
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 

 



 
  



 

 

 

‘এ’ ক্যাটাগবি রিবিনেশন সনেপনেি আনিেন সংক্রান্ত 

 

এিদ্বািা িাংলানেশ ফানমসুী ক্াউবিল ক্র্তকু্ অনুনমাবেি বিশ্ববিদ্যালনয়ি ফানমসুী বিভাগ 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)। 

৬. ৫০০/- (পাঁর্শি) টাক্াি রপ-অর্াুি িাংলানেশ ফানমসুী ক্াউবিনলি অনুকূনল। 

 

 

(বি.দ্রঃ স্ব-স্ব বিশ্ববিদ্যালনয়ি ফানমসুী বিভানগি বিভাগীয় ি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 উনতালন সংক্রান্ত 

 

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


 

List of “A” Grade Pharmacist’s registration certificate: 

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

applicants is ready to collect from Pharmacy Council of Bangladesh. 

 

16 A-15022-A-15399  A-5570-A-9535 (Irregular) 

15 A-14128-A-15021  A-6011-A-7987 (Irregular) 

14 A-13950-A-14127  A-5539 & A-8365 (Irregular) 

13 A-13675-A-13949  A-4928-A-7669 (Irregular) 

12 A-13352-A-13674  A-4928-A-7669 (Irregular) 

11 A-12953-A-13351  A-2533-A-11370 (Irregular) 

10 A-12837-A-12952  A-7112 & A-11839 (Irregular) 

09 A-12137-A-12836  A-4442-A-10608 (Irregular) 

08 A-11440-A-12134  A-4405-A-11272 (Irregular) 

07 A-10337-A-11436  A-4441-A-11000 (Irregular) 

06 A-8338-A-9336  A-9337-A-10336 (Irregular) 

05 A-7337-A-8336  

A-4396-A-7330 (Irregular) 

A-6396-A-6462 (Spelling Correction) 

04 A-6337-A-7336  

A-4401-A-6321 (Irregular) 

A-5854-A-6033 (Spelling Correction) 

03 A-5353-A-6336  

A-2581 (Previously Applied) 

A-4367-A-5350 (Irregular) 

A-3392-A-5329 (Spelling Correction) 

02 A-4353-A-5352  

A-2501-A-2936 (Previously Applied) 

A-3592-A-4295 (Spelling Correction) 

01 A-2937-A-4352  ------------- 

 

 

https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/a1994115d4bb2e34436df5a9876a871a.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/607cd2f7ebb1154db54a326831fba2c4.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/b3447a65568fa2ac991136e72a82f536.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/cd8a4d12ec8378c73a51a872ee4b25a7.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/426ebeff3b2736b9966451e3ccbc8676.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/75d313ac5f1300edae92fc377934fbe5.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/e8102286460940640816511a110004c6.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/89749246f0f1098c92a7cdd16c720fdb.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/b8d351aa5934b6c354b04d673e9e6de8.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/89749246f0f1098c92a7cdd16c720fdb.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/2ddb3b38dad10568130129f53838cf8e.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/e097aac7ce9a5cd8c8220dab9384c9ea.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/56cec08b49af7bd30e39eb8ef2b2ff0c.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/e056f4334e6a413873fde6e29b756576.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/ef8508abfa356611d81af4491572a811.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/56e6d1c51159995d768bf350a0d60a74.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/935aee8c89e7d442689e9fddcf648cd5.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/9eb2d05310844c4b13bc3ecb4a0380d6.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/bba36893bb324bd4522df6773d5b03b6.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/28b175c68a01a6d46c4e5c3aac9f35bd.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/43b4bc1cd9c8d6f499af74ad015d93ac.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/3e98c6436da5728b6c933f0414812fe3.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/c46cb898ff8547993a94a7f77401eec3.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/11920333cd52c39e8800ca2ff7fce27e.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/981fb48de815db3e59865a29ce0df1a8.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/24380d65d21616366ede61eaaef65fee.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/6e94068e71baac1cc176a9dc37917e3e.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/e1b527328d6bfca0d36d780a84fc8547.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/c4b3a7eff489b39324b0596fa3caeb6f.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/0549996d365c3eac4bcef8d851ee0a5b.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/2dfdfaf17e3e5c2be0924f95341facb8.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/09266a645a47859ef7801f91a896b6d4.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/dd2e15ec636f6db0cd0ec58f2e2fbc4e.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/89bdfd2ff978bcb2f52b39db36e6c367.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/d52e2cdb07fe8614c8f33545941aa34b.pdf
https://pcb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pcb.portal.gov.bd/files/306d7e77_0261_4933_8544_280fa7ed36ed/e07cbc1971e358ce3a554c6a67807d67.pdf

