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ধাপ-০১: ফার্ম েসী সার্টেফফর্েট রেজির্েশন রোর্স ে ভফতেে আর্েদর্নে িনয প্রথর্ম আপনার্ে 

োাংলার্দশ ফার্ম েফস োউজিল এে ওর্েেসাইট (http://pcb.gov.bd) রথর্ে অনলাইর্ন আর্েদন 

োটন এ ফিে ের্ে, https://pcbapps.com.bd এই ওর্েেসাইট রথর্ে আর্েদন সম্পন্ন েের্ত 

হর্ে।  

 

 

ধাপ-২: বয়স যাচাইকরণ 

 

এই পযার্নল রথর্ে আপনাে িন্ম-তাফেখ ফনে োচন েরুন। 

 

 

১৮ েছর্েে সমান অথো রেফশ এোং ৫০ েছর্েে ফনর্চ েের্সে রের্ে ফনর্চে আর্েদর্নে ফম ের্ট 

রেেল মাে প্রর্ ািয।  

 

 

 

https://pcbapps.com.bd/


                                                                                                  

ধাপ-৩: বযক্তিগত তথ্য 

 

 

এোে আপফন ফনর্চে তথয সমুহ সর্িে ভার্ে সমূ্পর্ ে েরুনঃ  

 

১। ট্রেন িং ট্রসন্টার: আপনাে রেফনাং রসন্টাের্ট ফনে োচন েরুন।  

২। ট্রসশ : রেফনাং রসন্টাে ফনে োচর্নে সার্থ সার্থ আপফন রসশন এোং এই রসশর্ন েত ফসট খাফল 

আর্ছ তা রদখর্ত পাের্েন। আপনার্ে এখান রথর্ে রসশন ফনে োচর্নে প্রর্োিন রনই।   

নবিঃ দ্রিঃ  ফদ রোন রেফনাং রসন্টার্েে রসশন রদখা না  াে রসর্ের্ে ধর্ে ফনর্ত হর্ে র  ঐ রসশর্ন 

ওই রসন্টার্ে রোর্না আর্েদন গ্রহর্ েো হর্ে না।   

৩।  াম: এখার্ন আপনাে পূর্ ে নাম এস.এস.ফস সনদ অনুসার্ে ফলখুন।    

৪। নপতার  াম: এখার্ন আপনাে ফপতাে নাম এস.এস.ফস সনদ অনুসার্ে ফলখুন।      

৫। মাতার  াম: এখার্ন আপনাে মাতাে নাম এস.এস.ফস সনদ অনুসার্ে ফলখুন। 



                                                                                                  

৬। ট্রমাবাইল  ম্বর: আপনাে ১১ সাংখযাে রমাোইল নম্বের্ট ফলখুন। নম্বের্ট ভার্লা ের্ে  াচাই 

ের্ে ফনন। উক্ত নম্বর্ে ফপফসফে রথর্ে রমর্সি পািার্না হর্ে।       

৭। ইমমইল: আপনাে ইর্মইল এর্েসর্ট ফলখুন।   

৮। এস.এস.নস / সমমাম র পামশর বছর: এখার্ন পার্শে সনর্ট ফনে োচন েরুন। 

৯। জাতীয় পনরচয়পত্র বা জন্ম স দ: আপনার্ে িাতীে পফেচেপে ো িন্ম সনদ এে 

র র্োর্না এের্ট ফনে োচন ের্ে তাে নাম্বাের্ট ফদর্ত হর্ে। িাতীে পফেচেপর্েে নম্বে অেশযে ১০, 

১৩ ো ১৭ সাংখযাে হর্ত হর্ে।     

১০। ট্রজন্ডার: এখান রথর্ে আপনাে রিন্ডাে ফনে োচন েরুন।   

১১। ফামম েসীর  াম: আপনাে ফার্ম েসীে নাম ফলখুন।    

১২। ফামম েসীর ঠিকা া: র্িোনার্ট এই ক্রম অনুসার্ে ফলখুন-োসা/ রহাজডাং নাং, োস্তা নাং, ইউফনেন/ 

ওোর্ে, উপর্িলা/ থানা, রিলা, এোং ফেভাগ।   

১৩। জাতীয়তা: এর্ট ফনে োচন েোে প্রর্োিন রনই।   

১৪। ধম ে: ফলস্ট রথর্ে আপনাে ধম ে ফনে োচন েরুন।   

১৫। ছনব: আপনাে রপ্রাফাইল ছফে png/jpeg/jpg ফেমযার্ট আপর্লার্ েরুন  া ১ রমগাোইট 

এে রেফশ হর্ে না। ছফেে সাইি ৩০০*৩০০ হর্ত হর্ে।  

 

ধাপ-৪: ঠিকা া 

১৬। বতেমা  ঠিকা া: ফলস্ট রথর্ে আপনাে েতেমান র্িোনার্ট ফলখুন।     

 

 



                                                                                                  

১৭। স্থায়ী ঠিকা া: আপনাে েতেমান ও স্থােী র্িোনা এেই হর্ল "Yes" ফনে োচন েরুন এোং ফভন্ন 

হর্ল "No" ফনে োচন ের্ে ফলস্ট রথর্ে আপনাে স্থােী র্িোনার্ট ফলখুন।      

 

 

ধাপ-৫:    নথ্পত্র সমূহ 

১৮। এস.এস.নস সাঠটেনফমকট বা মাকেশীট: এস.এস.ফস সার্টেফফর্েট ো মােেশীট ফপফর্এফ 

ফেমযার্ট হর্ে এোং ২ রমগাোইট এে রেফশ হর্ে না। আপনাে এস.এস.ফস রোল এোং রেজির্েশন 

নাম্বাের্ট ফলখুন।   

১৯। জাতীয় পনরচয়পত্র বা জন্ম স দ: িাতীে পফেচেপে ো িন্ম সনর্দে র র্োর্না এের্ট 

ফপফর্এফ ফেমযাট আপর্লার্ েের্ত হর্ে এোং ২ রমগাোইট এে রেফশ হর্ে না।  

২০। ড্রাগ লাইমসন্স: আপনাে োগ লাইর্সি এে েফপর্ট  ফপফর্এফ ফেমযার্ট আপর্লার্ েরুন 

 া ২ রমগাোইট এে রেফশ হর্ে না।  

২১। অনিজ্ঞতা স দ: আপনাে অফভজ্ঞতা সনদর্ট  ফপফর্এফ ফেমযার্ট আপর্লার্ েরুন  া ২ 

রমগাোইট এে রেফশ হর্ে না।  

 

 



                                                                                                  

ধাপ-৬: ট্রপাটোল  াম ও পাসওয়ার্ে 

আপনাে আর্েদর্নে সার্থ সার্থ োাংলার্দশ ফার্ম েসী োউজিল এে রপাটোর্ল আপনাে এের্ট 

এোউন্ট ততেী হর্ে র খান রথর্ে আপফন আর্েদর্নে অগ্রগফত রদখর্ত পাের্েন। এোউন্টর্ট ততেী 

েোে িনয আপনার্ে নাম ও পাসওোর্ে ফদর্ত হর্ে।     

 াম: আপনাে ইউসাে নামর্ট এমন ভার্ে ফলখর্ত হর্ে  ার্ত রোর্না রেস ো হাইর্পন (-) 

থাের্েনা এোং সেগুর্লা ের্ ে রছাট হার্তে হর্ে।    

পাসওয়ার্ে: পাসওোর্ের্ট সে েফনম্ন ৮ র্ট ের্র্ েে সমন্নর্ে হর্ত হর্ে।  সাধাের্ পাসওোর্ে র মন 

১২৩৪৫৬৭৮/ আপনাে নাম/ রমাোইল নম্বে প্রদান রথর্ে ফেেত থােুন।    

       

 

নবিঃ দ্রিঃ আপনাে নার্মে সার্থ "tc_"  ুক্ত ের্ে লগইন েের্ত হর্ে। রপাটোর্লে নাম ও পাসওোর্ে 

আপনাে  রমাোইল ও ইর্মইল এ পািার্না হর্ে। 

 

ধাপ-৭: টাকা প্রদা  

 টাো প্রদার্নে িনয "PAY & SUBMIT" োটন এ ফিে েরুন।  

 

 

রপর্মন্ট োটন ফিে েের্ল আপনাে সামর্ন ফনর্চে উইর্ন্ডার্ট আসর্ে। এখান রথর্ে Mobile 

Banking ফনে োচন েরুন:   



                                                                                                  

 
 

 

এখান  রথর্ে ফেোশ োটর্ন ফিে েের্ল ফেোর্শ রপ েোে িনয ফনর্চে জিনর্ট আসর্ে।  এখার্ন 

আপনাে ফেোশ মার্চেন্ট নম্বের্ট ফদন:   

 

এোে "PROCEED" োটর্ন ফিে েের্ল আপনাে নম্বর্ে এের্ট রভফেফফর্েশন রোর্  ার্ে।  

রভফেফফর্েশন রোর্র্ট ফনর্চে মর্তা ের্ে প্রদান েরুন:    

 



                                                                                                  

 
 

আোে "PROCEED" োটর্ন ফিে ের্ে আপনাে ফেোর্শে ফপন ফদর্ে রপর্মন্ট সমূ্পর্ ে েরুন।   

 

আপফন  ফদ োর্র্ে রপর্মন্ট েের্ত চান তার্হল এেই ভার্ে আপনাে োর্ের্ট ফসর্লক্ট ের্ে 

প্রর্োিনীে তথয প্রদান েরুন। 

 

রপর্মন্ট েন্ফাম ে হর্ে রগর্ল আপনার্ে ফের্াইর্েক্ট ের্ে ফপফসফে রপাটোল এ ফনর্ে আসর্ে। এখন 

আপফন আপনাে রপাটোল এ লগইন ের্ে আপনাে আর্েদর্নে সে রশষ আপর্র্ট রদখর্ত 

পাের্েন।   

 

নবিঃ দ্রিঃ র  রোর্না সমসযাে সম্মুখীন হর্ল আমার্দে লাইভ সার্পাটে এ র াগার্ াগ েরুন: 

https://pcbapps.com.bd/support 

 

https://pcbapps.com.bd/support



