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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
আগারগাo, শেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
ারক নং-বাকািশেবা/ক( াঃ ঃ)/3128/17                                                 তািরখঃ 22-12-3128 ি ঃ

 

িব ি  
 

 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর িনয় েণ পিরচািলত 5 বছর ময়াদী িডে ামা iন মিডক াল টকেনালিজ িশ া েমর 3124 
িবধােনর 8ম o 9ম পেবর Clinical/Hospital Attachment/Field Training ণয়ন করা েয়াজন।u   

Clinical/Hospital Attachment/Field Training ণয়ন করার লে  িনে  uি িখত িরেসাস পাসন, িশ ক, কমকতা o 
িবেশষ ে র সম েয় কিম  গঠন কের eক  কমশালা বােডর চয়ার ান ড. মাঃ  মা ািফ র রহমান মেহাদেয়র সভাপিতে  
বােডর সভাকে  আগামী  3৯/12/3128 তািরখ o 41/12/3128 তািরখ সকাল ৯.41 টা হেত িবকাল 6.11 টা ch©šÍ বােডর সভাকে  

a ি ত হেব । কমশালায় সংি  সকলেক যথাসমেয় uপি ত থাকার জ  a েরাধ করা হ’ল। কমশালায় aংশ হণকারী সদ গণ 
বােডর িবিধ মাতােবক e-িডe o স ানী া  হেবন। 

 

কমশালায় aংশ হণকারী স ািনত িশ ক, কমকতা o িবেশষ ে র নাম o পদবী ( জ তার িভি েত নয়) t 
 

 
 

ঃ 
 নং 

কমকতােদর নাম,পদবী o িত ােনর নাম িবষয় স েহর 
নাম 

টকেনালিজর 
নাম 

ম

1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র eর eকজন িতিনিধ 
(পিরচালক পযােয়)।  

  িরেসাস পাসন

2. াসহ  o পিরবার পিরক না ম ণালেয়র eকজন িতিনিধ (পিরচালক 
পযােয়)। 

 িরেসাস পাসন

3. মাঃ নােয়ব আলী ম ল, সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, 
ঢাকা। 

 িরেসাস পাসন

4. পিরচালক (িসিব  e  e), বাকািশেবা, ঢাকা।  িরেসাস পাসন
5. েকৗ. মাঃ আব ল স সরকার, পিরদশক, বাকািশেবা, ঢাকা।  িরেসাস পাসন
6. a , ঢাকা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা।  িরেসাস পাসন
7. জনাব মাঃ আ ারu ামান , পিরচালক (কাির লাম), বাকািশেবা, 

ঢাকা। 
 িরেসাস পাসন

8. জনাব শীল মার পাল, পরী া িনয় ক, বাকািশেবা, ঢাকা।  িরেসাস পাসন
9. েফসর ড.  e. জ. eম oমরফা ক, িডন ফ াকাি   aব 

বােয়ালিজক াল সাi , াiম eিশয়া িব িব ালয়, ঢাকা। (সােবক 
পিরচালক, বাংলােদশ িব ান o িশ  গেবষণা পিরষদ, ঢাকা। 
12৯228487৯5 

 িরেসাস পাসন

10. ডাঃ eম eন িকরন, uপেদ া,   বাকািশেবা, ঢাকা।  িরেসাস পাসন
11. ডাঃ eম e বােছদ, uপেদ া,   বাকািশেবা, ঢাকা।  িরেসাস পাসন
12. ড. মাহা দ আ  সাঈম, uপ-পিরচালক ( কাশনা) aঃ দাঃ 

কাির লাম িবেশষ   ( মিডেকল), বাকািশেবা, ঢাকা। 
 সম য়কারী

14. ফরেদৗস আরা পারভীন, ভাষক  
বাংলােদশ i uট aব মিডক াল সােয়  
eন/34,  রজাহান রাড,  মাহা দ র, ঢাকা।   12785৯86984 

Lab/Clinic/H
ospital 
Attachment/
Field 
Training 
(5771) 
8ম  সিম ার 

নািসং 
টকেনালিজ 

aংশ হণকারী

15. ডাঃ  মাঃ আ র গ রনবী, a  
চা না i uট aব মিডেকল টকেনালিজ, বাড়ী নং-22, oয়াড 
নং-12, বক িব, ময়মনিসংহ রাড, গাজী র। 12822389666 

aংশ হণকারী

16. ডাঃ আর ,  ভাষক 
বাংলােদশ eেসািসেয়শন ফর িদ eেজড e  iনি uট aব 
জিরেয়ি ক মিডিসন, i-21, আগারগ o, শেরবাংলানগর, ঢাকা-

2318। 12664458311 

Lab/Clinic/H
ospital 
Attachment/
Field 
Training 
(5781) 
9ম  সিম ার  

aংশ হণকারী

17. আ মা আরা মা, সহেযািগ a াপক 
eস িপ ক eস মিডক াল i uট, বাড়ী-17 (5থ o 6ম তলা), 
মiন রাড-14, সকশন-18, িমর র-22, ঢাকা-2327। 

12834514183 

aংশ হণকারী

18. মিন ামান aপল, ভাষক 
শা  ি  মিডেকল iনি uট, িব-5, তালবাগ, থানা রাড, সাভার, 
ঢাকা-2451। 12৯597993৯8 

Lab/Clinic/H
ospital 

Attachment/
Field 

Training 
(5671) 

8ম  সিম ার 

ফামাসী 
টকেনালিজ 

aংশ হণকারী

19. ডাঃ শারিমন iসলাম, সহকাির a াপক
কানাডা-বাংলােদশ i uট aব মিডক াল টকেনালিজ, বাড়ী নং-
3/িব, রাড নং-9 িন -3, িখলে ত, ঢাকা। 12784৯63496 

aংশ হণকারী

20. ডাঃ মাহ র রহমান, a  
সাiক i uট aব মিডক াল টকেনালিজ, বািড়-৯, রাড-3, বক-
িব, সকসন-7, িমর র, ঢাকা। 

Lab/Clinic/H
ospital 
Attachment/
Field 
Training  
(5681) 
9ম  সিম ার 

aংশ হণকারী

21. বণ আ ার, সহেযািগ a াপক 
eস িপ ক eস মিডক াল i uট, বাড়ী-17 (5থ o 6ম তলা), 
মiন রাড-14, সকশন-18, িমর র-22, িমর র, ঢাকা-2327। 

aংশ হণকারী

a হত............. 
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ঃ 
 নং 

 কমকতােদর নাম,পদবী o িত ােনর নাম িবষয় স েহর 
নাম 

টকেনালিজর 
নাম 

ম

22. ডাঃ আ.জ.ম  দৗলত আল মামান, a
eiম বাংলােদশ মিডক াল i uট aব টকেনালিজ, বাড়ী-
21,িমর র-22, ঢাকা। 

Lab/Clinic/H
ospital 
Attachment/
Field 
Training 
(5771) 
8ম  সিম ার 

িফিজoেথরা
পী 
টকেনালিজ 

aংশ হণকারী

23. িরফাত uি ন iয়া, ভাষক  
বাংলােদশ িরসাচ i uট ফর iি ে েটড মিডিসন,  বাড়ী নং-
7৯, রাড-2৯  ধানমি , ঢাকা-231৯। 12861556577 

aংশ হণকারী

24. ডাঃ  eবা ল হক, ভাষক 
বাংলােদশ িরসাচ i uট ফর iি ে েটড মিডিসন, বাড়ী নং-7৯, 
রাড-2৯ রাতন, ধানমি , ঢাকা-231৯। 128219352৯1 

Lab/Clinic/H
ospital 
Attachment/
Field 
Training 
(5781) 
9ম  সিম ার 

aংশ হণকারী

25. ডাঃ জ ািতষ চ  ম ল, সহকারী a াপক
িদ িনডাসা iনি uট aব মিডক াল টকেনালিজ, 31/36 নথ সাuথ 
রাড, িসি ক বাজার, হািবব মােকট (4য় তলা), ঢাকা-2111। 

aংশ হণকারী

26. a াপক  ডাঃ িব নাথ পাল, a  
eস িপ ক eস মিডক াল i uট, বাড়ী-17 (5থ o 6ম তলা), 
মiন রাড-14, সকশন-18, িমর র-22, িমর র, ঢাকা-2327। 

128224৯8827 

Lab/Clinic/H
ospital 
Attachment/
Field 
Training 
(5571) 
8ম  সিম ার 

রিডoলিজ 
টকেনালিজ 

aংশ হণকারী

27. ডাঃ মাঃ হািবল uি ন iয়া, a  
কানাডা-বাংলােদশ i uট aব মিডক াল টকেনালিজ, বাড়ী নং-
3/িব, রাড নং-9 িন -3, িখলে ত, ঢাকা। 12822৯49999 

aংশ হণকারী

28. মাঃ  হলাল  uি ন, ভাষক 
সাiক i uট aব মিডক াল টকেনালিজ, বািড়-৯, রাড-3, বক-
িব, সকসন-7, িমর র, ঢাকা। 12848439462 

Lab/Clinic/H
ospital 
Attachment/
Field 
Training 
(5581) 
9ম  সিম ার 

aংশ হণকারী

29. মাঃ শিফ ল iসলাম, সহেযািগ a াপক
কানাডা-বাংলােদশ i uট aব মিডক াল টকেনালিজ, বাড়ী নং-
3/িব, রাড নং-9 িন -3, িখলে ত, ঢাকা। 12786487243 

aংশ হণকারী

30. eস  eম শাহজাহান, uপ-পিরচালক ( কাস  e াি িডেটশন)
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

 aংশ হণকারী

31. মাঃ মাস ািফ র রহমান খান,  কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা)
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

aংশ হণকারী

32. মাহা দ আ ল শািহন কাoছার সরকার, uপ-পরী া িনয় ক 
িডে ামা)বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

aংশ হণকারী
 
 

             
 

া িরত/- 
 ( মাঃ  আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
             ঢাকা-2318। 

 

ারক নং-বাকািশেবা/ক( াঃ ঃ)/3128/17(45)                                               তািরখঃ 22-12-3128 ি ঃ
 

সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ a িলিপঃ 
 

2। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র eর eকজন িতিনিধ (পিরচালক পযােয়)।  
3। াসহ  o পিরবার পিরক না ম ণালেয়র eকজন িতিনিধ (পিরচালক পযােয়)। 
4। মাঃ নােয়ব আলী ম ল, সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
5। পিরচালক (িসিব  e  e), বাকািশেবা, ঢাকা। 
6। েকৗ. মাঃ আব ল স সরকার, পিরদশক, বাকািশেবা, ঢাকা। 
7। a , ঢাকা পিলেটকিনক i uট, ঢাকা। 
8। জনাব মাঃ আ ারu ামান, পিরচালক (কাির লাম), বাকািশেবা, ঢাকা। 
9। জনাব শীল মার পাল, পরী া িনয় ক, বাকািশেবা, ঢাকা। 
৯। েফসর ড.  e. জ. eম oমরফা ক, িডন ফ াকাি   aব বােয়ালিজক াল সাi , াiম eিশয়া িব িব ালয়, ঢাকা। (সােবক    
    পিরচালক, বাংলােদশ িব ান o িশ  গেবষণা পিরষদ, ঢাকা।  
21। ডাঃ eম eন িকরন, uপেদ া,   বাকািশেবা, ঢাকা। 
22। ডাঃ eম e বােছদ, uপেদ া,   বাকািশেবা, ঢাকা। 
23-42।...........................................................................................................................। 
43।  জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান, সকশন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা (সভাক  তসহ a া  ব া 

করার জ  a েরাধ করা হেলা)। 
44।  চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
45।  aিফস নিথ। 

 

 (ড. মাহা দ আ  সাঈম) 
 uপ-পিরচালক ( কাশনা)  

কাির লাম িবেশষ  ( াসহ ) aঃ দাঃ 
    বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

 


