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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, 

ঢাকা-2318 
www.bteb.gov.bd 

 

ারক নংt 68.28.1111.312.2৯.113.28-7656 তাির
খঃ 

33 ফা ন, 2535 ব া
17 মাচ র্, 3129 ি া

াপকঃ  
a  
--------------------------------------- 
--------------------------------------- 
--------------------------------------।   
     

িবষয়ঃ বদলীেত ভিতর্ সে ।   
 

uপ র্  িবষেয়র ে ি েত বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদয় ক কর্ গ ত বদলী কিম র পািরশ aনুযায়ী িডে ামা-iন-iি িনয়ািরং িশ া েমর সরকাির 
i uট aব েমিরন েটকেনালজীস েহর বদলীেত ভিতর্র আেবদন ত িনে  বিণ র্ত িশ াথ েদর তািলকা কাশ করা হল।  
 

সংি  a গনেক বদলীেত ভিতর্র আেবদন ত িশ াথ েদর ছাড়প  দানকারী িত ােনর a ে র পািরশসহ েরিজে শন কােড র্র সত ািয়ত ফেটাকিপ, েয পেব র্ বদিল হেত i ক 
তার ব র্বত  পেব র্র েবশপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ, ব র্বত  পব র্/পব র্স েহর ন রপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ eবং বদিলর জ  জন িত 436/- (িতনশত িচশ) টাকা হাের সিচব, 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্-eর aনু েল িনধ র্ািরত াংেক জমা দােনর রিশদ আগামী 26/14/29 ি ঃ মে  িন  া রকারীর দ ের ে রণ করার জ  aনুেরাধ করা হল।  
 

ঃ 
নং
◌ঃ 

িশ াথ র নাম েটকেনালিজ েরাল ন র পব র্ িশফট েরিজে শন 
ন র েসশন ছাড়প  দানকারী িত ােনর 

নাম o েকাড 
হণকারী িত ােনর নাম o 

েকাড 

1.  িদদা ল আলম েমিরন ৯914৯7 5থ র্ 2ম 92549৯ 27-28 আieম ,  চাদ র 77188 িবআieম ,  নারায়ণগ । 
62131 
  

2.  রািকর হাসান শীপিবি ং ৯91514 5থ র্ 2ম 925493 27-28 আieম , চাদ র 77188 
3.  েমাঃ েসাহান িময়া  শীপিবি ং 4332৯3 5থ র্ 2ম 38917৯ 27-28 আieম , িসরাজগ  36287 
4.  আশরা ল iসণাম শীপিবি ং ৯91117 5থ র্ 2ম 92588৯ 27-28 আieম  িসরাজগ  36287 
5.  েমাঃ শািকল  শীপিবি ং 433322 5থ র্ 2ম 389161 27-28 আieম  িসরাজগ  36287 
6.  েমাঃ ফহিম ল িশপিবি ং ৯73629 3য় 2ম 943339 28-29 আieম , ফিরদ র। 

েকাডঃ 57186 
আieম , িলবাড়ী, সয়দাবাদ, 
িসরাজগ । 36287 

7.  েমাঃ রা ল 
শাহিরয়ার শািকল 

িশপিবি ং ৯73642 3য় 2ম 943326 28-29 আieম , ফিরদ র। 
57186 

আieম , িসরাজগ । 
36287 

8.  েমাঃ মিনর েমিরন ৯73574 3য় 2ম 943394 28-29 আieম , ফিরদ র। 57186 আieম , িসরাজগ । 36287
9.  েমাঃ েসৗরভ আহে দ েমিরন ৯73612 3য় 2ম 943356 28-29 আieম , ফিরদ র।57186 আieম , িসরাজগ । 36287
10.  েমাঃ নাঈম িশপিবি ং ৯73648 3য় 2ম 94331৯ 28-29 আieম , ফিরদ র।57186 আieম , িসরাজগ । 36287
11.  েমাঃ সািববর েশখ েমিরন 458915 5থ র্ 2ম 363৯26 27-28 আieম , ফিরদ র।57186 আieম , িলবাড়ী, সয়দাবাদ, 

িসরাজগ । 36287 
 

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

 
ারক নং◌ঃ 68.28.1111.312.2৯.113.28-7656(21)  তািরখঃ 17/14/3129ি ঃ

 

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

                                                                                                                                                                   
 (েমাঃ েসিলম মৃধা)  

কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা)  
েফানঃ 13৯236476 


