
 

 

জাতীয় ভফায় পুযস্কায-২০20 এয তথ্য ও চিত্র 

 

6 নভবম্বয ২০২1 চি. তাচযভখ 50তভ জাতীয় ভফায় চদফ উরভযে ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় চফবাগ আভয়াচজত এক 

আভরািনা বা ও পুযস্কায চফতযণী অনুষ্ঠান ফঙ্গফন্ধু আন্তজজাচতক ভেরন ককন্দ্র, ঢাকায় অনুচষ্ঠত য়। উক্ত অনুষ্ঠাভন জাতীয় 

ভফায় পুযস্কায ২০20 প্রদান কযা য়। ভফাভয়য কযভত্র চফভল অফদাভনয স্বীকৃচত চভভফ ফাাংরাভদ যকায কর্তজক প্রচত 

ফছয ১০টি কোটাগচযভত ভফায় চভচত/ভফায়ীভক জাতীয় ভফায় পুযস্কায প্রদান কযা য়। পুযস্কায চভভফ ১৮ কোভযট 

ভাভনয ১০ গ্রাভ ওজভনয একটি স্বণ জ দক এফাং নদত্র চফতযণ কযা য়। চনভে জাতীয় ভফায় পুযস্কায-২০20 প্রাচিয 

তাচরকা কদখাভনা ভরা: 

 

ক্র. নাং. কেচণ ভফায় চভচত/ভফায়ী 

১ কৃচলচবচিক/াচফ জক গ্রাভ উন্নয়ন ভফায় 
চদদায াচফ জক গ্রাভ উন্নয়ন ভফায় চভচত চর. 

গ্রাভ: কাচনাথপুয, উভজরা: আদ জ দয, কজরা-কুচভল্লা 

২ ঞ্চয় ও ঋণদান  কক্রচডট ভফায় 
চদ বুচিষ্ট ককা-অাভযটিব কক্রচডট ইউচনয়ন চর. 

গ্রাভ: কদরপুয, উভজরা-যাউজান, কজরা-িট্টগ্রাভ 

৩ দুগ্ধ ভফায় 
কাতাচজয়া প্রাথচভক দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় চভচত চর. 

গ্রাভ: কাতাচজয়া, উভজরা-াজাদপুয, কজরা-চযাজগঞ্জ 

৪ ভচরা ভফায় 
ফাচযধাযা ভচরা ভফায় চভচত চর. 

গ্রাভ: নুভযযিারা, ফনানী, ফািা, ঢাকা 

৫ ফহুভৄখী ভফায় 
জনতা আদ জ গ্রাভ উন্নয়ন ফহুভৄখী ভফায় চভচত চর. 

গ্রাভ: থুকড়া, উভজরা-ডুভৄচযয়া, কজরা-খুরনা 

৬ ভৎস্যজীফী ভফায় 
ভনাভটক মাদুগানারা ভৎস্য িাল ফহুভৄখী ভফায় চভচত চর. 

গ্রাভ: ভনাভটক, উভজরা-ভারছচড়, কজরা-খাগড়াছচড় 

৭ ভৄচক্তভমাদ্ধা ভফায় 
                                           . 

ককন-১, চভযপুয চফচর ফাচণচজেক প্লট-৯, ঢাকা 

৮ চফিীন/ভূচভীন ভফায় 
কাচজয়াকান্দা ভূচভীন ভফায় চভচত চর. 

গ্রাভ: কাচজয়াকান্দা, উভজরা- ফুরপুয, কজরা-ভয়ভনচাং 

৯ 
যুফ, চফভল কেচণ, তাঁতী অন্যান্য 

কাচবচিক ভফায় 

ভঠফাড়ী ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ভফায় চভচত চর. 

গ্রাভ: ভঠফাচড়, উভজরা-কারীগঞ্জ, কজরা- গাজীপুয 

১০ 
কভ জকতজা/কভ জিাচয চযফন েচভক 

কভ জিাচয ভফায় 

                        -                  . 

(      ) 

ফাাংরাভদ ব্যাাংক (পুযাতন বফন) ককাট কযাড, কভতায়ারী, 

িট্টগ্রাভ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

                  ২০20                    ও                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



জাতীয় ভফায় পুযস্কায-২০20 প্রাি ভফায় চভচত ও ভফায়ী 

 

১। কেচণ: কৃচলচবচিক/াচফ জক গ্রাভ উন্নয়ন ভফায় 

চদদায াচফ জক গ্রাভ উন্নয়ন ভফায় চভচত চর. 

গ্রাভ: কাচনাথপুয, উভজরা: আদ জ দয, কজরা-কুচভল্লা 

 

                                                       

                 ’           ও                       

                                                         

                               -                       

                                           ও               

                                                    

                                                       

                                                       

                               ও                    

                                                       

      চভচতয াচফ জক কাম জক্রভ চফভফিনায় এ ফছয কৃচলচবচিক/াচফ জক 

গ্রাভ উন্নয়ন ভফায় কোটাগচযভত ‘                                  

   ’ কক জাতীয় ভফায় পুযস্কায ২০২০ প্রদান কযা র। 

 

 

 

 

 

২। কেচণ: ঞ্চয় ও ঋণদান  কক্রচডট ভফায় 

চদ বুচিষ্ট ককা-অাভযটিব কক্রচডট ইউচনয়ন চর. 

গ্রাভ: কদরপুয, উভজরা-যাউজান, কজরা-িট্টগ্রাভ 

 

বদন্ত                                                    

                   ও                                    

                                                     

              ও                                       

                            -                              

                                             ও          

       ০ ০০০                                    চভচতয 

চনজস্ব অথ জায়ভন কেঁভিা জজফায প্রকল্প, ৬ াজাভযয অচধক নানা জাভতয 

পরজ, ঔলচধ, ফনজ িাযা কযাণ, ১,৫০০টি তার ফীজ কযাণ, দস্যভদয 

ভাভঝ ৭০০ উন্নত াইচিড নাযভকর িাযা চফতযণ, জচভ ক্রয় কভয াউচজাং 

স্কীভ প্রকল্প িালু, ম জটন চভল্পয উন্নয়ভন চদ বুচিস্ট ট্যেচযজভ প্রকল্প িালু, 

ধো স্কুর প্রকল্প, কচভচউচনটি চিচনক, গ্রাভীণ ভচরাভদয   ও কুটিয চভল্প 

উদ্বুদ্ধকযণ প্রভৃচত কাম জক্রভভ চতচন প্রাংনীয়       কযভখ িভরভছন। 

অচধকন্তু           ও                           ম জন্ত          

                                                       ও 

                      অফদান এয জন্য বদন্ত                  

এ ফছয ঞ্চয় ও      /            কোটাগচযভত জাতীয় ভফায় 

পুযস্কায ২০২০ প্রদান কযা র। 

     

 

 

 

 

 

  

 

 



৩। কেচণ: দুগ্ধ ভফায়  

কাতাচজয়া প্রাথচভক দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় চভচত চর.। 

গ্রাভ: কাতাচজয়া, উভজরা-াজাদপুয, কজরা-চযাজগঞ্জ। 

 

াজাদপুয উভজরায কাতাচজয়া গ্রাভভ স্থানীয় দুভধয িাচদা কভটাভত 

দস্যভদযভক দুধ উৎাদভন উৎাচত কভয ১৯৭৩ াভর কাতাচজয়া 

প্রাথচভক দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় চভচত চর. প্রচতচষ্ঠত য়। ফতজভাভন 

২৯৫ দভস্যয চভচতটি ফাাংরাভদ দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় ইউচনয়ন 

চর. এয দস্যদ গ্রণ কভয উৎাচদত দুধ চযাজগঞ্জ কজরায ফাঘাফাচড় 

কাযখানায় যফযা কযভছ। গাবী প্রজনভন জফজ্ঞাচনক দ্ধচতয সূিনায় 

ব্যাক াায্য কভয উন্নত জাভতয গরু প্রজনন দুগ্ধ উৎাদন বৃচদ্ধভত 

কফ ায়ক ভূচভকা ারন কভযভছ। তযর দুগ্ধ এফাং উন্নত জাভতয গাবী 

ারভনয করাভকৌভর বেভদযভক স্বাফরম্বী কযা, কাতাচজয়া গ্রাভভয 

যাস্তাঘাট, নদ জভা, ভজাপুকুয প্রভৃচত চযষ্কায-চযচ্ছন্ন যাখা,        

        দুভধয ভান চনয়ন্ত্রণ কভয তা মথামথবাভফ াংগ্র ও যফযা 

প্রভৃচতয ভাধ্যভভ চভচতটি এ অঞ্চভর উভল্লখভমাগ্য ভূচভকা কযভখ আভছ। 

চভচতয াচফ জক কাম জক্রভ চফভফিনায় এ ফছয দুগ্ধ ভফায় কোটাগচযভত 

কাতাচজয়া প্রাথচভক দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় চভচত চর. কক জাতীয় 

ভফায় পুযস্কায ২০২০ প্রদান কযা র। 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪। কেচণ: ভচরা ভফায়  

ফাচযধাযা ভচরা ভফায় চভচত চর. 

গ্রাভ: নুভযযিারা, ফনানী, ফািা, ঢাকা 

                                                   

            ম জ                        ০              

                   ০২০                         

                            -                      

                                                   

                                                      

                                              

         ও                                        

                                                    

                                                      

                                                    

                                                     

                         ও                            

                                                 এ ফছয 

ভচরা ভফায় কোটাগচযভত জাতীয় ভফায় পুযস্কায ২০২০ প্রদান কযা 

     

   

 

 

 

 

 

 

 



৫। কেচণ: ফহুভৄখী ভফায়  

জনতা আদ জ গ্রাভ উন্নয়ন ফহুভৄখী ভফায় চভচত চর. 

গ্রাভ: থুকড়া, উভজরা-ডুভৄচযয়া, কজরা-খুরনা। 

 

                                                   

                                                  

                                                  

  ম জ                                                

                                   ০২           

        ও                 ও                           

                                                   

                                                   

                                                   

                                                       

                                               

                                               

                                                   

                                             -

                                              

                                                 

             এ ফছয  ফহুভৄখী ভফায় কোটাগচযভত জাতীয় ভফায় 

পুযস্কায ২০২০ প্রদান কযা র    

    

 

 

 

 

 

৬। কেচণ: ভৎস্যজীফী ভফায়  

ভনাভটক মাদুগানারা ভৎস্য িাল ফহুভৄখী ভফায় চভচত চর. 

গ্রাভ: ভনাভটক, উভজরা-ভারছচড়, কজরা-খাগড়াছচড়। 

 

                                                  

                     ০০                             

            ও                                         

                                                       

   -                                                

                                        ও               

                                     ও               

                            য্যজ                       

                ও                       ম জটক ভাগভভ 

ভূচভকা যাখভছ।                                          

                                    ও              

                      ও                             

                                                      

                                           এ ফছয ভৎস্য 

ভফায় কোটাগচযভত জাতীয় ভফায় পুযস্কায ২০২০ প্রদান কযা র। 

 

 

 

 



৭। কেচণ: ভৄচক্তভমাদ্ধা ভফায়  

                                           . 

ককন-১, চভযপুয চফচর ফাচণচজেক প্লট-৯, ঢাকা। 

 

                         (াংদ দস্য)         

       ও            চতচন ফাাংরাভদ আওয়াভী রীগ এয 

প্রচতষ্ঠা রগ্ন ভত একজন চক্রয় কভী। ফঙ্গফন্ধুয আদভ জ উজ্জীচফত 

ভয় কদ গঠভন, কদভয দচযদ্র, তদচযদ্র ও চচছভয় ড়া ভানুভলয 

কল্যাভণ কাজ কযভছন সুদীঘ জকার। চতচন ভৄচক্তভমাদ্ধাভদয বাগ্য 

উন্নয়ভন ভৄচক্তভমাদ্ধাভদয াংগঠিত কভয ভফায় চভচত গঠন কভযন। 

ফতজভাভন চভচতয দস্য ৩৩ জন।          ম জ           

           ০             তায কনর্তভে চভযপুয থানা 

ভৄচক্তভমাদ্ধা পূনফ জান ফহুভৄখী ভফায় চভচত চর. একটি প্রচতচষ্ঠত 

ও স্বনাভধন্য ভফায় চভচতভত রূান্তচযত ভয়ভছ।             

                                ও           

      কদভয চফদ্যভান ভফায় আইন চফচধ অনুমায়ী ভফায় 

চভচত চযিারনায় তায                          

ভৄচক্তভমাদ্ধা ভফায় কোটাগচযভত                          

(াংদ দস্য) কক জাতীয় ভফায় পুযস্কায ২০২০ প্রদান কযা র। 

 

 

 

 

 

 

 

৮। কেচণ: চফিীন/ভূচভীন ভফায়  

কাচজয়াকান্দা ভূচভীন ভফায় চভচত চর. 

গ্রাভ: কাচজয়াকান্দা, উভজরা- ফুরপুয, কজরা-ভয়ভনচাং। 

 

ককানরূ যকাচয ও কফযকাচয প্রচতষ্ঠাভনয ঋণ ায়তা ছাড়া 

২২৪ জন দস্য চনভয় চযিাচরত ভচ্ছ                   

               ।          ম জ                      

                                               

          ও    ০২                         

                                            

                                               

                                                  

                                                    

                                                

              -                            ও    

                                              

                                                  -

              ও                              

       চভচতয াচফ জক কাম জক্রভ চফভফিনায় এ ফছয চফিীন, 

ভূচভীন ভফায়  কোটাগচযভত ‘                        

         ’ কক জাতীয় ভফায় পুযস্কায ২০২০ প্রদান কযা    । 

 

 

 

 

 

 



৯। কেচণ: যুফ, চফভল কেচণ, তাঁতী অন্যান্য কাচবচিক ভফায়  

ভঠফাড়ী ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ভফায় চভচত চর. 

গ্রাভ: ভঠফাচড়, উভজরা-কারীগঞ্জ, কজরা- গাজীপুয। 

 

                                                   

                                                   

                                                     

       চভচতয কাম জকচয ভরধভনয চযভাণ প্রায় ১০৯ ককাটি টাকা। 

চভচতয জচভয চযভাণ ২০৬২.০৭৫ তাাং। চভচতয িাযতরা 

চফচষ্ট চনজস্ব বফন যভয়ভছ। চভচতয চনজস্ব াাতার, স্কুর ও 

চযভাট জ চনভ জাভণয জন্য জচভ ক্রয় কযা ভয়ভছ। চভচতয        

                            ভফায় ফাজায, কেচনাং কন্টায, 

জীভ এন্ড চপটভন কন্টায, চফউটি ার জায এন্ড কেচনাং কন্টায     

কফকাচয এন্ড কচি   ভৎস্য প্রকভল্পয আওতায় চভচত তায চনজস্ব 

জচভভত ফাচণচজেক চবচিভত ভাছ িাল কযভছ। চনজস্ব চযফণ প্রকভল্প 

যভয়ভছ দুইটি ফ জাধুচনক ভাইভক্রাফা ও ীতাত চনয়চন্ত্রত ফ জাধুচনক 

ব্যফস্থা ম্পন্ন একটি এমু্বভরন্স। মা এরাকায ফ জাধাযণভক াফ জযচণক 

কফা চদভয় মাভচ্ছ।   চভচতয াচফ জক কাম জক্রভ চফভফিনায় এ ফছয যুফ, 

চফভল কেচণ, তাঁতী অন্যান্য কাচবচিক ভফায় কোটাগচযভত 

                                 কক জাতীয় ভফায় পুযস্কায 

২০২০ প্রদান কযা র। 

 

 

 

 

 

 

 

১০। কেচণ: কভ জকতজা/কভ জিাচয, চযফন েচভক, কভ জিাচয ভফায়  

                        -                  . (      )   

ফাাংরাভদ ব্যাাংক (পুযাতন বফন) ককাট কযাড, কভতায়ারী, িট্টগ্রাভ। 

 

ফাাংরাভদ ব্যাাংভকয িট্টগ্রাভ াখায কভ জকতজা/কভ জিাচযভদয          

আথ জ-াভাচজক উন্নয়ভনয রভযে ফাাংরাভদ ব্যাাংক        ককা-

অাভযটিব কাাইটি চর. (িভক্রভা) কজরা ভফায় কাম জারয়        

কর্তজক চফগত ২  ০              চনফন্ধন     কভযন। চভচতয 

ফতজভান দস্য  ২ ০ জন। চভচতয দস্যভদয আফান ভস্যা ও 

চযফন ভস্যা ভাধান এফাং কভ জাংস্থান সৃচষ্ট চভচতয ভর রযে। 

চভচত চনজস্ব ভরধন ভত ঋণ চফতযণ, চভচতয অথ জায়ভন        

                       , দস্যভদয অচপভ মাতায়াভতয জন্য 

৮টি ফা ও ১টি ভাইভক্রাফা ক্রয়, কোচন্টন চযিারনা, ব্যফস্থানা 

কাম জক্রভ ও গ্রাক কফা দ্রুত কযায রভযে আধুচনক প্রযুচক্ত ব্যফায 

প্রভৃচত কাম জক্রভভয ভাধ্যভভ চভচতটি দস্যভদয আথ জ-াভাচজক 

উন্নয়ভন উভল্লখভমাগ্য ভূচভকা যাখভছ। চভচতয াচফ জক কাম জক্রভ 

চফভফিনায় এ ফছয কভ জকতজা/কভ জিাচয, চযফন েচভক কভ জিাচয 

ভফায় কোটাগচযভত ফাাংরাভদ ব্যাাংক        ককা-অাভযটিব 

কাাইটি চর. (িভক্রভা) কক জাতীয় ভফায় পুযস্কায ২০২০ প্রদান 

কযা    । 

 

 

 

 

 


