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স্মািক নাং-রবএনএির্/২০২১-৮৩৮        তারিখঃ ০৩/১০/২০২১ররঃ  

 

রবষয়ঃ ২০২০-২১ রশক্ষাবদষ স নার্ সাং ও রিডওয়াইফারি ককা্ স্ মূদহ ভরতস পিীক্ষাি ফলাফল।  

 

্িকারি এবাং কব্িকারি নার্ সাং ও রিডওয়াইফারি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন রবএ্র্ ইন নার্ সাং, রডদলািা ইন নার্ সাং ্ াদয়ি 

এন্ড রিডওয়াইফারি এবাং রডদলািা ইন রিডওয়াইফারি ককাদ্ স ২০২০-২১ রশক্ষাবদষ স গত ০১/১০/২০২১ ররঃ তারিদখ 

ভরতস পিীক্ষা অনুরষ্ঠত হয়। ভরতস পিীক্ষাি ফলাফদলি রভরিদত ্িকারি নার্ সাং ও রিডওয়াইফারি রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠান্মূদহ (ককাড অনুযায়ী) ভরতসি জন্য রনব সারিত এবাং অদপক্ষিাণ তারলকা প্রকাশ কিা হদলা। 

 

্িকারি ১৯ টি প্ররতষ্ঠাদন নবসৃষ্ট রডদলািা ইন রিডওয়াইফারি ককাদ্ স ৪৭৫ টি আ্ন পূিদণি লদক্ষে রডদলািা ককাদ্ সি 

রনর্ সারিত অদপক্ষিাণ তারলকা হদত শুধু িরহলা প্রার্থীগণ bnmc.teletalk.com.bd ওদয়ব্াইদে প্রদবশ কদি 

আদবেন কিদত পািদবন। এছাড়া ্িকারি প্ররতষ্ঠাদন ভরতসি জন্য রডদলািা ইন নার্ সাং ্াদয়ি এন্ড রিডওয়াইফারি 

ও রডদলািা ইন রিডওয়াইফারি ককাদ্ স রনব সারিত ককান িরহলা প্রার্থী আগ্রহী হদল বরণ সত ১৯ টি প্ররতষ্ঠাদন রডদলািা 

ইন রিডওয়াইফারি ককাদ্ স আদবেন কিদত পািদবন । ভরতস পিীক্ষায় উিীণ স প্রার্থীগণ আ্ন খারল র্থাকা ্াদপদক্ষ 

পছন্দিত কব্িকারি প্ররতষ্ঠাদন ভরতস হদত পািদবন। ্িকারি প্ররতষ্ঠাদন ভরতসি জন্য রনব সারিত প্রার্থীদেি ভরতসি 

তারিখ ও তথ্যারে রবষদয় এবাং ১৯ টি প্ররতষ্ঠাদন রডদলািা ইন রিডওয়াইফারি ককাদ্ স ভরতসি আদবেন ্ াংক্রান্ত রবজ্ঞরি 

শীঘ্রই রবএনএির্’ি ওদয়ব্াইদে প্রকাশ কিা হদব।  

 

ভরতস পিীক্ষাি ফলাফল এ্াদর্থ ্াংযুক্ত কদি প্রকাশ কিা হদলা। 

  

 

               সুিাইয়া কবগি 

        কিরজস্ট্রাি 

        বাাংলাদেশ নার্ সাং ও রিডওয়াইফারি কাউরিল 

                    এবাং 

                                                                                        ্েস্য-্রিব, ককন্দ্রীয় ভরতস করিটি। 

http://www.bnmc.gov.bd/


রবএ্র্ ইন নার্ সাং ককাদ্ স ্িকারি প্ররতষ্ঠাদন রনব সারিত প্রার্থীদেি তারলকা 

রবএ্র্ ইন নার্ সাং ককাদ্ স ্িকারি প্ররতষ্ঠাদন অদপক্ষিাণ প্রার্থীদেি তারলকা 

 রবএ্র্ ইন নার্ সাং ককাদ্ স ্িকারি প্ররতষ্ঠাদন মুরক্তদযাদ্ধা ককাোয় অদপক্ষিাণ প্রার্থীদেি তারলকা 

রডদলািা ইন নার্ সাং ্াদয়ি এন্ড রিডওয়াইফারি ককাদ্ স ্িকারি প্ররতষ্ঠাদন রনব সারিত প্রার্থীদেি তারলকা 

রডদলািা ইন রিডওয়াইফারি ককাদ্ স ্িকারি প্ররতষ্ঠাদন রনব সারিত প্রার্থীদেি তারলকা 

রডদলািা ইন নার্ সাং ্াদয়ি এন্ড রিডওয়াইফারি এবাং রডদলািা ইন রিডওয়াইফারি ককাদ্ স অদপক্ষিাণ 

প্রার্থীদেি তারলকা 

রডদলািা ইন নার্ সাং ্াদয়ি এন্ড রিডওয়াইফারি এবাং রডদলািা ইন রিডওয়াইফারি ককাদ্ স মুরক্তদযাদ্ধা 

ককাোয় অদপক্ষিাণ প্রার্থীদেি তারলকা 
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