
বাাংলাদেশ ফাদম েসী কাউন্সিদলর কার্ েক্রম অন্সিকতর গন্সতশীল এবাং 

ন্সিন্সিটালাইদিশদের স্বাদথ ে আগামী ১৮ মার্ ে ২০২০ থথদক “ন্সস” কযাটাগন্সরর 

থরন্সিদেশে সেদের িন্য আদবেেপত্র গ্রহণ ও মূল থরন্সিদেশে সেে ন্সবতরণ 

বন্ধ থাকদব। পরবতীদত “ন্সস” কযাটাগন্সরর থরন্সিদেশে সেদের আদবেেপত্র 

গ্রহণ ও সেে ন্সবতরদণর তান্সরখ কাউন্সিদলর ওদেবসাইদট প্রকাশ করা হদব। 

 

 

 

বাাংলাদেশ ফাদম েসী কাউন্সিদলর এ/ন্সব/ন্সস কযাটাগন্সরর থরন্সিদেশে আদবেেপত্র ও রন্সশে, 

েবােদের আদবেেপত্র এবাং ন্সিদলামা-ইে-ফাদম েসীর সেেপদত্রর আদবেেপত্র িমা থেোর 

সমেঃ 

 

সকাল ১১ টা থথদক ন্সবকাল ০৪ টা 

 

কাউন্সিল কর্তেক এ/ন্সব/ন্সস কযাটাগন্সরর থরন্সিদেশে রন্সশে, সেে, েবােে এবাং ন্সিদলামা-ইে-

ফাদম েসীর সেেপত্র ন্সবতরদণর সমেঃ 

 

কাউন্সিল কর্তেক ন্সেি োন্সরত তান্সরখ  

দুপুর ০২ টা থথদক ন্সবকাল ০৪ টা 

 



 
  



 

 

‘ন্সস’ কযাটাগন্সর থরন্সিদেশে সেেপদত্রর আদবেে সাংক্রান্ত 

 

এতদ্বারা বাাংলাদেশ ফাদম েসী কাউন্সিল কর্তেক পন্সরর্ান্সলত ফাদম েসী সার্ট েন্সফদকট থরন্সিদেশে পরীক্ষাে 

পাসকৃতদের ‘ন্সস’ কযাটাগন্সর থরন্সিদেশে সেেপদত্রর আদবেদের িন্য ন্সেম্নন্সলন্সখত কাগিপত্রান্সে সাংযুক্ত 

করদত হদব। 

 

সাংযুন্সক্তঃ 

১. ন্সেি োন্সরত আদবেে ফরম 

২. প্রদবশপদত্রর কন্সপ 

৩. এস.এস.ন্সস/সমমাদের সেেপদত্রর সতযান্সেত অনুন্সলন্সপ 

৪. দুই কন্সপ সদ্য থতালা পাসদপাট ে সাইদির সতযান্সেত ছন্সব (ছন্সবদত দুর্ট কাে স্পষ্ট থেখা থর্দত হদব 

এবাং ছন্সব ল্যাব ন্সপ্রন্ট হদত হদব)। 

৫. িাতীে পন্সরর্েপত্র/িন্মন্সেবন্ধে সেদের সতযান্সেত অনুন্সলন্সপ 

৬. ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকার থপ-অি োর বাাংলাদেশ ফাদম েসী কাউন্সিদলর অনুকূদল 

৭. ড্রাগ লাইদসদির কন্সপ (৪৮-তম ব্যার্সহ তার পরবতী ব্যাদর্র থক্ষদত্র প্রদর্ািয) 

৮. ফাদম েসীর প্যাদির উপর মদোেেেপত্র (৪৮-তম ব্যার্সহ তার পরবতী ব্যাদর্র থক্ষদত্র প্রদর্ািয) 

 

(ন্সব.দ্রঃ উদেন্সখত সেেপত্র ও আনুষন্সিক কাগিপত্রান্সে প্রথম থেণীর থগদিদটি কম েকতো কর্তেক সতযান্সেত 

করদত হদব এবাং থসই সাদথ সেেপত্র ও আনুষন্সিক কাগিপত্রান্সের মূল কন্সপ ফাদম েসী কাউন্সিদলর সাংন্সিষ্ট 

কম েকতোর ন্সেকট উপস্থাপে করদত হদব) 

 

 

‘ন্সস’ কযাটাগন্সর থরন্সিদেশে সেেপত্র উদতালে সাংক্রান্ত 

 

‘ন্সস’ কযাটাগন্সরর থরন্সিদেশে মূল সেে উদতালদের িন্য ন্সেম্নন্সলন্সখত কাগিপত্রােী িমা ন্সেদত হদবঃ 

১. থরন্সিদেশে মূল রন্সশে 

২. দুই কন্সপ সদ্য থতালা পাসদপাট ে সাইি ছন্সব (ছন্সবদত দুর্ট কাে স্পষ্ট থেখা থর্দত হদব এবাং ছন্সব ল্যাব 

ন্সপ্রন্ট হদত হদব)। 

 

ন্সবঃদ্রঃ মূল সেে উদতালদের সমে থরন্সিদেশেিারী ব্যন্সক্তর স্ব-শরীদর উপন্সস্থত থাকা আবশ্যক। ন্সবদশষ 

থক্ষদত্র (ন্সবদেদশ অবস্থাে) থরন্সিদেশেিারী ব্যন্সক্ত উপন্সস্থত হদত অসমথ ে হদল তাঁর পদক্ষ বাাংলাে ন্সলন্সখত 

কর্তেত্ব প্রোেপত্র (Authorization letter) এবাং মদোেীত ব্যন্সক্তর (মা-বাবা অথবা স্বামী-স্ত্রী) 

িাতীে পন্সরর্েপত্র উপস্থাপে সাদপদক্ষ মূল সেে ন্সবতরণ করা হদব। 

 

কর্তেত্ব প্রোেপদত্রর (Authorization letter) েমুোর িন্য এখাদে ন্সিক করুে 

 

https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/page/201d5607_6626_47a4_8255_eb50a38ee3e5/Authorization%20Format.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/page/201d5607_6626_47a4_8255_eb50a38ee3e5/Authorization%20Format.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/page/201d5607_6626_47a4_8255_eb50a38ee3e5/Authorization%20Format.pdf

