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ফরম - গ 
 

[বিবি ১৪(১) দ্রষ্টব্য] 
 

লাইসেসের জন্য আসিদন ফরম 
 

মৎস্য প্রবিয়াজাতকরণ কারখানা (ভূবমসত অিবিত)/জলযাসন অিবিত মৎস্য প্রবিয়াজাতকরণ কারখানা/বকউরড মাছ প্রবিয়াজাতকরণ 

কারখানা/মৎস্য অিতরন ককন্দ্র/প্যাবকিং কেন্টার/মৎস্য আড়ত/েরিরাহকারী/িরফ কল/মৎস্য রপ্তানীকারক/িাবয়িং এসজন্ট/বহমাগার এর জন্য] 
 

(মৎস্য অবিদপ্তরািীন উপ-পবরচালক, মৎস্য পবরদর্ শন ও মানবনয়ন্ত্রণ, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা এর কায শালসয় আসিদন দাবখল কবরসত হইসি এিিং 

যথাযথ কেজারী চালাসনর মাধ্যসম ৫০০/- টাকা পবরসর্াি করত: চালান আসিদসনর োসথ েিংযুক্ত কবরসত হইসি)। 
 

১। োিারণ (েিার জন্য প্রসযাজয)। 
 
 

(১) আসিদনকারীর নাম ও পদিী  :  

 
(২) প্রবতষ্ঠাসনর নাম  :  

 
(৩) অিিাসনর বিিরণ  :  

 
(৪) প্রবতষ্ঠাসনর িরন (েরকারী/ব্যবক্ত মাবলকানা/বলবমসটড 

ককাম্পানী, ইতযাবদ): 
:  

(৫) প্রবতষ্ঠাসনর মাবলক/প্রিাসনর নাম ও পদিী  :  

(৬) বপতার নাম  :  

(৭) িতশমান ঠিকানা  : 

 

 

(৮) িায়ী ঠিকানা  :  

 

২। প্রসযাজয কেসে (প্রসয়াজনীয় অিংর্ রাবখয়া িাকী অিংর্ কাটিয়া বদন)- 
 

(ক) মৎস্য প্রবিয়াকরণ কারখানা (ভূবমসত অিবিত)      :  

 

(১) অিিান ও িাপনার বিিরণঃ   

(২) প্রবিয়াজাতকরসণর প্রকৃবতঃ :  

(৩) যন্ত্রপাবত, বনস্কার্ন ব্যিিা ইতযাবদেহ 

িাপনার িণ শনা (ড্রবয়িং, কল-আউট পস্ন্যান ও 

হযাোপ পস্ন্াসনর েতযাবয়ত কবপ েিংযুক্ত 

কবরসত হইসি): 

:  

(৪) উৎপাদন েমতাঃ :  

(৫) পাবন উৎে (পাবনর ক ৌত, রাোয়বনক ও 

জীিাণুতাবিক পরীোর বরসপাট শ েিংযুক্ত 

কবরসত হইসি।: 

:  

 

(খ) জলযাসন অিবিত মৎস্য প্রিয়াজাতকরণ কারখানা (সফক্টরী ক সেল)- 

 

(১) জলযাসনর নাম এিিং করবজসের্ন নম্বর :  

(২) জলযাসনর েিংখ্যা :  

(৩) প্রবিয়াজাতকরসণর প্রকৃবত :  

(৪) প্রিান যন্ত্রপাবত, কডক কল-আউট ও িাপনার 

িণ শনা ((ড্রবয়িং, কল-আউট পস্ন্যান ও হযাোপ 

প্লাসনর েতযাবয়ত কবপ েিংযুক্ত কবরসত হইসি) 

:  

(৫) উৎপাদন েমতা :  
(৬) পাবনর উৎে (পাবনর ক ৌত, রাোয়বনক ও 

জীিাণুতাবিক পরীোর বরসপাট শ েিংযুক্ত কবরসত 

হইসি): 

:  

 

 

(গ) বকউরড মাছ প্রবিয়াজাতকরণ কারখানা   -   
 
 

(১) অিিান ও িাপনার বিিরণ :  

(২) প্রবিয়াজাত বকউরড মাসছর িরনঃ :  

(৩) যন্ত্রপাবত, নদ শমা ইতযাবদেহ িাপনার িণ শনা 

(ড্রবয়িং ও কল-আউট প্লাসনর েতযাবয়ত কবপ 

েিংযুক্ত কবরসত হইসি) 

:  

(৪) উৎপাদন েমতা :  
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(ঘ) মৎস্য অিতরন ককন্দ্র/োব শে কেন্টার -   

 
(১) অিিান ও িাপনার বিিরণ :  

 
(২) কাসজর প্রকৃবত :  

(৩) যন্ত্রপাবত, নদ শমা ইতযাবদেহ িাপনার িণ শনা 

(ড্রবয়িং ও কল-আউট পস্ন্যাসনর েতযাবয়ত কবপ 

েিংযুক্ত কবরসত হইসি): 

:  

(ঙ) মৎস্য আড়ত/েরিরাহকারী -    

 
(১) অিিান ও িাপনার বিিরণ :  

 
(২) মাছ েিংগ্রহ ও েিংরেরসণর িরন :  

(৩)  পবরিহণকারী যাসনর িণ শনা :  

 
(৪) কয মৎস্য প্রবিয়াজাতকরণ কারখানায় মাছ 

েরিরাহ করা হয় তাহার নাম এিিং এসজবে নম্বর। 
:  

 
(চ) িরফ কল                                                     
 

 

(১) অিিান ও িাপনার বিিরণ 

(ড্রবয়িং এিিং কল-আউট পস্ন্যাসনর েতযাবয়ত কবপ 

দাবখল কবরসত হইসি) 

:  

(২) িরফ উৎপাদসনর প্রবিয়া (অযাবমাবনয়া/বিয়ন 

ইতযাবদ) 
:  

(৩) িরসফর িরণ (সেক/টিউি/ব্লক, ইতযাবদ) :  

 
(৪) উৎপাদন েমতা :  

(৫) পাবনর উৎে (পাবনর ক ৌত ও রাোয়বনক 

পরীোর বরসপাট শ েিংযুক্ত কবরসত হইসি) 
:  

(৬) িরসফর জীিাণুতাবিক বরসপাট শ :  

 

 
(ছ) মৎস্য রপ্তানীকারক                                          

 
(১) কয কারখানায় মাছ প্রবিয়াজাত করা হয় তাঁহার 

নাম, লাইসেে নম্বর ও ঠিকানাঃ 
:  

 
(জ) প্যাবকিং কেন্টার/অিতরণ ককন্দ্র/োব শে কেন্টার/বহমাগার- 

   
(১) অিিান ও িাপনার বিিরণ :  

(২) কাসজর প্রকৃবত :  

(৩) েিংরেণ েমতা :  

(৪) যন্ত্রপাবত, নদ শমা ইতযাবদেহ িাপনার বিিরণ 

(সল-আউট প্লাসনর েতযাবয়ত কবপ েিংযুক্ত 

কবরসত হইসি) 

:  

(৫) যবদ  াড়া হয় তসি চুবক্তনামা :  

   

(ঝ) হহহহহহহহ/হহহহহহ হহহহ হহহহহহহহহহ/হহহহহহহহহহহ হহহ- 

   
(১) হযাচাবর/খামার/সঘর/এযাসকাবরয়াম, ইতযাবদর 

অিিান ও িাপনার বিিরণ 
:  

(২) কাসজর প্রকৃবত :  

(৩) িারণ েমতা/উৎপাদন েমতা :  

(৪) যন্ত্রপাবত, নদ শমা ইতযাবদেহ িাপনার বিিরণ 

(সল-আউট পস্ন্যাসনর েতযাবয়ত কবপ েিংযুক্ত 

কবরসত হইসি) 

:  

(৫) যবদ  াড়া হয় তসি চুবক্তনামা :  
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(ঞ) িাবয়িং এসজন্ট- 

   
(১) অিিান ও অবফসের বিস্তাবরত বিিরণ :  

(২) কাসজর প্রকৃবত :  

(৩) কাজ েম্পসকশ অব জ্ঞতা :  

(৪) HACCP, EU  এিিং USFDA এর 

Regulation েম্পসকশ িারণা 

:  

(৫) কিতার এসজন্ট বহোসি প্রতযয়নপে :  

(৬) কতজন কিতার কাজ কসর তার বিিরণ :  

(৭) দে জনিসলর েিংখ্যা ও বর্োগত কযাগ্যতা :  

(৮) িাৎেবরক কাসজর পবরমাণ :  

(৯) বিগত িছসর কমাট রপ্তাবনর পবরমাণ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  আসিদনকারীর স্বােরঃ 

 

  নামঃ 

 

  পদিীঃ 

 
 

 


