
 

িবষয়ঃ অনলাইেন (Online) “িব” ক াটাগিরর রিজে শন সনেদর আেবদন, সনদ উে ালন 
ও নবায়ন সং া । 

 
উপ  িবষেয় সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, আগামী ০১ অে াবর ২০২০ 
তািরখ হেত বাংলােদশ ফােমসী কাউি েলর “িব” ক াটাগিরেত রিজে শন সনেদর আেবদন, 

সনদ উে ালন ও রিজে শন সনদ নবায়েনর আেবদন অনলাইেন (Online) হণ করা হেব। 
অনলাইন আেবদেনর ে  কাউি ল ক ক িনধািরত িফ অনলাইেন ডিভট কাড, িডট কাড 
(VISA, Master Card, Amex), মাবাইল াংিকং (bKash, রেকট, নগদ, 
MCASH, AB, t-Cash, Wallet, িশওর ক াশ, Dmoney), ই ারেনট াংিকং 
এর মা েম জমা করেত হেব। াংক িনধািরত অনলাইন পেম  চাজ আেবদনকারীেক বহন 
করেত হেব। অনলাইন আেবদেনর ে  প-অডার/িড.িড হণেযা  নয়। উে , অনলাইেন 
আেবদেনর েব আেবদেনর িনেদিশকা  ভােলা কের জেন িনন এবং িনেদিশকা অ সাের 
আেবদনপ  রণ ক ন ও িনধািরত িফ জমা ক ন। অ থায়, আপনার আেবদন  বািতল বেল 
িবেবিচত হেব এবং িফ অেফরতেযা ।  
 
আেবদনপ  সফলভােব জমা হবার পর কাউি ল থেক এস.এম.এস পাঠােনার ১৫ িদেনর 
মে  রিজে শেনর জ  আেবদনকারীেক -শরীের সকল সনদপে র (এস.এস.িস ও িডে ামা-
ইন-ফােমসী) লকিপ ও আেবদনপে র ি  কিপ এবং নবায়েনর ে  আেবদনকারীেক -

শরীের রিজে শন সনেদর ল কিপ ও আেবদনপে র কিপ িনেয় কাউি েল সকাল ১১:০০ 
হেত র ০১:৩০ িমিনেটর মে  উপি ত হেত হেব। অ থায়, আপনার আেবদনপ  

বািতল বেল িবেবিচত হেব এবং িফ অেফরতেযা । 
 

 
কাউি ল ক ক ‘িব’ ক াটাগিরর রিজে শন ল সনদ ও নবায়ন ত রিজে শন সনদ িবতরেণর সময়ঃ 

র ০২:০০ হেত িবকাল ৪:০০ টা 
 

 



 
 
 
 

‘িব’ ক াটাগির রিজে শন সনদপে র আেবদন সং া  
 

এত ারা বাংলােদশ ফােমসী কাউি ল ক ক অ েমািদত ইনি উট অব হলথ টকেনালিজ 
(আই.এইচ. ) থেক িডে ামা-ইন-ফােমসী পাস তেদর ‘িব’ ক াটাগির রিজে শন সনদপে র আেবদেনর 
জ  িন িলিখত কাগজপ ািদ সং  করেত হেব। 

সং ি ঃ 

১. িনধািরত আেবদন ফরম 
২. এস.এস.িস ও িডে ামা-ইন-ফােমসী সনদপে র সত ািয়ত অ িলিপ 
৩. জাতীয় পিরচয়প /জ িনব ন সনেদর সত ািয়ত অ িলিপ 
৪. ই কিপ স  তালা পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব (ছিবেত  কান  দখা যেত হেব এবং 

ছিব াব ি  হেত হেব)। 
৫. ২৫০/- ( ইশত প াশ) টাকার প-অডার বাংলােদশ ফােমসী কাউি েলর অ েল। 

(িব. ঃ উে িখত সনদপ েলা -  ইনি উেটর অ  ক ক সত ািয়ত করেত হেব এবং সই সােথ 
সনদপ েলার ল কিপ ফােমসী কাউি েলর সংি  কমকতার িনকট উপ াপন করেত হেব) 

 
 

‘িব’ ক াটাগির রিজে শন সনদপ  উে ালন সং া  
 
 
‘িব’ ক াটাগিরর রিজে শন ল সনদ উে ালেনর জ  িন িলিখত কাগজপ াদী জমা িদেত হেবঃ 

১. রিজে শন ল রিশদ 
২. ই কিপ স  তালা পাসেপাট সাইজ ছিব (ছিবেত  কান  দখা যেত হেব এবং ছিব াব 

ি  হেত হেব)। 
 
িবঃ ঃ ল সনদ উে ালেনর সময় রিজে শনধারী ি র -শরীের উপি ত থাকা আব ক। িবেশষ 

ে  (িবেদেশ অব ান) রিজে শনধারী ি  উপি ত হেত অসমথ হেল ত র পে  বাংলায় 
িলিখত ক  দানপ  (Authorization letter) এবং মেনানীত ি র (মা-বাবা অথবা ামী-

ী) জাতীয় পিরচয়প  উপ াপন ও ই-েমইল (info@pcb.gov.bd) করা সােপে  ল সনদ িবতরণ 
করা হেব। 

 
ক  দানপে র (Authorization letter) ন নার জ  িনেচর িলংক এ ি ক ক ন 

 

https://pcb.portal.gov.bd/site/files/9c205972-6c5f-4cf4-81d9-0912e3dee36b 

mailto:info@pcb.gov.bd
https://pcb.portal.gov.bd/site/files/9c205972-6c5f-4cf4-81d9-0912e3dee36b


 

 
 
 
 

িডে ামা-ইন-ফােমসী পরী ার (১ম, ২য়, ও ৩য় বেষর) ন রপ  উে ালন সং া  
 
িডে ামা-ইন-ফােমসী পরী ার (১ম, ২য়, ও ৩য় বেষর) ন রপ  উে ালেনর জ  িন িলিখত কাগজপ াদী 
জমা িদেত হেবঃ 
 

১. সিচব, বাংলােদশ ফােমসী কাউি ল বরাবর -হে  িলিখত আেবদনপ  (আেবদনপে  আেবদনকারীর 
নাম, িশ া িত ান, িশ াবষ ও মাবাইল ন র অব ই উে খ থাকেত হেব)। 

২.   এস.এস.িস সনেদর অ িলিপ। 
৩.   িডে ামা-ইন-ফােমসী এর তািলকা ি  কােডর ফেটাকিপ। 
৪.   িডে ামা-ইন-ফােমসী পরী ার ১ম বেষর ন রপ  (সাি েম ারীসহ)। 
৫.   িডে ামা-ইন-ফােমসী পরী ার ২য় বেষর ন রপ  (সাি েম ারীসহ)। 
৬.   িডে ামা-ইন-ফােমসী পরী ার ৩য় বেষর ন রপ  (সাি েম ারীসহ)। 

 

 


