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

ারক নং- 68.28.1111.412.42.117.29.6৯

2.

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড
পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা)
আগারগ o, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318
Website: www.bteb.gov.bd
তািরখঃ 21-15-3129 ি ঃ

িব ি

িডেস র’3128-জা য়ারী’3129 মােস a ি ত া
ি o েসবা (Health Technology and Services) িশ া েমর 3128 সেনর
eক বছর েময়ািদ িডে ামা iন েমিডক াল আ াসাu 3য় পব েবাড সমাপনী পরী ায় aংশ হণ কের িনে া েরালনমবরধারী
পরী াথ গণ সকল িবষেয় তকায হoয়ায় তােদর েরাল ন েরর পােশ বিণত িসিজিপe-েত u ীণ েঘাষণা করা হেলা।
েরাল নমবরঃ
27196-বাংলােদশ i
uট a েমিডক াল েটকেনালিজ e আ াসেনা ািফ, রং র।
212616(4.69)
212618(4.83)
212619(4.89)
212872(4.63)
212874(4.66)
212875(4.51)
212876(4.46)
212877(4.42)
212879(4.69)
21287৯(4.71)
212881(4.61)
212882(4.69)
212884(4.63)
212885(4.62)
212886(4.59)
212887(4.68)
212889(4.53)
21288৯(4.77)
212891(4.53)
212892(4.79)
212894(4.79)
212895(4.62)
212896(4.63)
21289৯(4.59)
27226-েড া েমিডক াল i
uট, রং র।
2128৯1(4.63)
2128৯3(4.66)
2128৯4(4.54)
2128৯5(4.46)
2128৯7(4.5৯)
2128৯8(4.77)
2128৯9(4.62)
2128৯৯(4.52)
212912(4.69)
212913(4.79)
212914(4.62)
212916(4.46)
212918(4.6৯)
212919(4.77)
21291৯(4.6৯)
212921(4.87)
212924(4.67)
212925(4.57)
= 33 জন।
31235- eমeসeস েমিডক াল i
uট a িরসাস e েটকেনালিজ, ব ড়া।
21243৯(4.73)
21264৯(4.53)
212653(4.68)
212656(4.18)
212659(4.61)
21265৯(4.62)
212662(4.64)
212668(4.85)
21266৯(4.75)
212671(4.89)
212682(4.89)
212683(4.58)
212928(4.৯1)
212929(4.89)
21292৯(4.85)
212935(4.59)
212937(4.95)
21293৯(4.81)
212941(4.93)
212942(4.53)
212944(4.81)
212948(4.76)
212949(4.81)
21294৯(4.73)
212954(4.77)
= 42 জন
34279-রেয়ল েমিডক াল েটকেনালিজ i
uট, রাজশাহী।
212961(4.৯4)
212963(4.86)
212964(4.৯7)
212967(4.78)
212968(4.68)
212969(4.68)
212972(4.86)
212973(4.83)
212975(4.78)
212978(4.86)
212979(4.98)
21297৯(4.75)
212984(4.92)
212985(4.89)
212986(4.86)
46199-িদ i
uট a েমিডক াল সােয় e েটকেনালিজ, লনা।
212733(4.93)
212738(4.93)
21273৯(4.93)
212747(4.93)
212748(4.87)
212749(4.93)
212753(4.87)
212759(4.71)
21298৯(4.99)
212993(4.81)
212994(4.81)
212995(4.৯5)
212999(4.81)
21299৯(4.81)
2129৯1(4.৯5)
2129৯4(4.81)
2129৯5(4.81)
2129৯6(4.81)
2129৯9(4.99)
2129৯৯(4.99)
212৯11(4.99)
212৯15(4.81)
212৯16(4.64)
212৯17(4.৯5)
212৯1৯(4.81)
212৯21(4.99)
= 53 জন।

61327-বাংলােদশ i
212৯23(4.99)
D:\PDF\DMU\1830.doc

uট a েমিডক াল সােয় , ঢাকা।
212৯28(4.45)
212৯2৯(4.99)

212873(4.63)
212878(4.42)
212883(4.87)
212888(4.71)
212893(4.79)
= 3৯ জন।
2128৯6(4.65)
212911(4.71)
212917(4.63)
212923(4.4৯)

212657(4.73)
212669(4.63)
212686(4.99)
212936(4.73)
212943(4.93)
212951(4.73)

212965(4.৯4)
21296৯(4.76)
212976(4.78)
212981(4.76)
212987(4.86)

212966(4.89)
212971(4.75)
212977(4.89)
212982(4.৯7)
= 35 জন।

212745(4.93)
21274৯(4.93)
212991(4.73)
212996(4.99)
2129৯2(4.81)
2129৯7(4.81)
212৯13(4.81)
212৯18(4.81)

212746(4.93)
212751(4.93)
212992(4.81)
212997(4.৯5)
2129৯3(4.99)
2129৯8(4.73)
212৯14(4.81)
212৯19(4.81)

= 14 জন।
চলমান পাতা-13

(পাতা-13)

2.

61328- ি i
uট a েহল সােয় , ঢাকা।
212৯35(4.35)
212৯37(4.29)
212৯38(4.81)
212৯39(4.45)
212৯3৯(4.41)
212৯41(4.48)
212৯42(4.57)
212৯43(4.43)
212৯44(4.73)
212৯45(4.81)
212৯47(4.35)
212৯48(4.41)
212৯4৯(4.73)
212৯51(4.41)
212৯52(4.35)
212৯53(4.35)
212৯55(4.48)
212৯56(4.35)
212৯57(4.51)
212৯58(3.৯1)
212৯62(4.73)
212৯64(4.57)
212৯59(4.35)
212৯5৯(4.67)
212৯61(4.65)
212৯65(4.41)
212৯66(4.48)
212৯67(4.64)
212৯68(4.36)
212৯69(4.48)
212৯6৯(4.73)
212৯71(4.23)
212৯72(4.29)
=44 জন।
6132৯-েজেনিসস i
uট a েমিডক াল আ াসেনা ািফ e বােয়ালিজ, ঢাকা।
212৯78(4.59)
212৯7৯(4.65)
212৯81(4.45)
213131(4.81)
213132(4.48)
213136(4.66)
213137(4.93)
=18 জন।
68236-ময়মনিসংহ আ াসাu ে িনং i
uট, ময়মনিসংহ।
212৯89(4.৯5)
212৯8৯(4.৯5)
212৯91(4.99)
212৯87(4.99)
212৯88(4.93)
212৯92(4.99)
212৯93(4.93)
213112(4.93)
= 19 জন।
িডেস র’3128-জা য়ারী’3129 মােস a ি ত া
ি o েসবা (Health Technology and Services) িশ া েমর 3128 সেনর
2 বছর েময়ািদ িডে ামা iন েমিডক াল আ াসাu 3য় পব েবাড সমাপনী পরী ায় a তকায হoয়ায় িনে ণা েরালনমবরধারী
পরী াথ গণেক a ীণ েঘাষণা করা হেলা। e সকল পরী াথ েক িডে ামা iন েমিডেকল আ াসাu িশ া েমর পরবত 3য় পব েবাড
সমাপনী পরী ায় aিনয়িমত পরী াথ িহসােব সকল িবষেয় aংশ হেণর a মিত দান করা হেলা (েরিজে শেনর েময়াদ থাকা
mv‡c‡¶)।
েরাল নমবরঃ
27196- বাংলােদশ i
uট aব েমিডক াল েটকেনালিজ e আ াসেনা াফী (িবম ), রং র।
212622
= 12 জন।
27226-েড া েমিডক াল i
uট, রং র।
2128৯2
212915
= 16 জন।

212922

212926

212927

ড়া।
212684
212939
212953

212685
212945
212955

212998

212৯12

212৯63

= 15 জন।

uট aব েমিডক াল আ াসেনা াফী e বােয়ালজী, ঢাকা
213129
21312৯
213135

=15 জন।

31235- eমeসeস েমিডক াল i
uট a িরসাস e েটকেনালিজ, ব
212663
212677
21267৯
212931
212932
212934
212946
212947
212952
21295৯
= 27 জন।
46199-িদ i
212734
= 16 জন।

uট a েমিডক াল সােয় e েটকেনালিজ, লনা।
212735
212752

61327-বাংলােদশ i
212৯25
61328- ি i
212৯34
6132৯-েজেনিসস i
212৯76

uট a েমিডক াল সােয় , ঢাকা।
212৯27
=13 জন।
uট a েহল সােয় , ঢাকা।
212৯36
212৯49

68236-ময়মনিসংহ আ াসাu ে িনং i
212৯96
=12 জন

uট, ময়মনিসংহ।

uপের বিণত পরী ার ফলাফল েবােডর P~ovšÍ a েমাদন সােপে কাশ করা হেলা eবং aনাবধনতাবশতঃ বা aনিভে ত েকান
িব িত পরবত সমেয় পিরলি ত হেল তা সংেশাধন/পিরবতন/ ত াহার করার aিধকার সংরি ত রiল। ফলাফল msµvšÍ েকান
আপি থাকেল িত ান ধােনর মা েম িনধািরত িফ িদেয় ফলাফল কােশর 21 (দশ) কাযিদবেসর মে িনমণ া¶রকারী বরাবর
আেবদন করেত হেব।
া িরত/(ড. সুশীল কুমার পাল)
পরী া িনয় ক
েফানঃ 13-৯224394
চলমান পাতা-14
D:\PDF\DMU\1830.doc

(পাতা-14)

ারক নং- 68.28.1111.412.42.117.29.6৯(22)

তািরখঃ 21-15-3129 ি ঃ

a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ t
1. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
2. পিরচালক (কািরকুলাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
3. uপেদ া, া
ি o েসবা a ষদ, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
4. a /পিরচালক, ----------------------------------------------।
5. িসে ম eনািল (aিতঃ দাঃ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা (েনা শ Website e কােশর a েরাধসহ)।
6. uপ-পরী া িনয় ক-েগাপনীয়/সনদ, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
7. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
8. সহকারী পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
9. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
10. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােসানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।
11. নিথ।

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