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¯§viK bs-weGbGgwm/cÖkv-02(Ask-3)/2020- 274     ZvwiLt 24 gvP© 2020 wLªt   
 

weÁwß 

 

evsjv‡`k bvwm©s I wgWIqvBdvwi KvDwÝj AvBb-2016 Gi aviv-4 †gvZv‡eK ¯^v¯’¨ wkÿv I cwievi Kj¨vY wefv‡Mi ¯§viK bs-
59.00.0000.143.06.03.2020-99, ZvwiLt 13 ‡deªæqvwi 2020wLªt ‡gvZv‡eK cieZx© 03 (wZb) eQi (১৩-০২-২০২০ 

হদত ১২-০২-২০২৩) †gqv‡` m`m¨M‡Yi ZvwjKv m¤^wjZ cÖÁvcb Rvwi Kiv nq| D³ m`m¨M‡Yi mgš^‡q MZ 10-03-2020 

wLªt 53Zg KvDwÝj mfv (weGbGgwm 5g mfv) AbywôZ nq| mfvq cieZx© 03 (wZb) eQi †gqv‡` wb‡¤œv³ KwgwUmg~n 
cybM©VY Kiv nq|  

cybM©wVZ KvDwÝj I KwgwUmg~n  

(K) AvB‡bi aviv 4 Gi (4) Abyhvqx Ges aviv 9 Gi ÿgZve‡j KvDwÝ‡ji ¸iæZ¡c~Y© I Riæix/ZvrÿwbK/we‡kl wm×všÍ 
MÖn‡Yi Rb¨ cwiPvjbv cl©` wb‡¤œv³ wb¤œiƒc MwVZ nqt 
 

µg. Kg©KZv©M‡Yi c`ex I Kvhv©jq KvDwÝ‡ji c`/`vwqZ¡  

1 mwPe, ¯^v¯’¨ wkÿv I cwievi Kj¨vY wefvM, ¯^v¯’¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq ‡cÖwm‡W›U 
2 AwZwi³ mwPe (wPwk), ¯^v¯’¨ wkÿv I cwievi Kj¨vY wefvM fvBm-‡cÖwm‡W›U  
3 gnvcwiPvjK, bvwm©s I wgWIqvBdvwi Awa`ßi m`m¨ 
4 gnvcwiPvjK, cwievi cwiKíbv Awa`ßi m`m¨ 
5 gnvcwiPvjK, ¯^v¯’¨ wkÿv Awa`ßi m`m¨ 
6 Aa¨ÿ, bvwm©s Bbw÷wUDU, wgU‡dvW©, XvKv ‡UªRvivi 
7 ‡iwR÷ªvi, evsjv‡`k bvwm©s I wgWIqvBdvwi KvDwÝj m`m¨ mwPe 

 

(L) AvB‡bi aviv 8 (2), (3) Abyhvqx cieZx© 03 (wZb) eQi †gqv‡` wbev©wPZ 5 (cvuP) Rb Ges c`vwaKvie‡j 2 (`yB) 
Rbmn †gvU 7 (mvZ) m`m¨ wewkó Ôwbev©nx KwgwUÕ wb‡¤œv³fv‡e MwVZ nqt  
 

µg. Kg©KZv©M‡Yi c`ex I Kvhv©jq wbev©nx KwgwU 

1 
†cÖwm‡W›U, evsjv‡`k bvwm©s I wgWIqvBdvwi KvDwÝj Ges  
mwPe, ¯^v¯’¨ wkÿv I cwievi Kj¨vY wefvM 

†Pqvig¨vb 

2 
fvBm-‡cÖwm‡W›U, evsjv‡`k bvwm©s I wgWIqvBdvwi KvDwÝj Ges  
AwZwi³ mwPe (wPwKrmv wkÿv), ¯^v¯’¨ wkÿv I cwievi Kj¨vY wefvM 

fvBm ‡Pqvig¨vb 

3 gnvcwiPvjK, ¯^v¯’¨ wkÿv Awa`ßi m`m¨ 
4 gnvcwiPvjK, bvwm©s I wgWIqvBdvwi Awa`ßi m`m¨ 
5 bvwm©s mycvwib‡Ub‡W›U, XvKv †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj m`m¨ 
6 Aa¨¶, bvwm©s Bbw÷wUDU, wgU‡dvW© nvmcvZvj m`m¨ 
7 †iwR÷ªvi, evsjv‡`k bvwm©s I wgWIqvBdvwi KvDwÝj m`m¨ mwPe 

 

(M) KvDwÝj AvB‡bi aviv 9 Gi ÿgZve‡j KvDwÝ‡ji Aax‡b cix¶vmg~n MªnY I wbqš¿‡Yi j‡ÿ¨ Òbvwm©s ev wPwKrmv wk¶vi 
cixÿvmg~n MÖn‡Y `¶ I AwfÁÓ Aa¨vcK c`ghv©`vi GKRb Kg©KZv©‡K †Pqvig¨vb K‡i †gvU 08 (AvU) m`m¨ wewkó wb‡¤œv³ 
Òcix¶v wbqš¿Y KwgwUÓ MVb Kiv nqt  
 

µg. Kg©KZv©M‡Yi c`ex I Kvhv©jq cix¶v wbqš¿Y KwgwU 
1 cwiPvjK (wPwKrmv wk¶v I Rbkw³ ¯^v¯’¨ Dbœqb) ¯^v¯’¨ wkÿv Awa` †Pqvig¨vb 
2 DcmwPe/wmwbqi mnKvix mwPe (bvwm©s wkÿv) ¯̂v¯’¨ wkÿv I cwievi Kj¨vY wefvM m`m¨ 
3 cwiPvjK (wkÿv), bvwm©s I wgWIqvBdvwi Awa`ßi                   m`m¨ 
4 Aa¨¶, K‡jR Ae bvwm©s, gnvLvjx, XvKv                             m`m¨  
5 Aa¨¶, XvKv bvwm©s K‡jR, wWGgwmGBP, XvKv m`m¨  
6 Aa¨¶, bvwm©s Bbw÷wUDU, wgU‡dvW© nvmcvZvj m`m¨  
7 Pxd wcÖwÝcvj †gUªb, mvgwiK wPwKrmv mvwf©‡mm gnvcwi`ßi, XvKv m`m¨  
8 †iwR÷ªvi, evsjv‡`k bvwm©s I wgWIqvBdvwi KvDwÝj m`m¨ mwPe 
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cvZv-2 
 

cixÿv wbqš¿Y KwgwUi Kvh©cwiwat 
(1) cixÿv wbqš¿Y KwgwUi mfv AvnŸvb I M„nxZ wm×všÍ †gvZv‡eK Kvh©m¤úv`b; 
(2) KvDwÝ‡ji Aax‡b wewfbœ †Kv‡m©i cixÿvi MvBW jvBb/wbqg I wb‡`©kbvi Av‡jv‡K weÁwß cÖKvk Ges cixÿv MÖnY; 
(3) cixÿv mswkøó †mev I cY¨ msMÖn/µq; 
(4) ‡Mvcbxqfv‡e cÖkœ †mUvi-gWv‡iUi wbev©Pb, cÖkœcÎ-DËicÎ cÖYqb cwienb, DËicÎ g~j¨vqb I cybtg~j¨vqb, 

djvdj cixÿv-wbixÿv I hvPvB-evQvB, Aby‡gv`b I cÖKvk; 
(5) cvewjK cixÿvi weavb cÖ‡qv‡M mvwe©K mn‡hvMxZv, bxwZgvjvi cÖ‡qvM, MvBWjvBb I cÖPwjZ wewa-weav‡bi j•Nb ev 

cixÿv mswkøó Kv‡R Awbq‡g RwoZ e¨w³ ev cÖwZôv‡bi weiæ‡× e¨e ’̄v MÖnY, cixÿv †_‡K weiZ ivLv, ewn¯‹vi, 
Ae¨nwZ ev Abyiƒc e¨e¯’v MÖn‡Yi Rb¨ D×©Zb KZ…©c‡ÿi wbKU mycvwik †ck, wefvMxq e¨e ’̄v MÖn‡Yi mycvwik, AvBb 
cÖ‡qvMKvwi ms¯’vi wbKU Ac©b ev KvDwÝj AvB‡bi cÖ‡qvM Ges G msµvšÍ Avbymvw½K Kvh©m¤úv`b| 

 
(N) weGbGgwm AvB‡bi aviv 5 (L) (M) (O) I (P) Ges fwZ© bxwZgvjvi 11.2 Aby‡”Q` ev Í̄evq‡b j‡ÿ¨ AvB‡bi aviv 9 Gi 
ÿgZve‡j ÒEquivalence/ EligibilityÓ KwgwU MVb Kiv n‡jvt  
 

µg. Kg©KZv©M‡Yi c`ex I Kvhv©jq 
Equivalence/ 

Eligibility KwgwU 

1 DcmwPe (bvwm©s wkÿv) ¯^v¯’¨ wkÿv I cwievi Kj¨vY wefvM mfvcwZ 
2 †iwR÷ªvi, evsjv‡`k bvwm©s I wgWIqvBdvwi KvDwÝj m`m¨ 
3 DccwiPvjK (wPwKrmv wkÿv), ¯^v¯’¨ wkÿv Awa`ßi                   m`m¨ 
4 DccwiPvjK (wkÿv), bvwm©s I wgWIqvBdvwi Awa`ßi                   m`m¨  
5 Aa¨¶, K‡jR Ae bvwm©s, gnvLvjx, XvKv                             m`m¨  
6 Aa¨¶, K‡jR Ae bvwm©s, ‡ki-B-evsjv bMi, XvKv m`m¨  
7 †WcywU-‡iwR÷ªvi, evsjv‡`k bvwm©s I wgWIqvBdvwi KvDwÝj m`m¨ mwPe 

 
KwgwUi Kvh©cwiwat 
(1) evsjv‡`kx bvMwiK we‡`kx wkÿv †evW©/wek^we`¨vjq n‡Z bvwm©s ev wgWIqvBdvwi wel‡q AwR©Z wW‡cøvgv ev wWwMÖi 

evsjv‡`‡ki wkÿvi mv‡_ Zzjbvg~jK gvb wbav©iY c~e©K mggvb mb/Equivalence Certificate cÖ`v‡bi mycvwik 
†ck; 

(2) evsjv‡`kx bvMwiK mswkøó †`‡ki bvwm©s I wgWIqvBdvwi wel‡q wW‡cøvgv/wWwMÖ I †iwR‡÷ªkb/‡ckvMZ mb‡`i 
wfwË‡Z AÎ KwgwU  Zvi gvb hvPvB c~e©K evsjv‡`‡ki wkÿvi mv‡_ mggvb wbav©iY n‡j weGbGgwmi 
†iwR‡÷ªkb/‡ckvMZ wbeÜb Bmy¨i mycvwik ‡ck; 

(3) evsjv‡`kx bvMwiK we‡`‡k bvwm©s I wgWIqvBdvwi wkÿv cÖwZôv‡b Aa¨q‡bi Rb¨ Mg‡bi c~‡e© KvDwÝj †_‡K 
‡hvM¨Zv mgZvKiY mb‡`i Rb¨ `vwLjK…Z Av‡e`b I mswkøó KvMRcÎ hvPvBqv‡šÍ Eligibility Certificate 
cÖ`v‡bi cÖ‡qvRbxq mycvwik †ck;  

(4) we‡`kx bvMwiK evsjv‡`‡ki bvwm©s I wgWIqvBdvwi wkÿv cÖwZôv‡b Aa¨q‡bi Rb¨ †hvM¨Zv mgZvKiY mb‡`i 
Av‡e`b hvPvBqv‡šÍ Eligibility Certificate cÖ`v‡bi mycvwik †ck|  

(5) bvwm©s I wgWIqvBdvwi wkÿv I cÖwkÿ‡Yi mb` ev †ckvMZ wbeÜ‡bi mggvb/mgZvKi‡bi Avbymvw½K Kvh©m¤úv`b|     

            
          (myivBqv †eMg) 

†iwR÷ªvi Ges m`m¨-mwPe 
 
weZiYt m¤§vwbZ m`m¨e„‡›`i AeMwZ I Kvhv©‡_© (•R¨ôZviµgvbymv‡i bq)t  
 

১ প্রেসিডেন্ট, ফাাংরাডদ নাসি সাং ও সভেওয়াইপাসয কাউসির এফাং িসিফ, স্বাস্থ্য সক্ষা ও সযফায কল্যাণ সফবাগ, স্বাস্থ্য ও সযফায 

কল্যাণ ভন্ত্রণারয়। 

২. বাইি-প্রেসিডেন্ট, ফাাংরাডদ নাসি সাং ও সভেওয়াইপাসয কাউসির এফাং অসতসযক্ত িসিফ (সিস), স্বাস্থ্য সক্ষা ও সযফায কল্যাণ 

সফবাগ। 

৩. ভহাসযিারক, সযফায সযকল্পনা অসধদপ্তয, ৬ কাওযানফাজায, ঢাকা।  

৪ ভহাসযিারক, স্বাস্থ্য সক্ষা অসধদপ্তয, ভহাখারী, ঢাকা। 
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cvZv-3 
 

৫. ভহাসযিারক, িাভসযক সিসকৎিা িাসব সডিি ভহাসযদপ্তয, ঢাকা প্রিনাসিফাি, ঢাকা।  

৬. ভহাসযিারক, নাসি সাং ও সভেওয়াইপাসয অসধদপ্তয, ঢাকা।  

৭. প্রিয়াযম্যান, যীক্ষা সনয়ন্ত্রণ কসভটি, ফাাংরাডদ নাসি সাং ও সভেওয়াইপাসয কাউসির এফাং সযিারক (সিসকৎিা সক্ষা ও স্বাস্থ্য 

জনসক্ত উন্নয়ন), স্বাস্থ্য সক্ষা অসধদপ্তয, ভহাখারী, ঢাকা। 

৮. Rbve †gvt Rvnv½xi Avjg, hyM¥mwPe, cÖevmx Kj¨vY I •e‡`wkK Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq (্রিব িদহােয়দক ্েয় অবগরতি জন্য 

অনুদিাধ কিা হদলা);  
৯. িসিডফয একান্ত িসিফ, ভাধ্যসভক ও উচ্চসক্ষা সফবাগ, সক্ষা ভন্ত্রণারয় (িসিফ ভডহাদডয়য িদয় অফগসতয জন্য অনুডযাধ কযা 

হডরা)।  

১০. অধ্যক্ষ, ঢাকা প্রভসেডকর কডরজ, ঢাকা। 

১১. অধ্যক্ষ, হীদ এভ ভনসুয আরী প্রভসেডকর কডরজ, উত্তযা, ঢাকা। 

১২. অধ্যক্ষ, ঢাকা নাসি সাং কডরজ, ঢাকা। 

১৩.  প্রেজাযায, ফাাংরাডদ নাসি সাং ও সভেওয়াইপাসয কাউসির এফাং অধ্যক্ষ, সভটডপাে স নাসি সাং ইনসিটিউট, ঢাকা।  

১৪. অধ্যক্ষ, নথ স ইি নাসি সাং কডরজ, দসক্ষণ সুযভা, সিডরট। 

১৫. অধ্যক্ষ, হসরপযাসভসর প্রযে সিডিন্ট নাসি সাং কডরজ, ইস্কাটন গাডে সন, ঢাকা।  

১৬. প্রেপুটি-প্রযসজস্ট্রায, ফাাংরাডদ প্রভসেডকর এন্ড প্রেন্টার কাউসির (প্রযসজস্ট্রায-প্রক িদয় অফগসতয জন্য অনুডযাধ কযা হডরা)।  

১৭. প্রিয়াযম্যান, সোট সডভন্ট অফ গ্রাজ্যযডয়ট নাসি সাং, ফঙ্গফন্ধু প্রখ মুসজফ প্রভসেডকর সফশ্বসফদ্যারয়, ঢাকা।  

১৮. নাসি সাং সুাসযনডটনডেন্ট, ঢাকা প্রভসেডকর কডরজ হািাতার, ঢাকা। 

১৯. িীপ সেসিার প্রভেন, িাভসযক সিসকৎিা িাসব সডিি ভহাসযদপ্তয, ঢাকা প্রিনাসনফাি, ঢাকা।  

২০. িবাসত, ফাাংরাডদ নাডি সি এডিাসিডয়ন (সফএনএ), ঢাকা। 

২১. িবাসত, ফাাংরাডদ সভেওয়াইপাসয প্রিািাইটি (সফএভএি), ঢাকা।  

২২. প্রযসজস্ট্রায ও িদস্য িসিফ, ফাাংরাডদ নাসি সাং ও সভেওয়াইপাসয কাউসির, ঢাকা।  
 

অন্যান্য কভ সকতসাবৃডেয িদয় অফগসত ও যফতী কাম সিম্পাদডনয জন্য প্রেযণ কযা হডরাোঃ  

1. উিসিফ (নাসি সাং সক্ষা), স্বাস্থ্য সক্ষা ও সযফায কল্যাণ সফবাগ।  

2. সযিারক (সক্ষা), নাসি সাং ও সভেওয়াইপাসয অসধদপ্তয। 

3. উসযিারক (সিসকৎিা সক্ষা), স্বাস্থ্য সক্ষা অসধদপ্তয।  

4. উসযিারক (সক্ষা), নাসি সাং ও সভেওয়াইপাসয অসধদপ্তয। 

5. ফডপুটি-ফিরজস্ট্রাি, বাাংলাদেশ নার্ সাং ও রিডওয়াইফারি কাউরিল।  

 

¯§viK bs-weGbGgwm/cÖkv-02(Ask-3)/2020- 274/27(৭)    ZvwiLt 24-03-2020 wLªt   
 

m`q AeMwZ I Kvhv©‡_© Abywjwct   

1| gvbbxq gš¿x g‡nv`‡qi GKvšÍ mwPe, ¯^v¯’¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq (gvbbxq gš¿x g‡nv`‡qi AeMwZi Rb¨)|  
2| mwPe g‡nv`‡qi GKvšÍ mwPe, ¯^v¯’¨ wkÿv I cwievi Kj¨vY wefvM| 
3| Aa¨¶, K‡jR Ae bvwm©s, gnvLvjx, XvKv|   
4| Aa¨¶, K‡jR Ae bvwm©s, †ki-B-evsjv bMi, XvKv|  
5| রহ্াব িক্ষণ কি সকতসা, বাাংলাদেশ নার্ সাং ও রিডওয়াইফারি কাউরিল।  

6| ্হকািী ফরাগ্রািাি, বাাংলাদেশ নার্ সাং ও রিডওয়াইফারি কাউরিল (রবজ্ঞরিটি ওদয়ব ্াইদট রকাদশি রনদে সশ্হ)।  

7| Rbve/ †eMg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   

 

†iwR÷ªvi Ges m`m¨-mwPe 


