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পৰ্ধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা 
১) প্ৰধানমন্ত্ৰী বীমা যোজানায়ে খেতিয়ক সকলক বেয়া বতৰ বা আকস্মিক পৰিস্থিতিৰ পৰা তেওলঁোকৰ খেতি 
মাটিবোৰ ৰক্ষা কৰে| 

২)কি কি কাৰণত ফচল ক্ষতি গ্ৰস্থ হ’ব পাৰে আৰ ুকি কি সাঙুৰি লোৱা হয়? 

প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, জীৱজন্তু আৰু অনাবৃষ্টি প্ৰতিকূল বতৰ, ঘূৰ্ণি বতাহ ইত্যাদি| 

৩) কেনেকৈ ক্ষতিপূৰণৰ দাবি কৰা হয়?  

ক) যদি সময় সীমাৰ ভিতৰত উত্পাদিত সামগ্ৰীৰ পৰিমাণ বীমা পৰিচালিত উল্লেখিত পৰিমানলৈ কম 
হয়(Threshold yield) তেতিয়া বীমাকৃত কৃষক সকলে ক্ষতিপূৰণ দাবি কৰিব পাৰিব| 

     ক্ষতিপূৰণৰ দাবিৰ সূত্ৰ 

Threshold yield-Actual yield   Suminsured 

Threshold yield 

য’ত Threshold Yield= যোৱা ৭ বছৰৰ গঢ় উত্পাদন x ক্ষতিপূৰণ দাবি কৰাৰ উত্পাদনৰ পৰিমাণ  

খ) বীমা কোম্পানীৰ প্ৰিমিয়াম আৰু কেন্দ্ৰ আৰ ুৰাজ্যিক চৰকাৰৰ পৰা পোৱা ৰেহাইৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৃষকৰ 
ক্ষতিপূৰণ মীমাংসা কৰা হ’ব|  

গ) বীমা কোম্পানীৰ পৰা ক্ষতিপূৰণ দাবিৰ প্ৰ-পত্ৰ বেংক বা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে পোৱাৰ পাছত তেওলঁোকৰ 
এমাহনৰ ভিতৰত বীমা উপকৃত কৃষকৰ একাউন্টত ক্ষতিপূৰণ দাবিৰ পৰিমাণ দেখুৱাই সম্পূৰ্ণ নথিপত্ৰ শাখা 
কাৰয্্যলয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিব| তেওঁলোকৰ সাতদিনৰ ভিতৰত বীমা কোম্পানীক ভেৰিফিকেচন আৰু অডিটৰ কাৰণে 
প্ৰেৰণ কৰিব| 

ঘ) যদি কৃষকজনে বীমা ৰাশি পোৱাৰ যোগ্য তেন্তে উল্লেখিত বীমাৰ পৰিমাণ তেওঁৰ একাউন্টত জমা হ’ব আৰু তাৰ 
পাছত বীমা কোম্পানীক দিব| 

4. এই স্কীমৰ প্ৰিমিয়াম ৰেট কিমান? 

প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচলবীমা যোজনাৰ প্ৰিমিয়াম ৰেট তলত দিয়া ধৰণৰ| 

ক) খাৰিফ শস্যৰ বাবে খেতিয়ক সকলে আদায় দিবলগীয়া বীমা শুল্ক হ’ব 2% যিটো বেলেগৰ তুলনাত কম | 

খ) ৰবি শস্যৰ বাবে খেতিয়ক সকলে আদায় দিবলগীয়া বীমাৰ শুল্ক হ’ব 1.5% যিটো বেলেগৰ তুলনাত কম | 

গ) খাৰিফ আৰু ৰবি শস্যৰ বাবে খেতিয়ক সকলে আদায় দিবলগীয়া উচ্চতৰ প্ৰিমিয়ামৰ মূল্য হ’ব 5%, যিটো 

বেলেগৰ তুলনাত কম হ’ব| 

এই আঁচনিৰ উদ্দেশ্য কি? এই আঁচনিখন হ’লে প্ৰত্যাহ্বানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব পৰা এক অস্ত্ৰ| যাৰ জৰিয়তে 
খেতিয়কে আৰ্থিক সহায় পায়, খেতি চলাই যাবলৈ খেতিয়কসকলে ভাৰসাম্যতা পায়| 

৯) এই স্কিমত কি কি শস্য অন্তৰ্ভূক্ত হয়? 

ক) খাদ্য শস্য যেনে-দাইল আদি| 



 

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. CIN: U66030MH2007PLC177117.  Registered & Corporate Office: 1st Floor, 
HDFC House, 165 - 166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. Customer Service Address: D-
301, 3rd Floor, Eastern Business District (Magnet Mall), LBS Marg, Bhandup (West), Mumbai - 400 078. Tel.: +91 22 6638 3600 | 
Fax: 91 22 6638 3699 | care@hdfcergo.com | www.hdfcergo.com. IRDAI Reg No. 146.  
 

খ)তেল বীজ, বাদাম 

গ) বাৰ্ষিক বাণ্যিজিক, বাৰ্ষিক উদ্যান পালন ফল আৰু শাক-পাঁচলি| 

১৩) পি.এম.এফ.বি.য়াই তালিকাৰ বাবে কোনো সময় সীমা আছেনে? 

সমস্ত তালিকাভূক্ত ৰাজ্য চৰকাৰ বিজ্ঞপ্তিত থকা কাট অফ তাৰিখৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰা প্ৰয়োজন আৰু 
খেতিয়কৰ প্ৰিমিয়াম যথাযথভাৱে বেংকৰ বা মধ্যস্থ্যকাৰী দ্বাৰা বীমা কোম্পানীলৈ কাট অফ ডেটৰ আগতে 
পঠিওৱাটো অনিবাৰ্য্য| যদিহে কোনো কাৰণবসত কাট অফ ডেটৰ বিলম্ব হয় তেন্তে বীমা কোম্পানীয়ে কভাৰেজ 
বাতিল কৰা অধিকাৰ আছে| 

১৪) পি.এম.এফ.বি.আই আঁচনিৰ উদ্দেশ্য কি? এই আঁচনিখন হ’ল প্ৰত্যাহ্বানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব পৰা এক 
অস্ত্ৰ| যাৰ জৰিয়তে খেতিয়কে আৰ্থিক সহায় পায়, খেতি চলাই যাবলৈ খেতিয়কসকলে ভাৰসাম্যতা পায়| 

এই আঁচনিখনে এডৰা শস্য ভূমইত বীজ সিচাঁ, ৰোপণ আৰু চপোৱা সময়লৈ আনলৈ চপোৱাৰ পিছতো হ’ব পৰা 
কিছুমান দুৰ্যোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰে| 

আৰু এই আঁচনিয়ে খেতিয়ক সকল আধুনিক কৃষি কাৰয্্যৰ প্ৰতি উত্সাহিত কৰিছে| যাৰ ফলত তেওলঁোকে 
প্ৰয়োজনীয় আৰ্থিক আৰ ুশস্য উত্পাদন কৰিব পাৰিব| 

১৫) বয্ক্তিগত খেতিয়কৰ কাৰণে বীমাসীমাৰ প্ৰতি হেক্টৰ মাটি নিৰদ্িষ্ট কৰি দিয়া শস্যৰ মাটি পূৰণ কৰে| 
খেতিয়কৰ বীমাৰ বাবে| 

বিভিন্ন শস্যৰ বীমা ধন ৰাজ্যিক পৰ্য্যায়ত ধাৰ্য্য কৰি এইচ.ডি.এফ.চি আৰগোলৈ যায় খাৰিফ ২০১৮ৰ কাৰণে| 

১৬) খেতিয়কৰ অভিযোগ/দাবিৰ ভিত্তি কি? 

তেওলঁোকৰ দাবিৰ/অভিযোগৰ ভিত্তি হব খেতিপথাৰত হোৱা শস্যৰ নাটনিৰ পৰা| 

১৭| এই আঁচনিৰ ফলবৰ্তী কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ কাৰণে পূৰ্বচৰ্ত কি? 

ক) ৰাজ্য চৰকাৰে চি.চি.ইৰ ডাটাখিনি শস্য চপোৱা শেষ হোৱাৰ এমাহৰ ভিতৰত বীমা কোম্পানীত জমা দিব লাগে| 

গ) ৰাজ্য/ইউ.টি চৰকাৰে চি.চি.ই.এচৰ বাবে আধুনিক প্ৰযুক্তি সংযোজন কৰক| 

১৮|লোণ যুক্ত খেতিয়কৰ পৰা প্ৰস্তাৱ আৰু প্ৰিমিয়াম কেনেকৈ সংগ্ৰহ হ’ব? 

বতৰৰ যন্ত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বেংকে পৃথক-পৃথককৈ খাৰিফ আৰু ৰবি শস্যৰ আৰ্থিক হিচাব উলিয়াব আৰ ুতাক 
ঘোষণা কৰিব| 

এই আঁচনিত শস্য লোণ কে.চি.চি(কৃষাণ ক্ৰেডিট কাৰড্)ৰ লগত সংযুক্ত থাকিব| 

লোণ যুক্ত খেতিয়কৰ পৰা প্ৰস্তাৱ আৰু প্ৰিমিয়াম সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত নোডল বেংক দায়বদ্ধ থাকিব| ব্যক্তিগত 
বেংক শাখা, বাণিজ্যিক বেংক, আৰ.আৰ.বি.এচ.এ নোডল বেংক হিচাপে কাম কৰিব| 

বেংক শাখাবোৰক মেনেজ আৰু পৰিচালিত কৰিব ৰিজনেল অফিচ/বাণিজ্যিক বেংক/আৰ.আৰ.বি.এচ. 
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ইঞ্চুৰেন্স ইউনিট, চাম ইঞ্চুৰেন্স ইউনিট, টোটেল এৰিয়া ইনচুৱৰ্ড, খেতিয়কৰ বিভাগ, খেতিয়কৰ সংখ্যা, 
খেতিয়কৰ এচ.চি/এচ.টি/ও.বি.চি বিভাগৰ বেংক একাউন্টৰ সৈতে তিৰোতা মানুহ আদি| ছালনাৰ নোডেল 
বেংক/শাখাসমূহৰ দ্বাৰা শস্য বীমা ডাকত জমা দিয়া হ’ব| 

বাণিজ্যিক বেংক আৰ ুআৰ.আৰ.বি.এচ.এ পোনপটীয়াভাৱে ইনচুৱৰ্ড খেতিয়কৰ বিতং তথ্য শস্য বীমা পোৰট্েলৰ 
নিৰদ্েশ অনুযায়ী নিৰধ্াৰিত সময়/তাৰিখত জমা দিব| 

নোডেল বেংক আৰু মধ্যস্থতাকাৰীয়ে খেতিয়কৰ বিতং তথ্য যেনে-খেতিয়কৰ নাম, একাউন্ট নং, গাঁও, 
এচ.চি/এচ.টি/ও.বি.চি, শস্য বীমা ধনৰ পৰিমাণ, বীমা সংগ্ৰহ, চৰকাৰী ৰেহাই ইত্যাদি সংগ্ৰহ কৰিব| 

এই বেংক শাখাসমূহে চফ্ট কপিসমূহ ১৫ দিনৰ ভিতৰত ঘোষণাৰ সৈতে ইঞ্চুৰেন্স কোম্পানীলৈ পঠাব| 

১৯| লোণ নথকা খেতিয়কৰ পৰা প্ৰস্তাৱ আৰু প্ৰিমিয়াম সংগ্ৰহ কৰাৰ পদ্ধতি- 

যিসকল খেতিয়কৰ এচ.ও.এত লোণ নাই আৰু বীমা সূত নাই তেওলঁোকে চি.বি/আৰ.আৰ.বি.পি.এ.চি.বি আদি 
বেংক শাখাত সাক্ষাত দিলেই হ’ব(ভিচিট)| বেংক কৰ্মচাৰীয়ে তেওকঁ প্ৰস্তাৱিত ফৰম্ লিখা, আনুসংগীক নথিপত্ৰ 
পূৰণ, বীমা ধন আৰু যথাযোগ্য প্ৰিমিয়াম আদি প্ৰস্তুতকৰণত সহায় কৰিব| 

প্ৰত্যেক কামতেই এটা বেংক একাউন্টৰ প্ৰয়োজন| 

যিজনৰ এচ.ও.এত লোণ নাই নাইবা বীমা সূত নাই তেও ঁপ্ৰস্তাৱিত ফৰম্ত যথাযোগ্য প্ৰিমিয়াম আৰু লাগতীয়াল 
তথ্য লিপিবদ্ধ কৰি আগত লোৱাৰ দৰে জমা দিব লাগিব| মাত্ৰ তাত আই.আৰ.আৰ.ডি.এ এই নামাকৰণ কৰিব| 
মাত্ৰ তাত আই.আৰ.ডি.এই বীমা সুদ, মাটিৰ খাজনা ৰচিদ, ৭/১২ৰ ভূমি অধিকাৰ, বীজ সিচাঁ প্ৰমাণ পত্ৰ, 
আইডি, বেংক পাচবুক, বাতিল চেক আদি পৰীক্ষা কৰিব| 

মধ্যস্থতাকাৰীয়ে ধাৰ্য্য কৰা বীমা, নথিপত্ৰ, ঘোষণা পত্ৰ(এম.আই.এচ) চফট্ কপি আদি ইঞ্চুৰেন্স কোম্পানীত 
জমা দিব| 

অন্যহাতে ঋণ নোলোৱা সকলে তেওলঁোকৰ প্ৰস্তাৱসমূহ ডাকযোগে কৰিব পাৰে ইঞ্চুৰেন্স কোম্পানীলৈ নাইবা 
চি.আই.পিৰ যোগেদিও পাৰে| 

যদি ইঞ্চুৰেন্স কোম্পানীৰ পৰা কোনো প্ৰস্তাৱ অগ্ৰাহ্য হয় তেন্তে ডাউনলোড কৰক 

২০| ৰাজ্য ভিত্তিক অনুসৰণকাৰী আৰ ুজাননী জাৰি নিয়ম কি? 

ক) পি.এম.টি.বি.ৱাই আঁচনিৰ পৰিপালনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে এক অনুদেশ/দিহা/পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে| 
এচ.এল.চি.চি.আই.এ সাধাৰণভাৱে জাননী জাৰি কৰা সন্দৰ্ভত ওপৰত উচিত সিদ্ধান্তৰ বাবে তাৰ বিভিন্ন দিশৰ 
ওপৰত সভা অনুষ্ঠিত কৰিব| এই সভাই আক্ৰান্ত অঞ্চল, অৰথ্ৰ পৰিমাণ, ক্ষতিপূৰণৰ সীমা আদি আলোচনাত 
থাকিব| 

খ) এচ.এল.চি.চি.আই.এ এমাহ আগতেই তত্পৰতাৰে মাৰ্চ মাহৰ খাৰিফ শস্য আৰু ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ ৰবি শস্য 
বাবে জাননী জাৰি কৰিব ৰাজ্যৰ সচেতন প্ৰতিনিধিবোৰলৈ| 

গ) এইবোৰৰ বিতং তথ্য জানিবৰ বাবে আপুনি আপলোড কৰক-(www.agri.insurance.gov.in) 

২১| নাম অন্তৰ্ভূক্তি কৰিবলৈ কোনো তাৰিখ থাকিবনে? 

পি.এম.এফ.বি.ৱাইৰ গাইডলাইন মতে খাৰিফ শস্যৰ সময় এপ্ৰিল-জুলাই আৰু ৰবি শস্যৰ অক্টোবৰ-ডিচেম্বৰ| 
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ক) বেংক কৰম্চাৰীয়ে খেতিয়কৰ পৰা কিস্তি আদায় খাৰিফ শস্যৰ ৩১ জুলাই ৰবি শস্যৰ ৩১ ডিচেম্বৰ| 

খ)বেংকাৰ সকলে বীমা কোম্পানীত নথিপত্ৰ জমা দিয়া সময়-১৫ দিনাৰ ভিতৰত লোণ যুক্ত খেতিয়ক আৰ ুলোণ 
নথকা খেতিয়কৰ প্ৰিমিয়াম ফৰম্ গ্ৰহণ কৰিব খাৰিফ শস্যৰ ৩১ জুলাই ৰবি শস্যৰ ৩১ ডিচেম্বৰ| 

গ) ঘোষণাৰ জাৰিৰ ৭ দিনাৰ ভিতৰত বীমা এজেন্ট সকলৰ পৰা প্ৰপ’জেল ফৰম্ গ্ৰহণ কৰিব| 

উল্লেখনীয় যে, পি.এচ.চি আৰু এফ.ডব্লিউ নাইবা যি কোনো ৰাজ্য/ইউ.টি চৰকাৰে দিন তাৰিখ বদৃ্ধি কৰণত 
কতৃত্ব প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব| 

২২| ডাটা সোমোৱাৰ বাবে পোৰট্েলত আন কাট অফ ডেট থাকিব নে? 

বেংকাৰ আৰ ুমধ্যস্থতাকাৰী-বেংকাৰ আৰু মধ্যস্থতাকাৰীৰ যোগেদি এনৰোলমেন্টৰ কাম কৰা হ’ব| বয্ক্তিগত 
বীমাকাৰী খেতিয়কৰ ডাটা বীমা পৰ্টেলত প্ৰিমিয়াম সংগ্ৰহৰ কাট অফ ডেটৰ ১৫ দিনৰ ভিতৰত হ’ব| 

২৩|ৰাজ্যিক চৰকাৰে কেতিয়া বীমা কোম্পানীক ইল্ড ডাটা প্ৰেৰণ কৰিব? 

শস্য চপোৱা অন্তিম তাৰিখৰ পৰা এমাহৰ ভিতৰত| 

২৪) প্ৰমাণ (তথ্য)সমূহ সংগ্ৰহ পিছত বীমা নেমালি কেতিয়া এই দাবি সমূহ বন্দোবস্ত কৰিব| 

ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ পৰা মাৰি মৰক সন্মুখীণ হোৱা মাজৰ প্ৰমাণ নথিপত্ৰ লোৱাৰ তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰত বীমা 
কোম্পানীয়ে তেওলঁোকৰ চূড়ান্ত অভিযোগ(দাবি)নামা দাখিল কৰা উচিত| 

২৫)বীমা মূল্য বা ধন কিহৰ ওপৰত নিৰধ্াৰণ হয়| 

ক)এই আঁচনিখনে নিৰদ্িষ্ট আক্ৰান্ত অঞ্চলত কাৰয্্য আৰম্ভ কৰিব যাক কম বীমা ইউনিট() ৰাজ্য চৰকাৰে বীমা 
ইউনিটক জাননী দিয়া উচিত যাতে তেওলঁোকে গাঁও পঞ্চায়ত বা সমপৰ্য্যায়ৰ গোঠৰ পৰা বিমাল আক্ৰান্ত শস্যৰ % 
তথ্য পায় আৰু তাকৰীয়া শস্যৰ বাবে গাতৰ গোঠ সমূহক দায়িত্ব দিব| 

খ)এচ.এল.চি.চি.আই.এ কমেও 70 বছৰৰ আগৰ সেই অঞ্চলৰ শস্য ৰোপণ উত্পাদনৰ এক তথ্য| 

বীমা কোম্পানী ভিত্তি কৰি সৰ্বব্াধিক আৰ ুনিয়ত্তম শস্যৰ তথ্য এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰম্ত লিপিবদ্ধ কৰিব| 

বীমাকৃত শস্যৰ বীজ সিচাঁ দুমাহৰ ভিতৰত শস্যৰ তথ্য এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰম্ত লিপিবদ্ধ কৰিব| 

বীমা কৃত শস্যৰ বীজ সিচাঁ দুমাহৰ ভিতৰত শস্য বীজ সিচাঁৰ পৰা বীমা উদ্দ্যোগলৈ যোৱালৈ বলয়ব হ’ব| 

গ) কোনো বছৰত হোৱা প্ৰাকৃতিক দুৰ্য্যোগত আক্ৰান্ত জিলা, কোনো অঞ্চলত বীমা মূল্য নিৰধ্াৰণ কৰিব 
বীমা কোম্পানীয়ে| 

ঘ) ঋণযুক্ত আৰু ঋণ নোহোৱা খেতিয়কৰ প্ৰতি হেক্তৰ মাটিৰ বিপৰীতে সমান পৰিমাণৰ বীমা ধন ধাৰ্য্য হ’ব 
আৰি ইয়াক ধাৰয্্য কৰিব কাৰিকৰী কমিটিয়ে জিলা ভিত্তিক| আৰু এচ.এল.চি.চি.চি.আই সহযোগ কৰিব যাতে বীমা 
উদ্দ্যোগক এই বিষয়ে আগতীয়াকৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে| 

২৬|শস্য বীজ সিচাঁ আৰু পৰিবৰ্তন কৰা কাৰয্্যক কি নিয়মেৰে বীমা কোম্পানীক খবৰ দিব? 

যদি খেতিয়কে কোনো কথাত বীজৰ পৰিবৰত্ন কৰিবলগীয়া হয়, তেন্তে তেও ঁবীমা কোম্পানীক সেই বিষয়ে অৱগত 
কৰাৱ লাগিব| আৰ্থিক প্ৰতিষ্ঠান, সহযোগী প্ৰণালীৰে বীমা মধ্যস্থতাকাৰীৰে নাইবা পোনপটীয়াভাৱে বীমা কৰত্ন 
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আৰু বীজ সিচাঁ ৩০ দিন আগতে জনাব লাগিব| তেও ঁবীমা ধনৰ লগত গাঁও সজাগতা সভাৰ নাইবা এই সম্পৰ্কৰ জিলা 
ভিত্তিক উপ-প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বীজ ৰোপন প্ৰমাণপত্ৰ গাঁঠি দিব লাগিব| যদি বীমা ধন-বেছিকৈ কোনো কাৰণত 
লোৱা হয় তাক পুনৰায় ঘূৰাই দিয়া হ’ব| 

২৭| বেংক কৰম্চাৰী আৰ ুমধ্যস্থতাকাৰীৰে বেংক কাৰয্্য আৰু কমিছন কিমান? 

বেংক আৰু অন্যান্য অৰথ্ প্ৰতিষ্ঠানবোৰে খেতিয়কৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা প্ৰিমিয়াম ধনৰ ৪%(4) পৰিশোধ কৰিব| 
গাঁওৰ প্ৰতিনিধিয়ে খেতিয়কৰ সৈতে যোগসূত্ৰ ৰাখি বীমা কোম্পানীয়ে ধাৰ্য্য কৰা পৰিমাণ আদায় দিব পাৰিব| 
বিষয়টো আই.আৰ.ডি.এ আঁচনিৰ নিয়মাৱলীত বিধান দিয়া আছে| 

২৮| এই আঁচনিত চাকৰি কৰ(চাৰ্ভিচ টেক্স) প্ৰযোজ্য নে? 

“প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল(শস্য)বিকাশ যোজনা” কৰ মুক্ত| 

 

 


