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ারক নংt 68.28.1111.312.2৯.113.28-7559  তািরখঃ 29 Avwk̂b, 2535 ব া
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াপকঃ  

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

  
 
িবষয়ঃ বদলীেত ভিতর্র aনুেমাদন সে ।   
 
িবেশষ িবেবচনায় িনেমণ বিণ র্ত 4য় পেব র্র িশ াথ েদর তােদর নােমর পাে র্ uি িখত িত ােন বদলীেত ভিতর্র aনুেমাদন েদয়া হল।  
 
 

ঃ 
নং◌ঃ িশ াথ র নাম েটকেনালিজ েরাল ন র 

 
পব র্ 

েরিজে শন 
ন র 

 
েসশন ছাড়প  দানকারী িত ােনর নাম o 

েকাড হণকারী িত ােনর নাম o েকাড 

1.  িহন uি ন  iেলকি ক াল  474৯42 4য় 348165 27-28 64193 গাজী র পিলেটকিনক 
i uট 
কািলয়াৈকর, গাজী র।  

64149 i uট aব 
েট টাiল 
iি িনয়ািরং e  
iনফরেমশন 
েটকেনালিজ (আi 
েটiট) 
কািশম র েরাড, 
েকাণাবাড়ী, গাজী র। 

2.  েমা: আিল ল 
iসলাম  

iেলকি ক াল  439176 4য় 38343৯ 27-28 3৯157 াiম i uট aব 
সােয়  e  েটকেনালিজ 
ডাকঘরঃ+uপেজলাঃ 
আলমডা া েজলাঃ 
য়াডা া। 

61761 েবারাক পিলেটকিনক 
i uট, াম/মহ া: 
218 েঘাষবাগ, েপা: 
আ িলয়া, 
uপেজলা/থানা: সাভার, 
েজলা: ঢাকা।  

3.  সাহ খ খান  iেলকি ক াল  3৯2151 4য় 214571 26-27 61213 i uট aব সােয়  
a া  iনফরেমশন 
েটকেনালিজ 
263, ব র্ েতজ রী 
বাজার, কাoরান বাজার, 
ঢাকা-2326।  

611৯3 িসগমা i uট 
aব সােয়  a া  
েটকেনালিজ 
371/3, 
মািলবাগ(মািলবাগ 
েমাড়) ঢাকা-2328।  

4.  েমা: আশরা ল 
আলম েরজা  

িসিভল  438৯34 4য় 383582 27-28 3৯154 যাডা া পিলেটকিনক 
i uট  
েফিরঘাট েরাড, 
বড়বাজার য়াডা া । 

61387 u রা iি িনয়ািরং 
কেলজ 
আ াহ র, u রা, 
ঢাকা। 

5.  মনা আ ার াবণী   কি uটার  445464 4য় 37733৯ 27-28 45227 খানবাহা র আহছানu া 
পিলেটকিনক i uট 
সাত ীরা সদর, 
সাত ীরা।  

4615৯ খানজাহান আলী 
িব ান o ি  
মহািব ালয়  
32-33, েকিডe বা/e 
িশববাড়ী েমাড়, 
লনা।  

6.  সমীরন ম ল  কি uটার  445468 4য় 377336 27-28

7.  বােয়িজদ েবাস ািম  কি uটার  469123 4য় 3539৯4 27-28 6134৯ ঢাকা েস াল 
পিলেটকিনক i uট  
6৯, িড/e দা স সালাম 
টাoয়ার (4য় তলা) দা স 
সালাম, িমর র েরাড, 
ঢাকা। 

611৯৯ ামলী  আiিডয়াল 
পিলেটকিনক 
i uট 
27/িস-িড, ক-িড, 
রজাহান েরাড 

(ব ◌াশবাড়ী)  
েমাহা দ র, ঢাকা-
2318।  

8.  ফােতমা জ জামান  িসিভল  461791 4য় 361168 27-28 61181 আলহা  মক ল েহােসন 
িড ী কেলজ 
কােদরাবাদ হাuিজং 
েসাসাi   
েমাহা দ র, ঢাকা-
2318।  

9.  েমাছা: শামীমা 
লতানা  

কি uটার  4112৯2 4য় 3৯৯922 27-28 22155 িহমালয় পিলেটকিনক 
i uট aব 
েটকেনালজী, াম/মহ াঃ 

27232 রং র িস  
i uট aব 
েটকেনালজী  

 

িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ 
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ভীম র, েপাঃ 
ময়দানিদঘী, uপেজলাঃ 
েবাদা, েজলাঃ প গড়।  

াম/মহ াঃ ধাপ, 
েহাি ং নং-6269, 
েপাঃ সদর, uপেজলাঃ 
সদর, েজলাঃ রং র।  

10.  য়াজ স ফা 
িদদার  

িসিভল  468364 4য় 354766 27-28 61235 ঢাকা iি িনয়ািরং 
i uট  
4/4, ক-িস, 
লালমা য়া, ঢাকা-2318। 

616৯8 iuেসপ i uট aব 
সাi  e  
েটকেনালিজ  
েহাি ং নং-3 o 4, 
েপাঃ িমর র, েজলাঃ 
ঢাকা  
েমৗজাঃ িমর র 
হাuিজং, দাগ নং-
276/9।  

11.  েমা: সিজব  iেলকি ক াল  464464 4য় 358577 27-28 61221 iসলামী াংক 
i uট aব 
েটকেনালিজ 
আিকর্ড াজা-3, 21৯ 
ীন েরাড (8ম তলা)   
ঢাকা। 

81156 iসলামী াংক 
i uট aব 
েটকেনালিজ 
িবেক টাoয়ার(5থ র্ 
তলা) লালচান েরাড, 
চকবাজার, চ াম। 

12.  েমা: আনাছ iেলকি ক াল 464454 4য় 358587 27-28

13.  বিশর িময়া  কি uটার  3195৯7 4য় 3195৯7 27-28 61221 iসলামী াংক 
i uট aব 
েটকেনালিজ 
আিকর্ড াজা-3, 21৯ 
ীন েরাড (8ম তলা)   
ঢাকা। 

72129 iসলামী াংক 
i uট aব 
েটকেনালিজ 
iসলামী াংক ভবন 
(4য় তলা), তালতলা, 
িসেলট। 

14.  ফরহাদ আহে দ কি uটার  3195৯6 4য় 3195৯6 27-28
15.  aয়ন মার পাল  কি uটার  3195৯5 4য় 3195৯5 27-28
16.  েমা: তানভীর 

আহে দ  
কি uটার  3195৯3 4য় 3195৯3 27-28

17.  iমিতয়া ল হক  কি uটার  3195৯2 4য় 3195৯2 27-28
18.  iমরান েহােসন  কি uটার  318679 4য় 318679 27-28
19.  বােয়র আহে দ  কি uটার  318678 4য় 318678 27-28
20.  শিহ ল iসলাম  িসিভল  499881 4য় 319237 27-28 58154 iি িনয়াস র্ পিলেটকিনক 

i uট, 
িবেনাদ র,কেলজ পাড়া, 
রাজবাড়ী সদর, 
রাজবাড়ী।  

57196 ে ািরয়াস 
পিলেটকিনক 
i uট, 
াম/মহ াঃ বায় ল 
আমান, সড়কঃ বায় ল 
আমান বাজার, েপাঃ 
বায় ল আমান 
uপেজলাঃ ফিরদ র 
সদর, েজলাঃ 
ফিরদ র।  

21.  মেনাজীত মার 
েচৗ রী 

িসিভল  499881 4য় 319241 27-28

22.  িমলন িময়া iেলকি ক াল 47122৯ 4য় 3518৯2 27-28 6164৯ iনি uট aব রেয়ল 
েমিরন eকােডমী 
353/4 েশoড়াপারা, 
িমর র, ঢাকা।  

61227 সাiক i uট aব 
ােনজেম  a া  

েটকেনালিজ 
(eসআieম ), ৯76, 
ব র্ েশoড়াপাড়া, 
েবগম েরােকয়া 
রণী, িমর র, ঢাকা। 

23.  iম ল কাজী iেলকি ক াল 471226 4য় 3518৯6 27-28

24.  আ  েনামান েমাঃ 
iu ফ 

iেলকি ক াল 471223 4য় 3518৯9 27-28

25.  েমাঃ েমেহদী হাসান 
মািহ 

iেলকি ক াল 471248 4য় 351886 27-28

26.  েমাঃ নাজ ল হক iেলকি ক াল 471239 4য় 351895 27-28

27.  েমাঃ রােশদ iেলকি ক াল 471242 4য় 351891 27-28

28.  েমাঃ ষার ম ল iেলকি ক াল 471243 4য় 35188৯ 27-28

29.  েমাঃ িরয়াজ uি ন iেলকি ক াল 47123৯ 4য় 351893 27-28

30.  েমাঃ সাi ল 
iসলাম 

iেলকি ক াল 471222 4য় 3518৯৯ 27-28

31.  িহন আহেমদ iেলকি ক াল 471233 4য় 351899 27-28

32.  ফাহা ল iসলাম iেলকি ক াল 471235 4য় 351897 27-28

33.  েমাঃ রািকব iেলকি ক াল 471231 4য় 3518৯1 27-28

34.  েমাঃ আজম সরকার iেলকি ক াল 471232 4য় 35189৯ 27-28

35.  নািজuর রহমান iেলকি ক াল 471228 4য় 3518৯4 27-28

36.  েমাঃ হায়দার আলী iেলকি ক াল 471229 4য় 3518৯3 27-28

37.  েমাঃ তানভীর 
আহেমদ জয় 

িসিভল 47৯813 4য় 342394 27-28 681৯2 র মেডা i uট aব 
মডাণ র্ েটকেনালিজ 
29, লবািড়য়া েরাড, 
ময়মনিসংহ।   

38.  মাঈনুি ন িসিভল  456119 4য় 3667৯4 27-28 54135 নিড়য়া পিলেটকিনক 
i uট  
াম/মহ াঃ ে মতলা, 
সড়কঃ াধীনতা সড়ক, 
েপাঃ নিড়য়া, uপেজলাঃ 
নিড়য়া, েজলাঃ শরীয়ত র।  

611৯2 িমর র i uট 
aব সােয়  e  
েটকেনালিজ 
45 জামাল ানসন, 
িমর র-21, ঢাকা-
2327।  

39.  েমা: eমরান েহােসন  কি uটার  46864৯ 4য় 354477 27-28 6126৯ েদশ পিলেটকিনক 78125 ামলী আiিডয়াল 
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কেলজ 
েসকশন-22, ক-e, েরাড 
নং-14, বাড়ী নং-12,  
প বী, িমর র, ঢাকা-
2327।  

iি িনয়ািরং কেলজ 
iসলাম ভবন, ঢাকা 
ল ী র েরাড, 
ল ী র।   

40.  েমারশািলন  িসিভল  427৯32 4য় 394441 27-28 33217 পিরবতর্ন পিলেটকিনক 
i uট   
াম/মহ াঃ িশবতলা, 
েপাঃ চপাiনবাবগ , 
uপেজলাঃ চপাiনবাবগ , 
েজলাঃ চপাiনবাবগ ।  

34398  

41.  েমা: iমরান সাiন  িসিভল  445459 4য় 377345 27-28 45227 খানবাহা র আহছানu া 
পিলেটকিনক i uট 
সাত ীরা সদর, 
সাত ীরা।  

451৯8 নবজীবন 
পিলেটকিনক 
i uট 
পলাশেপাল 
সাত ীরা।  

42.  েমা: তানিকর 
আিতক াবন 

িসিভল  439884 4য় 382732 27-28 41171 েনােভল পিলেটকিনক 
e  েট টাiল 
i uট 
রিফuি ন টাoয়ার (7  
তলা) 
পায়রা চ র, িঝনাiদহ।  

61188 আiিডয়াল i uট 
aব সােয়  a া  
েটকেনালিজ (IIST) 
216, েসনপাড়া 
পব র্তা, িমর র-21,  
ঢাকা-2327।  

43.  েমাঃ শািকল খান েমিরন 465428 4য় 357668 27-28 61227 সাiক i uট aব 
ােনজেম  a া  

েটকেনালিজ 
(eসআieম ), ৯76, 
ব র্ েশoড়াপাড়া, েবগম 
েরােকয়া রণী, িমর র, 
ঢাকা। 

6164৯ iনি uট aব রেয়ল 
েমিরন eকােডমী 
353/4 েশoড়াপারা, 
িমর র, ঢাকা।  

44.  েমাঃ েমািমন iসলাম 
েরামান েমিরন 465432 4য় 357664 27-28 

45.  েমাঃ াল ফয়সাল 
ম মদার েমিরন 465431 4য় 357665 27-28 

46.  েমাঃ দয় েহােসন েমিরন 46542৯ 4য় 357666 27-28 
47.  েমাঃ েমেহদী হাসান েমিরন 465429 4য় 397667 27-28 
48.  আ  সাঈদ েমিরন 49995৯ 4য় 31899৯ 27-28 
49.  কাoসার আহেমদ 

মার ফ েমকািনক াল 47৯৯64 4য়
‘ 

342143 27-28 

681৯2 র মেডা i uট aব 
মডাণ র্ েটকেনালিজ 
29, লবািড়য়া েরাড, 
ময়মনিসংহ। 

50.  েমা: নুর আলম  িসিভল  422227 4য় 399৯34 27-28 311৯6 কি uটার সােয়  a া  
িবজেনস ািডজ 
i uট 
জেল রীতলা, ব ড়া 
সদর, ব ড়া। 

27278 eমeসeস 
পিলেটকিনক 
i uট, 
াম/সড়কঃ আর.েক 
েরাড, েপাঃ রং র, 
uপেজলাঃ রং র সদর, 
েজলাঃ রং র।  
 

51.  েমা: জািহ ল 
iসলাম  

iেলকি ক াল 422248 4য় 399৯14
27-28 

52.  েমা: আল সািদক 
সাদমান  

iেলকি ক াল  417723 4য় 321614
27-28 

27217 রং র i uট aব 
েটকেনালিজ 
খাসবাগ, মিহগ , রং র।  

53.  েমাছা: iিত আকতার  আিকর্েটকচার  417732 4য় 3৯4493 27-28 27224 iেমজ পিলেটকিনক 
i uট 
নবাবগ  বাজার েরাড, 
েগাম াপাড়া, রং র। 

61639 আহছানu াহ 
i uট aব 
েটকিনক াল a া  
েভােকশনাল 
e েকশন a া  
ে িনং (eআi েভট)  
আহসানu াহ িব ান 
o ি  
িব িব ালয় 
31 পি ম েতজ রী 
বাজার  
কাজী নজ ল iসলাম 
সড়ক, ঢাকা। 

54.  ফািতন আলম  িসিভল  46৯852 4য় 352275 27-28 61639 আহছানu াহ i uট 
aব েটকিনক াল a া  
েভােকশনাল e েকশন 
a া  ে িনং 
(eআi েভট)  
আহসানu াহ িব ান o 
ি  িব িব ালয় 

31 পি ম েতজ রী 
বাজার  
কাজী নজ ল iসলাম 
সড়ক, ঢাকা। 

631৯1 লার পিলেটকিনক 
i uট 
মাঃ/মহ া/সড়কঃ 
কেলজ েরাড,  
নদী, েপাঃ 

নরিসংদী , uপেজলাঃ 
নরিসংদী, েজলাঃ 
নরিসংদী।  

55.  েমা: সাi ল iসলাম  িসিভল  468415 4য় 354712 27-28 61266 iuিনভ র্ােসল i uট 
aব িবজেনস e  
েটকেনালিজ , 24-25, 
িচিরয়াখানা েরাড, 
মীর র-2, ঢাকা-2327।  

616৯8 iuেসপ i uট aব 
সাi  e  
েটকেনালিজ  
েহাি ং নং-3 o 4, 
েপাঃ িমর র, েজলাঃ 
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ঢাকা 
েমৗজাঃ িমর র 
হাuিজং, দাগ নং-
276/9।  

 
                                    

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

 
ারক নংt 68.28.1111.312.2৯.113.28-7559(22)  তািরখঃ 14/21/3128ি ঃ

 
aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ ে িরত হেলাঃ  
 
2। সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা।  
     ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, ঢাকা।   
3। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগo, ঢাকা।  
4।  সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
5।  পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
6। a , ---------------------------------------------------------------।  
7।  িসে ম e ানািল , কি uটার েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (িব ি  জ রী িভি েত oেয়বসাiেট কােশর জ  aনুেরাধ জানান হল)। 
8।  uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
9।  uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
৯। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
21। সংি  িশ াথ , .............................................................................। 
22। নিথ। 
 
 
 
 

(েমাঃ †gv Í̄vwdRyi রহমান খান)  
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা)  

েফানঃ 13৯236476 
 


