BANGLADESH DAIRY FARMERS ASSOCIATION
তারিখঃ …………/………/……….
রিজ ঃ ন ঃ

(শুধু মাত্র অরিস রিলাপ করিবে)

খামাবিি নামঃ
খামািীি নামঃ (ই বি ীবত)

খামারীর সম্পূর্ নপররচয়
রপতা/স্বামীি নামঃ
খামািীি

ন্ম তারিখঃ

াতীয় পরিচয় পত্র/

ন্ম সনদ নাম্বািঃ

রেভাগঃ

র লাঃ

খামাবিি ঠিকানাঃ

েততমান/স্থায়ী ঠিকানাঃ

খামাি মারলবকি রিান নাম্বািঃ
ইবমইল আইরি (েড় অক্ষবি)
প্রারন সম্পদ রি ীঃ ন (যরদ থাবক)
উপব লা প্রারন সম্পদ কমকতত
ত াি নামঃ(অেশ্যই রদবত হবে)
উপব লা প্রারন সম্পদ কমকতত
ত াি রিান ন ঃ
এ আই কমীি নাম ও নাম্বািঃ

উপব লাঃ

খামারর পশুর সংখযা ও দুধ উৎপাদর্ তথ্য
রমাট গরুি স খযাঃ

রমাট গাভীি স খযা

রমাট োছুবিি স খযাঃ

দদরনক দুধ উৎপাদন (রলটাি)

সদসয রি পররর াধ
রয নাম্বাি রথবক রেকাশ্ কবিবছন

রেকাশ্ এি এমাউন্ট

রেকাশ্ ট্রাবেকশ্ন রকাি

খামািীি স্বাক্ষি

অরিস স্বাক্ষি

সংযুক্তিঃ
➢ উপিক্ত িম তঠট িাউনবলাি এি পি রিল আপ কবি রনম্নক্ত করপ স্ক্যান কবি ইবমইল এি মাধযবম
পািাবত হবে। Email ID: bdfa2016.info@gmail.com
➢ এক করপ পাসবপাটত সাইব ি ছরে স্ক্যান কবি এি করপ স্ক্যান কবি স যুক্ত কিবত হবে।
➢ নযাশ্নাল আইরি কািত অথো ন্ম সনদ এি করপ স্ক্যান কবি স যুক্ত কিবত হবে।
অর্যার্য তথ্যাবর িঃ
•
•
•

এক কারলন ভরতত রি োেদ (রেকাশ্ খিচ সহ) ৫১০ টাকা।
োরষক
ত রি োেদ (রেকাশ্ খিচ সহ) ১,০২০ টাকা।
সদসয রি পািাবনাি রেকাশ্ নাম্বািঃ
০১৩১১-৬২৬৬৭৯ (পাবসানাল)
ত
০১৭২০-২৩৫২০২ (পাবসানাল)
ত

রবরিএিএ সদসয হওয়ার

তনাব ী র্ীরচ দদওয়া হরয়রে:

১। সদবসযি অেশ্যই ো লাবদবশ্ি রয রকানও ায়গায় দুবেি খামাি থাকবত হবে।
২। সদবসযি খামাবি অেশ্যই ১০ ঠট গরু থাকবত হবে।
৩। ররাকাি, রমিলমযান রেরিএিএ-এি সদসয হওয়াি অরধকািী নয়।
৪। সদসযবক অেশ্যই ন্মসূবত্র ো লাবদশ্ী ারত হবত হবে।
৫। রেরিএিএ সদসযপদ রপবত সদসযবক অেশ্যই রনেন্ধকিণ িমঠট
ত পূিণ কিবত হবে এে পূিণ কিবত হবে।
৬। ভরতত রি, োরষক
ত রি রনয়রমত রভরিবত প্রদান কিবত হবে।
৭। সাধািণ সদবসযি ভরতত রি ৫০০ টাকা (এক সময়), এে োরষক
ত রি-টাকা ১,০০০ টাকা।
আপনাি যরদ একঠট গোরদ পশু িবয়বছ এে উপবি েরণতত শ্ততগুরল মানবত িাজ
সদসযপবদি নয আবেদন কিবত পাবিন।

হন, আপরন রেরিএিএি

Head Office: 7 No Lohar Gate, Nabinagar Housing, Baribadh, Mohammadpur, Dhaka
Cell: 01675757111, 01311 626 679

