‘ফরম-ক’
বীজ আলুর টিস্যু কালচার ল্যাবররটরর রিবন্ধরির আরবদি ফরম
(Application Form for the Registration of Seed Potato Tissue Culture Laboratory)

বরাবর
সচিব
জাতীয় বীজ ববার্ ড
এবং মহাপচরিালক, বীজ অনুচবভাগ
কৃচি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-1000।
০১.

আবেদনকারীর নাম (Name of Applicant) :

০২.

প্রতিষ্ঠান/বকাম্পাতনর নাম (Name of Organization/Company) :

০৩.

েীজ তিলার তনেন্ধন প্রিযয়নপবের নম্বর ও িাতরখ (Number and Date of Seed Dealer Registration Certificate):

০৪.

য াগাব াবগর ঠিকানা (Contact Address) :
(ক) অফিসের ঠিকানা (Office Address):
(খ) টেফিসিান/স াবাইি নম্বর (Telephone/Mobile Number) :
(গ) ইস ইি (Email) :
(ঘ) জাতীয় পফরচয়পত্র নম্বর (National ID Number) :

০৫.

ল্যােবরটতরর ঠিকানা (Laboratory Address) :

০৬.

টিস্যয কালচাবরর মাধ্যবম েীজ আলুর প্লান্টবলট উৎপাদন সক্ষমিা
(Seed potato plantlet production capability through Tissue Culture)

:

০৭.

ভ ৌত অবকাঠারমার ধরণ ও পররমারপর রববরণ (Physical structure type and measurement) :

০৮.

ল্যােবরটতরবি প্লান্টরলট উৎপাদি পদ্ধরত
(Plantlet Production Techniques in Laboratories)

:

০৯.

ল্যােবরটতরবি ব্যেহৃি ন্ত্রপাতি ও আসোেপবের তেেরণ (Detail of Laboratory equipment & Furniture) :

১০.

মািরিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূরের রববরণ (Detail of quality control systems) :
(ক) ল্যােবরটতরর অেকাঠাবমা
(খ) ল্যােবরটতরর রাসায়তনক দ্রব্যতদ
(গ) প্লযান্টবলট

১১.

কাররগরর তত্ত্বাবধাি এবং পররবীক্ষরণর জন্য জিবরলর রববরণ
(Manpower details for technical supervision and monitoring) :

১২.

পরররবশ রবষয়ক ছাড়পত্র আরছ রকিা?
(Is there any environmental clearance certificate?)

আবেদনকারীর স্বাক্ষর (সীলসহ)
তাররখ:

Signature of the Applicant (with Seal)
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তনবদ েশনা
১। আবেদনপবের সতহি েীজ আলুর টিস্যয কালচার ল্যােবরটতর তনেন্ধন তি োেদ ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা
চালাবনর মাধ্যবম যকাি নম্বর : ১-৪৩৩৮-০০০০-২৬৮১ যি ব্যাাংবক জমাদানপূে েক চালাবনর মূলকতপ
পাঠাইবি হইবে;
২। আবেদন প্রাতির পর ‘েীজ আলুর টিস্যয কালচার ল্যােবরটতর মূল্যায়ন কতমটি’ তনবদ েতশকা অনু ায়ী
ল্যােবরটতর পতরদশেন ও মূল্যায়ন কতরয়া সতচে, জািীয় েীজ যোি,ে কৃতি মন্ত্রণালয় েরাের তনেন্ধবনর জ্
স্যপাতরশ প্রদান কতরবে;
৩। জািীয় েীজ যোবি ের পবক্ষ সতচে, জািীয় েীজ যোি ে ও মহাপতরচালক, েীজ অনুতেভাগ, কৃতি মন্ত্রণালয়,
কতমটির স্যপাতরবশর তভতিবি আবেদন অনুবমাদন ও তনেন্ধবনর প্রিযয়নপে প্রদান কতরবে;
৪। একই প্রতিষ্ঠান ো ব্যতি মাতলকানায় একাতিক েীজ আলুর টিস্যয কালচার ল্যেবরটতর থাতকবল প্রতিটি
তনেন্ধবনর জ্ আলাদা আলাদা আবেদন কতরবি হইবে;
৫। তনেতন্ধি টিস্যয কালচার ল্যােবরটতরসমূহবক কৃতি মন্ত্রণালবয়র চাতহদা অনু ায়ী িথ্য সরেরাহ কতরবি
হইবে;
৬। ‘েীজ আলুর টিস্যয কালচার ল্যােবরটতর মূল্যায়ন কতমটি’ য বকাবনা সমবয় তনেতন্ধি ল্যােবরটতর পতরদশেন
কতরবি পাতরবে এোং ল্যােবরটতরবি থা থ মান অনুসরণ করা না হইবল তনেন্ধন োতিবলর স্যপাতরশ
কতরবি পাতরবে।
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