


Annexure-IB 
 

কৃষকবনু্ধ (নতুন) প্রকল্পে আল্পবদন করার জনয স্বল্প াষণাপত্র 

আমি                                                                                                                             ( বড় হাতের ইংরাজি হরতে) 

মিো/স্বািী                                                                                                   

গ্রাি           গ্রাি িঞ্চাতেে / পিৌর এলাকা                                                                       

ব্লক      থানা                                                           পিলা            __________                _ 

এেদ্বারা প াষণা করমি পে 

আমি িামলক / নমথভুক্ত রােমের ওোমরশন / নমথভুক্ত বার্ গাদাতরর (ভার্চাষী) ওোমরশন মহসাতব _______ একর চাষতোর্য 

িমি চাষ কমর (তেটি প্রতোিয পসটিতে টিক মচহ্ন মদন), োর মববরণ মনতচ পদওো হল 
 

ক্রমিক 
সংখ্যা 

ব্লক মিৌজা মজ. এল. নম্বর খ্মতয়ান নম্বর দাগ নম্বর চাষল্প াগয জমির 
পমরিাণ (একল্পর) 

       

 
আমি এেদ্বারা উতেমিে েথয অনুোেী কৃষকবনু্ধ (নতুন) প্রকল্পে সহায়তা পাওয়ার জনয আল্পবদন করমি। 

আিার উতেমিে দাবীর সিথ গতন মনম্নমলমিে নমথ (গুমল) িিা মদজি (তেটি প্রতোিয পসটিতে টিক মচহ্ন মদন)  
 

িরচাে নমথভুক্ত বযজক্তর নাি                  (নাি এবং রােমের সাতথ সম্পকগ                                  

বর্ গা পরকতডগ নমথভুক্ত বযজক্তর নাি        (বর্ গাদার) িমেোন নং               
 

 মনবন্ধীকৃে দমলল নং.                              (মনবন্ধীকৃে দমলতলর প্রমেমলমি সহ – পচন মডড)  

মিউতিশন সাটিগমেতকি 

 
 মিউতিশন সাটিগমেতকতির িনয আতবদনিতের রমসদ 

কৃমষিমির িাট্টা 

বনমবভাতর্র িাট্টা (কৃমষকাতির িনয) 
 

অনযানয নমথ  (মববরণসহ)  

আমি এেদ্বারা প াষনা করমি পে : 

উিতর উতেমিে েথযসিূহ আিার জ্ঞান ও মবশ্বাসিতে সেয। েমদ পকান সিে পকান েতথযর অমিল িাওো োে োহতল 
সংমিষ্ট কেৃিক্ষ আিাতক না িামনতেই মনতি পথতকই কৃষকবনু্ধ (নতুন) প্রকল্পের সহায়তা বামতল কল্পর মদল্পত 
পারল্পবন, মসল্পেল্পত্র আমি  মদ মকান সহায়তা মপল্পয় থামক মসই পমরিাণ অথ থ মেরত মদল্পত বাধ্য থাকব।  মদ মসই 
অথ থ মেরত না মদল্পত পামর মসল্পেল্পত্র মবঙ্গল মপ.মি.আর.আইন ১৯১৩ অনুু্ ায়ী /অথবা মবতবচনা িে পে আইন 
প্রতোিয হতব পসই পিাোতবক সংমিষ্ট কেৃিক্ষ আিার মবরুতে বযবস্থা মনতে িারতবন।  
 

স্থান :   
 

তামরখ্ :                                                আল্পবদনকারীর স্বাের                                                                         

চালু মিাবাইল নং    



 

 

আধার Ƶমাণীকরেণর জনƟ সɖিতপƯ 

 

আিম ______________________________ আধার ন˘র ________________________- এর 

ধারক কৃিষ িবভাগ, পিɩমবǩ সরকার-ĺক UIDAI-এর সােথ Ƶমাণীকরেণর 

জনƟ আমার আধার ন˘র, নাম এবং আঙুেলর ছাপ (িফǩারিƵȥ)/ আইিরস 

বƟবহার করার সɖিত িদিǱ। কৃিষ িবভাগ, পিɩমবǩ সরকার আমােক বেলেছন 

ĺয ˝ধমুাƯ “কৃষক বȴু (নতুন)” Ƶকেɤর ডাটােবস Ƶমাণীকরেণর উেțেশƟই 

আমার পিরচয় বƟবহার করা হেব এবং আরও বেলেছন ĺয আমার বােয়ােমিƪǙ 

সংরǘণ করা হেব না/কাউেক ĺদওয়া হেব না, এবং ˝ধমুাƯ Ƶমাণীকরেণর 

উেțেশƟ CIDR-এ জমা ĺদওয়া হেব। 

 

 

                                                    আধার  ন˘র  ধারেকর  ˰াǘর / আমার  সɖিত  আেছ  

                       আেবদনকারীর নাম _________________________ 

 

  ĺমাবাইল ন˘র __________________ 


