
BNMC, 203 Shaheed Syed Nazrul Islam Sarani, Bijoynagar, Dhaka-1000 

 

 

 

Software 
Guideline 

Prepared by 
Md. Murad Shikder 
Assistant Programmer 
BNMC 
Contact: 01511-665414 
Email: murad@bnmc.gov.bd 

Bangladesh Nursing and Midwifery Council 

 

Application for  

Nurse-Midwife Registration  

Module 



1 

প্রথম ধাপঃ   bncdb.bnmc.gov.bd/admin ওয়েব অ্যায়েয়ে প্রতিষ্ঠায়ের গ াপে 

ইউজার আইডি এবং পােওোর্ড   তিয়ে ল ইে করয়ি হয়ব ।  
  

  

 

দ্বিতীয় ধাপঃ   গেেু হয়ি Registration Management গেেুয়ি প্রয়বশ করয়ি হয়ব । 

 

  

http://bncdb.bnmc.gov.bd/admin/
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তৃতীয় ধাপঃ পরবিী গেেু হয়ি Apply for new Registration গেেুয়ি প্রয়বশ করয়ি 

হয়ব । 

 

চতুথথ ধাপঃ ডিচে কডিচেিডিভ পরীক্ষায় পাশকৃতচের তাডিকা দেখা যাচে । তাডিকা েচত প্রডতটি 

প্রার্থীর জিয Apply Registration োটচি ডিক করচত েচে।  
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পঞ্চম ধাপঃ ফরম স্বয়ংডিয়ভাচে পূরণ েচয় যাচে, দযখাচি প্রার্থীর িাম, ছডে, ডপতার িাম, মাতার িাম, 

স্থায়ী ঠিকািা েযডতত িকি তর্থয োিিাগাে করা যাচে। উচেডখত িকি প্রচয়াজিীয় তর্থয োিিাগাে কচর 

Save োটচি ডিক করচত েচে।  

 

প্রার্থীর িাম, ছডে, ডপতার িাম, মাতার িাম, স্থায়ী ঠিকািা পডরেতত ি করচত োইচি প্রচয়াজিীয় 

কাগজপত্রিে িরািডর কাউডিচি দযাগচযাগ করচত েচে। 
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Save বাটয়ে তিক করার পয়র প্রার্থীর েমু্পর্ড ির্থয েম্বতলি চার পািার ফরেটি তপ্রন্ট করয়ি 

হয়ব। তপ্রন্ট করার েেে Paper Size-Letter করয়ি হয়ব। ফরেটি  প্রতিষ্ঠায়ের 

তপ্রতিপাল/ইেচার্ড  স্বাক্ষর পূবডক এক কতপ গেে পতরতহি ছতব, তবশ্বতবিযালয়ের েেিপত্র 

(তবএেতে ইে োতেডং এর গক্ষয়ত্র প্রয় ার্য), েম্বরপত্র, প্রশংোপত্র, র্ািীে পতরচেপত্র (ো 

র্থাকয়ল র্ন্ম তেবন্ধে) েিযাতেি কয়র েং ুক্ত কয়র প্রার্থীয়ির িাতলকা কয়র কাউতিয়ল গপ্ররর্ 

করয়ি হয়ব। একই প্রতিোে পাশকৃি েকল প্রার্থীয়ির ফরে পূরর্ কয়র দ্রুি েেয়ের েয়যয 

েম্পন্ন করয়ি হয়ব। 
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প্রাইম ব্াাংকের যেকোক া শাখায় দ্ববএ এমদ্বি’র দ্বি  

জমার রদ্বশদ অ লাই  হকত দ্বপ্রন্ট েরার দ্ব য়ম 

প্রর্থে যাপঃ www.bnmc.gov.bd তফ র্োর রতশি অ্পশয়ে প্রয়বশ করয়ি হয়ব  

   

অ্র্থবা েরােতর প্রয়বয়শর র্েয তেয়নাক্ত তলয়ে ওয়েব তলংয়ক গ য়ি হয়ব  

http://bncdb.bnmc.gov.bd/student_money_recept/  

 

দ্বিতীয় ধাপঃ  ইতিটিউট কিৃক পরীক্ষার তফ রতশি তপ্রন্ট করার র্েয Use Institution বাটয়ে 

টিক োকড  তিয়ি হয়ব, ইতিটিউয়টর িাতলকা হয়ি েংতিষ্ট প্রতিষ্ঠায়ের োে তেয়লক্ট করয়ি হয়ব। 

  

 

http://www.bnmc.gov.bd/
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তফ িাতলকা হয়ি তর্য়লাো গকায়েডর র্েয  Registration Fee 2000 Taka এবং Certificate Fee 1500 

অ্র্থবা তবএেতে োতেডং হয়ল শুযু Registration Fee  2500 Taka তফ বাটয়ে অ্বশযই টিক োকড  তিয়ে ফাকা 

ঘয়র প্রার্থীর েংখ্যা তলয়খ্ Submit বাটয়ে  করয়ি হয়ব।  

 

 

 

তৃতীয় ধাপঃ রতশিটি টাকার অ্ংক ভালভায়ব  াচাই পূবডক তপ্রন্ট কয়র প্রাইে বযাংয়কর গ  গকায়ো 

শাখ্াে তফ র্ো গিওো  ায়ব। 

 
 

ফরে পূরর্ েংিান্ত েেেযা অ্র্থবা পরােয়শডর র্েয তবএেএেতে আইটি শাখ্া গি গ া ায় া  করার 

র্েয অ্েুয়রায করা হল ।  
ধ ্বাদ 


