Government of West Bengal
Food & Supplies Department
Common Application Form for Digital Ration Card related services
( অনুগ্রহ করে সমস্ত ননরদে শাবলী এবং য াগ্যতাে মানদণ্ড পড়ুন এবং ত্ন সহকারে ফমগুনল
ে
পূেণ করুন)
পার্ে ১:

আরবদন (সমস্ত আরবদন কােীরক অবশযই এই অংশটর্ পুেন কেরত হরব )

আনম ,__________________________________________________, আবেদন করবে চাই ( বেবকাবনা একটি পররবেো রনোচন
ব
করুন )

পনেরেবা সংখ্যা
১.

NFSA/RKSY এর অধীবন ভেত রব কেুক্ত খাদযশবযযর জনয যম্পূর্ পররোবরর
ব
অন্তভত ক্তব ক্ত

২.
৩.

NFSA/RKSY এর অধীবন রেদযমান পররোবর োম পররোবরর যদযযবদর অন্তভত ক্ত
ব করা
যাধারর্/রেনা ভেত রব কেুক্ত রিক্তজিাল ররশন কািব

৪.

রেদযমান রিক্তজিাল ররশন কাবিব একই ব্লক/বপৌরযভার মবধয নাম, েয়য এেং টিকানায় োনাবনর ভত ল যংবশাধন
RKSY 2 থেকে RKSY 1কেশন োকডেে েযাকেগরে পরেবর্েন

৫

ভেত রব কেুক্ত ররশন কািব রেবক যাধারর্/রেনা ভেত রব কেুক্ত রিক্তজিাল ররশন কাবিব পররেেবন
ররশন রদাকান পররেেববনর কারর্

৬.

১. পূর্ পররোর
ব
স্থানান্তর

২. থেচ্ছায়

২। আংরশক পররোবরর পররেেববনর কারবর্ ররশন রদাকান পররেেবন
৩। রেোহ / রেোহরেবেদ / অনযানয পররেেববনর কারবর্ ররশন রদাকান পররেেবন

৭.

রিক্তজিাল ররশন কাবিবর যমপবর্র
ব
কারন
রবেল্প রডজিোল থেশন োকডেে োেন

৮.

১. মৃর্

2. অরিপ্রায়ন

3. থেচ্ছায়

১. ক্ষরর্

২. নষ্ট

৩. রবেৃর্

আরম শংযাপত্র রদক্তে রে আরম /আমার পররোবরর যাবে অন্তভত ক্ত
ব -

েপরশরল জারে

েপরশরল উপজারে

পার্ে ২ : নবদযমান নিজির্াল যেশন কািেধ্ানেরদে আধ্াে নববেন(বাধ্যতামূলক)
সদসয
সংখ্যা

শারীররক
প্ররেেন্ধী
হবল টিক
রদন

রডজিোল থেশন োডে নম্বে

রডজিোল থেশন
োকডেে রবিাগ
উকেখ্ েরুন
(AAY/PHH/SPHH/
RKSY 1/RKSY 2)

আধাে নম্বে (বাধ্যতামূলক)

েরদ পররোবরর রেদযমান
যদযযবদর জনয রকান
পররবেো প্রবয়াজন হয়,
অনুগ্রহ কবর পািব 1 রেবক
'পররবেো নং' উবেখ করুন

১
২
৩
৪
(৪ টিরও রেরশ আবেদনকারীর রেবত্র, দয়া কবর এই অংশটির একটি যংেুক্তক্ত রনন এেং এই ফবমরব যাবে যংেুক্ত করুন)
পার্ে ৪ : আরবদনকােী / পনেবারেে সদসয এে নববেণ (বাধ্যতামূলক পনেরেবা নং.১,২,৩,৪,৬,৮ পার্ে -১)
* প্রেম আকবদনোেীে নাম / পরেবাকেে প্রধাকনে নাম
(HOF) আধাে অনুযায়ী
*পরেবাকেে প্রধাকনে সাকে সম্পেে
*রপর্া / মার্া/ োমীে নাম
*থমাবাইল নম্বে

*িন্ম র্ারেখ্

*আধাে নম্বে

D D M M Y Y Y

Y

শারীররক প্ররেেন্ধী হবল টিক রদন

* রির্ীয় আকবদনোেীে নাম আধাে অনুযায়ী
*পরেবাকেে প্রধাকনে সাকে সম্পেে
*রপর্া / মার্া/ োমীে নাম
*থমাবাইল নম্বে
*আধাে নম্বে

* র্ৃর্ীয় আকবদনোেীে নাম আধাে অনুযায়ী
**পরেবাকেে প্রধাকনে সাকে সম্পেে

*িন্ম র্ারেখ্

D D M M Y Y Y
শারীররক প্ররেেন্ধী হবল টিক রদন

Y

**রপর্া / মার্া/ োমীে নাম
*িন্ম র্ারেখ্

**থমাবাইল নম্বে
**আধাে নম্বে.

D D M M Y Y Y

Y

শারীররক প্ররেেন্ধী হবল টিক রদন

* চর্ু ে আকবদনোেীে
ে
নাম আধাে অনুযায়ী
*পরেবাকেে প্রধাকনে সাকে সম্পেে
*রপর্া / মার্া/ োমীে নাম
*থমাবাইল নম্বে

*িন্ম র্ারেখ্

*আধাে নম্বে

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

শারীররক প্ররেেন্ধী হবল টিক রদন

(৪ টিরও রেরশ আবেদনকারীর রেবত্র, দয়া কবর এই অংশটির একটি যংেুক্তক্ত রনন এেং এই ফবমরব যাবে যংেুক্ত করুন)
পার্ে ৫ : বতেমান টিকানাে নববেন (বাধ্যতামূলক পনেরেবা নং. .১,২,৩,৪,৬,৮ পার্ে -১)
*থিলা
মহেুমা
*ব্লে নাম /রমউরনরসপাল
েকপাকেশান/রমউরনরসপারলটে
ে
* গ্াাঃপাঃ নাম/ওয়াডে নং.
গ্াকমে নাম
লযান্ডমােে

*ফ্ল্যাে/বারিে নং./ রবজডং

*োস্তা /গরলে নাম
*রপন থোড
*থপাস্ট অরিস

* োনা

পার্ে ৬: যেশন যদাকারনে নববেন (বাধ্যতামূলক পনেরেবা নং . .১,২,৩,৪,৬,৮ পার্ে -১)
আনম যকরোনসন
যতল এ ভতত নে ক
পাওয়াে িনয
আরবদন কেরত
চাই

*নেত ন ররশন রদাকাবনর লাইবযন্স এর নাম
নেত ন ররশন রদাকাবনর লাইবযন্স নম্বর
*নেত ন রকবরারযন রদাকাবনর লাইবযন্স এর নাম
নেত ন রকবরারযন রদাকাবনর লাইবযন্স নম্বর

এর আগে আমার পররবাগরর ককাগনা সদসয করশন কার্ড রাগেরন। (পার্ড -১ এ পররগেবা নং -১ এর জনয
আগবদন করগে দযা কগর টর্ক রদন )
আরম এিা যেযো রনক্তিে কররি
১. আরম যম্মে রে উপবর প্রদত্ত যমস্ত ইনপুি এেং েেয আমার যবোত্তম
ব
জ্ঞাবনর জনয যেয। আরম যম্মে রে আবেদন োরেল হবে পাবর, অেো ররশন
কািব, েরদ জারর করা হয়, োরেল করা হবে পাবর েরদ এখাবন রকান েেয রমেযা ো যেয েবল প্রমারর্ে হয়।
২. আরম এিাও স্বীকার করর রে, আবেদবনর যময় ো পরেেী পোবয়
ব ভত ল েেয যরেরাহ ো রকাবনা প্রাযরিক েেয র াপন করার জনয আমার রেরুবে
অনযানয আইরন েযেস্থা রনওয়া হবে পাবর।
৩. আরম রস্বোয় আধার রিিা জমা রদবয়রি।
৪. আরম যম্মে রে আমার রমাোইল নম্বরটি পক্তিমেি যরকাবরর খাদয ও যরেরাহ রেভা রেবক রো াবো গ্রহবর্র জনয েযেহার করা রেবে পাবর।

সাক্ষে /বাম হারতে টর্প সই/পনেবারেে প্রধ্ান

অনলাইন আরবদরনে িনয https://www.food.wb.gov.in এ যান অেবা WhatsApp করুন 9903055505 নাম্বারে

Government of West Bengal
Food & Supplies Department
Common Application Form for Digital Ration Card related services
( অনুগ্রহ করে সমস্ত ননরদে শাবলী এবং য াগ্যতাে মানদণ্ড পড়ুন এবং ত্ন সহকারে ফমগুনল
ে
পূেণ করুন)

সং ুজি ১ : স্ব – বধ্রনে
ে
মানদণ্ড এবং বনিত মানদণ্ড – শহোঞ্চল
স্ব–বধ্রনে
ে
মানদণ্ড [টর্ক নদন (√)য খ্ারন প্রর ািয]*
(যেশন কািে পাওয়াে য াগ্য হওয়াে িনয আপনারক অবশযই ননম্ননলনখ্ত মানদরণ্ডে মরধ্য পেরত হরব না)
এখ্ারন টর্ক
আনম প্রতযনয়ত কনে য আনম /আমাে পনেবাে,
নদন

১.
২.
৩.
৪.
৫.

কংক্তিবির রদয়াল এেং িাদ রদবয় তেরর ৩ টিরও রেরশ ঘবর ৩ ো োর রেরশ জীেন োপন না করা
রনবচর রকান রভা যপর্য রনই : ক ) চার চাকার রমাির চারলে কািব , খ) এরয রমরশন,

রনবচর রভা যপবর্যর মবধয একটির রেরশ রনই- রররিজাবরির, লযান্ডলাইন রিরলবফান, ওয়ারশং রমরশন, দুই চাকার রমািরচারলে োন
আয়কর ো রপশা ে কর প্রদানকারী রকাবনা যদযয রনই
রাজয / রকন্দ্রীয় যরকাবরর র বজবিি ো নন-র বজবিি কমচারী
ব
এমন রকান যদযয রনই। উবদযা /যরকার যাহােযপ্রাপ্ত /যংরেরধেে
/স্বায়ত্তশারযে যংস্থা

আনম প্রতযনয়ত কনে য
১.

) কম্পম্পউিার ো লযাপিপ ইন্টারবনি যুরেধা যহ

বনিত মানদণ্ড [টর্ক নদন (√)য খ্ারন প্রর ািয]*
(যেশন কািে যপরত আপনারক অন্তত একটর্ মানদণ্ড পূেণ কেরত হরব)
আনম /আমাে পনেবাে,

ঘায/খড়/োাঁশ/কাি/কাদা রদবয় তেরর রদয়াল এেং িাদ যহ োরড়বে োয করুন

৩.

োরল /ক্তজআই /টিন /অযাযবেস্টয রদবয় আোরদে িাদ এেং মাটির রদয়াল ো রদয়াল ো রপাড়া ইি ো কাি /পাের রদবয় তেরর
োরড়বে জীেন োপন কবর
োরড়র কাবি পানীয় জবলর রকান উৎয রনই

৪.

রকান তেদুযরেক যংবো রনই

২.

৫.

কংক্তিবির রকান মল-মুত্র েযাব র স্থান রনই

৬.

১৬-৫৯ েির েয়বযর মবধয রকান পুরুে যদযয রনই এেং পররোবরর প্রধান একজন মরহলা

৭.

েপরশরল জারে পররোবরর অন্ত েব

৮.

েপরশরল উপজারে পররোবরর অন্ত েব

৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.

রকান রশরেে প্রাপ্তেয়স্ক যদযয রনই
প্রােরমক রশো প্রাপ্ত রকাবনা প্রাপ্তেয়স্ক যদযয রনই
একজন যদযয রে প্ররেেন্ধী / দীঘস্থায়ী
ব
ররাব ভত বিন
a) রফররওয়ালা / মুরচ / হকার b) রনমার্কমী
ব
/ প্লাম্বার / মযাযন / শ্রমকেবা / রজক / ওবয়ল্ডার / রনরাপত্তা রেী c) পররচাররকা /কমী
/ দক্তজ ব, d) যহকারর / পররেহন কমী / ারড় চালক / কন্ডাক্টর/ ারড় চালবকর যহকারর / াবরায়ান / ররকশা পুলার, e) রধাপা /
রচৌরকদার, f) কুরল / রপািব ার এমন কাজ কবরন োরা।
আমার পররোবরর প্রধান হবলন একটি রদাকান/যহায়ক/যাহােযকারী/েুদ্র উবেব র রপয়ন/আরদারল/ওবয়িার/ইবলকটিক
রমকারনক/রমকারনক/রমরামেকারী শ্ররমক

১৪.

পররোবরর প্রধান তদরনক মজুরর ো যাপ্তারহক মজুররবে কাজ কবরন

১৫.

রকান স্থায়ী চাকরর রনই এেং আবয়র উৎয প্রধানে রপনশন / যুদ রেবক

১৬.

আশ্রয়হীন একটি পররোর

১৭.

কাাঁচা রদয়াল এেং কাাঁচা িাদ যহ একটি একক ঘবর েযোয

১৮.

রনাঃে অেবা রভো/ রযা - রপরকং/ ঝারুদার/ রমের/ ো ান কবর জীেন োপন করা

১৯.

আয় থনই

২০.

যমস্ত প্রাপ্তেয়স্ক যদযয অরনয়রমে ো তদরনক মজুররর রভরত্তবে কাজ কবর

২১.

পররোবরর প্রধান নাোলক

২২.

এমন একটি পররোবরর অন্ত েব রেখাবন ১৮-৬০ েির েয়বযর মবধয একটি পররোবরর যকল যদযয হয় প্ররেেন্ধী ো দীঘস্থায়ী
ব
ররাব ভত বিন
এমন একটি পররোবরর অন্তভত ক্ত
ব রেখাবন 65 েিবরর উপবর পররোবরর যকল যদযয অেো হয় প্ররেেন্ধী অেো দীঘস্থায়ী
ব
ররাব
ভত বি

২৩.

এখ্ারন টর্ক
নদন

সং ুজি ২ : স্ব – বধ্রনে
ে
মানদণ্ড এবং বনিত মানদণ্ড – গ্রামাঞ্চল
স্ব–বধ্রনে
ে
মানদণ্ড [টর্ক নদন (√)য খ্ারন প্রর ািয]*
(যেশন কািে পাওয়াে য াগ্য হওয়াে িনয আপনারক অবশযই ননম্ননলনখ্ত মানদরণ্ডে মরধ্য পেরত হরব না)

আনম প্রতযনয়ত কনে য

আনম /আমাে পনেবাে,

১.

রকান রমাির চারলে দুই / রেন / চার চাকা / মাি ধরার রনৌকা রনই (োর জনয রনেন্ধন প্রবয়াজন )

২.

োরিকীকৃে রেন / চার চাকার কৃরে যরঞ্জাম রেমন িাক্টর, হাবভবস্টার ইেযারদ রনই

৩.

রকযান রিরিি কািব রনই োর রিরিি যীমা ৫০,০০০ িাকা এেং োর রেরশ

৪.

যরকারর কমচারী
ব
রহযাবে রকান যদযয রনই : র বজবিি / নন-র বজবিি / রকন্দ্রীয় / রাজয যরকার / রপএযইউ যরকারযাহােযপ্রাপ্ত স্বায়ত্তশারযে যংস্থা এেং স্থানীয় যংস্থা

৫.

যরকাবরর যাবে রনেরন্ধে অ-কৃরে উবদযাব র যাবে েুক্ত পররোর নয়

৬.

পররোবর রকান যদযয রনই রে মাবয ১৫,০০০ িাকার এর রেরশ উপাজবন কবর

৭.

আয়কর ো রপশা ে কর প্রদানকারী রকাবনা যদযয রনই

৮.

এমন একটি পররোর নয় রেখাবন রেন ো েবোরধক কে রবয়বি োর যমস্ত কবের পাকার রদয়াল এেং পাকার িাদ রবয়বি

৯.

রিবজর মারলক নন

১০.

লযান্ডলাইন রফাবনর মারলক নন

১১.

কমপবে একটি রযচ যরঞ্জাম যহ ২.৫ একর ো োর রেরশ রযচেুক্ত জরম রনই

১২.

দুই ো েবোরধক ফযবলর মরশুবম ৫ একর ো োর রেরশ জরম রযচ রনই

এখ্ারন
টর্ক নদন

বনিত মানদণ্ড [টর্ক নদন (√)য খ্ারন প্রর ািয]*
(যেশন কািে যপরত আপনারক অন্তত একটর্ মানদণ্ড পূেণ কেরত হরব)

আনম প্রতযনয়ত কনে য

আনম /আমাে পনেবাে,

১.

আশ্রয়হীন একটি পররোর

২.

রনাঃে / রভোয় জীেন োপন করা

৩.
৪.

ঝািুদাে বা থমেে
আরদম উপজারে র াষ্ঠীর অধীবন

৫.

আইনে মুক্তক্তপ্রাপ্ত েরন্ধে শ্ররমে

৬.

এমন একটি পররোর রেখাবন কাাঁচা রদয়াল এেং কাাঁচা িাদ যহ একটি মাত্র ঘর রবয়বি

৭.

এমন এেটে পররোর রেখাবন েয়য ১৬ রেবক ৫৯ েিবরর মবধয রকান প্রাপ্তেয়স্ক যদযয রনই

৮.

একজন মরহলা প্রধান পররোর রেখাবন েয়য ১৬ রেবক ৫৯ েিবরর মবধয রকান প্রাপ্তেয়স্ক পুরুে যদযয রনই

৯.

এমন একটি পররোর যাবে _____ ( নম্বর রদবে হবে ) প্ররেেন্ধী যদযয (গুরল) এেং রকান যেম শারীররক প্রাপ্তেয়স্ক যদযয নয়

১০.

েপরশরল জারে/ েপরশরল উপজারে পররোবরর অন্ত েব

১১.

এমন একটি পররোর োর ২৫ েির েয়বযর রেরশ স্বাের প্রাপ্তেয়স্ক রনই

১২.

একটি ভূ রমহীন পররোর োবদর আবয়র প্রধান অংশ হস্তসারধর্ তনরমরত্তক শ্রম রেবক গ্রহর্ কবর

ককান ভুে বা রমথ্যা তথ্য বা রববরণ কদগবন না। এটর্ আইগনর
অধীগন শাস্তিগ ােয।

আরবদরনে তানেখ্ ____/____/________________ িমা কো হইল .

এখ্ারন
টর্ক নদন

