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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
আগারগাo, শেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
ারক নং-68.28.1111.318.42.113.28                                                        তািরখঃ 17-15-3128 ি ঃ 

 

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।  
 

ঃ 
নং
◌ঃ 

িশ াথ েদর নাম টকেনাল
িজ 

রাল নং রিজঃ নং- সশন পব ছাড়প  দানকারী 
িত ােনর নাম o কাড 

হণকারী িত ােনর নাম 
o কাড 

1. মাঃ কাম ল iসলাম ট টাiল 287579 597557 27-28 3য় াশনাল iনি uট aব 
iি িনয়ািরং e  
টকেনালিজ (NIET), 

3৯/2, কাoরান বাজার, 
ঢাকা। কাডঃ 61513 

oেয় ান আiিডয়াল 
i uট 
82 কাoরানবাজার, ঢাকা। 
কাডঃ 61623 

2. iয়াসিমন আ ার গােম স 3375৯3 297657 26-27 5থ াশনাল iনি uট aব 
iি িনয়ািরং e  
টকেনালিজ (NIET), 

3৯/2, কাoরান বাজার, 
ঢাকা। কাডঃ  61513 

াশনাল i uট aব 
iি িনয়ািরং e  
টকেনালিজ (NIET), 
পসী, পগ , নারায়নগ ।
কাডঃ 62157 

3. মাঃ আল আিমন 
শখ 

গােম স 337814 297813 26-27 5থ oেয় ান আiিডয়াল 
i uট 
82 কাoরানবাজার, ঢাকা। 
কাডঃ 61623 

াশনাল iনি uট aব 
iি িনয়ািরং e  
টকেনালিজ (NIET), 

3৯/2, কাoরান বাজার, 
ঢাকা। কাডঃ 61513 

4. মাঃ স জ িময়া ট টাiল 332322 292324 26-27 5থ iেমজ i uট aব 
ট টাiল iি িনয়ািরং, বাসা 
নং-52, রাড নং-2, 
নবাবগ বাজার রাড, 
গামস াপাড়া, রং র। 
কাডঃ 27243 

i uট aব 
iি িনয়ািরং e  
iনফরেমশন টকেনালিজ, 
িবিসক কািশম র রাড, 
কানাবাড়ী, গাজী র। 
কাডঃ 64149 

5. মাঃ জািহদ হাসান ট টাiল 287875 597853 27-28 3য় পাক পিলেটকিনক 
i uট, হাজী রিফক 
সড়ক, সােহবপাড়া, 
সানারপাড়া, িসি রগ , 
নারায়ণগ । কাডঃ 62156 

সাi  e  iি িনয়ািরং 
i uট, িমজিমিজ, 
িসি রগ , নারায়ণগ । 
কাডঃ 62162 

6. সাঈদ হােসন ট টাiল 334325 294324 26-27 5থ কাম ল iসলাম িসি ক 
i uট, িড-47, হাuিজং, 
ি য়া সদর, ি য়া।  
কাডঃ 38182 

i uট aব ট টাiল 
iি িনয়ািরং a া  
টকেনালিজ, টংগী, 
গাজী র। কাডঃ 64147

7. মাঃ শামীম হােসন ট টাiল 334322 294321 26-27 5থ

8. মাঃ আরাফাত 
iমিতয়াজ 

গােম স 33৯92৯ 29৯931 26-27 5থ ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক i uট, 
461/e িসিডe eিভিনu, 
রাদ র, চ াম। 
কাডঃ 811৯7 

ামলী আiিডয়াল 
পিলেটকিনক iনি uট, 
27/িস, িড, রজাহান রাড, 
বাশবাড়ী, মাহা দ র, 
ঢাকা-2318। কাডঃ 
611৯৯ 9. মাঃ আল আিমন a  ট টাiল 271৯৯8 251৯৯3 26-27 5থ বাংলােদশ i uট aব 

iনফরেমশন টকেনালিজ, 
মিফজ পাগলার মাড়, 
শর র রাড, ব ড়া। 
কাডঃ 311৯3 

  
 

 া িরত/- 
   ( মাঃ আ ারu ামান) 
   পিরচালক (কাির লাম) 

              বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
               ঢাকা-2318। 

ারক নং-68.28.1111.318.42.113.28                                                          তািরখঃ 17-15-3128
ি ঃ 

 

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। 

a হত........... 
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8-25. a /পিরচালক, াশনাল iনি uট aব iি িনয়ািরং e  টকেনালিজ (NIET), 3৯/2, কাoরান বাজার, ঢাকা/ oেয় ান 

আiিডয়াল i uট, 82 কাoরানবাজার, ঢাকা/ iেমজ i uট aব ট টাiল iি িনয়ািরং, বাসা নং-52, রাড নং-2, 
নবাবগ বাজার রাড, গামস াপাড়া, রং র/ পাক পিলেটকিনক i uট, হাজী রিফক সড়ক, সােহবপাড়া, সানারপাড়া, িসি রগ , 
নারায়ণগ / কাম ল iসলাম িসি ক i uট, িড-47, হাuিজং, ি য়া সদর, ি য়া / ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক 
i uট, 461/e িসিডe eিভিনu, রাদ র, চ াম/ বাংলােদশ i uট aব iনফরেমশন টকেনালিজ, মিফজ পাগলার মাড়, 
শর র রাড, ব ড়া।  (বদলী ত ছাে র েয়াজনীয় দিললািদসহ ছাড়প  দয়ার জ   a েরাধ করা হেলা) 

 

25-32.  a /পিরচালক, oেয় ান আiিডয়াল i uট, 82 কাoরানবাজার, ঢাকা/ াশনাল i uট aব iি িনয়ািরং e  টকেনালিজ (NIET), পসী, 
পগ , নারায়নগ / াশনাল iনি uট aব iি িনয়ািরং e  টকেনালিজ (NIET), 3৯/2, কাoরান বাজার, ঢাকা/ i uট aব iি িনয়ািরং e  

iনফরেমশন টকেনালিজ, িবিসক কািশম র রাড, কানাবাড়ী, গাজী র/ সাi  e  iি িনয়ািরং i uট, িমজিমিজ, িসি রগ , নারায়ণগ / i uট aব 
ট টাiল iি িনয়ািরং a া  টকেনালিজ, টংগী, গাজী র/ ামলী আiিডয়াল পিলেটকিনক iনি uট, 27/িস, িড, রজাহান রাড, বাশবাড়ী, মাহা দ র, 
ঢাকা। (বদলী ত ছাে র আপনার i uেট ভিতসহ পরী ায় aংশ হণ করার a মিত দয়ার জ  a েরাধ করা হেলা)। 

 

33. চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
34. নিথ। 
 

                                                                                                                               17/15/28 
( িষিবদ মাঃ মা ফা কামাল) 

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

ঢাকা-2318। 


