
 

"Duare Sarkar"  

Khadyasathi 
Food & Supplies Department 
Government of West Bengal 

What services can be availed by public during Duare Sarkar Campagin 
 
For the benefit of the people the Government of West Bengal has launched the campaign "Duare Sarkar" to provide 
various services under Khadyasathi (Corrections and updation in the existing Digital Ration Cards) to the doorsteps of 
the people.  
Services available: 
 

1. Application For adding left out family members of a family already having Digital Ration Card (DRC) [Form-
4] :  
Collection of blank Form 4 & Submission of filed up Form -4: If few members of your family do not have 
Digital Ration Card, then application in Form 4 can be submitted in the nearest camp. The application form is 
to be filled up properly and submitted with supporting documents. 
Requisites:  

a. Photocopy of Digital Ration Card of the head of the family or any member (who has digital ration 
card) 

b. Photocopy of the applicant’s Aadhaar card if aged above 5 years( in case of age below five birth 
certificate) 

c. Photocopy of the applicant’s voter card (EPIC) 
d. Valid mobile number (Applicant should give his/her own / family member’s mobile number) 

 

2. Application for correcting any information present in the Digital Ration Card [Form-5] 
Collection of blank Form 5 & Submission of filed up Form -5: –If any correction is required in the existing 
Digital Ration Card (such as spelling of name, address, date of birth etc.), then application in Form 5 can be 
submitted in the nearest camp. The application form is to be filled up properly and submitted with supporting 
documents. 
 

Requisites: 
a. Photocopy of the current Digital Ration Card 
b. Documents like photocopy of Voter Card (EPIC) / Kisan Credit Card / Bank Passbook / Driving 

License / Passport in support of required corrections.  
c. Photocopy of the Aadhaar of all the family members. 
d. Valid mobile number (Applicant should give his/her own / family member’s mobile number) 

 

3. Application for change of ration Shop / Fair Price Shop [Form-6]  
Collection of blank Form 6 & Submission of filed up Form -6: For change of Fair Price Shop (Dealer) / 
S.K.Oil Shop (K.Oil Dealer), application in Form 6 can be submitted in the nearest camp. The application 
form is to be filled up properly and submitted with supporting documents. 
 

Requisites: 
a. Photocopy of the current Digital Ration Card of the applicant(s) and head of the family 
b. Photocopy of the Aadhaar card of the applicant(s) 
c. Photocopy of the Aadhaar of all other family members.  
d. Photocopy of marriage certificate, if available (in case of shifting due to marriage) 



 

4. Application for surrender of Digital Ration Card due to death or any other reason [Form-7] 
 

Collection of blank Form 7 & Submission of filed up Form -7: For surrender of Digital Ration Card due to 
death or any other reason, application in Form 7 can be submitted in the nearest camp. The application form is 
to be filled up properly and submitted with supporting documents. 
 

 
Requisites:   

a. Original Digital Ration Card  
b. Photocopy of the Aadhaar of all the family members 
c. Photocopy of the death certificate / cremation certificate (in case of surrender due to death) 

5. Application for duplicate Digital Ration Card[Form-9] 
Collection of blank Form 9 & Submission of filed up Form -9: To get duplicate Digital Ration Card due to lost 
or damage, application in Form 9 can be submitted in the nearest camp. The application form is to be filled up 
properly and submitted with supporting documents. 
Requisites:  

a. Photocopy of Digital Ration Card (lost or damaged) 
b. GD number, if available (in case of lost or theft). 

 

6. Application for general category card ( non –subsidized Digital Ration Card) [Form-10] 
Collection of blank Form 10 & Submission of filed up Form -10: For new General category Digital Ration 
Card (Non-subsidized), application in Form 10 can be submitted in the nearest camp. The application form is 
to be filled up properly and submitted with supporting documents. 
 

Requisites:  
a. Photocopy of Ration Card, if available 
b. Photocopy of Aadhaar card of all members above 5 years 
c. Photocopy of birth certificate of the member(s) below 5 years 

 

7. Application to link AADHAAR and mobile number with the Digital Ration Card[Form-11] 
Collection of blank Form 11 & Submission of filed up Form -11: For seeding mobile number and Aadhaar 
number with the Digital Ration Card, application in Form 11 can be submitted in the nearest camp. The 
application form is to be filled up properly and submitted with supporting documents. 
 

Requisites:  
a. Photocopy of Digital Ration Card 
b. Photocopy of Aadhaar Card 

N.B. 
• If the age of the applicant or age of family member is less than 5 years, then Aadhaar card is not mandatory, in 

that case Photocopy of birth certificate has to be submitted. 
• All the above mentioned services are also available online  and in the office of the Inspector (Food and 

Supplies) and Bangla Sahayata Kendra (BSK) 
• If none in the family has Digital Ration Card, application in Form 3 can be submitted online and in the office 

of the Inspector (Food and Supplies). 
• For conversion of category from RKSY-II to RKSY-I or from General category to RKSY-I, application in 

Form 8 can be submitted online and in the office of the Inspector (Food and Supplies). 
• Family who do not have any digital ration card may apply online in  Form-3 or may submit application in 

Form-3 in the office of the area inspector (Food and Supplies) similarly for conversion of categories of DRC ( 
Form RKSY-II to RKSY-I or from General category(non-subsidised) to RSKY-I) the beneficiary may apply 
online in  Form-8 or may submit application in Form-8 in the office of the area inspector (Food and Supplies). 

 
 
 
 
 

All the above forms can be submitted online. For online submission please visit the link/url: 
https://wbpds.wb.gov.in/ then click on the tab/menu-button ‘E-CITIZEN’ and select the appropriate 
tab/sub-menu from the dropdown or visit the link/url: https://wbpds.gov.in/  then click on the tab/menu-
button ‘CITIZEN’ and select the appropriate tab/sub-menu from the dropdown. Online & offline forms 
can also be submitted in the nearest Banglar Sahayata Kendra (BSK) 

Online applications get processed faster and benefits reach to the beneficiaries faster  

https://wbpds.wb.gov.in/
https://wbpds.gov.in/


 
 

 
 
 

 



 

দয়ুাের সরকার কমসূচীর
 

প মব সরকার জনগেণর সুিবধােথ দুয়াের

িড জটাল রশন কােডর সংেশাধন ও পিরবতন
 

য সকল পিরেসবা পাওয়া যােব

 পিরবােরর য সকল সদস এখেনা রশন

ফম-৪ সং হ ও জমা করা - পিরবােরর
সদস েদর রশন কােডর জন  ফম-৪ এ আেবদন
জমা করেত হেব।  

 

েয়াজনীয় নিথ:  
a. পিরবােরর ধান বা য কানও
b. আেবদনকারী সহ ৫ বছেরর

সা টিফেকেটর  জর ) 
c.  আেবদনকারীর ভাটার কােডর
d. বধ মাবাইল ন র (আেবদনকারী

 িড জটাল রশন কােডর য কানও
 

ফম-৫ সং হ ও জমা করা 
িড জটাল রশন কােড যিদ কান সংেশাধন
আেবদন করেত পারেবন। আেবদনপ  স ঠক

 

েয়াজনীয় নিথ:  
a. আেবদনকারীর িড জটাল রশন
b. েয়াজনীয় সংেশাধেনর সমথেন

লাইেস  / পাসেপােটর মেতা 

 পিরবােরর সকল সদেস র আধার

 রশন দাকান বা কেরািসন দাকান
 

ফম-৬  সং হ ও জমা করা 
রশন দাকান অথবা কেরািসন দাকান পিরবতেনর

পূরণ কের েয়াজনীয় নিথসহ জমা করেত
 

েয়াজনীয় নিথ:  
a. আেবদনকারী ও পিরবােরর ধােনর

 দুয়াের সরকার 
খাদ সাথী

খাদ  ও সরবরাহ দ র
প মব  সরকার

আওতায় জনসাধারণ িক িক পিরেষবা পেত

সরকার কমসূচী হণ কেরেছন, যােত খাদ সাথী র অ গত

জনগেণর দুয়াের পৗ েছ দওয়া স ব হয় । 

রশন কাড পায়িন তােদর জন আেবদন ফম ৪

পিরবােরর িকছ সদেস র যিদ িড জটাল রশন কাড না থােক, 
আেবদন করেত পারেবন। আেবদনপ  স ঠক ভােব পূরণ 

কানও সদেস র  িড জটাল রশন কােডর জর  
বছেরর উপের সকল সদেস র আধার কােডর জর (5 

কােডর (EPIC) জর  
আেবদনকারীর  তার িনেজর / পিরবােরর সদেস র মাবাইল ন র 

কানও তথ সংেশাধেনর জন আেবদন ফম ৫

সংেশাধন দরকার হয় ( যমন নােমর বানান, ঠকানা, জ তািরখ ইত ািদ
স ঠক ভােব পূরণ কের েয়াজনীয় নিথসহ জমা করেত হেব

রশন কােডর জর  
সমথেন ভাটার কাড (EPIC) / িকষাণ িডট কাড / ব াংক

 নিথর জর । 

আধার কােডর জর

দাকান পিরবতেনর জন আেবদন (ফম ৬)

পিরবতেনর জন  ফম-৬ এ আেবদন করেত পারেবন।আেবদনপ
করেত হেব।  

ধােনর বতমান িড জটাল রশন কােডর জর , 

পাের

অ গত িবিভ পিরেষবা

 তাহেল বাদ পেড় যাওয়া 
 কের েয়াজনীয় নিথসহ 

(5 বছেরর নীেচ হেল বাথ 

 দওয়া আবিশ ক) 

ইত ািদ)  তাহেল ফম-৫ এ 
হেব। 

ব াংক পাসবুক / াইিভং 

আেবদনপ  স ঠক ভােব 



b.  আেবদনকারী ও পিরবােরর অন ান  সদস েদর  আধার কােডর জর ,  
c. িববােহর কারেন রশন দাকান/ কেরািসন দাকান পিরবতেনর জন  ম ােরজ সা টিফেকট(যিদ থােক)এর জর  ।  

 
 

 মৃত বা অন কানও কারেণ িড জটাল রশন কাড সমপেণর জন আেবদন ফম ৭
 

ফম-৭ সং হ ও জমা করা 
রশন কাডধারীর মৃত  বা অন  কারেণ রশন কাড সমপন করার জন  ফম-৭ এ আেবদন করেত পারেবন। আেবদনপ  

স ঠক ভােব পূরণ কের েয়াজনীয় নিথসহ জমা করেত হেব। 
 

েয়াজনীয় নিথ:  

 িড জটাল রশন কাড
 পিরবােরর সকল সদেস র আধােরর জর

 মৃত শংসাপ শান শংসাপ  (যিদ থােক)এর জর মৃত র কারেণ সমপেণর ে

 ডি েকট িড জটাল রশন কােডর জন  আেবদন (ফম ৯
 

ফম-৯ সং হ ও জমা করা –  
িড জটাল রশন কাড হািরেয় যাওয়া বা ন  হেয় যাওয়ার কারেণ ডি েকট িড জটাল রশন কাড পাওয়ার জন  ফম-৯ এ 
আেবদন করেত পারেবন। আেবদনপ  স ঠক ভােব পূরণ কের েয়াজনীয় নিথসহ জমা করেত হেব। 

েয়াজনীয় নিথ:  

 িত  বা  ন  হেয় যাওয়া িড জটাল রশন কাডর জর  (যিদ থােক)
 আেবদনকারী সহ 5 বছেরর উপের পিরবােরর সকল সদেস র আধােরর জর

 হািরেয় যাওয়া বা চিরর ে  জিড ন র (যিদ থােক)

 সাধারণ িবভােগর কােডর জন  আেবদন (ভতিকহীন িড জটাল রশন কােডর জন  )  (ফম ১০

ফম-১০ সং হ ও জমা করা – সাধারণ ণীর (ভতিকহীন) রশন কােডর জন  ফম-১০ এ আেবদন করেত পারেবন। 
আেবদনপ  স ঠক ভােব পূরণ কের েয়াজনীয় নিথসহ জমা করেত হেব। 
  

েয়াজনীয় নিথ:  

 রশন কােডর জর  (যিদ থােক)
a. 5 বছেরর উপের সকল সদেস র আধার কােডর জর (5 বছেরর নীেচ হেল বাথ সা টিফেকেটর  জর ) 
b. ভাটার কাড (EPIC )এর জর  (যিদ থােক ) 

 

 রশন কােডর সােথ আধার ও মাবাইল ন র সংেযাজেনর জন আেবদন ফম ১১
 

ফম-১১ সং হ ও জমা করা - িড জটাল রশন কােডর সােথ মাবাইল ন র এবং আধার ন র সংযু  করার আেবদন ফম-
১১ ত  করা যােব। আেবদনপ  স ঠক ভােব পূরণ কের েয়াজনীয় নিথসহ জমা করেত হেব।  
 

েয়াজনীয় নিথ:  
 রশন কােডর জর  

 আধার কােডর জর
 আেবদনকারী বা পিরবােরর অন কান সদেস র মাবাইল ন র

িবঃ ঃ  
 আেবদনকারী বা পিরবােরর অন কান সদেস র বয়স যিদ ৫ বছেরর কম হয় তাহেল আধার কাড বাধ াতামুলক নয়

সে ে জে র মাণপে র জর জমা করেত হেব। অন  সকল ে  আধার হেলা বাধ তা মূলক।

 উপিরউ সম পিরেষবা অনলাইন এ এবং খাদ পিরদশেকর কাযালয় বা িনকটবত বাংলা সহায়তা কে ও পাওয়া

যােব।

 পিরবােরর কারও যিদ িড জটাল রশন কাড না থােক তেব অনলাইেন বা পিরদশেকর খাদ ও সরবরাহ কাযালেয় ফম

৩ এ আেবদন করা যােব।

 থেক অথবা সাধারণ ণীর ভতিকহীন রশন কাড থেক কােড পা র করার জন

ফম ৮ এ অনলাইেন বা খাদ পিরদশেকর কাযালয় আেবদন করা যােব ।



 

 
 
 

উপের উি িখত সম  কার ফম অনলাইেন জমা দওয়া যােব। অনলাইন ফম জমা দওয়ার জন  দয়া  
https://wbpds.wb.gov.in/ িল ট ি ক ক ন তারপের মনুর  'E -CITIZEN' এ ি ক ক ন এবং পডাউন থেক 

উপযু  মনু/ট াব িনবাচন ক ন অথবা  https://wbpds.gov.in/ িল ট ত ি ক ক ন এবং মনুর  'CITIZEN' এ 

ি ক ক ন এবং পডাউন থেক উপযু  মনু/ট াব িনবাচন ক ন। অনলাইন এবং অফলাইন ফম িল 

িনকটবত   ‘বাংলা সহায়তা কে ’ ও জমা দওয়া যােব।  

অনলাইন আেবদন করেল তার িন ি  তু হয় এবং সুিবধা িল তু উপেভা ার কােছ পৗছায়। 

 



 

"Duare Sarkar"  
 

Khadyasathi 
Food & Supplies Department 
Government of West Bengal 

 
FAQs 

 

Sl Question Answer 

1 
What services under 
“Khadyasathi” are 
available during “Duare 
Sorkar” campaign? 

 

1. Application For adding left out family members of a family already 
having Digital Ration Card (DRC) [Form-4]  

2.  Application for correcting any information present in the Digital Ration 
Card [Form-5] 

3. Application for change of ration Shop / Fair Price Shop [Form-6] 
4. Application for surrender of Digital Ration Card due to death or any 

other reason [Form-7] 
5. Application for duplicate Digital Ration Card[Form-9] 
6. Application for general category card ( non –subsidized Digital Ration 

Card) [Form-10] 
7. Application to link AADHAAR and mobile number with the Digital 

Ration Card[Form-11] 
2 Who can submit Form-4? Left out members of the family having no Digital Ration Card 

3 
What are the documents to 
be submitted for 
application in Form-4? 

1. Duly filled up Form-4 
2. Photocopy of Digital Ration Card of the head of the family or any 

member (who has digital ration card) 
3. Photocopy of the applicant’s Aadhaar card if aged above 5 years( in case 

of age below five birth certificate) 
4. Photocopy of the applicant’s voter card (EPIC) 
5. Valid mobile number (Applicant should give his/her own / family 

member’s mobile number) 

4 What is the purpose of 
Form-5? 

If any correction is required in the existing Digital Ration Card (such as spelling 
of name, address, date of birth etc.) 

5 
What are the documents to 
be submitted for 
application in Form-5? 

1. Photocopy of the current Digital Ration Card 
2. Documents like photocopy of Voter Card (EPIC) / Kisan Credit Card / 

Bank Passbook / Driving License / Passport in support of required 
corrections.  

3. Photocopy of the Aadhaar of all the family members. 
4. Valid mobile number (Applicant should give his/her own / family 

member’s mobile number) 

6 What is the purpose of 
Form-6? For change of Fair Price Shop (Dealer) / S.K.Oil Shop (K.Oil Dealer) 

7 
What are the documents to 
be submitted for 
application in Form-6? 

1. Photocopy of the current Digital Ration Card of the applicant(s) and 
head of the family 

2. Photocopy of the Aadhaar card of the applicant(s) 
3. Photocopy of the Aadhaar of all other family members.  
4. Photocopy of marriage certificate, if available (in case of shifting due to 

marriage) 

8 What is the purpose of 
Form-7? For surrender of Digital Ration Card due to death or any other reason 



9 
What are the documents to 
be submitted for 
application in Form-7? 

1. Original Digital Ration Card  
2. Photocopy of the Aadhaar of all the family members 
3. Photocopy of the death certificate / cremation certificate (in case of 

surrender due to death) 

10 What is the purpose of 
Form-9? To get duplicate Digital Ration Card due to lost or damage 

11 
What are the documents to 
be submitted for 
application in Form-9? 

1. Photocopy of Digital Ration Card (lost or damaged) 
2. GD number, if available (in case of lost or theft).  

12 What is the purpose of 
Form-10? For new General category Digital Ration Card (Non-subsidized) 

13 
What are the documents to 
be submitted for 
application in Form-10? 

1. Photocopy of Ration Card, if available 
2. Photocopy of Aadhaar card of all members above 5 years 
3. Photocopy of birth certificate of the member(s) below 5 years 

14 What is the purpose of 
Form-11? For seeding mobile number and Aadhaar number with the Digital Ration Card 

15 
What are the documents to 
be submitted for 
application in Form-11? 

1. Photocopy of Digital Ration Card 
2. Photocopy of Aadhaar Card 

16 What are the other options 
available? 

• Anyone whose family does not possess any Digital Ration Card may 
apply online in Form-3 or may submit offline application in Form-3 in 
the office of the area inspector (Food and Supplies).  

• Similarly for conversion of categories of DRC [Form RKSY-II to 
RKSY-I or from General category (non-subsidised) to RSKY-I) the 
beneficiary may apply online in Form-8 or may submit offline 
application in Form-8 in the office of the area inspector (Food and 
Supplies].  

• All the forms (Form 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11) as mentioned above 
can be submitted online as well offline at the Banglar Sahayata Kendra.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

"দয়ুাের

সচরাচর

িমক 
সংখ া 

 

১ 

"দুয়াের সরকার" 
অিভযােন "খাদ সাথী"-
এর অধীেন িক িক 
পিরেষবা পাওয়া যােব? 

 












২ 
ফম-৪ ক জমা করেত 
পাের? 

পিরবােরর

৩ 
ফম-৪-এর সােথ িক িক 
নিথ িদেত হেব? 









৪ ফম-৫ িকেসর জন ? 
িড জটাল
বানান

৫ 
ফম-৫-এর সােথ িক িক 
নিথ িদেত হেব? 





৬ ফম-৬ িকেসর জন ? রশন

৭ 
ফম-৬-এর সােথ িক িক 
নিথ িদেত হেব? 







দয়ুাের সরকার" 

খাদ সাথী 
খাদ  ও সরবরাহ দ র 

প মব  সরকার 
 

সচরাচর জ াস  াবলী ও তার উ র 
 

উ র 

 পিরবােরর মেধ  বাদ পেড় যাওয়া সদস েদর িড জটাল
জন  আেবদন (ফম-৪)  

 িড জটাল রশন কােড সংেশাধেনর জন  আেবদন
 রশন দাকান / িডলার পিরবতেনর জন  আেবদন
 মতৃ জিনত বা অন  কােনা কারেণ িড জটাল 

(ফম-৭)  
 িবক  িড জটাল রশন কােডর জন  আেবদন (ফম
 সাধারণ ণীর (ভতিকহীন) িড জটাল রশন কােডর

(ফম-১০)  
 িড জটাল রশন কােডর সে  মাবাইল ন র 

করার জন  আেবদন (ফম-১১)   

পিরবােরর মেধ  বাদ পেড় যাওয়া সদস  যার রশন কাড নই

 স ঠক ভােব পূরণ করা ফম-৪  
 পিরবােরর ধান বা অন  কােনা সদেস র িড জটাল

নকল  
 ৫ বছেরর উে র আেবদনকারীর আধার কােডর

িনেচ হেল জ  সা টিফেকট)  
 ভাটার কােডর নকল  
 স ঠক মাবাইল ন র (আেবদনকারীেক তার িনেজর

কােনা সদেস র মাবাইল ন র িদেত হেব) 
িড জটাল রশন কােড যিদ কােনা সংেশাধন দরকার
বানান, ঠকানা, জ  তািরখ ইত ািদ) 

 বতমান িড জটাল রশন কােডর নকল  
 েয়াজনীয় সংেশাধেনর পে  নিথ যমন ভাটার

িডট কাড, ব া  পাস বই, াইিভং লাইেস , 
 পিরবােরর সকল সদেস র আধার কােডর নকল 

রশন অথবা কেরািসন দাকান পিরবতেনর জন  
 আেবদন কারীেদর এবং পিরবােরর ধােনর িড জটাল

নকল  
 আেবদন কারীেদর এবং পিরবােরর অন ান

কােডর নকল  
 িববােহর কারেণ দাকান পিরবতেনর জন  ম ােরজ

থােক তার নকল 

িড জটাল রশন কােডর 

আেবদন (ফম-৫)  
আেবদন (ফম-৬)  

িড জটাল রশন কাড সমপন 

ফম-৯)  
কােডর জন  আেবদন 

 ও আধার ন র যাগ 

যার রশন কাড নই 

িড জটাল রশন কােডর 

কােডর নকল (৫ বছেরর 

িনেজর বা পিরবােরর  

দরকার হয় ( যমন নােমর 

ভাটার কাড, িকষান 
, পাসেপােটর নকল  
 এবং মাবাইল ন র 

িড জটাল রশন কােডর 

অন ান  সদস েদর আধার 

ম ােরজ সা টিফেকট, যিদ 



৮ ফম-৭ িকেসর জন ? রশন কাডধারীর মতৃ  বা অন  কারেণ রশন কাড সমপন করার জন  

৯ 
ফম-৭-এর সােথ িক িক 
নিথ িদেত হেব? 

 িড জটাল রশন কাড (আসল কিপ)  
 পিরবােরর সকল সদেস র আধার কােডর নকল  
 মতৃ  শংসাপ  বা শান শংসাপ  (যিদ থােক), তার নকল (মতৃ র 

কারেণর জন ) 

১০ ফম-৯ িকেসর জন ? হািরেয় যাওয়া বা ন  হেয় যাওয়ার কারেণ িবক  িড জটাল রশন কাড 

১১ 
ফম-৯-এর সােথ িক িক 
নিথ িদেত হেব? 

 হািরেয় যাওয়া বা ন  হেয় যাওয়া িড জটাল রশন কােডর নকল (যিদ 
থােক)  

 আেবদনকারীসহ ৫ বছেরর উে  সকল সদেস র আধার কােডর 
নকল  

 হািরেয় যাওয়া বা চিরর ে  জ িড ন র (যিদ থােক) 

১২ ফম-১০ িকেসর জন ? সাধারণ ণীর (ভতিকহীন) রশন কােডর জন  

১৩ 
ফম-১০-এর সােথ িক 
িক নিথ িদেত হেব? 

 রশন কােডর নকল, যিদ থােক  
 ৫ বছেরর উে  সকল সদেস র আধার কােডর নকল (৫ বছেরর িনেচ 

হেল জ  সা টিফেকট) 
 ভাটার কােডর নকল 

১৪ ফম-১১ িকেসর জন ? িড জটাল রশন কােডর সােথ মাবাইল এবং আধার ন র সংযু  করার জন  

১৫ 
ফম-১১-এর সােথ িক িক 
নিথ িদেত হেব? 

 িড জটাল রশন কােডর নকল 
 আধার কােডর নকল 

১৬ 
আর িক িক িবক  
ব ব া রেয়েছ? 

 যিদ পিরবােরর কা রই িড জটাল রশন কাড না থােক, তাহেল নতন 
িড জটাল রশন কােডর জন  ফম-৩ অনলাইেন বা অফলাইেন খাদ  
পিরদশেকর কাযালেয় জমা করা যােব  

 একইভােব RKSY-II থেক RKSY-I-এ অথবা সাধারণ ণীর 
(ভতিকহীন) রশন কাড থেক RKSY-I-এ পা েরর জন  ফম-৮ 
অনলাইেন বা অফলাইেন খাদ  পিরদশেকর কাযালেয় জমা করা 
যােব 

 সকল কার ফম (ফম-৩, ফম-৪, ফম-৫, ফম-৬, ফম-৭, ফম-৮, 
ফম-৯, ফম-১০ এবং ফম-১১) অনলাইেন বা অফলাইেন "বাংলার 
সহায়তা কে " ও জমা করা যােব       
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