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“সারা দেশের শেক্ষা প্রশিষ্ঠাশে কশিউটার ও ভাষা প্রশেক্ষণ ল্যাব স্থাপে প্রকল্প”-এর আওিায় 

নির্বানিত নিক্ষা প্রনতষ্ঠানির P~ovšÍ তানিকা ( †gvU-48টি ) 

দেলাাঃ ঢাকা 

উপশেলা 
 

শেক্ষা প্রশিষ্ঠাশের োম 

ঢাকা শসটি কশপ পাশরেে 

20 টি 

১ শমরপুর গাল পস আইশিয়াল j¨ve‡iUix Bbw÷wUDU 

২ প্রগশি উচ্চ শবদ্যালয় 

৩ XvKv gwnjv K‡jR 

৪ শমরপুর বাাংলা স্কুল এন্ড কশলে 

৫ Zjbv রুহুল আশমে খাে উচ্চ শবদ্যালয় 

৬ ঢাকা দেট কশলে 

7 
ঢাকা কশলে 

(fvlv cÖwkÿY j¨ve ¯’vc‡bi Rb¨ wbe©vwPZ) 

8 মাতুয়াইল হােী আব্দুল লশিফ ভূইয়া কশলে 

9 শখলগাঁও গভাঃ কশলােী উচ্চ মাধ্যশমক শবদ্যালয় 

10 েশক্ষে বেশ্রী মশিল হাই স্কুল এন্ড কশলে 

11 িা'মীরুল শমল্লাি কাশমল মাদ্রাসা 

12 মাতুয়াইল আেে প উচ্চ শবদ্যালয় 

13 রামপুরা একরামুশেছা উচ্চ শবদ্যালয় 

14 আলী দহাশসে বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয় 

15 উত্তর বাড্ডা ইসলাশময়া কাশমল মাদ্রাসা 

16 েেরুল শেক্ষালয় 

17 দমাহাম্মেপুর শপ্রপাশরটরী স্কুল Gন্ড কশলে 

18 োশমলা খাতুে লালবাগ উচ্চ বাশলকা শবদ্যালয় 

19 মশিশিল কশলােী উচ্চ শবদ্যালয় 

20 োরুল ইসলাম আশলম মাদ্রাসা 

দকরােীগঞ্জ 

৭ টি 

১ ওশরশয়ন্ট দটক্সটাইল শমলস & উচ্চ শবদ্যালয় 

২ পারশোয়ার ব্রাক্ষ্মYগাuও উচ্চ শবদ্যালয় 

৩ আয়মো খাতুে উচ্চ বাশলকা  শবদ্যালয় 

৪ েyিে বvক্তারচর স্কুল Gন্ড কশলে 

৫ শুভাঢযা উচ্চ শবদ্যালয় 

৬ োশেরা gva¨wgK শবদ্যালয় 

৭ ‡ZNwiqv D”P we`¨vjq 

দোহার 

৪ টি 

১ দবগম আশয়ো cvBjU উচ্চ evwjKv we`¨vjq I K‡jR  

২ কশব েেরুল বাশলকা  উচ্চ শবদ্যালয় 

৩ কাশিপকপুর  উচ্চ শবদ্যালয় 

৪ শেলাশকাঠা  উচ্চ শবদ্যালয় 
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উপশেলা 
 

শেক্ষা প্রশিষ্ঠাশের োম 

েবাবগঞ্জ 

৪ টি 

১ েবাবগঞ্জ পাইলট উচ্চ মাধ্যশমক বাশলকা শবদ্যালয় 

২ েবাবগঞ্জ পাইলট উচ্চ  শবদ্যালয় এন্ড কশলে 

৩ আগলা দচৌশকঘাটা েেমঙ্গল উচ্চ শবদ্যালয় 

৪ বাগমারা উচ্চ শবদ্যালয় 

সাভার 

৮ টি 

১ mvfvi অধর চন্দ্র উচ্চ শবদ্যালয় 

২ দিuতুলশোড়া কশলে 

৩ আলহাজ্ব আব্দুল মাোে শিগ্রী কশলে 

৪ সাভার কযান্টে‡gন্ট পাeশলক স্কুল I K‡jR 

৫ wমেপা দগালাম হাশফে কশলে 

৬ gxরপুর মশফে-ই-আম স্কুল GÛ K‡jR 

৭ গােীর চট এ. এম. উচ্চ শবদ্যালয় I K‡jR 

৮ অঞ্জো মশিল nvB ¯‹zj,Kweicyi 

ধামরাই 

৫ টি 

১ কুïরা আব্বাস আলী উচ্চ শবদ্যালয় 

২ ধামরাই উচ্চ বাশলকা  শবদ্যালয় 

৩ আব্দুস দসাবহাে মশিল হাই স্কুল 

৪ ‡gvwnbx দমাহে উচ্চ শবদ্যালয় 

৫ েবযুগ কশলে 

 


