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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
আগারগাo, শেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
ারক নং-বাকািশেবা/ক( ট ঃ)/3127/71                                                                        তািরখঃ 28-21-3127 ি ঃ 

 

aিফস আেদশ 
 

ছা -ছা ীেদর বদলীর আেবদেনর ি েত eবং তােদর আেবদেন uভয় ট টাiল i uেটর a  গেণর স িত থাকায় চয়ার ান মেহাদেয়র 
a েমাদন েম িনে  uি িখত ছা ছা ীেদরেক তােদর নােমর পাে  বিণত িত ােন বদলীেত ভিতর a মিত দান করা হেলা।  
 

ঃ 
নংt 

িশ াথ েদর নাম টকেনালিজ রাল নং রিজঃ নং- সশন পব ছাড়প  দানকারী 
িত ােনর নাম o কাড 

হণকারী িত ােনর নাম o 
কাড 

1.  মাঃ আিরফ হােসন ট টাiল 339634 299633 26-27 4য় জামাল র কেলজ aব 
iি িনয়ািরং e  
টকেনালিজ, নয়াপাড়া, 
জামাল র।  
কাডঃ 66215 

জিসমuি ন পিলেটকিনক 
iনি uট, কেলজ রাড, 
জামাল র। 
কাডঃ 66212 

2. মাঃ iমরান হাসাiন ট টাiল 339853 29983৯ 26-27 4য়

3. নািহদ হাসান ট টাiল 335224 295219 26-27 4য় খানজাহান আলী িব ান 
o  মহািব ালয়, 
৯4, জ ি , বয়রা মiন 
রাড, লনা। 
কাডঃ 4615৯ 

খানজাহান আলী পিলেটকিনক 
iনি uট, 25/2, স রাড নং-
2, বােগরহাট। 
কাডঃ 47192 

4. আিষশ মার ঘাষ ট টাiল 273432 253437 25-26 4য় iনি uট aব 
টকেনালিজ e  
ট টাiল iি িনয়ািরং, 
ঢাকা রাড, বাiপাস, 
শালগাড়ীয়া, পাবনা। 
কাডঃ 37237 

ব ড়া i uট aব ট টাiল 
iি িনয়ািরং, শর র রাড, 
কানছগািড়, ব ড়া। 
কাডঃ 31314 

5. শািকল আহমদ ট টাiল 334542 294541 26-27 4য় িদশারী iনি uট aব 
সােয়  e  iি িনয়ািরং, 
িদশারীপাড়া, পাoয়ার 
হাuজ, 58, িঝনাiদহ।   
কাডঃ 41133 

রবন i uট aব 
টকেনালিজ, িজ-38, বয়রা 
বাজার বাস া , বয়রা, িজিপo-
৯111, লনা। 
কাডঃ 46241 

6. eম শিহ র iসলাম 
 

ট টাiল 33731৯ 297321 26-27 4য় u রা iি িনয়ািরং 
কেলজ, আ াহ র, 
u রা, ঢাকা। 
কাডঃ 61387 

ি েযা া িব ান o ি  
কেলজ, বকসীগ , জামাল র। 
কাডঃ 66234 

7. মাঃ জাে ল 
হােসন 

গােম স 341345 2৯1349 26-27 4য় oেয় ান আiিডয়াল 
i uট, 82 
কাoরানবাজার, ঢাকা। 

কাডঃ 61623 

াশনাল i uট aব ফ াশন 
টকেনালিজ (NIFT), িজিপ জ 

257, oয় ারেলস গট, মহাখালী, 
ঢাকা। কাডঃ 61443 

  
   া িরত/- 

   ( মাঃ আ ারu ামান) 
   পিরচালক (কাির লাম) 

              বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
               ঢাকা-2318। 

ারক নং-বাকািশেবা/ক( ট ঃ)/3127/ 71(31)                                                                      তািরখঃ 28-21-3127 ি ঃ 
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ a িলিপঃ 
2. পিরচালক, ব দ র, িব eমিস ভবন (7  তলা), 8-৯, কাoরান বাজার, ঢাকা। 
3. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
4. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
5. সহকারী পরী া িনয় ক ( ট টাiল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
6. uপ-পরী া িনয় ক ( গাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
7. uপ-সিচব ( রিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
8-23. a /পিরচালক, জামাল র কেলজ aব iি িনয়ািরং e  টকেনালিজ, নয়াপাড়া, জামাল র সদর, জামাল র/ খানজাহান আলী িব ান o  

মহািব ালয়, ৯4, জ ি , বয়রা মiন রাড, লনা/ iনি uট aব টকেনালিজ e  ট টাiল iি িনয়ািরং, ঢাকা রাড, বাiপাস, শালগাড়ীয়া, 
পাবনা/ িদশারী iনি uট aব সােয়  e  iি িনয়ািরং, িদশারীপাড়া, পাoয়ার হাuজ, 58, িঝনাiদহ/ u রা iি িনয়ািরং কেলজ, আ াহ র, u রা, 
ঢাকা/ oেয় ান আiিডয়াল i uট, 82 কাoরানবাজার, ঢাকা। (বদলী ত ছাে র েয়াজনীয় দিললািদসহ ছাড়প  দয়ার জ   a েরাধ করা হেলা) 

24-29.  a /পিরচালক, জিসমuি ন পিলেটকিনক iনি uট, কেলজ রাড, জামাল র/ খানজাহান আলী পিলেটকিনক iনি uট, 25/2, স রাড নং-2, 
বােগরহাট / ব ড়া i uট aব ট টাiল iি িনয়ািরং, শর র রাড, কানছগািড়, ব ড়া/ রবন i uট aব টকেনালিজ, িজ-38, বয়রা বাজার 
বাস া , বয়রা, িজিপo-৯111, লনা/ ি েযা া িব ান o ি  কেলজ, বকসীগ , জামাল র/ াশনাল i uট aব ফ াশন টকেনালিজ (NIFT), 
িজিপ জ 257, oয় ারেলস গট, মহাখালী, ঢাকা। (বদলী ত ছাে র আপনার i uেট ভিতসহ পরী ায় aংশ হণ করার a মিত দয়ার জ  a েরাধ 
করা হেলা)। 

2৯.  চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
31.  নিথ। 
 

                    
( িষিবদ মাঃ মা ফা কামাল) 

কাির লাম িবেশষ  ( িষ) ট টাiল aঃ দঃ 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

ঢাকা-2318 


