আবহাওয়া সূচকভিভিক শস্য বীমাাঃ প্রাকৃভিক দূর্ যাগ মমাকারবলায় কৃষরকর ঘুরর দাড়ার ার মপ্ররণা
মমাাঃ আবদুল কভরম
ম্যার জার, সাধারণ বীমা কর্যাররশ
ভব্ , ব্যবসা উন্নয় ও দায়গ্রহণ
অর্ যন ভিক প্রবৃভিরি কৃভষর ভূভমকা অ স্বীকা্ য। ভকন্তু প্রায় ৪৮% ল াক সরাসরর কৃরি
কাজে সম্পৃক্ত হওয়া সজেও এরদরশর কৃভষ উৎ্াদ ব্যবস্থা অর কটা প্রকৃভি ভ িযর।
বাাংলারদরশর ভূপ্রকৃভিগি কাররণ এবাং জলবায়ু ্ভরবিযর র প্রিারব প্রায় প্রভি বছর
সৃষ্ট ভবভিন্ন প্রাকৃভিক দূর্ যারগ কৃভষ উৎ্াদ ম্ম ব্যহি হয় মিমভ কৃষকরা
ক্ষভিগ্রস্থ হরয় প্রায়শই ভ াঃস্ব সব যশান্ত হরয় হাহাকার কররি র্ারক। গি ২০ বছররর ্ভরসাংখ্যা ্্ যারলাচ া কররল মদখা ্ায় ১৯৯৫
ভজভিভ্রি কৃভষখারির অবদা ২৭%। অর্চ ২০১৩ সারল িা করম দাঁড়ায় ১৬.৩%, ২০১৮ সারল ১৩.৭% এবাং ২০১৯ সারল আররা
করর দাঁড়ায় ১২.৬৮%। বলা বাহুল্য এর প্রধা কারণ জলবায়ু ্ভরবিয জভ ি প্রিাব। িরব কৃভষবান্ধব বিযমা সরকারর া ামূখী
উরেরগর ফরল এরদরশর কৃভষ মসক্টর ঘুরর দাঁড়ার ার মচষ্টা কররছ। ২০২১ সারল মদরশর ভজভিভ্রি কৃভষখারির অবদা ভকছুটা বৃভি
থ াজের সাজর্ সংরিষ্ট প্রাকৃভিক দূর্ যাগসহ
ম্রয় ১৪.২৩%-এ উন্নীি হয়। ব্যাপক েনজ ারি ও তাজের ল ৌর ক এই অর্ থননরতক ক ক
রিরিন্ন ধরজনর ঝরুঁ ক অনাবৃত লরজে লেজের Sustainable Development সম্ভি নয়। তাই ে িায়ু ্ভরববিয -এর প্রিাব
জভ ি সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষভিরক বীমার্াগ্য ঝরুঁ ক রুপান্তরপূি থক লেজে কৃরি ির্া শস্য িী া চালু কজর এর জয় লনয়া স জয়র োিী।

বাাংলারদরশ শস্য বীমার মগাড়ার কর্া
বাাংলারদরশ জািীয় অর্ য ীভিরি -লাইফ ইন্সুরররন্সর ম্ভ রেশর র হার খুবই গ্যন্য। ্ভদও কৃভষ মদরশর অর্ য ীভির প্রধা খাি,
ির্াভ্ মটর, ম ৌ, অভি বীমা ম্ ্ভরমাণ গ্রহণর্াগ্যিা ম্রয়রছ মসই তুল ায় কৃভষ বীমা কৃষকরদর মারে আগ্রহ সৃভষ্ট কররি ্াররভ ।
মদরশর একমাত্র রাষ্ট্রীয় -লাইফ বীমা প্রভিষ্ঠা সাধারণ বীমা কর্যাররশ ১৯৭৭ সারল সব যপ্রর্ম মেভিশ াল শস্য বীমা চালু করর।
ভকন্তু অভিমাত্রায় অ্াররশ াল কস্ট, রযা হযাো,থ জ সরচি িা অিাব এবাং ্্ যাপ্ত প্রচার-প্রচার া অিারব কৃষকরদর মরে কৃভষ
বীমার চাভহদা গরড় উরেভ । িাছাড়া প্রায় প্রভিবছর প্রাকৃভিক দূর্ যারগর মমাকারবলা ও ক্ষয়ক্ষভি ভ রু্র সহজ ও ববজ্ঞাভ ক ্িভি
া র্াকার ফরল দাবী ্ভররশারধর হার হরয় উরে অসহ ীয় (প্রায় ৫০০%) ফলশ্রুভিরি কৃভষ বীমা প্রায় বন্ধ হরয় ্ায়। িার্ররও
সাধারণ িী া কজপথাজরেন সরকাজরর রনজে থেনা ল াতাজিক কজয়কিার ্জ রহণহণ কজর। সাধারণ বীমা কর্যাররশ ভবভিন্ন সমরয়
ভবভিন্নিারব চালুর মচষ্টা কররলও লক্ষযণীয় ভবষয় হরলা বাাংলারদরশ প্রায় ৪৫টি মবসরকারী -লাইফ বীমা মকাম্পা ী র্াকরলও ২০১৪
সাল ্্ যন্ত কৃভষ বীমা প্রচলর মকা মকাম্পা ী এভগরয় আরসভ । িরব আশার কর্া হরলা ২০১৪ সারলর ্রর সাধারণ বীমা
কর্যাররশর র ্াশা্াভশ দু-একটি বীমা মকাম্প ী শস্য বীমা প্রচলর র কাজ শুরু করররছ।

আবহাওয়া সূচকভিভিক শস্য বীমা প্রচল ও জ মূখী করার লরক্ষয সম্প্রভি গৃহীি ্দরক্ষ্ সমূহাঃ
আিহাওয়া সূচকরিরিক েস্য িী ার ধারনাাঃ
ে িায়ু ্ভরববিয -এর প্রিাব জভ ি ঝরুঁ ক ল াকাজি ায় লের,েনা েস্য িী ার স স্য ও িাধার রিিয়গুর
আিহাওয়া সূচকরিরিক েস্য িী া হজত পাজর কৃরি লসক্টজরর আিহাওয়া েরনত ঝরুঁ ক
স্থানান্তজরর একটি কার্ থকর হারতয়ার।

রিজিচনা রনজয়



আবহাওয়া সূচকভিভিক শস্য বীমা আবহাওয়ার ্ভরবিযর র সরে সম্পকযযুক্ত একটি
গাভণভিক ধারণা। মমরোলভজস্ট ও এযরগ্রার াভমরস্টর ্রামশয মমািারবক অিীরির ২০৩০ বৎসররর আবহাওয় িাটা ও ফসল উৎ্াদর িাটার তুল ামূলক সম্পরকয ভিভিরি
বীমা মপ্রািাক্ট প্র য়ণ করা হয় এবাং লস মরভসও অনু্ায়ী ভপ্রভময়ারমর হার ভ ধ যারণ
করা হয়।



আবহাওয়া সূচকভিভিক শস্য বীমা আবহাওয়ার ্ভরবিযর র সরে সম্পকযযুক্ত একটি
গাভণভিক ধারণা। মমরোলভজস্ট ও এযরগ্রার াভমরস্টর ্রামশয মমািারবক অিীরির ২০৩০ বৎসররর আবহাওয় িাটা ও ফসল উৎ্াদর িাটার তুল ামূলক সম্পরকয ভিভিরি বীমা মপ্রািাক্ট প্র য়ণ করা হয় এবাং লস
মরভসও অনুুু্ায়ী ভপ্রভময়ারমর হার ভ ধ যারণ করা হয়।



একটি ভ ভদ যষ্ট স্থার র আবহাওয়ার িথ্য ম্ম - অভিভরক্ত বৃভষ্ট্াি, বন্যা, খরা, িা্মাত্রা ইিযাভদ ভররয়ল টাইম িাটার সাংরক্ষণ
ও গণ ার ভিভিরি বীমার দাবী ্ভররশাধ করা হয়। ্া প্রকৃি ক্ষভির ভ রীরখ য়।



আবহাওয়া সূচকিভিভক শস্য বীমায় মদখা ্ায় এটি  সহজ ও স্বচ্ছ ্িভি;
 দাবী ভ রূ্ণ ্িভি অিযন্ত সহজ;
 অভি অল্প সমরয়র মরে দাবী ্ভররশাধ করা ্ায়;
 প্রশাসভ ক খরচ কম, ফরল ভপ্রভময়ামও অর্ক্ষাকৃি কম; ও
 আন্তজযাভিক পু াঃবীমাকররণর সুভবধা।

এভিভব’র সহায়িায় সাধারণ বীমা কর্যাররশ কর্তক
য বাস্তবাভয়ি ‘আবহাওয়া সূচকভিভিক শস্য বীমাাঃ
থ াে সচ রাোর েন্য অর্ থ
ে িায়ু পররিতথজনর প্রিাি ল াকাজি ায় কৃিকজেরজক ক্ষয়ক্ষরত্ির স্বাি ম্বী হজয় তাজের স্বািারিক ক ক
ন্ত্রনা জয়র আরর্ থক প্ররতিান রিিাজ র ্জ জ এেীয় ্ন্নয়ন ব্যাংক (এর,রি)এর অর্ থায়জন সাধারণ িী া কজপথাজরেন ২০১৪ লর্জক ২০১৮ সা পর্ থন্ত
পরীক্ষামূ ক িাজি আিহাওয়া সূচকরিরিক েস্য িী া প্রকল্প িাস্তিায়ন কজর।
এজত িাং াজেে আিহাওয়া অরধেপ্তর সহজর্ার তা কজর। পরীক্ষামূ ক
আিহাওয়া সূচকরিরিক েস্য িী া প্রকল্প িাস্তিায়জন সািীজকর অরিজ্ঞতা
রনম্নরূপাঃ


প্রকরল্পর আওিায় খরা প্রব অঞ্চল ভহসারব রাজশাহী, বন্যা প্রব অঞ্চল
ভহসারব ভসরাজগঞ্জ এবাং সাইরলা প্রব অঞ্চল ভহসারব ম ায়াখালী এই
৩টি মজলার ২০টি উ্রজলা ২০টি স্বয়াংভিয় আবহাওয়া মস্টশ (AWS)
স্থা্ করা হরয়রছ;



১৬,৪২৬ জ ক্ষুদ্র ও প্রাভন্তক চাভষরক ভবভিন্ন মসভম ার ও FGD’র
মােরম জলবায়ু সম্পভকযি ঝভুঁ ক ও কৃভষ ঝভুঁ ক ব্যবস্থা্ া মকৌশল এবাং
্রীক্ষামূলক আবহাওয়া সূচক ভিভিক শস্য বীমা সম্পরকয Sensitize
করার ্াশা্াভশ প্রকল্প এলাকা ৭টি ্াইলটিাং-এর অধীর ৯,৭০০ কৃষকরর মরে আবহাওয়া সূচক ভিভিক শস্য বীমার
(WIBCI)্ভলভস ইসুয করা হরয়রছ;



৮,২৩৬ টি ্ভলভসর ভব্রীরি কৃষকরদররক দাবী ্ভররশাধ করা হরয়রছ;



বাাংলারদশ আবহাওয়া অভধদপ্তর-এর আবহাওয়া মস্টশ িাটা, প্রকরল্পর আওিায় স্থাভ্ি AWS িাটা এবাং স্যারটলাইট ভিভিক
Remote Sensing িাটার ভিভিরি প্রণীি WIBCI ্ভলভসরি অভিবৃভষ্ট, অ াবৃভষ্ট (খরা), অভিভরক্ত বৃভষ্ট্াি জভ ি
বন্যা, েড় এবাং Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) ইিযাভদ ঝভুঁ ক কিার করর মবাররা, আম ,
আলু, ্টল ও মভরচ মমাট ৫টি ফসলরক বীমার আওিায় আ া হরয়রছ;



দাবীর অাংক মছাট মছাট আকাররর হওয়ায় মমাবাইল ব্যাাংভকাং (ভবকাশ) ব্যবহার করর কৃষকরদররক সহরজ ও দ্রুিিম সমরয়
্ভররশাধ করা হয়।

সাধারণ বীমা কর্যাররশ কর্তক
য বাস্তবাভয়ি ‘হাওড় বন্যা সূচক শস্য বীমাাঃ
বাাংলারদরশর উির-পূব যাঞ্চলীয় হাওড় এলাকা মমঘালয় ্ব যিমালার ্াদরদরশ অবভস্থি হওয়ায় ঐ অঞ্চরলর কৃষকরদর উ্াভদি ফসল
ঘরর মিালার ঠিক পূব য মূহুরিয প্রায়শাঃ অভিভরক্ত বৃভষ্ট্াি ও অপ্রিযাভশি ্াহাড়ী ঢরল সৃষ্ট
বন্যা (Flash Flood) ক্ষভিগ্রস্ত হয়। এই আকভমযক বন্যার অন্যিম কারণ জলবায়ু
্ভরবিযর র প্রিাব ও িাররির উির-পূব যাঞ্চরল ব্যা্ক বৃভষ্ট্াি। আর এই বৃভষ্ট্ারি
সভঞ্চি ্াভ র প্রবারহর একমাত্র ্র্ হরচ্ছ বাাংলারদরশর উির-পূব যাঞ্চলীয় জলধারা।
্াহাড়ী ঢরল সৃষ্ট বন্যায় এই এলাকা মানুরষর জীব -জীভবকা করর মিারল ভব্্ যস্ত। িাই
্াহাড়ী ঢরল সৃষ্ট বন্যায় (Flash Flood) ফসরলর ক্ষয়ক্ষভিরক বীমার্াগ্য ক্ষভিরি
রূ্ান্তর করর হাওড় অঞ্চরলর কৃষকরদর আভর্ যক সামযথ্য বৃভির লরক্ষয সরকাররর
ভ রদ যশ ায় সাধারণ বীমা কর্যাররশ ২০২০ সারল ্রীক্ষামূলকিারব চালু করররছ ‘হাওড়
বন্যা সূচক শস্য বীমা’। এ বীমার আওিায় মবাররা মমৌসুরম ভকরশারগঞ্জ মজলার ভমোমই
উ্রজলায় ২০২০ সারল ৪১৫ জ ও ২০২১ সারল ৫২৫ কৃষকরক এই বীমার আওিায়
আ া হরয়রছ। MODIS Satellite Data ব্যবহার করর আবহাওয়া প্যারাভমটার ভহসারব Percent of inundated
areas as total geographical area (3*3) km ধরর এই বীমা ্ভলভস প্রণীি হরয়রছ।

ভস রজন্টা ফাউরেশ কর্তক
য সুরক্ষা আওিায় গৃহীি ্দরক্ষ্াঃ
জলবায়ু ্ভরবিযর র প্রভিকূল প্রিাব মমাকারবলায় বাাংলারদরশ মটকসই কৃভষ ব্যবস্থা ও কৃষকরদর
ভস্থভিস্থা্কিা বৃভি করার লরক্ষয সুইস দূিাবাস অর্ যায়র ভস রজন্টা ফাউরেশ ফর
সাসরটইর বল এযভগ্রকালচার কর্তযক ২০১৮ সারলর মসরেম্বর মর্রক বাস্তবাভয়ি ‘Promoting
Risk Mitigation Measures for Climate Change Adaptation’ (সুরক্ষা)'
প্রকল্প আওিায় সাধার বীমা কর্যাররশ এবাং গ্রী মিল্টা ইন্সুযররন্স মকাম্পাভ ভলভমরটি
বাভণভজযকিারব আবহাওয়া সূচক শস্য বীমা ্ভলভস ইসুয কররছ। এই প্রকরল্পর আওিায় এ ্্ যন্ত
মমাট ২১৪ হাজার কৃষরকর আম ধা , মবাররা ধা , আলু, ভুট্টা এবাং ভশরমর ফসরলর বীমা করা
হরয়রছ। ্ার মরে ৩২ মভহলা কৃষক। ভবভিন্ন ভবিরণ চযার ল ম্ম – ব্র্যাক ভস রজ টা
বাাংলারদশ ভলভমরটি, ইরকা-মসাশ্যাল মিরিল্রমন্ট অগায াইরজশ , গ্রাম উন্ন়্ কময, ভজভবরক
এন্টারপ্রাইজ, এবাং ইরজএভব এরগ্রা ভলভমরটি ইিযাভদ ব্যবহার করর এই আবহাওয়া সূচক শস্য
বীমা ্ভলভস কৃষকরদর দ্বারর দ্বারর ম্ৌুঁরছ মদয়া হরচ্ছ। প্রকল্পটি ১৬টি মজলার ৬৪টি উ্মজলারি
সম্প্রসাভরি হরয়রছ। ইরিামরে ৭০০ হাজারররও মবভশ কৃষরক ভবভিন্ন সরচি িামূল মপ্রাগ্রারমর
মােরম শস্য বীমার গুরুত্ব এবাং সুভবধা সম্পরকয অবভহি করা হরয়রছ। এছাি়াও ভবভিন্ন ্ভররবশক এবাং বীমা মকাম্পাভ র ২৫০ টিরও
মবভশ কমীরক আবহাও়্া সূচক-ভিভিক বীমা এবাং এর ্িভির উ্র সক্ষমিা বৃভির প্রভশক্ষণ প্রদা করা হরয়রছ। ্ারা কৃষকরদর
কারছ এই বীমা সম্পরকয প্রচার-প্রচার া কররছ। বীমা ভ ষ্পভির জন্য বীমাকৃি কৃষকরদর ২০ লাখ টাকারও মবভশ ক্ষভিপুররণর অর্ য
্ভররশাধ করা হরয়রছ।

আইএফভস - গ্রী মিল্টা ইন্সুযররন্স মকাাং কর্তক
য গৃহীি ্দরক্ষ্াঃ
ইন্টারন্যাশ াল ভফ াভন্সয়াল কর্যাররশ (আইএফভস)-এর সাভব যক সহায়িায় মবসরকারী -লাইফ বীমা মকাম্পা ী গ্রী মিল্টা
ইন্সুররন্স মকাাং ভগ্ররিি বৃভষ্ট্াি-এর উ্র ভিভি করর ক্ষুদ্রাকারর আবহাওয়া সূচকভিভি শস্য বীমা চালু করররছ। িারা মছাট মছাট
আকারর করয়কটি ্াইলটিাং সম্পন্ন করররছ। বিযমার িারা ক্ষুদ্র ্ভরসরর শস্য বীমা চালু মররখরছ।

অক্সফাম-প্রগভি ইন্সুযররন্স মকাাং কর্তক
য গৃহীি ্দরক্ষ্াঃ
মবসরকারী -লাইফ বীমা মকাম্পা ী প্রগভি ইন্সুযররন্স মকাাং ভলাঃ আন্তাঃজযাভিক সাহায্য সাংস্থার আভর্ যক ও কাভরগভর সহায়িায়
্াইলটিাং মবভসরস ভসরাজগঞ্জ মজলার চরাঞ্চরলর বন্যািান্ত ১৪টি গ্রারম ১৬৬১ টি কৃষক ্ভরবাররক বন্যার ঝভুঁ ক হ্রারস বন্যা
সুচকভিভিক শস্য বীমা চালু করররছ। বিযমার িারা কৃষকরদর আভর্ যক সক্ষমিা বৃভি লরক্ষয কাজ কররছ।

শস্য বীমা চালুর ম্ৌভক্তকিাাঃ
ম্ মকা মসক্টররক সফল ও মটকসই বাভণভজযক ্্ যারয় রূ্ান্তররর অন্যিম পূব যশিয হরলা কা্ যকরিারব ঝভুঁ ক হ্রাস / স্থা ান্তর করা।
আর ঝভুঁ ক স্থা ান্তররর প্রধা উ্ায় হরলা বীমা। এ ্াবি ্ভরচাভলি শস্য বীমা কা্ যিরমর অভিজ্ঞিায় এটা প্রভিয়মা হরচ্ছ ম্,
ভ রনাক্ত কাররণ আবহাওয়া সূচকভিভিক শস্য বীমা চালু
 প্রভিভ য়ি আভর্ যক ও প্রাকৃভিক দূর্ যাগজভ ি ঝভুঁ ক মমাকারবলা কররও
কৃভষ মসক্টর আজ বাভণভজযক ্্ যারয় রূ ্ান্তররর জন্য এ জািীয় শস্য বীমা
অিযন্ত কা্ যকর;
 ম্ মকা ধরর র প্রাকৃভিক দূর্ যারগ ফসলহাভ হরল িা মরাধ করা প্রায়
অসম্ভব। ভকন্তু বীমা করা র্াকরল কৃষকরদররক অন্তি উৎ্াদ খররচর
সম্ভরমাণ আভর্ যকিারব ক্ষভিপুরণ করা সম্ভব। এরি কৃষকরদর মর াবল
চাো র্াকরব এবাং আভর্ যকিারব স্বাবলম্বী হরি ্াররব;
 প্রাকৃভিক দুর্ যারগ সৃষ্ট ক্ষভিগ্রস্তিার অনু্ারি কৃষরকরা ম্ ্ভরমাণ ত্রাণ
বা সাহায্য ্ায় িা প্ররয়াজর র তুল ায় খুবই ্ৎসামান্য িাও ্র্াসমরয়
্ায় া। িাই ভরভলফ বা সহর্াভগিার ভদরক িাভকরয় া মর্রক দূর্ যাগ ্রবিীকারল বীমা দাবী মর্রক প্রাপ্ত অর্ য ভদরয় পু রায়
উৎ্াদ কারজ মর াভ রবশ কররি ্াররব এবাং ভ রজর ্ারয় দাঁড়ারি ্ারর;

 রাষ্ট্র ির্া সরকাররর ো রনরাপিা রনরিত করা চাপ কজ িাজেট বভহ যভূি / অভিভরক্ত দুজর্ থা ত্রাণ তহরিজ র
প্ররয়াজ ীয়িা হ্রাসকররণর মাধারম উন্নয় কমযকারে অভধক অর্ য বরাদ্দ বৃভি এবাং রহণা ীণ অর্ থনীরতর রস্থরতেী তা
রনরিতকরণ সম্ভব;
 ব্যাাংক, এ ভজও এমএফআই সহ ভবভিন্ন আভর্ যক প্রভিষ্ঠা গুরলার কৃরি ল াজনর ররকিারী লরট ও গুণ ত ্ন্নয়ম র ্াশা্াভশ
ঋণগ্রহীিার পররজোজধর ক্ষমিা বৃভির রনিয়তা বৃরি পায়;
 ভবভিন্ন আবহাওয়া সূচকভিভিক শস্য বীমা’র ্রীক্ষামূলক বাস্তবায়র র অভিজ্ঞিায় মদখা ্ায় আভর্ যক ক্ষভির ঝভুঁ ক হ্রাস করর
কৃষরকর কৃভষ আরয়র ভ শ্চয়িা ঠিক রাখরি শস্য বীমা অিযন্ত কা্ যকরী।

শস্য বীমা বাস্তবারয়র প্রভিকূলিা ও চযারলঞ্জাঃ
এ ্াবি ্ভরচাভলি শস্য বীমা কা্ যিরমর অভিজ্ঞিায় মদখা ্ায় এই ধরজনর েস্য িী ার লক্ষজত্র রকছু প্ররতকূ তা ও চযাজ ঞ্জ

রজয়জে লর্ ন - িী া রিিজয় েনসজচতনতার অিাি ও লনরতিাচক ধারনা কৃিজকর আরর্ থক অসচ্চ তা িী া প্ররতিাজনর
সক্ষ তার অিাি কারর রর েক্ষতা ও তজে অিাি অিকাঠাজ ার অনুপরস্থরত র্র্ার্র্ রিতরজনর াধা জে না ্ঠা এিং
সংরিষ্ট লেকজহাল্ডার প্ররতিাজনর অনারহণহ ইতযারে।
প্রভিকূলিা ও চযারলঞ্জ উিররণ সু্াভরশাঃ োতীয় অর্ থনীরত েবুত করার জক্ষয প্রাকৃরতক দূজর্ থাজ র ফজ ফস হারনর
ক্ষরত পুরিজয় রনজত কৃরি তর্া েস্য িী া গুরুত্বপূণ থ ভূর কা পা ন করজত পাজর। তাই এই িী া পররকল্প িাস্তিায়জন সফ তা
অেথন করজত হজ রাষ্ট্রীয় ও প্রারতিারনক পর্ থাজয় রনজমাক্ত সুপাররে গুজ ার ্পর লোর লেয়া একান্তিাজি প্রজয়ােনাঃ
 রাষ্ট্রীয় পৃিজপািকতা ও রেক রনজে থেনায় সংরিষ্ট সক লেকজহাল্ডার প্ররতিানগুজ া ম্ম - wW.G.B, উ্রজলা কৃভষ
অভফস, K…wl e¨vsK, weGwWwm,evsjv‡`k nvIo I Rjvkq Dbœqb Awa`ßi, ¯’vbxq cÖkvmb, GbwRI, GgGdAvB,
জ প্রভিভ ভধ এবাং ভবভিন্ন এভগ্ররগটরদর রনরিেিাজি সম্পৃক্ত কজর কৃরি / েস্য িী া সম্পজকথ েনসজচতনতা সৃরষ্ট করা
লর্জত পাজর। মক া মাট্্ যারয় কৃষকরদর ভ কট কৃভষ কমযকিযারদর ব্য্কিারব গ্রহণর্াগ্যিা ররয়রছ।
 শস্য বীমারক কা্ যকর উ্ারয় বাস্তবায় করল্প ভবরের ভবভিন্ন মদরশর ন্যায় সাবভসভির ব্যবস্থা রাখা এবাং ভপ্রভময়ারম আররাভ্ি
িযট মওকুফ করা ম্রি ্ারর। সাবভসভি প্রদার র লরক্ষয সরকার ও ভবভিন্ন দািা সাংস্থার অর্ যায়র একটি ফাে গে করর বীমা
প্রভিষ্ঠার র সক্ষমিা বৃভি, জ সরচি িা সৃভষ্ট এবাং কৃষকরদর বীমা গ্রহরণ আগ্রহী কররি ভপ্রভময়ারম আভর্ যক সহায়িা ভহসারব
িতুভয ক (Subsidy ) প্রদা করা ম্রি ্ারর;
 শস্য বীমা মপ্রািাক্ট ভিজাই ও ক্ষয়ক্ষভি ভ রূ্র র ভ ভমরে সাংভিষ্ট সকল মস্টকরহাল্ডাররদর ভ কট মর্রক প্ররয়াজ ীয় সকল
িাটা Free of cost ও সহজরবােিারব ভ ভূল িাটা ভ ভশ্চি করণারর্ য একটি কম িাটা cøvUdg© (e-Flatform for
common Data) ‰Zix Kiv †h‡Z cv‡i|
 ভবভিন্ন ব্যাাংক এবাং এ ভজও-এমএফআইরক ভবিরর র মােম ভহসারব ব্যবহার ও ভবিরণকৃি কৃভষ ঋরণর সারর্ শস্য বীমারক
বােিামূলক বারেল মপ্রািাক্ট ভহসারব চালূ করার ভবষরয় ভবরবচ া করা ম্রি ্ারর;
 ভপ্রভময়াম কারলকশ ও উত্থাভ্ি দাবীর অাংক কৃষরকর হারি ম্ৌুঁরছ মদয়ার জন্য মমাবাইল ব্যাাংভকাং চযার লরক সম্পৃক্ত করা
ম্রি ্ারর;
 PPP-এর ভিভিরি সরকারী মবসরকারী -লাইফ বীমা মকাম্পা ীরক শস্য বীমা কা্ যিরমর সারর্ সম্পৃক্ত করা ম্রি ্ারর;
 শস্য বীমা ও গবাভদ ্শু বীমা’সহ সাংভিষ্ট ভবভিন্ন ধরর র কৃভষ বীমার জন্য কৃভষবান্ধব মরগুরলটরী মেমওয়াকয প্রণয় করা ম্রি
্ারর; এবাং
 আধুভ ক িথ্যপ্রযুভক্ত ব্যবহার করর শস্য বীমা মপ্রািাক্ট প্রণয় পূব যক Trial & Error এর ভিভিরি ভবভিন্ন মজলা-উ্রজলায়
্াইলটিাং বাস্তবায় পূব যক হাওড় শস্য বীমার একটি স্থায়ী ও মটকসই মরিল প্রস্তুি করা ম্রি ্ারর।

আবহাওয়া সূচকভিভিক শস্য বীমা চালু করার সম্ভাব া
লেজের রের,রপজত কৃরি লসক্টজরর ্জেেজর্াগ্য অিোন লরজে আসজে। রকন্তু প্ররতিের রিরিন্ন প্রাকৃরতক দূজর্ থা লর্ ন ঘূরন থঝে, েরা
িন্যা, Flash flood ইতযারে কারজণ লেজের রিরিন্ন এ াকার কৃিকজের োন া ও ফস ারে ব্যাপকিাজি ক্ষরতরহণস্থ হয়। এর ফজ
কৃিজকরা আরর্ থকিাজি ারাত্মক ক্ষরতরহণস্থ হজয় পজে। রিজেি কজর প্রারন্তক ও ক্ষুদ্র কৃিক পররিারগুজ া আরর্ থক রিপর্ থজয়র সম্মুেীন হজয়
একিাজর রনাঃস্ব হজয় পজে। ফজ লেো লেয় সা ারেক অরস্থরতা। প্রাকৃরতক দূজর্ থাজ র পর আরর্ থক দূরািস্থার কারজণ কৃিক ণ
থ করজত পাজর না, ফজ কৃরি ্ৎপােন ব্যাহত হয় এিং োতীয় অর্ থনীরতর ্পর চাপ পজে।
স্বািারিক কৃরি ্ৎপােন ব্যিস্থা পূন ঠন
এজহন পরররস্থরত ল াকাজি ার েন্য রি ত িেরগুজ াজত রের,রপজত কৃরির অিোন ক্র া ত হ্রাস লপজত র্াকায় সরকার লেজের কৃরি
্ন্নয়জন নানা মূেী সরকার স স্যা স াধাজনর জক্ষয নানামূেী পেজক্ষপ রহণহণ কজরজে। ত্রান, ন ে সহায়তা, অিকাঠাজ া ত ্ন্নয়ন
ইতযারে। তজি এই ধরজনর পরররস্থরতজত স্থানীয় অিকাঠাজ া ্ন্নয়জনর পাোপারে কৃিক ণ র্রে রনজেরা আরর্ থকিাজি স্বাি ম্বী হজত
পাজর লসটাই হজ া লটকসই স াধান। তার েন্য কৃিকজের অনাকারিত অরনিয়তা িা ঝরুঁ ক অন্যত্র স্থানান্তর করজত পাজর অর্ থাৎ কৃরি
লসক্টজর প্রাকৃরতক দূজর্ থাজ সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষরতজক িী াজর্াগ্য ক্ষরতজত (Insurable Loss) রুপান্তর কজর ঝরুঁ ক রহণহণকারী িী া

প্ররতিাজনর রনকট তাজের ঝরুঁ ক স্থানান্তর কজর আরর্ থক ব্যাকআপ লেয় তজিই তারা স্বাি ম্বী হজত পারজি। এ লক্ষজত্র কৃিকজের েন্য
েস্য িী া রিজেিিাজি ভূর কা পা ন করজি িজ আো করা র্াজছে।।
প্রাকৃরতক দূজর্ থাজ র কারজণ ক্ষরতরহণস্থ কৃিকজের ক্ষরত কাটিজয়র ্ঠার জক্ষয েস্য িী া
ব্যাপকিাজি সম্প্রসারণ করা ল জ দূজর্ থা কা ীন স জয় েস্য ্ৎপােন ব্যাহত হজ ও
িী া লর্জক প্রাপ্ত ক্ষরতপূরজণর াধ্যজ ক্ষরতরহণস্থ কৃিকজের আরর্ থক সহজর্ার তা লেয়া
সম্ভি হজি। লেজের প্রতযন্ত অঞ্চজ কৃরি িী া েরেজয় রেজত পারজ এর রপ্রর য়াজ র হার
কজ আসজি এিং -লাইফ িী া ম্ভ রেশর র বৃভি ্ারব। এোোও বিজেরেক
পুনাঃিী া প্ররতিাজনর রনকট পুনাঃিী া করা র্াকজ ক্ষয়ক্ষরতর ্দ্ভি হজ বিজেরেক
পুনাঃিী াকারীর রনকট লর্জক একটা িে অংে আোয় কজর লেজের অর্ থনীরতজত লর্া
থ ীন স য়ও কৃিকজের আয় রস্থর র্াকজি ও কৃিক ণ তাজের
করা সম্ভি। ফজ দূজর্া কা
জনাি রফজর পাজিন এিং পূজন থা জ পুনরায় কৃরি ্ৎপােজন জনারনজিে করজত
পারজিন। এজত মদরশ মটকসই খাে ভ রা্িা ভ ভশ্চি করাও সম্ভব হরব। সা ররহণকিাজি
কৃরি তর্া লেজের অর্ থননরতক রিত েবুত হজি।

