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স্মারক নাং-রেএনএির্/প্রশা-৩(অাংশ-৩)/২০২১-৪৬৯     তাররেঃ ০৯ জুন ২০২১ ররঃ 

রেজ্ঞরি 

এতদ্বারা ্াংরিষ্ট ্কখলর অেগরতর িন্য িানাখনা র্াখে রর্, োাংলাখেশ নার্ যাং ও রিডওয়াইফারর কাউরিখলর অধীখন ২৪ নখিম্বর ২০২০ 

ররঃ অনুরিত রডখলািা ইন কারড যয়াক নার্ যাং, জুরনয়র রিডওয়াইফারর, করিউরনটি প্যারাখিরডক পরীক্ষার ফলাফল পরীক্ষা রনয়ন্ত্রণ করিটি 

কর্তযক ০৬ এরপ্রল ২০২১ ররঃ ্িায় অনুখিােন করা হয়। উক্ত পরীক্ষার ফলাফল ১৩ এরপ্রল ২০২১ ররঃ প্রকাশ করা হয়। পরীক্ষায় 

অকৃতকার্ যখের িখে উত্তরপত্র পুনঃরনরীক্ষার িন্য আগ্রহী পরীক্ষার্থী ২১ জুন ২০২১ ররঃ তাররে অরফ্ চলাকালীন ্িখয়র িখে আখেেন 

িিা রনরিত করখত হখে। 

 

রনয়িােরল/শতযােরলঃ 

১. পরীক্ষার্থী আখেেখন রলরেত উত্তরপত্র পুনঃরনরীক্ষার রেিয় (পত্র্হ) ্াংখ্যা উখেে করখেন (ব্যেহাররক ব্যরতত)। 

২.আখেেন ্াংরিষ্ট ইনরিউখের িােখি রররিস্ট্রার, োাংলাখেশ নার্ যাং ও রিডওয়াইফারর কাউরিল েরাের রলেখত হখে। আখেেন অেশ্যই 

প্ররতিান প্রধাখনর রনকে িিা রেখেন এোং প্ররতটি আখেেন অেক্ষ কর্তযক স্বাক্ষর, তাররে, নাি্হ প্ররতিাখনর র্লখিাহর রেখয় অগ্রেতী 

কররখেন। 

৩. প্ররতিাখনর ্কল আখেেন একখত্র একটি পখত্রর িখে ক্ররিক, নাি, ররাল, পুনঃরনরীক্ষার রেিয় ও প্রাি নম্বর তারলকা কখর রপ্ররণ 

করখত হখে। 

৪. পুনঃরনরীক্ষার রফ প্ররতটি রেিখয়র িন্য ১০০০/-(এক হািার) োকা হাখর ্কল রফ একখত্র একটি ব্যাাংক ড্রাফে/ রপ-অড যার 

“োাংলাখেশ নার্ যাং ও রিডওয়াইফারর কাউরিল” এর অনুকূখল িিা রেখত হখে, র্ার নাং ও তাররে পখত্রর িখে উখেে র্থাকখত হখে। 

৫. রনধ যাররত তাররখের পর রকান আখেেন িিা করা হখে না। ডাক/কুররয়ারখর্াখগ রকান আখেেন রনধ যাররত তাররখের িখে অরফখ্ না 

রপ ৌঁছখল কাউরিল োয়ী র্থাকখে না। 

৬.পুনঃরনরীক্ষার কাি রশখি প্রস্তুতকৃত ফলাফল কাউরিখলর ওখয়ে্াইখে প্রকাশ করা হখে। 

৭. পুনঃরনরীক্ষার ফলাফল প্রকাখশর তাররে হখত অনরধক ১০ (েশ) রেখনর িখে ্াংরিষ্ট িাকযশীখের মূলকরপ প্ররতিান কর্তযপক্ষ োিররক 

প্ররক্রয়ায় ্াংখশাধন কখর রনখেন। রকান পরীক্ষার্থী ব্যরক্তগতিাখে কাউরিখল রর্াগাখর্াগ করখেন না। 

 

্াংযুরক্তঃ    (ক) রডখলািা ইন কারড যয়াক নার্ যাং/ জুরনয়র রিডওয়াইফারর/করিউরনটি প্যারাখিরডক রকাখ্ যর ফলাফখলর করপ। 

                    (ে) িাকযশীে ররাল নাং…………হখত………… রিাে………..টি। 

 

 

 

(সুরাইয়া রেগি) 

রররিস্ট্রার 

োাংলাখেশ নার্ যাং ও রিডওয়াইফারর কাউরিল 

রফানঃ ৯৫৬১১১৬ 

ই-রিইলঃinfo@bnmc.gov.bd 

 
স্মারক নাং-রেএনএির্/প্রশা-৩(অাংশ-৩)/২০২১-      তাররেঃ ০৯ জুন ২০২১ ররঃ 

 

অনুরলরপ অেগরত ও কার্ যাখর্থ যঃ 

১.অেক্ষ/ ইনচার্ য/ রকা্ য –রকাঅরড যখনের……….. 

২. রনাটিশ রোড য (প্রার্থীখের অেগরতর িন্য) ্াংরিষ্ট ইনরিটিউে 

৩. ্হকারী রপ্রাগ্রািার/ রহ্াে শাো, রেএনএির্ ।                                               

    


