয়    DM CIT 0 % 

11 িাগিাছশি গুআভাযা শসন্ডুে চাশয ঈচ্চ শফদ্যারম 203197 GEW DM 95 % 

12 িাগিাছশি রক্ষ্মীছশি ফাভ সাছশি ঈচ্চ শফদ্যারম 203199 CC GEW 96 % 

13 চট্টগ্রাভ অকনামাযা ভেরযদ্বী ফিিাআন এযাদ অশর ঈচ্চ শফদ্যারম 220784 CIT GM 97 % 

14 চট্টগ্রাভ েন সফুশর ফােশরমা সযোশয ফারে ঈচ্চ শফদ্যারম 331396 GEW GM 95 % 

15 চট্টগ্রাভ ভোকিামারী ভযরওকম াফশরে হাআ স্কুর 390629 GEW RA 95 % 

16 
চট্টগ্রাভ ভোকিায়ারী 

ভযরওকয় হাসািার েকরানী শসটি েক সাকযন ঈচ্চ 

শফদ্যারয় 
  PPF WF 0 % 

17 চট্টগ্রাভ পটিেছশি ভুজপুয অদ স ঈচ্চ শফদ্যারম 349360 CIT GEW 99 % 

18 চট্টগ্রাভ পটিেছশি শিযাভ ঈচ্চ শফদ্যারম 343231 FPP CC 99 % 

19 চট্টগ্রাভ ফাঁিারী ফাঁিারী ঈচ্চ শফদ্যারম 211205 DM CIT 95 % 

20 চট্টগ্রাভ শভযসযাআ ভভািাশদমা এন এ শস ঈচ্চ শফদ্যারম 220785 RA GM 95 % 

21 চট্টগ্রাভ যাঙ্গুশনমা যপ বাো আঈশনমন ঈচ্চ শফদ্যারম 211207 CIT GEW 95 % 

22 চট্টগ্রাভ সন্দ্বী মুসাপুয ফশদঈজান ঈচ্চ শফদ্যারম 211212 GEW GEN 95 % 

23 চট্টগ্রাভ সন্দ্বী দশক্ষণ সন্দ্বী এভএর ঈচ্চ শফদ্যারম 220788 GEW GEN 95 % 

24 চট্টগ্রাভ সন্দ্বী পূফ সা সন্দ্বী আসরাভ দাশির ভাদ্রাসা 211211 GEW CIT 95 % 

25 চট্টগ্রাভ সািোশনমা শভযজাশির ঈচ্চ শফদ্যারম 331397 GEW DM 95 % 

26 ভপনী ছাগরনাআয়া ভসরাভা নাশজয ঈচ্চ শফদ্যারম 259614 CC GEW 95 % 

27 ভপনী ছাগরনাআয়া শভযজায ফাজায আসরাশভমা দাশির  ভাদ্রাসা 219414 CIT PPF 95 % 
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ক্রঃনং ভজরা ঈকজরা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ 
ভেন্ডায 

অআশি 
ভেি-১ ভেি-২ 

শনভ সাণ োকজয 

গ্রগশি (%) 

28 ফান্দযফান অশরেদভ চআিং ভকির ঈচ্চ শফদ্যারম 103089 DM CIT 85 % 

29 ফান্দযফান থানশচ ফশরািা ফাজায জুশনময হাআ স্কুর, 103147 GEW DM 75 % 

30 ফান্দযফান নাআিংছশি ফাআাশয ঈচ্চ শফদ্যারম 103129 CIT GEW 80 % 

31 ফান্দযফান নাআিংছশি ফাআাশয াহ নুরুশিন দাশির  ভাদ্রাসা 103134 GEW CIT 80 % 

32 ফান্দযফান ফান্দযফান সদয ভিানফককা ঈচ্চ শফদ্যারম 103091 CIT RA 85 % 

33 ফান্দযফান রাভা রাভা সযোশয ঈচ্চ শফদ্যারম, 103109 CIT DM 80 % 

34 ফান্দযফান রাভা িাশভয শভল্লাি আসরাভীমা দাশির  ভাদ্রাসা 103123 CIT GEW 80 % 

35 যাঙ্গাভাটি োপ্তাআ অর অশভন নুশযমা  ভাদ্রাসা 223109 GEW CIT 95 % 

36 যাঙ্গাভাটি ফযের ফরুনছশয ঈচ্চ শফদ্যারম 203211 GEN DM 90 % 

37 
যাঙ্গাভাটি 

যাঙ্গাভাটি 

সদয যাশন দমাভমী ঈচ্চ শফদ্যারম 
203216 FPP GEW 90 % 

38 যাঙ্গাভাটি রংগদু যাকফিা ভকির ঈচ্চ শফদ্যারম 203214 GEW DM 95 % 
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াধাযণ শক্ষা ধাযায় ভবাকেনার ভো স চালুয রকক্ষে বফন শনভ সাণ গ্রগশি প্রশিকফদন জুরাআ 31, 2021 

িবাগ শনভ সাণ ম্পন্ন প্রশিষ্ঠাকনয িাশরো: 

ভ ান: যা াী 

ক্রঃনং ভ রা ঈক রা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ 
ভেন্ডায 

অআশি 
ভেি-১ ভেি-২ 

শনভ সাণ োক য 

গ্রগশি (%) 

1 চাঁাআনফাফগঞ্জ ভগাভস্তাপুয ভফাশরমা শফএর ঈচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

2 চাঁাআনফাফগঞ্জ চাঁাআনফাফগঞ্জ দয চয ভন পুয ঈচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

3 
চাঁাআনফাফগঞ্জ চাঁাআনফাফগঞ্জ দয 

ঙ্কযফাটি ভপজুর ঈলূভ এপ ভে অশরভ 

ভাদ্রাা 
  PPF CIT 100 % 

4 চাঁাআনফাফগঞ্জ নাকচার মুনশ মযি অশর ঈচ্চ শফদ্যারম   DM CIT 100 % 

5 চাঁাআনফাফগঞ্জ ভবারাাে ফাচ্চাভাযী ঈচ্চ শফদ্যারম   CC GM 100 % 

6 চাঁাআনফাফগঞ্জ শফগকঞ্জ শফগঞ্জ ঈচ্চ শফদ্যারম   PPF CIT 100 % 

7  মপুযাে াঁচশফশফ ফাগ ানা শফকরোযার ঈচ্চ শফদ্যারম 216164 GEW CIT 100 % 

8 নওগাঁ অত্রাআ ফান্ধাআ খাযা ঈচ্চ শফদ্যারম 216148 FPP CIT 100 % 

9 নওগাঁ ধাভআযাে ধাভআযাে ভাশপমা ঈচ্চ শফদ্যারম 216150 FPP GEW 100 % 

10 নওগাঁ নওগাঁ দয পাকিপুয ১ ভ ঈচ্চ শফদ্যারম 216152 CIT FPP 100 % 

11 নওগাঁ ভাযা ফিগ্রাভ ঈচ্চ শফদ্যারম 216157 GEN CIT 100 % 

12 নওগাঁ ভাকদফপুয খাজুয আঈ শ ঈচ্চ শফদ্যারম  216151 CC CIT 100 % 

13 নওগাঁ ভান্দা ভ াে ফা ায অদ স ফাশরো ঈচ্চ শফদ্যারম 221565 CIT GEW 100 % 

14 নওগাঁ যানীনগয অফাদপুকুয ঈচ্চ শফদ্যারম 216156 GEW GEN 100 % 

15 নওগাঁ াাায অআাআ   ঈচ্চ শফদ্যারম 218581 GEW GM 100 % 

16 নাকোয নরিাঙ্গা শ্রীচন্দ্র শফদ্যামশণকেিন 210764 CC DM 100 % 

17 নাকোয নাকোয দয চন্দ্র োরা এঅআ ঈচ্চ শফদ্যারম 202512 GEW CIT 100 % 

18 নাকোয ফিাআগ্রাভ ফিাআগ্রাভ াআরে ঈচ্চ শফদ্যারম 293864 GEN CIT 100 % 

19 নাকোয রারপুয খুফশ পুয এভএর ঈচ্চ শফদ্যারম 210763 GEW GEN 100 % 

20 াফনা অেঘশযমা যফাশিমা ঈচ্চ শফদ্যারম 202500 FPP GEW 100 % 

21 াফনা ইশ্বযদী াযা ঝাঈশদমা ঈচ্চ শফদ্যারম 202507 FPP CIT 100 % 

22 াফনা চােকভায ফাঘরফািী ভোআ দাশখর  ভাদ্রাা 202503 FPP CIT 100 % 

23 
াফনা াফনা দয 

যাধানগয ভজুভ ভিয এোকিশভ (স্কুর ও 

েকর ) 
202505 CIT GEN 100 % 

24 াফনা াফনা দয াকরা যশভ দাশখর ভাদ্রাা 427542 FPP CIT 100 % 

25 াফনা পশযদপুয ভিভযা াশ মাকমন ঈল্লা ঈচ্চ শফদ্যারম 202504 GEN CIT 100 % 

26 াফনা ভফিা নেশরমা যশমা ফাশনে ঈচ্চ শফদ্যারম 202501 GEW CIT 100 % 

27 াফনা বাঙ্গুড়া রুশ াআ স্কুর 272959 DM CIT 100 % 

28 াফনা বাঙ্গুড়া ভবিাভায ঈদমন এোকিশভ 210762 GEN CIT 100 % 

29 াফনা াঁশিয়া ভানািরা ঈচ্চ শফদ্যারম 202513 CC GEW 100 % 

30 াফনা সু ানগয  াানাযা োঞ্চন স্মৃশি ঈচ্চ শফদ্যারম 202506 CIT CC 100 % 

31 ফগুিা অদভদীশঘ নাযিপুয এভএর ঈচ্চ শফদ্যারম 212978 FPP CIT 100 % 

32 ফগুিা োালু কগায ভারঞ্চা ঈচ্চ শফদ্যারম 213373 CIT GEW 100 % 

33 ফগুিা গাফিরী ভনারিরী ঈচ্চ শফদ্যারম 215472 CC GEW 100 % 

34 ফগুিা দুচাঁশচমা েকরাযা অরিাপ অশর ঈচ্চ শফদ্যারম 215435 CC GEW 100 % 

35 ফগুিা ধুনে ধুনে অদ স ঈচ্চ শফদ্যারম 215391 CIT GEW 100 % 

36 ফগুিা নন্দীগ্রাভ োযাআ াে ফহুমূখী ঈচ্চ শফদ্যারম 215490 CIT DM 100 % 

37 ফগুিা ফগুিা দয ওমাআ এভ শ এ াফশরে স্কুর এন্ড েকর  215542 CC GM 100 % 

38 ফগুিা ফগুিা দয াফগ্রাভ কুদযিীয়া ঈচ্চ শফদ্যারম 213040 CIT GM 100 % 
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ক্রঃনং ভ রা ঈক রা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ 
ভেন্ডায 

অআশি 
ভেি-১ ভেি-২ 

শনভ সাণ োক য 

গ্রগশি (%) 

39 ফগুিা া াানপুয শনশিন্তপুয দারুর ঈলুভ দাশখর ভাদ্রাা 227291 CC GEW 100 % 

40 ফগুিা শফগঞ্জ ঈিাশর ঈচ্চ শফদ্যারম 213181 CC CIT 100 % 

41 ফগুিা ভযপুয াপুশনমা ভাফাগ ঈচ্চ শফদ্যারম 215716 CIT GEW 100 % 

42 ফগুিা াশযয়াোশন্দ শযমাোশন্দ যোশয ফারে ঈচ্চ শফদ্যারম 215589 DM GEW 100 % 

43 ফগুিা ভানািরা শযখাশর ঈচ্চ শফদ্যারম 213227 DM FPP 100 % 

44 যা াী ভগাদাগািী অর  াশভমাতু ারাশপমা অশরভ  ভাদ্রাা 201455 DM RA 100 % 

45 যা াী ভগাদাগািী চয অাশযমাদ োনাািা ঈচ্চ শফদ্যারম 271430 FPP CIT 100 % 

46 যা াী ভগাদাগািী শশয পুয ঈচ্চ শফদ্যারম 721061 GEW GEN 100 % 

47 যা াী চাযঘাে ভভাক্তাযপুয াআ স্কুর 201454 CIT FPP 100 % 

48 যা াী িাকনায ভেকরন্ডা ঈচ্চ শফদ্যারম 201458 RA CIT 100 % 

49 যা াী দুগ সাপুয ঞ্চুফাশয ঈচ্চ শফদ্যারম 221063 GEW CIT 100 % 

50 যা াী ফা শ্যাভপুয াআ স্কুর 201457 GEW CIT 100 % 

51 যা াী পুঠিমা ঝারভাশরমা ঈচ্চ শফদ্যারম 201453 DM GEW 100 % 

52 
যা াী ফাগভাযাম 

ভনাািা ঈচ্চ শফদ্যারম/াআাড়া ঈচ্চ 

শফদ্যারয় 
221060 GEW CIT 100 % 

53 যা াী ফাঘা চে যা া পুয ঈচ্চ শফদ্যারম 2210059 DM GEW 100 % 

54 যা াী ফাঘা ভপ্রশ্বশযয়া শফকনাদপুয ঈচ্চ শফদ্যারম 201452 GEW CIT 100 % 

55 যা াী ভভানপুয  াানাফাদ ঈচ্চ শফদ্যারম 201456 GEN CIT 100 % 

56 শযা গঞ্জ ঈল্লাািা ঈল্লাায অদ স ঈচ্চ শফদ্যারম   GEW DM 100 % 

57 
শযা গঞ্জ োশ পুয 

চয শগশয আঈশনমন এভ মুনসুয অশর  াশি 

ঈচ্চ শফদ্যারম 
  GEW DM 100 % 

58 শযা গঞ্জ োশ পুয িাযাোশন্দ ঈচ্চ শফদ্যারম   RA CIT 100 % 

59 শযা গঞ্জ োভাযখন্দ বদ্রঘাে াভসুন ভীন ঈচ্চ শফদ্যারম   FPP CIT 100 % 

60 শযা গঞ্জ োভাযখন্দ মুখাফরাআ লুিশপমা ঈচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

61 শযা গঞ্জ ভচৌারী এনাকমিপুয পাশ র ভাদ্রাা   GEN CIT 100 % 

62 
শযা গঞ্জ িািা 

 াাঙ্গীয গাশি চে াযপুযপুয ফশরমা ঈচ্চ 

শফদ্যারম 
  DM CIT 100 % 

63 শযা গঞ্জ ভফরকুশচ যা াপুয াআ স্কুর   GEW GM 100 % 

64 শযা গঞ্জ ভফরকুশচ ভিলুমা আরাশভমা অশরভ ভাদ্রাা   GEW GM 100 % 

65 শযা গঞ্জ যামগঞ্জ গ্রাভ াঙ্গা ংঘাি ফাশরো ঈচ্চ শফদ্যারম   GEN CIT 100 % 

66 শযা গঞ্জ যামগঞ্জ চান্দাআকোনা  ফহুমুখী ঈচ্চ শফদ্যারম   GEN FPP 100 % 

67 শযা গঞ্জ যায়গঞ্জ খখশিরা অশদফাী ঈচ্চ শফদ্যারম   GEN GM 100 % 

68 শযা গঞ্জ যায়গঞ্জ খফেণ্ঠপুয ফহুমুখী ঈচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

69 শযা গঞ্জ যায়গঞ্জ ভোোগাটি দাশখর  ভাদ্রাা   GEW CIT 100 % 

70 শযা গঞ্জ া াদপুয ে ীমা ভাশি ভরোযার াআ স্কুর   CC CIT 100 % 

71 শযা গঞ্জ শযা গঞ্জ দয শবকটাশযমা াআ স্কুর   CC GEW 100 % 

72 শযা গঞ্জ শযা গঞ্জ দয ভভযা ঈচ্চ শফদ্যারম   CC GEW 100 % 

73 শযা গঞ্জ শযা গঞ্জ দয াআোিা ভকির ঈচ্চ শফদ্যারম   CIT GEN 100 % 

74 
শযা গঞ্জ শযা গঞ্জ দয 

খমদ অেফয ঞ্চর ভভকভাশযমার ঈচ্চ 

শফদ্যারম 
  CIT CC 100 % 

75 শযা গঞ্জ শযা গঞ্জ দয অরভপুয ঈচ্চ শফদ্যারম   CIT GEW 100 % 

76 শযা গঞ্জ শযা গঞ্জ দয িঃ িাশভনায ভকিা ঈচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

77 শযা গঞ্জ শযা গঞ্জ দয শযা গঞ্জ ফহুমূখী ঈচ্চ শফদ্যারম   GEW GEN 100 % 
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শফশবন্ন ম সাকয়য গ্রগশি প্রশিষ্ঠাকনয িাশরো: 

 

ক্রঃনং ভ রা ঈক রা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ 
ভেন্ডায 

অআশি 
ভেি-১ ভেি-২ 

শনভ সাণ োক য 

গ্রগশি (%) 

1  মপুযাে অকেরপুয োশযা ঈচ্চ শফদ্যারম 216158 CC GEW 95 % 

2  মপুযাে অকেরপুয অকেরপুয শশনময (অশরভ)  ভাদ্রাা  216159 PPF WF 95 % 

3  মপুযাে োরাআ পুনে ঈচ্চ শফদ্যারম 216161 CC CIT 98 % 

4  মপুযাে ভক্ষিরার ভামুদপুয শফএর াআ স্কুর 216163 GEW CIT 95 % 

5 
 মপুযাে  মপুযাে দয 

 মপুযাে অয শফ যোশয ঈচ্চ 

শফদ্যারম 
216160 GEW CIT 90 % 

6 নওগাঁ নওগাঁ দয চেপ্রাদ আরাশভমা অশরভ  ভাদ্রাা 216153 CIT CC 97 % 

7 নওগাঁ শনমাভিপুয ার ফাযী শফএর ঈচ্চ শফদ্যারম 216155 GEW RA 97 % 

8 নওগাঁ শিিরা শিিরা ঈচ্চ শফদ্যারম 216154 GEN CIT 97 % 

9 নওগাঁ ফদরগািী ভগাফয চািাাে ঈচ্চ শফদ্যারম 401724 GEW RA 60 % 

10 নাকোয ফিাআগ্রাভ ভ ানাআর এভএর ঈচ্চ শফদ্যারম 202510 CC GEW 80 % 

11 নাকোয ফাগাশিািা ভরােভানপুয ঈচ্চ শফদ্যারম 202508 CIT DM 70 % 

12 নাকোয রারপুয েশযভপুয ঈচ্চ শফদ্যারম 202511 GEW PPF 70 % 

13 নাভোয শংিা োটুমা ফি ঈচ্চ শফদ্যারম 202509 CC GEW 95 % 

14 শযা গঞ্জ ঈল্লাাড়া শরপুয অভিাঙ্গা েকর  এন্ড েকর    GEW CC 85 % 

15 শযা গঞ্জ ভফরকুশচ ভলারকিা  াঙ্গাশরমা ঈচ্চ শফদ্যারম   GEW GM 90 % 

16 শযা গঞ্জ যামগঞ্জ যামগঞ্জ াআরে ঈচ্চ শফদ্যারম   DM RA 85 % 

17 শযা গঞ্জ শযা গঞ্জ দয ধুকুশযয়া ফহুমূখী ঈচ্চ শফদ্যারয়   FPP DM 98 % 

18 শযা গঞ্জ শযা গঞ্জ দয অশযমকভান ঈচ্চ শফদ্যারম   GEW DM 90 % 

19 শযা গঞ্জ শযা গঞ্জ দয ভশল্লো িানাঈল্লা অনাযী ঈচ্চ শফদ্যারম   GEN GM 40 % 
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সাধাযণ শক্ষা ধাযায় ভবাকেনার ভোস স চালুয রকক্ষে বফন শনভ সাণ গ্রগশি প্রশিকফদন জুরাআ 31, 2021 

িবাগ শনভ সাণ সম্পন্ন প্রশিষ্ঠাকনয িাশরো: 

ভজান: খুরনা 

ক্রঃনং ভজরা ঈকজরা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ ভেন্ডায অআশি ভেি-১ ভেি-২ 
শনভ সাণ োকজয 

গ্রগশি (%) 

1 কুশিমা কুভাযখারী ভভাহাম্মাশদ আসরাশভমা দাশখর  ভাদ্রাসা 201240 CC CIT 100 % 

2 কুশিমা কুভাযখারী ভকহন্দ্রপুয ভসকেন্ডাশয স্কুর 201256 CC GM 100 % 

3 কুশিমা কুভাযখারী সাশদপুয অশরভ  ভাদ্রাসা  201247 CIT GEW 100 % 

4 কুশিমা কুশিমা সদয শচমু্বশরমা ঈচ্চ শফদ্যারম 243238 GEW GEN 100 % 

5 কুশিমা ভখােসা ইশ্বযদী ভসকেন্ডাশয ঈচ্চ শফদ্যারম 201254 CIT GEW 100 % 

6 কুশিমা গাংনী শদ পুযািন কুশিমা ঈচ্চ শফদ্যারম 201258 CIT GEW 100 % 

7 কুশিমা ভদৌরিপুয িাযাগুশনমা ভসকেন্ডাশয স্কুর 201117 CIT GEW 100 % 

8 কুশিমা ভবিাভাযায ধযভপুয ভসকেন্ডাশয স্কুর 197958 CC GEW 100 % 

9 খুরনা েমযা েমযা ােফাশিমা স্কুর ও েকরজ 208955 RA CIT 100 % 

10 খুরনা ডুমুশযমায হাজীিাঙা খারশ সাশহমায একে ঈচ্চ শফদ্যারম 208943 GEW DM 100 % 

11 খুরনা ভিযখাদা ঞ্চল্লী অদা স হাআ স্কুর 208959 RA CIT 100 % 

12 খুরনা দাকো ফাজুয়া আঈশনমন ঈচ্চ শফদ্যারম 208942 DM CIT 100 % 

13 খুরনা দাকো ভভাহাম্মদ অশর ঈচ্চ শফদ্যারম  208952 GEW CIT 100 % 

14 খুরনা শদঘশরমা সুগশি ভসকেন্ডাশয স্কুর 208954 GEW CIT 100 % 

15 খুরনা শদঘশরমা হাকচশনমা দাশখর  ভাদ্রাসা 208944 GEW CIT 100 % 

16 খুরনা াআেগাছা ভে শজএ আচ এপ ভভৌখারী আঈনাআকেি এোকিশভ 208956 DM GEN 100 % 

17 খুরনা ফুরিরা দাকভাদয এভএভ ঈচ্চ শফদ্যারম 208953 GEW CIT 100 % 

18 খুরনা ফটিমাঘাো শফযাে ঈচ্চ শফদ্যারম 208941 GEW CIT 100 % 

19 খুরনা রূসা ভফরফুশরমা আসরাশভমা ঈচ্চ শফদ্যারম 208960 CIT FPP 100 % 

20 চুমািাঙ্গা অরভিাঙ্গা হাযশদ ভীয সাভসুশিন অহকভদ ভসকেন্ডাশয স্কুর 201267 DM RA 100 % 

21 চুমািাঙ্গা চুমািাঙ্গা সদয খিকগাদা ভসকেন্ডাশয স্কুর 201269 GEW GM 100 % 

22 চুমািাঙ্গা জীফননগয হাদাহ এভএর ঈচ্চ শফদ্যারম 201252 GEW RA 100 % 

23 চুমািাঙ্গা জীফননগয জীফন নগয থানা অশরভ  ভাদ্রাসা 198020 GEW CIT 100 % 

24 চুমািাঙ্গা দামুিহুদা শফষ্ণপুয  হাআ স্কুর 198014 GEW RA 100 % 

25 শঝনাআদহ োশরগঞ্জ চাঁচড়া ঈচ্চ শফদ্যারম   CIT GEW 100 % 

26 শঝনাআদহ ভোেচাঁদপুয ভখ ভভাজপপায ভহাকসন ভসকেন্ডাশয শফদ্যারম   CIT RA 100 % 

27 শঝনাআদহ শঝনাআদহ সদয ভধুপুয হাআ স্কুর   CIT GEW 100 % 

28 শঝনাআদহ শঝনাআদহ সদয ভুশিমায গাটি যসুরপুয অশরভ ভাদ্রাসা   FPP GEW 100 % 

29 শঝনাআদহ ভকহপুয খাশরপুয ভসকেন্ডাশয স্কুর   CIT GEW 100 % 

30 শঝনাআদহ শরকুা োিরাগযী ভসকেন্ডাশয স্কুর   CIT GM 100 % 

31 শঝনাআদহ হশযনাকুন্ডু বফানী পুয ঈচ্চ শফদ্যারম   CIT GEW 100 % 

32 নিাআর োশরমা াহফাগ আঈনাআকেি এোকিশভ 216455 CIT GEN 100 % 

33 ফাকগযহাে েচুমা ভভাফাকমদুর আসরাভ ভসকেন্ডাশয স্কুর 197890 FPP CIT 100 % 

34 ফাকগযহাে পশেযহাে ভারগায সযোশয ঈচ্চ  শফদ্যারম 217854 CIT GEW 100 % 

35 ফাকগযহাে ফাকগযহাে সদয ভে ভজ এস শ আঈ যাজাযপুয ঈচ্চ শফদ্যারম 197888 GEW CIT 100 % 

36 ফাকগযহাে ভভাল্লাহাে সাশচদা চুনকখারা এভশফ ভসকেন্ডাশয  স্কুর 218620 GEW GM 100 % 

37 ফাকগযহাে যাভার পয়রাহাে  োভার ঈশিন ভাধ্যশভে স্কুর 212188 GEW CIT 100 % 

38 ফাকগযহাে যণকখারা যাকয়নদা াআরে সযোশয ঈচ্চ শফদ্যারম 217858 CC GM 100 % 

39 ভাগুযা ভাগুযা সদয োঠখাশর ঈচ্চ শফদ্যারম 263999 CC GM 100 % 
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ক্রঃনং ভজরা ঈকজরা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ ভেন্ডায অআশি ভেি-১ ভেি-২ 
শনভ সাণ োকজয 

গ্রগশি (%) 

40 ভাগুযা ভাগুযা সদয জগদর রুশি অশরভ  ভাদ্রাসা 222314 CC GEW 100 % 

41 ভাগুযা ভভাহাম্মদপুয রা ফাশযমা ভসকেন্ডাশয স্কুর 199837 GEW CIT 100 % 

42 ভাগুযা াশরো াশরো থানা ঈচ্চ শফদ্যারম 1499838 GEW CIT 100 % 

43 ভাগুযা শ্রীপুয শ্রীকোর ভসকেন্ডাশয স্কুর 222315 CC GEW 100 % 

44 ভভকহযপুয গাংনী গাড়াকিাফ ভসকেন্ডাশয স্কুর 197996 CIT GEW 100 % 

45 ভভকহযপুয মুশজফনগকয অদ স ঈচ্চ শফদ্যারম 256431 CIT CC 100 % 

46 ভভকহযপুয ভভকহযপুয সদয অযঅয ভসকেন্ডাশয স্কুর 243734 CIT CC 100 % 

47 ভভকহযপুয ভভকহযপুয সদয অভঝুশ অশরভ  ভাদ্রাসা 201250 GEW DM 100 % 

48 মকায বমনগয নওািা শহজবুল্লাহ দাশখর  ভাদ্রাসা   GEW CIT 100 % 

49 মকায বমনগয এেিাযপুয ভকির ঈচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

50 মকায ভেফপুয মুরগ্রাভ ভসকেন্ডাশয স্কুর   FPP CIT 100 % 

51 মকায ভচৌগাছা শিশফরা হাজী াজাহান অশর ঈচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

52 মকায শঝেযগাছা ভিওযা অশজজুয যহভান ভসকেন্ডাশয শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

53 মকায ফাঘাযািা জহুযপুয যাভ ভগাার এভএর ঈচ্চ শফদ্যারয়   GEW CIT 100 % 

54 মকায ভশনযাভপুকয ভশনযাভপুয অদ স সশম্মরনী ঈচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

55 মকায মকায সদয মুকেশ্বযী ভসকেন্ডাশয স্কুর   GEW CIT 100 % 

56 মকায া সা ভফনার এভএর ঈচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

57 সািক্ষীযা অাশুশন কুণ্ডুশযমা শএন হাআ স্কুর 208945 GEW CIT 100 % 

58 সািক্ষীযা েরাকযামা দভদভ ঈচ্চ শফদ্যারম 208957 CIT DM 100 % 

59 সািক্ষীযা োশরগঞ্জ চম্পাফুর এশশস ভাধ্যশভে শফদ্যাশে 208946 GM CC 100 % 

60 সািক্ষীযা িারা ফুরফািী ভসকেন্ডাশয স্কুর 371082 CIT PPF 100 % 

61 সািক্ষীযা িারা পারামা চান্দোঠি গ্রণী ভসকেন্ডাশয স্কুর 209950 GEW GM 100 % 

62 সািক্ষীযা ভদফহাো ভফাকহযা এ টি ভসকেন্ডাশয স্কুর  208948 GEN CIT 100 % 

63 সািক্ষীযা শ্যাভনগয ইশ্বযপুয এ ভসাফহান ঈচ্চ শফদ্যারম 208947 FPP GM 100 % 

64 সািক্ষীযা সািক্ষীযা সদয সািক্ষীযা সযোশয ঈচ্চ শফদ্যারয় 208949 CC CIT 100 % 

65 সািক্ষীযা সািক্ষীযা সদয কুখযারী অহভশদমা দাশখর  ভাদ্রাসা 208958 GEW CIT 100 % 

 

শফশবন্ন ম সাকয়য গ্রগশি প্রশিষ্ঠাকনয িাশরো: 

 

ক্রঃনং ভজরা ঈকজরা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ ভেন্ডায অআশি ভেি-১ ভেি-২ 
শনভ সাণ োকজয 

গ্রগশি (%) 

1 নিাআর ভরাহাগিা ভশল্লেপুয আঈশনমন ঈচ্চ শফদ্যারম 216458 GEW FPP 85 % 

2 ফাকগযহাে শচিরভাযী চযফাশনয়াযী ঈচ্চ শফদ্যারম 212187 DM GM 98 % 

3 ফাকগযহাে ভংরা এসটি াঈর'এস ঈচ্চ শফদ্যারম 217855 CC CIT 95 % 

4 ফাকগযহাে ভভাড়রগঞ্জ ভহশসশনমা অশরভ  ভাদ্রাসা 217856 GEW CIT 91 % 

5 ফাকগযহাে ভভাড়রগঞ্জ ঞ্চগাঁও এভএভ ঈচ্চ শফদ্যারম 217857 CIT DM 85 % 

6 ফাকগযহাে যণকখারা দশক্ষন যাজাপুয দাশখর  ভাদ্রাসা ও এশিভখানা 197892 GEW DM 95 % 
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সাধাযণ শক্ষা ধাযায় ভবাকেনার ভোস স চালুয রকক্ষে বফন শনভ সাণ গ্রগশি প্রশিকফদন জুরাআ 31, 2021 

িবাগ শনভ সাণ সম্পন্ন প্রশিষ্ঠাকনয িাশরো: 

ভজান: ফশযার 

ক্রঃনং ভজরা উকজরা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ 
ভটন্ডায 

অআশড 
ভেড-১ ভেড-২ 

শনভ সাণ োকজয 

গ্রগশি (%) 

1 ঝারোঠি োঠাশরমা ভে শফ ভে হাআ স্কুর 210100 CIT GM 100 % 

2 ঝারোঠি ঝারোঠি সদয উকবাধন ভসকেন্ডাশয স্কুর 214345 RA GEW 100 % 

3 ঝারোঠি নরশছটি প্রিা উচ্চ শফদ্যারম 210101 CIT GEW 100 % 

4 ঝারোঠি নরশছটি নরশছটি  আসরাশভমা এস অয  ভাদ্রাসা 211652 CIT DM 100 % 

5 ঝারোঠি যাজাপুয ভকনাহয পুয উচ্চ শফদ্যারম 211658 CIT GEW 100 % 

6 টুমাখারী েরাাডা শখভায প্রফুল্ল ভবৌভশভে ভসকেন্ডাশয স্কুর   CC CIT 100 % 

7 টুমাখারী েরাাডা আকুফ অশর িালুেদায আসরাশভমা পশজর ভাদ্রাসা   FPP CIT 100 % 

8 টুমাখারী গরাশচা হশযকদফপুয ভসকেন্ডাশয স্কুর   GEW CIT 100 % 

9 টুমাখারী দশভনা এস এ ভসকেন্ডাশয স্কুর    GEN CIT 100 % 

10 টুমাখারী দুভশে অংগশযমা ভসকেন্ডাশয স্কুর   CC GEW 100 % 

11 টুমাখারী টুমাখারী সদয ফদযপুয াকহদ স্মৃশি ভসকেন্ডাশয শফদ্যারম   DM RA 100 % 

12 টুমাখারী ফাউপর োরাআমা উচ্চ শফদ্যারম   CC CIT 100 % 

13 টুমাখারী ফাউপর ফাকজ ভহর ভাধ্যশভে উচ্চ শফদ্যারম   CIT WF 100 % 

14 টুমাখারী শভজসাগঞ্জ শভজসাগন আউশডএস উচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

15 টুমাখারী যাঙ্গাফাশর চয ভনিাজ  এ সাত্তায উচ্চ শফদ্যারম   DM FPP 100 % 

16 টুমাখারী যাঙ্গাফাশর ভভৌডুশফ সযোশয উচ্চ শফদ্যারম   FPP DM 100 % 

17 শকযাজপুয শজমানগয েরাযান চন্দীপুয অদ স উচ্চ শফদ্যারম 198195 DM CIT 100 % 

18 শকযাজপুয শকযাজপুয সদয ভিজদাসোটি ভসকেন্ডাশয শফদ্যারম 198196 FPP CIT 100 % 

19 ফযগুনা অভিরী িাশযোটা ভসকেন্ডাশয স্কুর   GEW DM 100 % 

20 ফযগুনা িারিরী ভছাকটা ভফাশগ শ ভে হাআ স্কুর   FPP CIT 100 % 

21 ফযগুনা িারিরী পূফ সা েচু াত্রা সারাহা দাশখর  ভাদ্রাসা   FPP CIT 100 % 

22 ফযগুনা াথযঘাটা োরকভঘা মুসশরভ ভসকেন্ডাশয স্কুর   CC GEW 100 % 

23 ফযগুনা াথযঘাটা ফাশয অজাদ ভসকেন্ডাশয স্কুর   CC GEW 100 % 

24 ফযগুনা ফযগুনা সদয জাপযাখারী উচ্চ শফদ্যারম   CC DM 100 % 

25 ফযগুনা ফযগুনা সদয ফাবুগঞ্জ অদ স ভসকেন্ডাশয স্কুর   FPP CIT 100 % 

26 
ফযগুনা ফযগুনা সদয 

অআরা টোটা দারুর উলূভ সকরশহমা দাশখর  

ভাদ্রাসা   GEW CIT 
100 % 

27 ফযগুনা ভফিাগী যশণপুয গশডমাফদুশনমা এাশেমা অশরভ  ভাদ্রাসা   CC GEN 100 % 

28 ফযগুনা ভফিাগী চাঁদখারী আসহােী উচ্চ শফদ্যারম   GEN CIT 100 % 

29 ফশযার অগগরঝাডা ফাযাশেয়া ভসকেন্ডাশয স্কুর 211645 GEW DM 100 % 

30 ফশযার উশজযপুয জমশ্রী মুশন্ডাা  এস এ শফ এ  ভসকেন্ডাশয স্কুর 214344 CIT DM 100 % 

31 ফশযার উশজযপুয চয রক্ষ্মীপুয উচ্চ শফদ্যারম 211654 DM CIT 100 % 

32 ফশযার ভগৌযনদী ভাশহরাযা এন এ ভসকেন্ডাশয স্কুর 211655 DM GEW 100 % 

33 ফশযার ফাকেযগঞ্জ ভাছুমা খাশর ভয-আ-ফাংরা ভসকেন্ডাশয শফদ্যারম 210099 GEN CIT 100 % 

34 ফশযার ফানাযীাডা ফাআাযী  ভসকেন্ডাশয স্কুর 211656 CIT GEW 100 % 

35 ফশযার ফানাযীাডা এভ এ রাশিপ ফহুমুখী দাশখর ভাদ্রাসা 211653 CIT GEW 100 % 

36 
ফশযার ফাবুগঞ্জ 

যাকদ খান ভভনন ভকডর হায়ায ভসকেন্ডাশয 

শফদ্যারম 214342 DM RA 
100 % 

37 ফশযার ভভকহশন্দগঞ্জ উদমপুয মুসশরভ অেন্ড উচ্চ শফদ্যারম 365658 GEN CIT 100 % 

38 ফশযার ভভকহশন্দগঞ্জ বাঙ্গা োশদযফাদ ভসকেন্ডাশয স্কুর 211657 GEW CIT 100 % 

39 ফশযার শহজরা অরহাজ্ব ভাওরানা মুস্তা শপজুয যহভান উচ্চ 211651 FPP GM 100 % 
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ক্রঃনং ভজরা উকজরা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ 
ভটন্ডায 

অআশড 
ভেড-১ ভেড-২ 

শনভ সাণ োকজয 

গ্রগশি (%) 

শফদ্যারম 

40 ভবারা চযপোন চযপোন ফাজায ভসকেন্ডাশয স্কুর 227453 FPP CIT 100 % 

41 ভবারা চযপোন ভচৌমুহনী এ এভ শড  ভাদ্রাসা 227469 FPP CIT 100 % 

42 ভবারা িজুমুশিন ম্ভপুয ভসকেন্ডাশয স্কুর 214223 CIT GEW 100 % 

43 ভবারা ভদৌরিখান অজহায অশর ভসকেন্ডাশয স্কুর 225047 GEW CIT 100 % 

44 ভবারা ভফাযহানউশিন ভদউরা িালুেদায ফাশি ভসকেন্ডাশয শফদ্যারয় 226155 DM CIT 100 % 

45 ভবারা ভবারা সদয ভবারা সযোশয উচ্চ শফদ্যারম 226978 GEW CIT 100 % 

46 ভবারা ভবারা সদয চন্দ্র প্রসাদ আসরাশভমা অশরভ  ভাদ্রাসা 214221 GEW CIT 100 % 

47 ভবারা রারকভাহন অশ্রাপ নগয উচ্চ শফদ্যারম 227685 GEW DM 100 % 

 

শফশবন্ন ম সাকয়য গ্রগশি প্রশিষ্ঠাকনয িাশরো: 

 

ক্রঃনং ভজরা উকজরা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ 
ভটন্ডায 

অআশড 
ভেড-১ ভেড-২ 

শনভ সাণ োকজয 

গ্রগশি (%) 

1 টুমাখারী গরাশচা ভাধ্য ানশি আসরাশভমা অশরভ  ভাদ্রাসা   GEW CIT 80 % 

2 টুমাখারী গরাশচা ানশি ভসকেন্ডাশয স্কুর   GEW CIT 80 % 

3 
ফশযার ফাকেযগঞ্জ 

ভে.শস.ভে অজহায অরী শভঞা ভাধ্যশভে 

শফদ্যারয়   GEW GM 
0 % 

4 ফশযার মুরাদী গাছুয়া অব্দুর োকদয ভাধ্যশভে শফদ্যারয়   GEW GM 0 % 

5 ফশযার সদয সাআদা ভশজদুনকনসা উচ্চ শফদ্যারম 214343 CIT DM 95 % 

6 ভবারা ভনপুযা সাকুশচমা ভসকেন্ডাশয স্কুর 227751 CC CIT 98 % 

7 ভবারা ভনপুযা সকভদপুয ফাঙরাফাজায উচ্চ শফদ্যারম 214224 GEW DM 95 % 
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সাধাযণ শক্ষা ধাযায় ভবাকেনার ভোস স চালুয রকক্ষে বফন শনভ সাণ গ্রগশি প্রশিকফদন জুরাআ 31, 2021 

িবাগ শনভ সাণ সম্পন্ন প্রশিষ্ঠাকনয িাশরো: 

ভজান: শসকরট 

ক্রঃনং ভজরা উকজরা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ 
ভটন্ডায 

অআশড 
ভেড-১ ভেড-২ 

শনভ সাণ 

োকজয 

গ্রগশি (%) 

1 ভভৌরবীফাজায েভরগঞ্জ এভ এ ওহাফ উচ্চ শফদ্যারম   GEW GEN 100 % 

2 ভভৌরবীফাজায কুরাউডা উত্তয কুরাউডা উচ্চ শফদ্যারম   CC CIT 100 % 

3 ভভৌরবীফাজায জুডী জজফুয  নগয উচ্চ শফদ্যারম   CC CIT 100 % 

4 ভভৌরবীফাজায ফডকরখা োঠার টাশর উচ্চ শফদ্যারম   CIT GEW 100 % 

5 ভভৌরবীফাজায যাজনগয ভকহারার উচ্চ শফদ্যারম   CIT GEW 100 % 

6 ভভৌরবীফাজায যাজনগয ভভাকাশযমা এভদাশদমা দাশখর  ভাদ্রাসা   CIT GEW 100 % 

7 ভভৌরবীফাজায শ্রীভঙ্গর ভভানাউল্লাহ অদ স উচ্চ শফদ্যারম   GEW PPF 100 % 

8 শসকরট ওসভানী নগয ভগারাফাজায অদ স উচ্চ শফদ্যারম 216138 DM CIT 100 % 

9 শসকরট োনাআঘাট োনাআঘাট সযোশয  উচ্চ শফদ্যারম 226229 CIT GEW 100 % 

10 শসকরট ভগামাআনঘাট ডাঃ. আশদ্রস অশর উচ্চ শফদ্যারম 226226 GEW PPF 100 % 

11 শসকরট ভগামাআনঘাট অশভয শভমা উচ্চ শফদ্যারম 278023 GEW GEN 100 % 

12 শসকরট ভগারাগঞ্জ ফডামা উচ্চ শফদ্যারম 216137 GEW RA 100 % 

13 শসকরট জজন্তাপুয সাশযঘাট উচ্চ শফদ্যারম  226230 CC GEW 100 % 

14 শসকরট ভপঞ্চুগঞ্জ উত্তায কুশমাযা ভসকেন্ডাশয শফদ্যারম  226220 GEW CIT 100 % 

15 শসকরট শফমানীফাজায জরটা হাআ স্কুর 216136 GEW RA 100 % 

16 শসকরট শসকরট সদয হজযি াহ যান (যাঃ) উচ্চ শফদ্যারম 226225 CIT GEN 100 % 

17 শসকরট শসকরট সদয শিভ  সদয উচ্চ শফদ্যারম 294729 DM RA 100 % 

18 শসকরট শসকরট সদয শেকাযী ভভাহন গার সস উচ্চ শফদ্যারম 294728 GEW CIT 100 % 

19 সুনাভগঞ্জ ছািে ধনপুয অসভি অশর াফশরে হাআ স্কুর 226224 CIT CC 100 % 

20 সুনাভগঞ্জ ছািে হাজী োভায অরী উচ্চ শফদ্যারম 226222 GEW DM 100 % 

21 সুনাভগঞ্জ জগন্নাথপুকয যাণীগঞ্জ উচ্চ শফদ্যারম 278022 CC RA 100 % 

22 সুনাভগঞ্জ শদযাআ হাজী ভাহমুদ শভমা আসরাভ আসরাশভমা দাশখর ভাদ্রাসা 216139 CC RA 100 % 

23 সুনাভগঞ্জ শদযাআ ব্রকজন্দ্রগঞ্জ অয শস উচ্চ শফদ্যারম 226221 FPP GEW 100 % 

24 সুনাভগঞ্জ ধভ স াা জমশ্রী হাআ স্কুর 226223 GEW DM 100 % 

25 সুনাভগঞ্জ সাল্লা শগশডধয উচ্চ শফদ্যারম 216140 FPP DM 100 % 

26 হশফগঞ্জ অজশভশযগঞ্জ জরসুখ ভে শজ শ হাআ স্কুর   CIT RA 100 % 

27 হশফগঞ্জ অজশভশযগঞ্জ ভভাভচান ভ ূঁআয়া অদ স দাশখর  ভাদ্রাসা   GEN CIT 100 % 

28 হশফগঞ্জ অজশভশযগঞ্জ শফ-াা উচ্চ শফদ্যারম   GEW DM 100 % 

29 হশফগঞ্জ চুনারুঘাট অরহাজ ভভাজাফ্পয উশিন উচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

30 হশফগঞ্জ চুনারুঘাট হাজী অশরভ উল্লাহ শসশনময অশরভ  ভাদ্রাসা   GEW CIT 100 % 

31 হশফগঞ্জ নফীগঞ্জ সাআদ অশজজ হশফফ হাআ স্কুর   CIT DM 100 % 

32 হশফগঞ্জ ফাশনয়াচং ফাশনমাচং অদ স উচ্চ শফদ্যারম   FPP CIT 100 % 

33 হশফগঞ্জ ফাহুফর পুটিজুশয এসশস উচ্চ শফদ্যারম   CC CIT 100 % 

34 হশফগঞ্জ ভাশদপুয অউশরমাফাদ অয ভে উচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

35 হশফগঞ্জ রাখাআ যাশযার েযফ উচ্চ শফদ্যারম   DM CIT 100 % 

36 হশফগঞ্জ সদয হশফগঞ্জ সযোশয উচ্চ শফদ্যারম   GEN CIT 100 % 
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শফশবন্ন ম সাকয়য গ্রগশি প্রশিষ্ঠাকনয িাশরো: 

 

ক্রঃনং ভজরা উকজরা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ ভটন্ডায অআশড ভেড-১ ভেড-২ 
শনভ সাণ োকজয 

গ্রগশি (%) 

1 শসকরট জজয়ন্তপুয  যভজান রুজান যাকগযখার এোকডশভ   CIT GM 0 % 

2 শসকরট ভপঞ্চুগঞ্জ সশপয উশিন হাআ স্কুর এন্ড েকরজ   CIT RA 0 % 

3 সুনাভগঞ্জ ছািে এরশঙ্গ ভকডর উচ্চ শফদ্যারয়   FPP CIT 0 % 

4 সুনাভগঞ্জ শদযাআ যাজানী গঞ্জ হাআ স্কুর 226227 FPP RA 98 % 

5 সুনাভগঞ্জ সদয জমনগয ফাজায হাজী গশণ ফে উচ্চ শফদ্যারম 310182 GEW WF 90 % 

6 সুনাভগঞ্জ সাল্লা হীদ অরী াআরট সফ সজনীন উচ্চ শফদ্যারম 241449 FPP DM 95 % 
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াধাযণ শক্ষা ধাযায় ভবাকেনার ভো স চালুয রকক্ষে বফন শনভ সাণ গ্রগশত প্রশতকফদন জুরাআ 31, 2021 

তবাগ শনভ সাণ ম্পন্ন প্রশতষ্ঠাকনয তাশরো: 

ভজান: যংপুয 

ক্রঃনং ভজরা উকজরা শক্ষা প্রশতষ্ঠাকনয নাভ 
ভেন্ডায 

অআশি 
ভেি-১ ভেি-২ 

শনভ সাণ োকজয 

গ্রগশত (%) 

1 কুশিগ্রাভ উশরপুয ধাভকেশন উচ্চ শফদ্যারম 201962 FPP CC 100 % 

2 কুশিগ্রাভ কুশিগ্রাভ দয ভাধাআকুভাযপুয এভএর উচ্চ শফদ্যারম 215819 GEW CIT 100 % 

3 কুশিগ্রাভ শচরভাযী াশযকপয াে শভউ উচ্চ শফদ্যারম 201957 GEW CIT 100 % 

4 কুশিগ্রাভ নাকগশ্বযী িােদাায এাশেয়া দাশির ভাদ্রাা 215820 CC CIT 100 % 

5 কুশিগ্রাভ নাকগশ্বযী নাকগশ্বযী দমাভশয় াআরে এোকিশভ 215823 DM CIT 100 % 

6 কুশিগ্রাভ নাকগশ্বযী ওকমস্ট াআযািাঙ্গা অশরভ  ভাদ্রাা 215824 GEW CIT 100 % 

7 কুশিগ্রাভ ফুরফাশি ফিশবো উচ্চ শফদ্যারম 215818 GEW CIT 100 % 

8 কুশিগ্রাভ ভূরুঙ্গাভাযী াকেশ্বযী ফযেতস উচ্চ শফদ্যারম 201955 FPP CC 100 % 

9 কুশিগ্রাভ যাজাযাে াকোমা উচ্চ শফদ্যারম 201958 GEW CIT 100 % 

10 কুশিগ্রাভ যাশজফপুয চয নওয়াজী শফএর উচ্চ শফদ্যারম 201959 GEN CIT 100 % 

11 কুশিগ্রাভ ভযৌভাযী চযশুরভাশয এভএর উচ্চ শফদ্যারম  201961 FPP CC 100 % 

12 কুশিগ্রাভ ভযৌভাযী াশিযা উচ্চ শফদ্যারম 215821 GEW CIT 100 % 

13 গাআফান্ধা ভগাশফন্দগঞ্জ যািার বুরুজ উচ্চ শফদ্যারম 199880 GEW CIT 100 % 

14 গাআফান্ধা ভগাশফন্দগঞ্জ ানতাািা এভএর উচ্চ শফদ্যারম 286774 GEW CC 100 % 

15 গাআফান্ধা রাফািী অভরাগাছী শফএভ উচ্চ শফদ্যারম 212890 GEW CIT 100 % 

16 গাআফান্ধা ফুরছশি ভেংগ্রা োশন্দ এভএ বুয দাশির ভাদ্রাা 212893 CC RA 100 % 

17 গাআফান্ধা ফুরছশি শজগাফাশি উচ্চ শফদ্যারম 221642 CIT GM 100 % 

18 গাআফান্ধা ফুরছশি গুনবাশয  শফএর উচ্চ শফদ্যারম 212891 FPP CIT 100 % 

19 গাআফান্ধা াঘাো যাভনগয শফএর উচ্চ শফদ্যারম 212894 CC CIT 100 % 

20 
গাআফান্ধা াদুল্লাপুকয 

োন্তনাগয শফনম ভূলন শফএর উচ্চ 

শফদ্যারম 212895 FPP GEW 
100 % 

21 গাআফান্ধা সুন্দযগঞ্জ ছাায াশত এশ উচ্চ শফদ্যারম 199881 CIT GEN 100 % 

22 োকুযগাঁও োকুযগাঁও দয অয ভে একস্টে উচ্চ শফদ্যারম 215859 DM CC 100 % 

23 োকুযগাঁও োকুযগাঁও দয ভেন্দ্রীয় উচ্চ শফদ্যারম 204243 GEW CIT 100 % 

24 োকুযগাঁও ীযগঞ্জ ফাশন্দমাযা উচ্চ শফদ্যারম 204224 GEW CIT 100 % 

25 োকুযগাঁও ফাশরমািাঙ্গী কুর িাশঙ্গ উচ্চ শফদ্যারম 204232 GEW CIT 100 % 

26 োকুযগাঁও যাণীংকের ভাথাপুয াফশরে াআ স্কুর 215853 CIT GEN 100 % 

27 োকুযগাঁও শযপুয ধীযগঞ্জ উচ্চ শফদ্যারম 204227 GEW CIT 100 % 

28 শদনাজপুয িানাভা ফাসুশর উচ্চ শফদ্যারম   DM GEW 100 % 

29 শদনাজপুয শচশযযফন্দয দশক্ষণ রা ফািী উচ্চ শফদ্যারম   CC GEW 100 % 

30 শদনাজপুয শদনাজপুয দয চান্দগঞ্জ অ  ভ শফ এর উচ্চ শফদ্যারম   FPP CIT 100 % 

31 শদনাজপুয াফ সতীপুয াফশরে াআ স্কুর   FPP GEW 100 % 

32 শদনাজপুয শফযর ধুকুয ঝাশি শফএর উচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

33 শদনাজপুয শফযাভপুয যাভকৃষ্ণপুয উচ্চ শফদ্যারম   CC CIT 100 % 

34 শদনাজপুয শফযাভপুয ভফাশযকোরা াআ স্কুর   GEW CIT 100 % 

35 শদনাজপুয ফীযগঞ্জ োশফ নজরুর াআ স্কুর   GEW CIT 100 % 

36 শদনাজপুয ভফাচাগঞ্জ ভশতজাপুয উচ্চ শফদ্যারম   GEW DM 100 % 

37 শদনাজপুয াশেভপুয ফাংরা শশর যোশয উচ্চ শফদ্যারম   GEW DM 100 % 

38 নীরপাভাযী শেকাযগঞ্জ শঙ্গায গাশয উচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

39 নীরপাভাযী জরঢাো ভনেফক্তা উচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 
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ক্রঃনং ভজরা উকজরা শক্ষা প্রশতষ্ঠাকনয নাভ 
ভেন্ডায 

অআশি 
ভেি-১ ভেি-২ 

শনভ সাণ োকজয 

গ্রগশত (%) 

40 নীরপাভাযী শিভরা িাগা িাশয ফািী শফএর উচ্চ শফদ্যারম   DM CIT 100 % 

41 নীরপাভাযী ভিাভায ভানা যায় উচ্চ শফদ্যারম   DM GEW 100 % 

42 
ঞ্চগি অকোমাযী 

অরা ভিামা এশ উচ্চ শফদ্যারম এফং 

েকরজ   GEW CIT 
100 % 

43 ঞ্চগি ভেঁতুশরমা ভযানচশন্দ উচ্চ শফদ্যারম   CIT GEW 100 % 

44 
ঞ্চগি ভদফীগঞ্জ 

খুতভায শভযজা ভগারাভ াশপজ উচ্চ 

শফদ্যারম   GEW GM 
100 % 

45 ঞ্চগি ঞ্চগি দয ঞ্চগি শফ শ যোশয উচ্চ শফদ্যারম    CIT CC 100 % 

46 ঞ্চগি ভফাদা ভাআদান শদশঘ শফএর উচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

47 
ঞ্চগি ভফাদা 

নাশয ভন্ডর াে াকরশমা দাশির 

ভাদ্রাা   GEW CIT 
100 % 

48 যংপুয োউশনমা ধভভ সশ্বয ভক শফএর উচ্চ শফদ্যারম 232416 CC CIT 100 % 

49 যংপুয তাযাগঞ্জ আোযচারী উচ্চ শফদ্যারম 232619 CIT GEW 100 % 

50 যংপুয ীযগঞ্জ ফঙ্গফন্ধু স্মৃশত উচ্চ শফদ্যারম 232616 CIT GEW 100 % 

51 যংপুয ীযগাছা শফকদফ চয  শিমুিী উচ্চ শফদ্যারম 232613 CC GEW 100 % 

52 যংপুয ফদযগঞ্জ নাোযাভ শফএর উচ্চ শফদ্যারম 211054 CIT GEW 100 % 

53 
যংপুয ফদযগঞ্জ 

ফদযঞ্জ ওমাকযশমা আরাশভমা অশরভ  

ভাদ্রাা 212888 CIT FPP 
100 % 

54 যংপুয শভোপুকুয অদ স উচ্চ শফদ্যারম 286773 CIT GEN 100 % 

55 যংপুয দয বুশিয াে উচ্চ শফদ্যারম 212889 GEW CIT 100 % 

56 রারভশনযাে অশদতভাযী কুশভযাে এশশফএর উচ্চ শফদ্যারম 215822 GEW CIT 100 % 

57 রারভশনযাে োরীগঞ্জ ফশন নগয উচ্চ শফদ্যারম 200653 CIT GEW 100 % 

58 রারভশনযাে োরীগঞ্জ রুকেশ্বযী  াআ স্কুর 200654 GEW CC 100 % 

59 
রারভশনযাে ােগ্রাভ 

োওমাভাযী  অপ্তাযউশিন প্রাআন াআ 

স্কুর 200655 CIT GEN 
100 % 

60 
রারভশনযাে ােগ্রাভ 

ত্রগ্রাভ অাযতুল্লা প্রফীণ শশনময অশরভ 

ভাদ্রাা 200656 GEW CIT 
100 % 

61 
রারভশনযাে 

রারভশনযাে 

দয োশজয ভচৌযা শফএর াআ স্কুর 222768 GEW DM 
100 % 

62 রারভশনযাে াশতফান্ধায অরাজ্ব ভকয উশিন উচ্চ শফদ্যারম 200652 DM CIT 100 % 

 

শফশবন্ন ম সাকয়য গ্রগশত প্রশতষ্ঠাকনয তাশরো: 

 

ক্রঃনং ভজরা উকজরা শক্ষা প্রশতষ্ঠাকনয নাভ 
ভেন্ডায 

অআশি 
ভেি-১ ভেি-২ 

শনভ সাণ োকজয 

গ্রগশত (%) 

1 গাআফান্ধা গাআফান্ধা দয শয়াযাপুয উচ্চ শফদ্যারম 232621 CC GEW 80 % 

2 শদনাজপুয িাযর যাভপুয উচ্চ শফদ্যারম   DM GM 95 % 

3 শদনাজপুয ভঘািাঘাে দুগদুশগযাে উচ্চ শফদ্যারম   GEW DM 95 % 

4 শদনাজপুয নফাফগঞ্জ জমপুয শফএর াআ স্কুর   CC GEW 95 % 

5 শদনাজপুয ফুরফাশি যাজযাভপুয সুাআ স্কুর   GEW CIT 95 % 

6 
নীরপাভাযী জরঢাো 

াকযামা শমুর ফাযী দারুর হুদা দাশির 

ভাদ্রাা   GEW CIT 
98 % 

7 নীরপাভাযী নীরপাভাযী দয ফাশিঝা  শফএর াআ স্কুর   CIT DM 98 % 

8 নীরপাভাযী সমদপুয অর-পারুে এোকিভী   CIT GM 98 % 

9 ঞ্চগি ভেঁতুশরমা ারফাান উচ্চ শফদ্যারম   CIT GEW 80 % 

10 যংপুয গঙ্গাচিা ফিশফর শিমুিী  উচ্চ শফদ্যারম 232610 CIT GEW 95 % 
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াধাযণ শক্ষা ধাযায় ভবাকেনার ভো স চালুয রকক্ষে বফন শনভ সাণ অগ্রগশি প্রশিকফদন জুরাই 31, 2021 

িবাগ শনভ সাণ ম্পন্ন প্রশিষ্ঠাকনয িাশরো: 

ভজান: ভয়ভনশিং 

ক্রঃনিং ভজরা উকজরা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ ভটন্ডায আইশড ভেড-১ ভেড-২ 
শনভ সাণ োকজয 

অগ্রগশি (%) 

1 শেকাযগঞ্জ অষ্টগ্রাভ ে াকফ উচ্চ শফদ্যারম 271319 GEW DM 100 % 

2 শেকাযগঞ্জ অষ্টগ্রাভ ফাঙ্গারাডা ইরাশভমা দাশির  ভাদ্রাা 220254 GEW DM 100 % 

3 শেকাযগঞ্জ েটিমাশদ ভরাাজুশয ইউশনমন উচ্চ শফদ্যারম 220803 GEW DM 100 % 

4 শেকাযগঞ্জ েশযভগঞ্জ জাপযাফাদ উচ্চ শফদ্যারম 220717 CIT GEW 100 % 

5 শেকাযগঞ্জ শেকাযগঞ্জ দয আরাজ্ব াভসুশিন ভূইমান উচ্চ শফদ্যারম 220816 GEW DM 100 % 

6 শেকাযগঞ্জ কুশরমাযচয ছামসুটি ইউশনমন উচ্চ শফদ্যারম 220857 GEW CIT 100 % 

7 শেকাযগঞ্জ াকুশিমা চয রা উচ্চ শফদ্যারম 220388 CIT GEW 100 % 

8 শেকাযগঞ্জ ফাশজিপুয ভশপজুয যভন ভযােন উচ্চ শফদ্যারম 217454 GEW CC 100 % 

9 শেকাযগঞ্জ ফাশজিপুয োশরো প্রাদ উচ্চ শফদ্যারম 217565 GEW GM 100 % 

10 শেকাযগঞ্জ ভাকনপুয াজী জারার উশিন উচ্চ শফদ্যারম 220581 CC GEW 100 % 

11 জাভারপুয ইরাভপুয শ্যাভ পুয উচ্চ শফদ্যারম   DM CIT 100 % 

12 জাভারপুয ইরাভপুয কুমাোশি াভসুন্নাায উচ্চ শফদ্যারম   GEW GM 100 % 

13 জাভারপুয জাভারপুয দয ফড়ুভাযী জহুযায িাতুন উচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

14 জাভারপুয ভদওমানগঞ্জ ফাশিপুয শফএর ভরটাকযর উচ্চ শফদ্যারম   CC GEW 100 % 

15 জাভারপুয ভদওমানগঞ্জ োওমাশনমায চয এভ এর উচ্চ শফদ্যারয়   GM CC 100 % 

16 জাভারপুয ফেীগঞ্জ ফাকটাকজায নগয উচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

17 
জাভারপুয ফেীগঞ্জ 

দত্তযচয পুযান ফাত্তজুয ভীয োভার ভাকন দাশির  

ভাদ্রাা   GEW CIT 
100 % 

18 জাভারপুয শযলাফাডী ফাশযষ্টায আফদু ারাভ িালুেদায উচ্চ শফদ্যারম   FPP CIT 100 % 

19 টাঙ্গাইর ঘাটাইর চানিাযা গণ উচ্চ শফদ্যারম   CIT GEW 100 % 

20 টাঙ্গাইর টাঙ্গাইর দয ীদ জাাঙ্গীয উচ্চ শফদ্যারম   DM CIT 100 % 

21 টাঙ্গাইর ভদরদুমায ফাথুশর উচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

22 টাঙ্গাইর নাগযপুয নমনিান স্মৃশি উচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

23 টাঙ্গাইর ফাাইর ফাথুশর াদী রাইশর ভফগভ াই স্কুর   CIT GEN 100 % 

24 টাঙ্গাইর ভধুপুয আভদ আশর ভভকভাশযমার উচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

25 টাঙ্গাইর ভধুপুয নাগফাডী টাশরমুর ইরাভ দাশির  ভাদ্রাা   GEW CIT 100 % 

26 টাঙ্গাইর শভজসাপুয যাজফাডী উচ্চ শফদ্যারম   CIT GEW 100 % 

27 টাঙ্গাইর শিপুয োশরনা  উচ্চ শফদ্যারম   GEW GM 100 % 

28 ভনত্রকোনা আটাডা ভিশরগাটি শফএনএইচশে এোকডশভ 214401 GEW CIT 100 % 

29 ভনত্রকোনা েরভাোিা আশুশজমা ভজ এন শ ইনশিটিউট 214399 RA CIT 100 % 

30 ভনত্রকোনা িাশরয়াজুযী িাশরমাজুশয াইরট উচ্চ শফদ্যারম 245728 FPP GEW 100 % 

31 ভনত্রকোনা ফাযাটা শনন্তপুয উচ্চ শফদ্যারম 214400 RA CIT 100 % 

32 ভনত্রকোনা ভদন ভদন আদ স াফশরে াই স্কুর 214384 GEW CIT 100 % 

33 ভনত্রকোনা ভভানগঞ্জ ভভানগঞ্জ াইরট গব উচ্চ শফদ্যারম 214383 GEW CIT 100 % 

34 ভমভনশিং ঈশ্বযগঞ্জ ভাাগী ইউশনমন উচ্চ শফদ্যারম   GEW GM 100 % 

35 ভমভনশিং গপযগাঁও াশিকিারা উচ্চ শফদ্যারম   FPP DM 100 % 

36 ভমভনশিং গপযগাঁও কুুঁচাই এভশএভ উচ্চ শফদ্যারম   GEN CIT 100 % 

37 ভমভনশিং গপযগাঁও দাওমা দাকময সুভশর উলুভ দাশির ভাদ্রাা   GEN CIT 100 % 

38 ভমভনশিং ভগৌযীপুকযয ডাঃ. শভঃ েশযভ উচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

39 ভমভনশিং িাযাোিাম ফাটা বযা  এশ উচ্চ শফদ্যারম   CC GEW 100 % 
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ক্রঃনিং ভজরা উকজরা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ ভটন্ডায আইশড ভেড-১ ভেড-২ 
শনভ সাণ োকজয 

অগ্রগশি (%) 

40 ভমভনশিং শত্রার ধনীকিারা উচ্চ শফদ্যারম   CIT GEW 100 % 

41 ভমভনশিং ভধাফাউড়া কৃষ্ণপুয ভফাহুমুিী উচ্চ শফদ্যারম   CIT GEN 100 % 

42 ভমভনশিং নািাইর নািাইর ভযাড উচ্চ শফদ্যারম   GEW GEN 100 % 

43 ভমভনশিং ফুরপুয ভমাশয ভগাকুর চন্দ্র উচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 100 % 

44 ভমভনশিং ফুরফাশডমাম কুশভর ইউশনমন ফাদারুশিন উচ্চ শফদ্যারম   GEN CIT 100 % 

45 ভমভনশিং বালুো বাযিদুফা উচ্চ শফদ্যারম   CIT GM 100 % 

46 ভমভনশিং ভমভনশিং দয শপ্রশভমায আইশডমার াই স্কুর   FPP CIT 100 % 

47 ভমভনশিং মুক্তাগাছা নাফারুন শফদ্যা শনকেিন   RA CIT 100 % 

48 ভমভনশিং ালুমাঘাট ফাশয শমুর উচ্চ শফদ্যারম   CIT GEW 100 % 

49 ভযপুয শ্রীফযদী বাকযযা এশ উচ্চ শফদ্যারম   CIT GEW 100 % 

 

শফশবন্ন ম সাকয়য অগ্রগশি প্রশিষ্ঠাকনয িাশরো: 

ক্রঃনিং ভজরা উকজরা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ ভটন্ডায আইশড ভেড-১ ভেড-২ 
শনভ সাণ োকজয 

অগ্রগশি (%) 

1 শেকাযগঞ্জ অষ্টগ্রাভ োশদযপুয এ এভ নাথ উচ্চ শফদ্যারম 273128 GEW DM 85 % 

2 শেকাযগঞ্জ অষ্টগ্রাভ আফদুল্লাপুয দারুর কুযান দাশির  ভাদ্রাা 336026 GEW DM 15 % 

3 শেকাযগঞ্জ ইটনা ইটনা  নূযপুয শডশড ভাদ্রাা 220699 GEW DM 85 % 

4 শেকাযগঞ্জ ইটনা থাকনশ্বয াই স্কুর 336232 GEW GEN 80 % 

5 শেকাযগঞ্জ ইটনা জমশশি উচ্চ শফদ্যারম 220294 GEW DM 75 % 

6 শেকাযগঞ্জ ভবযফ আপিাবুর উরামুভ আশরভ  ভাদ্রাা  220471 GEW CIT 95 % 

7 শেকাযগঞ্জ শভঠাভইন ঘাগডা এ শজ উচ্চ শফদ্যারম 220876 GEN DM 95 % 

8 শেকাযগঞ্জ শভঠাভইন চাভাে পুয ইরাশভমা দাশির ভাদ্রাা 217572 GEW DM 85 % 

9 শেকাযগঞ্জ শভঠাভইন ভগাকদী ভজএন াই স্কুর 220366 GEW DM 70 % 

10 জাভারপুয ভাদাযগঞ্জ ফুরজুয যশভজুফুয উচ্চ শফদ্যারম   CIT DM 95 % 

11 জাভারপুয ভভরাি বাশফশে শজএভ াই স্কুর   GEW CIT 95 % 

12 টাঙ্গাইর োশরািী শিরদা উচ্চ শফদ্যারম   CIT GM 98 % 

13 টাঙ্গাইর ভগাারপুয ভবনগুরা ফাহুমুিী উচ্চ শফদ্যারম   FPP GEW 90 % 

14 টাঙ্গাইর ধনফাডী ভেন্দুমা উচ্চ শফদ্যারম   CIT GEN 95 % 

15 টাঙ্গাইর ভূঞাপুয ভগাশফিদাশ উচ্চ শফদ্যারম   GEN CIT 95 % 

16 টাঙ্গাইর ভূঞাপুয ভভিাজ পশেয উচ্চ শফদ্যারম   GEN CIT 95 % 

17 ভনত্রকোনা ভেন্দুমা ভেন্দুমা আযাশপমা ভাাইশনমা দাশির  ভাদ্রাা 214395 RA CIT 90 % 

18 ভনত্রকোনা ভেন্দুমা াশজউযা উচ্চ শফদ্যারম 214396 CIT GEW 85 % 

19 ভনত্রকোনা িাশরয়াজুযী নূযপুয ভফায়াশরয়া দাশির ভাদযাা 245729 GEW CIT 97 % 

20 ভনত্রকোনা িাশরয়াজুযী ারশদমা ভগাারকগাীনাথ উচ্চ শফদ্যারম 214331 CC CIT 95 % 

21 ভনত্রকোনা দুগ সাপুয শফশযশশয শশএনএর স্মৃশি উচ্চ শফদ্যারম 214398 GEW CIT 75 % 

22 ভনত্রকোনা ভনত্রকোনা দয মুেিার ভাাইন উচ্চ শফদ্যারম 214380 GEW GM 90 % 

23 ভনত্রকোনা পূফ সধরা নাযামণ ডয উচ্চ শফদ্যারম 214382 GEW DM 97 % 

24 ভযপুয শঝনাইগািী ঘাগডা দশক্ষণ াড়া এপ যভান উচ্চ শফদ্যারম   GEW DM 98 % 

25 ভযপুয নেরা ভভাশভনাোিা আর-আশভন দাশির  ভাদ্রাা   GEN CIT 95 % 

26 ভযপুয নেরা ধনাকুা উচ্চ শফদ্যারম   GEW CIT 80 % 

27 ভযপুয নাশরিাফাডী রাী কূডা জনিা উচ্চ শফদ্যারম   GEW DM 98 % 
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াধাযণ শক্ষা ধাযায় ভবাকেনার ভো স চালুয রকক্ষে বফন শনভ সাণ গ্রগশি প্রশিকফদন জুরাআ 31, 2021 

িবাগ শনভ সাণ ম্পন্ন প্রশিষ্ঠাকনয িাশরো: 

ভ ান:  কুশভল্লা 

ক্রঃনং ভ রা উক রা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ 
ভেন্ডায 

অআশি 
ভেি-১ ভেি-২ 

শনভ সাণ োক য 

গ্রগশি (%) 

1 কুশভল্লা অদ স দয  পুয াি়ুমাযা াকরশমা দাশির ভাদ্রাা 351467 GEN GM 100 % 

2 কুশভল্লা কুশভল্লা দশক্ষণ শফ মপুয উচ্চ শফদ্যারম 215865 CIT GEW 100 % 

3 কুশভল্লা চাশিনাম ভাধাআমা ফা ায াশদভ উচ্চ শফদ্যারম 215864 GM DM 100 % 

4 কুশভল্লা ভচৌদ্দগ্রাভ মুশিযাে উচ্চ শফদ্যারম 239291 CIT GEN 100 % 

5 কুশভল্লা শিিা ভশিভপুয অয অয আনশিটিন 222363 CIT GEW 100 % 

6 কুশভল্লা দাউদোশি াকদ নগয এভ এ  াশরর উচ্চ শফদ্যারম 215866 GEN GM 100 % 

7 কুশভল্লা ভদশফদ্বায িশরর পুয উচ্চ শফদ্যারম 201121 CIT CC 100 % 

8 কুশভল্লা ফরুিা অম্রিারী শ  অরী াআ স্কুর 243526 CIT DM 100 % 

9 কুশভল্লা বুশিচং পূন সকভাশি ভনসুয অভদ উচ্চ শফদ্যারম 228588 CIT GEW 100 % 

10 কুশভল্লা ব্রাহ্মণািা াশদার আউশনমন উচ্চ শফদ্যারম 222362 CIT GM 100 % 

11 কুশভল্লা মুযাদ নগয দশিায অকভদ ভদকরামায স্মৃশি উচ্চ শফদ্যারম 201123 CIT DM 100 % 

12 কুশভল্লা মুযাদ নগয অশ পা িাতুন উচ্চ শফদ্যারম 201122 GEN FPP 100 % 

13 কুশভল্লা ভভঘনা চিনপুয এভ এ াআ স্কুর 230525 PPF GEW 100 % 

14 কুশভল্লা রাোভ অর অশভন আনশিটিউে 215867 DM GEW 100 % 

15 কুশভল্লা দয শফশফয ফা ায উচ্চ শফদ্যারম 222739 CIT GEW 100 % 

16 কুশভল্লা ভাভনা ভাভনা যোশয উচ্চ শফদ্যারয় 255666 CIT FPP 100 % 

17 চাঁদপুয পশযদগঞ্জ াআািা আউ শ  উচ্চ শফদ্যারম 220041 CIT GEW 100 % 

18 চাঁদপুয ভিরফ উত্তয  াশভল্লা িাতুন উচ্চ শফদ্যারম 220432 GEW CIT 100 % 

19 চাঁদপুয াযাশি রুে যাভাশনমা উচ্চ শফদ্যারম 220046 CIT GEN 100 % 

20 চাঁদপুয া ীগঞ্জ যাভচন্দ্রপুয ভ ূঁআমা এোকিভী   DM GEW 100 % 

21 ব্রাহ্মণফাশিমা অিাউিা নুযপুয রুটি অফদুর ে ভআয়া  াআ স্কুর 221227 DM CIT 100 % 

22 ব্রাহ্মণফাশিমা অিাউিা ামযি া ীয েল্লা ীদ (যঃ) দাশির ভাদ্রাা 215869 GEN CIT 100 % 

23 ব্রাহ্মণফাশিমা অশুগঞ্জ িারয এ এ অআ উচ্চ শফদ্যারম 215870 GEW CIT 100 % 

24 ব্রাহ্মণফাশিমা েফা চাশিদায উচ্চ শফদ্যারম 215873 GEW CIT 100 % 

25 ব্রাহ্মণফাশিমা নফীনগয ারভগঞ্জ এ অয এভ উচ্চ শফদ্যারয় 201124 GEW PPF 100 % 

26 ব্রাহ্মণফাশিমা নাশযনগয চািারাড়  ওমা উশদ্দন উচ্চ শফদ্যারম 201125 GEW CIT 100 % 

27 ব্রাহ্মণফাশিমা ফাঞ্ছাযাভপুয  উ ানভােসন উচ্চ শফদ্যারম 221228 GEW CIT 100 % 

28 ব্রাহ্মণফাশিমা শফ মনগয ঞ্চ গাঁও অদ স উচ্চ শফদ্যারম 215871 GEW CIT 100 % 

29 
ব্রাহ্মণফাশিমা 

ব্রাহ্মণফাশিমা 

দয ষ্টগ্রাভ উচ্চ শফদ্যারম 215872 GEW DM 
100 % 

30 ব্রাহ্মণফাশিমা যাআর চুনিা এ শ এোকিশভ 215874 FPP RA 100 % 

31 ব্রাহ্মণফাশিমা যাআর অরুআর ফহুমুিী উচ্চ শফদ্যারম 215875 FPP CIT 100 % 

32 রক্ষ্মীপুয েভরনগয ভিাযাফ গঞ্জ উচ্চ শফদ্যারম 221027 CIT GEW 100 % 

33 রক্ষ্মীপুয েভরনগয চয াভসুশদ্দন  াকশযয়া আরাভী  দাশির ভাদ্রাা 208638 GEN RA 100 % 

34 রক্ষ্মীপুয যাভগঞ্জ নওগাঁ  নেল্যান  উচ্চ শফদ্যারম 2221513 CIT GEW 100 % 

35 রক্ষ্মীপুয যাভগশি ফালুয চয উচ্চ শফদ্যারম 208649 CC CIT 100 % 

36 রক্ষ্মীপুয যাভগশি যাভগশি অশিমা ফাশরো াআরে উচ্চ শফদ্যারম 276742 CIT DM 100 % 

37 
রক্ষ্মীপুয যামপুয 

দশক্ষণ যামপুয অফদুয যভান অদ স  উচ্চ 

শফদ্যারম 221515 PPF CIT 
100 % 

38 রক্ষ্মীপুয দয রক্ষ্মীপুয অআশিমার াভাদ যোশয উচ্চ শফদ্যারম 221485 FPP CIT 100 % 
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শফশবন্ন ম সাকয়য গ্রগশি প্রশিষ্ঠাকনয িাশরো: 

ক্রঃনং ভ রা উক রা শক্ষা প্রশিষ্ঠাকনয নাভ 
ভেন্ডায 

অআশি 
ভেি-১ ভেি-২ 

শনভ সাণ োক য 

গ্রগশি (%) 

1 চাঁদপুয েচুমা া যি া শনমাভি া উচ্চ শফদ্যারম 220044 DM RA 95 % 

2 চাঁদপুয ভিরফ দশক্ষণ ফাযশদমা ো ী সুরিান অভদ উচ্চ শফদ্যারম 220045 GEW CIT 98 % 

3 চাঁদপুয দয োভযাঙ্গা উচ্চ শফদ্যারম এন্ড েকর  343288 GEW DM 96 % 

4 চাঁদপুয দয ভলারঘয অদ স উচ্চ শফদ্যারম 220039 DM CIT 95 % 

5 চাঁদপুয দয দশক্ষন দাদী ভফাযানুর উলুভ দাশির ভাদ্রাা  552503 GEN CIT 0 % 

6 চাঁদপুয াআভচয নীরেভর ওভাশনমা উচ্চ শফদ্যারম 220047 CIT GEW 95 % 

7 চাঁদপুয াআভচয দুগ সাপুয উচ্চ শফদ্যারম 350485 GM GEW 95 % 
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