ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তর
বার্ষ িক প্রর্িফবদনঃ ২০১৭-১৮ অর্ িবছর
১। পটভূর্ি/ ভূর্িকাঃ
ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তর সরকাফরর একটি সসবািিী প্রর্িষ্ঠান। দুর্িয় সাহস, অর্িি
িফনাবল আর দৃঢ় প্রিযফয় গর্ি, সসবা ও িযাফগর মূলিফে উজ্জীর্বি হফয় এই প্রর্িষ্ঠাফনর কিীগণ র্দবা-রার্ি
২৪ ঘন্টা িানব সসবায় র্নফয়ার্র্ি। সংবাদ প্রার্প্তর পর িারা দ্রুিিি সিফয়র িফে সাড়া প্রদান কফরন।
প্রাকৃর্িক ও িানবসৃষ্ট সকল দুফ্ িাফগ সরকাফরর প্রর্ি সাড়াদানকারী প্রর্িষ্ঠান র্হফসফব কার্ কফর ্াফে
ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তর।
ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তর এখন বহুিার্িক সসবায় র্নফয়ার্র্ি। বিিিান সরকার িাফদর
সক্ষিিা বৃর্িফি বাস্তবমুখী নানা পদফক্ষপ গ্রহণ করায় প্রর্িষ্ঠানটির সসবার িান স্িন উন্নি হফয়ফছ, সিির্ন
িাফদর সসবাফক্ষিও অফনক সম্প্রসার্রি হফয়ফছ। বিিিাফন প্রর্িষ্ঠানটি অর্ি র্নব িাপণ এবং সড়ক দুঘ িটনায়
উিার কা্ িক্রফির পাশাপার্শ ভবনিস, সনৌ দুঘ িটনা, র্র্ি দিন অর্ভ্াফন অংশগ্রহণ, র্ভর্ভআইর্প ও
র্ভআইর্পফদর অর্ি র্নরাপত্তা প্রদান, সারা সদফশর হাইওফয়সহ র্বর্ভন্ন গুরুত্বপূণ ি স্থাফন টহল ইউর্নট
সিািাফয়ন, সরকার্র-সবসরকার্র প্রর্িষ্ঠান ও বহুিল ভবফনর অর্ির্নরাপত্তা র্নর্িিকরণ, অর্ি প্রর্িফরাি
কা্ িক্রি পর্রচালনা, র্ািীয় প্রদশিনী ও সিলাসমূফহ র্নরাপত্তা ইউর্নট সিািাফয়ন, সপাশাক র্শফের অর্ি
র্নরাপত্তা র্নর্িি করার লফক্ষয র্নয়র্িি পর্রদশিন, গণসংফ্াগ, বর্হ িগিন িহড়া, পরািশি প্রদান ইিযার্দ
কা্ িক্রি পর্রচালনা কফর র্াফক। সপশাগি দার্য়ত্ব পালফনর িফে র্দফয় ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স
এখন গণিানুফষর আস্থা আর র্নভিরিার প্রিীফক পর্রণি হফয়ফছ।

২। ক্রির্বকাশঃ
িৎকালীন র্িটিশ সরকার অর্বভক্ত র্িটিশ
ভারফি ১৯৩৯-৪০ র্িষ্টাফে দুিরফনর ফায়ার
র্িফগি চালু কফর। আঞ্চর্লক প্ িাফয়
কলকািা শহফরর র্ন্য কলকািা ফায়ার
সার্ভিস এবং অর্বভক্ত বাংলার র্ন্য
(কলকািা বাফদ) সবিল ফায়ার সার্ভিস।
১৯৪৭ র্িষ্টাফের বিভি ও বাংলাফদফশর
স্বািীনিার পটভূর্িফি সবিল ফায়ার র্িফগি
প্রর্ফি পূব ি পার্কস্তান ফায়ার র্িফগি এবং
পরবিীফি বাংলাফদশ ফায়ার সার্ভিস নাফি
সসবা প্রদান কা্ িক্রি চালু রাফখ। ১৯৮২
সাফল বাংলাফদশ ফায়ার সার্ভিস পর্রদপ্তর,
সরসর্কউ র্বভাগ এবং র্সর্ভল র্িফফন্স র্বভাগ
১৯৪৭ র্িষ্টাফে র্িটিশফদর সরফখ ্াওয়া অর্ি র্নব িাপক ্ান
এই র্িনটি সংস্থাফক একীভূি কফর ফায়ার
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সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তর নাফি নব উফযাফগ ্ািা শুরু কফর। িখন বাংলাফদফশ, র্বফশষ কফর শহর
এলাকায় স্ পর্রিাণ র্নসংখ্যা, আবার্সক ও বার্ণর্র্যক অবকাঠাফিা, র্শে প্রর্িষ্ঠান, র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠান,
হাটবার্ার, সদাকানপাট, িাফকট ি-শর্পং িল র্বযিান র্ছল বিিিাফন িা বহুগুণ বৃর্ি সপফয়ফছ এবং সবফড়ফছ
অর্ি দুঘ িটনাসহ র্বর্ভন্ন প্রাকৃর্িক ও িানবসৃষ্ট দুঘ িটনার ঝর্ুঁ কও বহুগুণ বৃর্ি সপফয়ফছ। বর্ি িি চযাফলঞ্জ
সিাকাফবলা কফর ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তফরর সসবা কা্ িক্রিফক িানুফষর সদারফগাড়ায় সপৌুঁফছ
সদয়ার র্ন্য গণপ্রর্ািেী বাংলাফদশ সরকাফরর িাননীয় প্রিানিেী দশি সংসফদর প্রর্ি অর্িফবশফনই সারা
বাংলাফদফশর প্রর্িটি উপফর্লায় ন্যযনিি একটি কফর ফায়ার সেশন র্নিিাফণর সঘাষণা সদন। িাননীয়
প্রিানিেীর এ যুগান্তকারী সঘাষণা বাস্তবায়ফন ৪টি উন্নয়ন প্রকে হাফি সনয়া হফয়ফছ। বিিিাফন সারাফদফশ চালু
ফায়ার সেশফনর সংখ্যা ৩৪৮টি, চলিান ২টি উন্নয়ন প্রকফের কার্ সিাপ্ত হওয়ার পর ফায়ার সেশফনর এই
সংখ্যা ৫৫৪ এবং র্নবল ১৫,০০০ র্ফন উন্নীি হফব।

৩। সসবার নতুন উচ্চিায় ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তরঃ
র্নরাপদ বাংলাফদশ গড়ায় বিিিান সরকাফরর সিফয়াপফ্াগী পদফক্ষফপ সসবার নতুন উচ্চিায় এখন ফায়ার
সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তর। সক্ষিিা বৃর্িফি বিিিান সরকাফরর কা্ িকর উফযাফগর ফফল ফায়ার
সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তর অন্য স্ সকান সিফয়র সচফয় সফলভাফব কা্ িক্রি চার্লফয় ্াফে। অর্ি
র্নব িাপণ ও উিার কাফর্র র্ন্য নতুন নতুন গার্ড়-পাম্প ও আধুর্নক সরঞ্জাি সংগ্রহ, নতুন নতুন ফায়ার সেশন
র্নিিাণ, র্বযিান ফায়ার সেশনগুফলার িাফনান্নয়ন করার পাশাপার্শ এ প্রর্িষ্ঠাফন কিিরিফদর নানান সুর্বিা
বৃর্ির িােফি বিিিান সরকার ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তরফক সমৃর্ির মূল সরাফি তুফল
এফনফছ।

৪। র্িশন ও র্ভশনঃ
Vision

: ‘অর্িকাণ্ডসহ সকল দুফ্ িাগ সিাকাফবলায় এর্শয়ার অন্যিি সেষ্ঠ প্রর্িষ্ঠান র্হফসফব
সক্ষিিা অর্িন

Mission

: ‘দুফ্ িাগ-দুঘ িটনায় র্ীবন ও সম্পদ রক্ষার িােফি র্নরাপদ বাংলাফদশ গফড় সিালা।’
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৫। অর্িদপ্তফরর র্নয়র্িি কা্ িক্রিঃ
ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তর র্নয়র্িিভাফব স্সব সসবাদান কফর র্াফক সসগুফলা হফলাঃ
অর্ির্নব িাপণ, অর্ি প্রর্িফরাি ব্যবস্থা সর্ারদার করা এবং স্ফকাফনা দুঘ িটনা/দুফ্ িাফগ অনুসন্ধান ও
উিারকা্ ি পর্রচালনা করা;
দুঘ িটনা ও দুফ্ িাফগ আহিফদর প্রার্র্িক র্চর্কৎসা প্রদান, গুরুির আহিফদর দ্রুি হাসপািাফল সপ্ররণ
এবং সরাগীফদর অযাম্বুফলন্স সসবা প্রদান;
অন্যান্য সংস্থার সাফর্ সিন্বয় সািনপূব িক অর্ি দুঘ িটনাসহ স্ সকান দুফ্ িাগ সিাকাফবলা ও র্ানিাফলর ক্ষয়ক্ষর্ি কর্িফয় আনা;
বহুিল ভবন, বার্ণর্র্যক ভবন, র্শে কারখানা ও বর্স্ত এলাকায় অর্ি দুঘ িটনা সরািকফে প্রফয়ার্নীয়
প্রর্শক্ষণ, পরািশি প্রদান ও িহড়া পর্রচালনা করা;
অর্িদপ্তফরর কিীফদর অর্ি র্নব িাপণ, উিার ও প্রার্র্িক র্চর্কৎসা র্বষফয় প্রর্শক্ষণ প্রদান;
বহুিল ভবফনর অর্ি র্নরাপত্তামূলক ছাড়পি প্রদান ও ছাড়পফির শিিসমূহ বাস্তবায়ন র্নর্িি করা;
আন্তর্িার্িক অর্ি র্নব িাপণ ও সবসাির্রক প্রর্িরক্ষা সংস্থাসমূফহর সংফগ স্াগাফ্াগ রক্ষা এবং
এিদসংর্িষ্ট আন্তর্িার্িক সভা-সসর্িনাফর প্রর্ির্নর্িত্ব করা;
অর্ি র্নব িাপণ ও সবসাির্রক প্রর্িরক্ষা র্বষফয় গফবষণা কা্ িক্রি পর্রচালনা;
অর্ি র্নব িাপণ ও উিারকারী সার্-সরঞ্জািার্দ সিরািি ও রক্ষণাফবক্ষণ;
দুফ্ িাগ ব্যবস্থাপনা র্বষফয় সরকারফক সকৌশলগি পরািশি প্রদান;
অর্ি প্রর্িফরািসহ স্ফকাফনা দুফ্ িাগ সিাকাফবলায় র্নসফচিনিা সৃর্ষ্টর লফক্ষয কা্ িক্রি গ্রহণ;
র্ান-িাফলর র্নরাপত্তা বৃর্িসহ দুফ্ িাগ সিাকাফবলায় সস্বোফসবক তির্র করা;
সরকার্র, আিাসরকার্র, স্বায়ত্তশার্সি প্রর্িষ্ঠানসমূফহর কিিকিিা-কিিচারী, র্নসািারণ ও
র্শক্ষার্ীফদর অর্ি র্নব িাপণ, অর্ি প্রর্িফরাি প্রার্র্িক র্চর্কৎসা র্বষফয় প্রর্শক্ষণ প্রদান;
অর্িদপ্তফরর র্নবফলর দক্ষিা বৃর্ির লফক্ষয যুফগাপফ্াগী আন্তর্িার্িক িাফনর প্রর্শক্ষণ ব্যবস্থা করা;
ওয়যারহাউর্ ও ওয়াকিশপসমূহ পর্রদশিন, পরািশি ও শিি সাফপফক্ষ নতুন ফায়ার লাইফসন্স প্রদান ও
র্বযিান লাইফসন্স নবায়ন করা;
সংঘটিি অর্িকাফণ্ডর িদন্ত কফর প্রর্িফবদন প্রণয়ন করা;
আধুর্নক অর্ি র্নব িাপণ ও উিার সার্-সরঞ্জািার্দর চার্হদা প্রণয়ন ও সংগ্রহ;
আইন অনু্ায়ী সার্ভিস চাফর্ির র্বর্নিফয় সসবা প্রদান করা;
সিয় সিয় সরকার র্নফদ ির্শি প্রশাসর্নক, উন্নয়ন ও অপাফরশনাল কা্ িক্রি সংক্রান্ত সকল র্নফদ িশনা
প্রর্িপালন করা ;
ুঁ
যুিকালীন সিফয় র্বিান হািলার হাি সর্ফক রক্ষার র্ন্য হুর্শয়ার্র
সংফকফির িােফি সরকার্র,
আিাসরকার্র, স্বায়ত্তশার্সিসহ সকল সবসরকার্র প্রর্িষ্ঠানফক সিকি করা।

H:\বই .docx

ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তফরর র্নয়র্িি কিিকাফণ্ডর কফয়কটি র্স্থরর্চিঃ

অর্ির্নব িাপণ করফছ ফায়ার সার্ভিস কিীবৃন্দ

দক্ষিা বৃর্িফি চলফছ অনুশীলন কার্

উিার কাফর্ র্নফয়ার্র্ি ফায়ার সার্ভিস এর ডুবুর্রদল
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৬। নতুন নতুন কা্ িক্রফি অর্িদপ্তফরর সম্পৃক্তিাঃ
বিিিান সরকার এ অর্িদপ্তফরর সক্ষিিা বৃর্িফি বাস্তবমুখী নানা পদফক্ষপ গ্রহণ করায় প্রর্িষ্ঠানটির সসবার
িান স্িন উন্নি হফয়ফছ, সিির্ন এর সসবাফক্ষিও অফনক সম্প্রসার্রি হফয়ফছ। অর্ি র্নব িাপণ, ভবনিস, সড়ক
ও সনৌ্ান দুঘ িটনায় উিার কা্ িক্রফির পাশাপার্শ বহুমুখী সপশাগি দার্য়ত্ব পালফনর িে র্দফয় ফায়ার সার্ভিস
ও র্সর্ভল র্িফফন্স এখন গণিানুফষর আস্থা আর র্নভিরিার প্রিীফক পর্রণি হফয়ফছ।
র্র্ি দিন অর্ভ্াফন অংশগ্রহণ;
র্ভর্ভআইর্প ও র্ভআইর্পফদর অর্ি র্নরাপত্তা প্রদান;
সারা সদফশর হাইওফয়সহ সদফশর গুরুত্বপূণ ি স্থাফন টহল ইউর্নট সিািাফয়ন;
সরকার্র-সবসরকার্র প্রর্িষ্ঠান ও বহুিল ভবফনর অর্ি র্নরাপত্তা র্নর্িিকরণ;
অর্ি প্রর্িফরাি কা্ িক্রি পর্রচালনা;
র্ািীয় প্রদশিনী ও সিলাসমূফহর র্নরাপত্তা ইউর্নট সিািাফয়ন;
ঝফড় র্বপ্ িস্ত রাস্তাঘাট অবমুক্তকরণ;
ওয়াকিশপ, সসর্িনার ও সপ্রস র্ির্ফংফয়র আফয়ার্ন;
ঈদ ও নানা উৎসফব ঘরমুখী িানুফষর র্নরাপত্তায় টার্িিনাল ও সেশনগুফলাফি র্িউটি সিািাফয়ন;
ি
সপাশাক র্শফের অর্ি র্নরাপত্তা র্নর্িি করার লফক্ষয র্নয়র্িি পর্রদশিন, গণসংফ্াগ, বর্হগিন
িহড়া, প্রর্শক্ষণ ও পরািশি প্রদান ।

রার্শাহীফি র্বরল প্রর্ার্ির পার্খ উিার কাফর্ র্নফয়ার্র্ি ফায়ার সার্ভিস এর উিারকিীগণ

সাভাফর সবসরকার্র প্রর্িষ্ঠাফনর অর্ি র্নরাপত্তা পর্রদশিন করফছন ফায়ার সার্ভিস এর কিিকিিাবৃন্দ
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৭। অর্িদপ্তফরর কাঠাফিাঃ
(ক) র্নবলঃ
জুলাই ২০১৮ র্িষ্টাফে অর্িদপ্তফরর র্নবফলর সারসংফক্ষপ র্নম্নরূপক্রঃ

সের্ণ

বিিিাফন কিিরি

শূন্য পদ সংখ্যা

28
৩৯৮
2033
5434
7893

20
46
689
1689
2444

১ি সের্ণ (সগ্রি ১ হফি ৯ প্ িন্ত)
২য় সের্ণ (সগ্রি ১০ হফি ১২ প্ িন্ত)
৩য় সের্ণ (সগ্রি ১৩ হফি ১৬ প্ িন্ত)
৪র্ ি সের্ণ (সগ্রি ১৭ হফি ২০ প্ িন্ত)
সিাটঃ

১.
২.
৩.
৪.

সিাট অনুফিার্দি পদ
সংখ্যা
৪৮
444
2722
7123
10337

বর্তমানে কমতরর্
পদ শূন্য
8000

মমাট অনুনমাদদর্ পদসংখ্যা

6000
4000
2000

মমাট অনুনমাদদর্…
পদ শূন্য

0
১ম মেদি

২য় মেদি

বর্তমানে কমতরর্
৩য় মেদি

৪র্ ত মেদি

(খ) সার্ সরঞ্জািার্দঃ
গি ৬ জুলাই ২০১৭ িার্রফখ স্ সকান দুফ্ িাফগ সাড়াদানকারী ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তফরর
সক্ষিিা বৃর্িকফে সার্সরঞ্জাি কাঠাফিা পুনর্ব িন্যাস করা হয়। িন্মফে ২১৪ রকি সার্সরঞ্জািার্দ অন্তর্ভিক্ত
করা হয় । ২০১৭-১৮ অর্ িবছফর ক্রয়কৃি সার্-সরঞ্জািার্দর িফে উফেখফ্াগ্য হফলাক্রর্িক নং
০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।
০৭।
০৮।
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সার্-সরঞ্জাফির নাি
পার্নবাহী গার্ড় (১,৮০০ র্লটার)
পার্নবাহী গার্ড় (২,০০০ র্লটার)
সটার্য়ং র্ভর্হকযাল
সপাফট িবল পাম্প
এযাম্বুফলন্স
র্বর্দং এযাপাফরটাস ি
সমাক ইফর্ক্টর
এয়ার কিফপ্রসর সির্শন

সার্-সরঞ্জাফির
পর্রিান
৮৫ টি
১২ টি
১২৬ টি
১৯৬ টি
২৫ টি
২১১ সসট
৯৮ সসট
৭৭ টি

সিাট টাকা
১০৫,৮০,৩১,৫৫০.০০
২০,৮৬,৫৫,৯০৪.০০
৬২,৭১,৪৯,৮৮০.০০
৩৮,১০,৮৭,২৬০.০০
১৪,৪৬,৯৬,২৫০.০৫০
৩,৭৪,৫২,৫০০.০০
২,৮৪,১৯,৫১০.০০
৩,৮৬,৩৩,৫৯৫.০০

০৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১।

ফায়ার সলাট
পন্টুন
সর্টি
ফায়ার এন্ড সরসর্কউ সবাট
হাইফরার্লক সেিার
হাইফরার্লক কাটার
হাইফরার্লক র্্াি র্যাক
হাইফরার্লক সিার ওফপনার
র্চর্পং হযািার
র্রর্সফপ্রাফকটি “স”
সচইন “স” (ইফলকর্িক)
সরাটারী সরসর্কউ “স”
সর্নাফরটর উইর্ এফের্রর্
ব
-

ব

০২ টি
১০ টি
১০ টি
০৮ টি
১৩০ টি
১৩০ টি
১৩০ টি
১৩৫ টি
১৩০ টি
১৩০ টি
১৩০ টি
১৩০ টি
১৩০ টি
সব িফিাট =
61,42,৯৯,028/ব
।

১৪,৯৯,৯০,০০০.০০
১৯,৯৯,৯০,০০০.০০
১২,০০,০০,০০০.০০
৮,৬৫,৮০,০০০.০০
৮,৮৬,৯৯,০০০.০০
৯,০১,৪৮,৫০০.০০
১,৭২,৩৩,৬৯৫.০০
৪৯,৫৮,২০০.০০
৪২,২৫,০০০.০০
১৭,২১,২০০.০০
৭৯,৩০,০০০.০০
২,০৫,৪০,০০০.০০
৩৩১,৬১,৪২,০৪৪.০৫
আ ১৫

২০১৭-১৮ সাফল সংগৃহীি হওয়া বন্ধুর পফর্ চলার উপফ্াগী এযাম্বুফলন্স

প্রর্িফবদনািীন সিফয় সংগৃহীি ফায়ার এন্ড মরসদকউ মবাট
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২০১৭-১৮ সাফল সংগৃহীি মটাদয়ং মেদিকযানের একাংশ

৮। ২০১৭-১৮ অর্ িবছফর প্রার্িষ্ঠার্নক সম্প্রসারণঃ
২০১৭-১৮ অর্ িবছফর বাস্তবার্য়ি ফায়ার সেশন স্থাপফনর অগ্রগর্ি র্নম্নরূপক্রঃ
নং
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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সেশফনর নাি
ফতুো ফায়ার সেশন
গর্ার্রয়া ফায়ার সেশন
িাড়াইল ফায়ার সেশন
বার্লয়াকার্ন্দ ফায়ার সেশন
আটপাড়া ফায়ার সেশন
আফনায়ারা ফায়ার সেশন
বাশঁখালী ফায়ার সেশন
উর্খয়া ফায়ার সেশন
িাটিরািা ফায়ার সেশন
নওহাটা ফায়ার সেশন
িহাফদবপুর ফায়ার সেশন
রূপসা ফায়ার সেশন
বাবুগঞ্জ ফায়ার সেশন
তর্ন্তাপুর ফায়ার সেশন
সুন্দরগঞ্জ ফায়ার সেশন

২০১৭-১৮ সাফল র্নিিাণ
কাফর্র অগ্রগর্ি

চালু হওয়ার িার্রখ

বাস্তবার্য়ি
বাস্তবার্য়ি
বাস্তবার্য়ি
বাস্তবার্য়ি
বাস্তবার্য়ি
বাস্তবার্য়ি
বাস্তবার্য়ি
বাস্তবার্য়ি
বাস্তবার্য়ি
বাস্তবার্য়ি
বাস্তবার্য়ি
বাস্তবার্য়ি
বাস্তবার্য়ি
বাস্তবার্য়ি
বাস্তবার্য়ি

05.11.17
19.04.18
05.08.17
23.11.17
16.02.18
16.07.17
29.04.18
11.09.17
27.02.18
22.02.18
02.06.18
03.03.18
13.05.18
04.08.17
04.04.18

িাননীয় প্রিানিেী ২২ সফব্রুয়ার্র ২০১৮ িার্রফখ রার্শাহী সফরকাফল রার্শাহী (উত্তর) ও নওহাটা
ফায়ার সেশন উফবািন কফরন

িাননীয় প্রিানিেী ৮ সফব্রুয়ার্র ২০১৮ িার্রফখ বর্রশাফলর অন্যান্য ৪০টি প্রকফের সাফর্
বাবুগঞ্জ ফায়ার সেশন উফবািন কফরন

ফতুো ফায়ার সেশন উফবািন অনুষ্ঠাফন িাননীয় স্বরাষ্ট্রিেী, স্থানীয় সংসদ সদস্য, সুরক্ষা সসবা
র্বভাফগর সর্চব ও স্থানীয় গণ্যিান্য ব্যর্ক্তবগ ি
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৯। ২০১৭-১৮ অর্ িবছফরর উফেখফ্াগ্য কা্ িক্রি(ক) বার্ষ িক কিিসম্পাদন চুর্ক্তর লক্ষযিািা মূল্যায়নঃ
সকৌশলগি
উফেশ্য

কা্ িক্রি
(Activities)

কিিসম্পাদন
সূচক
(Performance
Indicators)

একক
(Unit)

(১.১) অর্ি র্নব িাপণ
কা্ িক্রি গ্রহণ;

(১.১.১) সাড়া প্রদানকৃি অর্ি
দুঘ িটনা;

(১.২) দুঘ িটনার র্বপরীফি
উিার কা্ িক্রি গ্রহণ;
(১.৩) দুঘ িটনা কবর্লিফদর
িাৎক্ষর্ণকভাফব
র্চর্কৎসালফয় স্থানান্তর;
(১.৪) এযাম্বুফলন্স সার্ভিস
পর্রচালনা;
(১.৫) িাৎক্ষর্ণক সসবা
প্রদাফনর র্ন্য টহল র্িউটি
কা্ িক্রি।
(২.১) অর্ি ও দুঘ িটনা
প্রর্িফরািমূলক িহড়ার
আফয়ার্ন;
(২.২) র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠাফনর
অর্ি র্নরাপত্তা ব্যবস্থার্দ
সর্ারদারকরণ;

২. দুঘ িটনা
সরাফি
প্রর্িফরাি মূলক

কা্ িক্রি
পর্রচালনা

৩. দুঘ িটনা
প্রর্িফরাফি
প্রর্শক্ষণ
কা্ িক্রি

৪.র্বর্ভন্ন
প্রর্িষ্ঠান/স্থাপ
না বরাবর
র্বর্ি
সিািাফবক
লাইফসন্স ও
ছাড়পি প্রদান

৫. ফায়ার
সার্ভিস ও
র্সর্ভল
র্িফফন্স
সেশফনর
কা্ িক্রি
চালুকরণ
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লক্ষযিািা/র্নণ িায়ক

২০১৭-১৮

২০১৭-১৮
অর্িন
(Achieve
ment)

Weight of
Performm
ance
Indicators)

(Target/Cri
teria Valu
for Fy
2017-18)

%

২০

১০০

১০০

(১.২.১) পর্রচার্লি উিার
কা্ ি;
(১.৩.১) দুঘ িটনা কবর্লিফদর
র্চর্কৎসালফয় স্থানান্তর;

%

৮

১০০

১০০

%

৩

১০০

১০০

(১.৪.১) প্রদানকৃি এযাম্বুফলন্স
সার্ভিস;

সংখ্যা

২

১০০৫০

১৩৪৫২

(১.৫.১) টহফলর র্ন্য
র্নি িার্রি পফয়ন্ট।

সংখ্যা

২

৮৮

৮৮

(২.১.১) পর্রচার্লি অর্ি
র্নব িাপণী িহড়ার সংখ্যা;

সংখ্যা

১০

৭৬৫০

৯৯০৩

(২.২.১) র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠাফন
পর্রচার্লি অর্ি
র্নরাপত্তামূলক পর্রদশিন
কা্ িক্রি;
(২.৩.১) র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠাফন
পর্রচার্লি সাফভি।

সংখ্যা

৬

৫০০০

৫২১৯

সংখ্যা

৪

৮৬

৯১

(৩.১.১) প্রদানকৃি সিৌর্লক
প্রর্শক্ষণ

সংখ্যা
(র্ন)

৬

৭৮৮০০

১০৯৩৬০

(৩.২.১) প্রস্তুিকৃি
কর্িউর্নটি ভলার্ন্টয়ার;

সংখ্যা
(র্ন)

৩

১৮০০

২৯৫০

(৩.৩) ফায়ার সার্ভিস কিী
বার্হনীর র্ন্য পর্রচার্লি
প্রর্শক্ষণ;
(৩.৪) সক্ষিিা বৃর্িকরফণ
উচ্চির প্রর্শক্ষণ গ্রহণ।
(৪.১) প্রর্িষ্ঠান/স্থাপনা
বরাবর র্বর্ি সিািাফবক
লাইফসন্স প্রদান;
(৪.২) অনলাইফন বহুিল ও
বার্ণর্র্যক ভবন র্নিিাফণ
ছাড়পি প্রদান;

(৩.৩.১) অংশগ্রহণকৃি
প্রর্শক্ষণ;

সংখ্যা
(র্ন)

৩

৩১০০

৩২৭৭

(৩.৪.১) অংশগ্রহণকৃি
উচ্চির প্রর্শক্ষণ;
(৪.১.১) প্রদানকৃি লাইফসন্স;

সংখ্যা
(র্ন)
সংখ্যা

৩

১৪০

১৯২

৩

১২০০০

১৩৪৫১

(৪.২.১) বহুিল ও
বার্ণর্র্যক প্রর্িষ্ঠান/ স্থাপনা
বরাবর ইসুযকৃি ছাড়পি;

সংখ্যা

২

২৮৫

৫১৮

(৪.৩) ফায়ার র্রফপাট ি ও
লাইফসন্স বাবদ র্ফ
আদায়।
(৫.১) প্রকফের আওিায়
বাস্তবায়নািীন সেশন
পর্রদশিন
(৫.২) প্রকফের আওিায়
র্নিিাণািীন সেশফনর
কা্ িক্রি চালুকরণ

(৪.৩.১) আদায়কৃি র্ফ;

লক্ষ
টাকা

১

৭৮০

৭৮২

(৫.১.১) পর্রদর্শিি
র্নিিাণািীন ফায়ার সেশন;

সংখ্যা

২

১০০

১১৯

(৫.২.১) চালুকৃি ফায়ার
সেশন;

সংখ্যা

২

২০

১৪

(Strategic
Objective
s)

১. অর্ি
র্নব িাপণ, উিার
কা্ িক্রি ও
র্চর্কৎসা সসবা
পর্রচালনা

কিিসম্পাদন
সূচফকর িান

(২.৩) র্শেসহ অন্যান্য
প্রর্িষ্ঠাফনর অর্ি র্নরাপত্তা
ব্যবস্থার্দ সম্পফকি পরািশি
প্রদান।
(৩.১) সসবা গ্রহীিাফদর র্ন্য
পর্রচার্লি সিৌর্লক
প্রর্শক্ষণ;
(৩.২) প্রর্শর্ক্ষি কর্িউর্নটি
ভলার্ন্টয়ার তির্র

স্বরাষ্ট্র িেণালফয়র িাননীয় িেী িফহাদফয়র উপর্স্থর্িফি বার্ষ িক কিি সম্পাদন চুর্ক্ত স্বাক্ষর

(খ) শুিাচার সকৌশল বাস্তবায়নঃ
কা্ িক্রি

১ প্রার্িষ্ঠার্নক ব্যবস্থা .
১.১তনর্িকিা
কর্িটির সভা
১.২ তনর্িকিা
কর্িটির সভার
র্সিান্ত বাস্তবায়ন
১.৩ দপ্তর/সংস্থায়
শুিাচার প্রর্িষ্ঠার
সক্ষফি অন্তরায়
র্চর্িিকরণ
১.৪ অংশীর্ফনর
অংশগ্রহফণ সভা
২সফচিনিা বৃর্ি .
২.১ বৃর্িমূলক সভা

সূচক

একক

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত
ব্যর্ক্তপ্রশাসর্নক /
ইউর্নট

র্ভর্ত্ত বছর
২০১৬২০১৭

লক্ষযিািা
২০১৭১৮-

প্রকৃি অর্িন

অনুর্ষ্ঠি সভা

সংখ্যা

১২

১২

১২

বাস্তবার্য়ি
র্সিাফন্তর হার

%

সফাকাল
পফয়ন্ট কিিকিিা
সফাকাল
পফয়ন্ট কিিকিিা

৯০

১০০

১০০

র্চর্িি অন্তরায়
সমূহ

িার্রখ

সফাকাল
পফয়ন্ট কিিকিিা

অনুর্ষ্ঠি সভা

সংখ্যা

সফাকাল
পফয়ন্ট কিিকিিা

অনুর্ষ্ঠি সভা

সংখ্যা

০১/৪/১৮

০৩

০৪

০৪

সফাকাল
০৬
পফয়ন্ট কিিকিিা
২ ২.র্ািীয় শুিাচার প্রর্শক্ষণার্ী
সংখ্যা
সফাকাল
২০০
সকৌশলসংক্রান্ত প্রর্শঃ
পফয়ন্ট কিিকিিা
৩নীর্িিালা প্রণয়ন ও সংতার/র্বর্ি/র্নফসবা র্নর্িি করার লফক্ষয আইন .
৩.১ কিিকিিা-কিিচারী সংফশার্িি
উপ পর্রচালক
(বাংলাফদশ ফায়ার
র্বর্িিালা
(প্রশা: ও অর্ ি)
সার্ভিস ও র্সর্ভল
র্িফফন্স অর্িদপ্তর)
র্নফয়াগ
র্বর্িিালা’১৯৯৯
সংফশািন

০৬

০৬

৩.২ অর্ি প্রর্িফরাি ও
র্নব িাপণ র্বর্িিালা২০১৪ সংফশািন
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সংফশার্িি
র্বর্িিালা

উপপর্রচালক
(অপা ও সিইন)

২১০

২১০

র্নফয়াগ
র্বর্িিালা ,
১৯৯৯
সংফশািন

র্নপ্রশাসন
িেণালফয়র
সম্মর্ি প্রার্প্ত
সাফপফক্ষ
সভটিং এর
র্ন্য আইন
িেণালফয়
সপ্ররণ
অর্ি প্রর্িফরাি
ও
র্নব িাপণ
র্বর্িিালা,
২০১৪

অর্ি
প্রর্িফরাি
ও র্নব িাপণ
র্বর্িিালা,

িন্তব্য

২০১৪
সংফশািন

৩ ৩.The
Bangladesh
Fire Service
Medal
Regulations,
1983 সংফশািন

সংফশার্িি
সরগুফলশন

-

উপ পর্রচালক
(প্রশা: ও অর্ ি)

-

The
Bangla
-desh
Fire
Service

Medal
Regula
-tions
1983

সংফশািন
চূড়ান্তকরণ

৪শুিাচার চচ িার র্ন্য প্রফণাদনা প্রদান .
৪শুিাচার পুরতার ১.
প্রদত্ত পুরতার
প্রদাননীর্িিালা ২০১৭এর র্বিানানুসাফর
শুিাচার পুরতার প্রদান
৫-ই .গভন্যিান্স
৫.১ অনলাইন সরসপন্স
র্সফেফির ব্যবহার

৫.২ র্বর্ভন্ন িােি
(সািার্র্ক স্াগাফ্াগ
িােিসহ) ব্যবহার
কফর অনলাইন
কনফাফরন্স আফয়ার্ন
৫.৩ সংস্থায় ইফাইর্লং এর ব্যবহার

৫.৪ দাপ্তর্রক কাফর্
ইউর্নফকাি এর
ব্যবহার
৫/িেণালয় ৫.র্বভাগ
কর্তিক ২০১৬/১৭
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ই/সিইলএসএস .এি.
এর িােফি
র্নির্ত্তকৃি
অনুর্ষ্ঠি
অনলাইন
কনফাফরন্স

সংখ্যা

সংফশািন
কা্ ি-ক্রি
স্বরাষ্ট্র
িেণালফয়
চলিান।
আইন
িেণালফয়র
সভটিং প্রার্প্ত
সাফপফক্ষ অর্ ি
র্বভাফগর
সম্মর্ির র্ন্য
প্রস্তাব সপ্ররণ
সরগুফলশন
সংফশািফনর
কা্ িক্রি
অর্িদপ্তফর
চূড়ান্ত প্ িাফয়
আফছ।

সফাকাল পফয়ন্ট

০৪

০৪

০৪

%

পর্রচালক (প্রশা:
ও অর্ ি)

২০

৪০

৪০

সংখ্যা

পর্রচালক (অপা
ও সিইন)

১০

১২

১২
িেণালয়সহ
িাঠপ্ িা-সয়র
সাফর্

ই -ফাইফলনর্র্
র্নির্ত্তকৃি

%

পর্রচালক (প্রশা:
ও অর্ ি)

-

-

ইউর্নফকাি
ব্যবহার কফর
কা্ িসম্পাদন
ন্যযনিি দুটি
অনলাইন সসবা

%

পর্রচালক (প্রশা:
ও অর্ ি)

৪০

১০০

সংখ্যা

পর্রচালক (প্রশা:
ও অর্ ি)

৩০/০৬/১৮

৪০%
২৬/১১/২০১৭
নর্র্ ই- অি
ফাইর্লং অর্িদপ্তফর ইএর
ফাইর্লং চালু
িােফি করা হফয়ফছ।
সম্পন্ন
হফে

৩০/০৬/১
৮

২০১৬/১৭
অর্ িবছফর

অর্ িবছফরর
কিিসম্পাদন চুর্ক্তফি
বর্ণ িি িার্লকা
অনু্ায়ী দুটি কফর
অনলাইন সসবা চালু
করা

চালুকৃি

-

৫.৬ ই-সটন্ডাফরর
িােফি ক্রয়কা্ ি
সম্পাদন
৫.৭ দাপ্তর্রক কাফর্
সসাশ্যাল র্ির্িয়া
ব্যবহার

ই-সটন্ডাফর
%
পর্রচালক (প্রশা: ১০
সম্পার্দি
ও অর্ ি)
ক্রয়কা্ ি
দাপ্তর্রক
িার্রখ
পর্রচালক (প্রশা:
সসাশ্যাল
ও অর্ ি)
র্ির্িয়া সপর্
চালু
৬ র্নফসবা সহর্ীকরফণর .লফক্ষয উদ্ভাবনী উফযাগ ও সসবা পির্ি সহর্ীকরণ

১০০

অনলাইফনর
িােফি
ফায়ার
লইফসন্স প্রদান
কা্ িক্রি চালু
করা হফয়ফছ।

১০০

০১/০৯/১৭

-

দাপ্তর্রক
সসাশ্যাল
র্ির্িয়া সপর্
চালু আফছ।

৬,১ দপ্তর বা সংস্থা
কর্তিক বার্ষ িক উদ্ভাবনী
কিিপর্রকেনা ২০১৭প্রণয়ন ২০১৮

উদ্ভাবনী
কিিপর্রকেনা
প্রণীি

িার্রখ

পর্রচালক (প্রশা:
ও অর্ ি)

-

-

-

৬.২ দপ্তর/সংস্থা কর্তিক
২০১৭ সাফলর বার্ষ িক
উদ্ভাবনী কিিপর্রকেনা
অনু্ায়ী কিপফক্ষ দুটি
উদ্ভাবনী উফযাগ
বাস্তবায়ন
৬.৩ দপ্তর/সংস্থার
কিপফক্ষ একটি কফর
সসবা পির্ি
সহর্ীকরফণর উফযাগ
গ্রহণ

বাস্তবার্য়ি
উদ্ভাবনী িারণা

িার্রখ

পর্রচালক (প্রশা:
ও অর্ ি)

-

-

৩০/০৬/১৮
-

সসবা পির্ি
সহর্ীকরণকৃ
ি

িার্রখ

পর্রচালক (প্রশা:
ও অর্ ি)

কা্ িক্রি
চলিান

কা্ িক্রি
চলিান

৩০/০৬/১৮
কা্ িক্রি
চলিান

র্দন

পর্রচালক (প্রশা:
ও অর্ ি)

৩০

২৮

র্দন

পর্রচালক (প্রশা:
ও অর্ ি)

১০

০৭

২৮
২৮
০৭
০৭

%

পর্রচালক (প্রশা:
ও অর্ ি)
পর্রচালক (প্রশা:
ও অর্ ি)

১০

০৭

-

০১

৭. র্বাবর্দর্হ শর্ক্তশালীকরণঃ
৭.১ দ্রুিিি সিফয়
অর্ভফ্াগ
অর্ভফ্াগ র্নির্ত্ত
র্নির্ত্তকৃি
৭.২ অর্ভফ্াগ
র্নির্ত্ত কফর সংর্িষ্ট
ব্যর্ক্তফক অবর্হিকরণ
৭.৩ অর্িট আপর্ত্ত
র্নির্ত্তকরণ
৭.৪ দুনীর্ি প্রর্িফরাি
সম্পর্কিি কা্ িক্রি
(স্িন ইফলকির্নক
উপর্স্থর্ি, গণ শুনানী
ইিযার্দ) গ্রহণ
৭.৫ দপ্তর/সংস্থার
দুনীর্ির সক্ষিসমূহ
র্চর্িিকরণ
৭.৬ িথ্য অর্িকার
আইফনর আওিায়
দার্য়ত্ব প্রাপ্ত কিিকিিার
অনলাইন প্রর্শক্ষণ
৮. (প্রফ্ার্য নয় )
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র্নির্ত্তকৃি
অর্ভফ্াগ
অবর্হিকরণ
র্নির্ত্তকৃি
অর্িট আপর্ত্ত
গৃহীি
কা্ িক্রি

সংখ্যা

০৭
০৭
-

র্চর্িি সক্ষি
সমূহ

সংখ্যা

পর্রচালক (প্রশা:
ও অর্ ি)

-

০০

-

অনলাইন
প্রর্শক্ষফণ
সনদ প্রাপ্ত

িার্রখ

পর্রচালক (প্রশা:
ও অর্ ি)

-

৩০/০৩/১৮

-

৯ সংস্থার তনর্িকিা কর্িটি কর্তিক র্নি িার্রি শুিাচার সংর্িষ্ট অন্যান্য/দপ্তর .কা্ িক্রি
(৯.১) এযাম্বুফলন্স
প্রদানকৃি
সংখ্যা
পর্রচালক
১০০০০
সার্ভিস পর্রচালনা;
এযাম্বুফলন্স
(অপা: ও সিইন:)
সার্ভিসর্ন্য
(৯.২) িাৎক্ষর্ণক
টহফলর
সংখ্যা
পর্রচালক
৮৫
সসবা প্রদাফনর র্ন্য
র্নি িার্রি
(অপা: ও সিইন:)
টহল র্িউটি কা্ িক্রি।
পফয়ন্ট
(৯.৩) অর্ি ও
পর্রচার্লি অর্ি সংখ্যা
পর্রচালক
৭৫০০
দুঘ িটনা প্রর্িফরািমূলক
র্নব িাপণী
(অপা: ও সিইন:)
িহড়ার আফয়ার্ন;
িহড়ার সংখ্যা

(৯.৪) র্বর্ভন্ন
প্রর্িষ্ঠাফনর অর্ি
র্নরাপত্তা ব্যবস্থার্দ
সর্ারদারকরণ;
(৯.৫) র্শেসহ অন্যান্য
প্রর্িষ্ঠাফনর অর্ি
র্নরাপত্তা ব্যবস্থার্দ
সম্পফকি পরািশি
(৯.৬)
প্রদান। সসবা
গ্রহীিাফদর র্ন্য
পর্রচার্লি সিৌর্লক
প্রর্শক্ষণ;
(৯.৭) প্রর্শর্ক্ষি
কর্িউর্নটি ভলার্ন্টয়ার
সিরী;
(৯.৮) ফায়ার সার্ভিস
কিী বার্হনীর র্ন্য
পর্রচার্লি প্রর্শক্ষণ;
(৯.৯) সক্ষিিা
বৃর্িকরফণ উচ্চির
প্রর্শক্ষণ গ্রহণ।
১০অর্ ি বরাে .
১০,১ শুিাচার সংক্রান্ত
র্বর্ভন্ন কা্ িক্রি
বাস্তবায়ফনর র্ন্য
আনুিার্নক অফর্ ির
পর্রিান
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২৫১৫

৮৮

৪৩০৬
৮৮
৮৮

৭৬৫০

১৯১৫
৩০৯৫

র্বর্ভন্ন
প্রর্িষ্ঠাফন
পর্রচার্লি অর্ি
র্নরাপত্তামূলক
পর্রদশিন
র্বর্ভন্ন
প্রর্িষ্ঠাফন
পর্রচার্লি
সাফভি
প্রদানকৃি
সিৌর্লক
প্রর্শক্ষণ

সংখ্যা

পর্রচালক
(অপা: ও সিইন:)

৪৮৫০

৫০০০

১২৫০
৬৩২

সংখ্যা

পর্রচালক
(অপা: ও সিইন:)

৮৫

৮৬

২২

পর্রচালক
(অপা: ও সিইন:)

৭৮৫০০

প্রস্তুিকৃি
কর্িউর্নটি
ভলার্ন্টয়ার;

সংখ্যা
(র্ন)

পর্রচালক
(প:উ:প্র:)

৬৩১০

১৮০০

৪৫০
১২০০

অংশগ্রহণকৃি
প্রর্শক্ষণ

সংখ্যা
(র্ন)

পর্রচালক
(প:উ:প্র:)

২৮০০

৩১০০

৭৭৫
৩১১

অংশগ্রহণকৃি
উচ্চির
প্রর্শক্ষণ

সংখ্যা
(র্ন)

পর্রচালক
(প:উ:প্র:)

১১০

১৪০

৩৫
১৪৪

বরােকৃি অর্ ি

লক্ষ
টাকা

উপ পর্রচালক
(প্রশা: ও অর্ ি)

১০০০০০

১২৫০০০
১৩০০০০

িার্রখ

সফাকাল পফয়ন্ট
কিিকিিা

-

১৩ ১৭/০৭/

-

সংখ্যা

সফাকাল
পফয়ন্ট কিিকিিা

০৪

০৪

০১
০১

১১পর্রবীক্ষণ .
১১র্ািীয় শুিাচার ১. পর্রবীক্ষণ
সকৌশল কিিপর্রকেনা - কাঠাফিা প্রণীি
ও বাস্তবায়ন

১১ র্ািীয় শুিাচার ২.
সকৌশল কিিপর্রকেনা
ও বাস্তবায়ন
পর্রবীক্ষণ প্রর্িফবদন
িেণালয়/র্বভাফগ

১০০৫০

পর্রবীক্ষণ
প্রর্িফবদন
দার্খলকৃি

সংখ্যা
(র্ন)

২৫
৭৮৮০০

১৯৭০০
২৭৬৪০

দার্খল
১১.৩ আওিািীন িাঠ
প্ িাফয়র কা্ িালফয়র
র্ািীয় শুিাচার
সকৌশল কিিপর্রকেনা
ও বাস্তবায়ন
পর্রবীক্ষণ কাঠাফিা
প্রণয়ন

পর্রবীক্ষণ
কাঠাফিা প্রণীি

িার্রখ

সফাকাল
পফয়ন্ট কিিকিিা

-

১৭/০৮/২০১
৭

-

র্িরপুরস্থ সির্নং কিফেফে তনর্িকিা ও শুিাচার কিিপর্রকেনার অিীফন
অংশীর্ফনর অংশগ্রহফণ সভা অনুর্ষ্ঠি হফে

(গ) িানবসম্পদ উন্নয়নঃ
২০১৭-১৮ অর্ িবছফর প্রদত্ত ইনহাউর্ প্রর্শক্ষফণর র্ববরণ:
ক্র.
1.

প্রদশক্ষনির দববরিী
English Language & Microsoft Office and
Internet Computer Course (৮ টি মকাস ত )
2. ফায়ারম্যাে ও সমমাে পদ িনর্ দেডার ও সমমাে পনদপনদান্নদর্ পূব ত প্রদশক্ষি মকাস ত
(২টি মকাস ত)
3. উপ-সিকারী পদরচােক ও সমমাে পদ িনর্ সিকারী পদরচােক ও সমমাে পনদ
পনদান্নদর্ পূব ত প্রদশক্ষি মকাস ত (২টি মকাস ত)
4. মেশে অদফসার ও সমমাে পদ িনর্ ওয়যারিাউজ ইন্সনপক্টর পনদপনদান্নদর্ পূব ত
প্রদশক্ষি মকাস ত
5. দেডার পদ িনর্ সাব-অদফসার ও সমমাে পনদপনদান্নদর্ পূব ত প্রদশক্ষি মকাস ত
6. সাব-অদফসার ও সমমাে পদ িনর্ মেশে অদফসার ও সমমাে পনদ পনদান্নদর্ পূব ত
প্রদশক্ষি মকাস ত
7. দসদেয়র মেশে অদফসার পদ িনর্ উপ-সিকারী পদরচােক ও সমমাে পনদপনদান্নদর্
পূব ত প্রদশক্ষি মকাস ত
8. েব দেযুক্তনদর বুদেয়াদদ প্রদশক্ষি মকাস ত (ড্রাইোর) (২ টি মকাস ত)
9. েব দেযুক্তনদর বুদেয়াদদ প্রদশক্ষি মকাস ত(স্পীডনবাট ড্রাইোর)
10. েব দেযুক্তনদর বুদেয়াদদ প্রদশক্ষি মকাস ত(ওয়যারনেস মমকাদেক, সিকারী মমকাদেক,
মমাল্ডার, ইনেকদিদশয়াে, ওনয়ল্ডার, ওয়াকতশপ মিেপার, সিকারী মিাজ দরনপয়ার,
বাবুচী, সিকারী বাবুচী, ওজেদার ও মােী)
11. Medical First Responder (MFR) & Collapsed
Structure Search and Rescue (CSSR) ( দসদরজ মকাস ত)
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মকানস তর মময়াদ
১ মাস

সংখ্যা
১৬০

১৫ দদে

২০৬

১৫ দদে

৩৪

১৫ দদে

৫৭

১৫ দদে
১৫ দদে

৭২
১৯

১৫ দদে

৩০

১২০ দদে
১২০ দদে
১২০ দদে

২১৭
০২
২৩

২৬ দদে

১৫৩৬

12. Flood Water Rescue Course (দসদরজ মকাস ত)

৩০ দদে

২০৭

13. ই-ফাইদেং শীর্ তক প্রদশক্ষি (৩টি মকাস ত)
14. Braveheart Training Course
15. মকন্দ্রীয় কাদরগদর কারখাোয় টাে ত মটদবে মেডার চােো ও রক্ষিানবক্ষি দবর্য়ক
প্রদশক্ষি
16. দপটি মকানস তর দপ্র-মকানস ত অংশ গিনির জন্য প্রদশক্ষি
17. ড্রাইদেং প্রদশক্ষি প্রাপ্ত ফায়ারম্যােনদর ‘সনর্জকরি’ প্রদশক্ষি মকাস ত
18. গ্যাস দডনটক্টর চােো ও রক্ষিানবক্ষি দবর্য়ক প্রদশক্ষি
19. এইচআরএম সফটওয়যার প্রদশক্ষি
20. পািাড়ী এোকায়Land Slide Rescue
21. ড্রাইদেং প্রদশক্ষি প্রাপ্ত ফায়ারম্যােনদর ‘সনর্জকরি’ প্রদশক্ষি মকাস ত
22. আগুে-উদ্ধার, প্রার্দমক দচদকৎসা, ভূদম ধ্বস, মেচ্ছানসবক তর্দর এবং সনচর্ের্ামূেক
কার্ তক্রম
23. আগুে-উদ্ধার, প্রার্দমক দচদকৎসা, ভূদম ধ্বস, মেচ্ছানসবক তর্দর এবং সনচর্ের্ামূেক
কার্ তক্রম
24. NFPA
25. এদরয়াে পস্নাট ফরম মেডার েীমা, টিটিএে ও মসিারনকে গাড়ীর পদরদচদর্ ও চােো
শীর্ তক প্রদশক্ষি মকাস ত
26. Seeking Comments and endorsement of post
Disaster Needs Assessment (PDNA)শীর্ তক প্রদশক্ষি মকাস ত
27. সাচ ত এযান্ড মরসদকউ প্রদশক্ষি মকাস ত
28. Train the Trainer Courseশীর্ তক প্রদশক্ষি
29. এমএফআর (দপয়ার)
30. ‘৪০ ফুট তদর্ঘ তয দবদশষ্ট এয়ার দিদদং ও গ্যাস ফায়াড ত ফায়ার ফাইটিং মেদেং গ্যাোরী’
দবর্য়ক প্রদশক্ষি
31. টিটিএক্স ও এফটিএক্স শীর্ তক প্রদশক্ষি

০২ দদে
০১ মাস
০৬ দদে

৯২
১৩০
১৯

০৬ দদে
১৫ দদে
০২ দদে
০৩ দদে
০৫ দদে
০১ মাস
১২ দদে

২০
২৩
২৪
২৫
২৫
১৭
৪০

০৫ দদে

৪০

০৬ দদে
০৫দদে

১৩
১০

০৩দদে

০২

০৩ দদে
০৫ দদে
১৮ দদে
০৬ দদে

২৭
১০
২৪
২৪

০৫ দদে

৫০

মকানস তর মময়াদ
(দদে)
০৫
১৮

সংখ্যা

০১

০১

০৫
45
05
110
120

০১
০৩
০১
০২
০৩

80

০২

05

০২

100

০৩

২০১৭-১৮ অর্ িবছফর প্রদত্ত অভযন্তরীণ প্রর্শক্ষফণর র্ববরণ:
ক্র.

প্রর্শক্ষফণর র্ববরণী

আঞ্চর্লক সলাক প্রশাসন প্রর্শক্ষণ সকন্দ্র, ঢাকায় কর্ম্পউটার র্লটাফরর্স সকাস ি
র্ািীয় পর্রকেনা উন্নয়ন একাফির্ি, ঢাকায় Project Appraisal, EIA and
formulation of DDP
3. আঞ্চর্লক সলাক প্রশাসন প্রর্শক্ষণ সকন্দ্র, ঢাকায় র্প.র্প আর-২০০৬ ও ২০০৮ র্বষয়ক
প্রর্শক্ষণ
4. আঞ্চর্লক সলাক প্রশাসন প্রর্শক্ষণ সকন্দ্র, ঢাকায় সিৌল আর্র্ িক ব্যবস্থাপনা সকাস ি
5. রাফর্ন্দ্রপুর সসনার্নবাস, গার্ীপুফর ফায়ার ফাইটিং সকাস-ি ১
6. আঞ্চর্লক সলাক প্রশাসন প্রর্শক্ষণ সকন্দ্র, ঢাকায় আচরণ ও শংখলা সকাস ি
7. ঢাকা সসনার্নবাস, ঢাকায় র্পটি সকাস ি-৭
8. বাংলাফদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল, ঢাকায় Training Program on Hardware
Maintenance & Troubleshooting শীষ িক প্রর্শক্ষণ
9. কার্দরাবাদ সসনার্নবাস, নাফটাফর Offrs Bomb & IED Device Disposal
Course-10 শীষ িক প্রর্শক্ষণ
10. পর্রকেনা উন্নয়ন একাফির্ি, ঢাকায় Public Financial Management শীষ িক
প্রর্শক্ষণ
11. বাংলাফদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল, ঢাকায় Training Program on Graphics
Design & Multimedia (Animation, Audio & Video Editing,
Photo Editing) শীষ িক প্রর্শক্ষণ
1.
2.
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12. র্ািীয় র্নরাপত্তা সগাফয়ন্দা প্রর্শক্ষণ ইনর্েটিউট, ঢাকায় ১৮িি র্ভর্ভআইর্প সকাস ি২০১৭ র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ সকাস ি
13. ইর্বআরর্স-১১ চট্টগ্রাি সসনার্নবাফস র্রল সকাস ি (র্িআইর্স)-১১ শীষ িক প্রর্শক্ষণ সকাস ি
14. বাংলাফদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল, ঢাকায় Training Program on Graphics
Design & Multimedia (Animation, Audio & Video Editing,
Photo Editing) শীষ িক প্রর্শক্ষণ
15. িাননীয় প্রিানিেীর কা্ িালয়স্থ সশস্ত্র বার্হনী র্বভাগ কর্তিক Advanced
Security Sector Reform Course-3 র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ।
16. পরিানু শর্ক্ত গফবষণা প্রর্িষ্ঠান, সাভার, ঢাকায় Nuclear and Radiological
Emergency Preparedness Course
17. রাফর্ন্দ্রপুর সসনার্নবাস, গার্ীপুফর Advanced Security Sector Reform
Course-3
18. বাংলাফদশ ইনর্েটিউট অব র্ান িার্লর্ি অযান্ড ইফলক্ট্রর্নক র্ির্িয়া (র্বফর্ি), ঢাকায়
Public Relations, Media and Communication Technigues শীষ িক
প্রর্শক্ষণ
19. র্ািীয় দুফ্ িাগ ব্যবস্থাপনা গফবষণা ও প্রর্শক্ষণ ইনর্েটিউব, ঢাকায় িাষ্টার সিইনার
পুল তিরীর লফক্ষযপ্রর্শক্ষণ
20. ঢাকা সসনার্নবাস, ঢাকায় ফান্ডাফিন্টাল ইফন্টর্লফর্ন্স সকাস ি ফর এফএস
(এফআইর্সএফ)-৫৫
21. র্বর্সর্পএস, িহাখালী, ঢাকায় Emergency Management of Severe
Burn (EMSB) শীষ িক প্রর্শক্ষণ
22. পর্রকেনা উন্নয়ন একাফির্ি, ঢাকায় Public Financial Management শীষ িক
প্রর্শক্ষণ
23. দুফ্ িাগ ব্যবস্থাপনা অর্িদপ্তফরর িত্ত্বাবিাফন র্সর্সর্ির্ব সহাপ ফাউফন্ডশন, বাড়ইপাড়া,
সাভার, ঢাকা ‘িাোর সিইনার পুল’ র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ
24. দুফ্ িাগ ব্যবস্থাপনা অর্িদপ্তফরর িত্ত্বাবিাফন বাংলাফদশ ইনর্েটিউট অফ ম্যাফনর্ফিন্ট
(র্বআইএি), র্িরপুর সরাি, ঢাকায়‘ToT on Strengthening Capacity of
Crisis Responders on addressing Mental Health Issue Within
Crisis Preparedness and Management’ শীষ িক প্রর্শক্ষণ সকাস ি
25. রযাব সফাফস িস সির্নং ুল, সপাড়াবাড়ী, গার্ীপুফর কাউন্টার সটফরার্রর্ি র্বফশষার্য়ি
প্রর্শক্ষণ
26. আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন প্রর্শক্ষণ সকন্দ্র, ঢাকায় সিৌল অর্ফস ব্যবস্থাপনা সকাস ি
27. দুফ্ িাগ ব্যবস্থাপনা অর্িদপ্তফরর িত্ত্বাবিাফন বাংলাফদশ ইনর্েটিউট অফ ম্যাফনর্ফিন্ট
(র্বআইএি), র্িরপুর সরাি, ঢাকায় ‘ToT on Strengthening Capacity of
Crisis Responders on addressing Mental Health Issue Within
Crisis Preparedness and Management’ শীষ িক প্রর্শক্ষণ সকাস ি
28. আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন প্রর্শক্ষণ সকন্দ্র, ঢাকায় র্ািীয় শুিাচার সকৌশল শীষ িক
কিিশালা
29. বাংলাফদশ ইনর্েটিউট অব ম্যাফনর্ফিন্ট (র্বআইএি), ঢাকায় ‘PPP 2008 and
Annual Procurement Planning’ শীষ িক প্রর্শক্ষণ
30. সকন্দ্রীয় কার্রগরী কারখানা, র্সর্েকবার্ার, ঢাকায় দুফ্ িাগ ব্যবস্থাপনা অর্িদপ্তফরর
িত্ত্বাবিাফন ‘প্রর্কউরফিন্ট অব ইকুইপফিন্ট ফর সাচ ি সরসর্কউ অপাফরশন ফর
আর্ িফকায়াক এযান্ড র্ির্াষ্টার প্রকে (সফর্-২) (১ি সংফশার্িি) প্রকফের আওিায়
‘সাচ ি এযান্ড সরসর্কউ শীষ িক প্রর্শক্ষণ সকাস ি
31. ঢাকা সসনার্নবাস, ঢাকায় র্ফর্র্কযাল র্ফটন্যাস সির্নং সকাস-ি ৮
32. আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন প্রর্শক্ষণ সকন্দ্র, ঢাকায় আইর্সটি এবং ই-গভাফনন্সি শীষ িক
প্রর্শক্ষণ
33. রযাব সফাফস িস সির্নং ুল, সপাড়াবাড়ী, গার্ীপুফর কাউন্টার সটফরার্রর্ি র্বফশষার্য়ি
প্রর্শক্ষণ
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34. আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন প্রর্শক্ষণ সকন্দ্র, ঢাকায় সিৌল আর্র্ িক ব্যবস্থাপনা শীষ িক
প্রর্শক্ষণ
35. আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন প্রর্শক্ষণ সকন্দ্র, ঢাকায় আধুর্নক অর্ফস ব্যবস্থাপনা শীষ িক
প্রর্শক্ষণ
36. এর্পর্বএন এবং র্বফশষার্য়ি সির্নং সসন্টার, বাংলাফদশ পুর্লশ, খাগড়াছর্ড়ফি
Orientation Course on Police Operation (OCPO) শীষ িক প্রর্শক্ষণ
সকাস ি
37. বাংলাফদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল (র্বর্সর্স), ঢাকায়Training Program on EGovernment Application শীষ িক প্রর্শক্ষণ
38. বাংলাফদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল (র্বর্সর্স), ঢাকায়Training Program on
Advanced office Application Specialize on Excel and
Accessশীষ িক প্রর্শক্ষণ
39. US Embassy, Dhaka ‘Critical Infrastructure Security and
Resilience (CISR)’
40. বাংলাফদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল (র্বর্সর্স), ঢাকায়Training Program on
Graphics Design & Multimedia & Outsourching Technique
শীষ িক প্রর্শক্ষণ
41. বাংলাফদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল (র্বর্সর্স), ঢাকায়Introduction on Web
Site Design and Web Applications Development &
Outsourcin Technique শীষ িক প্রর্শক্ষণ
42. বাংলাফদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল (র্বর্সর্স), ঢাকায়Training Program on
Cyber Security Essentials শীষ িক প্রর্শক্ষণ
43. আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন প্রর্শক্ষণ সকন্দ্র, ঢাকায় িে সিয়াদী বাফর্ট কাঠাফিা শীষ িক
সসর্িনার
44. আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন প্রর্শক্ষণ সকন্দ্র, ঢাকায় কর্ম্পউটার র্লটাফরসী শীষ িক
প্রর্শক্ষণ
45. আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন প্রর্শক্ষণ সকন্দ্র, ঢাকায় সিৌলক আচরণ ও শঙ্খলা শীষ িক
প্রর্শক্ষণ।
46. ঢাকা সসনার্নবাস, ঢাকায় ‘Mobile Observer Unit (MOU) Course
র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ
47. আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন প্রর্শক্ষণ সকন্দ্র, ঢাকায় কর্ম্পউটার এযর্পস্নফকশন এবং
ইংর্লশ ল্যাংগুফয়র্ শীষ িক প্রর্শক্ষণ।
48. রযাব সফাফস িস সির্নং ুল, সপাড়াবাড়ী, গার্ীপুফর কাউন্টার সটফরার্রর্ি র্বফশষার্য়ি
প্রর্শক্ষণ
49. আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন প্রর্শক্ষণ সকন্দ্র, ঢাকায় সিৌল অর্ফস ব্যবস্থাপনা শীষ িক
প্রর্শক্ষণ।
50. কার্দরাবাদ সসনার্নবাস, নাফটাফর ‘সবাম্ব এবং ইফম্প্রাভাইর্ এেফপস্নার্সভ র্িভাইর্
র্িসফপার্াল ওর্রফয়ফন্টশন সকাস ি র্বআইর্িওর্স (এএ)-৮ শীষ িক প্রর্শক্ষণ
51. আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন প্রর্শক্ষণ সকন্দ্র, ঢাকায় আইর্সটি এবং ই-গভাফনন্সি র্বষয়ক
প্রর্শক্ষণ।
52. আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন প্রর্শক্ষণ সকন্দ্র, ঢাকায় র্ািীয় শুিাচার সকৌশল শীষ িক
কিিশালা।
53. আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন প্রর্শক্ষণ সকন্দ্র, ঢাকায় আর্র্ িক ব্যবস্থাপনা শীষ িক প্রর্শক্ষণ।
54. আঞ্চর্লক সলাক-প্রশাসন প্রর্শক্ষণ সকন্দ্র, ঢাকায় োফ উন্নয়ন শীষ িক প্রর্শক্ষণ।
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২০১৭-১৮ অর্ িবছফর প্রদত্ত তবফদর্শক প্রর্শক্ষণ, পর্রদশিন, সভা সসর্িনাফর অংশগ্রহফণর র্ববরণ:
ক্র.
নং
1.

র্ববরণ

সদশ

উফেশ্য

সিয়কাল

উফযাগী সংস্থা

িালফয়র্শয়া

প্রর্শক্ষণ

Monitor for Structural
Fire Fighting Course
3. The Sixth Basic Training
Course
4. ARF Workshop on
Earthquake Emergency
5. 2017 International
Seminar on Dissaster
Management (DMS)
6. Advance Search & Rescue
Techniques
7. Fire Management and
Disaster Risk Reducation
8. INSARAG Asia-Pacific
Regional Earthquake
Response Exercise-2017
& INSARAG Asia-Pacific
Regional Meeting-2017
9. Emergency Response
Preparedness Disaster
Management
10. Future Leaders in Life
Saving Course
11. Advanced Training
Course on Assistance and
Protection Against
Chemical Weapons for
Police First Responders
12. বন্যা ও ভূর্িকফম্পর উপর িহড়া

িালফয়র্শয়া

প্ িফবক্ষণ

ফায়ার সার্ভিস ও
র্সর্ভল র্িফফন্স
ফায়ার সার্ভিস ও
র্সর্ভল র্িফফন্স

ইরান

প্রর্শক্ষণ

চীন

ওয়াকিশপ

আফির্রকা

সসর্িনার

১১/০৬/১৭ হফি
২৫/০৬/১৭
২২/০৬/১৭ হফি
২৫/০৬/১৭
২৮/০৬/১৭ হফি
০২/০৭/১৭
২৫/০৭/১৭ হফি
২৭/০৭/১৭
০৭/০৮/১৭ হফি
২১/০৮/১৭

ভারি

প্রর্শক্ষণ

র্াপান

প্রর্শক্ষণ

িালফয়র্শয়া

সফম্মলন

আফির্রকা

পর্রদশিন

১৬/০৯/১৭ হফি
০৭/১০/১৭

০২

যুক্তরার্য

প্রর্শক্ষণ

০৩

সকার্রয়া

প্রর্শক্ষণ

১৭/০৯/১৭ হফি
৩০/০৯/১৭
২৫/০৯/১৭ হফি
২৯/০৯/১৭

ভারি

িহড়া

13. Emergency Rescue and
Response
14. Factory Acceptance Test
(FAT)
15. Advanced Training
Course on Assistance and
Protection Against
Chemical Weapons for
Police First Responders
16. Exposure visit to Beijing,
China under Sharing and
Learning on Community
Based Disaster
Management in Asia
Phase II (CBDM Asia II)
17. 3rd Korea International
Safety & Security Expo’
18. International Elite

সকার্রয়া

প্রর্শক্ষণ

র্ািিার্ন

পর্রদশিন

িালফয়র্শয়া

প্রর্শক্ষণ

চীন

কিিসূর্চ

Structural Fire Fighting

2.
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সকার্রয়া
র্সিাপুর

ওয়াকিশপ

০৮/০৮/১৭ হফি
১১/০৮/১৭
০৫/০৯/১৭ হফি
২৫/১১/১৭
১১/০৯/১৭ হফি
১৫/০৯/১৭

১০/১০/১৭ হফি
১৩/১০/১৭
১৬/১০/১৭ হফি
০৩/১১/১৭
১৭/১০/১৭ হফি
২৯/১০/১৭
২৩/১০/১৭ হফি
২৭/১০/১৭

সংখ্যা
(র্ন)
২৫
০২
০১
০২

US, Forest
Service

০১

০২
০১
INSARAG

০২

০১

দুফ্ িাগ িেণালফয়
প্রস্তার্বি

০৩
০৪
০৬
০২

০৬/১১/১৭ হফি
০৯/১১/১৭

০১

১৫/১১/১৭ হফি
১৭/১১/১৭
২১/১১/১৭ হফি

০২
০৫

Rescuers Exchange
(IERE) Workshop
19. The 6th FORUM for
Advanced Fire
Education/Research in
Asia 2017
20. Industrial Fire & Hazrd
Training

২৬/১১/১৭
র্াপান

২৩/১১/১৭ হফি
২৪/১১/১৭

Tokyo
University
of Science

০৩

Ezzy
Automatio
n
CBDM
Asia II
program
me UNDP
Banglades
h.
Asia
Pacific
Center for
Security
Studies,
2058
Honolulu,
USA
পাঞ্জাব
ইিারফর্র্ন্স
সার্ভিস
Academy
for
International
Business
Officials
(AIBO),
commerce
Ministry,

০১

র্াইল্যান্ড

প্রর্শক্ষণ

১৫/০১/১৮ হফি
১৮/০১/১৮

21. Community Based
Disaster Management
Programme in Asia II
(CBDM ASIA II)

সনপাল

র্শক্ষা
সফর

৩১/০১/১৮ হফি
০৩/০২/১৮

22. Comprehensive Crisis
Management
CCM18-1

আফির্রকা

প্রর্শক্ষণ

০৮/০২/১৮ হফি
১৪/০৩/১৮

23. Emergency Services
Reform and SAARC
Rescue Challenge
24. 2018 Seminar on Official
Development Assistance
for Bangladesh

পার্কস্তান

প্রর্শক্ষণ

২০/০২/১৮ হফি
২২/০২/১৮

চীন

সসর্িনার

২০/০৩/১৮ হফি
০৯/০৪/১৮

০১

০১

০২

০২

P.R. China

25. International Fire
Conference and
Exhibition 2018
26. Ashok Leyland at DEF
Expo 2018

িালফয়র্শয়া

সসর্িনার

২৭/০৩/১৮ হফি
২৯/০৩/১৭

ভারি

পর্রদশিন

১১/০৪/১৮ হফি
১৪/০৪/১৮

27. China (Kunming)
Southeast Asia & South
Asia Fire Safety and
Emergency Rescue
Technology Expo
28. Sub Regional Table Top
Exercise 2018 (TTX 2018)
29. PEER Swift water Rescue
(SWR) Reegional Pilot
Course
30. Hazmat Training Course

চীন

সপ্রাগ্রাি

১৬/০৪/১৮ হফি
১৮/০৪/১৮

ইফন্দাফনর্শয়া

সসর্িনার

সনপাল

প্রর্শক্ষণ

২৪/০৪/১৮ হফি
২৬/০৪/১৮
২৬/০৪/১৮ হফি
১০/০৫/১৮

িালফয়র্শয়া

প্রর্শক্ষণ

31. Structural Fire Fighting

িালফয়র্শয়া

প্রর্শক্ষণ
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২৯/০৪/১৮ হফি
১৩/০৫/১৮
২৯/০৪/১৮ হফি

০১

Ashok
Leyland
ltd, India
Guanghou
Lisheng
Exhibition
Co., Ltd.

০১

০২

০১
০৫

ফায়ার সার্ভিস
র্সর্ভল র্িফফন্স
ফায়ার সার্ভিস ও

২৫
২৫

Training Course

১৩/০৫/১৮

32. Factory Acceptance Test
(FAT)
33. Fire Asia 2018

অর্িয়া

পর্রদশিন

হংকং

কনফাফর
ন্স

34. Hazmat Training Course

িালফয়র্শয়া

পর্রদশিন

35. Structural Fire Fighting
Training Course
36. Train the Trainers
Trainnig Course
37. Hazmat Training Course

িালফয়র্শয়া

পর্রদশিন

সচক প্রর্ািে

প্রর্শক্ষণ

িালফয়র্শয়া

প্রর্শক্ষণ

38. Structural Fire Fighting
Training Course
39. Hazmat Training Course

িালফয়র্শয়া

প্রর্শক্ষণ

ির্নটর

পর্রদশিন

40. Structural Fire Fighting
Training Course
41. IFCCA 2018 Fire
Preventive/ International
Rescue Team Joint Dirll
42. International Search and
Rescue Advisor Group
(INSARAG) Asia-Pacific
Regional Earthquake
Exercise (ERE) 2018

ির্নটর

পর্রদশিন

র্াপান

সসর্িনার

43. INSARAG) Asia-Pacific
Regional Earthquake
Exercise (ERE) 2018
সিাট=
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০৬/০৫/১৮ হফি
১০/০৫/১৮
০৭/০৫/১৮ হফি
০৯/০৫/১৮

১০/০৫/১৮ হফি
১৩/০৫/১৮
১০/০৫/১৮ হফি
১৩/০৫/১৮
১৬/০৫/১৮ হফি
২৪/০৫/১৮
১৬/০৫/১৮ হফি
৩০/০৫/১৮
১৬/০৫/১৮ হফি
৩০/০৫/১৮
২৫/০৫/১৮ হফি
২৮/০৫/১৮
২৫/০৫/১৮ হফি
২৮/০৫/১৮
৩০/০৫/১৮ হফি
০১/০৬/১৮

র্ফর্লপাইন

২৬/০৬/১৮ হফি
২৯/০৬/১৮

র্ফর্লপাইন

২৬/০৬/১৮ হফি
২৯/০৬/১৮

র্সর্ভল র্িফফন্স
০৫
Fire
Services
Academy,
Hong
Kong
ফায়ার সার্ভিস ও
র্সর্ভল র্িফফন্স
ফায়ার সার্ভিস ও
র্সর্ভল র্িফফন্স
ফায়ার সার্ভিস ও
র্সর্ভল র্িফফন্স
ফায়ার সার্ভিস
র্সর্ভল র্িফফন্স
ফায়ার সার্ভিস ও
র্সর্ভল র্িফফন্স
ফায়ার সার্ভিস
র্সর্ভল র্িফফন্স
ফায়ার সার্ভিস ও
র্সর্ভল র্িফফন্স

০২

০৩
০৩
০১
২৫
২৫
০৩
০৩
০২

INSARAG
AsiaPacific
(AP),
Philippine
s

০১

০৪

১৪৪ র্ন

২০১৭-১৮ অর্ িবছফর প্রদত্ত অভযন্তরীণ প্রর্শক্ষফণর কফয়কটি র্স্থরর্চিঃ
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২০১৭-১৮ অর্ িবছফর প্রদত্ত তবফদর্শক প্রর্শক্ষফণর কফয়কটি র্স্থরর্চিঃ
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সস্বোফসবক প্রর্শক্ষণঃ
সদফশর ভূর্িকম্প ঝর্ুঁ কফি র্াকা এলাকাগুফলাফি ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তফরর কা্ িক্রি
শর্ক্তশালী করার লফক্ষয ৬২,০০ সস্বোফসবক তির্রর কার্ চলিান রফয়ফছ। ইফিািফে ৪০,৭০০ সস্বোফসবীফক
প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হফয়ফছ। ২০১৭-১৮ সাফল ৩,১০০ নতুন সস্বোফসবকফক প্রর্শক্ষণ প্রদান ও প্রস্তুি করার
পাশাপার্শ ২১০ র্ন ভলার্ন্টয়ারফক সফির্করণ সকাস ি করাফনা হফয়ফছ।

র্িরপুর সির্নং কিফেফে সস্বোফসবকগণ হাফি-কলফি প্রর্শক্ষণ গ্রহণ করফছন

প্রর্শর্ক্ষি সস্বোফসবীরা ফায়ার সার্ভিফসর সাফর্ র্িরপুর ঝটপর্ট্ট অর্িকাফণ্ড কার্ করফছন

র্ির্াষ্টার সরসপন্স এোরসাইফর্ প্রর্শর্ক্ষি সস্বোফসবকগণ ফায়ার সার্ভিফসর সহফ্াগী
বার্হনী র্হফসফব অংশ র্নফয়ফছন
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সিৌর্লক সািারণ প্রর্শক্ষণ ও িহড়াঃ
২০১৭-১৮ অর্ িবছফর ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তর কর্তক
ি অর্িকাণ্ড ও দুঘ িটনা সরাফি ১,০৯,৩৬০
র্ন নাগর্রকফক সিৌর্লক সািারণ প্রর্শক্ষণ প্রদাফনর পাশাপার্শ সফচিনিা বৃর্িকফে ৩২,১০০ র্নফক র্নফয়
স্ৌর্ িহড়া সম্পন্ন করা হফয়ফছ। ুল-কফলফর্র ৩১০০ র্ন সকািলির্ি র্শক্ষার্ীফক অর্ি র্নব িাপণ, উিার ও
প্রার্র্িক র্চর্কৎসা র্বষফয় সিৌর্লক সািারণ প্রর্শক্ষণ সদয়া হফয়ফছ।

আদির্ী কযান্টনফিন্ট ুল এন্ড কফলফর্ এেটিংগুইশাফরর সাহাফে অর্ি
র্নব িাপফণর সকৌশল র্শখফছ ছাি-ছািীবৃন্দ

িহড়ায় বহুিল ভবফন আটফক পড়াফদর ম্যার্গরাসফ্াফগ উিাফরর র্চি
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১০। র্রুর্র সসবা প্রদান কা্ িক্রফির র্ববরণী(ক) অর্িদুঘ িটনাঃ
 ২০১৭-২০১৮ অর্ িবছফর সব িফিাট অর্িকাফন্ডর সংখ্যা- ১৬৭৭২ টি, িন্মফে শুধুিাি গাফিিন্টস
সসক্টফর অর্িকাফন্ডর সংখ্যা ২৭০ টি।
 ১৬৭৭২ টি অর্িকাফন্ড ক্ষর্ির পর্রিাণ-২৫৭,৮১,৬৬,৮১৮/- টাকা এবং উিাফরর পর্রিাণ১৩৩৬,৪২,০৩,৪৪৪/- টাকা।
 ২৭০ টি গাফিিন্টস কারখানায় ক্ষর্ির পর্রিাণ-২৪,৪৯,৫৮,০০০/-টাকা ও উিাফরর পর্রিাণ৫৪,৫৮,৪১,০০৯/-টাকা।

সাভার, আশুর্লয়ার্স্থি িার্িফযাবস ফযাক্টর্রফি অর্ি র্নব িাপণ কাফর্ র্নফয়ার্র্ি ফায়ার সার্ভিস কিীবৃন্দ

রার্ারবাগর্স্থি সিফলর গুদাফি অর্ির্নব িাপণ করফছন ফায়ার সার্ভিস কিীবৃন্দ
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(খ) সড়ক দুর্ঘ তটোাঃ
দবর্য়

দুর্ঘ তটোর সংখ্যা

সড়ক দুর্ঘ তটো

6279

দুর্ঘ তটোয় আির্
উদ্ধার
11201

দুর্ঘ তটোয় দেির্
উদ্ধার
2117

দুর্ঘ তটোয় মমাট
উদ্ধার
13318

সড়ক দুর্ঘ তটোয় দেির্,
২১১৭

সড়ক দুর্ঘ তটোয়
আির্, ১১২০১

সড়ক দুঘ িটনায় আটফক পড়াফদর উিাফর সদর দপ্তর ও সির্গাঁও ফায়ার সেশফনর কিিিৎপরিা
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(গ) মেৌ দুর্ঘ তটোাঃ
দবর্য়
মেৌ দুর্ঘ তটো

দুর্ঘ তটোর সংখ্যা
530

দুর্ঘ তটোয় আির্
উদ্ধার
571

দুর্ঘ তটোয় দেির্
উদ্ধার
643

মেৌ দুর্ঘ তটোয় আির্/দেির্

মৃর্নদি উদ্ধার
53%

আির্ উদ্ধার
47%

ফায়ার সার্ভিফসর ডুবুর্র িার্নকগফঞ্জ সনৌ দুঘ িটনায় ডুফব ্াওয়া র্শশু উিার করফছন

র্ািালপুফর পার্নফি ডুফব ্াওয়া ব্যর্ক্তফক উিার করফছন ফায়ার সার্ভিফসর র্ননক ডুবুর্র
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দুর্ঘ তটোয় মমাট
উদ্ধার
1214

(র্ঘ) ঘূদি তঝড়/সাইনলাে/ জনোচ্ছ্বাসাঃ
দবর্য়
ঘূদি তঝড়/সাইনলাে/
জনোচ্ছ্বাস

দুর্ঘ তটোর সংখ্যা
47

আির্ উদ্ধার
929

দেির্ উদ্ধার
19

মমাট উদ্ধার
948

ঘূর্ণ িঝফড়র পর উপফড় পড়া গাছ অপসারণ কফর র্নর্ীবন স্বাভার্বক করায় র্নফয়ার্র্ি ফায়ার সার্ভিফসর কিীগণ

ঘূর্ণ িঝফড়র পর র্নর্ীবন স্বাভার্বক করায় র্নফয়ার্র্ি ফায়ার সার্ভিফসর কিীগণ
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(ঙ) বন্যাাঃ
দবর্য়

বন্যায় আক্রান্ত
মজোর সংখ্যা
০৪টি

বন্যা

আির্ উদ্ধার

দেির্ উদ্ধার

মমাট উদ্ধার

৯৩

-

৯৩

রার্শাহীফি আকর্মক বন্যায় উিার ও বন্যািিফদর িাফঝ সর্লা প্রশাসফকর বরােকৃি িাণ
র্বিরণ করফছন ফায়ার সার্ভিফসর ওয়াটার সরসকুয ইউর্নফটর সদস্যবৃন্দ

রার্শাহীফি সংগঠিি আকর্মক বন্যায় র্নগফণর সাফর্ কাঁফি কাঁি র্ির্লফয় বাঁি রক্ষা কাফর্
অংশগ্রহণ কফরফছন ফায়ার সার্ভিস সদস্য

চ) েবে ধস
দবর্য়
েবে ধস
H:\বই .docx

দুর্ঘ তটোর সংখ্যা
10

দুর্ঘ তটোয় আির্
উদ্ধার
3

দুর্ঘ তটোয় দেির্
উদ্ধার
5

দুর্ঘ তটোয় মমাট
উদ্ধার
08

(ছ) পািাড় ধসাঃ
দবর্য়
পািাড় ধস

দুর্ঘ তটোর সংখ্যা
52

দুর্ঘ তটোয় আির্
উদ্ধার
52

দুর্ঘ তটোয় দেির্
উদ্ধার
91

দুর্ঘ তটোয় মমাট
উদ্ধার
143

রািািাটি সর্লার নার্নয়ারচফরর পাহাড়িফস উিার কা্ িক্রি চালাফে ফায়ার সার্ভিস এর উিারকারীরা

িংর্য়পাড়া , ঘুিধূি বান্দরবন-এর পাহাড়িফস উিার কা্ িক্রি চালাফেন ফায়ার সার্ভিস এর উিারকারীরা

৩নং র্িল সর্লিপুর, সীিাকুন্ড এর পাহাড়িফস উিার কা্ িক্রি চালাফেন ফায়ার সার্ভিফসর উিারকারীরা
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(র্) সরাগী পর্রবহনঃ
দবর্য়
মরাগী পদরবিে

এযাম্বুনেন্স কনের
সংখ্যা
16039

পুরুর্ মরাগী পদরবিি
9184

মদিো মরাগী
পদরবিি
6699

মদিো মরাগী,
6699
পুরুর্ মরাগী,
9184

ভলার্ন্টয়াফরর সহায়িায় সরাগীফক হাসপািাফল স্থানান্তফরর র্ন্য এযাম্বুফলফন্স সিালা হফে

২০১৭-১৮ সাফল সংগৃহীি এযাম্বুফলন্স স্াফগ হাসপািাফল সরাগী
পর্রবহন করফছন ফায়ার সার্ভিস সদস্যবৃন্দ
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মমাট মরাগী
পদরবিি
15883

(ঝ) প্রর্িফরাি ব্যবস্থা সর্ারদাফর পর্রদশিন কা্ িক্রিঃ
বহুিল ভবফন অর্িপ্রর্িফরাি ব্যবস্থা সর্ারদাফর পর্রদশিন কা্ িক্রি পর্রচার্লি হয়। পর্রচার্লি পর্রদশিন
অনু্ায়ীক্রঃ
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
সিাট

ব্যবহার অনু্ায়ী বহুিল
ভবফনর কযাটাগর্র
শর্পংিল/ িাফকিট
র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠান
ব্যাংক
স্বাস্থয সসবা
আবার্সক সহাফটল
র্ির্িয়া সসন্টার

খুবই ঝর্ুঁ কপূণ ি

ঝর্ুঁ কপূণ ি

674
336
11
134
29
03
1187

সফন্তাষর্নক

897
1072
593
502
433
21
3581

24
119
201
63
71
24
502

সব িফিাট
1595
1527
805
699
533
48
5207

বহুর্ে েবে পদরদশতনে প্রাপ্ত দচত্র
খুবই ঝদুঁ কপূি ত

ঝদুঁ কপূি ত

সনন্তার্জেক

1072
897
674

593

533
433

502

336
24
শদপং মে/
মানকতট

201

119

134

11
দশক্ষা প্রদর্ষ্ঠাে

ব্াংক

63

োস্থ্য মসবা

29

3 21 24

আবাদসক মিানটে

দমদডয়া মসন্টার

১১। নাগর্রক সসবায় উফেখফ্াগ্য কা্ িক্রিঃ
(ক) নাগর্রক সসবায় উদ্ভাবনী কা্ িক্রিঃ ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তর প্রদত্ত নাগর্রক
সসবাসমূফহর িফে ০২টি সসবা অনলাইফন উন্মুক্তকরফণর িােফি নাগর্রকফদর সিয়, েি ও র্ভর্র্ট কর্িফয়
এফন সভাগার্ন্ত লাঘফব সির্ ি হফয়ফছ। ২০১৭-১৮ সাফল অর্িদপ্তফরর ইফনাফভশন কা্ িক্রফির বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি
প্রর্িফবদন র্নম্নরূপকিিপর্রকেনায়
কিটি কা্ িক্রি
যুক্ত আফছ?

কিটি
কা্ িক্রি শুরু
হফয়ফছ?

স্গুফলা হফয়ফছ
সসগুফলার আনুিার্নক
অগ্রগর্ির হার(%)

পর্রকর্েি সিয় অনু্ায়ী
কিটি কা্ িক্রি সম্পন্ন হফব
বফল প্রিযাশা?

০৪টি

০২টি

১০০%

০২টি
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িন্তব্য

(খ) িথ্য অর্িকার আইনঃ িথ্য অর্িকার ২০০৯-অনু্ায়ী অর্িদপ্তফরর পর্রচালক (প্রশাসন ও অর্ ি)
দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কিিকিিা (আরটিআই) এ দার্য়ত্ব পালন করফছন। ২০১৭-১৮ অর্ িবছফর এ আইফনর আওিায় সকান
ব্যর্ক্ত বা প্রর্িষ্ঠান কর্তক
ি িথ্য ফরি পূরণ সাফপফক্ষ িথ্য সচফয় সকান আফবদন কফরর্ন।
(গ) উত্তি চচ িাঃ
মরাদিঙ্গা শরিার্ীনদর উদ্ধার ও দশদবনর দুনর্ তাগ দবর্য়ক প্রদশক্ষিদাোঃ িানর্বক কারফণ র্িয়ানিার সর্ফক
আগি সরার্হিা শরণার্ীফদর বাংলাফদশ সরকার র্বর্ভন্ন আেয় র্শর্বফর আেয় র্দফয়ফছ। র্ীবন রক্ষাফর্ ি
র্নর্ভূি সছফড় আসা এসব শরণার্ীফদর অফনফকই র্ছফলা আহি/অসুস্থ। এরূপ ৮৫৯ র্ন আহি/ অসুস্থ
শরণার্ীফক ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স র্নর্ এযাম্বুফলন্সফ্াফগ হাসপািাফল স্থানান্তর কফরফছ। এছাড়া
অর্িদপ্তফরর িাৎক্ষর্ণক র্সিাফন্ত উর্খয়ার কুতুপালং এবং সটকনাফফ সিাট ০২টি স্যাফটলাইট সেশন চালু কফর
স্গুফলা র্শর্বরসমূফহ সংগঠিি ৪৫টি অর্িকান্ড ২টি পাহাড় িস, ০৮টি সড়ক দুঘট িনা, ২টি সনৌ দুঘ িটনা এবং
অন্যান্য ১০টি দুঘ িটনায় সাড়া র্দফয়ফছ। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস কর্তক
ি সরার্হিা কযাফম্প বসবাসকারী ১,৫০০
র্ন শরণার্ীফক দুফ্ িাগ প্রর্িফরাফি করণীয় র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হফয়ফছ। শরণার্ীফদর বাফয়াফির্িক
র্নবন্ধনকাফল ফায়ার সার্ভিস কর্তক
ি ১৮টি সর্নাফরটফরর িােফি র্বদুযৎ সরবরাহ র্নর্িি করা হফয়ফছ।

ফায়ার সাদেতস িনর্ দুফ্ িাগ প্রর্িফরাফি করণীয় র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ গ্রহণ করফছন সরার্হিা শরণার্ীগণ

জদঙ্গ দমোদের্ানে অংশগ্রিিাঃ ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তফরর অকুফিাভয় কিীবৃন্দ ২০১৭-১৮
সাফল অন্যান্য বার্হনীর সাফর্ স্ৌর্ভাফব ১৯টি র্িী র্বফরািী অর্ভ্াফন অংশগ্রহণ কফরফছ। রার্শাহী সর্লার
সগাদাগার্ড়ফি ১১সি ২০১৭ িার্রফখ পর্রচার্লি র্িী র্বফরািী অর্ভ্াফন এ অর্িদপ্তফরর ফায়ারম্যান র্নাব সিা:
আব্দুল ির্িন শাহাদাৎ বরণ করার পর এ িরফণর অর্ভ্াফন অর্িদপ্তফরর সক্ষিিা বাড়াফি ২০১৭-১৮ সাফল
রযাব সফাফস িস সির্নং ুল ও এর্পর্বএন র্বফশষার্য়ি সির্নং সসন্টাফরর িােফি ইফিািফে সিাট ১৯৯ র্ন কিীফক
প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হফয়ফছ।
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জদঙ্গ দমোদের্ানে অন্যান্য বাদিেীর সানর্ ফায়ার সাদেতস

জদঙ্গ দমোদের্ানে অগ্রসরমাে ফায়ার সাদেতস এর দবনশর্ ইউদেট

সামাদজক মর্াগানর্াগ মাধ্যমাঃ র্ির্র্টালাইফর্শফনর এই যুফগ র্পর্ছফয় না সর্ফক ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল
র্িফফন্স অর্িদপ্তরও সািার্র্ক স্াগাফ্াগ িােি র্বফশষি সফসবুফকর সাফর্ র্নফর্ফক যুক্ত কফরফছ। এ
অর্িদপ্তফরর আওিািীন িাঠ প্ িাফয়র দপ্তরগুফলাও সািার্র্ক স্াগাফ্াগ িােি ব্যবহার কফর সসবা
গ্রহীিাফদর প্রর্ির্ক্রয়া, সসবা সহর্ীকরফণ নতুন নতুন আইর্িয়া, অর্ভফ্াগ-অনুফ্াগ ও িিািি র্বফিষণ
কফর সস অনু্ায়ী ব্যবস্থা গ্রহফণর সুর্বিা কাফর্ লাগাফে। পাশাপার্শ সফসবুক ম্যাফসঞ্জাফরর র্ভর্িও কর্লং
সুর্বিা ব্যবহার কফর অপাফরশনাল কাফর্ উর্ধ্িিন ও র্বফশষজ্ঞফদর র্নকট হফি পরািশি সনয়া হফে।
িাৎক্ষর্ণক সািার্র্ক স্াগাফ্াগ িােফির এ বহুিার্িক ব্যবহার ব্যাপক সিাদৃি হফয়ফছ।
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সফসবুক এর বহুিার্িক ব্যবহাফরর িােফি সসবা গ্রহীিাফদর প্রর্ির্ক্রয়া র্ানা ্াফে আবার র্নর্হিকর প্রচারণাও চালাফনা
্াফে

জার্ীয় জরুদর মেটওয়াকত “৯৯৯”-এ অন্তর্ভতদক্তাঃ র্ািীয় র্রুর্র সসবা সকন্দ্র “৯৯৯” এর িােফি এযাম্বুফলন্স
সসবা র্নর্িি করাসহ স্ সকান প্রাকৃর্িক ও িানবসৃষ্ট দুফ্ িাফগ িাৎক্ষর্ণক সাড়া প্রদান করা হফে। ফায়ার
সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তফরর কিীগণ অন্যান্য সংস্থার পাশাপার্শ এ র্রুর্র সসবা সকফন্দ্র গুরুত্বপূণ ি
দার্য়ত্ব পালন কফর আসফছ। এ সহেলাইন ব্যবহার কফর ২০১৭-১৮ সাফল ৫৭৮৭ টি অর্িকাফণ্ডর এবং
২৯৯৭টি দুঘ িটনার সংবাদ গ্রহণ এবং িাফি অর্িদপ্তফরর কিীফদর িাৎক্ষর্ণক সাড়া প্রদান র্নর্িি করা
হফয়ফছ।

র্ািীয় র্রুর্র সনটওয়াকি “৯৯৯”-এ দার্য়ত্বরি ফায়ার সার্ভিস সদস্য

মরাড টিোঃ
বিিিাফন সড়কপর্ ব্যবহারকারীফদর র্নকট দুঘ িটনা একটি দুফ্ িাগ র্হফসফব সদখা র্দফয়ফছ। সড়ক দুঘ িটনায়
বিিিাফন প্রর্িবছর মৃতুযহার ৬০ র্ফনর অর্িক। ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তর স্ সকান সড়ক
দুঘ িটনা সংগঠিি হবার পর উিারকাফর্ র্নফয়ার্র্ি হয়। সেশফনর সংখ্যা সীর্িি হওয়ায় দ্রুি সাড়াদান
র্নর্িিকফে গুরুত্বপূণ ি র্বর্ভন্ন সড়ক/ িহা-সড়ফকর ৯৪টি স্থাফন আধুর্নক সার্সরঞ্জাফি সর্জ্জি উিার ্ান
ও এযাম্বুফলন্স ইউর্নট সিািাফয়ন করা হফয়ফছ। িাছাড়া, ঈফদর সিয় গার্ড়র গর্িফবগ সীর্িি রাখার র্ন্যও এ
সকল ইউর্নট প্রচারণা চার্লফয় র্াফক। গিবছর চালু হওয়া এ িহর্ি উফযাগটি একটি Best Practice
র্হসাফব র্নগফণর র্নকট সিাদৃি হওয়ায় এ বছরও চচ িাটি অনুসৃি হফে।
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সড়ফকর ঝর্ুঁ কপূণ ি স্থাফন র্নফয়ার্র্ি ফায়ার সার্ভিস ইউর্নট

ঝর্ুঁ কপূণ ি সড়ফক টহল র্দফে ফায়ার সার্ভিফসর সরাি সরসকুয ইউর্নট

পশু -পাদখ উদ্ধারাঃ
সকবল অর্িকাণ্ড, সড়ক ও সনৌ দুঘ িটনা বা ভূর্িকফম্পর িফিা প্রাকৃর্িক দুফ্ িাফগ আক্রান্ত হফলই নয়, সছাট সছাট
ঘটনায়ও ছফুঁ ট র্গফয় প্রাণ বার্র্ রাখফছন ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তফরর উফযািী কিীগণ।
সহাক সসই পশু-পার্খ আর সহাক িানুষ। রার্শাহীফি িাফর র্র্ড়ফয় ্াওয়া বসন্ত বাউর্র উিার, বগুড়ার ধূনফট
পর্রিযক্ত কূফপ পফড় ্াওয়া ছাগল উিার, ঢাকা র্বশ্বর্বযালফয়র গাছ হফি আহি বার্ পার্খ উিার,
লালবাফগ ওয়াটার র্রর্াভিার ট্াংফক পফড় ্াওয়া সকারবানীর পশু উিার, বহুিল ভবফনর কার্ন িশ হফি সপাষা
র্বড়াল উিার প্রভৃর্ি নর্র সকফড়ফছ এলাকাবাসীর। িারা র্ীফবর প্রর্ি এ িরফণর সহির্িিিা ও সদয় হওয়ায়
ফায়ার সার্ভিস ও িাফদর কিীফদর ভূয়সী প্রশংসা কফরফছন।
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সুউচ্চ ভবফনর কার্ন িশ হফি র্ীবফনর ঝর্িঁ র্নফয় সপাষা র্বড়াল উিার করফছ ফায়ার সার্ভিস কিী

পদবত্র ঈদ উপেনক্ষয সড়ক ও মেৌপনর্ দবনশর্ মসবা কার্ তক্রম পদরচােোাঃ
পর্বি ঈদ উপলফক্ষয সড়ক ও সনৌ পফর্ ্ািায়ািকারীফদর প্রর্িবছরই দুঘ িটনার র্শকার হফি হয়। এসব
উৎসফব র্নর্ র্নর্ গন্তফব্য ্ািায়ািকারী নারী, বফয়াফর্যষ্ঠ ও র্শশুফদর লঞ্চ/িলার ও বাফস উঠফি র্গফয় স্ন
দুঘ িটনায় আহি র্নহি না হয় িার র্ন্য ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স এর কিীগণ র্বফশষ সহায়িা
করাসহ িাফদর িফে সফচিনিামূলক র্লফফলট র্বিরণ এবং সংর্িষ্ট লঞ্চঘাফট সিকিিামূলক িাইর্কং
কফরফছ।

বয়নসর োনর ন্যযজ্ব বৃদ্ধনক দেজ কাঁনধ দেনয় র্ঘাট পার করনছে ফায়ার সাদেতস কমী
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সবাট/র্স-সবাট/ লফঞ্চ উঠানািায় সহফ্ার্গিা করফছন ফায়ার সার্ভিস সদস্য

ধূমপাে মুক্ত এোকা মর্ঘার্িাাঃ

ধূিপাফন র্বষপান। ধূিপাফনর ফফল ধূিপায়ী একর্দফক স্িন
র্নফর্ফক মৃতুযর র্দফক র্নফয় স্ফি র্াফক অন্যর্দফক অসিকি
ধূিপায়ীর জ্বলন্ত অবর্শষ্টাংশ হফি সৃষ্ট আগুফন প্রর্িবছর র্ানিাফলর ব্যাপক ক্ষর্ি সার্িি হয়। অর্ি প্রর্িফরাি ও র্নব িাপণ
ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফফন্সর মূল কা্ িাবলীর একটি হওয়ায়
িনস্তার্ত্ত্বকভাফব
ধূিপান পর্রহার করার আবশ্যকিায়
অর্িদপ্তরসহ আওিািীন সকল দপ্তর ও সেশনফক ধূিপানমুক্ত
এলাকা সঘাষণা করা হফয়ফছ। এছাড়া অর্িদপ্তরসহ আওিািীন
দপ্তর/সেশফনর দশিনীয় স্থাফন “ধূিপানফক না বলুন” র্েকার
লাগাফনার িােফি এফক র্নরুৎসার্হি করা হফে।

(র্ঘ) অদেনর্াগ প্রদর্কার ব্বস্থ্াাঃ অর্ভফ্াগ প্রর্িকার ব্যবস্থাপনার আওিায় অর্িদপ্তফরর অর্ভফ্াগ
র্নির্ত্তকারী কিিকিিা প্রফয়ার্নীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কফর র্াফকন। বিিিাফন অর্িদপ্তফর এিন সকান অর্ভফ্াগ সনই
্ার র্নির্ত্তর উফযাগ সনয়া হয়র্ন।

১২। উন্নয়ন প্রকে বাস্তবায়নঃ
(ক) ২০১৮-১৯ অর্ িবছফর বার্ষ িক এর্ির্পফি অন্তর্ভিক্ত অননুফিার্দি বরাের্বহীন প্রকে সমূহ:
ক্রঃ
প্রকফের নাি
১। ১১টি িিান ি ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স সেশন স্থাপন প্রকে।
২। ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স র্বভাফগর ২৬টি দপ্তর/ আবার্সক ভবন র্নিিান প্রকে।
৩। কেবার্ার র্িএর্ি দপ্তরসহ কেবার্ার ও কুয়াকাটা তসকি স্থল কাি নদী ফায়ার সার্ভিস ও
র্সর্ভল র্িফফন্স সেশন স্থাপন প্রকে।
৪। ঢাকা উত্তর ও দর্ক্ষণ র্সটি কফপিাফরশন ও িৎসংলি এলাকায় নতুন ০৭টি িিান ি ফায়ার সেশন
স্থাপন প্রকে।
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৫।
৬।
৭।
৮।

সদফশর দর্ক্ষণাঞ্চফলর (ঢাকা, চট্টগ্রাি, খুলনা ও বর্রশাল র্বভাগ) গুরুত্বপূণ ি উপফর্লা/র্ানা
সদর/স্থাফন 80টি ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স সেশন স্থাপন প্রকে।
সদফশর উত্তরাঞ্চফলর (রার্শাহী, রংপুর, িয়িনর্সংহ ও র্সফলট র্বভাগ) গুরুত্বপূণ ি উপফর্লা/র্ানা
সদর/স্থাফন ৩২টি ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স সেশন স্থাপন প্রকে।
মরংনর্দেং এনবদেটি অব ফায়ার ইমতানজদন্স মরসপন্স (সাফার) প্রনজক্ট।
Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Project.
ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তফরর ১০টি র্বফশষার্য়ি অর্ির্নব িাপণ ও উিার ইউর্নট
স্থাপন প্রকে।

(খ) ২০১৮-১৯ অর্ ত বছনর চেমাে প্রকল্পসমূিাঃ
ক্রঃ
১।
২।
৩।
৪।

প্রকফের নাি
সদফশর গুরুত্বপূণ ি ২৫টি উপফর্লা সদর/স্থাফন ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স স্থাপন প্রকে।
সদফশর গুরুত্বপূণ ি উপফর্লা সদর/স্থাফন ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স স্থাপন প্রকে।
িিান িাইফর্শন অব ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স প্রকে।
৪০ফুট এয়ার র্ির্দং এবং গ্যাস ফায়াি ি ফায়ার ফাইটিং সির্নং গ্যালারী এবং ঘাটর্ি সরসর্কউ
সরঞ্জাি সংগ্রহ প্রকে।

(গ) ২০১৭-২০১৮ অর্ ত বছনর সমাপ্তকৃর্ প্রকল্পসমূিাঃ
ক্রঃ
১।
২।

প্রকফের নাি
সদফশর গুরুত্বপূণ ি উপফর্লা সদর/স্থাফন ৭৮টি ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স সেশন স্থাপন
প্রকে।
ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তফরর এযাম্বুফলন্স সসবা সম্প্রসারণ প্রকে।

২০১৭-১৮ অর্ িবছফর সিাপ্তকৃি সদফশর গুরুত্বপূণ ি উপফর্লা সদর/স্থাফন ৭৮টি ফায়ার
সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স সেশন স্থাপন প্রকফের অিীফন র্নর্িিি সেশন
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বাস্তবায়নািীন সদফশর গুরুত্বপূণ ি উপফর্লা সদর/স্থাফন ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও
র্সর্ভল র্িফফন্স সেশন স্থাপন প্রকফের অিীফন র্নর্িিি সেশন

বাস্তবায়নািীন িিান িাইফর্শন অব ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স
প্রকফের আওিায় সংগৃহীি সরঞ্জাফির অংশর্বফশষ

১৩। উন্নিিাফনর সসবা প্রদাফনর সক্ষফি চযাফলঞ্জসমূহ সিাকার্বলায় স্বেফিয়াদী, িেফিয়াদী ও
দীঘ িফিয়াদী কা্ িপর্রকেনাঃ
ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তর চযাফলঞ্জ সিাকার্বলার র্ন্য র্িন প্ িাফয় র্কছ কা্ িপর্রকেনা
গ্রহফণর উফযাগ গ্রহণ কফরফছ। এগুফলা হফলাঃ
স্বেফিয়ার্দ পর্রকেনা
1. আশুর্লয়া, গার্ীপুর সচৌরাস্তা, রাফর্ন্দ্রপুর সচৌরাস্তা, সকানাবাড়ী, নারায়ণগঞ্জ, কাঁচপুর র্িফর্র পূব ি পাফশ্বি ও
চট্টগ্রাফির কণ িফুলী র্ানায় ১টি কফর সিাট ৭টি নতুন ফায়ার সেশন (এ সের্ণ) স্থাপন;
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2. ভূর্িকম্পর্র্নি ঝর্ুঁ ক এড়াফনার লফক্ষয ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তফরর ভারী অর্ির্নব িাপক
গার্ড়-পাম্প ও উিার সার্-সরঞ্জাি বিিিান অর্িদপ্তর সর্ফক ঢাকা শহফরর অন্যি র্নরাপদ স্থাফন
স্থানান্তরকরণ;
3. উন্নয়ন কর্তপি ক্ষসমূহ, র্সটি কফপিাফরশন এবং সপৌর এলাকায় স্ সকান আবার্সক প্রকফে অন্যান্য সসবামূলক
প্রর্িষ্ঠাফনর সাফর্ ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স সেশন স্থাপফনর র্ন্য স্থান সংরক্ষণ
বােিামূলককরণ;
4. ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স র্নফয়াগ র্বর্িিালা ১৯৯৯ সংফশািন;
5. প্রার্িকার অনু্ায়ী পদ সৃর্ন ও পদায়ন;
6. সাহর্সকিাপূণ ি কাফর্র র্ন্য পদক প্রদান র্বর্িিালা সংফশািন;
7. তদর্নক িজুর্র র্ভর্ত্তক কিিচারীফদর সবিন বৃর্ির উফযাগ গ্রহণ;
8. স্বরাষ্ট্র িেণালফয়র অিীন অন্যান্য বার্হনীর ন্যায় ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স র্বভাগফক Essential
Service র্হফসফব গণ্য কফর স্বে মূফল্য সরশন প্রদান;
9. সপাশাক র্বর্িিালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
িেফিয়ার্দ পর্রকেনা
1. র্শে এলাকা (গাফিিন্টস র্শে) এবং ঢাকাসহ অন্যান্য র্সটি কফপিাফরশনর্ভক্ত এলাকাসমূফহ অপাফরশনাল
ইউর্নট বা ফায়ার সেশফনর সংখ্যা বৃর্ি;
2. শহর এলাকায় অর্ি র্নব িাপণ কাফ্ ি পার্নর স্বেিা/দুষ্প্রাপ্যিা দূরীকরফণর লফক্ষয হাইফরন্ট ব্যবস্থা স্থাপন;
3. অর্ি প্রর্িফরাি ও র্নব িাপণ আইন-২০০৩ এর আওিায় র্বর্িিালা প্রণয়ন;
4. সকল সর্লায় প্রর্ি সের্ণ পদি্ িাদার পদ সৃর্ন ও পদায়ন;
5. ঝর্ুঁ কভািা র্বর্িিালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
6. স্বরাষ্ট্র িেণালফয়র অিীন অন্যান্য বার্হনীর সাফর্ সবিন তবষম্য দূরীকরণ;
7. অর্ি র্নব িাপণ ও উিার কাফ্ ি উচ্চির জ্ঞান ও দক্ষিা অর্িফনর র্ন্য এ র্বভাফগর কিিকিিাফদর র্ন্য উচ্চির
তবফদর্শক প্রর্শক্ষফণর সুফ্াগ বৃর্িকরণ;
8. উন্নি প্রযুর্ক্তসম্পন্ন র্নয়েণ কক্ষ স্থাপন;
9. র্বযিান ‘র্ব’ সের্ণর ফায়ার সেশনফক ‘এ’ সের্ণফি এবং ‘র্স’ সের্ণর ফায়ার সেশনফক ‘র্ব’সের্ণফি
উন্নীিকরণ;
10. র্বযিান নদী ফায়ার সেশফনর সক্ষিিা বৃর্ির লফক্ষয ডুবুর্রর সংখ্যা বৃর্িসহ আধুর্নক সার্সরঞ্জিার্দ
বৃর্িকরণ;
11. প্রর্ি র্বভাফগ উন্নিিাফনর প্রযুর্ক্তসম্পন্ন কার্রগর্র কারখানা স্থাপন;
12. কর্িউর্নটি ভলার্ন্টয়ারফদর র্ন্য প্রার্িষ্ঠার্নক কাঠাফিার আওিায় ফায়ার সেশনসমূফহর সফি সাব িক্ষর্ণক
স্াগাফ্াগ, অর্ি প্রর্িফরাি, অর্ির্নব িাপণ, উিার ও প্রার্র্িক র্চর্কৎসা কা্ িক্রফি সম্পৃক্তকরণ;
13. INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) সুপার্রশিালা
বাস্তবায়ন।

H:\বই .docx

দীঘ িফিয়ার্দ পর্রকেনা
1. আধুর্নক প্রযুর্ক্তসম্পন্ন অর্ি র্নব িাপক ও উিার সরঞ্জাি সংগ্রহ এবং অপাফরশনাল বহফর সংফ্ার্ন;
2. অপাফরশনাল কিী বার্হনীর সপশাগি দক্ষিা ও উৎকষ ি বৃর্ির লফক্ষয উন্নি ও আধুর্নক প্রর্শক্ষণ প্রদান
করার র্ন্য বিিিান সির্নং কিফেেটি সির্নং একাফির্িফি রূপান্তর;
3. অর্ি র্নব িাপণ, উিার, প্রার্র্িক র্চর্কৎসা প্রদান ও ভূর্িকম্প সিাকাফবলায় র্নসািারফণর করণীয় সম্পফকি
সিৌর্লক িারণা সদয়ার র্বষয়টি (প্রফ্ার্য সক্ষফি) পাঠ্যসূর্চফি অন্তর্ভিক্ত করা;
4. অর্িকাফণ্ডর কারণ র্নণ িফয়র সক্ষফি আলািি পরীক্ষার র্ন্য আধুর্নক ল্যাবফরটর্র র্নিিাণ;
5. সসবার িান বৃর্িকফে অর্িদপ্তফরর অপাফরশনাল কা্ িক্রিফক (১) অর্ির্নব িাপণ (২) উিার ও (৩) প্রার্র্িক
র্চর্কৎসা ইউর্নট-এ র্বভক্তকরণ এবং এিদসংক্রািত্ম নীর্িিালা প্রণয়ন;
6. র্নসািারণ ও র্শক্ষার্ীফদর দুফ্ িাগ র্বষয়ক সফচিনিা বৃর্ির লফক্ষয অর্ির্নব িাপণ, উিার ও প্রার্র্িক
র্চর্কৎসা কা্ িক্রি সংক্রান্ত একটি র্াদুঘর স্থাপন;
7. কিিকিিা-কিিচারীফদর র্ন্য আবার্সক প্রকে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
8. ২০২১ সাফলর িফে অর্িকাণ্ডসহ সকল দুফ্ িাগ সিাকাফবলায় এর্শয়ার অন্যিি সেষ্ঠ প্রর্িষ্ঠান র্হফসফব
সক্ষিিা অর্িফনর লফক্ষয একটি র্রসাচ ি সসন্টার প্রর্িষ্ঠা;
9. Fire and Safety learning Centre,ICT Cell Media Cell স্থাপন।
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লাইফ সসর্ভং টিপস
[র্ানফি হফব,….িানফি হফব]
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অর্ি-দুঘ িটনা সিাকাফবলায় করণীয়
অসাবিানিাই অর্িকাফণ্ডর প্রিান কারণ। অর্ি প্রর্িফরাফি সফচিন সহান;
রান্নার পর চুলার আগুন সম্পূণ ি র্নর্ভফয় সফলুন। গ্যাফসর চুলা হফল ফুুঁ র্দফয় না র্নর্ভফয় রান্না সশষ হফল চুলার
চার্ব ভাফলা কফর বন্ধ কফর র্দন;
র্বর্ড় বা র্সগাফরফটর জ্বলন্ত অংশ র্নর্ভফয় র্নরাপদ স্থাফন সফলুন;
সছাট সছফল-সিফয়ফদর আগুন র্নফয় সখলা সর্ফক র্বরি রাখুন;
দাহযবস্তু আফছ এিন স্থাফন সখালা বার্ির ব্যবহার বন্ধ রাখুন। র্রুর্র প্রফয়ার্ফন সখালা বার্ি ব্যবহাফর সফব িাচ্চ
সিকিিা বর্ায় রাখুন। ঘর-বার্ড়ফি সখালা বার্ি জ্বার্লফয় কখফনা ঘুর্িফয় পড়ফবন না। সলাকশূন্য র্ায়গায়
সখালা বার্ি জ্বার্লফয় রাখা র্নরাপদ নয়;
রান্নাঘফরর দরর্া-র্ানালা বন্ধ সরফখ গ্যাফসর চুলা জ্বালাফনা অিযন্ত র্বপজ্জনক। গ্যাফসর চুলা জ্বালাফনার আফগ
অবশ্যই রান্না ঘফরর দরর্া-র্ানালা খুফল র্দন;
অর্ভজ্ঞ ইফলকর্ির্শয়ান বারা র্নয়র্িি ভবফনর তবদুযর্িক সকবল ও র্ফটিংস পরীক্ষা করুন;
ত্রুটিপূণ ি তবদুযর্িক র্ফটিংসও িার দ্রুি বদফল সফলুন;
অর্ি র্নরাপত্তার র্ন্য সবসিয় আপনার ভবফন অর্ি র্নব িাপণ ্ে, দুই বালর্ি পার্ন বা বালু িজুদ রাখুন;
তবদুযর্িক সিইন সুইচ বািাহীনভাফব প্রফবশ করা ্ায় এিন স্থাফন স্থাপন করুন। অর্ি দুঘ িটনার শুরুফিই
তবদুযর্িক সিইন সুইচ বন্ধ করুন;
ব্যবহার সশফষ তবদুযর্িক বার্ি, ফযান, কর্ম্পউটার, ল্যাপটপ, সটর্লর্ভশন ইিযার্দ তবদুযর্িক সরঞ্জািার্দর
(স্গুফলার র্ন্য প্রফয়ার্ন নয়) তবদুযর্িক সংফ্াগ র্বর্েন্ন করুন। র্ির্সহ স্সব তবদুযর্িক সরঞ্জাফির
তবদুযর্িক সংফ্াগ সবসিয় সচল রাখা প্রফয়ার্ন, সসসব সরঞ্জাফির সক্ষফি লুর্ কাফনকশন এর্ড়ফয় চলুন
এবং েযার্বলাইর্ার ও ননিার্কিং তবদুযর্িক সংফ্াগ ব্যবহার করুন;
বাসগৃহ, কল-কারখানা ও ব্যবসা প্রর্িষ্ঠাফন প্রচর্লি র্নয়ি অনুসাফর অর্ি র্নব িাপক ্েপার্ি স্থাপন করুন,
শার্ন্তকালীন সিফয় িা পর্রচালনার প্রর্শক্ষণ র্নন এবং প্রফয়ার্ন মুহূফিি িা ব্যবহার করুন;
ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স হফি অর্ি প্রর্িফরাি, অর্ি র্নব িাপণ, উিার ও প্রার্র্িক র্চর্কৎসা র্বষফয়
সিৌর্লক প্রর্শক্ষণ গ্রহণ করুন;
প্রর্িটি র্শেকারখানা ও সরকার্র-সবসরকার্র ভবফন অর্ি প্রর্িফরাি ও র্নব িাপণ আইন ২০০৩ অনু্ায়ী অর্িপ্রর্িফরাি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করুন;
স্থানীয় ফায়ার সেশফনর সফান নম্বর সংরক্ষণ করুন এবং স্ সকান র্রুর্র অবস্থায় সাহাফের র্ন্য সংবাদ
র্দন। র্ািীয় র্রুর্র সসবা সকন্দ্র ৯৯৯-এ বা ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্সফক ০২-৯৫৫৫৫৫৫ নম্বফর
সফান করুন।
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ভূর্িকম্পসৃষ্ট ক্ষয়ক্ষর্ি সীর্িি রাখার র্ন্য করণীয়
ভূর্িকম্প একটি প্রাকৃর্িক দুফ্ িাগ। এখণ প্ িন্ত এই দুফ্ িাফগর পূব িাভাষ সদয়ার সকাফনা ্ে আর্বষ্কৃি হয়র্ন। এ
কারফণ ভূর্িকম্প দুফ্ িাগ সিাকাফবলায় বা এ িরফনর দুফ্ িাফগ ক্ষয়ক্ষর্ির পর্রিাণ সীর্িি রাখার র্ন্য পূব ি প্রস্তুর্ি
খুবই গুরুত্বপূণ ি।

ভূর্িকফম্পর পূফব ি করণীয়
 ভূর্িকম্প কী, সকন সংঘটিি হয়, এর ক্ষয়ক্ষর্ির পর্রিাণ সকিন হয়, কিক্ষণ স্থায়ী র্াফক, ভূর্িকফম্পর
পূফব ি, ভূর্িকফম্পর সিয় এবং এর পফর কী করণীয় ইিযার্দ সম্পর্কিি র্বস্তার্রি িথ্য অবর্হি সহান
এবং পর্রবাফরর সদস্যফদর সাফর্ িা আফলাচনা করুন;
 ভূর্িকম্প র্নরাপত্তা সম্পফকি ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স বা অন্য সকাফনা সপশাদারী সংগঠন সর্ফক
প্রর্শক্ষণ র্নন এবং প্রর্শক্ষণলব্ধ জ্ঞান পর্রবাফরর সদস্যফদর সাফর্ আফলাচনা করুন;
 ভূর্িকম্প প্রবণ এলাকা সম্পফকি র্ানার সচষ্টা করুন, ভূর্িকম্প ঝর্ুঁ ক সম্পফকি র্ানুন এবং এর র্নরাপত্তা
ব্যবস্থা সম্পফকি অবর্হি সহান এবং পর্রবাফরর সদস্যফদর অবর্হি করুন;
 ভূর্িকম্পকালীন আেয়স্থফলর র্ন্য উপযুক্ত স্থান সম্পফকি িারণা র্নন এবং পর্রবাফরর সদস্যফদর িা
র্ানান;
 ভূর্িকফম্পর সিয় র্নফর্ফক র্নরাপদ রাখার পূব ি প্রস্তুর্ি র্হফসফব শুকফনা খাবার, পার্ন, ব্যাটার্র চার্লি
টচ ি, সরর্িও, অর্িক ব্যাটার্র শর্ক্তসম্পন্ন সিাবাইল সফান, সহলফিট, বাঁর্শ, হাতুর্ড়, কুঠার ও প্রদশিফনর
র্ন্য লাল কাপড় ইিযার্দ সংরক্ষণ করুন;
 িফন রাখফবন ভূর্িকম্প র্নফর্ িানুষফক আঘাি কফর না। িানুফষর তির্র ঘর-বার্ড় বা দুব িল স্থাপনা,
অবকাঠাফিা সভফে পড়ায় িানুষ হিাহি হয়;
 বাংলাফদশ ন্যাশনাল র্বর্ডং সকাি (র্বএনর্বর্স) অনুসরণ কফর ভবন র্নিিাণ করুন,
 ভূর্িকফম্পর আগাি পূব িাভাস সদওয়ার সকান ্ে এখনও আর্বষ্কৃি হয়র্ন। সুিরাং সফচিনিা এবং পূব ি
প্রস্তুর্িই ভূর্িকম্প সিাকাফবলার সফব িাত্তি উপায়;
 গ্যাস, র্বদুযৎ ও পার্ন সরবরাফহর সংফ্াগ ঝর্ুঁ কমুক্ত র্ক-না িা র্নয়র্িি পরীক্ষা করুন। এগুফলা
বার্ড়/বাসার সকার্ায় অবর্স্থি এবং র্কভাফব বন্ধ করফি হয় িা সকলফক র্ার্নফয় রাখুন;
 র্রুর্র অবস্থায় বার্ড় সর্ফক সবর হওয়ার সম্ভাব্য একার্িক পর্সহ বার্ড়র পাফশর ফাঁকা র্ায়গা
পর্রবাফরর সকলফক সদর্খফয় রাখুন;
 ঘফরর ভার্র আসবাপি (স্িন-আলিার্র, সশলফ, ফুফলর টব, ছর্বর সিি ইিযার্দ) ্াফি ভূর্ম্পকফম্প
পফড় র্গফয় দুঘ িটনা না ঘটাফি পাফর, সসর্ন্য ্র্াসম্ভব সপছন সর্ফক আংটা লার্গফয় সদয়াফলর সাফর্
আটফক রাখুন;
 ভারী ও ভঙ্গুর র্র্র্নসপি অপ্রফয়ার্নীয় হফল ভবন সর্ফক সর্রফয় সফলুন, প্রফয়ার্নীয় হফল সশলফফর
র্নফচর িাফক রাখুন;
 ফায়ার সেশন, হাসপািাল/র্ির্নক ও স্বাস্থযফকন্দ্রসমূফহর সটর্লফফান নম্বর ভবফনর/লযাফটর প্রকাশ্য ও
দৃশ্যিান স্থাফন র্লফখ রাখুন স্ন িা সকফল সদখফি পাফর;

্র্া্র্ সফচিনিা এবং প্রস্তুর্ি ভূর্িকফম্পর ক্ষয়ক্ষর্ি আশানুরূপভাফব কিাফি পাফর
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ভূকম্পফণর সিয় করণীয়
 ভূকম্পন অনুভূি হফল শান্ত র্াকুন; আির্িি হফয় সছাটাছটি করফবন না, অপ্রফয়ার্ফন র্কংবা না বুফঝ
িাৎক্ষর্ণকভাফব বার্ড় সর্ফক সবর হবার সচষ্টা করফবন না;
 র্স্থর র্াকুন, িার্া ঠান্ডা রাখুন। আপর্ন ্র্দ ভবফনর র্নচ িলায় র্াফকন, িাহফল দ্রুি বাইফর সখালা
র্ায়গায় সবর্রফয় আসুন;
 ্র্দ ভবফনর উপর িলায় র্াফকন, িাহফল কফক্ষর র্নরাপদ স্থাফন স্িন শক্ত খাট বা সটর্বফলর র্নফচ,
র্বি বা কলাফির পাফশ্বি, অর্বা রুফির কন িাফর আেয় র্নন। বফস পড়ুন এবং বার্লশ, কুশন, সহলফিট বা
র্নফর্র দুই হাি িার্ার উপফর র্দফয় িার্া সুরর্ক্ষি করুন;

 ভূর্িকফম্পর সিয় র্বছানায় র্াকফল, বার্লশ র্দফয় িার্া সঢফক র্নন; অিঃপর সটর্বল, সিত বা শক্ত
সকান আসবাফরর র্নফচ আেয় র্নন এবং িা এিনভাফব িফর র্াকুন স্ন িার্ার উপর সর্ফক সফর না
্ায়। এছাড়া শক্ত দরর্ার সচৌকাফঠর র্নফচ ও র্পলাফরর পাফশ আেয় র্নফি পাফরন;
 বারান্দা, ব্যালকর্ন, র্ানালা, বুকফশলফ, আলিার্র, কাফঠর আসবাবপি, বাঁিাফনা ছর্ব বা অন্য সকান
ঝলন্ত ভারী বস্তু সর্ফক দূফর র্াকুন;
 রান্নাঘফর র্াকফল ্ি দ্রুি সম্ভব সবর হফয় আসুন;
 সম্ভব হফল বার্ড়র র্বদুযফির মূল সংফ্াগ র্বর্েন্ন করুন ও গ্যাফসর চার্ব বন্ধ করুন;
 র্লফট ব্যবহার করফবন না;
 উচুুঁ বার্ড়র র্ানালা, বারান্দা বা ছাদ সর্ফক লাফ সদফবন না;
 ঘফরর বাইফর র্াকফল গাছ, উচুুঁ বার্ড়, র্বদুযফির খুটিুঁ সর্ফক দূফর সখালা স্থাফন আেয় র্নন;
 র্নাকীণ ি স্থাফন (স্িন গাফিিন্টস ফযাক্টর্র, হাসপািাল, র্সফনিা হল, িাফকিট) র্াকফল বাইফর সবর
হওয়ার র্ন্য দরর্ার সািফন র্ভড় র্কংবা িাক্কািার্ক্ক করফবন না। পণ্য সািগ্রীর সশলফ সর্ফক দূফর
আেয় র্নন এবং দুই হাফি িার্া সঢফক বফস পড়ুন;
 গার্ড়ফি র্াকফল ওভারর্ির্, লাইওভার, গাছ ও র্বদুযফির খুটিুঁ সর্ফক দূফর গার্ড় র্ািান। ভূকম্পণ নার্ািা প্ িন্ত গার্ড়র সভিফরই র্াকুন;
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 ভািা সদয়াফলর র্নফচ চাপা পড়ফল সবর্শ নড়া-চড়ার সচষ্টা করফবন না। কাপড় র্দফয় মুখ সঢফক রাখুন
্াফি ধুফলাবার্ল শ্বাসনার্লফি না সঢাফক। সম্ভব হফল সদয়াফলর পাফশ সফর আসুন এবং উিাকারীফদর দৃর্ষ্ট
আকষ িফণর সচষ্টা করুন;
 সিাবাইল ব্যবহাফরর সুফ্াগ র্াকফল উিারকারীফদর আপনার অবস্থান সম্পফকি র্নর্িি িথ্য র্দফয়
সহফ্ার্গিা করুন। উিারকারীফদর সাফর্ স্াগাফ্াগ করফি না পারফল আপনার পর্রর্চি অন্য কাউফক
সফান কফর িার িােফি উিারকারীফদর সহফ্ার্গিা লাফভর সচষ্টা করুন;
 আপর্ন ্র্দ সকান র্বর্ধ্স্ত ভবফন আটকা পফড়ন এবং আপনার িাক উিাকারীগণ শুনফি না পায় িাহফল
বাঁর্শ র্াকফল বাঁর্শ বার্র্ফয় অর্বা হাতুর্ড় বা শক্ত সকান র্কছ র্দফয় সদয়াফল বা সলাফর সর্াফর সর্াফর
আঘাি কফর উিাকারীফদর িফনাফ্াগ আকষ িণ করার সচষ্টা করুন।

ভূর্িকফম্পর প্রর্ি ঝাঁকুর্নর পর পুনরায় ঝাঁকুর্ন হফি পাফর। সুিরাং একবার বাইফর
সবর্রফয় এফল র্নরাপদ অবস্থা র্ফফর না আসা প্ িন্ত ভবফন পুনরায় প্রফবশ করফবন না

ভূর্িকম্প পরবিীকাফল করণীয়
 একবার কম্পন হওয়ার পর আবাফরা কম্পন হফি পাফর। িাই প্রর্িবার অনুভূি কম্পন সর্ফি ্াওয়ার
পর ঘর সর্ফক র্িঁর্ড় র্দফয় সার্রবিভাফব সবর হফয় খার্ল র্ায়গায় আেয় র্নন;
 তবদুযর্িক/সটর্লফফাফনর খুটিুঁ ও িার, উচুুঁ সদয়াল ও ভবন সর্ফক দূফর র্াকুন;
 গ্যাস বা অন্য সকান রাসায়র্নক দ্রফব্যর গন্ধ সপফল র্নরাপদ দূরত্ব বর্ায় রাখুন;
 র্রুর্র িথ্য পাওয়ার র্ন্য সরর্িও ব্যবহার করুন;
 সকউ অসুস্থ হফল প্রার্র্িক র্চর্কৎসার ব্যবস্থা করুন;
 উিার কাফর্ িৎপর সংস্থাসমূহফক সহফ্ার্গিা করুন;
 উিাফরর সক্ষফি র্শশু, বৃি, অসুস্থ ও প্রর্িবন্ধীফদর অগ্রার্িকার র্দন;
 বাইফর র্াকফল দুফ্ িাগ সশফষ সরকার্রভাফব র্নরাপদ সঘাষণা আসার পর বা সংর্িষ্ট র্নরাপত্তা কাফর্
র্নফয়ার্র্ি সংস্থার িােফি র্নরাপত্তার র্বষফয় অবর্হি হওয়ার পর ভবফন প্রফবশ করুন;
 একটি ভূর্িকফম্পর পর আরও ভূকম্পন হফি পাফর। ক্ষর্িগ্রস্ত ভবন, র্ির্ ও র্বর্ভন্ন অবকাঠাফিা সর্ফক
দূফর র্াকুন। কারণ পরবিী ভূকম্পফন সসগুফলা িফস স্ফি পাফর।

প্রফয়ার্নীয় প্রর্শক্ষণ গ্রহণ এবং সঠিক িথ্য র্ানা ও িানাই হফলা ভূর্িকফম্পর িফিা ভয়াবহ
প্রাকৃর্িক দুফ্ িাফগ র্নফর্ফক র্নরাপদ রাখার অন্যিি প্রিান পন্থা। প্রর্শক্ষণ র্নন, র্নফর্ফক
র্নরাপদ রাখুন।
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বজ্রপাফি র্নফর্ফক র্নরাপদ রাখার র্ন্য করণীয়
বাংলাফদশ দুফ্ িাগপ্রবণ সদশ। বাংলাফদফশ বজ্রপাফি প্রাণহার্নর সংখ্যা আশিার্নকভাফব বাড়ার
সপ্রর্ক্ষফি সম্প্রর্ি বজ্রপািফকও দুফ্ িাগ র্হফসফব সঘাষণা করা হফয়ফছ। বজ্রপাফির সাফর্ বৃর্ষ্টপাফির
একটি র্নর্বড় সম্পকি রফয়ফছ। সািারণি বৃর্ষ্টপাি না হফল বজ্রপাি হয় না। বাংলাফদফশ গ্রীষ্মকালীন
কালনবশাখী ঝফড়র সিয় এবং বষ িা সিৌসুফি (এর্প্রল-জুন িাফস) প্রচুর বৃর্ষ্টপাফির সিয় ঘন ঘন বজ্রপাি
হয়। এ সিয় বজ্রপাি সর্ফক র্নরাপদ র্াকার র্ন্য র্নফম্নাক্ত সিকিিা অবলম্বন করফল সুফল পাওয়া
্াফবঃ
আকাফশ ঘন কাফলা সিঘ সদখা র্দফল বাইফর সবর হওয়া সর্ফক র্বরি র্াকুন। র্রুর্র প্রফয়ার্ফন বাইফর
্াওয়া আবশ্যক হফল রাবাফরর জুিা পফর র্নন;
বজ্রপাফির সিয় সখালা র্ায়গা, সখালা িাঠ অর্বা উঁচু স্থাফন র্াকফবন না;
বজ্রপাফির সিয় সভর্া জুিা পফর বা খার্ল পাফয় র্াকা র্বপজ্জনক। এ সিয় র্বদুযৎ অপর্রবাহী রাবাফরর
শুকফনা জুিা ব্যবহার করা র্নরাপদ;
বজ্রপাফির সিয় খার্ল পাফয় সখালা িাফঠ বা বাইফর র্াকফল িাড়ািার্ড় পাফয়র আঙ্গুফলর ওপর ভর
র্দফয় এবং কাফন আঙ্গুল র্দফয় িার্া র্নচু কফর বফস পড়ুন। র্কন্তু এ সিয় িাটিফয় শুফয় পড়া ্াফব না।
িাটিফি শুফয় পড়ফল র্বদুযৎিৃষ্ট হওয়ার আশিা বাড়ফব;
বজ্রপাফির সিয় সখালা র্ায়গায় র্াকফল ্ি দ্রুি সম্ভব দালান বা কংর্ক্রফটর ছাউর্নর র্নফচ আেয় র্নন।
ুঁ সিাবাইল টাওয়ার, উঁচু গাছ ইিযার্দর সংিফশি
বজ্রপাফির সিয় তবদুযর্িক খুটিুঁ ,ুঁ িার, িািব খুটি,
র্াকফবন না;
বজ্রপাফির সিয় সিাবাইল, ল্যাপটপ, কর্ম্পউটার, ল্যান্ডফফান, টির্ভ, র্ির্সহ সকল তবদুযর্িক সরঞ্জাি
ব্যবহার সর্ফক র্বরি র্াকুন এবং এগুফলা বন্ধ রাখুন;
বজ্রপাফির সিয় নদী, পুকুর সিাবা বা র্লাশয় সর্ফক দূফর র্াকুন;
বজ্রপাফির সিয় গার্ড়র সভির অবস্থান করফল, গার্ড়র িািব অংফশর সাফর্ শরীফরর সংফ্াগ ঘটাফবন
না। সম্ভব হফল গার্ড়টিফক র্নফয় সকান কংর্ক্রফটর ছাউর্নর র্নফচ আেয় র্নন;
বজ্রপাফির সিয় বার্ড়ফি র্াকফল র্ানালার কাছাকার্ছ ও বারান্দায় র্াকফবন না। ঘফরর সভিফর
তবদুযর্িক সরঞ্জাি সর্ফক দূফর র্াকুন;
বজ্রপাফির সিয় িািব হািলযুক্ত ছািা ব্যবহার করফবন না। র্রুর্র প্রফয়ার্ফন োর্েক বা কাফঠর
হািলযুক্ত ছািা ব্যবহার করুন;
বজ্রপাফির সিয় র্শশুফদর সখালা িাফঠ সখলাধুলা সর্ফক র্বরি রাখুন এবং র্নফর্রাও র্বরি র্াকুন;
বজ্রপাফির সিয় ছাউর্নর্বহীন সনৌকায় সনৌভ্রিণ বা িাছ িরফি ্াফবন না। িফব এ সিয় আফগ সর্ফকই
নদী বা সমুফদ্র অবস্থান করফল িাছ িরা বন্ধ সরফখ সনৌকার ছাউর্নর র্নফচ অবস্থান করুন;
বজ্রপাি ও ঝফড়র সিয় বার্ড়র িািব কল, র্িঁর্ড়র িািব সরর্লং, পাইপ ইিযার্দ িশি করফবন না;
বজ্রপাফির সিয় র্নরাপদ র্াকফি আফগ সর্ফকই প্রর্িটি ভবফন বজ্র র্নফরািক দণ্ড স্থাপন র্নর্িি করুন।
এ ছাড়া র্নয়র্িিভাফব সখালা র্ায়গায় র্বপুল সলাক সিাগি হয় এিন স্থাফনও উঁচু স্থাফন বজ্র র্নফরািক
দণ্ড স্থাপন করুন;
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বজ্রপাি সর্ফক বার্ড়-ঘর র্নরাপদ রাখফি প্রফয়ার্নীয় ব্যবস্থা র্নফি হফব। এর্ন্য আর্র্ িং সংযুক্ত রি
বার্ড়ফি স্থাপন করফি হফব। িফব এফক্ষফি দক্ষ ইর্ঞ্জর্নয়াফরর পরািশি র্নফি হফব। র্ভলভাফব স্থার্পি রি
বজ্রপাফি র্নরাপত্তা র্নর্িি করফব না;
সখালা স্থাফন অফনফক একফি র্াকাকালীন বজ্রপাি শুরু হফল প্রফিযফক ৫০ সর্ফক ১০০ ফুট দূফর দূফর
অবস্থান করুন;
বজ্রপাফির সিয় সকান বার্ড়ফি ্র্দ প্ িাপ্ত র্নরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না র্াফক, িাহফল সবাই এক কফক্ষ না
সর্ফক আলাদা আলাদা কফক্ষ অবস্থান করুন;
বজ্রপাফি আহিফদর তবদুযর্িক শফকর িফিা কফরই র্চর্কৎসা করফি হফব;
বজ্রপাফি দুঘ িটনা এড়াফি তবদুযর্িক ্েপার্ির োগগুফলা লাইন সর্ফক র্বর্েন্ন রাখফি হফব;

র্ািীয় র্বর্ডং সকাফি বজ্রপাি র্নফরািক দণ্ড স্থাপন বােিামূলক করা হফয়ফছ। িাই ভবফন
বজ্রপাি র্নফরািক দণ্ড স্থাপন র্নর্িি করুন।
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পাহাড়িস বা ভূর্িিফস র্ান-িাল র্নরাপদ রাখার র্ন্য করণীয়
সম্প্রর্ি পাহাড়িফস অফনক প্রাণহার্নর ঘটনা ঘফটফছ। সাবিান ও সফচিন র্াকফল এসব সক্ষফি র্ান-িাফলর
র্নরাপত্তা বৃর্ি পায়। পাহাড়িফসর দুঘ িটনা ও প্রাণহার্ন এড়াফি র্নফম্নর শিিগুফলা সিফন চলফল সুফল পাওয়া ্াফবঃ

পাহাড়িফসর আফগ বা শার্ন্তকালীন সিফয় করণীয়
পাহাফড়র ঢাফল ঝর্ুঁ কপূণ ি স্থাফন ঘরবার্ড় র্নিিাণ বন্ধ করুন;
পাহাফড়র িাটি/গাছপালা কাটা সর্ফক র্বরি র্াকুন;
আপনার বাসস্থাফনর চারপাফশর ভূর্ির প্রকৃর্ি সম্পফকি র্ানুন এবং সম্ভাব্য ঝর্ুঁ ক সম্পফকি সফচিন সহান;
পাহাড়িস সংঘটিি হফল র্কভাফব র্নরাপদ স্থাফন আেয় র্নফি হয় এ র্বষফয় প্রর্শক্ষণ র্নন এবং পর্রবাফরর
সকল সদফস্যর সংফগ আফলাচনা করুন;
র্রুর্র মুহূফিি অর্নরাপদ ভবন িযাফগর একটি পূব ি-পর্রকেনা গ্রহণ করুন এবং িা অনুশীলন করুন;
র্রুর্র মুহূফিি ব্যবহা্ ি সািগ্রী আফগ সর্ফকই একটি ব্যাফগ সংরক্ষণ করুন এবং হাফির কাফছ রাখুন;
আপনার এলাকার উিার ও অন্য সসবা সংস্থাগুর্লর (ফায়ার সার্ভিস, এযাম্বুফলন্স, পুর্লশ ইিযার্দ) র্রুর্র
সটর্লফফান নম্বর সর্ফন র্নন এবং প্রফয়ার্ন মুহূফিি সাহাফের র্ন্য দ্রুি সংবাদ র্দন;
প্রকৃর্ি সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রচর্লি আইন সিফন চলুন এবং প্রাকৃর্িক ভারসাম্য রক্ষায় সফচিন সহান, র্নরাপফদ
র্াকুন;
দুফ্ িাগ সংক্রান্ত িথ্য/সংবাদ র্ানার র্ন্য ব্যাটার্র চার্লি সরর্িও সংরক্ষণ করুন।

পাহাড়িস বা দুফ্ িাগকালীন সিফয় করণীয়
পাহর্াড় বা ভূর্িিস শুরু হফল র্কংবা ভূর্িিফসর আলািি সটর সপফল দ্রুি র্নরাপদ স্থাফন আেয় র্নন;
সকান মূল্যবান সািগ্রী সাফর্ সনওয়ার র্ন্য সিয় ব্যয় করফবন না;
ভার্র বৃর্ষ্টপাি হফল ভূর্িিস সংঘটিি হফি পাফর। এ র্বষফয় সিকি র্াকুন;
ভূর্িকফম্পর ফফলও ভূর্িিস সংঘটিি হফি পাফর। এ র্বষফয় সফচিন ও সাবিান র্াকুন;
র্কছ অস্বাভার্বক শে (স্িন গাছপালা সভফি পড়া/নুর্ড় পার্র গর্ড়ফয় পড়া) ভূর্িিফসর পূব ি আলািি;
ভূর্িিফসর ফফল সবর্শর ভাগ হিাহফির ঘটনা ঘফট ্খন সলাকর্ন ঘুর্িফয় র্াফক। ভূর্িিফসর আশিা সৃর্ষ্ট
হফল (স্িন ভার্র বৃর্ষ্টপাি) সিকি ও র্াগ্রি র্াকুন। পর্রবাফরর সকল সদস্যফক সিকি করুন;
স্থানীয় প্রশাসন/র্নরাপত্তা সংস্থার র্নফদ িশ সপফল দ্রুি ঝর্ুঁ কপূণ ি স্থান/অবস্থান িযাগ করুন এবং র্নরাপদ স্থাফন
আেয় র্নন।

পাহাড়িস-পরবিী করণীয়
পাহাড়িস এলাকা সর্ফক দূফর র্াকুন;
ভূর্িিফস সকউ আটকাপড়ার বা আঘািপ্রাপ্ত হওয়ার িথ্য র্ানফল িা ফায়ার সার্ভিসফক অবর্হি করুন এবং
আঘািপ্রাপ্ত বা স্বে আহি ব্যর্ক্তফক উিাফর এর্গফয় আসুন। উিার কিীফদর কাফর্ সহায়িা করুন;
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আপনার প্রর্িফবশীর পর্রবাফরর র্শশু, বয়ত বা চলাফফরায় অক্ষি সলাকর্নফক উিাফর/র্নরাপদ স্থাফন সর্রফয়
র্নফি সহায়িা করুন;
দুফ্ িাগ সংক্রান্ত িথ্য র্ানা/দুফ্ িাগ-পরবিী সঘাষণা র্ানার র্ন্য সরর্িও/টির্ভর সংবাদ বুফলটিন িফনাফ্াগ
সহকাফর েবণ করুন।

সফচিনিা, প্রর্শক্ষণ ও পূব ি প্রস্তুর্ি গ্রহণ দুফ্ িাগ সিাকাফবলার সফব িাত্তি উপায়।
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তবদুযর্িক র্নরাপত্তা সর্ারদাফরর র্ন্য করণীয়
আিাফদর সদফশ সংঘটিি অর্ি দুঘ িটনার সবর্শরভাগ সংঘটিি হয় র্বদুযৎ সংক্রান্ত ত্রুটির কারফণ বা তবদুযর্িক
সগালফ্াগ সর্ফক। এ কারফণ র্বদুযৎ ব্যবহাফরর সক্ষফি র্নরাপত্তা র্নর্িি করা র্রুর্র। র্নরাপদ র্বদুযৎ ব্যবহাফরর
সক্ষফি র্নম্নর্লর্খি র্নয়িগুফলা সিফন চলা স্ফি পাফরঃ
তবদুযর্িক র্নরাপত্তার র্ন্য ইফলকর্িক অযাক্ট ১৯১০ এবং ইফলকর্িক রুলস ১৯৩৯ র্ানফি এবং সিফন চলফি
হফব;
র্নরাপদ র্বদুযৎ ব্যবহার র্নর্িি করফি সঠিক এম্পায়াফরর র্বদুযৎ ব্যবহার র্নর্িি করফি হফব। ভবন বা
কারখানায় র্বদুযফির সিাট ব্যবহৃি সলাফির সাফর্ গৃহীি র্বদুযৎ সলাফির সিন্বয় র্াকফি হফব;
ভবফন র্বদুযৎ সংফ্াগ সদয়ার সক্ষফি অনুফিার্দি ও উপযুক্ত র্বদুযৎ প্রফকৌশলী র্নফয়াগ করুন। বহুিল ভবন
এবং বার্ণর্র্যক ভবন ও র্শে-প্রর্িষ্ঠাফন র্বদুযৎ সংফ্াগ গ্রহফণর সক্ষফি এসএলর্ি (র্সফিল লাইন িায়াগ্রাি)
প্রণয়ন কফর সসই অনু্ায়ী তবদুযর্িক সংফ্াগ র্নর্িি করফি হফব;
সঠিক িাফনর তবদুযর্িক সরঞ্জাি ব্যবহার তবদুযর্িক র্নরাপত্তার অন্যিি শিি। র্নম্নিাফনর তবদুযর্িক সরঞ্জাি
অর্ি দুঘ িটনার অন্যিি কারণ। এর্ন্য গুণগি িান বর্ায় রাখফি র্বএসটিআই কর্তক
ি অনুফিার্দি তবদুযর্িক
সরঞ্জাি, িার ও ্েপার্ি ব্যবহার করফি হফব;
সকল সার্কিট ্ফর্াপযুক্ত র্ফউর্ ব্যবহাফরর িােফি র্নরাপদ রাখুফি হফব;
বহুিল ভবফনর র্ন্য তবদুযর্িক সাব-সেশন বসাফনার সক্ষফি উপযুক্ত কর্তপি ক্ষসমূফহর অনুফিাদন গ্রহণ
করফি হফব। ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স সর্ফক অনাপর্ত্ত সনদ গ্রহণ এর িফে একটি। তবদুযর্িক সাবসেশফন র্বএনর্বর্স এবং ফায়ার সার্ভিফসর অনুপর্ত্ত পফির শিিসমূহ সিফন চলফি হফব;
র্শে প্রর্িষ্ঠাফন র্বপুল পর্রিাণ ের্িক-কিিচারী কার্ কফরন র্বিায় সসখাফন র্বদুযৎ ব্যবহাফর অর্িক সিকি
র্াকফি হফব। এির্ির্ব, এসর্ির্ব, ইফলকর্িক র্ািশন বে ইিযার্দ সািারণ সলাফকর এফের্ প্রর্িফরাফি
িালাবি রাখফি হফব। প্রফ্ার্য স্থাফন রাবার ম্যাট, হাইফভাফির্ ও র্বপজ্জনক সাইন, র্নরাপদ দূরত্ব,
অযাফবানাইট র্শট এবং র্নরাপত্তা শিি ব্যবহার করফি হফব বা সিফন চলফি হফব;
বাসায় ব্যবহৃি তবদুযর্িক ্েপার্ি স্িন র্ির্, ওফভন, সটর্লর্ভশন, কর্ম্পউটার ইিযর্দ সঠিকভাফব
গ্রাউর্ন্ডং করা র্াকফি হফব;
সকল সুইচ সরবরাহ লাইফনর সফফর্র সাফর্ সংযুক্ত র্াকফব;
র্সংফগল সফফর্র র্ন্য দুই সিরু ও র্ি সফফর্র র্ন্য চার সিরু র্বর্শষ্ট সিইন সুইচ ব্যবহার করফি হফব;
র্বকে সর্নাফরটর স্থাপফনর সিয় সঠিক সরটিং-এর সচঞ্জ ওভার সুইচ ব্যবহার করফি হফব;
দক্ষ ও অনুফিার্দি ব্যর্ক্ত ব্যিীি তবদুযর্িক স্থাপনার রক্ষণাফবক্ষাণ ও সিরািি করা ্াফব না;
সভর্া হাফি তবদুযর্িক সুইচ ও সরঞ্জাি ব্যবহার করা ্াফব না;
বার্ড় র্নিিাফণর সিয় র্নকিবিী তবদুযর্িক লাইন সর্ফক র্নরাপদ দূরত্ব বর্ায় রাখফি হফব;
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র্বদুযৎ লাইফনর আশাপাফশ গাছ লাগাফনার সিয় লক্ষ রাখফি হফব স্ন ওভারফহি লাইন সর্ফক র্নরাপদ
দূরত্ব বর্ায় র্াফক;
সর্নাফরটর, বংলার বা সাব-সেশন স্থাপনসহ এর অন্য সকল কার্ দক্ষ, অনুফিার্দি ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত ব্যর্ক্তফক
র্দফয় করাফি হফব;
পর্রদশিন বা রক্ষণাফবক্ষণ ব্যর্িফরফক অন্যান্য সিয় উচ্চ তবদুযর্িক ক্ষিিাসম্পন্ন ্েপার্ি সমৃি স্থাপনার
প্রফবশবার বন্ধ রাখফি হফব;
কার্ করার সিয় লক্ষ রাখফি হফব স্ লাইন ও ্ে সািগ্রীর তবদুযর্িক সংফ্াগ পর্রপূণ িরূফপ র্বর্েন্ন করা
হফয়ফছ র্কনা, প্রর্িটি সফর্ সটে কফর প্রফয়ার্ফন গ্রাউর্ন্ডং কফর র্দফি হফব;
প্রর্িটি কিীফক কাফর্র সিয় উপযুক্ত সপাশাক পর্রিান করফি হফব, ্ফর্াপযুক্ত জুিা, সহলফিট, গ্লাভস
ব্যবহার করফি হফব;
কিীফদরফক কাফর্র সিয় অনুফিার্দি র্নরাপত্তা সবি ও িযাপ ব্যবহার করফি হফব এবং অন্যান্য সুরক্ষা
ব্যবস্থা র্নফি হফব ।
বহনফ্াগ্য িই র্দফয় কার্ করার সক্ষফি প্রফয়ার্ফন িই সেঁফি কার্ করফি হফব স্ন সকান ভাফবই র্পছফল
পফড় না ্ায়;
কা্ িফক্ষফি ব্যবহাফরর ্েপার্িসমূহ সঠিক ভাফব কার্ করফছ র্কনা িা লক্ষ রাখফি হফব এবং ্র্াফপাযুক্ত
ভাফব সংরক্ষণ করফি হফব, ত্রূটিপূণ ি ্েপার্ি বাদ র্দফি হফব;
র্বদুযৎ সংফ্াগ আফছ এিন লাইন বা ্েপার্ি র্নফয় কার্ করার সিয় পর্রবাহী বস্তু র্নরাপদ দূরফত্ত রাখফি
হফব। র্নরাপদ দূরত্ব বলফি ১১ সকর্ভর র্ন্য ন্যযনিি ২ ফুট এবং ৩৩ সকর্ভর র্ন্য ন্যযনিি ৩ ফুট সবাঝাফব।
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