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ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্(েম-আঃ)/3128/388                                                                        তািরখঃ 21-23-3128 ি ঃ  
েক  িব ি  

 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ পিরচািলত া য্ যুি  o েসবা িশ া ম 7 মাস েময়ািদ সািট র্িফেকট-iন-েমিডেকল আল াসাu  (CMU) ( লাi-
িডেস র 3128 েসশন) পরী া 37 িডেসমবর 3128 ি ঃ ম লবার হiেত িনে  বিণ র্ত পরী ােকে  eকেযােগ aনুি ত হেব। uে িখত পরী াস হ 
Litho যু  u রপে  aনুি ত হেব।  
 

িমক েক  
েকাডঃ 

েকে র নাম o িঠকানা িত ান
েকাড  

েকে  পরী ায় aংশ হনকারী িত ােনর নাম o িঠকানা

12 24157 েটকিনকয্াল  ল aয্া  কেলজ
িদনাজ র। 

24325 আেনায়ারা i িটিটuট aব  আ াসাu  
িমজর্া র, সুiহাির , িদনাজ র। 

13 27142 েটকিনকয্াল  ল aয্া  কেলজ
রং র। 

27196 বাংলােদশ i িটিটuট aব েমিডেকল েটকেনালিজ aয্া  
আ াসেনা াফী,(িবম ), i াহীম ানসন বাসা #3৯ েরাড 
#13,আর.েক েরাড , iসলামবাগ, রং র। 

14 311৯৯ বগুড়া পিলেটকিনক i িটিটuট
সদর, বগুড়া। 

31235 িট eম eস eস েমিডেকল i িটিটuট aব িরসাচ র্ e  েটকেনালজী 
িটeমeসeস ফাuে শন aিফস, েঠংগামারা,বগুড়া। 

   31362 সাiক i িটিটuট aব েমিডেকল আ াসাu  
েশর র েরাড,কােনাজগাড়ী, বগুড়া । 

15 34216 রাজশাহী পিলেটকিনক i িটিটuট, 
স রা, রাজশাহী। 

34279 রেয়ল েমিডেকল েটকেনালিজ i িটিটuট, িশরiল ক চা 
বাজােরর দি েণ, েঘাড়ামারা, েবায়ািলয়া, রাজশাহী। 

16 46159 লনা পিলেটকিনক i িটিটuট
খািলশ র, লনা। 

46199 িদ i িটিটuট aব েমিডেকল সােয়  aয্া  েটকেনালিজ                  
42/e, েকিডe eিভিনu, রেয়ল েমাড়, লনা। 

17 61198 ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক i িটিটuট 
আগার গo, ঢাকা-2318 

61327 বাংলােদশ i িটিটuট aব েমিডেকল সােয়  
eন/34 নুরজাহান েরাড, েমাহা দ র, ঢাকা। 

6132৯ েজেনিসস i িটিটuট aব েমিডেকল আ াসেনা াফী aয্া  
বােয়ালিজ, 73/5 িজগাতলা, ঢাকা-231৯। 

6173৯ কনিফেড i িটিটuট aব েমিডেকল  েটকেনালিজ, িখলগo, ঢাকা 
61753

 
সাiক i িটিটuট aব আ াসাu  
25, সুiেডন াজা, িমর র-2, ঢাকা । 

18 68178 ময়মনিসংহ পিলেটকিনক i িটিটuট
মাসকা া, ময়মনিসংহ। 

68236 ময়মনিসংহ আ াসাu  ে িনং i িটিটuট 
 ৯5/2 র মি ল, া  প ী ,ময়মনিসংহ। 

 

িবঃ ঃ  সংি  পরী াথ র েরিজে শন কাড র্ পরী ার েবশপ  (aয্াডিমট কাড র্) িহেসেব গ  হiেব।পরী া েশষ হoয়ার পর েক  সিচেবর uপি িতেত 
িত ান ধান u রপ গুেলা হলুদ কাপেড়র ােকট কের িনে র িঠকানায় পাঠােত হেব। 

� সংি  িত ানেক TC/ PC eবং PF eর ন র আগামী 37 িডেস র 3128 ি ঃ হেত 39 িডেস র 3128 ি ঃ তািরেখর  মে  Online-e  
ে রণ করেত হেব। 

� সংি  িত ান TC/ PC eবং PF eর  ন র  ে রেণর হাড র্  কিপ eবং হািজরা শীট  আগামী 13 জানুয়াির 3128 ি ঃ  তািরেখর  মে  
েবােড র্ িনে  িঠকানায় ে রণ  করেত  হেব। 

(aব i হলুদ কাপেড়র ােকেট সীলগালা কের) 
 
 
 
 
 
                                                                            

া িরত 
( ড. সুশীল কুমার পাল) 

পরী া িনয় ক 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

ঢাকা 2318 
েফানঃ ৯224394, 12825186949 

 
 

পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
দৃি  আকষ র্ণঃ েমাঃ সুলতান েহােসন, কািরকুলাম িবেশষ  
শট র্ েকাস র্ শাখা, েবাড র্ ভবেনর িপছেন 6ম তলা িবি ং-র 5থ র্ তলা 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-
2318। েমাবাiলঃ 12826-21965৯ 

িতিদন AšÍZ eকবার েবােড র্র  
oেয়ব সাiট (www.bteb.gov.bd) 
িভিজট ক ন। 

‘‘িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার 
বাংলােদশ’’ 
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ারক নং-বাকািশেবা/প-শট র্েকাস র্/3128/388(44)                                                                 তািরখঃ 21-23-3128 ি ঃ 
 

সদয় aবগিত o যথাযথ কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হiলঃ 

1. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, িশ াভবন, ঢাকা।
2. মহাপিরচালক, া য্ o েসবা aিধদ র, ঢাকা।
3. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
4. পিরচালক (কািরকুলাম), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
5. েজলা শাসক, সংি  সকল েজলা। 
6. uপেজলা িনব র্াহী aিফসার, সংি  সকল uপেজলা।
7. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (আগামী 2৯ িডেসমবর 3128 ি ঃ তািরেখর পূেব র্ েরিজে সন কাড র্ ি পূব র্ক 

েরিজে শন শাখায় ে রণ করাসহ িব ি িট oেয়ব সাiেট চােরর ব া হেণর জ  আপনােক aনুেরাধ করা হেলা।) 
8. uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। আগামী 2৯ িডেসমবর 3128 ি ঃ তািরেখর মে   েরিজে শন কাড র্ 

সরবরােহর জ  aনুেরাধ করা হiল। 
9. uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়),বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। a  েবােড র্র aনুেমািদত িবধান aনুযায়ী u  পরী ার প  

ণয়ন, ে রণ eবং GZ`msµvšÍ কাযািদ র্ স াদেনর জ  aনুেরাধ করা হiল। 
10. ায়ন কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
11. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
12. ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। (আগামী 2৯-31 িডেসমবর 3128 ি ঃ সংি  পরী া েক েক িলথুসহ 

u রপ  দােনর জ  aনুেরাধ জানােনা হেলা) 
24-29 েক  সিচব, .........সকল েক । (আগামী 2৯-31 িডেসমবর 3128 ি ঃ পরী া েক েক িলথুযু  u রপ  েবাড র্ হেত হণ কের,

CMU পরী া  িলথুযু  u রপে  হেনর জ  aনুেরাধ জানােনা হেলা) 
2৯-41 a /পিরচালক, া য্ যুি  o েসবা িশ া ম পিরচালনাকারী সকল িত ান।
42. েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া ,বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
43. েনািটশ েবাড র্, a  েবাড র্। 
44. সংি   নিথ। 

    
 

 
(েমাঃ সুলতান েহােসন) 
কািরকুলাম িবেশষ  

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
ঢাকা-2318 

েমাবাiলঃ 12826-21965৯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


