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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, 

ঢাকা-2318 
www.bteb.gov.bd 

 

ারক নং t 68.28.1111.312.2৯.113.28-7654 তাির
খঃ 

34 ফা ন, 2535 ব া
18 মাচ র্, 3129 ি া

াপকঃ  
a  
--------------------------------------- 
--------------------------------------- 
--------------------------------------।   
     

িবষয়ঃ বদলীেত ভিতর্র aনুেমাদন সে ।   
 
uপ র্  িবষেয়র ে ি েত বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদয় ক কর্ গ ত বদলী কিমিটর পািরশ aনুযায়ী িডে ামা-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর সরকাির 
েটকিনক াল ল e  কেলজস েহর িনে  বিণ র্ত িশ াথ েদর নােমর পাে র্ বিণ র্ত িত ােন বদলী করা হল। আগামী 26/14/3129 ি ঃ মে  বদরী ত িত ােন ভিতর্র জ  
aনুেরাধ জানােনা হল। সংি  a গনেক বদলীেত ভিতর্ ত িত িশ াথ র 436/-টাকা হাের সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ বরাবর াংক াফট/েপ-aড র্ার আগামী 
33/14/29 ি ঃ মে  িন  া রকারীর দ ের ে রণ করার জ  aনুেরাধ করা হল।  
 
ঃ 
নং
◌ঃ 

িশ াথ র নাম েটকেনালিজ েরাল ন র পব র্ িশফট েরিজে শন 
ন র েসশন ছাড়প  দানকারী 

িত ােনর নাম o েকাড 
হণকারী িত ােনর নাম 

o েকাড 

1.  েমাঃ  রিন খ ন iেলকি ক াল 498179 5থ র্ 2ম 325311 27-28 বা রবান 
িটeসিস।84113 

টা াiল িটeসিস। 6513৯
2.  েমাঃ রািকব েহােসন  iেলকি ক াল 498193 5থ র্ 2ম 325297 27-28
3.  MD. AMINUL ISLAM  ELECTRICAL  930670 4 1 869406 17‐18 Tsc Jamalrur. 

55034      
Tsc Sherpur. 56011     

4.  MD. ABDUL RUBEL  ELECTRICAL  930656 4t 1 869420 17‐18 Tsc Jamalrur. 
55034  

Panchagarh Tsc. 11010

5.  েমাঃ রাহাত জাহান 
বরাজ 

iেলকি ক াল ৯1৯945 3য় 2ম 9৯1276 28-29 িসরাজগ  িটeসিস। 
3614৯ 

টা াiল িটeসিস। 

6.  েমাঃ আল- iমরান iেলকি ক াল ৯24518 2ম 2ম 997742 28-29 য়াডা া িটeসিস। 
3৯117 

ি য়া িটeসিস। 38133

7.  আ  রায়হান রােসল iেলকি ক াল ৯36814 3য় 2ম 985464 28-29 জয়পাড়া 
িটeসিস।61149 

েশর র িটeসিস। 67122

8.  েমাঃ র আলম iেলকি ক াল ৯3৯829 2ম 2ম 981463 28-29 টা াiল িটeসিস। 
6513৯ 

েদoয়ানগ  িটeসিস। 
66146 

9.  েমা. তয়ব তােহর iেলকি ক াল 439234 5থ র্ 2ম 4ঊ+16 27-28 িটeসিস িঝনাiদহ।  
41125 

িটeসিস যেশার। 44143 

10.  েমা. িসয়াম আহে দ iেলকি ক াল ৯24621 3য় 2ম ৯ঊ+16 28-29 িটeসিস িঝনাiদহ।  
41125 

িটeসিস ি য়া। 38133

11.  েসােহল রানা কি uটার 439197 5থ র্ 2ম 4ঊ+16 27-28 িটeসিস িঝনাiদহ।  
41125 

িটeসিস ি য়া। 38133

12.  েমা: মাহ ব আলম iেলকি ক াল  ৯11182 3য় 2ম 9৯৯৯36 28-29 প গড় িটeসিস। 22121 নoগ  িটeসিস।
13.  স সাচী চ  িসংহ iেলকি ক াল  ৯15914 3য় 2ম 9৯62৯3 28-29 জয় রহাট িটeসিস।  প গড় িটeসিস। 22121
14.  েমা: আ র েবল iেলকি ক াল  ৯41787 3য় 2ম 97৯531 28-29 জামাল র িটeসিস।  প গড় িটeসিস। 22121
15.  েমা: gwbi“¾vgvb কি uটার  ৯11112 3য় 2ম 9৯৯৯৯9 28-29 প গড় িটeসিস। 22121 রং র িটeসিস। 27142
16.  েমা: মাহ ল হাসান কি uটার  ৯11139 3য় 2ম 9৯৯৯73 28-29 প গড় িটeসিস। 22121 রং র িটeসিস। 27142
17.  েমাছা: েসিলনা 

আ ার 
কি uটার  ৯11141 3য় 2ম 9৯৯৯71 28-29 প গড় িটeসিস। 22121 রং র িটeসিস। 27142

18.  েমা: আবেদ িবন 
oহাব িলখন 

কি uটার  ৯47863 3য় 2ম 974458 28-29 বা ারাম র  িটeসিস।  প গড় িটeসিস। 22121

19.  দী  বসাক iেলকি ক াল ৯4৯173 3য় 2ম 972148 28-29 িটeসিস, 
ল ী র।78119 

িটeসিস, েফনী। 7৯125

20.  মাঃ হাব ুিময়া iেলক ি ক াল 934007 2য় 1ম 866092 28-29 সনুামগ  িটeসিস। 60003 মািনকগ  িটeসিস। 48035 
21.  JOY ADHIKARY  iেলি ক াল ৯24৯8৯ 3 2ম 99717৯ 28-29 মা রা িটeসিস। 42125 যেশার িটeসিস। 44164
22.  েমাহা দ েমেহদী 

হাসান 
েমকািনক াল ৯4662৯ 2ম 2ম 975691 28-29 িটeসিস েমৗলভীবাজার। 

73118 
িটeসিস ভরব। 6৯12৯

23.  সাগর েদবনাথ েমকািনক াল ৯46631 2ম 2ম 97568৯ 28-29 িটeসিস েমৗলভীবাজার। িটeসিস া ণবািড়য়া। 
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73118 75123 
24.  েমাঃ িশিশর িময়া iেলকি ক াল ৯41862 3য় 2ম 97৯439 28-29 েদoয়ানগ  িটeসিস। 

66146 
রং র িটeিস। 27142

25.  স জ িময়া iেলকি ক াল ৯41875 3য় 2ম 97৯426 28-29 েদoয়ানগ  িটeসিস। 
66146 

জামাল র িটeসিস। 66145

26.  জন িময়া iেলকি ক াল ৯41879 3য় 2ম 97৯422 28-29 েদoয়ানগ  িটeসিস। 
66146 

জামাল র িটeসিস। 66145

27.  শির ল iসলাম েমকািনক াল ৯41893 3য় 2ম 97৯3৯8 28-29 েদoয়ানগ  িটeসিস। 
66146 

জামাল র িটeসিস। 66145

28.   রায় iেলকি ক াল 943303 3য় 2ম 856812 28-29 ক বাজার িটeসিস। 
85115 

রং র িটeসিস। 27142

29.  েমা: শা  আলম iেলকি ক াল 943307 3য় 2ম 856808 28-29 ক বাজার িটeসিস। 
85115 

রং র িটeসিস। 27142

30.  েমা: আল মা ন 
েহােসন 

iেলকি ক াল 943285 3য় 2ম 856830 28-29 ক বাজার িটeসিস। 
85115 

িড় াম িটeসিস। 28138

31.   েমা: নািবuল iসলাম  পাoয়ার 943331 3য় 2ম 856785 28-29 ক বাজার িটeসিস। 
85115 

নােটার িটeসিস। 35173

32.  েমা: আল মা ন  পাoয়ার 943334 3য় 2ম 856782 28-29 ক বাজার িটeসিস। 
85115 

নােটার িটeসিস। 35173

33.  েস  েসন iেলকি ক াল 498221 5থ র্ 2ম 214158 27-28 ক বাজার িটeসিস। 
85115 

েফনী িটeসিস। 69014

34.  মাঃ oয়ািরদ হােসন iেলকি ক াল ৯24৯86 3য় 2ম 997186 28-29 মাগরুা িটeসিস।42125  kি য়া িটeসিস। 38133
35.  েমাঃ েমজবাuর 

রহমান  েসাহান   
iেলকি ক াল ৯24৯89 3য় 2ম 997183 28-29 মাগরুা িটeসিস।  42125 যেশার িটeসিস। 44143

36.  জয় aিধকারী iেলকি ক াল ৯24৯8৯ 3য় 2ম 99717৯ 28-29 মাগরুা িটeসিস। 42125 যেশার িটeসিস। 44143
37.  মাঃ oয়ািরদ হােসন iেলকি ক াল ৯24৯86 3য় 2ম 997186 28-29 মাগরুা িটeসিস। 42125 kি য়া িটeসিস। 38133
38.  েমাঃ েমজবাuর 

রহমান  েসাহান   
iেলকি ক াল ৯24৯89 3য় 2ম 997183 28-29 মাগরুা িটeসিস। 42125 যেশার িটeসিস। 44143

39.  জয় aিধকারী iেলকি ক াল ৯24৯8৯ 3য় 2ম 99717৯ 28-29 মাগরুা িটeসিস। 42125 যেশার িটeসিস। 44143
40.  িজহাদ আলী   iেলকি ক াল  ৯24459 3য় 2ম 9977৯1 28-29 েমেহর র িটeসিস। 

39117 
ি য়া িটeসিস। 38133

41.  আঃ েমা ািলব েশখ  iেলকি ক াল  ৯24476 3য় 2ম 964৯29 28-29 েমেহর র িটeসিস। 
39117 

িড় াম  িটeসিস। 28138

42.  েমাঃ েমেহরাজ েহােসন iেলকি ক াল 451862 5থ র্ 2ম 451862 27-28 েভালা িটeসিস। 5112৯ রং র  িটeসিস। 27142
43.  েমাসাঃ রাiয়া আ ার কি uটার 45181৯ 5থ র্ 2ম 45181৯ 27-28 েভালা িটeসিস। 5112৯ ি য়া িটeসিস। 38133 
44.   েমা. রােসল রায়হান  iেলকি ক াল 482৯21 5থ র্ থম 33৯276 27-28 ছাতক িটeসিস। 71115 িদনাজ র িটeসিস। 24157 
45.   েমা. কাoছার মাহ দ পাoয়ার 482৯78 5থ র্ থম 33৯219 27-28 ছাতক িটeসিস। 71115 গাiবা া িটeসিস 29144
46.  জািহদ হাসান  iেলকি ক াল  924299 2য় 1ম 875760 28-29 রাজবাড়ী িটeসিস। 47010  মাদারীপুর িটeসিস। 44012 
47.  রিবন িময়া  iেলকি ক াল  924289 2য় 1ম 875770 28-29 রাজবাড়ী িটeসিস।47010  মািনকগ  িটeসিস। 48012 
48.  Sumaiya Aktar   Electrical  904702 1 1 895292 17‐18 Tsc, Gaibandha  

18033 
Tsc, Manikgonj,  
48012 

49.  Md. Rakib 
Hasan 

Electrical  309321 3 1 290669 16‐17 Tsc, Gaibandha  
18034 

Tsc, Manikgonj,  
48012 

50.  েমাঃ আ  রায়হান iেলকি ক াল ৯4৯893 3য় 2ম 971428 28-29 মাiজদী িটeসিস। 
7912৯ 

েফনী িটeসিস। 7৯125

51.  েমাঃ নািসর েসখ iেলকি ক াল ৯47295 3য় 2ম 974৯26 28-29 হিবগ  িটeসিস। 74116  িসরাজগ  িটeসিস। 3614৯
52.  েমাঃ আহসা◌ুল হািবব 

কা  
iেলকি ক াল ৯472৯9 3য় 2ম 974৯12 28-29 হিবগ  িটeসিস। 74116  রং র িটeসিস। 27142

53.  মাঃ শয়ন আহেmদ iেলকি ক াল 307960 4থ 1ম 209919 27-28 িটeসিস kিড়gাম| 17027 িটeসিস রংপুর| 16031 
54.  মাঃ মাহামদু িময়া iেলকি ক াল 307939 4থ 1ম 292063 27-28 িটeসিস kিড়gাম|17027 িটeসিস রংপুর|16031 
55.  aজন রায় iেলকি ক াল 307918 4থ 1ম 296086 27-28 িটeসিস kিড়gাম| 17027 িটeসিস লালমিনরহাট|15016 

56.  aজন রায় iেলকি ক াল 307918 4থ 1ম 296086 27-28 িটeসিস kিড়gাম|17027 িটeসিস লালমিনরহাট|15016 

57.  রােসল ফাহাদ iেলকি ক াল ৯4৯174 3য় 2ম 972147 28-29 িটeসিস, ল ী র। 
78119 

িটeসিস,েবগমগ   েনায়াখালী 
। 79129 

58.  েমাঃ আববাছ আলী  iেলকি ক াল ৯4৯177 3য় 2ম 972144 28-29 িটeসিস, ল ী র। 
78119 

িটeসিস, মাiজদী, 
েনায়াখালী। 7912৯ 

59.  েমা: iনা ল iসলাম  কি uটার ৯23496 3য় 2ম 998756 28-29 েহাসনাবাদ িটeসিস। 
38132 

ি য়া িটeসিস। 38133

60.  েমা: িম ন পারেভজ  কি uটার ৯23491 3য় 2ম 998762 28-29 েহাসনাবাদ িটeসিস। 
38132 

ি য়া িটeসিস। 38133
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61.  িমজর্া মাহািথর সাদাত  কি uটার ৯23497 3য় 2ম 998755 28-29 েহাসনাবাদ িটeসিস। 
38132 

ি য়া িটeসিস। 38133

62.  েমা: i“‡ej েহােসন  iেলকি ক াল ৯44312 3য় 2ম 9779৯9 28-29 ভরব িটeসিস। 6৯12৯ টাংগাiল িটeসিস। 6513৯
63.  aজর্ন রায়  iেলকি ক াল 418৯29 5থ র্ 2ম 3৯7197 27-28 িড় াম িটeসিস। 28138 লালমিনরহাট িটeসিস। 

27127 
64.  েমা: ‡gv Í̄vwdRyi 

রহমান িশিশর  
কি uটার 436152 5থ র্ 2ম 386392 27-28 েদৗলত র িটeসিস। 

38132 
ি য়া িটeসিস। 38133

65.  েমা: মাঈনুল iসলাম  iেলকি ক াল ৯29624 3য় 2ম 963562 27-28 িপেরাজ র িটeসিস। 
48132 

বােগরহাট িটeসিস। 47132

66.  তাoিহ ামান  iেলকি ক াল ৯29636 3য় 2ম 96354৯ 27-28 িপেরাজ র িটeসিস। 
48132 

বােগরহাট িটeসিস। 47132

67.  সয়দ েরজoয়ান 
রশীদ  

iেলকি ক াল 456175 5থ র্ 2ম 36674৯ 27-28 মাদারী র 
িটeসিস।55123 

ঝালকা , িটeসিস। 52128

68.  েমা: েসাহাগ িময়া  iেলকি ক াল 48176৯ 5থ র্ 2ম 341482 27-28 ভরব িটeসিস। 6৯12৯ িকেশারগ  িটeসিস।6৯129
69.  েমা: েমাজাে ল হক  iেলকি ক াল 481746 5থ র্ 2ম 3414৯4 27-28 ভরব িটeসিস। 6৯12৯ িকেশারগ  িটeসিস।6৯129
70.  েমা: সািববর েহাসাiন  iেলকি ক াল 481781 5থ র্ 2ম 341473 27-28 ভরব িটeসিস। 6৯12৯ িকেশারগ  িটeসিস।6৯129
71.  মহিসন খান  iেলকি ক াল 481745 5থ র্ 2ম 3414৯5 27-28 ভরব িটeসিস। 6৯12৯ িকেশারগ  িটeসিস।6৯129
72.  মাহ ল হাসান খান  iেলকি ক াল 481748 5থ র্ 2ম 3414৯2 27-28 ভরব িটeসিস। 6৯12৯ িকেশারগ  িটeসিস।6৯129
73.  েশখ সাiন তািমম  iেলকি ক াল 456166 5থ র্ 2ম 366758 27-28 মাদারী র 

িটeসিস।55123  
যেশার িটeসিস। 44143

74.  েমা: সািববর আহেমদ  পাoয়ার 431353 5থ র্ 2ম 391122 27-28 িটeসিস, নােটার। 35173 িটeসিস, জয় রহাট।2৯136
75.  পিরমল চ  বরমন  iেলক িন  431321 5থ র্ 2ম 391154 27-28 িটeসিস, নােটার। 35173 িটeসিস, রং র। 27142
76.  েমা: িসরা ল iসলাম  iেলকি ক াল ৯24৯88 3য় 2ম 997184 28-29 িটeসিস, মা রা।  িটeসিস, বােগরহাট। 
77.  েমা: িসয়াম আহেমদ  iেলকি ক াল ৯24621 3য় 2ম 997642 28-29 িঝনাiদহ িটeসিস।  ি য়া িটeসিস। 
78.  েমা: আিজ ল হািকম 

েমায়াজ  
iেলকি ক াল  436198 5থ র্ 2ম 386346 27-28 েহাসনাবাদ িটeসিস।  েগৗির র িটeসিস। 

79.  কজী মিহu ীন 
িরয়াজ  

iেলকি ক াল  491142 3য় 2ম  28-29   

80.  েমা: তয়ব তােহর  iেলকি ক াল  439234 5থ র্ 2ম 383382 27-28 িঝনাiদহ িটeসিস।  যেশার িটeসিস। 
81.  iফাত হাসান   iেলকি ক াল ৯29643 3ম 2ম 992634 28-29 বর না িটeসিস। 

49129 
ঝালকাঠী িটeসিস। 52128

82.  েমাহা াদ সাজা ল 
iসলাম   

iেলকি ক াল ৯29645 3ম 2ম 992632 28-29 বর না িটeসিস। 
49129 

েগৗির র িটeসিস।  68147 

83.  মাiয়া আ ার  iেলকি ক াল  ৯15813 3য় 2ম 9৯63৯3 28-29 গাiবা া 
িটeসিস।29144 

মািনকগ  িটeসিস। 
59123 

84.  েমা: রািজব েহােসন  iেলকি ক াল  41৯432 5থ র্ 2ম 3৯177৯ 27-28 গাiবা া 
িটeসিস।29144 

মািনকগ  িটeসিস। 
59123 

 
া িরত/- 

(েমা: আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 
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aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ ে িরত হেলাঃ  
 

2। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগ o, ঢাকা।  
3।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
4।  পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5। a , ---------------------------------------------------------------।  
6।  িসে ম e ানািল , কি uটার েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি িট জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  aনুেরাধ জানােনা হেলা)। 
7।  uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
8।  uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
9। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
৯।  সংি  িশ াথ , .............................................................................। 
21। নিথ। 

  
(েমাঃ েসিলম মৃধা)  

কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা)  
েফানঃ 13৯236476 


