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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
আগারগাo, েশেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
 

ারক নং-68.28.1111.317.42.112.29-18 তািরখঃ 14-16-3129 ি ঃ
 

 

ি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 

1. iমপা স েমিডেকল 
iনি uট, জাহান 
াজা, কদমতলী, 
মাiজদীেকাট র্, 
েনায়াখালী। 

79168 েমাঃ iসমাiল েহােসন ফােম র্সী 648638 583584 24-25 7 িবধান-3124
2. েমাঃ েমজবাহ uি ন ফােম র্সী 797748 6৯4474 25-26 7 িবধান-3124

3. কমেপ  েমিডেকল 
i uট, া 
ানশন, u রা 

আবািসক eলাকা, 
হাজারী েরাড, েফনী। 

7৯144 মিজর্না আ ার াবেরটরী 648658 583564 24-25 7 িবধান-3124
4. েমাঃ মিহন uি ন াবেরটরী 648666 583556 24-25 9ম িবধান-3124

5. খান বাহা র আহসান 
u াহ েমিডক াল 
i uট, 
সাত ীরা 

451৯7 েমাঃ জাহা ীর েহােসন াবেরটরী 853139 7৯8৯83 26-27 5থ র্ িবধান-3124

6. eস িপ েক eস 
েমিডক াল 
i uট, বাড়ী-17 
িমর র, ঢাকা। 

61372 আির ল iসলাম নািস র্ং 645365 586857 24-25 5থ র্ িবধান-3124

7. আেনায়ারা  
েমিডেকল 
i uট, বাসা-# 
4৯৯, িসরাজuে ৗলা 
েরাড, হলপাড়া, 
ঠা রগ o। 

23225 পলাশ চ  িসংহ াবেরটরী 851274 7৯৯948 26-27 5থ র্ িবধান-3124
8. িম আ ার াবেরটরী 858281 7৯3941 26-27 5থ র্ িবধান-3124
9. তাসিলমা আ ার নািস র্ং 851329 7৯৯893 26-27 5থ র্ িবধান-3124

10. i uট aব 
iনফরেমশন 
েমিডক াল 
েটকেনালিজ, েশর র 
েরাড কেলানী, ব ড়া। 

31277 েমাছাঃ কািনজ 
ফােতমা 

নািস র্ং 791912 6৯৯2৯৯ 25-26 5থ র্ িবধান-3124

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

31275 েমাছাঃ খসানা খা ন নািস র্ং 951745 89৯477 27-28 3য় িবধান-3124
12. েমাঃ িপয়ার আলী েড াল 791747 6৯৯475 25-26 5থ র্ িবধান-3124
13. েমাঃ মা ম রানা ফােম র্সী 851771 7৯৯451 26-27 5থ র্ িবধান-3124
14. েমাছাঃ ছালমা খা ন াবেরটরী 85174৯ 7৯৯472 26-27 5থ র্ িবধান-3124
15. আ  বােয়র াবেরটরী 851762 7৯৯45৯ 26-27 5থ র্ িবধান-3124
16. েমাঃ শািহন মাহ দ াবেরটরী 641764 58৯458 24-25 7 িবধান-3124
17. েমাঃ ফয়সাল েহােসন াবেরটরী 791766 6৯৯456 25-26 7 িবধান-3124
18. েববী নাজনীন নািস র্ং 64177৯ 58৯442 24-25 7 িবধান-3124
19. আেনায়ারা কেলজ 

aব েমিডেকল 
েটকেনালিজ, 
িমজর্া র, iহারী, 
িদনাজ র।  

24265 েমাঃ হািব র রহমান াবেরটরী 791281 6৯৯941 25-26 5থ র্ িবধান-3124
20. েমাঃ হািছ র iসলাম াবেরটরী 791284 6৯৯938 25-26 5থ র্ িবধান-3124
21. িল খা ন াবেরটরী 851266 7৯৯956 26-27 5থ র্ িবধান-3124
22. েমাঃ শািহ র রিশদ াবেরটরী 85126৯ 7৯৯952 26-27 5থ র্ িবধান-3124
23. েকয়া েহমরম াবেরটরী 851271 7৯৯951 26-27 5থ র্ িবধান-3124
24. েমাঃ আল মা র 

রিশদ 
াবেরটরী 851277 7৯৯945 26-27 5থ র্ িবধান-3124

25. েমাঃ িরয়াদ iসলাম াবেরটরী 851281 7৯৯943 26-27 5থ র্ িবধান-3124
26. েমাছাঃ iফানা কিবর নািস র্ং 791824 6৯৯398 25-26 5থ র্ িবধান-3124
27. ের  আ ার নািস র্ং 8512৯6 7৯৯916 26-27 5থ র্ িবধান-3124
28. েমাছাঃ সািদয়া 

আফিরন 
াবেরটরী 641344 58৯878 24-25 7 িবধান-3124

29. েমাঃ জিসম u ীন াবেরটরী 791293 6৯৯929 25-26 7 িবধান-3124
30. ি  আ ার নািস র্ং 641364 58৯858 24-25 7 িবধান-3124
31. েমাছাঃ পা ল আ ার নািস র্ং 64136৯ 58৯852 24-26 7 িবধান-3124
32. িবিচ া রায় নািস র্ং 7912৯7 6৯৯915 25-26 7 িবধান-3124

 

a াহত................ 
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ঃ 
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 

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

68334 সাবিরনা খানম েড াল 9565৯3 899619 27-28 3য় িবধান-3124
34. আ  কাuসার াবেরটর 856781 7৯5441 26-27 3য় িবধান-3124
35. শামীমা খা ন মা নািস র্ং 856854 7৯5369 26-27 3য় িবধান-3124
36. েমাঃ রিহম েশখ াবেরটর 794৯32 6৯718৯ 25-26 5থ র্ িবধান-3124

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

68334 েমাঃ নাজ ল iসলাম াবেরটর 7949৯3 6৯7219 25-26 5থ র্ িবধান-3124
38. েমাঃ আিত র রহমান াবেরটর 856794 7৯5428 26-27 5থ র্ িবধান-3124
39. িলমা আ ার নািস র্ং 8567৯6 7৯5416 26-27 5থ র্ িবধান-3124
40. সীমা আ ার নািস র্ং 856817 7৯53৯6 26-27 5থ র্ িবধান-3124
41. িন ফার নাজিনন নািস র্ং 856861 7৯5362 26-27 5থ র্ িবধান-3124
42. জা া  আ ার নািস র্ং 856811 7৯5411 26-27 5থ র্ িবধান-3124
43. িণ র্মা রাণী েদবনাথ নািস র্ং 645535 586687 24-25 5থ র্ িবধান-3124
44. eনা ল কিবর ষার াবেরটর 794৯19 6৯71৯3 25-26 7 িবধান-3124
45. িশলা আ ার াবেরটর 794৯33 6৯7189 25-26 7 িবধান-3124
46. েরেবকা খা ন নািস র্ং 794৯79 6৯7143 25-26 7 িবধান-3124
47. সাiক i uট 

aব েমিডক াল, 
েটকেনালিজ, বািড়-
৯, েরাড-3, ক-িব, 
েসকসন-7, 
িমর র, ঢাকা। 
 

61366 িহমা িব াস নািস র্ং 858276 7৯3946 26-27 3য় িবধান-3124
48. বশাখী চাকমা নািস র্ং 954481 897741 27-28 3য় িবধান-3124
49. আলতাফ েহােসন িফিজoেথরাপী 414৯17 3971৯4 27-28 3য় িবধান-3124
50. uষা রানা রায় নািস র্ং 794543 6৯7679 25-26 5থ র্ িবধান-3124
51. ফােতমা জ েজা রা নািস র্ং 794542 6৯767৯ 25-26 5থ র্ িবধান-3124
52. নাসিরন আ ার নািস র্ং 854559 7৯7663 26-27 5থ র্ িবধান-3124
53. আিম ল iসলাম েড াল 858241 7৯3981 26-27 5থ র্ িবধান-3124
54. মাহ র iসলাম িফিজoেথরাপী 8544৯7 7৯7715 26-27 5থ র্ িবধান-3124
55. েমাঃ িমরাজ েহােসন াবেরটর 7943৯4 6৯7818 25-26 5থ র্ িবধান-3124
56. iসরাত জাহান িম াবেরটর 794374 6৯7848 27-28 5থ র্ িবধান-3124
57. মাক দা আ ার 

মা মা 
েড াল 794328 6৯7894 25-26 5থ র্ িবধান-3124

58. জাহা ীর আলম েড াল 794332 6৯788৯ 25-26 5থ র্ িবধান-3124
59. টব মার েড াল 794325 6৯7897 25-26 5থ র্ িবধান-3124
60. মাi না জাহান িফিজoেথরাপী 8544৯5 7৯7717 26-27 5থ র্ িবধান-3124
61. ফািহমা আফিরন েড াল 854441 7৯7781 26-27 5থ র্ িবধান-3124
62. র-i-মাoয়া েড াল 79174৯ 6৯৯472 25-26 7 িবধান-3124
63. সি তা iয়াসিমন েরিডoলিজ 794468 6৯7754 25-26 7 িবধান-3124
64. আজিম খ ন িতশা িফিজoেথরাপী 794444 6৯7778 24-25 7 িবধান-3124
65. প ী া  েমিডেটক 

i uট, 283, 
নারা াi (আনসার 
ক াে র পি েম) 
বাস া , 
মািনকগ  

5913৯ েমাঃ তাজল iসলাম েড াল 793881 6৯8341 25-26 7 িবধান-3124
66. েমাঃ আলমগীর েহােসন েড াল 6441৯9 587৯13 24-25 7 িবধান-3124

67. েড া  i uট 
aব েমিডক াল, 
েটকেনালিজ, েরiস 
েকাস র্, িম া। 

761৯4 সিদপ সরকার াবেরটর 648227 583995 24-25 3য় িবধান-3124

68. ে শালাiজড 
েমিডেকল 
iিনি uট, 6/4, 
েজেহর আলী িব াস 
েলন, 
কািলশংকর র, 
ি য়া। 

38186 ল আিমন াবেরটর 8526৯৯ 7৯9512 26-27 5থ র্ িবধান-3124

69. চা না i uট 
aব েমিডেকল 
েটকেনালিজ, বাড়ী 
নং-22, oয়াড র্ নং-
12, ক িব, 
ময়মনিসংহ েরাড, 
গাজী র। 

64194 আিরফ আ ার নািস র্ং 795৯7৯ 6৯6142 25-26 7 িবধান-3124
70. রািজয়া লতানা ি াবেরটর 795৯55 6৯6167 25-26 7 িবধান-3124
71. েমাঃ েরামান াবেরটর 9558৯4 896318 27-28 3য় িবধান-3124
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ঃ 
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 

72. বাংলােদশ 
i uট aব 
েমিডক াল সােয়  
eন/34,  রজাহান 
েরাড,  
েমাহা দ র, 
ঢাকা।  

61327 মা দা আ ার নািস র্ং 854129 7৯7৯93 26-27 5থ র্ িবধান-3124

73. মেনায়ারা 
েমিডক াল 
েটকেনালিজ 
কেলজ e  
হাসপাতাল, 
ঞা র, টা াiল।  

651৯৯ পা া খা ন ফােম র্সী 795৯৯1 6৯6121 25-26 7 িবধান-3124

   

 া িরত/- 
 
 

 (েমাঃ আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
ঢাকা। 

ারক নং-68.28.1111.317.42.112.29-18(35)               তািরখঃ 14-16-3129 ি ঃ
 

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 । 
4-31।  a /পিরচালক,.......................................................................................................................................। 
32।  িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িব ি  aনলাiেন চার বমহা হণ করার জ  a েরাধ করা  হেলা)। 
33।  uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
34। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
35। নিথ। 
 

                                                                                                                                                03/05/18 
 
 

     (েমাঃ েমাদাে র আলী) 
                uপ-পিরচালক ( কাশন) 

 বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
 ঢাকা। 

 
 


