
 

Nomination Form for Drawing Ration                                                                                     

(Representative Nomination by Families not having any/ Aadhaar linked Member) 

রেশন র োলোে প্রত তনতি মননোনয়ননে আনেদনপত্র                                                                                             

(রে পতেেোনে একজনও আিোে সংেুক্ত সদসয রনই শুিুমোত্র  োেোই আনেদন কেনেন) 

 

 

 

Form 15 

           (আবেদনপত্রটি ইংবেজিবে পূেণ কো আেশ্যিক)  

টিক শ্িহ্ন 

শ্দন  

কােবণে 

নম্বে 

আশ্ি/আিো শ্নম্নশ্িশ্িে কােবণ আিাবদে পশ্েোবেে একিবনেও  আধাবেে েথ্ি শ্দবে অক্ষি ।  

 1 আশ্ি/আিো পশ্েোবেে সোে আধাে তেশ্ে কোে িনি আবেদন কবেশ্ি  এেং শ্েন িাবসে িবধি েথ্ি দদে 

 2 পশ্েোবেে কাবোে হাবেে একটিও আঙু্গি দনই 

 3 পশ্েোবেে কাবোে আঙুবিে িাপ আধাবে দনওয়া সম্ভে হয়শ্ন 

 

 

4 পশ্েোবেে সে উপব াক্তাে েয়স ৫ েিবেে কি 

হবি দেযন কার্ড নম্বে শ্িিুন। 

        

        

 5 অনি দকানও কােণ (েথ্ি শ্দন) -  

পোর্ট ১ -  পতেেোনেে সমস্ত উপন োক্তোনদে  থ্য (েোিয োমূলক)*  

প্রথ্ি সদবসিে নাি *             

            

শ্র্জিিাি দেযন কার্ড নং*           

কার্ড কিাবিগশ্ে * AAY  PHH  SPHH  RKSY 1  RKSY 2    

প্রব ািি  কােবণে নম্বে উবেি করুন  

শ্িেীয় সদবসিে নাি*             

            

শ্র্জিিাি দেযন কার্ড নং*            

কার্ড কিাবিগশ্ে * AAY  PHH  SPHH  RKSY 1  RKSY 2    

 প্রব ািি  কােবণে নম্বে উবেি করুন   

েৃেীয় সদবসিে নাি*            

           

শ্র্জিিাি দেযন কার্ড নং*           

কার্ড কিাবিগশ্ে * AAY  PHH  SPHH  RKSY 1  RKSY 2    

 প্রব ািি  কােবণে নম্বে উবেি করুন   

িেুথ্ ড সদবসিে নাি*            

           

শ্র্জিিাি দেযন কার্ড নং*           

কার্ড কিাবিগশ্ে * AAY  PHH  SPHH  RKSY 1  RKSY 2    

 প্রব ািি কােবণে নম্বে উবেি করুন   

পোর্ট ২ – আনেদনকোেীে  সনে রেোগোনেোগ কেোে  থ্য (েোিয োমূলক)* 

প্রাথ্শ্িক দিাোইি নম্বে*(দ াগাব াবগে িনি) 

 

          

দিাোইি নম্বে (অনি)*           

দিাোইি নম্বে (অনি)*           

ই-দিি আইশ্র্   

 শ্দ আপশ্ন আিাবদে দথ্বক গুরুত্বপূণ ড েথ্িসম্বশ্িে দিবসি না দপবে িান োহবি টিক করুন   

পার্ট ৩ : আবেদনকারী পররোবরর  ঠিকানার তথ্য *(োধ্যতামূলক ) 

ব্লক /মিউমিমিপ্যামিটি             

গ্রাি প্ঞ্চায়েত /ওোর্ড             

গ্রাি  (মিউমিমিপ্যামিটির ক্ষেয়ে 

প্রয় াজ্য িে) 

            



আশ্ি/আিো এেিাো প্রেিয়ন কেশ্ি দ  শ্নম্নশ্িশ্িে েিাজক্ত(ো) আিাবদে প্রশ্েশ্নশ্ধ শ্হসাবে আঙু্গবিে িাপ শ্দবয় 

আিাবদে িনি েোদ্দ দেযন েুবি দদোে িনি োজি হবয়বিন।  

 

আতম জোনোচ্ছি রে উপনে রদওয়ো সমস্ত  থ্য আমোে জ্ঞোন অনুেোয়ী স য। আতম এও সম্মত  তদচ্ছি রে এখোনন রদওয়ো 

রকোন  থ্য তমথ্যো েনল প্রমোতি  হনল আনেদনটর্ েোত ল কেো হন  পোনে। আতম এও স্বীকোে কতে রে আনেদননে সময় েো 

পেে ী পে টোনয়  ুল  থ্য প্রদোন েো প্রোসতেক  থ্য রগোপন কেোে জনয আমোে তেরুনে  আইতন েযেস্থো রনওয়ো হন  পোনে। 

আতম এর্োও েুচ্ছি রে এটর্ সম্পূি টরূনপ অস্থোয়ী একটর্ েযোেস্থো এেং  তেষ্যন  রেশন দ্রেয পোওয়োে জনয অতেলনে আমোে 

পতেেোনেে সকল সদনসযে আিোনেে জনয আনেদন কেন  হনে। 

 

 

োশ্েিঃ                                                                                  আনেদনকোেীে সই  

িিা কেোে আনুষশ্ঙ্গক নশ্থ্ে োশ্িকা : 

১। পশ্েোবেে দ বকাবনা একিবনে দেযন কাবর্ডে কশ্প  

২। অনুবিাশ্দে প্রশ্েশ্নশ্ধে দেযন কাবর্ডে কশ্প  

৩। অনুবিাশ্দে প্রশ্েশ্নশ্ধে আধাে কাবর্ডে কশ্প  

৪। আবেদনকােীে আধাবেে িনি কবে থ্াকা আবেদন পত্র  

৫। ৫ েিবেে শ্নবি থ্াকা আবেদনকােীে েয়বসে প্রিাণপত্র  

_______অশ্িবসে কাবিে িনি________ 

োেবকার্ নাম্বাে  

          

 দে িিা কো হি। 

 

োশ্েি ………………        সই এেং শ্সিবিাহে   

পািড ৪  – একই দেযন দদাকাবনে দথ্বক আধাে শ্িঙ্ক হবয় থ্াকা প্রশ্েশ্নশ্ধে শ্েেেণ ( সে ডাশ্ধক ২) *  

প্রথ্ি প্রশ্েশ্নশ্ধে নাি             

            

শ্র্জিিাি দেযন কার্ড নং*           

কার্ড কিাবিগশ্ে * AAY  PHH  SPHH  RKSY 1  RKSY 2  GEN  

আধাে নাম্বাে* ( কশ্প সবঙ্গ শ্দবে হবে)             

প্রশ্েশ্নশ্ধে দিাোইি নাম্বাে             

প্রশ্েশ্নশ্ধে আধাবেে সবঙ্গ শ্িঙ্ক থ্াকা দিাোইি নাম্বাে ( 

 শ্দ থ্াবক)  

            

শ্িেীয় প্রশ্েশ্নশ্ধে নাি            

           

শ্র্জিিাি দেযন কার্ড নং*           

কার্ড কিাবিগশ্ে * AAY  PHH  SPHH  RKSY 1  RKSY 2  GEN  

আধাে নাম্বাে* ( কশ্প সবঙ্গ শ্দবে হবে)             

প্রশ্েশ্নশ্ধে দিাোইি নাম্বাে             

প্রশ্েশ্নশ্ধে আধাবেে সবঙ্গ শ্িঙ্ক থ্াকা দিাোইি নাম্বাে ( 

 শ্দ থ্াবক) 

            

প্রত তনতিনদে র োষ্িো/সম্মত  

 

আশ্ি/আিো এেিাো দ াষণা কেশ্ি দ  আশ্ি/আিো (উপবে উশ্েশ্িে দেযন কার্ড এে উপব াক্তা) উপবে উশ্েশ্িে 

পশ্েোবেে প্রশ্েশ্নশ্ধ শ্হসাবে অনুবিাশ্দে হোে সম্মশ্ে শ্দবয়শ্ি এেং আশ্ি/আিো আিাে/আিাবদে আঙু্গবিে িাপ শ্দবয় এই 

পশ্েোবেে দেযন েুবি দদোে িনি সম্মে হবয়শ্ি।   

  

 প্রথ্ম প্রত তনতিে সই/োম হাবতর েুব া আঙুবলর ছাপ   তি ীয় প্রত তনতিে সই/ োম হাবতর েুব া আঙুবলর ছাপ                                                                               

 

 


