যেভাবে সনদ উবতালবনর জনয আবেদন করবেন
প্রথমে আপনামে PCB ওমেবসাইট থথমে Apply Now বাটমন ক্লিে েরমে হমব। এখমন ক্লিে েরার পমর
আপনার সােমন েমেেটট বক্স আসমব থসখামন থথমে ক্লিেীে বক্স এ ক্লিে েরুন।

এখামন ক্লিে েরমে ক্লনমের থরজিমেশন ফেটট
ম আসমব:

১। আপনার থেডটট ক্লনবােন
ম েরুন
২। আপনার থরজিমেশন নম্বর টট প্রদান েরুন
৩। আপনার থরজিমেশন এর োক্লরখটট ক্লনবােন
ম েরুন
৪। আপনার নােটট ক্লেখুন
৫। আপনার থিন্ডার ক্লনবােন
ম েরুন
৬। আপনার িম্ম োক্লরখ ক্লসমেক্ট েরুন।
৭। বেস অমটামেটটে েযােেুমেট হমব
৮। আপনার পামসানাে
ম
থোবাইে নম্বরটট ক্লদন
৯। আপনার িনয থে থপাটম ােটট তেরী হমব োর আইক্লড প্রদান েরুন
১০। আপনার িনয থে থপাটম ােটট তেরী হমব োর পাসওোডম প্রদান েরুন
এবার েক্লিক্লনউ বাটমন ক্লিে েরুন:

থপ্রাফাইমের েথয সম্পন্ন হমে আপনার বেমোন ও স্থােী টিোনা প্রদান েরমে হমব।
েক্লদ বেমোন ও স্থােী টিোনা এেই হে েমব ক্লনমের "Yes" বাটন এ ক্লিে েরুন:

েক্লদ বেমোন ও স্থােী টিোনা এেই না হে েমব ক্লনমের "NO" বাটন এ ক্লিে েরুন এবং ক্লনমের েথয গুমো
প্রদান েরুন:

এবার েক্লিক্লনউ বাটমন ক্লিে েমর রক্লশদটট আপমোড েরুন:

সবমশমে "APPLY NOW" বাটমন ক্লিে েমর আপনার আমবদনটট সম্পন্ন েরুন। আমবদনটট সাবক্লেট েরার
সামথ সামথ আপনার থোবাইমে এেটট থেমসি োমব।
ফামেসী
ম োউজিে েেতপ
ম ক্ষ আপনার আমবদনটট েহণ বা বাক্লেে েরমে আপনার ক্লনেট থেমসি োমব।

আপনার থপ্রাফাইে ক্লে ইমোেমযয খুমুঁ ি থপমেমেন?
েক্লদ আপনার থপ্রাফাইেটট খুমুঁ ি পান ক্লেন্তু েগইন এর আইক্লড ও পাসওোডম িামনন না থসমক্ষমে আপক্লন
আোমদর োইভ সামপাটম (https://pcbapps.com.bd/support) ক্লগমে আপনার থরজিমেশন
নম্বর, আপনার থোবাইে নম্বর ও ইমেইে ক্লদমে নুেন পাসওোডম এর িনয ক্লরমোমেস্ট েরুন। আোমদর
সামপাটম থসিার থথমে আপনামে েৎক্ষণাৎ নেু ন আইক্লড ও পাসওোডম আপনার থোবাইে ও ইমেইমে
পাটিমে ক্লদমবন।
আপনার আইক্লড ও পাসওোডম ক্লদমে আপক্লন আপনার থপ্রাফাইমে েগইন েরুন:

https://pcbapps.com.bd/login
েগইন এর পমর আপক্লন আপনার ক্লনমির প্রফাইেটট থদখমে পারমবন। এখামন থথমে আপনার েক্লবটট
পক্লরবেমন েরুন। েক্লব আপমোড এর িনয এখামন ক্লিে েরুন:

এবার েক্লবটট ক্লরসাইি েমর "Crop & Uplaod" বাটমন ক্লিে েরুন। ৩০ থসমেন্ডস এর েমযয আপনার েক্লবটট
আপমোড হমব।

আপক্লন ক্লে েূে থরজিিঃ সনদ উমতােন এর আমবদন েরমে োন?
আপনার থপ্রাফাইমে েগইন েমর ডানক্লদমে রক্লশদ আপমোড থথমে আপনার রক্লশদটট (pdf ভাসন)
ম
আপমোড েরুন।

এবার "Apply for Certificate" বাটমন ক্লিে েমর আমবদনটট থশে েরুন। আপনার রক্লশদটট সটিে ভামব
আপমোড হমে ডানক্লদমের এেদে ক্লনমের অংমশ থদখমে পারমবন।

