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

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্
পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা)
আগারগ o, েশের বাংলা নগর, ঢাকা-2318 ।
Website : www.bteb.gov.bd

ারক নং- 68.28.1111.412.42.116.2৯.52

তািরখ ◌ঃ 37-13-312৯ি ঃ

িব ি
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবােড র্র েচয়ার ান মেহাদেয়র a েমাদন েম 25 মাচ র্ 312৯ ি ঃ হেত a ি ত 3124 িবধান
5 বছর
েময়াদী িডে ামা iন েমিডক াল েটকেনালিজ িশ া েমর 6ম, 8ম পব র্ িনয়িমত, 5থ র্, 7 , 9ম পব র্ a তকায র্ িবষয়, 9ম পব র্ aিনয়িমত
eবং 311৯ িবধান
4 বছর েময়াদী িডে ামা iন েহল e সািভর্েসস িশ া েমর 7 পব র্ aিনয়িমত পরী া-3129 eর েবাড র্
ায়ন পেব র্র ত ীয় িবষেয়র েক তািলকা সংি সকেলর aবগিতর জ িনেমণ কাশ করা হেলা।
uেল , িবধান 3124 eর সংেশাধনী ারক নং- বাকািশেবা/ক( াঃ ঃ)/3126/229/2, তািরখ- 3৯-22-3126 a সাের 3য় পব র্
পরী াথ েদর পরী া িলেথািবহীন u রপে হণ করেত হেব। তেব 3124-25 o 3125-26 েসশেন ভিতর্ ত েকান পরী াথ র (9ম পেব র্
িনয়িমত/aিনয়িমত পরী াথ ) 3য় পেব র্র েকান a তকায র্ িবষয় থাকেল তারা েস িবষয়/িবষয়স েহর পরী া িল
u রপে েবাড র্
ায়ন পরী াথ িহেসেব aংশ হণ করেব।
ত ীয় পরী াঃ
িমক

1.
2.

েক
েকাড

িনব র্ািচত পরী া েকে র
নাম o কানা

23164 ঠাকুরগ o পিলেটকিনক
i
uট, ঠাকুরগ o।
24196 িদনাজ র পিলেটকিনক
i
uট, িদনাজ র।

নং

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.
4.
5.

25131 েটকিনক াল ল e
কেলজ, নীলফামারী।
েটকিনক াল ল e
26127
কেলজ, লালমিনরহাট।
27142 েটকিনক াল ল e
কেলজ, রং র।

1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.

28168 কুিড় াম পিলেটকিনক
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1.

েয সকল িশ া িত ােনর পরী াথ রা পরী ায় aংশ হণ করেবন
েকাড নং
িত ােনর নাম o কানা

ম

231৯2 ঠাকুরগ o েমিডক াল i
uট, ঠাকুরগ o।
23225 আেনায়ারা েমিডক াল i
uট, ঠাকুরগ o।
24242 েক, eiচ েমেমািরয়াল েহলথ েটকেনালিজ i
uট,
দলারদগা,র্
মারা, নবাবগ , িদনাজ র
24252 েনােবল েমিডেকল i
uট, ডায়ােব ক েমাড়, িনu টাuন,
িদনাজ র।
24255 িদনাজ র েমিডক াল i
uট, পাহাড় র, সদর, িদনাজ র।
24264 u রব েমিডক াল iনি uট, লালবাগ 3য় মসিজদ,
িদনাজ র।
24265 আেনায়ারা কেলজ aব েমিডেকল েটকেনালিজ, িমজর্া র,
iহারী, িদনাজ র।
24266 e ােপােলা েমিডক াল iনি uট, খামার কাচাi, িব েরাড,
সদর, িদনাজ র।
25228 ি েয় ভ i
uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, নীলফামারী
25229 ড র i
uট a েমিডেকল েটকেনালিজ, নীলফামারী।
26183 মানিসকা েমিডেকল iনি uট, খাতাপাড়া, সা ীবাড়ী,
আিদতমারী, লালমিনরহাট।
27196 বাংলােদশ i
uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ e
আ াসেনা াফী (িবম ), পীরজাদাবাদ, বদরগ , রং র।
27214 আ ল জিলল সরকার েমেমািরয়াল েমিডেকল i
uট,
েবiলী ীজ, মীরবাগ, কাuিনয়া, রং র।
27223 েস াল i
uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, বাসা # 52, েরাড
# 12, নবাবগ বাজার েরাড, ি পাড়া, রং র।
27225 রং র েমিডক াল i
uট, রং র।
27226 েড া েমিডক াল i
uট, েট টাiল েমাড, আর. েক. েরাড,
রং র।
27227 রং র েহলথ iনি uট, িজ.eল.রায় েরাড, খাসবাগ, সদর,
রং র।
2818৯ জনতা েমিডেকল iনি uট, নােগ রী, কুিড় াম।

পৃ া # 1

িমক

7.
8.

9.

10.

11.

েক
েকাড

িনব র্ািচত পরী া েকে র
নাম o কানা

নং

েয সকল িশ া িত ােনর পরী াথ রা পরী ায় aংশ হণ করেবন
েকাড নং
িত ােনর নাম o কানা

ম

i
uট, কুিড় াম।
29144 েটকিনক াল ল e
1.
কেলজ, গাiবা া।
31213 েভােকশনাল চাস র্ ে িনং 1.
কেলজ, ব ড়া।
2.

29248 কিমuিন েমিডেকল i
uট, থানা পাড়া, গাiবা া সদর,
গাiবা া।
31234 াiম iনি uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, বা রতলা, ব ড়া
31235 eমeসeস েমিডেকল i
uট aব িরসাচ র্ e
েটকেনালিজ, েঠ ামারা, েগাকুল, ব ড়া সদর, ব ড়া।
3. 31275 ব ড়া i
uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, জােন সাবান
হাuিজং কমেপ , জািমল নগর, ব ড়া।
4. 31276 আiিডয়াল েমিডক াল েটকেনালিজ, েশর র েরাড কেলানী, ব ড়া
5. 31277 i
uট aব iনফরেমশন েমিডক াল েটকেনালিজ,
েশর র েরাড কেলানী, ব ড়া।
6. 31278 eকােডমী aব েহলথ সােয় e েমিডক াল েটকেনালিজ, বািড়
নং-32, uপশহর, ব ড়া।
7. 31279 েনাবল i
uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, হািসনা িভলা,
েগাiল েরাড, া র, ব ড়া।
8. 31296 েসবা i
uট aব েহলথ েটকেনালিজ, ন ী াম বাজার,
ন ী াম, ব ড়া।
9. 31299 i
uট aব েহলথ েটকেনালিজ, তােনাড়া েরাড, েসানার
পি , রাতন বাজার, পচ িচয়া, ব ড়া।
10. 312৯৯ ব ড়া i
uট aফ iনফরেমশন েমিডক াল েটকেনালিজ,
কগাড়ী শাহজাহান র, ব ড়া।
32146 েটকিনক াল ল e
1. 32245
াি i
uট aব েহলথ েটকেনালিজ, চক-eনােয়ত
কেলজ, নoগ ।
(দয়ােলর েমাড়), নoগ েপৗরসভা, নoগ ।
2. 32251 নিজ র ারােমিডেকল i
uট, নিজ র েপৗরসভা,
প ীতলা, নoগ ।
3. 32267 iuনাiেটড েমিডেকল i
uট, নoগ ।
33163 চ পাiনবাবগ
1. 33171 পিরবতর্ন iনি uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, িশবতলা,
পিলেটকিনক i
uট,
চ পাiনবাবগ ।
চ পাiনবাবগ ।
2. 33181 চ পাiনবাবগ েমিডেকল েটকেনালিজ iনি uট, বাড়ী নং-49,
oয়াডর্-13, কিলতলা, িঝিলম েরাড, চ পাiনবাবগ ।
3. 33192 জনেসবা i
uট aব েহলথ েটকেনালিজ, আরামবাগ িব
েরাড, চ পাiনবাবগ ।
34228 রাজশাহী মিহলা
1. 34279 রেয়ল েমিডেকল i
uট, িশরiল, েঘাডামারা, েবায়ািলয়া,
পিলেটকিনক i
uট,
রাজশাহী।
রাজশাহী।
2. 3427৯ াশনাল i
uট aব েহলথ েটকেনালিজ i
uট,
6৯1/8, েস র-2, uপশহর, রাজশাহী।
3. 34281 আiিডয়াল i
uট aব ারােমিডক াল েটকেনালিজ, রাজশাহী
4. 34313 মিন র্ং ে ারী iনি uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, েহাি ং
নং-9, মিহষ বাথান ব র্পাড়া, রাজশাহী।
5. 34314 িব, eন i
uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, কািজহাটা,
ে টার েরাড, রাজপাড়া, রাজশাহী।
6. 34341 বের iনি uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, 295/296, uপর
ভ া, কাজলা, রাজশাহী।
7. 34348 রাজশাহী ারােমিডক াল i
uট, স রা, েবায়ািলয়া, রাজশাহী।
8. 34356 রাজশাহী হাজী আবুল েহােসন i
uট aব েটকেনালিজ,
বাড়ী নং-7৯, রাতন eয়ারেপাট র্ েরাড, স রা, রাজশাহী।
9. 3437৯ বাঘমাড়া েহল েটকেনালিজ, রাজশাহী।
10. 34381 পীয়ারেলস i
uট aব েহলথ েটকেনালিজ, নoহাটা
েপৗরসভা, পবা, রাজশাহী।
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িমক

12.

েক
েকাড

িনব র্ািচত পরী া েকে র
নাম o কানা

35311 েট টাiল i
uট,
রামাiগাছী, নােটার।

13.

36175 িসরাজগ পিলেটকিনক
i
uট, িসরাজগ ।

14.

37173 পাবনা পিলেটকিনক
i
uট, পাবনা।

নং

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

15.

38151 কুি য়া পিলেটকিনক
i
uট, কুি য়া।

6.
1.
2.
3.
4.

16.
17.
18.
19.
20.

39117 েটকিনক াল ল e
কেলজ, েমেহর র।
3৯117 েটকিনক াল ল o
কেলজ, য়াডা া।
41125 েটকিনক াল ল e
কেলজ, িঝনাiদহ।
42147 মা রা পিলেটকিনক
i
uট, মা রা।
44143 েটকিনক াল ল e
কেলজ, যেশার।

1.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

21.

45159 সাত ীরা পিলেটকিনক
i
uট, সাত ীরা।
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35217 েসবা iনি uট aব েহলথ েটকেনালিজ, েপে াবাংলা, িসংড়া, নােটার
35218 িসংড়া েহলথ েটকেনালিজ iনি uট, আকিলমা িভলা,
চকিসংড়া, িসংড়া, নােটার।
35234 রািজয়া বাড়ী েহলথ েটকেনালিজ i
uট, নােটার।
35235 িদ রেয়ল i
uট a েহলথ েটকেনালিজ, নােটার।
35236 ে রণা i
uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, নােটার।
36228 িসরাজগ i
uট aব েটকেনালিজ, িনu ঢাকা েরাড, িসরাজগ ।
36232 শাহজাদ র েমিডক াল i
u, শাহজাদ র, িসরাজগ ।
36239 িসরাজগ i
uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, ফজ ল
হক েরাড, িসরাজগ সদর,িসরাজগ ।
371৯7 আল আমানা i
uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, পাবনা
37227 হাজী আবু ব র-কদবা কিমuিন েহলথ o নািসং iনি uট, পাবনা
েক ীয় সমবায় াংক ভবন, হাজী মহসীন েরাড, িদলাল র, পাবনা।
37228 বাংলােদশ i
uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, মিজব
ােলস, িপিপ েরাড, িসংগা, গাংেকালা, পাবনা।
37229 পাবনা েমিডক াল েটকেনালিজ কেলজ, পাবনা থানা েরাড,
শালগাড়ীয়া, পাবনা।
37257 পাবনা েহলথ েটকেনালিজ iনি uট, সদর হাসপাতাল েরাড,
পাবনা সদর, পাবনা।
37259 পাবনা েমিডক াল iনি uট, পাবনা সদর, পাবনা।
38172 কুি য়া েমিডেকল i
uট, আেলা ভবন, eন.eস. েরাড
(িস ার েমাড়), কুি য়া।
38178 নথ র্ েব ল i
uট aব েহলথ সাi e েটকেনালিজ,
79/2, আর.িস.আর.িস সড়ক, কুি য়া।
38186 ে শালাiজড েমিডেকল iিনি uট, 6/4, েজেহর আলী
িব াস েলন, কািলশংকর র, কুি য়া।
38199 িভশন i
uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, আিজ র
রহমান প াজা, িস ার েমাড়, eন.eস েরাড, কুি য়া।
39136 i
uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, েমেহর র।
3৯158 িনu আiিডয়াল েমিডেকল iনি uট e েটকেনালিজ, শাহনাজ
ানশন, আলমডা া েরাড, েপৗর কেলজ, য়াডা া।
3৯168 eম. eস. দা i
uট a েমিডক াল েটকেনালিজ, য়াডা া।
41178 ত াশা েমিডেকল iনি uট, হামদহ, িঝনাiদহ।
41185 নবগ া েমিডেকল i
uট, িঝনাiদহ।
42154 iuিন াব i
uট aব েমিডক াল e েড াল েটকেনালিজ,
নড়াiল েরাড, চাuিলয়া বাস া মা রা।
42155 মা রা কেলজ aব েমিডক াল েটকেনালিজ, মা রা।
43142 নড়াiল েমিডক াল েটকেনালিজ, আ ম েরাড, পগ বাজার,
নড়াiল সদর, নড়াiল।
441৯৯ ডাঃ েমসবাহ-uর-রহমান েমিডেকল েটকেনালিজ কেলজ
সতলা েমাড়, বকড়র, েকাতয়ািল, যেশার।
44236 িবিসeমিস কেলজ aব েমিডক াল েটকেনালিজ
96/e, ঢাকা েরাড, পি ম বারা ী পাড়া, যেশার।
44285 েচৗগাছা েমিডেকল iনি uট e েটকেনালিজ, েচৗগাছা
বাজার, েকাট চ দ র েরাড, েচৗগাছা, যেশার।
45183 eিভeeস েমিডক াল সােয় i
uট, সাত ীরা সদর, সাত ীরা।
451৯6 সাত ীরা েমিডক াল i
uট, সাত ীরা সদর, সাত ীরা।
451৯7 খান বাহা র আহসান uল াহ েমিডক াল i
uট,
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46212
46213

3.

46227

4.

46233

5.

46234

6.

46236

7.

46237

8.

46242

9.

46251

10. 46259
11. 4718৯
24.

25.
26.

4৯162 প য়াখালী পিলেটকিনক
i
uট, প য়াখালী।

5112৯ েটকিনক াল ল e
কেলজ, েভালা।
5313৯ েটকিনক াল ল e
কেলজ, বিরশাল।

27.

56118

28.

57124

29.

59123

30.

61114

1.

4৯213

2.

4৯216

1.

51157

ম

সাত ীরা।
িস েমিডেকল i
uট, 214, িবআiিডিস, খািলশ র, লনা
শাহ ারােমিডেকল i
uট কেলজ, েরাড-4, বাসা-87,
েসানাডা া, আ/e, লনা।
লনা েমিডেকল i
uট, 59, খানজাহান আলী েরাড, iমান
uি ন কমেপ , লনা।
িশিরনা হািমদ i
uট aব নািসং, ফােতমা েমেমািরয়াল
ল কমেপ , পািনগািত, ব গািত, িদঘিলয়া, লনা।
রবন েমিডক াল i
uট, িলিল কমেপ , i-23, জলীল
সরনী, বয়রা, লনা।
িস iেমিজং েমিডক াল i
uট,46, েকিডe eিভিনu
(খিলল েচ ার), লনা।
আমদা্ i
uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, 21, ধমর্সভা
স েরাড, লনা।
িনu লাiফ iনি uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ,
থপাড়া, কবরখানার েমাড়, লনা।
ি ক েমিডেকল i
uট, েডনি কেলজ েরাড, েদৗলত র,
লনা।
য়ার েমিডেকল i
uট, 58 পালপাড়া েরাড, আলমনগর,
খািলশ র, লনা
খানজাহান আলী েমিডক াল i
uট, 25/2, স েরাড নং-2,
বােগরহাট।
েফারসাiট েমিডেকল iনি uট, রাম র, জামলা,
রাম র, মকী, প য়াখালী।
িডজe াবল oেয়লেফয়ার ফাuে শন সােয় e েমিডক াল
েটকেনালিজ iনি uট, 27 সবুজবাগ 2ম েলন, টাuন
কািলকা র, প য়াখালী।
েভালা েমিডেকল সােয় e েটকেনালিজ, েভালা সদর, েভালা।

53169 বাংলােদশ i
uট aব েহ থ e েটকেনালিজ, a েফাড র্
মিশন েরাড, বিরশাল।
2. 53246 সাuদ র্ান েমিডক াল সাiেয় e েটকেনালিজ i
uট,
বিরশাল।
েটকিনক াল ল e
1. 56146 মেডল iনি uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, 379 বদর
কেলাজ, েগাপালগ ।
সড়ক, েগাপালগ ।
2. 56151 ি েমিডক াল i
uট,েটেকরহাট,কেলজ েরাড,
ক দ র, েগাপালগ ।
েটকিনক াল ে িনং
1. 57166 oেয় াণ র্ েমিডক াল i
uট,হাসামিদয়া, য র্িদয়া,
েস ার, ফিরদ র।
েবায়ালমারী, ফিরদ র
2. 57183 সান াoয়ার i
uট a েহ থ সাi , ফিরদ র।
েটকিনক াল ল e
1. 5913৯ পল ী া েমিডেটক i
uট,283, নারা াi, আনসার
কেলজ, মািনকগ ।
ক াে র পি েম, বাস া , মািনকগ ।
2. 59167 কনিফডে েমিডেকল i
uট, জয়রা কেলজ েরাড,
মািনকগ ।
3. 61583 েরাম আেমিরকান েমিডেকল i
uট, দি ণপাড়া, ধামরাi,
সাভার।
বাংলােদশ i
uট
1. 61332 ঢাকা i ার াশনাল i
uট aব েটকেনালিজ, 264/2, ীন
aব গ াস e িসরািমক,
েরাড, ঢাকা।
েতজগ o, ঢাকা।
2. 61333 েরিডেয় কেলজ aব েমিডেকল েটকেনালিজ, 81-82 শহীদ
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9.
aব গ াস e িসরািমক,
েতজগ o, ঢাকা।
10.
11.
12.
13.

31.

14.
1.

61148 বাংলােদশ-জামর্ান
েটকিনক াল ে িনং
েস ার, িমর র-3, ঢাকা। 2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
32.

61514 বাংলােদশ-েকািরয়া
কািরগির িশ ণ েক ,
দার স সালাম, িমর র,
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তাজuি ন আহে দ সরণী, মহাখালী, ঢাকা।
61336 ঢাকা েমিডেকল i
uট, 68/9, পা পথ, ঢাকা।
61365 u রা i
uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, বািড়-26, েরাড22, েস র-1৯, u রা, ঢাকা।
61376 a াডভা ড েমিডেকল i
uট, বািড়-55, েরাড-26, ব কিড, বনানী, ঢাকা।
61377 কানাডা-বাংলােদশ i
uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, বািড়3/িব, েরাড-9, িনকু -3, িখলে ত, ঢাকা।
61378 বা া েমিডেকল i
uট, গ-214/2, ম বা া, গিত
রনী, ঢাকা।
61379 শিহদ eস.e. েমেমািরয়াল েমিডেকল i
uট, বািড়-31,
েরাড-24, েস র-21, কামারপাড়া বাস া , u রা মেডল
টাuন, u রা, ঢাকা।
61382 বাংলােদশ েমিডেকল i
uট, বািড়-2৯, েরাড-9, েস র-8,
u রা, ঢাকা।
61563 u রা েমিডেকল i
uট, আব ল াহ র, u রা, ঢাকা2341।
61564 িদ িনডাসা iনি uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, 31/36 নথ র্
সাuথ েরাড, িসি ক বাজার, ঢাকা-2111।
61584 ঢাকা i ার াশনাল িডে ামা েমিডেকল কেলজ, 221/2 পি ম
েধালাiপাড়, যা াবািড়, ঢাকা-2315।
61614 েসবা েমিডক াল i
uট aব েটকেনালিজ, 53-54 িসে শরী
সাকুর্লার েরাড, ঢাকা।
61743 য়ার েমিডক াল i
uট, ঢাকা।
61366 সাiক i
uট aব মােনজেম েটকেনালিজ, বািড়-৯,
েরাড-3, ব ক-িব, েসকসন-7, িমর র, ঢাকা।
61367
াকর্ i
uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, 55/ িচিড়য়াখানা
েরাড, িমর র-2, ঢাকা।
6136৯ ঢাকা িডে ামা েমিডক াল i
uট, 881, েশoড়াপাড়া,
েরােকয়া সরণী, িমর র, ঢাকা। 61198
61371
গিত েমিডেকল i
uট, েসকসন-25, িমর র, ঢাকা।
61372 eস.িপ.েক.eস েমিডেকল i
uট, বািড়-7, েমiন েরাড-4,
েসকশন-8, িমর র-22, বাস া , িমর র েক ীয় মসিজেদর
পােশ, িমর র, ঢাকা।
61373 eiম বাংলােদশ েমিডেকল i
uট aব েহলথ সােয় e
েটকেনালিজ, বািড়-21, েরাড-৯, িমর র-22, ঢাকা।
61433 েদশ েমিডেকল i
uট, 22/e, 4/2, পল বী, িমর র, ঢাকা।
6154৯ সাভার েমিডক াল i
uট, িব-4/2, জােল র, আিরচা েরাড,
সাভার, ঢাকা-2451।
61586 িমর র iনি uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, 2145, ব র্
েশoড়াপাড়া, িমর র, ঢাকা
61587 তাজuি ন িসকদার i
uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ,
( eসআi eম ), 6/eফ, িজ, iেiচ, দার স সালাম েরাড,
িমর র-2, ঢাকা।
61642 u রা আ িনক েমিডেকল i
uট, 48-আ ল া র,
u রা, ঢাকা-2341।
61327 বাংলােদশ i
uট aব েমিডেকল সােয় (িবআieমeস),
eন/34, রজাহানেরাড, েমাহা দ র, ঢাকা।
61331 বাংলােদশ িরসাচ র্ i
uট ফর iন ে েটড েমিডেকল, বাড়ী
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61514 বাংলােদশ-েকািরয়া
কািরগির িশ ণ েক ,
দার স সালাম, িমর র,
ঢাকা।

10.
11.
12.
13.

33.

62123 েটকিনক াল ল e
কেলজ, নারায়ণগ ।

1.
2.

34.

63152 নরিসংদী পিলেটকিনক
i
uট, নরিসংদী

1.
2.

35.

64129 েটকিনক াল ল e
কেলজ, গাজী র।

3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

36.

6515৯ টা াiল পিলেটকিনক
i
uট, টা াiল।

1.
2.
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-7৯, েরাড-৯/e, 2৯- রাতন, ধানমি , ঢাকা।
61349 ড াফিডল পিলেটকিনক i
uট, ভবন-2, বাড়ী-3/িব, েরাড23, িমর র েরাড, ধানমি , ঢাকা।
61368 ঢাকা কেলজ aব েমিডেকল েটকেনালিজ, 61-63/িস, আসাদ
e ািভিনu, েমাহা দ র, ঢাকা।
61369 নথ র্ সাuথ েমিডেকল i
uট, 2৯/21, বাবর েরাড, ব ক-িব,
েমাহা দ র, ঢাকা।
61381 বাংলােদশ েমিডেকল i
uট, 69/71 িপিস কালচার
হাuিজং, েরাড-7, ব ক-খ, ামলী, েমাহা দ র, ঢাকা।
61383
ামলী আiিডয়াল েমিডক াল i
uট, 27/িস-িড,
রজাহান েরাড, েমাহা দ র, ঢাকা।
61384 ঢাকা i
uট aব েহলথ েটকেনালিজ, 2/31, মা ন েরাড,
েমাহামদ র, ঢাকা।
61543 েজফরী iনি uট aব েহলথ সাi e েটকেনালিজ, 6িসকদার িরেয়ল ে ট েরাড, মিনকা ে ট, পি ম, ধানমি ,
ঢাকা।
61577 বাংলােদশ e ােসািশেয়শন ফর িদ eজ e i
uট aব
েজিরয়াি ক েমিডিসন (িবeeআiিজeম), আগারগ o, ঢাকা।
61593 াশনাল েমিডেকল iনি uট aব েটকেনালিজ, িড-47,
ব ক-i, জািকর েহােসন েরাড, েমাহা দ র, ঢাকা।
61613 আiিডয়াল iনি uট aব েহলথ েটকেনালিজ
(আiআieiচ ), 29/25, তাজমহল েরাড (িমনার মি জেদর
পি ম পােশ), ব ক-িস, েমাহা দ র, ঢাকা।
61627 শা ি েমিডেকল iনি uট, িব-5, তালবাগ, থানা েরাড,
সাভার, ঢাকা।
6214৯ নারায়ণগ েমিডক াল i
uট, ( লতা), পগ , নারায়ণগ ।
62152 iিনি uট aব িডে ামা েমিডক াল েটকেনালিজ iন
নারায়ণগ , মাiয়া প াজা, েরাড নং-9, িসি রগ হাuিজং
িলিমেটড আ , িসি রগ , নারায়ণগ ।
62163 েবরগ o েমিডেকল iনি uট, েবরগ o, আতলা র বাজার,
েভালাব, পগ , নারায়ণগ ।
63194 েহলথ িলংক iনি uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, ধা য়া,
শহীদ আসাদ কেলজ েগট, িশব র, নরিসংদী।
63195 শােহ তাপ i
uট aব েমিডেকল সাi , শােহ তাপ, নরিসংদী।
6416৯ ল ন েমিডক াল e েড াল i
uট, তাoিসন টাoয়ার,
িবআiিডিস েরাড, গাজী র।
64178 িলংকন েমিডক াল i
uট, গাজী র
64179 মমতাজ েবগম েমিডক াল েটকেনালিজ কেলজ, মাoনা
েচৗরাস া, র, গাজী র।
64183 গাজী র ারােমিডক াল কেলজ, চা না সদর, গাজী র।
64184 গাজী র েমিডেকল iনি uট, গাজী র।
6418৯ ভাoয়াল গাজী র েমিডেকল i
uট, গাজী র।
64191 iuিনক iনি uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, 42, 44 খান
মি ল, eম.েক.েসেটলাiট টাuন, চা না, েচৗরাস া, গাজী র।
64194 চা না i
uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, বাড়ী নং-22,
oয়াড র্ নং-12, ব ক িব, ময়মনিসংহ েরাড, গাজী র।
651৯৯ মেনায়ারা েমিডেকল েটকেনালিজ কেলজ e হাসপাতাল,
ঞা র, টা াiল।
65211 টা াiল i
uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, রাতন েজল
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3.
4.
5.

65224
65239
6523৯

6.

65254

7.
8.

65255
65256

9.

65258

10. 65259
11. 6525৯
12. 65262
13. 65263
37.

38.

39.

40.

41.

66145 েটকিনক াল ল e
কেলজ, জামাল র।

1.
2.
3.

65257
65261
66186

4.
68178 ময়মনিসংহ পিলেটকিনক 1.
i
uট, ময়মনিসংহ
2.

661৯5
68213
68214

3.

68238

4.
5.
6.

68259
68299
68334

7.
1.

68361
69156

2.

69179

1.

6৯178

2.

6৯188

3.
4.

6৯189
6৯192

1.

72142

69119 েটকিনক াল ল e
কেলজ, েন েকানা।
6৯129 েটকিনক াল ল e
কেলজ, িকেশারগ ।

72127 িসেলট পিলেটকিনক
i
uট, িসেলট।
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ম

েরাড, আকুর টাকুর, টা াiল।
ম র মেডল েটকিনক াল i
uট, েটংরী, ম র, টাংগাiল।
ম র ারােমিডেকল কেলজ, ম র, টাংগাiল।
শাহজালাল (রহঃ) েমিডক াল iনি uট, েমiন েরাড,
টাংগাiল সদর, টাংগাiল।
বাংলােদশ েহলথ েমিডেকল i
uট,ন ন বাস া র্ িম
িভটা েরাড, টা াiল।
ি েমিডেকল i
uট, ঘাটাiল, টাংগাiল।
eেল া i
uট aব েটকেনালিজ, বাগানবাড়ী, eেল া,
কািলহাতী, টা াiল।
a েফাড র্ কেলজ aব সােয় e েটকেনালিজ, মাজার েরাড,
টাংগাiল সদর, টাংগাiল।
ধেল রী ারােমিডেকল কেলজ, বটতলা, টাংগাiল।
হাজী আবুল েহােসন i
uট aব েটকেনালিজ, েহােসন
কমেপ , মসিজদ েরাড, টাংগাiল।
aরিবট েমিডেকল iনি uট, কু িদিন কেলজ েরাড,
সাবািলয়া, বটতলা, টা াiল।
েগাপাল র েমিডেকল েটকেনালিজ কেলজ, জ রা প াজা,
েগাপাল র, টাংগাiল।
ধনবাড়ী সাi e েটকেনালিজ কেলজ, ধনবাড়ী, টাংগাiল।
ধনবাড়ী েমিডেকল েটকেনালিজ কেলজ, ধনবাড়ী, টাংগাiল।
জিসম uি ন সরকার i
uট aব মড র্ান সাi (JIMS)
িনu কেলজ েরাড, জামাল র।
জামাল র েমিডেকল েটকেনালিজ i
uট, জামাল র।
েমরী েমিডেকল i
uট, 3/2 সারদা েঘাষ েরাড,
ময়মনিসংহ।
নািসরাবাদ i
uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, 29,
লবাড়ীয়া েরাড, ময়মনিসংহ।
ভা কা েমিডক াল েটকেনালিজ iনি uট, ভা কা,
ময়মনিসংহ।
ােবা i
uট a েমিডক াল েটকেনালিজ, ময়মনিসংহ।
শাপলা েমিডেকল েটকেনালিজ i
uট, ময়মনিসংহ।
আর আi eম েমিডেকল i
uট, বাiপাস েরাড, বােড়রা,
ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ।
আল-i সান েমিডক াল েটকেনালিজ কেলজ, ময়মনিসংহ।
i
uট aব e েকশন িরসাচ র্ e িহuমান িরেসাস র্, সদর
হাসপাতাল েরাড, েন েকাণা।
েন েকাণা িদশারী েমিডেকল iনি uট, হাসপাতাল েরাড,
েন েকাণা সদর, েন েকাণা।
িকেশারগ সােয় e েমিডক াল েটকেনালিজ, খরমপি ,
েশালািকয়া, সদর, িকেশারগ ।
eস e eস iনি uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, 2397,
তিনকা ানশন, তিনকা েজনােরল হাসপাতাল ( াঃ) ক া াস,
চরেশালািকয়া, িকেশারগ ।
খ কার আ ল মা ান েমিডক াল iনি uট, িকেশারগ ।
িকেশারগ iনি uট aব েটকেনালিজ েমিডেকল,
েহােসন র, িকেশারগ ।
i
uট aব েমিডেকল e ারােমিডেকল েটকেনালিজ,
পেয় িভu (5থ র্ তলা) আ রখানা, িজিপo ব নং-22৯, িসেলট।
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72161 মিনংবাড র্ ারােমিডক কেলজ, িরয়াজ ানসন, িবদ বাজার,
িসেলট
42. 73135 েমৗলভীবাজার
1. 73133 iuিনক কেলজ aব েমিডেকল iনি uট ,63, শমেশর নগর
পিলেটকিনক i
uট,
েরাড, েমৗলভীবাজার
েমৗলভীবাজার।
2. 73134 েমৗলভীবাজার i
uট aব েমিডক াল সাi e
েটকেনালিজ, শাহেমাস ফা েরাড, েমৗলভীবাজার।
3. 74136 শাহজালাল iনি uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, আশা
মােকর্ট, রাম
িমশন েরাড, হিবগ ।
43. 75123 েটকিনক াল ল o
1. 75146 েব ল i
uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, মেডল প াজা,
কেলজ, া ণবািড়য়া।
া ণবািড়য়া।
2. 75151 আহেমদ iনি uট aব েহলথ েটকেনালিজ, নবীনগর,
া ণবািড়য়া ।
44. 76165 কুিমল ◌া পিলেটকিনক 1. 76166 িসিসeন পিলেটকিনক i
uট, েচৗ রী eে ট, িসিসeন
i
uট, কুিমল ◌া।
সড়ক, েকাটবািড়, কুিমল ◌া।
2. 76199 াশনাল ারােমিডক াল i
uট, েপাঃ সদর র, আদশর্
সদর, কুিমল ◌া
3. 761৯1 েকাটবাড়ী শহীদ িত ারােমিডেকল i
uট, েদৗলত র,
কুিমল া সদর, কুিমল া।
4. 761৯4 েড া i
uট েমিডেকল েটকেনালিজ i
uট
েরiসেকাস র্, কুিমল া।
5. 76218 সফট-েটক i
uট aব েমিডক াল েটকেনালিজবািড়-461,
3য় তলা, বা ড়তলা, কুিমল া-4611।
55. 76165 কুিমল ◌া পিলেটকিনক 6. 76227 া মাকর্ ারা-েমিডক াল i
uট, কুিমল া।
i
uট, কুিমল ◌া।
7. 76228 aভয়া ম i
uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ, লাকসাম
েরাড, কুিমল া।
8. 76239 e,িব,eম েগালাম েমাস ফা i
uট েহলথ েটকেনালিজ,
েদিব ার, কুিমল া।
45. 77132 েটকিনক াল ল a া
1. 77173 হাজীগ েমিডক াল iনি uট, রভী ভবন, হাজীগ ,
কেলজ, চ দ র।
চ দ র।
46. 78127 ল ী র পিলেটকিনক
1. 78134 ল ী র আiিডয়াল i
uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ,
i
uট, ল ী র।
সদর থানা, ল ী র।
47. 7912৯ েটকিনক াল ল a া
1. 79158 েনায়াখালী ারােমিডেকল কেলজ, রাতন হাসপাতাল ভবন,
কেলজ, মাiজদী,
মাiজদী েকাট র্, সদর, েনায়াখালী।
েনায়াখালী।
2. 79168 iমপা স েমিডেকল iনি uট, জাহান প াজা, কদমতলী,
মাiজদীেকাট র্, েনায়াখালী।
48. 7৯126 েফনী পিলেটকিনক
1. 7৯144 কমেপ েমিডেকল i
uট, া ানশন, u রা আবািসক
i
uট, েফনী।
eলাকা, হাজারী েরাড, েফনী।
49. 81159 চ াম পিলেটকিনক
1. 81226 কি েন াল i
uট aব েমিডেকল েটকেনালিজ, ছায়ানীড়,
i
uট, নািসরাবাদ,
28/5 কেলজ পারিসভাল িহল, চ াম।
চ াম।
2. 81254
ামলী আiিডয়াল েমিডক াল i
uট, 461/e, িসিডe
e ািভিনu, রাদ র, চ াম।
3. 81259 েগ াবাল েমিডেকল iনি uট, 4634 নং আরাকান েরাড,
চা গ o (বহ ারহাট সংল ), চ াম।
েজলা শাসক/uপেজলা িনব র্াহী aিফসার েয়াজেন েবাড র্েক aবিহত কের ঐ েজলা/uপেজলার িবধাজনক েয েকান েভ েত পরী া
হেণর ব া করেত পারেবন।
িতিদন পরী া েশেষ a পি িত েরাল o বিহ ার (যিদ থােক) েরাল aনলাiেন eি করেত হেব।
ত ীয় পরী া েশষ হoয়ার 18 (সাত) িদেনর মে হািজরাসীট, িশেরানামাপ , a পি িতর হাডকর্ িপ বাহক মারফত েবােড র্ েপৗছােত হেব।
ত ীয় পরী া েশেষ বহািরক পরী া েবাড র্ িনধ র্ািরত েকে হণ করেত হেব। বহািরক পরী ার েক তািলকা পরবিতর্েত কাশ
করা হেব।
2.
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া িরত/(ড. শীল কুমার পাল)
পরী া িনয় ক
েফানঃ ৯224394
ারক নং- 68.28.1111.412.42.116.2৯.52(2৯)

তািরখঃ 37-13-312৯ি ঃ

a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কা র্েথ র্ ে িরত হেলাঃ
1. সিচব, কািরগির মাদরাসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা-2111।
[ ি আকষ র্ণঃ aিতির সিচব (কািরগির)]
1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, eফ-5/িব, আগারগ o শাসিনক eলাকা, েশের বাংলা নগর, ঢাকা।
2. মহাপিরচালক, জনশি , কমর্সং ান o িশ ণ বু েরা, 9৯/3 কাকরাiল, ঢাকা।
3. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরদশর্ক/পিরচালক (আi িস), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা ।
4. পিরচালক ( িশ ণ), জনশি , কমর্সং ান o িশ ণ বু েরা, 9৯/3 কাকরাiল, ঢাকা।
5. uপেদ া, া
ি o েসবা িশ া ম েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড,র্ ঢাকা।
6. কিমশনার, েমে াপিলটন িলশ, ঢাকা/রাজশাহী/ লনা/বিরশাল/চ াম/িসেলট/ রং র।
7. েজলা শাসক, সংিশ েজলা।
8. িলশ পার, সংিশ েজলা।
uট/েটকিনক াল ল o কেলজ/কািরগির িশ ণ েক ------------------।
9. a /েকে র ভার া কমর্কতর্া, পিলেটকিনক i
10. uপেজলা িনব র্াহী কমর্কতর্া, সংিশ uপেজলা।
11. a /পিরচালক --------------------------------------------------------------------------12. িসে ম eনািল , বাকািশেবা (িব ি oেয়ব সাiেট কােশর জ a েরাধসহ)।
13. uপ-পরী া িনয় ক- েগাপনীয়/সনদ/েভাক/িবeম, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা ।
14. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন), বাকািশেবা, ঢাকা।
15. ডকুেম শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
16. সহকারী পরী া িনয় ক-িডে ামা/ িষ/েট টাiল/শট র্েকাস র্, বাকািশেবা, ঢাকা ।
17. ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
18. েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমর্কতর্া, বাকািশেবা, ঢাকা।
19. নিথ।

(েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার)
uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা)
েফানঃ ৯229887
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