
তফসিল-২ 
 

ভ ৌগ োসলক সিগদ েশক পণ্য (সিবন্ধি ও সুরক্ষো) আইি, ২০১৩ 

(ভ ৌগ োসলক সিগদ েশগকর পাঁচটি অসতসরক্ত প্রসতরুপ এবং ভকি সববরণীিহ সতি কসপ আগবদি দোসিল কসরগত  হইগব ) 

একটি প্রসতরুপ দরিোগের িসহত িংযুক্ত কসরয়ো সদগত হগব এবং অসতসরক্ত পাঁচটি পৃথক োগব দোসিল কসরগত  হইগব 

সিআই ফরম-১ 

 

ভ ৌগ োসলক সিগদ েশক পণ্য এর সিবন্ধগির িন্য আগবদি 

[সবসি- ৪(১),(২), ৫(৪)]   

সফ- টোকো ১০,০০০/-(দশ হোিোর টোকো)   

 

১. আগবদিকোরী (ক) -----------------------------------দ্বোরো সিম্নসলসিত তথ্য িহকোগর ভ ৌগ োসলক সিগদ েশক পগণ্যর  সিবন্ধগির   

     িন্য সববরণ  উপস্থোপি করো হগলো : - 

-আগবদিকোরীর িোম: 

- ঠিকোিো: 

-ব্যসক্ত / উৎপোদক / ব্যসক্তব ে / িং ঠি / উৎপোদগকর িং ঠি / িংস্থো / কর্তেপগক্ষর তোসলকো: 

-প্রকোর: 

- ভেসিসফগকশি: 

-িমুিো (Specimen): 

-ভ ৌগ োসলক সিগদ েশক পগণ্যর িোম [এর সবেোসরত তথ্য ]  

-বণ েিো : 

-উৎপোদগির ভ ৌগ োসলক এলোকো এবং মোিসচত্র : 

-উৎগির প্রমোি [ ঐসতহোসিক দসললোসদ ] : 

-উৎপোদগির পদ্ধসত: 

- অিন্য ববসশষ্ট্য : 

- পসরদশ েি কর্তেপক্ষ: 

- অন্যোন্য: 

 

সববৃসত িোগথ ভেণী (ক) ---------(ি)----------- এর ভক্ষগত্র পণ্য  ( ) ----------------------- িোম (ঘ) ------------------- যোহোর 

ঠিকোিো  (ঙ) ------------------------------- যোহোরো উক্ত পণ্য উৎপোদগকর প্রসতসিসিত্ব করগত আগ্রহী, যোহো উক্ত ভ ৌগ োসলক 

সিগদ েশক পগণ্যর িোগথ িসিত এবং যোহো অব্যোহত োগব ------------- হইগত ব্যবহোর হইয়ো আসিগতগে।  

     ২। কিগ িশিভূক্ত ভদগশর আগবদগির ভক্ষগত্র সিম্নসলসিত অসতসরক্ত তথ্যোসদ উগলেখি থোসকগত হইগব  

 (ক) ভ ৌগ োসলক সিগদ েশক পগণ্যর উৎি ভদগশর িোম, 

 (ি)গ ৌগ োসলক সিগদ েশক মূল উৎি ভদগশর সুরক্ষোর প্রমোিোসদ, ভযমি সশগরোিোম ও প্রোিসিক সবিোি বো প্রশোিসিক ব্যবস্থো, 

সবচোসরক  সিদ্ধোন্ত বো তোসরি এবং সিবন্ধীকরণ িংখ্যো ও তোসরি এবং অন্যোন্য কসপ বো িসথ পত্র। 

     ৩।  ভকগির সববরণীগত ভয িকল তথ্যোবলী থোকো প্রগয়োিি আগবদগি ভি িকল তথ্যোবলী িসিগবসশত থোসকগত হইগব।  

     ৪। আগবদি িংসিষ্ট্ িকল প্রকোর ভযো োগযো   বোংলোগদগশর সিম্নসলসিত ঠিকোিো অনুযোয়ী হইগত হইগব।  

      

ZvwiLt 

          স্বোক্ষর 

স্বোক্ষরকোরীর িোমI wVKvbv 

†iwR÷ªvi 

ভপগটন্ট, সিিোইি ও ভেিমোকেি অসিদপ্তর  

সশল্প মন্ত্রণোলয়, ঢোকো। 

সিগদ েশিোবলী  

 

(ক) অপ্রগযোিয অংশ বোদ সদি । 

(ি) পগণ্যর ভেণী িোিো িো থোসকগল ভরসিস্ট্রোগরর সিগদ েশিো গ্রহণ করো যোইগত পোগর । 

( ) এিোগি পগণ্যর িোম উগলেখি করুি. শুধু একই ভেণীর অন্তর্ভ েক্ত পণ্য ঊগলেখি করুি।  

(ঘ)  েষ্ট্োক্ষোগর পূণ ে িোম, বণ েিো (ভপশো, িোতীয়তো, ভফোি/গিল িং) উগলেখি থোসকগত হইগব। 

 কগপ েোগরট বো ফোগম ের ভক্ষগত্র ভযই ভদগশ সিবসন্ধত হইয়োগে ভিই ভদগশর িোম, অংশীদোরগদর িোম, বণ েিো, সিবন্ধগির প্রকৃসত (যসদ 

 থোগক) ভক্ষত্রমত উগলেখি থোসকগত হইগব।  

(ঙ) আগবদিকোরী বো তোহোর এগিগন্টর স্বোক্ষর। 

(চ)  প্রগয়োিগি আলোদো কো ি ব্যবহোর করো যোগব। 


