
 
 

সিলেট সিভালের িমিালের তথ্যঃ 
 

০১।জনিে িংক্রান্ত তথ্য: 

ক্রঃ 

নং 

কম মকতমা/কম মচারীর  পদিী সিদ্যমান জনপদ মন্তব্য/শূন্যপদ িংসিষ্ট দপ্তর 

মঞ্জুরীকৃত কম মরত শূন্য 

০১ যুগ্ম-সনিন্ধক ০১ ০১ --  

০২ উপ-সনিন্ধক ০২ -- ০২ সিভােীে িমিাে দপ্তর,সিলেট। 

০৩ উপ-সনিন্ধক(অধ্যক্ষ) ০১ ০১ --  

০৪ িহকারী সনিন্ধক ০২ -- ০২ সিভােীে িমিাে দপ্তর,সিলেট। 

০৫ িহকারী সনিন্ধক(উপাধ্যক্ষ) ০১ -- ০১ আঞ্চসেক িমিাে ইনসিটিউট,মমৌেভীিাজার 

০৬ মজো িমিাে কম মকতমা ০৪ ০৪ --  

০৭ উপ-িহকারী সনিন্ধক ০৪ ০৪ --  

০৮ উপলজো িমিাে কম মকতমা ৩৮ ৩৭ ০১ সিশ্বনাথ 

০৯ মজো অসিটর ০৪ ০৪ --  

১০ পসরদর্ মক ৪২ ২৭ ১৫ মজো িমিাে কার্ মােে, সিলেট-০৬,হসিেঞ্জ-০৩, সুনামেঞ্জ-০৬ 

১১ প্রসর্ক্ষক ০৪ ০৩ ০১ মজো িমিাে কার্ মােে,সিলেট 

১২ িলরজসমলন তদন্তকারী ০৪ ০৩ ০১ মজো িমিাে কার্ মােে,সিলেট, 

১৩ মসহো পসরদর্ মক ০১ -- ০১ সিভােীে িমিাে দপ্তর,সিলেট। 

১৪ িহকারী পসরদর্ মক ৭৩ ৬৩ ১০ মেঞ্চুেঞ্জ-১, মোোপেঞ্জ-০১,মকাম্পানীেঞ্জ-০১, সিোনীিাজর-০১,  জসকেঞ্জ-০১, 

মোোইনঘাট-০১,জেন্নাথপুর-০২, ,,তাসহরপুর-০১,  িাহুিে-০১, ।( সিলেট 

িদর,সিশ্বনাথ,িাোেঞ্জ ও ধম মপার্া ০৪ জন িমিাে অসধদপ্তর, ঢাকাে িংযুসিলত 

) 

( উপলজো িমিাে কার্ মােে, ধম মপার্া,সুনামেঞ্জ এ ০৩ জন িহকারী পসরদর্ মক 

কম মরত রলেলেন । ) 

১৫ মসহো িহকারী পসরদর্ মক ০১ ০১ --  

১৬ িহকারী প্রসর্ক্ষক ০৪ ০৩ ০১ মজো িমিাে কার্ মােে,মমৌেভীিাজার 

১৭ প্রধান িহকারী ০৪ ০৪ --  

১৮ উচ্চমান িহকারী ০৩ ০৩ --  

১৯ সহিাি রক্ষক ০৫ ০৪ ০১ সিভােীে িমিাে কার্ মােে,সিলেট 

২০ অসেি িহকারী কাম 

কসম্পটার মুদ্রাক্ষসরক 

৪৬ ৩০ ১৬ মজ:ি: কা:,সিলেট-২,সিলেট িদর, জসকেঞ্জ, সিশ্বনাথ, মেঞ্চুেঞ্জ,  

িাোেঞ্জ, মোোপেঞ্জ,মোোইনঘাট,মজ:ি:কা: সুনামেঞ্জ-০১,সুনামেঞ্জ 

িদর, সদরাই,র্াল্লা,সিশ্বম্ভরপুর,জেন্নাথপুর, রাজনের, মজ:ি: কা:হসিেঞ্জ-

১,আজসমসরেঞ্জ,নিীেঞ্জ ।( কানাইঘাট 

২১ কযাসর্োর ০৪ ০৩ ০১ মজো িমিাে কার্ মােে, মমৌেভীিাজার। ( মজো িমিাে কার্ মােে, সিলেট 

এ ০২ জন কযাসর্োর কম মরত আলেন ) ।  

২২ তাঁত তত্তািদােক ০১ ০১   

২৩ ড্রাইভার ০৩ ০২ ০১ মজো িমিাে কার্ মােে,সুনামেঞ্জ 

২৪ কযার্ িরকার ০৪ ০২ ০২ মজো িমিাে কার্ মােে,হসিেঞ্জ, মমৌেভীিাজার। 

২৫ িাবুসচ ম ০১ ০১ --  

২৬ িহকারী িাবুসচ ম ০১ -- ০১ আঞ্চসেক িমিাে ইনসিটিউট,মমৌেভীিাজার 

২৭ অসেি িহােক ৬৪ ৬০ ০৪ মজ:ি:কা: সুনামেঞ্জ-০১,মজ:ি: কা: হসিেঞ্জ -০১, মজ:ি:কা: সিলেট-০১ 

োখাই-০১ । 

২৮ সনরাপত্তা প্রহরী ০৫ ০৫ --  

 মমাট ৩২৭ ২৬৬ ৬১  

 

 

 



 

০২।  িংযুিকৃত জনিে কাঠালমা:  

ক্রসমক নং নাম পদিী ও সনজ মজো িতমমান মূে কম মস্থলের নাম ও িংযুসিলত কম মস্থলের নাম ও 

মর্ােদালনর তাসরখ 

০১ জনাব জজবন্নেসা খানম, উপন্নজলা সমবায় কম মকর্মা 
জনজ জজলা :নারায়নগঞ্জ। 

উপলজো িমিাে কার্ মােে,কানাইঘাট 

িংযুসি কম মস্থে  িমিাে অসধদপ্তর, (মক্রসিট র্াখা)  ঢাকা  

মর্ােদালনর তাসরখ ১০/০২/২০১৩ 

০২ জনাব কাজী জমাোঃ শাহজরয়ার জাহান, সহকারী পজরদশ মক 
জনজ জজলা : টাাংগাইল। 

উপলজো িমিাে কার্ মােে সিলেট িদর  

িংযুসি- মমলরাপসেটন থানা িমিাে কার্ মােে মমাহাম্মদপুর, 

ঢাকা। 

মর্ােদান-২৫/১০/২০১৫ 

০৩ জনাব জবপ্লব চন্দ্র দাশ সহকারী পজরদশ মক 
জনজ 

জজলা: কুজমল্লা। 

উপলজো িমিাে কার্ মােে িাোেঞ্জ   

িংযুসি- মমলরা থানা িমিাে কার্ মােে পল্লিী, ঢাকা। 

মর্ােদান-২৭/১০/২০১৫ 

০৪ জনাি মমাঃ মমার্ারে মহালিন,  

িহকারী পসরদর্ মক 

 সনজ মজো কুসমল্লা  

উপলজো িমিাে কার্ মােে সিোনীিাজার, সিলেট  

িংযুসি উপলজো িমিাে অসেি মুরাদনের, কুসমল্লা 

মর্ােদান-১৩/০৭/২০১৫ 

০৫ জনাব সসয়দা শাহীনা আক্তার 
অজিস সহকারী কাম কজিউটার অপান্নরটর  

জনজ জজলা : ঢাকা। 

উপলজো িমিাে কার্ মােে, কানাইঘাট, সিলেট 

িংযুসি - মমলরাথানা িমিাে কার্ মােে র্াহআেী, ঢাকা  

মর্ােদান ০৯/০৩/২০১৫ 

০৬ মমািাঃ সনখাত সুেতানা 

উপলজো িমিাে অসেিার, জুড়ী, 

সনজ মজো : পটুোখােী।  

উপলজো িমিাে অসেি, জুড়ী, মমৌেভীিাজার। 

িংযুসি: িমিাে অসধদপ্তর, ঢাকা। 

তাসরখ-০৭/০৯/২০১৫ 

০৭ জনাি মমাঃ আসরে মহালিন 

িহকারী পসরদর্ মক 

মজো : ঢাকা । 

উপলজো িমিাে কার্ােে, কমেেঞ্জ, মমৌেভীিাজার  

মমলরাপসেটন থানা িমিাে কার্ােে, সখেোও, ঢাকা ও 

১১/১১/২০১৯ সরঃ 

০৮ জনাি র্াসহদা আিার 

উপলজোিমিাে অসেিার 

নরসিংদী 

উপলজো িমিাে অসেিার 

োখাই,হসিেঞ্জ 

িংযুসিলত আঞ্চসেক িমিাে সর্ক্ষােতন নরসিংদী 

মর্ােদান ২৪/০৬/২০১৪সর. 

০৯ মমাঃনাসদমুে ইিোম 

িলরজসমলনতদন্তকারী ও 

সনজ মজো: নওো।  

িতমমান মূেকম মস্থলের নামঃ 

মজো িমিাে কার্ মােে, সুনামেঞ্জ 

ও  

িংযুসিলত কম মস্থলের নামঃ 

মজো িমিাে কার্ মােে,নওো  ও 

মর্ােদালনর তাসরখ: ০২/০৩/২০১৪ সরঃ।  

১০ সিেদ মমাঃইজাজুে কসরম 

িহকারী পসরদর্ মক  

সনজ মজো: ঢাকা। 

িতমমান মূেকম মস্থলের নামঃ 

উপলজো িমিাে কার্ মােে,সদরাই, সুনামেঞ্জ 

ও  

িংযুসিলত কম মস্থলের নামঃ 

মমলরা: থানা িমিাে কার্ মােে, গুের্ান, ঢাকা  

মর্ােদালনর তাসরখ: ২৫/১০/২০১৫ সরঃ।  

১১ ‡gvt Aveyj evkvi 

mnKvix cwi`k©K 

wbR †Rjv- eªvþYevoxqv 

Dc‡Rjv mgevq Kvhv©jq 

Zvwnicyi, mybvgMÄ| 

21/04/2016 wLªt 

‡g‡UªvcwjUb _vbv mgevq Kvhv©jq, igbv, XvKv| 

মর্ােদালনর তাসরখ: 20/06/2017 wLªt 

 

 

 

 

 

 



 

০৩| িমিাে িসমসতর িংখ্যা:  

মকন্দ্রীে প্রাথসমক মমাট 

িাধারন পউলিা িাধারন পউলিা িাধারন পউলিা 

১৭ ৭০ ৬১৯০ ৬৮৮৯ ৬২০৭ ৬৯৫৯ 

 

 

০৪| িমিােীর িংখ্যা: ৪,২২,৭০৪ জন। 

 

 

০৫। জনরীক্ষা সাংক্রান্ত র্থ্য : 

জনরীক্ষান্ন াগ্য সমবান্নয়র সাংখ্যা জনরীজক্ষর্ সমবান্নয়র সাংখ্যা 

সমবায় জবভাগীয় জবআরজিজব ভূক্ত সমবায় জবভাগীয় জবআরজিজব ভূক্ত 

জকন্দ্রীয় প্রাথজমক জকন্দ্রীয় প্রাথজমক জকন্দ্রীয় প্রাথজমক জকন্দ্রীয় প্রাথজমক 

১৪ ৪৩১৭ ৭০ ৬১৯৬ ১৭ ৪৩৯১ ৬৯ ৩৬৬ 

 

 

০৬। সনরীক্ষা সে: 

 

িাে ধা ম আদায় আদান্নয়র হার 

২০১৯-২০২০  ১৮,৬০,০৪০/- ১৮,৬০,০৪০/- ১০০% 

 

০৭। সমবায় উেয়ন র্হজবলোঃ 

িাে ধা ম আদায় আদান্নয়র হার 

২০১৯-২০২০ ১২,৭২,৯৩৮/- ১২,৭২,৯৩৮/- ১০০% 

 

০৮. প্রকল্প সাংক্রান্ত র্থ্যোঃ 

ক) নৃ র্াজিক 

মজোর নাম উপলজোর 

নাম 

িসমসতর 

িংখ্যা 

িদস্য 

িংখ্যা 

মর্োর 

মূেধন 

িঞ্চে 

আমানত 

ঋণ সিতরণ ঋণ আদাে অনাদােী 

ঋলণর 

পসরমাণ 

আদালের 

হার 

সিলেট মোোইনঘাট ০৯ ৩৫৭ ৩০৮০০/- ৮৯৮০০/- ২০,৮৩,৮০০/- ১৩,২১,৭১০/- ৭,৬১,০৯০/-  

মমাট : মোোইনঘাট ০৯ ৩৫৭ ৩০৮০০/- ৮৯৮০০/- ২০,৮৩,৮০০/- ১৩,২১,৭১০/- ৭,৬১,০৯০/-  

সুনামেঞ্জ - - - - - - - - - 

হবিগঞ্জ িাহুিল 10 380 38000/- 778200/- 2286000/- 1848640/- 437360/- 81% 

ম ৌলভীিাজার কুোউড়া ১০ ৪০০ ৪০০০০ ১৬৮৮০০০/

- 

৫৮০২০০০/- ৩৪৯৭৮১৫/- ২৩০৪১৮৫/- ৬০% 

 কমেেঞ্জ ১০ ৪০০ ৪০০০০ ৭৬৮৬০০/- ৩৮৬০৮০০/- ২৯৬০৩৯০/- ৯০০৪১০/- ৭৭% 

 মমাট = ২০ ৮০০ ৮০০০০ ২৪৫৫৬০০/

- 

৯৬৬২৮০০/- ৬৪৫৮২০৫/- ৩২০৪৫৯৫/- ৬৭% 



খ) জসজভজিজপ  

মজোর নাম উপলজোর 

নাম 

িসমসতর 

িংখ্যা 

িদস্য 

িংখ্যা 

মর্োর মূেধন িঞ্চে আমানত ঋণ সিতরণ ঋণ আদাে অনাদােী ঋলণর 

পসরমাণ 

আদালের 

হার 

সিলেট 

দসক্ষন সুরমা ১৮ ৩৬০ ১,৮০,০০০ ১,৮০,০০০ - - -  

মকাম্পানীেঞ্জ ৭৫ ১২৮১৫ ২৭,৫৬,০০০ ৯,৭৩,০০০ ৭,০০,৫০০০ ১৯,৫০,০০০ ৫০,৫৫,০০০  

সিলেট িদর ৭৫ ২৫২০ ৩,৫৪,০০০ ৮,৬১,০০০ - - -  

মোোপেঞ্জ ৩৭ ১১১০ ৩,৫৪,০০০ ৩,৭৫,০০০ - - -  

মমাট :  ২০৫ ১৬,৮০৫ ৩৬,৪৪,০০০ ২৩,৮৯,০০০ ৭,০০,৫০০০ ১৯,৫০,০০০ ৫০,৫৫,০০০  

সুনামেঞ্জ 

োতক ৬০ ২১৩২ ৩২৯৯০০ ২২১৭৯৪২ ১০৮৪০০০  ১০৮৪০০০ ০% 

দসক্ষণ 

সুনামেঞ্জ 

৫৩ ৩১২০ ৮১০০০০ ১৭৪৯০০০ ১৬৮০০০০ ৫৫০০০০ ১১৩০০০০ ৩৩% 

ধম মপার্া ৬০ ২০৯৩ ২০৯৩০০ ৬০৯৭০০ ১০০০০০০ ১০৫০০০ ৮৯৫০০০ ১০.৫% 

মমাট ১৭৩ ৭৩৪৫ ১৩৮৯২০০ ৪৫৭৬৬৪২ ৩৭৬৪০০০ ৬৫৫০০০ ৩১০৯০০০ ১৪% 

হসিেঞ্জ মাধিপুর 

চুনারুঘাট 

61 1220 209000 283700 - - - - 

জমৌলভীবাজার কমেেঞ্জ ৬০ ১৫৩৮ ১৮০০০০ ৪২৯৫০০ ৬১১৮০০ ৬৩৫০০ ৫৪৮৩০০ ১০% 

িি মলমাট :  ৪৯৯ ২৬৯০৮ ৩৬৬১৭৮২০০ ২৪৪১৮৯৮৪২ ৭০৪৮৭৫৮০০ ১৯৫৭১৮৫০০ ৫০৯১৫৭৩০০ ২৮% 

 

ে) ব্র্যাক ,মর্ভরন,আইসিো কর্তমক পসরচাসেত িসমসত িংক্রান্ত তথ্যঃ 

জজলার নাম উপন্নজলার 

নাম 

জনবÜনকৃর্ 

সজমজর্র 

সাংখ্যা 

সদস্য 

সাংখ্যা 

জশয়ার 

মূলধন 

সঞ্চয় 

আমানর্ 

ঋণ জবর্রণ ঋণ আদায় আদান্নয়র 

বাকী 

মন্তব্য 

জসন্নলট সিলেট িদর ৬০ ১,৫৪০ ১৫,৭৫,৮০০ ৩২,৭৬৫৬৮ ২,৫৯,১৮,০০০ ৯৯,৪৫,৬৮০ ১৫,৯৭,২৩২  

হজবগঞ্জ নিীেঞ্জ ২৮ ৯২৫ ১২,৪৪,৫০০ ২,১০,৬৬,২১৫ ৩,৫৮,৭৫,৭১২ ১,৭৪,৭৫,২১০ ১,৮৪,০০,৫০২  

জমৌলভীবাজার কমেেঞ্জ, 

শ্রীমঙ্গে 

২২ ৯৪৩ ১০,৫৭,০০০ ২৩,৫৭,২৭৩ ১,৪৬,৬৭,১১৪ ৭৪,৮৮,২৬২ ৭১,৭৮,৮৫২  

সুনামগঞ্জ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

মমাট= - ১১০ ৩,৪০৮ ৩৮৭৭৩০০ ২,৬৭,০০,০৫৬ ৭,৬৪,৬০,৮২৬ ৩,৪৯,০৯,১৫২ ২,৭১,৭৬,৫৮৬ - 

 

ঘ. আশ্রেন প্রকল্প : 

প্রকন্নল্পর 

নাম 

প্রকল্প 

সাংখ্যা 

সজমজর্র 

সাংখ্যা 

পুন মবাজসর্ 

পজরবার 

ব্যারাক 

সাংখ্যা 

সদস্য প্রকল্প হন্নর্ 

প্রাপ্ত ঋণ 

জবর্রণকৃর্ 

ঋণ 

আদায়কৃর্ 

ঋণ 

আদান্নয়র 

হার 

আশ্রয়ন ৮ 

 

১২ ৮৩০ ৮৩ ২১৫৬ ৮১৩৫০০০ ১৮৫২৭৫০০ ১১২৬২১১৬ ৬১% 

আশ্রয়ন 

জিইজ-২ 

১৪ ১৪ ৭৮৯ ৮২ ৯৮৯ ৬০৪৬২০০ ৪৯৪০২০০ ২৭৮৫০৮৪ ৪৬% 

আশ্রয়ন-২ ৫ ৬ ৫২০ ৮০ ৩০২ ১০৮০০০০০ ৫৫০০০০০ ১৮৩০৫৮৯ ৩৩% 

মমাট : ২৭ ৩২ ২১৩৯ ২৪৫ ৩৪৪৭ ২৪৯৮১২০০ ২৮৯৬৭৭০০ ১৫৮৭৭৭৮৯ ৫৪.৮১% 

 

 

 

 

 

ঙ.আিতমক ঋণ তহসিে : 



প্রকলল্পর নাম মজোর নাম উপকারলভােীর 

িংখ্যা 

ঋণ তহসিে 

(আিে) 

সিতরণকৃত 

ঋণ 

(ক্রমপুসঞ্জভুত) 

আদাে 

(ক্রমপুসঞ্জভুত) 

অনাদােী 

(ক্রমপুসঞ্জভুত) 

ব্যাংক সস্থসত 

পুরুষ মসহো 

র্সির্ােীকরণ 

প্রকল্প 

হসিেঞ্জ ০৫ -- ৭৫,০০০/- ৭৫,০০০/- ৫৫,৮৯৩/- ১৯,১০৭/- ১,০৯,৩৪৮/- 

সুনামেঞ্জ ০৩ -- ৬০,০০০/- ১,০৫,০০০/- ১,০৫,০০০/- -- ১,২১,৬৪০/- 

মমাট : ০৮ -- ১,৩৫,০০০/- ১,৮০,০০০/- ১,৬০,৮৯৩/- ১৯,১০৭/- ২,৩০.৯৮৮/৯৮ 

েযাসমসে 

ওলেেলেোর 

তহসিে 

সিলেট ১৭ ১০ ৬৫,০০০/- ৫,৪০,০০০/- ৫,৩৩,৩৪০/- ৬,৬৬০/- ১,২৫,৬৬০/- 

মমৌেভীিাজার -- ০৭ ৩৫,০০০/- ২,০৫,০০০/- ১,৫৭,৫০০/- ৪৭,৫০০/- ১৬,৩৮৯/- 

সুনামেঞ্জ ০২ ০১ ১৫,০০০/- ১৫,০০০/- ১৫,০০০/- -- ১৪৬২৫/- 

মমাট : ১৯ ১৮ ১,১৫,০০০/- ৭৬০০০০/- ৭০৫৮৪০/- ৫৪,১৬০/- ১,৫৬,৬৭৪/- 

 

০৯। ভ্রাম্যমান প্রসর্ক্ষণ:  

েক্ষযমাত্রা অজমন 

মকাি ম প্রসর্ক্ষণাথী  

১০০% 

 

পুরুষ মসহো মমাট 

১৫২ ৩২৭০ ৫৩০ ৩৮০০ 

 

১০| জেমহাে িংক্রান্ত তথ্য: 

মজোর নাম মৎস্যজীিী িমিালের 

িংখ্যা 

জেমহালের িংখ্যা ইজারাকৃত জেমহালের 

িংখ্যা 

ইজারাসিহীন জেমহাে 

িংখ্যা 

(মামো ও অন্যান্য 

কারন) 

সিলেট ৩৫৪ ২০০ ১৩৩ ৬৭ 

হসিেঞ্জ ৩৭১ ১৫৭ ৯৪ ৬৩ 

মমৌেভীিাজার ৩২১ ১১২ ৮০ ৩২ 

সুনামেঞ্জ ৭৪৪ ৪১১ ৩৭৬ ৩৫ 

মমাট ১৭৯০ ৮৮০ ৬৮৩ ১৯৭ 

 

 

 

 

মৃনাে কাসন্ত সিশ্বাি 

যুগ্ম-সনিন্ধক 

সিভােীে িমিাে কার্ মােে 

সিলেট  

 


