
বিষয়ঃ অনলাইনন (Online) “এ” ক্যাটাগবিি রিবিনেশন সননেি আনিেন, 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 বিক্ানশি (bKash) 

মাধ্যনম িমা ক্িনি হনি। ব্াংক্ বনর্াুবিি অনলাইন রপনমন্ট র্াি ুআনিেনক্ািীনক্ িহন ক্িনি 

হনি। অনলাইন আনিেননি রেনে রপ-অর্াুি/বর্.বর্ গ্রহণনযাগ্য নয়। উনেখ্য, অনলাইনন 

আনিেননি পূনি ু আনিেননি বননেবুশক্াটি ভানলা ক্নি রিনন বনন এিং বননেবুশক্া অনুসানি 

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

বিনিবর্ি হনি। আনিেনপেটি ক্াউবিনল িমা হিাি ১৫ বেননি মনধ্য আনিেনক্ািীনক্ স্ব-শিীনি 

সক্ল সনেপে ও নম্বি পনেি মূলক্বপ ও আনিেনপনেি বিন্ট ক্বপ বননয় ক্াউবিনল সক্াল 

১১:০০ হনি বিক্াল ৪:০০ টাি মনধ্য উপবিি হনি হনি। 

িাংলানেশ ফানমসুী ক্াউবিনলি এ/বি/বস ক্যাটাগবিি রিবিনেশন আনিেনপে ও িবশে, 

নিায়ননি আনিেনপে এিং বর্নলামা-ইন-ফানমসুীি সনেপনেি আনিেনপে িমা রেয়াি 

সময়ঃ 

 

সক্াল ১১ টা রথনক্ বিক্াল ০৪ টা 

 

ক্াউবিল ক্র্তকু্ এ/বি/বস ক্যাটাগবিি রিবিনেশন িবশে, সনে, নিায়ন এিং বর্নলামা-ইন-

ফানমসুীি সনেপে বিিিনণি সময়ঃ 

 

ক্াউবিল ক্র্তকু্ বনর্াুবিি িাবিখ  

দুপুি ০২ টা রথনক্ বিক্াল ০৪ টা 

 



 
  



 

 

 

 

 

‘বি’ ক্যাটাগবি রিবিনেশন সনেপনেি আনিেন সংক্রান্ত 

 

এিদ্বািা িাংলানেশ ফানমসুী ক্াউবিল ক্র্তকু্ অনুনমাবেি ইনবিটিউট অি রহলথ রটক্ননালবি 

(আই.এইর্.টি) রথনক্ বর্নলামা-ইন-ফানমসুী পাসকৃিনেি ‘বি’ ক্যাটাগবি রিবিনেশন সনেপনেি আনিেননি 

িন্য বনম্নবলবখি ক্াগিপোবে সংর্যক্ত ক্িনি হনি। 

সংর্যবক্তঃ 

১. বনর্াুবিি আনিেন ফিম 

২. এস.এস.বস ও বর্নলামা-ইন-ফানমসুী সনেপনেি সিযাবয়ি অনুবলবপ 

৩. িািীয় পবির্য়পে/িন্মবনিন্ধন সননেি সিযাবয়ি অনুবলবপ 

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

ছবি ল্যাি বিন্ট হনি হনি)। 

৫. ২৫০/- (দুইশি পঞ্চাশ) টাক্াি রপ-অর্াুি িাংলানেশ ফানমসুী ক্াউবিনলি অনুকূনল। 

(বি.দ্রঃ উনেবখি সনেপেগুনলা স্ব-স্ব ইনবিটিউনটি অধ্যে ক্র্তকু্ সিযাবয়ি ক্িনি হনি এিং রসই সানথ 

সনেপেগুনলাি মূল ক্বপ ফানমসুী ক্াউবিনলি সংবিষ্ট ক্মকু্িাুি বনক্ট উপিাপন ক্িনি হনি) 

  

 

‘বি’ ক্যাটাগবি রিবিনেশন সনেপে উনতালন সংক্রান্ত 

 

 

‘বি’ ক্যাটাগবিি রিবিনেশন মূল সনে উনতালননি িন্য বনম্নবলবখি ক্াগিপোেী িমা বেনি হনিঃ 

১. রিবিনেশন মূল িবশে 

২. দুই ক্বপ সদ্য রিালা পাসনপাট ুসাইি ছবি (ছবিনি দুটি ক্ান স্পষ্ট রেখা রযনি হনি এিং ছবি ল্যাি 

বিন্ট হনি হনি)। 

 

বিঃদ্রঃ মূল সনে উনতালননি 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 সানপনে মূল সনে বিিিণ ক্িা হনি। 

 

ক্র্ততু্ব িোনপনেি (Authorization letter) নমুনাি িন্য এখানন বিক্ ক্রুন 

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


বর্নলামা-ইন-ফানমসুী পিীোি (১ম, ২য়, ও ৩য় িনষিু) নম্বিপে উনতালন সংক্রান্ত 

 

বর্নলামা-ইন-ফানমসুী পিীোি (১ম, ২য়, ও ৩য় িনষিু) নম্বিপে উনতালননি িন্য বনম্নবলবখি ক্াগিপোেী 

িমা বেনি হনিঃ 

 

১. সবর্ি, িাংলানেশ ফানমসুী ক্াউবিল িিািি স্ব-হনে বলবখি আনিেনপে (আনিেনপনে 

আনিেনক্ািীি নাম, বশো িবিষ্ঠান, বশোিষ ুও রমািাইল নম্বি অিশ্যই উনেখ থাক্নি হনি)। 

২.   এস.এস.বস সননেি অনুবলবপ। 

৩.   বর্নলামা-ইন-ফানমসুী এি িাবলক্াভুবক্ত ক্ানর্িু ফনটাক্বপ। 

৪.   বর্নলামা-ইন-ফানমসুী পিীোি ১ম িনষিু নম্বিপে (সাবলনমন্টািীসহ)। 

৫.   বর্নলামা-ইন-ফানমসুী পিীোি ২য় িনষিু নম্বিপে (সাবলনমন্টািীসহ)। 

৬.   বর্নলামা-ইন-ফানমসুী পিীোি ৩য় িনষিু নম্বিপে (সাবলনমন্টািীসহ)। 

 

  

 

 

List of “B” Grade Pharmacist’s Registration Certificate: 

This is to notify that, “B” Grade Pharmacist’s registration certificate for the following 

applicants is ready to collect from Pharmacy Council of Bangladesh. 

 
05 From B-4583-B-4620  

04 From B-4490-B-4582 

 

03 From B-4264-B-4489 

B-00792 

B-2013-B-2741 

B-Grade Reg. Certificate (By No.) 

02 From B-4247-B-4263 

 

01 From B-0001-B-4246 B-Grade Reg. Certificate (Previous) 

 

https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/e9c6a3ae_673c_4dc9_b4ad_3db28faaf132/59a53bdace467ed8723ff4158fe5e1e9.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/e9c6a3ae_673c_4dc9_b4ad_3db28faaf132/9b356656eeb0d6aebd277060b1b4b513.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/e9c6a3ae_673c_4dc9_b4ad_3db28faaf132/f147f079c301c90d62f0494a1748c585.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/e9c6a3ae_673c_4dc9_b4ad_3db28faaf132/ecd8119cffbb9bd387466bfa2304423f.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/e9c6a3ae_673c_4dc9_b4ad_3db28faaf132/ce329c5ace335e3da30120e1f1a41e27.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/e9c6a3ae_673c_4dc9_b4ad_3db28faaf132/be85b30c67b641b538f885b412f09e1b.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/e9c6a3ae_673c_4dc9_b4ad_3db28faaf132/60240c944d86e513fbb5114b1d40e5f5.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/e9c6a3ae_673c_4dc9_b4ad_3db28faaf132/3d7aecb34ea1962c456db1803d10f753.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/e9c6a3ae_673c_4dc9_b4ad_3db28faaf132/bb313c1632f88e6b4c1f6b44058bceae.pdf

