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ারক নং- 68.28.1111.316.2৯.113.29-69 তািরখঃ 1৯/19/3129ি .

 
িব ি  

 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র a েমাদন েম িডে ামা-iন-eি কালচার eবং িডে ামা-iন-িফসািরজ 
িশ া েম 4য়, 6ম o 8ম পেব র্ a য়নরত বদিল i  িশ াথ েদর আেবদন  41-19-3129 ি . তািরেখর মে  িনজ িত ােনর 
a ে র পািরশসহ েয িত ােন বদলী হেত চায় েসi িত ােনর a ে র িনকট জমা িদেত হেব। হণকারী িত ান ধান আসন 
খািল থাকা সােপে  পািরশসহ ত র িত ােন ভিতর্েযা  আেবদন েলা িনধ র্ািরত ছেক eকসােথ বদিলর সাধারণ নীিতমালা a সরণ ব র্ক 
পিরচালক (কাির লাম) বরাবের ে রণ করেবন। িনধ র্ািরত তািরেখর পের া  eবং aস ন র্ আেবদন হণেযা  হেব না। 
 
িনধ র্ািরত ছকঃ 
 
ঃ 
নং
◌ঃ 

িশ াথ র 
নাম 

েটকেনালিজ 
( িষ/মৎ ) 

েরাল 
ন র 

েরিজে শন 
ন র 

পব র্ েসশন েমাট 
আসন 
সং া

িব মান 
িশ াথ  
সং া 

 
আসন 
সং া

ছাড়প  দানকারী 
িত ােনর নাম o েকাড 

হণকারী িত ােনর 
নাম o েকাড 

           
 

বদিলর সাধারণ নীিতমালাঃ 
 
2. িশ াথ  বদিলর ে ে  েটকেনালিজ o িবধােনর িমল থাকেত হেব। 
3. েকান a তকায র্ বা েরফাড র্ া  িশ াথ  বদিল হেত পারেব না। 
4. েকবল মা  4য়, 6ম o 8ম পেব র্র িশ াথ  পেব র্র েত িনধ র্ািরত তািরেখর মে  বদিলর আেবদন করেত পারেব। 
5. সরকাির িত ােনর িশ াথ  েকবলমা  সরকাির িত ােন eবং েবসরকাির িত ােনর িশ াথ  েকবলমা  েবসরকাির িত ােন বদিল 

হoয়ার েযাগ পােব। 
6.  বদলীর আেবদনপে  aিভভাবেকর া র eবং হণকারী o ছাড়প  দানকারী িত ােনর a ে র িত া র থাকেত হেব। 
7. আেবদনপে র সােথ েরিজে শন কােড র্র সত ািয়ত ফেটাকিপ, েয পেব র্ বদিল হেত i ক তার ব র্বত  পেব র্র েবশপে র সত ািয়ত 

ফেটাকিপ, ব র্বত  পব র্/পব র্স েহর ন রপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ eবং বদিলর জ  জন িত 436/- (িতনশত িচশ) টাকা হাের সিচব, 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্-eর a েল িনধ র্ািরত াংেক জমা দােনর রিশদ সং  করেত হেব।  

8.  িশ াথ র সং া 16 জেনর েবশী হেল সফটকিপ oয়াড র্ ফাiেল (িসিড) কের ে রণ করার জ  a েরাধ করা হেলা। 
 

                     া িরত       
(েমা: আ ারu ামান)  
পিরচালক (কাির লাম) 

 
ারক নং- 68.28.1111.316.2৯.113.29-69(313) তািরখঃ 1৯/19/3129ি .

  

সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ ে রণ করা হল। 
2।     মহাপিরচালক কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগo, ঢাকা।  
3।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
4।  পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
6। uপ-সিচব(েরিজে শন) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
7-311। a .............................................................................................। 
312।  েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
313।  নিথ। 

                                                                                                                                   
( িষিবদ েমাঃ ‡gv¯Ídv কামাল) 
কাির লাম িবেশষ  ( িষ) 

েফান: 13-৯235618 
iেমiলঃ bteb.agri@gmail.com 
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ারক নং◌ঃ 68.28.1111.316.2৯.113.28-6৯ তািরখঃ 1৯/19/3129ি ঃ 

 
িব ি  

 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র a েমাদন েম সংি  সকলেক জানােনা যাে  েয, িডে ামা-iন-eি কালচার 

eবং িডে ামা-iন-িফসািরজ িশ া েমর 4য়, 6ম o 8ম পেব র্ নঃভিতর্ হেত i ক িশ াথ েদর তািলকা আবি কভােব 41/19/3129 

ি . তািরেখর মে  িনধ র্ািরত ছেক সংি  a ে র দ র হেত বাহক মারফত পিরচালক (কাির লাম) বরাবের ে রণ করেত হেব। 

41/19/3129 তািরেখর পের েকান আেবদন জমা েনয়া হেব না।    
 

িনধ র্ািরত ছকঃ 
 

ঃ 
নং
◌ঃ 

 

িশ া 
িত ােনর 
েকাড 

 

িশ া িত ােনর নাম 
 

িশ াথ র নাম 
 

েটকেনালিজ 
( িষ/মৎ ) 

 

েরাল নং 
 

েরিজে শন 
নং 

 

পব র্ 
 

েসশন 
েয িবধােনর 
আoতায় ভিতর্ 
হেয়েছ তার নাম 

          
 

নঃভিতর্র সাধারণ িনয়মাবলীঃ  
 
2।  নঃভিতর্র আেবদেনর সােথ ব র্বত  পেব র্র েবশপ , ন রপ  o েরিজে শন কােড র্র সত ািয়ত ফেটাকিপ সং  করেত হেব।  
3।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ বরাবের েবাড র্ িনধ র্ািরত াংেক িত িশ াথ েদর জ  311/- টাকা হাের জমা দােনর রিশদ 

আেবদেনর সােথ সং  করেত হেব।   
4।  িশ াথ র সং া 16 জেনর েবশী হেল সফটকিপ oয়াড র্ ফাiেল (িসিড) কের ে রণ করার জ  a েরাধ করা হেলা। 
   

 
                               া িরত      
^◌া িরত/- 

(েমা: আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 
েফান: 13-৯251757 
 

ারক নং◌ঃ 68.28.1111.316.2৯.113.28-6৯(314) তািরখঃ 1৯/19/3129ি ঃ
 
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ a িলিপ ে রণ করা হেলাঃ 

 
2। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগo, ঢাকা।  
3। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
4। পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
5-311। a .............................................................................................। 
312। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি  জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  a েরাধ জানােনা হেলা)। 
313। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
314। নিথ। 

                                                                                                                                     
( িষিবদ েমাঃ ‡gv Í̄dv কামাল) 
কাির লাম িবেশষ  ( িষ) 
েফান: 13-৯235618 

iেমiলঃ bteb.agri@gmail.com 
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