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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
আগারগাo, েশেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
ারক নং-68.28.1111.317.42.112.28-4 তািরখঃ 31-15-3128 ি ঃ

 

 

িব ি  
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র a েমাদন েম িডে ামা iন েমিডক াল েটকেনালিজ িশ া েমর িনে  বিণ র্ত 
িশ াথ েদর সংি  িত ােনর a ে র পািরেশর আেলােক তােদর নােমর পাে র্ uি িখত িবভাগ, পব র্ o িবধােনর আoতায় নঃভিতর্র 
a েমাদন েদয়া হল।  
 

ঃ 
নং 

িত ােনর নাম িশ া 
িত ান 
েকাড  

ছা /ছা ীর িববরণ েটকেনালিজ েরাল েরিজে শন েসসন পব র্ েয িবধােনর 
আoতায় ভিতর্ 
হেয়েছ তার নাম 

2. আরআieম  
েমিডেকল 
iনি uট, 
বাiপাস েরাড, বােড়রা, 
ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ। 

68334 েমাঃ আিন র রহমান েড াল 794997 6৯7225 25-26 3য় িবধান-3124

2. েমাস ািফ র রহমান ফােম র্সী 85679৯ 7৯5422 26-27 3য় িবধান-3124

3. আ ল হা ান ফােম র্সী 8567৯1 7৯5421 26-27 3য় িবধান-3124

4. েমাঃ আবু নাঈম াথলিজ 645473 586749 24-25 3য় িবধান-3124

5. িদ  রাজ বংশী েড ল 794989 6৯7233 25-26 5থ র্ িবধান-3124

6. আিশক আহে দ েড ল 79498৯ 6৯7232 25-26 5থ র্ িবধান-3124

7. তানভীর েহােসন েড ল 794995 6৯7227 25-26 5থ র্ িবধান-3124

8. নািছমা আ ার েড ল 794996 6৯7226 25-26 5থ র্ িবধান-3124

9. েমাঃ নাজ ল iসলাম াবেরটির 7949৯3 6৯7219 25-26 5থ র্ িবধান-3124

10. লতানা রািজয়া নািস র্ং 645533 586689 24-25 5থ র্ িবধান-3124

11. িণ র্মা রাণী েদবনাথ নািস র্ং 645535 586687 24-25 5থ র্ িবধান-3124

12. জা া ল েফরেদৗস াবেরটির 645485 586737 24-25 5থ র্ িবধান-3124

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

61366 iমরান িময়া াবেরটির 794391 6৯7831 25-26 3য় িবধান-3124

14. মা মা মারজানা নািস র্ং 75451৯ 6৯76৯2 25-26 5থ র্ িবধান-3124

15. ছািবহা খা ন নািস র্ং 644884 587338 24-25 5থ র্ িবধান-3124

16. মািনক চ  দাস ফােম র্সী 7944৯2 6৯771৯ 25-26 5থ র্ িবধান-3124

17. েমাঃ রািকবুল iসলাম াবেরটির 794411 6৯7811 25-26 5থ র্ িবধান-3124

18. িসং েমান মাম র্া াবেরটির 794395 6৯7827 25-26 5থ র্ িবধান-3124

19. েমাছাঃ ছালমা খা ন াবেরটির 794393 6৯7829 25-26 5থ র্ িবধান-3124

20. ছা াম শাহিরয়ার খ ন াবেরটির 794369 6৯7853 25-26 5থ র্ িবধান-3124

21. েমাঃ সাi ল iসলাম নািস র্ং 644843 587379 24-25 5থ র্ িবধান-3124

22. েমাছাঃ িপপাসা খানম নািস র্ং 644867 587355 24-25 5থ র্ িবধান-3124

23. রািকবুল iললাম নািস র্ং 7944৯7 6৯7715 25-26 5থ র্ িবধান-3124

24. জয়ম  বিনক নািস র্ং 79452৯ 6৯7692 25-26 5থ র্ িবধান-3124

25. র া আ ার নািস র্ং 5469৯3 486311 23-24 5থ র্ িবধান-3124

26. েমৗ মী সরকার েড াল 794341 6৯7881 25-26 5থ র্ িবধান-3124

27. শহীদ eস e 
েমেমািরয়াল েমিডক াল 
i uট, বাড়ী নং-
31, েরাড নং-24, 
েস র-21, কামারপাড়া 
বাস া , u রা 
মেডল টাuন, ঢাকা। 
 

61379 রােসল হাoলাদার েড ল 855159 7৯6৯63 26-27 3য় িবধান-3124

28. শারিমন আ ার াবেরটির 64567৯ 586542 24-25 3য় িবধান-3124

29. নথ র্ সাuথ েমিডক াল 
i uট, 
2৯/21 বাবর েরাড, 
ক-িব েমাহা দ র, 
ঢাকা-2318। 

61369 েমাঃ aিহ ল iসলাম েরিডoলিজ e  
iেমিজং 

644৯38 587184 24-25 5থ র্ িবধান-3124

30. েভালা েমিডেকল 
সােয়  e  
েটকেনালিজ, েভালা, 
েভালা সদর, েভালা। 

51157 েমাঃ oবায় াহ ফােম র্সী 643935 588287 24-25 3য় িবধান-3124

31.  েমাঃ রােশ ল iসলাম াবেরটির 793674 6৯8548 25-26 3য় িবধান-3124

32.  eম eস eস  
েমিডক াল i uট 
aব িরসাচ র্ e  
েটকেনালিজ, 
েঠ ামারা, েগা ল, 
ব ড়া  সদর, ব ড়া। 

31235 শািমমা iয়াসিমন াবেরটির 641699 58৯523 24-25 5থ র্ িবধান-3124

a হত........
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ঃ 
নং 

িত ােনর নাম িশ া 
িত ান 
েকাড  

ছা /ছা ীর িববরণ েটকেনালিজ েরাল েরিজে শন েসশন পব র্ েয িবধােনর 
আoতায় ভিতর্ 
হেয়েছ তার নাম 

33. রবন েমিডক াল 
i uট, িলিল 
কমে , i-23, জলীল 
সরনী, বয়রা, লনা-
৯111।  

46234 স  েজায়ারদার াবেরটির 643597 588625 24-25 7 িবধান-3124

34. তািনয়া খা ন নািস র্ং 643635 588587 24-25 5থ র্ িবধান-3124

35. আয়শা আ ার াবেরটির 7933৯9 6৯8813 24-25 3য় িবধান-3124

36. ব ড়া i uট aব 
েমিডেকল েটকেনালিজ, 
জােন সাবান হাuিজং 
কমে , জািমল নগর, 
ব ড়া-6911। 

31275 েমাঃ শাহীন িময়া েড াল 791748 6৯৯474 25-26 5থ র্ িবধান-3124

37. েমাঃ আলতাব েহােসন ফােম র্সী 791781 6৯৯441 25-26 5থ র্ িবধান-3124

38. েমাঃ িমজা র রহমান ফােম র্সী 791783 6৯৯439 25-26 5থ র্ িবধান-3124

39. েমাঃ কাম ল হাসান 
কাকন 

ফােম র্সী 791784 6৯৯438 25-26 5থ র্ িবধান-3124

40. a না আকতার াবেরটির 791756 6৯৯466 25-26 5থ র্ িবধান-3124

41. েমাঃ সা  িময়া াবেরটির 79175৯ 6৯৯462 25-26 5থ র্ িবধান-3124

42. মাহ ল হাসান াবেরটির 641761 58৯461 24-25 5থ র্ িবধান-3124

43. িনu লাiফ iনি uট 
aব েমিডক াল 
েটকেনালিজ, থপাড়া, 
কবরখানার েমাড়, 
লনা। 

46242 সািববর সরদার াবেরটির 853625 7৯8597 26-27 3য় িবধান-3124

44. হলাদ বাuয়ালী েড াল 85824৯ 7৯3972 26-27 3য় িবধান-3124

45. ম ল কিবর েড াল 858253 7৯3969 26-27 3য় িবধান-3124

46. জিসম uি ন সরকার 
i uট aব মড র্ান 
সাi  (JIMS) 
িনu কেলজ েরাড, 
জামাল র। 

66186 নাজমীন াবেরটির 647264 584958 24-25 5খর্ িবধান-3124

47. বাংলােদশ i uট 
aব েমিডক াল 
েটকেনালিজ, মিজব 
ােলস, িপিপ েরাড, 

িসংগা, গাংেকালা, 
পাবনা। 

37228 েমাঃ শিহ ল iসলাম াবেরটির 642616 5895৯6 24-25 5খর্ িবধান-3124

48. েমাঃ আলমগীর েহােসন াবেরটির 792531 6৯9691 25-26 5থ র্ িবধান-3124

49. িস  iেমিজং 
েমিডক াল i uট, 
46, েকিডe 
eিভিনu(খিলল েচ ার) 
লনা। 

46236 েমাঃ iমরান জাহান 
iভা 

নািস র্ং 793499 6৯8723 25-26 5থ র্ িবধান-3124

50. িস  েমিডক াল 
i uট, 214, 
িবআiিডিস, খািলশ র, 
লনা। 

46212 িরসাত িব াহ েড াল 853151 7৯8৯71 26-27 3য় িবধান-3124

51. েনােবল েমিডেকল 
i uট, uপশহর, 
িদনাজ র সদর, 
িদনাজ র। 

24252 বিন র্ রানী েদ নািস র্ং 791242 6৯৯97৯ 25-26 5থ র্ িবধান-3124

52. রেয়ল েমিডক াল 
েটকেনালিজ 
i uট, িশরiল, 
েঘাড়ামারা, েবায়ািলয়া, 
রাজশাহী। 

34279 মাi না খা ন নািস র্ং 642197 589৯25 24-25 3য় িবধান-3124

 
 

 

                               া িরত/- 
 

 (েমাঃ  আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
ারক নং-68.28.1111.317.42.112.28-4 তািরখঃ 31-15-3128 ি ঃ

 

a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ ে িরত হলঃ 
2।   সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
3।   পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা । 
4-29। a /পিরচালক,............................................................................................................................। 
2৯।  িসে ম eনািল , কি uটার েসল, 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। 
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