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

কবম্পদটবস প্রোদির বিদমদে ১০ 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 

১৪৪২ 

আবমনুল ইসলাম, বপতাঃ আবমর বহাসাইি, গ্রামঃ মবমিপুর, 

বপাঃ মবমিপুর, র্থািাঃ বাউিল, বজলাঃ পটুয়াখালী। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৪ 

ক ক 

১৪৪৪ 

শুভেীপ বভৌবমক, বপতাঃ র্াঃ তপি বভৌবমক, গ্রামঃ 

ববজয়পুর, র্াকঃ দ্যধমুখা, র্থািাঃ োগিভূইয়াঁ, বজলাঃ বিিী। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৪ 

ক ক 

১৪৪৫ 

অজয় মন্ডল স্ট্ুাবলি, বপতাঃ হদরন্দ্র িার্থ মন্ডল, গ্রামঃ 

ঝুদটশ্বরী, র্াকঃ বকাোবলয়া, উপঃ বমাোহাট, বজলাঃ 

বাদগরহাট। 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(বমকাবিকুাল), ২০০৩ 
খ খ 

১৪৪৯ 

বমাঃ বমজানুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ ববলাদয়ত বহাসাইি, 

ববাসপাড়া, জামালপুর সের, জামালপুর। 
বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১০ 

কখগ গ 

১৪৫০ 

মাহামুদ্যর রাব্বী, বপতাঃ মৃতঃ রহমত আলী, গ্রামঃ 

িবকরপাড়া, বপাঃ বেিাজপুর সের, র্থািাঃ বকাতয়ালী, 

বজলাঃ বেিাজপুর। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৬ 

কখগ খগ 

১৪৫২ 

বমাঃ বমাজাবহদ্যল হক, বপতাঃ বমাঃ নুরুল হক িবকর, গ্রামঃ 

োতারার্টয়া, বপাঃ বহমগি বাজার, র্থািাঃ িান্দাইল, বজলাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(কবম্পউটার), ২০১১ 
কখগ গ 

১৪৫৩ 

বমাঃ বমাশাররি বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ বসাবাহাি, গ্রামঃ 

মৃজারচর, বপাঃ মৃজারচর বসবিয়র মাদ্রাসা, র্থািাঃ বশবচর, 

বজলাঃ মাোরীপুর। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৮ 

কখগ গ 

১৪৫৪ 

বমাঃ মাহমুদ্যল হাসাি, বপতাঃ বমাঃ হাবববুর রহমাি, গ্রামঃ 

কয়ড়া রাখালগাছা, র্াকঃ কয়ড়া বাজার, উপঃ উোপাড়া, 

বজলাঃ বসরাজগি। 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(পাওয়ার), ২০০৫ 
কখগ গ 

১৪৫৬ 

বমাঃ রায়হাি আলী বচৌধুরী, বপতাঃ বমাঃ আিসার আলী 

বচৌধুরী, গ্রামঃ বাঁশগাড়া, বপাঃ বভলাজাি, র্থািা ও বজলাঃ 

ঠাকুরগাঁও। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৯ 

কখগ কখগ 

১৪৫৭ 

বমাঃ বসাদহল রািা, বপতাঃ বমাঃ আব্দুস সালাম বমাল্যা, 

গ্রামঃ মহারাজপুর, র্াকঃ উেয়পুর, র্থািা ও বজলাঃ 

রাজবাড়ী। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৩ 

কখগ খগ 

১৪৫৮ 

বমাঃ িয়সাল, বপতাঃ বমাঃ বসকান্দার হাওলাোর, গ্রামঃ 

বরাবকর চর, বপাঃ সাদহবরামপুর, র্থািাঃ কালবকবি, বজলাঃ 

মাোরীপুর। 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকিবিক্স), ২০১৫ 
কখগ খগ 

১৪৬০ 

মুহাম্মে িখরুদ্দীি, বপতাঃ বমাহাম্মে ইউসুি, গ্রামঃ 

বেবরামপুর, বপাঃ এবতমখািা বাজার, র্থািাঃ োগিভূইয়া, 

বজলাঃ বিিী। 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 
কখগ কখগ 

১৪৬১ 

বমাঃ হাবববুর রহমাি, বপতাঃ আহাম্মে উল্যা ভূঞা, গ্রামঃ 

ব ােকামতা, বপাঃ ব ােকামতা, উপঃ বসািাইমুড়ী, বজলাঃ 

বিায়াখালী। 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 
কখগ কখগ 

১৪৬২ 

বমাঃ ছাদেক বগালোর, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ বছবদ্দকুর রহমাি 

বগালোর, আবহাওয়া অবিস বরার্ , বপা+র্থািা+বজলাঃ 

বভালা। 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 
কখগ কখগ 

১৪৬৩ 

বমাঃ আল আবমি বহাদসি, বপতাঃ বমাজাদম্মল মাতাব্বর, 

গ্রামঃ চর বাংশী, বপাঃ চরবাংশী, উপঃ রায়পুর, বজলাঃ 

লক্ষীপুর।‘ 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১২ 
কখগ কখগ 

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


বরাল িাং িাম ও ঠিকািা 
বশক্ষাগত বোগ্যতা আদবেদির 

বেবণ 
িলািল 

১৪৬৪ 

বমাঃ এখলাছুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ আলমগীর বহাদসি, 

গ্রামঃ রহমতপুর, র্থািাঃ পাঁচবববব, বজলাঃ জয়পুরহাট। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৫ 

কখগ কখগ 

১৪৬৫ 

িরহাে বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ নুরুল হক, গ্রামঃ গাছা, বপাঃ 

জাতীয় ববশ্বঃ র্থািা ও বজলাঃ গাজীপুর। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৭ 

কখগ কখগ 

১৪৬৬ 

বমাঃ বমঠু হাসাি, বপতাঃ বমাঃ ঠান্ডু বময়া, গ্রামঃ বকেি 

বখালা, বপাঃ কচুয়া, র্থািাঃ সবখপুর, বজলাঃ টাাংগাইল। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৭ 

খগ খগ 

১৪৬৭ 

তুোর কাবন্ত োস, বপতাঃ সুকুমার চন্দ্র োস, গ্রামও বপাঃ 

মাবিকহার, র্থািাঃ ও বজলাঃ বগাপালগি। 
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০৯ 
ক ক 

১৪৬৮ 

বমাঃ বসাদরায়ার বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, 

গ্রামঃ র্াকাবতয়া, র্াকঃ র্াকাবতয়া, র্থািাঃ ভালুকা, বজলাঃ 

ময়মিবসাংহ। 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১২ 
খগ খগ 

১৪৬৯ 

বমাঃ আদিায়ারুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল গফুর, গ্রাম 

ওর্াকঃ ভান্ডার বখালা, র্থািাঃ বকশবপুর, বজলাঃ েদশার। 
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১১ 
ক ক 

১৪৭০ 

বমাঃ িাজমুল বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ সবিকুল ইসলাম, গ্রামঃ 

ববপ্রবর্থ ডা, বপাঃ কাউলবতয়া, র্থািা ও বজলাঃ গাজীপুর। 
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৫ 
কখগ কখগ 

১৪৭১ 

বমাঃ োউে হাসাি, বপতাঃ মৃতঃ বমাঃ শামছুল হুো বমাো, 

বাড়ীঃ ৪৫/১, গ্রামঃ খরততল, বপাঃ সাতাইশ, র্থািাঃ টাংগী, 

বজলাঃ গাজীপুর। 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০৮ 
কখ কখ 

১৪৭২ 

বমাঃ িাজমুল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুস বছাবহাি 

সরকার, অবভোি-১০৪, েবক্ষণ আউচপাড়া, কদলজদরার্, 

কদলজ বগট, টঙ্গী, গাজীপুর। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১০ 

কখগ কখগ 

১৪৭৩ 

এ. র্ট. এম বমজাি, বপতাঃ আব্দুস সালাম, গ্রামঃ বমাগল 

গাঁও, বপাঃ বসািাতলা, র্থািাঃ জালালাবাে, বজলাঃ বসদলট। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১২ 

কখগ কখগ 

১৪৭৪ 

নুরুল ইসলাম, বপতাঃ মৃতঃ আমজাে বহাসাইি, গ্রামঃ 

বসাংগার বাড়ী, বপাঃ ববলুর্টয়া েেবাড়ী, র্থািাঃ মধুপুর, 

বজলাঃ টাাংগাইল। 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০০৯ 
ক ক 

১৪৭৫ 

বমাঃ হেরত আলী, বপতাঃ মৃতঃ আশরাফুল ইসলাম, গ্রামঃ 

বিউস্ট্ার পাড়া, র্থািাঃ গাংগাচড়া, বজলাঃ রাংপুর। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১০ 

কখগ কখগ 

১৪৭৬ 

বসৌবমত্র োস, বপতাঃ মৃতঃ অবিল চন্দ্র োস, গ্রামঃ 

শাহদেৌলতপুর, বপাঃ কালাকচুয়া, র্থািাঃ বুবড়চাং, বজলাঃ 

কুবমো। 

বব.এস.বস.(বমকাবিকুাল

), ২০১০ 
কখগ কখগ 

১৪৭৭ 

আল বমাতাবসম সাবব্বক, বপতাঃ বমায়াদজ্জম বহাদসি মঞ্জু, 

আমুবলয়া (পূব ডপাড়া), বর্মরা, ঢাকা-১৩৬০। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৬ 

কখগ কখগ 

১৪৭৮ 

বমাঃ আব্দুস সাোর মাহবুব, বপতাঃ বমাঃ নুরুল ইসলাম, 

গ্রামঃ কুতুবপুর (ববন্যাউড়ী), বপাঃ কুতুবপুর, র্থািাঃ সবখপুর, 

বজলাঃ টাঙ্গাইল। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০০৮ 

কখগ কখগ 

১৪৭৯ 

সুদহল, বপতাঃ বমাঃ ছালাম, গ্রামঃ বীরগাঁও উের, র্াকঃ 

বজন্নাহ বাজার, র্থািাঃ ববশগি, বজলাঃ জামালপুর। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৬ 

খগ খগ 

১৪৮০ 

বমাঃ আবরি বহাদসি, বপতাঃ বমাঃ বগালাম বমাস্তিা, গ্রামঃ 

হাঁসপুকুর (োবিহাবর), র্াকঃ কমলপুর, র্থািাঃ ও বজলাঃ 

বেিাজপুর। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৬ 

খগ খগ 

১৪৮১ 

ইয়াবসর আরািাত, বপতাঃ বমাঃ আবু বকর বসদ্দীক, গ্রাম ও 

বপাঃ ববায়াবলয়া, র্থািাঃ বশলকুপা, বজলাঃ বিিাইেহ। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১২ 

কখগ খগ 

১৪৮৩ 

এ.বক. এম. িাজমুল হক খাি, বপতাঃ বমাঃ িজরুল ইসলাম 

খাি, গ্রাম ও বপাঃ আলামপুর, র্থাি ও বজলাঃ কুবিয়া। 
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(পাওয়ার), ২০১২ 
কখগ কখগ 



বরাল িাং িাম ও ঠিকািা 
বশক্ষাগত বোগ্যতা আদবেদির 

বেবণ 
িলািল 

১৪৮৪ 

বমাঃ মাবিকুজ্জাবমল বরয়াজ, বপতাঃ বমাঃ বাবরকুজ্জামাি, 

বাসা-৩৭৯, কলাতলা সড়ক, টাউি কাবলকাপুর, পটুয়াখালী 

সের, পটুয়াখালী। 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 
কখগ কখগ 

১৪৮৫ 

বমাঃ রবি ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ কায়মুবদ্দি, হড়গ্রাম বববদ্দর 

পাড়া, রাজশাহী বকাট, রাজপাড়া, রাজশাহী। 
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৫ 
কখগ গ 

১৪৮৬ 

বমাঃ এখলাছুর রহমাি, বপতাঃ বমাঃ বজন্নাত আলী, 

বামিপাড়া, বভড়ামারা, কুবিয়া। 
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৭ 
কখগ গ 

১৪৮৭ 

সুজয় কুমার সাহা, বপতাঃ বগাপাল চন্দ্র সাহা, বহাবডাং-৪১, 

গ্রামঃ বসািালীবাগ, র্াকঃ শাবন্তিগর, রমিা, ঢাকা। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১১ 

কখগ কখগ 

১৪৮৮ 

বমাঃ নুর ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুর খাদলক,  বহাবডাং-৩, 

গ্রামঃ উের ভবািীপুর, র্াকঃ িয়াদগালাহাট, র্থািা ও বজলাঃ 

চাঁপাইিবাবগি। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৯ 

কখগ কখগ 

১৪৮৯ 

বমাঃ আলাউবদ্দি আল আজাে, বপতাঃ আলীম উবদ্দি, গ্রামঃ 

পবিম গুবপরপাড়া, র্াকঃ শাহািগাছা, র্থািা ও বজলাঃ 

বসরাজগি। 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(কবম্পউটার), ২০১৪ 
কখগ খগ 

১৪৯০ 

বমারদশে খাি, বপতাঃ বমাঃ বছবদ্দক খাি, পাহাড়পুর, 

বমজডাপুর, টাাংগাইল। 
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 
কখগ কখগ 

১৪৯১ 

বমাঃ মাহামুদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ আব্দুল বমাতাদলব, 

গ্রামঃ মশাখালী, র্থািাঃ গঁিরগাঁও, বজলাঃ ময়মিবসাংহ। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৫ 

কখগ কখগ 

১৪৯২ 

বসবলম আল মামুি, বপতাঃ বমাঃ মবিজ উবদ্দি, গ্রামঃ 

বিজমাওিা, র্াকঃ বিজমাওিা, র্থািাঃ শ্রীপুর, বজলাঃ 

গাজীপুর। 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১২ 
কখগ খগ 

১৪৯৩ 

অবপ ডতা হক, বপতাঃ নুরুল হক, বাড়ী-৮৪, বরার্-৫, মহািগর 

প্রদজক্ট, রামপুরা, ঢাকা। 

বব, এস, বস, 

ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 

কখগ কখগ 

১৪৯৪ 

অজয় বড়ুয়া, বপতাঃ র্টটু বড়ুয়া, গ্রামঃ মহামুবি, পাহাড়তলী, 

বপাঃ মহামুবি, র্থািাঃ রাউজাি, বজলাঃ চট্টগ্রাম। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৫ 

কখগ খগ 

১৪৯৫ 

বমাঃ শবহদ্যল ইসলাম সরকার, বপতাঃ মৃতঃ নুর বমাহাম্মে 

সরকার, গ্রামঃ সরকার পাড়া, উপর বিমগাবছ, বপাঃ 

রাজারামপুর, র্থািা ও বজলাঃ চাঁপাইিবাবগি। 

বব.এস.বস.(বসবভল), 

২০০৪ 
কখগ কখগ 

১৪৯৬ 

খন্দকার নূর-ই-আলম, বপতাঃ খন্দকার সালাহ্ উবদ্দি, 

বহাবডাং-৩৯৭, েবক্ষণ বগাপালপুর, বগাপালপুর, টাাংগাইল। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৩ 

কখগ কখগ 

১৪৯৭ 

বমাঃ রুহুল আবমি, বপতাঃ বমাঃ সাবেরুল ইসলাম, গ্রামঃ 

দ্যল ডভপুর, বপাঃ বিকমরে, র্থািাঃ রাবণসাংইল, বজলাঃ 

ঠাকুরগাঁও। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১১ 

কখগ কখগ 

১৪৯৮ 

বমাঃ জাবহদ্যল ইসলাম, বপতাঃ বমাঃ মজনু বময়া, আোজাি, 

িাগরপুর, টাাংগাইল। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৪ 

কখগ খগ 

১৪৯৯ 

বমাঃ আলতাপ বহাদসি, বপতাঃ মৃতঃ মসদলম ববশ্বাস, গ্রামঃ 

েবরদশালই, বপাঃ আড়পাড়া, র্থািাঃ শাবলখা, বজলাঃ মাগুরা। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

১৯৯৪ 

কখগ কখগ 

১৫০০ 

বমাঃ ইকবাল বাহার, বপতাঃ বমাঃ বমাজাফ্ির বহাদসি, গ্রামঃ 

রামশালা, বপাঃ জািরপুর, র্থািাঃ আদেলপুর, বজলাঃ 

জয়পুরহাট। 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 
কখগ খগ 

১৫০১ বমাঃচঞ্চল ইসলাম, বপতা- বমাঃ আঃ লবতি বমাো, গ্রামঃ 

েঃ মািগ্রাম,দপাঃ ভটখালী, বাগমারা রাজশাহী। 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 

কখগ কখগ 

১৫০২ নূদর আলম বজশাি, বপতা-আব্দুল হাবকম বশখ, বগাবরবেয়া, 

বাদগরহাট,সের, বাদগরহাট। 
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(পাওয়ার), ২০১৪ 

কখগ কখগ 

১৫০৩ বমাঃ রাবকবুল ইসলাম, বপতা- বমাঃ আবুল কাদসম, গ্রামঃ 

আশুরহাট, র্াকঃ খালিবলয়া-৭৩২০, বশলকুপা, বিিাইেহ। 
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৪ 

কখগ গ 



বরাল িাং িাম ও ঠিকািা 
বশক্ষাগত বোগ্যতা আদবেদির 

বেবণ 
িলািল 

১৫০৪ বমাঃ বাবু বহাদসি, বপতা- মৃত আব্দুল হাবমে বশখ, উপঃ 

বসরাজগি সের, বপাঃ +দজলাঃ বসরাজগি । 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকিবিক্স), ২০১১ 

কখগ খগ 

১৫০৫ বমাঃ আকাশ আহদমে, বপতা- বমাঃ আদবে আলী, 

গ্রাম+দপাঃ লাঈলদজাড়া, র্থািা+ বজলাঃ জামালপুর। 
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৬ 

কখগ খগ 

১৫০৬ বরপি বময়া, বপতা- আব্দুোহ, বেউলাবাড়ী, সে ডারপাড়া, বপাঃ 

বেউলাবাড়ী, বমলান্দহ, জামালপুর।  

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকিবিক্স), ২০১৬ 

কখগ কখগ 

১৫০৭ আবরারুল হক, বপতা- বমাঃ আশরাি আলী, মহো 

বমৌলভীপাড়া বাড়ীিাং-৪৯/৪, ওয়ডার্-০১, র্থািা+ বজলাঃ 

বগাপালগি  

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৯ 

কখগ খগ 

১৫০৮ বমাঃ সাইফুোহ, বপতা- বমাঃ সামছুর রহমাি, গ্রামঃ 

র্টটাবাবজতপুর, বপাঃ ভান্ডার বখালা, উপদজলাঃ বকশবপুর, 

বজলাঃ েদশার। 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৫ 

কখগ কখগ 

১৫০৯ বমাঃ আবমি উবদ্দি, বপতা- বমাঃ আব্দুল মতদলব, গ্রামঃ 

আদন্দালদপাতা,দপাঃ বশরখালী, র্থািাঃ বকাটচােপুর, বজলাঃ 

বিিাইেহ। 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৫ 

কখগ কখগ 

১৫১০ বমাঃ সাখাওয়াত বহাদসি, বপতা- আব্দুল কবরম, গ্রামঃ 

পবিম বমড্ডা, র্াকঃ ব্রামিবাবড়য়া, সের, ব্রামিবাবড়য়া। 
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১১ 

কখগ কখগ 

১৫১১ মহসীি আলম, বপতা- বমাঃ আব্দুল হাবমে, গ্রামঃ িবরেপুর 

বপাঃদতবলহার্ট, র্থািাঃ শ্রীপুর, গাজীপুর। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১২ 

খগ খগ 

১৫১২ বমাঃ বরজাউল কবরম, বপতা- বমাঃ শাহজাহাি আলী, গ্রামঃ 

বারই বটপরী, বপাঃ িবরিা উপঃ শাহজােপুর, বসরাজগি্। 
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৭ 

খগ গ 

১৫১৩ নূর ইসলাম, বপতা- চাঁে আলী, ২৩১, জুবগয়া বটতলা পাড়া 

কুবিয়া। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১২ 

কখ খ 

১৫১৪ বমাঃ িজলুল হক, বপতা- বমাঃ ইয়াবছি আলী, গ্রামঃ ব ািার 

বেউলী, বপাঃ বপচার আটা, উপদজলাঃ  াটাইল, টাাংগাইল। 
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ২০১৭ 

খগ খগ 

১৫১৫ আলাউবদ্দি আল আজাে, বপতা- বমাঃ ইবলয়াছ, গ্রামঃ 

বসরাজপুর র্াঃবসুরহাট-৩৮৫০, বকাম্পািীগি, বিায়াখালী। 

বব.এস.বস.(ইদলকবিকুা

ল এন্ড ইদলকিবিক্স), 

২০১৪ 

কখ খ 

১৫১৬ এিামুল হক, বপতা- জয়িাল হাওলাোর, গ্রামঃ কবশখন্ড 

বপাঃ বগামাইরহাট, র্থািাঃদগামাইরহাট, বজলাঃ শরীয়তপুর। 
বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকিবিক্স), ২০১৪ 

কখ কখ 

১৫১৭ বমাঃ সাইফুল ইসলাম, বপতাঃ আব্দুল গবি বমঞা, বাসা-৫১, 

শালবাগাি, সপুরা, রাজশাহী।   

বব, এস, বস, 

ইবিবিয়াবরাং, 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০০৪ 

কখ কখ 

১৫১৮ রাদশদ্যল, বপতা- ববোর উবদ্দি, গ্রামঃ বড়মদিাহরেী, বপাঃ 

বাবলয়াপাড়া, র্থািাঃ আড়াই হাজার, বজলাঃ িারায়িগি। 

বব.এস.বস. 

(ইদলকবিকুাল এন্ড 

ইদলকিবিক্স), ২০১৭ 

খগ গ 

১৫১৯ বমাঃ বমাতাহার বহাদসি খাি, বপতা- আঃ লবতি খাি, বাবড় 

িাং-২০, বরার্-১৯/এ, ব্লক- ই , বিািী ঢাকা-১২১৯ 

বর্দলামা ইবিবিয়াবরাং 

(ইদলকবিকুাল), ১৯৯১ 

কখগ কখগ 

 

 

      
স্বাক্ষবরত/- 

১০/০১/২০২১ 

(প্রদকৌঃ বমাঃ আদতায়ার রহমাি বমাো) 

সবচব 

ববদ্যুৎ লাইদসবসাং ববার্ ড 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 


