
 

বাংলা শস� বীমা (BSB)  
 

 
এি�কালচার ইনসু�ের� �কা�ািন অফ ইি�য়া িলিমেটড 
ওম টাওয়ার, ৫ম তল, ৩২ �চৗর�ী �রাড, �কালকাতা – ৭১ 
দরূভাষ – ০৩৩ -২২৮৮ -২৬৬৬/২৬৬৭, ফ�া� – ০৩৩ -২২৮৮ -২৬৬৫  
ই-�মল-ro.kolkata@aicofindia.com, ওেয়বসাইট – www.aicofindia.com,  

িনঃ�� সহায়তা �সবা – ১৮০০ -৫৭২-০২৫৮ , CIN No: U74999DL2002PLC118123 

   মধ��তাকারীর িববরন- 
            ……………………………………………………………………………. 
            ……………………………………………………………………………. 

 

কৃষেকর নাম ........................................................      িপতা/মাতা/�ামী/অিভভাবেকর নাম..……………………………………………..   

বয়স...................            িল�ঃ পুং / �ী / অন�ান�     �ভাটার কাড�  (EPIC) নং (আবিশ�ক).................................... 

জািতঃ সাঃ / তপঃজাঃ / তপঃউঃ / ওিবিস                                            �মাবাইল নং…………………………………………………………………………………… 

বসবােসর �কানাঃ �মৗজা/�ােমর নাম……………………………………………        �াম পঞ্চায়েত: ……………………………………  �কঃ……………………………….. 

�জলাঃ ……………………                                                                                          �কিসিস আেছঃ  হ�াঁ / না                                      

বীমার জেন� ��ািবত ফসল এবং জিমর িববরণঃ 

অিধসূিচত 
ফসেলর নাম 

অিধসূিচত এলাকা �মৗজার নাম 
ও �জ এল নং 

খিতয়ান নং দাগ নং 
বীমার জেন� 

��ািবত 
এলাকা (একর) 

িনজ� জিম / 
ভাগ চািষ / 

ভাড়া �নওয়া 
চািষ 

ফসল 
�রাপেণর / 

স�াব� 
�রাপেণর 
তািরখ 

��ািবত 
িবমারািশ 

�ক �াম পঞ্চায়েত 

          

          

          

          

কৃষক �েদয় ি�িময়াম-এর িববরণ: 
ফসল বীমা রািশ কৃষক �েদয় 

ি�িময়াম  

িডমা� �াফট/ �প অড� ার/ 
ব�াংকস� �চক নং 

ব�াংেকর নাম তািরখ যার নােম ইসু� করা হেয়েছ 

      AIC OF INDIA-PREMIUM COLLECTION A/C, 
AXIS  BANK  KOLKATA  ACCOUNT  NO 
005010200021632

 

 

 

 

      

  

 
 

 

 

 

 
           

 
উপের �দ� তথ�ািদ আমার সব�ািধক �ান ও িব�াসমেত সত�

 

 
 

                                                                                                                                                                     
  

 

    

  

�াি� �ীকার 

 

  

   

   

  

  

     

             ………………....................................................... 
(অনুেমািদত �া�রকারীর সিহ ও সীলেমাহর) 

মধ��তাকািরর নাম.............................. 
 

(দয়া কিরয়া এই �াি� �ীকার রিসদ ভিবষ�ৎ ব�াবহােরর জেন� িনেজর কােছ গি�ত রাখুন) 
 
বীমা আ�েহর িবষয়ব�                                                                                               শস� বীমা সং�া� �য �কান অিভেযােগর জেন� ০৩৩ -২২৮৮ -২৬৬৬ ন�ের , অিভেযাগ িনবারন আিধকািরেকর সােথ �যাগােযাগ ক�ন 

 
UIN of the product: IRDAN126RP0001V01201920                                        IRDA reg. No. 126 

 কৃষেকর দািখল �যাগ� নিথঃ
১. KYC নিথঃ �ভাটার আইিড কাড�  (বাধ�তামূলক)
২. পাসবই এর কিপ সেমত ব�া� একাঊ� নং
৩. খিতয়ান/পরচা (সা�িতকতম) বা পা�া বা দিলল - এর নকল (িনজ� জিমর ��ে�), ভাগচাষীেদর বা িনেজর নােম জিম না থাকেল জিমেত চােষর অিধকার সং�া� 
শংসাপ� (িনিদ�� ফেম� �াম প�ােয়ত �ধান কতৃ� ক �দ�) িদেত হেব ।
৪. সহ কৃিষ অিধকত� া (সংি�� �ক) বা তার �িতিনিধ অথবা ভুিম ও ভুিম সং�ার দফতেরর রাজ� আিধকািরক বা পিরদশ�ক �ারা �দ� ফসল �রাপেণর শংসাপ� (েরাপণ 
কেরেছন বা করেবন)

�ঘাষণাঃ
ক) আিম এই �যাজনার িববরন পেড়িছ এবং বুেঝিছ / আমােক বুঝান হেয়েছ
খ) আিম উপের বিণ�ত ফসল/ফসল �িল এবং অিধ সূিচত এলাকার জেন� বত� মান মর�েম অন� �কাথাও (অন� ব�া�/এেজ�/সমবায় সিমিত) �কান ফসল বীমা কিরিন
গ) আিম এই �যাজনার িবিধ �মেন চলব এবং এই সং�া� �কান িনেদ�শ জাির হেল তাও মেন রাখব
ঘ) ক ান পররবতত য়নর কেয়ে বীমা ারী সংস্থায় রনর্তাররত সমেসীমার ময়র্ে জানায়ত হয়ব

সা�ীর সিহ                          কৃষেকর সিহ বা �পছাপ

………....................................                                                                   ……………......................................

 

�/ �মতী .............................................  িপতা / �ামী / অিভভাবক ............................................. িযিন ............................................. 

�াম প�ােয়ত, .......................................  �ক................................. �জলার একজন কৃ ষক, তার িনকট হইেত ..................  তািরেখ 

........................ ফসেলর জেন� ........................  একর পিরমান  জিমর  জেন�  .....................  বীমা  রািশর  জন�  পূরণ  করা  ��াবপ�  �হন  করা

 হইল  (  ঝুঁ িকর  �হণেযাগ�তা  ��াবপ�  যাচাই  সােপ�)।  � / �মতী  .............................................  এর  .................................  ব�াে�র  

............................................ শাখায় একাঊ� আেছ এবং একাঊ� নং হল ................................................ । �/ �মিত 

................................................................... এর িনকট হইেত .............................................. টাকা মূেল�র .............................. নং 
িডমা�

 
�াফট/ �প

 
অড� ার/ ব�াংকস� �চক ফসল

 
িবমার

 
�েদয়
 

ি�িময়াম
 

�েপ
 

�হণ
 

করা
 

হইল।

ADA of the Block or his/her representative /Revenue officer / Revenue Inspector of L&LR 
department                            

(Signature with date and seal)

                    AREA SOWN CERTIFICATE
                                                      Certified that, the information furnished above regarding sown area(actual/intended) is true as per available records 

……………………………………………………………………………….

o r
His/her actual/intended sown area is .................................. acre for ............................ crop




