
 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা) 
আগারগo, েশের বাংলানগর, ঢাকা-2318। 

Website: www.bteb.gov.bd  

ারক নং- 68.28.1111.412.42.116.29.66                                                       তািরখঃ 13-15-3129ি ঃ 

িব ি  
 

 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র aনুেমাদন েম 27 eি ল 3129 ি ঃ হেত aনুি ত  5 বছর েময়ািদ িডে ামা 
iন েমিডক াল েটকেনালিজ িশ া েমর 3124 িবধান  2ম o 4য় পব র্ পির রক পরী া-3128 eর েক  তািলকা ( িত ান ায়ন) 
সংি  সকেলর aবগিতর জ  িনেমণ কাশ করা হেলা। uে , েজলা শাসক/uপেজলা িনব র্াহী aিফসার েয়াজেন েবাড র্েক aবিহত 
কের ঐ েজলা/uপেজলার িবধাজনক েয েকান েভনু েত পরী া হেণর ব া করেত পারেবন।  
 

িমক 
নং 

েক  
েকাড পরী া েকে র নাম িত ান 

েকাড েক াধীন িত ােনর নাম gšÍe¨

1. 34356 রাজশাহী হাজী আবুল েহােসন i িটিটuট aব 
েমিডেকল েটকেনালিজ, বাড়ী নং-7৯, রাতন 
eয়ারেপাট র্ েরাড, স রা, রাজশাহী।  

34356 রাজশাহী হাজী আবুল েহােসন i িটিটuট aব 
েমিডেকল েটকেনালিজ, বাড়ী নং-7৯, রাতন 
eয়ারেপাট র্ েরাড, স রা, রাজশাহী।  

 

2. 37257 পাবনা েহলথ েটকেনালিজ iনি িটuট, সদর 
হাসপাতাল েরাড, পাবনা সদর, পাবনা।  

37257 পাবনা েহলথ েটকেনালিজ iনি িটuট, সদর 
হাসপাতাল েরাড, পাবনা সদর, পাবনা।  

 

3. 44236 িবিসeমিস কেলজ aব েমিডক াল েটকেনালিজ, 
ঢাকা েরাড, পি ম বারা ী পাড়া, যেশার। 

44236 িবিসeমিস কেলজ aব েমিডক াল েটকেনালিজ, 
ঢাকা েরাড, পি ম বারা ী পাড়া, যেশার। 

 

4. 76228 aভয়া ম i িটিটuট aব েমিডক াল 
েটকেনালিজ, লাকসাম েরাড, Kzwgj−v।  

76228 aভয়া ম i িটিটuট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, 
লাকসাম েরাড, Kzwgj−v।  

 

 

uপেরা  েক স েহর ভার া  কম র্কতর্াগণেক পরী া ুভােব হণ করতঃ েয়াজনীয় পদে প হেণর জ  িবেশষভােব aনুেরাধ করা 
হেলা।  

া িরত/- 
(ড. শীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 
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aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ ে িরত হেলাঃ 
1. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরদশ র্ক/পিরচালক (আiিটিস), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা । 
2. uপেদ া, া  ি  o েসবা িশ া ম েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা । 
3. েজলা শাসক, রাজশাহী/পাবনা/যেশার/ Kzwgj−v 
4. a /পিরচালক/েকে র ভার া  কম র্কতর্া, ......................................... (সংি  সকল িত ান/েক ) 
5. uপ-পরী া িনয় ক (সনদ)/েগাপনীয়/িবeম/েভাকঃ, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
6. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
7. িসে ম eনািল  (aিতঃ দাঃ), বাকািশেবা (িব ি িট oেয়ব সাiেট কােশর ব া করার জ  aনুেরাধসহ)। 
8. সহকারী পরী া িনয় ক- (িডে ামা)/ িষ/শট র্ েকাস র্/েট টাiল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
9. ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
10. ডকুেম শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
11. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
12. নিথ। 

 
(েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
েফানঃ ৯229887   

িতিদন বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 
(www.bteb.gov.bd) িভিজট ক ন eবং 
আপনার িত ােনর i-েমiল oেপন ক ন। 


