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ফলাফল 
 

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

কবম্পদটবস প্রোদির বিদমদে ১২ 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 

১৬০১ 

বমাঃ খায়রুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ হায়োর আলী, গ্রামঃ 

কামার কুমুেী, বপাঃ আলমিগর, উপঃ বগাপালপুর, বজলাঃ 

টাঙ্গাইল।  

ববএসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০০ 
কখগ খগ 

১৬০৩ 

হুমায়ুি রবশে, বপতাঃ বজরুল ইসলাম, বমৌলভী আবমর 

আহদমে এর বাবড়, বপাঃ বভাসখালী, র্থািাঃ মীরসরাই, 

বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৫ 

কখগ খগ 

১৬০৪ 

আব্দুল কাদের, বপতাঃ শামছুল হক, বাসাঃ ১৮৬, গ্রামঃ 

বগাসাই বজায়াইর, র্াকঃ বগাসাই বজায়াইর-১৯০০, টাাংগাইল 

সের, টাাংগাইল।  

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 
কখগ গ 

১৬০৫ 

বমাঃ জাবমল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ রমজাি আলী, বাসিা, 

সাদিাড়া, ধামরাই, ঢাকা-১৮০০।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৫ 

কখগ গ 

১৬০৬ 

বমাঃ বমািাদয়ম বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ বখারদশে আলী, গ্রামঃ 

বশবরামপুর, বপাঃ আতহারুল উলুম, র্থািাঃ মুক্তাগাছা, 

বজলাঃ ময়মিবসাংহ।  

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০১ 
কখগ গ 

১৬০৭ 

বমাঃ কামাল উদ্দীি, বপতাঃ আতাউর রহমাি, বাড়ী-১৯, 

বরার্-৪, ব্লক-ই, বর্ এি, বস, বস ওয়ার্ ড-৫৩, বামিারদটক, 

তুরাগ, ঢাকা-১৭১১।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(বমকাবিকুাল), ২০০৪ 
কখগ খগ 

১৬০৯ 

বমাঃ আবমনুল হক, বপতাঃ বমাঃ রইচ উবদ্দি তালুকোর, 

গ্রামঃ ববদ্যদবলঘবড়য়া, র্থািাঃ িলর্াাংগা, বজলাঃ িাদটার।  বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০৩ 
কখ খ 

১৬১০ 

আবজজুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ বজয়াউল হক, বাসাঃ মন্ডল 

বাড়ী, গ্রামঃ বকদর্ালা জাফরশায়ী, র্াকঃ বকদর্ালা বাজার-

২০০০, জামালপুর সের।  

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১১ 
খগ খগ 

১৬১১ 

বমাঃ আসাদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আবমরুল ইসলাম, বাড়ী 

িাং-৬১৯/১, ওয়ার্ ড িাং-৩, বপাঃ হাদরায়া, বিপাড়া বপৌরসভা, 

উপঃ বড়াইগ্রাম, বজলাঃ িাদটার।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১২ 

কখ কখ 

১৬১২ 

সাইফুল ইসলাম, বপতাঃ আঃ মাদলক, গ্রামঃ + বপাঃ েবক্ষণ 

বারদতাপা-১৭৪০, শ্রীপুর, গাজীপুর।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৬ 

কখ খ 

১৬১৩ 

বমাঃ খাবলে হাসাি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর রবহম, গ্রামঃ 

বমজডাপুর, বপাঃ বমাহিপুর, র্থািাঃ আদেলপুর, বজলাঃ 

জয়পুরহাট।  

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৭ 
খগ খগ 

১৬১৪ 

বমাঃ নূরুন্নবী বহাদসি, বপতাঃ বাচ্ছা মামুে, গ্রামঃ সুর্টপাড়া, 

র্াকঃ োদরায়ািী (সুতাকল), উপঃ+ বজলাঃ িীলফামারী।  
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০৪ 
কখ কখ 

১৬১৬ 

বমাঃ ইমোদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আলী হুসাইি, গ্রামঃ 

মুক্তেহা, বপাঃ পাবতববল, উপঃ বচৌগাছা, বজলাঃ েদশার।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৪ 

খগ খগ 

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


বরাল িাং িাম ও ঠিকািা 
বশক্ষাগত বোগ্যতা আদবেদির 

বেবণ 
ফলাফল 

১৬১৭ 

সবুজ চন্দ্র মজুমোর, বপতাঃ েীপক চন্দ্র মজুমোর, মবিন্দ্র 

মহাজদির বাড়ী, মগধরা, বপবলশার বাজার, সন্দ্বীপ, চিগ্রাম।  
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 
কখগ খগ 

১৬১৮ 

রাজি আচার্য্ড, বপতাঃ শ্রীপে আচার্য্ড, শ্রীপে আচার্য্ড বাবড়, 

গ্রামঃ আদিায়ারা, র্থািাঃ আদিায়ারা, র্াকঃ আদিায়ারা, 

উপঃ আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৩ 

কখগ গ 

১৬১৯ 

ইকবাল বহাদসি, বপতাঃ রুহুল আবমি, সরবক্স হাজী বাড়ী, 

গ্রামঃ পূব ড বিরাজপুর, র্াকঃ বক এম হাট, র্থািাঃ বফিী সের, 

বজলাঃ বফিী।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৬ 

ক ক 

১৬২০ 

বাসু ববশ্বাস, বপতাঃ রিবজত ববশ্বাস, সাগর ববশ্বাদসর বাড়ী, 

১ িাং ওয়ার্ ড েক্ষীণ পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম বসর্ট কদপ ডাদরশি, 

র্াকঃ ফদতয়াবাে, র্থািাঃ হাটহাজারী, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 
কখগ খগ 

১৬২১ 

বমাঃ বতৌবফকুর রহমাি, বপতাঃ আজাদের রহমাি, বাসাঃ 

বড় বাড়ী, গ্রামঃ পূব ড লালপুর, র্াকঃ বসিবাগ, উপঃ বসিবাগ, 

বজলাঃ বিায়াখালী।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৬ 

ক ক 

১৬২২ 

বমজবাহুল আলম, বপতাঃ বমাহাম্মে বহাদছি, গ্রামঃ বাবুিগর, 

বপাঃ বেওেীবঘ, র্থািাঃ সাতকাবিয়া, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(পাওয়ার), ২০১৪ 
কখগ গ 

১৬২৩ 

শহীদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, বগাল 

বমাহাম্মদের বাড়ী, মধ্যম কটুরখীল, ববায়ালখালী, চট্টগ্রাম।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৬ 

কখ কখ 

১৬২৪ 

বমাঃ বরাকনুজ্জামাি, বপতাঃ বমাঃ আইয়ুব আলী, গ্রামঃ চক 

লক্ষীদকাল, বপাঃ আোবাবড়য়া, র্থািাঃ ভাঙ্গুড়া, বজলাঃ 

পাবিা।  

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 
খ খ 

১৬২৫ 

আবদ্যল হান্নাি, বপতাঃ আবদ্যল ছাোর, ১৮ িাং ওয়ার্ ড, পূব ড 

বাকবলয়া, কবমশিারপাড়া, মকবুল আলীর বাড়ী, চট্টগ্রাম।  
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 
কখগ কখগ 

১৬২৬ 

বমাঃ খাদলে সাইফুোহ, বপতাঃ বমাঃ নুরুজ্জামাি, গ্রামঃ + 

বপাঃ ফরহােিগর, র্থািাঃ ও বজলাঃ বফিী।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৮ 

কখগ কখগ 

১৬২৭ 

বমাঃ বমাশাররফ বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল হাবমে, গ্রামঃ 

+ বপাঃ টাংগুয়া (ধদিশাপাড়া), র্থািাঃ খািসামা, বজলাঃ 

বেিাজপুর।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৬ 

কখগ কখগ 

১৬২৮ 

ওয়াই.এ.মুিতাবসর, বপতাঃ বমাঃ ইউসুফ হারুি, আর.বপ-১০, 

ওমোবময়া পাহাড়, রাঙ্গামার্ট সের, রাঙ্গামার্ট।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৮ 

কখগ কখগ 

১৬২৯ 

বমাঃ রাবকবুল হাছাি, বপতাঃ বমাঃ সবহে উল্যাহ, বাসাঃ 

হাববব উল্যা সওোগর বাড়ী, গ্রামঃ ১৬০ িাং কাবলকাপুর, 

র্াকঃ বাাংলাবাজার-৩৮২২, র্থািাঃ ববগমগি, বজলাঃ 

বিায়াখালী।  

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০৯ 
কখগ কখগ 

১৬৩০ 

বমাঃ ফয়সাল আজীম বচৌধুরী, বপতাঃ এ.র্ট.এম. আবু বতয়ব 

বচৌধুরী, আহম্মে বভলা, ৯৫ ই জামাল খাি বলইি, আস্কার 

বেঘী, েবক্ষণপাড়, র্থািাঃ বকাদতায়ালী, র্াকঃ বজ.বপ.ও, 

চট্টগ্রাম।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৪ 

কখ খ 

১৬৩২ 

বমাঃ আরাফাত বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ ইবিস আলী বচৌধুরী, 

১১০, খাগর্হর (ঘুবি), ময়মিবসাংহ।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৪ 

কখ খ 

১৬৩৪ 

িাঈম বময়া, বপতাঃ শাজাহাি বময়া, গ্রামঃ + বপাঃ খবড়য়া, 

র্থািাঃ বশবপুর, বজলাঃ িরবসাংেী।  
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১২ 
ক ক 

১৬৩৬ 

বমাঃ ইমাম বহাসাইি বমজাি, বপতাঃ বমাঃ জবমর উবদ্দি, 

হাবজরপাড়া বাোমতল, গ্রামঃ খন্দবকয়া, র্থািাঃ হাটহাজারী, 

বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 
খগ খগ 



বরাল িাং িাম ও ঠিকািা 
বশক্ষাগত বোগ্যতা আদবেদির 

বেবণ 
ফলাফল 

১৬৩৭ 

মুহাম্মে শবহদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ ওসমাি গবি, গ্রামঃ 

আোর চর, আশরাফ আবল বাড়ী, র্থািাঃ বলহগাড়া, বপাঃ 

কানুরাম বাজার, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 
কখ খ 

১৬৩৮ 

শ্যামল কুমার গুপ্ত, বপতাঃ বলরাম গুপ্ত, গ্রামঃ পূব ড বারখাইি, 

বপাঃ বতলারদ্বীপ, র্থািাঃ আদিায়ারা, বজলাঃ চট্টগ্রাম।  
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০১ 
কখগ খগ 

১৬৩৯ 

বমাঃ এমরাি মবি রাদসল, বপতাঃ বমাহাম্মে ইউছুপ, সাগর 

আলী বসপাহী বাড়ী, গ্রামঃ উের মাোশ ডা, র্থািাঃ হাটহাজারী, 

বজলাঃ চট্টগ্রাম।  

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 
খগ খগ 

১৬৪০ 

বমাহাম্মে বশহাব বহাদসি, বপতাঃ বমাহাম্মে শওকত বহাদসি, 

গ্রামঃ িগর ভােগ্রাম, বপাঃ আটঘবড়, র্থািাঃ বমজডাপুর, 

বজলাঃ টাাংগাইল।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৬ 

খগ খগ 

১৬৪১ 

সাদহনুর বমাহাম্মে আল-আবমি, বপতাঃ র্াঃ বমাহাম্মে 

মুসদলম উবদ্দি, গ্রামঃ কাাংশা, বপাঃ ইরতা, র্থািাঃ বসঙ্গাইর, 

মাবিকগি।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স),২০১৩ 

খগ গ 

১৬৪২ 

বশখ জাদকর আহদমে, বপতাঃ বশখ সবলম উবদ্দি আহদমে, 

গ্ররামঃ খাতাপাড়া, বাড়ী-২৮, বরার্ িাং-৪, বপাঃ সাবিবাড়ী, 

র্থািাঃ আবেতমারী, বজলাঃ লালমবিরহাট।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৪ 

খগ খগ 

১৬৪৩ 

বমাঃ আবরফুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আবু ইবিস, গ্রামঃ 

গারখুকবশয়া, বপাঃ বিবিন্তপুর, র্থািাঃ কাবজপুর, বজলাঃ 

বসরাজগি।  

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৭ 
খগ খগ 

১৬৪৪ 

এিামুল হক, বপতাঃ শামদচল হক ফবকর, গ্রামঃ ভবািীপুর, 

র্াকঃ বময়ারহাট, র্থািাঃ কালবকবি, বজলাঃ মাোরীপুর।  
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৫ 
খগ গ 

১৬৪৫ 

বমাঃ আল আমীি বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর হাবলম, 

গ্রামঃ বততুবলয়া, র্াকঃ বসয়েপুর, র্থািাঃ জামালপুর সের, 

বভালাঃ জামালপুর।  

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 
কখ খ 

১৬৪৬ 

রাবশদ্যল ইসলাম, বপতাঃ রওশি, গ্রামঃ চরগড়গড়ী, বপাঃ 

বাঁদশরবাো, র্থািাঃ ঈশ্বরেী, বজলাঃ পাবিা।  
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকিবিক্স), ২০১৪ 
কখ কখ 

১৬৪৭ 

বমাঃ সুমি বময়া, বপতাঃ বমাঃ বসকান্দার আলী, তারার্ট 

পবিম চড়পাড়া, ফবকরগি, মুক্তাগাছা, ময়মিবসাংহ।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৬ 

খগ খগ 

১৬৪৮ 

বশাভি কুমার রায়, বপতাঃ ববধাি চন্দ্র রায়, গ্রামঃ ধািবেয়া, 

বপাঃ বসদিরগাতী, র্থািাঃ তালা, বজলাঃ সাতক্ষীরা।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৫ 

খগ খগ 

১৬৪৯ 

বমাঃ বেদলায়ার বহাদসি, বপতাঃ বমাহাম্মে বমাসদলম 

প্রামাবিক, তাদহর ফবকর র্াঙ্গী, বগদ্য বমাল্যার হাট, 

ফবরেপুর সের, ফবরেপুর।  

ববএসবস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০২ 
খগ খগ 

১৬৫০ 

বমাঃ খায়রুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ মাহাবুর রহমাি, গ্রামঃ 

বজুাত সাতিালা, বপাঃ ঘিাঘর হাট, র্থািাঃ বচবররবন্দর, 

বজলাঃ বেিাজপুর।   

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১২ 
কখগ গ 

১৬৫১ 

বমাঃ আব্দুল মাদজে, বপতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, গ্রামঃ 

িাগদশাো, বপাঃ ববলমাড়ীয়া, র্থািাঃ লালপুর, বজলাঃ 

িাদটার।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০০৫ 

খগ গ 

১৬৫২ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বপতাঃ বমাঃ বছবদ্দকুর রহমাি, গ্রামঃ 

কামারেহ, বপাঃ আহদমেপুর, র্থািাঃ বড়াইগ্রাম, বজলাঃ 

িাদটার।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৬ 

খগ গ 

১৬৫৩ 

বমাঃ মাজহারুল হক খাি, বপতাঃ বমাঃ জবহরুল হক খাি, 

হামাি কবদ্দ, শাহতবল, চাঁেপুর।  
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১২ 
কখ কখ 



বরাল িাং িাম ও ঠিকািা 
বশক্ষাগত বোগ্যতা আদবেদির 

বেবণ 
ফলাফল 

১৬৫৪ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাঃ আশরাফুল হক, কদলজপাড়া, 

আলমর্াঙ্গা, চুয়ার্াঙ্গা।  
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 
খগ খগ 

১৬৫৫ 

বমাঃ আবরফুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ ফজলুল হক, সাতিালা 

বজাত, বপাঃ তারকশাহার হাট, র্থািাঃ বচবররবন্দর, বজলাঃ 

বেিাজপুর।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৭ 

খগ গ 

১৬৫৭ 

বমাঃ আবরফুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আবদ্যল আবজজ, 

পবিম বেওদভাগ, পূব ডিগর, িারায়ণগি সের, িারায়ণগি।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৩ 

কখগ কখগ 

১৬৫৮ 

বমাঃ বতৌবফকুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আবু তাদহর, গ্রামঃ 

বেবরপুর, র্াকঃ পীরগিহাট, উপঃ মহাদেবপুর, বজলাঃ 

িওগাঁ।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(বসবভল), ২০১৪ 
কখগ গ 

১৬৫৯ 

রায়হাি আলী, বপতাঃ রবফকুল ইসলাম, গ্রামঃ র্থলপাড়া, 

বপাঃ িসরতপুর, র্থািাঃ আেমেীবঘ, বজলাঃ বগুড়া।  
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকিবিক্স), ২০০৯ 
কখগ কখগ 

১৬৬০ 

বমাঃ মবতউর রহমাি, বপতাঃ আঃ লবতফ, গ্রামঃ + বপাঃ 

বহাদসিাবাে, র্থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ কুবিয়া।  

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 
কখগ কখগ 

১৬৬১ 

বমাঃ সাবেকুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ খুরশীে আলম, গ্রামঃ 

প্রাগপুর, বপাঃ চর প্রাগপুর, র্থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ 

কুবিয়া-৭০৫২।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১১ 

কখগ কখগ 

১৬৬২ 

বমাঃ আমানুল হক আমাি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুোহ, গ্রামঃ 

উের খদলয়া পূব ডপাড়া, র্াকঃ ধিদতালা, উপঃ সের, বজলাঃ 

রাংপুর।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১২ 

কখগ কখগ 

১৬৬৩ 

বমাঃ বরজাউল কবরম, বপতাঃ বমাঃ জবসম উদ্দীি, গ্রামঃ + 

র্াকঃ বশদখরদকালা, উপঃ বগুড়া সের, বজলাঃ বগুড়া। 
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ১৯৯৫ 
কখগ কখগ 

১৬৬৫ 

সুজি রািা, বপতাঃ বমাঃ আফাজ উবদ্দি, গ্রামঃ 

আগবেঘুলীয়া, বপাঃ বকোরপুর, উপঃ িাগরপুর, বজলাঃ 

টাাংগাইল।  

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০৫ 
কখ কখ 

১৬৬৬ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাঃ বমাঃ োদিজ উবদ্দি প্রামাবিক, 

গ্রামঃ + বপাঃ ববািদকালা, র্থািাঃ সুজািগর, বজলাঃ পাবিা।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৮ 

কখ খ 

১৬৬৭ 

রায়হাি কববর, বপতাঃ ইসমাইল বহাসাইি, গ্রামঃ মালিা, 

বপাঃ ঐ-পাহাড়পুর, র্থািাঃ বেলগাছী, বজলাঃ িওগাঁ।  
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 
কখগ খগ 

১৬৬৮ 

বমাঃ লুৎফুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ বমাফাজ্জল বহাদসি, 

হরেয়াল বরার্, পালপাড়া, িতুি বাজার, চাঁেপুর-৩৬০।  
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(পাওয়ার), ১৯৯১  
ক ক 

১৬৬৯ 

বমাঃ মাহমুদ্যল হক, বপতাঃ বমাঃ জবহরুল হক, গ্রামঃ র্গাইর 

পবিমপাড়া, বপাঃ সারুবলয়া, র্থািাঃ বর্মরা, বজলাঃ ঢাকা।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৩ 

কখগ কখগ 

১৬৭০ 

বমাঃ  আদিায়ার বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ বমদছর আলী, গ্রামঃ 

ধুিাইল, র্াকঃ বাাংড়া, উপঃ কাবলহাতী, বজলাঃ টাাংগাইল।  
প্রদকৌশল বর্দলামা 

(ইদলকবিকুাল) ২০০৬ 
কখ কখ 

১৬৭১ 

বমাঃ ববারহাি আহদমে রাদসল, বপতাঃ বমাঃ বশর আলী, 

৩৩০ কািম বমাড়, বচৌড়হাস, কুবিয়া।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল, 

ইদলকিবিক্স এন্ড 

বটবলকবমউবিদকশি), 

২০১৭  

কখগ কখগ 

১৬৭২ 

ফকরুল ইসলাম, বপতাঃ আলী আফজাল, বচৌবাড়ায়া, েীঘা, 

মহাম্মেপুর, মাগুরা।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৮ 

কখগ গ 

১৬৭৩ 

প্রদকৌঃ খাবলে বমাহাম্মে সালাহউবদ্দি বজায়ারোর, বপতাঃ 

আব্দুস সালাম বজায়ারোর, ২/৭, স বমল বরার্, ঘাটাইল, 

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(এবগ্রকালচার), ২০০৬ 
কখগ কখগ 



বরাল িাং িাম ও ঠিকািা 
বশক্ষাগত বোগ্যতা আদবেদির 

বেবণ 
ফলাফল 

উপঃ ঘাটাইল, বজলাঃ টাঙ্গাইল।  

১৬৭৪ 

সুমি কুমার পাল, বপতাঃ তারক িার্থ পাল, গ্রামঃ + বপাঃ 

বাঁকা, ভবািীপুর-৯২৮০, র্থািাঃ পাইকগাছা, খুলিা।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৩ 

ক ক 

১৬৭৬ 

বমাঃ মাহফুজুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ বমাজাফ্ফর বহাদসি, 

১১/বব, বমরালজ, বসদরাইল, ববায়াবলয়া, রাজশাহী।  
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১১ 
খগ খগ 

১৬৭৭ 

ইসবতয়াক আহদমে, বপতাঃ আদিায়ার উবদ্দি আহদমে, 

৩৬/১ বক,বপ. বঘাে স্ট্রীট, র্থািাঃ বাংশাল, ঢাকা।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৪ 

কখ কখ 

১৬৭৮ 

বমাঃ আব্দুল আবলম, বপতাঃ বমাঃ আবদ্যল রবহম, কসবা 

কাচারী পাড়া, বশরপুর সের।  

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 
খগ খগ 

১৬৭৯ 

বমাঃ দ্যলাল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আবজজার রহমাি, গ্রামঃ 

পকুরতলী, র্াকঃ হাবতবান্দা, র্থািাঃ গাবতলী, বজলাঃ বগুড়া-

৫৮২০।  

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৩ 

কখ কখ 

১৬৮০ 

বমাঃ রুহুল আবমি, বপতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, হবরপুর 

মৃধাপাড়া, র্াকঃ হবরপুর, র্থািাঃ চাটদমাহর, বজলাঃ পাবিা।  

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 
খগ খগ 

১৬৮১ 

বমাঃ হাসানুর কবীর, বপতাঃ বমাঃ শাহজাি আলী, িবিী 

অবফসাস ড বকায়াটার, বাড়ী-এিএইচবব-৩৪, ফ্ল্ুাট-বব/৪, 

বখলবজ বরার্, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা। 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(বটবলকবমউবিদকশ), 

২০১৩ 

কখগ কখগ 

১৬৮২ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাঃ আব্দুর রাজ্জাক হাওলাোর, 

চাওড়া, চন্দ্রা, আমতলী, বরগুিা। 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৫ 
কখগ কখগ 

১৬৮৩ 

বমাহাম্মে আওলাে বহাদসি, বপতা- মরহুম হাজী আবলম 

উবদ্দি, এ-৯১/১০, লক্ষীমবি বভলা, ব্যাাংক কদলািী, সাভার, 

ঢাকা-১৩৪০।  

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং, 

ইদলকবিকুাল, ১৯৮৪ 
কখগ কখগ 

১৬৮৪ 

আবুল খাদয়র বমাঃ আোস আলী, বপতাঃ বমাঃ আবজজুল 

হক, গ্রামঃ মাজবেয়াড়, র্াকঃ মাজবেয়াড়, উপঃ বেৌলতপুর, 

বজলাঃ কুবিয়া। 

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ১৯৯২ 

কখগ কখগ 

১৬৮৫ 

র্ঃ িাবহে আল মাসুে, বপতাঃ আব্দুল আউয়াল বময়া, ৪১০, 

উের বগাড়াি, বখলগাঁও, ঢাকা। 

বপ এইচ বর্ 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৭ 

কখগ কখগ 

১৬৮৬ 

আোফুল হক, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ ছাদলকুল হক, গ্রামঃ 

চরবকাং চর বকলাশ, বপাঃ মবফবজয়া, উপদজলাঃ হাবতয়া, 

বজলাঃ বিায়াখালী। 

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ১৯৯২ 

কখগ কখগ 

১৬৮৭ 

বমাহাঃ আদিায়ারুল ইসলাম, বপতাঃ শাহজাহাি আলী, গ্রামঃ 

বপাোর্াঙ্গা, বপাঃ বটতলাহাট, র্থািাঃ+বজলাঃ 

চাঁপাইিবাবগি। 

বব, এস, বস ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০০০ 

কখগ কখগ 

 

 
স্বাক্ষরিত/- 

১২/০১/২০২১ 

(প্রদকৌঃ বমাঃ আদতায়ার রহমাি বমাো) 

সবচব 

ববদ্যুৎ লাইদসবসাং ববার্ ড 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 


