
আজই আপনার 
শিশকুে সক্লু 
দধুের জনয্ 
নিবনধ্িত করনু!
আপনি দুটি সহজ 
উপায়ে নিবন্ধন করতে 
পারেন... 

অনলাইনে যান এবং 
দর্তু আপনার শিশকুে 
সক্লু দধুের জনয্  
www.coolmilk.com এ 
নিবনধ্িত করনু

অথবা, অনগুর্হ করে 
অপর পষৃঠ্ার ফরম্টি 
সমপ্নন্ করনু এবংফেরত 
পাঠানঃ FREEPOST 
COOL MILK (আর 
কোন বিসত্ারিত 
ঠিকানার পর্য়োজন 
নেই) এ

ইউরোপ ীয় সক্লু দধু পর্কলপ্ অধ ীনে ইউরোপ ীয় 
ইউনিয়ন দব্ারা পা ঁচ বছরেরও বেশি শিশদুের দধু 
সরবরাহ করা হয়। পা ঁচ বছরের কম বয়স ী শিশদুের 
জনয্ দধু সমপ্রূণ্ সব্াসথ্য্ অধিদপত্রের দব্ারা 
অরথ্ায়ন করা হয়।

www.coolmilk.com

কোম্পানি নিবন্ধন নং ৩৬০৩৪৩০ ইংল্যান্ড 

বিনামুল্যে এবং 
ভর্তুকির মাধ্যমে  
স্কুল দুধ
আজই আপনার 
শিশুকে নিবন্ধিত 
করুন!

www.coolmilk.com

আপনার শিশ ু কি বিনামলুয্ে দধুের জনয্ 
উপযকুত্?

৫ বছরের 
কম বয়স ী 

শিশ?ু

৫ বছরের 
অধিক 
বয়স ী 
শিশ?ু

পা চঁ বছরের কম বয়স ী প্রতি টি 
শিশ ুবিনামলুয্ে সক্লু দধুের 

উপযোগ ী। 

পা ঁচ বছরের অধিক বয়স ী 
প্রতি টি শিশ ু প্রতি টারম্ের 

জনয্ প্রায় £১৪ মলুয্ের ভরত্কুি 
দিয়ে দধু পাবে।     

এখনই অনলাইন নিবনধ্ন করনু 
এবং আপনি সরাসরি লেনদেন 
সমপ্নন্ করতে পারেন!

আপনার শিশকুে আজই ফ্রি 
সক্লু দধুের জনয্ অনলাইন 
নিবনধ্ন করনু।  
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অনগু্রহ করে নিচে সব্াকষ্র করনু এটা নিশচ্িত করতে যে আপনি উপরের শিশটুিকে কলু মিলক্ প্রকলপ্ের 
জনয্ নিবনধ্িত করতে ইচছ্কু 
কলু মিলক্ের সাথে আপনার শিশকুে নিবনধ্িত করে, আপনি সমম্তি পর্দান করছেন যে (ক) আপনার ডাটা এবং আপনার শিশরু ডাটা আপনার 
সক্লু দধু একাউনট্ পরিচালনা করতে বয্বহার করা হবে; (খ) আপনি আপনার একাউনট্ের সাথে সমপ্রক্িত কল, ইমেইল, এসএমএস বা সব্য়ংকর্িয় 
ভয়েস বারত্া পেতে পারেন; এবং (গ) কলু মিলক্ এই তথয্ আপনার সথ্ান ীয় করত্পৃকষ্, নারস্ারি মিলক্ পর্তিদান ইউনি ট, গর্াম ীণ পেমেনট্স 
এজেনস্ি এবং অনয্ কোন সথ্ান ীয় বা কেনদ্র্ ীয় সরকারি বিভাগ বা সক্লু দধু সমপ্রক্িত তাদের দব্ারা নিযকুত্ ততৃ ীয় পকষ্ের সাথে শেয়ার 
করতে পারে।  অনগুর্হ করে লকষ্য্ করনু যে কলু মিলক্ (ডাটা নিয়নত্র্ণকারি) দব্ারা আমাদের ইউকে সারভ্ারে সকল তথয্ নিরাপদে সংরকষ্িত 
এবং শধুমুাতর্ সক্লু দধুের সাথে সমপ্রক্িত কাজেই বয্বহতৃ হয়। 

পিতা/মাতার পর্থম নাম *

পিতা/মাতার শেষ  নাম *

পোসট্কোড*

ঠিকানা লাইন ১*

ঠিকানা লাইন ২

নগর/শহর*

টেলিফোন নং*

ইমেইল - আপনার ইমেইল ঠিকানা পর্দান করে আপনি আপনার সক্লু দধু একাউনট্ অনলাইনে পরিচালনা করতে পারবেন। 

শিশরু পর্থম নাম *

শিশরু শেষ নাম *

শিশরু জনম্তারিখ * দিন মাস বছর

কোন কোন দিন আপনার শিশ ুসক্লুে যোগদান করবে?*

সক্লু শরুরু তারিখ দিন মাস বছর

শহর*

পোসট্কোড*

শর্েণ ী

পিতা/মাতা/অভিভাবকের সব্াকষ্র* তারিখ দিন মাস বছর

সক্লুের নাম*

শিশরু বিসত্ারিত

সক্লুের বিসত্ারিত
পিতা/মাতা/অভিভাবকের বিসত্ারিত

/ /

M T F

/ /

/ /

অনগুর্হ করে খেয়াল করনু * চিহন্িত সবগলুো ঘর বাধয্তামলূক। অনিবারয্কতৃ সকল ঘর পরূণ 
করতে বয্রথ্তা আপনার শিশরু সক্লু দধু পর্াপত্ি বিলমব্িত হতে পারে। অনগুর্হ করে বলপয়েনট্ 
কলম বয্বহার করনু এবং পরিষক্ারভাবে কালো কালি দিয়ে বড় অকষ্র বয্বহার করে লিখনু। 

পা ঁচ বছরের কম বয়স ী শিশদুের জনয্ 
সক্লু দধু ফ্রি এবং পা ঁচ বছরেরও বেশি 
শিশদুের প্রতি টারম্ে প্রায় £১৪।

আজই www.coolmilk.com এ  নিবনধ্ন করনু অথবা নিচের ফরম্টি  
সমপ্নন্ করনু এবং FREEPOST COOL MILK এ ফেরত পাঠান।

অনগুর্হ করে যেসন দিনে আপনার শিশ ু সক্লুে যোগদান করবে সেগলুো টিক দিন।

আপনার সম্পন্ন করা নিবন্ধন ফর্ম আজ ফেরত দিনঃ
ফ্রি পোস্ট কুল মিল্ক -এর  কাছে (আর কোন বিস্তারিত ঠিকানার প্রয়োজন নেই)

W Th


