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বীজ, সার এবং কীটনাশককর বযবসার জনয অনলাইন লাইকসন্সং ন্সকেম
কৃন্ি ন্বভাগ, পন্িমবঙ্গ সরকার
কৃ ষি উপকরণের (বীজ, সার এবং কীটনাশক) বযবসাণের সাণে যুক্ত সমস্ত বযবসােীণের জনয এটি একটি
একটি ষসণেল উইন্ড ষসণেম যার মাধ্যণম কৃ ষি ষবভাগ থেণক প্রাপ্ত সকল প্রকার বযবসাষেক লাইণসন্স এর জনয
আণবেন করা যাণব।
1. ষকভাণব নতু ন লাইণসন্স এর জনয আণবেন করণবন?
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2. সার বযবসার জনয নতু ন আণবেনপত্র ভষতি করার (New License) পদ্ধষত:
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3. কীটনাশক বযবসার জনয নতু ন আণবেনপত্র ভষতি করার (New License) পদ্ধষত
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4. বীজ বযবসার জনয নতু ন আণবেনপত্র ভষতি করার (New License) পদ্ধষত
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5. লাইণসন্স ষি গাইডলাইন
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6. আণবেনকারীর েরকাষর কাগজপণত্রর গাইডলাইন
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ন্কভাকব নতু ন লাইকসস এর জনয আকবদন করকবন?
1.

মাটির কো ওণেবসাইণট (www.matirkatha.gov.in) অনলাইন লাইণসষন্সং ষসণেম এ ষিক করুন.

বীজ, সার এবং থপষেসাইণডর, ষরণটল এবং থ ালণসল "নতু ন লাইণন্সস" এর আণবেনপত্রই এখন অনলাইণন
গ্র ে করা

ণে। যাণের এখন লাইণন্সস আণে, থসগুষলর ষরষনউোল এবং এণমন্ডণমন্ট অনলাইণন ষকেু ষেণনর

মণধ্য শুরু

ণব। আণবেনপণত্রর ষি থিরৎ থযাগয নে। আণবেনকারীণক সমস্ত েরকাষর কাগজপত্র আণগ প্রস্তূ ত

থরণখ, এরপণরই অনলাইণন আণবেন করার জনয অবষ ত করা

ণে।
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2.

আণবেনকারী ষ ণসণব ষনণজণক থরষজোর করুন (Sign Up)

•

থরষজণেশন করার জনয আপনার পযান কাডি এবং আধ্ার কাডি এর স্ক্যান করা েষব আপণলাড করণত
আপনার নাম, থিান নাম্বার, সম্পূেি ঠিকানা (থপাোল এণেস) এবং ইণমইল আইষড এষি করণত

ণব এবং

ণব।

থরষজণেশে করার পর আপনার ইউসার আইষড (ইণমইল আইষড) এবং পাসওোডি ষেণে সাইন ইন করণত

ণব

3
থরষজণেশন করার পণর লগইন করার পর এই ষিনটি থেখাণব।

•

বীজ, সার অথবা কীটনাশককর বযবসায়িক অনুময়িপকের জনয আকবদন করার আকে, আপনাকক গুদামঘর (স্টাকরজ একেস) এয়ি
করকি হকব।

•

সার অথবা কীটনাশককর বযবসায়িক অনু ময়িপকের জনয আকবদন করার আকে, আপনাকক য়শক্ষােি স্ ােযিা (স্কািায়িয়িককশন)
এয়ি করকি হকব। বীজ বযবসার জনয এটি দরকার স্নই।

3.

থকাোষলষিণকশন থসকশণন ষগণে ষিণেট ষিক করুন এবং ডানষেণকর িমিটি ভষতি করুন

কীটনাশককর বযবসার অনু ময়িপকের আকবদকনর জনয আপনার য়নকজর অথবা য়রকসাসস পাসসন য়হকসকব াকক য়নকিাে ককরকেন িার
য়শক্ষােি স্ ােযিা এয়ি করুন। সাকরর বযবসার অনু ময়িপকের আকবদকনর জনয শুধু মাে আপনার য়নকজর য়শক্ষােি স্ ােযিা এয়ি
করুন।
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4.

একই রকম পদ্ধষতণত ষনউ থোর থলাণকশন এ ষিক কণর, গুোমঘর (থোণরজ) এর ঠিকানা এষি করুন।
আপনার বযবসার সাণে যুক্ত প্রষতটি গুোমঘণরর ঠিকানা এষি করা বাধ্যতামূলক। বযবসাষেক অনুমষতপণত্রর আণবেন করার
সমে গুোমঘরগুষলর নাম আণবেনপণত্রর সাণে যুক্ত করণত
তার জনয থসগুষলর আলাো নাম ষেণল আপনার সুষবণধ্

ণব। কাণজই, প্রষতটি গুোমঘর থযন আলাো ভাণব থেনা যাে,

ণব।

সার বযবসার জনয নতু ন আকবদনপত্র ভন্তি করার (New License) পদ্ধন্ত

িাটিিলাইজার থসকশন এ ষগণে ষনউ এষিণকশণন ষিক কণর ডানষেণকর িমি টি পূরে কণর থনক্সট এ ষিক করুন
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Jurisdiction:
থ ালণসল ষবজণনস করণত থগণল থেট্, ষডষেক্ট বা সাবষডষভশন এর জনয আণবেন করা যাণব, আর
ষরণটল ষবজণনস করণত থগণল শুধ্ুমাত্র সাবষডষভশন এর জনয আণবেন করা যাণব
•

Wholesale business - State/ District/ Sub-division

•

Retail business – Only Sub-Division

এবার সার বযবসার আণবেন পত্রটি পষরপূেি ভাণব ভষতি করুন

এই িমিটি ভষতি করার সুষবণধ্র জনয ষনম্নষলষখত গাইণডন্স গুষল আণবেনপণত্রর মণধ্য থলখা নাম্বাণরর সাণে ষমষলণে পড়ুন,
2.

Details of applicant (আণবেনকারীর তেয)
Name of concern: আপনার সংস্থাটির বযবসাষেক নাম

3.

Place of business

থসলস থলাণকশন (থোকাণনর পূেি ঠিকানা) এবং থোণরজ থলাণকশন (গুোমঘরটির বা গুোমঘরগুষলর নাম)।
সাণরর বযবসার জনয থযই গুোমঘরগুষল বযব ার কণরন তাণের নাম টিক মাকি ষেণে ষসণলক্ট করুন (এক অেবা একাষধ্ক গুোম)।
যষে সবকটি গুোমঘর ষলে এ না োণক, তার মাণন আপষন থসটি আণগ ষলে কণরনষন। আপনাণক উপণরাক্ত পষদ্ধষতণত নতু ন
থোণরজ থলাণকশন যুক্ত কণর তারপর আণবেন করণত ণব।
5.

Details of fertilizers and their source in from ‘O’

সাণরর বযবসার জনয প্রাপ্ত 'ও িমি' ('O Form) গুষলর তেয ষেন। প্রষতটি ও িমি এর সাণে, থকান থকান সাণরর জনয ও িমি টি
থপণেণেন থসগুষল ষসণলক্ট কণর, ষলে এর ষনণে ষগণে থসভ করণত

ণব। একাষধ্ক ও িমি োকণল 'Add o form' এ ষিক কণর

প্রণতযকটির তেয ষেন।
6.

Terms and conditions and declaration

থেকবক্স েুটি থত ষিক কণর ষনণের কষন্টষনউ থলখা নীল রণের বাটণন ষিক করুন
7.

Fee details:
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কীটনাশক বযবসার জনয িী থপণমন্ট এর তেয ষেণে থসভ করুন। এই থসকশনটির জনয োলাণনর স্ক্যান েষব েরকার।

এই থসকশণন থসভ করার পর আপনার আণবেনপত্র পূেি ভাণব জমা
জাষনণে থেো

ণলা। থমাবাইল থমণসজ কণর আপনাণক িমি সাবষমশন এর তেয

ণব। এবার আপনার এষিণকশনটি ডাউনণলাড কণর, অনয েরকাষর কাগজপত্র স

অষিণস জমা ষেণত

কৃ ষি ষবভাণগর সংষিষ্ট আষধ্কাষরণকর

ণব।ষক ষক কাগজ েরকার তার ষলে িমিটির মণধ্য থলখা োকণব।

এর পর সংষিষ্ট কৃ ষি ষবভাণগর অষিসার আপনাণক ডকুণমন্ট
থভষরষিণকশন, গুোমঘর থভষরষিণকশন এবং থসল থলাণকশন
(থোকানঘর) থভষরষিণকশন এর তাষরখ এস এম এস কণর
জাষনণে থেণবন। থভষরষিণকশন এর পর আপনার বযবসাষেক
ববধ্তার শংসাপত্র কৃ ষি েপ্তর থেণক থেো

কীটনাশক বযবসার জনয নতু ন আকবদনপত্র ভন্তি করার (New License) পদ্ধন্ত

কীটনাশক থসকশন এ ষগণে ষনউ এষিণকশণন ষিক কণর ডানষেণকর িমি টি পূরে কণর থনক্সট এ ষিক করুন

ণব।
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Jurisdiction:
থ ালণসল বা ষরণটল ষবজণনস করণত থগণল থেট্ বা ষডষেক্ট এর জনয আণবেন করা যাণব,
•
•

Wholesale business:
Retail business:

State and District
State and District

এবার কীটনাশক বযবসার আণবেন পত্রটি পষরপূেি ভাণব ভষতি করুন

এই িমিটি ভষতি করার সুষবণধ্র জনয ষনম্নষলষখত গাইণডন্স গুষল আণবেনপণত্রর মণধ্য থলখা নাম্বাণরর সাণে ষমষলণে পড়ুন
1.

Details of applicant (আণবেনকারীর তেয)

3. থকাোষলষিণকশন - আণবেনকারীর বা থয বযষক্তর নাণম থনওো
4.

যষে থকাণনা জােগাে প্রষশক্ষে ষনণে োণক তা পূরে করণত

6.

কীটনাশক সংস্থার ষপ্রষন্সপাল সাটিিষিণকট গুষলর তেয ষেন

7.

Complete address

ণেণে তার ষশক্ষাগত থযাগযতা ষসণলক্ট করুন

ণব।

7.a থোর/েক থলাণকশন (গুোমঘরটির বা গুোমঘরগুষলর নাম). কীটনাশক বযবসার জনয থযই গুোমঘরগুষল বযব ার
কণরন তাণের নাম টিক মাকি ষেণে ষসণলক্ট করুন (এক অেবা একাষধ্ক গুোম)। যষে সবকটি গুোমঘর ষলে এ না
োণক, তার মাণন আপষন থসটি আণগ ষলে কণরনষন। আপনাণক উপণরাক্ত পষদ্ধষতণত নতু ন থোণরজ থলাণকশন যুক্ত কণর
তারপর আণবেন করণত ণব।
7.b থসল থলাণকশন - থসলস থলাণকশন (থোকাণনর পূেি ঠিকানা)
থেকবক্সটি থত ষিক কণর ষনণের কষন্টষনউ থলখা নীল রণের বাটণন ষিক করুন
কীটনাশক বযবসার জনয িী থপণমন্ট এর তেয ষেন। এই থসকশনটির জনয োলাণনর স্ক্যান েষব েরকার।
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এই থসকশণন থসভ করার পর আপনার আণবেনপত্র পূেি ভাণব জমা
েরকাষর কাগজপত্র স
মণধ্য থলখা োকণব)

ণলা। এবার আপনার এষিণকশনটি ডাউনণলাড কণর, অনয

কৃ ষি ষবভাণগর সংষিষ্ট আষধ্কাষরণকর অষিণস জমা ষেণত

ণব (ষক ষক কাগজ েরকার তার ষলে িমিটির

এর পর সংষিষ্ট কৃ ষি ষবভাণগর অষিসার আপনাণক ডকুণমন্ট থভষরষিণকশন, গুোমঘর থভষরষিণকশন এবং থসল থলাণকশন
(থোকানঘর) থভষরষিণকশন এর তাষরখ এস এম এস কণর জাষনণে থেণবন। থভষরষিণকশন এর পর আপনার বযবসাষেক ববধ্তার
শংসাপত্র কৃ ষি েপ্তর থেণক থেো

ণব।

বীজ বযবসার জনয নতু ন আকবদনপত্র ভন্তি করার (New License) পদ্ধন্ত

বীজ থসকশন এ ষগণে ষনউ এষিণকশণন ষিক কণর ডানষেণকর িমি টি পূরে কণর থনক্সট এ ষিক করুন
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Jurisdiction:
ষডলার লাইণসন্স এর আণবেনপত্র ষডষেক্ট, সাব ষডষভশন অেবা থনাটিষিড এষরোর জনয করা যাণব
এবার বীজ বযবসার আণবেন পত্রটি (ফমি " A ") পষরপূেি ভাণব ভষতি করুন

এই িমিটি ভষতি করার সুষবণধ্র জনয ষনম্নষলষখত গাইণডন্স গুষল আণবেনপণত্রর মণধ্য থলখা নাম্বাণরর সাণে ষমষলণে পড়ুন
2.

Full name and address of the applicant (আণবেনকারীর তেয)
(a) Name and postal address:
(b) Place of business: (Please give exact address):

(i)

For sale:

(ii)

For storage

5.

Details of seeds to be sold: থকান থকান বীণজর বযবসা করণবন তার নামগুষল ষসণলক্ট করুন

6.

Declaration

থেকবক্সটি থত ষিক কণর ষনণের কষন্টষনউ থলখা নীল রণের বাটণন ষিক করুন
বীজ বযবসার জনয িী থপণমন্ট এর তেয ষেন। এই থসকশনটির জনয োলাণনর স্ক্যান েষব েরকার।
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এই থসকশণন থসভ করার পর আপনার আণবেনপত্র পূেি ভাণব জমা

ণলা।

এবার আপনার এষিণকশনটি ডাউনণলাড কণর, অনয েরকাষর কাগজপত্র স

কৃ ষি ষবভাণগর সংষিষ্ট আষধ্কাষরণকর অষিণস জমা ষেণত

ণব(ষক ষক কাগজ েরকার তার ষলে িমিটির মণধ্য থলখা োকণব).

এর

পর

অষিসার

সংষিষ্ট

কৃ ষি

আপনাণক

ষবভাণগর
ডকুণমন্ট

থভষরষিণকশন, গুোমঘর থভষরষিণকশন
এবং

থসল

থলাণকশন

(থোকানঘর)

থভষরষিণকশন এর তাষরখ এস এম এস
কণর জাষনণে থেণবন। থভষরষিণকশন
এর পর আপনার বযবসাষেক ববধ্তার
শংসাপত্র কৃ ষি েপ্তর থেণক থেো

লাইকসস ন্ফ গাইডলাইন

FERTILIZER
A

For manufacturing of Fertilizer mixtures including special mixtures, Organic Fertilizers and Bio-Fertilizers

1

Grant of Certificate for manufacturing of fertilizer mixtures, Organic Fertilizers & Bio-Fertilizers

3
4
5
6

Renewal of certificate for manufacturing of fertilizer mixtures, organic fertilizers & Biofertilizers
Amendment in certificate for manufacturing of fertilizer mixtures, organic fertilizers & Biofertilizers
Late fees for renewal of certificate for manufacturing of fertilizer mixtures, organic fertilizers &
Bio-fertilizers
Grant of duplicate/additional copies of certificate for manufacturing of fertilizer
mixtures/special mixtures, organic fertilizers & Bio-fertilizers

B

DEALERS

1

Grant of letter of authorization to wholesale dealer

Rs.1000:00
Rs.1000:00
Rs.200:00
Rs.100:00
Rs.100:00

Rs.2250:00

Grant of letter of authorization to retail dealer
2

3

a) Stoking of fertilizer upto two tones

NIL

b) Stoking of fertilizer exceeding two tones

Rs.1250:00

Renewal of letter of authorization to wholesale dealer

Rs.2250:00

Renewal of letter of authorization to retail dealer
4

a) Stoking of fertilizer upto two tones

NIL

b) Stoking of fertilizer exceeding two tones

Rs.1250:00

ণব।
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5

Late fees for renewal of letter of authorization to wholesale dealer

Rs.75:00

6

Late fees for renewal of letter of authorization to retail dealer

Rs.60:00

7

Amendment in letter of authorization to wholesale dealer

Rs.150:00

8

Amendment in letter of authorization to retail dealer

Rs.30:00

9

Duplicate/additional copies of letter of authorization to wholesale dealer

Rs.75:00

10

Duplicate/additional copies of letter of authorization to retail dealer

Rs.25:00

C

SALE OF NON-STANDARD FERTILIZERS, ORGANIC FERTILIZERS & BIO-FERTILIZERS
Grant of letter of authorization for sale of non-standard fertilizers, organic fertilizers & bio-fertilizers

1

a) Stock upto 50 tone

Rs.30:00

b) Stock more than 50 tone

Rs.125:00

PESTICIDE
Fee

Rs. 7,500 if all Insecticides to be sold

Fee

Rs. 500/ Insecticide (Maximum 7,500) if select list insecticide to be sold

SEED
License
License
License

New License
Renewal
Amendment

Rs. 1000
Rs. 500
Rs. 500

Testing

Private institution

Rs. 20

Testing
Certification

Individual farmers
1 farmer, 1 Crop, 1 Variety, 1 Class, 1 location

Rs. 5
Rs. 25

আকবদনকারীর দরকান্র কাগজপকত্রর গাইডলাইন
Seed - Documents to be submitted with Application form (FORM A)
1. Photocopy of current Trade License.
2. Photocopy of current Tax Receipt (from: BL&LRO) along with photocopy of Porcha/deed as a proof of
ownership/possession. (If the premises is rented, then agreement deed for at least 3 years on Non
Judicial stamp paper & current rent Receipt)
3. Sales return in From D (Applicable only for Renewal of license)
4. Receipt of requisite fees in TR Form-7 (in Original)

Pesticide - Documents to be submitted with Application form (FORM VII)
For Pesticide License (If applicable)
1. Consent of expert with self-attested copy of certificate
2. Photocopy of current Trade License
3. Photocopy of current Tax Receipt (from: BL&LRO) with NOC / Current rent Receipt with Agreement
Deed along with photocopy of Porcha/deed as a proof of ownership/possession.
4. Principal Certificate in original
5. Receipt of License fees payment in TR form 7
6. Sales return (Applicable for renewal)
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For Commercial Pest Control (If applicable)
1. Photocopy of current Trade License
2. Principal Certificate in Original
3. Photocopy of current Tax Receipt (from: BL&LRO) with NOC / Current rent Receipt with Agreement
Deed along with photocopy of Porcha/deed as a proof of ownership/possession
4. Consent of expert with self-attested copy of certificate
5. License fees receipt in TR form 7
6. Cash Memo / credit memo for purchasing of protective clothing
7. Cash Memo / credit memo for purchasing of respiratory devices
8. Receipt of requisite fees in TR Form-7 (in Original)

Pesticide - Documents to be submitted with Application form (FORM A)
1. Receipt of requisite fees in TR Form-7 (in Original)
2. Certificate of Source in Form-O (in Original)
3. Self-attested photo copy of requisite qualification as per FCO 1985
4. Self-attested Photo ID proof of the applicant(S) issued by the Competent Authority
5. Self-attested photo copy of current trade license
6. Self-attested photo copy of current tax receipt and/or current rent receipt with agreement deed and
NOC in respect of Office, Shop and Storage premises.

For

The Department of Agriculture,
Government of WB

Developed by

