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সালমা আক্তার (উপকারভ াগীর) সফলতার কাহিনী 

আমি সালিা আক্তার ফেনী ফেলার কাজেরবাগ ইউমনয়ননর িামলপুর গ্রানির এক 

দমরদ্র পমরবানর 1994সানল েম্ম গ্রহণ কমর । িাত্র 18 বৎসর বয়নস একই গ্রানির 

বামসন্দা আমল জেন্নাহ িািুননর সানে িসুমলি শরীয়া ফিাতানবক আিার মবনয় হয়। 

স্বািীর সংসানর েমি েিা ফনই বলনলই চনল। স্বািীর কৃমি কানের সািানয আনয় 

দু’ফবলা দুিুন া ফপনের ভাত েেুাননা দুরুহ মিল । সংসানর আনস 2 সন্তান । বাড়নত  

োনক অভাব অনেন। দামরনদ্রর কিাঘানত আমি যখন েেজমরত, ঠ ক তখনই 2019 

সানল একমদন সানয়রা আপা , ইউমনয়ন সিােকিী উপনেলা সিােনসবা 

কায জালয়, ফেনী সদর,ফেনীর সানে পমরচয় হয়। আপার মনকে সংসানরর যাবতীয় 

দুুঃনখর কামহনী তুনল ধমর। সানয়রা আপা আিার দুুঃনখর কামহনী শুনন পল্লী 

িাতৃনকনে কায জক্রনি 09 সদনসযর 01ঠে কি জমদল গ ন করার েনয পরািশ জ ফদন। 

অবনশনি আমি সদসয হই। পরািশ জ িনত 2019 সানল িামলপুর সিােনসবা 

কি জদনলর সদসয হনয় উপনেলা সিােনসবা কায জালয়,ফেনী সদর ফেনক 10000/-

(দশ হাোর) োকা সদুিুক্ত কু্ষদ্রঋণ মননয় 1ঠে ফসলাই ফিমশন ও  বাকী োকা মদনয় 

মকিু কাপড় মকনন ফসলাই খানত মবমননয়াগ কমর। অল্প মদনন সংসানর আয় আসনত 

শুরু করল। এই আয় মদনয় ফিনল ফিনয়নদর পড়ানলখা, মনয়মিত মকজি পমরনশাধ ও 

সঞ্চয় কমর এবং স্বািীর কৃমি কানে আমে জক সহায়তা কমর।আমি মনয়মিত মকজি 

পমরনশাধ কনর পনুরায় 20000 (মবশ হাোর) োকা গাভী ক্রনয়র  েনয আনবদন 

েিা মদই।আমি ভমবিযনত খািার করার মচন্তা ভাবনা রনয়নি। আিার ফিনল ফিনয়রা 

ফলখাপড়া করনত এখন আর অসুমবধা হনে না।  সিােনসবার সুদিুক্ত কু্ষদ্রঋনণ 

আমি অননকোই স্বেলতা মেনর ফপনয়মি। গ্রানির সবাই আিার স্বেলতা ফদনখ 

িুগ্ধ হনয়নিন। আমি উপনেলা সিােনসবা কায জালনয়র মনকে কৃতজ্ঞ।আিার 

িনতা আরও অসহায় পমরবানরর ভানগযর উন্নয়ন ঘ ুক আমি এই প্রতযাশা কমর। 
 

 

 

 

 

 

  

স্বাক্ষমরত 

সালিা আক্তার 

স্বািী - আলী জেন্নাহ িািুন 

গ্রাি- িালীপুর 

সেল উপকার ফভাগী 

05নং কাজেরবাগ ইউমনয়ন 
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একেন দৃঠি প্রমতবন্ধীর সেলতার  কামহনী 

আমি ফিাুঃ ফদনলায়ার ফহানসন, মপতা িৃত আবদুল িুনাে, গ্রাি- ধমলয়া , ডাক- বালুয়া 

ফচৌিুহনী,ফেনী সদর,ফেলা- ফেনীর বামসন্দা। আমি একেন েম্মগত দৃঠি প্রমতবন্ধী 

।আমি 11 মডনসম্বর 1978 সানল ধমলয়া গ্রানি এক দমরদ্র পমরবানর েম্ম গ্রহণ কমর । 

আিার বাবা একেন মদনিেরু মিনলন। অনাহানর অধ জাহানর আিার মদন কােত। বাবার 

পমরবানর আিার 6 েন সন্তান, তার িনধয শুধুিাত্র আমি দৃঠি প্রমতবন্ধী। আমি 5ি ফেনী 

পয জন্ত  দৃঠি প্রমতবন্ধী  মবদযালনয় পড়ামলখা কমর। অভানবর কারনন আমি আর পড়ামলখা 

করনত পামর নাই। আিার বয়স যখন 25 বৎসর তখন বাবা িা আিানক গমরব পমরবার 

ফদনখ মববাহ করায়। আমি বানস হকামর ও মভক্ষা কনর ফকান রকি সংসার চালাতাি ।  

পুুঁজের অভানব সংসার চালাননা আিার পনক্ষ কঠ ন হনয় ফযত। একমদন বানস হকামর 

করার সিয় আিার সানে সদর উপনেলা সিােনসবা কায জালনয়র ইউমনয়ন সিােকিী 

ফগৌরী মদমদর সানে ফদখা হয় । মতমন আিানক সুদিুক্ষ কু্ষদ্রঋণ ফদয়ার কো প্রিাব করনল 

আমি উনার কোয় হকামর ও মভক্ষাবৃমি ফিনড় সদর উপনেলা সিােনসবা কায জালয় ফেনক 

2017 সানে 5000 (পাুঁচ হাোর) োকা কু্ষদ্র বযবসার েনয সুদিুক্ত পুুঁজে গ্রহণ কমর । এ 

পুুঁজে মদনয় ধমলয়া বানঘর হাে সু্কল ফগইনের সািনন ফিাে একঠে ফদাকান মদনয় বযবসা চালু 

কমর। আিার সােলয ফদনখ পরবতীনত 2018 সানল 1ি পুনুঃমবমননয়ানগ পুুঁজে বামড়নয় 

10,000/- (দশ হাোর) োকা ফদয় এবং2য় পুনুঃমবমননয়ানগ আমি 20,000/-( মবশ হাোর) 

োকা গ্রহন কমর।  োকা মদনয় আমি ফদাকাননর পুুঁজে বাড়াই এবং বাড়মত আনয় আিার 

পমরবানরর স্ত্রী ও 4 েন সন্তান মননয় সংসানর েীমবকা মনব জাহ কমর । সরকানরর ফদয়া 

প্রমতবন্ধী ভাতা আমি পাই । আমি োমন নবীর মশক্ষা কনরানা মভক্ষা। আমি এখন 

মভক্ষাবৃমি ফিনড় কু্ষদ্রবযবসা কমর। আিানক আিার স্ত্রী বযবসার কানে সহনযামগতা কনর। 

বতজিানন আিার একঠে গাভী আনি। ফদাকাননর আয় এবং গাভীর দুধ ফেনক আিার 

সংসানর আয় আনস। পমরনশনি, আমি কৃতজ্ঞতা োনাই িাননীয় প্রধানিন্ত্রী েনননত্রী 

ফশখ হামসনানক। আমি আরও কৃতজ্ঞতা োনাজে উপনেলা সিােনসবা কায জালয়, ফেনী 

সদর,ফেনীর অমেসারসহ সকনলর প্রমত। 

              

 স্বাক্ষমরত  

 ফদনলায়ার ফহানসন 

 মপতািৃত আবদুল 

িুনাে 

 গ্রািুঃধমলয়া  
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নুর ফিাহাম্মদ ভ ুঁঞা পল্লী সিােনসবা কায জক্রি(আ.এস.এস) এর কু্ষদ্রঋনণর 

সেলতার কামহনী 

 

আমি নুর ফিাহাম্মদ ভ ুঁঞা মপতা- ফিাহাম্মদ এিহাক, গ্রাি- পজিি মিনলামনয়া 

গ্রানির বামসন্দা ।আমি এক সিনয় ফবকার মিলাি।2014 সানল আমি একমদন 

কাগে পত্র ও েনো সতযাময়নতর কানে সিােনসবা কায জালনয় আমস। ফদখা হয় 

কােী আজেেলু হক, ইউমনয়ন সিােকিীর সানে।তার কানি এক পয জানয় আিার 

পমরবানরর সাংসামরক মবিনয় আনলাচনা কমর।কােী সানহব আিানক সিােনসবা 

কু্ষদ্রঋনণর কো বনলন।আমি উনার কোয় আগ্রহ হনয় পজিি মিনলামনয়া গ্রানি 10 

সদনসযর 01ঠে কি জদল গ ন কমর।মকিুমদন পর আমি উপনেলা সিােনসবা 

কায জালয় ফেনক আিার নানি 10000 (দশ হাোর) োকা িৎসয চাি স্কীনির েনয 

ঋণ মনই।এ োকা মদনয় আমি 1ি বৎসর 30000 (জত্রশ হাোর) োকা আয় কমর।2য় 

বৎসর আমি 20000 (মবশ হাোর )োকা ঋণ গ্রহণ কমর।এ োকা মদনয় আমি পুনরায় 

িৎসয চানি বযয় কমর । উক্ত োকা িৎসয খানত মবমননয়াগ কনর আমি 40000/-( 

চমল্লশ হাোর) োকা আয় কমর। বতজিানন আিার পুকুনর আনুিামনক 200000/- (দুই 

লক্ষ) োকার িাি আনি। আশা করমি উক্ত িাি মবজক্র কনর আিার 50000/- 

(পঞ্চশ হাোর) োকা আয় হনব। িৎসয ফেনক প্রাপ্ত আয় মদনয় আিার সন্তাননক 

স্নাতনকাির মডগ্রী পড়াই ।আমি আিার ফিনলনক চাকুরীর মপিনন না ফহুঁনে আিার 

সানে িৎসয চানি মনযুক্ত কমর।আমি িৎসয চানি সেলতা পাই। এক সিয় মদন 

আমি অে জাভানব পনে পনে ফবকার ঘুনর ফবড়াতাি ।আে আমি সিােনসবার 

সুদিুক্ত ঋণ মননয় সাবলম্বী হনয়মি। আিার িৎসযচাি ফদনখ গ্রানির আরও ফবকার 

যুবক উদ্বদু্ধ হনয়নি। আিার ভমবিযনত িৎসয হযাচারী করার পমরকল্পনা আনি। 

পমরনশনি আমি সিােনসবা কায জালনযর মনকে কৃতজ্ঞতা োনাই। 

  

 

স্বাক্ষমরত 

নুর ফিাহাম্মদ ভ ুঁঞা 

        মপতা-ফিাহাম্মদ 

এিহাক 

 গ্রাি- পজিি মিনলামনয়া 
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নম্বর-41.01.3029.000.02.065.97- 427                                                                 তামরখ- 12 

মডনসম্বর 2021মি. 
 

মবিয়ুঃ িা  পায জানর 2020-21 অে জ বিনর G2P পদ্ধমতনত সকল ভাতা কি জস মচর সেল বািবায়নন 

মবমভন্ন  কযাোমরনত পুরস্কার প্রদাননর লনক্ষয কি জকতজা/কি জচারীনদর নাি িননানয়ন প্রদান 

প্রসংনগ। 

স ত্র: স্মারক নং 41.01.000.049.23.002.21-1039 তা-02 মডনসম্বর 2021 

        

      উপযু জক্ত মবিয় ও স নত্রর পমরনপ্রমক্ষনত োনাননা যানে ফয, উপনেলা সিােনসবা কায জালয়, 

ফেনী সদর,ফেনীনত িা  পায জানয় 2020-21 অে জ বিনর  G2P পদ্ধমতনত সকল ভাতা কি জস মচর 

সেল বািায়নন মবমভন্ন কযাোগমরনত পুরস্কার প্রদাননর লনক্ষয স ত্রস্থ পনত্রর মননদজশনা মমাতাভেক 

ইউহনয়ন সমাজকমী কযাটাগরীভত 01। জনাে খুরশীদ আলম পাভটায়ারী এেং অহফস 

সিায়ক কযাটাগরীভত  02। জনাে আলী মিাভসনভক িননানয়ন প্রদান করা হনলা।   

 

 সিােনসবা অমেসার (উপনেলা সিােনসবা অমেসার) 

1. আওতাধীন ইউমনয়ন/ ফপৌরসভা কমিঠের সভা মনয়মিত হয় মকনা? হযা ুঁ 

2. উপনেলা কমিঠের সভা যোসিয় অনুঠিত হয় মকনা? হযা ুঁ 

3. মনধ জামরত সিনয়র িনধয সকলই উমনয়ননর ভাতার অে জ মবতরণ হনয়নি 

মকনা ? 

হযা ুঁ 

4. যোসিনয় মবতরণ প্রমতনবদন ফপ্ররণ করা হনয়নি মকনা? হযা ুঁ 

5. আওতাধীন ফিাে ইউমনয়ন সংখা ও ভাতানভাগীর সংখযা? 12ঠে ইউমনয়ন 

,ভাতানভাগীর 

সংখযা=20316 েন 

6. ভাতা মবতরণ ও প্রমতস্থাপননর ফক্ষনত্র নীমতিালা যোযে অনুসরণ করা 

হনয়নি মকনা?  

হযা ুঁ 

7. প্রমতস্থাপননর ফিাে সংখযা এবং মবতরণ হার ? প্রমতস্থাপন ফিাে=1132 

েন, মবতরণ হার  100% 

8. ইউমনয়নন মভজেে কনরন মকনা ? হযা ুঁ 

9. G2P বািবায়ননর অধীনিনদর সঠ ক পরািশ জ প্রদান কনরন মকনা? হযা ুঁ 

10 েন প্রমতমনমধ ও স্থানীয় প্রশাসননর সানে সিম্বয় ফকিন? হযা ুঁ 

11 ভুল নম্বনর ফপ্রমরত ভাতার সংখযা কত? হযা ুঁ 

12 মনধ জামরত সিয়সীিার িনধয ফপনরাল ফপ্ররণ কনরনিন মক না? হযা ুঁ 

13 112 উপনেলায় সািমগ্রক জেেুমপ  বািবায়ননর  অগ্রগমত ফকিন?  প্রনযােয ননহ 

14 বাউন্স বযানক সংখযা কত? 623 েন 

  

ইউমনয়ন সিােকিী/ফপৌর সিােকিী/কামরগরী প্রমশক্ষকুঃ 

1 ইউমনয়ন কমিঠের সভা মনধ জামরত সিনয়র িনধয সম্পন্ন কনরনিন 

মকনা? 

হযা ুঁ 

2 সকল ইউমনয়নমভমিক প্রমতনবদন সিয়িনতা ফপ্ররণ কনরন মকনা? হযা ুঁ 

3 ভাতা মবতরণ ও প্রমতস্থাপননর ফক্ষনত্র নীমতিালা যোযেভানব অনুসরণ 

কনরন মকনা? 

হযা ুঁ 

4 ইউমনয়ন মভমিকক প্রমতস্থাপননর সংখযা ও এর শতকরা হার কত? হযা ুঁ 

5 ভাতানভাগীনদর সকল ভামলকা ও অনযানয তেযামদ যোযোভানব 

সংরক্ষণ কনরন মকনা? 

হযা ুঁ 

6 সুশীল সিাে,মনে ও অনযানয অমেনসর কি জকতজাবৃন্দ ও স্থানীয় 

সরকানরর কি জকতজা-কি জচারীবৃনন্দর সানে সিম্বর ও ফযাগানযাগ দক্ষতা 

ফকিন? 

হযা ুঁ 

 

ডাো এমি কানে  সহায়তাকারীুঃ 



    

Document1 

1 সংমিি অে জবিনরর ফিাে ডাো এমির সংখযা কত? 20316 েন 

2  উপনেলা সিােনসবা অমেসার ফপনরাল প্রদান, মহসাব 

ফখালা,ফপনরাল মরকজন্সমলনয়শন হালনাগানদর কানে সাব জক্ষমণক 

সহায়তা প্রদান কনরনিন মক না? 

হযা ুঁ 

3 মনে ওর অনযানয অমেনসর কি জকতজাবৃন্দ ও স্থানীয় সরকানরর কি জকতজ-

কি জচারীবৃনন্দর সানে সিম্বয় ও ফযাগানযনগ দক্ষতা ফকিন? 

ভানলা 

4 স্থানীয় েনপ্রমতমনমধ ও ফসবা গ্রহীতানদর সানে সম্পকজ ফকিন? ভানলা 

 

 

 

 

উপপমরচালক 

ফেলা সিােনসবা কায জালয় 

ফেনী। 

  

স্বাক্ষমরত 

12/12/2021 

ফিাুঃ শহীদ উল্লযাহ 

উপনেলা সিােনসবা 

অমেসার 

ফেনী সদর, ফেনী। 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
Dc‡Rjv mgvR‡mev Kvhv©jq 

‡dbx m`i,‡dbx 
 

নম্বর-41.01.3029.000.16.295.21-                                                 তামরখ- 12 

মডনসম্বর 2021মি. 

 

মবিয়ুঃ সিােনসবা অমধদেতর কতৃজক পমরচামলত কু্ষদ্রঋণ (RSS, RMC, UCD এবং 

দগ্ধ ও প্রমতবন্ধী পুনবাস জন কায জক্রি) এর সাকনসস ফিামর/সমচত্র সােলযাগা ুঁো 

ফপ্ররণ। 

স ত্রুঃ সিােনসবা অমধদেতর, কায জক্রি বািবায়ন ও িমনেমরং শাখার ম্মারক নম্বর-394 

তামরখ- 28 ননভম্বর 2021  

         

        উপযু জক্ত মবিয় ও স নত্রর পমরনপ্রমক্ষনত োনাননা যানে ফয, সিােনসবা 

অমধদেতর কতৃজক পমরচামলত, উপনেলা সিােনসবা কায জালয়, ফেনী সদর, 

ফেনীর RSS, RMC এবং দগ্ধ ও প্রমতবন্ধী প বব জাসন কায জক্রনির সুদিুক্ত কু্ষদ্রঋনণর 

সুমবধানভাগীনদর িনধয 03 (মতন) েন সুমবধা ফভাগী িাধযনি মননেনদর অবস্থার 

পমরবতজন করনত সক্ষি হনয়নিন ফস সকল ঋনণ গ্রমহতানদর ফেনক 03 (মতন) 

েননর সােলয গা ুঁো কামহনী সংগ্রহ কনর িনহাদনয়র পরবতী প্রনয়ােীয় বযবস্থা 

গ্রহননর েনয এ সানে ফপ্ররণ করা হনলা। 

 

সংযুজক্তুঃ 

1। 03 (মতন) েন ঋণ গ্রমহতার সেলতার কামহনী 03 ের্দ্জ।  

2। 03 (মতন) েন সেল বযজক্তর িমব-03 (মতন) ের্দ্জ। 

 

  

 

উপপমরচালক 

ফেলা সিােনসবা কায জালয় 

ফেনী। 

  

স্বাক্ষমরত 

12/12/2021 

ফিাুঃ শহীদ উল্লযাহ 

উপনেলা সিােনসবা 

অমেসার 

ফেনী সদর, ফেনী। 
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