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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 

2.  েমাছাঃ ফােতমা 
খা ন 

954473 897749 27-28 3য় নািস র্ং সাiক i uট aব েমিডক াল 
েটকেনালিজ, বািড়-৯, েরাড-3, 
ক-িব, েসকসন-7, িমর র, ঢাকা। 

 (61366) 

আেনায়ারা কেলজ aব 
েমিডেকল েটকেনালিজ, 
িমজর্া র, iহারী, 
িদনাজ র।  (24265) 

3. তাসিলমা খা ন 791967 6৯৯255 25-26 5থ র্ নািস র্ং i uট aব েহলথ েটকেনালিজ, 
 েসানা খী েরাড, নট বাজার, 
নট,  ব ড়া। (31299) 

ব ড়া i uট aব 
েমিডেকল েটকেনালিজ, জােন 
সাবান হাuিজং কমে , 
জািমল নগর, ব ড়া-6911। 
(31275) 

4. ির  িব াস 857967 7৯4272 26-27 5থ র্ াবেরটির েরিডেয়  কেলজ aব েমিডক াল 
েটকেনালিজ, 7৯/i, আরা প◌াজা 
(5থ র্, 6ম o 7  তলা) পা পথ, 
ঢাকা। (61333) 

িনu লাiফ iনি uট aব 
েমিডক াল েটকেনালিজ, 
থপাড়া, কবরখানার েমাড়, 
লনা। (46242) 

5. আশফাক আহেমদ 
খান 

857973 7৯4239 26-27 5থ র্ াবেরটির ম র ারােমিডেকল কেলজ, 
ম র, টাংগাiল। (65239) 

u রা i uট  aব 
েমিডক াল েটকেনালিজ, 
েরাড-26, বাড়ী-17, েস র-
7, u রা, ঢাকা। (61365) 

6. আিজ ল আলম 
আজাদ 

854493 7৯7729 26-27 5থ র্ াবেরটির সাiক i uট aব েমিডক াল 
েটকেনালিজ, বািড়-৯, েরাড-3, 
ক-িব, েসকসন-7, িমর র, ঢাকা। 

(61366) 

আরআieম  েমিডেকল 
iনি uট, বাiপাস েরাড, 
বােড়রা, ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ। (68334) 

7. লাবণী  আ ার 955386 896836 27-28 3য় ফােম র্সী তাজuি ন িসকদার i uট aব 
েমিডক াল েটকেনালিজ 
6/eফ,িজ,eiচ, দা স সালাম 
েরাড, িমর র-2, ঢাকা। (61587) 

ঢাকা কেলজ  aব েমিডক াল 
েটকেনালিজ, 61-63/িস, 
আসাদ e ািভিনu, 
েমাহা দ র, ঢাকা-2318। 
(61368) 

8. েমাঃ আশরা ল হক 795659 6৯6563 25-26 7 াবেরটির 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) 

9.  েমাছাঃ িশিরন িশলা 791966 6৯৯256 25-26 5থ র্ নািস র্ং i uট aব েহলথ েটকেনালিজ, 
 েসানা খী েরাড, নট বাজার, 
নট,  ব ড়া।  

(31299) 

 eম eস eস  েমিডক াল 
i uট aব িরসাচ র্ e  
েটকেনালিজ, েঠ ামারা, 
েগা ল, ব ড়া  সদর, ব ড়া। 
(31235) 

 
   স সমমসস            স া িরত/- 
স‘                 (েমাঃ আ ারu ামান) 

পিরচালক (কাির লাম) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

ঢাকা-2318। 
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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। 
4-9.   a /পিরচালক,  সাiক i uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, বািড়-৯, েরাড-3, ক-িব, েসকসন-7, িমর র, ঢাকা/ i uট aব েহলথ 

েটকেনালিজ, েসানা খী েরাড, নট বাজার, নট,  ব ড়া/েরিডেয়  কেলজ aব েমিডক াল েটকেনালিজ, 7৯/i, আরা প◌াজা (5থ র্, 6ম o 7  তলা) 
পা পথ, ঢাকা/ ম র ারােমিডেকল কেলজ, ম র, টাংগাiল/ তাজuি ন িসকদার i uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ (TSIMT) 
6/eফ,িজ,eiচ, দা স সালাম েরাড, িমর র-2, ঢাকা/ i uট aব েহলথ েটকেনালিজ, েসানা খী েরাড, নট বাজার, নট,  ব ড়া।  (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)। 

 
 
 

a হত........... 
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৯-28. a /পিরচালক, আেনায়ারা কেলজ aব েমিডেকল েটকেনালিজ, িমজর্া র, iহারী, িদনাজ র/ ব ড়া i uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, 

জােন সাবান হাuিজং কমে , জািমল নগর, ব ড়া/ িনu লাiফ iনি uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, থপাড়া, কবরখানার েমাড়, লনা/ u রা 
i uট  aব েমিডক াল েটকেনালিজ, েরাড-26, বাড়ী-17, েস র-7, u রা, ঢাকা/ আরআieম  েমিডেকল iনি uট, বাiপাস েরাড, 
বােড়রা, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ/ ঢাকা কেলজ  aব েমিডক াল েটকেনালিজ, 61-63/িস, আসাদ e ািভিনu, েমাহা দ র, ঢাকা-2318/ 
সাiক i uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, বািড়-৯, েরাড-3, ক-িব, েসকসন-7, িমর র, ঢাকা/  eম eস eস  েমিডক াল i uট aব 
িরসাচ র্ e  েটকেনালিজ, েঠ ামারা, েগা ল, ব ড়া  সদর, ব ড়া। (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।) 

29. uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
2৯. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
31.  uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
32. েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
33. নিথ। 
 

                                                                                                                    
                (েমাহা দ আবু সাঈম) 

                uপ-পিরচালক ( কাশন) 
 কাির লাম িবেশষ  ( াসহ ) aঃ দাঃ 
 বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 

                 
 
 
 


