
ধানম ী ফসল বীমা ক  
সচরাচর জ াস  

1. ধানম ীর ফসল  িবমা পিরক না কী? 
- ধানম ীর ফসল  িবমা যাজনা কৃষকেদর িত অিন য়তা ও িতকূল আবহাওয়া ঘাটিতর ফেল িতর 
কারেণ ে র ফসল  ােসর কারেণ সুর া দান কের। 

2. কান কারেণ ফসল  ভািবত হয় এবং ঝঁু িক আ ািদত হয়? 
- কৃিতক দুেযাগ, কীটপত  আ মণ এবং আবহাওয়া ঘাটিত যমন অিতির  বা ঘাটিত বৃ পাত, অিতির  
বা ঘাটিত তাপমা া, আ তা, তষারপাত, বাতাস ইত ািদ। 

3.  দািবর মূল ায়ন িকভােব হয়? 
ক। যিদ িবমা ঋতেত বীমা ইউিনট (িসিসই িলর েয়াজনীয় সংখ ক িভি েত িভি েত গণনা করা হয়) জন  বীমাকৃত 
ফসেলর িত হ ের কৃত ফলন িনিদ  শেহা  ফলেনর তা াস কের, সই সং ািয়ত এলাকার সম  
বীমাকৃত কৃষক এবং ফসল ট াস ভােগ বেল মেন করা হয়  
"িন িলিখত দািব অনুসাের 'দািব' গণনা করা হেব: 
( শেহা  ফলন  - কৃত ফলন)/ কৃত ফলন* মাট বীমা 

শেহা  ফলন ট গত  সাত বছেরর গড় ফলন (রাজ  সরকার / ইউ ট কতৃক অবিহত হওয়া সবািধক দু ট দুেযাগ বছর 
বােদ) য ফসেলর জন  েযাজ  িতপূরেণর র ারা িণত। 
খ। কৃষকেদর দািবর িন ি  ক ীয় ও রাজ  / ক শািসত সরকার থেক ি িময়াম ভতিক একবার  হেব বীমা 
কা ািন ারা ঋত জন  া  হেয়েছ। 

গ। সংি  বীমা সং া থেক দািব পিরমাণ াি র পর, আিথক িত ান / ব াংক িল 1 স ােহর মেধ  উপকারী 
কৃষেকর অ াকাউে  দািবর পিরমাণ ট জমা িদেত হেব এবং 7 িদেনর মেধ  শাখা অিফস িলেত সুিবধােভাগীেদর 
স ূণ িববরণ দশন করা উিচত এবং যাচাইেয়র এবং অিডেটর জন  ব বহার সা টিফেকট সহ িতেবদেন বীমা 
কা ািন িলেক পাঠােত হেব।  

ঘ। ােসবী িভি েত আ া  কৃষেকর ে  যমন মধ তাকারীরা েদয় দািব সরাসির বীমা দানকারীর দািবর 
িববরণ সহ এক ট পৃথক কৃষক অ াকাউ িলেত জমা দওয়া হেব। 

4. এই কে র অধীেন চাজ ি িময়াম হার িক িক? 
িপএমএফিবওয়াই কে র অধীেন চাজ ি িময়াম হার অনুসরণ করা হেব: - 
ক। খিরফ ফসেলর জন , কৃষকেদর দ  সবািধক ি িময়াম হার Sum Assured বা Actuarial ি িময়াম 
হােরর যা 2% কম, তা হল 2% 
খ। রিব ফসেলর জন , কৃষকেদর দ  সবািধক ি িময়াম হার বীমাকৃত বা কাযকরী ি িময়াম হােরর 1.5% 
যা কম। 
গ। খিরফ ও রিব ফসেলর জন , কৃষকরা দ  সবািধক ি িময়াম হার িন ত রািশর বা আসল  ি িময়াম 
হােরর যেকােনাও কম 5%। 

5. কৃষকেদর জন  েযাজ  বীজতলা দািব কীভােব িতেরাধ করা যায়? 
বপন / রাপণ ঝঁু িক িতেরাধ: এক ট অবিহত এলাকার সংখ াগির  ফসেলর ে  বীজ বপেনর বৃ  বা 

িতকূল ঋত অব ার মেতা িতকূল আবহাওয়ার অব ার কারেণ বীজতলা / রাপণ থেক আটকােনা হয়, 
িবমাকৃত ফসল যা িতর দািবর জন  যাগ  হেত পাের িন ত রািশর এর সবািধক 25% পয । 
- এক ট িব ািপত ইউিনেট বপন করা 75% এর বিশ এলাকার ফসল িলেক ভািবত করার উপযু  

ঝঁুিক িলর ব াপক ে  কৃষকেদর কােছ কভােরজ েযাজ  াথিমক পযােয় ফসল  বা কৃষেকর মাট 
িতর ফেল ফসল বা রাপণ করা যায় না (বা) ঘাটিত বা অিতির  বৃ পােতর কারেণ ফসল বপেনর বা 

অঙ্কুর। 
 



যাগ তার মানদ : 
ধুমা  সই কৃষক যারা ি িময়াম / ি িময়াম পিরেশাধ কেরেছন তােদর িত থেক আেগ তােদর 

অ াকাউ  থেক ডিবট করা হেয়েছ। রাজ  সরকার 15 িদেনর মেধ  িসজেনর েত সূিচত 
সূচনা া  বীমা ইউিনট এবং ফসল অনুসাের াভািবক এলাকা সরবরাহ করেব। 
"বপন / রাপণ িতেরাধ" উপের উে িখত কানও িতর কারেণ অনা ম  ফসেলর 75% এরও  বিশ 

প বানা এলাকার ে ই কবলমা  বতন দওয়া হয়। 
 

িত মূল ায়ন প িত: 
কভার ধুমা  ধান ফসেলর জন  উপল  হেব। 
মাট বীমা িবমার পিরমাণ 25% হেব এবং এর পের নীিত ট বািতল করা হেব। 

িবঃ ঃ: িবমা কা ানী রাজ  সরকার িব ি  / আেদেশর 30 িদেনর মেধ  দািব িল িবতরন করেব, 
ক  িনেদিশকা অনুযায়ী, ি িময়াম াি র সােপে । 

 
6. কৃষকেদর ায়ী ফসল পযােয় সরবরাহ করা কভােরজ কী? 

ায়ী ফসল  (ফসল কাটার জন  বপন): ব াপক ঝঁু িক বীমা অ িতেরাধেযাগ  ঝঁু িক কারেণ ফলন  িতর 
আবরণ  দান করা হয়, উদাহরণ প, খরা, কেনা বায়ু, বন া, জীবাণু, কীটপত  এবং রাগ, ভূিম িন, 

াকৃিতক ফায়ার এবং িবদু ৎ, ঝড়, িহল ম, সাইে ান, টাইফুন, টে , হািরেকন এবং টেনেডা ায়ী 
ফসেলর পযােয়। 
I. মধ  মৗসুেম দািবর দািব িলর দািবর কারেণ দািব িল বন া, দীঘ  বায়ু, তর খরা ইত ািদ 

ে  ফসল ি র করার জন  েযাজ , যখােন ত ািশত ফলন 50% কম হেব। 
II. য সকল  কৃষক ি িময়াম পিরেশাধ কেরেছন বা তােদর ি িময়াম িতর আেগ তােদর অ াকাউ  

থেক ডিবট করা হেয়েছ তােদর জন  যাগ তা মানদ । 
 
নাট: াভািবক ফসেলর সময় 15 িদেনর মেধ  যিদ িবপি  ঘেট তেব এই িবধান ট েয়াগ করা হেব 

না।  সূচক িলর উপর িভি  কের িত িব ি  ারা রাজ  সরকার কতৃক িবধান করা হয়। 
 

III. িত মূল ায়ন প িত: 
সরকােরর সে  পিরচািলত যৗথ িত মূল ায়ন এবং েযাজ  হেল অ াকাউ  অ াকাউে র 
পেম  িন িলিখত সূ  অনুসাের গণনা করা হেব: 

( শেহা  ফলন  - কৃত ফলন)/ কৃত ফলন* মাট বীমা*25% 
 
নাট: চূড়া  দািব িলর িব ে  সম য় সােপে  স াব  দাবী িলর সবািধক েদয় পিরমাণ 25% 

হেব। 
 

IV. িত মূল ায়ন এবং িরেপাট জমা দওয়ার জন  সময় ম 
 
অ াকাউে র িতর যাগ তা িতর 7 িদেনর মেধ  সরকােরর কােছ সরবরাহ করেব। িতর পের 
15 িদেনর মেধ  িত মূল ায়ন স  করা হেব। ীম িনেদিশকা অনুসাের, ি িময়াম পাওয়ার 
সােপে , বীমা কা ািনর ারা অ াকাউে  অথ দান করা হেব 
 
দািব স িকত ে র জন  াহক আমােদর কল স ার 1800 266 0700 কল করেত পােরন 
অথবা care@hdfcergo.com এ এক ট মইল িলখেত পােরন 
 

7. যিদ শস  ফসল কাটােনা হয় তেব তার পেরও িক পিরমাণ িত হয় এবং কত পিরমােণ? 
পের ফসল কাটার হার: ঘূিণঝড় এবং সাইে ানীয় বৃ  এবং অয ীয় বৃ পােতর িনিদ  িবপদ িলর িব ে  
ফসল কাটার পের মা ট কাটা এবং ছিড়েয় থাকা অব ায় ফসেলর জন  ফসেলর জন  ফসল কাটার জন  
সবািধক দুই স াহ পয  উপল । 
 



V.  ঘূিণঝড়, সাইে ািনক বৃ  এবং অিনয়িমত বৃ পােতর কারেণ মােঠর মেধ  \"কাটা এবং িব ার\" 
করার পের ফসল  কাটার ফসেলর ফেল িত  ফসল  িত  হয়  
সবািধক সময় দুই স াহ (14 িদন) কাটার তািরখ থেক কােনার উে েশ  

VI. যাগ তার মানদ : ধুমা  সই কৃষক যারা ি িময়াম / ি িময়াম পিরেশাধ কেরেছন তােদর িত 
থেক আেগ তােদর অ াকাউ  থেক ডিবট করা হেয়েছ 

িনিদ  িবপদ ারা িত , ফসল কাটার পর 14 িদন পয । 
VII. িত মূল ায়ন প িত: আমােদর কল স ার ন র 1800 266 0700 এ িতর পের 72 ঘ ার মেধ  

কৃষকেক তথ  সরবরাহ করেত হেব এবং সূচনা াি র মেধ  সমী া ন র-িভি ক বীমাকৃত ফসল 
এবং বীজ িতর িববরণ থাকেত হেব 
কৃষেকর পরবত েত দাবী পিরেশােধর জন  েয়াজনীয় াসি ক নিথর সােথ ভরাট দািব ফম 
সরবরাহ করা উিচত 
লস অ ােসসার িনেয়াগ করা হেব এবং মূল ায়ন িনিদ  সময়সীমার মেধ  স  করা হেব যার পের 

িতর মূল ায়ন িতেবদন চূড়া  হওয়ার পের দািব িন ি  করা হেব, ক  িনেদিশকা অনুযায়ী, 
ি িময়াম াি র সােপে । 
 
দািব স িকত ে র জন  াহক আমােদর কল স ার 1800 266 0700 কল করেত পােরন 
অথবা care@hdfcergo.com এ এক ট মইল িলখেত পােরন 
 

8. ভূিমধস এবং িশলা আ ািদত এবং িকভােব দািব করা হয়? 
 

ানীয় দুেযাগ:অনা ম  এলাকার িব  খামার িলেক ভািবত কের িশলাবৃ , ভূিমধস, এবং জলাশেয়র 
সনা কৃত ানীয় ানীয় ঝঁু িকর ফেল সৃ  িত। 
 
VIII. যিদ কানও ানীয় িবপ  / ভূিমধেসর মেতা িবপযেয়র কারেণ ফসেলর িত হয়, ী ম ল এবং 

অ ু ত্পাত যা এক ট িব ািপত ইউিনেটর অংশ ভািবত কের অথবা কৃষক এক ট ানীয় 
িবপযেয়র জন  দািব করার যাগ । 

IX. যাগ তার মানদ : ধুমা  সই কৃষক যারা ি িময়াম / ি িময়াম পিরেশাধ কেরেছন তােদর িত 
থেক আেগ দািব করা হেত পাের তােদর অ াকাউ  থেক। 

ব : সবািধক অথ দান ইনপুট খরচ  িহসােব অনুপি ত, িবমাকৃত িবপদ ঘটনার সােথ স , 
বীমাকৃত িবমূত সােপে । 
যিদ এলাকার প িতর অধীেন েদয় অথ দান (িসিসইএস তেথ র উপর িভি  কের) ানীয় 

িতর চেয় বিশ হয়, ক টর িনেদিশকা অনুসাের ি িময়াম পাওয়ার সােপে , দুই টর উ  
দািব িল বীমাকৃত কৃষকেদর কােছ েদয় হেব 
 

X. িত মূল ায়ন প িত: 
আমােদর কল স ার ন র 1800 266 0700 এ িতর পের 72 ঘ ার মেধ  কৃষকেক তথ  
সরবরাহ করেত হেব এবং সূচনােত সােভ ন র-িভি ক বীমাকৃত ফসল  এবং েত আ াে র 
িব ািরত িববরণ থাকেত হেব। 
কৃষেকর পরবত েত দাবী পিরেশােধর জন  েয়াজনীয় াসি ক নিথর সােথ ভরাট দািব ফম 
সরবরাহ করা উিচত। 
লস অ ােসসার িনেয়াগ করা হেব এবং মূল ায়ন িনিদ  সময়সীমার মেধ  স  করা হেব, যার 
পের িতর মূল ায়ন িতেবদন চূড়া  হওয়ার পের দািব িল িন ি  করা হেব। 
দািব স িকত ে র জন  াহক আমােদর কল স ার 1800 266 0700 কল করেত পােরন 
অথবা care@hdfcergo.com এ এক ট মইল িলখেত পােরন 
 
নাট: যু  এবং পরমাণু ঝঁুিক, িতকারক িত এবং অন ান  িতেরাধেযাগ  ঝঁুিক থেক উদ্ভূত 

িত িল বাদ দওয়া হেব। 
 

9. কান ফসল এই কে র অধীেন আ ািদত করা যােব? 



- খাদ  ফসল যমন খাদ শস , বাগােনর এবং ডাল 
- তলবীজ যমন িচনাবাদাম 
- বািষক বািণ জ ক / বািষক উদ ানিশ  ফসল যমন ফল এবং সব জ 

10. নরমাল ি িময়াম সাব পশন অনুপাত কত হেব? 
- অ াকুয়ািরয়াল ি িময়াম রট এবং কৃষক েদয় ি িময়াম হােরর মেধ  পাথক  সাধারণ ি িময়াম 

সাবিসিড রট িহসােব িবেবিচত হেব, যা ক ীয় ও রাজ  সরকােরর সমানভােব ভাগ করা হেব। 
- িকছ রাজ  তােদর িবিধ অনুসাের তােদর বােজট থেক িনধািরত সাব পশন উপের ও তার উপের 

অিতির  ভতিক সরবরাহ কের এবং কৃষকরা সরকাির ওেয়বসাইেটর অব া দখেত পােরন। 
11. িপএমএফিবওয়াইেয়র অধীেন কৃষক যাগ তা কী আ ািদত? 

সম  কৃষকেক বীমােযাগ  সুেদর আওতায় শয়ারেকাপার এবং ভাড়ােট কৃষক সহ এই কে  আ ািদত 
করা যেত পাের। অিধক , আ ািদত কৃষকেক 2 ট ভােগ িবভ  করা হেয়েছ: - 
ক। বাধ তামূলক উপাদান: আিথক িত ান িলর ( যমন ঋণ হীতা কৃষকেদর) অবিহত ফসেলর জন  
মৗসুমী কৃিষ অপােরশনস (এসএওও ) ঋণ হণকারী সকল কৃষক বাধ তামূলকভােব আবৃত হেব। 

সম  ঋণ হীতা কৃষকেদর জন  এই িবধােনর িবধান অনুসাের বীমা কভােরেজর উপর জার দওয়া 
বাধ তামূলক। 
- বপেনর এক স ােহর মেধ  ফসল ােনর কান পিরবতন ব াংেকর না টেশ আনা উিচত। 
- বীমা াব িল ধুমা  SLCCCI ারা ঘািষত িনধািরত কাট-অফ তািরখ পয  হণ করা হয়। 

খ। ােসবী উপাদান 
য কানও িব ািপত বীমা ইউিনেট য কানও িব ািপত ফসেলর জন  িপএমএফিবওয়াই এর অধীেন 

বীমা হেণর জন  অনুপযু  কৃষক এবং কৃষকেদর জন  ঐ ক িবক ট কাট-অফ তািরেখর মেধ  
িনকটতম ব াংক শাখার / প াকস / অনুেমািদত চ ােনল অংশীদার / বীমা মধ তাকারীেত যাগােযাগ 
করেত পাের, িনধািরত িবন ােস স ূণ পূরণ ফম াব, 
ব াংেকর শাখা / বীমা মধ তাকারী / িসএসিস কে  ি িময়াম জমা িদেত হেব এবং বীমা / ািবত 
জিম / ফসল চাষ ( যমন মািলকানা / টন া  / চােষর অিধকার) িবষেয় েয়াজনীয় তথ িচে র মাণ 
সহ েয়াজনীয় বীমা জমা িদেত হেব। 

- চােষর জন  চাষকারী চাষী মেনানীত ব াংেকর শাখায় এক ট অ াকাউ  খুলেত / পিরচালনা করেত হেব 
এবং িব ািরত াব ফম সরবরাহ করা উিচত। 

- কৃষকেদর ােব তােদর ভূিম সনা করণ ন র উে খ করা উিচত এবং চাষেযাগ  জিম অিধ হণ 
স েক তথ িচ  সরবরাহ করেত হেব। চািষ এলাকার বীজ িন তকরণ সা টিফেকট িদেত হেব। 

-  কৃষক িন ত হওয়া উিচৎ য উিন চাষকৃত চাষ / চােষর ািবত ফসল ( িল) জন  বীমা কভােরজ 
পান, ধুমা  এক ট একক উৎস থেক জিম এক টকরা। কান ডি েকট বা ডাবল ই ুের  
অনুেমািদত নয় এবং এমন  কানও ে  কৃষক কভােরেজর জন  যাগ  হেবন না। বীমা কা ানী 
এই সকল দািব ত াখ ান করার অিধকার রােখ এবং সই ে  ি িময়াম ফরত দয় না। 

- কা ািন এই ধরেনর কৃষকেদর িব ে  আইিন ব ব া িনেত পাের। 
 
এসিস / এস ট / ও নারী কৃষকেদর অধীেন এই দু ট উপাদান িলর অধীেন এক ট আ াদন সবািধক 
কৃষকও ল  কের। 
 

12. ফসেলর জন  কভােরেজর পিরমাণ কত? 
কভােরজ ফসল মান 100% দান করা হয় না। বীমাকৃত বীজ ফসল চােষর মূেল র িভি েত। তারপের 
ফসেলর ঝঁু িকর িভি েত জলা পযােয় িতর মা া এবং িবিভ  পযােয় ফসেলর র িনধারণ করা হয়- 70% 
উ  ঝঁু িক, 80% জ রী ঝঁু িক এবং 90% কম ঝঁু িক স িকত। রা য় পযােয় ফসল  সম য় কিম ট 
রাজ িলেত দরপে র য়াকরেণর পূেব অবিহত ফসল ও এলাকার জন  আিথক ও িতপূরেণর েরর 

ীকৃিত দয়। তাই কৃষেকর জন  কভােরজ রাজ  েরর ফসল সম য় কিম ট ারা ঘািষত চূড়া  পিরমােণর 
িভি েত। 
 

13. িপএমএফিবওয়াই জন  তািলকাভ র জন  িক কান সময়সীমা আেছ? 



সম  তািলকাভ  অবশ ই েয়াজনীয় রাজ  সরকােরর িব ি েত এবং ব াংক ারা যথাযথভােব ি িময়াম 
ি িময়ােমর কৃষক ভাগ িহসােব সং ািয়ত িহসােব কাটা তািরেখর মেধ  স  করেত হেব বা অ বত  বীমা 
কা ািনর কাটা তািরেখর মেধ । 

কাট বে র বাইের কান িবলে র ে  বীমা কা ািনর কভােরজ বািতল করার অিধকার রেয়েছ 
 

14. িপএমএফিবওয়াই ক  বা বায়েনর উে শ  কী? 
"িপএমএফিবওয়াই এক ট ঝঁুিক িনেরাধক সর াম আিথক সহায়তা দােনর ল  
চােষ তােদর ধারাবািহকতা িন ত করার জন  কৃষকেদর আয় ি িতশীল করা। 
এ ট সম  পযােয় অ ত ািশত ঘটনা িল থেক উদ্ভূত ফসেলর জন  িবপদ িল জেুড় দয়, যমন বপন থেক 
ফসল কাটার জন । এ ট সম  পযােয় অ ত ািশত ঘটনা িল থেক উদ্ভূত ফসল িলেত িবপদ িল জুেড় দয়, 
যমন বপেনর থেক ফসল  কাটার পের, এ ট কৃিষ খােতর ি িতশীল আয় এবং টকসই উৎপাদন করার জন  

কৃষকেদর আধুিনক ও উ াবনী কৃিষ অনুশীলন হেণর জন  উত্সািহত কের। 
 
                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
"15. পৃথক কৃষেকর জন  বীমাকৃত সীমা কত? 
পৃথক কৃষেকর জন  িবমাকৃত অথ হ র িত হ ের অেথর সমান, যা কৃষকেদর ারা িব ািপত ফসেলর  

ারা িণত হয়। খিরফ 2018 এর জন  এইচিডএফিস ইেগােত বরা কৃত রােজ র িবিভ  ফসেলর জন  িবমাকৃত 
িবমা সংি  িবভাগ িবভােগ দখা যােব। 
 
 
 
"16. কৃষেকর দািবর িন ি র িভি  কী? 

শেহা  ফলন  ( টওয়াই) ব মাক ফলন  র হেব যা বীমা সং ার সম  িবমাকৃত কৃষকেদর বীমা সুর া দান 
করেব। " ঘািষত ফসেলর শেহা  গত  সাত বছের ফলন  ছাড়াই দুই ট িব ািপত দুেযাগ পয  ফলন  ছািড়েয় 
যােব। েদয় চূড়া  দািব শেহা  ফলন  থেক উত্পাদেনর কৃত শাষেণর িভি েত হেব। 
 
 
 
17. "এই পিরক নার বা বায়েনর জন  রাে র পূব শত কী? 
"ক। "রাজ  / ক শািসত অ ল িল এক ট াইিডং ল িভি েত অনা ম  বীমা ইউিনট এলাকার েয়াজনীয় 
সংখ ক ফসল  কা টং পরী ার (িসিসই) পিরচালনা করেব। 
"খ। "রাজ  / ক শািসত অ ল িল িনিদ  সময়সীমার মেধ  িসিসই িভি ক ফলন  তথ  জমা দওয়ার সময়সীমার 
মেধ , যমন চূড়া  ফসেলর তািরখ থেক এক মােসর মেধ । 



"গ। " ট / ইউ ট অ াকাউ  অ াকাউ  পেম  িন ি র উে েশ  য়ং য় আবহাওয়া শন নটওয়াক 
শ শালী করেত সহায়তা করেব। 
"ঘ। "রাজ  / ক শািসত অ ল িল িসইিস িলর আচার ব বহাের আধুিনক যু  হণ করেব। 
 
 
 
18. ঋণ হীতা কৃষকেদর কাছ থেক াব ও ি িময়াম সং েহর য়া কী? 
"ক। "ঋণ হীতা কৃষক বাধ তামূলক উপাদান - আিথক িত ান 
"ফসেলর মৗসুেমর উপর  িভি  কের, ব াংক িল পৃথকভােব অেথর েলর িভি েত খিরফ ও রিব ঋতর জন  
ঋেণর যাগ তা গণনা করেত হেব এবং অবিহত ফসেলর অধীেন ত  ঋণ হীতা কৃষেকর আওতা ঘাষণা কর ব 
এবং বাধ তামূলক কভােরজ িবেবচনায় িবেবচনা করেব| 
"িকসান িডট কােডর অধীেন ফসল  ঋণ ( কিসিস) এছাড়াও ব াংক িলর মাধ েম বাধ তামূলক কভােরেজর 
অধীেন আ ািদত এবং এই কে র সােথ স িত স িকত সম  রকড বজায় রাখা হেব। 
"ঋণদাতা কৃষক থেক াব ও ি িময়াম সং েহর জন  নাদাল ব াংক দায়ী হেব। 
"বািণ জ ক ব াংক / আরআরিব িলর জন  পৃথক ব াংক শাখা িল নডাল শাখা িহসােব কাজ করেব| সংি  ব াংক 
শাখার েয়াজনীয় িনেদিশকা সংি  িলড ব াংক এবং আ িলক অিফস / বািণ জ ক ব াংক / আরআরিব িলর 

শাসিনক কাযালয় ারা পিরচািলত হেব। 
নডাল ব াংক / শাখা িলর ারা ঘািষত ঘাষণায় বীমা ইউিনট, িত ইউিনেটর িবিনমেয় বীমা, িত ইউিনট 
ি িময়াম, আ ািদত মাট এলাকা এবং অন ান  িবভােগর অধীেন কৃষকেদর সংখ া (এসিস / এস ট/ অন ান ) / 
ফসল  বীমা পাটােলর মেধ  উপল  / দান করা িবন াস অনুসাের নারীগণ তােদর ব াংক অ াকাউে র িববরণ 
ইত ািদ (ব াংক / তােদর শাখা িল) সহ। 
"বািণ জ ক ব াংক / আরআরিব িলর ব াংক শাখা িল িনিদ  সময়সীমার মেধ  ফসল বীমা পাটােল পিরচািলত 
িবন ােস িবমাকৃত কৃষকেদর িব ািরত িববরণ সহ সরাসির সংহত াব জমা দেব। 
নডাল ব াংক / মধ তাকারী কৃষকেদর নাম, ব াংক এ / িস ন র, াম, কৃষক ণীর, একক, ফসল, িবমাকৃত বীমা, 
ি িময়াম সংগৃহীত, েয়াজনীয় সরকারী িববরণী সহ পৃথক কৃষকেদর তািলকা সং হ করেত। সাবিসিড ইত ািদ। নরম  
অনুিলিপ স িকত সংি  শাখার কাছ থেক এবং চূড়া  কাট ব  তািরেখর 15 িদেনর মেধ  ঘাষণা সহ বীমা 
কা ািনর কােছ পাঠান। 

 
 
 
"19. ঋণহীন কৃষকেদর কাছ থেক াব এবং ি িময়াম সং েহর য়া কী? 
"ক। "অ লানী কৃষক ঐ ক উপাদান - চ ােনল অংশীদার / মধ তাকারীেদর অধীেন 
যারা সম  কৃষক এসওএ  ঋণ হণ কের িন এবং বীমােযাগ  সুেদর আওতায় কবল িনকটতম বািণ জ ক ব াংক বা 
আ িলক ামীণ ব াংক (আরআরিব) বা িপএিসএস (িডিসিবিব) শাখার পিরদশন কের আ ািদত হেত পাের।ব াংক 
কমকতা াব ফম পূরণ, াসি ক নিথ পূরেণর সে  কৃষকেদর সহায়তা এবং গাইড করেব, "বীমাকৃত এবং 

েযাজ  ি িময়াম ইত ািদ। যমন ে  এক ট ব াংক অ াকাউ  পিরচালনা করা অপিরহায। 



"যারা সম  কৃষক এসওএ ঋণ হন কেরনিন এবং বীমােযাগ  সুদ না পেয়ও তারা কবলমা  ি িময়াম পিরমাণ সহ 
াব ফম এবং াসি ক নিথ পূরণ কের আ ািদত হেত পাের এবং আইআরিডএ, মধ তাকারী কতৃক অনুেমািদত 

এবং মেনানীত করার জন  এ ট জমা িদেত পাের।মধ তাকারীরা েয়াজনীয় ি িময়াম সং হ এবং জমা দওয়ার 
জন  এবং বীমা কা ািনর ব গত / এক ত ি িময়াম জমা দওয়ার জন , পৃথক াব ফম এবং ঘাষণাপ  / 
তািলকা শীট (এমআইএস ) এর সংি  িববরণ সহ, আইএ- ত নরম  অনুিলিপ সরবরাহ কের এবং িত ট িবমাকৃত 
কৃষেকর িব ািরত এবং আপেলাড করেব ফসল  বীমা পাটাল সরাসির তথ । 
 
"খ। লানী কৃষক ঐ ক উপাদান - সরাসির বীমা কা ানীর অধীেন। 
"অিনরাপদ সুদ থাকা ঋণহীন কৃষক পাে র মাধ েম বীমা কা ািনেত অথবা েয়াজনীয় ি িময়াম এবং াসি ক 
নিথর সােথ ফসল  বীমা পাটােলর মাধ েম াব ফম পাঠােত পাের যমন ভূিম রকড বা েযাজ  চ  / 
শয়ারেকাপার বা ভাড়ােট ে  চ | 

"বীমা কা ািন িল বীমা াব হণ বা ত াখ ান করার অিধকার রােখ। কান াব ত াখ ান করা হেল াব 
াি র 1 মােসর মেধ  ি িময়াম ফরত দওয়া হেব| 

" াব ফরম ডাউনেলাড করেত এখােন ি ক ক ন ______ 
 
 
২0. রাে র অনুসরণ ও াপন য়া কী? 
"ক। "সরকারী িনেদিশকা সরকারী িনেদশ দান,"িপএমএফিবওয়াই কে র বা বায়েনর জন  | এসএলিসিসিসআই 
সাধারণত ফসেলর িব ি , িব ািপত আয়, অেথর ল, িতপূরেণর েরর ইত ািদ িবষেয় িবড না টশ দানসহ 
িবিভ  শতািদ চূড়া  করার জন  সভা পিরচালনা কের। 
"খ। "এসএলিসিসিসআই সাধারণত ফসল  ঋত  হওয়ার কমপে  এক মাস আেগ তােদর িনজ িনজ রাজ িলর 
সব উে গ েয়াগকারী সং ার কােছ িব ি  এবং তার স ালনেক ইসু  কের, যমন খিরফ মাচ এবং রিব 
সে র। 

"গ।  
c" প ই ুের  পাটাল (www.agri-insurance.gov.in) এর িব ি  সং া  সম  েয়াজনীয় তথ  আপেলাড 
করার জন  রাজ  সরকার এবং িনবািচত বা বায়ন সং ার সােথ সম য়করেণর িব ি ট কাযকর করার এক 
স ােহর মেধ  উপল  করা উিচত। 
 
 
 
"21. তািলকাভ র তািরখ কাটা ব  আেছ? 
"িপএমএফিবওয়াই িনেদিশকা অনুসাের এবং িবিভ  মধ তাকারীেদর এবং ব াংেকর জন  কাটা তািরখ িল 
পৃথকভােব ঋণ হীতা কৃষকেদর আ াদন করার জন  সামি ক ঋেণর সময় খিরফ - এি ল থেক জুলাই এবং রিব 
- অে াবর থেক িডেস র পয  হেব। 
"ক। "কৃষকেদর কাছ থেক ি িময়াম সং েহর জন  ব া িল - ঋেণর জন  এবং অফােরর জন  ি িময়ােমর ডিবট 

াি র জন  কাটা বে র তািরখ িল - 31 জুলাই এবং রিব - 31 িডেস েরর জন  ঋণ হীতা এবং ঋণহীন কৃষক উভয় 
ে ই হেব| 



"খ। ,"ব াংকাররা বীমা কা ািনেত জমা িদেত হেব - নওডাল ব াংক / ব াংক শাখার কাছ থেক একীকৃত ঘাষণাপ  / 
াব াি র জন  কাটা বে র তািরখ িল ঋণ হীতা কৃষকেদর জন  15 িদেনর মেধ  এবং কৃষকেদর কাছ থেক 

ি িময়ােমর ডিবট কাটা বে র তািরখ থেক 7 িদেনর মেধ  থাকেব, "যথা েম খিরফ ও রিব মৗসুেমর িহসাব। 
"গ। "িবমা মধ তাকারীেক বীমা কা ািনেত জমা িদেত হেব - মেনানীত বীমা এেজে র কাছ থেক াব াি র 
জন  কাট অফ তািরখ যথা েম ঘাষণা / ি িময়াম াি র 7 িদেনর মেধ  হেব। 
"এ ট উে খ করা যেত পাের য িসএিস ও এফডি উ বা কানও রাজ  / ক শািসত সরকারেক কানও পিরি িতেত 
সংেশাধন ও িব ি  দওয়ার পের ঋতেত কাটা বে র তািরখ িল স সািরত করেত অনুেমািদত হেব না। 
 
 
"২২. পাটােল ডাটা েবেশর তািরখ কাটা আেছ িক? 
"ক। "ব াংকার এবং মধ তাকারীেদর " য কান ব াংকার বা মধ তাকারী কতৃক স  সম  তািলকা ব গত 
িবমাকৃত কৃষকেদর নরম  অনুিলিপ আপেলােডর জন  কাটা ব  তািরখ িল, ফসল  বীমা পাটাল ট ি িময়াম 
সং েহর কট-অফ তািরেখর 15 িদেনর মেধ  হেব। 
 
"23. যু রা  কখন  বীমা কা ানীর ফলন  তথ  সরবরাহ কের? 
"রাজ  সরকােরর জন   ইউ টউব, কাটা বে র তািরখ িল ফসল  কাটার পের সম  ফলন  তথ  চূড়া  করেত হেব 
এবং চূড়া  ফসেলর তািরখ থেক এক মােসর মেধ  বীমা কা ািন িলেত সম  উত্পাদন তথ  সরবরাহ করেত 
হেব। 
 
"24. তথ  াি র পর বীমা কা ানী দাবী কের কখন? 
"বীমা কা ািন িল রাজ  সরকার থেক ফলন  তথ  াি র িতন স ােহর মেধ  ফলন  তেথ র উপর  িভি  কের 
চূড়া  দািবর অথ দান করেত হেব। 
 
"25. মূেল র জন  বা ি িময়াম হার অজেনর জন  বীমাকারীেদর মৗিলক েয়াজনীয়তা কী? 
"ক। " ক ট বীমা ইউিনট (আইইউ) নােম িনবািচত সং ািয়ত এলাকার এলাকা দৃ ভি র নীিতেত কাজ করেব। 
"রাজ  সরকার " ামীণ প ােয়েতর বীমা ইউিনট বা মজর ফসেলর জন  অন  সমতল  ইউিনট িল এবং ু  
ফসেলর জন  াম / াম প ােয়েতর েরর একক  আকােরর সূিচত করা উিচত। 
"খ। "এসএলিসিসিসআই বীমার সময় থেক বীমার সময় থেক দুই মােসর মেধ  বীমাকৃত ফসেলর বীজ বপেনর 

ে র সােথ মজর এবং ু  ফসেলর জন  িবমা ইউিনেটর উপর  িভি  কের অ ত 10 বছেরর ঐিতহািসক ফলন  
তথ  দান করেব। 
"গ। " য কানও জলা / এলাকার ে  ি িময়াম হার গণনা করার জন  বীমা কা ানীেক দান করা হেল 
িবপযেয়র বছর িল যিদ থােক। 
"ঘ।"ঋণ হীতা এবং অলাভজনক কৃষক উভয় ে  হ েরর বীমাকৃত জলার লেভল টকিনক াল কমিম ট এবং 
িসএলিসিসিসআই কতৃক িনধািরত অেথর ল এবং বীমা কা ািনর কােছ ঘািষত এবং িব াপেনর জন  সমান 
হেব। 
 



"২6. ফসল  বপন ও পিরবতন স েক কা ানীেক জানােত কী প িত? 
"কৃষক বীজ বপেনর ে  পিরবতন কের, বীমা কা ািনর পিরবতেনর অ ত 30 িদন আেগ আিথক িত ান / 
চ ােনল অংশীদার / বীমা মধ তাকারী / সরাসির মাধ েম বীমা বা বপেনর জন  কাট-অফ- ডট হওয়ার আেগ তােক 
অবশ ই অ র  পিরবতন করা উিচত; " যমন ে , ি িময়াম েদয় পাথক  বরাবর, যিদ থােক, রাজ  সংি  
সংি  াম / উপ- জলা েরর কমকতা কতৃক জাির করা বীজ সা টিফেকেটর সােথ। "যিদ ি িময়াম েদয় 
পিরমাণ বিশ হয়, তাহেল বীমা কা ািন অিতির  অথ ফরত দেব | 
 
"27. ব াংকার এবং মধ তাকারীেদর কােছ কিমশন এবং ব াংেকর চাজ েদয় িক? 
"ব াংক এবং অন ান  আিথক িত ান ইত ািদ কৃষকেদর কাছ থেক সংগৃহীত ি িময়ােমর 4% @ সবা চাজ দান 
করা হেব। "আইআরিডএ িনয়মাবিলর অধীন িলিপব  করা সােপে , বীমা কা ানীর িস া  অনুযায়ী কৃষকেদর 
কােছ অ েয়াজনীয় বীমা স িকত পিরেষবািদযু  ামীণ এেজ িল যথাযথ কিমশন দান করেত পাের। 
 
"28. এই কেরর অধীেন িক সবা কর েযাজ ? 
"িপএমএফিবওয়াই সািভস ট া  থেক অব াহিত া । 

 
  


