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বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড 
পরী া িনয় ণ িবভাগ (িডে ামা শাখা) 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318 

Website: www.bteb.gov.bd 
ারক নং- 68.28.1111.412.42.117.29.2৯6  তািরখঃ 26-22-3129 ি ঃ 

িব ি  
2. লাi’3129 মােস a ি ত া  ি  o েসবা (Health Technology and Services) িশ া েমর 3129 সেনর eক বছর েময়ািদ 

িডে ামা iন েমিডক াল আ াসাu  3য় পব ( লাi’3128- ন’3129 েসশন) েবাড সমাপনী পরী ায় aংশ হণ কের িনে া  
েরালনমবরধারী পরী াথ গণ সকল িবষেয় তকায হoয়ায় তােদর েরাল ন েরর পােশ বিণত িসিজিপe-েত u ীণ েঘাষণা করা হেলা।  

 

(2.2) 34279-রেয়ল েমিডক াল েটকেনালিজ i uট, রাজশাহী। 
213162(4.৯7) 213163(4.৯4) 213164(4.৯1) 213165(4.৯4) 213166(4.86)
213167(4.89) 213168(4.79) 213169(4.84) = 19 (আট) জন  

  

(2.3) 46199-িদ i uট a  েমিডক াল সােয়  e  েটকেনালিজ, লনা। 
213187(5.11) 213188(5.11) 213189(4.89) 21318৯(4.89) 213191(4.89)
213192(5.11) 213193(4.89) 213194(4.89) 213195(5.11) 213198(4.94)
213199(4.89) 21319৯(5.11) = 23 (বার) জন।   

  

(2.4) 61328- ি  i uট a  েহল  সাi  e  েটকেনালিজ, ধানমি , ঢাকা 
2131৯2(4.89) 2131৯3(4.78) 2131৯5(4.56) 2131৯6(4.94) 2131৯8(4.68)
2131৯৯(4.94) 213211(4.68) 213212(4.79) 213214(4.68) 213215(4.68)
213216(4.83) 213218(4.89) 213219(4.68) 21321৯(4.68) 213225(4.68)
213226(4.63) 213227(4.68) 213229(4.89) 21322৯(4.94) 213231(4.89)
213232(4.73) 213233(4.63) 213234(4.63) 213237(4.73) 213238(4.84)
213241(4.51) = 37 (ছািববশ) জন।   

 

(2.5) 6132৯-েজেনিসস i uট aব েমিডক াল আ াসেনা াফী e  বােয়ালজী, িজগাতলা, ঢাকা। 
213129(4.48) 21312৯(4.84) 213135(5.11) 213245(4.74) = 15 (চার) জন।

 

(2.6) 68236-ময়মনিসংহ আ াসাu  ে িনং i uট, ময়মনিসংহ। 
213247(5.11) 213248(5.11) 213249(5.11) 21324৯(5.11) 213252(5.11)
213253(5.11) = 17 (ছয়) জন।    

 

2. লাi’3129 মােস a ি ত া  ি  o েসবা (Health Technology and Services) িশ া েমর 3129 সেনর 2 বছর 
েময়ািদ িডে ামা iন েমিডক াল আ াসাu  3য় পব ( লাi’3128- ন’3129 েসশন) েবাড সমাপনী পরী ায় a তকায হoয়ায় 
িনে ণা  েরালনমবরধারী পরী াথ গণেক a ীণ েঘাষণা করা হেলা। e সকল পরী াথ েক িডে ামা iন েমিডেকল আ াসাu  
িশ া েমর পরবত  3য় পব েবাড সমাপনী পরী ায় aিনয়িমত পরী াথ  িহসােব সকল িবষেয় aংশ হেণর a মিত দান করা হেলা 
(েরিজে শেনর েময়াদ থাকা সােপে )। 

(3.2) 34279-রেয়ল েমিডক াল েটকেনালিজ i uট, রাজশাহী। 
21316৯ 213171 213172 213173 213174 
213175 213176 213177 213178 213179 
21317৯ 213181 = 23 (বার) জন।   

  

(3.3) 46199-িদ i uট a  েমিডক াল সােয়  e  েটকেনালিজ, লনা। 
213196 213197 2131৯1 = 14 (িতন) জন।  

  

(3.4) 61328- ি  i uট a  েহল  সাi  e  েটকেনালিজ, ধানমি , ঢাকা 
212৯36 2131৯7 2131৯9 213213 213217 
213221 213223 213224 213228 = 1৯ (নয়) জন।

 

(3.5) 6132৯-েজেনিসস i uট aব েমিডক াল আ াসেনা াফী e  বােয়ালজী, িজগাতলা, ঢাকা। 
213242 213243 213244 213246 = 15 (চার) জন।

 

(3.6) 68236-ময়মনিসংহ আ াসাu  ে িনং i uট, ময়মনিসংহ। 
213251 213254 213256 = 14 (িতন) জন।  

িতিদন বাকািশেবা eর oেয়বসাiট 
(www.bteb.gov.bd) িভিজট ক ন eবং 
আপনার িত ােনর i-েমiল oেপন ক ন। 
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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 করার aিধকার সংরি ত রiল। ফলাফল msµvšÍ েকান আপি  
থাকেল  
 
িত ান ধােনর মা েম িনধািরত িফ িদেয় ফলাফল কােশর 21 (দশ) কাযিদবেসর মে  িনমণ া¶রকারী বরাবর আেবদন করেত হেব।               

 
 

া িরত/- 
(ড. শীল কুমার পাল) 
পরী া িনয় ক 

েফানঃ 13-৯224394  
 
 
ারক নং- 68.28.1111.412.42.117.29.2৯6(22) তািরখঃ 26-22-3129 ি ঃ 

 
a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ ◌ঃ  
1. সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
2. পিরচালক (কািরকুলাম), 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, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।  
7. uপ-সিচব (েরিজঃ)/uপ-সিচব ( শাসন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।  
8. সহকারী পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।   
9. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।  
10. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােসানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা।  
11. নিথ।      
                                                                                       

 

 
(েমাহা  আবুল শািহন কাoছার সরকার) 

uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা) 
েফানঃ ৯229887 

 


