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ਚੈਕਿਲਸਟ: 
ਆਪਣਾ BC ਿਕਸਾਨ ਪਿਹਚਾਣ ਪੱਤਰ (ਆਈ.ਡੀ.) ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਿਕ BC ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ�ਸਲ (ਬੀਸੀਏਸੀ) ਨੰੂ 

ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�� ਕਰਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਿਤਆਰ ਹਨ: 

1. ਿਕਸਾਨ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਿਰਆ ਹੋਵੇ; 

2. ਤੁਹਾਡੀ ਮਜੂੌਦਾ (ਪਰੌਪਰਟੀ ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ) ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਿਹਸਾਬ; 

3. ਪੈਸੇ (ਿਜੰਨ�  ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ� ਤ� “BC Agriculture Council” ਦੇ ਨ� ਦਾ ਚੈ�ਕ ਿਦਓ ਤੇ ਜ� ਿਫਰ ਕ�ੈਿਡਟ 

ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ)। 

4. ਜੇਕਰ ਫਾਰਮ (ਖੇਤ) ਹੋਰ ਿਕਸ ੇਦੇ ਨ� ਤੇ ਹੈ ਜ� ਿਫਰ ਲੀਜ਼ (ਠ� ਕੇ) ਤੇ ਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਪਛਲੇ ਲੀਜ਼ 

ਐਗਰੀਮ�ਟ ਦੀ ਨਕਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨ� ਦੀ ਪਰੌਪਰਟੀ ਅਸ�ੈਸਮ�ਟ (ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਿਹਸਾਬ) ਵੀ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ। 

ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ BCAC ਦੇ ਔਿਫਸ 604.854.4485 ਿਵੱਚ ਫੈਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

BCAC ਸੈਕਟਰਲ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਸੱਧੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ 

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋ ਜੋ BCAC ਦੀ ਮ�ਬਰ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਮ�ਬਰ ਹੀ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਘੱਟ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ non-member (ਕੋਈ ਮ�ਬਰ ਨਹ� ਹ�) ਫੀਸ ਭਰੋ। 
ਫੀਸ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 
 

ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ BCAC ਮ�ਬਰ 

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮ�ਬਰ 

 
ਕੋਈ ਮ�ਬਰ ਨਹ� ਹ� 

 
ਕਾਰਡ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ 

 
ਕੱੁਲ ਖਰਚਾ 

1 ਸਾਲ ਲਈ ‘ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ ਕਾਰਡ’ - ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਿਵੱਚ 2 ਕਾਰਡ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ 
$100 (ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ) $200 (ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ) 

  

1 ਸਾਲ ਲਈ ‘ਅਿਧਕਾਰਤ (Authorized) ਕਾਰਡ’ - ਅਰਜ਼ੀ ਿਰਵਰਸ ਤ ੇ $25 (ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ) $25 (ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ) 
  

3 ਸਾਲ ਲਈ ‘ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ ਕਾਰਡ’ - ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਿਵੱਚ 2 ਕਾਰਡ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ 
$285 (ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ) $570 (ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ) 

  

3 ਸਾਲ ਲਈ ‘ਅਿਧਕਾਰਤ (Authorized) ਕਾਰਡ’ - ਅਰਜ਼ੀ ਿਰਵਰਸ ਤ ੇ $75 (ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ) $75 (ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ) 
  

 ਕੱੁਲ 
 

GST (5%)  

ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ  

 
ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ ਕਾਰਡ-ਹੋਲਡਰ ਅਰਜ਼ੀ (ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦ ੇਖਾਨ�  ਭਰੋ) 
 
ਮ� ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਇੱਕ ਕਆੁਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ ਹ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਨ�  ‘ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ’ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਮ� ਸਮਝਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਇਸ BC ਫਾਰਮਰ ID ਕਾਰਡ 

ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੰਮ� ਲਈ ਹੀ ਕਰ�ਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ�, ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ�ਗਾ। ਜੇਕਰ ਮ� ਇੱਕ ਕਆੁਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹ�, ਤ� ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 

ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਕਆੁਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ’ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮ� ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ BC ਫਾਰਮਰ ID ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵ�ਗਾ ਅਤੇ ਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰਡ-ਹੋਲਡਰ� ਨੰੂ ਰਕੋ ਦੇਵ�ਗਾ ਿਕ 

ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ� ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸ਼ੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਮ� ਆਪਣ ੇਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹ� ਿਜਵ� ਿਕ ਬੀਸੀ ਅਸੈਸਮ�ਟ ਐਕਟ ਦੇ ਪ�ਾਵਧਾਨ� ਿਵਚ 

ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
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ਨ� ਫਾਰਮ ਦਾ ਨ�    ROLL #/FOLIO # 

ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ 
     

ਫਾਰਮ ਦਾ ਪਤਾ (ਜੇਕਰ MAILING ADDRESS ਨਾਲ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ)       

ਸ਼ਿਹਰ/ਟਾਊਨ 

( ) (           ) 
 
 

 ਸੂਬਾ  ਡਾਕ ਕੋਡ 

ਫੋਨ ਫੈਕਸ  

   
  ਈਮੇਲ   

ਦਸਤਖ਼ਤ 

  

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ 
  

ਹੋਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਨ� ਜੋ ਕਾਰਡ-ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਦਸਤਖ਼ਤ    ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ 
 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਹੜੀ BCAC ਮ�ਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਹੈ? (ਮ�ਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖਣ ਲਈ bcac.ca ਤੇ ਜਾਓ) 

 

PREMISES ID (ਅਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ID) - ਪਸ਼ੂ ਸੰਪੱਤੀ ਲਈ 
 

ਚੈ�ਕ / ਵੀਜ਼ਾ / ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ:   ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ:   ਅੰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ (EXPIRY DATE):            CVC ਕੋਡ: 
 

ਿਜੰਨ�  ਅਿਧਕਾਰਤ (Authorized) ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ: ______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਜਰਰੂੀ ਗੱਲ: ਜਦ� ਤਹੁਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹ ੋਗਈ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡਾ ਫਾਰਮ ਸਟੇਟਸ ਸਹੀ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਤ� ਤਹੁਾਡ ੇBC ਫਾਰਮਰ ਪਿਹਚਾਣ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਹੀ 

ਇਸਦ ੇਖਤਮ (ਐਕਸਪਾਇਰ) ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵਗੇੀ। 
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ਹੋਰ ਕਾਰਡ (ਹਰ ਕਾਰਡ ਦੇ 25 ਡਾਲਰ): 
ਮ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਇੱਕ ‘ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ’ ਹ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ‘BC ਫਾਰਮਰ ਪਿਹਚਾਣ ਕਾਰਡ’ ਿਮਲੇਗਾ। ਮ� ਇਹ 

ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਮ� ਿਸਰਫ ਫਾਰਮ ਲਈ ਹੀ ਕਰ�ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 

 ਵੱਲ� ਕਰ�ਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ�, ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ�ਗਾ। 

 
 

ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ  

 
ਮ� ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੰਮ� ਲਈ ਹੀ ਕਰ�ਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵੱਲ� ਹੀ ਕਰ�ਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰ ੇਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ�, ਿਨਯਮ� ਅਤੇ 

ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ�ਗਾ। ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਨ�  ‘ਕਆੁਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ’ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਚ ਇਹ ਿਕਹਾ ਹ ੈਿਕ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ ਇੱਕ ਕਆੁਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ 

ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਆੁਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਾਰੇ BC ਫਾਰਮਰ ID ਕਾਰਡ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। 

 
‘ਅਿਧਕਾਰਤ (Authorized) ਕਾਰਡ’ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨ� ‘ਅਿਧਕਾਰਤ (Authorized) ਕਾਰਡ’ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਿਮਤੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ 

 
 

‘ਅਿਧਕਾਰਤ (Authorized) ਕਾਰਡ’ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨ� ‘ਅਿਧਕਾਰਤ (Authorized) ਕਾਰਡ’ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਿਮਤੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ 

 
 

‘ਅਿਧਕਾਰਤ (Authorized) ਕਾਰਡ’ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨ� ‘ਅਿਧਕਾਰਤ (Authorized) ਕਾਰਡ’ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਿਮਤੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ 

 
ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ�: 
BC ਫਾਰਮਰ ਪਿਹਚਾਣ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਕਆੁਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ ID ਕਾਰਡ-ਹਲੋਡਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰਤ (Authorized) ਕਾਰਡ-ਹਲੋਡਰ, ਸਭ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� 

ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਨ। 

 
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ: 

ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ – ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਨ�  ‘ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ’ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। / ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਿਵਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਰਗੈਲੇੂਸ਼ਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ 2, ਪਰੈਾ 2.8. 

ਅਿਧਕਾਰਤ (AUTHORIZED) ਕਾਰਡ-ਹਲੋਡਰ – ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਹੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰਡ-ਹਲੋਡਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ� ਦੀ ਿਜੰਮਵੇਾਰੀ ਲ�ਦ ੇਹਨ। 

ਮ�ਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ – ਇੱਕ BC ਪ�ਿੋਡਊਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ BC ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ�ਸਲ ਦ ੇਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਵ ੇ

ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰਡ� ਦੀ EXPIRY DATE (ਅੰਤ ਿਮਤੀ) – ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹਏੋ ਕਆੁਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ ID ਕਾਰਡ ਦੀ expiry date (ਅੰਤ ਿਮਤੀ) ਜੋ ਹਵੋੇਗੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰਡ� ਦੀ expiry 

date (ਅੰਤ ਿਮਤੀ) ਹੋਵੇਗੀ। 

ਬਦਲਣ-ਯੋਗ (REPLACEMENT) ਕਾਰਡ – ਸਾਰ ੇਗਆੁਚ ੇਹੋਏ ਜ� ਲਾਪਤਾ ਕਾਰਡ� ਨੰੂ BC ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ�ਸਲ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਟਲੋ ਫ�ੀ ਨੰਬਰ 1.866.522.3447 ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਤ ੇਜ� ਿਫਰ info@bcac.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਬਦਲੇ ਤ� ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਤ ੇਲਾਗੂ ਟਕੈਸ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। 

ਤਬਾਦਲੇ-ਯੋਗ (TRANSFERABILITY) ਕਾਰਡ – BC ਫਾਰਮਰ ID ਕਾਰਡ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹ� ਹ ੋਸਕਦਾ। ਕਆੁਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ ID ਕਾਰਡ-ਹਲੋਡਰ� ਕਲੋ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਡ ਹਨ ਅਤੇ/ਜ� 

ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਆਪਣ ੇਆਪ ਚ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਆੁਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ ID ਕਾਰਡ-ਹਲੋਡਰ ਨੰੂ ਜ� ਿਫਰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰਡ-ਹਲੋਡਰ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕਾਰਡ ਦੀ 

ਹਣੁ ਲੋੜ ਨਹ� ਰਹੀ, ਤ� ਿਫਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਬੰਦ ੇਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਡ BCAC ਦੇ ਆਿਫਸ ਿਵੱਚ ਮੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨਵ� ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਇੱਕ 

ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� ਕਆੁਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ ID ਕਾਰਡ-ਹਲੋਡਰ ਇੱਕ ਨਵ� ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਫੀਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਣਗ।ੇ 

ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਕਾਰਡ – ਸਾਰ ੇਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ BC ਫਾਰਮਰ ID ਕਾਰਡ BC ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ�ਸਲ ਦੇ ਆਿਫਸ ਿਵੱਚ ਮੋੜਨ�  ਜਰਰੂੀ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਕਾਰਡ ‘ਤ ੇ

ਿਦੱਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਬਚਾਕੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹਏੋ ਕਾਰਡ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਤ ੇਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤ ੇਜ�ਦ ੇਹਨ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ ID ਕਾਰਡ-ਹਲੋਡਰ 

ਆਪਣ ੇਕਾਰਡ ਨੰੂ ਜ� ਿਫਰ ਬਾਕੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰਡ� ਨੰੂ ਰੀ-ਿਨਊ (ਿਫਰ ਤ� ਨਵ�) ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਸਾਰ ੇਪੈਸੇ ਵਾਪਸ – ਤੁਸ� ਪਰੂੇ ਪੈਸ ੇਵਾਿਪਸ ਲੈਣ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ ਹ ੋਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਪਸੈੇ ਦਣੇ ਤ� 10 ਿਦਨ� ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ BC ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਕ�ਸਲ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਿਦਨ BC ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਕ�ਸਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਤਹੁਾਡੀ ਅਸਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਿਦਨ ਤ� ਲੈਕੇ 10 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤੁਸ� ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਨ� 
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