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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
আগারগাo, েশেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
ারক নং-68.28.1111.318.42.112.28-15                                                        তািরখঃ 31-15-3128 ি ঃ 

 

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 র্ বিণ র্ত িত ােন বদলীেত ভিতর্র a মিত দান করা হেলা।  

 
ঃ 

নংt 
িশ াথ েদর নাম েটকেনাল

িজ 
েরাল নং েরিজঃ নং- েসশন পব র্ ছাড়প  দানকারী 

িত ােনর নাম o েকাড 
হণকারী িত ােনর নাম 

o েকাড 
1. েমাঃ আ ল হািমদ েট টাiল 334528 254527 26-27 5থ র্ িদশারী iনি uট aব 

সােয়  e  iি িনয়ািরং, 
িদশারীপাড়া, পাoয়ার 
হাuজ, 58, িঝনাiদহ।   
েকাডঃ 41133 

মেডল i uট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ, 
েয়ট, পি ম র িলয়া, 
গাজী র। েকাডঃ 61623 

2.  েমাঃ আিশ র 
রহমান 

েট টাiল 289683 59965৯ 27-28 3য় িসিসeন পিলেটকিনক 
i uট, েকাটবাড়ী, 
িম । েকাডঃ  76166 

i uট aব কি uটার 
সােয়  e  েটকেনালিজ, 
েফনী সদর, েফনী। 
েকাডঃ 7৯127 

4. েমাঃ আিব ল iসলাম েট টাiল 335৯৯2 295৯78 26-27 3য় মেডল পিলেটকিনক 
iনি uট, পাতলী, 
বিরশাল।  
 েকাডঃ 53212 

iন া-পিলেটকিনক 
i uট, 985/433, িস 
e  িব েরাড, বিরশাল। 
েকাডঃ 53155 

 

 

 া িরত/- 
 

   (েমাঃ আ ারu ামান) 
   পিরচালক (কাির লাম) 

              বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
               ঢাকা-2318। 

ারক নং-68.28.1111.318.42.112.28-15 (26)                                                        তািরখঃ 31-15-3128 ি ঃ 
 

সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ র্ 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 র্, ঢাকা। 
4. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
5. সহকারী পরী া িনয় ক (েট টাiল), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
6. uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
7. uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
8-21. a /পিরচালক, িদশারী iনি uট aব সােয়  e  iি িনয়ািরং, িদশারীপাড়া, পাoয়ার হাuজ, 58, িঝনাiদহ/ িসিসeন 

পিলেটকিনক i uট, েকাটবাড়ী, িম / মেডল পিলেটকিনক iনি uট, পাতলী, বিরশাল। (বদলী ত ছাে র েয়াজনীয় 
দিললািদসহ ছাড়প  েদয়ার জ   a েরাধ করা হেলা) 

22-24. a /পিরচালক, মেডল i uট aব সােয়  e  েটকেনালিজ, েয়ট, পি ম র িলয়া, গাজী র/ i uট aব কি uটার 
সােয়  e  েটকেনালিজ, েফনী সদর, েফনী/ iন া-পিলেটকিনক i uট, 985/433, িস e  িব েরাড, বিরশাল। (বদলী ত ছাে র 
আপনার i uেট ভিতর্সহ পরী ায় aংশ হণ করার a মিত েদয়ার জ  a েরাধ করা হেলা)। 

 
25. েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
26. নিথ। 
 

                                                                                                                                

                                                                                                                                  
( িষিবদ েমাঃ েমা ফা কামাল) 

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

ঢাকা-2318। 
 


