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              ১৪১৮  ১১         ০১১  

 

এ  আ        ৮৫-আ    ০১১  -                 আ     ০১০   ০১০          আ    এ          এ     

                                            -  

 

১। সংজক্ষপ্ত জশদোনাম ।-এই জবজিমালা মৎস্যখাদ্য জবজিমালা, ২০১১ নাদম অজিজিি িইদব।  

 

২। সংজ্ঞা।- জবষয় বা প্রসদেে পজেপন্থী রকান জকছু না থাজকদল এই জবজিমালায় - 

 

(ক)‘‘আইন’’ অথ ড মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ (২০১০ সদনে ২ নং আইন); 

 

(খ) ‘‘আেশ ড মাত্রা’’ অথ ড এই জবজিমালাে ১০ এে িফজসল ৬ এ বজি ডি মৎদস্যে পুজি সািন ও স্বািাজবক বৃজিে িন্য 

মৎস্যখাদদ্য প্রদয়ািনীয় মাত্রাে উপাোন,  রেমনঃ আজমষ, রেি, শকডো, জিটাজমন, খজনি লবি, আর্দ্ ডিা িস্ম, আঁশ 

ইিযাজে উপাোদনে এবং সময় সময় মিাপজেচালক, মৎস্য অজিেপ্তে কর্তডক জনি ডাজেি মাত্রা; 

 

(ে) ‘‘কাজেেজে িনবল’’ অথ ড মৎস্য খাদ্য উৎপােন, প্রজিয়াকেি, মজুে ও সংেক্ষিাোদে স্থায়ী বা অস্থায়ী জিজিদি 

জনদয়ােপ্রাপ্ত কম ডচােী; 

 
(ঘ) ‘‘খাদ্যর্দ্ব্য’’ অথ ড িফজসল-৩(ক), ৩(খ) ও ৩(ে) এ  বজি ডি মৎস্যখাদদ্য ব্যবহৃি জবজিন্ন খাদ্য উপকেি, উপকেদিে 

জমশ্রি, জফর্ বাইন্ডাে (Feed binder), জফর্ এজর্টিিস (Feed additives) এবং খাদ্য সংেক্ষক (Feed 

preservatives); এবং সময় সময় মিাপজেচালক, মৎস্য অজিেপ্তে কর্তডক জনি ডাজেি খাদ্যর্দ্ব; 

 

 

 

 

(১৩৮২১) 

(মুল্যঃ টাকা ১২.০০ 



 

(ঙ) ‘‘িফজসল’’ অথ ড এই জবজিমালাে রকান িফজসল; 

 
(চ) ‘‘ফেম’’ অথ ড জবজিমালায় সংদোজিি রকান ফেম; 

 

(ছ) ‘‘জফর্ জপ্রিােদিটিি’’ অথ ড িফজসল-৪ এ বজি ডি মৎস্যখাদদ্য জমজশ্রি উপাোন োিা খাদ্য র্দ্দব্যে পুজিমান ও 

বাজিযক ববজশিযসমূি েীঘ ড সময় পে ডন্ত সংেক্ষি কদে; 

 

(ি) ‘‘জফর্ এজর্টিিস’’ অথ ড িফজসল-৪-এ বজি ডি মৎস্যখাদদ্য জমজশ্রি  উপাোন োিা পুজিযুক্ত বা পুজিজবিীন এবং 

খাদদ্যে প্রজি আকষ ডি ও গ্রিিদোগ্যিা বাড়ায়;  

 

(ঝ) ’’জফর্ বাইন্ডাে’’ অথ ড  িফজসল-৫-এ বজি ডি খাদদ্য ব্যবহৃি এমন উপাোন োিা খাদ্য উপকেিসমূি জনজে ডি 

সমদয়ে িন্য সংযুক্ত কজেয়া োদখ োিাদি উপকেিসমূি দ্রুি আলাো না িইয়া পদড়;  

 

(ঞ) ‘‘জফ’’ অথ ড আইদনে িাো ৮ এে অিীন প্রদেয় জবজি ৫- রি উজিজখি জফ; এবং 

 

(ট) “লাইদসজসং কর্তডপক্ষ” অথ ড আইদনে িাো ৫ এ সংোজয়ি কর্তডপক্ষ। 

 

    
 

৩। লাইদসস এে িন্য আদবেদনে পিজি ও ফেম।- (১) আইদনে িাো ৬ এে অিীন লাইদসদসে িন্য রকান ব্যীক্ত 

জবজি ৪ এ উজিজখি কােিপত্র ও িথ্যাজেসি শিডাবলী পুেিিদম ফেম ১ বা,  রক্ষত্রমদি, ফেম-২ বা ফেম-৩ এে 

মাধ্যদম লাইদসজসং কর্তডপদক্ষে জনকট আদবেন কজেদি পাজেদবন।  

 

(২) উপজবজি-(১) এে অিীন আদবেদন উজিজখি িথ্য োচাই বাছা ও জবদবচনাে িন্য লাইদসজসং কর্তডপক্ষ সংজিি 

কােখানা, সংেক্ষিাোে, প্রজিষ্ঠান বা স্থান পজেেশ ডন কজেদি বা প্রদয়ািনদবাদি িৎসংজিি রে অন্য রকান 

িথ্য চাজিদি পাজেদবন। 

(৩) লাইদসজসং কর্তডপক্ষ আদবেনপত্র ও উিাে জসিি সংযুক্ত িথ্য ও কােিাজে োচাই বাছাই কজেবাে পে সন্তুি 

িইদল সংজিি রকার্ বা খাদি জবজি ৫ এ উজিজখি লাইদসস জফ পজেদশাদিে িন্য আদবেনকােীদক 

জলজখিিাদব অবজিি কজেদবন।  

(৪) আদবেনকােী উপ-জবজি (৩) অনুসাদে অবজিি িইবাে পে উজিজখি জবজি ৫ এ উজিজখি লাইদসস জফ 

জনি ডাজেি খাদি পজেদশাি কজেদল লাইদসজসং কর্তডপক্ষ আইদনে িাো ৬ এে জবিান সাদপদক্ষ ফেম ৪ এ 

আদবেনকােী বোবে লাইদসস ইস্যয কজেদবন।  

(৫) উপজবজি-(১) এে অিীন প্রাপ্ত আদবেন োচাই-বাছাই ও পেীক্ষা-জনেীক্ষাে পে লাইদসজসং কর্তডপদক্ষে জনকট 

েজে প্রিীয়মান িয় রে, আদবেনকােী লাইদসস প্রাজপ্তে িন্য জবজি-৪ এ উজিজখি শিডাবলী পালন কজেদি 

সক্ষম িন নাই, িািা িইদল জিজন আইদনে িাো ৪ এে উপ-িাো (২) অনুোয়ী না মঞ্জুে কজেয়া ফেম ৫ এ 

আদবেনকােীদক অবজিি কজেদবন।  

 

 

 



৪। লাইদসস প্রাজপ্তে শিডাবলী।-আইদনে িাো ৬ অনুোয়ী লাইদসস প্রাজপ্তে িন্য প্রদিযক আদবেনকােীদক জনম্নবজি ডি 

৩(জিন)টি কযাটােজেদি উজিজখি শিডাবলী পূেি কজেদি িইদব, েথাঃ- 

 
 

(ক) কযাটােজে -১:  মৎস্যখাদ্য উৎপােন, প্রজিয়ািািকেি, সংেক্ষি ও জবপনন সংিান্ত লাইদসদসে শিডাবলীঃ- 
 

(১) িালনাোে আয়কে সনে থাজকদি িইদব; 

(২) িযাট রেজিদেশন সনে থাজকদি িইদব 

(৩) কাজেেজে িনবল থাজকদি িইদব (জবজি ২ (ে); 

(৪) িফজসল-১ ও ২ এ বজি ডি স্যজবিাজে জবদ্যমান থাজকদি িইদব ; 

(৫) বাজষ ডক মৎস্যখাদ্য উৎপােন, প্রজিয়ািািকেি ও সংেক্ষি ক্ষমিাে িথ্যাবজল থাজকদি িইদব; 

(৬) মৎস্যখাদ্য উপকেদিে মাত্রা ও পুজিমান জনি ডােদিে িন্য িফজসল ৩(ক), ৩(খ) ও ৩(ে) এ বজি ডি শিডাবলী 

প্রজিপালন কজেদি িইদব; 

 

 

(খ) কযাটােজে -২: মৎস্যখাদ্য উপকেি আমোজন ও েপ্তাজন সংিান্ত লাইদসদসে শিডাবলীঃ 
 

(১) আমোজন ও েপ্তাজন লাইদসস থাজকদি িইদব; 

(২) িযাট রেজিদেশন সনে থাজকদি িইদব; 

(৩) িালনাোে আয়কে সনে  থাজকদি িইদব; 

(৪) িালনাোে রের্ লাইদসস থাজকদি িইদব; 

(৫) িফজসল ২ এ বজি ডি স্যজবিাজে জবদ্যমান থাজকদি িইদব;  

(৬) মৎস্যখাদ্য গুোমিািকেি উপদোেী, মানসম্মি ও প্রদয়ািনীয় িােি ক্ষমিাসম্পন্ন স্থাপনা থাজকদি িইদব; 

(৭) জব. এস. টি. আই (BSTI) িইদি পদেে মান সম্পদকড প্রিযয়ন থাজকদি িইদব; এবং 

(৮) আমোজনে রক্ষদত্র পজেদবশ অজিেপ্তদেে প্রিযয়ন থাজকদি িইদব।  

 

(গ) কযাটােজে -৩: মৎস্যখাদ্য জবিয় সংিান্ত লাইদসদসে শিডাবলীঃ  
 

(১) জবিয়স্থদলে পূি ডাে ঠিকানা থাজকদি িইদব;  

(২) বািাে, িাট বা বন্দে জনজে ডি রোকানঘে বা স্থাপনা থাজকদি িইদব এবং দূষিমুক্তিাদব মৎস্যখাদ্য সংেক্ষি 

কজেদি িইদব; 

(৩) িাল-নাোে রের্ লাইদসস থাজকদি িইদব; এবং 

(৪) মৎস্যখাদ্য মানসম্মি সংেক্ষদিে উপদোেী স্থাপনা থাজকদি িইদব। 

 

৫। লাইদসস জফ, নবায়ন জফ ও আজপল জফ।- এই জবজিমালাে  অন্যান্য জবজিনাবলী সাদপদক্ষ জনম্নবজি ডি ছদক উজিজখি িাদে 

লাইদসস জফ, নবায়ন জফ ও আজপল জফ প্রোন কজেদি িইদব। 

 

িজমক 

নং 

কযাটােজে লাইদসস জফ 

(টাকা) 

নবায়ন জফ 

(টাকা) 

আজপল জফ (টাকা) 

১। মৎস্যখাদ্য উৎপােন, প্রজিয়ািািকেি ও 

সংেক্ষি (কযাটােজে-১) 

১০,০০০ ৫,০০০ ৬,০০০ 

২। মৎস্যখাদ্য আমোজন ও েপ্তাজন, সংেক্ষি 

(কযাটােজে-২) 

১০,০০০ ৫,০০০ ৬,০০০ 

৩। মৎস্যখাদ্য জবিয় পাইকােী  (কযাটােজে-৩ 

ক) 

১,০০০ ৫০০ ১০০০ 

৪। মৎস্যখাদ্য জবিয় খুচো  (কযাটােজে-৩খ) ৫০০ ৩০০ ৫০০ 
 



 
৬। মৎস্য খাদদ্য ব্যবহৃি এজর্টিিস, জফর্ বাইন্ডাে এবং উপকেদিে আেশ ডমাত্রা।- (১)  গুিেি মা বিায় োজখবাে 

লদক্ষয মৎস্যখাদ্য আইদনে িাো ১০ এে অিীন িফজসল ৪ এ উজিজখি এজর্টিিস, িফজসল ৫ এ উজিজখি জফর্ 

বাইন্ডাে  এবং িফজসল ৬ এ জনি ডাজেি আেশ ডমাত্রা থাজকদি িইদব এবং উক্ত আেশ ডমাত্রা অনুসেিপূব ডক মৎস্যখাদ্য 

প্রস্তুি কজেি িইদব।  

                     - আ          ১৪ এ                                     ক্ষজিকে 

োসায়জনক র্দ্ব্যাজেে িাজলকা িফজসল ৭ ও ৭(ক) এ জনি ডােি কো িদয়দছ। 

৮। মৎস্য খাদদ্য উপকেিসমূদিে আেশ ডমাত্রা/পুজিমান জনি ডয় পিজি।- (১) মৎস্যখাদদ্যে উপকেদিে আেশ ডমাত্রা জনি ডদয় 

জবজি ৯ এ বজি ডি পিজি অনুসেিপূব ডক লাইদসজসং কর্তডপক্ষ বা িেকর্তডক ক্ষমিাপ্রাপ্ত কম ডকিডা সংজিি নমুিা 

সংগ্রিকেিঃ জনজে ডি মান জনয়ণ্ত্ত্রি ল্যাবদেটেীদি পেীক্ষা কোইদি পাজেদবন। 

(২) বাজিজিযক মৎস্যখাদদ্যে গুিেিমান ও পুজিমান জনম্নবজি ডি পিজি দ্বাো জনি ডয় কো োইদব, েথাঃ-  

 (ক) আজমষঃ  রিলর্াল পিজি বা ববজ্ঞাজনকিাদব স্বীকৃি রকান পিজি; 

 (খ) বিলঃ সলদিন্ট এক্সোকসন (এজসটন/ইথাে এক্সোকসন) পিজি বা ববজ্ঞাজনকিাদব স্বীকৃি রকান পিজি; 

(ে) িলীয়ঃ ১০৫
০
-১১০

০
 রসজলজসয়াস িাপমাত্রায় ওদিন ড্রাইং পিজি বা ববজ্ঞাজনকিাদব স্বীকৃি রকান         

পিজি; 

(ঘ) িষ্ম বা ছাইঃ ৬০০০ রসলজসয়াস িাপমাত্রায় ৬(ছয়) ঘন্টা ফাদন ডস বাজি ডং পিজি বা ববজ্ঞাজনকিাদব স্বীকৃি 

রকান পিজি; 

(ঙ) আশঁ: সলদিন্ট এক্সোকসন এবং এজসর্ ও অযালকাজল পিজি বা ববজ্ঞাজনকিাদব স্বীকৃি রকান পিজি;  

 এবং  

(চ) শকডোঃ আজমষ, বিল, আর্দ্ ডিা, ছাই এবং আঁদশে শিকো িাদে জনিয়ডকৃি মান বাে রেওয়াে পে বাকী 

অংশ শকডো জিসাদব েে কজেদি িইদব। 

 

৯। মৎস্যখাদদ্যে উপেি পেীক্ষা-জনেীক্ষা পিজি।- রেদশ উৎপাজেি বা আমোনীকৃি রকান মৎস্যখাদ্য বাজিজিযকিাদব 

উৎপােন ও বািােিাি কজেবাে রে রকান পে ডাদয় উিাে মান োচাইদয়ে উদেদে আইদনে িাো ১১ এে উপ-িাো 

(৩) এে অিীন জনম্নরূপ পিজি অনুসেি কজেদি িইদব, েথাঃ- 

 

(ক) মৎস্যখাদ্য উৎপােক, প্রস্তুিকােক, আমোনীকােক, জবদিিা, মৎস্যখাদ্য উৎপােন কােখানা, গুোম, 

পজেবািন বা জবিয়কােী প্রজিষ্ঠাদনে স্বত্ত্বাজিকােী বা পজেচালক বা সজচব বা ম্যাদনিাে বা কম ডকিডা বা 

কম ডচােী বা প্রজিজনজি এবং লাইদসজসং কর্তডপক্ষ বা িেকর্তডক ক্ষমিাপ্রাপ্ত কম ডকিডা রেৌথিাদব সংগৃিীি নমুনা 

প্যাদকটবি ও জসলোলা কজেয়া প্যাদকট স্বাক্ষে কজেদবন, িদব রকি স্বাক্ষে কজেদি অস্বীকাে কজেদল রসই 

রক্ষদত্র দুই িন সাক্ষীে উপজস্থজিদি সংগৃিী নমুনা প্যাদকটবি ও জসলোলা কজেদি িইদব; 



(খ) লাইদসজসং কর্তডপক্ষ বা ক্ষমিাপ্রাপ্ত কম ডকিডা সংগৃিীি নমুনা ৭ (সাি) কাে ড জেবদসে মদধ্য জনজে ডি মান 

জনয়ণ্ত্ত্রি ল্যঅবদেটজেদি পেীক্ষাে িন্য রপ্রেি কজেদবন; 

(ে) নমুনা প্রাজপ্তে অনূি ড ৩০ (জত্রশ) জেদনে মদধ্য মানজনয়ন্ত্রি ল্যাবদেটজে মৎস্যখাদদ্যে পেীক্ষাে প্রজিদবেন 

লাইদসজসং কর্তডপদক্ষে জনকট রপ্রেি কজেদবন; 

(ঘ) রকান মানজনয়ণ্ত্ত্রি ল্যাবদেটজে ৩০ (জত্রশ) জেদনে মদধ্য পেীক্ষাে প্রজিদবেন বা ফলাফল জেদি অপােেিা 

প্রকাশ কজেদল লাইদসজসং কর্তডপক্ষ বা ক্ষমিাপ্রাপ্ত কম ডকিডা অনুদমাজেি অন্য ল্যাবদেটজেদি নমুনা রপ্রেি 

কজেদব। রকান মানজনয়ন্ত্রি ল্যাবদেটজে মৎস্যখাদদ্যে গুনেিমান পেীক্ষায় অপােেিা প্রকাশ কজেদল উক্ত 

ল্যাবদেটেী কােি ব্যাখ্যাপূব ডক সংগৃিীি নমুনা অজবকৃি অবস্থায় লাইদসজসং কর্তডপদক্ষে জনকট রফেি প্রোন 

কজেদবন; 

(ঙ) রকান মৎস্যখাদদ্য প্রস্তুিকােক পেীক্ষাে ফলাফল সম্পদকড প্রশ্ন উত্থাপন কেিঃ লাইদসজসং কর্তডপক্ষ সংগৃিীি 

নমুনা অন্য রকান অনুদমাজেি মানজনয়ন্ত্রি ল্যাবদেটেীদি পেীক্ষাে িন্য অনুদোি জ্ঞাপন কজেদল লাইদসজসং 

কর্তডপক্ষ বা ক্ষমিাপ্রাপ্ত কম ডিডা উক্ত খাদদ্যে সংগৃিীি অন্য একটি নমুনা পুনঃপেীক্ষাে িন্য অন্য রকান 

মানজনয়ন্ত্রি ল্যাবদেটেীদি রপ্রেি কজেদি পাজেদবন; 

(চ) রকান মৎস্যখাদ্য দুইটি মানজনয়ন্ত্রি ল্যাবদটজেদি পেীক্ষাে পে জিন্ন রূপ প্রজিদবেন বা ফলাফল পাওয়া রেদল 

ক্ষমিাপ্রাপ্ত কম ডকিডা উক্ত মৎস্যখাদদ্যে নমুনা ৩য় রকান অনুদমাজেি মান জনয়ন্ত্রি ল্যাবদেটেীদি পেীক্ষা 

কোইদি পাজেদব; 

 

(ছ) রকান মৎস্যখাদ্য ৩টি মানজনয়ন্ত্রি ল্যাবদেটজেদি পেীক্ষা কো ইিদল রসই রক্ষদত্র দুটি মানজনয়ন্ত্রি ল্যাবদেটজেে 

পেীক্ষাে ফলাফল অনুরূপ বা কাছাকাজছ িইদব িািাে জিজিদি লাইদসজসং কর্তডপক্ষ উক্ত মৎস্যখাদদ্যে 

পুজিমান জবদবচনা কজেদবন; এবং  

 

(ি) েফা (খ) এে রক্ষদত্র লাইদসজসং কর্তডপক্ষ এবং েফা (ঙ) এবং (চ) এে রক্ষদত্র মৎস্যখাদ্য প্রস্তুিকােক 

প্রজিষ্ঠাদনে স্বত্বাজিকােী বা প্রজিজনজি ল্যাবদেটজে পেীক্ষাে খেচ বিন কজেদবন।  

 

১০। বাদিয়াপ্তকেি।- রকান মৎস্যখাদ্য ক্ষজিকে বা রিিাল প্রমাজিি িইদল লাইদসজসং কর্তডপক্ষ আইদনে িাো ১৬ 

অিীন উক্ত মৎস্যখাদ্য এবং মৎস্যখাদ্য উৎপােন কাদি ব্যবিাদেে িন্য সংেজক্ষি পে ও েন্ত্রপাজি সমুেয় বা রকান 

অংশ ফেম ৬ অনুোয়ী বাদিয়াপ্ত কজেদি পাজেদবন।  

 

 



িফজসল-১ 

 (জবজি-৪ র্দ্িব্য) 

 

মৎস্যখাদ্য উৎপােন ও প্রজিয়ািািকােী কােখানা স্থাপন, খাদ্য প্রস্তুি, প্রজিয়ািািকেি, িনবল ইিযাজেে স্যজবিাঃ 

 

(ক) মৎস্যখাদ্য উৎপােন ও প্রজিয়ািািকােী (কযাটােেী-১) কােখানা স্থাপন ও পজেচালনাে লদক্ষয মৎস্য খাদ্য 

প্রস্তুি, প্রজিয়ািািকেি, সংেক্ষিাোে, ল্যাবদেটজে, সংজমশ্রি, প্যাজকং ইিযঅজেে িন্য জনম্নবজি ডি স্যজবিাজে 

থাজকদি িইদবঃ 

 

 (১) কােখানা িবন; 

 (২) মৎস্যখাদ্য প্রজিয়াকেি েন্ত্রপাজি; 

 (৩) মৎস্যখাদ্য ওিন ও প্যাজকং িাউি; 

 (৪) মানসম্মি মৎস্যখাদ্য সংেক্ষিাোে বা গুোম ঘে; 

 (৫) রোোদোে ব্যবস্থা, পাজন, জবদুযি, গ্যাস সেবোি; 

 (৬) ল্যাবদেটজে (পেীক্ষাোে) ও প্রদয়ািনীয় কাজেেজে িনবল; 

 (৭) মানজনয়ন্ত্রি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থযসম্মি পজেদবশ; 

 (৮) বিডয ব্যবস্থাপনা ইউজনট ও পয়জনস্কাশন স্যজবিা; এবং 

 (৯) জনোপিা প্রাচীে। 

 

(খ) মৎস্য খাদ্য উৎপােন ও প্রজিয়ািািকােী (কযাটােেী-১) কােখানা স্থাপন ও পজেচালনাে লদক্ষয 

 জনম্নবজি ডি েন্ত্রপাজি/সেঞ্জামাজেে ইউজনট থাজকদি িইদবঃ 

 

 (১) খাদ্য উপকেি জেজসজিং ইউজনট; 

 (২) প্রজিয়ািািকেি ইউজনট; 

 (৩) সংজমশ্রি ইউজনট; 

 (৪) বয়লাে, এয়াে কদেশাে, কদরাল প্যাদনল; 

 (৫) জপদলটিং ইউজনট; 

 (৬) মৎস্য খাদ্য ওিদনে েন্ত্রপাজিসমূি; এবং 

 (৭) প্যাজকং এন্ড রলদবজলং, রেজসজবজলটি িথ্যায়ন ইউজনট ইিযাজে।  

 

(ে) মৎস্য খাদ্য উৎপােন ও প্রজিয়ািািকােী (কযাটােেী-১) কােখানা স্থাপন ও পজেচালনাে লদক্ষয প্রদয়ািনীয় 

েক্ষ ও কাজেেেী িনবদলে িথ্যাজে। 

 

 

 

 

 



িফজসল-২ 

 

(জবজি ৪ র্দ্িব্য) 

 

মৎস্যখাদ্য আমোজন-েপ্তাজন (কযাটােজে-২) কাে ডিম পজেচালনাে লদক্ষয মৎস্যখাদ্য েথােথ সংেক্ষি, গুোমিািকেি, 

প্যাজকং ইিযাজেে িন্য প্রদয়ািনীয় রিৌি ও গুনেি স্যজবিাজেঃ 

 

১। বিজে মৎস্যখাদ্য বা মৎস্য খাদদ্যে উপকেি আমোজনে রক্ষদত্র মৎস্যখাদদ্যে আেশ ডমাত্রা অনুসেি এবং েথােথ 

সংেক্ষি ও মানজনয়ন্ত্রি স্যজবিাজে; 

 

২। প্রদয়ািনীয় িােিক্ষমিাসম্পন্ন সংেক্ষিাোে/গুোমঘে; এবং 

 

৩। মৎস্যখাদ্য ওিন ও প্যাজকং েন্ত্রপাজি/স্যজবিাজে।  

 

 

 

িফজসল-৩ (ক)  

 

(জবজি ২ ও ৪ র্দ্িব্য) 

 

মাছ বা জচংজড়ে খাদদ্য প্রাজিি খাদদ্যাপাোন ব্যবিাদেে সদব ডাচ্চ মাত্রাঃ 

 

     

    

                         (%)                     

(%) 

1.         ৬০-৬৫ ৫০ 

2.             ৪৫- ০ ৩০ 

3.     -   গ            ৫০-৬০  ০ 

4.                 ৬০-৬৫ ৩০ 

5.           ০-৯০ ১০ 

6.           ১০-৩০ ৫ 

7.          ৫০- ০ ৩০ 

8.          এ            ৪০-৫০  ৫ 

9.                  ৪৫-৬০  ০ 

10.          ৪৫- ০  ৫ 

11.          (          )  ০-৩০ ৮ 

 

 

 

 

 



      ৩( ) 

 

(         ৪    ) 

 

                                                   

     

    

                         (%)                      

(%) 

১        (    )  ৪- ৬ ১০ 

             (                   

আ           ) 

৪০-৪৫               <৩০% 

                    গ 

              < ৫%  

     

    

                         (%)                      

(%) 

৩             (           ) ৩০-৪০ ১৫ 

৪           ৩০-৫০  ৫ 

৫                  ৩০-৪০  ৫ 

৬              ৩০-৪০  ৫ 

             ৩০-৩৫  ০ 

৮                ৩০-৪০  ০ 

                 

১           (    ) ১০-১৪  ৫ 

  গ       (    ) ১ -১৪  ০ 

৩ গ        (    ) ১ -১৬ ৫০ 

              (legumes)   

১     -                ৫- ৮  ০ 

             

১      এ             ০- ৫  ৫ 

               ১৮- ০  ৫ 

 



 

      ৩ (গ)  

(         ৪    ) 

                  /                                    

 

( )          ( )                

                       

আ    t ১৪%         আ    t ১৪%        

আ    t ৪০%         আ    t ৪০%        

   /    t ০ %            /    t ০ %        

       

    

t  ০%                   t  ০%        

          t ০৬%                   t ০৬%        

       t ০ %                t ০ %        

 

 

 

(গ)          ( )                   

                       

আ    t ১ %         আ    t ১ %        

আ    t ৫০%         আ    t ০৮%        

   /    t ০৮%            /    t ০৮%        

          t  ০%                   t  ০%        

       (  ) t ০৫%                (  ) t ১৫%        

          t ০৫%            

       t ০ %            

 

(ঘ)             ( )                        

                       

আ    t ১ %         আ    t ১০%        

আ    t  ৮%         আ    t ১৪%        

   /    t ০ %            /    t ০.৫%        

           t ১০%                   t  ০%        

       (  ) t ১ %                (  ) t  ০%        

 



 

(ঙ)                 (ঝ) গ        

                       

আ    t ১ %         আ    t ১৪%        

আ    t ৩ %         আ    t ৪০%        

   /    t ০১%            /    t ০ %        

          t ১ %                   t  ০%        

       (  ) t ১ %                (  ) t ০ %        

 

( )            (    )  (ঞ)            

                       

আ    t ১ %         আ    t ১৪%        

আ    t ১১%         আ    t ৪০%        

   /    t ১ %            /    t ০১%        

          t  ০%                   t ১৫%        

       (  ) t ১৫%                (  ) t ১০%        

 

     -৪ 

(         ৬    ) 

                   গ      এ                

 

1.  Calcium citrate  

2.  Ascorbic acid 

3.  Citric Acid 

4.  Sorbic Acid 

5.  Potassium sorbate  

6.  Calcium sorbate 

7.  Tetra potassium diphosphate 

8.  Monopotassium Orthophoshate 

9.  Benzoic acid 

10.  Sodium Benzoate 

11.  Potassium bezoate 

12.  Calcium benzoate  

13.  Sulpher dioxide  



14.  Sodium sulphite  

15.  Sodium sorbate  

16.  Sodium Ascorbate 

17.  Sodium Citrate  

18.  Potassium Ascorbate 

19.  Sodium citrate  

20.  Monosodium Orthophosphate  

21.  Tetra sodium diphosphate  

22.  Penta sodium triphosphate  

23.  Sodium mitabisulphite  

24.  Potassium mitabisulphite 

25.  Calcium  sulphite 

26.  Calcium hidrozen sulphite 

27.  Potossium hydrozen sulphite 

28.  Sodium Triphosphate 

29.  Sokium polyphosphate 

30.  Potassium polyphosphate 

31.  Penta potassium triphosphate 

32.  Potassium Sulphate  

33.  Potassium Citrate 

34.  Potasium triphosphate  

35.  Sodium calcium polyphosphate  

36.  Calcium poly phosphosphate  

37.  Sorbitol 

38.  Mannitol 

39.  Isomalt 

40.  Maltitol 

41.  Lactito 

42.  Xilitol 

 



 

     -৫ 

(         ৬    ) 

                   গ            - এ         

 

1.  Feed grade Tricalcium Phosphate; 

2.  Feed grade Monocalcium Phosphate; 

3.  Gelatin; 

4.  Corn Gluten meal; 

5.  Spray-dried urea-formaldehyde resin in powder form; 

6.  Food-Grade Banana Powder; 

7.  Food-Grade Cassava Powder; 

8.  Food-Grade Banana Powder (Pellet Binder); and 

9.  Industrail-Grader Banana Powder. 

 

 

 

(গ)                        আ        (                         

 

                           

                  (১- )         (৩)                

আ           ১ .০ ১ .০ ১ .০ ১ .০ ১ .০ 

আ            ৩৫.০ ৩৩.০ ৩৩.০ ৩ .০ ৩ .০ 

   /            ৮.০ ৮.০  .০ ৬.০ ৬.০ 

              ৪.০  ৮.০  ৮.০ ৩৪.০ ৩৫.০ 

       (  )        ৪.০ ৫.০ ৬.০ ৬.০ ৬.০ 

                 ১৬.০ ১৮.০ ১৮.০  ০.০  ১.০ 

                  .১  .০  .০ ১.৮ ১.৮ 

               ০.  ০.৬ ০.৬ ০.৫ ০.৪ 

 

 

 

 



(ঘ)                              আ        (                         

 

                           

                  (১- )         (৩)                

আ           ১ .০ ১ .০ ১ .০ ১ .০ ১ .০ 

আ            ৩০.০  ৮.০   .০  ৫.০  ৪.০ 

   /            ৬.০ ৬.০ ৫.০ ৫.০ ৫.০ 

              ৮.০ ৩০.০ ৩ .০ ৩৮.০ ৪০.০ 

       (  )        ৫.০  .০  .০ ৮.০ ৯.০ 

                 ১৬.০ ১৮.০ ১৮.০  ০.০   .০ 

                  .৩  .১  .০ ১.৯ ১.৮ 

               ০.৮ ০.  ০.৬ ০.৫ ০.৪ 

 

 

     -৬ 

(      , ৬   ৮    ) 

( )                              আ         (                     ): 
 

 

                           

                  (১- )         (৩)                

আ           ১ .০ ১ .০ ১ .০ ১ .০ ১ .০ 

আ            ৮.০  ৬.০  ৪.০   .০  ১.০ 

   /            .০ ৬.০ ৬.০ ৫.০ ৪.০ 

             ৩০.০ ৩ .০ ৩৫.০ ৪০.০ ৪১.০ 

       (  )        ৬.০ ৮.০ ৮.০ ৯.০ ১০.০ 

                  ১ .০ ১৮.০ ১৯.০  ১.০   .০ 

                  . ০  .০০ ১.৯০ ১.৮০ ১.  

              ০.৮ ০.  ০.  ০.৬০ ০.৫০ 

 



 

( )          (     ,                     ) এ               আ         (               

      ): 

 

                           

                  (১- )         (৩)                

আ           ১ .০ ১ .০ ১ .০ ১ .০ ১ .০ 

আ           ৩ .০ ৩০.০  ৮.০  ৫.০  ৪.০ 

   /           ৮.০  .০  .০ ৬.০ ৫.০ 

              ৬.০ ৩০.০ ৩৩.০ ৩ .০ ৩৮.০ 

       (  )        ৫.০ ৬.০  .০ ৮.০ ৯.০ 

                 ১৮.০  ০.০  ১.০  ৩.০  ৪.০ 

                  .   .১ ১.৯ ১.৯ ১.৮ 

              ০.৯ ০.৮ ০.  ০.  ০.৬ 

 

(ঙ)                               আ         (                     ): 

 

                           

                  (১- )         (৩)                

আ           ১ .০ ১ .০ ১ .০ ১ .০ ১ .০ 

আ           ৩ .০ ৩১.০ ৩০.০  ৯.০  ৮.০ 

   /            .০ ৬.০ ৬.০ ৫.০ ৫.০ 

              ৬.০  ৮.০  ৯.০ ৩৫.০ ৩৬.০ 

       (  )        ৪.০ ৫.০ ৬.০  .০  .০ 

                 ১ .০ ১৯.০  ০.০  ১.০   .০ 

                 ৩.  ৩.০  .৮  .৬  .৫ 

              ১.৫ ১.৪ ১.৩ ১.  ১.০ 

 

  



 

( )                                  আ         (                     ): 

 

                           

                  (১- )         (৩)                

আ           ১ .০ ১ .০ ১ .০ ১ .০ ১ .০ 

আ           ৪০.০ ৩৬.০ ৩৪.০ ৩ .০ ৩ .০ 

   /           ৫.০ ৫.০ ৬.০ ৪.০ ৪.০ 

               .০  ৪.০  ৬.০  ৯.০ ৩০.০ 

       (  )        ৫.০ ৫.০ ৫.০ ৬.০ ৬.০ 

                 ১৬.০ ১৮.০ ১৮.০ ১৯.০  ০.০ 

                 ৩.০  .   .৫  .১  .০ 

              ১.৬ ১.৫ ১.৪ ১.৩ ১.  

 

 

 

     -  

(          ) 

 

                                     

 

  Group A: 

(1)  Anabolizan (Hormones) and prohibited substances: 

 a) All stilbens, substances produced from stilbens, their salts and esters. 

 b) Steroids, anabolic steroids.  

(2)  Antibiotics and Pharmacologically active substances  

 a)  Chloramphenicol 

 b)  Chloroform 

 c)  Chlorpromazine 

 d)  Colchincine  

 e)  Depsone 

 f)  Dimefridiazole 

 g)  Metronidazole 

 h)  Nitrofurans, Including metabilies 

 i)  Ronodazone 

    



  Group A: 

1. Active Pharmaclogical Substances (Antibacterial Substances)  

 (a) Sulphonamides, All substances belonging to the sulphonamide group: 

 (b) Diamino prymidine derivatives: Trimethoprim, Amoxicylin: 

  Ampiciline, Benzylpenicline, Cloxacillin, Dicloxacillin, Oxacillin: 

 (c)  Quinolones: Flumequine, Sarafloxacin: 

 (d) Tetracyclines: Tetracycline, Chlortetraycycline, Oxytetracycline.  

2. Organophospherus Compound: Azamethiphos, Diazinon, Acephate, Fenitrothion,  

  Malathion, Quinalphos.  

3. Environmental contaminations: Organochloirnes, DDT, Aldrin, Endrin, Dieldrin, 

Heptachlor, Endosulphan, PcBs. 

4. Chemical substances: 

  Lead, Mercury, Cadmium, Chromium, Arsenic 

5. Micotoxin: Aflatoxin (Group B1, B2, G1, G2) 

6. Antherlmintics: Flubendazole 

7. Dayes: 

 (a) Malachite green: 

 (b) Leucomalachite green: 

 (c) Crystal violet 

 (d) Leucocrystal violet 

 
     -  ( ) 

(     ১০    ) 

 

        এ                                           এ                                 

                                                                        এ       

এ                                     এ           (Residue) এ                           

 

১      এ১ :         এ              গ         এ        

                            

                        ০০        

      এ৩ :          এ                  

                            

 ( )             ০০        

 ( ) ১৯ - -               ০০        

  (গ) ১  - -         ০০        

 



 

৩     এ৬ :       এ          (                 এ           )  

                            

 ( )             - ০০        

 ( )                       (AOZ) ০০        

 (গ)                      (AMOZ) ০০        

 (ঘ)                            (AHD) ০০        

 (ঙ)                         (SEM) ০০        

৪        ১ : এ                       

                            

 ( )            ১০০        

 ( )               ১০০        

 (গ)               ১০০        

৫         (এ): এ            (এ          ):  

                            

 ( )            ০৫        

 ( )             ০৫        

   

৬       ৩ (এ):  গ                      :  

                            

 ( )       ০.০০৫     এ  

 ( )       ১.০০০     এ  

 (গ)          ০.০০৫     এ  

 (ঘ) এ    ০.০১০     এ  

        ৩ (  ):                   

                            

 ( )     ০.০৫     এ  (     ) 

  ০.৩০     এ  (   ) 

 ( )            ০.৫০     এ  (     ) 

  ০.০৫     এ  (   ) 

 (গ)         ০.৫০     এ  (           ) 



 (ঘ)          ০.১০     এ  (           ) 

 (ঙ) আ       ১.০০     এ  (           ) 

 ( )      ৫.০০     এ  (           ) 

 ( )     ৫০.০০     এ  (           ) 

৮        ৩ (  ):   

                            

 ( ) আ         (   B1)  .০০        

 ( ) আ        (   B1 B2, G1 G1, ) ৪.০০        

৯       ৩ ( ):        

                            

 ( )              ০০        

 ( )                     ০০        

 (গ)                ০০        

 (ঘ)                       ০০        

 

  

 



 
“ফেম-১” 

     -৩    ) 

 

 
 

 

মৎস্যখাদ্য উৎপােন, প্রজিয়ািািকেি ও সংেক্ষিকােী প্রজিষ্ঠাদনে িন্য লাইদসস-এে আদবেনপত্র 

 
1| স্বত্বাজিকােীে নাম    :       

 জপিাে নাম   : 

 মািাে নাম   : 

 জবস্তাজেি ঠিকানা   : 

2| প্রজিষ্ঠাদনে নাম ও ঠিকানা (ক) সেে েপ্তে : 

                             (খ) কােখানা   : 

3| উৎপাজেিব্য মৎস্যখাদদ্যে        : 

সংজক্ষপ্ত জববেি   

4| প্রস্তাজবি কােখানাে উৎপােন ক্ষমিা : 

5| মৎস্যখাদ্য মজুে ক্ষমিা   :    

6| কােখানাে অবকাঠাদমােি স্যজবিাজে :  

(িবন, রোোদোে ব্যবস্থা, পাজন, জবদুৎ, গ্যাস, পয়ঃজনষ্কাষি ও বিডয ব্যবস্থাপনা ইিযাজে)     

7| েন্ত্রপাজি ও সেঞ্জামাজেে জববেি   :     

8| িনবদলে িথ্যাজে  (ক) সািােি   : 

                    (খ) কাজেেেী   :       

9| আয়কে পজেদশাদিে সনে (িাল নাোে : 

১০। রের্ লাইদসদসে সিযাজয়ি অনুজলজপ : 

১১। আদবেন জফ িমাোদনে েজশে (মূল কজপ) : 

১২। অন্যান্য িথ্যাজে (েজে থাদক)   : 

 

আজম এই মদম ড রঘাষিা কজেদিজছ রে, উপদে বজি ডি সমুেয় িথ্যাজে সঠিক। আজম আেও রঘাষিা কজেদিজছ রে, 

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য অধ্যাদেশ ২০১০ এবং মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য জবজিমালা  ০১১-এ বজি ডি আেশ ডমাত্রা অনুোয়ী 

বিজে মৎস্যখাদদ্য পুজিমান বিায় োজখব এবং সকল জবজি-জবিান েথােথিাদব প্রজিপালন কজেদি বাধ্য থাজকব।   

 

 

স্বত্বাজিকােীে স্বাক্ষে  

িাজেখঃ  

(সীলদমািে) 

 

           

                 

           

       ) 



 

“ফেম-২” 
 

     -৩    ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

মৎস্যখাদ্য ও খাদ্য উপকেি আমোজন/েপ্তাজনকােক প্রজিষ্ঠাদনে  

িন্য লাইদসস-এে আদবেনপত্র 

 

 
১। স্বত্বাজিকােীে নাম    :       

 জপিাে নাম   : 

 মািাে নাম   : 

 জবস্তাজেি ঠিকানা   : 

২। প্রজিষ্ঠাদনে নাম ও ঠিকানা   :            

৩। মালামাল সংেক্ষিাোদেে ঠিকানা   :  

৪। আমোজন/েপ্তাজনে মূল লাইদসস-এে জববেি :   

     (সিযাজয়ি কজপ সংযুক্ত কজেদি িইদব)    

৫। আদবেন জফ িমাোদনে েজশে (মূল কজপ)  : 

৬। আয়কে পজেদশাদিে সনেপত্র (িাল নাোে) : 

৭। অন্যান্য িথ্যাজে (েজে থাদক)    : 

 

       আজম এই মদম ড রঘাষিা কজেদিজছ রে, উপদে বজি ডি সমুেয় িথ্যাজে সঠিক। আজম আেও রঘাষিা কজেদিজছ রে, 

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য অধ্যাদেশ ২০১০ এবং মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য জবজিমালা  ০১১-এ বজি ডি জবজি-জবিানসমূি 

েথােথিাদব প্রজিপালন কজেদি বাধ্য থাজকব।   

 

 

 

 

স্বত্বাজিকােীে স্বাক্ষে  

িাজেখঃ 

(সীলদমািে)  

 

           

                 

            

      ) 

 



 

 

“ফেম- ৩” 
 

     -৩    ) 

 

 
 

মৎস্যখাদ্য জবিয়কােীে িন্য লাইদসস-এে আদবেনপত্র 

 

 
১।  স্বত্বাজিকােীে নাম    :       

 জপিাে নাম   : 

 মািাে নাম   : 

 জবস্তাজেি ঠিকানা   : 

২। প্রজিষ্ঠাদনে নাম ও ঠিকানা   : 

৩। জবিয়দোগ্য মৎস্যখাদদ্যে সংজক্ষপ্ত জববেি : 

৪। প্রজিষ্ঠাদনে অবকাঠাদমােি স্যজবিাজে :     

৫। রের্ লাইদসদসে সিযাজয়ি অনুজলজপ : 

৬। আদবেন জফ িমাোদনে েজশে (মূল কজপ) : 

৭। অন্যান্য িথ্যাজে (েজে থাদক)       : 

 

 

আজম এই মদম ড রঘাষিা কজেদিজছ রে, উপদে বজি ডি সমুেয় িথ্যাজে সঠিক। আজম আেও রঘাষিা কজেদিজছ রে, 

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য অধ্যাদেশ ২০১০ এবং মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য জবজিমালা  ০১১-এ বজি ডি জবজি-জবিান 

েথােথিাদব প্রজিপালন কজেদি বাধ্য থাজকব।   

 

স্বত্বাজিকােীে স্বাক্ষে  

িাজেখঃ  

 (সীলদমািে) 

   

 

 

 

স্বত্ত্বাজিকােী 

সিযাজয়ি পাসদপাট ড 

সাইদিে ছজব 
(২ কজপ) 

 



ফেম- ৪ 
 [জবজি-৩ দ্রষ্টব্য] 

 
 

েিপ্রিািন্ত্রী বাংলাদেশ সেকাে 

-------------------------- 

--------------------------- 

     -                  

 

 
মৎস্যখাদ্য উৎপােন ও প্রজিয়ািািকেি/ মৎস্যখাদ্য আমোজন ও েপ্তাজন/ মৎস্যখাদ্য সংেক্ষি ও জবিয় এে লাইদসস  

 
 

১। লাইদসস নম্বে :       প্রোদনে িাজেখ: 

২। ব্যজক্ত/প্রজিষ্ঠাদনে নাম:       

৩। ব্যজক্ত/প্রজিষ্ঠাদনে িেন: 

    (সেকাজে/ব্যজক্ত মাজলকানািীন/রেৌথ মাজলকানািীন জলজমদটর্ রকাম্পানী) 

৪। ব্যজক্ত/প্রজিষ্ঠাদনে স্বত্বাজিকােীে িথ্যাজে: 

 (ক) নাম ও পেবী:  

 (খ) জপিাে নাম: 

 (ে) মািাে নাম: 

 (ঘ) বিডমান ঠিকানা: 

 

    (ঘ) স্থায়ী ঠিকানা:    

  

৫। লাইদসদসে কযাটােজে:       

৬। বাজষ ডক মৎস্যখাদ্য উৎপােন ও প্রজিয়ািািকেি ক্ষমিা/  

     আমোজন-েপ্তাজিে পজেমাি/জবিদয়ে পজেমাি: 

৭। লাইদসদসে রময়ােঃ ........................... িইদি      ...............................পে ডন্ত। 

িাজেখ:                                                                                         ক্ষমিাপ্রাপ্ত কম ডকিডাে নাম, পেবী ও স্বাক্ষে 

                                 (সীলদমািে) 

নবায়ন 

নবায়দনে রময়াে  নবায়দনে িাজেখ ক্ষমিাপ্রাপ্ত কম ডকিডাে নাম, 

পেবী ও স্বাক্ষে িইদি পে ডন্ত 

  নবায়ন কো িইল   

  নবায়ন কো িইল   

  নবায়ন কো িইল   

  নবায়ন কো িইল   

  নবায়ন কো িইল   

 
 



 

   -৫ 

[জবজি-৩ দ্রষ্টব্য]  

 

 

েিপ্রিািন্ত্রী বাংলাদেশ সেকাে 

-------------------------- 

--------------------------- 

পত্র নং           িাজেখঃ 

 
 

জবষয়ঃ মৎস্যখাদ্য উৎপােন ও প্রজিয়ািািকেি/ মৎস্যখাদ্য আমোজন ও েপ্তাজন/ মৎস্যখাদ্য সংেক্ষি ও জবিয় এে  

           লাইদসদসে আদবেন নামঞ্জুে 

 

 
১। আদবেনকােী ব্যজক্ত/প্রজিষ্ঠাদনে নাম  ও ঠিকানা :  

 

২। আদবেদনে িাজেখ    :    

 

৩। আদবেনকৃি লাইদসদসে জবষয়    :  

 

৪। লাইদসস প্রাজপ্তে আদবেন না-মঞ্জুে িওয়াে কােিসমূি:  

    (ক)............................................................. 

    (খ)............................................................. 

    (ে)............................................................. 

 

 

 

িাজেখঃ                                                                                          ক্ষমিাপ্রাপ্ত কম ডকিডাে স্বাক্ষে   

              (সীলদমািে) 

 

 

 

 

 

 

 
 



ফেম- ৬ 

[জবজি-১০    ] 

 
েিপ্রিািন্ত্রী বাংলাদেশ সেকাে 

-------------------------- 

--------------------------- 

পত্র নং           িাজেখঃ 

 
জবষয়ঃ রিিাল মৎস্যখাদ্য এবং এে উৎপােন কাদি ব্যবহৃি পন্য ও সেঞ্জামাজে বাদিয়াপ্তকেি 

 

১। উৎপােনকােী ব্যজক্ত/প্রজিষ্ঠাদনে নাম ও ঠিকানা  :      

২। স্বত্বাজিকােীে নাম ও ঠিকানা (ক) সেে েপ্তে  : 

                               (খ) কােখানা    :  

৩। উৎপােনকােী প্রজিষ্ঠাদনে লাইদসস নম্বে ও প্রোদনে িাজেখ :  

৪। উৎপাজেি মৎস্যখাদদ্যে সংজক্ষপ্ত জববেি   :   

    

৫। রিিাল মৎস্যখাদদ্যে নমুনা সংগ্রদিে িাজেখ  : 

৬। ’নমুনা’ পেীক্ষাোদেে (ক) নাম ও  ঠিকানা   :  
 

                          (খ) পেীক্ষাে িাজেখ   :  

৭। মৎস্যখাদদ্য প্রাপ্ত রিিাল  উপকেিাজেে জববেি  : 

 

৮। রিিাল মৎস্যখাদদ্যে উৎপােন ব্যাদচে িথ্যাজে 

     (ক) লট নম্বে ও িাজেখ      : 

     (খ) লদট রমাট উৎপােন      : 

     (ে) বিডমান মজুে খাদদ্যে পজেমাি   : 

৯। বাদিয়াপ্তদোগ্য মৎস্যখাদদ্যে জববেি ও পজেমাি  : 
 

১০। বাদিয়াপ্তদোগ্য মৎস্যখাদ্য উৎপােন সংজিি েন্ত্রপাজি/সেঞ্জামাজেে জববেি: 
 

১১। বাদিয়াপ্তকেদিে িাজেখ     : 

  

         

 িাজেখঃ        ক্ষমিাপ্রাপ্ত কম ডকিডাে স্বাক্ষে  

                 (সীলদমািে) 
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