
WB -Salient Features
   
   ধানম ীর ফসল বীমা পিরক না- বিশ

এই পিরক না ট সকল বীমা কৃষকেক বীমা সরবরােহর জন  তােদর পাকা ারা অবিহত করা হয়
অবিহত অ েল অবিহতকৃত প পািখ বায়াইকারীেদর ব নকারী এবং ভাড়ােট কৃষকসহ সকল কৃষক কভােরেজর যাগ । 
কৃষকেদরেক অবিহত / ইনসু রাইজড ফসলসমূেহর জন  ইনিসেপে ট িহট হ'ল।
নন- লনেদন কৃষকেদর মেধ  রােজ  থাগত ভূিম রকেডর অিধকার (আরওআর), ভূিম अिध हणপ প  (এলিপিস) 
ইত ািদ িরেকা েসর েয়াজনীয় ডকুেমি  মাণপ  জমা িদেত হেব এবং / অথবা েযাজ  চ র িববরণ / অন ান  নিথ 
অনুেমািদত / সংি  রাজ  সরকার অনুমিত (  ভাগ দার / ভাড়ােট কৃষকেদর ে )।

বাধ তামূলক উপাদান• 
সংেশািধত ফসল (ओ)ं এর জন  আিথক িত ান (অথাত্ ঋণদাতা কৃষক) থেক মৗসুমী কৃিষ পিরচালনা (এসএওও) ঋণ 

হনকারী সকল কৃষকেক বাধ তামূলকভােব আ ািদত করা হেব। সকল ঋণদাতােদর জন  পিরক নার শতাবলী অনুযায়ী 
বীমা কভােরেজর উপর জার দওয়া বাধ তামূলক।
ফসল পিরক না কান পিরবতন সবেশষ তািরখ থেক কম 30 িদন আেগ ব াংেকর না টেশর মেধ  আনা উিচত বীমা I 

াব িল ধুমা  এসএলিসিসিস / রাজ  সরকার ারা সং ািয়ত অনুযায়ী িনধািরত শষ তািরখ পয  হণ করা হয় না।

 উপাদান
পিরক না য কানও সং ািয়ত বীমা ইউিনট, য কানও সংেশািধত ফসেলর জন  িপএমএফিবওয়াই এর অধীেন বীমা 

াি র জন  অ-ঋণ হীতা কৃষকেদর িবক  হেব। আ হী নন-ঋেণর কৃষক িনকটতম ব াংক শাখা / প াকস / অনুেমািদত 
চ ােনল অংশীদার / বীমা কা ানী বীমা মধ তা িনধািরত শষ তািরেখর মেধ , স ূণ েপ িনধািরত ফম পূরেণর াব 
ফম, ফম জমা এবং ব াংক শাখা / বীমা মধ তাকারী 
িসএসিস ক িল বাধ তামূলক ি িময়াম জমা, যার মাধ েম বীমা জন  ািবত জিম / ফসল (উদাহরণ প অিধ হণ / 
ভাড়া টয়া / চােষর অিধকার) চােষ তােদর বীমা যাগ  িহট স েক েয়াজনীয় নিথ মাণ পাওয়া যায়।

বীমা জন  আ হী কৃষকেক মেনানীত ব াংেকর শাখায় অ াকাউ  খালার / পিরচালনা করা উিচত, এবং িব ািরত াব 
করা উিচত।
কৃষকেদর কােছ ােবর ে  তােদর ভূিম সনা করণ ন েরর উে খ করা উিচত এবং চাষেযাগ  জিমর সােথ স িকত 
ডকুেমি  সা  দান করা উিচত। কৃষকেক বায়ানা এলাকা এর িন তকরণ মাণপে র মানপ  উপ াপন করা হেব।

কৃষকেক িন ত করা উিচত য তার একমা  উৎস থেক ভূিম খে  চাষ করা যায় না উে খেযাগ  ফসল (চাষ) এর জন  
বীমা পাওয়া যায়। কান ত বীমা অনুমিত নই এবং যমন কান ে  কৃষক জন  যাগ  হেবcoverage coverage 
না। বীমা কা ানী যমন দািব িল ত াখ ান করার অিধকার সুরি ত রােখ এবং ি িময়াম পাশাপািশ এই ে ই ফরত 
আসেব না। কা ািন এিস কৃষকেদর িব ে  আইিন ব ব াও করেত পাের।

বীমাকৃত পনi) 
সব চােষর জন  খাদ  ও তলা  ফসলািদ এবং বািণ জ ক / বাগানিভি ক ফসলািদ যমন পিরক না করা হেয়েছ, যার জন  
পূববত  উত্পাদেনর তথ  পাওয়া যায়।

পিরক নার অধীেন ঝঁুিক এবং বজন এর কভােরজiii) 
এই পিরক নায় িনবািচত সং ািয়ত অ ল িলর মেধ  " ে র দৃ ভি " এর উপর পিরচািলত হয়, যা বীমা ইউিনট 
অনুযায়ী মিবধােন রাজ  সম য় কিম টর উপর ফসল বীমা (আইইউ), বলা হয়। সংি  রাজ  / ইউ ট সরকার ধান চােষর
জন  এই ইউিনট িল াম / াম প ােয়ত বা অন  কান সমতল  ইউিনট েয়াগ করা হয়। অন ান  সকল চােষর জন  এই 

াম / াম প ােয়েতর র থেক উপের আকােরর ইউিনট হেত পাের।

ফসেলর ফসল এবং ফসল িতর কারণ হেত পাের ঝঁুিক এই পিরক না অ ভ ।
িতেরাধক রাপণ / রাপন িবপদ: অবিহত অ ল এর ইনসু ের যু  ফসেলর অিধকাংশ ে  ে  িতকূল • 

আবহাওয়া অব া যমন িতকূল আবহাওয়া অব া কারেণ বীজ / গাছপালা রাধ করা হয়, বীমাযু  ফসল যা িতপূরণ 
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িতপূরণ দাবী কের যাগ  25%।

য়ী ফসল (বপন থেক ফসল কাটা):  অ- িতেরাধী ঝঁুিক কারেণ উত্পািদত িতর জন  িবস্তৃত ঝঁুিক বীমা দান করা হয়, 
যমন কেনা, বন া, ল , কীটপত  এবং রাগ, ভূদৃশ , াকৃিতক অি  এবং লাইটিনং, ঝড়, গজন, ঘূিণঝড়, ঝড়।

পা -হােভ  লস: কভােরজ সসব পাকামাকেড়র জন  পাওয়া যায় আিম কাটা থেক কবল দুই স াহ পয  ঘূিণঝড় • 
বা ঘূিণঝড় বৃ  / অিনয়িমত বৃ  উৎপ  হওয়ার কারেণ মবধমান িতর ফেল উত্প  হওয়া দাবী িল সেবা  দুই 
স াহ(14 িদন) পয  কভার এবং িতর পিরমাপ িবিভ  কৃষক িভি েত উপর করা হেব।

ানীয়করেণর িবপযয়: অবিহত অ ল িলেত গরগড়হাট, ভূিমধন এবং পৃথক িল জল বােহর সং ািমত • 
ানীয়করেণর ঝঁুিক ফেল িত / িত।

নাট: যু  এবং নুতন ঝঁুিক, দিূষত িত এবং অন ান  িতেরােধর ঝঁুিক থেক উৎপ  িতর বাইের রাখা হেব।

িবিভ  এবং 90% েযাজ । আিম িবিভ  ধরেণর িতপূরণ দােনর crops for indemnity level 70%, 80% 
র পয  মশ উ , মাঝাির এবং িন  ঝঁুিকপূণ র, ফসেলর ধরন অনুযায়ী আ া সং ািয়ত ইউিনট ারা উে খ না 

কের কৃিষ ও অ লসমূহ যায়

ीिमयम
খিরফ খাদ  ও তৃ া প পািখ কৃষকেদর দ  সবািধক ি িময়াম ২%, রিব খাদ  ও িতিরং চাষ 1.5% এবং বািষক বািণ জ ক / 
বাগান চািষ বা 5% এর জন  কৃত ি িময়াম হার যা কম। ি িময়াম এবং কৃষকেদর ারা েদয় বীমা  হার ক  এবং 
রাজ  ারা সমানভােব ভাগ করা হেব।
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