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ধানম ীর ফসল বীমা ক  

দািব য়া 

 

" ক ট রাজ  / ক শািসত অ েলর ফসল বীমা স িকত রাজ  েরর সম য় কিম টেত 

গৃহীত িস া  অনুযায়ী িনবািচত সং ািয়ত অ েল \"এলাকা প িত\" নীিতর উপর 

পিরচািলত হয়, যােক বীমা ইউিনট (আইইউ), িভি  ফসল এবং সং ািয়ত অ ল বলা হয়। এই 

ইউিনট িলেক াম / াম প ােয়ত বা ধান ফসেলর জন  অন  কান একক ইউিনট 

িহসােব েযাজ  বীমা ইউিনট িহসােব অবিহত করা হয়। অন ান  সম  ফসেলর জন  এ ট 

াম / াম প ােয়েতর র থেক আকােরর একক হেত পাের। 

" ধান দািবর অথ দান করা হেব, এলাকা প িতর িভি েত, িন িলিখত িবষয় িল: 

রাজ েক অবিহত বীমা ইউিনট এলাকার পযােয় েয়াজনীয় সংখ ক ফসল কা টং পরী া 
(িসিসই) পিরচালনা করেত হেব; 

"িসিসই িভি ক ফলন তথ  বীমা কা ািনর কােছ জমা দওয়া হেব, িনিদ  সময়সীমার মেধ  

েদয় দািব িলর িভি েত েদয় েদয় দািব িলর সােথ স িকত িনজ িনজ বীমা ইউিনট 

এলাকা 

ফসেলর পরবত  পযােয় এবং ফসল ােসর ঝঁুিক িলও এই কে র অধীেন আ ািদত। 

- বপন / উ দ ঝঁুিক িতেরাধ করা: কানও অবিহত এলাকার বীমাকৃত ফসেলর অিধকাংশ 

ে  ঘাটিত বষণ বা িতকূল ঋত অব ার িতকূল আবহাওয়ার অব ার কারেণ বীজতলা / 

রাপণ থেক আটকােনা হয়, বীমা দানকারী ফসল িল িতপূরণ দািব িলর জন  যাগ  

হেব| 
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কৃষকেদর কােছ েযাজ  ঝঁুিকর ে  েযাজ  ঝঁুিক িলর ে  ব াপক ঝঁুিক িলর ে  

েযাজ  ঝঁুিক িল াথিমকভােব পযা  পযােয় অনুেমািদত িব ি েত 75% বিশ বীজ বপন 

করা হয় যার ফেল ফসল বা কৃষেকর মাট িত হ'ল হয় বা বপন করা যায় না।  

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 করা\" কবলমা  75% এরও বিশ প বানা 
এলাকার জন  যিদ উপের উে িখত িবপদ িলর কারেণ অনা ম  ফসল িছিনেয় নওয়া 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। 

ব : রাজ  সরকােরর িব ি / অডােরর ৩০ িদেনর মেধ  জীবনবীমা কা ািন বীমার টাকা 
িদেয় দেব, এই ধরেনর কভােরেজর ে  বীমা কা ািন সরকােরর ফাইনাল রিসদ 

পাঠােনার আেগই াহকেক টাকা িদেয় থােক। ি েমর গাইডলাইন অনুযায়ী ি িময়ােমর 

শয়ার, ভতিক দওয়া হেয় থােক। 

ায়ী ফসল (ফসল কাটার জন  বপন): ব াপক ঝঁুিক বীমা অ িতেরাধেযাগ  ঝঁুিক কারেণ 

ফলন িতর আবরণ দান করা হয়, যমন। খরা, কেনা বানান, বন া, জীবাণু, কীটপত  

এবং রাগ, ভূিম িন, াকৃিতক ফায়ার এবং িবদু ৎ, ঝড়, িশলাবৃ , সাইে ান, টাইফুন, 

টে , হািরেকন এবং টেনেডা। 

মৗসুেম দািবর দািবর দািবর কারেণ দািব িল বন া, দীঘ  বায়ু, তর খরা ইত ািদ ে  

ফসল ি র করার জন  েযাজ  যখােন ত ািশত ফল 50% এরও কম হেব। 

য সকল কৃষক ি িময়াম পিরেশাধ কেরেছন বা তােদর ি িময়াম িতর আেগ তােদর 

অ াকাউ  থেক ডিবট করা হেয়েছ তােদর জন  যাগ তা মানদ । 



 
 

 
HDFC ERGO General Insurance Company Limited(Formerly HDFC General Insurance Limited).Registered & 
Corporate Office: 1stFloor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 
400020. Customer Service Address:D-301, 3rd Floor, Eastern Business District (Magnet Mall), LBS Marg, Bhandup 
(West),Mumbai - 400 078. Customer Service No: 022 - 6234 6234 / 0120 - 6234 6234 | care@hdfcergo.com | 
www.hdfcergo.com. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ 
prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International 
AG and used by the Company under license.CIN: U66030MH2007PLC177117. IRDAI Reg. No.146.  

 

"িবঃ ঃ:সাধারন ফসেলর সময় 15 িদেনর মেধ  যিদ িবপদ ঘেট তেব এই িবধান ট েয়াগ করা 
হেব না।  সূচক িলর উপর িভি  কের িত িব ি  ারা রাজ  সরকার কতৃক িবধান 

করা হয় 

ি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 - আনুমািনক ফলন) × বীমাকৃত বীমা × 25% ডেহা  ফলন 

িবঃ ঃ চূড়া  দািব িলর িব ে  সম য় সােপে  স াব  দাবী িলর সবািধক েদয় পিরমাণ 

25% হেব| 

িত মূল ায়ন এবং িরেপাট জমা দওয়ার জন  সময় ম 

িত  হওয়ার ৭ িদেনর মেধ  সরকার কারা এই খােত সাহায  পােব তা িবশেদ জািনেয় দয়। 

িত েদর তািলকা ১৫ িদেনর মেধ  হেয় যােব। কভােরেজর ে  বীমা কা ািন সরকােরর 

ফাইনাল রিসদ পাঠােনার আেগই াহকেক টাকা িদেয় থােক। ি েমর গাইডলাইন অনুযায়ী 
ি িময়ােমর শয়ার, ভতিক (ি তীয় ইন লেম ) দওয়া হেয় থােক। 

ফসল কাটার হার: ঘূিণঝড় এবং সাইে ানীয়, িশলাবৃ , 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 । 

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 । 

ব ঃ সবািধক প-আউট হেব ইনপুেটর খরেচর অনুপােত যা বীমাকৃত িবপযেয়র 
থেক সংঘ টত হেয়েছ, বীমাকৃত পিরমাণ িভি ক।  

ক  িনেদিশকা অনুযায়ী এই কভােরর আওতাধীন প-আউট ধুমা  কমপে  
ি িময়াম ভতিকর অি ম সরকাির শয়ার লােভর পেরই বীমা সং া ারা িবতরণ করা 
হেব।  
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িত মূল ায়ন প িত: আমােদর কল স ার ন র 1800 266 0700 এ িত দােনর পের 72 

ঘ ার মেধ  কৃষকেক সূচনা দান করেত হেব এবং ইন েমশন টেত জিরপ 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 িনযু  করা হেব এবং মূল ায়ন িনধািরত সময়সীমার মেধ  স  করা হেব, যার 

পের িতর মূল ায়ন িতেবদন চূড়া  হওয়ার পের দািব িল ি র করা হেব, ি িময়াম পাওয়ার 

সােপে , ক  িনেদশাবলী অনুসাের| 

ানীয়করণ িবপযয়: িশলাবৃ , ভূিমধস, এবং অনাবৃি  সনা  ানীয় এলাকার ঝঁুিক সংঘ টত 

ফেল িত / িত িব ি  এলাকা মেধ  িব  খামার ভািবত। 

যিদ কানও ানীয় িবপদ / দুেযাগ যমন ভূিমধস, িহল রম এবং অনা ম তার কারেণ ফসল 

াস ঘেট, যা এক ট িব ািপত ইউিনেটর অংশ বা কানও ট ভািবত কের তেব ানীয় 

লােকর জন  দুেযাগ দািব কের। 

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

িত থেক আেগ দািব করা হেত পাের তােদর অ াকাউ  থেক। 

িবঃ ঃ: সবািধক অথ দােনর পিরমাণ ইনপুট খরচ, অনুপি িতর িবি ত ঘটনার সােথ স  

হেব, বীমাকৃত িবমা সােপে । 

যিদ এলাকার প িতর অধীেন েদয় (িসিসইএস তেথ র উপর িভি  কের) ানীয় লাকসান 

ােসর চেয় বিশ হয়, তাহেল দুই টর উ  দািব িল বীমাকৃত কৃষকেদর দান করা হেব, 

ি িময়াম পাওয়ার সােপে , ক  িনেদিশকা অনুসাের 

িত মূল ায়ন প িত: আমােদর কল স ার ন র 1800 266 0700 এ িত দােনর পের 72 

ঘ ার মেধ  কৃষকেক সূচনা দান করেত হেব এবং ইন েমশন টেত জিরপ ন র-িভি ক 

বীমার ফসল এবং েত আ াে র িব ািরত িববরণ থাকেত হেব। 
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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। 

" নাট: যু  এবং পরমাণু ঝঁুিক, িতকারক িত এবং অন ান  িতেরাধেযাগ  ঝঁুিক থেক 

উদ্ভূত িত িল বাদ দওয়া হেব| 

কলাম ফম ডাউনেলাড ক ন - ধানম ীর ফসল বীমা ক | 

পূণ তথ : উপের উে িখত ঘটনা িল থেক উদ্ভূত য কােনা িতর জন  কৃষকেক 

আমােদর কা ািনর সােথ যাগােযাগ করেত হেব এবং সােভ ন র ন র অনুযায়ী বীমাকৃত 

ফসল এবং য় িতর সােথ সংঘ টত ঘটনার 48 ঘ ার মেধ  িত জানােত হেব এবং ব াংক 

/ মধ বত  / িসএসিস ক ।  

ানীয় সংবাদপে র কা টয়া এবং িতর ঘটনার ঘটনা এবং িতর তরতা মাণ করার 

জন  অন  কান উপল  মাণ, যিদ কানও েযাজ  িহসােব দান করা উিচত। 

"1. কৃষকরা 1800 266 0700 এ আমােদর কােছ পৗ ছােত পাের এবং যত তাড়াতািড় িত 

ঘেটেছ তা আপেডট ক ন| 

2. কৃষক জলা কৃিষ অিফেসও পৗ ছেত পারেবন এবং আমােদর িতিনিধেক িডএও অিফেস 

জানােনা হেব। 

"3. কৃষকরা তােদর িনজ িনজ ব াংক িলেতও পৗ ছেত পাের। 


