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িব�ি� 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বােড �র �চয়ার�ান মেহাদেয়র অ�েমাদন�েম সংি�� সকলেক জানােনা যাে� �য, িডে�ামা-ইন-
এি�কালচার, িডে�ামা-ইন-িফসািরজ এবং িডে�ামা-ইন-লাইভ�ক িশ�া�েমর ২য়, ৪থ �, ৬� ও ৮ম পেব � বদলী ই�ক িশ�াথ�েদর 
আেবদন আগামী ৩১�শ িডেস�র ২০২১ তািরেখর মে� সংি�� অ�� ক��ক িনধ �ািরত ছেক  পিরচালক (কাির�লাম) বরাবর ��রণ 
করেত হেব। 
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বদলীর শত�ঃ 
 

১. এক কাির�লােমর িশ�াথ� অ� কাির�লােম বদলী হেত পারেব না। 
২. �কবলমা� ২য়, ৪থ �, ৬� ও ৮ম পেব �র িশ�াথ� িনধ �ািরত তািরেখর মে� বদলী আেবদন করেত পারেব।  
৩. সরকাির �িত�ােনর িশ�াথ� �কবলমা� সরকাির �িত�ােন এবং �বসরকাির �িত�ােনর িশ�াথ� �কবলমা� �বসরকাির 

�িত�ােন বদলী হওয়ার �েযাগ পােব । সরকারী �িত�ােনর ��ে� সংি�� অিধদ�েরর মা�েম এবং �বসরকারী 
�িত�ােনর ��ে� বদলী ই�ক �িত�ােনর অ�ে�র মা�েম আেবদনপ� �বােড � ��রণ করেত হেব। 

৪. অ�তকায � িশ�াথ�গণেক বদলী করা হেব না। 
 

� আেবদেনর সােথ িনে�া� কাগজপ� সং�� করেত হেবঃ 
 

ক)  িশ�াথ�র আেবদন প�। 
খ)  �রিজে�শন কােড �র সত�ািয়ত ফেটাকিপ। 
গ) সব �েশষ পেব �র �েবশপে�র সত�ািয়ত ফেটাকিপ। 
ঘ)  সব �েশষ পেব �র ন�রপে�র সত�ািয়ত ফেটাকিপ (�েযাজ� ��ে�)।  

       ঙ)  িশ�াথ� �িত ৩২৫/- (িতনশত �িচশ) টাকা হাের বদলী িফ  জমা �দােনর রিশদ 
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(�িষিবদ �মাঃ �মা�ফা কামাল ) 
কাির�লাম িবেশষ� (�িষ) 

বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �, ঢাকা 
 

�ারক নং-৫৭.১৭.০০০০.২০৫.১৯.০০২.২১-৬৩ (২৩২)                তািরখঃ ০৭/১২/২০২১ ি�. 
 

সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় কায �ােথ � অ�িলিপ ��রণ করা হল। 
১। মহাপিরচালক, কািরগির িশ�া অিধদ�র, আগারগ�ও, ঢাকা। 
২। মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র, ঢাকা। 
৩। মহাপিরচালক, �ািণস�দ অিধদ�র, ঢাকা। 
৪। পিরচালক, �িশ�ণ উইং, �িষ স�সারণ অিধদ�র, খামারবাড়ী, ঢাকা। 
৫। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �, আগারগ�ও, ঢাকা। 
৬। পরী�া িনয়�ক, বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �, আগারগ�ও, ঢাকা। 
৭। wm‡÷g Gbvwj÷, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| (weÁwßwU I‡qemvB‡U cÖKv‡ki Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv)| 

৮। উপ-সিচব (�রিজে�শন), বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �, আগারগ�ও, ঢাকা। 
৯-২৩০। অ�� (সকল) .............................................................................. 
২৩১। �চয়ার�ান মেহাদেয়র �ি�গত কম �কত�া, বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড �-আগারগ�ও, ঢাকা।  
২৩২। নিথ।  
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