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           ও 

           : 

 ক্র: 

নং 

 জেলা উপজেলা প্রকজের নাম 

  ১  জগাপালগঞ্জ কাশিয়ানী ও                সত্যভামা                         বন্যা 

আশ্রয়জকনন্দ্র শনম মাণ। 

  ২  ’’ জকাটালীপাড়া পঞ্চপল্লী মাধ্যশমক শবদ্যালয় সংলগ্ন বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৩  ’’ মুকসুদপুর চরপ্রসন্নদী জক এম োশকর জ াজসন জুশনয়র গাল মস স্কুল মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র 

শনম মাণ।  

  ৪  ’’ টংগীপাড়া গও র ডাঙ্গা মাদ্রাসা সংলগ্ন  বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৫  মাদারীপুর কালশকনী জিখ  াশসনা একাজডমী এন্ড উইজমন্স কজলে সংলগ্ন বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৬  ’’ শিবচর ইশলয়াস আ জমদ জচৌধুরী শনম্ন মাধ্যশমক বাশলকা শবদ্যালয় মাজে বন্যা 

আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ ।  

  ৭  ,, রাজের জচৌয়াবীবাড়ী  জভন্নাবাড়ী মশত্লাল উচ্চ শবদ্যালয় মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৮  িরীয়ত্পুর নশড়য়া চনন্ডপুর উচ্চ শবদ্যালয় মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ ।  

  ৯  ’’ ডামুডযা  চরনারায়নপুর বাোর         বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১০  ’’ জগাসাইর াট কুচইপশি মাধ্যশমক শবদ্যালয় বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।   

  ১১  ’’ োশেরা  োশেরা ষ্টাপল্টন মাস্টার  াসান উশিন ভূইয়া উচ্চ শবদ্যালয় মাজে বন্যা 

আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ । 

  ১২  ’’ জভদরগঞ্জ কাশচকাঁটা েহুরা কাজদর উচ্চ শবদ্যালয় বন্যা আশ্রয় জকন্দ্র। 

  ১৩  ফশরদপুর ভাংগা  কােী ওয়ালী      উচ্চ শবদ্যালয় মাজে বন্যা আশ্রয় জকন্দ্র শনম মাণ  

  ১৪  ’’ চরভদ্রাসন  শবশ্বাসবাড়ী উচ্চ শবদ্যালয় মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ । 

  ১৫  ’’ নগরকান্দা ব্রাক্ষ্মনডাংগা উচ্চ শবদ্যালয় মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ১৬   সদরপুর আজকাজটরচর েনসংঘ আদি ম শনম্ন মাধ্যশমক শবদ্যালয় মাজে বন্যা আশ্রয় জকন্দ্র 

শনম মাণ । 

  ১৭  ’’ সালথা  পশিম কাগদী  াজফশেয়া মাদ্রাসা মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ১৮  টাংগাইল  মধুপুর বানুরগাছী ইসলামাবাদ মাদ্রাসা মাজে বন্যা আশ্রয় জকন্দ্র শনম মাণ  

  ১৯  ’’ ধনবাড়ী ধনবাড়ী কজলে চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ । 

  ২০  ’’ বাসাইল       ও                          বন্যা আশ্রয়ককন্দ্র শনম মান(ফুলকী 

ইউশনয়ন)।  

  ২১  ’’ ভূয়াপুর মমত্াে ফশকর উচ্চ শবদ্যালয় সংলগ্ন  মাজে বন্যা আশ্রয় জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ২২  ’’ জগাপালপুর না চী খন্দকার আসাদুজ্জামান স্কুল এন্ড কজলে মাজে বন্যা  আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ২

৩ 

 ’’ কাশল াত্ী ি ীদসাজ দ  াোরী কজলে মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ২৪   ’’                            বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ২৫  ’’ শমেমাপুর ছাওয়ালী  ভাত্কুড়া এম, জক, এ, শব বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় মাজে বন্যা 

আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ২

৬ 

 ’’ নাগরপুর েনত্া ম াশবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ২৭  জনত্রজকানা জমা নগঞ্জ  জেনপুর শনম্ন মাধ্যশমক শবদ্যালয় মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ২৮  ’’ খাশলয়াজুরী  খাশলয়াজুরী কজলে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ২৯  ’’ আটপাড়া  আটপাড়া কজলে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 
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  ৩

০ 

  মদন পদমশ্রী এ.ইউ খান উচ্চ শবদ্যালয় বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।    

  ৩১  ’’ বার াট্রা কাকুড়া বাোর ননী জগাপাল মঞ্জুশ্রী শনম্ন মাধ্যশমক শবদ্যালয় মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র 

শনম মাণ। 

  ৩২ জনত্রজকানা জকন্দুয়া আশছয়া ও রাশ লা জরশে: জবসরকারী প্রা: শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র 

শনম মাণ। 

  ৩৩ োমালপুর জদওয়ানগঞ্জ জদওয়ানগঞ্জ মশ লা জটকশনকযাল এন্ড শব,এম কজলে মাজে   বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র 

শনম মাণ।  

  ৩৪ ’’ মাদারগঞ্জ মা মুদা জবলাল শবএম কাশরগরী কজলে মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৩৫ ’’ জমলান্দ  জক.শে.এস.ম র জসাব ান মশফে উচ্চ শবদ্যালয় বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৩৬ ’’ ইসলামপুর রামভদ্রা দাশখল মাদ্রাসা মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৩৭ ’’ সশরষাবাড়ী  যমুনা  উচ্চ শবদ্যালয় সংলগ্ন  মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৩৮ ’’ বকিীগঞ্জ ভাটি জখওয়ারচর  উচ্চ শবদ্যালয় প্রাংগজন বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৩৯ শকজিারগঞ্জ অষ্টগ্রাম  জমা নত্লা উচ্চ শবদ্যালয় বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৪০ ’’ জভরব  শ্রীনগর উচ্চ শবদ্যালয়  বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৪১ ’’ জ াজসনপুর চরকাটি ারী শনম্নমাধ্যশমক শবদ্যালয় মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৪২ ’’ ইটনা  লাইমপািা উচ্চ শবদ্যালয় সংলগ্ন মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৪৩ ,, কশরমগঞ্জ সুত্ারপাড়া  উচ্চ শবদ্যালয় বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৪৪ ’’ কুশলয়ারচর সালুয়া শসশনয়র ফাশেল মাদ্রাসা বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৪৫ ’’ শনকশল শসংপুর  ােী আশফল উশিন শনম্ন মাধ্যশমক শবদ্যালয় বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৪৬ ’’ শমোমইন   ধলাই বগাশদয়া উচ্চ শবদ্যালয় মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৪৭ ,, বাশেত্পুর শ লশচয়া উচ্চ শবদ্যালয় মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৪৮ ,, পাকুশন্দয়া পাটয়া ভাংগা উচ্চ শবদ্যালয় মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৪৯  ঢাকা নবাবগঞ্জ  বাহ্রা এবজত্দায়ী মাদ্রাসা চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৫০ ’’ জত্েগাঁ 

সাজকমল  

 ত্লনা রুহুল আমীন খাঁন উচ্চ শবদ্যালয় মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৫১ ’’ জদা ার মাশলকান্দা স্কুল  এন্ড কজলে  বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৫২                                        বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৫৩ মাশনকগঞ্জ জদৌলত্পুর আমত্লী এফ এস উচ্চ শবদ্যালজয়র দশিজন আমুদ আলীর বাড়ী সংলগ্ন বন্যা 

আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৫৪    ’’ শঘওর জমৌ ালী  উচ্চ শবদ্যালয়  মাজে আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৫৫ ’’  শররামপুর শদয়াবাড়ী বহুমূখী উচ্চ শবদ্যালয়  সংলগ্ন  বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৫৬ ’’ সাটশরয়া আব্দুল েব্বার পশলজটকশনক ইন্সটিটিউট চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৫৭ ’’ শিবালয়  োফরগঞ্জ উচ্চ শবদ্যালয় আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৫৮ ’’ শসংগাইর দশিণ োমিা উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর  বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৫৯ রােবাড়ী জগায়ালন্দ  চর কজন মিন  দাশখল মাদ্রাসা চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৬০  পাংিা  চকশিকরী শনম্ন মাধ্যশমক শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৬১ ’’ কালুখালী  শরণবাড়ীয়া শনম্ন মাধ্যশমক শবদ্যালয় বন্যা আশ্রয় জকন্দ্র। 

  ৬২ নরশসংদী রায়পুরা জভলুয়ার চর  জুশনয়র  াই স্কুল চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৬৩ জিরপুর শিনাইঘাত্ী আয়নাপুর উচ্চ শবদ্যালয় বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  
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  ৬৪ ’’ নকলা ধনাকুিা উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর  আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৬৫ ’’ নাশলত্াবাড়ী  কাপাশসয়া ি ীদ স্মৃশত্ শনম্ন মাধ্যশমক শবদ্যালয় মাজে  আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৬৬ নারায়নগঞ্জ আড়াই াোর জগালাপদী নেরুল ইসলাম বাবু কজলে চত্বজর  বন্যা আশ্রয়জকন্দ্রশনম মাণ।  

  ৬৭ ময়মনশসং   ালূয়াঘাট চরজগাকরপুর উচ্চ শবদ্যালয় মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৬৮ ময়মনশসং  গফরগাও  চরমছলন্দ মীরাপাড়া এবজত্দারী মাদ্রাসা চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৬৯ মুশন্সগঞ্জ জলৌ েং  জলৌ েং শডগ্রী কজলে  চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৭০ ’’ শসরােশদখান  জিখর নগর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় সংলগ্ন স্ াজন বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৭১ ’’ শ্রীনগর  সমষপুর বহুমুখী উচ্চ শবদ্যালজয়র মাজের দশিন পাজশ্বম  বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র 

শনম মাণ।  

  ৭২ ’’ টংশগবাড়ী  চাোশত্পাড়া জিখ কাজবল উচ্চ শবদ্যালয়  চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৭৩ ’’ গোশরয়া  জপাড়াচক বাউশিয়া উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৭৪ গােীপুর কাশলগঞ্জ  জনায়াপাড়া ি ীদ মজয়েউশিন আদি ম উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র 

শনম মাণ । 

  ৭৫ শসরােগঞ্জ জবলকুশচ আল াজ্ব        ক শনম্নমাধ্যশমক শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৭৬ ’’ জচৌ ালী সশদয়া জদওয়ানত্লা সংকর াটি উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৭৭ ’’ কাশেপুর পশিম জবত্গাড়ী দাশখল মাদ্রাসা মাজে বন্যা আশ্রয় জকন্দ্র শনম মাণ 

  ৭৮ ’’ রায়গঞ্জ চর মজনা র পুর এ জক  আোদ উচ্চ শবদ্যালয় মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৭৯ ’’ িা োদপুর  চর জবলজত্ল বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৮০ ’’          এলংোনী দাশখল মাদ্রাসা চত্বজর  বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৮১ ’’ ত্ারাি  ামকুশড়য়া দাশখল মাদ্রাসা চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৮২ বগুড়া গাবত্লী  জমাস্তাশফোর র মান জমজমাশরয়াল উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র 

শনম মাণ। 

  ৮৩ ’’ সাশরয়াকাশন্দ  কশণ মবাড়ী শিমুখী ফাশেল (শডগ্রী) মাদ্রাসা প্রাঙ্গজন বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৮৪ ’’ জসানাত্লা  বয়রা কাশরগশর স্কুল  এন্ড কজলে  চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৮৫ ’’ ধুনট শচথুশলয়া বাশলকা দাশখল মাদ্রাসা চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৮৬  গাইবান্ধা ফুলছশড় গলাকাটি শি-মুখী উচ্চ শবদ্যালয় এর শনকট বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৮৭ ’’ সুন্দরগঞ্জ   মাদারীপাড়া মন্ডজলর   াট শনম্ন মাধ্যশমক  শবদ্যালয় বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র 

শনম মাণ।  

  ৮৮ ’’ সাঘাটা  ঘুশড়দ  উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর  বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৮৯ ’’ জগাশবন্দগঞ্জ শবশুবাড়ী শিমুখী উচ্চ শবদ্যালয় মাজে বন্যা আশ্রয় জকন্দ্র। 

  ৯০ পাবনা জবড়া  জধাবাজখালা কজরাজনিন উচ্চ শবদ্যালয় সংলগ্ন চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৯১ ’’ সুোনগর  জগাপালপুর আেগর আলী উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৯২ ’’ ফশরদপুর জসৌরভ ো ান দাশখল মাদ্রাসা চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৯৩ ’’ সাশথয়া নাগজডমরা উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ৯৪ নওগাঁ বদলগাছী  দাউদপুর ইসলামীয়া দাশখল মাদ্রাসা চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৯৫ ’’ সাপা ার  করমু ডাঙ্গা জো াশকয়া আশলম মাদ্রাসা চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ৯৬ ’’ আত্রাই  শবশ্ব কশব রবীন্দ্রনাথ কৃশষ প্রযুশি ইনশষ্টটিউট বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ, আত্রাই। 

  ৯৭ ’’ রানীনগর  বড়জখাল উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয় জকন্দ্র/শমরাট উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর 

বন্যা আশ্রয় জকন্দ্র। 

  ৯৮ চাঁপাইনবাবগঞ্জ শিবগঞ্জ  াসানপুর লিীপুর পাকা উচ্চ শবদ্যালয় বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ 
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  ৯৯ েয়পুর াট আজেলপুর অনন্তপুর জচৌধুরীপাড়া মশ লা দাশখল মাদ্রাসা চত্বজর  বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১০০ নাজটার শসংড়া  জচৌগ্রাম          ও      বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ১০১ রােিা ী পবা  শ্যামপুর দাশখল মাদ্রাসা চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ১০২ কুশড়গ্রাম ফুলবাড়ী  রাংগামাটি সরদার পাড়া আদি ম উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর  বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ১০৩ ’’ নাজগশ্বরী শদকদারী নুনখাওয়া জকরামশত্য়া দাশখল মাদ্রাসা বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১০৪ ’’ উশলপুর জগন্দার আলগা উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ১০৫ ’’ রাশেবপুর োউশনয়ার চর উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।   

  ১০৬ ’’ শচলমারী  শচলমারী বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ১০৭ ’’ রাোর াট কালুয়ারচার কুদ্দুশসয়া শিমুখী দাশখল মাদ্রাসা চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১০৮ ’’ জরৌমারী জরৌমারী  জকরামশত্য়া আদি ম ফাশেল (শডগ্রী) মাদ্রাসা চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র 

শনম মাণ।  

  ১০৯ রংপুর গঙ্গাচড়া শবনশবনা উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১১০ ’’ ’’ রাে বল্লভ দাশখল মাদ্রাসা বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১১১ ’’ কাউশনয়া ইসলাশময়া উচ্চ শবদ্যালয় বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ১১২  নীলফামারী শকজিারগঞ্জ শছট রােীব আদি ম  উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১১৩ লালমশনর াট আশদত্মারী জগাবর্দ্মন  ায়দাশরয়া শি-মূখী উচ্চ শবদ্যালয় 

  ১১৪ ’’  াশত্বান্ধা  পারুশলয়া ত্ফশসলী উচ্চ শবদ্যালয় এন্ড কজলে চত্বজর  বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র 

শনম মাণ।  

  ১১৫ ’’ কাশলগঞ্জ োমীরবাড়ী আফোল উশিন পাবশলক উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র 

শনম মাণ। 

  ১১৬ শদনােপুর খানসামা আংগারপাড়া শনম্ন মাধ্যশমক বাশলকা শবদ্যালয় 

  ১১৭  শচশরর বন্দর ফজত্ েংপুর কজলে মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ 

  ১১৮ চুয়াডাঙ্গা দামুরহুদা  কামারপাড়া মাধ্যশমক শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ১১৯ শিনাইদ  মজ িপুর  যাদবপুর কজলে চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১২০ কুশষ্টয়া জদৌলত্পুর  মশ ষকুশন্ড মাধ্যশমক শবদ্যালয় চত্ত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ১২১ নড়াইল জলা াগড়া  িালনগর মড মান একাজডশম (মন্ডলবাগ) বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১২২ শসজলট বালাগঞ্জ  গাশলমপুর         খানম উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১২৩ ’’ কানাইঘাট মাশনকগঞ্জ উচ্চশবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১২৪ ’’ জগায়াইনঘাট পূব ম জত্ায়াকুল শনম্নমাধ্যশমক শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১২৫ ’’ েশকগঞ্জ  চান্দশ্রীজকানা                                                

       বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১২৬ ’’ জকাম্পানীগঞ্জ পারকুল  শনম্ন মাধ্যশমক শবদ্যালজয়র বন্যা অশ্রয় জকন্দ্র। 

  ১২৭  শবগঞ্জ বাহুবল েগত্পুর শনম্ন মাধ্যশমক শবদ্যালয় বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১২৮  নবীগঞ্জ  দীঘলবাক  উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ১২৯ ’’ বাশনয়াচং  সাত্গ্রাম একত্া উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ শনম মাণ 

  ১৩০ ’’ আেশমরীগঞ্জ  সাত্গাঁও পাবশলক শনম্ন মাধ্যশমক শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ১৩১ ’’ লাখাই ভবানীপুর উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ১৩২ সুনামগঞ্জ শবশ্বম্বরপুর সাত্গাঁও উচ্চ শবদ্যালয় সংলগ্ন মাজে বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১৩৩  শদরাই রশফনগর ইউশনয়ন উচ্চ শবদ্যালয়  বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১৩৪ ’’       মামুদনগর উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর  বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  
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  ১৩৫ ’’ জদায়ারাবাোর  আলীপুর মশ বুর র মান মাশনক জসানালী নূর  শনম্ন মাধ্যশমক শবদ্যালয়  চত্বজর 

বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ১৩৬ ’’ ত্াশ রপুর  েনত্া উচ্চ শবদ্যালজয়র পাজশ্বম বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১৩৭ ’’ োমালগঞ্জ জবজ লী উচ্চ শবদ্যালয় বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১৩৮ সুনামগঞ্জ দশিণ 

সুনামগঞ্জ  

সাত্গাঁও েীবদাড়া উচ্চ শবদ্যালয় বন্যা আশ্রয় জকন্দ্র। 

  ১৩৯ ’’ েগন্নাথপুর শচলাউড়া উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয় জকন্দ্র।  

  ১৪০ জমৌলভীবাোর কমলগঞ্জ  উপাধ্যি আব্দুস ি ীদ জুশনয়র  াইস্কুল সংলগ্ন বন্যা আশ্রয় জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১৪১ ’’ জুড়ী  াকালুশক উচ্চ শবদ্যালয়  বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।   

  ১৪২ চাঁদপুর  াইমচর চরজভরবী উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১৪৩ ’’ ফশরদগঞ্জ খাড়খাশদয়া জুশনয়র উচ্চ  শবদ্যালয় সংলগ্ন বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১৪৪ ’’ মত্লব দশিন  নওগাঁও উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১৪৫       শত্ত্াস কালাচান্দকান্দী  ইসলাশময়া দাশখল মাদ্রাসা চত্বজর  বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১৪৬ ’’ জ ামনা এমদাদুল উলুম মাদ্রাসা ও এশত্মখানা চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১৪৭ ’’ মুরাদনগর  ায়দরাবাদ  ােী ইয়াকুব আলী উচ্চ শবদ্যালজয়র পাজশ্বম বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র 

শনম মাণ। 

  ১৪৮ ’’ বুশড়চং কাশলকাপুর আবদুল মশত্ন খসরু শডগ্রী কজলে চত্বজর  বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ১৪৯ ’’ দাউদকাশন্দ  শ্রী রাজয়র চর শসরাজুল ইসলাম জমজমাশরয়াল উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা  

আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ১৫০ ’’ জমঘনা মাশককারচর সাজ রা লশত্ফ জমজমাশরয়াল বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় বন্যা 

আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ।  

  ১৫১ ব্রাহ্মনবাড়ীয়া বাঞ্চারামপুর আইয়ুবপুর কযাজেন (অবঃ) এশব ত্াজুল ইসলাম উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর  বন্যা 

আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ১৫২ ’’ নবীনগর  কৃষ্ণনগর আঃ েববার উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর  বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ১৫৩ ’’ নাশসরনগর ভলাকুট জক, শব উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর  বন্যা  আশ্রয়জকন্দ্র শনম মাণ। 

  ১৫৪ ,, সরাইল েয়ধরকাশন্দ আলীম উিীন শনম্ন মাধ্যশমক শবদ্যালয় চত্বজর  বন্যা আশ্রয়জকন্দ্র 

শনম মাণ। 

  ১৫৫ ,, শবেয়নগর চরইসলামপুর  উচ্চ শবদ্যালয় সংলগ্ন বন্যা আশ্রয়জকন্দ শনম মাণ।  

  ১৫৬ জফনী জসানাগােী চর জভরব  ােী জত্াফাজয়ল আ জমদ উচ্চ শবদ্যালয় চত্বজর বন্যা আশ্রয়জকন্দ 

শনম মাণ।  

 


