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dvqvi mvwf©m I wmwfj wW‡dÝ,ivRkvnx wefvM,ivRkvnx Gi Kg©m¤úv`‡bi mvwe©K wPÎ 

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

 

mv¤cÖwZK AR©b, P¨v‡jÄ Ges fwel¨r cwiKíbv t 

mv¤cÖwZK eQimg~‡ni (3 eQi) cÖavb AR©bmg~n t   

‡h †Kvb ỳ‡h©vM-`yN©Ubv cÖ_g mvov `vbKvix †mevag©x cÖwZôvb wn‡m‡e MwZ, †mev I Z¨v‡Mi g~jg‡š¿ D¾xweZ n‡q  dvqvi 

mvwf©m I wmwfj wW‡dÝ wefv‡Mi Kgx©iv w`b-ivZ PweŸk N›Uv gvby‡li †mevq wb‡qvwRZ| RbM‡Yi †`vo‡Mvovq  G Awa`ß‡ii 

†mev †cu․‡Q †`qvi j‡¶¨ ivRkvnx wefv‡M B‡Zvg‡a¨ 40 wU dvqvi †÷kb Pvjy i‡q‡Q Ges wKQy dvqvi †÷kb Pvjy cÖwµqvaxb 

i‡q‡Q| 2014-15, 2015-16 Ges 2016-2017 A_© eQ‡i 5913 wU AwMœwbe©vc‡Yi d‡j †gvU  378,17,87,515 UvKvi m¤ú` 

D×vi Kiv m¤¢e n‡q‡Q| G QvovI moK, †ij I †b․- ỳN©Ubvq D×vi Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q| D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µ‡gi g‡a¨ 

20/10/2014 wLªt †iRyi †gvo, nvwUKzgiæj, 19/07/2015 wLªt ZvwiL gywjevox,mq`vev`,wmivRMÄ  Ges 09/01/2016 wLªt ZvwiL 

hgybv †mZzi Dc‡i msNwUZ moK `yN©Ubvq  D×vi Kvh©µg cwiPvwjZ nq| G 03 wU `yN©Ubvq †gvU 52 Rb wbnZ Ges 117 Rb 

AvnZ D×vi Kiv nq| 04/04/2017 wLªt ZvwiL wPbvLov, PiMwe›`cyi, ỳjvB, cvebvq U‡b©‡Wvi AvNv‡Z 130 Rb AvnZ Ae¯’vq 

D×vi Kiv nq| 
 

mgm¨v Ges P¨v‡jÄmg~n t 
 

 

  kni GjvKvq AwMœ wbe©vc‡Yi Rb¨ ch©vß cvwbi Afve, nvB‡Wª›U e¨e¯’v bv _vKv, UªvwdK R¨vg, AcÖk ’̄ iv Í̄vNvU  Ges 

ivRkvnx e‡i›`ª GjvKvq ï®‥ ‡g․my‡g cvwbi Afve _vKvq AwMœ-wbe©vcY KóKi| ivRkvnx, e¸ov I cvebv kn‡i eûZj feb wbg©vY 

n‡”Q wKš‘ eûZj fe‡b AvwMœ-`yN©Ubv †gvKv‡ejv Kivi wU.wU.Gj ev †¯œvi‡Kj †bB| ZvQvov weGbwewm Abyhvqx eûZj feb •Zwi bv 

Kivq mswkøó fe‡bi D×vi Kvh©µg I AwMœ-wbe©vc‡Y weNœ m„wó nq| nvBI‡q †ivW ỳN©Ubv †gvKv‡ejv Kivi Rb¨ Bgv‡R©wÝ ‡UÛvi 

cÖ‡qvRb| eZ©gv‡b Dc‡Rjv ch©v‡q •ZwiK…Z dvqvi †÷kbmg~‡n 2q Kj Mvwo bv _vKvq `~ieZ©x GjKvq cvwbevnx Mvwo wb‡q Mg‡b 

mgm¨v Ges moK `yN©Ubv/feb a‡m D×vi Kv‡h© `ªæZ mvov cÖ`v‡b cÖavb AšÍivq| †ivW `yN©Ubv †iKvif¨vb bv _vKvq D×vi 

Kvh ©µ‡gi wej‡¤̂i m„wó nq| GQvov AvaywbK I hy‡Mvc‡hvMx D×vi miÄvgw`i ¯^íZv, Rbej ¯^íZv _vKvq Awc©Z `vwqZ¡ mwVKfv‡e 

cwiPvjbv e¨vnZ n‡”Q|  

 

fwel¨r cwiKíbv t 
 

 gvbbxq cªavb gš¿xi wb‡`©k †gvZv‡eK cÖwZwU Dc‡Rjvq GKwU K‡i dvqvi †÷kb ¯’vc‡bi j‡¶¨ Pjgvb Dbœqb cÖK‡íi  

AvIZvq AÎ wefv‡Mi Aax‡b †h mKj dvqvi †÷k‡bi KvR †kl n‡q‡Q Zv RiæwiwfwË‡Z Pvjy Kivi  e¨e¯’v MÖnY Kiv| 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Kg©`¶Zv e„w×i j‡¶¨ cÖwZwbqZ cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v Pvjy ivLv| ivRkvnx m`‡i Awdmvm© †i÷iæg I e¨vivKmn 

cÖwkÿY †mW wbg©vY Kiv| ivRkvnx wbqš¿Y K‡¶i AvaywbKvqbmn AvIZvaxb mKj dvqvi †÷kbmg~‡n †eZvi †hvMv‡hvM e¨e¯’v 

Pvjy Kiv| ‡b․- ỳN©Ubvq `ªæZ ‡mev cÖ`v‡bi Rb¨ miÄvgvw`mn Wyeywi BDwbU e„w× Kiv  

2017-18 A_© eQ‡iii m¤¢ve¨ cÖavb AR©bmgyn t 

 AwMœKvÛmn †h †Kvb ỳN©Ubvq 100 fvM mvov cÖ`vb Kiv n‡e; 

 `yN©Ubvq AvµvšÍ‡`i D×vi c~e©K wPwKrmvj‡q ’̄vbvšÍi Kiv n‡e; 

 G¨v¤^y‡jÝ mvwf©‡mi gva¨‡g 1255 wU †ivMx cwienb Kiv n‡e; 

 ZvrÿwYK ‡mev cÖ`v‡bi Rb¨ ỳN©Ubv cÖeY 7wU c‡q‡›U Unj Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡e; 

 ১২০০ টি অগ্নি গ্ননফ বাণ, উদ্ধায ও প্রাথগ্নভক গ্নিগ্নকৎায ভড়া গ্নযিারনা কযা বফ; 

 অগ্নিগ্ননযাত্তা গ্ননগ্নিতকবে ৩৫০ টি গ্নফগ্নবন্ন গ্নে অন্যান্য প্রগ্নতষ্ঠান গ্নযদ বন কযা বফ;  

 অগ্নি গ্ননফ বাণী মভৌগ্নরক প্রগ্নক্ষমণয ভাধ্যবভ ২১০০ জনবক প্রগ্নগ্নক্ষত কযা বফ; 

 জনবিতনতা বৃগ্নদ্ধকবে ১৩৮০টি জন ও গণংবমাগ এফং ৫৫৫০টি গ্নরপবরট মাস্টায গ্নফতযণ কযা বফ; 

 অগ্নিকান্ডসহ যে যকান দুঘ ঘটনা তাৎক্ষগ্নিক য াকাবেলায় ৯৫০টি টব াগ্রাগ্নি  গ্নিচালনা কিা হবে; 

 সক্ষ তা বৃগ্নিকিবি ৩২০ জনেলবক গ্নেবেষ প্রগ্নেক্ষি প্রদান কিা হবে; 

 দুঘ ঘটনা প্রগ্নতবিাবে ১৫০ জন কগ্ন উগ্ননটি ভলাগ্নিয়াি ততগ্নি কিা হবে; 

 ৯৫০ টি ভারগুদাভ ও কাযখানায জন্য পায়ায রাইবন্স প্রদান কযা বফ; 

 পায়ায গ্নযবাট ব ও রাইবন্স ফাফদ  ৫০ রক্ষ টাকা যাজস্ব আদায় কযা বফ;  

 গ্ননভ বাণাধীন ২০ পায়ায মস্টন গ্নযদ বন কযা বফ এফং  

 নতুন ০২ টি পায়ায মস্টবনয কাম বক্রভ িালু কযা কযা বফ।  
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DcµgwYKv (Preamble) 

 

dvqvi mvwf©m I wmwfj wW‡dÝ, ivRkvnx wefvM, ivRkvnxi cÖvwZôvwbK `¶Zv e„w×, ¯^”QZv 

I Revew`wn †Rvi`vi Kiv, mykvmb msnZKiY Ges m¤ú‡`i h_vh_ e¨envi wbwðZKi‡Yi gva¨‡g 

iƒcKí 2021 Gi h_vh_ ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ Dc-cwiPvjK, dvqvi mvwf©m I wmwfj wW‡dÝ, 

ivRkvnx wefvM, ivRkvnx-  

 

 

Ges 

 

 gnvcwiPvjK, dvqvi mvwf©m I wmwfj wW‡dÝ Awa`ßi, XvKv Gi g‡a¨ 2017 mv‡ji Ryb 

gv‡mi 20 Zvwi‡L GB evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³ ¯^v¶wiZ nj|  

 

 GB Pzw³‡Z ¯^v¶iKvix Dfqc¶ wbgœwjwLZ welqmg~‡n m¤§Z n‡jb t  
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‡mKkb 1 t 

 

iƒcKí (Vision), Awfj¶¨ (Mission), †K․kjMZ D‡Ïk¨mg~n (Strategic Objectives) Ges 

Kvh©vewj (Functions) 
 

1.1 iƒcKí (Vision) t ÒAwMœKvÛmn mKj `y‡h©vM †gvKv‡ejvq Gwkqvi Ab¨Zg †kªô cÖwZôvb wn‡m‡e m¶gZv 

AR©bÓ 

1.2 Awfj¶¨ (Mission)t Ò ỳ‡h©vM- ỳN©Ubvq Rxeb I m¤ú` i¶vi gva¨‡g wbivc` evsjv‡`k M‡o †ZvjvÓ 

 

1.3 †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n (Strategic Objectives)t  

1.3.1 †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n t 

 ১. অগ্নি গ্ননফ বাণ, উদ্ধায কাম বক্রভ ও গ্নিগ্নকৎা মফা গ্নযিারনা; 

২. দুঘ বটনাবযাবধ প্রগ্নতবযাধমূরক কাম বক্রভ গ্নযিারনা; 

৩. দুঘ ঘটনা প্রগ্নতবিাবে প্রগ্নেক্ষি কাে ঘক্র ; 

৪.গ্নেগ্নভন্ন প্রগ্নতষ্ঠান/স্থা না েিােি গ্নেগ্নে য াতাবেক লাইবসন্স ও ছাড় ত্র প্রদান ; 

৫. পায়ায াগ্নব ব ও গ্নগ্নবর গ্নডবপন্স মস্টবনয কাম বক্রভ িালুকযণ। 
 

1.3.2 Avewk¨K †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n t 

1 দক্ষতায বে ফাগ্নল বক কভ বম্পাদন চুগ্নি ফাস্তফায়ন; 

2 কাে ঘ িগ্নত ও যসোি  াবনান্নয়ন; 

3 আগ্নথ বক ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

4 দক্ষতা ও ননগ্নতকতায উন্নয়ন; 

5 তথ্য অগ্নধকায ও স্বপ্রবণাগ্নদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন। 
 

1.4 Kvh©vewj (Functions)t  

1 মম মকান ভবয় ংঘটিত অগ্নি গ্ননফ বাণ, অগ্নি প্রগ্নতবযাধ ব্যফস্থা মজাযদায কযা এফং মম মকান দুঘ বটনা/দুবম বাবগ অনুন্ধান ও 

উদ্ধাযকাম ব গ্নযিারনা কযা; 

2 দুঘ বটনা ও দুবম বাবগ আতবদয প্রাথগ্নভক গ্নিগ্নকৎা প্রদান, গুরুতয আতবদয দ্রুত াাতাবর মপ্রযণ এফং মযাগীবদয এযামু্ববরন্স 

মফা প্রদান; 

3 মদবয অন্যান্য ংস্থায াবথ ভন্বয় াধন কবয অগ্নি দুঘ বটনা মম মকান দুবম বাগ মভাকাবফরা ও জান-ভাবরয ক্ষয়ক্ষগ্নত 

কগ্নভবয় আনা; 

4 ফহুতর বফন, ফাগ্নণগ্নজযক বফন, গ্নে কাযখানা ও ফ গ্নস্ত এরাকায় অগ্নিদুঘ বটনা মযাধকবে প্রবয়াজনীয় প্রগ্নক্ষণ, যাভ ব ও 

ভড়া গ্নযিারনা কযা;  

5 অগ্নি দুঘ বটনা মম মকান দুঘ বটনা ও দুবম বাগ তাৎক্ষগ্ননকবাবফ মভাকাবফরায জন্য মদবয গ্নফগ্নবন্ন গুরুত্বপূন ব জায়গায় টর গ্নডউটি 

কাম বক্রভ গ্নযিারনা;  

6 পায়ায াগ্নব ব ও গ্নগ্নবর গ্নডবপন্স অগ্নধদপ্তবযয কভীবদয অগ্নিগ্ননফ বাণ, উদ্ধায ও প্রাথগ্নভক গ্নিগ্নকৎা প্রগ্নক্ষণ প্রদান;  

7 ফহুতর বফবনয অগ্নি গ্ননযাত্তামূরক তবমূ ফাস্তফায়ন গ্ননগ্নিত কযা; 

8 যুদ্ধকারীন ভবয় গ্নফভান াভরায াত মথবক যক্ষায জন্য হু ুঁগ্নয়াযী ংবকবতয ভাধ্যবভ যকাগ্নয, আধা-যকাগ্নয, 

স্বায়ত্বাগ্নত কর মফযকাগ্নয প্রগ্নতষ্ঠানবক তকব কযা; 

9 অগ্নি গ্ননফ বাণ ও উদ্ধাযকাযী াজ-যঞ্জাভাগ্নদ মভযাভত ও যক্ষণাবফক্ষণ;  

10 অগ্নি প্রগ্নতবযাধ মম মকান দুবম বাগ মভাকাবফরায় জনবিতনতা সৃগ্নিয রমক্ষয কাম বক্রভ গ্রণ; 

11 জান-ভাবরয গ্ননযাত্তা বৃগ্নদ্ধ দুবম বাগ মভাকাবফরায় মস্বচ্ছাবফক নতগ্নয কযা;  

12 যকাগ্নয, আধা-যকাগ্নয, স্বায়ত্বাগ্নত প্রগ্নতষ্ঠানমূবয কভ বকতবা-কভ বিাযী, জনাধাযণ ও গ্নক্ষাথীবদয অগ্নিগ্ননফ বাণ 

প্রগ্নতবযাধ এফং মফাভগ্নযক প্রগ্নতযক্ষা গ্নফলবয় প্রগ্নক্ষণ প্রদান;  

13 অত্র দপ্তবিি অধীন কর স্থানা ভূগ্নভকম্প নীয় কবয জনফর ও াজ-যঞ্জাভাগ্নদয গ্ননযাত্তা গ্ননগ্নিত কযা;  

14 অগ্নধদপ্তবযয জনফবরয দক্ষতা বৃগ্নদ্ধয রমক্ষয যুবগাবমাগী আন্তজবাগ্নতক ভাবনয প্রগ্নক্ষবণয ব্যফস্থা কযা; 

15 ওয়যাযাউজ ও ওয়াকবমূবয অগ্নি প্রগ্নতবযাধ ও গ্ননফ বাণ ব্যফস্থা ফাস্তফায়নপূফ বক পায়ায রাইবন্স প্রদান কযা;  

16 ংঘটিত অগ্নিকাবেয তদন্ত কবয প্রগ্নতবফদন প্রণয়ন কযা; 

17 আধুগ্ননক অগ্নি গ্ননফ বাণ ও উদ্ধায াজ-যঞ্জাভাগ্নদয িাগ্নদা প্রণয়ন ও ংগ্র;  

18 আইন অনুমায়ী াগ্নব ব িাবজবয গ্নফগ্ননভবয় মফা প্রদান কযা। 
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মকন-২ 

মকৌরগত উবেশ্য, অগ্রাগ্নধকায, কাম বক্রভ, কভ বম্পাদন সূিক এফং রক্ষযভাত্রামূ  

মকৌরগত 

উবেশ্য 

(Strategic  

Objectives) 

মকৌরগত 

উবেবশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূিক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিবকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

 

 

 

লক্ষযভাত্রা/গ্ননণ বায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY2 2017-18) 

প্রবক্ষ ণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রবক্ষ ি 

(Projection) 

২০১৯-২০ 
২০১৫-১৬ 

 

২০১৬-

১৭ 

অাধাযণ 

১০০% 

অগ্নত উত্তভ ৯০% উত্তভ 

৮০% 

িরগ্নত ভান 

৭০% 

িরগ্নত ভাবনয 

গ্ননমে ৬০% 

পায়ায াগ্নব ব ও গ্নগ্নবর গ্নডবপন্স, িাজোহী গ্নফবাবগয মকৌরগত উবেশ্যমূহু 

১. অগ্নি 

গ্ননফ বাণ, উদ্ধায 

কাম বক্রভ ও 

গ্নিগ্নকৎা মফা 

গ্নযিারনা  

৩০ (১.১) অগ্নি গ্ননফ বাণ কাম বক্রভ 

গ্রণ; 

(১.১.১) াড়া প্রদানকৃত 

অগ্নিদুঘ বটনা 

% 
১৪ ১০০ ১০০ ১০০ - 

- 
১০০ 

৮০ 
১০০ ১০০ 

(১.২) দুঘ বটনায গ্নফযীবত 

উদ্ধায কাম বক্রভ গ্রণ; 

(১.২.১) গ্নযিাগ্নরত উদ্ধায 

কাম ব   

 

% 
৬ ১০০ ১০০ ১০০ - 

- 
১০০ 

৮০ 
১০০ ১০০ 

(১.৩) দুঘ বটনা কফগ্নরতবদয 

তাৎক্ষগ্নণকবাবফ গ্নিগ্নকৎারবয় 

স্থানান্তয; 

(১.৩.১) দুঘ বটনা 

কফগ্নরতবদয গ্নিগ্নকৎারবয় 

স্থানান্তয 

% 
৫ ১৫৮৯ ১৭৭৪ ১০০ - 

- 

১০০ 

৮০ 

১০০ ১০০ 

(১.৪) এযামু্ববরন্স াগ্নব ব 

গ্নযিারনা; 

(১.৪.১) প্রদানকৃত এযামু্ববরন্স 

াগ্নব ব 

সংখ্যা 
৩ ১৮৭৮ ১৮৭৬ ১৮৯৫ ১৮৮৮ ১৮৮২ ১৮৭৬ ১৫০০ ১৯০০ ১৯১০ 

(১.৫) তাৎক্ষগ্নিক যসো 

প্রদাবনি জন্য টহল গ্নিউটি 

কাে ঘক্র । 

(১.৫.১) টহবলি জন্য 

গ্ননে ঘাগ্নিত  বয়ি  

সংখ্যা 

২ ০৭ ০৭ ০৭ - - ০৭ ০৫ ০৮ ০৮ 

২. দুঘ বটনাবযাবধ 

প্রগ্নতবযাধমূরক 

কাম বক্রভ 

গ্নযিারনা 

 

২৫ (২.১) অগ্নি   ও দুঘ বটনা 

প্রগ্নতবযাধমূরক ভড়ায আবয়াজন; 

(২.১.১) গ্নযিাগ্নরত ভড়া ংখ্যা 

 
১০ ৬০১ ৯৫৭ ১২০০ ১১২০ ১০৪০ ৯৫৭ ৭০০ ১২১০ ১২২০ 

(২.২) গ্নেগ্নভন্ন প্রগ্নতষ্ঠাবনি অগ্নি 

গ্ননিা ত্তা ব্যেস্থাগ্নদ 

যজািদািকিি; 

(২.২.১)গ্নযিাগ্নরত  গ্নিদে ঘন  সংখ্যা 

 ৬ ২১০ ২৫১ ৩৫০ ৩১০ ২৮৫ ২৫১ ২০০ ৩৬০ ৩৭০ 

(২.৩)জনসবচতনতা  

বৃগ্নিকিি ; 

(২.৩.১)  গ্নিচাগ্নলত জন ও 

গিসংবোগ  

সংখ্যা 
৪ ১২০০ ১৩৫৫ ১৩৮০ ১৩৭২ ১৩৬৫ ১৩৫৫ ১০০০ ১৩৯০ ১৪০০ 

(২.৩.২) গ্নলিবলট য াষ্টাি 

গ্নেতিি 

সংখ্যা 
২ ৫০০০ ৫৪০০ ৫৫৫০ ৫৫০০ ৫৪৫০ ৫৪০০ ৪০০০ ৫৬০০ ৫৭০০ 

(২.৪) অগ্নিকাে মমবকান  

দুঘ বটনা তাৎক্ষগ্নণক 

মভাকাবফরায় ক্ষ তা বৃগ্নদ্ধ। 

(২.৪.১)  গ্নিচাগ্নলত 

টবাগ্রাপী 

সংখ্যা 

৩ ৮৫০ ৯২২ ৯৫০ ৯৪০ ৯৩০ ৯২২ ৭০০ ৯৭০ ১০০০ 

৩. দুঘ ঘটনা 

প্রগ্নতবিাবে 

প্রগ্নেক্ষি 

কাে ঘক্র  

১৫ (৩.১) যসো গ্রহীতাবদি জন্য 

 গ্নিচাগ্নলত য ৌগ্নলক প্রগ্নেক্ষি; 

(৩.১.১) প্রদানকৃত য ৌগ্নলক 

প্রগ্নেক্ষি 

সংখ্যা 

(জন) 
৭ ১৭০০ ১৯৫০ ২১০০ ২০৫০ ২০০০ ১৯৫০ ১৫০০ ২০০০ ২১০০ 

(৩.২) প্রগ্নগ্নক্ষত কগ্নভউগ্ননটি 

বরাগ্নিয়ায মতযী; 

(৩.২.১) প্রস্তুতকৃত 

কগ্নভউগ্ননটি বরাগ্নিয়ায; 

সংখ্যা 

(জন) 
৩ ৪০ ৫২০ ১৫০ - - ১০০ ৫০ ২০০ ২৫০ 

(৩.৩)  পায়ায াগ্নব ব কভী 

ফাগ্ননীয জন্য গ্নযিাগ্নরত 

প্রগ্নক্ষণ; 

(৩.৩.১) অংেগ্রহিকৃত 

প্রগ্নক্ষণ; 

ংখ্যা 

(জন) ৫ ১৮২ ২১৭ ৩২০ ২৮৫ ২৫০ ২১৭ ১৫০ ৩৩০ ৩৪০ 

৪.গ্নেগ্নভন্ন 

প্রগ্নতষ্ঠান/স্থা না 

েিােি গ্নেগ্নে 

য াতাবেক 

লাইবসন্স ও 

ছাড় ত্র প্রদান 

৬ (৪.১) প্রগ্নতষ্ঠান/স্থা না েিােি 

গ্নেগ্নে য াতাবেক লাইবসন্স 

প্রদান; 

(৪.১.১) প্রদানকৃত লাইবসন্স; ংখ্যা 

৪ ১২৮৮ ৭০০ ৯৫০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৯৭০ ১০০০ 

(৪.২)  পায়ায গ্নযবাট ব ও 

রাইবন্স ফাফদ গ্নপ 

আদায়। 

(৪.২.১) আদায়কৃত গ্নপ । রক্ষ 

টাকা ২ ৪২ ২৯ ৫০ ৪৩ ৩৬ ২৯ ২০ ৫১ ৫২ 
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মকৌরগত উবেশ্য 

(Strategic  

Objectives) 

মকৌরগত 

উবেবশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূিক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিবকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

 

 

 

লক্ষযভাত্রা/গ্ননণ বায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY2 2017-18) 

প্রবক্ষ ণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রবক্ষ ি 

(Projection) 

২০১৯-২০ ২০১৫-

১৬ 

 

২০১৬-

১৭ 

অাধাযণ 

১০০% 

অগ্নত উত্তভ ৯০% উত্তভ 

৮০% 

িরগ্নত ভান 

৭০% 

িরগ্নত ভাবনয 

গ্ননমে ৬০% 

৫. পায়ায াগ্নব ব 

ও গ্নগ্নবর 

গ্নডবপন্স মস্টবনয 

কাম বক্রভ 

িালুকযণ। 

৪ (৫.১) প্রকবেি আওতায় 

োস্তোয়নােীন যেেন 

 গ্নিদে ঘন 

(৫.১.১)  গ্নিদগ্নে ঘত 

গ্নন ঘািােীন িায়াি যেেন 

সংখ্যা 

২ ১৫ ১৭ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১২ ২২ ২৪ 

(৫.২) প্রকবেি আওতায় 

গ্নন ঘািােীন যেেযনি কাে ঘক্র  

চালুকিি 

(৫.২.১) চালুকৃত িায়াি 

যেেন 

সংখ্যা 

২ ০৫ ০১ ০২ - - ০১ ০০ ০৩ ০৩ 



 

পায়ায াগ্নব ব ও গ্নগ্নবর গ্নডবপন্স যাজাী গ্নেভাবগি আফগ্নশ্যক মকৌরগত উবেশ্যমূ  

(মভাট নম্বয-২০) 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

মকৌরগত 

উবেশ্য 

(Strategi

c 

Objective

s) 

মকৌরগত 

উবেবশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূিক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিবকয ভান 

(Weight 

of P I) 

লক্ষযভাত্রায ভান 

২০১৭-১৮ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অগ্নত উত্তভ 

(Very Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িরগ্নত ভান 

(Fair) 

িরগ্নত ভাবনয 

গ্ননমে 

(Poor) 

১০০% 

 

 

 

৯০% 

 

৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতায 

বে ফাগ্নল বক 

কভ বম্পাদন 

চুগ্নি 

ফাস্তফায়ন 

৪ 

২০১৭-১৮ অথ বফছবযয খড়া ফাগ্নল বক কভ বম্পাদন 

চুগ্নি দাগ্নখর 

গ্ননধ বাগ্নযত ভয়ীভায ভবধ্য খড়া চুগ্নি 

ভন্ত্রণারয়/গ্নফবাবগ দাগ্নখরকৃত 

তাগ্নযখ .৫ ১৯ এগ্নপ্রর ২৩ এগ্নপ্রর ২৫ এগ্নপ্রর ২৬ এগ্নপ্রর ২৭ এগ্নপ্রর 

ভাঠম বাবয়য কাম বারয়মূবয বে ২০১৭-১৮ 

অথ বফছবযয ফাগ্নল বক কভ বম্পাদন চুগ্নি স্বাক্ষয 

গ্ননধ বাগ্নযত ভয়ীভায ভবধ্য চুগ্নি 

স্বাক্ষগ্নযত 

তাগ্নযখ ১ ১৫ জুন ১৮ জুন ১৯ জুন ২০ জুন ২১ জুন 

২০১৬-১৭ অথ বফছবযয ফাগ্নল বক কভ বম্পাদন চুগ্নিয 

মূল্যায়ণ প্রগ্নতবফদন দাগ্নখর 

গ্ননধ বাগ্নযত তাগ্নযবখ মূল্যায়ন প্রগ্নতবফদন 

দাগ্নখরকৃত 

তাগ্নযখ ১ ১৬ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই ২৩ জুরাই 

২০১৭-১৮ অথ বফছবযয ফাগ্নল বক কভ বম্পাদন চুগ্নিয 

ফাস্তফায়ন গ্নযফীক্ষণ 
নত্রভাগ্নক প্রগ্নতবফদন দাগ্নখরকৃত 

ংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অথ বফছবযয ফাগ্নল বক কভ বম্পাদন চুগ্নিয 

অধ বফাগ্নল বক মূল্যায়ন প্রগ্নতবফদন দাগ্নখর 

গ্ননধ বাগ্নযত তাগ্নযবখ অধ বফাগ্নল বক মূল্যায়ন 

প্রগ্নতবফদন দাগ্নখরকৃত 

তাগ্নযখ ১ ১৪ জানুয়াগ্নয ১৬ জানুয়াগ্নয ১৮ জানুয়াগ্নয ২১ 

জানুয়াগ্নয 

২২ জানুয়াগ্নয 

কাে ঘ িগ্নত ও 

যসোি 

 াবনান্নয়ন 

৯ 

ই-িাইগ্নলং  িগ্নত োস্তোয়ন ই-িাইবল নগ্নি গ্ননষ্পগ্নত্তকৃত % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

ইউগ্ননবকাি ব্যেহাি গ্ননগ্নিত কিা ইউগ্ননবকাি ব্যেহাি গ্ননগ্নিতকৃত 
% .৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

গ্নআযএর শুরুয ২ ভা পূবফ ব ংগ্নিি কভ বিাযীয 

গ্নআযএর ও ছুটি নগদায়ন যুগৎ জাগ্নয 

গ্ননগ্নিতকযণ 

গ্নআযএর ও ছুটি নগদায়ন যুগৎ 

জাগ্নযকৃত 

% .৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

গ্নসটিবজন চাট ঘাি অনুোয়ী যসো প্রদান 
প্রকাগ্নেত গ্নসটিবজন চাট ঘাি অনুোয়ী যসো 

প্রদানকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অগ্নববমাগ প্রগ্নতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন গ্ননষ্পগ্নত্তকৃত অগ্নববমাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

মফায ভান ম্পবকব মফাগ্রীতাবদয ভতাভত 

গ্নযফীক্ষবণয  ব্যফস্থা িালু কযা 

মফায ভান ম্পবকব মফাগ্রীতাবদয 

ভতাভত গ্নযফীক্ষবণয ব্যফস্থা িালুকৃত 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

দপ্তয/ংস্থায় কভবক্ষ দুইটি অনরাইন মফা িালু 

কযা 
কভবক্ষ দুইটি অনরাইন মফা িালুকৃত 

তাগ্নিখ 
১ ৩১গ্নিবসম্বি ৩১ জানুয়াগ্নি ২৮ যিব্রুয়াগ্নি - - 

দপ্তি/সংস্থাি ক  বক্ষ ৩টি যসো প্রগ্নক্রয়া 

সহজীকৃত 

কভবক্ষ ৩ টি মফা প্রগ্নক্রয়া জীকৃত তাগ্নযখ ১ ৩১ গ্নডবম্বয ৩১ জানুয়াগ্নয ২৮ মপব্রুয়াগ্নয ১৫  াচ ঘ - 

দপ্তি/সংস্থা ও অেীনস্থ কাে ঘালয়সমূবহি উদ্ভােনী উবযাগ 

ও Small Improvement project(SIP) 

োস্তোয়ন 

উদ্ভােনী উবযাগ ও SIP সমূবহি 

যিটাবেজ প্রস্তুতকৃত 

তাগ্নিখ ১ ৪ জানুয়াগ্নি ১১ জানুয়াগ্নি ১৮ জানুয়াগ্নি ২৫ 

জানুয়াগ্নি 

৩১ জানুয়াগ্নি 

উদ্ভােনী উবযাগ ও SIP যিগ্নিবকবটি সংখ্যা ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

মকৌরগত 

উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

মকৌরগত 

উবেবশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিবকয ভান 

(Weight 

of P  I) 

লক্ষয াত্রাি  ান 

২০১৭-১৮ 
   অাধাযণ 

(Excellent) 

অগ্নত উত্তভ 

(Very Good) 

উত্তভ (Good) িরগ্নত ভান 

(Fair) 

িরগ্নত ভাবনয 

গ্ননমে (Poor) 

১০০% 

 

 

 

৯০% 

 

৮০% ৭০% ৬০% 

আগ্নথ বক 

ব্যফস্থানা

য উন্নয়ন 

৩ 

অগ্নডট আগ্নত্ত গ্ননষ্পগ্নত্ত  অগ্নডট আগ্নত্ত গ্ননষ্পগ্নত্তকৃত 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থােি/ অস্থােি সম্পগ্নত্তি হালনাগাদ 

তাগ্নলকা প্রস্তুত কিা 

স্থােি সম্পগ্নত্তি হালনাগাদ 

তাগ্নলকা  

তাগ্নিখ ১ ১ যিব্রুয়াগ্নি ১৫ যিব্রুয়াগ্নি ২৮ যিব্রুয়াগ্নি ২৮ াচ ঘ ১৫ এগ্নপ্রল 

অস্থােি সম্পগ্নত্তি হালনাগাদ 

তাগ্নলকা  

তাগ্নিখ .৫ ১ যিব্রুয়াগ্নি ১৫ যিব্রুয়াগ্নি ২৮ যিব্রুয়াগ্নি ২৮ াচ ঘ ১৫ এগ্নপ্রল 

দপ্তি/সংস্থায় কল্যাি ক ঘকতঘা গ্ননবয়াগ 

কিা 

কল্যাি ক ঘকতঘা গ্ননবয়াগকৃত ও 

ওবয়ে সাইবট প্রকাগ্নেত 

তাগ্নিখ .৫ ১৫ অবটােি ২৯ অবটােি ১৫ নবভম্বি ৩০ 

নবভম্বি 

১৪ 

গ্নিবসম্বি 

দক্ষতা ও 

ননগ্নতকতায 

উন্নয়ন 

২ 

সিকাগ্নি ক ঘসম্পাদন ব্যেস্থা না সংক্রান্ত 

প্রগ্নেক্ষিসহ গ্নেগ্নভন্ন গ্নেষবয় 

ক ঘকতঘা/ক ঘচািীবদি জন্য প্রগ্নেক্ষি 

আবয়াজন 

প্রগ্নেক্ষবিি স য় 

জন/ঘ

িা 

১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধািায মকৌর ফাস্তফায়ন 

২০১৭-১৮ অথ বফছবযয শুদ্ধািায 

ফাস্তফায়ন কভ বগ্নযকেনা এফং 

ফাস্তফায়ন গ্নযফীক্ষণ কাঠাবভা 

প্রণীত ও দাগ্নখরকৃত 

তাগ্নযখ .৫ ১৩ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

গ্ননধ বাগ্নযত ভয়ীভায ভবধ্য 

নত্রভাগ্নক গ্নযফীক্ষণ প্রগ্নতবফদন 

দাগ্নখরকৃত 

ংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

 

 

  তথ্য 

অগ্নধকায ও 

স্বপ্রবণাগ্নদত 

তথ্য প্রকা 

ফাস্তফায়ন 

২ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত 
% .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

স্বপ্রবিাগ্নদত তথ্য প্রকাে স্বপ্রবিাগ্নদত তথ্য প্রকাগ্নেত 
% .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

ফাগ্নল বক প্রগ্নতবফদন প্রণয়ন ও প্রকা 
ফাগ্নল বক প্রগ্নতবফদন ওবয়ফাইবট 

প্রকাগ্নত 

তাগ্নযখ ১ ১৫ অবটােি ২৯ অবটােি ১৫ নবভম্বি ৩০ 

নবভম্বি 

১৪ 

গ্নিবসম্বি 
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ms‡hvRbx-1 

 

kãms‡¶c (Acronyms) 

 

 

µ: bs Av`¨ÿi c~Y©© weeiYx 

1 APA   Annual Performance Agreement 

2 FSCD   Fire Service & Civil Defence                 

3 BNBC   Bangladesh National Building Code               

4 PI   Performance Indicators 

5 SO   Strategic Objectives 
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ংবমাজনী-২ 

 

কভ বম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/ংস্থা এফং গ্নযভান দ্ধগ্নত এয গ্নফফযণ  

 

ক্রগ্ন ক 

নম্বি 

কাে ঘক্র  কভ বম্পাদন সূিক গ্নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউগ্ননট 

গ্নযভা দ্ধগ্নত এফং উাত্তসূত্র াধাযণ 

 ন্তব্য 

১ (১.১) অগ্নি গ্ননফ বাণ 

কাম বক্রভ গ্রণ; 

(১.১.১) াড়া 

প্রদানকৃত অগ্নি দুঘ বটনা  

ঢাকাস্থ মকন্দ্রীয় ও গ্নফবাগীয় গ্ননয়ন্ত্রণকক্ষ/মম মকান পায়ায মস্টবন প্রাপ্ত 

অগ্নিকাবেয ংফাবদয গ্নবগ্নত্তবত অগ্নধদপ্তবযয কভীগণ তবাগ 

অগ্নিকাবে যঞ্জাভাগ্নদ অকুস্থবর গভনপূফ বক অগ্নি গ্ননফ বাণ কবযন। 

াযা মদবয মম মকান স্থাবন দ্রুত াড়া প্রদান গ্ননগ্নিত কযায রবক্ষয 

প্রগ্নতটি উবজরায় ন্যযনতভ একটি পায়ায মস্টন স্থাবনয ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয গ্ননবদ বনা ফাস্তফায়বনয গ্ননগ্নভত্ত গ্নফগ্নবন্ন উন্নয়ন প্রকে 

ফাস্তফায়নাধীন।  

সহকািী গ্নযিারক 

 

 

কাযী গ্নযিারকবদয গ্ননকট বত 

প্রাপ্ত ভাগ্নক প্রগ্নতবফদবনয  তথ্য 

য াতাবেক। 

 

২ (১.২) দুঘ বটনায 

গ্নফযীবত উদ্ধায 

কাম বক্রভ গ্রণ; 

(১.২.১)  গ্নিচাগ্নলত 

উিাি কাে ঘক্র   

         

অগ্নিকাে কর দুঘ বটনা  ও গ্নফধ্বস্থ বফবন গ্নফগ্নবন্ন উদ্ধায 

করাবকৌবরয ভাধ্যবভ দুবম বাগ ও দুঘ বটনায গ্নফযীবত উদ্ধায কাম বক্রভ 

গ্নযিারনা কযা য়। 

সহকািী গ্নযিারক কাযী গ্নযিারকবদয গ্ননকট বত 

প্রাপ্ত ভাগ্নক প্রগ্নতবফদবনয  তথ্য 

য াতাবেক। 

 

৩ (১.৩) দুঘ বটনা 

কফগ্নরতবদয 

তাৎক্ষগ্নণকবাবফ 

গ্নিগ্নকৎারবয় স্থানান্তয; 

(১.৩.১) দুঘ বটনা 

কফগ্নরতবদয 

গ্নিগ্নকৎারবয় স্তান্তয 

আত ব্যগ্নিবদয দুঘ বটনাস্থর বত উদ্ধায কবয তাৎক্ষগ্নণকবাবফ  

াাতাবর মপ্রযবণয ভাধ্যবভ গ্নিগ্নকৎা  মফা গ্ননগ্নিত কযা য়।  

সহকািী গ্নযিারক কাযী গ্নযিারকবদয গ্ননকট বত 

প্রাপ্ত ভাগ্নক প্রগ্নতবফদবনয  তথ্য 

য াতাবেক। 

 

৪ (১.৪) এযামু্ববরন্স 

াগ্নব ব গ্নযিারনা; 

(১.৪.১) প্রদানকৃত 

এযামু্ববরন্স াগ্নব ব 

গ্ননধ বাগ্নযত স্বে গ্নপ প্রদান াববক্ষ মযাগী এযামু্ববরন্স াগ্নব ববয ভাধ্যবভ 

জরুগ্নযগ্নবগ্নত্তবত গ্নিগ্নকৎায জন্য াাতাবর মপ্রযবণয ভাধ্যবভ 

জনগণবক মফা প্রদান কযা য়। যে যকান ব্যগ্নি িায়াি সাগ্নভ ঘবস কল 

কবি অনব ব ি ব্যেস্থায় এই যসো গ্রহি কিবত  াবিন। 

সহকািী গ্নযিারক কাযী গ্নযিারকবদয গ্ননকট বত 

প্রাপ্ত ভাগ্নক প্রগ্নতবফদবনয তথ্য 

য াতাবেক। 

 

৫ (১.৫) তাৎক্ষগ্নিক 

যসো প্রদাবনি জন্য 

টহল গ্নিউটি কাে ঘক্র ; 

(১.৫.১) টহবলি জন্য 

গ্ননে ঘাগ্নিত  বয়ি  

অগ্নিকাে অন্যান্য দুঘ বটনা  তাৎক্ষগ্নণক মভাকাবফরায জন্য 

াযাবদবয দুঘ বটনাপ্রফন এরাকায় টর গ্নডউটি কাম বক্রভ গ্নযিারনা 

কযা য়।  

সহকািী গ্নযিারক কাযী গ্নযিারকবদয গ্ননকট বত 

প্রাপ্ত ভাগ্নক প্রগ্নতবফদবনয তথ্য 

য াতাবেক। 

 

৬ (২.১) অগ্নি   ও 

দুঘ বটনা প্রগ্নতবযাধমূরক 

ভড়ায আবয়াজন; 

(২.১.১) গ্নযিাগ্নরত 

অগ্নি গ্ননফ বাণী ভড়া  

অগ্নি দুঘ বটনা প্রগ্নতবযাধ ও অগ্নিগ্ননফ বাণ গ্নফলবয় বিতনতা ও প্রাথগ্নভক 

ম বাবয় অগ্নিকাে মভাকাবফরা, উদ্ধায ও প্রাথগ্নভক গ্নিগ্নকৎা  ম্পবকব 

জানাবনা ও দক্ষতা বৃগ্নদ্ধয রবক্ষয অগ্নধদপ্তবযয প্যাবকজ প্রগ্নক্ষণ মর ও 

গ্ননকটস্থ পায়ায মস্টবনয উবযাবগ াট-ফাজায, গ্নে কাযখানা, 

গ্নংভর, অগ্নপ আদারত ও গ্নক্ষা প্রগ্নতষ্ঠাবন ভড়া গ্নযিারনা কযা 

য়।   

সহকািী গ্নযিারক কাযী গ্নযিারকবদয গ্ননকট বত 

প্রাপ্ত ভাগ্নক প্রগ্নতবফদবনয  তথ্য 

য াতাবেক। 
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৭ (২.২) গ্নেগ্নভন্ন 

প্রগ্নতষ্ঠাবনি অগ্নি 

গ্ননিা ত্তা ব্যেস্থাগ্নদ 

যজািদািকিি; 

(২.২.১) গ্নেগ্নভন্ন 

প্রগ্নতষ্ঠাবন অগ্নি 

গ্ননিা ত্তামূলক  

 গ্নিদে ঘন কাে ঘক্র  

কর ভারগুদাভ ও কাযখানায় অগ্নি প্রগ্নতবযাধ ব্যফস্থা গ্ননগ্নিত কযায 

রবক্ষয অগ্নি প্রগ্নতবযাধ ও  গ্ননফ বাণ আইন-২০০৩ এয গ্নফধান অনুমায়ী 

অগ্নধদপ্তবযয কভী কর্তবক গ্নযদ বন কবয অগ্নি গ্ননিা ত্তা গ্ননগ্নিতকযণ 

কযা য়। 

সহকািী গ্নযিারক কাযী গ্নযিারকবদয গ্ননকট বত 

প্রাপ্ত ভাগ্নক প্রগ্নতবফদবনয  তথ্য 

য াতাবেক। 

 

৮ (২.৩) জনসবচতনতা  

বৃগ্নিকিি ; 

(২.৩.১)  গ্নিচাগ্নলত 

জন ও গিসংবোগ  

জনসবচতনতা বৃগ্নিি লবক্ষয িায়াি সাগ্নভ ঘস ও গ্নসগ্নভল গ্নিবিন্স 

যেেবনি  াধ্যব  আওতােীন এলাকায় জন ও গনসংবোগ কিা হয়। 

সহকািী গ্নযিারক কাযী গ্নযিারক ও উ-কাযী 

গ্নযিারকবদয গ্ননকট বত প্রাপ্ত 

ভাগ্নক প্রগ্নতবফদবনয তথ্য য াতাবেক। 

 

৯  (২.৩.২) গ্নলিবলট 

য াষ্টাি গ্নেতিি 

জনসবচতনতা বৃগ্নিি লবক্ষয িায়াি সাগ্নভ ঘস ও গ্নসগ্নভল গ্নিবিন্স 

যেেবনি  াধ্যব  আওতােীন এলাকায়  গ্নলিবলট য াষ্টাি গ্নেতিি 

কিা হয়। 

সহকািী গ্নযিারক কাযী গ্নযিারক ও উ-কাযী 

গ্নযিারকবদয গ্ননকট বত প্রাপ্ত 

ভাগ্নক প্রগ্নতবফদবনয তথ্য য াতাবেক। 

 

১০ (২.৪) অগ্নিকাে 

মমবকান  দুঘ বটনা 

তাৎক্ষগ্নণক 

মভাকাবফরায় ক্ষ  তা 

বৃগ্নদ্ধ; 

(২.৪.১)  গ্নিচাগ্নলত 

টবাগ্রাপী 

জনসবচতনতা বৃগ্নিি লবক্ষয িায়াি সাগ্নভ ঘস ও গ্নসগ্নভল গ্নিবিন্স 

যেেবনি  াধ্যব  আওতােীন এলাকায় টবাগ্রাপী গ্নযিারনা কিা 

হয়। 

সহকািী গ্নযিারক কাযী গ্নযিারক ও উ-কাযী 

গ্নযিারকবদয গ্ননকট বত প্রাপ্ত 

ভাগ্নক প্রগ্নতবফদবনয তথ্য য াতাবেক। 

 

১১ 

 

(৩.১) যসো 

গ্রহীতাবদি জন্য 

 গ্নিচাগ্নলত য ৌগ্নলক 

প্রগ্নেক্ষি; 

(৩.১.১) প্রদানকৃত 

য ৌগ্নলক প্রগ্নেক্ষি 

শ্রগ্নভক, কভ বিাযী কভ বকতবা, মস্বচ্ছাবফক ও জনাধাযবণয জন্য মভৌগ্নরক 

অগ্নিগ্ননফ বাণ, উদ্ধায ও প্রাথগ্নভক গ্নিগ্নকৎা গ্নফলয়ক মভৌগ্নরক প্রগ্নক্ষবণয 

ভাধ্যবভ বিতন কযা য়। 

কাযী গ্নযিারক কাযী গ্নযিারক ও উ-কাযী 

গ্নযিারকবদয গ্ননকট বত প্রাপ্ত 

ভাগ্নক প্রগ্নতবফদবনয  তথ্য 

য াতাবেক। 

 

১২ (৩.২) প্রগ্নগ্নক্ষত 

কগ্নভউগ্ননটি বরাগ্নিয়ায 

মতযী; 

(৩.২.১) প্রস্তুতকৃত 

কগ্নভউগ্ননটি 

বরাগ্নিয়ায; 

 ভূগ্ন কম্প ও অগ্নিকান্ডসহ যে যকান দুঘ ঘটনা য াকবেলাি জন্য 

সাহায্যকািী জনেল বৃগ্নিি লবক্ষয প্রগ্নেক্ষি প্রদাবনি  াধ্যব  সািাবদবে 

কগ্নভউগ্ননটি বরাগ্নিয়ায মতযী কযা য়। 

 

কাযী গ্নযিারক 

 

কাযী গ্নযিারক ও উ-কাযী 

গ্নযিারকবদয গ্ননকট বত প্রাপ্ত 

ভাগ্নক প্রগ্নতবফদবনয তথ্য য াতাবেক। 

 

 

১৩ 

(৩.৩)  পায়ায াগ্নব ব 

কভী ফাগ্ননীয জন্য 

গ্নযিাগ্নরত প্রগ্নক্ষণ; 

(৩.২.১) প্রদানকৃত 

প্রগ্নক্ষণ 

িায়াি সাগ্নভ ঘস ও গ্নসগ্নভল গ্নিবিন্স অগ্নেদপ্তবি কর্ িত 

ক ঘকতঘা/ক ঘচািীবদি সক্ষ তা বৃগ্নিকিবি অগ্নেদপ্তবিি প্রগ্নেক্ষি যকন্দ্র 

ও গ্নেভাগীয়/যজলা প্রগ্নেক্ষি যকবন্দ্রি  াধ্যব  প্রগ্নেক্ষি প্রদান কিা হয়। 

কাযী গ্নযিারক কাযী গ্নযিারক ও উ-কাযী 

গ্নযিারকবদয গ্ননকট বত প্রাপ্ত 

ভাগ্নক প্রগ্নতবফদবনয তথ্য 

 

১৪ (৪.১) প্রগ্নতষ্ঠান/স্থা না 

েিােি গ্নেগ্নে 

য াতাবেক লাইবসন্স 

প্রদান; 

(৪.১.১) প্রদানকৃত 

লাইবসন্স 

কর ভারগুদাভ ও কাযখানায় অগ্নি প্রগ্নতবযাধ ব্যফস্থা গ্ননগ্নিত কযায 

রবক্ষয অগ্নি প্রগ্নতবযাধ ও  গ্ননফ বাণ আইন-২০০৩ এয গ্নফধান অনুমায়ী 

অগ্নধদপ্তবযয কভী কর্তবক গ্নযদ বন কবয পায়ায মপটি গ্ননগ্নিতকযণ ও 

যাজস্ব আদাবয়য রবক্ষয পায়ায রাইবন্স প্রদান কযা য়। 

কাযী গ্নযিারক  উ গ্নযিারক ও কাযী 

গ্নযিারকবদয গ্ননকট বত প্রাপ্ত 

ভাগ্নক প্রগ্নতবফদন বত যাজস্ব 

আদাবয়য তথ্য াওয়া মায়। 
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১৫ (৪.২)  পায়ায গ্নযবাট ব 

ও রাইবন্স ফাফদ গ্নপ 

আদায়; 

(৪.৩.১) আদায়কৃত 

গ্নপ  

মম মকান ওয়যাযাউজ ও ওয়াকবব অগ্নি দুঘ বটনায পবর ক্ষগ্নতয 

গ্নযভাণ গ্ননধ বাযণ ও অগ্নিকাবেয কাযণ ম্পগ্নকবত পায়ায গ্নযবাট ব এফং 

রাইবন্স প্রদান ও নফায়বনয ভাধ্যবভ গ্নপ আদায় কযা য়। 

কাযী গ্নযিারক  উ গ্নযিারক ও কাযী 

গ্নযিারকবদযয গ্ননকট বত প্রাপ্ত 

ভাগ্নক প্রগ্নতবফদবনয তথ্য য াতাবেক। 

 

১৬ (৫.১) প্রকবেি 

আওতায় 

োস্তোয়নােীন যেেন 

 গ্নিদে ঘন; 

(৫.১.১) গ্নন ঘািােীন 

িায়াি যেেন  

 গ্নিদে ঘন 

উ   গ্নিচালক কর্তঘক গ্নেগ্নভন্ন প্রকবেি আওতায় গ্নন ঘানােীন িায়াি 

যেেন  গ্নিদে ঘন। 

উ গ্নযিারক  উ গ্নযিারবকয দপ্তয বত প্রাপ্ত তথ্য 

য াতাবেক। 

 

 

১৭ (৫.২) প্রকবেি 

আওতায় গ্নন ঘািােীন 

যেেবনি কাে ঘক্র  

চালুকিি। 

(৫.১.২) গ্নন ঘাি কাজ 

স াপ্ত ও চালুকিি 

িায়াি সাগ্নভ ঘস ও গ্নসগ্নভল গ্নিবিন্স অগ্নেদপ্তবিি  গ্নেগ্নভন্ন প্রকবেি 

আওতায়  গ্নন ঘাি কাজ স াপ্তকিি এেং কাে ঘক্র  চালুকিি। 

উ গ্নযিারক উ গ্নযিারবকয দপ্তয বত প্রাপ্ত তথ্য 

য াতাবেক। 
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ms‡hvRbx-3 

 

Kg©m¤úv`‡bi j‡ÿ¨ Ab¨ gš¿Yvj‡qi  wewfbœ `ß‡ii wbKU mywbw ©̀ó Kg©m¤úv`b Pvwn`vmg~n  

 

cÖwZôv‡bi bvg mswkøó Kvh©µg Kg©m¤úv`b m~PK D³ cÖwZôv‡bi wbKU Pvwn`v/cÖZ¨vkv Pvwn`v/cÖZ¨vkvi †h․w³KZv cÖZ¨vkv c~iY bv n‡j m¤¢ve¨ cÖfve 

Mbc~Z© wefvM bZzb dvqvi 

†÷kb/`ßi 

wbg©vb I 

we`¨gvb dvqvi 

†÷kb/`ß‡ii 

feb 

ms¯‥vi/†givgZ 

KvR KiY 

dvqvi 

†÷kb/`ßi wbg©vb 

I we`¨gvb dvqvi 

†÷kb/`ß‡ii 

feb 

ms¯‥vi/†givgZ 

KiY 

wbw ©̀ó mg‡qi g‡a¨ cÖKíf~³ bZzb 

dvqvi †÷kb/`ßi mg~‡ni wbg©vb 

KvR Ges Pvwn`v †gvZv‡eK mgq 

gZ we`¨gvb dvqvi †÷kb/`ß‡ii 

feb wmwfj I ‣e`ywZK 

ms¯‥vi/†givgZ KvR Kiv 

 mgq gZ cÖKíf~³ bZzb 

dvqvi †÷kb/`ßi mg~‡ni 

wbg©vb KvR ‡kl n‡j  mí 

mg‡qi g‡a¨ Rb-mvavib‡K 

Kvw•LZ †mev cª`vb Kiv 

m¤¢e n‡e Ges dvqvi 

†÷kb/`ß‡ii mÿgZvi 

gvb Dbœqb n‡e| 

dvqvi †÷kb ¯’vcb msµvšÍ 

gvbbxq cÖavbgš¿xi wb‡ ©̀kbv 

ev¯Íevqb wejw¤̂Z n‡Z cv‡i d‡j 

RbmvaviY Kvw•LZ †mev n‡Z 

ewÂZ n‡e Ges dvqvi 

†÷kb/`ß‡ii mÿgZvi gvb 

nviv‡Z cv‡i| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 


