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উক্রভরনকা (preamble) 

 

           পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স ারধদপ্তদযয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফরদর 

সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প 

২০২১ এয মথামথ  ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

উ রযচারক, পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স, ঢাকা রফবাগ, ঢাকা 

    

                                                           এফাং 

 

  ভারযচারক, পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স ারধদপ্তয, ঢাকা এয ভদে ২০১৮ াদরয 

জুন ভাদয ১৯ তারযদে এাআ ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

 

             এাআ চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স, ঢাকা রফবাগ, ঢাকা এয কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

(Overview of the Performance of Fire Service & Civil Defence, Dhaka Division, Dhaka) 

             

 াম্প্ররতক াজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনাাঃ 

            াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান াজিনমূাঃ: 
 পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স ারধদপ্তয ারিকান্ড সমদকান দুদম িাগ-দুর্ িটনায় প্রথভ াড়াদানকাযী সফাধভী প্ররতষ্ঠান। াত্র ারধদপ্তদযয াঅওতাধীন ০৮টি 

রফবাগীয় কাম িারদয়য ভদে াতয ন্ত গুরুত্বপূণ ি র ঢাকা রফবাগীয় কাম িারয়। গরত, সফা ও তযাদগয মূরভদন্ত্র উজ্জীরফত দয় াত্র রফবাদগয াঅওতাধীন কভীযা রদন-যাত ২৪ 

র্ন্টা ভানুদলয কল্যাণ ও সফায় রনদয়ারজত। জনগদণয সদাযদগাড়ায় াত্র ারধদপ্তদযয সফা সৌৌঁদছ সদয়ায র ক্ষ্যে াআদতাভদে ঢাকা রফবাদগ ৭৪টি পায়ায সেন চালু কযা 

দয়দছ এফাং ৫০টি পায়ায সেন স্থাদনয কাম িক্রভ চরভান।  

 ঢাকা রফবাদগয াঅওতাধীন পায়ায সেন কর্তিক ২০১৫-১৬ াথ িফছদয ৫০৯০টি  ২০১৬-১৭ াথ িফছদয ৫০৪৮টি ও ২০১৭-১৮ াথ িফছদয ৫৮২০টি ারিরনফ িাদণয পদর 

সভাট ১০৩৪.৮২ সকাটি টাকায ম্পদ উদ্ধায কযা ম্ভফ দয়দছ।  

 াত্র দপ্তদযয াঅওতাধীন সেনমূ কর্তিক ড়ক ও সনৌ-দুর্ িটনায় উদ্ধায কাম িক্রভ রযচারনা কযা ছাড়াও ঢাকা ভানগযীয ৪টি জনগুরুত্বপূণ ি স্থাদন (সূত্রাপুয, 

রচফারয়, কল্যাণপুয, গাজীপুয সচৌযাস্তা) বাভান পায়ায সেন চালু াঅদছ। 

 াত্র দপ্তদযয াঅওতাধীন সেনমূ কর্তিক সম সকান দুর্ িটনা তাৎক্ষরণক সভাকাদফরায জন্য দুর্ িটনাপ্রফণ (২৬টি)দয়দন্ট রনয়রভত টর রডউটি রযচারনা কযা দচ্ছ। 

মায  পদর ারি-দুর্ িটনা সম সকান ধযদনয দুর্ িটনায় ারত দ্রুত াড়া প্রদান কযায় জান-ভাদরয ক্ষয়ক্ষরতয রযভান াদনকাাংদ হ্রা সদয়দছ।  

 উদেেদমাগ্য কাম িক্রদভয ভদে যদয়দছ ২০১৫ াদর দ্মায় এভ.রব সভাস্তপা রঞ্চডুফী (৮০টি মৃতদদ উদ্ধায), ২০১৬ াদর ২০২৫ জন ২০১৭ াদর ২৬৩০ জনদক  

উদ্ধায।  

 াত্র দপ্তদযয কভীদদয ভদনাফর এফাং সাগত দক্ষতা বৃরদ্ধয রদক্ষয াত্র দপ্তদযয াঅওতাধীন রফরবন্ন পায়ায সেন দত কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয ঢাকা রফবাগীয় দয 

দপ্তদয রনদয় এদ ারি-রনফ িাণ, উদ্ধায ও প্রাথরভক রচরকৎা রফলয়ক প্ররক্ষণ রফরবন্ন ধযদনয ফহুভারত্রক ভস্যায ভদে ফহুতর ও ফারণরজযক বফদনয ারি-

রনফ িাদণয জন্য াত্র রফবাদগ সেবাট ি সকা ি, ব্রেবহার্ ট ব্র ার্ ট, MFR & CSSR, Crush Programe চলভান আছে।  

 ভূমভ ম্প দুর্ টর্নায় উদ্ধার  াজ  রার জন্য USAR টিভ এফং ব্রেশাল পায়ার পাইটিং, ওয়ার্ার ব্ররর্ম উ টিভ গঠন  রা হছয়ছে।  

 ভূরভকম্প দুর্ িটনায় উদ্ধায কাজ কযায জন্য ৪টি সোর পায়ায পাাআটিাং, ওয়াটায সযরকউ টিভ গঠন কযা দয়দছ।  

 ারি-সনাদদয াযীরযক রপটদন ঠিক যাোয জন্য ০৮ টি পায়ায সেদন রটি াঅাআদটভ স্থান কদয রভরন সেরনাং সন্টাদয রযণত কযা দয়দছ।  

 এছাড়াও ভূরভকম্প যফতী উদ্ধাযকাদজ দমারগতা কযায জন্য CDMP ও ান্যান্য এন জি ও এয দমারগতায় ঢাকা রটি কদ িাদযন ান্যান্য সজরা 

দযয স্থানীয় ফারন্দাদদয প্ররক্ষদণয ভােদভ বরারন্টয়ায ততযীয কাম িক্রভ চরভান াঅদছ। াআদতাভদে ৪৭৩৪ জন করভউরনটি বরারন্টয়ায ততরয কযা দয়দছ।  

 াত্র দপ্তদযয ারিরনফ িাণ োদত ২০১৫-২০১৬ াথ ি ফছদয ৪.৩৩ সকাটি, ২০১৬-২০১৭ াথ ি ফছদয  ৩.৮৫ সকাটি ও ২০১৭-২০১৮ াথ ি ফছদয  ৩.৩০ সকাটি  টাকা যাজস্ব 

াঅদায় কযা দয়দছ।  

 
ভস্যা ও চযাদরঞ্জমূ: 

য এরাকায় ারিরনফ িাদণয জন্য ম িাপ্ত ারনয াবাফ, ম িাপ্ত াাআদেন্ট ব্যফস্থা না থাকা, োরপক জযাভ ও াপ্রস্থ যাস্তার্াদটয কাযদণ ারিরনফ িাণ কষ্টকয। ফহুভারত্রক 

ঝৌঁরকপূণ ি ারিকান্ড, ারযকরল্পত নগযায়ণ ও রল্পায়ন এফাং রফদ্যভান াঅাআন রফরধ-রফধান না সভদন বফন রনভ িাণ ও াঅফারক এরাকায় সকরভকযার সদাকান াট, সগাডাউন 

স্থাদনয পদর ারিকান্ড ান্যান্য দুর্ িটনায় কাম িক্রভ রযচারনায় দু:াে দয় ড়দছ। াঅধুরনক ও মৄদগাদমাগী উদ্ধায যঞ্জাভারদয স্বল্পতা, জনফর স্বল্পতা নানারফধ 

জটিরতা সভাকাদফরায কাযদণ ার িত দারয়ত্ব ঠিকবাদফ রযচারনা ব্যত দচ্ছ।  

 
বরফষ্যৎ রযকল্পনা: 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয রনদদ িনা ানুমায়ী প্ররতটি উদজরায় ন্যযনতভ একটি পায়ায সেন স্থাদনয রদক্ষয চরভান ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন সল দর াত্র দপ্তদযয াঅওতাধীন সভাট পায়ায সেদনয াংখ্যা দফ ১২৪টি এফাং জনফর প্রায় ৪৩৮০ জন। াত্র রফবাদগয াঅওতাধীন সাাক রল্প াধুযরলত 

এরাকায় ৫টি এফাং ঢাকা উত্তয ও দরক্ষন রটি কদ িাদযন এরাকায় ৭টি ভডান ি পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স সেন স্থান। সনৌ দুর্ িটনা সমদকান দুর্ িটনায় দ্রুত 

উদ্ধাযকাম ি রযচারনায জন্য ডুবুরয াআউরনট ম্প্রাযণ এফাং ১০টি রফদলারয়ত ারিরনফ িাণ ও উদ্ধায াআউরনট স্থান। তাছাড়া রফরবন্ন প্রকদল্পয াঅওতায় জরুরয াড়াদান ও 

প্ররতদযাধ কাম িক্রভ রযচারনায জন্য রফদলারয়ত াআউরনট গঠন। JICA ও KOICA-য ায়তায় ঢাকা দযয পায়ায সেদনয বফনমূ ভূরভকম্প নীর বফদন 

রূান্তয প্রকদল্পয ভােদভ কর পায়ায সেদনয কাম িক্রভ ম্পন্নকযণ। চরভান উন্নয়ন প্রকদল্পয  াঅওতায় াত্র রফবাদগয াধীদন সম কর পায়ায সেদনয কাজ 

সল দয়দছ তা জরুযী রবরত্তদত চালুয ব্যফস্থা গ্রন কযা। কভ িকতিা/ কভ িচাযীদদয কভ িদক্ষতা বৃরদ্ধয রদক্ষয প্ররতরনয়ত প্ররক্ষণ এয ব্যফস্থা চালু যাো। 

 

২০১৮-২০১৯ াথ ি ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান াজিনমূাঃ- 

 ারিকান্ড সম সকান দুর্ িটনায় ১০০ বাগ াড়া প্রদান কযা দফ;  

 দুর্ িটনায় াঅক্রাভত্মদদয ১০০ বাগ উদ্ধায পূফ িক রচরকৎারদয় স্থানাভত্ময কযা দফ; 

 এযামু্বদরন্স ারব িদয ভােদভ ১৯৩০টি সযাগী রযফন কযা দফ; 

 তাৎক্ষরণক সফা প্রদাদনয জন্য দুর্ িটনা প্রফণ ২০ টি দয়দন্ট টর কাম িক্রভ রযচারনা কযা দফ;  

 ২২৯৮টি ারি রনফ িাণ, উদ্ধায ও প্রাথরভক রচরকৎায ভড়া রযচারনা কযা দফ;  

 ারিরনযাত্তা রনরিতকদল্প ১৬৮৫টি রফরবন্ন রল্প ান্যান্য প্ররতষ্ঠান রযদ িন কযা দফ;  

 ারি রনফ িাণী সভৌররক প্ররক্ষদণয ভােদভ ১৯৩০০ জনদক প্রররক্ষত কযা দফ;  

 জনদচতনতা বৃরদ্ধকদল্প ৪১২০টি টদাগ্রারপ, জন ও গণাংদমাগ রযচারনা কযা দফ;  

 জনদচতনতা বৃরদ্ধকদল্প ৫০০০টি ররপদরট সাোয রফতযণ কযা দফ;  

 ক্ষভতা বৃরদ্ধকযদণ ৬৩০ জন জনফরদক রফদল প্ররক্ষণ প্রদান কযা দফ;  

 ৪১০০টি ভারগুদাভ ও কাযোনায জন্য পায়ায রাাআদন্স প্রদান কযা দফ; 

 ৩৩০টি বফদ্যেজতক সাফস্টেন/ জসএনজি ক্ষ্েস্টনয িন্য জফজধ ক্ষ্ভাতাস্টফক ছাড়ত্র প্রদান  কযা দফ; 

 পায়ায রযদাট ি ও রাাআদন্স ফাফদ ৩.৯৭ সকাটি টাকা যাজস্ব াঅদায় কযা দফ;  

 রনভ িাণাধীন ৪০টি পায়ায সেন রযদ িন কযা দফ।  
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সকন ১: 

 রূকল্প (Vision), ারবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফাং কাম িাফরর (Functions) 

1.1 রূকল্প  (Vision): ‘‘ারিকান্ড কর দুদম িাগ সভাকাদফরায় এরয়ায ান্যতভ সেষ্ঠ প্ররতষ্ঠান রদদফ ক্ষভতা াজিন’’  

1.2 ারবরক্ষয  (Mission): ‘‘দুদম িাগ-দুর্ িটনায় জীফন ও ম্পদ যক্ষায ভােদভ রনযাদ ফাাংরাদদ গদড় সতারা’’  

 

1.3 সকৌরগত উদেশ্যমূ: 
 

           ১.৩.১ সকৌরগত উদেশ্যমূ : 
 

     ১. ারিরনফ িাণ, উদ্ধায কাম িক্রভ ও রচরকৎা সফা রযচারনা; 

     ২. দুর্ িটনাদযাদধ প্ররতদযাধমূরক কাম িক্রভ রযচারনা; 

     ৩. দ্যর্ যটনা প্রজতস্টযাস্টধ প্রজযণ কাম যক্রভ; 

     ৪. জফজবন্ন প্রজতষ্ঠান/স্থানা ফযাফয জফজধ ক্ষ্ভাতাস্টফক রাইস্টসন্স ও ছাড়ত্র প্রদান ; 

     ৫. পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স প্রকল্প ফাস্তফায়ন। 

           ১.৩.২     াঅফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ : 

     ১.  ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন সজাযদায কযণ; 

     ২.  কাম িদ্ধরত, কভ িরযদফ ও সফায ভাদনান্নয়ন; 

     ৩. াঅরথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

     ৪.  জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ও তথ্য ারধকায ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ।  
 

১.৪    কাম িাফরর : 

1 সম সকান ভদয় াংর্টিত ারি রনফ িাণ, ারি প্ররতদযাধ ব্যফস্থা সজাযদায কযা এফাং সম সকান দুর্ িটনা/দুদম িাদগ ানুন্ধান ও 

উদ্ধাযকাম ি রযচারনা কযা; 

2 দুর্ িটনা ও দুদম িাদগ াঅতদদয প্রাথরভক রচরকৎা প্রদান, গুরুতয াঅতদদয দ্রুত াাতাদর সপ্রযণ এফাং সযাগীদদয এযামু্বদরন্স 

সফা প্রদান; 

3 সদদয ান্যান্য াংস্থায াদথ ভন্বয় াধন কদয ারি দুর্ িটনা সম সকান দুদম িাগ সভাকাদফরা ও জান-ভাদরয ক্ষয়ক্ষরত 

করভদয় াঅনা; 

4 ফহুতর বফন, ফারণরজযক বফন, রল্প কাযোনা ও ফ রস্ত এরাকায় ারিদুর্ িটনা সযাধকদল্প প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষণ, যাভ ি ও 

ভড়া রযচারনা কযা;  

5 ারি দুর্ িটনা সম সকান দুর্ িটনা ও দুদম িাগ তাৎক্ষরনকবাদফ সভাকাদফরায জন্য সদদয রফরবন্ন গুরুত্বপূন ি জায়গায় টর রডউটি 

কাম িক্রভ রযচারনা;  

6 পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স ারধদপ্তদযয কভীদদয ারিরনফ িাণ, উদ্ধায ও প্রাথরভক রচরকৎা প্ররক্ষণ প্রদান;  

7 ফহুতর বফদনয ারি রনযাত্তামূরক তিমূ ফাস্তফায়ন রনরিত কযা; 

8 মৄদ্ধকারীন ভদয় রফভান াভরায াত সথদক যক্ষায জন্য হু ৌঁরয়াযী াংদকদতয ভােদভ যকারয, াঅধা-যকারয, 

স্বায়ত্বারত কর সফযকারয প্ররতষ্ঠানদক তকি কযা; 

9 ারি রনফ িাণ ও উদ্ধাযকাযী াজ-যঞ্জাভারদ সভযাভত ও যক্ষণাদফক্ষণ;  

10 ারি প্ররতদযাধ সম সকান দুদম িাগ সভাকাদফরায় জনদচতনতা সৃরষ্টয রসক্ষয কাম িক্রভ গ্রণ; 

11 জান-ভাদরয রনযাত্তা বৃরদ্ধ দুদম িাগ সভাকাদফরায় সস্বচ্ছাদফক ততরয কযা;  

12 যকারয, াঅধা-যকারয, স্বায়ত্বারত প্ররতষ্ঠানমূদয কভ িকতিা-কভ িচাযী, জনাধাযণ ও রক্ষাথীদদয ারিরনফ িাণ 

প্ররতদযাধ এফাং সফাভরযক প্ররতযক্ষা রফলদয় প্ররক্ষণ প্রদান;  

13 অত্র দপ্তস্টযয াধীন কর স্থানা ভূরভকম্প নীয় কদয জনফর ও াজ-যঞ্জাভারদয রনযাত্তা রনরিত কযা;  

14 ারধদপ্তদযয জনফদরয দক্ষতা বৃরদ্ধয রসক্ষয মৄদগাদমাগী াঅন্তজিারতক ভাদনয প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা কযা; 

15 ওয়যাযাউজ ও ওয়াকিমূদয ারি প্ররতদযাধ ও রনফ িাণ ব্যফস্থা ফাস্তফায়নপূফ িক পায়ায রাাআদন্স প্রদান কযা;  

16 াংর্টিত ারিকাদন্ডয তদন্ত কদয প্ররতদফদন প্রণয়ন কযা; 

17 াঅধুরনক ারি রনফ িাণ ও উদ্ধায াজ-যঞ্জাভারদয চারদা প্রণয়ন ও াংগ্র;  

18 াঅাআন ানুমায়ী ারব ি চাদজিয রফরনভদয় সফা প্রদান কযা। 
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সকন-২ 

সকৌরগত উদেশ্য, াগ্রারধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ  

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic  

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত াজিন 

 

 

 

রযেভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY2 2018-2019) 

প্রস্টযণ 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

প্রস্টযণ 

(Proje

ction) 

২০২০-২১ 

২০১৬- 

১৭ 

 

২০১৭-

১৮ 

াাধাযণ 

১০০% 

ারত উত্তভ ৯০% উত্তভ 

৮০% 

চররত ভান 

৭০% 

চররত ভাদনয 

রনসম্ন ৬০% 

পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স, ঢাকা রফবাদগয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. ারি 

রনফ িাণ, উদ্ধায 

কাম িক্রভ ও 

রচরকৎা সফা 

রযচারনা  

৩০ (১.১) ারি রনফ িাণ 

কাম িক্রভ গ্রণ; 

(১.১.১) াড়া প্রদানকৃত ারি 

দুর্ িটনা 

% ১৫ ১০০ ১০০ ১০০ - - ১০০ ৮০ ১০০ ১০০ 

(১.২) দুর্ িটনায রফযীদত 

উদ্ধায কাম িক্রভ গ্রণ; 

(১.২.১) রযচাররত উদ্ধায কাম ি    

% 

৫ ১০০ ১০০ ১০০ - - ১০০ ৮০ ১০০ ১০০ 

(১.৩) দুর্ িটনা কফররতদদয 

তাৎক্ষরণকবাদফ 

রচরকৎারদয় স্থানান্তয; 

(১.৩.১) দুর্ িটনা কফররতদদয 

রচরকৎারদয় স্থানান্তয 

% ৪    ১০০ ১০০ ১০০ - - ১০০ ৮০ ১০০ ১০০ 

(১.৪) এযামু্বদরন্স ারব ি 

রযচারনা; 

(১.৪.১) প্রদানকৃত এযামু্বদরন্স 

ারব ি 

সংখ্যা ৩ ১৮৮৮ ১৮৪৫ ১৯৩০ ১৯২০ ১৯১০ ১৯০০ ১৮৮৮ ১৯৫০ ১৯৭০ 

(১.৫) তাৎযজণক ক্ষ্সফা 

প্রদাস্টনয িন্য টহর জিউটি 

কাম যক্রভ; 

(১.৫.১) টহস্টরয িন্য জনধ যাজযত 

স্টয়ন্ট  

সংখ্যা ৩ ২০ ২০ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২০ ২০ 

২. 

দুর্ িটনাদযাদধ 

প্ররতদযাধমূরক 

কাম িক্রভ 

রযচারনা 

 

২৮ (২.১)  ারি দুর্ িটনা, উদ্ধায 

ও ভূরভকম্প 

প্ররতদযাধমূরক ভড়া য 

াঅদয়াজন; 

(২.১.১) ফরস্ত এরাকায় রযচাররত 

ভড়া 

াংখ্যা 

 

৪ ২৪২ ২৩৬ ২৪৪ ২৪৩ ২৪২ ২৪১ ২৪০ ২৫০ ২৬০ 

(২.১.২)  রাংভর, াটফাজায 

রফরণরফতাদন রযচাররত ভড়া 

াংখ্যা ৪ ১০৮৫ ৭৩৭ ১১০০ ১০৯৬ ১০৯২ ১০৮৭ ১০৮৫ ১১১০ ১১২০ 

(২.১.৩)  রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন 

রযচাররত ভড়া 

াংখ্যা ৫ ৬৯০ ৬৬৭ ৭১০ ৭০৩ ৬৯৯ ৬৯৫ ৬৯০ ৭২০ ৭৩০ 

(২.১.৪) ফহুতর/ ফারণরজযক বফদন 

রযচাররত ভড়া 

াংখ্যা ৪ ২৪০ ৩৩০ ২৪৪ ২৪৩ ২৪২ ২৪১ ২৪০ ২৪৮ ২৫০ 

(২.২) জফজবন্ন প্রজতষ্ঠাস্টনয 

অজি জনযাত্তা ব্যফস্থাজদ 

ক্ষ্িাযদাযকযণ; 

(২.২.১) রযচাররত জযদ যন  সংখ্যা 

 

৫ ১৬৬১ ১৫৮০ ১৬৮৫ ১৬৭৮ ১৬৭২ ১৬৬৭ ১৬৬১ ১৭০০ ১৭২০ 

(২.৩)িনসস্টেতনতা  

বৃজিকযণ ; 

(২.৩.১) জযোজরত টদাগ্রাপী, 

িন ও গণসংস্টমাগ  

সংখ্যা ৫ ৪০৮১ ৪০২৬ ৪১২০ ৪১১০ ৪১০০ ৪০৯০ ৪০৮১ ৪১৪০ ৪১৬০ 

(২.৩.২) জরপস্টরট ক্ষ্াষ্টায জফতযণ সংখ্যা ১ ৪০০০ ৪৩০০ ৫০০০ ৪৭০০ ৪৫০০ ৪৩০০ ৪০০০ ৫৫০০ ৬০০০ 

 

৬ 



 

 

 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic  

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত াজিন 

 

 

 

রযেভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY2 2018-19) 

প্রস্টযণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

প্রস্টযণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 

২০১৬-১৭ 

 

২০১৭-

১৮ 

াাধাযণ 

১০০% 

ারত উত্তভ ৯০% উত্তভ ৮০% চররত ভান 

৭০% 

চররত ভাদনয 

রনসম্ন ৬০% 

৩. দ্যর্ যটনা 

প্রজতস্টযাস্টধ 

প্রজযণ 

কাম যক্রভ 

১২ (৩.১)  ারিরনফ িাণ, 

উদ্ধায, প্রাথরভক 

রচরকৎা ও ভূরভকম্প 

ম্পদকি সস্টেতনতা 

বৃজিয রস্টযে প্রদানকৃত 

ক্ষ্ভৌজরক প্রজযণ; 

 

(৩.১.১) সাধাযণ িনগণস্টদয 

প্রদানকৃত ক্ষ্ভৌজরক প্রজযণ; 

সংখ্যা 

(িন) 

৪ ৩৯২৫ ৪৮৭০ ৫০০০ ৪৭৫০ ৪৫০০ ৪২০০ ৩৯২৫ ৫২০০ ৫৫০০ 

(৩.১.২) জযাথীস্টদয িন্য 

জযোজরত ক্ষ্ভৌজরক প্রজযণ; 

সংখ্যা 

(িন) 

৪ ১২০৯০ ১৪০৮৪ ১৪৩০০ ১৩৭০০ ১৩২০০ ১২৬০০ ১২০৯০ ১৪৫০০ ১৫০০০ 

(৩.৩)  পায়ায ারব ি 

কভী ফারনীয জন্য 

রযচাররত প্ররক্ষণ; 

(৩.৩.১) অংগ্রহণকৃত  

প্ররক্ষণ; 

াংখ্যা 

(জন) 

৪ ৫১৩ ৫৮০ ৬৩০ ৬০০ ৫৭০ ৫৪০ ৫১৩ ৬৫০ ৭০০ 

৪.জফজবন্ন 

প্রজতষ্ঠান/ 

স্থানা 

ফযাফয জফজধ 

ক্ষ্ভাতাস্টফক 

রাইস্টসন্স ও 

ছাড়ত্র 

প্রদান 

৮ (৪.১) প্রজতষ্ঠান/স্থানা 

ফযাফয জফজধ ক্ষ্ভাতাস্টফক 

রাইস্টসন্স প্রদান; 

(৪.১.১) প্রদানকৃত রাইস্টসন্স; াংখ্যা ৪ ৩৯৮১ ৩২৮৪ ৪১০০ ৪০৭০ ৪০৪০ ৪০১০ ৩৯৮১ ৪১৫০ ৪২০০ 

(৪.১) বফদ্যেজতক 

সাফস্টেন/ জসএনজি 

ক্ষ্েস্টনয িন্য জফজধ 

ক্ষ্ভাতাস্টফক ছাড়ত্র 

প্রদান; 

(৪.১.১) প্রদানকৃত ছাড়ত্র; াংখ্যা ১ ২৯৩ ৩১৭ ৩৩০ ৩২০ ৩১০ ৩০০ ২৯৩ ৩৪০ ৩৫০ 

(৪.২)  পায়ায রযদাট ি 

ও রাাআদন্স ফাফদ রপ 

াঅদায়; 

(৪.২.১) াঅদায়কৃত রপ । রক্ষ 

টাকা 

৩ ৩৮৫ ৩৩০ ৩৯৭ ৩৯৪ ৩৯১ ৩৮৮ ৩৮৫ ৪০৫ ৪১০ 

৫. পায়ায 

ারব ি ও 

ররবর 

রডদপন্স 

প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন। 

২ (৫.১) প্রকস্টেয আওতায় 

ফাস্তফায়নাধীন ক্ষ্েন 

জযদ যন; 

(৫.১.১) জযদজ যত জনভ যাণাধীন 

পায়ায ক্ষ্েন 

সংখ্যা ২ ৩০ ৩৫ ৪০ ৩৭ ৩৫ ৩২ ৩০ ৪৫ ৫০ 

 
 
 
 
 
 

৭ 



 

 

াঅফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ, ২০১৮-১৯ 

(সভাট নম্বয-২০) 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান  

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ (Activities) কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পা

দন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান- ২০১৮-১৯ 

াাধাযণ 

(Excellent) 

১০০% 

ারত উত্তভ 

(Very 

Good) 

৯০% 

উত্তভ 

(Good) 

৮০% 

চররতভান 

(Fair) 

৭০% 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

৬০% 

ফারল িক 

কভ িম্পাদন 

চুরি ফাস্তফায়ন 

সজাযদায কযণ 

৩ ২০১৭-১৮ াথ িফছদযয ফারল িক কভ িম্পাদন 

চুরিয মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারের 

মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারেরকৃত তারযে ১ ২৪ জুরাাআ, 

২০১৮ 

২৯ জুরাাআ, 

২০১৮ 

৩০ জুরাাআ, 

২০১৮ 

৩১ জুরাাআ, 

২০১৮ 

০১ াঅগে, 

২০১৮ 

২০১৮-১৯ াথ িফছদযয ফারল িক কভ িম্পাদন 

চুরিয াধ ি-ফারল িক মূল্যায়ন প্ররতদফদন 

ঊর্ধ্িতন কর্তিদক্ষয রনকট দারের 

মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারেরকৃত তারযে ১ ১৩ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

১৬ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

যকারয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধরত 

ান্যান্য রফলদয় কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয জন্য 

প্ররক্ষণ াঅদয়াজন 

াঅদয়ারজত প্ররক্ষদণয ভয় জনর্ন্টা* ১ ৬০ - - - - 

কাম িদ্ধরত, 

কভ িরযদফ ও 

সফায 

ভাদনান্নয়ন 

৯ াআ-পাাআররাং দ্ধরত ফাস্তফায়ন ফ্রন্ট সডদেয ভােদভ গৃীত ডাক 

াআ-পাাআররাং রদেদভ 

াঅদরাডকৃত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

াআ-পাাআদর নরথ রিরত্তকৃত * % ১  ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

াআ-পাাআদর ত জাযীকৃত ** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

উদ্ভাফনী উদদ্যাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

(SIP) ফাস্তফায়ন 

ন্যযনতভ একটি উদ্ভাফনী 

উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফারয়ত 

তারযে ১ ৩১ রডদম্বয, 

২০১৮ 

০৭ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

১৪ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২৮  

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

রটিদজন চাট িায ফাস্তফায়ন ারনাগাদকৃত রটিদজন চাট িায 

ানুমায়ী প্রদত্ত সফা 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

সফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

রযফীক্ষণ ব্যফস্থা চালুকৃত 

তারযে ১ ৩১ রডদম্বয, 

২০১৮ 

১৫ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

০৭ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২৮  

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

ারবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন রনরদ িষ্ট ভদয়য ভদে ারবদমাগ 

রনিরত্তকৃত 

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

রাঅযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংরিষ্ট 

কভ িচাযীয রাঅযএর ও ছুটি নগদায়নত্র 

জারয রনরিতকযণ 

রাঅযএর াঅদদ জারযকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগদায়নত্র জারযকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

৮ 



 

 

 

 

াঅরথ িক ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৫ ারডট াঅরত্ত রনিরত্ত কাম িক্রদভয উন্নয়ন েডীট জফাফ সপ্ররযত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০   ৪৫ ৪০ 

ারডট াঅরত্ত রনিরত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয ও াস্থাফয ম্পরত্তয ারনাগাদ 

তাররকা প্রস্তুত কযা 

স্থাফয ম্পরত্তয তাররকা 

ারনাগাদকৃত 

তারযে ১ ০৩ 

সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১৭ 

সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

২৮ 

সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

২৮ ভাচ ি, 

২০১৯ 

১৫ এরপ্রর, 

২০১৯ 

াস্থাফয ম্পরত্তয তাররকা 

ারনাগাদকৃত 

তারযে ১ ০৩ 

সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১৭ 

সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

২৮ 

সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

২৮ ভাচ ি, 

২০১৯ 

১৫ এরপ্রর, 

২০১৯ 

ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ ফাস্তফায়ন ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ 

ফাস্তফারয়ত 

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায 

সকৌর ও তথ্য 

ারধকায 

ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযণ 

৩ জাতীয় শুদ্ধাচায কভ িরযকল্পনা ও রযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রণয়ন 

জাতীয় শুদ্ধাচায কভ িরযকল্পনা 

ও রযফীক্ষণ কাঠাদভা প্রণীত 

তারযে ১ ১৫ জুরাাআ ৩১ জুরাাআ - - - 

রনধ িারযত ভদয়য ভদে তত্রভারক 

প্ররতদফদন দারের 

রনধ িারযত ভদয়য ভদে 

তত্রভারক প্ররতদফদন দারেরকৃত 

াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯ 



  

 



 

 
াংদমাজনী - ১ 

 
ব্দ াংদক্ষ  

 
ক্ররভক াঅদ্যক্ষয পূন ি রফফযণ 

1.  BNBC ফাাংরাদদ ন্যানার রফরডাং সকাড 

2.  USAR াঅযফান া ি এন্ড সযরকউ 

3.  JICA  জাারনজ াআন্টাযন্যানার কদ িাদযন এদজরন্স 

4.  KOICA সকারযয়ান াআন্টাযন্যানার কদ িাদযন এদজরন্স 

5.  PT  রপরজকযার সেরনাং 

6.  CDMP করম্প্রদনরব রডদজোয ম্যাদনজদভন্ট সপ্রাগ্রাভ 

7.  এপএওররড পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স 

8.  এনরজও নন গবন িদভন্ট াগ িানাাআদজন  (সফযকাযী াংস্থা) 

9.  MFR Madical First Responder 

10.  CSSR Collapsed Structure Search & Rescue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
১১ 



 

 াংদমাজনী-২ 

কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম িারয়মূ এফাং রযভা দ্ধরত- এয রফফযণ  

ক্রজভক 

নম্বয 

কাম যক্রভ কভ িম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

াআউরনট 

রযভা দ্ধরত এফাং উাত্তসূত্র াধাযণ 

ভন্তব্য 

১ (১.১) ারি রনফ িাণ কাম িক্রভ 

গ্রণ; 

(১.১.১) াড়া 

প্রদানকৃত ারি 

দুর্ িটনা  

ঢাকাস্থ সকন্দ্রীয় ও রফবাগীয় রনয়ন্ত্রণকক্ষ/সম সকান পায়ায সেদন প্রাপ্ত 

ারিকাদন্ডয াংফাদদয রবরত্তদত ারধদপ্তদযয কভীগণ তবাগ ারিকাদন্ড 

যঞ্জাভারদ াকুস্থদর গভনপূফ িক ারি রনফ িাণ কদযন।  

কাযী 

রযচারক 

 

কাযী রযচারক ও উকাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয তথ্য ক্ষ্ভাতাস্টফক। 

 

২ (১.২) দুর্ িটনায রফযীদত 

উদ্ধায কাম িক্রভ গ্রণ; 

(১.২.১) জযোজরত 

উিায কাম যক্রভ  

         

ারিকান্ড কর দুর্ িটনা  ও রফর্ধ্স্থ বফদন রফরবন্ন উদ্ধায করাদকৌদরয 

ভােদভ দুদম িাগ ও দুর্ িটনায রফযীদত উদ্ধায কাম িক্রভ রযচারনা কযা য়।  

কাযী 

রযচারক 
কাযী রযচারক ও উকাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয তথ্য ক্ষ্ভাতাস্টফক। 

 

৩ (১.৩) দুর্ িটনা কফররতদদয 

তাৎক্ষরণকবাদফ রচরকৎারদয় 

স্থানান্তয; 

(১.৩.১) দুর্ িটনা 

কফররতদদয 

রচরকৎারদয় স্তান্তয 

াঅত ব্যরিদদয দুর্ িটনাস্থর দত উদ্ধায কদয তাৎক্ষরণকবাদফ  াাতাদর 

সপ্রযদণয ভােদভ রচরকৎা সফা রনরিত কযা য়।  

কাযী 

রযচারক 
কাযী রযচারক ও উকাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয তথ্য ক্ষ্ভাতাস্টফক। 

 

৪ (১.৪) এযামু্বদরন্স ারব ি 

রযচারনা; 

(১.৪.১) প্রদানকৃত 

এযামু্বদরন্স ারব ি 

রনধ িারযত রপ প্রদান াদদক্ষ সযাগী এযামু্বদরন্স ারব িদয ভােদভ জরুরযরবরত্তদত 

রচরকৎায জন্য াাতাদর সপ্রযদণয ভােদভ জনগণদক সফা প্রদান কযা য়। 

ক্ষ্ম ক্ষ্কান ব্যজি পায়ায সাজব যস্টস কর কস্টয অনস্টস্টভন্ট ব্যফস্থায় এই ক্ষ্সফা গ্রহণ 

কযস্টত াস্টযন। 

কাযী 

রযচারক 
কাযী রযচারক ও উকাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয তথ্য ক্ষ্ভাতাস্টফক। 

 

৫ (১.৫) তাৎযজণক ক্ষ্সফা 

প্রদাস্টনয িন্য টহর জিউটি 

কাম যক্রভ। 

(১.৫.১) টহস্টরয 

িন্য জনধ যাজযত 

স্টয়ন্ট  

ারিকান্ড ান্যান্য দুর্ িটনা তাৎক্ষরণক সভাকাদফরায জন্য াযাদদদয 

দুর্ িটনাপ্রফন এরাকায় টর রডউটি কাম িক্রভ রযচারনা কযা য়।  

কাযী 

রযচারক 
কাযী রযচারক ও উকাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয তথ্য ক্ষ্ভাতাস্টফক। 

 

৬ (২.১) ারি দুর্ িটনা, উদ্ধায ও 

ভূরভকম্প প্ররতদযাধমূরক 

ভড়ায াঅদয়াজন; 

(২.১.১) ফরস্ত 

এরাকায় 

রযচাররত ভড়া 

ারি দুর্ িটনা প্ররতদযাধ ও রনফ িাণ রফলদয় দচতনতা ও প্রাথরভক ম িাদয় 

ারিকান্ড সভাকাদফরা, উদ্ধায, প্রাথরভক রচরকৎা ও ভূরভকম্প প্ররতদযাধমূরক 

ম্পদকি জানাদনা ও দযতা বৃরদ্ধয রদক্ষয রনকটস্থ পায়ায সেদনয উদদ্যাদগ 

ফরস্ত এরাকায় ভড়া রযচারনা কযা য়।   

কাযী 

রযচারক 
কাযী রযচারক ও উকাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয তথ্য ক্ষ্ভাতাস্টফক। 

 

৭ (২.১.২)  রাংভর, 

াটফাজায 

রফরণরফতাদন 

রযচাররত ভড়া 

ারি দুর্ িটনা প্ররতদযাধ ও রনফ িাণ রফলদয় দচতনতা ও প্রাথরভক ম িাদয় 

ারিকান্ড সভাকাদফরা, উদ্ধায, প্রাথরভক রচরকৎা ও ভূরভকম্প প্ররতদযাধমূরক 

ম্পদকি জানাদনা ও দযতা বৃরদ্ধয রদক্ষয রনকটস্থ পায়ায সেদনয উদদ্যাদগ 

রাংভর, াটফাজায রফরণরফতাদন ভড়া রযচারনা কযা য়।  

 

 

 

  

কাযী 

রযচারক 
কাযী রযচারক ও উকাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয তথ্য ক্ষ্ভাতাস্টফক। 

 

৮ (২.১.৩)  রক্ষা 

প্ররতষ্ঠাদন 

রযচাররত ভড়া 

ারি দুর্ িটনা প্ররতদযাধ ও রনফ িাণ রফলদয় দচতনতা ও প্রাথরভক ম িাদয় 

ারিকান্ড সভাকাদফরা, উদ্ধায, প্রাথরভক রচরকৎা ও ভূরভকম্প প্ররতদযাধমূরক 

ম্পদকি জানাদনা ও দযতা বৃরদ্ধয রদক্ষয রনকটস্থ পায়ায সেদনয উদদ্যাদগ 

রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন ভড়া রযচারনা কযা য়।   

কাযী 

রযচারক 
কাযী রযচারক ও উকাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয তথ্য ক্ষ্ভাতাস্টফক। 

 

১২  



 

৯  (২.১.৪) ফহুতর/ 

ফারণরজযক বফদন 

রযচাররত ভড়া 

ারি দুর্ িটনা প্ররতদযাধ ও রনফ িাণ রফলদয় দচতনতা ও প্রাথরভক ম িাদয় 

ারিকান্ড সভাকাদফরা, উদ্ধায, প্রাথরভক রচরকৎা ও ভূরভকম্প প্ররতদযাধমূরক 

ম্পদকি জানাদনা ও দযতা বৃরদ্ধয রদক্ষয রনকটস্থ পায়ায সেদনয উদদ্যাদগ 

ফহুতর/ ফারণরজযক বফদন ভড়া রযচারনা কযা য়।    

কাযী 

রযচারক 
কাযী রযচারক ও উকাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয তথ্য ক্ষ্ভাতাস্টফক। 

 

১০ (২.২) জফজবন্ন প্রজতষ্ঠাস্টনয 

অজি জনযাত্তা ব্যফস্থাজদ 

ক্ষ্িাযদাযকযণ 

(২.২.১)  জযোজরত 

অজি জনযাত্তামূরক  

জযদ যন কাম যক্রভ 

কর ভারগুদাভ ও কাযোনায় ারি প্ররতদযাধ ব্যফস্থা রনরিত কযায রদক্ষয ারি 

প্ররতদযাধ ও  রনফ িাণ াঅাআন-২০০৩ এয রফধান ানুমায়ী ারধদপ্তদযয কভী কর্তিক 

রযদ িন কদয অজি জনযাত্তা রনরিতকযণ কযা য়। 

কাযী 

রযচারক 
কাযী রযচারক ও উকাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয তথ্য ক্ষ্ভাতাস্টফক। 

 

১১ (২.৩) িনসস্টেতনতা 

বৃজিকযণ 

(২.৩.১) জযোজরত 

টস্টাগ্রাজপ, িন ও 

গণসংস্টমাগ 

িনসস্টেতনতা বৃজি, ভূজভকম্প ও অজিকান্ডসহ ক্ষ্ম ক্ষ্কান দ্যর্ যটনা ক্ষ্ভাকস্টফরা 

সহিতয কযায িন্য যাস্তার্াট ও াজনয উৎ ঝরকপূন ি স্থান রচরিত কযায 

জন্য  রনকটস্থ পায়ায সেদনয ভােদভ সাযাস্টদস্ট টস্টাগ্রাজপ, িন ও 

গণসংস্টমাগ রযচারনা কযা য়। 

কাযী 

রযচারক 
কাযী রযচারক ও উকাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয তথ্য ক্ষ্ভাতাস্টফক। 

 

১২ (২.৩.২) মলপছলর্ 

ব্রাস্টার মফতরণ 
জনর্ছচতনতা বৃমদ্ধর লছযে পায়ার র্ামব টর্ ও মর্মবল মিছপন্স ব্রস্টশছনর ভাধ্যছভ 

আওতাধীন এলা ায় মলপছলর্ ব্রাষ্টার মফতরন  রা হয়।  
র্হ ারী 

মরচাল   
কাযী রযচারক ও উকাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয তথ্য ক্ষ্ভাতাস্টফক। 

 

১৩ (৩.১) ারিরনফ িাণ, 

উদ্ধায, প্রাথরভক 

রচরকৎা ও ভূরভকম্প 

ম্পদকি সস্টেতনতা 

বৃজিয রস্টযে প্রদানকৃত 

ক্ষ্ভৌজরক প্রজযণ; 

 

(৩.১.১) সাধাযণ 

িনগণস্টদয প্রদানকৃত 

ক্ষ্ভৌজরক প্রজযণ; 

াধাযণ জনগণদদয সভৌররক ারি রনফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথরভক রচরকৎা ও 

ভূরভকম্প রফলদয় সভৌররক প্ররক্ষদণয ভােদভ দচতন কযা য়। 

কাযী 

রযচারক 
কাযী রযচারক ও উকাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয তথ্য ক্ষ্ভাতাস্টফক। 

 

১৪ (৩.১.২) জযাথীস্টদয 

িন্য জযোজরত ক্ষ্ভৌজরক 

প্রজযণ; 

স্কুর কস্টরিসহ সকর জযাথীস্টদয সভৌররক ারিরনফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথরভক 

রচরকৎা ও ভূরভকম্প রফলদয় সভৌররক প্ররক্ষদণয ভােদভ দচতন কযা য়।  

কাযী 

রযচারক 
কাযী রযচারক ও উকাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয তথ্য ক্ষ্ভাতাস্টফক। 

 

১৫ (৩.৩)  পায়ায ারব ি 

কভী ফারনীয জন্য 

রযচাররত প্ররক্ষণ; 

(৩.৩.১) অংগ্রহণকৃত  

প্ররক্ষণ; 

পায়ায সাজব যস ও জসজবর জিস্টপন্স অজধদপ্তস্টয কভ যযত কভ যকতযা/ কভ যোযীস্টদয 

সযভতা বৃজিকযস্টণ অজধদপ্তস্টযয প্রজযণ ক্ষ্কন্দ্র ও জফবাগীয়/ ক্ষ্িরা প্রজযণ 

ক্ষ্কস্টন্দ্রয ভাধ্যস্টভ প্রজযণ প্রদান কযা হয়। 

কাযী 

রযচারক 
কাযী রযচারক ও উকাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয তথ্য ক্ষ্ভাতাস্টফক। 

 

১৬ (৩.৪) সযভতা 

বৃজিকযস্টণ উচ্চতয 

প্রজযণ গ্রহণ। 

(৩.৪.১) অংগ্রহণকৃত 

ক্ষ্দীয়  উচ্চতয 

প্রজযণ; 

পায়ায সাজব যস ও জসজবর জিস্টপন্স অজধদপ্তস্টয কভ যযত কভ যকতযা/ কভ যোযীস্টদয 

সযভতা বৃজিকযস্টণ ক্ষ্দীয় অন্যান্য জফবাস্টগয ভাধ্যস্টভ অজধদপ্তস্টয কভ যযত 

কভ যকতযা/কভ যোযীস্টদয সযভতা বৃজিকযস্টণ পায়ায সাজব যস ও জসজবর জিস্টপন্স 

অজধদপ্তস্টযয প্রজযণ ক্ষ্কন্দ্র ও জফবাগীয়/ক্ষ্িরা প্রজযণ ক্ষ্কন্দ্র এফং অন্যান্য 

প্রজতষ্ঠাস্টনয ভাধ্যস্টভ উচ্চতয প্রজযণ প্রদান কযা হয়। 

কাযী 

রযচারক 
কাযী রযচারক ও উকাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয তথ্য ক্ষ্ভাতাস্টফক। 

 

১৭ (৪.১) প্রজতষ্ঠান/স্থানা 

ফযাফয জফজধ ক্ষ্ভাতাস্টফক 

রাইস্টসন্স প্রদান; 

(৪.১.১) প্রদানকৃত 

রাইস্টসন্স 

কর ভারগুদাভ ও কাযোনায় ারি প্ররতদযাধ ও রনফ িারণ ব্যফস্থা রনরিত কযায 

রদক্ষয ারি প্ররতদযাধ ও  রনফ িাণ াঅাআন-২০০৩ এয রফধান ানুমায়ী ারধদপ্তদযয 

কভী কর্তিক রযদ িন কদয পায়ায সপটি রনরিতকযণ ও যাজস্ব াঅদাদয়য 

রদক্ষয পায়ায রাাআদন্স প্রদান কযা য়। 

কাযী 

রযচারক 
কাযী রযচারক ও উকাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয তথ্য ক্ষ্ভাতাস্টফক। 

 

১৩ 



 

 

 

১৮ (৪.২) বফদ্যেজতক 

সাফস্টেন/ জসএনজি 

ক্ষ্েস্টনয িন্য জফজধ 

ক্ষ্ভাতাস্টফক ছাড়ত্র 

প্রদান; 

(৪.২.১) প্রদানকৃত 

ছাড়ত্র; 

ারি প্ররতদযাধ ও রনফ িাণ াঅাআন-২০০৩ এফাং ফাাংরাদদ ন্যানার রফরডাং 

সকাড ানুমায়ী সম সকান ফহুতর বফদনয ারি প্ররতদযাধ ও রনফ িাণ ব্যফস্থা 

রনরিতকদল্প াঅদফদদনয রযদপ্ররক্ষদত ফহুতর ও ফারণরজযক বফন রনভ িাদণয 

ছাড়ত্র প্রদান কযা য়।  

কাযী 

রযচারক 

কাযী রযচারক ও উকাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয তথ্য ক্ষ্ভাতাস্টফক। 

 

১৯ (৪.৩)  ারি প্ররতদযাধ ও 

রনফ িান োদত যাজস্ব 

াঅদায়। 

(৪.৩.১) াঅদায়কৃত 

যাজস্ব   

সম সকান ওয়যাযাউজ ও ওয়াকিদ ারি দুর্ িটনায পদর ক্ষরতয রযভাণ 

রনধ িাযণ ও ারিকাদন্ডয কাযণ ম্পরকিত পায়ায রযদাট ি এফাং রাাআদন্স প্রদান 

ও নফায়দনয ভােদভ রপ াঅদায় কযা য়। 

কাযী 

রযচারক 

কাযী রযচারক ও উকাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয তথ্য ক্ষ্ভাতাস্টফক। 

 

২০ (৫.১) প্রকস্টেয আওতায় 

ফাস্তফায়নাধীন ক্ষ্েন 

জযদ যন 

(৫.১.১) জযদজ যত 

জনভ যাণাধীন পায়ায 

ক্ষ্েন 

উমরচাল   র্তট  মফমবন্ন প্র ছের আওতায় মনভ টাণাধীন পায়ার ব্রস্টশন 

মরদশ টন  

উমরচাল  উমরচালছ র দপ্তর হছত প্রাপ্ত তথ্য 

ব্রভাতাছফ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৪ 

 



 

াংদমাজনী-৩ 

কভ িম্পাদদনয রসক্ষয ান্য ভন্ত্রণারদয়য রনকট সুরনরদ িষ্ট কভ িম্পাদন চারদামূ  

 

প্ররতষ্ঠাদনয 

নাভ 

াংরিষ্ট কাম িক্রভ কভ যসম্পাদন সুেক উি াংস্থায রনকট চারদা/প্রতযাা চারদা/ প্রতযাায সমৌরিকতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

াথ ি রফবাগ উচ্চতয প্রজযণ 

গ্রহণ 

সযভতা বৃজিকযস্টণ  উচ্চতয 

প্রজযণ গ্রহণ; 

উচ্চতয প্রজযস্টণ অথ য ফযাে; - পায়ায সাজব যস ও জসজবর জিস্টপন্স অজধদপ্তস্টয কভ যযত 

কভ যকতযা/ কভ যোযীস্টদয সযভতা বৃজিকযস্টণ উচ্চতয 

প্রজযণ প্রদাস্টন রফররম্বত দত াদয; 

 

গণপূতি রফবাগ নতুন পায়ায সেন/ 

দপ্তয রনভ িাণ ও 

রফদ্যভান পায়ায 

সেন/  দপ্তদযয 

বফন াংোয/ 

সভযাভতকযণ 

পায়ায সেন/ দপ্তয রনভ িান 

ও রফদ্যভান পায়ায সেন/ 

দপ্তদযয বফন াংোয/ 

সভযাভত কযণ; 

রনরদষ্ট ভদয়য ভদে প্রকল্পভুি নতুন 

পায়ায সেন/ দপ্তয মূদয রনভ িান 

কাজ এফাং চারদা সভাতাদফক 

ভয়ভত রফদ্যভান পায়ায সেন/ 

দপ্তদযয বফন ররবর ও তফদুযরতক 

াংোয/ সভযাভতকযণ; 

ভয়ভত প্রকল্পভূি নতুন পায়ায 

সেন/ দপ্তয মূদয রনভ িাণ কাজ সল 

দর স্বল্প ভদয়য ভদে জনাধাযণদক 

কারিত সফা প্রদান কযা ম্ভফ দফ 

এফাং পায়ায সেন/দপ্তদযয ক্ষভতায 

ভান উন্নয়ন দফ; 

পায়ায সেন স্থান াংক্রান্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

রনদদ িনা ফাস্তফায়ন রফররম্বত দত াদয পদর 

জনাধাযন কারিত সফা দত ফরঞ্চত দফ এফাং পায়ায 

সেন/দপ্তদযয ক্ষভতায ভান াযাদত াদয। 

 

 

 

 

 

 

 

১৫ 

 


