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রযরষ্ট- ১ 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ঘঘারলত রফরবন্ন প্রণ াদনায প্যাণেজমূ  

ক্ররভে নং প্যাণেণজয নাভ ফযাণেয রযভা  

(টাো) 

১ যপ্তারনমুখী রল্প প্ররতষ্ঠানমূণয জন্য রফণল তরফর 5,000 

২ ক্ষরতগ্রস্ত রল্প ও ারব ি ঘক্টণযয প্ররতষ্ঠানমূণয জন্য ওয়ারেিং েযারটার সুরফধা প্রদান 73,000 

৩ ক্ষুদ্র (কুটিয রল্প ) ও ভাঝারয রল্প প্ররতষ্ঠানমূণয ওয়ারেিং েযারটার সুরফধা প্রদান 40,000 

৪ ফাংরাণদ ব্াংে প্রফরতিত আরিএপ (Export Development Fund)-এয সুরফধা ফাড়াণনা 17,000 

৫ Pre-shipment Credit Refinance Scheme 5,000 

৬ রিরেৎে, না ি এফং স্বাস্থ্যেভীণদয রফণল ম্মারন 138 

৭ স্বাস্থ্যফীভা এফং জীফন ফীভা 750 

৮ রফনামূণে খাদ্যাভগ্রী রফতয  2,500 

৯ ১০ টাো ঘেরজ দণয িাউর রফক্রয় 770 

১০ রক্ষযরবরিে জনণগাষ্ঠীয ভাণঝ নগদ র্ ি রফতয  (২,৫০০ টাো েণয ৩৫ রক্ষ দরযদ্রয রযফাণযয ভাণঝ 

রফতয  + ৪.৮৬ রক্ষ ক্ষরতগ্রস্ত ভৎ ও প্রার ম্পদ খাভাযীণদয ভাণঝ রফতয )  

1,326 

১১ 112টি উণজরায তবাগ দরযদ্রয ভানুলণে ফয়স্কবাতা এফং রফধবাবাতা েভ িসূরিয অওতায় অনা + 

প্ররতফরি বাতায অওতা তবাণগ উন্নীত েযা 

815 

১২ গৃীন ভানুলণদয জন্য গৃ রনভ িা  2,130 

১৩ কৃরল োজ মারন্ত্রেীেয  3,220 

১৪ কৃরল োণজ প্রণ াদনা 9,500 

১৫ কৃরল পুনঃর্ িায়ন স্কীভ 8,000 

১৬ রনম্ন অণয়য ঘাজীফী কৃলে/ক্ষুদ্র ব্ফায়ীণদয জন্য পুনঃর্ িায়ন স্কীভ 3,000 

১৭ যোরয অরর্ িে প্ররতষ্ঠাণনয ভাধ্যণভ েভ িসৃজন োম িক্রভ (ল্লী ঞ্চয় ব্াংে: 500 ঘোটি, েভ িংস্থ্ান 

ব্াংে: 1,200 ঘোটি, প্রফাী েো  ব্াংে: 500ঘোটি, অনায রবরির: ৫০০ ঘোটি এফং PKSF: 

৫০০ঘোটি টাো) 

3,200 

১৮ ফার রজযে ব্াংেমূণয এরপ্রর-ঘভ/২০২০ ভাণ স্থ্রগতকৃত ঋণ য অংরে সুদ ভওকুপ ফাফদ 

যোণযয বর্তিেী 

2,000 

১৯ Credit Risk Sharing Scheme (CRS) for SME Sector 2,000 

২০ যপ্তারনমুখী ততরয ঘাাে, িাভড়াজাত ণ্য ও াদুোরণল্পয দুঃস্থ্ শ্ররভেণদয জন্য াভারজে সুযক্ষা 

োম িক্রভ 

1,500 

২১ গ্রাভীন র্ িনীরত পুনরুজ্জীরফত েযা এফং গ্রাভীন জনণদ েভ িসৃজন োম িক্রভ (জরয়তা পা: ৫০, এনরজও 

পা: ৫০, এরিএপ: ৩০০, এএভআ পা: ৩০০, ল্লী দরযদ্রয পা: ৩০০, রফরে: ১০০, ক্ষুদ্র কৃলে পা: 

১০০, রফঅযরিরফ: ৩০০ ঘোটি টাো) 

1,500 

২২ অযও 150টি উণজরা তবাগ ফয়স্কবাতা এফং রফধবাবাতা েভ িসূিীয অওতায় অনা 1,200 
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ক্ররভে নং প্যাণেণজয নাভ ফযাণেয রযভা  

(টাো) 

২৩ ২য় ম িাণয় রক্ষযরবরিে জনণগাষ্ঠীয ভাণঝ নগদ র্ ি রফতয  (২,৫০০ টাো েণয ৩৫ রক্ষ দরযদ্রয 

রযফাণয এফং ১ রক্ষ ক্ষরতগ্রস্ত ঘফাণযা কৃলেণদয ভাণঝ রফতয ) 

930 

২৪ রদনভজুয (১৪ রক্ষ ৩৭ াজায ৩৮৯), রযফন শ্ররভে (২ রক্ষ ৩৫ াজায ৩৩), ক্ষুদ্র ব্ফায়ী (৫০ 

াজায ৪৪৫) এফং ঘনৌ-রযফন শ্ররভেণদয (১ াজায ৬০৩) জন প্ররত নগদ ২৫০০/- টাো েণয 

অরর্ িে ায়তা প্রদান। 

(ঘভাট উোযণবাগী: ১৭ রক্ষ ২৪ াজায ৪৭০ জন)  

450 

২৫ য এরাোয় রনম্ন অণয়য জনাধাযণ য ায়তায রণক্ষয অগাভী ২৫ জুরাআ ণত ৭ অগস্ট ম িন্ত ১৪ 

রদন ম িন্ত াযা ঘদণ ৮১৩টি ঘেণে রফণল ও.এভ.এ োম িক্রভ (িার ২০,০০০ ঘভ. টন ও অটা 

১৪,০০০ ঘভ.টন) রযিারনা েযা।  

150 

২৬ ৩৩৩ ঘপান নম্বণয জনাধাযণ য নুণযাণধয ঘপ্ররক্ষণত খাদ্য ায়তা প্রদাণনয জন্য ঘজরা প্রােণদয 

নুকূণর রফণল ফযাে প্রদান। 

100 

২৭ গ্রাভী  এরাোয় েভ িসৃজনমূরে োম িক্রণভ র্ িায়ণনয জন্য ল্লী ঞ্চয় ব্াংে, েভ িংস্থ্ান ব্াংে ও 

র.ঘে.এ.এপ.-এয ভাধ্যণভ ঋ  ায়তা প্রদাণনয (৪ তাং সুণদ) রণক্ষয আতপূণফ ি প্রদি ৩ াজায 

২০০ ঘোটি টাোয রতরযক্ত ফযাে প্রদান। 

1,500 

২৮ ম িটন খাণতয ঘাণটর/ঘভাণটর/রর্ভ ােি-এয জন্য েভ িিাযীণদয ঘফতন/বাতা রযণাণধয রণক্ষয 

ব্াংে ব্ফস্থ্ায ভাধ্যণভ ৪ তাং সুণদ Working Capital ঋ  ায়তা প্রদান। 

1,000 

     

  ঘভাট:  187,679 

  রভররয়ন ভারেিন িরায: 22,080 

  রজরির'য তাং: 6.23 

 


