Standard Operating Procedure for “KrishakBandhu” Scheme of the Agriculture Department
(Ref: “Duare Sarkar” Campaign)
Scheme objective:
1. To support farmers financially during pre-production stage by providing production input purchase
assistance
2. To give income protection to farm-families in case of farmer’s untimely demise.
Scheme components:
There are two components of the scheme:
a) “Krishak Bandhu” (Assured Income) scheme and
b) “Krishak Bandhu”( Death Benefit) scheme.
Scheme benefits:
a) In Krishak Bandhu (Assured Income) scheme every farmer having ROR and recorded Bhagchasi (Sharecropper) will be eligible to get financial support of Rs. 5000/- per year for one acre or more of cultivable land
owned. Farmers having less than one acre of land will be eligible for assistance on pro rata basis subject to a
minimum of Rs. 2000/- per farmer per year. The financial support under the Scheme is payable in two equal
installments, first during Kharif and second during Rabi season in each year.
b) In Krishak Bandhu (Death Benefit) scheme, in the event of death of a farmer /recorded Bhagchasi (Sharecropper) in the age group of 18 - 60 years, the legal heirs of the deceased will be eligible for one time grant of
Rs. 2,00,000/-(Rupees Two Lakh) only. The legal heir will be determined by the BDO as per the set procedure.

Standard Operating Procedure (SOP) for Krishak Bandhu (Assured Income) Scheme :
Eligibility Criteria: All farmers having cultivable land with RoR, Patta or Forest Patta and recorded [in RoR]
Bhagchasi (Share-cropper), are eligible for getting assistance under this scheme.
Process flow forregistration at GP Level Camps:
1. The farmer is to fill up and submit application form in the GP where he has maximum land holding.
2. The farmer has to submit photocopies of the following documents at the time of application and also
produce the original for verification:


Latest RoR of Cultivable Land/ RoR recorded with Barga / Patta Record/ Forest Patta



Valid Voter ID card (mandatory)



ADHAR Card (optional)



Bank pass book 1st page/ Cancelled Cheque



One passport size recent photograph (original).

 Valid mobile phone number.
3. The Farmer whose application is accepted at the camp will be verified online using Krishak Bandhu (KB)
App (depending on availability of internet connectivity) and the applicant will be issued an
Acknowledgement Slip on the spot.

Process flow of approval of the application:
1. In case digitization of physical applications is not possible at the Duare Sarkar camp, the same will be
digitized at the office of the Assistant Director of Agriculture (ADA) of the Block using the KB App and
an Acknowledgement ID will be automatically generated for every applicant in the KB Portal.
2. The ADA will verify the application details and land details.
3. After checking, if the details are found to be correct, the ADA will approve the case and thereby the
enrolment will get completed. If the details are incorrect, he will reject the application and file it. The
applicant will get a system generated sms stating the reason for rejection.
4. Approved and Rejected farmer database will be saved in the KB Portal.
Payment of Assitance:
1. The List of all enrolled farmers as on the cut-off-date for the particular season (Kharif or Rabi) is
downloaded from the KB Portal by Webel and provided to the West Bengal State Co-operative Bank
Ltd. (WBSCBL) for DBT of assistance.
2. The WBSCBLwill verify the Bank Account details of the farmers and transfer the assistance to the Bank
Accounts of the beneficiaries through online DBT method.
3. The invalid Bank Account details, if any, are sent back to the ADA for correction.

FAQ for Krishak Bandhu (AI) Scheme:
1. Who is eligible to get benefit of the scheme?
Ans: Any farmer having ROR in his name or recorded [in the RoR] Bhagchasi (share-cropper).
2. Which documents are required for application?
Ans.: Voter ID, RoR, Bank pass book 1st page/ Cancelled Cheque (Originals for verifications] & one
photocopy) and recent passport size photograph.
3. Will Farmers get any acknowledgementafter submission of the Application?
Ans. Yes, they will get the Acknowledgement Slip.
4. How much is the Extent of Assistance?
Ans. Maximum of Rs. 5000/- and a minimum of Rs. 2000/- per year (paid in two installments of 50% of
the approved assistance).
5. What will be the Mode of Payment?
Ans. Through DBT in the Bank A/c of the Beneficiary.
6. Will the Farmers get assistance in Filling up of the Application Form?
Ans. Yes, Bengali (vernacular) Forms will be available at the camp which can be filled up with the help
of the Govt. designated persons.

Standard Operating Procedure (SOP) for Krishak Bandhu (Death Benefit) Scheme.
Eligibility criteria: In the event of the death of any farmer or a recorded Bhagchasi (Share Cropper) in the age
group of 18 – 60 years, the legal heir of the deceased will be eligible to get a one-time grant of Rs. 2,00,000/(Rupees two lakhs only).
Process flow for application at GP Level Camps:



Claimaint(s) can collect the application form from the Duare Sarkar camp.
Duly filled up application in the prescribed form addressed to the Assistant Director of Agriculture
(ADA) of the Block should be submitted along with following documents:
i) Photocopy of the Identity of the deceased farmer/recorded Bhagchasi (Voter Id/Aadhar card/Pan
card/Passport).
ii) Photocopy of death certificate of the deceased farmer/recorded Bhagchasi,
iii) Elligible Claimaint(s) certificate(s) from the B.D.O.
iv) ROR of the deceased farmer/recorded Bhagchasi
v) Self declaration of the claimaint(s) in a specified format (available at the camp). In case of juvenile
claimaint(s) his/her legal guardian’s declaration will also be required on the self declaration form.

Process flow of approval of the application:
i) The ADA of the block will scrutinize the application to satisfy himself about its genuineness and
completeness. If found in order, the ADA will forward the application with all documents to the Assistant
Director of Agriculture(Admn.) of the Subdivision.
ii) The ADA(Admn.) will sanction the application after necessary checks and send the case to the Director of
Agriculture & EoS through Deputy Director of Agriculture(Admn.) of that district for payment of grant.
iii) The DAWB & EoS will issue instructions to the West Bengal State Co-operative Bank Ltd. (WBSCBL) to
disburse the grant.
iv) The WBSCBL will transfer the approved amount of the grant to the respective claimants in their respective
bank accounts through DBT.

FAQ for Krishak Bandhu (DB) Scheme:
1. Where can the applicants get the prescribed application form?
Ans. Claimaint(s) can collect the same from the Duare Sarkar camp or may download it from the
website www.matirkatha.gov.in or www.matirkatha.net.
2. Who will issue the legal claimaint(s) certificate(s)?
Ans. BDO of the Block.
3. Can application form be submitted in the camp?
Ans. Yes.

4. If there are more than one claimant, will each claimant get Rs. 2,00,000/- ?
Ans. No.
The total grant amount will be Rs.2,00,000/- (Rupees two lakh only) per family and will be divided
among the claimants as per “Elligible Claimant certificate” issued by the BDO.

কৃষ ষিভাগগর "কৃক িন্ধু " প্রকগের প্রামাণ্য কাযয প্রণ্াী
("দুয়াগর রকার" অষভযান)
প্রকগের উগেলয:
১) চা শুরুর আগগ কৃ কগের কৃ ষ উপকরণ ক্রগের জন্য ােতা।
২) অমগে কৃ গকর মৃতযযগত তাাঁর পষরবারগক আষথিক যরক্ষা প্রোন্।
প্রকগের অংল:
ক) "কৃ ক বন্ধয" (যষন্ষিত আে) প্রকল্প
খ) "কৃ ক বন্ধয" (মৃতযযজষন্ত ােতা) প্রকল্প
প্রকগের ুষিধা:
ক) "কৃ ক বন্ধয" (যষন্ষিত আে) প্রকগল্প ন্ষথভয ক্ত কৃ ক  ভাগচাী এক একর বা তার অষিক কৃ ষগযাগয
জষমর জন্য বছগর ৫০০০/- টাকা ােতা পাোর যযাগয। এক একগরর কম জষমর জন্য আন্যপাষতক াগর
ােতা পাগবন্। তগব বছগর ন্ূন্যতম ২০০০/- টাকা পাগবন্। এই টাকা েযই ষকষিগত পাগবন্। প্রথমটি খষরফ
মযরশুগম  ষিতীে ষকষি রষব মযরশুগম।
খ) "কৃ ক বন্ধয" (মৃতযযজষন্ত ােতা) প্রকগল্প ১৮ যথগক ৬০ বছর বেগর কৃ ক বা ন্ষথভয ক্ত ভাগচাীর
মৃতযযগত তাাঁর আইন্ ম্মত উত্তরাষিকারী (রা) এককাীন্ েযই ক্ষ টাকা ােতা পাোর যযাগয। ংষিষ্ট
ব্লগকর মষষ্ট উন্নেন্ আষিকাষরক আইন্ ম্মত উত্তরাষিকারী ষন্িিারণ কগর যেগবন্।
"কৃকিন্ধু " (ুষনষিত আয়) প্রকগের প্রামাণ্য কাযয প্রণ্াী
প্রকেটির অধীগন আার যযাগযতা:
কৃ কগের ষন্জ ন্াগম কৃ ষগযাগয জষমর পরচা / পাট্টা / বন্ষবভাগগর পাট্টা থাকগত গব অথবা ষন্বন্ধীকৃ ত
ভাগচাী গত গব।
গ্রাম ঞ্চাগয়ত স্তগর ষনিন্ধীকরগণ্র দ্ধষত:
১) যয গ্রাম পঞ্চাগেগত বিাষিক কৃ ষজষম আগছ কৃ কগের যইখাগন্ ষন্বন্ধীকৃ ত গত গব।
২) কৃ কগক ষন্ন্ষষখত মূ ন্ষথ যেখাইো একটি কগর প্রষতষষপ েরখাগির াগথ যযক্ত কগর ষেগত গব।


াম্প্রষতক চাগযাগয জষমর পরচা / বগিা ষন্বন্ধীকরগণর ন্ষথ / পাট্টা বা বন্ষবভাগগর পাট্টার ন্ষথ।



ববি যভাটার কাডি (আবষলযক)



আিার কাডি (ঐষিক)



বযাঙ্ক পাবযক / বাষত বযাঙ্ক যচক



পাগপাটি াইগজর াম্প্রষতক একটি ছষব



চায যমাবাই যফান্ ন্াম্বার

৩) কৃ গকর েরখাি গৃীত গ "কৃ ক বন্ধয" আগপর মািযগম যাচাই করা গব (ইন্টারগন্ট ংগযাগ উপব্ধ
গ) এবং তাাঁগক প্রাষি স্বীকার রষে যেো গব।
দরখাস্ত অনুগমাদগনর দ্ধষত:
১) "েযোগর রকার" ষলষবগর েরখাগির ষডষজটাইগজলন্ ম্ভব ন্া গ (ইন্টারগন্ট ংগযাগগর অভাগব) যটি
ংষিষ্ট ব্লক কৃ ষ েিগর "কৃ ক বন্ধয" আগপর মািযগম ষডষজটাইজড কগর একন্গজযমন্ট আই ষড ংগ্র কগর
"কৃ ক বন্ধয" যপাটিাগ ংযযক্ত করা গব।
২) ংষিষ্ট কৃ ষ অষিকতি া েরখাগির ষবলে তথয যাচাই করগবন্।
৩) েরখাগির ব তথয ঠিক গ  কৃ ষ অষিকতি ার অন্যগমােগন্র পগর যটি ষন্বন্ধীকৃ ত গব। যষে
েরখাগির ষববরণ ঠিক ন্া ে যটি বাষত গব এবং েরখািকারী বাষতগর কারণ এ.এম.এ এর মািযগম
জান্গত পারগবন্।
৪) অন্যগমাষেত  বাষত কৃ কগের তথয "কৃ ক বন্ধয" যপাটিাগ রষক্ষত থাকগব।
ায়তা প্রদাগনর দ্ধষত:
১) প্রষত মযরশুগমর (খষরফ বা রষব) ষিষরকৃ ত একটি ষেন্ পযিন্ত ন্ষথভয ক্ত উপগভাক্তাগের তাষকা
"কৃ ক বন্ধয" যপাটিা যথগক ংগ্র কগর গেগব পষিমবঙ্গ রাজয মবাে বযাগঙ্কর কাগছ রাষর
ােতা প্রোগন্র জন্য পাঠাগবন্।
২) পষিমবঙ্গ রাজয মবাে বযাঙ্ক উপগভাক্তাগের বযাঙ্ক একাউন্ট যাচাই কগর অন্াইগন্ রাষর
উপগভাক্তাগের বযাঙ্ক একাউগন্ট টাকা প্রোন্ করগবন্।
৩) ভয  বযাঙ্ক একাউন্ট ংষিষ্ট কৃ ষ অষিকতি ার কাগছ ংগলািগন্র জন্য পাঠাগন্া গব।
প্রায়ল ষিজ্ঞায প্রশ্ন:
১) যক এই প্রকগল্প ােতা পাোর যযাগয?
উত্তর: ষন্জ ন্াগম পরচা থাকা যয যকাগন্া কৃ ক  ন্ষথভয ক্ত ভাগচাী।
২) েরখাগির াগথ ষক ষক ন্ষথ যযক্ত করগত গব?
উত্তর: যভাটার কাডি, পরচা, বযাঙ্ক পাবযগকর প্রথম পাতা / বাষত যচক (যাচাই এর জন্য মূ ন্ষথ
গঙ্গ আন্গত গব) এর একটি কগর প্রষতষষপ এবং পাগপাটি াইগজর াম্প্রষতক একটি ছষব।
৩) েরখািকারী ষক প্রাষি স্বীকাগরর রষে পাগবন্?
উত্তর: যাাঁ, তাাঁরা প্রাষি স্বীকাগরর রষে পাগবন্।
৪) কত টাকা ােতা পাগবন্?
উত্তর: প্রষত বছগর বিাষিক ৫০০০/- টাকা  বিষন্ম্ম ২০০০/- টাকা পাগবন্। অন্যগমাষেত ােতার
পষরমাগণর ৫০% কগর েযই মান্ ষকষিগত পাগবন্।

৫) ষক রূগপ টাকা পাগবন্?
উত্তর: উপগভাক্তাগের বযাঙ্ক একাউগন্ট রাষর টাকা ঢয গক যাগব (DBT)।
৬) কৃ করা ষক েরখাি পূরগণর বযাপাগর যকাগন্া াাযয পাগবন্?
উত্তর: যাাঁ, বাংাে ছাপা েরখাি ষলষবর যথগকই পাো যাগব এবং রকার মগন্ান্ীত বযষক্ত েরখাি
পূরগণ াাযয করগবন্।
কৃক িন্ধু (মৃতুযিষনত ায়তা) প্রকগের প্রামাণ্য কাযয প্রণ্াী
প্রকেটির অধীগন আার যযাগযতা:
এই প্রকগল্প ১৮ যথগক ৬০ বছর বেী কৃ ক অথবা ন্ষথভয ক্ত ভাগচাীর মৃতযয গ তাাঁর আইন্
ম্মত উত্তরাষিকারী (গণ) এককাীন্ েযই ক্ষ টাকা ােতা পাো যযাগয গত পাগরন্।
গ্রাম ঞ্চাগয়ত স্তগর আগিদন করার দ্ধষত:
 যযাগয োষবোর (গণ) "েযোগর রকার" ষলষবর যথগক আগবেন্ পত্র পাগবন্।
 ষন্ন্ষষখত ন্ষথ পূরণ করা আগবেন্ পত্র ঐ ষলষবগর জমা যেগবন্১) মৃত কৃ ক বা ন্ষথভয ক্ত ভাগচাীর ষচত্র পষরচে পগত্রর প্রতযাষেত প্রষতষষপ (যভাটার কাডি /
আিার কাডি / পযান্ কাডি / পাগপাটি প্রভৃ ষত)
২) মৃত বযষক্তর মৃতযযর লংাপগত্রর প্রষতষষপ।
৩) ংষিষ্ট ব্লগকর মষষ্ট উন্নেন্ আষিকাষরক আইন্ ম্মত উত্তরাষিকারী (গণ) এর লংাপত্র
যেগবন্।
৪) মৃত কৃ ক বা ন্ষথভয ক্ত ভাগচাীর ন্াগম জষমর াম্প্রষতক পরচার প্রতযাষেত প্রষতষষপ।
৫) োষবোর (গণ) ষলষবগর রবরা করা স্বগঘাণা পত্র েরখাগির াগথ জমা যেগবন্। ন্াবাক
আগবেন্কারীর যক্ষগত্র স্বগঘাণা পগত্রর াগথ স্বাভাষবক / আইন্ ম্মত অষভভাবগকর যঘাণাপত্র
যপল করগত গব।
(মূ ন্ষথ যাচাই এর জন্য গঙ্গ আন্গত গব)
দরখাস্ত অনুগমাদগনর দ্ধষত:
১) ন্ষথ পরীক্ষার পগর েরখািটি ম্পূণি  যথাযথ গ ংষিষ্ট  কৃ ষ অষিকতি া আগবেন্পত্রটি যই
মকুমার  কৃ ষ অষিকতি া (প্রলান্) এর কাগছ পাঠাগবন্।
২)  কৃ ষ অষিকতি া (প্রলান্) আগবেন্পত্রটি যথাযথ ভাগব পরীক্ষার পর অন্যগমােন্ কগর ম্পূণি তথয
যই যজার উপ কৃ ষ অষিকতি া (প্রলান্) এর মািযগম রাজযিগর পাঠাগবন্।

৩) রাজযিগর কৃ ষ অষিকতি া োষবোর (গণ) এর বযাঙ্ক একাউগন্ট রাষর ােতা প্রোগন্র (DBT) জন্য
পষিমবঙ্গ রাজয মবাে বযাংগক ষন্গেি ল পাঠাগবন্।
৪) পষিমবঙ্গ রাজয মবাে বযাঙ্ক অন্যগমাষেত অথি োষবোর (গণ) এর বযাঙ্ক একাউগন্ট অন্াইগন্ রাষর
পাঠিগে যেগবন্।
প্রায়ল ষিজ্ঞাা প্রশ্ন:
১) ষন্ষেি ষ্ট আগবেন্পত্র আগবেন্কারী (গণ) যকাথাে পাগবন্?
উত্তর: আগবেন্ পত্র "েযোগর রকার" ষলষবর যথগক পাগবন্। এছাড়া www.matirkatha.gov.in অথবা
www.matirkatha.net গেবাইট যথগক ংগ্র করগত পারগবন্।
২) যক আইন্ম্মত উত্তরাষিকারী (গণ) এর লংাপত্র যেগবন্?
উত্তর: ংষিষ্ট ব্লগকর মষষ্ট উন্নেন্ আষিকাষরক (BDO) যেগবন্।
৩) "েযোগর রকার" ষলষবগর ষক আগবেন্পত্র জমা যেো যাগব?
উত্তর: যাাঁ, ঐ ষলষবগরই আগবেন্পত্র জমা করা যাগব।
৪) যষে োষবোর একাষিক ে তাগ ষক প্রষত োষবোর েযই ক্ষ টাকা পাগবন্?
উত্তর: ন্া, মৃগতর পষরবার বিগমাট েযই ক্ষ টাকা পাগবন্। একাষিক োষবোর থাকগ ঐ েযই ক্ষ টাকা ন্ষথ
অন্যযােী োষবোরগের মগিয ভাগ কগর যেো গব।

