
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড    
আগারগ o, শেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
 

ারক নং-বাকািশেবা/ক( াঃo ঃ)/3127/89                                                                           তািরখঃ 17-17-3127 ি ঃ 
িব ি  

 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর চয়ার ান মেহাদেয়র a েমাদন েম িডে ামা iন মিডক াল টকেনালিজ িশ া েমর িনে া   
িশ াথ েদর সংি  ছাড়প  দানকারী o হণকারী a ে র স িতর ি েত uে িখত টকেনালিজ o পেবর হণকারী িত ােন বদলীেত 
ভিতর a েমাদন দয়া হল। 
 

 
নং 

ছা /ছা ীর নাম বাড 
রাল 

রিজঃ সশন
 

পব টকেনালিজ ছাড়প  দানকারী িত ান য িত ােনর ভিত
হেত i ক 

1. মাসাঃ সালমা খা ন 853577 7৯8664 3126-27 3য় াবেরটরী আমদা্ i uট aব 
মিডক াল টকেনালিজ, 21, 
ধমসভা স রাড, লনা। 
(66237) 

রবন মিডক াল i uট, 
িলিল কমে , i-23, জলীল 
সরনী, বয়রা, লনা-৯111।  
(46234) 

2. হ ািপ খানম 853588 7৯8634 3126-27 3য় নািসং

3. মাঃ আরজ মাহ দ 
জন 

858245 7৯3977 3126-27 3য় ড াল ব ড়া i uট aব 
মিডেকল টকেনালিজ, জােন 
সাবান হাuিজং কমে , 
জািমল নগর, ব ড়া-6911। 
 (31275) 

সাiক i uট aব 
মিডক াল টকেনালিজ, বািড়-
৯, রাড-3, ক-িব, সকসন-7, 
িমর র, ঢাকা। (61366) 

4. শহী ল iসলাম 858246 7৯3976 3126-27 3য় ড াল
5. শাহানা আ ার 858243 7৯3979 3126-27 3য় ড াল
6. রাজীব iকবাল 858263 7৯3959 3126-27 3য় াবেরটরী
7. মাঃ গালাম 

িকবিরয়া 
858259 7৯3963 3126-27 3য় াবেরটরী

8. শািহ র আ ার িম 858262 7৯395৯ 3126-27 3য় াবেরটরী
9. সাথী আ ার 858267 7৯3955 3126-27 3য় িফিজoেথরা

িপ 
10. মাঃ আসলাম uি ন 85826৯ 7৯3952 3126-27 3য় ফােমসী
11. মাঃ iu ফ হােসন 858271 7৯3951 3126-27 3য় ফােমসী
12. মাঃ আিম ল 

iসলাম 
858268 7৯3954 3126-27 3য় ফােমসী

13. মাঃ আ  ব র 
িসি ক 

858269 7৯3953 3126-27 3য় ফােমসী

14. কাজী িলনা আ ার 858278 7৯3944 3126-27 3য় নািসং
15. রািজয়া লতানা 858275 7৯3947 3126-27 3য় নািসং
16. কিহ র আ ার 858273 7৯3949 3126-27 3য় নািসং
17. হাoয়া আ ার 858272 7৯394৯ 3126-27 3য় নািসং
18. তাহিরমা রহমান ল  858277 7৯3945 3126-27 3য় নািসং
19. a রা বরাগী 85684৯ 7৯5373 3126-27 3য় নািসং আরআieম  মিডেকল 

iনি uট, 
বাiপাস রাড, বােড়রা, 
ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ। (68334) 

20. রতন হাজরা 858247 7৯3975 3126-27 3য় ড াল ব ড়া i uট aব 
মিডেকল টকেনালিজ, জােন 
সাবান হাuিজং কমে , 
জািমল নগর, ব ড়া-6911। 
 (31275) 

 
িনu লাiফ iনি uট aব 
মিডক াল টকেনালিজ, 
থপাড়া, কবরখানার মাড়, 
লনা। (46242) 

21. আ াহ বােয়র 858248 7৯3974 3126-27 3য় ড াল
22. ে ন ম ল 858249 7৯3973 3126-27 3য় ড াল
23. হালদ বাoয়ািল 85824৯ 7৯3972 3126-27 3য় ড াল
24. শখ oমর ফা ক 858251 7৯3971 3126-27 3য় ড াল
25. শখ মাহ বর রহমান 858252 7৯396৯ 3126-27 3য় ড াল
26. মাঃ ম ল কিবর 858253 7৯3969 3126-27 3য় ড াল
27. নািসর শখ 858254 7৯3968 3126-27 3য় ড াল
28. সাi ল iসলাম খান 858255 7৯3967 3126-27 3য় ড াল
29. ফজলার রহমান 858256 7৯3966 3126-27 3য় ড াল
30. মাঃ মহিসন মা া 858257 7৯3965 3126-27 3য় ড াল
31. িসলিভয়া আ ার 858258 7৯3964 3126-27 3য় ড াল
32. মাছাঃ শামীমা খানম 858264 7৯3958 3126-27 3য় াবেরটরী
33. সেরািজৎ ম ল 858265 7৯3957 3126-27 3য় াবেরটরী
34. আ াহ আল মা ন 858266 7৯3956 3126-27 3য় াবেরটরী
35. িল পারিভন 857৯56 7৯4172 3126-27 3য় ড াল সাiক i uট aব 

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

(61366) 
36. শাম ন নাহার 856821 7৯53৯2 3126-27 3য় নািসং আরআieম  মিডেকল 

iনি uট, 
বাiপাস রাড, বােড়রা, 
ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ। (68334) 

জিসম uি ন সরকার i uট 
aব মডান সাi  (JIMS) 
িনu কেলজ রাড, জামাল র। 
(66186) 

37. বা  িময়া 85825৯ 7৯3962 3126-27 3য় াবেরটরী সাiক i uট aব 
মিডক াল টকেনালিজ, 
বািড়-৯, রাড-3, ক-িব, 
সকসন-7, িমর র, ঢাকা। 

(61366) 

আরআieম  মিডেকল 
iনি uট, 
বাiপাস রাড, বােড়রা, 
ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ। 
(68334) 

38. আকিলমা 857৯7৯ 7৯4148 3126-27 3য় নািসং

a াহত............. 
 



 
নং 

ছা /ছা ীর নাম বাড 
রাল 

রিজঃ সশন
 

পব টকেনালিজ ছাড়প  দানকারী িত ান য িত ােনর ভিত
হেত i ক 

39. সািফয়া আফিরন 857৯82 7৯4146 3126-27 3য় নািসং সাiক i uট aব 
মিডক াল টকেনালিজ, 
বািড়-৯, রাড-3, ক-িব, 
সকসন-7, িমর র, ঢাকা। 

(61366) 

ব ড়া i uট aব মিডেকল 
টকেনালিজ, জােন সাবান 
হাuিজং কমে , জািমল নগর, 
ব ড়া-6911। (31275) 

40. িলিপ  858285 7৯3937 3126-27 3য় নািসং সাiক i uট aব 
মিডক াল টকেনালিজ, 
বািড়-৯, রাড-3, ক-িব, 
সকসন-7, িমর র, ঢাকা। 

(61366) 

আেনায়ারা কেলজ aব 
মিডেকল টকেনালিজ, 
িমজা র, iহারী, িদনাজ র। 
(24265) 

41. মিরনা আ ার 858287 7৯3935 3126-27 3য় নািসং

42. মৗ িম রায় 858286 7৯3936 3126-27 3য় নািসং

43. জািকয়া লতানা 858283 7৯3939 3126-27 3য় নািসং

44. iিত রায় 858284 7৯3938 3126-27 3য় নািসং

45. মাঃ মাতািসন হক 
শাহ 

858282 7৯393৯ 3126-27 3য় াবেরটরী

46. িম আ ার 858281 7৯3941 3126-27 3য় াবেরটরী

47. মাঃ আির ল 
iসলাম 

85827৯ 7৯3942 3126-27 3য় াবেরটরী

48. িজিম আ ার 854452 7৯776৯ 3126-27 3য় াবেরটরী

49. মাছাঃ a◌া◌ঁিখ 
খা ন 

796833 6৯5389 3125-26 5থ াবেরটরী নািসরাবাদ iনি uট aব 
মিডেকল টকেনালিজ, 29, 
লবাড়ীয়া রাড, 
ময়মনিসংহ। (68214) 

আল-আমানা i uট aফ 
মিডেকল টকেনালিজ, 
ল র র ( ক ীয় বাস টািমনাল 
সংল ), পাবনা সদর,  
পাবনা। (371৯7) 

50. মাঃ আিম ল 
iসলাম 

858241 7৯3981 3126-27 3য় ড াল ব ড়া i uট aব 
মিডেকল টকেনালিজ, জােন 
সাবান হাuিজং কমে , 
জািমল নগর, ব ড়া-6911। 
 (31275) 

সাiক i uট aব 
মিডক াল টকেনালিজ, বািড়-
৯, রাড-3, ক-িব, সকসন-7, 
িমর র, ঢাকা। (61366) 

51. িহমা িব াস 858276 7৯3946 3126-27 3য় নািসং

52. মাহাiিম ল iসলাম 795642 6৯657৯ 3125-26 5থ ড াল তাজuি ন িসকদার 
i uট aব মিডক াল 
টকেনালিজ (TSIMT) 

6/eফ,িজ,eiচ, দা স সালাম 
রাড, িমর র-2, ঢাকা। 

(61587) 
 

                                                                                                                                  া িরত/- 
স‘                          ( মাঃ আ ারu ামান) 

পিরচালক (কাির লাম) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

ঢাকা-2318। 
ারক নং-বাকািশেবা/ক( াঃo ঃ)/3127/ 89(34)                                                                                                তািরখঃ 17-17-3127 ি ঃ 

সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ a িলিপঃ 
2. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
3. পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
4-৯.   a /পিরচালক,  আমদা্ i uট aব মিডক াল টকেনালিজ, 21, ধমসভা স রাড, লনা/ ব ড়া i uট aব মিডেকল টকেনালিজ, জােন সাবান 

হাuিজং কমে , জািমল নগর, ব ড়া-6911/ আরআieম  মিডেকল iনি uট,বাiপাস রাড, বােড়রা, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ/ সাiক i uট 
aব মিডক াল টকেনালিজ, বািড়-৯, রাড-3, ক-িব, সকসন-7, িমর র, ঢাকা/ নািসরাবাদ iনি uট aব মিডেকল টকেনালিজ, 29, লবাড়ীয়া 
রাড,ময়মনিসংহ/ তাজuি ন িসকদার i uট aব মিডক াল টকেনালিজ (TSIMT) 6/eফ,িজ,eiচ, দা স সালাম রাড, িমর র-2, ঢাকা।   (uপেরা  
ছা ীর হািজরা িববরণী, ধারাবািহক o িনব ন ন র eবং eস  eস িস পরী ার ল ন রপ  o 2ম পেবর ফলাফলসহ সংি  স দয় ত ািদ বদলী ত 
i uটেট জ রী িভি েত রণ করার জ  a েরাধ করা হেলা)। 

 

21-29.a /পিরচালক, রবন মিডক াল i uট, িলিল কমে , i-23, জলীল সরনী, বয়রা, লনা-৯111/ সাiক i uট aব মিডক াল টকেনালিজ, বািড়-
৯, রাড-3, ক-িব, সকসন-7, িমর র, ঢাকা / িনu লাiফ iনি uট aব মিডক াল টকেনালিজ, থপাড়া, কবরখানার মাড়, লনা/ জিসম uি ন সরকার 
i uট aব মডান সাi  (JIMS) িনu কেলজ রাড, জামাল র/ আরআieম  মিডেকল iনি uট,বাiপাস রাড, বােড়রা, ময়মনিসংহ সদর, 
ময়মনিসংহ/ ব ড়া  i uট aব মিডেকল টকেনালিজ, জােন সাবান হাuিজং কমে , জািমল নগর, ব ড়া-6911/ আেনায়ারা কেলজ aব মিডেকল 
টকেনালিজ, িমজা র, iহারী, িদনাজ র/ আল-আমানা i uট aফ মিডেকল টকেনালিজ, ল র র ( ক ীয় বাস টািমনাল সংল ), পাবনা সদর, পাবনা । 

(বদলী ত ছা /ছা ীর হািজরা িববরণী, ধারাবািহক o িনব ন ন র eবং eস  eস িস পরী ার ল ন রপ  o 2ম পেবর ফলাফলসহ সংি  স দয় ত ািদ  জ রী 
িভি েত সং হ করার জ  a েরাধ করা হেলা।) 

2৯. uপ-সিচব ( রিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
31. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
32.  uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
33. চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
34. নিথ। 

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

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

                ঢাকা-2318। 


