
 

বীজ ডিলার ডিবন্ধি ফরম 

বরাবর 

 সডিব 

 জাতীয় বীজ ববাি ড 

 ও মহাপডরিালক, বীজ অনুডবভাগ 

 কৃডি মন্ত্রণালয়  

 বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা-১০০০  

 

১। *আদবেিকারীর িাম : 

২। *প্রডত্াদির িাম ও ঠিকািা : 

৩। আদবেিকারীর ডপতার িাম : 

৪। মাতার িাম : 

৫। *স্থায়ী ঠিকািা :      

৬। বতডমাি ব াগাদ াগ ঠিকািা: 

   ক) *বমাবাইল িম্বর : 

   খ) ই-বমইল িম্বর ( ডে থাদক) : 

   গ) জাতীয় পডরিয়পত্র িম্বর : 

   ঘ) জন্ম তাডরখ (জাতীয় পডরিয়পত্র অনু ায়ী): 

৭। *প্রডত্াদির ধরি (টিক ডিহ্ন ডেি) 

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

৮। *কাদজর ধরি (টিক ডিহ্ন ডেি) 

 ≥ বীজ উৎপােি/≥ বীজ ডবডি/≥ বীজ প্রডিয়াজাত ও প্যাদকটজাত/≥ বীজ আমোডি/≥ বীজ রপ্তাডি/≥ বীজ গদবিণা ও উন্নয়ি 

৯। বীজ ডবিদয় কাদজর পডরমাণ (টি).…………....উৎপােি/ডবিয়/আমোডি ও রপ্তাডি/প্রডিয়াজাতকরণ (ডবগত দুই বৎসর)  

১ম বৎসর...........টি এবাং ২য় বৎসর..........টি 

১০। *বেি লাইদসন্স/বকাম্পাডির বরডজদেশি নম্বর : 

১১। আমোডি/রপ্তাডি ডিবন্ধি িম্বর ও তাডরখ ( ডে থাদক) : 

১২। এতেসম্পডকডত অন্য বকাদিা তথ্য ( ডে থাদক) : 

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

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

 

[ডবদশি দ্রষ্টব্য: *তারকাডিডহ্নত ঘর  থা থভাদব পূরণ িা কডরদল আদবেিপত্র বাডতল বডলয়া গণ্য হইদব।] 

 

 আদবেদি বডণ ডত তথ্যাবডল সঠিক এবাং উহা আডম ডিদজ অথবা আমার জ্ঞাতসাদর পূরণ করা হইয়াদে। 

 

 

 

                                                                                         আদবেিকারীর স্বাক্ষর ও তাডরখ 

                                                                                           (সীল) 

আদবেিপদত্রর সাদথ ডিম্নবডণ ডত কাগজপত্র সাংযুি কডরদত হইদব: 

১। জাতীয় পডরিয়পত্র এর কডপ; 

২। বেি লাইদসন্স এর কডপ; 

৩। বেজাডর িালাি জমার মূলকডপ (ট্রেজারর চালান জমার ট্রকাড নম্বর: ১-৪৩৩৮-০০০০-২৬৮১); 

৪। বীজ পররদশ শক কর্তডক বীজ ডিলার ডহসাদব ডিবন্ধদির সুপাডরশ; 

৫। ববসরকাডর প্রডত্াসমূহদক বাাংলাদেশ সীি এদসাডসদয়শদির সেস্য মদম ড সিেপদত্রর কডপ োডখল কডরদত হইদব। 


