Department of Agriculture, Government of West Bengal
User manual for “Online application process for FSSM/ OTA/ CHC”
কৃষি যন্ত্রপাষি ককনার জনয সরকারী অনুদান
২০২১-২০২২

❑ ষকভাবে আবেদন করবেন?

কৃ ষিদপ্তর, পষিমবঙ্গ সরকাররর ওরেবসাইট www.matirkatha.net এ ষিরে অনলাইরন আরবদন করা যারব।

❑ আবেদবনর সময়সীমা
অনলাইরন আরবদন পত্র www.matirkatha.net ওরেবসাইট বযবহার করর আিামী ৪ঠা নবভম্বর ২০২১ সকাল ১১.০০ টা কেবক
১৮ই নবভম্বর ২০২১ ষেকাল ৩.০০ ঘটিকা পযযন্ত িৃহীত হরব।তথ্যষমত্র ককরের মাধ্যরমও অনলাইন আরবদরন জমা কদওো
কযরত পারর।
ষেস্তাষরি জানবি মাটিরকোর সার্কুলার কসকশন এর কনাটিষিবকশবন ষিবয় FM- GO -21-22 ষিক করুন।
(http://matirkatha.net/departmental-circulars/)

❑ আবেদনপত্র ককান ককান প্রকবের জনয গ্রহণ করা হবে?
1)কৃ ষি যন্ত্রাষদ ক্ররের জনয আষথ্যক অনুদান প্রকল্প (FSSM)
2) ক্ষু দ্র কৃ ষি যন্ত্রপাষত ক্ররের জনয এককালীন ভতুয ষক প্রকল্প (OTA – SFI)
3) কৃ ষি যন্ত্রাষদ ভাড়া ককে স্থাপরনর জনয ভতুয ষক প্রকল্প (CHC)

❑ িমু পূরবণর সময় প্রবয়াজনীয় িেয যা লািবে
(১) কভাটার কার্য নম্বর

(২) আধ্ার নম্বর
(৩) কমাবাইল নম্বর
(৪) প্ররতযক আরবদনকারীর জনয কভাটার কার্য নম্বর, আধ্ার নম্বর এবং কমাবাইল নম্বর আলাদা হরত হরব। দুইজন
আরবদনকারীর কক্ষরত্র এই ৩টি তরথ্যর মরধ্য ককারনা ১টিও ষমল থ্াকরল তার করষজরেশন সম্ভব নে।

(৫) যষদ ককারনা বযষি ষনরজ আরবদন কররন এবং তার কৃ িক বন্ধু আইষর্ নম্বর কথ্রক থ্ারক তরব ষদরত হরব।
(৬) জষমর পষরমান
(৭) সম্পূর্য ঠিকানা ( কমৌজা , কজ এল এবং খষতোন নম্বর )
(৮) সষক্রে বযাংক অযাকাউরের সম্পূর্য তথ্য
(৯) কয যরন্ত্রর জনয আরবদন কররবন কৃ ষির যাষন্ত্রকীকরর্ ওরেবসাইট কথ্রক তার মযানুফ্যাকচারার / যরন্ত্রর নাম /
ষর্লাররর নাম / মরর্ল নম্বর আরি কথ্রক ঠিক করর ষনরত হরব আরবদরনর পূরবয
(১০) আরবদনকারীর কভাটার কার্য ও বযারের পাসবইরের প্রথ্ম পাতা বা কচরকর ছষব JPEG / JPG করর ২০০ ককষব সাইরজ
আপরলার্ কররত হরব।
(১১) আরবদরনর পর ষপ ষর্ এফ্ এর কশরি ষক ষক র্কুরমেস ষনরে রাখরত হরব তার পূর্ায ঙ্গ তাষলকা কদওো থ্াকরব।

ষিম

FSSM

প্রবয়াজনীয় ডর্কবমন্ট জমা
করবি হবে
1.
2.
3.
4.
5.

কপ্রাফ্মযা অষলিরকশন ফ্ময।
কভাটার কার্য
আধ্ার কার্য
জষমর পচযা / দষলল
বযাে পাসবুরকর প্রথ্ম
কপরজর কজরক্স।

আবেদনপত্র
অনলাইন আবেদবনর জনয িাইল আপবলাড
জমা
করবি হবে
করার স্থান

ভিুু ষকর পষরমাণ

৫০ কথ্রক ৬০ শতাংশ ভতুয ষক
কমষশরনর মূরলযর ওপর অথ্বা

পাওো যারব

সবযাষধ্ক ৩ লক্ষ টাকা , দুরের মরধ্য কযটি
নূনযতম।

1. কপ্রাফ্মযা অষলিরকশন ফ্ময।
2. কভাটার কার্য
ক্ষু দ্র যন্ত্রপাষতর কসরটর ওপর সবযাষধ্ক ৫০
শতাংশ অথ্বা ১০ হাজার টাকা , দুরের
OTA - SFI 3. আধ্ার কার্য
মরধ্য কযটি নূনযতম।
4. বযাে পাসবুরকর প্রথ্ম

ব্লক কৃ ষি
অষফ্স

•

বযাে র্কুরমে এবং কভাটার কারর্যর কষপ
২০০ KB size এর মরধ্য jpeg file format
এ আপরলার্ কররত হরব

•

জষমর পচযা / দষলরলর কষপ ১ MB size
এর মরধ্য pdf format format এ আপরলার্
কররত হরব
বযাে র্কুরমে এবং কভাটার কারর্যর কষপ
২০০ KB size এর মরধ্য jpeg file format
এ আপরলার্ কররত হরব

•
ব্লক কৃ ষি
অষফ্স

•

জষমর পচযা / দষলরলর কষপ ১ MB size
এর মরধ্য pdf format format এ আপরলার্
কররত হরব

•

আধ্ার কার্য এবং কভাটার কারর্যর কষপ
২০০ KB size এর মরধ্য jpeg file format;
বাস্তু জষমর তথ্য; প্ররজক্ট ষররপাটয ;
ষর্লাররর কথ্রক প্রাপ্ত ককারটশন (১ MB size
এর মরধ্য pdf format ) এ আপরলার্ কররত
হরব

কপরজর কজরক্স।

কপ্রাফ্মযা অষলিরকশন ফ্ময।
কভাটার কার্য
আধ্ার কার্য
জষমর পচযা / দষলল (চাি
কযািয জষম ধ্াযযয হরব না
)।
5. বযাে পাসবুরকর প্রথ্ম
কপরজর কজরক্স।
6. ষর্রটলস প্ররজক্ট ষররপাটয I
1.
2.
3.
4.

CHC

•

•
•
•

TFO ( Total Financial Outlay) : যন্ত্রাষদর
মূলয + পষরবহন মূলয + বাষিযক পষরচযযা
বাবদ খরচ ( 3 years ) + আচ্ছাদন ততরী + ১
বছররর বীমাকরর্।
কজলা কৃ ষি
TFO - নূনযতম ২০ লক্ষ কথ্রক সবযাষধ্ক
অষফ্স
২৫০ লক্ষ
নুযনিম ভিু ষক : TFO এর ৪০ %
TFO ২৫০ লক্ষ এর অষধ্ক হরল সবযাষধ্ক
ভতুয ষক ১০০ লক্ষ পযযন্ত পাওো যারব।

প্রকল্পগুলির সংলিপ্ত লিিরণ

কৃলি যন্ত্রালি ক্রয়ের জন্য আলথক
ি অন্ুিান্ প্রকল্প
Financial Support Scheme for Farm Mechanization (FSSM)
কারা এই প্রকয়ল্পর সুলিধায় াগী হয়ে পারয়িন্
যে য োন ো ব্যক্তি, ক্ষুদ্র ও প্রোন্তি

যেণীর য োন ো

ৃ ষ , সমব্োয় সংস্থো (PACs), যেৌথ দোয়ব্দ্ধ য োষ্ঠীর (JLGs), ফোমোস
ম ম যপ্রোন্তিউসোর

অ ো ম োইনেশ (FPO), স্বন্ত র্মর য োষ্ঠীর (SHC) অধী ক্ষুদ্র ও প্রোন্তি
প্র নের সুনেো

ন্ত নে পোরনব্ । এছোড়ো ন্তেন্ত

যেণীর য োন ো ৃ ষ

এব্ং ৃ ষ

স্বোথ ময োষ্ঠী (FIG'S) সদসয এই

ন্তব্ ে 8 ব্ছনর ৃ ন্তষ েোন্তি ী রণ প্র নের য োন ো সুনেো

য

ন্ত । পাওয়ার টিলার

এেং কসালার পাম্পবসট ক্রয় করার জনয আবেদনকারীর নূনযিম জষমর পষরমান ১ একর ো ১০০ শিক হবি হবে।
এি এস এস এম প্রকবের অন্তভু ক্ত কৃষি যন্ত্রপাষির িাষলকা ও ভিু ষক
SL NO.

Name of the
Scheme

Category

Name of the Machinery

Amount

% of the MRP

1

FSSM

Power Tiller / Rotary Tiller

Power Tiller /Rotary Tiller upto 8 Hp

65,000

50

2

FSSM

Weeding And Interculture Machinery

Power Weeder (Engine operated 5.1
Hp and above)

63,000

50

3

FSSM

Pumps & Irrigation Equipment

Electric Pumpset 1.5 - 3.0 Hp

6,000

50

4

FSSM

Pumps & Irrigation Equipment

Electric Pumpset 3.1 - 5.0 Hp

10,000

50

5

FSSM

Pumps & Irrigation Equipment

Petrol / Diesel Pumpset 1.5 - 5.0 Hp

10,000

50

SL NO.

Name of the
Scheme

Category

Name of the Machinery

Amount

% of the MRP

6

FSSM

Crop Residue Management Machinery

Straw Choper / Shredder / Mulcher / Straw
reaper

72,800

50

7

FSSM

Power Tiller / Rotary Tiller

Power Tiller /Rotary Tiller 8.1 Hp and above

85,000

50

8

FSSM

Harvesting & Threshing Equipment

Self Propelled Power Reaper

75,000

50

9

FSSM

Weeding And Interculture Machinery

25,000

50

10

FSSM

35,000

50

11

FSSM

Sowing and Planting machinery

Self Propelled Rice Transplanter 4 Rows

2,00,000

50

12

FSSM

Sowing and Planting machinery

Self Propelled Rice Transplanter 6 Rows

3,00,000

50

13

FSSM

Sowing and Planting machinery

Zero Tillage Multi Crop Planter 9 row &
above (above 35bhp drawn)

75,000

50

14

FSSM

Sowing and Planting machinery

Multi Crop Planter

75,000

50

15

FSSM

Pumps & Irrigation Equipment

Solar Pumset DC 2 Hp

118800

60

16

FSSM

Pumps & Irrigation Equipment

Solar Pumset DC 3 Hp

178200

60

17

FSSM

Pumps & Irrigation Equipment

Solar Pumset DC 4 Hp

237600

60

18

FSSM

Pumps & Irrigation Equipment

Solar Pumset DC 5 Hp

297000

60

19

FSSM

Pumps & Irrigation Equipment

Solar Pumpset AC 2 Hp

95040

60

20

FSSM

Pumps & Irrigation Equipment

Solar Pumpset AC 3 Hp

142560

60

Power Weeder (engine operated up to 2
HP)
Power Weeder (engine operated 2.1 - 5.0
Weeding And Interculture Machinery
Hp)

SL NO.

Name of the
Scheme

Category

Name of the Machinery

Amount

% of the MRP

21

FSSM

Pumps & Irrigation Equipment

Solar Pumpset AC 4 Hp

190080

60

22

FSSM

Pumps & Irrigation Equipment

Solar Pumpset AC 5 Hp

237600

60

23

FSSM

50

FSSM

100000

50

25

FSSM

Multi Crop Thresher / Paddy Thresher upto
4MT/hr Capacity
Maize Sheller up to 4 MT/ hr by motor above
5hp or tractor above 35hp
Groundnut Sheller up to 4 MT/ hr by motor
above 5hp or tractor above 35hp

100000

24

Harvesting & Threshing
Equipment
Harvesting & Threshing
Equipment
Harvesting & Threshing
Equipment

100000

50

26

FSSM

Tillage Machinery

Rotavator 6-8 feet

44,800

50

27

FSSM

Plant Protection Machinery

Engine operated power sprayer above 16 litre

10,000

50

28

FSSM

Sowing and Planting machinery

Autometic Potato Planter

75,000

50

29

FSSM

Harvesting & Threshing
Equipment

Potato Digger Self Propelled / Tractor Drawn

50,000

50

30

FSSM

Post Harvest & Milling Machinery

Mini Rice Mill/ Rice Dehusker

240000

60

31

FSSM

Post Harvest & Milling Machinery

Mini Dal Mill

150000

60

32

FSSM

Post Harvest & Milling Machinery

Oil Mill with filter press

300000

60

আনব্দ
োরীর েন্তমর পন্তরমো েন্তদ এন র যব্ন্তশ যমৌেো / খন্তেয়ো
খন্তেয়ো এর েথয ন্তদনে পোরনব্।

ম্বনর থোন

যসনক্ষনে আনব্দন র সময় অন্তেন্তরি যমৌেো এব্ং

ককাথাে কযাগায়যাগ করয়িন্ : ব্লন র সহ - ৃ ন্তষ অন্তধ েমোর অন্তফস।

িুদ্র কৃলি যন্ত্রপালে ক্রয়ের জন্য এককািীন্ েত লি ক প্রকল্প
One Time Assistance - Small Farm Implements (OTA - SFI)

কারা এই প্রকয়ল্পর সুলিধায় াগী হয়ে পারয়িন্
যে য োন ো ব্যক্তি, ক্ষুদ্র ও প্রোন্তি

যেণীর য োন ো ৃ ষ , সমব্োয় সংস্থো (PACs), যেৌথ দোয়ব্দ্ধ য োষ্ঠীর (JLGs), ফোমোস
ম যম প্রোন্তিউসোর

অ ো ম োইনেশ (FPO), স্বন্ত র্মর য োষ্ঠীর (SHC) অধী ক্ষুদ্র ও প্রোন্তি

ৃষ

যেণীর য োন ো ৃ ষ

, ৃষ

স্বোথ যম োষ্ঠী (FIG'S) সদসয এব্ং

সংঘ এই প্র নের সুনেো ন্ত নে পোরনব্ । এছোড়ো ন্তেন্ত ন্তব্ ে 8 ব্ছনর ৃ ন্তষ েোন্তি ী রণ প্র নের য োন ো সুনেো য
েত লি ক : ক াট িায় র ৫০% িা ১০,০০০ টাকার য়ধয কযটট লন্ম্নের
আনব্দন র সময় অ ুনমোন্তদে মযো ুফযো চোর ও েনির মনিল ম্বর যদওয়ো আব্ন্তশয ।
য োথোয় যেো োনেো

রনব্ : ব্লন র সহ - ৃ ন্তষ অন্তধ েমোর অন্তফস।

ন্ত ।

প্রকবের অন্তভু ক্ত কৃষি যন্ত্রপাষির িাষলকা ও ভিুু ষক
SL
Name of
NO. the Scheme
1
OTA-SFI

Category

Name of the Machinery

Amount

% of the MRP

Pvc/Hdpe Delivery Pipe

10,000

50 percent for combination of products

Micro Pot for raising seedling

10,000

50 percent for combination of products

Manual Weeder

10,000

50 percent for combination of products

Manual Sprayer

10,000

50 percent for combination of products

2

OTA-SFI

3

OTA-SFI

4

OTA-SFI

Pumps & Irrigation Equipment
Others / Special Purpose
Machinery
Weeding And Interculture
Machinery
Plant Protection Machinery

5

OTA-SFI

Harvesting & Threshing Equipment

Manual thresher

10,000

50 percent for combination of products

6

OTA-SFI

Harvesting & Threshing Equipment

10,000

50 percent for combination of products

7

OTA-SFI

Sowing and Planting machinery

Manual Chaff Cutter
Drum Seeder / Direct Rice
Seeder

10,000

50 percent for combination of products

8

OTA-SFI

9

Conoweeder

10,000

50 percent for combination of products

OTA-SFI

Weeding And Interculture
Machinery
Plant Protection Machinery

Solar Light Trap

10,000

50 percent for combination of products

10

OTA-SFI

Sowing and Planting machinery

Manual Dibbler

10,000

50 percent for combination of products

11

OTA-SFI

Transportation & Storage

Seed bin/ Gola

10,000

50 percent for combination of products

12

OTA-SFI

Battery operated sprayer

10,000

50 percent for combination of products

13

OTA-SFI

Manual seeder (for mat nursery)

10,000

50 percent for combination of products

14

OTA-SFI

Seed Tray (For mat nursery)

10,000

50 percent for combination of products

15

OTA-SFI

Plant Protection Machinery
Others / Special Purpose
Machinery
Others / Special Purpose
Machinery
Sowing and Planting machinery

Manual Seed Drill

10,000

50 percent for combination of products

কৃলি যন্ত্রালি

াড়া ককন্দ্র স্থাপয়ন্র জন্য েত লি ক প্রকল্প
Custom Hiring Centre (CHC)

কারা এই প্রকয়ল্পর সুলিধায় াগী হয়ে পারয়িন্

য োন ো ব্যক্তি, ব্যক্তিব্ , ম সমব্োয় সংস্থো(PACs), ব্যোনে এ োউন্টস আনছ এম
যফিোনরশ , মোন্তল ো োধী

ফোম,ম অংশীদোর ফোম,ম সহ োরী সংস্থো, ফোমোস
ম ম ক্লোব্, ৃ ষ

interest group-FIGs), ব্যোক্তি ে / পোব্ন্তল
য োম্পোন্ত I আনব্দ

যেৌথ দোয়ব্দ্ধন োষ্ঠী(JLGs), স্বন্ত র্মর য োষ্ঠী(SHGs),SHGs ক্লোস্টোর ও

ন্তলন্তমনেি I

ে 8 ব্ছনর

উৎপোদ

সংস্থো (FPOs), ৃ ষ

ৃ ন্তষ েিোন্তদ র্োড়ো য ন্দ্র স্থোপন র ে য য ো ও সুন্তব্ধো য য় ন্ত

োরীর এই প্র নের ে য েোর আনব্দন র অধীন সুন্তব্ধোপ্রোপ্ত েন্তম ( ন্ত েস্ব েন্তম / ইেোরো / র্োড়ো )থো নে হনব্ I

প্রকয়ল্পর অন্ত ত ক্ত
ি কৃলি যন্ত্রপালের োলিকা ও

েত লি ক

TFO ( Total Financial Outlay) : েিোন্তদর মূলয + ব্োন্তষ ম পন্তরচেো ম ব্োব্দ খরচ + আচ্ছোদ তেরী + ১ ব্ছনরর ব্ীমো রণ।
TFO ( Total Financial Outlay) : ূ যেম ২০ লক্ষ যথন
ন্ুযন্ে

স্বোথ ম য োষ্ঠী (Farmers

সব্োন্তম ধ

২৫০ লক্ষ

েত লি ক : TFO ( Total Financial Outlay) এর ৪০ %

TFO ( Total Financial Outlay) ২৫০ লক্ষ এর অন্তধ
আবেদন কজলাবি করবি হবে I

হনল সব্োন্তম ধ

র্েত ন্তম

১০০ লক্ষ পেি
ম পোওয়ো েোনব্।

এম

প্রকবের অন্তভু ক্ত কৃষি যন্ত্রপাষির িাষলকা

1

Name of the
Scheme
CHC

2

CHC

3

CHC

4

CHC

5

CHC

6

CHC

Tillage Machinery
Harvesting & Threshing
Equipment
Harvesting & Threshing
Equipment
Crop Residue Management
Machinery
Crop Residue Management
Machinery
Tractor

7

CHC

Tractor

AGRICULTURAL TRACTOR Above 35–50 HP(PTO)

8

CHC

Tractor

AGRICULTURAL TRACTOR Above 50–70 HP (PTO)

9

CHC

Transportation & Storage

Tractor/Power tiller Trolley (Both hydraulic and normal)

10

CHC

Power Tiller (5-16 HP)

11

CHC

12

CHC

13

CHC

14

CHC

Power Tiller / Rotary Tiller
Harvesting & Threshing
Equipment
Harvesting & Threshing
Equipment
Weeding And Interculture
Machinery
Tillage Machinery

15

CHC

Sowing and Planting machinery

SL NO.

Category

Name of the Machinery
Ridger
Multi Crop Thresher / Paddy Thresher up to 4MT/hr by motor above 5.0 Hp or tractor
above 35 Hp
Maize Sheller / Thresher up to 4 MT/ hr by motor above 5.0 Hp or tractor above 35
Hp

Mulcher
Rectangular Baler ( 14 - 30 Kg)
AGRICULTURAL TRACTOR Above 20-35 HP(PTO)

Self Propelled Power Reaper
Reaper Binder
Power Weeder (Above 5 HP)
Cultivator/Rotavator
Potato Planter (20-35 bhp Driven)

SL NO.

Name of the
Scheme

Category

Name of the Machinery

16

CHC

Harvesting & Threshing Equipment

Potato Digger/Harvester

17

CHC

Sowing and Planting machinery

Potato Planter below 20 bhp Driven

18

CHC

Sowing and Planting machinery

Multi Crop Planter

19

CHC

Sowing and Planting machinery

Pneumatic Planter

20

CHC

Harvesting & Threshing Equipment

Power Paddy Thresher

21

CHC

Land levelling machinery

Tractor operated back hoe loader

22

CHC

Others / Special Purpose Machinery

Automatic rice nursery sowing machine

23

CHC

Harvesting & Threshing Equipment

Combine Harvester

24

CHC

Post Harvest & Milling Machinery

Mini Rice Mill/ Rice Dehusker

25

CHC

Post Harvest & Milling Machinery

Mini Dal Mill

26

CHC

Post Harvest & Milling Machinery

Mini Oil Mill with filter

27

CHC

Land levelling machinery

Laser Land Leveller

SL NO.

Name of the
Scheme

Category

Name of the Machinery

28

CHC

Crop Residue Management
Machinery

Super Straw Management System

29

CHC

Sowing and Planting machinery

Self propelled rice transplanter 4 Rows

30

CHC

Sowing and Planting machinery

Self propelled rice transplanter 6 Rows

31

CHC

Sowing and Planting machinery

Self propelled rice transplanter 8 Rows

32

CHC

Sowing and Planting machinery

Self propelled rice transplanter 16 Rows

33

CHC

Sowing and Planting machinery

Tractor drawn Zero Tillage Seed Cum Fertilizer Drill

34

CHC

Crop Residue Management
Machinery

Baler Round (14 - 30 Kg)

35

CHC

Crop Residue Management
Machinery

Happy seeder

36

CHC

Crop Residue Management
Machinery

super seeder

37

CHC

Sowing and Planting machinery

Turbo Seeder

38

CHC

Weeding And Interculture
Machinery

Power Weeder (Engine opt above 5 Hp )

www.matirkatha.net ওনয়ব্সোইে যথন

আনব্দ

রোর পদ্ধন্তে

মাটিরকো ওবয়ে সাইবটর "

1 কৃষির যাষন্ত্রকীকরণ" আইকন এ
িীক করুন।

2

2 এই স্থায়ন্ ক্লীক করুন্

(১) আরবদরনর পূরবযই
আরবদন
কররবন
তা

Manufacturer

/

কয

যরন্ত্রর

জনয

Know your
Dealer কথ্রক তার

মযানুফ্যাকচারার / যরন্ত্রর নাম / ষর্লাররর
নাম / মরর্ল নম্বর ঠিক করর ষনরত হরব।

(২) সমস্ত স্কীরমর জনয এই বছর কথ্রক
সাবষসষর্ কত প্রাপ্ত যন্ত্রপাষত " ড্রপ র্াউন "
কথ্রকই ককবলমাত্র পাওো যারব।

3

করজজস্টার করয়ে এইখায়ন্ ক্লীক করুন্

আবির েছবরর আবেদনকারীরা সরাসষর আবেদবনর
জনয এইস্থাবন ( ) িীক করুন।
ষেবশি দ্রষ্টেযঃ
ষবিত ৪ বছররর আরবদনকারীর মরধ্য যারা কয কয
স্কীরমর যন্ত্রপাষতর সাবষসষর্ গ্রহর্ করররছন, এই বছর
FSSM & OTA SFI স্কীরমর ককারনা যন্ত্রপাষত তারদর কক্ষরত্র
উপলব্ধ হরব না। তারদর আরবদরনর সমে " APPLY NOW"
কত ক্লীক কররল এই দুইটি স্কীরমর BUTTON ষনষিে
কদখারব।

েথয পয়ড় এখায়ন্ ক্লীক করুন্

করজজয়েযন্

প্রলেটা লিল্ড আিলযযক। জল ন্া থাকয়ি (OTA-SFI এর কিয়ে ) লন্য়জর
িালড়র খলেোন্ কিওো যায়ি।

আয়িিয়ন্র জন্য এই স্থায়ন্ ক্লীক করুন্

কয ককায়ন্া একটট স্কীয় আয়িিয়ন্র জন্য ক্লীক করুন্

1

আবেদন পবত্রর ষেেরণ (FSSM )

2

To Be Continue ..

3

4

1

3

আবেদন পবত্রর ষেেরণ(OTA-SFI )

2

4

1

আবেদন পবত্রর ষেেরণ(CHC )

2

3

4

5

6

আয়িিন্পে submit হওোর পর application ID কম্পিউটার জিয়ন্ কিখায়ি।

❖ আবেদবনর পর আপনাবক
প্রবয়াজনীয়
ডর্কবমন্টস
আপবলাড
করবি
হবে।
ডর্কবমন্টস
আপবলাবডর
পবরই প্রদত্ত্ব ষপ ষড এি
ডাউনবলাড হবে।

আবেদনপত্র অনলাইবন পূরণ
করার পর ষনষদু ষ্ট সমবয়র মবযয
কৃষি অষিবস HARD COPY (িবমু র
ছাপাবনা কষপ) জমা কদওয়ার
আবি শুযুমাত্র যন্ত্রপাষি একোর
এষডট করা কযবি পাবর

