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েক  িব ি  
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র 2 বছর েময়ািদ া য্ ি  o েসবা (Health Technology and Services) িশ া েমর ( লাi- ন 
েসশন 3128-3129) 3129 সেনর সািট র্িফেকট-iন-েমিডেকল েটকেনালিজ eবং 2 বছর েময়ািদ সািট র্িফেকট-iন-েপাি  ফািম র্ং o সািট র্িফেকট-iন-
eিনেমল েহলথ e  ডাকশন 2ম পব র্ সমাপিন পরী া আগামী  22-13-3129 ি ঃ তািরখ রিববার হেত   িশ া িত ান  পরী ােকে  aনুি ত 
হেব। 
 

িমক িত ান েকাড েকে র ( িত ান) নাম o িঠকানা 
1.  231৯2 ঠাকুরগ o েমিডেকল i িটিটuট

ে িডয়াম েরাড, সদর, ঠাকুরগ o। 
2.  23225 আেনায়ারা  েমিডেকল i িটিটuট

বাসা-# 4৯৯,  িসরাজuে ৗলা েরাড, হলপাড়া, ঠাকুরগ o। 
3.  24252 নেবল েমিডেকল i িটিটuট

 2নং uপশহর,িদনাজ র। 
4.  24255 িদনাজ র েমিডেকল i িটিটuট

পাহাড় র, িদনাজ র। 
5.  24265 আেনায়ারা কেলজ aব েমিডেকল েটকেনালজী

িমরজা র ,সুiহাির, িদনাজ র।  
6.  25229 ড রস i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালজী (িডআieমিট)

 সরকার িভলা, নয়ােটালা, সয়দ র 
7.  27196 বাংলােদশ i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালজী e  আ াসেনা াি  (িবম ) 

 পীরজাদাবাদ, বদরগ , রং র। 
8.  27225 রং র েমিডেকল i িটিটuট

 দশ র্না েমাড় আর েক েরাড, রং র। 
9.  27226 েড া েমিডেকল i িটিটuট

 মডান র্ েমাড়, কয্ােডট কেলজ, রং র সদর, রং র। 
10.  27227 রং র েহলথ i িটিটuট

িজ eল রায় েরাড, দিখগ , পি ম খাসবাগ, রং র। 
11.  2818৯ জনতা েমিডেকল  i িটিটuট

 নােগ রী, কুিড় াম। 
12.  28278 েমিডেকয়ার i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ 

ি েমাহনী. কুিড় াম। 
13.  29248 কিমuিনিট েমিডেকল i িটিটuট

 গাiবা া। 
14.  31234 াiম i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালজী

 বা রতলা, সদর ব ড়া্।  
15.  31235 িটeমeসeস েমিডেকল i িটিটuট aব িরসাচ র্ e  েটকেনালজী িটeমeসeস ফাuে শন aিফস, েঠংগামারা, 

রং র েরাড, ব ড়া। 

িতিদন AšÍZ eকবার েবােড র্র  
oেয়ব সাiট (www.bteb.gov.bd)  
িভিজট করুন। 



 

 

16.  31236 পল◌ী i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ
 েশর র, ব ড়া। 

17.  312৯৯ ব ড়া i িটিটuট aব iনফরেমশন েমিডেকল েটকেনালিজ
 ব ড়া। 

18.  32267 iuনাiেটড েমিডকয্াল i িটিটuট, বা াবািড়য়া
 নoগ  

19.  34279 রেয়ল েমিডেকল েটকেনালিজ i িটিটuট
 িশরiল ক চা বাজােরর `w¶‡Y, েঘাড়ামারা, েবায়ািলয়া, রাজশাহী। 

20.  3427৯ াশনাল i িটিটuট aব েহলথ েটকেনালজী
 রাজশাহী। 

21.  34281 আiিডয়াল i িটিটuট aব ারােমিডকয্াল েটকেনালিজ
 িড ােডাবা, িমশন েরাড, রাজপাড়া, রাজশাহী। 

22.  34314 িবeন i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ
রাজপাড়া, রাজশাহী। 

23.  371৯7 আল-আমানা i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ
 পাবনা। 

24.  37228 বাংলােদশ i িটিটuট aব েমিডকয্াল েটকেনালিজ
 মিজব ােলস, িপিপ েরাড, িসংগা, গাংেকালা, পাবনা। 

25.  37229 পাবনা েমিডেকল েটকেনালিজ কেলজ
 পাবনা। 

26.  37257 পাবনা েহলথ েটকেনালিজ i িটিটuট
 সদর হাসপাতাল েরাড, পাবনা। 

27.  38172 কুি য়া েমিডেকল i িটিটuট
 সদর, কুি য়া। 

28.  38178 নথ র্ েব ল i িটিটuটaব েহলথ সােয়  aয্া  েটকেনালিজ
 ড রস াব, 79/2, আর িস আর িস সড়ক, েকাট র্ পাড়া, কুি য়া। 

29.  38186 ে শালাiজড েমিডেকল i িটিটuট
 কুি য়া। 

30.  38199 িভশন i িটিটuট aব েমিডেকল
আিজ র রহমান প◌াজা, িস ার েমাড়, eন eস েরাড, কুি য়া। 

31.  3৯158 িনu আiিডয়াল েমিডেকল i িটিটuট aয্া  েটকেনালিজ
 আলমডা া েরাড, েপৗর কেলজ পাড়া, সদর, য়াডা া। 

32.  41178 তয্াশা েমিডেকল iনি িটuট
 হামদহ, িঝনাiদহ। 

33.  41185 নবগ া েমিডেকল i িটিটuট aব েহলথ েটকেনালিজ
পবহািটেমাড়, িঝনাiদহ 

34.  42155 মা রা কেলজ aব েমিডেকল েটকেনালিজ, মা রা।

35.  441৯৯ ডাঃ েমসবা  uর রহমান েমিডেকল েটকেনালজী কেলজ
 সতলা েমাড়, বকচর, সদর যেশার। 

36.  44285 েচৗগাছা েমিডেকল i িটিটuট aয্া  েটকেনালিজ
 েচৗগাছা, যেশার। 

37.  45183 e িভ e eস েমিডেকল সাi  i িটিটuট
 সদর, সাত ীরা। 

38.  451৯6 সাত ীরা েমিডেকল  i িটিটuট
কদমতলা বাজার, সাত ীরা। 



 

 

39.  46328 িক ার েমিডেকল  i িটিটuট
45,েক.িড.e eিভিনu,েশখপাড়া েমাড়, লনা। 

40.  51157 েভালা েমিডেকল সােয়  aয্া  েটকেনালিজ
েভালা। 

41.  53169 বাংলােদশ i িটিটuট aব েহলথ e  েটকেনালজী
 a েফাড র্ িমশন েরাড, সদর বিরশাল। 

42.  53246 সাuদান র্ েমিডেকল e  েটকেনালিজ i িটিটuট
নথুল◌াবাদ, বিরশাল। 

43.  56151 ি  েমিডেকল i িটিটuট
কেলজ েরাড, কসুদ র, েগাপালগ । 

44.  57166 oেয় টান র্ েমিডেকল i িটিটuট
 ফিরদ র। 

45.  57183 সান াoয়ার i িটিটuট aব েহলথ সােয়
 3নং সড়ক, েগায়ালচামট, ফিরদ র ফিরদ র 

46.  5913৯ পল◌ী া য্ েমিডেটক i িটিটuট
সদর, মিনকগ । 

47.  59167 কনিফেড  েমিডেকল i িটিটuট
জয়রা কেলজ েরাড, মািনকগ  

48.  61327 বাংলােদশ i িটিটuট aব েমিডেকল সােয়
eন/34 নুরজাহান েরাড, েমাহা দ র, ঢাকা। 

49.  61334 ঢাকা েটকিনকয্াল ল e  কেলজ
সু া র, ঢাকা। 

50.  61336 ঢাকা েমিডেকল  i িটিটuট
পা পথ,(িডeমআi), ঢাকা। 

51.  61365 u রা  i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ
u রা ঢাকা। 

52.  61367 াকর্ i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালজী
55 িচিড়য়াখানা েরাড, িমর র-2, ঢাকা। 

53.  61368 ঢাকা কেলজ aব েমিডেকল েটকেনালজী
েমাঃ র ঢাকা। 

54.  61369 নথ র্ সাuথ েমিডেকল i িটিটuট
25/33, বাবর েরাড, েমাহা দ র, ঢাকা 

55.  6136৯ ঢাকা িডেপ◌ামা েমিডেকল i িটিটuট
 923, পি ম েশoড়াপাড়া েরােকয়া রনী, িমর র,ঢাকা2327। 

56.  61372 eস.িপ.েক.eস. েমিডেকল i িটিটuট
 হাuজ-7, েমiন েরাড-4, েসকশন-8, িমর র-22, ঢাকা। 

57.  61373 eiম বাংলােদশ েমিডেকল i িটিটuটaফ েটকেনালজী
 হাuজ-4, eিভিনu-3, ব ক-e, েসশন-22, িমর র, পলবী, ঢাকা। 

58.  61377 কানাডা-বাংলােদশ i িটিটuট aব েমিডকয্াল েটকেনালিজ
 বাড়ী নং-3/িব, েরাড নং-9 িনকু -3, িখলে ত, ঢাকা। 

59.  61378 বাডডা েমিডেকল i িটিটuট
বাডডা, লশান, ঢাকা। 

60.  61379 শহীদ eস e েমেমািরয়াল েমিডকয্াল i িটিটuট
বাড়ী নং-31, েরাড নং-24, েস র-21, কামারপাড়া বাস য্া , u রা মেডল টাuন, ঢাকা। 

61.  61433 েদশ েমিডেকল i িটিটuট
িমর র, ঢাকা। 



 

 

62.  6154৯ সাভার েমিডেকল i িটিটu
সাভার, ঢাকা 

63.  61563 u রা েমিডেকল i িটিটuট
আব ল◌াহ র, u রা, ঢাকা-2341। 

64.  61584 ঢাকা i ার াশনাল িডেপ◌ামা েমিডেকল কেলজ
221/2 পি ম েধালাiপাড়, যা াবািড়, ঢাকা-2315। 

65.  61613 আiিডয়াল iনি িটuট aব েহলথ েটকেনালিজ 
(আi,আi,eiচ,িট 94 ীন েরাড, ফাম র্েগট, ঢাকা-2376 

66.  61627 শা  ি  েমিডেকল iনি িটuট
 িব-5, তালবাগ, থানা েরাড, সাভার, ঢাকা-2451। 

67.  61642 u রা আ নিক েমিডেকল i িটিটuট
 48-আ ল◌া র, u রা, ঢাকা-2341। 

68.  6173৯ কনিফেড  i িটিটuট aব েমিডেকল  েটকেনালিজ
িখলগ o, ঢাকা । 

69.  61742 i  oেয়  েমিডেকল i িটিটuট
বাড়ী-2৯, েরাড-19, েস র-18, u রা,  ঢাকা। 

70.  61752 ঢাকা কেলজ aব েমিডেকল সােয়
61, 63/িস, আসাদeিভিনu, েমাহা দ র, ঢাকা-2318। 

71.  61754 নািহদা  ি  েমিডেকল i িটিটuট
থানা েরাড, সাভার, ঢাকা-2451। 

72.  61759 প লার েমিডেকল i িটিটuট
বাড়ী-9, েরাড-4, েসে র-7, u রা, ঢাকা-2341 

73.  61825 শাহী i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ
u র দিনয়া যা বাড়ী. ঢাকা।  

74.  61826 নদ র্ান েমিডেকল e  আ াসাu  i িটিটuট
u রা ,ঢাকা। 

75.  62152 i িটিটuট aব িডে ◌ামা েমিডেকল েটকেনালিজ
আi,িড,eম,িট, নারায়নগ । 

76.  62193 eিশয়া i িটিটuট aব মিডেকল আ ােসােনা াফী
সানারপাড়,িসি রগ , নারায়নগ । 

77.  62194 ার কেলজ aব েমিডেকল েটকেনালিজ
 েসানারগ o, নারায়নগ । 

78.  63194 েহলথ িলংক i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ
 নরিসংদী। 

79.  63195 সােহ তাব i িটিটuট aব েমিডেকল সাi
 সােহ তাব, iuঃ িশলমা ী, নরিসংদী। 

80.  64191 iuিনক i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ
 গাজী র। 

81.  65239 ম র ারােমিডেকল কেলজ
 ম র, টাং াiল। 

82.  65254 বাংলােদশ েহলথ েমিডেকল
 টা াiল। 

83.  65258 a েফাড র্ কেলজ aব সােয়  e  েটকেনালিজ
 পাড়িদ িলয়া মাজার েরাড, কেলজ পাড়া, টা াiল 

84.  65389 ি ি পাল eমআর েমিডেকল i িটিটuট
ঞা র, টাংগাiল। 



 

 

85.  65391 ি  েমিডেকল i িটিটuট
ঘাটাiল, টাংগাiল। 

86.  66173 জামাল র ারােমিডেকল কেলজ
 সদর, জামাল র। 

87.  662৯7 eম. eম েমিডেকল i িটিটuট
হািসল,েড লীবাড়ী, সদর জামাল র। 

88.  68195 ময়মনিসংহ ারােমিডেকল i িটিটuট
 ময়মনিসংহ। 

89.  68213 েমির েমিডেকল i িটিটuট
 ময়মনিসংহ। 

90.  68238 ভা কা েমিডেকল েটকেনালিজ i িটিটuট
 ময়মনিসংহ। 

91.  68299 শাপলা েমিডেকল েটকেনালিজ i িটিটuট
 আর েক িমশন েরাড, ময়মনিসংহ। 

92.  68346 গফরগ o া য্েসবা i িটিটuট 
িশবগ  েরাড, গফরগ o। 

93.  68361 আল-iহসান েমিডেকল েটকেনালিজ কেলজ
 সাiিয়য্ ল আ’iয়াদ শিরফ ভবন, স ু গ , সদর, ময়মনিসংহ । 

94.  69156 i িটিটuট aব e েকশন িরচ র্াস aয্া  িহu ান িরেস র্াচ
 342/8, আ িনক সদর হাসপাতাল েরাড, `w¶‡Y কাটলী, সদর, েন েকানা। 

95.  69179 েন েকান িদশারী েমিডেকল i িটিটuট
 শাহ সুলতান েরাড, কুড়পাড়, েন েকানা। 

96.  6৯164 eিশয়ান i িটিটuট aব েমিডেকল সাi
 ভরব, িকেশারগ । 

97.  6৯188 eস e eস িট i িটিটuটaব েমিডেকল েটকেনালিজ
 িকেশারগ , eস.িট টাoয়ার, ছয়না, ( ল সতাল) কিরমগ  েরাড, িকেশারক । 

98.  6৯189 খ ঃ আ ল মা ান েমিডেকল i িটিটuট
uপেজলা-েহাসাiন র, েজলা-িকেশারগ । 

99.  72142 i িটিটuট aব  েমিডেকল e  ারােমিডেকল েটকেনালজী
 আ ারখা্না, সদর, িসেলট। 

100. 72161 মিন র্ং বাড র্ ারােমিডেকল i িটিটuট
 কুমারগ o, িসেলট। 

101. 73133 iuিনক েমিডেকল i িটিটuট
 শমেশরনগর সড়ক, েমৗলভীবাজার। 

102. 73134 েমৗলভীবাজার i িটিটuট aব েমিডেকল সােয়  aয্া  েটকেনালিজ
 শাহ েমা ফা সড়ক, েমৗলভীবাজার।  

103. 75151 আহেমদ i িটিটuট aব েহলথ েটকেনালিজ
 নবীনগর , া নবািড়য়া। 

104. 76199 াশনাল ারােমিডেকল i িটিটuট
 েমিডেকল কেলজ েরাড, হাuিজং eে ট, রাতন aভয় আ ম, কুিম ◌া। 

105. 761৯1 েকাটবািড় শহীদ িত ারােমিডেকল i িটিটuট
 কুিম ◌া আiন কেলজ ভবন, নজরুল eিভিনu, কাি রপার, কুিম ◌া। 

106. 761৯4 েড া i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ
 েকাতায়ািল, কুিম ◌া। 

107. 76228 aভয়া ম i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ
 লাকসাম েরাড, কুিম ◌া। 



 

 

108. 76283 মড র্ন i িটিটuট aব েমিডেকল সাi
দাuদকাি , কুিম ◌া। 

109.  77173 হাজীগ  েমিডেকল i িটিটuট 
 হাজীগ , চ দ র । 

110. 78134 ল ী র আuিডয়াল i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ
 েরহান uি ন iঁয়া সড়ক, সদর, ল ী র। 

111.  79158 েনায়াখালী ারােমিডেকল কেলজ
 মাiজদী েকাট, সদর, েনায়াখালী। 

112. 79181 মা েমিডেকল i িটিটuট aব েটকেনালজী
মাiজদী েকাট, সদর, েনায়াখালী। 

113. 81226 কি েন াল i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালজী 
27/5, কেলজ েরাড, পারিসভয্াল িহল, চকবাজার, চ াম। 

114. 81259 েগ◌াবাল েমিডেকল i িটিটuট
 e আi টাoয়ার, রাতন চাটগ o,চ াম। 

115. 81314 ারাে ারা i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালজী
িড িট েরাড, eশা মি ল (5থ র্ ে ার) েদা ল িড়ং, েদoয়ান হাট,চ াম 

 

েপাি  e  লাiভ ক ে িনং i িটিটuট নাম o িঠকানা 2ম পব র্ পরী া-3129 
িমক িত ান েকাড িত ােনর নাম o িঠকানা 
2। 23239 পীরগ  eিনেমল েহলথ েটকেনালিজ i িটিটuট

 র নাথ র,পীরগ ,ঠাকুরগ o। 
3। 28277  েমিডেকয়ার েভেটনাির েটকেনালিজ i িটিটuট

ি েমাহনী. কুিড় াম। 
4। 362৯৯ েভেটিরনাির েমিডেকল সােয়  e  েটকেনালিজ i িটিটuট

িসরাজগ  েরাড েগালচ েরর দি ণ পােশ, হািটকুমরুল, uল◌াপাড়া, িসরাজগ । 
5। 61713 মেডল লাiভ ক i িটিটuট 

আ িলয়া মেডল টাuন, েডমরা, ঢাকা-2471 
6। 65361 ম র েভেটিরনারী i িটিটuট

ম র, টাংগাiল। 
7। 68355 আল-iহসান েমিডেকল েটকেনালিজ কেলজ

সাiিয়য্ ল আ’iয়াদ শিরফ ভবন, স ু গ , সদর, ময়মনিসংহ । 
8। 76237 েপাি  e  লাiভ ক ে িনং i িটিটuট 

াম: আশকামতা ,েপা ; বাগমারা,থানা: সদর (দি ণ), কুিমল◌া। 
 
িবেশষ  t বহািরক পরী া েশষ হoয়ার 31(িবশ) িদেনর মে  পরী ার ফলাফেলর GPA আগামী 26-14-3127 ি ঃ হেত 31-14-3129 
ি ঃ তািরেখর মে  েবােড র্র Online-e ে রণ করেত হেব eবং Online-e ে রেণর হাড র্ কিপ আগামী 3৯-14-3127 ি ঃ তািরেখর মে  েবােড র্র 
সংিশ  েডে  ে রন করেত হেব।   
 

 
পরী া msµvšÍ সকল িবষেয়র েযাগােযাগ a  েবােড র্র: পরী া িনয় ক  

( ি  আকষ র্ণঃ েমাঃ সুলতান েহােসন, কািরকুলাম িবেশষ ), 
 শট র্ েকাস র্ শাখা, েবাড র্ ভবেনর িপছেন 6ম তলা িবি ং-র 5থ র্ তলা, 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318।  
 

 
া িরত 

 (ড. সুশীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 



 

 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
ঢাকা-2318 

ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্/3129/ 3৯3                                                                     তািরখঃ 39-12-3129 ি ঃ  
  

সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হলঃ 
2। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, িশ াভবন,  ঢাকা।
3। মহাপিরচালক, া য্ o েসবা aিধদ র, ঢাকা।
4। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
5। পিরচালক (কািরকুলাম), বাংলােদশ  কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
6। িসে ম eনািল , বাংলােদশ  কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। িনয়িমত eবং aিনয়িমত পরী াথ েদর 15-13-3129 ি ঃ 

তািরেখর পূেব র্ eয্াডিমড কাড র্ ি পূব র্ক পরী া শাখায় ে রণ করাসহ িব ি িট oেয়ব সাiেট চােরর জ  আপনােক 
aনুেরাধ করা  হেলা। 

7। uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ  কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। আগামী 16-13-3129 ি ঃ তািরেখর মে  েরিজে শন  
কাড র্ সরবরােহর জ  aনুেরাধ কেরা হেলা। 

8। uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। a  েবােড র্র aনুেমািদত িবধান aনুযায়ী u  
পরী ার প  ণয়ন, ে রণ eবং eতদসং াম  কাযািদ র্ স াদেনর জ  aনুেরাধ করা হেলা। 

9। ায়ন কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
৯। ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
21। ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (16-13-3129 ি ঃ হেত  17-13-3129 ি ঃ তািরেখ সংি  িশ া 

িত ানেক িলথুিবহীন u রপ  দােনর জ  aনুেরাধ করা হেলা) 
22। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
23-৯6। a /পিরচালক , া য্ ি  o েসবা িশ া ম পিরচালনাকারী সকল িত ান।  
৯7। েনািটশ েবাড র্, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ ।
৯8। নিথ। 

 
 

 
(েমাঃ সুলতান েহােসন) 
কািরকুলাম িবেশষ  

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
ঢাকা-2318 

েমাবাiলঃ 12826-21965৯, 12743597175 


