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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
আগারগাo, শেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
ারক নং-বাকািশেবা/ক( াঃ ঃ)/3127/88 তািরখঃ 17-17-3127 ি ঃ

 

 

িব ি  
 

 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর চয়ার ান মেহাদেয়র a েমাদন েম িডে ামা iন মিডক াল টকেনালিজ িশ া েমর িনে  বিণত 
িশ াথ েদর সংি  িত ােনর a ে র পািরেশর আেলােক তােদর নােমর পাে  uি িখত িবভাগ, পব o িবধােনর আoতায় নঃভিতর 
a েমাদন দয়া হল।  

ঃ 
নং 

ছা /ছা ীর নাম িশ া িত ােনর নাম o 
কাড 

টেকালিজ বাড 
রাল 

রিজে শন সশন পব িবধােনর
নাম 

1. মাঃ িপয়ার আলী ব ড়া i uট aব 
মিডেকল টকেনালিজ, জােন 
সাবান হাuিজং কমে , 
জািমল নগর, ব ড়া-6911।  

ড াল 791747 6৯৯475 3125-26 3য় 3124

2. মাঃ মাসিফ র 
রহমান

াবেরটরী 791763 6৯৯459 3125-26 3য় 3124
3. তাপসী আকতার নািসং 7917৯6 6৯৯416 3125-26 3য় 3124

4. মাঃ সিলম সাiক i uট aব 
মিডক াল টকেনালিজ, 
বািড়-৯, রাড-3, ক-িব, 
সকসন-7, িমর র, ঢাকা। 

 

ড াল 794362 6৯785৯ 3125-26 3য় 3124
5. রািজনা আ ার ড াল 794334 6৯7888 3125-26 3য় 3124
6. মাক দা আ ার 

মা মা 
ড াল 794328 6৯7894 3125-26 3য় 3124

7. টব মার ড াল 794325 6৯7897 3125-26 3য় 3124

8. ঈশা ড াল 794354 6৯7868 3125-26 3য় 3124

9. মাঃ জাহা ীর 
আলম

ড াল 794332 6৯788৯ 3125-26 3য় 3124

10. আিত র রহমান াবেরটরী 794413 6৯77৯9 3125-26 3য় 3124

11. iসমাত জাহান িলজা াবেরটরী 791548 6৯৯674 3125-26 3য় 3124
12. মাঃ স জ িশকদার াবেরটরী 794412 6৯77৯৯ 3125-26 3য় 3124

13. iসরাত জাহান িম  াবেরটরী 794374 6৯7848 3125-26 3য় 311৯
14. মনা জাহান নািসং 644866 587356 3124-25 3য় 3124
15. ফােতমা জ জাহরা নািসং 794542 6৯767৯ 3125-26 3য় 3124

16. আশা শখ নািসং 644855 587367 3125-26 3য় 3124

17. মাঃ আশরা ল 
iসলাম

ড াল 794339 6৯7883 3125-26 3য় 3124

18. তােরক আিজজ 
নামান

ড াল 79433৯ 6৯7882 3125-26 3য় 3124

19. আলািমন িময়া ড াল 794346 6৯7876 3125-26 3য় 3124

20. মাঃ িমরাজ 
হাসাiন

াবেরটরী 7943৯4 6৯7818 3125-26 3য় 3124
21. জািহ ল iসলাম াবেরটরী 821826 ৯89781 311৯-21 7 31

22. রিফ ল iসলাম eস িপ ক eস মিডক াল 
i uট, বাড়ী-17 (5থ o 
6ম তলা), মiন রাড-14, 
সকশন-18, িমর র-22 নং 
বাস া , িমর র ক ীয় 
মসিজেদর পােশ, িমর র, 
ঢাকা-2327। 

ড াল 79479
9

6৯7423 3125-26 3য় 3124
23. সািফয়া ড াল 547514 4858৯6 3123-24 3য় 3124

24. মাঃ oয়ািহর রহমান শহীদ eস e মেমািরয়াল 
মিডক াল i uট, বাড়ী 
নং-31, রাড নং-24, স র-
21, কামারপাড়া বাস া , 
u রা মেডল টাuন, ঢাকা। 
 

ফামসী 645688 586534 3124-25 3য় 3124

25. তািনয়া সরকার ড াল 645637 586585 3124-25 3য় 3124

26. াব ী আলম রা ী আরআieম  মিডেকল 
iনি uট, 
বাiপাস রাড, বােড়রা, 
ময়মনিসংহ সদর, 

ি

ড াল 794993 6৯7229 3125-26 3য় 3124

27. মাঃ রােশ ল 
iসলাম 

াবেরটরী 547655 485616 3123-24 5থ 311৯

28. জিরন আ ার ন েকাণা িদশারী মিডেকল 
iনি uট, হাসপাতাল রাড, 
ন েকাণা সদর, ন েকাণা।

াবেরটরী 647719 5844৯3 3124-25 4য় 3124

 
a াহত........ 
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ঃ 
নং 

ছা /ছা ীর নাম িশ া িত ােনর নাম o 
কাড 

টেকালিজ বাড
রাল 

রিজে শন সশন পব িবধােনর
নাম 

29. মাঃ শাির র রহমান 
আিশক 

ভালা মিডেকল সােয়  e  
টকেনালিজ, ভালা, ভালা 
সদর, ভালা। 

াবেরটরী 541163 487437 3123-24 5থ 311৯

30. ত ন কাি  রায় রবন মিডক াল 
i uট, িলিল কমে , 
i-23, জলীল সরনী, বয়রা, 
লনা-৯111। 

ড াল 793361 6৯8861 3125-26 3য় 3124

31. মাঃ মা ল হক ড াল 793363 6৯8859 3125-26 3য় 3124

32. ভাকর পাল ড াল 793366 6৯8856 3125-26 3য় 3124

33. কৗিশক িব াস ড াল 793367 6৯8855 3125-26 3য় 3124

34. i ািহম খান ড াল 793373 6৯8849 3125-26 3য় 3124

35. iমরান শখ াবেরটরী 7933৯8 6৯8814 3125-26 3য় 3124
36. ল ী রানী ঘাষ নািসং 793425 6৯8797 3125-26 3য় 3124

37. সানিজদা নাহার স  নািসং 793436 6৯8786 3125-26 3য় 3124
38. মাসাঃ  ণা  খানম নািসং 547282 487761 3123-24 5থ 311৯
39. সাধন চ  রায় u রব  মিডক াল 

iনি uট, লালবাগ 3য় 
মসিজদ, িদনাজ র। 

ফামা 411471   39৯74৯ 3122-23 6ম 311৯

40. মাঃ রািকব হােসন 
নবাব

ফামা 411472 39৯749 3122-23 6ম 311৯

41. মাঃ মাহা র রহমান ফামা 411473 39৯748 3122-23 6ম 311৯

42. মা াক আহেমদ 
খান

ফামা 411474 39৯747 3122-23 6ম 311৯

43. মাঃ মন রানা ফামা 411476 39৯745 3122-23 6ম 311৯

44. মাঃ সিলম বাসার ফামা 411477 39৯744 3122-23 6ম 311৯
45. আকিলমা আ ার ড া  i uট aব 

মিডক াল টকেনালিজ, 
রiস কাস, িম া। 

াবেরটরী 797455 6৯4767 3125-26 3য় 3124

                                                                                          
া িরত/- 

( মাঃ  আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
ঢাকা-2318 

ারক নং-বাকািশেবা/ক( াঃ ঃ)/3127/88(26) তািরখঃ 17-17-3127 ি ঃ
 

a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ িরত হলঃ 
2।   সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
3।   পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা । 
4-22। a /পিরচালক,............................................................................................................................। 
23।  িসে ম eনািল , কি uটার সল, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
24।  uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
25।  চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
26।  নিথ। 
 

 

 

             
              (ড. মাহা দ আ  সাঈম) 
                uপ-পিরচালক ( কাশন) 

 কাির লাম িবেশষ   ( াসহ) aঃ দাঃ 
 বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

                ঢাকা-2318। 
 


