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ফলাফল 
 

১০ জানুয়ারী ২০২১ তাবরদখ অনুবিত ববদ্যুৎ লাইদসবসাং ববার্ ড কর্তডক ববদ্যুবতক কাবরগবর পারবমট এর 

ব্যবহাবরক ও বমৌবখক পরীক্ষার ফলাফল সামবয়কভাদব বিদে প্রোি করা হদলা।  উদেখ্য বে, সকল পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা 

বশদে চুড়ান্ত ফলাফল প্রজ্ঞাপি আকাদর প্রকাশ করা হদব। 
 

পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

১১৬৭৩ 

এম এম চঞ্চল মাহমুে, বপতাঃ বমাঃ বমাকদলসুর রহমাি, গ্রাম + বপাঃ মধ্য বিগ্রাম, 

র্থািা + বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

ক ক 

১১৬৭৫ 

বমাঃ মবির বহাদসি, বপতাঃ আবুল কাদসম, গ্রামঃ বহাবডাং ২৪৪, উত্তর েত্তপাড়া, 

চাঁিকী, ওয়ার্ ড ৫০, র্থািাঃ টাংগী, বজলাঃ গাজীপুর। 

ক ক 

১১৬৭৯ 

বমাঃ শাহজালাল (শহীে), বপতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ পূব ডাবশন্দা, বপাষ্টঃ 

কস্তুবরপাড়া, র্থািাঃ কাবলহাতী, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

ক ক 

১১৬৮০ 

আজাে বচৌধুরী, বপতাঃ মাহবুবুল হক বচৌধুরী, বাসা-ই-৪০, গ্রামঃ সবফপুর, সবফপুর পূব ড 

পাড়া, কাবলয়াককর, গাজীপুর। 

ক ক 

১১৬৮১ 

লবতফুল ইসলাম, বপতাঃ রুহুল আবমি, গ্রামঃ কাতলামুর, র্াকঘরঃ চর বখালাবাড়ীয়া, 

উপদজলাঃ আলফার্াঙ্গা, বজলাঃ ফবরেপুর। 

ক ক 

১১৬৮৩ 

বমাঃ আব্দুোহ আল-মামুি, বপতাঃ বমাঃ আবু ছাদলক, গ্রামঃ বামি সুন্দর, র্াকঘরঃ 

োদরাগারহাট, উপদজলাঃ মীরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

ক ক 

১১৬৮৫ 

বমাঃ বহাসাইি, বপতাঃ আলী আহমে, হায়োর বাড়ী, গ্রামঃ বুরুমছড়া, র্াকঘরঃ 

বুরুমছড়া, আদিায়ারা, চট্টগ্রাম। 

ক ক 

১১৬৯১ 

বমাঃ আলী হাসাি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল মাদলক, সাবচবুিীয়া, গজালমারী, জলমা, 

বটিয়াঘাটা, খুলিা। 

ক ক 

১১৬৯২ 

বমাঃ বলটি বময়া, বপতাঃ বমাঃ হান্নাি বময়া, গ্রামঃ বাদরশ্বর, র্াকঘরঃ বাদরশ্বর, র্থািাঃ 

বুবড়চাং, বজলাঃ কুবমো। 

ক ক 

১১৬৯৪ 

মাহমুে, বপতাঃ আব্দুল সালাম, গ্রামঃ অদশাকতলা, র্াকঘরঃ কুবমো আেশ ড সের, 

কুবমো। 

ক ক 

১১৭০০ বরপি বহাদসি, বপতাঃ তরাব আলী, গন্ডামারা, বপাঃ আমতলী, মদিাহরগঞ্জ, কুবমো। খগ গ 

১১৭০১ 

বমাঃ ইউছুফ, বপতাঃ বমাঃ মরহুম আবদ্যল হাবকম, গ্রামঃ ওমর শাহ পাড়া, 

বন্দর, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১১৭০২ 

বমাঃ নুর িবী, বপতাঃ বমাঃ বমিাজ উবিি, গ্রামঃ ফুলঝুড়ী, র্াকঃ মঠবাড়ীয়া, 

উপঃ মঠবাড়ীয়া, বজলাঃ বপদরাজপুর। 

খগ গ 

১১৭০৪ 

আল আবমি, বপতাঃ বমাঃ আশরাফ আলী, গ্রামঃ বড় গাাংগাবর, র্াকঃ রামকৃষ্ণ, 

ধিবাড়ী, টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

১১৭০৫ 

মবিরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ জালাল উবিি, গ্রামঃ বেৌলতবেয়াড়, চুয়ার্াঙ্গা 

সের, চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ খগ 

১১৭০৬ 

হাছানুজ্জামাি রাজু, বপতাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ বিজদমহার, র্থািাঃ শাহরাবি, 

বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ গ 

১১৭০৭ 

বমাহাম্মে সাঈে বহাদসি, বপতাঃ বমাহাম্মে জাহাঙ্গীর আলম, গ্রামঃ পবিম 

বাড়ীয়াখালী, র্াকঃ এছাক ড্রাইভার হাট, র্থািাঃ বজারারগঞ্জ, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১১৭০৯ 

বমাঃ সািাম বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুস সাত্তার, গ্রামঃ কলতা পাড়া, বপাঃ 

বর্ৌহাখলা, র্থািাঃ বগৌরীপুর, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

১১৭১০ 

বিজাম উবিি, বপতাঃ বমাহাম্মে আবুল কাদশম, গ্রামঃ বারতাবকয়া, বমরসরাই, 

চট্টগ্রাম। 

খগ খগ 

১১৭১১ 

বমাঃ আব্দুল হাবমে, বপতাঃ বমাঃ ওয়াদহে আলী, গ্রামঃ বাশী, বপাঃ এদলঙ্গা, 

কাবলহাতী, টাাংগাইল। 

খগ গ 

১১৭১২ জীবি চন্দ্র রায়, বপতাঃ ববোে চন্দ্র রায়, গ্রামঃআমাশুকুকরুল, খটখটিয়া,রাংপুর। খগ গ 

১১৭১৩ 

ববলাস বাবু, বপতাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ পরশুরাম (বচলারঝাড়) ময়িাকুটি, 

রাংপুর। 

খগ গ 

১১৭১৪ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাঃ বমাঃ শবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ উত্তর লালপুর, বপাঃ 

+ র্থািাঃ লালপুর, বজলাঃ িাদটার। 

খগ গ 

১১৭১৫ 

বমাঃ শবফকুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ িাবজমুবিি প্রাাং, গ্রামঃ উত্তর লালপুর, 

বপাঃ + উপঃ লালপুর, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

http://www.eacei.gov.bd/


পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

১১৭১৬ 

বমাঃ সাবকদ্যছ বসাবহাি, বপতাঃ বমাঃ মাজু মন্ডল, গ্রামঃ দ্যবলাগাড়ী, উপঃ 

পলাশবাড়ী, র্াকঃ পলাশবাড়ী, বজলাঃ গাইবান্ধা। 

খগ গ 

১১৭১৭ 

বমাঃ তুবহি বময়া, বপতাঃ বমাঃ মাহুবার রহমাি, গ্রামঃ মহব্বতবাবজত পাড়া, 

র্াকঃ পঞ্চপুকুর, র্থািা ও বজলাঃ িীলফামারী,  

খগ খগ 

১১৭১৮ 

বমাঃ সম্রাট বাবার, বপতাঃ মৃতঃ মদফল উবিি, গ্রামঃ মহব্বতবাবজত পাড়া, 

র্াকঃ কচুকাটা, র্থািা ও বজলাঃ িীলফামারী, 

খগ গ 

১১৭১৯ 

বমাঃ বমিার বহাদসি, বপতাঃ মবফজুর রহমাি, গ্রামঃ মুরগাঁও, র্থািাঃ 

িাঙ্গলদকাট, বজলাঃ কুবমো। 

খগ খগ 

১১৭২০ 

বমাঃ জাকাবরয়া, বপতাঃ বহমাদয়ত উবিি, গ্রাম + বপাঃ বগলাবাে, র্থািাঃ 

মঠবাবড়য়া, বজলাঃ বপদরাজপুর। 

খগ গ 

১১৭২১ 

বমাঃ আব্দুস মবতি, বপতাঃ মৃতঃ হাজী বমাঃ মুবমি উবিি, গ্রামঃ রামলাহ, 

র্াকঃ বেওপাড়া, উপঃ িবীগঞ্জ, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

১১৭২২ 

বমাঃ মবমি বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ শাহাজাি বহাদসি, গ্রামঃ চকশ্যামরায়, র্াকঃ 

কুশুম্বা, উপঃ মান্দা, বজলাঃ িওগাঁ। 

খগ গ 

১১৭২৫ 

মঞ্জুরুল আলম, বপতাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ এয়াকুব আলী মাবঝর বাড়ী, 

ববায়াবলয়া, র্াকঃ ববায়াবলয়া, আদিায়ারা, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১১৭২৬ 

বমাঃ খাদলে প্রামাবণক, বপতাঃ বমাঃ সমদসর আলী প্রাাং, গ্রামঃ আত্রাই, বগাছা, 

বমাহিপুর, রাজশাহী। 

খগ গ 

১১৭২৭ 

বমাঃ তািভীর মাহামুে, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল লবতব, গ্রামঃ েবক্ষণ বমবলক বাঘা, 

র্াকঃ বাঘা, বাঘা, রাজশাহী। 

খগ খগ 

১১৭২৯ 

বমাহাম্মে জাবি আলম, বপতাঃ মৃতঃ নুর বমাহাম্মে, গ্রামঃ পবিম চর লক্ষুা, ৯ 

িাং ওয়ার্ ড, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১১৭৩০ 

বমাঃ রববউল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ িাবছর উবিি, গ্রামঃ কাবলহাতা, র্াকঃ 

বামরাইল, র্থািাঃ উবজরপুর, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

১১৭৩১ 

বমাঃ আশরাফুল বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ বমঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ করণ খাইি, 

র্াকঃ করণখাইি, উপঃ পটিয়া, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১১৭৩২ 

বমাঃ বতাফাজ্জল ইসলাম িাঈম ভ ূঁইয়া, বপতাঃ বমাঃ মবতউর রহমাি, গ্রামঃ 

বকািা ভাওয়াল, বপাঃ পুরুড়া, র্থািাঃ তাড়াইল, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 

খগ গ 

১১৭৩৩ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বপতাঃ বমাঃ বমাকদছে আলী, গ্রামঃ বহোশদকাল, একেন্ত, 

আটঘবরয়া, পাবিা। 

খগ গ 

১১৭৩৫ 

এিাম আহদমে, বপতাঃ বমাঃ বমবন্দ আলী, গ্রামঃ উলুকাবন্দ, র্াকঘরঃ 

শাদয়িাগঞ্জ, র্থািাঃ চুিারুঘাট, বজলাঃ হববগঞ্জ। 

খগ খগ 

১১৭৩৬ 

শাবন্ত বপ্রয় চাকমা, বপতাঃ রববয়া চাকমা, গ্রামঃ র্াদি বত্রপুরাছড়া, ওয়ার্ ড ০৯, 

বপাঃ রাঃটি, র্থািাঃ রাঙ্গামাটি,  

বজলাঃ রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

১১৭৩৭ 

বমাঃ কাইয়ুম, বপতাঃ আব্দুল বাদরক, গ্রামঃ রামকৃষ্ণপুর, র্াকঃ চবেশা, সের, 

বিত্রদকাণা। 

খগ খগ 

১১৭৩৮ 

বমাঃ ফারুক বময়া, বপতাঃ রবমজ উিীি, গ্রামঃ েবক্ষণ জয়মঙ্গল, বপাঃ 

কুন্দারপাড়া, র্থািাঃ বশবপুর, বজলাঃ িরবসাংেী। 

খগ খগ 

১১৭৪০ 

বমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, বপতাঃ মৃতঃ আব্দুস বসাবহাি, গ্রামঃ কলাবাড়ীয়া, র্াকঃ 

বসািাপুর, উপঃ বাগাবতপাড়া, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

১১৭৪২ 

ববশ্ববজৎ কুমার সরকার, বপতাঃ প্রশান্ত কুমার সরকার, গ্রামঃ িন্দীকুজা, র্াকঃ 

েয়ারামপুর, উপঃ বাগাবতপাড়া, বজলাঃ িাদটার। 

খগ খগ 

১১৭৪৩ 

মাসুম ববোহ, বপতাঃ আিারুল ইসলাম, গ্রামঃ িওয়াপাড়া, বপাঃ খািবজয়া, 

র্থািাঃ বেবহাটা, বজলাঃ সাতক্ষীরা। 

খগ গ 

১১৭৪৪ 

বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বপতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, গ্রামঃ বসািাইখালী, বপাঃ 

খবড়খালী, র্থািাঃ বঝিাইেহ, বজলাঃ বঝিাইেহ। 

খগ গ 

১১৭৪৬ 

বমাঃ সবুজ বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস, গ্রামঃ বেবতলা, বপাঃ 

অবচন্তুপুর, র্থািাঃ বশলকূপা, বজলাঃ বঝিাইেহ। 

খগ গ 

১১৭৪৭ 

বরয়াে মাহমুে, বপতাঃ মৃতঃ আঃ আবলম, গ্রামঃ বপয়ারপুর, বপাঃ চরমুগবরয়া, 

বজলাঃ মাোরীপুর। 

খগ গ 

১১৭৪৮ 

মামুি আহদমে, বপতাঃ বমাঃ মবমি উবিি, গ্রামঃ বেঘা, র্াকঃ বাউসা, উপঃ 

বাঘা, বজলাঃ রাজশাহী। 

খগ গ 

১১৭৪৯ 

বমাঃ রববউল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ রবশদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ কাঞ্চি পাড়া, র্থািা 

+ বজলাঃ িীলফামারী। 

খগ গ 

১১৭৫১ 

বরয়াে খাি, বপতাঃ আক্তারুজ্জামাি, গ্রামঃ েঃ ভইয়া গ্রাম, র্াকঘরঃ মােবার 

হাট, বমরসরাই, চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১১৭৫২ 

ধ্যাদিশ মন্ডল, বপতাঃ সরবজত মন্ডল, গ্রামঃ পূব ড ঢাাংমারী, র্াকঃ বািীশান্তা, 

োদকাপ, খুলিা। 

খগ গ 

১১৭৫৩ 

বমাঃ কাজী িজরুল ইসলাম, বপতাঃ মৃতঃ জয়িাল আদববেি, গ্রামঃ পবিম 

মায়ািী, র্াকঃ আবুদতারাব, র্থািাঃ বমরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 
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১১৭৫৪ 

অাংসাইপ্রু মারমা, বপতাঃ বাবু ছাইলাচাই মারমা, গ্রামঃ মাংহলা পাড়া, র্াকঃ 

লক্ষীছবড়, র্থািাঃ লক্ষীছবড়, বজলাঃ খাগড়াছবড়। 

খগ খগ 

১১৭৫৫ 

বমাঃ আবমি বময়া, বপতাঃ বমাঃ আঃ মবজে, গ্রামঃ বড়াইল, উলুহাটি, িান্দাইল, 

ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

১১৭৫৭ 

উজ্জ্বল কাবন্ত চাকমা, বপতাঃ কণ ড চাকমা, গ্রামঃ ধনুবাক, র্াকঘরঃ ভেণ ছড়া, 

বরকল, রাঙ্গামাটি। 

খগ গ 

১১৭৫৮ 

রববউল ইসলাম, বপতাঃ হাবছম উিীি, গ্রামঃ বীরগাঁও, রামডুবব হাট, সের, 

বেিাজপুর। 

খগ গ 

১১৭৫৯ শ্রী সুমি রায়, বপতাঃ শ্রী সহদেব রায়, গ্রামঃ সুন্দরা, খািপুর, সের, বেিাজপুর। খগ গ 

১১৭৬০ 

বমাঃ আব্দুল জাব্বার, বপতাঃ বমাঃ মুঞ্জুর আলী, গ্রামঃ আাংগাবরয়া পাড়া, বপাঃ 

িাদমাশাংকরবাটি, চাঁপাইিবাবগঞ্জ সের, চাঁপাইিবাবগঞ্জ। 

খগ খগ 

১১৭৬১ 

বমাঃ আসাদ্যল হক, বপতাঃ বমাঃ সুলতাি বময়া, গ্রামঃ৭৬৮, প্রান্নার্থবাড়ী, বপাঃ 

রামভদ্রপুর, র্থািাঃ মুক্তাগাছা, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

খগ খগ 

১১৭৬২ 

হাবফজুর রহমাি, বপতাঃ রমজাি আলী, গ্রামঃ চরকালীবাড়ী, লালকুঠির, েরবার 

শরীফ, সের, ময়মিবসাংহ। 

খগ গ 

১১৭৬৫ 

বমাঃ শাহ পরমাি, বপতাঃ আব্দুল ওয়াল বচৌধুরী, গ্রামঃ কাবশপুর, র্াকঃ 

খবলফার হাট, বিায়াখালী সের, বিায়াখালী। 

খগ খগ 

১১৭৬৬ 

বমাঃ উজ্জল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ কালাচাি, গ্রাম ও র্াকঃ আনুহলা, র্থািা ও 

বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

খগ গ 

১১৭৬৮ বমাঃ জুদয়ল, বপতাঃ আঃ ফরহাে, গ্রামঃ জাহািপুর, র্থািাঃ চরফুাশি, বভালা। খগ খগ 

১১৭৬৯ 

বমাঃ জুবাইর হুছাইি, বপতাঃ বমাঃ জুলবফকার আলী, গ্রামঃ বাওট, মটমুড়া, 

গাাংিী, বমদহরপুর। 

খগ গ 

১১৭৭০ 

নুরুজ্জামাি ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ ফদয়জ উবিি, উত্তর ভবািীপুর, ভাাংগার হাট, 

বচবররবন্দর, বেিাজপুর। 

খগ খগ 

১১৭৭১ 

বমাঃ রুদবল আহদমে, বপতাঃ বমাঃ আফজাল বহাদসি, গ্রামঃ চকরবহম, বপাঃ 

গয়হাট্টা বাজার, উপঃ + র্থািাঃ উোপাড়া,  

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

খগ খগ 

১১৭৭২ শাহাোত বহাদসি, বপতাঃ ছাদয়দ্যল হক, গ্রামঃ চর সুল্লুবকয়া, সের, বিায়াখালী। খগ গ 

১১৭৭৩ 

বমাঃ উজ্জল খাি, বপতাঃ মৃতঃ শামছুল আলম খাি, গ্রামঃ মাইজবাড়ী, বপাঃ 

ফলো, উপঃ ভঞাপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

খগ খগ 

১১৭৭৪ 

বমাঃ মামুি বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, গ্রামঃ বলাকিার্থপুর, 

হাউলী, উপঃ োমুড়হুো, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

খগ খগ 

১১৭৭৫ 

বমাঃ মাবহদ্যল ইসলাম মাবহে, বপতাঃ এম এ মাদলক বময়া, গ্রাম ও র্াকঃ 

শাবিদগাপালপুর, উপঃ বমঠাপুকুর, বজলাঃ রাংপুর। 

খগ গ 

১১৭৭৬ 

হুমায়ুি কববর, বপতাঃ বমাঃ মদয়ি উবিি, গ্রামঃ পক্ষীমারী, র্াকঃ শ্রীপুর, 

কুমাবরয়া, জামালপুর। 

খগ গ 

১১৭৭৭ 

বমাঃ কামাল উবিি, বপতাঃ বমাঃ বসািা বময়া, গ্রামঃ রাংগীপাড়া, বপাঃ রামপুর, 

র্থািাঃ হাবলশহর, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

খগ গ 

১১৭৭৮ 

বমাঃ আব্দুল হাবকম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল হক, গ্রামঃ পূব ড অম্বর িগর, বপাঃ ববার্ ড 

অবফস, র্থািাঃ বসািাইমুবড়, বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

১১৭৭৯ 

বমাঃ রাবজব, বপতাঃ নুর বহাদসি মাতুববর, গ্রামঃ চরকবমশিার, বপাঃ 

চরকবমশিার, র্থািাঃ মুলােী, বজলাঃ ববরশাল। 

খগ গ 

১১৭৮১ 

িদরাত্তম শীল, বপতাঃ িারায়ি চন্দ্র শীল, গ্রামঃ চুিকুবড়, বপাঃ চুিকুবড়, র্থািাঃ 

োদকাপ, বজলাঃ খুলিা। 

খগ গ 

১১৭৮২ 

শামীম বহাদসি, বপতাঃ মকবুল বহাদসি, গ্রামঃ বারইপাড়া, র্াকঃ বকাটালীপাড়া, 

বমাহিপুর, রাজশাহী। 

খগ গ 

১১৭৮৩ 

বমাঃ ফজলুল কবরম তারা, বপতাঃ বমাঃ মহবশি উবিি বময়া, গ্রামঃ আর বক 

জুট বমদলর কদলািী চরপাড়া, মুলগাঁও, র্াকঃ সান্তািপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর। 

খগ গ 

১১৭৮৪ 

বমাঃ ইয়াে বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ মবজে বশখ, গ্রামঃ চর পাো, র্াকঃ 

আব্দুোহবাে, র্থািাঃ ভাাংগা, বজলাঃ ফবরেপুর। 

খগ খগ 

১১৭৮৫ 

বমাঃ আবুল বাশার, বপতাঃ বমাঃ বসরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ বগাছি, উপঃ 

িন্দীগ্রাম, বজলাঃ বগুড়া। 

খগ গ 

১১৭৮৬ 

আকরাম বহাদসি, বপতাঃ আপ্তাব আলী, গ্রামঃ তারােরম, র্াকঃ মুড়াইল বাজার, 

বড়দলখা, বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১১৭৮৭ 

বজয়াউর রহমাি, বপতাঃ বক. এম. শরীফুোহ, গ্রামঃ ববল বমরামতপুর, র্াকঃ 

পািপুর হাট, চারঘাট, রাজশাহী। 

খগ গ 

১১৭৮৮ 

বমাঃ আলাউবিি, বপতাঃ বমাঃ ফজল হক, গ্রামঃ চর পাব ডতী, বকাম্পািীগঞ্জ, 

বজলাঃ বিায়াখালী। 

খগ খগ 

১১৭৮৯ 

বসালায়মাি, বপতাঃ হায়ের আলী, গ্রামঃ িারায়িপুর উত্তর পাড়া, র্াকঃ কামাল 

খাি হাট, জামালপুর সের, বজলাঃ জামালপুর। 

খগ গ 

১১৭৯১ বমাঃ আঃ হান্নাি, বপতাঃ মৃতঃ জাদবে আলী মন্ডল, গ্রামঃ বকসমত শাকপাল, খগ গ 
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মাটিকাটা, বগাোগাবড়, রাজশাহী। 

১১৭৯২ 

প্রশান্ত ববশ্বাস, বপতাঃ রিবজৎ ববশ্বাস, গ্রামঃ কািাইিগর, বপাঃ বচলাবাজার, 

র্থািাঃ বমাাংলা, বজলাঃ বাদগরহাট। 

খগ গ 

১১৭৯৩ 

আবমনুল ইসলাম, বপতাঃ সামছুল হক, গ্রামঃ গোসাংগি, র্াকঃ গোসাংগি, 

বড়দললা, বমৌলভীবাজার। 

খগ গ 

১১৭৯৪ 

সুমি, বপতাঃ বমাঃ আবমর বহাদসি, গ্রামঃ গাঙ্গহাটি, বশালাবাবড়য়া, সাবর্থয়া, 

পাবিা। 

খগ গ 

১১৭৯৫ 

বমাঃ রাদশে বহাসাইি, বপতাঃ বমাঃ আবুল হাদশম, গ্রামঃ বরাব, বপাঃ সাকাশ্বর, 

কাবলয়াককর, গাজীপুর। 

খগ গ 

১১৭৯৬ 

এরশাে উোহ, বপতাঃ বহলাল উবিি, গ্রামঃ হাবস বসকোর পাড়া, র্াকঃ বব. 

এম. চর, চকবরয়া কক্সবাজার। 

খগ গ 

১১৭৯৭ 

বমাঃ কাউছার, বপতাঃ বমাঃ শবহে উোহ, গ্রামঃ বেবীপুর, বপাঃ কাদসিাবাে, 

র্থািাঃ হাজীগঞ্জ, বজলাঃ চাঁেপুর। 

খগ খগ 

১১৭৯৯ 

বমাঃ কামরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ সুলতাি আলম, গ্রামঃ োদরায়ািী, 

বসািারায়, ধিীপাড়া, িীলফামারী। 

খগ গ 

১১৮০০ 

বমাঃ শাহজাহাি, বপতাঃ বমাঃ ছকবিি, গ্রামঃ কাবিয়ালখাতা (মুবসপাড়া), 

িীলফামারী সের, িীলফামারী। 

খগ গ 

১১৮০২ 
শুভ্রদেব মজুমোর, বপতাঃ েীি বন্ধু মজুমোর , গ্রামঃ হামেহ পুবলশ লাইি পূব ড 

পাড়া, র্াকঘরঃ বঝিাইেহ, র্থািাঃ বঝিাইেহ সের, বজলাঃ বঝিাইেহ। 
খগ গ 

১১৮০৬ 
বমাঃ সালাম উবিি, বপতাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ ইউ জুলধা, র্াকঘরঃ 

ফবকরিীর হাট, র্থািা ও উপদজলাঃ কণ ডফুলী ও পটিয়া,দজলাঃ চট্টগ্রাম। 
খগ খগ 

১১৮১০ 
বায়জীে খাি, বপতাঃ বমাঃ চাি বময়া খাি, গ্রামঃ আলীপুর, র্াকঘরঃ কুয়াকাটা, 

র্থািাঃ কলাপাড়া, বজলাঃ পটুয়াখালী। 
খগ গ 

১১৮১২ 
ওয়াদহে মুরাে, বপতাঃ বমাঃ নুরুল আবছার, গ্রামঃ েবক্ষণ ওয়াদহেপুর, র্াকঘরঃ 

কামলেহ, বমদরশ্বরাই, চট্টগ্রাম। 
খগ গ 

১১৮১৩ 
বলমি, বপতাঃ আবুল বাসার, গ্রামঃ েবক্ষণ আশতকা, র্াকঘরঃ উরবেঘী, র্থািাঃ 

কবরমগঞ্জ, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 
খগ গ 

১১৮১৫ 
বমাঃ কামরুল, বপতাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ কুতুবপুর বমাো পাড়া, র্াকঘরঃ 

িাটারাম, র্থািাঃ বেরগঞ্জ, বজলাঃ রাংপুর। 
খগ গ 

১১৮১৬ 
জবহরুল ইসলাম, বপতাঃ রবফকুল আলম, গ্রামঃ গবিপুর, র্াকঘরঃ রাজাপুর, 

র্থািাঃ োগিভ ূঁইয়া, বজলাঃ বফিী। 
খগ খগ 

১১৮১৭ 
বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতাঃ জাবকর বহাদসি, গ্রামঃ েবক্ষণ রাজাপুর, 

র্াকঘরঃ আর শরণদখালা, র্থািাঃ শরণদখালা, বজলাঃ বাদগরহাট। 
খগ গ 

১১৮১৯ 
বমাঃ বিায়াব বময়া, বপতাঃ আবদ্যল ওহাব, গ্রামঃ লক্ষ্মীপুর, র্াকঘরঃ গাজীর 

হাট, র্থািাঃ বসিবাগ, বজলাঃ বিায়াখালী। 
খগ খগ 

১১৮২০ 
বমাঃ সামবজে বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ শাহানুর হাওলাোর, গ্রামঃ বপকখালী, 

র্াকঘরঃ বপকখালী, র্থািাঃ ভান্ডাবরয়া, বজলাঃ বপদরাজপুর। 
খগ গ 

১১৮২১ 
সাজু বড়ুয়া, বপতাঃ সুিীল বড়ুয়া, গ্রামঃ পূব ড গুজরা, র্াকঘরঃ পূব ড গুজরা, র্থািাঃ 

রাউজাি, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
খগ গ 

১১৮২২ 
সাইফুর রহমাি, বপতাঃ মবফজুর রহমাি, গ্রামঃ আকরাম আলী বমবজ বাড়ী, 

বমঠািালা, বমরসরাই, চট্টগ্রাম। 
খগ গ 

১১৮২৩ 
বমাঃ আবু বক্কর, বপতাঃ বমাঃ রহমত উোহ, গ্রামঃ দূল ডভপুর, র্াকঘরঃ 

কািাইঘাট, র্থািাঃ কািাইঘাট, বজলাঃ বসদলট। 
খগ খগ 

১১৮২৪ 
বমাঃ জবহরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আবদ্যর রহমাি, গ্রামঃ জয়িাল হুজুদরর 

বাড়ী, বিায়াপাড়া, িাঙ্গলদকাট, কুবমো। 
খগ গ 

১১৮২৫ 
জুদয়ল চাকমা, বপতাঃ িতুি চন্দ্র চাকমা, গ্রামঃ মদধ্যম বাঘাইছবড়, র্াকঘরঃ 

মাবরশ্যা, র্থািাঃ বাঘাইছবড় বপৌরসভা, বজলাঃ রাঙ্গামাটি। 
খগ গ 

১১৮২৬ 
বিশীর্থ কুমার সরকার, বপতাঃ অতুল কুমার সরকার, গ্রামঃ মিমর্থ, র্াকঘরঃ 

বামিভাঙ্গা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা। 
খগ খগ 

১১৮২৭ 
বমাঃ রাবকব বমাল্যা, বপতাঃ বাবকয়ার বমাল্যা, গ্রামঃ পরমািন্দপুর, র্াকঘরঃ 

আিন্দিগর, র্থািাঃ ফবরেপুর সের, বজলাঃ ফবরেপুর। 
খগ গ 

১১৮২৮ 
বমাঃ আব্দুল গবি, বপতাঃ মৃত সালাউবিি, গ্রামঃ পবিম মবকমপুর, র্াকঘরঃ 

মত্ত, র্থািাঃ মাবিকগঞ্জ সের, বজলাঃ মাবিকগঞ্জ। 
খগ গ 

১১৮২৯ 

বমাঃ আবশকুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ কাওছার আলী, গ্রামঃ ববলাট বেৌলতপুর, 

র্াকঘরঃ হাট-বাদরাবাজার, র্থািাঃ কালীগঞ্জ,  

বজলাঃ বঝিাইেহ। 

খগ গ 

১১৮৩১ 
বমাঃ হাইজুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ মর্তডজ আবল, গ্রামঃ ববড়গাতী, র্াকঘরঃ 

বািাইল, র্থািাঃ তাড়াইল, বজলাঃ বকদশারগঞ্জ। 
খগ গ 

১১৮৩২ 
বমাঃ ইসমাইল, বপতাঃ বমাঃ ইবদ্রস, গ্রামঃ শহীে ইসহাক বাবড়, মাইজভান্ডার, 

র্াকঘরঃ চাড়াবলয়া হাট, র্থািাঃ ফটিকছবড়, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
খগ গ 

১১৮৩৪ বরফাত, বপতাঃ বমাছদলম উিীি, গ্রামঃ আধঘাটিয়া, র্াকঘরঃ শােপুর, র্থািাঃ খগ গ 



পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

বশবনুব, বজলাঃ িরবসাংেী। 

১১৮৩৫ 
বমাঃ মাবহি ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ কুরমাি আলী, গ্রামঃ সুলতািপুর, আওড়াইল, 

র্াকঘরঃ ববপ্র হালসা, র্থািাঃ িাদটার সের, বজলাঃ িাদটার। 
খগ গ 

১১৮৩৬ 
বমাঃ জামাি উবিি, বপতাঃ বমাঃ িাবসর উবিি, গ্রামঃ হেরতপুর, র্াকঘরঃ 

লক্ষ্মীপুর হাট, র্থািাঃ িাদটার সের, বজলাঃ িাদটার। 
খগ খগ 

১১৮৩৭ 
পেব বমস্ত্রী, বপতাঃ েীপক বমস্ত্রী, গ্রামঃ কাবলকা বাড়ী, র্াকঘরঃ বচলা বাজার, 

র্থািাঃ বমাাংলা, বজলাঃ বাদগরহাট। 
খগ খগ 

১১৮৪০ 
বমাঃ শাহ আলম, বপতাঃ ওসমাি গবণ, গ্রামঃ শােপুর, র্াকঘরঃ শােপুর, র্থািাঃ 

বশবপুর, বজলাঃ িরবসাংেী। 
খগ গ 

১১৮৪১ 
বমাঃ আবমর বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ বকুল বময়া, গ্রামঃ বচাংগাইল, র্াকঘরঃ 

চালাকচর, র্থািাঃ মদিাহরেী, বজলাঃ িরবসাংেী। 
খগ খগ 

১১৮৪২ 
বমাঃ তন্ময় হাসাি, বপতাঃ শাহ আলম, গ্রামঃ বিৌবাড়ীয়া, র্াকঘরঃ ভাঙ্গুরা, 

র্থািাঃ ভাঙ্গুরা, বজলাঃ পাবিা। 
খগ খগ 

১১৮৪৩ 
বমাঃ স্বপি আলী, বপতাঃ মৃত বমাতাদলব বহাদসি, গ্রামঃ বহোসদকাল, র্াকঘরঃ 

একেন্ত, র্থািাঃ আটঘবরয়া, বজলাঃ পাবিা। 
খগ গ 

১১৮৪৪ 
বমলি বুিাজী, বপতাঃ মধু বুিাজী, গ্রামঃ ফুলছড়া চা বাগাি, র্াকঘরঃ কাবলঘাট, 

র্থািাঃ শ্রীমঙ্গল, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 
খগ গ 

১১৮৪৫ আল আমীি, বপতাঃ খুশবর আলী, গ্রামঃ সুরভী আ/এ, শ্রীমঙ্গল, বসদলট। খগ গ 

১১৮৪৬ 
বসৌরভ চন্দ্র সরকার, বপতাঃ রদমন্দ্র চন্দ্র সরকার, গ্রামঃ বখরাটী, র্াকঘরঃ 

বখরাটী, র্থািাঃ কাপাবসয়া, বজলাঃ গাজীপুর। 
খগ খগ 

১১৮৪৭ 
বমাঃ রাবকবুল হাসাি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল খাদলক বপয়াো, গ্রামঃ শাহাবজরা, 

র্থািাঃ বগৌরিেী, বজলাঃ ববরশাল। 
খগ গ 

১১৮৪৮ 
বমাঃ আদিায়ার বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আজগর আলী, গ্রামঃ পরমতলা, র্াকঘরঃ 

পরমতলা, র্থািাঃ মুরােিগর, বজলাঃ কুবমো।   
খগ খগ 

১১৮৪৯ 
বমাঃ আশরাফুল আলম, বপতাঃ বমাঃ হায়োর আবল, গ্রামঃ বেৌলাতবেয়ার, 

র্াকঘরঃ চুয়ার্াঙ্গা, র্থািাঃ চুয়ার্াঙ্গা সের, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 
কখগ কখগ 

১১৮৫০ 
বমাঃ শাবকল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ হাদরজ প্রাাং, গ্রামঃ চাকলা, র্াকঘরঃ 

গাবতবল, র্থািাঃ গাবতলী, বজলাঃ বগুড়া। 
কখগ গ 

১১৮৫২ 
বমাঃ আবু সাঈে, বপতাঃ মৃত আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ েবক্ষণ লালবাগ, র্থািাঃ 

বেিাজপুর সের, বজলাঃ বেিাজপুর। 
কখগ গ 

১১৮৫৩ 
এদটাবি বকস্কু (িন্তু), বপতাঃ অজুডি বকস্কু, গ্রামঃ বমজডাপুর, র্াকঘরঃ বমজডাপুর, 

র্থািাঃ বেিাজপুর সের, বজলাঃ বেিাজপুর। 
কখগ খগ 

১১৮৫৫ 
বমাঃ মামুনুর রহমাি বসাহাগ, বপতাঃ বমাঃ বমাফাদজ্জল বহাদসি বমাল্যা, গ্রামঃ 

বতবলগাবত, র্াকঘরঃ কুদয়ট, র্থািাঃ আড়াংখাটা, বজলাঃ খুলিা। 
কখগ খগ 

১১৮৫৬ 
বমাঃ মাহমুদ্যল হাসাি আদপল, বপতাঃ বমাঃ আলমগীর বহাদসি, গ্রামঃ গুলাল 

বুোই, র্াকঘরঃ ময়িাকুটি, র্থািাঃ রাংপুর সের, বজলাঃ রাংপুর। 
কখগ গ 

১১৮৫৮ 
কাজী রুদবল বহাদসি, বপতাঃ কাজী আব্দুল লবতফ, গ্রামঃ চুড়ারগাতা, র্াকঘরঃ 

চড়দসলামতপুর, র্থািাঃ মহম্মেপুর, বজলাঃ মাগুরা। 
কখগ কখগ 

১১৮৫৯ 
মুহাম্মে সালাহ উবিি, বপতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ বচৌধুরী পাড়া, 

মধ্যপদতঙ্গা, চট্টগ্রাম। 
কখগ গ 

১১৮৬০ 
বপযুে কাবন্ত রায়, বপতাঃ পবরমল চন্দ্র রায়, গ্রামঃ বশৌলজাবলয়া, র্াকঘরঃ 

বশৌলজাবলয়া, র্থািাঃ কাঠাবলয়া, বজলাঃ ঝালকাঠি । 
কখগ গ 

১১৮৬১ 
বমাঃ সািাম বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আলতাপ বহাদসি, গ্রামঃ সুন্দর মহল, 

র্াকঘরঃ বার আবড়য়া, র্থািাঃ বটিয়াঘাটা, বজলাঃ খুলিা। 
কখগ খগ 

১১৮৬২ 
বমাঃ মাসুে হাসাি, বপতাঃ বমাঃ আজম আলী, গ্রামঃ মাদচহালা, র্াকঘঃ 

বারহাট্টা, র্থািাঃ বারহাট্টা, বজলাঃ বিত্রদকাণা। 
কখগ খগ 

১১৮৬৩ 
বরফাত বময়া, বপতাঃ বমাঃ হাবেস বময়া, বাসা িাং-০৮, গ্রামঃ বাঘলবাবড়, 

র্াকঘরঃ ব.দশ.মু.র কৃবে, গাজীপুর সের, গাজীপুর। 
কখগ খগ 

১১৮৬৪ 
বমাহাম্মে ফারুক বহাদসি, বপতাঃ মৃত বমাহাম্মে আব্দুল মাদলক, গ্রামঃ বদন্দর 

আলী মুসীর বাবড়, মধ্যম বমাহরা, র্াকঘরঃ বমাহরা, র্থািাঃ চাঁেগাও, চট্টগ্রাম। 
কখগ খগ 

১১৮৬৫ 
বমাঃ আবতকুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল আবজজ, গ্রামঃ খবলশাকুূঁবড় সবুজ 

পাড়া, র্াকঘরঃ িতুি সাদহবগঞ্জ, র্থািাঃ রাংপুর সের, বজলাঃ রাংপুর। 
কখগ গ 

১১৮৬৬ 
বমাহাম্মে সাখাওয়াত বহাদসি, বপতাঃ বমাহাম্মে বসরাজউিীি, গ্রামঃ পবিম 

বাবড়য়াখালী, র্াকঘরঃ এছহাক ড্রাইভার হাট, র্থািাঃ বজারালগঞ্জ, চট্টগ্রাম। 
কখগ খগ 

১১৮৬৭ 
বমাহাম্মে ইবদ্রচ, বপতাঃ বমাহাম্মে আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ পবিম বারখাইি, 

আদিায়ারা, চট্টগ্রাম। 
কখগ কখগ 

১১৮৬৮ 
বমাঃ মাবহম বমািাক বখাকি, বপতাঃ মৃত বমািফা কামাল, গ্রামঃ িওকখর, 

র্াকঘরঃ িওকখর, র্থািাঃ বচবররবন্দর, বজলাঃ বেিাজপুর। 
কখগ গ 

১১৮৬৯ 
তাদরক আহমে, বপতাঃ মিাক আহমে, গ্রামঃ ববদছিাদটক, র্াকঘরঃ েরবি 

বাজার, র্থািাঃ বজন্তাপুর, বজলাঃ বসদলট। 
কখগ গ 

১১৮৭১ বমাঃ বসাদহল রািা, বপতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গ্রামঃ রশুল সাহাপুর, কাঞ্চি, কখগ কখগ 
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ববরল, বেিাজপুর। 

১১৮৭২ 
বমাঃ সামসুদজ্জাহা, বপতাঃ বমাঃ মকদছে আলী, গ্রামঃ ফরমািপুর, সারাঙ্গাই 

পলাশবাড়ী, ববরল, বেিাজপুর। 
কখগ গ 

১১৮৭৪ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বপতাঃ বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, গ্রামঃ েীঘা, বগাস্বামী দ্যগ ডাপুর, 

কুবষ্টয়া সের, কুবষ্টয়া। 
কখগ গ 

১১৮৭৭ 
বমাঃ আবীর হাসাি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ মুশাগাড়ী, র্াকঘরঃ 

কাটাখালী বাজার, র্থািাঃ চাটদমাহর, বজলাঃ পাবিা। 
কখগ কখগ 

১১৮৭৮ 
বমাহাম্মে ইয়াবছি, বপতাঃ বমাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ বহরপুর, র্াকঘরঃ 

বাকরয়াঢালা, র্থািাঃ সীতাকুন্ড, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
কখগ গ 

১১৮৭৯ 
বমাঃ বসবলম বরজা, বপতাঃ বমাঃ সাবহদ্যর রহমাি, গ্রামঃ ভাসাই িগর, র্াকঘরঃ 

ববাো, র্থািাঃ ববাো, বজলাঃ পঞ্চগড়। 
কখগ খগ 

১১৮৮০ 
বমাঃ বসাদহল বময়া, বপতাঃ বমাঃ আবু বক্কর বসবিক, গ্রামঃ বাতুয়ােী, র্াকঘরঃ 

জাহাঙ্গীরপুর, র্থািাঃ িান্দাইল, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 
কখগ গ 

১১৮৮২ 
বমাঃ রববউল হাসাি, বপতাঃ িবজর আহদমে, গ্রামঃ বোলবহচ্ছা, ডুলাহাজারা 

চকাবরয়া, কক্সবাজার। 
কখগ খগ 

১১৮৮৩ 
বমাঃ আবু জাফর, বপতাঃ বমাঃ বগালাম সদরায়ার, গ্রামঃ বেবতলা, র্াকঘরঃ 

অবচন্তুপুর, র্থািাঃ বশলকুপা, বজলাঃ বঝিাইেহ। 
কখগ গ 

১১৮৮৪ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি ইফতু, বপতাঃ বমাঃ বখাকি, গ্রামঃ খালারপাড়, র্াকঘরঃ 

ঝলম বাজার, র্থািাঃ বরুড়া, বজলাঃ কুবমো। 
কখগ খগ 

১১৮৮৬ 
সমর বেব িার্থ, বপতাঃ স্বপি বেব িার্থ, গ্রামঃ উত্তর বেঘলেী, র্াকঘরঃ বাড়ীর 

হাট, র্থািাঃ বভালা সের, বজলাঃ বভালা। 
কখগ খগ 

১১৮৮৭ 
বমাঃ আবু ছাইে, বপতাঃ বমাঃ খাজা বময়া, গ্রামঃ চবন্ডহারা, র্াকঘরঃ 

বমাকামতলা, র্থািাঃ বশব গঞ্জ, বজলাঃ বগুড়া। 
কখগ গ 

১১৮৮৮ 
ইমরাি বহাসাইি, বপতাঃ নুরিবী, গ্রামঃ েরগাহ পাড়া মঘাবেয়া, র্াকঘরঃ আবু 

বতারাব, র্থািাঃ বমরসরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
কখগ গ 

১১৮৯১ 
িাজমুল বহাদসি রাজু, বপতাঃ আব্দুল হাবমে কাজী, গ্রামঃ বশকলবাহ, র্াকঘরঃ 

বশকলবাহা, র্থািাঃ কণ ডফুলী, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 
কখগ গ 

১১৮৯২ 
বমাঃ জাবকর বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ মবহর উবিি, গ্রামঃ উত্তর বখলগাবত, 

র্াকঘরঃ রতি ববরশ, র্থািাঃ ঘাটাইল, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
কখগ খগ 

১১৮৯৩ 
বমাঃ আলতাফ বহাদসি, বপতাঃ মৃত মাহমে আলী, গ্রামঃ গোসাাংগি, র্াকঘরঃ 

গোসাাংগি, র্থািাঃ বড়দলখা, বজলাঃ বমৌলভীবাজার। 
কখগ গ 

১১৮৯৪ 
বরমি, বপতাঃ ইবদ্রস হাওলাোর, গ্রামঃ বেিার, র্াকঘরঃ চরকাউয়া, র্থািাঃ  

ববরশাল সের, বজলাঃ ববরশাল। 
কখগ খগ 

১১৮৯৫ 
বমাঃ রাজু আহদমে, বপতাঃ বমাঃ বছবিক বহাদসি, গ্রামঃ হাটবশরা, র্াকঘরঃ 

হাটবশরা, র্থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 
কখগ খগ 

১১৮৯৬ 

বমাঃ আদিায়ার  বহাদসি (আইয়ুব), বপতাঃ বমাঃ আঃ কাদের, গ্রামঃ চাইয়াগছ, 

র্াকঘরঃ মাবঝ পাড়া, র্থািাঃ বেঁতুবলয়া,  

বজলাঃ পঞ্চগড়। 
কখগ খগ 

১১৮৯৭ 
বমাঃ ইমরাি হাওলাোর, বপতাঃ বমাঃ ওমর আলী হাওলাোর, গ্রামঃ বাখরকাঠী, 

র্াকঘরঃ ববায়াবলয়া, র্থািাঃ বাদকরগঞ্জ, বজলাঃ ববরশাল। 
কখগ গ 

১১৮৯৮ 
রবফকুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, গ্রামঃ ফুলেহ পূব ডপাড়া, 

র্াকঘরঃ বারই পটল, র্থািাঃ সবরোবাড়ী, বজলাঃ জামালপুর। 
কখগ খগ 

১১৮৯৯ 
রবফকুল ইসলাম, বপতাঃ রুিম আবল, গ্রামঃ বেগবলয়া, র্াকঘরঃ উবখয়া, র্থািাঃ 

উবখয়া, বজলাঃ কক্সবাজার। 
কখগ গ 

১১৯০০ 
আদিায়ার বহাদসি, বপতাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ পুটিয়াজািী, র্াকঘরঃ 

পুটিয়াজািী বাজার, র্থািাঃ বেলদ্যয়ার, বজলাঃ টাঙ্গাইল। 
কখগ কখগ 

১১৯০১ 

বমাঃ খুরবশে আলম, বপতাঃ আমজাে বহাদসি, গ্রামঃ ভবগবালা পাড়া, র্াকঃ 

উপশহর, র্থািাঃ রাংপুর, বজলাঃ রাংপুর 

কখগ খগ 

১১৯০৩ 

বমাঃ মবহব উোহ, বপতাঃ আব্দুল মবতি, গ্রামঃ লস্করবে, র্াকঃ বহাদসিবে, উপঃ 

গজাবরয়া, বজলাঃ মুবসগঞ্জ 

কখগ গ 

১১৯০৪ 

অপু চন্দ্র সরকার, বপতাঃ রুবহোস সরকার, গ্রামঃ পুরাচক, র্াকঃ বাউবশয়া, 

উপঃ গজাবরয়া, বজলাঃ মুবসগঞ্জ 

কখগ খগ 

১১৯০৫ 

ইমামুল বময়া, বপতাঃ সমদশর আলী, গ্রামঃ কুয়ারপুর, র্াকঃ বালুচড়া, 

কলমাকান্দা, বিত্রদকাণা 

কখগ গ 

১১৯০৭ 

বমাঃ মাহাবুব আলম, বপতাঃ বমাঃ কাবজম উবিি, গ্রামঃ মধুয়াদকাণা, র্াকঃ 

চবিগড়, দূগ ডাপুর, বিত্রদকাণা 

কখগ গ 

১১৯০৮ 

বমাঃ সজল বসকোর, বপতাঃ বসবলম বসকোর, গ্রামঃ বেিার, র্াকঃ চরকাউয়া, 

ববরশাল সের, ববরশাল 

কখগ গ 

১১৯০৯ 

আলমগীর বহাদসি, বপতাঃ মৃত আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ ঈমাদির কান্দী, 

উত্তরপাড়া, র্াকঃ বাাংলাবাজার, বসািারগাঁ, িারায়িগঞ্জ 

কখগ খগ 

১১৯১০ বমাঃ কামরুল হাসাি, বপতাঃ বমাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ কাবলবকবত্ত, বপাঃ কখগ গ 
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রতিপুর, র্থািাঃ বভালা, বজলাঃ বভালা 

১১৯১১ 

বমাঃ বসাদহল, বপতাঃ বমাঃ আবুল হাদসম, গ্রামঃ হবরশপুর, বপাঃ হবরশপুর, 

র্থািাঃ সন্দ্বীপ, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

কখগ গ 

১১৯১২ 

আবরফ বহাদসি, বপতাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ চরকাকড়া, বপাঃ িতুি বাজার, 

র্থািাঃ বকাম্পািীগঞ্জ, বজলাঃ বিায়াখালী 

কখগ গ 

১১৯১৩ 

ওয়াবহদ্যল হক, বপতাঃ বমাজাদম্মল বহাদসি, গ্রামঃ সাধুয়ার কান্দা, বপাঃ 

বধাবাউড়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ 

কখগ খগ 

১১৯১৪ 

বমাঃ তাবফউল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ এিামুল হক, গ্রামঃ হলুেববহার, বপাঃ 

দ্বীপগঞ্জহাট, ইউঃ ববলাশবাড়ী, র্থািাঃ বেলগাছী, বজলাঃ িওগাঁ 

কখগ খগ 

১১৯১৫ বমাঃ হাবিফ, বপতাঃ বমাঃ আবদ্যল আওয়াল, গ্রামঃ কালামপুর, ধামরাই, ঢাকা কখগ কখগ 

১১৯১৬ 

বসবলম বরজা, বপতাঃ আবুছুবিি, গ্রামঃ জগন্নার্থপুর, বপাঃ শ্রী রতিপুর, র্থািাঃ 

োমুড়হুো, বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা 

কখগ গ 

১১৯১৭ 

বমাহাম্মে বমাজাফ্ফর আহমে, বপতাঃ মৃতঃ আবদ্যল বমাববি, গ্রামঃ 

খাগবরয়ীগবি পাড়া, র্থািাঃ সাতকাবিয়া, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

কখগ গ 

১১৯১৮ 

বাসু কাবন্ত বসাংহ, বপতাঃ বাবুল বসাংহ, গ্রামঃ ইমামুোর চর, র্াকঃ বখতাপচর, 

র্থািাঃ ববায়ালখালী, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

কখগ খগ 

১১৯১৯ 

বমাঃ বগালাম হাবফজ, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল মান্নাি, গ্রামঃ বচলমি, বপাঃ বিউ 

সাদহবগঞ্জ, উপঃ সের, বজলাঃ রাংপুর 

কখগ কখগ 

১১৯২০ 

বমাঃ সুজি ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ বসদকন্দার আলী, গ্রামঃ বজাতবািী, বপাঃ 

বশবপুর, র্থািাঃ ববরামপুর, বজলাঃ বেিাজপুর 

কখগ খগ 

১১৯২২ 

বমাঃ তাবহম, বপতাঃ নুরুল আলম, গ্রামঃ চরলক্ষুা, র্াকঃ চরলক্ষুা, র্থািাঃ 

কণ ডফুলী, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

কখগ খগ 

১১৯২৩ 

বতৌবহদ্যল ইসলাম, বপতাঃ জিাব আলী, গ্রামঃ দ্বীপ কালাদমাড়ল, র্াকঃ 

বশকলবাহা, কণ ডফুলী, চট্টগ্রাম 

কখগ গ 

১১৯২৪ 

বমাঃ সবুজ বময়া, বপতাঃ বমাঃ আজহারুল ইসলাম, গ্রামঃ েবক্ষণ বভড়দভড়ী, 

বপাঃ হাবজর হাট, র্থািাঃ বকদশারগঞ্জ, বজলাঃ  িীলফামারী 

কখগ গ 

১১৯২৫ 

বমাঃ বমদহবে হাসাি, বপতাঃ বমঃ সুন্নাফ খাঁি, গ্রামঃ মবেকপাড়া, ওয়ার্ ড-৮, 

বমদহরপুর সের, বমদহরপুর 

কখগ খগ 

১১৯২৬ বমাঃ শাবহনুর জামাি, বপতাঃ বমাঃ রুস্তুম আলী, গ্রামঃ রাধাকান্তপুর, বমদহরপুর। কখগ খগ 

১১৯২৭ 

বমাঃ বমরাজ, বপতাঃ বমঃ বফদরাজ আহদম্মে, গ্রামঃ ১৭, চাঁিমারী এুাদপ্রাচ 

বরার্, ২য় বলি, বশপইয়ার্, খুলিা 

কখগ খগ 

১১৯২৮ বমাঃ সুদহল বময়া, বপতাঃ বমাঃ বাচ্চু বময়া,গ্রামঃশালঘড়,র্থািাঃ বেববদ্বার,কুবমো কখগ খগ 

১১৯৩১ 

বমাঃ জাদহে রবহম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর রবহম, গ্রামঃ ১০ িাং হাইলধর, 

আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

কখগ খগ 

১১৯৩২ হাবফজুর রহমাি, বপতাঃ আকবর আলী, গ্রামঃ ভাটারা, সবরোবাড়ী, জামালপুর কখ খ 

১১৯৩৪ 

বমাঃ মামুনুর রবশে, বপতাঃ বমাঃ বমাবারক আলী, গ্রামঃ তালুকোরপাড়া, র্াকঃ 

চালুঞ্জাহাট, বশবগঞ্জ, বগুড়া 

কখ খ 

১১৯৩৭ 

বমাঃ রাদশদ্যল ইসলাম (দলাকমাি), বপতাঃ বমাঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ হারবাাং 

খালা, বসকোরপাড়া, উপঃ চকবরয়া, কক্সবাজার 

কখ খ 

১১৯৩৯ 

বমাঃ আবজজুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, গ্রামঃ হবুয়ারচাল, বড়ইবাড়ী, 

কাবলয়াককর, গাজীপুর 

কখ খ 

১১৯৪০ 

বমাহাম্মাে বেদলায়ার বহাদসি, বপতাঃ ধলু বমাো, এ-৫৮,গ্রামঃ পূব ড চন্দরা, 

সবফপুর, কাবলয়াককর, গাজীপুর 

কখ কখ 

১১৯৪১ 

বমাঃ মাসুে রািা, বপতাঃ বমাঃ রমজাি আলী, গ্রামঃ এলঙ্গী, র্থািাঃ কুমারখালী, 

বজলাঃ কুবষ্টয়া‘ 

কখ খ 

১১৯৪২ 

বমাঃ বেোর আলম, বপতাঃ বমাঃ নুরুল আলম, গ্রামঃ হােীিগর, আববদতারাব, 

বমরশ্বরাই, চট্টগ্রাম 

কখ কখ 

১১৯৪৩ সুকণ্ঠ কাবন্তদেব, বপতাঃ মৃত সুবাস চন্দ্র বেব, গ্রামঃ পু ূঁইছবড়, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম কখ খ 

১১৯৪৫ 

শরীফ উবিি, বপতাঃ বমাঃ জয়িাল আদববেি, গ্রামঃ গুবজরকান্দী, উপঃ + 

র্াকঃ বধাবাউড়া, বজলাঃ ময়মিবসাংহ 

কখ খ 

১১৯৪৬ 

মুহাম্মে বমজানুর রহমাি, বপতাঃ মুহাম্মে জামাল, গ্রামঃ খুরুস্কুল, র্াকঃ 

বরুমচড়া, উপঃ আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম  

কখ খ 

১১৯৪৭ 

মীর বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বপতাঃ মৃত মীর বহাদসি, গ্রামঃ ওচমািপুর, র্াকঃ 

আজমপুর, র্থািাঃ বজারারগঞ্জ, উপঃ মরস্বরাই, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

কখ কখ 

১১৯৪৯ 

বমাঃ বলটি, বপতাঃ বমাঃ আজহার আলী, গ্রামঃ রাদমর চর, বপাঃ চরশ্রীপুর, 

উপঃ বশরপুর, সের, বজলাঃ বশরপুর 

কখ খ 

১১৯৫১ 

বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ একর্ালা উত্তরপাড়া, 

র্াক + র্থািা + বজলাঃ িাদটার 

ক ক 

১১৯৫৫ 

বমাঃ মবহম, বপতাঃ বমাঃ কালু বময়া, গ্রামঃ পূব ড ববশকপুর উপঃ ফুলগাজী, 

বজলাঃ বফিী 

ক ক 

১১৯৫৭ বমাঃ আবিছুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ হাতীগাড়া, বপাঃ ক ক 



পরীক্ষার 

বরাল িাং 
িাম ও ঠিকািা আদবেদির বেবণ ফলাফল 

কালীরহাট, র্থািাঃ আেশ ড সের, বজলাঃ কুবমো 

১১৯৫৯ 

বমাঃ শাদহে, বপতাঃ আবুল কাদশম, গ্রামঃ চর আলগী, রামেয়াল বাজার, 

রামগবত, লক্ষ্মীপুর 

খ খ 

১১৯৬২ 

বমজানুর রহমাি, বপতাঃ বেি বমাহাম্মে, গ্রামঃ বমাহাম্মে িগর, র্াকঃ মান্দারী 

বাজার, উপঃ লক্ষ্মীপুর, বজলাঃ লক্ষ্মীপুর 

খ খ 

১১৯৬৫ 

বমাঃ মবতউর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আলী বহাদসি, গ্রামঃ তুলাতলী, রায়পুরা, 

িরবসাংেী 

খ খ 

১১৯৬৬ 

সঞ্জয় শম ডা, বপতাঃ বীদরন্দ্র লাল শম ডা, গ্রামঃ কাঞ্চিা, র্থািাঃ সাতকাবিয়া, বপাঃ 

কাঞ্চিা হাই স্কুল, বজলাঃ চট্টগ্রাম 

খ খ 

১১৯৬৭ বজহাে কববর, বপতাঃ আলমগীর বহাদসি, গ্রামঃ রায়পুর, বাঘারপাড়া, েদশার গ গ 

১১৯৬৮ 

বমাহাম্মে এয়াকুব আলম, বপতাঃ বমাহাম্মে ইসহাক, গ্রামঃ হাবলম খারচর, 

র্াকঃ চরকািাই, পটিয়া, চট্টগ্রাম 

গ গ 

১১৯৬৯ 

আবদ্যল আবজজ ফাহাে, বপতাঃ আবদ্যল মাদলক, গ্রামঃ পবিম চাল, র্াকঃ 

বমন্নত আলী হাট, র্থািাঃ আদিায়ারা, চট্টগ্রাম 

গ গ 

১১৯৭০ রাবকব বহাদসি, বপতাঃ ইব্রাবহম আলী, গ্রামঃ রায়পুর, বাঘারপাড়া, েদশার গ গ 

১১৯৭১ 

আমাি উোহ, বপতাঃ বমাঃ জয়িাল আদবেীি, গ্রামঃ লাউর, র্াকঘরঃ লাউর 

ফদতহপুর, উপদজলাঃ িবীিগর, বজলাঃ ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

গ গ 

 

 

 

স্বাক্ষবরত/- 

১০/০১/২০২১ 

(প্রদকৌঃ বমাঃ আদতায়ার রহমাি বমাো) 

সবচব 

ববদ্যুৎ লাইদসবসাং ববার্ ড 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 


