
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
আগারগাo, েশেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
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িব ি  

 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র a েমাদন েম িডে ামা iন েমিডক াল েটকেনালিজ িশ া েমর িনে া   
িশ াথ েদর সংি  ছাড়প  দানকারী o হণকারী a ে র স িতর ে ি েত uে িখত েটকেনালিজ o পেব র্র হণকারী িত ােন 
বদলীেত ভিতর্র a েমাদন েদয়া হল। 
 

 
নং 

ছা /ছা ীর নাম েবাড র্ েরাল েরিজঃ েসশন
 

পব র্ েটকেনালিজ ছাড়প  দানকারী 
িত ান 

েয িত ােনর ভিতর্
হেত i ক 

1. রাধা রানী ৯51752 9৯8471 28-29 3য় নািসং ব ড়া i uট aব 
েমিডেকল েটকেনালিজ, জােন 
সাবান হাuিজং কমে , 
জািমল নগর, ব ড়া (31275) 

আেনায়ারা  েমিডেকল 
i uট 
বাসা-# 4৯৯,  
িসরাজuে ৗলা েরাড, 
হলপাড়া, ঠা রগ o। 
(23225) 

2. ের তাজিমন 
কনা 

৯51753 9৯846৯ 28-29 3য় নািসং

3.   িসফাত ৯53644 9৯6579 28-29 3য় েড াল প ী া েমিডেটক 
i uট, 283, নারা াi 
(আনসার ক াে র পি েম) 
বাস া , মািনকগ  
(5913৯)। 

ঢাকা i ার াশনাল 
িডে ামা েমিডেকল 
কেলজ, 221/2 পি ম 
েধালাiপাড়, যা াবািড়, 
ঢাকা (61584) 

4. েমাঃ সাi ল 
iসলাম 

9577৯2 894411 27-28 5থ র্ লাবেরটির সােহ তাব i uট aব 
েমিডেকল সাi , সােহ তাব, 
iuঃ িশলমা ী, নরিসংদী। 
(63195) 

ঢাকা i uট aব 
েমিডক াল েটকেনালিজ, 
2/31 মা ন েরাড, 
েমাহা দ র, ঢাকা। 
(61384) 

5. েহাসেন আরা 
িরতা 

955733 896489 27-28 5থ র্ লাবেরটির েহলথ িলংক iনি uট aব 
েমিডেকল েটকেনালিজ, ধা য়া, 
শহীদ আসাদ কেলজ েগট, 
িশব র, নরিসংদী। (63194) 

ঢাকা i uট aব 
েমিডক াল েটকেনালিজ, 
2/31 মা ন েরাড, 
েমাহা দ র, ঢাকা। 
(61384) 

6. সিনয়া আ ার ৯55485 9৯4738 28-29 3য় নািস র্ং য়ার েমিডেকল i uট, 
তালতলা, িখলগo, ঢাকা-
232৯। (61743) 

সাiক i uট aব 
েমিডক াল েটকেনালিজ, 
বািড়-৯, েরাড-3, ক-িব, 
েসকসন-7, িমর র, 
ঢাকা। (61366) 
 

7. মাজা ল iসলাম ৯5547৯ 9৯4743 28-29 3য় নািস র্ং
8. মাiয়া আ ার ৯55477 9৯4746 28-29 3য় নািস র্ং
9.  পাল ৯55479 9৯4744 28-29 3য় নািস র্ং
10. িমম আ ার ৯55486 9৯4737 28-29 3য় নািস র্ং
11. িলিপ আ ার ৯55478 9৯4745 28-29 3য় নািস র্ং
12. সিনয়া আ ার 

েরখা 
৯55481 9৯4742 28-29 3য় নািস র্ং

13. েমাঃ oসমান 
আলী 

৯57731 9৯2492 28-29 3য় নািস র্ং জিসম uি ন সরকার 
i uট aব মড র্ান 
সাi ,(JIMS) 
িনu কেলজ েরাড, জামাল র। 
(66186) 

সাiক i uট aব 
েমিডক াল েটকেনালিজ, 
বািড়-৯, েরাড-3, ক-িব, 
েসকসন-7, িমর র, 
ঢাকা। (61366) 

14. তীথ র্ দাস 956745 895477 27-28 3য় াবেরটির িকেশারগ  সােয়  e  
েমিডক াল 
েটকেনালিজ,খরমপি ,েশালািক
য়া, সদর, িকেশারগ । 
(6৯178) 

সাiক i uট aব 
েমিডক াল েটকেনালিজ, 
বািড়-৯, েরাড-3, ক-িব, 
েসকসন-7, িমর র, 
ঢাকা। (61366) 

15. রািফয়া তাসিনয়া ৯51734 9৯8489 28-29 3য় নািস র্ং ব ড়া i uট aব 
েমিডেকল েটকেনালিজ, জােন 
সাবান হাuিজং কমে , 
জািমল নগর, ব ড়া (31275) 

সাiক i uট aব 
েমিডক াল েটকেনালিজ, 
বািড়-৯, েরাড-3, ক-িব, 
েসকসন-7, িমর র, 
ঢাকা। (61366) 

 
 

a াহত........... 
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নং 

ছা /ছা ীর নাম েবাড র্ েরাল েরিজঃ েসশন
 

পব র্ েটকেনালিজ ছাড়প  দানকারী 
িত ান 

েয িত ােনর ভিতর্
হেত i ক 

16. িমস: জােয়দা 955389 896833 27-28 5থ র্ নািস র্ং তাজuি ন িসকদার 
i uট aব েমিডক াল, 
েটকেনালিজ (TSIMT) 
6/eফ,িজ,eiচ, দা স 
সালাম েরাড, িমর র-2, 
ঢাকা। (61587) 

সাiক i uট aব 
েমিডক াল েটকেনালিজ, 
বািড়-৯, েরাড-3, ক-
িব, েসকসন-7, িমর র, 
ঢাকা। (61366) 

17. আেয়শা আ ার ৯55633 9৯458৯ 28-29 3য় লাবেরটির সােহ তাব i uট aব 
েমিডেকল সাi , 
সােহ তাব, iuঃ 
িশলমা ী, নরিসংদী। 
(63195) 

নারায়ণগ  েমিডক াল 
i uট, সদর, 
( লতা), পগ , 
নারায়ণগ  (6214৯) 

 
   া িরত/- 

 

                            (েমাঃ আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
ঢাকা-2318। 

 

ারক নং-68.28.1111.317.42.112.29-19    তািরখঃ  14-16-3129 ি ঃ
 

সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ র্ a িলিপঃ 
2। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
3। পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
4-21।  a /পিরচালক, ব ড়া i uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, জােন সাবান হাuিজং কমে , জািমল নগর, ব ড়া/ প ী া েমিডেটক 

i uট, 283, নারা াi, বাস া , মািনকগ /সােহ তাব i uট aব েমিডেকল সাi , সােহ তাব, iuঃ িশলমা ী, নরিসংদী/েহলথ 
িলংক iনি uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, ধা য়া, শহীদ আসাদ কেলজ েগট, িশব র, নরিসংদী/ য়ার েমিডেকল i uট,তালতলা, 
িখলগ o, ঢাকা-232৯/ জিসম uি ন সরকার i uট aব মড র্ান সাi ,(JIMS) িনu কেলজ েরাড, জামাল র/ িকেশারগ  সােয়  e  
েমিডক াল েটকেনালিজ,খরমপি ,েশালািকয়া, সদর, িকেশারগ / তাজuি ন িসকদার i uট aব েমিডক াল, েটকেনালিজ (TSIMT) 
6/eফ,িজ,eiচ, দা স সালাম েরাড, িমর র-2, ঢাকা। (uপেরা  ছা ীর হািজরা িববরণী, ধারাবািহক o িনব ন ন র eবং eস  eস িস পরী ার 
ল ন রপ  o 2ম পেব র্র ফলাফলসহ সংি  স দয় ত ািদ বদলী ত i uটেট জ রী িভি েত ে রণ করার জ  a েরাধ করা হেলা)। 

22-26। a /পিরচালক, আেনায়ারা  েমিডেকল i uট, বাসা-# 4৯৯,  িসরাজuে ৗলা েরাড, হলপাড়া, ঠা রগ o/ ঢাকা i ার াশনাল িডে ামা 
েমিডেকল কেলজ, 221/2 পি ম েধালাiপাড়, যা াবািড়, ঢাকা/ ঢাকা i uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, 2/31 মা ন েরাড, 
েমাহা দ র, ঢাকা/ সাiক i uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, বািড়-৯, েরাড-3, ক-িব, েসকসন-7, িমর র, ঢাকা/ নারায়ণগ  
েমিডক াল i uট, সদর, ( লতা), পগ , নারায়ণগ  (বদলী ত ছা /ছা ীর হািজরা িববরণী, ধারাবািহক o িনব ন ন র eবং eস  eস 
িস পরী ার ল ন রপ  o 2ম পেব র্র ফলাফলসহ সংি  স দয় ত ািদ  জ রী িভি েত সং হ করার জ  a েরাধ করা হেলা।) 

27। uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
28।  িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িব ি  aনলাiেন চার বমহা হণ করার জ  a েরাধ করা  হেলা)। 
29।  uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
2৯। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
31। নিথ। 
 

                                                                                                                                       03/05/18 
(েমাঃ েমাদাে র আলী) 

uপ-পিরচালক ( কাশনা) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

 
 
 
 
 
 
 


