
বাাংলাদেশ ফাদম েসী কাউন্সিদলর কার্ েক্রম অন্সিকতর গন্সতশীল এবাং 

ন্সিন্সিটালাইদিশদের স্বাদথ ে আগামী ১৮ মার্ ে ২০২০ থথদক “ন্সব” কযাটাগন্সরর 

থরন্সিদেশে সেদের িন্য আদবেেপত্র গ্রহণ ও মূল থরন্সিদেশে সেে ন্সবতরণ 

বন্ধ থাকদব। পরবতীদত “ন্সব” 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 

 



 
  



 

 

 

 

 

‘ন্সব’ কযাটাগন্সর থরন্সিদেশে সেেপদত্রর আদবেে সাংক্রান্ত 

 

এতদ্বারা বাাংলাদেশ ফাদম েসী কাউন্সিল কর্তেক অনুদমান্সেত ইেন্সিটিউট অব থহলথ থটকদোলন্সি 

(আই.এইর্.টি) থথদক ন্সিদলামা-ইে-ফাদম েসী পাসকৃতদের ‘ন্সব’ কযাটাগন্সর থরন্সিদেশে সেেপদত্রর আদবেদের 

িন্য ন্সেম্নন্সলন্সখত কাগিপত্রান্সে সাংযুক্ত করদত হদব। 

সাংযুন্সক্তঃ 

১. ন্সেি োন্সরত আদবেে ফরম 

২. এস.এস.ন্সস ও ন্সিদলামা-ইে-ফাদম েসী সেেপদত্রর সতযান্সেত অনুন্সলন্সপ 

৩. িাতীে পন্সরর্েপত্র/িন্মন্সেবন্ধে সেদের সতযান্সেত অনুন্সলন্সপ 

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

ছন্সব ল্যাব ন্সপ্রন্ট হদত হদব)। 

৫. ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকার থপ-অি োর বাাংলাদেশ ফাদম েসী কাউন্সিদলর অনুকূদল। 

(ন্সব.দ্রঃ উদেন্সখত সেেপত্রগুদলা স্ব-স্ব ইেন্সিটিউদটর অধ্যক্ষ কর্তেক সতযান্সেত করদত হদব এবাং থসই সাদথ 

সেেপত্রগুদলার মূল কন্সপ ফাদম েসী কাউন্সিদলর সাংন্সিষ্ট কম েকতোর ন্সেকট উপস্থাপে করদত হদব) 

  

 

‘ন্সব’ কযাটাগন্সর থরন্সিদেশে সেেপত্র উদতালে সাংক্রান্ত 

 

 

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

১. থরন্সিদেশে মূল রন্সশে 

২. দুই কন্সপ সদ্য থতালা পাসদপাট ে সাইি ছন্সব (ছন্সবদত দুটি 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


ন্সিদলামা-ইে-ফাদম েসী পরীক্ষার (১ম, ২ে, ও ৩ে বদষ ের) েম্বরপত্র উদতালে সাংক্রান্ত 

 

ন্সিদলামা-ইে-ফাদম েসী পরীক্ষার (১ম, ২ে, ও ৩ে বদষ ের) েম্বরপত্র উদতালদের িন্য ন্সেম্নন্সলন্সখত কাগিপত্রােী 

িমা ন্সেদত হদবঃ 

 

১. সন্সর্ব, বাাংলাদেশ ফাদম েসী কাউন্সিল বরাবর স্ব-হদে ন্সলন্সখত আদবেেপত্র (আদবেেপদত্র 

আদবেেকারীর োম, ন্সশক্ষা প্রন্সতষ্ঠাে, ন্সশক্ষাবষ ে ও থমাবাইল েম্বর অবশ্যই উদেখ থাকদত হদব)। 

২.   এস.এস.ন্সস সেদের অনুন্সলন্সপ। 

৩.   ন্সিদলামা-ইে-ফাদম েসী এর তান্সলকাভুন্সক্ত কাদি ের ফদটাকন্সপ। 

৪.   ন্সিদলামা-ইে-ফাদম েসী পরীক্ষার ১ম বদষ ের েম্বরপত্র (সান্সলদমন্টারীসহ)। 

৫.   ন্সিদলামা-ইে-ফাদম েসী পরীক্ষার ২ে বদষ ের েম্বরপত্র (সান্সলদমন্টারীসহ)। 

৬.   ন্সিদলামা-ইে-ফাদম েসী পরীক্ষার ৩ে বদষ ের েম্বরপত্র (সান্সলদমন্টারীসহ)। 

 

  

 

 

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. 

 

06 From B-4621-B-4675 
B-1849 Spelling Correction 

B-12640/912 Certificate (By No.) 

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_3db28faaf132/2020-03-03-14-48-2e2a2bf05847bae9bac9c35f94d13222.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/e9c6a3ae_673c_4dc9_b4ad_3db28faaf132/2020-03-03-14-48-f99f35cfe5c94f0105c00aad0c03f3c4.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/e9c6a3ae_673c_4dc9_b4ad_3db28faaf132/2020-03-03-14-48-c00697efd294900a85617eda6f76227d.pdf
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

