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ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তদরর কম িসম্পােদির সারব িক রচত্র 

(Overview of the Performance of the Department of Fire Service & Civil Defence) 

 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিাি অজিিসমূহ :  

 

 

 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র অিীি ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তর অরিকান্ডসহ সর্ সকান দুদর্ িাগ-দুর্ িটিায় প্রথম সাড়াোিকারী সসবািমী প্ররতষ্ঠাি। 

গরত, সসবা ও তযাদগর মুলমদন্ত্র উজ্জীরবত হদয় এ রবভাদগর কমীরা রেি-রাত ২৪ র্ন্টা মানুদষর সসবায় রিদয়ারজত। জিগদণর সোরদগাড়ায় এ রবভাদগর সসবা সপৌৌঁদছ 

সেয়ার লদক্ষয ইদতামদে ৩১৪টি সেশি চালু করা হদয়দছ এবাং ২৪০টি ফায়ার সেশি স্থাপদির কার্ িক্রম চলমাি।  ১৭৩.৮৪ সকাটি টাকার আধুরিক  গাড়ী-পাম্প ও 

সাজ-সরঞ্জামারে সাংগ্রহ করা হদয়দছ। কম িকতিা/কম িচারীদের স্বাস্থযদসবা রিরচিতকরদণর লদক্ষয ২৩.৮৮ সকাটি টাকা ব্যদয় ২০ (রবশ) শয্যা রবরশষ্ট বাণ ি রিটদমন্ট 

হাসপাতাল রিম িাণািীি রদয়দছ। অরিেপ্তদরর কমীগণ কর্তিক ২০১৩ সাদল ১৭৯১২ টি ও ২০১৪ সাদল ১৭,৮৩০ টি ও ২০১৫ সাদল ১৭,৪৮৮ টি অরি রিব িাপণের ফদল 

সমাট ৫,০৬৯ সকাটি টাকার সম্পে উদ্ধার করা সম্ভব হদয়দছ। এছাড়াও অরিেপ্তর কর্তিক সড়ক ও সিৌ দুর্ িটিায় উদ্ধার কার্ িক্রম পররচালিা করা হদয়দছ।  উদেখদর্াগ্য 

কার্ িক্রদমর মদে রদয়দছ ২০১৩ সাদল সাভাদরর রািা প্লাজা ভবিিস (২,৪৫৮ জি আহত ও ১,১২৭ জি রিহত উদ্ধার), ২০১৪ সাদল মাওয়া র্াদট রপিাক-৬ লঞ্চডুবী 

(৪৩টি মৃতদেহ উদ্ধার) ও সমর্িায় রমরাজ-৪ লঞ্চডুবী (৫৬ টি মৃতদেহ উদ্ধার) এবাং ২০১৫ সাদল পদ্মায় এম.রভ সমাস্তফা লঞ্চডুবী (৮০ টি মৃতদেহ উদ্ধার)। অরি 

রিব িাপে খাদত ২০১৩-২০১৪ অথ ি বছদর ৮.৩৪ সকাটি, ২০১৪-২০১৫ অথ ি বছদর ৮.৪৯ সকাটি টাকা ও ২০১৫-২০১৬ অথ ি বছদর ৭.০০ সকাটি টাকা রাজস্ব আোয় 

হদয়দছ। সরকাদরর রেিবেদলর সিে বাস্তবায়দির অাংশ রহদসদব অরিেপ্তদরর খারক সপাশাক বেল কদর দুই রাংদয়র সপাশাক প্রবতিি, সকল কম িকতিা/কম িচারীর 

পূণ িাঙ্গ সরশি প্রোি এবাং ঝৌঁরকপূণ ি কাদজ অাংশ সিয়া ২য় ও ৩য় সেঙ্গের কম িকতিা/কম িচারীণের জয ম ৩০% হাদর ঝৌঁরকভাতা প্রবতিি করা হদয়দছ। অরিেপ্তদরর 

কমীদের সাহরসকতা ও বীরত্বপূণ ি কাদজর জয ম রাষ্ট্রীয় সাহরসকতা পুরস্কাদরর সাংখ্যা ১০(েশ) হদত ৫০(পঞ্চাশ) এ উন্নীত কদর অনুোি ও ভাতার পররমাি বৃরদ্ধ করা 

হদয়দছ। অরি প্ররতদরাি কার্ িক্রদমর তোরকী বৃরদ্ধর জয ম ওয়যারহাউজ ইন্সদপক্টদরর  ২১৮টি িতুি পে সৃজি করা হদয়দছ। সপশাগত েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষয ২২৪ জি 

কম িকতিা/কম িচারীণক ববদেরশক প্ররশক্ষদণ সপ্ররণ করা হদয়দছ।  

চযাদলঞ্জসমূহ : 

 শহর এলাকায় অরি রিব িাপদণর জয ম পর্ িাপ্ত পারির অভাব, পর্ িাপ্ত হাইদেন্ট ব্যবস্থা িা থাকা, িারফক জযাম ও অপ্রশস্থ রাস্তার্াদটর কারদণ অরিকান্ডসহ 

অন্যান্য দুর্ ঘটনাস্থলে ণ  ৌঁছা কষ্টকর। বহুমারত্রক ঝরিঁপূণ ি অরিকান্ড, অপররকরল্পত িগরায়ি ও রশল্পায়ি এবাং BNBC রবরি-রবিাি িা সমদি ভবি রিম িাদণর কারদণ 

অরিকান্ডসহ অয মায ম দুর্ িটিায় কার্ িক্রম পররচালিায় দুুঃসাে হদয় পড়দছ। আধুরিক ও যুদগাপদর্াগী উদ্ধার সরঞ্জাম ও জিবদলর স্বল্পতা, সাাংগঠরিক সক্ষমতা 

বৃরদ্ধকরণ ইতযারে রবষদয় বতিমাদি ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তদরর মূল চযাদলঞ্জ রহদসদব রবদবরচত হদে।  

ভরবষ্যৎ পররকল্পিা :  

 

 মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর রিদে িশিা অনুর্ায়ী প্ররতটি উপদজলায় ন্যযিতম একটি ফায়ার সেশি স্থাপদির লদক্ষয চলমাি ৪টি উন্নয়ি প্রকল্প বাস্তবায়ি সশদষ হদল 

সমাট ফায়ার সেশদির সাংখ্যা োড়াদব ৫৫৪ টি এবাং জিবল প্রায় ১৫০০০। ভুরমকম্পসহ সর্ সকাি দুদর্ িাগ সমাকাদবলার জয ম সারাদেদশ ৬২০০০ সসোদসবক বতররর 

কার্ িক্রম চলমাি। ঢাকা ও চট্টগ্রাদমর গাদম িন্টস রশল্প অধুযরষত এলাকায় ৯টি এবাং ঢাকা উত্তর ও েরক্ষণ রসটি কদপ িাদরশি এলাকায় ৭টি মিাণ ি ফায়ার সারভ িস ও 

রসরভল রিদফন্স সেশি স্থাপি প্রকল্প গ্রহণ প্ররক্রয়ািীি রদয়দছ। সিৌ দুর্ িটিাসহ সর্ সকাি দুর্ িটিায় দ্রুত উদ্ধার কার্ ি পররচালিার জয ম ডুবুরী ইউরিট সম্প্রসারণ প্রকল্প 

এবাং ১০টি রবদশষারয়ত অরি রিব িাপণ ও উদ্ধার ইউরিট স্থাপি প্রকল্প রবদবচিািীি রদয়দছ। তাছাড়া রবরভন্ন প্রকদল্পর আওতায় গাদম িন্টস রশল্প অধুযরষত এলাকায় 

মিাণ ি ফায়ার সেশি, ঢাকা মহািগরীর র্িবসরতপূণ ি এলাকায় অতযাধুরিক ফায়ার সেশি রিম িাণ, জরুরর সাড়াোি ও প্ররতদরাি কার্ িক্রম পররচালিার জয ম 

রবদশষারয়ত ইউরিট গঠদির কার্ িক্রম চলমাি। JICA ও KOICA-র সহায়তায় ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিদফন্স রবভাদগর আধুরিক সহিদকায়াট িার ও রিয়ন্ত্রণ 

কক্ষ স্থাপি প্রকল্প  এবাং আধুরিক ও রবশ্বমাদির প্ররশক্ষদণর লদক্ষয পূব িাচল উপশহদর সরকার কর্তিক বরােকৃত জরমদত সিরিাং সাদপাট ি ফায়ার সেশিসহ ফায়ার 

সারভ িস ও রসরভল রিদফন্স সিরিাং একাদিঙ্গম িতুি স্থাদি স্থািান্তর প্রকল্প গ্রহণ প্ররক্রয়ািীি। রবভাগীয় কম িকতিা ও কম িচারীদের কাদজর সৃ্পহা সৃরষ্টকদল্প পদোন্নরতর 

সুদর্াগ বৃরদ্ধ ও কম িকতিাদের পেমর্ িাো উন্নীত করার লদক্ষয রিদয়াগরবরি সাংদশািি এবাং িতুি অগ িাদিাগ্রাম প্রণয়ি, অরিেপ্তদরর কম িপরররি বৃরদ্ধ পাওয়ায় অরতররি 

মহাপররচালক ও পররচালক পে সৃজি প্ররক্রয়ািীি রদয়দছ। অরি প্ররতদরাি ও রিব িাপণ আইদি শারস্ত প্রোি সহরজকরদণর লদক্ষয আইদি সাংদশািি প্রদয়াজি। রাজস্ব 

আোয় বৃরদ্ধসহ অরি প্ররতদরাি ব্যবস্থা রিরচিতকদল্প অরি প্ররতদরাি ও রিব িাপণ রবরিমালা, ২০১৪ সাংদশািি কার্ িক্রম চূড়ান্ত পর্ িাদয় রদয়দছ।  

 

২০১৬-২০১৭ অথ ি বছদরর সম্ভাব্য প্রিাি অজিিসমুহ : 

 

 অরিসহ সর্ সকাি দুর্ িটিায় ১০০ ভাগ সাড়া প্রোি; 

 অরি রিব িাপিী সমৌরলক প্ররশক্ষদণর মােদম ৭৫,০০০ জিদক প্ররশরক্ষত করা; 

 ৪৩০০ টি অরি রিব িাপণ, উদ্ধার ও প্রাথরমক রচরকৎসার মহড়া পররচালিা; 

 ১০৭০০ মালগুোম ও কারখািার জয ম ফায়ার লাইদসন্স প্রোি; 

 অিলাইদি ২৭০ টি বহুতল ও বারণরজযক ভবি রিম িাদণর ছাড়পত্র প্রোি; 

 ২০০০ জি প্ররশরক্ষত করমউরিটি ভলারন্টয়ার বতরর; 

 ফায়ার ররদপাট ি ও লাইদসন্স বাবে  ১০ সকাটি টাকা রাজস্ব আোয় এবাং 

 িতুি ২৫ টি ফায়ার সেশদির কার্ িক্রম চালু করা। 
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প্রস্তাবিা/উপক্রমরিকা 

 

 

ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তদরর প্রারতষ্ঠারিক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জবাবরেরহ 

সজারোর করা, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রিরচিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ 

এর র্থার্থ বাস্তবায়দির লদক্ষয মহাপররচালক, ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তর  

 

এবাং 

 

রসরিয়র সরচব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র োরয়দত্ব 

রিদয়ারজত মািিীয় মন্ত্রীর প্ররতরিরি রহদসদব এর মদে ২০১৬ সাদলর জুন মাদসর ২৯ তাররদখ এই বারষ িক 

কম িসম্পােি চুরি স্বাক্ষররত হল।  

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রিম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলি:  
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সসকশি-১ 
 

ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তদরর রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং 

কার্ িাবরল 
 

১.১  রূপকল্প (Vision) : 
 

‘‘অরিকান্ডসহ সকল দুদর্ িাগ সমাকাদবলায় এরশয়ার অয মতম সেষ্ঠ প্ররতষ্ঠাি রহদসদব সক্ষমতা অজিি’’ 

১.২  অরভলক্ষয (Mission) : 
 

 ‘‘ দুদর্ িাগ-দুর্ িটিায় জীবি ও সম্পে রক্ষার মােদম রিরাপে বাাংলাদেশ গদড় সতালা।’’ 
 

1.3 সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) : 
 

১.৩.১ ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তদরর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ : 
 

1. অরিরিব িাপণ, উদ্ধার কার্ িক্রম ও রচরকৎসা সসবা পররচালিা; 

2. অরি ও দুর্ িটিা সরাদি প্ররতদরািমূলক কার্ িক্রম পররচালিা; 
 

১.৩.২ আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ : 

1. েক্ষতার সদঙ্গ বারষ িক কম িসম্পােি চুরি বাস্তবায়ি; 

2. েক্ষতা ও বিরতকতার উন্নয়ি; 

3. তথ্য অরিকার ও স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ি; 

4. কার্ ি পদ্ধরত ও সসবার মাদিান্নয়ি; 

5. কম ি পররদবশ উন্নয়ি; 

6. আরথ িক ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি। 

 

১.৪ কার্ িাবরল (Function): 
 

1. সর্ সকাি সমদয় সাংর্টিত অরি রিব িাপণ, অরি প্ররতদরাি ব্যবস্থা সজারোর করা এবাং সর্ সকাি দুর্ িটিা/দুদর্ িাদগ 

অনুসন্ধাি ও উদ্ধারকার্ ি পররচালিা করা; 

2. দুর্ িটিা ও দুদর্ িাদগ আহতদের প্রাথরমক রচরকৎসা প্রোি, গুরুতর আহতদের দ্রুত হাসপাতাদল সপ্ররণ এবাং 

সরাগীদের এযামু্বদলন্স সসবা প্রোি; 

3. সেদশর অয মায ম সাংস্থার সাদথ সমন্বয় সািি কদর অরি দুর্ িটিাসহ সর্ সকাি দুদর্ িাগ সমাকাদবলা ও জাি-মাদলর 

ক্ষয়ক্ষরত করমদয় আিা; 

4. বহুতল ভবি, বারণরজযক ভবি, রশল্প কারখািা ও বরস্ত এলাকায় অরিদুর্ িটিা সরািকদল্প প্রদয়াজিীয় প্ররশক্ষণ, 

পরামশ ি ও মহড়া পররচালিা করা;  

5. ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তদরর কমীদের অরিরিব িাপণ, উদ্ধার ও প্রাথরমক রচরকৎসা প্ররশক্ষণ 

প্রোি; 

6. বহুতল ভবদির অরি রিরাপত্তামূলক ছাড়পত্র প্রোি ও ছাড়পদত্রর শতিসমূহ বাস্তবায়ি রিরচিত করা; 

7. যুদ্ধকালীি সমদয় রবমাি হামলার হাত সথদক রক্ষার জয ম হু ৌঁরশয়ারী সাংদকদতর মােদম সরকারর, আিা-

সরকারর, স্বায়ত্বশারসতসহ সকল সবসরকারর প্ররতষ্ঠািদক সতকি করা; 

8. আন্তজিারতক অরি রিব িাপণ ও সবসামররক প্ররতরক্ষা সাংস্থাসমূদহর সাংদগ রলয়াঁদজা রক্ষা এবাং এতেসাংরিষ্ট 

আন্তজিারতক সভা সসরমিাদর প্ররতরিরিত্ব করা; 

9. ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তদরর উন্নয়দির জয ম পররকল্পিা প্রণয়ি, বাস্তবায়িসহ অরিরিব িাপণ ও 

সবসামররক প্ররতরক্ষা রবষদয় গদবষণা কার্ িক্রম পররচালিা; 

10. অরি রিব িাপণ ও উদ্ধারকারী সাজ-সরঞ্জামারে সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ; 

11. দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপিা রবষদয় সরকারদক সকৌশলগত পরামশ ি প্রোি; 

12. অরি প্ররতদরািসহ সর্ সকাি দুদর্ িাগ সমাকাদবলায় জিসদচতিতা সৃরষ্টর লদক্ষয কার্ িক্রম গ্রহণ; 

13. জাি-মাদলর রিরাপত্তা বৃরদ্ধসহ দুদর্ িাগ সমাকাদবলায় সস্বোদসবক বতরর করা; 

14. সরকারর, আিা-সরকারর, স্বায়ত্বশারসত প্ররতষ্ঠাি সমূদহর কম িকতিা-কম িচারী, জিসািারণ ও রশক্ষাথীদের 

অরিরিব িাপণ প্ররতদরাি এবাং সবসামররক প্ররতরক্ষা রবষদয় প্ররশক্ষণ প্রোি;  

15. অরিেপ্তদরর অিীি সকল স্থাপিা ভূরমকম্প সহিীয় কদর জিবল ও সাজ-সরঞ্জামারের রিরাপত্তা রিরচিত করা; 

16. অরিেপ্তদরর জিবদলর েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষয যুদগাপদর্াগী আন্তজিারতক মাদির প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা করা; 

17. ওয়যারহাউজ ও ওয়াকিশপ সমূদহর অরি প্ররতদরাি ও রিব িাপণ ব্যবস্থা বাস্তবায়িপূব িক ফায়ার লাইদসন্স প্রোি 

করা; 

18. সাংর্টিত অরিকাদন্ডর তেন্ত কদর প্ররতদবেি প্রণয়ি করা; 

19. আধুরিক অরি রিব িাপণ ও উদ্ধার সাজ-সরঞ্জামারের চারহো প্রণয়ি ও সাংগ্রহ; 

20. আইি অনুর্ায়ী সারভ িস চাদজির রবরিমদয় সসবা প্রোি করা। 

 



 

সসকশি-২ 

 
অরিেপ্তদরর আউটকাম (Outcome/Impact) 

 

চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

কম িসম্পােি 

সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

 

লক্ষযমাত্রা 

২০১৬-১৭ 

প্রলে ে 

 
রিি িাররত লক্ষযমাত্রা অজিদির 

ণেলে সর্ৌথভাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/রবভাগ/সাংস্থাসমূদহর 

িাম 

উপাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) 

 ২০১৪-১৫  ২০১৫-১৬ 
২০১৭-১৮ 

 

 

২০১৮-

১৯ 

 

 

২. অঙ্গি ঙ্গনর্ ঘা লে েেতা 

উন্নয়ন।  

 

(২.১.১) সাড়া 

প্রোদির সময়। 

রম:/রক:রম: ৭.১৫ ৬.৩০ ৬.১৫ ৬.০০ ৫.৪৫ সজলা প্রশাসি, বাাংলাদেশ পুরলশ, 

স্থািীয় সরকার প্ররতষ্ঠািসমূহ, 

দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপিা অরিেপ্তর। 

মাঠ পর্ িাদয়র েপ্তরসমূহ হদত 

প্রাপ্ত বারষ িক প্ররতদবেি 

সমাতাদবক। 
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সসকশি-৩ 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােি সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ  

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c  

Objectiv

es) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি 

সূচক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators) 

প্রকৃত অজিি 

 

 

 

েেযমাত্রা/রিণ িায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target/Criteria Value for FY2 2016-17) 

প্রলে ণ 

(Proje

ction) 

২০১৭-১৮ 

প্রলে ে 

(Proj

ectio

n) 

২০১৮-

১৯ 

২০১৪-১৫ 

 

২০১৫-১৬ অসািারণ 

১০০% 

অরত উত্তম 

৯০% 

উত্তম 

৮০% 

চলরত মাি 

৭০% 

চলরত 

মাদির রিদম্ন 

৬০% 

অরিেপ্তদরর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১. অরি 

রিব িাপণ, উদ্ধার 

কার্ িক্রম ও 

রচরকৎসা সসবা 

পররচালিা।  

৩৫ ১.১ অরি রিব িাপণ 

কার্ িক্রম গ্রহণ; 

১.১.১ সাড়া প্রোিকৃত 

অরিদুর্ িটিা 

% 
২০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

১.২ দুর্ িটিার রবপরীদত 

উদ্ধার কার্ িক্রম গ্রহণ; 

১.২.১ পররচারলত 

উদ্ধার কার্ ি 

 (অরিকান্ড ব্যতীত) 

% 

৮ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

১.৩ দুর্ িটিায় প্রাথরমক 

রচরকৎসা প্রোি; 

১.৩.১ দুর্ িটিা 

কবরলতদের প্রোিকৃত 

প্রাথরমক রচরকৎসা 

সাংখ্যা 

(জন) ৪ ৬৩৩১ ৭৭৩৫ ৮০০০ ৭৫০০ ৭১০০ ৬৭০০ ৬৩৩১ ৮১০০ ৮২০০ 

১.৪ এযামু্বদলন্স সারভ িস 

পররচালিা; 

১.৪.১ প্রোিকৃত 

এযামু্বদলন্স সারভ িস 

সাংখ্যা 

(জন) 
৩ ৯৫৬৩ ৯৭৮২ ৯৮৫০ ৯৭৫০ ৯৬৫০ ৯৬০০ ৯৫৬৩ ৯৯০০ ৯৯৫০ 

২. দুর্ িটিা 

সরাদি 

প্ররতদরাি 

মূলক কার্ িক্রম 

পররচালিা। 

 

৪৫ 

 

২.১ অরি   ও দুর্ িটিা 

প্ররতদরািমূলক মহড়ার 

আদয়াজি 

২.১.১ পররচারলত অরি 

রিব িাপেী মহড়ার 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

 
১০ ৩৪০৫ ৪২৪৪ ৪৩০০ ৪১০০ ৩৯০০ ৩৭০০ ৩৪০৫ ৪৩৫০ ৪৪০০ 

২.২  প্ররশরক্ষত 

করমউরিটি ভলারন্টয়ার 

বতরর 

২.২.১ প্রস্তুতকৃত 

করমউরিটি 

 ভলারন্টয়ার  

সাংখ্যা 

(জি) ৩ ৩৫৪৬ ১০৯০ ২০০০ ১৮৫০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ২০৫০ ২১০০ 

২.৩  সমৌরলক অরি 

রিব িাপণ প্ররশক্ষণ 

আদয়াজি 

২.৩.১ প্রোিকৃত 

সমৌরলক প্ররশক্ষণ  

সাংখ্যা 

(জি) ১০ ২৮০১৪ ৭২৫২০ ৭৫০০০ ৭৪০০০ ৭৩০০০ ৭২০০০ ২৮০১৪ ৭৫৫০০ ৭৬০০০ 

২.৪  মালগুোম বা 

কারখািার জয ম ফায়ার  

লাইদসন্স প্রোি 

২.৪.১ প্ররতষ্ঠাি/স্থাপিা 

বরাবর প্রেত্ত লাইদসন্স 

সাংখ্যা 

১০ ৭৮৯২ ১০৪৬২ ১০৭০০ ১০৩০০ ৯৯০০ ৯৫০০ ৭৮৯২ ১০৮০০ ১০৯০০ 

২.৫  অিলাইদি বহুতল 

ও বারণরজযক ভবি 

রিম িাদণ ছাড়পত্র প্রোি। 

২.৫.১ প্ররতষ্ঠাি/স্থাপিা 

বরাবর ইসুযকৃত 

ছাড়পত্র 

সাংখ্যা 

৬ ১৮১ ২৩৯ ২৭০ ২৫০ ২৩০ ২১০ ১৮১ ২৯০ ৩০০ 

২.৬  ফায়ার ররদপাট ি ও 

লাইদসন্স বাবে রফ 

আোয়। 

২.৬.১ আোয়কৃত রফ  লক্ষ টাকা 

৩ ৯০০ ৭০০ ১০০০ ৯৭৫ ৯৫০ ৯৩০ ৯০০ ১০৫০ ১১০০ 

২.৭ সেমতা বৃঙ্গদ্ধ 

করলে উচ্চতর প্রঙ্গশেে 

গ্রহে 

২.৭.১ অংশগ্রহেকৃত 

উচ্চতর প্রঙ্গশেে 

সংখ্যা 

(জন) ৩ ২০২ ১১৮ ২২০ ২১৫ ২১০ ২০৫ ২০২ ৩০০ ৩৫০ 
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ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তদরর আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strate

gic 

Objecti

ves) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি 

সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর 

মাি 

(Weight 

of P I) 

েেযমাত্রার মাি 

২০১৬-১৭ 

অসািারণ 

 

অরত উত্তম 

 

উত্তম চলরত মাি চলরত 

মাদির 

রিদম্ন ১০০% 

 

 

 

৯০% 

 

৮০% ৭০% ৬০% 

েক্ষতার 

সদঙ্গ বারষ িক 

কম িসম্পােি 

চুরি 

বাস্তবায়ি 

৬ 

২০১৬-১৭ অথ িবছদরর খসড়া বারষ িক 

কম িসম্পােি চুরি োরখল 

রিি িাররত সময়সীমার মদে খসড়া চুরি 

মন্ত্রণালদয় োরখলকৃত 

তাররখ ১ ১৯ সম ২২ সম ২৪ সম ২৫ সম ২৬ সম 

মাঠপর্ িাদয়র কার্ িালয়সমূদহর সদঙ্গ ২০১৬-

১৭ অথ িবছদরর বারষ িক কম িসম্পােি চুরি 

স্বাক্ষর 

রিি িাররত সময়সীমার মদে চুরি 

স্বাক্ষররত 

তাররখ ১ ২৬-৩০ জুি - - - - 

২০১৫-১৬ অথ িবছদরর বারষ িক কম িসম্পােি 

চুরির মূল্যায়ণ প্ররতদবেি োরখল 

রিি িাররত তাররদখ মূল্যায়ি প্ররতদবেি 

োরখলকৃত 

সাংখ্যা ১ ১৪ জুলাই ১৭ জুলাই ১৮ জুলাই ১৯ জুলাই ২০ জুলাই 

২০১৬-১৭ অথ িবছদরর বারষ িক কম িসম্পােি 

চুরি বাস্তবায়ি পররবীক্ষণ 
বত্রমারসক প্ররতদবেি োরখলকৃত 

সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০১৬-১৭ অথ িবছদরর বারষ িক কম িসম্পােি 

চুরির অি িবারষ িক মূল্যায়ি প্ররতদবেি োরখল 

রিি িাররত তাররদখ অি িবারষ িক মূল্যায়ি 

প্ররতদবেি োরখলকৃত 

তাররখ ১ ২২ জানুয়ারর ২৩ জানুয়ারর ২৪ জানুয়ারর ২৫ জানুয়ারর ২৬ জানুয়ারর 

বারষ িক কম িসম্পােি চুরির সদঙ্গ সাংরিষ্ট 

কম িকতিাদের প্রদণােিা প্রোি 
ববদেরশক প্ররশক্ষদণ সপ্রররত কম িকতিা 

সাংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 

 েক্ষতা ও 

বিরতকতার 

উন্নয়ি 

৩ 

সরকারর কম িসম্পােি ব্যবস্থাপিা সাংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণসহ রবরভন্ন রবষদয় কম িকতিা/ 

কম িচারীদের জয ম প্ররশক্ষণ আদয়াজি 

 

প্ররশক্ষদণর সময় 

জির্ন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল বাস্তবায়ি 

২০১৬-১৭ অথ িবছদরর শুদ্ধাচার 

বাস্তবায়ি কম িপররকল্পিা এবাং 

বাস্তবায়ি পররবীক্ষণ কাঠাদমা প্রণীত ও 

োরখলকৃত 

তাররখ ১ ১৫ জুলাই ৩১ জুলাই - - - 

রিি িাররত সময়সীমার মদে বত্রমারসক 

পররবীক্ষণ প্ররতদবেি োরখলকৃত 

সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strate

gic 

Objecti

ves) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি 

সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর 

মাি 

(Weight 

of P I) 

েেযমাত্রার মাি 

২০১৬-১৭ 

অসািারণ 

 

অরত উত্তম 

 

উত্তম চলরত মাি চলরত মাদির 

রিদম্ন 

১০০% 

 

 

 

৯০% 

 

৮০% ৭০% ৬০% 

 তথ্য 

অরিকার ও 

স্বপ্রদণারেত 

তথ্য প্রকাশ 

বাস্তবায়ি 

২ 

তথ্য বাতায়ি হালিাগােকরণ তথ্য বাতায়ি হালিাগােকৃত % ১ 
প্ররত মাদসর 

১ম সপ্তাহ 

প্ররত মাদসর 

২য় সপ্তাহ 

প্ররত মাদসর 

৩য় সপ্তাহ 
- - 

বারষ িক প্ররতদবেি প্রণয়ি ও প্রকাশ 
বারষ িক প্ররতদবেি ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত 

তাররখ 
১ ১৫ অদক্টাবর ২৯ অদক্টাবর ১৫ িদভম্বর ৩০ িদভম্বর ১৫ রিদসম্বর 

কার্ িপদ্ধরত 

ও সসবার 

মাদিান্নয়ি 

৫ 

ই-ফাইরলাং পদ্ধরত প্রবতিি েপ্তর/সাংস্থায় ই-ফাইরলাং পদ্ধরত 

প্রবরতিত 

তাররখ 
১ 

২৮ সফব্রুয়ারর ৩০ মাচ ি ৩০ এরপ্রল 
৩১ সম ২৯ জুি 

রপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি সাংরিষ্ট 

কম িচারীর রপআরএল, ছুটি িগোয়ি ও 

সপিশি মঞ্জুররপত্র যুগপৎ জারর রিরচিতকরণ 

রপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি সাংরিষ্ট 

কম িচারীর রপআরএল, ছুটি িগোয়ি ও 

সপিশি মঞ্জুররপত্র যুগপৎ জাররকৃত 

% 
১ 

১০০ ৯০ ৮০ 
- - 

সসবা প্ররক্রয়ায় উদ্ভাবি কার্ িক্রম বাস্তবায়ি 

েপ্তর/সাংস্থার কমপদক্ষ একটি অিলাইি 

সসবা চালুকৃত 

তাররখ 
১ 

৩১ রিদসম্বর ৩১ জানুয়ারর ২৮ সফব্রুয়ারর 
- - 

েপ্তর/সাংস্থার কমপদক্ষ ৩ টি 

সসবাপ্ররক্রয়া সহজীকৃত 

তাররখ 
১ 

৩১ রিদসম্বর ৩১ জানুয়ারর ২৮ সফব্রুয়ারর 
- - 

অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ি 
রিষ্পরত্তকৃত অরভদর্াগ 

% 
১ 

৯০ ৮০ ৭০ 
৬০ ৫০ 

কম ি পররদবশ 

উন্নয়ি 
৩ 

অরফস ভবি ও আরঙ্গিা পররেন্ন রাখা রিি িাররত সময়সীমার মদে অরফস 

ভবি ও আরঙ্গিা পররেন্ন 

তাররখ 
১ 

৩০ িদভম্বর ৩১ রিদসম্বর ৩১ জানুয়ারর 
- - 

সসবা প্রতযাশী এবাং েশ িিাথীদের জয ম 

টয়দলটসহ অদপক্ষাগার (waiting 

room) এর ব্যবস্থা করা 

রিি িাররত সময়সীমার মদে সসবা 

প্রতযাশী এবাং েশ িিাথীদের জয ম 

টয়দলটসহ অদপক্ষাগার চালুকৃত 

তাররখ 
১ 

৩০ িদভম্বর ৩১ রিদসম্বর ৩১ জানুয়ারর 
- - 

সসবার মাি সম্পদকি সসবাগ্রহীতাদের 

মতামত পররবীক্ষদণর ব্যবস্থা চালু করা 

সসবার মাি সম্পদকি সসবাগ্রহীতাদের 

মতামত পররবীক্ষদণর ব্যবস্থা চালুকৃত 

তাররখ 
১ 

৩০ িদভম্বর ৩১ রিদসম্বর ৩১ জানুয়ারর 
- - 

আরথ িক 

ব্যবস্থাপিার 

উন্নয়ি 

১ 
অরিট আপরত্ত রিষ্পরত্ত কার্ িক্রদমর উন্নয়ি 

বছদর অরিট আপরত্ত রিষ্পরত্তকৃত 
% 

১ 
৫০ ৪৫ ৪০ 

৩৫ ৩০ 



 

অঙ্গীকারিামা 

 

 

 আরম রিদগরিয়ার সজিাদরল আলী আহাদম্মে খাি, রপএসরস, মহাপররচালক, ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তর স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালদয়র োরয়দত্ব রিদয়ারজত মািিীয় মন্ত্রীর প্ররতরিরি রহদসদব রসরিয়র সরচব মদহােদয়র রিকট অঙ্গীকার কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ িত 

ফলাফল অজিদি সদচষ্ট থাকব। 

 

আরম, ি. সমা: সমাজাদম্মল হক খাি, রসরিয়র সরচব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র োরয়দত্ব রিদয়ারজত মািিীয় মন্ত্রীর প্ররতরিরি রহদসদব 

মহাপররচালক, ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তর এর রিকট অঙ্গীকার কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদি প্রদয়াজিীয় 

সহদর্ারগতা প্রোি করব। 

 

 

 

স্বাক্ষররত: 

 

 

 

 

.........................................................      তাররখুঃ ২৯/০৬/২০১৬ ররুঃ 

মহাপররচালক 

ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তর 

 

 

 

 

 

...........................................................                          তাররখুঃ ২৯/০৬/২০১৬ ররুঃ 

রসরিয়র সরচব         

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
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সাংদর্াজিী-১ 

 

 

শব্দ সাংদক্ষপ 

(Acronyms) 

 

 

ক্ররমক  

িম্বর 

আদ্যক্ষর পূণ িরববরণ 

 

১ BNBC Bangladesh National Building Code 

২ JICA Japanese International Cooperation agency 

৩ KOICA Korean International Cooperation agency 

৪ CDMP Comprehensive disaster Management Program 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সাংদর্াজিী-২ 

 

কম িসম্পােি সূচকসমূহ, বাস্তবায়িকারী মন্ত্রণালয়/সাংস্থা এবাং পররমাপি পদ্ধরত এর রববরণ  

 

কম িসম্পােি সূচকসমূহ রববরণ বাস্তবায়িকারী 

কম িকতিা/েপ্তর/শাখা 

পররমাপ পদ্ধরত এবাং উপাত্তসূত্র সািারণ 

মন্তব্য 

১.১.১ সাড়া প্রোিকৃত অরি দুর্ িটিা  ঢাকাস্থ সকন্দ্রীয় ও রবভাগীয় রিয়ন্ত্রণকক্ষ/সর্ সকাি ফায়ার সেশদি প্রাপ্ত 

অরিকাদন্ডর সাংবাদের রভরত্তদত অরিেপ্তদরর কমীগণ শতভাগ অরিকাদন্ড 

সরঞ্জামারেসহ অকুস্থদল গমিপূব িক অরি রিব িাপণ কদরি। সারা সেদশর সর্ 

সকাি স্থাদি দ্রুত সাড়া প্রোি রিরচিত করার লদক্ষয প্ররতটি উপদজলায় 

ন্যযিতম একটি ফায়ার সেশি স্থাপদির মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর রিদে িশিা 

বাস্তবায়দির রিরমত্ত রবরভন্ন উন্নয়ি প্রকল্প বাস্তবায়িািীি।  

পররচালক 

(অপাুঃ ও সমইিুঃ) 

সহকারী পররচালকদের রিকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেদির তথ্য ণমাতালর্ক। 

 

১.২.১  ঙ্গরচাঙ্গেত উদ্ধার কার্ ঘক্রম  

        (অঙ্গিকান্ড ব্যতীত) 

সকল দুর্ িটিা  ও রবধ্বস্থ ভবদি রবরভন্ন উদ্ধার কলাদকৌশদলর মােদম 

দুদর্ িাগ ও দুর্ িটিার রবপরীদত উদ্ধার কার্ িক্রম পররচালিা করা হয়। 

পররচালক 

(অপাুঃ ও সমইিুঃ) 

সহকারী পররচালকদের রিকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেদির তথ্য ণমাতালর্ক। 

 

১.৩.১ দুর্ িটিা কবরলতদের প্রোিকৃত 

প্রাথরমক রচরকৎসা 

আহত ব্যরিদের দুর্ িটিাস্থল হদত উদ্ধার কদর প্রাথরমক রচরকৎসা 

প্রোিপূব িক  সরাগীদক হাসপাতাদল সপ্ররদণর মােদম রচরকৎসা  ব্যবস্থা 

করা হয়। 

পররচালক 

(অপাুঃ ও সমইিুঃ) 

আযমু্বদলন্স শাখা হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেদির 

তথ্য ণমাতালর্ক। 

 

১.৪.১ প্রোিকৃত এযামু্বদলন্স সারভ িস রিি িাররত স্বল্প রফ প্রোি সাদপদক্ষ সরাগী এযামু্বদলন্স সারভ িদসর মােদম 

জরুরররভরত্তদত রচরকৎসার জয ম হাসপাতাদল সপ্ররদণর মােদম জিগণদক 

সসবা প্রোি করা হয়। ণর্ ণকান ব্যঙ্গি ফায়ার সাঙ্গভ ঘলস কে কলর 

অনল লমন্ট ব্যর্স্থায় এই ণসর্া গ্রহে করলত  ালরন। 

পররচালক 

(অপাুঃ ও সমইিুঃ) 

আযমু্বদলন্স শাখা হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেদির 

তথ্য ণমাতালর্ক। 

 

২.১.১ পররচারলত অরি রিব িাপণী মহড়ার 

সাংখ্যা 

অরি দুর্ িটিা প্ররতদরাি ও অরিরিব িাপণ রবষদয় সদচতিতা ও প্রাথরমক 

পর্ িাদয় অরিকান্ড সমাকাদবলা, উদ্ধার ও প্রাথরমক রচরকৎসা  সম্পদকি 

জািাদিা ও েেতা বৃরদ্ধর লদক্ষয অরিেপ্তদরর প্যাদকজ প্ররশক্ষণ সসল ও 

রিকটস্থ ফায়ার সেশদির উদদ্যাদগ হাট-বাজার, রশল্প কারখািা, শরপাংমল, 

অরফস আোলত ও রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদি মহড়া পররচালিা করা হয়।   

পররচালক 

(অপাুঃ ও সমইিুঃ) 

উপ পররচালক ও সহকারী পররচালকদের রিকট 

হদত প্রাপ্ত তথ্য সমাতাদবক। 

 

২.২.১ প্রস্তুতকৃত করমউরিটি 

 ভলারন্টয়ার  

ভূরমকম্প ও অরিকান্ডসহ সর্ সকাি দুর্ িটিা সমাকাদবলার জয ম 

সাহায্যকারী জিবল বৃরদ্ধর লদক্ষয প্ররশক্ষণ প্রোদির মােদম সারাদেদশ 

করমউরিটি ভলারন্টয়ার বতরর করা হয়। 

পররচালক 

(পুঃ উুঃ প্রুঃ) 

অরিেপ্তদরর CDMP ণসে হদত প্রাপ্ত তথ্য 

সমাতাদবক। 

 

২.৩.১ প্রোিকৃত সমৌরলক প্ররশক্ষণ  েরমক, কম িচারী কম িকতিা, সস্বোদসবক ও জিসািারদণর জয ম সমৌরলক 

অরিরিব িাপণ, উদ্ধার ও প্রাথরমক রচরকৎসা রবষয়ক সমৌরলক প্ররশক্ষদণর 

মােদম সদচতি করা হয়। 

পররচালক 

(পুঃ উুঃ প্রুঃ) 

উপ পররচালক ও সহকারী পররচালকদের রিকট 

হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেদির তথ্য 

ণমাতালর্ক। 

 

২.৪.১ প্ররতষ্ঠাি/স্থাপিা বরাবর প্রেত্ত 

লাইদসন্স 

সকল মালগুোম ও কারখািায় অরি প্ররতদরাি ব্যবস্থা রিরচিত করার 

লদক্ষয অরি প্ররতদরাি ও  রিব িাপণ আইি-২০০৩ এর রবিাি অনুর্ায়ী 

অরিেপ্তদরর কমী কর্তিক পররেশ িি কদর ফায়ার সসফটি রিরচিতকরণ ও 

রাজস্ব আোদয়র লদক্ষয ফায়ার লাইদসন্স প্রোি করা হয়। 

পররচালক 

(প্রশাসি ও অথ ি) 

উপ পররচালক ও সহকারী পররচালকদের রিকট 

হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেি হদত রাজস্ব 

আোদয়র তথ্য পাওয়া র্ায়। 

 

 

১২ 
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কম িসম্পােি সূচকসমূহ রববরণ বাস্তবায়িকারী 

কম িকতিা/েপ্তর/শাখা 

পররমাপ পদ্ধরত এবাং উপাত্তসূত্র সািারণ 

মন্তব্য 

২.৫.১ প্ররতষ্ঠাি/স্থাপিা বরাবর ইসুযকৃত 

ছাড়পত্র 

 

অরি প্ররতদরাি ও রিব িাপণ আইি-২০০৩ এবাং বাাংলাদেশ য মাশিাল রবরডাং 

সকাি অনুর্ায়ী সর্ সকাি বহুতল ভবদির অরি প্ররতদরাি ও রিব িাপণ ব্যবস্থা 

রিরচিতকদল্প আদবেদির সপ্ররক্ষদত বহুতল ও বারণরজযক ভবি রিম িাদণর 

ছাড়পত্র প্রোি করা হয়।  

পররচালক 

(প্রশাসি ও অথ ি) 

সাংরিষ্ট শাখা হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেদির 

তথ্য ণমাতালর্ক। 

 

২.৬.১ আোয়কৃত রফ  সর্ সকাি ওয়যারহাউজ ও ওয়াকিশদপ অরি দুর্ িটিার ফদল ক্ষরতর পররমাণ 

রিি িারণ ও অরিকাদন্ডর কারণ সম্পরকিত ফায়ার ররদপাট ি এবাং লাইদসন্স 

প্রোি ও িবায়দির মােদম রফ আোয় করা হয়। 

পররচালক 

(প্রশাসি ও অথ ি) 

উপ পররচালক ও সহকারী পররচালকদেরর রিকট 

হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেদির তথ্য ণমাতালর্ক। 

 

২.৭.১ উচ্চতর প্রঙ্গশেে গ্রহন ফায়ার সাঙ্গভ ঘস ও ঙ্গসঙ্গভে ঙ্গিলফন্স অঙ্গিেপ্তলর কম ঘরত কম ঘকতঘা/কম ঘচারীলের 

সেমতা বৃঙ্গদ্ধ করলে বর্লেঙ্গশক ও ণেশীয় অন্যান্য ঙ্গর্ভালে উচ্চতর প্রঙ্গশেে 

প্রোন করা হয়। 

 ঙ্গরচােক  

(প্রঙ্গশেে ও উন্নয়ন) 

অরিেপ্তদরর প্ররশক্ষণ শাখা হদত প্রাপ্ত তথ্য 

ণমাতালর্ক। 
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সাংদর্াজিী-৩ 

 

কম িসম্পােদির লদক্ষয অয ম মন্ত্রণালদয়র রিকট সুরিরে িষ্ট কম িসম্পােি চারহোসমূহ  

 

সাংস্থার িাম সাংরিষ্ট 

কম িসম্পােি সূচক 

উি সাংস্থার রিকট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র চারহো চারহো/প্রতযাশার 

সর্ৌরিকতা 

উি সাংস্থার রিকট 

চারহোর মাত্রা উদেখ 

করুি 

প্রতযাশা পূরণ িা হদল সম্ভাব্য প্রভাব 

(ক) অথ ি রবভাগ 

(খ) জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয় 

 

 

পে সৃজি (১.১.১) প্ররতটি উপদজলায় ন্যযিতম একটি ফায়ার 

সেশি স্থাপি সাংক্রান্ত মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর 

রিদে িশিা বাস্তবায়দি িতুি ৪২৮৯ টি পে সৃজি। 

- পে সৃজদি ত্বররৎ 

মতামত/অনুদমােি 

প্রদয়াজি 

প্ররতটি উপদজলায় ন্যযিতম একটি 

ফায়ার সেশি স্থাপি সাংক্রান্ত মািিীয় 

প্রিািমন্ত্রীর রিদে িশিা বাস্তবায়ি 

রবলরম্বত হদত পাদর। 

  ঙ্গরকল্পনা মন্ত্রোেয় নতুন প্রকল্প 

অনুলমােন 

(১.১.২) ফায়ার সাঙ্গভ ঘস ও ঙ্গসঙ্গভে ঙ্গিলফন্স 

অঙ্গিেপ্তলরর নতুন ১৩টি প্রকল্প অনুলমােন। 

- সেমতা বৃঙ্গদ্ধকলল্প 

প্রকল্পগুঙ্গের 

অনুলমােন প্রদয়াজি 

 দুলর্ ঘাে দুর্ ঘটনা হ্রাসকরে ও 

ণমাকালর্োর সেমতা বৃঙ্গদ্ধলত  

রবলরম্বত হদত পাদর।  

(ক) অথ ি রবভাগ 

(খ) দুলর্ ঘাে ব্যর্স্থা না ও 

োে মন্ত্রোেয় 

কঙ্গমউঙ্গনটি 

ভোঙ্গন্টয়ার বতঙ্গর 

(১.১.৩) ভূঙ্গমকম্প প্রর্ন অঞ্চলে কঙ্গমউঙ্গনটি 

 র্ ঘালয় ৬২০০০ ভোঙ্গন্টয়ার বতঙ্গর।  

- কঙ্গমউঙ্গনটি 

ভোঙ্গন্টয়ার বতঙ্গরলত 

অর্ ঘ বরাে প্রলয়াজন 

ভূঙ্গমকম্পপ্রর্ন অঞ্চলে কঙ্গমউঙ্গনটি 

৬২০০০ ভোঙ্গন্টয়ার বতঙ্গরলত রবলরম্বত 

হদত পাদর। 

 

 
 

 


