
 

বিষয়ঃ অনলাইনন (Online) “এ” ক্যাটাগবিি রিবিনেশন সননেি আনিেন, সনে উনতালন 

ও নিায়ন সংক্রান্ত। 

 

উপর্যকু্ত বিষনয় সংবিষ্ট সক্নলি অিগবিি িন্য িানাননা যানে রয, আগামী ০১ মার্ ু২০২০ 

িাবিখ হনি িাংলানেশ ফানমসুী ক্াউবিনলি “এ” ক্যাটাগবিনি রিবিনেশন সননেি আনিেন, 

সনে উনতালন ও রিবিনেশন সনে নিায়ননি আনিেন অনলাইনন (Online) গ্রহণ ক্িা হনি। 

অনলাইন আনিেননি রেনে ক্াউবিল ক্র্তকু্ বনর্াুবিি বফ অনলাইনন রেবিট ক্াে,ু রক্রবেট ক্াে ু

(VISA, Master Card, Amex), রমািাইল ব্াংবক্ং (bKash, িনক্ট, নগে, 

MCASH, AB, t-Cash, Wallet, বশওি ক্যাশ, Dmoney), ইন্টািননট ব্াংবক্ং 

এি মাধ্যনম িমা ক্িনি হনি। ব্াংক্ বনর্াুবিি অনলাইন রপনমন্ট র্ািু আনিেনক্ািীনক্ িহন 

ক্িনি হনি। অনলাইন আনিেননি রেনে রপ-অোুি/বে.বে গ্রহণনযাগ্য নয়। উনেখ্য, অনলাইনন 

আনিেননি পূনি ু আনিেননি বননেবুশক্াটি িানলা ক্নি রিনন বনন এিং বননেবুশক্া অনুসানি 

আনিেনপে পূিণ ক্রুন ও বনর্াুবিি বফ িমা ক্রুন। অন্যথায়, আপনাি আনিেনটি িাবিল িনল 

বিনিবর্ি হনি এিং বফ অনফিিনযাগ্য।  

 

আনিেনপেটি সফলিানি িমা হিাি পি ক্াউবিল রথনক্ এস.এম.এস পাঠাননাি ১৫ বেননি 

মনধ্য রিবিনেশননি িন্য আনিেনক্ািীনক্ স্ব-শিীনি সক্ল সনেপে ও নম্বি পনেি মূলক্বপ ও 

সংবিষ্ট ক্াগিপোবেসহ আনিেনপনেি বিন্ট ক্বপ এিং নিায়ননি রেনে আনিেনক্ািীনক্ স্ব-

শিীনি রিবিনেশন সননেি মূল ক্বপ ও আনিেনপনেি ক্বপ বননয় ক্াউবিনল সক্াল ১১:০০ 

হনি দুপুি ০১:৩০ বমবননটি মনধ্য উপবিি হনি হনি। অন্যথায়, আপনাি আনিেনপেটি 

িাবিল িনল বিনিবর্ি হনি এিং বফ অনফিিনযাগ্য। 

 
 
 

 

ক্াউবিল ক্র্তকু্ ‘এ’ ক্যাটাগবিি রিবিনেশন মূল সনে ও নিায়নকৃি রিবিনেশন সনে বিিিনণি সময়ঃ 

দুপুি ০২:০০ হনি বিক্াল ৪:০০ টা 

 

 



 

 

‘এ’ ক্যাটাগবি রিবিনেশন সনেপনেি আনিেন সংক্রান্ত 

 

এিদ্বািা িাংলানেশ ফানমসুী ক্াউবিল ক্র্তকু্ অনুনমাবেি বিশ্ববিদ্যালনয়ি ফানমসুী বিিাগ রথনক্ বি. 

ফাম ুপাসকৃিনেি ‘এ’ ক্যাটাগবি রিবিনেশন সনেপনেি আনিেননি িন্য বনম্নবলবখি ক্াগিপোবে 

সংর্যক্ত ক্িনি হনি। 

 

সংর্যবক্তঃ 

১. বনর্াুবিি আনিেন ফিম। 

২. সক্ল বশোগি রযাগ্যিাি নম্বিপে ও সনেপনেি সিযাবয়ি অনুবলবপ। 

৩. ইন্ডাবেয়াল রেবনং সনেপনেি সিযাবয়ি অনুবলবপ। 

৪. িািীয় পবির্য়পে/িন্মবনিন্ধন সননেি সিযাবয়ি অনুবলবপ। 

৫. দুই ক্বপ সদ্য রিালা পাসনপাট ুসাইনিি সিযাবয়ি ছবি (ছবিনি দুটি ক্ান স্পষ্ট রেখা রযনি হনি 

এিং ছবি ল্যাি বিন্ট হনি হনি)। 

 

(বি.দ্রঃ স্ব-স্ব বিশ্ববিদ্যালনয়ি ফানমসুী বিিানগি বিিাগীয় ির্ান/অধ্যাপক্ ক্র্তকু্ সিযাবয়ি ক্িনি হনি এিং 

রসই সানথ উনেবখি সক্ল বশোগি রযাগ্যিাি সনেপে, নম্বিপে ও ইন্ডাবেয়াল রেবনং এি মূল ক্বপ 

ফানমসুী ক্াউবিনলি সংবিষ্ট ক্মকু্িাুি বনক্ট উপিাপন ক্িনি হনি) 

 

 

‘এ’ ক্যাটাগবি রিবিনেশন সনেপে নিায়ন সংক্রান্ত 

 

‘এ’ ক্যাটাগবিি রিবিনেশন সনে নিায়ননি রেনে মূল সনে ক্াউবিনল িমা বেনি হনি। 

 

বিঃদ্রঃ রিবিনেশন সনে নিায়ননি সময় রিবিনেশনর্ািী ব্বক্তি স্ব-শিীনি উপবিি থাক্া আিশ্যক্। 

বিনশষ রেনে (বিনেনশ অিিান) রিবিনেশনর্ািী ব্বক্ত উপবিি হনি অসমথ ুহনল িাঁি পনে িাংলায় 

বলবখি ক্র্ততু্ব িোনপে (Authorization letter) এিং মননানীি ব্বক্তি (মা-িািা অথিা স্বামী-

স্ত্রী) িািীয় পবির্য়পে উপিাপন ও ই-নমইল (info@pcb.gov.bd) ক্িা সানপনে মূল সনে বিিিণ 

ক্িা হনি। 

 

ক্র্ততু্ব িোনপনেি (Authorization letter) নমুনাি িন্য বননর্ি বলংক্ এ বিক্ ক্রুন 

 

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

 

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

