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ধানম ী ফচল বীমা যাজনা 

দাবী য়া 

এই যাজনা সংি  ৰাজ / ক ীয় শািসত অ লৰ ফচল বীমাৰ ওপৰত ৰা জ ক ৰীয় সম য় সিমিতত হণ কৰা িস া  

অনুসিৰ িনবািচত িনিদ  পিৰসীমাত “  দৃ েকাণ” নীিতৰ ওপৰত পিৰচািলত হয়, যাক বীমা গাট(আইইউ), আধাৰ ফচল আ  

িনিদ  পিৰসীমা  বুিল কাৱা হয়| এই গাটসমূহক গাওঁ/গাওঁ প ায়ত অথবা ধান শস ৰ সমপযায়ৰ অন  িযেকােনা গাটৰ 

বােব েযাজ  বীমা গাট িহচােপ অিধসূিচত কৰা হয়| অন  সকেলা ফচলৰ বােব ইয়াক গাওঁ/গাওঁ প ায়াত ৰৰ ওপৰৰ আকাৰৰ 

গাট হ’ব পােৰ| 

িন িলিখত চতসােপে  মূখ  দাবীৰ পিৰেশাধ  দৃ েকাণৰ আধাৰত কৰা হ’ব: 

ল   ৰাৈজ  অিধসূচীত বীমা গাট  ৰত আৱশ কীয় গ্ প কা টং এ েপিৰেম (িচিচই) স াদন কিৰব লােগ 

ল   সংি  অিধসূচীত বীমা গাট ৰ িভি ত পিৰেশাধেযাগ  দাবী মূল ায়ন কিৰবৈল িচিচই িভি ক উত্পািদত শস ৰ ডাটা 
িনধািৰত সময়সীমাৰ িভতৰত বীমা কা ানীত দািখল কিৰব লািগব| 

ফচল আ  ফচল িতৰ িন িলিখত পযায়সমূেহা এই আচঁিনৰ অ গত সামিৰ লয়|  

(ক) শস  ছ টওৱা/ ৰাপণত বাধাৰ আশাংকা: িতকূল বতৰৰ বােব যেন কম বৰষুণ বা িব প বতৰৰ বােব কােনা এক 

অিধসূচীত এেলকাত গিৰ  সংখ ক বীমাকৃত শস  ছ টওৱা/ ৰাপণত িব প বাধা আিহেল বীমাকৃত ফচলৰ িতপূৰণৰ দাবীৰ 

অহতা হ’ব বীমা ৰািশৰ সবািধক ২৫ শতাংশ| 

     I াৰি ক পযায়ত কােনা এটা অিধসূচীত গাটত ছ টওৱা শস ৰ ৭৫ শতাংশৰ অিধক ৰ ফচল ভািৱত কৰাৰ ফলত 

স ূণ ফচলৰ িত হাৱা অথবা কৃষেক শস  ছ টয়াব অথবা ৰাপণ কিৰব পৰা অৱ াত নাথািকেল (অথবা)কম বৰষুণ বা অিধক 

বৰষুণৰ ছ টওৱা বা ৰাপণ কৰা শস ৰ গজািল নােলাৱাৰ ব াপক ঘটনাৰ আশংকা এই আচঁিনেয় সামিৰ লাৱাৰ বােব েযাজ | 

II অহতাৰ মাপকা ঠ 

কৱল সইসকল কৃষক িযেয় শস  িতৰ পূেব ি িময়াম পিৰেশাধ কিৰেছ/একাউ ৰ পৰা ি িময়াম ডিবট কৰা হেছ| ৰাজ  

চৰকােৰ ঋত আৰ িণত ১৫ িদনৰ িভতৰত অিধসূচীত বীমা গাট আ  ৰািপত ফচলৰ িভি ত দান কিৰব| “শস  

ছ টওৱা/ ৰাপণৰ বাধা”ৰ বােব িতপূৰণ তিতয়ােহ পিৰেশাধ কৰা হ’ব যিদ ওপেৰা  কােনা সবনাশী ঘটনাৰ কাৰেণ অিধসূচীত 

ৰািপত ফচল এেলকাৰ ৭৫ শতাংশৰ অিধক ফচল এেলকা শস  ৰাপণ নকৰাৈক ৰ যায়| 

III িত মূল াংকন য়া: 

()কভাৰ কৱাল ধান শস ৰ বােব উপল  হ’ব| 

() পিৰেশাধ মূল বীমা ৰািশৰ ২৫ শতাংশ হ’ব আ  ইয়াৰ পাছত পিলচীৰ অ  পেলাৱা হ’ব| 
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নাট : বীমা কা ানীেয় ৰাজ  চৰকাৰৰ ঘাষণা /িনেদশৰ ৩০ িদনৰ িভতৰত দািবসমূহ িনবাহ কিৰব, এই আৱৰণৰ অধীনৰ 

আদায় বীমা কা ানীেয় িনবাহ কিৰব ৰাজ  চৰকাৰৰ ি িময়াম ৰাজসাহাযৰ অংশৰ চড়া  ৰছীদৈল অেপ া নকাৰাৈক, আচঁ

িনৰ িনেদশাৱলী অনুযায়ী। 

(খ) পথাৰৰ শস ( ৰাপণৰ পৰা চেপাৱাৈল):অ িতেৰাধ  আশংকা যেন, খৰাং, কান, বানপানী, পানীৰ তলত থকা, কীট আ  

ৰাগ, ভূিম লন, াকৃিতক জইু, জপাত, ধুমুহা, বা-মাৰিল, চ  ধুমুহা, বল বতাহ, হািৰেকন আ  বল ধুমুহাৰ বােব 

উত্পািদত শস ৰ িতৰ ব াপক আশংকা বীমা দান কৰা হয়| 

I বানপানী, নৰােনেপৰা কান বতৰ, অিতপাত খৰাং ইত ািদ য’ত উত্পািদত শস ৰ পিৰমাণ ৫০ শতাংশৰ কম, তে  শস ৰ বােব 

মধ  ঋতৰ িতকূলতাৰ দাবী পিৰেশাধ দাবী েযাজ | 

II িযসকল কৃষেক ি িময়াম পিৰেশাধ কিৰেছ অথবা শস  ন  হাৱাৰ পূেব িযসকল কৃষকৰ একাউ ৰ পৰা ি িময়াম ডিবট কৰা 

হেছ তওঁেলাক এই যাজনাৰ বােব অহতা া | 

টাকা: াভািৱক শস  চেপাৱা সময়ৰ ১৫ িদন পূেব যিদ িতকূলতাৰ উ ৱ হয় তে  এই ব ৱ াৱলীৰ বলবত নহ’ব|  সূচকৰ 

িভি ক িতৰ অিধসূচনাৰ জিৰয়েত ৰাজ  চৰকাৰৰ াৰা এই ব ৱ াৱলী বলবত কেৰ| 

III িত মূল াংকন য়া: 

চৰকাৰৰ স  কৰা যৗথ িত মূল াংকন আ  যিদ েযাজ  অন-একাউ  পিৰেশাধ িন িলিখত সূ  অনুযায়ী গণনা কৰা হ’ব| 

                ( ছহল্্ড িয় )x বীমাকৃত ৰািশx ২৫% 

                     ছহ  িয়  

টাকা: চূড়া  দাবীৰ িবপৰীেত চতসােপে  স াৱ  দাবীৰ সবািধক পিৰেশাধসাধ  পিৰমাণ ২৫ শতাংশ| 

IV িত মূল াংকন আ  িৰেপাট দািখলৰ সময়সীমা 

একাউ  িতৰ িবৱৰণীৰ যাগ তা চৰকােৰ িতৰ ৭ িদনৰ িভতৰত দান কিৰব। িতৰ মূল ায়ন িতৰ ১৫ িদনৰ িভতৰত 

সমপ  কৰা হ'ব। একাউ ৰ আদায় বীমা কা ানীেয় িনবাহ কিৰব ৰাজ  চৰকাৰৰ ি িময়াম ৰাজসাহাযৰ অংশৰ চড়া  

ৰছীদৈল অেপ া নকাৰাৈক (ি তীয় িক ), আচঁিনৰ িনেদশাৱলী অনুযায়ী 

(গ) শস  চেপাৱাৰ পাছত িত: শস  চেপাৱাৰ িপছত পথাৰত কাবৈল চ টয়াই িদয়া শস  ধমুুহা, ধমুুহা বৰষণু আ  অবতৰীয়া 

বৰষুণৰ দেৰ িনিদ  সবনাশী ঘটনাত ন  হ’ ল শস  চেপাৱাৰ সবািধক দুই স াহ সময়েহ িতপূৰণ উপল  হ’ব|  

 

I শস  কটাৰ িপছত শস  কাবৈল পথাৰত ছ টয়াই িদয়াত ধুমুহা, িশলাবৃ ,  ধুমুহা বৰষুণ আ  অবতৰীয়া বৰষণুৰ দেৰ িনিদ  

সবনাশী ঘটনাত ন  ফলত সম  ভাৰতত শস  ন  হ’ ল শস  চপাই েকাৱাৰ উে শ ত শস  ছ টয়াই িদয়া তািৰখৰ পৰা সবািধক 

দুই স াহ (১৪ িদন) উপল  হ’ব|  
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II অহতাৰ মাপকা ঠ: কৱল সইসকল কৃষক িযসকেল ি িময়াম পিৰেশাধ কিৰেছ/শস  ন  হাৱাৰ পূেব যাৰ একাউ ৰ পৰা 

ি িময়াম ডিবট কৰা হেছ তওঁেলাক যাগ  | িনিদ  সবনাশী ঘটনাত শস ৰ িত-শস  চেপাৱাৰ পাছত ১৪িদন পয | 

III িত মূল াংকন য়া: 

আমাৰ কল চ াৰ ন ৰ ১৮০০২৬৬০৭০০ ত য়- িতৰ জেনাৱাৰ পাছত কৃষেক ৭২ ঘ াৰ িভতৰত অৱগত কিৰব লািগব আ  

সূচনাৰ জৰীপৰ সংখ া িভি ক বীমাকৃত ফচল আ  কৃিষ ভািৱত হাৱাৰ িৱবৰণ সি িৱ  থািকব লািগব| কৃষেক পৰৱত  সময়ত 

দাবী পিৰেশাধৰ বােব আৱ্শ কীয় সকেলা াসংিগক নিথপ  পূৰণ কৰা দাবী -প ও দান কিৰব লািগব| 

য়- িতৰ িনধাৰক িনযু  কৰা হ’ব আ  মূল াংকন িনধািৰত সময়সীমাৰ িভতৰত স ূণ কৰা হ’ব, িযেটা আচঁিনৰ িনয়মাৱলীৰ 

অনুসিৰ ি িময়াম াি ৰ চত সােপে  য়- িতৰ মূল াংকন িৰেপাটক চূড়া  প িদয়াৰ পাছত দাবী িন ি  কৰা হ’ব| 

(ঘ) ানীয়কৃত দেুযাগ: িশলাবৃ , ভূিম- লন আ  অিধসূচীত এেলকাৰ কৃিষপাম পানীৰ তলপিৰ ভািৱত হাৱা আিদ পিৰচ্ত 

ানীয়কৃত শংকাজনক ঘটনাত হাৱা - িত| 

I যিদ কােনা ানীয়কৃত সবনাশী ঘটনা/দুেযাগ যেন ভূিম লন, ব পাত আ  জইু, আ  পানীত তল পৰা আিদৰ কাৰেণ ফচলৰ 

িত হয় িযেয় এক অিধসূিচত গাট বা এক টৰ অংশ ভািৱত কেৰ তে  কৃষক ানীয় দুেযাগৰ দাবী কিৰবৈল অহতাস  

হ’ব| 

II অহতাৰ মাপকা ঠ: 

কৱল সইসকল কৃষকেহ উপযু  হ’ব িযেয় ি িময়াম পিৰেশাধ কিৰেছ/ িতৰ দাবীৰ পূেব তওঁেলাকৰ একাউ ৰ পৰা ি িময়াম 

ডিবট কৰা হেছ| 

টাকা: বীমাকৃত ৰািশৰ চত সােপে  বীমাকৃত সবনাশী ঘটনা সংঘ টত হাৱা পয  বহন কৰা ব য় ইনপুটৰ সমানুপািতক িভি ক 

সবািধক পিৰেশাধ কৰা হ’ব| 

আচিনৰ নীিত আ  িনেদশাবলীৰ মেত বীমা কা ানীেয় দাবী ব য় কিৰব যিতয়াই বীমা কা ানীেয় থম 

ৰাজসাহায  টা পাব। 
 

III িত মূল াংকন য়া: 

আমাৰ কল চ াৰ ন ৰ ১৮০০২৬৬০৭০০ত য়- িতৰ জেনাৱাৰ পাছত কৃষেক ৭২ ঘ াৰ িভতৰত অৱগত কিৰব লািগব আ  

সূচনাত জৰীপৰ সংখ া িভি ক বীমাকৃত ফচল আ  কৃিষ ভািৱত হাৱাৰ িবৱৰণ সি িৱ  থািকব লািগব| কৃষেক পৰৱত  সময়ত 

দাবী -প ও দান কিৰব লািগব| 

য়- িতৰ িনধাৰক িনযু  ক’ৰা হ’ব আ  মূল াংকন িনধািৰত সময়সীমাৰ িভতৰত স ূণ কৰা হ’ব, িযেটা আচঁিনৰ িনয়মাৱলীৰ 

অনুসিৰ ি িময়াম াি ৰ চত সােপে  য়- িতৰ মূল াংকন  িৰেপাটক চূড়া  প িদয়াৰ পাছত দাবী িন ি  কৰা হ’ব| 

টাকা: যু  আ  পৰমাণু দঘুটনা, দভুাৱনাপূণ িত আ  অন  িতকূল দেুযাগৰ পৰা উ ৱ হাৱা িত এই আঁচিনৰ 

অ ভূ  নহয়| 

দাবী -প  ডাউনল’ড- ধানম ী ফচল বীমা যাজনা| 
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পূণ টাকা:ওপৰত উে িখত ঘটনাসমূহৰ পৰা উ ৱ হাৱা - িতৰ বােব কৃষকসকেল আমাৰ কা ানীৰ সেত 

যাগােযাগ কৰা উিচত আ  জৰীপ সংখ া িভি ক বীমাকৃত ফচল আ  কৃিষ ভািৱত হাৱাৰ ৪৮ ঘ াৰ িভতৰত অৱগত কৰা 
উিচত লগেত ি িময়াম পিৰেশাধৰ িৱবৰণ বংক/মধ  িচএছিচ ক ৰ সিৱেশষ িৱবৰণ িদয়া উিচত| 

িতৰ হাৱাৰ লেগ লেগ িতৰ গভীৰতা িতপ  কিৰবৈল ানীয় বাতিৰ কাকতৰ কা টং আ  উপল  অন  কােনা মাণ তথ  

সা  যিদ থােক েযাজ  অনুসিৰ দান কৰা উিচত| 

১| কৃষকসকেল ১৮০০২৬৬০৭০০ ত আমাৰ কাষ চািপব পােৰ আ  িত সংঘ টত হাৱাৰ লেগ লেগ তাৰ শহতীয়া তথ  আমাক 

জনাব পােৰ| 

২| কৃষকসকেল জলা কৃিষ কাযালয়ৈল যাব পােৰ আ  আমাৰ িতিনিধক িডএঅ’ কাযালয়ত জনাব পােৰ| 

৩| কৃষকসকেল এই িবষয়ত তওঁেলাকৰ সংি  বংকৈলও যাব পােৰ| 

  


