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কাmানীসমূ
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ীনত আেৰািপত

MFBY)ৰ aধী

ৰ বােব, কৃষক
নিচয়’ডৰ 2 %

বােব, কৃষকসক
ডৰ 1.5 % বা

ািৰফ শস ৰ
ছ চাম iনিচয়

ব pেযাজ  বীজ

িবপদ pিতেৰ
ণৰ aভাৱ বা
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ধীনত বীমাংিক
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ভাগী কৃষকসক
শাখা কায ল
সত তা pিত
কাmানীসমূ
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খন সূচনাৰ
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হাৰসমূহ িকমা

কক িpিময়াম
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kৰণ বা বীজ
ব পৰা aৱsা
তাৰ মানদ :
ল সiসকল ক
unৰ পৰা িp
খাiেছ, সiস

iuিনট আৰু 1
ৰণ পথাৰসমূহ
চাঁ/ ৰাপণ pিত
ৰ িবপদসমূহৰ
ৰসমূহৰ 75%ত

ত মূল ায়নৰ p
 ei কভাৰ
 মুঠ চাম
পিলচীখন
 

কাmানীেয়
ৰী িpিময়াম চ
িল কিৰব, স
ৰশীল হয় | 

ব sায়ী শস ৰ

ৰ পৰা শস  ক
ৰ kিতক সাঙ
ন aৱিধ, বান
লগা, আৰু িব
ৰেকন আৰু ট

সমূহৰ মধ  ব
পানী, দীঘsায়ী
ৰ বােব pেযাজ

কসকলৰ বােব
ছ নতুবা kিত
মাণিখিন কাট

ny Limited (F
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িসিঁচব নাৱা
sাত নাথােক 

কৃষকসকেল, ি
িpিময়াম পিৰেশ
সকলেহ যাগ
15 িদনৰ িভত
ূহ pদান কিৰব
িতেৰাধ কৰািখ
ৰ িযেকােনা e
তৈক aিধক ি

pিkয়া: 
ৰ কৱল pধা
iনিচয়’ডৰ 2
an পিৰব 

ৰািজ ক চৰক
চাবিচিডৈল a
সiয়া আঁচিনৰ

ৰ পয ায়ৰ সম

কটাৈল): ব াপক
ঙুিৰবৈল pদান
ানপানী, pাবন
িবজলুী ধেৰক
টণাডু iত ািদ

বতৰৰ িবপিt
য়ী কান aৱ
জ  হয়, য’ত

ব aহতাৰ ম
িতৰ আগেত ি
খাi গেছ, 

Formerly HDF
ay Reclamation, H
ess District (Magn
 6234 | care@hdf
ochure/ prospectu
AG and used by t
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ােৰ নতুবা বী
| 

িযসকেল kিত
শাধ কিৰেছ/ন
হয় | ৰািজ

তৰত বতৰৰ
ৰব |   
িখিন” পিৰেশাধ
eটা সংঘ ত
িনধািৰত শস

ধান শস সমূহৰ
25% পিৰেশাধ
| 

কাৰৰ জাননী/
aেপkা কৰাৰ
ৰ িনেদশাৱলীস

ময়েচাৱাত pদ

ক িবপদৰ বী
ন কৰা হয়, 
ন, কীট-পতংগ
কিণ, বতাহ, ি
|        

tৰ বােব দাবী
ৱিধসমহূ, তীb
ত pত ািশত শ

মানদ - সiস
িযসকলৰ eক
সiসকলেহ য
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ীজিখিন aন  

তৰ আগেত ত
নতুবা িpিময়া
জ ক চৰকােৰ 
ৰ আৰmণীেত

ধ কৰা হয়, 
হাৱাৰ ফলত
 িনিসচাঁৈক থ

ৰ বােবেহ সহজ
ধ কৰা হ’ব আ

/িনেদশৰ 30 
aিবহেন দাবী
সমূহৰ aনুসিৰ

দান কৰা কভ

ীমা a-pিতেৰ
aথাত, sায়ী
গ আৰু ৰাগ
িশলবৰষুণ, ধূ
 

ীসমূহ পিৰেশাধ
b খৰাং iত াি
শস িখিন 50%ত

সকেল িযসকেল
কাunৰ পৰা
যাগ  হয় | 

Insurance Lim
g, Churchgate, M

Marg, Bhandup (W
w.hdfcergo.com. F
ing the sale. Trad
der license. CIN: 

ঠাiত ৰাপণ

তoঁেলাকৰ 
াম eকাunৰ 
সূচীত বীমা 
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শািসত চৰ
ৱহাৰ কিৰব ল

পৰা psাৱ

uপাদানৰ aধ

ny Limited (F
, 165-166 Backba
or, Eastern Busine
234 / 0120 - 6234 
read the sales bro

GO International 
PLC177117. UIN:

ব মৗিলক বীম
হkৰক পূৰণ

ৰ বােব aনুেম
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তুৰ িভিtত,
স  aধীন ব
ভিtত আৰু ব
কভােৱ গণনা

ডট কাডৰ a
aধীনত সামিৰ
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ৰু আ িলক
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