
 

জাতীয় ভফায় পুযস্কাযপ্রাপ্ত-২০2১ ফা পর ভফায় মভমতয তথ্য ও মিযমিত্র 

 

৫ নভবম্বয ২০২২ মি. তামযভে 5১তভ জাতীয় ভফায় মদফ উরভযে ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় মফবাগ আভয়ামজত এক 

আভরািনা বা ও পুযস্কায মফতযণী অনুষ্ঠান ফঙ্গফন্ধু আন্তজজামতক ভেরন ককন্দ্র, ঢাকায় অনুমষ্ঠত য়। উক্ত অনুষ্ঠাভন জাতীয় 

ভফায় পুযস্কায ২০2১ প্রদান কযা য়। ভফাভয়য কযভত্র মফভল অফদাভনয স্বীকৃমত মভভফ ফাাংরাভদ যকায কর্তজক প্রমত 

ফছয ১০টি কোটাগমযভত ভফায় মভমত/ভফায়ীভক জাতীয় ভফায় পুযস্কায প্রদান কযা য়। পুযস্কায মভভফ ১৮ কোভযট 

ভাভনয ১০ গ্রাভ ওজভনয একটি স্বণ জ দক এফাং নদত্র মফতযণ কযা য়। মনভে জাতীয় ভফায় পুযস্কায-২০2১ প্রামপ্তয 

তামরকা কদোভনা ভরা: 

 

ক্র.নাং. কেমণ ভফায় মভমত/ভফায়ী 

১ কৃমলমবমিক/ামফ জক গ্রাভ উন্নয়ন ভফায় 
কুমরয়া পূফ জাড়া ভফায় কি ও কৃমল োভায মভমত মর. 

গ্রাভ: কুমরয়া, উভজরা: কদফাটা, কজরা-াতযীযা। 

২ ঞ্চয় ও ঋণদান  কক্রমিট ভফায় 

মভিঃ াংকজ মগরফাট জ কস্তা 

 মদ িীষ্টান ককা-অাভযটিব কক্রমিট ইউমনয়ন মর. 

১৭৩/৪, পূফ জ কতজতুযী ফাজায, কতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 

৩ দুগ্ধ ভফায় 
কফায়াইরভাযী প্রাথমভক দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় মভমত মর. 

গ্রাভ: কফায়াইরভাযী, উভজরা-াঁমথয়া, কজরা-াফনা। 

৪ ভমরা ভফায় 
আগাযগাঁও ভমরা ভফায় মভমত মর. 

৭৫/১/১, মিভ আগাযগাঁও, কভযফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

৫ ফহুমুেী ভফায় 
ঢাকা িীমষ্টয়ান ফহুমুেী ভফায় মভমত মর. 

৩৭০ মদলু কযাি, ফড় ভগফাজায, ঢাকা-১০০০। 

৬ ভৎস্যজীফী ভফায় 

ফাাংরাভদ এক্সভাভট জফর মপ াপ্লাইয়া জ ককা-অাভযটিব 

কাাইটি মর. 

৩৮, মফটিআযম ভাভকজট, কেন কযাি, ককাভতায়ারী, কজরা-িট্টগ্রাভ। 

৭ মুমক্তভমাদ্ধা ভফায় 
                                          . 

   -     ,      -     ,       -     ,     -     । 

৮ মফিীন/ভূমভীন ভফায় 

ভধ্যভকুড়া সুতানার মদঘীযাড় ভজাপুকুয ভূমভীন ভফায় 

মভমত মর. 

গ্রাভ- ভধ্যভকুড়া, িাকঘয-নামরতাফাড়ী, উভজরা-নামরতাফাড়ী, কজরা- কযপুয।  

৯ 
যুফ,মফভল কেমণ, তাঁতী অন্যান্য 

কামবমিক ভফায় 

ফমযার আম জরযী ভফায় মভমত মর. 

৯৯, ফীযভেষ্ঠ কোভেন ভমউমিন জাাঙ্গীয ড়ক, ফমযার। 

১০ 
কভ জকতজা/কভ জিাময মযফন েমভক 

কভ জিামযভফায় 

                                     -        

          . 

দ্মা বফন, েোন্ড কযাি, দযঘাট, িফরমুমযাং, িট্টগ্রাভ। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

৫১                                                      ,                                 -২০২১                            

 

 

 



জাতীয় ভফায় পুযস্কায-২০2১ প্রাপ্ত ভফায় মভমত ও ভফায়ী 

১। কেমণ: কৃমলমবমিক/ামফ জক গ্রাভ উন্নয়ন ভফায় 

কুমরয়া পূফ জাড়া ভফায় কি ও কৃমল োভায মভমত মর. 

গ্রাভ: কুমরয়া, উভজরা: কদফাটা, কজরা-াতযীযা। 

 

                                            

                                            

                                          

                                          

কুলরয়া পূফ বাড়া ভফায় সচ ও কৃলল খাভায লভলত লরিঃ এয 

দস্য ১০৪৭ জন। ফতবভানন লভলতয আলথ বক অফস্থা সফ 

স্বচ্ছর। লভলতয যনয়নে লনজস্ব লিতর বফন। লনজস্ব পুকুনয 

ভাে চাল, সালি খাভায, যাচালয লফলবন্ন খানত দস্যনদয 

ভনে ঋণ                 । এ                    

   -                                          

                                              

                                         মভমতয 

ামফ জক কাম জক্রভ মফভফিনায় এ ফছয কৃমলমবমিক/ামফ জক গ্রাভ 

উন্নয়ন ভফায় কেমণভত                                

               ’ কক জাতীয় ভফায় পুযস্কায ২০২১ প্রদান 

কযা র। 

 

 

 

 

 

 

2। কেমণ: ঞ্চয় ও ঋণদান  কক্রমিট ভফায় 

মভিঃ াংকজ মগরফাট জ কস্তা 

মদ িীষ্টান ককা-অাভযটিব কক্রমিট ইউমনয়ন মর. 

১৭৩/৪, পূফ জ কতজতুযী ফাজায, কতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 

 

                                 -              

                                              

                                                  

                                                

                     -  -                     

                                         

                                            

                                                 

      

 

 

              

 

 



                                                 

                                                    

                                                 

                                             

                                                  

                                            

                                                     

                                              

                                            

                                               

                      অফদান এয জন্য          

               এ ফছয ঞ্চয়        /            

কেমণভত জাতীয় ভফায় পুযস্কায ২০২১ প্রদান কযা র। 

 

 

 

 

 

৩। কেমণ: দুগ্ধ ভফায়  

কফায়াইরভাযী প্রাথমভক দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় মভমত মর. 

গ্রাভ: কফায়াইরভাযী, উভজরা-াঁমথয়া, কজরা-াফনা। 

 

১৯৯৪ ানর াফনা সজরায াঁলথয়া উনজরায় সফায়াইরভাযী 

প্রাথলভক দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় লভলত লরিঃ প্রলতলিত য়। 

ফতবভানন ১২২ দনস্যয লভলতটি ফাাংরানদ দুগ্ধ উৎাদনকাযী 

ভফায় ইউলনয়ন লরিঃ এয দস্যদ গ্রণ কনয উৎালদত দুধ 

লযাজগঞ্জ সজরায ফাঘাফাড়ী দুগ্ধ কাযখানায় যফযা কযনে। 

গুণগত ভান ম্পন্ন দুগ্ধ উৎাদন বৃলিয রনযয দস্যনদযনক 

গফাদী শুয জন্য সুলভ ও দানাদায সগা-খাদ্য এফাং বুজ ঘা 

উৎাদননয মাফতীয় প্রলযনণয ব্যফস্থা গ্রণ কনয থানক 

লভলত। লভলতয ভােনভ দস্যনদয স্বাস্থয ম্মত প্রলরিয়য়ায় দুগ্ধ 

সদান লফলনয়ও যাভ ব ও ানতকরনভ প্রলযণ প্রদান কযা 

য়। পুলি চালদা পূযনণ অফদান যাখায় এ ফছয দুগ্ধ ভফায় 

কেমণভত  সফায়াইরভাযী প্রাথলভক দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় 

লভলত লরিঃ’ কক জাতীয় ভফায় পুযস্কায ২০২১ প্রদান কযা 

র। 

 

 

 

 



৪। কেমণ: ভমরা ভফায়  

আগাযগাঁও ভমরা ভফায় মভমত মর. 

৭৫/১/১, মিভ আগাযগাঁও, কভযফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

 

                                            

                  ম জ                              

      ৬                                      

    আগাযগাঁও ভলরা আফান প্রকল্প, আম্ব পযান 

গানভ বন্ট,                    , লফলবন্ন কালযগলয প্রলযণ 

ব্যফস্থা                 কাম বরিয়ভ              

কাম বরিয়নভ                                       

                                                  

                         ,                

                                -               

                                              

  -                                          

                                                

                                          

                                          

দস্যনদয                                        

                                          

                                       ’    এ 

ফছয ভলরা ভফায় কেমণভত জাতীয় ভফায় পুযস্কায ২০২১ 

প্রদান কযা র। 

   

 

 

 

 

 

   

 



৫। কেমণ: ফহুমুেী ভফায়  

ঢাকা িীমষ্টয়ান ফহুমুেী ভফায় মভমত মর. 

৩৭০ মদলু কযাি, ফড় ভগফাজায, ঢাকা-১০০০। 

 

ঢাকা খ্রীলিয়ান ফহুমুখী ভফায় লভলত লরিঃ     

                                        

                             ৬      

         ম জ                              

      লভলতয লনজস্ব জলভয উয লনলভ বত লনজস্ব ৬ 

তরা অলপ বফন যনয়নে।‘ফহুমুখী’ লভলত ওয়ায় 

লফলবন্ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন কনয লভলতয ভােনভ লফপুর 

লযভানণ কভ বাংস্থাননয সৃলি কযা নয়নে।লভলতয 

অলপন সভাট ৩৩ জন কভ বকতবা ও কভ বচাযী লননয়ালজত 

আনেন। লভলতয দস্যনদয ভানে ঞ্চয় ও  ঋণদান 

প্রকনল্পয ভােনভ প্রায় ৩৫০০ জন সরানকয প্রতযয 

কভ বাংস্থান সৃলি নয়নে। লভলতয দস্যনদয আথ ব-

াভালজক উন্নয়ননয রনযয াউলজাং প্রকল্প, ফ্ল্যাট ঋণ 

প্রকল্প এফাং ভট বনগজ সরান প্রকল্প চরভান আনে। 

এোড়াও                 ভযনণাত্তয প্রকল্প, 

লচরনেন এডুনকন স্কীভ, ফহুমুখী সভয়াদী আভানত 

স্কীভ, ফহুমুখী লডনালজট স্কীভ, সরান সপ্রানটকন স্কীভ 

এফাং ফহুমুখী কল্যাণ তলফর লরিয়য় আনে।       

                   ঢাকা খ্রীলিয়ান ফহুমুখী 

ভফায় লভলত লরিঃ’    এ ফছয  ফহুমুেী ভফায় 

কেমণভত জাতীয় ভফায় পুযস্কায ২০২১ প্রদান কযা র।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৬। কেমণ: ভৎস্যজীফী ভফায়  

ফাাংরাভদ এক্সভাভট জফর মপ াপ্লাইয়া জ ককা-

অাভযটিব কাাইটি মর. 

৩৮, মফটিআযম ভাভকজট, কেন কযাি, ককাভতায়ারী, কজরা-

িট্টগ্রাভ। 

 

ফাাংরানদ এক্সনানট বফর লপ           সকা-

অানযটিব সাাইটি লরিঃ ১৯৮৪ ানর প্রলতিা রগ্ন 

সথনক ামুলিক ও লভঠা ালনয ভৎস্য আযণ কনয স্থানীয় 

চালদা পূযণ কনয সদনয লফলবন্ন অঞ্চনরয াাাল 

ফললফ বনে ভৎস্য যপ্তালনয ভােনভ জাতীয় অথ বনীলতনত অফদান 

যাখনে। লভলতয নানভ রীজকৃত ভৎস্য ফাজাযটিয লফলবন্ন 

সদাকান দস্যনদযনক বাড়া প্রদাননয ভােনভ লভলতয আয় 

বৃলি সনয়নে। লভলতয ফতবভান দস্য ৯৭ জন। লভলতয 

কভ বকতবা ও কভ বচাযী এফাং দস্যগনণয কল্যানণ লযা 

বৃলত্ত, বৃযনযান, স্যালননটন, স্বাস্থয সফা, অনুদান, 

পযভালর মুক্ত ভৎস্য াংযযণ ও লফণনন 

জননচতনামূরক প্রলযণ লফলয়ক সফামূরক উন্নয়ন 

কাম বরিয়ভ লযচারনা কযনে। প্রতযয ও নযাযবানফ 

ভৎস্য ফাজানয ভৎস্য াংযযণ, লফণন, আযণ কানজ  

দদলনক প্রায় ৫০০ জন সরানকয কভ বাংস্থাননয সৃলি 

নয়নে।                                      

                                   

                                          

                                          

                 -                   ’    এ 

ফছয ভৎস্য ভফায় কেমণভত জাতীয় ভফায় পুযস্কায 

২০২১ প্রদান কযা র। 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭। কেমণ: মুমক্তভমাদ্ধা ভফায়  

                                          . 

   -     ,      -     ,       -     ,     -

     । 

 

মনায সজরায া বা উনজরায় ১৯৭৮ ানর প্রলতলিত 

য় া বা থানা মুলক্তনমািা ভৎস্যজীফী ভফায় লভলত 

লরিঃ। লভলতয ফতবভান দস্য ২৫০ জন। কাম জকযী 

মূরধন প্রায় ২৪ রয ৫২ াজায টাকা। দস্যনদয আথ ব-

াভালজক উন্নয়নন লভলত লফলবন্ন প্রকল্প লযচারনা 

 

 

 



কযনে। এয ভনে উনেখনমাগ্য র              

             ঞ্চয় প্রকল্প, লযা প্রকল্প, ভাজ 

কল্যাণ প্রকল্প। লভলত দস্যনদয ভনে ঋণ কাম বরিয়ভ 

লযচারনা কনয থানক। ক্ষুিঋণ/ণ্য ঋণ/িব্য ঋণ 

কাম বরিয়নভয ভােনভ দস্যনদয অথ বননলতক উন্নয়ন 

ঘটনে। লভলত লফলবন্ন ভাজকল্যাণমূরক কাজ সমভন- 

কন্যাদায়গ্রস্ত দস্যনদয লফফা অনুদান, লযা অনুদান, 

লচলকৎা ব্যয় লনফ বা এফাং প্রাকৃলতক       জলনত 

অনুদান প্রদান কনয। মভমতয ামফ জক কাম জক্রভ 

মফভফিনায় এ ফছয মুমক্তভমাদ্ধা ভফায় মভমত কেমণভত 

 া বা থানা মুলক্তনমািা ভৎস্যজীফী ভফায় লভলত 

লরিঃ’ কক জাতীয় ভফায় পুযস্কায ২০২১ প্রদান কযা 

র। 

 

 

 

 

 

৮। কেমণ: মফিীন/ভূমভীন ভফায়  

ভধ্যভকুড়া সুতানার মদঘীযাড় ভজাপুকুয ভূমভীন 

ভফায় মভমত মর. 

গ্রাভ- ভধ্যভকুড়া, িাকঘয-নামরতাফাড়ী, উভজরা-নামরতাফাড়ী, 

কজরা- কযপুয। 

১৯৮৪ ানর সযপুয সজরায নালরতাফাড়ী উনজরায 

ভেভকুড়া ভোয সুতানার লদঘীয চাযান ফফাযত 

ভূলভীন জননগািীনক লননয় প্রলতলিত য় ভেভকুড়া 

সুতানার লদঘীযাড় ভজাপুকুয ভূলভীন ভফায় লভলত 

লরিঃ। সকানরূ যকালয ও সফযকালয প্রলতিাননয ঋণ 

ায়তা োড়া ১১৮ জন দস্য লননয় লযচালরত নচ্ছ 

      ।          ম ব                         

             লভলতটি লদঘীনত ভৎস্য চাল কনয 

সদনয লফলবন্ন প্রানে ভাে যফযা কনয ভানেয চালদা 

পুযনণ ালফ বক নমালগতা কনয।               

                                           

                                     

              মভমতয ামফ জক কাম জক্রভ মফভফিনায় 

এ ফছয মফিীন, ভূমভীন ভফায় কেমণভত         

                                          

   ’ কক জাতীয় ভফায় পুযস্কায ২০২১ প্রদান কযা র। 

 

 

 

 

 

 

 



৯। কেমণ: যুফ, মফভল কেমণ, তাঁতী অন্যান্য 

কামবমিক ভফায়  

ফমযার আম জরযী ভফায় মভমত মর. 

৯৯, ফীযভেষ্ঠ কোভেন ভমউমিন জাাঙ্গীয ড়ক, ফমযার। 

 

ফলযার আম বরক্ষ্মী ভফায় লভলত লরিঃ ফলযার দয 

উনজরায় ১৯২৭ ানর প্রলতলিত য়। ফতবভানন ভগ্র 

ফলযার লটি কন বানযন এরাকায ভনে লভলতয 

কাম বরিয়ভ চরভান। লভলতয কাম বকযী মূরধননয লযভাণ 

প্রায় ০৭ (াত) সকাটি টাকা এফাং দস্য ৩৬৫ জন। 

ফলযার নযয প্রাণনকনে ানড় দ তাাং জলভয 

উনয লভলতয ০৪ (চায) তরা লনজস্ব বফন যনয়নে। 

দস্যনদয ফালড় লনভ বাণ লফলবন্ন ব্যফা প্রলতিান গনড় 

সতারায রনযয লভলতয য সথনক জ নতব ঋণ 

প্রদান কযা নয় থানক। লভলতয দস্যগণ ভফায় 

লভলত সথনক সরান লননয় ব্যাটালয চালরত অনটাগালড় 

সভযাভনতয কাযখানা, থাই অযালুলভলনয়ানভয ব্যফা কনয 

রাবফান নচ্ছ। লভলতয দস্যনদয ব্যফানযয জন্য 

ন্যায্যমূনল্য জ্বারানী গ্যা ললরডারায লফরিয়য় কযা নচ্ছ। 

এোড়া দস্যনদয সভধাফী োননদয লযাবৃলত্ত এফাং 

দুস্থনদয লচলকৎায জন্য লফনল অনুদান প্রদান কযা য়। 

মভমতয ামফ জক কাম জক্রভ মফভফিনায় এ ফছয যুফ, লফনল 

সেলণ, তাঁতী অন্যান্য সালবলত্তক ভফায় কেমণভত 

‘        ম ব                   ’ কক জাতীয় 

ভফায় পুযস্কায ২০২১ প্রদান কযা র। 

 

 

 

 

 

 



১০। কেমণ: কভ জকতজা/কভ জিাময, মযফন েমভক, কভ জিাময 

ভফায়  

                                     -

                  . 

দ্মা বফন, েোন্ড কযাি, দযঘাট, িফরমুমযাং, িট্টগ্রাভ। 

 

১৯৪০ াভর দ্মা অভয়র ককাম্পানী মরিঃ এয 

কভ জকতজা/কভ জিাযীভদয আথ জ াভামজক উন্নয়ভনয রভযে 

                                     -

                    প্রলতলিত য়। লভলতয 

ফতবভান দস্য      জন। কাম বকযী মূরধননয লযভাণ 

প্রায় ৫৬ সকাটি টাকা। লযফণ খানত লফলননয়াগ এফাং 

ঋণ লফতযণ কনয আয় বৃলি ও কভ বাংস্থান সৃলি কযা 

লভলতয মূর রযয। তাোড়া লভনানযর ওয়াটায ব্যফা, 

াউলজাং প্রকনল্পয কাজ প্রলরিয়য়াধীন। লভলত লনজস্ব 

মূরধন িাযা লভলতয কভ বকতবা ও কভ বচাযী এফাং 

দস্যগনণয কল্যানণ লযা বৃলত্ত, বৃযনযান, 

স্যালননটন, স্বাস্থযনফা, অনুদান ইতযালদ সফামূরক 

কাম বরিয়ভ লযচারনা কযনে। প্রাকৃলতক দুনম বানগ লভলত 

ফভয় দস্যগনণয ভনে নমালগতায াত ফালড়নয় 

সদয়। মভমতয ামফ জক কাম জক্রভ মফভফিনায় এ ফছয 

কভ জকতজা/কভ জিাযী, মযফণ েমভক কভ জিাযী ভফায় 

কেমণভত ‘                                  

   -                   ’ কক জাতীয় ভফায় 

পুযস্কায ২০২১ প্রদান কযা র। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


