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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
আগারগ o, শেরবাংলা নগর,  

ঢাকা-2318 
www.bteb.gov.bd 

 

ারক নংt বাকািশেবা/ক(িডপ)/3127/72৯3 তািরখঃ    15 কািতক, 2534 ব া  
  2৯ aে াবর 3127 ি া

 
াপকঃ  

a  
--------------------------------------- 
-------------------------------------।  

 
িবষয়ঃ বদলীেত ভিতর a েমাদন সে ।   
 
uপ  িবষেয়র ি েত বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর চয়ার ান মেহাদেয়র a েমাদন েম িডে ামা-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর িনে  বিণত িশ াথ েক তার নােমর পাে  
uি িখত িত ােন বদলী করা হেলা। uে খ থােক য, 6ম পেব বদলী ত িশ াথ  িবধান 3121-eর সংেশািধত ধারা 5.25.6 মাতােবক 5থ পেব 5(চার) বা তেতািধক িবষেয় a তকায 
হoয়ার কারেণ a ীন ঘাষনা করা হেল তারা বদলী ত িত ােনর 5থ িশ াথ  িহসােব গ  হেব eবং িবধােনর ধারা 5.25.6 মাতােবক ব া িনেত হেব। 
 
মেনানীত িশ াথ েক আগামী 33-21-3127ি : তািরেখর মে  বদলী ত িত ােন ভিত কায ম স  করেত হেব।  

 

ঃ 
নংt িশ াথ র নাম টকেনালিজ 

রাল 
ন র 

 
পব 

রিজে শ
ন ন র 

 
সশন ছাড়প  দানকারী িত ােনর নাম o 

কাড হণকারী িত ােনর নাম o কাড 

1. 

মা: িজয়াuল 
হক  iেলকি ক াল  855163 6ম 749819 24-25 

61156 i uট aব 
কিমuিনেকশন 
টকেনালিজ 
বাড়ী নং-27, আলাuল 
eিভিনu, স র-7, 

u রা, ঢাকা।  

64192 গাজী র iি িনয়ািরং 
i uট 
আuটপাড়া 
(জয়েদব র রাড), 
চা না, সদর, 
গাজী র।  

 
 
 

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

 
ারক নং◌ঃ বাকািশেবা/ক(িডপ)/3127/72৯3(21) তািরখঃ 2৯/21/3127ি ঃ

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

 
( মাঃ মাস ািফ র রহমান খান)  
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা)  

ফানঃ 13৯236476 


