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

কবম্পদটবস প্রোদির বিদমদে ০৯ জানুয়ারী ২০২১ বরঃ তাবরদখ গৃহীত ব্যবহাবরক ও বমৌবখক পরীক্ষার িলািল 

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

করা হদব। 

 

বরাল িাং িাম ও ঠিকািা 
বশক্ষাগত বোগ্যতা আদবেদির 

বেবণ 
িলািল 

১৩৬১ 

বমাঃ আল-মামুি, বপতাঃ বমাঃ িান্নু বশখ, গ্রামঃ বাবগয়া, 

বপাঃ পামববলা, র্থািাঃ কাবশয়ািী, বজলাঃ বগাপালগঞ্জ। 

বব, এসবস ইবঞ্জবিয়াবরাং, 

(ইদলকবিকুাল ও 

ইদলকিবিক্স), ২০১৫ 

খগ খগ 

১৩৬২ 

চন্দি োশ, বপতাঃ কমল োশ, গ্রামঃ বিায়াপাড়া (উভলাং) 

র্াকঃ গুজরা, বিায়াপাড়া, উপঃ রাউজাি, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

বর্দলামা- ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৫ 
খগ খগ 

১৩৬৩ 

বশপি আহদমে, বপতাঃ সাখাওয়াৎ বহাদসি, গ্রামঃ 

বহ্মকপাবলয়া, র্াকঃ ববায়াবলয়া বাজার, উোপাড়া, 

বসরাজগঞ্জ। 

বর্দলামা- ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০৮ 
কখ খ 

১৩৬৪ 

বমাঃ রাবকবুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, গ্রামঃ 

বহাবডাং িাং-৯, ব্লক-বজ, বরার্-২, পবিম হববর বাড়ী, 

ভালুকা, ময়মিবসাংহ। 

বব, এসবস ইবঞ্জবিয়াবরাং, 

(ইদলকবিকুাল ও 

ইদলকিবিক্স), ২০১৬ 

খগ খগ 

১৩৬৬ 

বমাঃ আবু তাদহর, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল গফুর, গ্রামঃ 

মদয়িপুর, আলীতলা, বপাঃ সাতপুকুবরয়া, র্থািাঃ তাদিার, 

বজলাঃ রাজশাহী। 

বর্দলামা- ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকিবিক্স), ২০১৩ 
কখ খ 

১৩৬৭ 

বমাঃ বমাবমনুল হক, বপতাঃ বমাঃ বৈয়দ্যল হক, গ্রামঃ বার্ট 

খবলিার বাবড়, খবতদবরহাট, বহদ্দারহাট, র্থািাঃ পাচঁলাইশ, 

র্াকঃ চান্দগাও, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

বর্দলামা- ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 
খগ খগ 

১৩৬৮ 

শাহ বমাঃ বিয়ামত উোহ, বপতাঃ বমাঃ আবদ্যল কাদের, 

গ্রামঃ পিশাহী মাজার বাড়ী, বপাঃ রবহমািগর, উপঃ কচুয়া, 

বজলাঃ চাঁেপুর। 

বব, এসবস ইবঞ্জবিয়াবরাং, 

(ইদলকবিকুাল ও 

ইদলকিবিক্স), ২০১৮ 

কখগ খগ 

১৩৬৯ 

মাসুে রািা, বপতাঃ বসয়ে আহাদেে, গ্রামঃ িদ্মপুর, বপাঃ 

হাবলয়া িগর, র্থািাঃ সের, বজলাঃ কুবমো। 
বর্দলামা- ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(পাওয়ার), ১৯৯৯ 
ক ক 

১৩৭১ 

বমাঃ ইয়াবমি বহাসাইি, বপতাঃ বমাঃ ববোল বহাসাইি, গ্রামঃ 

সমাজ কল্যাণ বরার্, বাড়ী িাং-৪/১, র্াকঃ ইসলামপুর, 

র্থািাঃ টাংগী, বজলাঃ গাজীপুর। 

বব, এসবস ইবঞ্জবিয়াবরাং, 

(ইদলকবিকুাল ও 

ইদলকিবিক্স), ২০০৭ 

ক ক 

১৩৭২ 

েীদিশ চন্দ্র বম ডা, বপতাঃ বেদবন্দ্র িার্থ বম ডা, গ্রামঃ মধুপুর, 

বপাঃ কুমড়ীরহাট, আবেতমারী, লালমবিরহাট। 

বব, এসবস ইবঞ্জবিয়াবরাং, 

(ইদলকবিকুাল ও 

ইদলকিবিক্স), ২০১৫ 

ক ক 
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বরাল িাং িাম ও ঠিকািা 
বশক্ষাগত বোগ্যতা আদবেদির 

বেবণ 
িলািল 

১৩৭৩ 

বমাঃ রমজাি আলী বমাো, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল খাদলক 

বমাো, গ্রামঃ বুলুন্দুর, বপাঃ কাবলকা বাড়ী, র্থািাঃ 

আবমিপুর, বজলাঃ পাবিা। 

বর্দলামা- ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৫ 
গ গ 

১৩৭৪ 

বমাঃ আবতকুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আবমনুর রহমাি, গ্রামঃ 

বহাবডাং-৩৬, শহীে আলমগীর সড়ক, ১/চ পাচ ড পাড়া, 

বিিাইেহ। 

বর্দলামা- ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল 

বটকদিালবজ), ২০১৪ 

গ গ 

১৩৭৫ 

িাবহে সরওয়ার, বপতাঃ বমাঃ আব্দুস ওয়াদহে, গ্রামঃ বাড়ী 

িাং ৯/এ, বরার্ িাং: ৫৩ গুলশাি, ঢাকা। 

বব, এসবস ইবঞ্জবিয়াবরাং, 

(ইদলকবিকুাল), ১৯৯৫ 
কখগ কখগ 

১৩৭৬ 

বমাঃ আসাদ্যজ্জামাি নূর, বপতাঃ বমাঃ সাইদ্যল ইসলাম, 

গ্রামঃ ২১৮/১, গাইটাল, বকদশারগঞ্জ। 

বর্দলামা- ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৫ 
কখগ কখগ 

১৩৭৮ 

বমাঃ ইমরাি বহাদসি, বপতাঃ আবুল বহাদসি খা, গ্রামঃ 

শ্রীরামপুর, বপাঃ রায়পুর, র্থািাঃ মধুখালী, বজলাঃ িবরেপুর। 

বর্দলামা- ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৫ 
কখ কখ 

১৩৮১ 

বমাঃ বমাবমনুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ িজলুল হক, গ্রামঃ 

পয়ারী, র্াকঘরঃ ৈাবতয়াি, উপঃ বমরপুর, বজলাঃ কুবিয়া। 

বর্দলামা- ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১০ 
কখগ খগ 

১৩৮৩ 

বমাঃ মহবসি বরজা, বপতাঃ বমাঃ আব্দুস সাোর, গ্রামঃ 

কাবকলামারী, র্থািা + বপাঃ শাহজােপুর, বসরাজগঞ্জ। 

বর্দলামা- ইবঞ্জবিয়াবরাং, 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৫ 
ক ক 

১৩৮৪ 

বহাসাইি বমাহােে শরীফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাহােে 

আবদ্যর রশীে, গ্রামঃ ইৈাপুরা (কাবজবাবড়), বপাঃ আেশ ড 

ইৈাপুরা, র্থািাঃ শাহরাবি, বজলাঃ চাঁেপুর। 

বব, এসবস ইবঞ্জবিয়াবরাং, 

(ইদলকবিকুাল ও 

ইদলকিবিক্স), ২০১০ 

ক ক 

১৩৮৫ 

বমাঃ রাবকব উবদ্দি পাটওয়ারী, বপতাঃ বমাঃ আবমনুল হক 

পাটওয়ারী, গ্রাম + বপাঃ বাখরপুর, র্থািা + বজলাঃ চাঁেপুর। 

বর্দলামা- ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল) ২০০৯ 
খগ খগ 

১৩৮৬ 

বমাঃ জাবহদ্যর রহমাি বচৌধুরী, বপতাঃ বগালাম েিগীর 

বচৌধুরী, গ্রাম + বপাঃ সুন্দরপুর, র্থািাঃ মদহশপুর, বজলাঃ 

বিিাইেহ। 

বব, এসবস ইবঞ্জবিয়াবরাং, 

(ইদলকবিকুাল ও 

ইদলকিবিক্স) (ডুদয়ট), 

২০১৪ 

কখগ খগ 

১৩৮৮ 

বমাঃ আব্দুোহ আল-মামুি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল মান্নাি, 

গ্রামঃ বগাবপিার্থপুর, র্াকঃ তালগাৈী, উপঃ শাহজােপুর, 

বজলাঃ বসরাজগঞ্জ। 

বর্দলামা- ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 
কখগ কখগ 

১৩৮৯ 

কাজী বমাকদলছুর রহমাি, বপতাঃ কাজী বতয়াবুর রহমাি, 

গ্রামঃ আড়পাড়া, বপাঃ ববড়ারহাট, র্থািা + বজলাঃ 

বগাপালগঞ্জ 

বর্দলামা- ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ১৯৯৪ 
কখগ কখগ 

১৩৯০ 

বমাঃ বিজাম উবদ্দি, বপতাঃ বমাঃ লাল মাহসুে, গ্রামঃ 

বততপো, বপাঃ কামাল খাি, র্থািাঃ জামালপুর সের, 

জামালপুর। 

বব, এসবস ইবঞ্জবিয়াবরাং, 

(ইদলকবিকুাল ও 

ইদলকিবিক্স), ২০১৫ 

কখগ কখগ 

১৩৯১ 

এস এম সাইদ্যর রহমাি, বপতাঃ এম এ রবসে, বাসা িাং-

৩১৯, গ্রামঃ েবক্ষণ োত্রাবাড়ী, র্াকঃ িবরোবাে, োত্রাবাড়ী, 

ঢাকা। 

বব, এসবস ইবঞ্জবিয়াবরাং, 

(বুদয়ট), ২০০১ 
কখগ কখগ 

১৩৯২ 

বমাঃ িাইজুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ িজলুর রহমাি, গ্রামঃ 

বপৌর কাঠালী বময়া বাড়ী, কাঠালী, র্াকঘরঃ বভালা সের, 

বভালা। 

বব, এসবস ইবঞ্জবিয়াবরাং, 

(ইদলকবিকুাল ও 

ইদলকিবিক্স), ২০১৮ 

কখগ গ 



বরাল িাং িাম ও ঠিকািা 
বশক্ষাগত বোগ্যতা আদবেদির 

বেবণ 
িলািল 

১৩৯৩ 

বমাঃ সািা উেুাহ, বপতাঃ নূর বমাহােে, গ্রামঃ োয়রা 

বমৌলভী বাড়ী, ওচমািগঞ্জ, বপাঃ লবতপ বময়ার হাট, র্থািাঃ 

চরিুাশি, বজলাঃ বভালা। 

বব, এসবস ইবঞ্জবিয়াবরাং, 

(ইদলকবিকুাল ও 

ইদলকিবিক্স), ২০১৩ 

কখগ কখগ 

১৩৯৪ 

রবিকুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ ববলাদয়ত বহাদসি, গ্রামঃ 

ফুলেহ পূব ড পাড়া, বপাঃ বারইপটল, উপঃ সবরোবাড়ী, 

বজলাঃ জামালপুর। 

বব, এসবস ইবঞ্জবিয়াবরাং, 

(ইদলকবিকুাল ও 

ইদলকিবিক্স), ২০১৮ 

গ গ 

১৩৯৫ 

বমাঃ নূর ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল জব্বার প্রাাং, গ্রামঃ 

লামকাি, বপাঃ অিমবিো, ভাঙ্গুড়া, পাবিা। 

বব, এসবস ইবঞ্জবিয়াবরাং, 

(ইদলকবিকুাল ও 

ইদলকিবিক্স), ২০১৩ 

গ গ 

১৩৯৬ 

বমাঃ আলাউদ্দীি, বপতাঃ বমাঃ মঈি উদ্দীি, গ্রামঃ ধম ডেহ, 

বপাঃ ধম ডেহ, ইউঃ আোবাড়ীয়া, র্থািাঃ বেৌলতপুর, বজলাঃ 

কুবিয়া। 

বব, এসবস ইবঞ্জবিয়াবরাং, 

(ইদলকবিকুাল ও 

ইদলকিবিক্স) 

কখগ কখগ 

১৩৯৭ 

আবসফুল ইসলাম ভ ূঁইয়া, বপতাঃ মৃতঃ জবহরুল ইসলাম 

ভইয়া, গ্রাম ও র্াকঃ বড় বুবশয়া, র্থািাঃ ব্রাহ্মণপাড়া, বজলাঃ 

কুবমো।  

বব, এসবস ইবঞ্জবিয়াবরাং, 

(ইদলকবিকুাল ও 

ইদলকিবিক্স), ২০১৩ 

ক ক 

১৩৯৮ 

বমাঃ আবরফুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ বজলুর রবশে, গ্রামঃ 

হাটদবায়াবলয়া, র্াকঃ হাটদবায়াবলয়া, উপঃ আলমর্াঙ্গা, 

বজলাঃ চুয়ার্াঙ্গা। 

বব, এসবস ইবঞ্জবিয়াবরাং, 

(ইদলকবিকুাল ও 

ইদলকিবিক্স), ২০১৯ 

ক ক 

১৪০১ 

বমাঃ সুরুজ্জামাি, বপতাঃ বমাঃ আবু বহাসাইি, গ্রামঃ 

শ্রুবতধর, বপাঃ বচৌধুরী হাট, র্থািাঃ কালীগঞ্জ, বজলাঃ 

লালমবির হাট। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকিবিক্স), ২০০৫ 
ক ক 

১৪০২ 

এ.এস.এম. বমদহেী হাসাি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল বমান্নাি, 

গ্রামঃ মধ্য পীজডাবাে, বপাঃ উপশহর, র্থািাঃ বকাতয়ালী, 

বজলাঃ রাংপুর। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৮ 

গ গ 

১৪০৩ 
ববপুল কুমার ববশ্বাস, বপতাঃ সদরাজ কুমার ববশ্বাস, গ্রামঃ 

বসািাইকুড়ী, বপাঃ পেমেী, উপঃ বাবলয়াকাবন্দ, রাজবাড়ী। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৩ 
কখ খ 

১৪০৪ 

বমাঃ ইিজামুল হক, বপতাঃ বমাঃ আসাদ্যল হক, গ্রামঃ 

চরোেবপুর, বপাঃ হারেী, র্থািাঃ আলমর্াঙ্গা, বজলাঃ 

চুয়ার্াঙ্গা। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৮ 

গ গ 

১৪০৫ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি বগালোর, বপতাঃ বমাঃ মহাতাপ 

বগালোর, গ্রাম ও বপাঃ খবরয়াটী, র্থািাঃ আশাশুবি, বজলাঃ 

সাতক্ষীরা। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 
ক ক 

১৪০৬ 

বমাঃ আিতাব উবদ্দি, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ ইবিৈ বময়া, গ্রামঃ 

বকয়ারা, বপাঃ বপ্রমিলবাজার, র্থািাঃ সের েবক্ষণ, বজলাঃ 

কুবমো। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০২ 
ক ক 

১৪০৭ 

বমাঃ বেরুল হাসাি, বপতাঃ আব্দুর রউি, গ্রামঃ কাবশিারা, 

বপাঃ পাইশািা, র্থািাঃ িাগরপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৭ 

ক ক 

১৪০৮ 

ববস্ময় বরজা, বপতাঃ কামাল বরজা, বাবড়-১৯, বরার্-৮, ব্লক-

এল, েবক্ষণ বিশ্রী, ঢাকা। 

বব.এস.বস.(ইদলকিবিক্স 

এন্ড কবমউবিদকশি), 

২০১১ 

কখগ কখগ 

১৪১০ 
বমাঃ আবশকুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আকবর আলী, গ্রামঃ 

কাঁন্দওলমা, বপাঃ জিাদ্দডিবাটী, র্থািাঃ আত্রাই, বজলাঃ 
বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

কখগ গ 



বরাল িাং িাম ও ঠিকািা 
বশক্ষাগত বোগ্যতা আদবেদির 

বেবণ 
িলািল 

িওগাঁ। ২০১৬ 

১৪১১ 

বমাঃ বমদহেী হাসাি সাজু, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল কুদ্দুস, গ্রামঃ 

চাকলগ্রাম, বপাঃ িয়ার হাট, র্থািাঃ সাভার, বজলাঃ ঢাকা। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১২ 

কখগ কখগ 

১৪১২ 

বমাঃ মাসুে পারদভজ, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল বমাতাদলব, গ্রামঃ 

কুড়াবলয়া পটল, বপাঃ পঞ্চাশী, র্থািাঃ সবরোবাড়ী, বজলাঃ 

জামালপুর। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 
কখগ কখগ 

১৪১৪ 
বমাঃ িাইমুল হাসাি, বপতাঃ এ.বক. এম. শাহ আলম, ৮/এ, 

প্রসন্নদপাদ্দার বলি, তাঁতীবাজার, ঢাকা-১১০০। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকিবিক্স), ১৯৯৭ 
কখগ কখগ 

১৪১৫ 

বমাঃ িাঈমুর রহমাি, বপতাঃ আবদ্যল জলীল ববশ্বাস, গ্রামঃ 

পবিম বহতাবলয়া, বপাঃ ববাতলবুবিয়া, র্থািা ও বজলাঃ 

পটুয়াখালী। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৭ 
গ গ 

১৪১৬ 

সাদজদ্যল ইসলাম বুলবুল, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল খাদলক, গ্রাম 

ও বপাঃ রাবখরপাড়া, র্থািাঃ বমলান্দহ, বজলাঃ জামালপুর। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১১ 

ক ক 

১৪১৭ 
শশাাংক কুমার মন্ডল, বপতাঃ সুধাাংশু কুমার মন্ডল, গ্রামঃ 

মার্থাভাঙ্গা, বপাঃ জলমা, র্থািাঃ বর্টয়াঘাটা, বজলাঃ খুলিা। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০৮ 
ক ক 

১৪২০ 
বমাঃ মুরাে বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আইিবদ্দি বশখ, গ্রামঃ 

চরদটপুরা কাবন্দ, র্থািা ও বজলাঃ িবরেপুর। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৫ 
কখগ কখগ 

১৪২১ 

আব্দুল বাদতি বচৌধুরী, বপতাঃ মৃতঃ বজলুর রহমাি বচৌধুরী, 

গ্রামঃ রবহমপুর, বপাঃ বখাশবাস, র্থািাঃ বরুড়া, বজলাঃ 

কুবমো। 

বব.এস.বস.(ইদলকিবিক্স 

এন্ড কবমউবিদকশি), 

২০১১ 

ক ক 

১৪২২ 
বমাঃ বসাদহল রািা, বপতাঃ আব্দুস বসাবাহাি, গ্রামঃ হারতা, 

বপাঃ হারতা, উপঃ উবজরপুর, বজলাঃ ববরশাল। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(পাওয়ার), ২০১৩ 
ক ক 

১৪২৩ 

বমাঃ মবিরুজ্জামাি, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ হুমায়ুি কববর, গ্রামঃ 

ববহড়া, বপাঃ িাদর্থর বপটুয়া, উপঃ মদিাহরগঞ্জ, বজলাঃ 

কুবমো। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১১ 

ক ক 

১৪২৪ 
বমাঃ জুদয়ল রািা, বপতাঃ চাঁি বময়া, আদলাবাবেয়া, বপাঃ 

বচৌবাড়ীয়া, সের, টাাংগাইল। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৫ 
খগ খগ 

১৪২৫ 

বমাঃ বগালাম কবীর, বপতাঃ বমাঃ শওকাত খাি, ৬৪/২, 

আল-আবমি স্কুল গবল, বশপইয়ার্ ড বমইি বরার্, বশপইয়ার্ ড, 

খুলিা। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৫ 
ক ক 

১৪২৬ 
বমাঃ বমদহেী হাসাি, বপতাঃ আঃ রশীে, বচদলাপাড়া, 

িাটাইপাড়া, বগুড়া। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকিবিক্স), ২০১৭ 
গ গ 

১৪২৭ 

বমাঃ মাসুে রািা (সুমি), বপতাঃ বমাঃ খবললুর রহমাি, 

গ্রামঃ চর দ্যগলী, বপাঃ দ্যগলী, র্থািাঃ শাহজােপুর, বজলাঃ 

বসরাজগঞ্জ। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৫ 
ক ক 

১৪২৮ 
বসয়ে আব্দুল গবণ, বপতাঃ বসয়ে আবু জাির, ১৪৫ িাং 

বিবরঙ্গীবাজার, বকাদতায়ালী, চট্টগ্রাম। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১১ 
ক ক 



বরাল িাং িাম ও ঠিকািা 
বশক্ষাগত বোগ্যতা আদবেদির 

বেবণ 
িলািল 

১৪২৯ 

বমাঃ আজাহার আলী, বপতাঃ বমাঃ নুরুজ্জামাি, গ্রামঃ েবক্ষণ 

ভাতখাওয়া, বপাঃ তারার্টয়া বাজার, র্থািাঃ বেওয়ািগঞ্জ, 

বজলাঃ জামালপুর। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 
ক ক 

১৪৩০ 
বমাঃ মুবজবর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ বগালাম রহমাি, গ্রামঃ 

হাবমেপর, বপাঃ রাজারহাট, র্থািাঃ বকাতয়ালী, ঢাকা। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ১৯৯৩ 
গ গ 

১৪৩১ 

আবরি বহাদসি, বপতাঃ আবু তাদলব খন্দকার, গ্রামঃ এওজ, 

বপাঃ বপয়ারপুর, র্থািা ও বজলাঃ মাোরীপুর। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৯ 

কখগ কখগ 

১৪৩২ 
বমাঃ আবরি ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ িজলার রহমাি, গ্রাম ও 

র্াকঃ তবাবী, বততুলপাড়া, বহমাদয়তপুর, সাভার, ঢাকা। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৫ 
গ গ 

১৪৩৩ 

বমাঃ মবিরুল ইসলাম, বপতাঃ মৃত বমাঃ রজব আলী, গ্রামঃ 

চাঁন্দপুর, বপাঃ পাঁচবাবড়য়া, র্থািাঃ লালপুর, বজলাঃ িাদটার। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৭ 

ক ক 

১৪৩৪ 

বমদহেী হাসাি (রাব্বী), বপতাঃ িবরে আহদেে, বধন্তী, 

ববজয়িগর, বব-বাড়ীয়া। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৭ 

ক ক 

১৪৩৫ 

বমাঃ স্বপি বময়া, বপতাঃ বমাঃ আবৈর উবদ্দি, গ্রামঃ 

বগাদড়রপাড়া, বপাঃ বারদকািা, র্থািাঃ সাঘাটা, বজলাঃ 

গাইবান্ধা। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৫ 
খ খ 

১৪৩৬ 

বমাঃ জবসম উদ্দীি, বপতাঃ বমাঃ মবজবুর হক, গ্রামঃ উজািী 

উেরপাড়া, র্থািাঃ কচুয়া, বজলাঃ চাঁেপুর। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৭ 

ক ক 

১৪৩৭ 

বমাঃ রইচ বময়া, বপতাঃ বমাঃ রবিকুল ইসলাম, গ্রামঃ 

আটরা (র্াঃ বাড়ী), বপাঃ জাহািাবাে কুান্ট, র্থািাঃ 

খািজাহাি আলী, বজলাঃ খুলিা। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ১৯৯৫ 
ক ক 

১৪৩৮ 
বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতাঃ মাহবুবুর রহমাি, গ্রামঃ 

চান্দারপাড়া, বপাঃ হবরিার্থপুর, উপঃ ধুিট, বজলাঃ বগুড়া। 

বব.এস.বস.(বমকাবিকুাল

), ২০১১ 
খগ খগ 

১৪৩৯ 
বসাদহল রািা, বপতাঃ বয়ি বময়া প্রাঃ, ভান্ডারা, দূগ ডাহাটা, 

গাবতলী, বগুড়া। 

বর্দলামা ইবঞ্জবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৩ 
ক ক 

১৪৪০ 

বখান্দকার বাসারাত বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ বখান্দকার আব্দুস 

সালাম, ১৩৩, এি এস বরার্, র্থািাপাড়া, কুবিয়া। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১১ 

খ খ 

 
স্বাক্ষরিত/- 

০৯/০১/২০২১ 

(প্রদকৌঃ বমাঃ আদতায়ার রহমাি বমাো) 

সবচব 

ববদ্যুৎ লাইদসবসাং ববার্ ড 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 


