FAQ For Applicant

Que-1. How to Sign In and how to apply for any license in portal?
Ans. Go to Matirkatha.net Portal > on Online Licensing System > in the home page of licensing system portal you can
see the User Manual > go through & follow the steps.
: িক ভােব লাইেস
উ র:

ং পাটােল লগইন বা অ াি েকশন করা যােব ?

থেম মা টরকথা।েনট পাটােল যেত হেব > অনলাইন লাইেস

ং িসে

েম ি ক ক ন > ইউসার ম ানুয়াল পেড় সইমেতা

কাজ করেত হেব।

Que-2. How do I know who will give me the license?
Ans. License always given by Notified Authority; Notified Authority will depend on your selected jurisdiction. (You can
see on your dashboard)
: কার থেক লাইেস

ং পেত আেবদন করেত হেব ?

উ র : না টফােয়ড অথির ট কবলমা

লাইেস

দান কেরন। আপনার ড াশেবােড আেবদেনর সময় তা আপনােক িসেল

করেত হেব।

Que-3. How to download Online Payment PDF? What will be the amount to be deposited?
Ans. In right side of licensing system Home page you can see online payment link as well as in the payment section.
You can find the correct amount in User manual.
: অনলাইেন পেমে র িপ িড এফ িকভােব পাওয়া যােব ? আেবদেনর সময় কত টাকা িদেত হেব তা িকভােব জানা যােব ?
উ র : হামেপেজ বা আেবদেনর সময় পেম
ম ানুয়াল হামেপেজ িবদ মান।

অপশেন িগেয় িপ িড এফ ডাউনেলাড করেত হেব। অনলাইেন পেমে র ইউসার

িতটা লাইেসে র ইউসার ম ানুয়ােল আেবদেনর মূল দওয়া আেছ।

Que-4. How to retrieve my password if forgotten?
Ans – Use your valid Email id > click on forget password> enter your ID once more > OTP will received on registered
Mobile number> change your password.
: পাসওয়াড ভেল গেল িকভােব আেবদন করেবা ?
উ র : আপনার ইেমল আইিড িদেয় ফরেগট পাসওয়াড এ ি ক ক ন > ইেমল আইিড পুনরায় িদেয় ি ক ক ন > আপনার
রজ

াড মাবাইেল আসা OTP িদেয় আপনার নতন পাসওয়াড তরী ক ন।

Que-5. What will be my unique ID?
Ans – Your Email id is your unique ID. It can’t be changed.
: আমার আইিড কানটা ?
উ র : আপনার দওয়া ই মল আইিড আপনার িনজ । এটা পিরবতন স ব নয়।

Que-6. Is there any Qualification / Training mandatory of application any type of License?
Ans. In user manual you can see the Qualification list as per License Type.
: লাইেস

আেবদেনর জন িক িক িশ াগত যাগ তা বা

উ র : ইউসার ম ানুয়ােল িব ািরত দওয়া আেছ।

িনং আবশ ক ?

Que-7. If you want to change any document after submitted the form?
Ans. No; You can’t if you want to change document then you have to wait for rejection from Notified Authority and
Reupload all documents properly.
: আেবদন অনলাইেন জমা যাওয়ার পর তা িক পিরবতন করা স ব ?
উ র : না পিরবতন স ব নয়। যিদ লাইেস
কের যা যা পিরবতন করা

ং অথির ট আপনার আেবদন নাকচ কের দন সে

েয়াজন তা করেত পারেবন। এে

ে

ে

ওই আেবদন ট পুনরায় ি ক

যা যা ডকুেম স আেগ আপেলাড কেরেছ তা পুনরায় আেরকবার

আপেলাড করেত হেব।

Que-8. Validity of Fertilizer License?
Ans. If issue date Before 26 september,2019 then validity of license is 3 years and after this date all applied license
validity is 5 years.
: সার লাইেসে র বধতা কতিদেনর ?
উ র :নতন বা িরিনউয়াল লাইেস

যিদ ২৬েশ সে

র ২০১৯ এর আেগ ইসু হয় তাহেল ৩ বছর অন থায় ৫ বছেরর জন

বধ।

Que-9. What is the validity of Insecticide License (Sale/Stock/Exhibit License)?
Ans. Sale/Stock/Exhibit has no limit. So, Renewal not required for this license.
: সল,

কএ

উ র :এই লাইেস

িবট লাইেসে র বধতা কতিদেনর ?
এখন আজীবন বধ। এই লাইেসে র

ে

আপনােক িরিনউয়াল করার

েয়াজন নই।

Que-10. After filling up first page of application from then why Next form is not open?
Ans. It has few reasons; 1. If you not added store address or 2. Qualification not added previously (for new application)
or 3.Your selected jurisdiction was is wrong.
: নতন লাইেস

আেবদেনর সময় অেনক

ে

িফলাপ করার পেরও ি তীয় পাতায়

উ র :কেয়কটা জিনস আেবদেনর পূেব নজর দওয়া দরকার যমন

ার পেয়

েবশ করা যায় না কন ?

অ াড করা / িশ

াগত যাগ তা (বীজ ব বসায়

েয়াজন নই) / স ঠক জুিরিডকশন িনবাচন করা। এ িলর কােনা একটা না করা থাকেল ি তীয় পাতায়

েবশ করা স ব নয়।

Que-11. How to applicant can change Profile details?
Ans. Applicant can’t change profile details expect mobile number & password. Both can change thorough OTP.
: আেবদনকারীর
উ র : কবলমা

াফাইেল িক িক পিরবতনশীল ?

পাসওয়াড এবং মাবাইল ন র। দু টর

ে ই OTP র মাধ েম চ

করা যােব।

Que-12. After filling up all the main form (Form- ‘II’/ Form- ‘A’/ Form- ‘A1’) when I click on “Process and Upload
documents” some times documents upload page does not opened?
Ans. It has few reasons; 1. If previously select “state” as jurisdiction and when you select store Location, you only select
one store / you select two or more store in one district then you can see this kind of problem for this you have to
select two or more store location in different district 2. If your uploaded document’s [E.g.: Principal certificate (For
Pesticide) or ‘O’ form (For Fertilizer)] size bigger then the recommended size.
: অেনকসময় ডকুেম স আপেলাড করেত সমস া দখা িদেল িক করণীয় ?
উ র : য কােনা লাইেসে র
অ াড করা হেয়েছ িকনা। ি

ে

থেম দখেত হেব য জুিরসিডকশেন আেবদন করা হে

তার

ে র স ঠক

প াল সা টিফেকট বা "ও" ফম যা আপেলাড করেব তা যন ৮০০ কিব র মেধ হয়।

ার পেয়

Que-13. How to applicant know the status of the application?
Ans. Applicant can see the status in dashboard, after login in portal click on applied license type (Fertilizer/ Pesticide/
Seed) then click on all application then He/she can see the status. If approved then he/she can see the license number
in dashboard under the “License Number” If Reject then he/she can see the cause of rejection under the “Remarks”.
If Store/Sale/ Store and sale under the process of verification then the status will show “Under Process”.
: আেবদনকারী তার আেবদেনর
উ র : নতন / িরনুয়ােলর

ে

াট াস িকভােব জানেত পারেব ?

আেবদনকারীর সল /

ার পেয়

ভিরিফেকশেনর মেসজ তার মাবাইেল পাওয়া যােব।

পরবত কােল আেবদনকারী পাটােল লগইন কের ড াশেবােড িগেয় তার আেবদেনর তথ
APPROVED"

লখা থাকেব এবং নতন লাইেসে র ন র টও

দখা যােব। অথবা

দখেত পােবন। আেবদন
কারেণ আেবদনপ

"REMARKS" কলােম কন তা গৃহীত হয়িন তার কারণ লখা থাকেব। আেবদন ট যিদ সল /

ার পেয়

াটাস এ "

ট গৃহীত না হেল

ভিরিফেকশেনর জন

িরত হয় তাহেল "under process" লখা থাকেব।

Que-14. When Applicant put the license number for Amendment / Renewal then click on “Next” button Main from
(Form- ‘ii’/ Form- ‘A’/ Form- ‘A1’) not opened?
Ans. Few reasons have behind of this, 1. Application for Digitization of Your license not approved yet 2. The License
number is old license number (Offline license number/ Not portal generated number) Put the Portal generated number
3. If any application approved from one user Id and someone wants to Amendment or Renewal from different Id then
put the License number in that case License Number will be shown as Invalid. (If for any other reason you see this
same problem, please contact the licensing helpline number)
: িরিনউয়াল / অ ােম েম

/ নতন িরেসাস ব

র আেবদেনর সময় লাইেস

ন র দওয়ার পর " NEXT BUTTON" ি ক

করেল পরবত পাতা না আসেল িক করণীয় ?
উ র : এর িনিদ িকছ কারণ িবদ মান :(ক) আপনার িড জটাইেজশন ট এখেনা অ া ভ হয়িন। (খ) হয়েতা আপিন পুরাতন লাইেস
থেক তরী হওয়া লাইেস
কােজর জন

ন র ট িদেত হেব ) (গ)

থমবার য আইিড থেক আেবদনপ

ন র ট িদে

ন ( আপনােক িসে

ম

ট গৃহীত হেয়েছ পরবত কােল সম

সই আইিড থেকই আেবদন করেত হেব। নতবা পরবত পাতায় যাওয়া যােব না।

এছাড়া কােনা সমস া হেল লাইেসে র হ লাইন ন ের যাগােযাগ ক ন।

Que-15. Is there any option to online payment?
Ans. Yes; the link is https://wbifms.gov.in/GRIPS/ (this link you can find in portal of Online licensing system home page
as well as you can also see the User manual of online payment process).
: আেবদনকারী িক আেবদেনর পেম
উ র : হ াঁ। এখন থেক কবলমা
কের ধােপ ধােপ তা স

অনলাইেনর মাধ েম জমা করেত পাের ?

অনলাইেনর মাধ েমই পেম

করেত হেব। লাইেস

করেত হেব। পেম

অপশেন গেল অনলাইেনর িলংক ি ক

ংেয়র হামেপেজ অনলাইন পেমে র ইউসার ম ানুয়াল দওয়া আেছ। িলংক -

https://wbifms.gov.in/GRIPS/

LICENSING HELP LINE NUMBER : 9083266199

