
                                                                                                                                            

 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 

               9/িস আগারগ o, েশের বাংলা নগর, 
         ঢাকা-2318। 

web site: www.bteb.gov.bd 
 

ারক নং- 68.28.1111.312.112.2৯.25(35)                                               তািরখঃ 14.13.312৯ি ঃ 
িব ি  

     িনে  uে িখত ছা েদর নােমর পাে র্ বিণ র্ত িশ া িত ােন 5(চার) বছর েময়াদী িডে ামা-iন-েমিডক াল-েটকেনালিজ িশ া েমর 
বিণ র্ত পব র্ o িবভােগ পূনঃভিতর্ করার জ  সংি  িত ােনর a ে র স িত েম আেবদন কেরেছ। eমতাব ায়,  িনেমণ বিণ র্ত 
ছা /ছা ীেদর িশ াবষ র্ aনুযায়ী পূনঃ ভিতর্র aনুেমাদন েদয়া হেলা। 
 

ঃ 
নং 

িত ােনর 
নাম 

িত ান 
েকাড 

ছা /ছা ীর 
নাম 

েটকেনাল
িজ 

েরাল েরিজে শন 
ন র 

েসসন পব র্ েয 
িবধােনর 
আoতায় 
পূনঃ ভিতর্ 
হেয়েছ 

2. িস  
েমিডেকল 
i uট, 
লনা। 

 
 
 
 
 
 
 
 
46212 

2. িরয়াসাত িব াহ েড াল 853151 7৯8৯71 26-27 4য়  
 
 
 
 
 
 
 

3124 

3. েজ িত চ াটািজর্ াথলিজ 853172 7৯8৯4৯ 26-27 4য়
4. েমাঃ iমরান াথলিজ 95322৯ 898992 27-28 4য়
5.  েমাঃ বাি  খান েড াল 853145 7৯8৯77 26-27 6ম
6. ি  িব াস েড াল 853147 7৯8৯75 26-27 6ম
7. েমাঃ iমদা ল েহােসন েড াল 793129 6৯8৯93 25-26 6ম
8. রাiসা আলম ফািরয়া েড াল 79312৯ 6৯8৯92 25-26 6ম
9. িরফাত মাহ দা মা াথলিজ 793155 6৯8৯67 25-26 6ম
৯. েমাঃ আির ল iসলাম াথলিজ 853166 7৯8৯56 26-27 6ম
21. সাi ল iসলাম াথলিজ 793157 6৯8৯65 25-26 6ম
22. েমাসা: েসািনয়া 

আ ার 
নািস র্ং 853196 7৯8৯26 26-27 6ম

23. আেমনা আ ার নািস র্ং 8531৯6 7৯8৯16 26-27 6ম
24. েমাসা মালা নািস র্ং 853211 7৯8৯11 26-27 6ম
25. শাহািমনা খা ন নািস র্ং 853212 7৯89৯৯ 26-27 6ম
26. ফারজানা আলম ি নািস র্ং 853214 7৯89৯8 26-27 6ম
27. iমরান েহােসন ফােম র্সী 643395 588827 24-25 8ম

4. আেনায়ারা 
কেলজ 
েমিডেকল 
েটকেনালিজ 

 
24265 

29.  েমাসাঃ েরাকাiয়া 
আ ার 

নািস র্ং 951297 89৯925 27-28 4য়  
3124 

2৯. িসণ া র নািস র্ং 851322 7৯৯89৯ 26-27 6ম
5. জিসম uি ন 

সরকার 
i uট 
aব েমিডেকল 
েটকেনালিজ  

 
 
66186 

31. নাজমীন াবেরটির 647264 584958 24-25 6ম  
 

3124 

6. ঢাকা কেলজ 
aব 
েমিডেকল 
েটকেনালিজ 

61368 32. মিনকা হালদার িফিজoেথ
রাপী 

794628 6৯7594 25-26 8ম  
 
 

3124 
33. েমাসা: সািদয়া আ ার িফিজoেথ

রাপী 
794626 6৯7596 25-26 8ম

34. েমা: রিফ ল iসলাম িফিজoেথ
রাপী 

794636 6৯7586 25-26 8ম

35. েমা: রিক ল iসলাম নািস র্ং 797934 6৯4288 25-26 8ম
36. সািময়া জামান নািস র্ং 954593 897629 27-28 4য়
37. ফােতমা জ জহরা িফিজoেথ

রাপী 
794634 6৯7588 25-26 4য়

38. আেয়শা িসি কা াবেরটির 821945 ৯89699 1৯-21 7
7. ব ড়া 

i uট 
aব 
েমিডেকল 
েটকেনাল
িজ 

31275 39.  েসামা খা ন নািস র্ং 851775 7৯৯447 26-27 4য়  
 
 
 
 

3124 

3৯. েমাছাঃ মায়াবী খা ন াবেরটির 95171৯ 89৯4৯2 27-28 4য়
41. েমাছাঃ হািমদা 

আ ার ফারহানা 
াবেরটির 951721 89৯4৯1 27-28 4য়

42. েমা েবলহাজ েমেহদী 
জাoয়াদ 

াবেরটির 951728 89৯494 27-28 4য়

43. েমাঃ খায়রুল iসলাম েড াল 851748 7৯৯474 26-27 6ম
44. েমাঃ শািহন িময়া েড াল 791748 6৯৯474 25-26 6ম
45. নুসরাত জাহান াবেরটির 851759 7৯৯463 26-27 6ম
46. েমাছাঃ আিছয়া খা ন নািস র্ং 851794 7৯৯428 26-27 6ম
47. তাপসী আ ার নািস র্ং 7917৯6 6৯৯416 25-26 6ম
48. তাসিলমা খা ন নািস র্ং 791967 6৯৯255 25-26 6ম

                                                                                                                             a াহত.............
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8. ে শালাi
জড 
েমিডেকল 
i uট 

38186 49. মাহার জ আহেমদ াবেরটির 8526৯7 7৯9515 26-27 6ম  
 
 

3124 

4৯. েমাঃ iমরান 
েহাসাiন 

াবেরটির 8526৯1 7৯9521 26-27 6ম

51. েমাঃ িপংিক খা ন াবেরটির 852715 7৯94৯7 26-27 6ম
52. েমাঃ iখেতখার  

েমাহা দ রিন  
াবেরটির 7926৯6 6৯9516 25-26 6ম

53. েমাঃ মা ম রানা াবেরটির 852695 7৯9527 26-27 6ম
54. জা া ল েফরেদাuস াবেরটির 7926৯1 6৯9521 25-26 8ম

9. িবিসeমিস 
কেলজ aব 
েমিডেকল 
েটকেনাল
িজ 

44236 55. েমাঃ সািকব হাসান 
মািলক 

াবেরটির 792996 6৯9226 25-26 6ম  
 

3124 56. ভ  সাহা াবেরটির 852৯23 7৯9199 26-27 6ম
57. েমাছাঃ র া খা ন াবেরটির 852৯31 7৯9191 26-27 6ম
58. িমিশলা আ ার াবেরটির 852৯33 7৯9189 26-27 6ম
59. জয় দাস াবেরটির 852৯35 7৯9187 26-27 6ম

৯. পাবনা 
েহলথ 
েটকেনালিজ 
i uট 

37257 5৯. নাজ ল হক ফােম র্সী 852613 7৯95৯9 26-27 6ম  
3124 61. িমজানুর রহমান ফােম র্সী 852618 7৯95৯4 26-27 6ম

62. রাদ েহােসন ফােম র্সী 85261৯ 7৯95৯2 26-27 6ম

21. সাiক 
i uট 
aব 
েমিডেকল 
েটকেনালিজ 

61366 63. জয় েভৗিমক নািস র্ং 79452৯ 6৯7692 25-26 6ম  
3124 64. আলকাশ uি ন িফিজoেথ

রাপী 
8544৯8 7৯7714 26-27 6ম

22. আেনায়ারা 
েমিডেকল 
i uট  

23225 65. েকৗশল বম র্ন াথলিজ 851269 7৯৯953 26-27 6ম  
3124 

 
66. েমাসা: সািবনা 

আ ার 
াথলিজ 857৯63 7৯4165 26-27 6ম

23. eসিপেকeস 
েমিডেকল 
i uট 

61372 67. আফেরাজা আ ার েড াল 854892 7৯732৯ 26-27 6ম  
   3124 68. আির ল iসলাম নািস র্ং 645365 586857 24-25 4য়

25. জিসম uি ন 
সরকার 
i uট 
aব েমিডেকল 
েটকেনালিজ  

66186 6৯. আিক ল হাসান াবেরটির 856444 7৯5778 26-27 6ম  
 

3124 

26. বাংলােদশ 
েমিডেকল 
i uট 

61382 71. েরাকসানা েবগম াথলিজ 79524৯ 6৯6972 25-26 8ম  
3124 

27. i uট aব 
iনফরেমশন 
েমিডেকল 
েটকেনালিজ 
ব ড়া 

31277 72. সালমা খা ন নািস র্ং 851878 7৯৯345 26-27 6ম  
 

3124 

28. আর.আi.eম. 
 েমিডেকল 

i uট 

68334 73. সাবিরনা খানম েড াল 9565৯3 895619 27-28 3য়  
3124 

29. তাজuি ন 
িসকদার 
i uট 
aব 
েমিডেকল 
েটকেনালিজ 

61587 75. ঘাফসা আ ার াথলিজ 795655 6৯6567 25-26 8ম  
 
3124 

76. েমা: আব া ফােম র্সী 795665 6৯6557 25-26 8ম
77. মমতাজ াথলিজ 795648 6৯6574 24-25 8ম

 
 

                                                                                             
                                                                                                                                                                    (ড. েমাঃ নুরুল iসলাম)      
                                                                                                                                                                      পিরচালক (কাির লাম) 

                                                                                                          বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্,  
                                                                                                                                                       ঢাকা-2318। 

ারক নং- 68.28.1111.312.112.2৯.25(35)                                                                          তািরখঃ 14.13.312৯ি ঃ 
 

সদয় aবগিত কায র্ােথ র্ aনুিলিপ ে রণ করা হেলাঃ 
2। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
3। পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
4। 4-31 a /পিরচালক,................................................................................................................................। 
32। িসে ম eনািল ,বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িব ি  aনলাiেন চার বমহা হন করার জ  আনুেরাধ করা হেলা।) 
33। uপ-পির া িনয় ক (িডেপ ামা) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
34। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
35। নিথ 
 

                                                                                                                                                    (আলমগীর েহােসন) 
                                                                                                             uপ-পিরদশ র্ক o 
                                                                                                                   িবেশষ  েমিডেকল (দািয় া ) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্। 
   


