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ফলাফল 
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর ববদ্যুৎ লাইদসবসাং ববার্ ড কর্তডক ববদ্যুবতক সুপারভাইজার সার্ট ডবফদকট অব 

কবম্পদটবস প্রোদির বিদমদে ১১ জানুয়ারী ২০২১ বরঃ তাবরদখ গৃহীত ব্যবহাবরক ও বমৌবখক পরীক্ষার ফলাফল 

সামবয়কভাদব বিদে প্রোি করা হদলা। উদেখ্য বে, সকল পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বশদে চুড়ান্ত ফলাফল প্রজ্ঞাপি আকাদর প্রকাশ 

করা হদব। 
 

বরাল িাং িাম ও ঠিকািা 
বশক্ষাগত বোগ্যতা আদবেদির 

বেবণ 
ফলাফল 

১৫২১ জাহাঙ্গীর আলম খাি, বপতা- আলম খাি, গ্রাম+ বপাঃ 

কাবশল-১৯০৩, র্থািাঃ বাসাইল, বজলাঃ টাাংগাইল। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৪ 

ক ক 

১৫২২ বমাঃ আমজাে বহাদসি, বপতা- বমাঃ মাবিক বময়া, গ্রামঃ 

েবক্ষি বাসুদেবপুর, র্থািাঃ হাবকমপুর, বজলাঃ বেিাজপুর। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৪ 

ক ক 

১৫২৫ বমাঃ মবতয়ার রহমাি, বপতা- বমাঃ আব্দুল মাদলক, গ্রামঃ 

র্ায়া, বপাঃ ইসলামপুর, র্থািাঃ শাহজােপুর, বসরাজগঞ্জ। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৭ 

ক ক 

১৫২৬ বাসুদেব কুমার ববশ্বাস, বপতা- জগ বন্ধু কুমার ববশ্বাস, গ্রামঃ 

গাইে ঘাট, র্াকঃ সীমাখালী র্থািাঃ বার্থার পাড়া েদশার। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 

খ খ 

১৫২৭ বমঃ কাববর বহাদসি, বপতা- এস এম আব্দুর রবশে, 

গ্রামঃদপাঃ ব ৌবাড়ী, কামার খন্দ বসরাজগঞ্জ। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ১৯৯৮ 

ক ক 

১৫২৮ বমাঃ সাজ্জাে বহাদসি, বপতা- বমাঃ আব্দুল লবতফ, গ্রামঃ 

ব লগাছা, বপাঃ কুড়াবলয়া, র্থািাঃ বসরাজগঞ্জ বজলাঃ 

বসরাজগঞ্জ।   

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(পাওয়ার), ২০০৯ 

খগ খগ 

১৫২৯ বমাঃ আব্দুল মবতি সরকার, বপতা- বমাঃ আব্দুল জব্বার, 

গ্রামঃ েঃ পলাশবাড়ী বপাঃ বাাংলাবাজার, উপদজলা ব বরর 

বন্দর বজলাঃ বেিাজপুর 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৫ 

খগ গ 

১৫৩০ 
বমাঃ আবিসুজ্জামাি, বপতা- মৃত ইয়াবছি আলী, গ্রামঃ বাবহর 

 র, বোলোগ বপাঃ বাবহর র, বভড়ামাড়া, কুবিয়া। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৯ 

কখ কখ 

১৫৩১ মুহাম্মে আব্দুল কাইয়ুম, বপতা- মবহউদ্দীি আহদমে, ০৯, 

ভুল জয়রা বিজামউদ্দীি সড়ক, মাবিকগঞ্জ। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকিবিক্স), ২০০৭ 

কখগ কখগ 

১৫৩২ বিপুি মন্ডল, বপতা- বিবখল রঞ্জি মন্ডল, গ্রামঃ  াবলতাবাড়ী, 

বপাঃ শ্রীরামকাঠী, িাবজরপুর, বপদরাজপুর। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১০ 

খগ খগ 

১৫৩৩ বমাঃ মহবসনুল ইসলাম, বপতা- এই  বক এম ফবরদ্যল 

আলম, িজব আলী ব ৌঃ বাড়ী মীদররহাট, হাটহাজারী 

 িগ্রাম। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 

কখগ গ 

১৫৩৪ বমাঃ িাদহে ইকবাল, বপতা- বমাঃ বিজাম উবদ্দি, গ্রামঃ 

বাদরাজবি, বপাঃ বশরুলবাগ র্থািাঃ জবকগঞ্জ, বসদলট।  

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৫ 

কখগ গ 
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বরাল িাং িাম ও ঠিকািা 
বশক্ষাগত বোগ্যতা আদবেদির 

বেবণ 
ফলাফল 

১৫৩৫ বমাঃ ইউসুফ আলী, বপতা- বমাঃ ইসমাইল, ইসমাইল মবঞ্জল 

বশল্প কদলাবি লক্ষীপুর। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৫ 

খগ খগ 

১৫৩৬ বমাঃ জুবাদয়র তালুকোর, বপতা- বমাঃ আবুল কাদশম 

তালুকোর, গ্রাম  রপাতাবিধী, বপাঃ রাজগঞ্জ, পালাং, 

শরীয়তপুর। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকিবিক্স), ২০১৪ 

কখগ খগ 

১৫৩৭ িাবহে আল আজাে, বপতা- বমাঃ খবলফর রহমাি, বাসা-

৬৩৭, গ্রাম হবরহরপুর, ৫১০০ ঠাকুরগাঁও, সের, ঠাকুরগাঁও। 
বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 

কখগ গ 

১৫৩৮ বমাঃ শাখাওয়াত বহাদসি, বপতা- বমাঃ শাহাজাহাি, গ্রামঃ 

ছবলমপুর, বপাঃ বিশাল র্থািাঃ বিশাল, ময়মিবসাংহ। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৩ 

ক ক 

১৫৩৯ বমাঃ রাদসল খাি,বপতা- বমাঃ রাদশে খাি, গ্রামঃ িগর 

বকান্ডা, র্াকঃ িগর বকান্ডা, র্থািা- সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 
বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 

গ গ 

১৫৪০ বমাঃ আমাি বহাদসি, বপতা- আবমর বহাদসি, গ্রামঃ 

গিপাড়া, বপাঃগিপাড়া, র্থািাঃ ববমাি বন্দর, বজলাঃ 

ববরশাল। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৯ 

কখগ গ 

১৫৪১ আবুল কালাম আজাে, বপতা- িরুল হক হাওলাোর, 

গ্রামঃগিপাড়া, বপাঃ গিপাড়া, র্থািাঃ ববমািবন্দর, র্থািাঃ 

ববরশাল। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(বমকাবিকুাল), ১৯৯৩ 

কখগ খগ 

১৫৪২ েীিবন্ধু কুমার সূিধর, বপতা- সুধীর  ন্দ্র সূিধর, গ্রামঃ শুিসী 

বপাঃ পাংরাইজুড়া, র্থািাঃ িাগরপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 
বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১২ 

কখগ খগ 

১৫৪৩ বমাঃ বসাদহল রািা, বপতা-মৃত ফবরদ্যল ইসলাম, বাবহর 

বগালা সাদহে িগর, মাদলা পাড়া, বসরাজগঞ্জ্ 
বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০১ 

কখগ খগ 

১৫৪৪ মাহমুদ্যল গবণ, বপতা- আব্দুর রবহম, বসয়ে বাড়ী, েবক্ষণ 

মাবলআড়া, পর্টয়া,  িগ্রাম। 
বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 

কখগ গ 

১৫৪৬ বমাঃ মুক্তার রহমাি তালুকোর, বপতা- বমাঃ বছবদ্দক আলী 

তালুকোর, রঘুরামপুর, হলাইজািা, িবাবগঞ্জ , বেিাজপুর। 
বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০২ 

কখগ কখগ 

১৫৪৮ বসতু ববশ্বাস, বপতা- সুবল ববশ্বাস, গ্রামঃ+র্াকঃ রঘুিার্থপুর, 

র্থািা+দজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 
বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 

কখগ কখগ 

১৫৪৯ বমাঃ নুরুি িবী, বপতা- বমাঃ ইউনুস, গ্রামঃ  রহবরশ, বপাঃ 

মাদজর  র মাদ্রাসা, র্থািাঃ েবক্ষণ আইসা, বভালা। 
বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 

কখগ খগ 

১৫৫১ 

বমাঃ সুলতাি সালাহ উবদ্দি সরকার, বপতাঃদমাঃ 

বসালায়মাি আলী সরকার, গ্রামঃ রামপুর, বপাঃ ও র্থািাঃ 

িবাবগঞ্জ, বজলাঃ বেিাজপুর। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৮ 

ক ক 

১৫৫২ 

বমাঃ শরীফ মাহমুে, বপতাঃ বমাঃ বমাকদছে সরোর, গ্রামঃ 

নুকালী, বপাঃ বাঘাবাড়ী ঘাট, র্থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ 

বসরাজগঞ্জ। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১০ 
কখগ কখগ 

১৫৫৪ 

বমাঃ আবু বিামাি ব ৌধুরী, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর রব ব ৌধুরী, 

গ্রাম ও বপাঃ বকন্দুরবাগ, র্থািাঃ ববগমগঞ্জ, বজলাঃ 

বিায়াখালী। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৬ 

কখগ কখগ 

১৫৫৫ 

স্তাবক োশ, বপতাঃ অমল কাবন্ত োশ, গ্রামঃ পাঠািেন্ডী, 

র্াকঃ সুব য়া, উপঃ  ন্দিাইশ, বজলাঃ  ট্টগ্রাম। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৩ 

ক ক 



বরাল িাং িাম ও ঠিকািা 
বশক্ষাগত বোগ্যতা আদবেদির 

বেবণ 
ফলাফল 

১৫৫৬ 

রািা পাল, বপতা- সুভাস পাল, গ্রাম- েবক্ষণ কাঞ্চিা (পাল 

পাড়া), বপা- বজাট পুকুবরয়া (৪৩৮৬), উপ- সাতকাবিয়া, 

বজলা-  িগ্রাম।  

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং, 

ইদলকবিকুাল, ২০১৬ 
ক ক 

১৫৫৭ 

বমাঃ ইস্রাবফল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আইয়ুবুর রহমাি, 

গ্রামঃ বাউর্টয়া, বপাঃ ববরশ, র্থািাঃ ধামরাই, বজলাঃ ঢাকা। 
বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১১ 
কখগ কখগ 

১৫৫৮ 

বমাঃ হাবববুর রহমাি খাঁি, বপতাঃ বমাঃ ছাইফুর রহমাি 

খাঁি, গ্রামঃ িাবজর শাংকরপুর, বপাঃ েদশার সের, র্থািাঃ 

বকাতয়ালী, বজলাঃ েদশার। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 
কখগ গ 

১৫৬০ 

বমাঃ মবজবুল হক বসকত, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ কাবুল শবরফ, 

র্াকঃ জাগুয়াহাট, র্থািাঃ িলবছর্ট, বজলাঃ ঝালকাঠী। 
বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(বমকাবিকুাল), ২০১৩ 
খগ খগ 

১৫৬১ 

বমাঃ জুদয়ল বময়া, বপতাঃ বমাঃ ববের উবদ্দি, পাছতাড়াইল, 

িাগরপুর, টাঙ্গাইল। 
বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 
খগ গ 

১৫৬৩ 

বমাঃ নুরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর রহমাি, গ্রামঃ 

েবরপাড়া বাবলয়া বেঘী, র্াঃ বাবলয়াবেঘী, উপঃ গাবতলী, 

বজলাঃ বগুড়া। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 
খগ খগ 

১৫৬৪ 

বমাঃ সাবমউল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রামঃ 

মাোরগঞ্জ, উপঃ িাদগশ্বরী, বজলাঃ কুবড়গ্রাম। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১২ 

কখ কখ 

১৫৬৫ 

সুকুমার সরকার, বপতাঃ সুশীল কুমার সরকার, গ্রামঃ িতুি 

ভাসাবাড়ী, র্থািা ও বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১১ 

কখ কখ 

১৫৬৬ 

বমাঃ সাদ্দাম বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ বসাহরাব বহাদসি, গ্রামঃ 

রণবপয়া, বপাঃ জগশ্বর, র্থািাঃ বভড়ামারা, বজলাঃ কুবিয়া। 
বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 
খগ খগ 

১৫৬৭ 

বমাহাম্মে আকতার বহাদসি, বপতাঃ বমাহাম্মে নুরুল ইসলাম, 

গ্রামঃ ববলাব, বপাঃ বতপুটীবাড়ী, র্থািাঃ মাধবেী, বজলাঃ 

িরবসাংেী। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৬ 

কখ কখ 

১৫৬৮ 

বমাহাম্মে িজরুল ইসলাম, বপতাঃ বমাহাম্মে ছবলম উবদ্দি, 

গ্রামঃ বকািাপাড়া, র্াকঃ বব.বক. এস.বপ, র্থািাঃ আশুবলয়া, 

বজলাঃ ঢাকা। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকিবিক্স), ২০০৩ 
কখ কখ 

১৫৬৯ 

বমাঃ বসাহাগ ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম, গ্রামঃ 

লক্ষীকুন্ডা, র্াকঃ লক্ষীকুন্ডা, র্থািাঃ ঈশ্বরেী, বজলাঃ পাবিা। 
বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৭ 
খগ খগ 

১৫৭০ 

তািভীর বহাদসি, বপতাঃ আতাউর রহমাি, ৪৩০, হাসপাতাল 

বরার্, র্াকঃ বসতাবগঞ্জ, র্থািাঃ ববা াগঞ্জ, বজলাঃ 

বেিাজপুর। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৫ 
কখগ খগ 

১৫৭১ 

বমাঃ শাহােত বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ কববর আহদমে, 

গ্রাম+ইউ+উপঃ বলাহগাড়া, বজলাঃ  ট্টগ্রাম। 
বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৭ 
কখ কখ 

১৫৭২ 

বমাঃ আব্দুল হাবলম সরকার, বপতাঃ বমাঃ বকামর আলী 

সরকার, গ্রামঃ বাসুদেবদকাল, বপাঃ সলাংগা বাজার, র্থািাঃ 

সলাংগা, বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৩ 
কখগ গ 

১৫৭৩ 

বমাঃ বসরাজুল বমাস্তফা, বপতাঃ বমাঃ বমাস্তফা কামাল, 

বাবড়-বব/৪৭, বরার্-০২, কণ ডফুলী কমদলক্স, হাবলশহর, 

 ট্টগ্রাম। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০৮ 
কখগ খগ 

১৫৭৪ 

এস.এম. বমদহেী আলম, বপতাঃ এস.এম. রবফকুল আলম, 

১৪২৮/এ ফদয়জ আহদমে বলইি, ববপারী পাড়া, আগ্রাবাে, 

 ট্টগ্রাম। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৪ 

কখগ গ 



বরাল িাং িাম ও ঠিকািা 
বশক্ষাগত বোগ্যতা আদবেদির 

বেবণ 
ফলাফল 

১৫৭৫ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বপতাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ জয়া, বপাঃ 

বমৌলভীর হাট, র্থািাঃ ববারহাি উবদ্দি, বজলাঃ বভালা। 
বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০১ 
কখগ কখগ 

১৫৭৬ 

বমাঃ মামুি বহাদসি খাি, বপতাঃ বমাঃ আরমাি আলী খাি, 

গ্রামঃ কাবলঞ্জা, র্াকঃ িারায়ি শালুয়া, উপঃ রায়গঞ্জ, 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১২ 

কখগ কখগ 

১৫৭৭ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ হজরত আলী, গ্রামঃ 

কশব, র্াকঃ কশব, উপঃ মান্দা, বজলাঃ িওগাঁ। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১২ 

কখগ কখগ 

১৫৭৮ 

শাহ পরাি, বপতাঃ আজমত আলী, গ্রামঃ মগপুকুবরয়া, বপাঃ 

পয়ালগাছা, র্থািাঃ বরুড়া, বজলাঃ কুবমো। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৭ 

কখগ গ 

১৫৮০ 

বমাঃ নুর বহাসাইি, বপতাঃ মৃতঃ বরাশনুজ্জামাি, গ্রামঃ 

কার্থরীয়া, র্াকঃ কার্থরীয়া, র্থািাঃ বাঁশখালী, বজলাঃ 

 ট্টগ্রাম। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(পাওয়ার), ২০১৪ 
খগ খগ 

১৫৮১ 

বসদমল তালুকোর, বপতাঃ প্রলয় তালুকোর, বাসা-

র্াক্তারবাড়ী, র্াকঃ ও র্থািাঃ রাাংগুবিয়া, বজলাঃ  ট্টগ্রাম। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৬ 

কখ খ 

১৫৮২ 

অসীম কুমার বম ডি, বপতাঃ পববি কুমার বম ডি, গ্রামঃ 

বলাহাগড়া, র্াকঃ কালীগঞ্জ, র্থািাঃ ও বজলাঃ পঞ্চগড়। 
বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০৯ 
কখগ কখগ 

১৫৮৩ 

বশমুল োশ, বপতাঃ মবত লাল োশ, গ্রামঃ িাদপাড়া, র্াকঃ 

িাদপাড়া, র্থািাঃ বাশঁখালী, বজলাঃ  ট্টগ্রাম। 
বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(পাওয়ার), ২০১৩ 
কখগ খগ 

১৫৮৪ 

বমাঃ তাদরক, বপতাঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ কালাপাবিয়া, 

র্াকঃ আকবর হাট, র্থািাঃ সন্দ্বীপ, বজলাঃ  ট্টগ্রাম। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৮ 

খগ খগ 

১৫৮৫ 

বমাঃ মাসুম বহাসাইি, বপতাঃ বমাঃ আবুল বহাদসি, গামঃ 

কুমারগাতা, বপাঃ মিতলা, র্থািাঃ মুক্তাগাছা, বজলাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 
কখগ কখগ 

১৫৮৬ 
বমাঃ শাখাওয়াত বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ শাহ আলম, গ্রাম ও 

বপাঃ বরুমছড়া, র্থািাঃ আদিায়ারা, বজলাঃ  ট্টগ্রাম। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১১ 
কখ কখ 

১৫৮৭ 

ইখবতয়ার মাহমুে শাবকল, বপতাঃ মুহাম্মে ইবদ্রস, গ্রামঃ 

লালািগর, র্াকঃ আলমশাহপাড়া, র্থািাঃ রাাংগুিীয়া, বজলাঃ 

 ট্টগ্রাম। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৮ 

ক ক 

১৫৮৮ 

কদোল বড়ুয়া, বপতাঃ মৃতঃ প্রকৃবত রঞ্জি বড়ুয়া, গ্রামঃ 

পবিম কধুরখীল, র্াকঃ পবিম কধুরখীল, উপঃ 

ববায়ালখালী, বজলাঃ  ট্টগ্রাম। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১০ 
কখগ গ 

১৫৯০ 

বমাঃ িাজমুল হাসাি, বপতাঃমৃতঃ বমাঃ বরাছমত আলী, 

গ্রামঃ রামিগর, র্াকঃ অলুয়া, র্থািাঃ ব্রাহ্মণপাড়া, বজলাঃ 

কুবমো। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১১ 
কখগ কখগ 

১৫৯১ 

বমাঃ ফরহাে সরকার, বপতাঃ বমাঃ জাহাঙ্গীর বহাদসি, 

গ্রামঃ মান্দার আলী, বপাঃ বাগািবাড়ী, র্থািাঃ মতলব উের, 

বজলাঃ  াঁেপুর। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০৭ 
ক ক 

১৫৯২ 

আলমগীর মাহমুে ব ৌধুরী, বপতাঃ বব. এম. জাফর উোহ্, 

গ্রামঃ বশলক বহদ্দার পাড়া, র্াকঃ বশলক, র্থািাঃ রাাংগুবিয়া, 

বজলাঃ  ট্টগ্রাম। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৬ 

ক ক 

১৫৯৩ 
বমাঃ ওসমাি গবণ, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল সাোর, পূব ড 

বাকবলয়া, ১৮ িাং ওয়ার্ ড, কবমশিার পাড়া,  ট্টগ্রাম। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৭ 
খগ খগ 

১৫৯৫ 
বমাঃ বিজাম উবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ কামাল উবদ্দি, পূব ড 

বাকবলয়া, কাদসম বমম্বার বাড়ী,  ট্টগ্রাম। 
বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৭ 
খগ খগ 



বরাল িাং িাম ও ঠিকািা 
বশক্ষাগত বোগ্যতা আদবেদির 

বেবণ 
ফলাফল 

১৫৯৬ 

বমাঃ ময়নুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আজগর আলী, গ্রামঃ 

ফবকরপাড়া, বপাঃ ববদিাবতয়া, উপঃ শাহজােপুর, বজলাঃ 

বসরাজগঞ্জ। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০২ 
কখগ কখগ 

১৫৯৭ 

বমাঃ মহবসি, বপতাঃ বমাঃ জয়িাল আবেীি, হায়াতপুর, 

ওয়ার্ ড-১, োগিভ ূঁঞা, বফিী। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৭ 

কখগ কখগ 

১৫৯৮ 

আবুল বাসার, বপতাঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ অিন্তপুর, বপাঃ 

বিায়াখালী সরকারী কদলজ, র্থািাঃ ববগমগঞ্জ, বজলাঃ 

বিায়াখালী। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(পাওয়ার), ২০১০ 
কখগ কখগ 

১৫৯৯ 

বমাঃ আবতক হাসাি, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, 

গ্রামঃ খাদ্যলী বেগর, র্াকঃ পীরহার্ট, র্থািাঃ ধুিট, বজলাঃ 

বগুড়া। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 
কখগ কখগ 

 
 

স্বাক্ষরিত/- 

১১/০১/২০২১ 

(প্রদকৌঃ বমাঃ আদতায়ার রহমাি বমাো) 

সব ব 

ববদ্যুৎ লাইদসবসাং ববার্ ড 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 


