
বীজ ডিলার ডিবন্ধনির সিদ িবায়নির আনবদি 

ফরম-৯ [বীজ ডবডিমালা, ২০২০-এর ডবডি ১০ এর দফা (৬) দ্রষ্টব্য] 

 

বরাবর 

 মহাপডরচালক, বীজ অনুডবভাগ/সডচব, জাতীয় বীজ ববাি ড 

 কৃডি মন্ত্রণালয়  

 বাাংলানদশ সডচবালয়, ঢাকা-১০০০  

 

১। *আনবদিকারীর িাম: 

২। *প্রডতষ্ঠানির িাম ও ঠিকািা: 

৩। *বীজ ডিলার ডিবন্ধি সিনদর িম্বর ও ডিবন্ধনির তাডরখ: 

৪। আনবদিকারীর ডপতার িাম: 

৫। মাতার িাম: 

৬। *স্থায়ী ঠিকািা:      

৭। বতডমাি ব াগান াগ ঠিকািা: 

   (ক) *বমাবাইল িম্বর: 

   (খ) ই-বমইল িম্বর ( ডদ থানক): 

   (গ) জাতীয় পডরচয়পত্র িম্বর: 

   (ঘ) জন্ম তাডরখ (জাতীয় পডরচয়পত্র অনু ায়ী): 

৮। *প্রডতষ্ঠানির িরি (টিক ডচহ্ন ডদি) 

 ≥ ব্যডি মাডলকািা/≥ ব ৌথ মাডলকািা /≥ প্রাইনভট/≥ সরকাডর/≥ বহুজাডতক/≥ এিডজও 

৯। *কানজর িরি (টিক ডচহ্ন ডদি) 

 ≥ বীজ উৎপাদি/≥ বীজ ডবডি/≥ বীজ প্রডিয়াজাত ও প্যানকটজাত/≥ বীজ আমদাডি/≥ বীজ রপ্তাডি/≥ বীজ গনবিণা ও উন্নয়ি 

১০। বীজ ডবিনয় কানজর পডরমাণ (টি).…....উৎপাদি/ ডবিয়/ আমদাডি ও রপ্তাডি/ প্রডিয়াজাতকরণ  

 [ডবগত ২ (দুই) বৎসর] ১ম বৎসর.........টি এবাং ২য় বৎসর........টি 

১১। *বেি লাইনসন্স/বকাম্পাডির বরডজনেশি নম্বর: 

১২। আমদাডি/রপ্তাডি ডিবন্ধি িম্বর ও তাডরখ ( ডদ থানক): 

১৩। এতৎসম্পডকডত অন্য বকানিা তথ্য ( ডদ থানক): 

১৪। *ট্রেজারর চালানন জমা টাকার পররমাণ: ... ... ... ...; ট্রেজারর চালান নম্বর : ... ... ...; তাররখ : ... ... ... ... ...  

 ব্াাংনকর নাম : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...; শাখার নাম : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

 

আনবদনি বডণ ডত তথ্যাবডল সঠিক এবাং উহা আডম ডিনজ পূরণ কডরয়াডি অথবা আমার জ্ঞাতসানর পূরণ করা হইয়ানি| 

 

                                                                                               আনবদিকারীর স্বাক্ষর, তাডরখ ও ডসল 

 

আনবদিপনত্রর সডহত ডিম্নবডণ ডত কাগজপত্র সাংযুি কডরনত হইনব,  থা:- 

১। বীজ ডিলার ডহসানব ডিবন্ধি সিনদর মূলকডপ; 

২। জাতীয় পডরচয়পনত্রর কডপ; 

৩। ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা বেজাডর চালাি জমার মূলকডপ (ট্রকাড নম্বর: ১-৪৩৩৮-০০০০-২৬৮১); বময়াদ উত্তীনণ ডর 

৩মানসর মনে আনবদি দাডখল করনত িা পারনল ডবলম্ব ডফ ডহনসনব অডতডরি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা জমার মূলকডপ; 

৪। ববসরকাডর প্রডতষ্ঠাসমূনহর বক্ষনত্র বাাংলানদশ ডসি এনসাডসনয়শনির সদস্য মনম ড সিদপনত্রর কডপ| 

 

[ডবনশি দ্রষ্টব্য: * তারকাডচডহ্নত ঘর  থা থভানব পূরণ িা কডরনল আনবদিপত্র বাডতল বডলয়া গয হ হইনব।] 


