
বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৯-২০ 

                                                                                                            রযরষ্ট-১ 

 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ঘঘারলত রফরবন্ন প্রণ াদনায প্যাণেজমূ 

ক্ররভে 

নং 

প্যাণেণজয নাভ ফযাণেয রযভা  

(টাো) 

১ ততযী ঘালাে যপ্তারনমূখী খাণতয শ্ররভেণদয ঘফতন-বাতা ব্যাত যাখায স্বাণথ ে রফণল তরফর ৫ াজায ঘোটি  

২ ক্ষরতগ্রস্ত রল্প ও ারব ে ঘক্টণযয প্ররতষ্ঠানমূণয জন্য ব্যফায় টিরেণয় যাখণত স্বল্প সুণদয 

ওয়ারেেং েযারটার ঋ  সুরফধা প্রদান 

৪০ াজায ঘোটি 

৩ ক্ষরতগ্রস্ত কুটিয রল্প ক্ষুদ্র ও ভাঝারয রল্প প্ররতষ্ঠানমূণয জন্য স্বল্প সুণদয ওয়ারেেং েযারটার 

ঋ  সুরফধা প্রদান 

২০ াজায ঘোটি 

৪ ব্যাে-টু-ব্যাে ঋ ণেয অওতায় োঁচাভার অভদারনয সুণমাগ বৃরিয রণক্ষয এক্সণাট ে ঘডণবরণভন্ট 

পাণেয অোয ৩.৫ রফররয়ন ডরায ণত ৫ রফররয়ন ডরাণয উন্নীত েযা এফং এয সুণদয ায ২ 

তাংণ রনধ োয  

১২ াজায ৭৫০ 

ঘোটি 

৫ যপ্তারনোযেণদয ক্ষভতা বৃরিয রণক্ষয রপ্র-রণভন্ট ঘক্ররডট রযপাআন্যান্স রিভ নাণভয ঋ  সুরফধা 

চালু েযা 

৫ াজায ঘোটি 

৬ েণযানা ঘযাগীণদয ঘফা প্রদাণন রনণয়ারজত রচরেৎে, না ে ও স্বাস্থ্যেভীণদয দুআ ভাণয ঘফতণনয 

ভরযভা  রফণল ম্মানী প্রদান 

১০০ ঘোটি 

৭ েণযানা ঘযাগীণদয ঘফা প্রদাণন রনণয়ারজত রচরেৎে, না ে ও স্বাস্থ্যেভী এফং এ ংক্রান্ত রনণদ েনা 

ফাস্তফায়ণন ভাঠ প্রান, অআন-শংখরা যক্ষাোযী ফারনী, স্ত্র ফারনী ও প্রতযক্ষবাণফ রনণয়ারজত 

প্রজাতণন্ত্রয ন্যান্য েভ েচাযী দারয়ত্ব ারনোণর েণযানা বাআযাণ অক্রান্ত ণর ফা অক্রান্ত ণয় 

মৃত্যযফয  েযণর তাণদয রযফাযণে উমৄক্ত ক্ষরতপূয  প্রদান 

৭৭০ ঘোটি 

৮ েণযানা বাআযা প্রাদূব োণফয োযণন ঠাৎ েভ েীন ণয় ড়া দরযদ্র ভানুণলয জন্য রফনামূণে খাদ্য 

ায়তা প্রদাণনয জন্য ৫ রক্ষ ঘভরিে টন চার ও ১ রক্ষ ঘভরিে টন গভ রফতয  

২ াজায ৫০০ 

ঘোটি 

৯ েণযানা বাআযা প্রাদূব োণফ ক্ষরতগ্রস্ত রনম্ন অণয়য জনণগাষ্ঠীয ভাণঝ ১০ টাো ঘেরজ দণয চার রফক্রয় ২৫০ ঘোটি 

১০ েণযানা বাআযাণয প্রাদূব োণফয োযণন েভ েীনতা ও অণয়য সুণমাগ হ্রা ণত রত দরযদ্র 

জনণগাষ্ঠীণে সুযক্ষা রদণত াযাণদণ ৫০ রক্ষ উোযণবাগী রযফাণযয প্রণতযেণে ২ াজায ৫০০ 

টাো েণয নগদ থ ে রফতয  

১ াজায ২৫৮ 

ঘোটি 

১১ েণযানা বাআযাণয প্রবাফ ঘথণে দরযদ্র ভানুলণদয যক্ষা েযায জন্য াভারজে রনযাত্তা ফরণয়য 

অওতা ফাড়াণনায রণক্ষয ফয়ি বাতা, রফধফা ও স্বাভী রনগৃীতা ভররা বাতা ও প্ররতফরি বাতায 

উোযণবাগীয ংখ্যা ঘভাট ১১ রক্ষ জন বৃরি 

৮১৫ ঘোটি 

১২ েণযানা বাআযাণ ক্ষরতগ্রস্থ্ গৃীন ভানুণলয জন্য গৃ রনভ োণ  থ ে ফযাে 
 

২ াজায ১৩০ 

ঘোটি 

১৩ েণযানা বাআযাণয প্রাদুবোফ যফতী ভণয় কৃলণেয উৎারদত ধান-চাণরয ন্যায্যমূে প্রারপ্ত ও 

ফাজাণয চাণরয দাভ রস্থ্রতীর যাখায রণক্ষয ধান-চাণরয যোরয ংগ্র ও রফতযণ য রক্ষযভাো 

দুআ রক্ষ ঘভ: টন বৃরি 

৮৬০ ঘোটি 

১৪ কৃরল মারন্ত্রেীেযণ  ায়তা প্রদান ৩ াজায ২২০ 

ঘোটি 

১৫ কৃরল বত্যেরেয রযভা  বৃরি ৯ াজায ৫০০ 

ঘোটি 

১৬ কৃলণেয ঋ  প্রারপ্ত জীেযণ য রণক্ষয কৃরল পুনঃথ োয়ন িীভ গঠন ৫ াজায ঘোটি 

১৭ রনম্ন অণয়য ঘাজীফী, কৃলে ও ক্ষুদ্র ব্যফায়ীণদয জন্য পুনঃথ োয়ন িীভ ঘঘাল া ৩ াজায ঘোটি 

১৮ কৃরল ও কৃরল ংরিষ্ট উৎাদন ও ঘফা, ক্ষুদ্র ব্যফা, ক্ষুদ্র ও কুটিয রল্প আতযারদ খাণত গ্রাণভয দরযদ্র 

কৃলে, রফণদণপযত প্রফাী শ্ররভে এফং প্রররক্ষত তরু  ও ঘফোয মৄফাণদয গ্রাভী  এরাোয় ব্যফা 

ও অত্মেভ েংস্থ্ানমূরে োণজ স্বল্প সুণদ ঋ  রফতয  

২ াজায ঘোটি 

১৯ ফার রজযে ব্যাংেমূণয এরপ্রর-ঘভ/২০২০ ভাণয স্থ্রগতকৃত ঋণ য অংরে সুদ ভওকুপ ফাফদ 

যোরয বত্যেরে 

২ াজায ঘোটি 

২০ এএভআ খাণতয জন্য ঘক্ররডট গ্যাযারন্ট িীভ (Credit Guarantee Scheme)  ২ াজায ঘোটি 

২১ যপ্তারনমূখী ততরয ঘাাে, চাভড়াজাত ণ্য ও াদুোরণল্পয দু:স্থ্ শ্ররভেণদয জন্য াভারজে সুযক্ষা 

োম েক্রভ 

১ াজায ৫০০ 

ঘোটি 

ঘভাট (টাোয়) ১ রক্ষ 20 াজায 

153 ঘোটি 

ঘভাট (ভা: ডরাণয) ১4 াজায 14 

রভররয়ন 

রজরডর’য তেযা াণয ৪.30 

 

 


