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বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 

পরী া িনয় ণ িবভাগ 
আগারগo, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318 

Website: www.bteb.gov.bd 
ারক নং- 48.28.1111.412.42.117.28.৯  তািরখঃ 41-14-3128 ি ঃ 

িব ি  
2. 3127 সেনর িডেস র মােস a ি ত া  ি  o সবা (Health Technology and Services) িশ া েমর 3127 সেনর eক 

বছর ময়ািদ িডে ামা iন মিডেকল আ াসাu  3য় পব বাড সমাপনী পরী ায় িনে া  রালনমবরধারী পরী াথ গণ aংশ হণ 
কের তােদর সকল িবষয়/িবষয়স েহ তকায হoয়ায় িনে  uে িখত রাল ন েরর পােশ বিণত িসিজিপe- ত u ীণ ঘাষণা করা 
হেলা।  

 

রাল নমবরঃ  
 27196-বাংলােদশ i uট a  মিডেকল টকেনালিজ e  আ াসেনা ািফ, রং র। 

212612(4.69) 212613(4.65) 212614(4.72) 212615(4.77) 212617(4.79)
21261৯(4.79) 212621(4.75) 212623(4.83) 212624(4.85) 212625(4.68)
212629(4.77) 212631(4.89) 212633(4.76) 212635(4.93) 212636(4.85)
212638(4.87) 212639(4.77) 21263৯(4.66) 212641(4.85) 212642(4.73)
212643(4.74) 212644(4.73) 212645(4.87) 212648(4.6৯) = 35 জন

 

 31235- eমeসeস মিডেকল i uট a  িরসাস e  টকেনালিজ, ব ড়া। 
212672(4.71) 212674(4.77) = 13 জন   

 

 34279-রেয়ল মিডেকল টকেনালিজ i uট, রাজশাহী। 
212691(4.99) 212692(4.86) 212694(4.৯5) 212695(4.89) 212697(4.59)
212698(4.59) 21269৯(4.75) 2126৯1(4.86) 2126৯2(4.75) 2126৯3(4.69)
2126৯4(4.69) 2126৯5(4.89) 2126৯6(4.69) 2126৯7(4.99) 2126৯8(4.66)
2126৯9(4.59) 2126৯৯(4.99) 212711(4.99) 212712(4.89) 212713(4.86)
212715(4.86) 212717(4.75) 212718(4.59) 212719(4.84) 21271৯(4.99)
212721(4.95) 212722(4.99) 212723(4.89) 212724(4.99) 212725(4.95)
212726(4.84) 212727(4.59) 212728(4.59) 212729(4.99) 212732(4.89)
= 46 জন     

  

46199-িদ i uট a  মিডেকল সােয়  e  টকেনালিজ, লনা। 
212736(4.87) 212737(4.87) 212741(4.87) 212743(4.87) 212744(4.87)
212754(4.93) 212755(4.93) 212756(4.99) = 19 জন  

  

61328- ি  i uট a  হল  সােয় , ঢাকা। 
212764(4.53) 212766(4.56) 212767(4.45) 21276৯(4.81) 212771(4.81)
212774(4.93) 212775(4.87) 212776(4.65) 212777(4.77) 212778(4.87)
212779(4.57) 21277৯(4.65) 212781(4.71) 212784(4.73) 212785(4.57)
212787(4.93) 212788(4.53) 212789(4.81) 21278৯(4.87) 212793(4.48)
2127৯1(4.81) 2127৯3(4.29) 2127৯6(4.77) = 34 জন  

 

6132৯- জেনিসস i uট a  মিডেকল আ াসেনা ািফ e  বােয়ালিজ, ঢাকা। 
2127৯8(4.79) 2127৯9(4.87) 2127৯৯(4.99) 212813(4.45) 212815(4.73)
212816(4.59) 212817(4.63) 212818(4.35) 212819(4.3৯) 21281৯(4.77)
212821(4.39) 212822(4.35) 212823(4.57) 212824(4.34) 212825(4.23)
212827(4.51) 212828(4.23) 212829(4.99) 21282৯(4.18) 212834(4.11)
212835(4.25) 212836(4.79) 212838(4.42) = 34 জন  

 

68236-ময়মনিসংহ আ াসাu  িনং i uট, ময়মনিসংহ। 
212842(4.81) 212846(4.81) 212847(4.81) 212849(4.81) 212857(4.81)
212868(4.81) = 17 জন    

 
চলমান পাতা-13

pিতিদন eকবার হেলo আপনার 

pিত ােনর i- মiল oেপন করনু। 
pিতিদন eকবার হেলo বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 

(www.bteb.gov.bd) 
 িভিজট করনু। 

“িশkা িনেয় গড়ব দশ  
শখ হািসনার বাংলােদশ” 
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2. 3127 সেনর িডেস র মােস a ি ত া  ি  o সবা (Health Technology and Services) িশ া েমর 3127 সেনর 2 

বছর ময়ািদ িডে ামা iন মিডেকল আ াসাu  3য় পব বাড সমাপনী পরী ায় িনে ণা  রালনমবরধারী পরী াথ গণেক 
a তকায হoয়ায় a ীণ ঘাষণা করা হেলা। e সকল পরী াথ গণেক িডে ামা iন মিডেকল আ াসাu  পরবত  3য় পব বাড 
সমাপনী পরী ায় aিনয়িমত পরী াথ  িহসােব সকল িবষেয় aংশ হেণর a মিত দান করা হেলা। 

 

রাল নমবরঃ  
27196- বাংলােদশ i uট aব মিডেকল টকেনালিজ e  আ াসেনা াফী (িবম ), রং র। 
212616 212618 212619 212622 212627 
212628 21262৯ 212637 = 19 জন  

31235- eমeসeস মিডেকল i uট a  িরেসাস e  টকেনালিজ, ব ড়া। 
212649 21264৯ 212653 212655 212656 
212657 212659 21265৯ 212661 212662 
212663 212664 212665 212668 212669 
21266৯ 212671 212673 212675 212677 
21267৯ 212681 212682 212683 212684 
212685 212686 = 38 জন   

 34279-রেয়ল মিডেকল টকেনালিজ i uট, রাজশাহী। 
212693 212696 212699 212716 212731 
= 16 জন     

 46199-িদ i uট a  মিডেকল সােয়  e  টকেনালিজ, লনা। 
212733 212734 212735 212738 21273৯ 
212745 212746 212747 212748 212749 
21274৯ 212751 212752 212753 212758 
212759 = 27 জন    

 61328- ি  i uট a  হল  সােয় , ঢাকা। 
212763 212765 212769 212772 212773 
212782 212783 212786 212791 212792 
212794 212795 212797 212798 2127৯2 
2127৯4 2127৯5 = 28 জন   

 6132৯- জেনিসস i uট aব মিডেকল আ াসেনা াফী e  বােয়ালজী, ঢাকা 
212812 212814 212833 212837 = 15 জন

68236-ময়মনিসংহ আ াসাu  িনং i uট, ময়মনিসংহ। 
212839 21283৯ 212841 212843 212845 
212848 21284৯ 212855 212856 212862 
212863 212867 = 23 জন   

  

3. 3127 সেনর িডেস র মােস a ি ত া  ি  o সবা (Health Technology and Services) িশ া েমর 3127 সেনর 2 
বছর ময়ািদ িডে ামা iন মিডেকল আ াসাu  3য় পব বাড সমাপনী পরী ায় িনে ণা  রালনমবরধারী পরী াথ গেণর 
ফলাফল aিনবায কারেণ িগত করা হেলা।  

 

রাল নমবরঃ  
 46199-িদ i uট a  মিডেকল সােয়  e  টকেনালিজ, লনা। 

2124৯4 2124৯6 2124৯7 = 14 জন  
6132৯- জেনিসস i uট aব মিডেকল আ াসেনা াফী e  বােয়ালজী, ঢাকা। 
21256৯ = 12 জন     

 

uপের বিণত পরী ার ফলাফল বােডর P~ovšÍ a েমাদন সােপে  কাশ করা হেলা eবং aনাবধনতাবশতঃ বা aনিভে ত কান 
Î“wU িব িত পরবত  সমেয় পিরলি ত হেল তা সংেশাধন/পিরবতন/ ত াহার কিরবার aিধকার সংরি ত রiল। ফলাফল msµvšÍ 
কান আপি  থাকেল িত ান ধােনর মা েম িনধািরত িফ িদেয় ফলাফল কােশর 21 কাযিদবেসর মে  িনমণ া কারী বরাবর 
আেবদন করেত হেব।                                                                                                    

া িরত/- 
( েকৗশলী শীল মার পাল) 

পরী া িনয় ক 
ফানঃ 13-৯224394  

 

(পাতা-13)

চলমান পাতা-14



E:\PDF\Medical\1262.doc 

 
ারক নং- 48.28.1111.412.42.117.28.৯(22)  তািরখঃ 41-14-3128 ি ঃ 

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

 

 
( মাহা  আ ল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
ফানঃ ৯229887 

 

 

(পাতা-14)


