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উক্রভচনকা (preamble) 

 
           পায়ায াচব ম ও চচবর চডনপন্স অচধদপ্তনযয প্রাচতষ্ঠাচনক দক্ষ্তা বৃচদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফচদচ 

সজাযদায কযা, সুান ংতকযণ এফং ম্পনদয মথামথ ব্যফায চনচিতকযনণয ভাধ্যনভ রূকল্প ২০২১ 

এয মথামথ  ফাস্তফায়ননয রনক্ষ্য- 

 

উচযিারক, পায়ায াচব ম ও চচবর চডনপন্স, িট্টগ্রাভ চফবাগ, িট্টগ্রাভ 

    
                                                           এফং 

 
  ভাচযিারক, পায়ায াচব ম ও চচবর চডনপন্স অচধদপ্তয, ঢাকা এয ভনধ্য ২০১৮ ানরয জুন 

ভানয ১৯/০৬/২০১৮ তাচযনে এই ফাচল মক কভ মম্পাদন চুচি স্বাক্ষ্চযত র। 

 

 
             এই চুচিনত স্বাক্ষ্যকাযী উবয়ক্ষ্ চনম্নচরচেত চফলয়মূন ম্মত নরন: 
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পায়ায াচব ম ও চচবর চডনপন্স, িট্টগ্রাভ চফবাগ, িট্টগ্রাভ এয কভ মম্পাদননয াচফ মক চিত্র 

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

 

াম্প্রচতক অজমন, িযানরঞ্জ এফং বচফষ্যৎ চযকল্পনাাঃ 
 

 াম্প্রচতক ফছযমূনয (৩ ফছয) প্রধান অজমনমূাঃ    

সম সকান দূনম মাগ দূর্ মটনায় প্রথভ াড়া দানকাযী সফাধভী প্রচতষ্ঠান চননফ গচত, সফা ও তযানগয মূরভনে উজ্জীচফত নয়  পায়ায াচব ম ও চচবর 

চডনপন্স চফবানগয কভীযা চদন-যাত িচি র্ন্টা ভানুনলয সফায় চননয়াচজত। জনগনণয সদাড়নগাড়ায়  এ অচধদপ্তনযয সফা সৌৌঁনছ সদয়ায রনক্ষ্য িট্টগ্রাভ চফবানগ 

ইনতাভনধ্য ৪২ টি পায়ায সেন িালু যনয়নছ এফং ৩০টি পায়ায সেন স্থাননয কাম মক্রভ িরভান যনয়নছ।  

 িট্টগ্রাভ চফবানগয আওতাধীন চফচবন্ন পায়ায সেন কর্তমক ২০১৫-১৬ অথ মফছনয 2108টি,  ২০১৬-১৭ অথ মফছনয ২৪২১ টি ও ২০১৭-১৮  অথ মফছনয 1667 

টি অচিচনফ মানণয পনর সভাট 467 সকাটি টাকায ম্পদ উদ্ধায কযা ম্ভফ নয়নছ।  

 অত্র দপ্তনযয আওতাধীন সেনমূ কর্তমক সম সকান দুর্ মটনা তাৎক্ষ্চণক সভাকানফরায জন্য দুর্ মটনাপ্রফণ ( 08 টি) নয়নন্ট চনয়চভত টর চডউটি 

চযিারনা কযা নচ্ছ। মায  পনর অচি-দুর্ মটনা সম সকান ধযননয দুর্ মটনায় অচত দ্রুত াড়া প্রদান কযায় জান-ভানরয ক্ষ্য়ক্ষ্চতয চযভান অননকাংন 

হ্রা সনয়নছ। 

 উল্লেখল্লমাগ্য কামর্ক্যল্লভয ভল্লে যল্লয়ল্লে ফহদ্দাযহাল্লে গার্ যায ধ্বস , াহাড় ধ্বস , লরবু ফাগান , আকফযাহ, ভতিঝর্ যা, কক্সফাজায ফান্দযফা লনয যামু , 

যাঙ্গাভাটিয াহাড় ধলসয উদ্ধায কামর্ক্যভ উল্লেল্লমাগ্য এফং লযায়ানু ঘুতর্ যঝল্লড়য সভয় চট্টগ্রাল্লভয তফতবন্ন জায়গায় চট্টগ্রাভ পায়ায সাতব যল্লসয  সাহতসকিাপূর্ য 

উদ্ধায ও পূফ য সল্লচিনিা মুরক গৃহীি দল্লেগুল্লরা  প্রংতসি হয়। চট্টগ্রাল্লভয আল্লনায়াযায় এমাফৎকাল্লরয ঘল্লে মাওয়া সফল্লচল্লয় বয়াফহ এযাল্লভাতনয়া 

ট্াংক তফল্লফাযল্লর্ পায়ায সাতব যস ও তসতবর তর্ল্লপন্স , চট্টগ্রাভ এয  কভীল্লদয সাহতসকিাপূর্ য দল্লে সমূহ সযকাল্লযয সফ যভহল্লর প্রংতসি  হয়। গি 

১১/০৯/২০১৭ িাতযখ হল্লি স্মযর্কাল্লরয সফল্লচল্লয় ফড় ভায়ানভায লেল্লক কক্সফাজায /লেকনাপ ও উতখয়ায় আগি লযাতহঙ্গা  যনােীল্লদয অন্যান্য ফাতহনীয 

সাল্লে সতিতরি বাল্লফ সকর ধযল্লনয সহল্লমাতগিা তদল্লয় মাল্লে।  

 অত্র দপ্তনযয কভীনদয ভননাফর এফং সাগত দক্ষ্তা বৃচদ্ধয রনক্ষ্য অত্র দপ্তনযয আওতাধীন চফচবন্ন পায়ায সেন নত কভ মকতমা/কভ মিাযীনদয িট্টগ্রাভ 

চফবাগীয় দয দপ্তনয চননয় এন অচিচনফ মাণ, উদ্ধায ও প্রাথচভক চিচকৎা চফলয়ক প্রচক্ষ্ণ চফচবন্ন ধযননয ফহুভাচত্রক ভস্যায ভনধ্য ফহুতর ও 

ফাচণচজযক বফননয অচি চনফ মানণয জন্য অত্র চফবানগ সেবাট ম সকা ম, এভএপআয ও চএএআয সকা ম িরভান আনছ।  

 ভূচভকম্প সম সকান দুর্ মটনায় উদ্ধায কাজ কযায জন্য চযজাব ম টিভ এফং সোর পায়ায পাইটিং, ওয়াটায সযচকউ টিভ গঠন কযা নয়নছ।  

 অচি-সনানদয াযীচযক চপটনন যাোয জন্য 01 টি পায়ায সেনন চটি আইনটভ স্থান কনয চভচন সেচনং সন্টানয চযণত কযা নয়নছ।  

 এছাড়াও ভূচভকম্প যফতী উদ্ধাযকানজ নমাচগতা কযায জন্য চক্ষ্া প্রচতষ্ঠান চফচবন্ন প্রচতষ্ঠান ও অন্যান্য এন তজ ও এয নমাচগতায় স্থানীয় 

ফাচন্দানদয প্রচক্ষ্নণয ভাধ্যনভ বরাচন্টয়ায ততযীয কাম মক্রভ িরভান আনছ। ইনতাভনধ্য 560 জন কচভউচনটি বরাচন্টয়ায ততচয কযা নয়নছ।  

 অত্র দপ্তনযয অচিচনফ মাণ োনত ২০১৫-২০১৬ অথ ম ফছনয 56.47 রক্ষ্, ২০১৬-২০১৭ অথ ম ফছনয ১৪৬ রক্ষ্ ও ২০১৭-২০১৮ অথ ম ফছনয ১৩১ রক্ষ্  টাকা 

যাজস্ব আদায় কযা নয়নছ।  

 ভস্যা এফং িযানরঞ্জমূাঃ 

  য এরাকায় অচি চনফ মানণয জন্য ম মাপ্ত াচনয অবাফ, াইনেন্ট ব্যফস্থা না থাকা, োচপক জযাভ, অপ্রস্থ যাস্তার্াট  এফং াফ মতয িট্টগ্রাভ 

এরাকায় শুষ্ক সভৌসুনভ াচনয অবাফ থাকায় অচিচনফ মাণ কষ্টকয। িট্টগ্রাভ ভানগযী কুচভল্লা, সপনী ও সনায়াোরী নয ফহুতর বফন চনভ মান নচ্ছ চকন্তু 

ফহুতর বফনন অচিদূর্ মটনা সভাকানফরা কযায জন্য ম মাপ্ত টি.টি.এর ও সস্দাযনকর সনই। তাছাড়া চফএনচফচ অনুমায়ী ফহুতর বফন ততযী না কযায় ংচিষ্ট 

বফননয উদ্ধায কাম মক্রভ ও অচিচনফ মানণ চফঘ্ন সৃচষ্ট য়। াইওনয় ড়ক দূর্ মটনা সভাকানফরা কযায জন্য সযকাযবযান অতযাধুচনক াজ-যঞ্জাভাচদয অবাফ। 

ফতমভানন উনজরা ম মানয় ততযীকৃত পায়ায সেনমূন ২য় কর গাড়ী না থাকায় দূযফতী এরকায় াচনফাী গাড়ী চননয় গভনন ভস্যা এফং ড়ক দূর্ মটনা/ 

বফনধন উদ্ধাযকানম ম দ্রুত াড়া প্রদানন প্রধান অন্তযায়। এছাড়া আধুচনক ও যুনগানমাগী উদ্ধায যঞ্জাভচদয স্বল্পতা, জনফর স্বল্পতা থাকায় অচ মত দাচয়ত্ব 

ঠিকবানফ চযিারনা ব্যাত নচ্ছ।  

 বচফষ্যৎ চযকল্পনাাঃ 

  ভাননীয় প্রধানভেীয চননদ মনা সভাতানফক প্রচতটি উনজরায় একটি কনয পায়ায সেন স্থাননয রনক্ষ্য িরভান উন্নয়ন প্রকনল্পয আওতায় অত্র 

চফবানগয অধীনন সম কর পায়ায সেননয কাজ সল নয়নছ তা জরুযীচবচিনত িালু কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযা । কভ মকতমা/ কভ মিাযীনদয কভ মদক্ষ্তা বৃচদ্ধয 

রনক্ষ্য প্রচতচনয়ত প্রচক্ষ্ণ এয ব্যফস্থা িালু যাো। িট্টগ্রাভ চনয়েণ কনক্ষ্য আধুচনকায়ন আওতাধীন কর পায়ায সেনমূন সফতায সমাগানমাগ ব্যফস্থা 

িালু কযা। সনৌ-দূর্ মটনায় দ্রুত সফা প্রদাননয জন্য যঞ্জাভাচদ ডুবুচয ইউচনট বৃচদ্ধ কযা । 

২০১৮-১৯ অথ ম ফছনযযয ম্ভাব্য প্রধান অজমনমুাঃ 

 অচিকান্ড সম সকান দূর্ মটনায় ১০০ বাগ াড়া প্রদান কযা নফ; 

 দুর্ মটনায় আক্রান্তনদয উদ্ধায পূফ মক চিচকৎারনয় স্থানান্তয কযা নফ; 

 এযামু্বনরন্স াচব মনয ভাধ্যনভ ২৪০০ টি সযাগী চযফন কযা নফ; 

 তাৎক্ষ্চণক সফা প্রদাননয জন্য দুর্ মটনা প্রফণ ০৮টি নয়নন্ট টর কাম মক্রভ চযিারনা কযা নফ; 

 ১৪৪০ টি অচি চনফ মাণ, উদ্ধায ও প্রাথচভক চিচকৎায ভড়া চযিারনা কযা নফ; 

 অচিচনযািা চনচিতকনল্প ৭০০টি চফচবন্ন চল্প অন্যান্য প্রচতষ্ঠান চযদ মন কযা নফ; 

 অচি চনফ মানী সভৌচরক প্রচক্ষ্নণয ভাধ্যনভ ২১০০ জননক প্রচচক্ষ্ত কযা নফ; 

 জননিতনতা বৃচদ্ধকনল্প ৫৬০০টি চরপনরট সাষ্টায চফতযণ কযা নফ; 

 অচিকান্ড সম সকান দূর্ মটনা তাৎক্ষ্চনক সভাকানফরায় জননিতনতা বৃচদ্ধকনল্প ৩০০০টি টনাগ্রাচপ, জন ও গণংনমাগ চযিারনা কযা নফ; 

 ক্ষ্ভতা বৃচদ্ধকযনন ৩৩০ জনফরনক চফনল প্রচক্ষ্ণ প্রদান কযা নফ; 

 ৯৭০টি ভারগুদাভ ও কাযোনায জন্য পায়ায রাইনন্স প্রদান কযা নফ; 

 পায়ায চযন মাট ও রাইনন্স ফাফদ ৫০ রক্ষ্ টাকা যাজস্ব আদায় কযা নফ এফং 

 চনভ মাণাধীন ২২ পায়ায সেন চযদ মন কযা নফ                       ৪  
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সকন ১: 

 রূকল্প (Vision), অচবরক্ষ্য (Mission), সকৌরগত উনেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফং কাম মাফচর 

(Functions): 

 

1.1 রূকল্প  (Vision): ‘‘অচিকান্ড কর দুনম মাগ সভাকানফরায় এচয়ায অন্যতভ সেষ্ঠ প্রচতষ্ঠান চননফ ক্ষ্ভতা অজমন’’  

1.2 অচবরক্ষ্য  (Mission): ‘‘দুনম মাগ-দুর্ মটনায় জীফন ও ম্পদ যক্ষ্ায ভাধ্যনভ চনযাদ ফাংরানদ গনড় সতারা’’  

 

1.3  সকৌরগত উনেশ্যমূ: 
 

           ১.৩.১ সকৌরগত উনেশ্যমূ : 
 

     ১. অচিচনফ মাণ, উদ্ধায কাম মক্রভ ও চিচকৎা সফা চযিারনা; 

     ২. দুর্ মটনানযানধ প্রচতনযাধমূরক কাম মক্রভ চযিারনা; 

     ৩. দুঘ যেনা প্রতিল্লযাল্লধ প্রতের্ কাম যর্ক্ভ; 

     ৪. তফতবন্ন প্রতিষ্ঠান/স্থানা ফযাফয তফতধ লভািাল্লফক রাইল্লসন্স ও োড়ত্র প্রদান ; 

     ৫. পায়ায াচব ম ও চচবর চডনপন্স প্রকল্প ফাস্তফায়ন। 

           ১.৩.২  আফচশ্যক সকৌরগত উনেশ্যমূ : 

     ১.  ফাচল মক কভ মম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ; 

     ২.  কাম মদ্ধচত, কভ মচযনফ ও সফায ভাননান্নয়ন; 

     ৩. আচথ মক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

     ৪.  জাতীয় শুদ্ধািায সকৌর ও তথ্য অচধকায ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ।  
 

১.৪    কাম মাফচর : 

1 সম সকান ভনয় ংর্টিত অচি চনফ মাণ, অচি প্রচতনযাধ ব্যফস্থা সজাযদায কযা এফং সম সকান দুর্ মটনা/দুনম মানগ অনুন্ধান ও 

উদ্ধাযকাম ম চযিারনা কযা; 

2 দুর্ মটনা ও দুনম মানগ আতনদয প্রাথচভক চিচকৎা প্রদান, গুরুতয আতনদয দ্রুত াাতানর সপ্রযণ এফং সযাগীনদয এযামু্বনরন্স সফা 

প্রদান; 

3 সদনয অন্যান্য ংস্থায ানথ ভন্বয় াধন কনয অচি দুর্ মটনা সম সকান দুনম মাগ সভাকানফরা ও জান-ভানরয ক্ষ্য়ক্ষ্চত কচভনয় 

আনা; 

4 ফহুতর বফন, ফাচণচজযক বফন, চল্প কাযোনা ও ফ চস্ত এরাকায় অচিদুর্ মটনা সযাধকনল্প প্রনয়াজনীয় প্রচক্ষ্ণ, যাভ ম ও ভড়া 

চযিারনা কযা;  

5 অচি দুর্ মটনা সম সকান দুর্ মটনা ও দুনম মাগ তাৎক্ষ্চনকবানফ সভাকানফরায জন্য সদনয চফচবন্ন গুরুত্বপূন ম জায়গায় টর চডউটি 

কাম মক্রভ চযিারনা;  

6 পায়ায াচব ম ও চচবর চডনপন্স অচধদপ্তনযয কভীনদয অচিচনফ মাণ, উদ্ধায ও প্রাথচভক চিচকৎা প্রচক্ষ্ণ প্রদান;  

7 ফহুতর বফননয অচি চনযািামূরক তমমূ ফাস্তফায়ন চনচিত কযা; 

8 যুদ্ধকারীন ভনয় চফভান াভরায াত সথনক যক্ষ্ায জন্য হু ৌঁচয়াযী ংনকনতয ভাধ্যনভ যকাচয, আধা-যকাচয, স্বায়ত্বাচত 

কর সফযকাচয প্রচতষ্ঠাননক তকম কযা; 

9 অচি চনফ মাণ ও উদ্ধাযকাযী াজ-যঞ্জাভাচদ সভযাভত ও যক্ষ্ণানফক্ষ্ণ;  

10 অচি প্রচতনযাধ সম সকান দুনম মাগ সভাকানফরায় জননিতনতা সৃচষ্টয রসক্ষ্য কাম মক্রভ গ্রণ; 

11 জান-ভানরয চনযািা বৃচদ্ধ দুনম মাগ সভাকানফরায় সস্বচ্ছানফক ততচয কযা;  

12 যকাচয, আধা-যকাচয, স্বায়ত্বাচত প্রচতষ্ঠানমূনয কভ মকতমা-কভ মিাযী, জনাধাযণ ও চক্ষ্াথীনদয অচিচনফ মাণ প্রচতনযাধ 

এফং সফাভচযক প্রচতযক্ষ্া চফলনয় প্রচক্ষ্ণ প্রদান;  

13 অত্র দপ্তল্লযয অধীন কর স্থানা ভূচভকম্প নীয় কনয জনফর ও াজ-যঞ্জাভাচদয চনযািা চনচিত কযা;  

14 অচধদপ্তনযয জনফনরয দক্ষ্তা বৃচদ্ধয রসক্ষ্য যুনগানমাগী আন্তজমাচতক ভাননয প্রচক্ষ্নণয ব্যফস্থা কযা; 

15 ওয়যাযাউজ ও ওয়াকমমূনয অচি প্রচতনযাধ ও চনফ মাণ ব্যফস্থা ফাস্তফায়নপূফ মক পায়ায রাইনন্স প্রদান কযা;  

16 ংর্টিত অচিকানন্ডয তদন্ত কনয প্রচতনফদন প্রণয়ন কযা; 

17 আধুচনক অচি চনফ মাণ ও উদ্ধায াজ-যঞ্জাভাচদয িাচদা প্রণয়ন ও ংগ্র;  

18 আইন অনুমায়ী াচব ম িানজময চফচনভনয় সফা প্রদান কযা। 

 

 

৫ 
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সকন-২ 

সকৌরগত উনেশ্য, অগ্রাচধকায, কাম মক্রভ, কভ মম্পাদন সূিক এফং রক্ষ্যভাত্রামূ  

সকৌরগত উনেশ্য 

(Strategic  

Objectives) 

সকৌরগত 

উনেনশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূিক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূিনকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজমন 

 

 

 

রেযভাত্রা/চনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY2 2018-2019) 

প্রল্লেণ 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

প্রল্লের্ 

(Proje

ction) 

২০২০-২১ 
২০১৬-

১৭ 

 

২০১৭-

১৮* 

অাধাযণ 

১০০% 

অচত উিভ 

৯০% 

উিভ 

৮০% 

িরচত ভান 

৭০% 

িরচত 

ভাননয চনসম্ন 

৬০% 

পায়ায াচব ম ও চচবর চডনপন্স, চট্টগ্রাভ চফবানগয সকৌরগত উনেশ্যমূ 

১. অচি 

চনফ মাণ, 

উদ্ধায 

কাম মক্রভ ও 

চিচকৎা 

সফা 

চযিারনা  

৩০ (১.১) অচি চনফ মাণ কাম মক্রভ 

গ্রণ; 

(১.১.১) াড়া প্রদানকৃত অচি 

দুর্ মটনা 

% ১৫ ১০০ ১০০ ১০০ - - ১০০ ৮০ ১০০ ১০০ 

(১.২) দুর্ মটনায চফযীনত উদ্ধায 

কাম মক্রভ গ্রণ; 

(১.২.১) চযিাচরত উদ্ধায কাম ম    

% 

৫ ১০০ ১০০ ১০০ - - ১০০ ৮০ ১০০ ১০০ 

(১.৩) দুর্ মটনা কফচরতনদয 

তাৎক্ষ্চণকবানফ চিচকৎারনয় 

স্থানান্তয; 

(১.৩.১) দুর্ মটনা কফচরতনদয 

চিচকৎারনয় স্থানান্তয 

% ৪    ১০০    ১০০ ১০০ - - ১০০ ৮০ ১০০ ১০০ 

(১.৪) এযামু্বনরন্স াচব ম 

চযিারনা; 

(১.৪.১) প্রদানকৃত এযামু্বনরন্স 

াচব ম 

সংখ্যা ৩ ১৭৮৭ ১৭৭০ ১৮১০ ১৮০৫ ১৮০০ ১৮৯৫ ১৭৮৭ ১৮২০ ১৮৩০ 

(১.৫) িাৎেতর্ক লসফা প্রদাল্লনয 

জন্য েহর তর্উটি কাম যর্ক্ভ; 

(১.৫.১) েহল্লরয জন্য তনধ যাতযি 

ল্লয়ন্ট  

সংখ্যা ৩ 07 08 08 ০৭ ০৬ ০৫ 0৪ 08 08 

২. 

দুর্ মটনানযানধ 

প্রচতনযাধমূর

ক কাম মক্রভ 

চযিারনা 

 

২৮ (২.১)  অচি দুর্ মটনা, উদ্ধায ও 

ভূচভকম্প প্রচতনযাধমূরক 

ভড়ায আনয়াজন; 

(২.১.১) ফচস্ত এরাকায় 

চযিাচরত ভড়া 

ংখ্যা 

 

৪ ৮৭ ৮৩ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৫ ৮৪ ৯০ ৯২ 

(২.১.২)  চংভর, াটফাজায 

চফচণচফতানন চযিাচরত ভড়া 
ংখ্যা ৪ ৬৯৫ ৬১২ ৭২০ ৭১০ ৭০৫ ৭০০ ৬৯৫ ৭৩০ ৭৪০ 

(২.১.৩)  চক্ষ্া প্রচতষ্ঠানন 

চযিাচরত ভড়া 
ংখ্যা ৫ ৪৬৬ ৪৫৯ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭৫ ৪৭০ ৪৬৬ ৫০০ ৬১০ 

(২.১.৪) ফহুতর/ ফাচণচজযক 

বফনন চযিাচরত ভড়া 
ংখ্যা ৪ ১৫০ ১৪৬ ১৫৪ ১৫৩ ১৫২ ১৫১ ১৫০ ১৬০ ১৬৫ 

(২.২) তফতবন্ন প্রতিষ্ঠাল্লনয অতি 

তনযাত্তা ব্যফস্থাতদ 

লজাযদাযকযর্; 

(২.২.১) চযিাচরত তযদ যন  সংখ্যা 

 

৫ ১০৯০ ১০৫২ ১১০০ ১০৯৭ ১০৯৫ ১০৯২ ১০৯০ ১১১০ ১১২০ 

(২.৩) জনসল্লচিনিা  বৃতদ্ধকযর্; (২.৩.১) তযচাতরি টনাগ্রাপী, 

জন ও গর্সংল্লমাগ  

সংখ্যা ৫ ২৯৬৭ ২৯৪২ ২৯৯০ ২৯৮৫ ২৯৮০ ২৯৭৫ ২৯৬৭ ৩০০০ ৩০২০ 

(২.৩.২) তরপল্লরে লাষ্টায 

তফিযর্ 

সংখ্যা ১ 5400 5370 ৫৯০০ ৫৮০০ ৫৭০০ ৫৫০০ 5400 ৬০০০ ৬২০০ 

 

৬ 
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সকৌরগত উনেশ্য 

(Strategic  

Objectives) 

সকৌরগত 

উনেনশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূিক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূিনকয 

ভান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অজমন 

 

 

 

রেযভাত্রা/চনণ মায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY2 2018-19) 

প্রল্লেণ 

(Projec

tion) 

২০১৮-১৯ 

প্রল্লের্ 

(Projec

tion) 

২০১৯-২০ 
২০১৬

-১৭ 

 

২০১৭-

১৮ 

অাধাযণ 

১০০% 

অচত উিভ 

৯০% 

উিভ ৮০% িরচত ভান 

৭০% 

িরচত ভাননয 

চনসম্ন ৬০% 

৩. দুঘ যেনা 

প্রতিল্লযাল্লধ 

প্রতের্ 

কাম যর্ক্ভ 

১২ (৩.১)  অচিচনফ মাণ, উদ্ধায, 

প্রাথচভক চিচকৎা ও ভূচভকম্প 

ম্পনকম সল্লচিনিা বৃতদ্ধয রল্লেয 

প্রদানকৃি লভৌতরক প্রতের্; 

 

(৩.১.১) সাধাযর্ জনগর্ল্লদয 

প্রদানকৃি লভৌতরক প্রতের্; 

সংখ্যা 

(জন) 

৪ ২৮৯৫ ৩৬৫৯ ৩৭০০ ৩৫০০ ৩৩০০ ৩১০০ ২৮৯৫ ৩৩০০ ৩৫০০ 

(৩.১.২) তোেীল্লদয জন্য 

তযচাতরি লভৌতরক প্রতের্; 

সংখ্যা 

(জন) 

৪ ৮৫৭০ ১০৮৫০ ১১১০০ ১০৪০০ ৯৭০০ ৯১০০ ৮৫৭০ ১২০০০ ১২৫০০ 

(৩.৩)  পায়ায াচব ম কভী 

ফাচনীয জন্য চযিাচরত 

প্রচক্ষ্ণ; 

(৩.৩.১) অংগ্রহর্কৃি 

প্রচক্ষ্ণ; 

ংখ্যা 

(জন) 

৪ ৩৪০ ৪০১ ৫০০ ৪৬০ ৪২০ ৩৮০ ৩৪০ ৫৫০ ৬০০ 

৪.তফতবন্ন 

প্রতিষ্ঠান/ 

স্থানা 

ফযাফয তফতধ 

লভািাল্লফক 

রাইল্লসন্স ও 

োড়ত্র প্রদান 

৮ (৪.১) প্রতিষ্ঠান/স্থানা ফযাফয 

তফতধ লভািাল্লফক রাইল্লসন্স 

প্রদান; 

(৪.১.১) প্রদানকৃি রাইল্লসন্স; ংখ্যা ৪ ২৭৮০ ২২১৫ ২৮৫০ ২৮৩০ ২৮১০ ২৭৯৫ ২৭৮০ ২৯০০ ৩০০০ 

(৪.২) বফদুযতিক সাফল্লেন / 

তসএনতজ লেল্লনয জন্য তফতধ 

লভািাল্লফক োড়ত্র প্রদান; 

(৪.২.১) প্রদানকৃি োড়ত্র; ংখ্যা ১ 10 09 1৪ ১৩ ১২ 1১ ১০ ১৫ ১৬ 

(৪.৩)  পায়ায চযনাট ম ও 

রাইনন্স ফাফদ চপ 

আদায়; 

(৪.৩.১) আদায়কৃত চপ । রক্ষ্ টাকা ৩ ১৪৬ ১৩১ ১৫০ ১৪৯ ১৪৮ ১৪৭ ১৪৬ ১৫৫ ১৬০ 

৫. পায়ায 

াচব ম ও 

চচবর 

চডনপন্স প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন। 

২ (৫.১) প্রকল্লেয আওিায় 

ফাস্তফায়নাধীন লেন তযদ যন; 

(৫.১.১) তযদত যি তনভ যার্াধীন 

পায়ায লেন 

সংখ্যা ২ 17 21 ২২ ২০ ১৯ ১৮ 17 ২৫ ৩০ 

 

 
 

 

 

 

 

৭ 
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আফচশ্যক সকৌরগত উনেশ্যমূ, ২০১৮-১৯ 

(সভাট নম্বয-২০) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ৮ 

সকৌরগত 

উনেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উনেনশ্যয 

ভান  
(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম মক্রভ (Activities) কভ মম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদ

ন সূিনকয 

ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান- ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

১০০% 

অচত উিভ 

(Very 

Good) 

৯০% 

উিভ 

(Good) 

৮০% 

িরচতভান 

(Fair) 

৭০% 

িরচত 

ভাননয চননম্ন 

(Poor) 

৬০% 

ফাচল মক 

কভ মম্পাদন চুচি 

ফাস্তফায়ন 

সজাযদায কযণ 

৩ ২০১৭-১৮ অথ মফছনযয ফাচল মক কভ মম্পাদন 

চুচিয মূল্যায়ন প্রচতনফদন দাচের 

মূল্যায়ন প্রচতনফদন দাচেরকৃত তাচযে ১ ২৪ জুরাই, 

২০১৮ 

২৯ জুরাই, 

২০১৮ 

৩০ জুরাই, 

২০১৮ 

৩১ জুরাই, 

২০১৮ 

০১ আগে, 

২০১৮ 

২০১৮-১৯ অথ মফছনযয ফাচল মক কভ মম্পাদন 

চুচিয অধ ম-ফাচল মক মূল্যায়ন প্রচতনফদন ঊর্ধ্মতন 

কর্তমনক্ষ্য চনকট দাচের 

মূল্যায়ন প্রচতনফদন দাচেরকৃত তাচযে ১ ১৩ 

জানুয়াচয, 

২০১৯ 

১৬ 

জানুয়াচয, 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়াচয, 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়াচয, 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়াচয, 

২০১৯ 

যকাচয কভ মম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধচত 

অন্যান্য চফলনয় কভ মকতমা/কভ মিাযীনদয জন্য 

প্রচক্ষ্ণ আনয়াজন 

আনয়াচজত প্রচক্ষ্নণয ভয় জনর্ন্টা* ১ ৬০ - - - - 

কাম মদ্ধচত, 

কভ মচযনফ ও 

সফায ভাননান্নয়ন 

৯ ই-পাইচরং দ্ধচত ফাস্তফায়ন ফ্রন্ট সডনেয ভাধ্যনভ গৃীত ডাক ই-

পাইচরং চনেনভ আনরাডকৃত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-পাইনর নচথ চিচিকৃত * % ১  ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-পাইনর ত জাযীকৃত ** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

উদ্ভাফনী উনযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) 

ফাস্তফায়ন 

ন্যযনতভ একটি উদ্ভাফনী উনযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফাচয়ত 

তাচযে ১ ৩১ 

চডনম্বয, 

২০১৮ 

০৭ 

জানুয়াচয, 

২০১৯ 

১৪ 

জানুয়াচয, 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়াচয, 

২০১৯ 

২৮  

জানুয়াচয, 

২০১৯ 

চটিনজন িাট মায ফাস্তফায়ন ারনাগাদকৃত চটিনজন িাট মায 

অনুমায়ী প্রদি সফা 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

সফাগ্রীতানদয ভতাভত চযফীক্ষ্ণ 

ব্যফস্থা িালুকৃত 

তাচযে ১ ৩১ 

চডনম্বয, 

২০১৮ 

১৫ 

জানুয়াচয, 

২০১৯ 

০৭ 

জানুয়াচয, 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়াচয, 

২০১৯ 

২৮  

জানুয়াচয, 

২০১৯ 

অচবনমাগ প্রচতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন চনচদ মষ্ট ভনয়য ভনধ্য অচবনমাগ 

চনিচিকৃত 

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

চআযএর শুরুয ২ ভা পূনফ ম ংচিষ্ট কভ মিাযীয 

চআযএর ও ছুটি নগদায়নত্র জাচয 

চনচিতকযণ 

চআযএর আনদ জাচযকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগদায়নত্র জাচযকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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৯ 

 

আচথ মক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৫ অচডট আচি চনিচি কাম মক্রনভয উন্নয়ন েডীট জফাফ সপ্রচযত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০   ৪৫ ৪০ 

অচডট আচি চনিচিকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পচিয ারনাগাদ তাচরকা 

প্রস্তুত কযা 

স্থাফয ম্পচিয তাচরকা 

ারনাগাদকৃত 

তাচযে ১ ০৩ 

সপব্রুয়াচয, 

২০১৯ 

১৭ 

সপব্রুয়াচয, 

২০১৯ 

২৮ 

সপব্রুয়াচয, 

২০১৯ 

২৮ ভাি ম, 

২০১৯ 

১৫ এচপ্রর, 

২০১৯ 

অস্থাফয ম্পচিয তাচরকা 

ারনাগাদকৃত 

তাচযে ১ ০৩ 

সপব্রুয়াচয, 

২০১৯ 

১৭ 

সপব্রুয়াচয, 

২০১৯ 

২৮ 

সপব্রুয়াচয, 

২০১৯ 

২৮ ভাি ম, 

২০১৯ 

১৫ এচপ্রর, 

২০১৯ 

ফাচল মক উন্নয়ন কভ মসূচি ফাস্তফায়ন ফাচল মক উন্নয়ন কভ মসূচি ফাস্তফাচয়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

জাতীয় শুদ্ধািায 

সকৌর ও তথ্য 

অচধকায 

ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযণ 

৩ জাতীয় শুদ্ধািায কভ মচযকল্পনা ও চযফীক্ষ্ণ 

কাঠানভা প্রণয়ন 

জাতীয় শুদ্ধািায কভ মচযকল্পনা ও 

চযফীক্ষ্ণ কাঠানভা প্রণীত 

তাচযে ১ ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

চনধ মাচযত ভনয়য ভনধ্য তত্রভাচক প্রচতনফদন 

দাচের 

চনধ মাচযত ভনয়য ভনধ্য তত্রভাচক 

প্রচতনফদন দাচেরকৃত 

ংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

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

 
ব্দ ংনক্ষ্  

 
ক্রচভক আযক্ষ্য পূন ম চফফযণ 

1.  BNBC ফাংরানদ ন্যানার চফচডং সকাড 

2.  USAR আযফান া ম এন্ড সযচকউ 

3.  JICA  জাাচনজ ইন্টাযন্যানার কন মানযন এনজচন্স 

4.  KOICA সকাচযয়ান ইন্টাযন্যানার কন মানযন এনজচন্স 

5.  PT  চপচজকযার সেচনং 

6.  CDMP কচম্প্রননচব চডনজোয ম্যাননজনভন্ট সপ্রাগ্রাভ 

7.  এপএওচচড পায়ায াচব ম ও চচবর চডনপন্স 

8.  এনচজও নন গবন মনভন্ট অগ মানাইনজন  (সফযকাযী ংস্থা) 

9.  MFR Madical First Responder 

10.  CSSR Collapsed Structure Search & Rescue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
১১ 

 



 

 

ংনমাজনী-২ 

কভ মম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম মারয়মূ এফং চযভা দ্ধচত এয চফফযণ  
 

র্ক্তভক 

নম্বয 

কাম যর্ক্ভ কভ মম্পাদন সূিক চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউচনট 

চযভা দ্ধচত এফং উািসূত্র াধাযণ 

ভন্তব্য 

১ (১.১) অচি চনফ মাণ কাম মক্রভ 

গ্রণ; 

(১.১.১) াড়া 

প্রদানকৃত অচি 

দুর্ মটনা  

ঢাকাস্থ সকন্দ্রীয় ও চফবাগীয় চনয়েণকক্ষ্/সম সকান পায়ায সেনন প্রাপ্ত 

অচিকানন্ডয ংফানদয চবচিনত অচধদপ্তনযয কভীগণ তবাগ অচিকানন্ড 

যঞ্জাভাচদ অকুস্থনর গভনপূফ মক অচি চনফ মাণ কনযন।  

কাযী 

চযিারক 

 

কাযী চযিারক ও উকাযী 

চযিারকনদয চনকট নত প্রাপ্ত ভাচক 

প্রচতনফদননয িথ্য লভািাল্লফক। 

 

২ (১.২) দুর্ মটনায চফযীনত 

উদ্ধায কাম মক্রভ গ্রণ; 

(১.২.১) তযচাতরি 

উদ্ধায কাম যর্ক্ভ  

         

অচিকান্ড কর দুর্ মটনা  ও চফর্ধ্স্থ বফনন চফচবন্ন উদ্ধায করানকৌনরয 

ভাধ্যনভ দুনম মাগ ও দুর্ মটনায চফযীনত উদ্ধায কাম মক্রভ চযিারনা কযা য়।  

কাযী 

চযিারক 

কাযী চযিারক ও উকাযী 

চযিারকনদয চনকট নত প্রাপ্ত ভাচক 

প্রচতনফদননয িথ্য লভািাল্লফক। 

 

৩ (১.৩) দুর্ মটনা কফচরতনদয 

তাৎক্ষ্চণকবানফ চিচকৎারনয় 

স্থানান্তয; 

(১.৩.১) দুর্ মটনা 

কফচরতনদয 

চিচকৎারনয় 

স্তান্তয 

আত ব্যচিনদয দুর্ মটনাস্থর নত উদ্ধায কনয তাৎক্ষ্চণকবানফ  াাতানর 

সপ্রযনণয ভাধ্যনভ চিচকৎা সফা চনচিত কযা য়।  

কাযী 

চযিারক 

কাযী চযিারক ও উকাযী 

চযিারকনদয চনকট নত প্রাপ্ত ভাচক 

প্রচতনফদননয িথ্য লভািাল্লফক। 

 

৪ (১.৪) এযামু্বনরন্স াচব ম 

চযিারনা; 

(১.৪.১) প্রদানকৃত 

এযামু্বনরন্স াচব ম 

চনধ মাচযত চপ প্রদান াননক্ষ্ সযাগী এযামু্বনরন্স াচব মনয ভাধ্যনভ জরুচযচবচিনত 

চিচকৎায জন্য াাতানর সপ্রযনণয ভাধ্যনভ জনগণনক সফা প্রদান কযা য়। 

লম লকান ব্যতি পায়ায সাতব যল্লস কর কল্লয অনল্লল্লভন্ট ব্যফস্থায় এই লসফা গ্রহর্ 

কযল্লি াল্লযন। 

কাযী 

চযিারক 

কাযী চযিারক ও উকাযী 

চযিারকনদয চনকট নত প্রাপ্ত ভাচক 

প্রচতনফদননয িথ্য লভািাল্লফক। 

 

৫ (১.৫) িাৎেতর্ক লসফা 

প্রদাল্লনয জন্য েহর তর্উটি 

কাম যর্ক্ভ। 

(১.৫.১) েহল্লরয 

জন্য তনধ যাতযি 

ল্লয়ন্ট  

অচিকান্ড অন্যান্য দুর্ মটনা তাৎক্ষ্চণক সভাকানফরায জন্য াযানদনয 

দুর্ মটনাপ্রফন এরাকায় টর চডউটি কাম মক্রভ চযিারনা কযা য়।  

কাযী 

চযিারক 

কাযী চযিারক ও উকাযী 

চযিারকনদয চনকট নত প্রাপ্ত ভাচক 

প্রচতনফদননয িথ্য লভািাল্লফক। 

 

৬ (২.১) অচি দুর্ মটনা, উদ্ধায ও 

ভূচভকম্প প্রচতনযাধমূরক 

ভড়ায আনয়াজন; 

(২.১.১) ফচস্ত 

এরাকায় 

চযিাচরত ভড়া 

অচি দুর্ মটনা প্রচতনযাধ ও চনফ মাণ চফলনয় নিতনতা ও প্রাথচভক ম মানয় 

অচিকান্ড সভাকানফরা, উদ্ধায, প্রাথচভক চিচকৎা ও ভূচভকম্প প্রচতনযাধমূরক 

ম্পনকম জানাননা ও দেতা বৃচদ্ধয রনক্ষ্য চনকটস্থ পায়ায সেননয উনযানগ 

ফচস্ত এরাকায় ভড়া চযিারনা কযা য়।   

কাযী 

চযিারক 

কাযী চযিারক ও উকাযী 

চযিারকনদয চনকট নত প্রাপ্ত ভাচক 

প্রচতনফদননয িথ্য লভািাল্লফক। 

 

৭ (২.১.২)  চংভর, 

াটফাজায 

চফচণচফতানন 

চযিাচরত ভড়া 

অচি দুর্ মটনা প্রচতনযাধ ও চনফ মাণ চফলনয় নিতনতা ও প্রাথচভক ম মানয় 

অচিকান্ড সভাকানফরা, উদ্ধায, প্রাথচভক চিচকৎা ও ভূচভকম্প প্রচতনযাধমূরক 

ম্পনকম জানাননা ও দেতা বৃচদ্ধয রনক্ষ্য চনকটস্থ পায়ায সেননয উনযানগ 

চংভর, াটফাজায চফচণচফতানন ভড়া চযিারনা কযা য়।  

 

 

 

  

কাযী 

চযিারক 

কাযী চযিারক ও উকাযী 

চযিারকনদয চনকট নত প্রাপ্ত ভাচক 

প্রচতনফদননয িথ্য লভািাল্লফক। 

 

৮ (২.১.৩)  চক্ষ্া 

প্রচতষ্ঠানন 

চযিাচরত ভড়া 

অচি দুর্ মটনা প্রচতনযাধ ও চনফ মাণ চফলনয় নিতনতা ও প্রাথচভক ম মানয় 

অচিকান্ড সভাকানফরা, উদ্ধায, প্রাথচভক চিচকৎা ও ভূচভকম্প প্রচতনযাধমূরক 

ম্পনকম জানাননা ও দেতা বৃচদ্ধয রনক্ষ্য চনকটস্থ পায়ায সেননয উনযানগ 

চক্ষ্া প্রচতষ্ঠানন ভড়া চযিারনা কযা য়।   

কাযী 

চযিারক 

কাযী চযিারক ও উকাযী 

চযিারকনদয চনকট নত প্রাপ্ত ভাচক 

প্রচতনফদননয িথ্য লভািাল্লফক। 

 

১২ 



 

 

 

৯  (২.১.৪) ফহুতর/ 

ফাচণচজযক বফনন 

চযিাচরত ভড়া 

অচি দুর্ মটনা প্রচতনযাধ ও চনফ মাণ চফলনয় নিতনতা ও প্রাথচভক ম মানয় 

অচিকান্ড সভাকানফরা, উদ্ধায, প্রাথচভক চিচকৎা ও ভূচভকম্প প্রচতনযাধমূরক 

ম্পনকম জানাননা ও দেতা বৃচদ্ধয রনক্ষ্য চনকটস্থ পায়ায সেননয উনযানগ 

ফহুতর/ ফাচণচজযক বফনন ভড়া চযিারনা কযা য়।    

কাযী 

চযিারক 

কাযী চযিারক ও উকাযী 

চযিারকনদয চনকট নত প্রাপ্ত ভাচক 

প্রচতনফদননয িথ্য লভািাল্লফক। 

 

১০ (২.২) তফতবন্ন প্রতিষ্ঠাল্লনয 

অতি তনযাত্তা ব্যফস্থাতদ 

লজাযদাযকযর্ 

(২.২.১)  তযচাতরি 

অতি তনযাত্তামূরক  

তযদ যন কাম যর্ক্ভ 

কর ভারগুদাভ ও কাযোনায় অচি প্রচতনযাধ ব্যফস্থা চনচিত কযায রনক্ষ্য অচি 

প্রচতনযাধ ও  চনফ মাণ আইন-২০০৩ এয চফধান অনুমায়ী অচধদপ্তনযয কভী কর্তমক 

চযদ মন কনয অতি তনযাত্তা চনচিতকযণ কযা য়। 

কাযী 

চযিারক 

কাযী চযিারক ও উকাযী 

চযিারকনদয চনকট নত প্রাপ্ত ভাচক 

প্রচতনফদননয িথ্য লভািাল্লফক। 

 

১১ (২.৩) জনসল্লচিনিা 

বৃতদ্ধকযর্ 

(২.৩.১) তযচাতরি 

েল্লাগ্রাতপ, জন ও 

গর্সংল্লমাগ 

জনসল্লচিনিা বৃতদ্ধ, ভূতভকম্প ও অতিকান্ডসহ লম লকান দুঘ যেনা লভাকল্লফরা 

সহজিয কযায জন্য যাস্তাঘাে ও াতনয উৎ ঝুচকপূন ম স্থান চিচিত কযায 

জন্য  চনকটস্থ পায়ায সেননয ভাধ্যনভ সাযাল্লদল্ল েল্লাগ্রাতপ, জন ও 

গর্সংল্লমাগ চযিারনা কযা য়। 

কাযী 

চযিারক 

কাযী চযিারক ও উকাযী 

চযিারকনদয চনকট নত প্রাপ্ত ভাচক 

প্রচতনফদননয িথ্য লভািাল্লফক। 

 

১২ (২.৩.২) রলফদলট 

পপাস্টার রবতরণ 
জনসদচতনতা বৃরির লদক্ষে ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিদফন্স পস্টশদনর মােদম 

আওতািীন এলাকায় রলফদলট পপাষ্টার রবতরন করা হয়।  
সহকারী 

পররচালক  
কাযী চযিারক ও উকাযী 

চযিারকনদয চনকট নত প্রাপ্ত ভাচক 

প্রচতনফদননয িথ্য লভািাল্লফক। 

 

১৩ (৩.১) অচিচনফ মাণ, 

উদ্ধায, প্রাথচভক 

চিচকৎা ও ভূচভকম্প 

ম্পনকম সল্লচিনিা 

বৃতদ্ধয রল্লেয প্রদানকৃি 

লভৌতরক প্রতের্; 

 

(৩.১.১) সাধাযর্ 

জনগর্ল্লদয প্রদানকৃি 

লভৌতরক প্রতের্; 

াধাযণ জনগণনদয সভৌচরক অচি চনফ মাণ, উদ্ধায, প্রাথচভক চিচকৎা ও 

ভূচভকম্প চফলনয় সভৌচরক প্রচক্ষ্নণয ভাধ্যনভ নিতন কযা য়। 

কাযী 

চযিারক 

কাযী চযিারক ও উকাযী 

চযিারকনদয চনকট নত প্রাপ্ত ভাচক 

প্রচতনফদননয িথ্য লভািাল্লফক। 

 

১৪ (৩.১.২) তোেীল্লদয 

জন্য তযচাতরি লভৌতরক 

প্রতের্; 

স্কুর কল্লরজসহ সকর তোেীল্লদয সভৌচরক অচিচনফ মাণ, উদ্ধায, প্রাথচভক 

চিচকৎা ও ভূচভকম্প চফলনয় সভৌচরক প্রচক্ষ্নণয ভাধ্যনভ নিতন কযা য়।  

কাযী 

চযিারক 

কাযী চযিারক ও উকাযী 

চযিারকনদয চনকট নত প্রাপ্ত ভাচক 

প্রচতনফদননয িথ্য লভািাল্লফক। 

 

১৫ (৩.৩)  পায়ায াচব ম 

কভী ফাচনীয জন্য 

চযিাচরত প্রচক্ষ্ণ; 

(৩.৩.১) অংগ্রহর্কৃি  

প্রচক্ষ্ণ; 

পায়ায সাতব যস ও তসতবর তর্ল্লপন্স অতধদপ্তল্লয কভ যযি কভ যকিযা/ কভ যচাযীল্লদয 

সেভিা বৃতদ্ধকযল্লর্ অতধদপ্তল্লযয প্রতের্ লকন্দ্র ও তফবাগীয়/ লজরা প্রতের্ 

লকল্লন্দ্রয ভােল্লভ প্রতের্ প্রদান কযা হয়। 

কাযী 

চযিারক 

কাযী চযিারক ও উকাযী 

চযিারকনদয চনকট নত প্রাপ্ত ভাচক 

প্রচতনফদননয িথ্য লভািাল্লফক। 

 

১৬ (৩.৪) সেভিা 

বৃতদ্ধকযল্লর্ উচ্চিয 

প্রতের্ গ্রহর্। 

(৩.৪.১) অংগ্রহর্কৃি 

লদীয়  উচ্চিয 

প্রতের্; 

পায়ায সাতব যস ও তসতবর তর্ল্লপন্স অতধদপ্তল্লয কভ যযি কভ যকিযা/ কভ যচাযীল্লদয 

সেভিা বৃতদ্ধকযল্লর্ লদীয় অন্যান্য তফবাল্লগয ভােল্লভ অতধদপ্তল্লয কভ যযি 

কভ যকিযা/কভ যচাযীল্লদয সেভিা বৃতদ্ধকযল্লর্ পায়ায সাতব যস ও তসতবর তর্ল্লপন্স 

অতধদপ্তল্লযয প্রতের্ লকন্দ্র ও তফবাগীয়/লজরা প্রতের্ লকন্দ্র এফং অন্যান্য 

প্রতিষ্ঠাল্লনয ভােল্লভ উচ্চিয প্রতের্ প্রদান কযা হয়। 

কাযী 

চযিারক 

কাযী চযিারক ও উকাযী 

চযিারকনদয চনকট নত প্রাপ্ত ভাচক 

প্রচতনফদননয িথ্য লভািাল্লফক। 

 

১৭ (৪.১) প্রতিষ্ঠান/স্থানা 

ফযাফয তফতধ লভািাল্লফক 

রাইল্লসন্স প্রদান; 

(৪.১.১) প্রদানকৃি 

রাইল্লসন্স 

কর ভারগুদাভ ও কাযোনায় অচি প্রচতনযাধ ও চনফ মাচণ ব্যফস্থা চনচিত কযায 

রনক্ষ্য অচি প্রচতনযাধ ও  চনফ মাণ আইন-২০০৩ এয চফধান অনুমায়ী অচধদপ্তনযয 

কভী কর্তমক চযদ মন কনয পায়ায সপটি চনচিতকযণ ও যাজস্ব আদানয়য 

রনক্ষ্য পায়ায রাইনন্স প্রদান কযা য়। 

কাযী 

চযিারক 

কাযী চযিারক ও উকাযী 

চযিারকনদয চনকট নত প্রাপ্ত ভাচক 

প্রচতনফদননয িথ্য লভািাল্লফক। 

 

১৩ 



 

 

 

 

 

১৮ (৪.২) বফদুযতিক 

সাফল্লেন/ তসএনতজ 

লেল্লনয জন্য তফতধ 

লভািাল্লফক োড়ত্র 

প্রদান; 

(৪.২.১) প্রদানকৃি 

োড়ত্র; 

অচি প্রচতনযাধ ও চনফ মাণ আইন-২০০৩ এফং ফাংরানদ ন্যানার চফচডং 

সকাড অনুমায়ী সম সকান ফহুতর বফননয অচি প্রচতনযাধ ও চনফ মাণ ব্যফস্থা 

চনচিতকনল্প আনফদননয চযনপ্রচক্ষ্নত ফহুতর ও ফাচণচজযক বফন চনভ মানণয 

ছাড়ত্র প্রদান কযা য়।  

কাযী 

চযিারক 

কাযী চযিারক ও উকাযী 

চযিারকনদয চনকট নত প্রাপ্ত ভাচক 

প্রচতনফদননয িথ্য লভািাল্লফক। 

 

১৯ (৪.৩)  অচি প্রচতনযাধ ও 

চনফ মান োনত যাজস্ব 

আদায়। 

(৪.৩.১) আদায়কৃত 

যাজস্ব   

সম সকান ওয়যাযাউজ ও ওয়াকমন অচি দুর্ মটনায পনর ক্ষ্চতয চযভাণ 

চনধ মাযণ ও অচিকানন্ডয কাযণ ম্পচকমত পায়ায চযনাট ম এফং রাইনন্স প্রদান 

ও নফায়ননয ভাধ্যনভ চপ আদায় কযা য়। 

কাযী 

চযিারক 

কাযী চযিারক ও উকাযী 

চযিারকনদয চনকট নত প্রাপ্ত ভাচক 

প্রচতনফদননয িথ্য লভািাল্লফক। 

 

২০ (৫.১) প্রকল্লেয আওিায় 

ফাস্তফায়নাধীন লেন 

তযদ যন 

(৫.১.১) তযদত যি 

তনভ যার্াধীন পায়ায 

লেন 

উপপররচালক কর্তিক রবরভন্ন প্রকদের আওতায় রনম িাণািীন ফায়ার পস্টশন 

পররেশ িন  
উপপররচালক উপপররচালদকর েপ্তর হদত প্রাপ্ত তথ্য 

পমাতাদবক। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৪ 



 

 

 

 

 

 

ংনমাজনী-৩ 

কভ মম্পাদননয রসক্ষ্য অন্য ভেণারনয়য চনকট সুচনচদ মষ্ট কভ মম্পাদন িাচদামূ  

 

প্রচতষ্ঠাননয 

নাভ 

ংচিষ্ট কাম মক্রভ কভ যসম্পাদন সুচক উি ংস্থায চনকট িাচদা/প্রতযাা িাচদা/ প্রতযাায সমৌচিকতা প্রতযাা পূযণ না নর ম্ভাব্য প্রবাফ 

অথ ম চফবাগ উচ্চিয প্রতের্ 

গ্রহর্ 

সেভিা বৃতদ্ধকযল্লর্  উচ্চিয 

প্রতের্ গ্রহর্; 

উচ্চিয প্রতেল্লর্ অে য ফযাে; - পায়ায সাতব যস ও তসতবর তর্ল্লপন্স অতধদপ্তল্লয কভ যযি 

কভ যকিযা/ কভ যচাযীল্লদয সেভিা বৃতদ্ধকযল্লর্ উচ্চিয 

প্রতের্ প্রদাল্লন চফরচম্বত নত ানয; 

 গণপূতম চফবাগ নতুন পায়ায সেন/ 

দপ্তয চনভ মাণ ও 

চফযভান পায়ায 

সেন/  দপ্তনযয 

বফন ংোয/ 

সভযাভতকযণ 

পায়ায সেন/ দপ্তয চনভ মান 

ও চফযভান পায়ায সেন/ 

দপ্তনযয বফন ংোয/ 

সভযাভত কযণ; 

চনচদষ্ট ভনয়য ভনধ্য প্রকল্পভুি নতুন 

পায়ায সেন/ দপ্তয মূনয চনভ মান 

কাজ এফং িাচদা সভাতানফক 

ভয়ভত চফযভান পায়ায সেন/ 

দপ্তনযয বফন চচবর ও তফদুযচতক 

ংোয/ সভযাভতকযণ; 

ভয়ভত প্রকল্পভূি নতুন পায়ায 

সেন/ দপ্তয মূনয চনভ মাণ কাজ সল 

নর স্বল্প ভনয়য ভনধ্য জনাধাযণনক 

কাচিত সফা প্রদান কযা ম্ভফ নফ 

এফং পায়ায সেন/দপ্তনযয ক্ষ্ভতায 

ভান উন্নয়ন নফ; 

পায়ায সেন স্থান ংক্রান্ত ভাননীয় প্রধানভেীয 

চননদ মনা ফাস্তফায়ন চফরচম্বত নত ানয পনর 

জনাধাযন কাচিত সফা নত ফচিত নফ এফং পায়ায 

সেন/দপ্তনযয ক্ষ্ভতায ভান াযানত ানয। 
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