বাাংলা শস্য বীমা (BSB)
প্রস্তাবপত্রঃ অঋণী কৃ ষক (বযাঙ্ক / বীমা ককাম্পানি / মধ্যস্থতাকারী দ্বারা)
এনিকালচার ইিস্যযররন্স ককাম্পানি অফ ইনিয়া নলনমরেড
ওম োওয়ার, ৫ম তল, ৩২ কচৌরঙ্গী করাড, ককালকাতা – ৭১
দূরভাষ – ০৩৩-২২৮৮-২৬৬৬/২৬৬৭, ফযাক্স – ০৩৩-২২৮৮-২৬৬৫
ই-কমল-ro.kolkata@aicofindia.com, ওরয়বস্াইে – www.aicofindia.com,

মধ্যস্থতাকারীর বববরন…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

নিঃশুল্ক স্হায়তা কস্বা – ১৮০০-১১৬-৫১৫, CIN No: U74999DL2002PLC118123

কৃ ষরকর িাম ........................................................
বয়স্................... নলঙ্গঃ পযুং / স্ত্রী / অিযািয

নপতা/মাতা/স্বামী/অনভভাবরকর িাম..……………………………………………..
কভাোর কাডড (EPIC)িুং (আবনযযক)...............................................

জানতঃ স্াঃ / তপঃজাঃ / তপঃউঃ / ওনবনস্

কমাবাইল িুং...............................................

বস্বারস্র ঠিকািাঃ কমৌজা/িারমর িাম…………………………………………………. িাম পঞ্চায়েত: …………………………………… ব্লকঃ………………………………..
কজলাঃ……………………

ককনস্নস্ আর ঃ

হযাাঁ / িা

কৃ ষক বন্ধয আই নড ................................

বীমার জরিয প্রস্তানবত ফস্ল এবুং জনমর নববরণঃ

অবধ্স্ূবিত
ফস্ললর নাম

অবধ্স্ূবিত এলাকা
ব্লক

মমৌজার নাম
ও মজ এল নাং

দাগ নাং

গ্রাম পঞ্চায়েত

িাষ
ম াগয
এলাকা
(শতক /
মেবস্লমল)

বীমার জলনয
প্রস্তাববত
এলাকা
(শতক /
মেবস্লমল)

বনজস্ব জবম
/ ভাগ িাবষ
/ ভাড়া
মনওয়া িাবষ

ফস্ল
মরাপলের /
স্ম্ভাবয
মরাপলের
তাবরখ

প্রস্তাববত
ববমারাবশ

মন্তবয

অঋণী কৃ ষরকর দানিল ক াগ্য িন ঃ
১. KYC িন ঃ কভাোর আইনড কাডড (বাধ্যতামূলক) এবুং আধ্ার কাডড বা বযাঙ্ক পাস্ বই ( নব স্রমত) বা ককনস্নস্ পাস্ বই ( নব স্রমত) বা MGNREGA জব কাডড বা
ড্রাইনভুং লাইরস্ন্স
২. পাস্বই এর কনপ স্রমত বযাঙ্ক একাঊণ্ট িুং
৩. িনতয়াি/পরচা (স্াম্প্রনতকতম) বা পাট্টা বা দনলল - এর িকল (নিজস্ব জনমর কেরত্র), ভাগ্চাষীরদর বা নিরজর িারম জনম িা াকরল জনমরত চারষর অনধ্কার স্ুংক্রান্ত
যুংস্াপত্র (নিনদড ষ্ট ফরমড িাম পঞ্চারয়ত প্রধ্াি কতৃড ক প্রদত্ত) নদরত হরব ।
৪. স্হ কৃ নষ অনধ্কতড া (স্ুংনিষ্ট ব্লক) বা তার প্রনতনিনধ্ অ বা ভয নম ও ভয নম স্ুংস্কার দফতররর রাজস্ব আনধ্কানরক বা পনরদযডক দ্বারা প্রদত্ত ফস্ল করাপরণর যুংস্াপত্র (ররাপণ
কররর ি বা কররবি)
ক াষণাঃ
ক) আনম এই ক াজিার নববরি পরেন এবুং বযরেন / আমারক বযোি হরয়র
ি) আনম উপরর বনণডত ফস্ল/ফস্ল গুনল এবুং অনধ্ স্ূনচত এলাকার জরিয বতড মাি মরশুরম অিয ককা াও (অিয বযাঙ্ক/এরজণ্ট/স্মবায় স্নমনত) ককাি ফস্ল বীমা কনরনি
গ্) আনম এই ক াজিার নবনধ্ কমরি চলব এবুং এই স্ুংক্রান্ত ককাি নিরদড য জানর হরল তাও মরি রািব
) ক ান পররবতত য়নর কেয়ে বীমা ারী সংস্থায় রনর্তাররত সমেসীমার ময়র্ে জানায়ত হয়ব
ঙ) আঞ্চনলক েনত বা ফস্ল কাোই পরবতী েনতর কেরত্র আনম রুপায়ি কারী স্ুংস্থা কক ৭২ ণ্টার মরধ্য অবনহত করব এবুং রুপায়ি কারী স্ুংস্থা কক েনত াচাই-এ স্ম্পূণড
স্হর ানগ্তা করব
উপলর প্রদত্ত তথ্যাবদ আমার স্বব াবধ্ক জ্ঞান ও ববশ্বাস্মলত স্তয
………....................................
স্াক্ষীর স্বি

……………......................................
কৃষলকর স্বি বা টিপছাপ

ইিা শাংবস্ত িইল ম ফস্ল মরাপলের (বাস্তববক / স্ম্ভাবয) জবম স্াংক্রান্ত উপলর প্রদত্ত স্কল তথ্য স্বব াবধ্ক জ্ঞানমলত স্তয
………………………………………..………………………………………………………………………………………..
(স্ি কৃবষ অবধ্কতবা (স্াংবিষ্ট ব্লক) বা তার প্রবতবনবধ্ অথ্বা ভু বম ও ভু বম স্াংস্কার দফতলরর
রাজস্ব আবধ্কাবরক বা পবরদশব ক -এর তাবরখ এবাং বস্ললমাির স্ি স্বি)

আনম শ্রী ......................................... এতদ্বারা ...................... বযাুংরকর ..................................................... যািারক, ার IFSC ককাড হল ................................,
আমার একাউন্ট িুং ......................................................... হইরত, বাুংলা যস্য বীমার নবনধ্ অিয ায়ী, একাউন্ট

াচাইরয়র নিনমত্ত প্রতীকী ১ োকা কাটিবার জরিয, এবুং উক্ত ১ োকা AIC OF

INDIA LTD, AXIS BANK KOLKATA ACCOUNT NO 005010200021632 (IFSC - UTIB0000005) একাউরন্ট পাঠাবার জিয অিযরমানদত কনরলাম।
-----–------------------------(কৃ ষরকর স্বাের)
প্রাবি স্বীকার

শ্রী/ শ্রীমতী ............................................. বপতা / স্বামী / অবভভাবক ............................................. ব বন .............................................
গ্রাম পঞ্চালয়ত, ....................................... ব্লক................................. মজলার একজন কৃষক, তার বনকট িইলত .................. তাবরলখ
........................ ফস্ললর জলনয ........................ শতক পবরমান জবমর জলনয ..................... বীমা রাবশর জনয পূরে করা প্রস্তাবপত্র গ্রিন
করা িইল ( ঝুঁু বকর গ্রিেল াগযতা প্রস্তাবপত্র ািাই স্ালপক্ষ)। শ্রী / শ্রীমতী ............................................. এর ................................. বযালের
............................................ শাখায় একাঊণ্ট আলছ এবাং একাঊণ্ট নাং িল .........................................................................................
……………….......................................................
(অনুলমাবদত স্বাক্ষরকারীর স্বি ও স্ীললমাির)
মধ্যস্ততাকাবরর নাম..............................
ঠিকানা .......................................
(দয়া কবরয়া এই প্রাবি স্বীকার রবস্দ ভববষযৎ বযাবিালরর জলনয বনলজর কালছ গবিত রাখুন)
বীমা আিরহর নবষয়বস্তু

যস্য বীমা স্ুংক্রান্ত ক

ককাি অনভর ারগ্র জরিয ০৩৩-২২৮৮-২৬৬৬ িম্বরর, অনভর াগ্ নিবারি আনধ্কানররকর স্ার

ক াগ্ার াগ্ করুি

