
 

evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW© 
AvMviMuvI, †k‡ievsjv bMi 

XvKv-1207 
  

  
�ারক নং-৫৭.১৭.০০০০.২০৫.১৯.০০২.১৯-০৮               তািরখঃ  ০৭/০৩/২০১৯ ি�ঃ 
 
িবষয়ঃ   িশ�াথ�  বদলীর আেদশ । 
  

Dch©y³ wel‡qi ‡cÖw¶‡Z সংি�� cÖwZôv‡bi অ��  এবং cwiPvjK, cÖwk¶Y DBs, K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, Lvgvievwo, 
XvKv Gi mycvwi‡ki †cÖw¶‡Z Ges evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †ev‡W©i †Pqvig¨vb g‡nv`‡qi Aby‡gv`bµ‡g wb‡gœ ewY©Z wk¶v_©x‡`i‡K 
Zv‡`i bv‡gi cv‡k ewY©Z cÖwZôv‡b e`jx Kiv nj| 

 

�িমক 
নং 

িশ�াথ�র নাম 
�রিজে�শন 

নং 
�রাল নং পব � �সশন 

ছাড়প� �দানকারী 
�িত�ােনর  নাম ও �কাড 

 

বদলী�ত �িত�ােনর নাম 
ও �কাড 

 
ম�� 

1. ইব�ল �বােয়র ইভান ১৭৭৮০৮ ১৮৫৮৯১ ৪থ � ১৭-১৮ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
রা�ামা� 
�িত�ান �কাড- ৭২০০৯ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
িশ�লতলী, গাজী�র 
�িত�ান �কাড-৫৩০৩৫  

আেবদেনর 
��ি�েত 
বদলী 

২. মাহ��র রহমান ১৭৭৮১১ ১৮৫৮৯৪ ৪থ � ১৭-১৮ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
রা�ামা� 
�িত�ান �কাড- ৭২০০৯ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
িশ�লতলী, গাজী�র 
�িত�ান �কাড-৫৩০৩৫  

ঐ 
 

৩. অ�পম দাস ১৭৭৮১২ ১৮৫৮৯৫ ৪থ � ১৭-১৮ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
রা�ামা� 
�িত�ান �কাড- ৭২০০৯ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
হাট হাজারী, চ��াম 
�িত�ান �কাড-৭০০৫১ 

ঐ 

৪. �মেহদী হাসান ১৭৭৮৬৩ ১৮৫৯২৫ ৪থ � ১৭-১৮ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
রা�ামা� 
�িত�ান �কাড- ৭২০০৯ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
হাট হাজারী, চ��াম 
�িত�ান �কাড-৭০০৫১ 

ঐ 

৫. আরাফাত 
 

১৭৫৪৫৫ ১৮৩৯১১ ৪থ � ১৭-১৮ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
রা�ামা� 
�িত�ান �কাড- ৭২০০৯ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
আড়াইহাজার, নারায়নগ� 
�িত�ান �কাড-৫১০৬৭ 

ঐ 

৬. �মাঃ �মাজাি�র 
�হাসাইন                                                                                                                       

১৫৪৫৩৭ ১৬৬০০৬ ৬� ১৫-১৬ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
রা�ামা� 
�িত�ান �কাড- ৭২০০৯ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
�শের বাংলা নগর, ঢাকা । 
�িত�ান�কাড-৫০১২৯ 

ঐ 

৭. সজীব �দ ১৬২৭৩৬ ১৭৭৮১২ ৬� ১৬-১৭ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
রা�ামা� 
�কাড- ৭২০০৯ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
হাট হাজারী, চ��াম 
�কাড-৭০০৫১ 

ঐ 

৮. �সয়দা�ে�ছা উে� 
জা�াত  

২৩০০১৮
২০৪৮ 

১৯৬৭১৫ ২য় ১৮-১৯ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
গাইবা�া 
�িত�ান �কাড-১৮০৬২  

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
�শের বাংলা নগর, ঢাকা । 
�িত�ান �কাড-৫০১২৯ 

ঐ 

৯. �মাছাঃ মাহ�দা 
আ�ার িমম 

১৭১৭৪৪ ১৮০৮৮০ ৪থ � ১৭-১৮ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
গাইবা�া 
�িত�ান �কাড-১৮০৬২  

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
ঈ�রদী, পাবনা 

�িত�ান �কাড-২৬০৬৫ 

ঐ 

১0. �হাসাইন �মাহা�দ 
আরাফাত 

১৭২৮০৬ ১৮১৭৪২ ৩য় ১৭-১৮ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
ঈ�রদী, পাবনা 
�িত�ান �কাড-২৬০৬৫ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
�শের বাংলা নগর, ঢাকা । 
�িত�ান �কাড-৫০১২৯ 

ঐ 

১১. �মাঃ �দেলায়ার 
�হাসাইন �� 

২৩০০১৮
৬১৫২ 

১৯৩০০৩ ২য় ১৮-১৯ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
আড়াই হাজার, নারায়নগ� 
�িত�ান �কাড-৫১০৬৭ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
�শের বাংলা নগর, ঢাকা । 
�িত�ান �কাড-৫০১২৯ 

ঐ 

১২. মাহ��র রহমান 
নাইম 

১৭৫৫৪৪ ১৮৩৯৭৬ ৪থ � ১৭-১৮ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
আড়াই হাজার, নারায়নগ� 
�িত�ান �কাড-৫১০৬৭ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
�শের বাংলা নগর, ঢাকা । 
�িত�ান �কাড-৫০১২৯ 

ঐ 

১৩. কািনজ ফােতমা শশী ১৬৪৮৮০ ১৭৫৬৬৮ ৬� ১৬-১৭ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
আড়াই হাজার, নারায়নগ� 
�িত�ান �কাড-৫১০৬৭ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
�শের বাংলা নগর, ঢাকা । 
�িত�ান �কাড-৫০১২৯ 

ঐ 

১৪. শাহা পরান ২৩০০১৮
৬০৫৭ 

১৯৩০৯৫ ২য় ১৮-১৯ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
আড়াই হাজার, নারায়নগ� 
�িত�ান �কাড-৫১০৬৭ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
�শের বাংলা নগর, ঢাকা । 
�িত�ান �কাড-৫০১২৯ 
 

ঐ 



১৫. আছমা আ�ার ১৭৭৪০৮ ১৮৫৫৪২ ৪থ � ১৭-১৮ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
আড়াই হাজার, নারায়নগ� 
�িত�ান �কাড-৫১০৬৭ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
�শের বাংলা নগর, ঢাকা । 
�িত�ান �কাড-৫০১২৯ 

ঐ 

১৬. আিলফ িবন আিজজ 
অণ �ব 

১৭৫৫৬৩ ১৮৩৯৯২ ৪থ � ১৭-১৮ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
আড়াই হাজার, নারায়নগ� 
�িত�ান �কাড-৫১০৬৭ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
�শের বাংলা নগর, ঢাকা । 
�িত�ান �কাড-৫০১২৯ 

ঐ 

১৭. �মাঃ আিসফ �হােসন ২৩০০১৮
৬১৫৫ 

১৯৩০০০ ২য় ১৮-১৯ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
আড়াই হাজার, নারায়নগ� 
�িত�ান �কাড-৫১০৬৭ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
�শের বাংলা নগর, ঢাকা । 
�িত�ান �কাড-৫০১২৯ 

ঐ 

১৮. �মাঃ িলখন খান ২৩০০১৮
৬১৫৬ 

১৯২৯৯৯ ২য় ১৮-১৯ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
আড়াই হাজার, নারায়নগ� 
�িত�ান �কাড-৫১০৬৭ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
�শের বাংলা নগর, ঢাকা । 
�িত�ান �কাড-৫০১২৯ 

ঐ 

১৯. �মাঃ �সােহল ২৩০০১৮
৬০৭৯ 

১৯৩০৭৩ ২য় ১৮-১৯ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
আড়াই হাজার, নারায়নগ� 
�িত�ান �কাড-৫১০৬৭ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
�শের বাংলা নগর, ঢাকা । 
�িত�ান �কাড-৫০১২৯ 

ঐ 

২০. �মাঃ আ�ার �হােসন ২৩০০১৮
৬০৪৫ 

১৯৩১০৭ ২য় ১৮-১৯ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
আড়াই হাজার, নারায়নগ� 
�িত�ান �কাড-৫১০৬৭ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
�বগমগ�, �নায়াখালী 
�িত�ান �কাড-৬৮০২৮      

ঐ 

২১. �মাঃ আিলফ �হােসন ২৩০০১৮
৬০৬৩ 

১৯৩০৮৯ ২য় ১৮-১৯ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
আড়াই হাজার, নারায়নগ� 
�িত�ান �কাড-৫১০৬৭ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
ঈ�রদী, পাবনা 
�িত�ান  �কাড-২৬০৬৫ 

ঐ 

২২. �সােহব ইবেন িসনা 
িহেমল 

২৩০০১৮
৬০৩৮ 

১৯৩১১৪ ২য় ১৮-১৯ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
আড়াই হাজার, নারায়নগ� 
�িত�ান �কাড-৫১০৬৭ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
�হামনা, �িম�া 
�িত�ান �কাড- ৬৫১১৩ 

ঐ 

২৩. উবায়��াহ সািদক ১৭৫৫৪০ ১৮৩৯৭২ ৪থ � ১৭-১৮ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
আড়াই হাজার, নারায়নগ� 
�িত�ান �কাড-৫১০৬৭ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
খািদম নগর, িসেলট 
�িত�ান �কাড-৬১০১৯ 

ঐ 

২৪. �মাঃ জাফর জািমন 
খান িনশাদ 

২৩০০১৮
১৬৯৩ 

১৯৭০৪৪ ২য় ১৮-১৯ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
তাজহাট, রং�র 
�িত�ান �কাড-১৬০৬১ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
�শের বাংলা নগর, ঢাকা । 
�িত�ান �কাড-৫০১২৯ 

ঐ 

২৫. �মাঃ িরয়াদ রহমান ১৭১২৭৮ ১৮০৪৮৬ ৪থ � ১৭-১৮ �িষ �িশ�ণ ই���উট, 
তাজহাট, রং�র 
�িত�ান �কাড-১৬০৬১ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট, 
�শের বাংলা নগর, ঢাকা । 
�িত�ান �কাড-৫০১২৯ 

ঐ 

 
                

 ¯^vÿwiZ 

 ( ড. �মাঃ ��ল ইসলাম  ) 
cwiPvjK(KvwiKzjvg) 

evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv 
cÖvcKt  

Aa¨¶ 
......................................................................... 
......................................................................... (msw�ó mKj cÖwZôvb)  

¯§viK bs- 57.17.0000.205.19.002.1৯-০৮(৩৩)      ZvwiLt   ০৭/০৩ /২০১৯ wLª. 
 

Abywjwc m`q AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡Yi Rb¨ †cÖiY Kiv njt  
1|   cwiPvjK, cÖwk¶b DBs, K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, Lvgvievox, XvKv|           
2| mwPe, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 
3| cix¶v wbqš¿K, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 
4|    Dc-cix¶v wbqš¿K (†Mvcbxq kvLv), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 
5| wm‡÷g Gbvwjó, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv (�েয়াজনী �ব�া �হেনর জ� অ�েরাধ  করা হল) | 
6|   mnKvwi cix¶v wbqš¿K (K…wl), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 
7-৩১|   msw�ó wk¶v_©x (bvg) ........................................................|   
৩২|    †Pqvig¨vb g‡nv`‡qi e¨w³MZ Kg©KZ©v, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 
৩৩|    সংর�ণ bw_|         

 

 
(K…wlwe` †gvt †gv¯Ídv Kvgvj) 

KvwiKzjvg we‡klÁ (K…wl) 
evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv|  

 


