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উক্রভরণকা (preamble) 

 

 

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

জফাফরদর সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয 

ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

ভারযচারক, পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স ারধদপ্তয 

 

এফাং 

 

রচফ, সুযক্ষা সফা রফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায এয ভদে 

২০১৮ াদরয জুন ভাদয ১০ তারযদে  এাআ ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র।  

 

 

এাআ চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূদ ম্মত দরন:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ 



 

পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স ারধদপ্তয এ  কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

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

 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান াজিনমূ :  

 পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স ারধদপ্তয স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় এয সুযক্ষা সফা রফবাদগয াধীন প্রাকৃরতক ও ভানফসৃষ্ট সম সকান দূদম িাদগ প্রথভ াড়াদানকাযী জাতীয় 

প্ররতষ্ঠান। গরত, সফা ও তযাগ এ ৩টি ভদন্ত্র উজ্জীরফত দয় এ          কভীকগণ                           াআদতাভদে           ও                             

        এ            ৯,০০০ এয ঊদবি এফাং সেন াংখ্যা ৩৩৫টি । এযামু্বদরন্স ারব ি সম সকান                        এ                               ৯৯৯  

এ             ২৬ ১২ ১৭                           ৯৯৯   এ              ৪৯১৯          এ   ২২৬৩  দুর্ িটনায                  এ   ৩৯১টি  এযামু্বদরন্স 

কদরয ভােদভ ৩৯১ জন সযাগী াাতাদর স্থানান্তয কযা দয়দছ। াযাদদদ এ                             ৩                                            

                ৫৫২  এ            ১৫০০০ এ                                  ৪১৫ সকাটি টাকায াঅধুরনক গা  -াম্প ও াজ-যঞ্জাভারদ াংগ্র কযা 

দয়দছ।                                                                                                                  ১১                

                                                                   স্বাস্থযদফা রনরিতকযদণয রদক্ষয ৫০ (    ) য্যা রফরষ্ট ফাণ ি রিটদভন্ট াাতার এ      

             , এ                                                                                                    । এ      ২০১৫-১৬ 

        ১৪,৩৭৭ টি, ২০১৬-১৭         ১৮০৪৯টি ও ২০১৭-১৮         ১৪,৫৩৩ টি, ারি রনফ িা  য                 সভাট ৫২১০ সকাটি টাকায ম্পদ             

          ০৩      ১৭৭৯৭   ড়ক ও সনৌ দুর্ িটনা                          ২৯৭৫৯              , ৪৮৫২            উদ্ধায ক                         

দয়দছ  এ     ২০১৫-২০১৬         দ্মায় এভ.রব সভাস্তপা রঞ্চডু   (৮০ টি মৃতদদ উদ্ধায),  ২০১৬-২০১৭                         (৩৯টি মৃতদদ উদ্ধায) ২০১৭-২০১৮ 

                                                                       এ                 ও                এ                        

             ও             এ                                                            ১১ ০৯ ২০১৭                           

                                ও                                                                                   ,       

        (০৬ ),              ,        ,                        (১৩ )                       এ     পায়ায  রাাআদন্স ও প্ররতদফদন প্রদাদনয       

২০১৫-২০১৬ াথ িফছদয ৭.০০ সকাটি, ২০১৬-২০১৭ াথ িফছদয ৭.৫০ সকাটি ও ২০১৭-২০১৮         ৬.৫৯      টাকা যাজস্ব াঅদায়                               দয়দছ। 

                                                                                          এ                                  ১১    ২০১৭ 

                                           সাগত দক্ষতা বৃরদ্ধয রদক্ষয                   ৩৪৬ জন কভ িকতিা/কভ িচাযী  বফদদরক প্ররক্ষণ     দয়দছ। 
 

ভ   এ   চযাদরঞ্জমূ : 

 ারি রনফ িাদণয জন্য য এরাকায় ম িাপ্ত ারনয াবাফ, াাআদেন্ট ব্যফস্থা না থাকা, িারপক জযাভ ও াপ্র   যাস্তার্াদটয কাযদণ ারি                       

                                   ফহুভারত্রক ঝুঁরকপূণ ি ারিকান্ড, ারযকরল্পত নগযায়ন ও রল্পায়ন,        এ                                  /         

     এফাং BNBC              বফন রনভ িাদণয কাযদণ ারি      ান্যান্য দুর্ িটনায়      কাম িক্রভ রযচারনা               াঅধুরনক ও মৄদগাদমাগী উদ্ধায যঞ্জাভ ও 

জনফদরয স্বল্পতা, াাংগঠরনক ক্ষভতা বৃরদ্ধকযণ াআতযারদ ফতিভান ভদয় পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স ারধদপ্তদযয মূর চযাদরঞ্জ রফদফরচত।  

বরফষ্যৎ রযকল্পনা :  
 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দয় রনদদ িনা ানুমায়ী প্ররতটি উদজরায় ন্যযনতভ একটি পায়ায সেন স্থাদনয রদক্ষয চরভান ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন সল দর সদদ পায়ায 

সেদনয াংখ্যা ৫৫৪ টি এফাং জনফর দফ প্রায় ১৫০০০। ভূরভকম্প সম সকান দুদম িাদগ তাৎক্ষরণক াড়াদাদনয জন্য াযাদদদ ৬২০০০ (ফালরি াজায) সস্বচ্ছাদফক বতরযয 

কাম িক্রভ চরভান।                           এ         ১১টি ভডাণ ি পায়ায সেন স্থান, ডুবুরফ াআউরনট ম্প্রাযণ, ১০টি রফদলারয়ত ারি রনফ িাণ ও উদ্ধায াআউরনট স্থান, 

JICA ও KOICA-য ায়তায় পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স ারধদপ্তদযয জন্য াঅধুরনক সডদকায়াট িায ও EOC স্থান  এফাং াঅধুরনক ও রফশ্বভাদনয প্ররক্ষণ রযচারনায 

রদক্ষয যাউজদকয পূফ িাচর উদয ক্রয়কৃত জরভদত সিরনাং াদাট ি পায়ায সেন পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স সিরনাং একাদড   স্থানান্তরযত দফ।                   

                                                  এ              , এোফররদভন্ট াফ পায়ায এন্ড সযরকউ সোর াাদযন উাআাং (FARSOW) প্রকদল্পয 

ভােদভ ১০টি রফদলারয়ত  ারিরনফ িাণ ও উদ্ধায াআউরনট  ঠ , ৪০                এ          ও                                    ,                         , 

ওয়াযদর ও সটররকরভউরনদকন ব্যফস্থা াঅধুরনকায়ন ও ম্প্রাযণ প্রকল্প, ২৬     /                            এ     ারধদপ্তদয রফরবন্ন দদ দদান্নরতয সুদমাগ বৃরদ্ধ 

াংরিষ্টদদয দভম িাদা উন্নীত কযায রদক্ষয প্রচররত রনদয়াগরফরধ-১৯৯৯ ারনাগাদ কযা দফ। ারি প্ররতদযাধ ও রনফ িাণ াঅাআন প্রদয়াগ জীকযদণয রদক্ষয াঅাআদনয প্রদয়াজনীয় 

াংদাধদনয                  । যাজস্ব াঅদায় বৃরদ্ধ ারি প্ররতদযাধ ব্যফস্থা রনরিতকদল্প ারি প্ররতদযাধ ও রনফ িাণ রফরধভারা-২০১৪ ম্ভাব্য স্বল্প ভদয়য ভদে াংদাধন কযা 

দফ। 

 

২০১৮-১৯ াথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান াজিনমু : 

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

 দুর্ িটনায় াঅক্রান্তদদয উদ্ধাযপূফ িক রচরকৎারদয়     ন্তয কযা দফ; 

 াযামু্বদরন্স ারব িদয ভােদভ ১০৪০০ জন সযাগী রযফণ কযা দফ; 

 তাৎক্ষরণক সফা প্রদাদনয জন্য দুর্ িটনা প্রফণ ৯০টি দয়দন্ট টর কাম িক্রভ রযচারনা কযা দফ; 

 ভূরভকম্প, ারি রনফ িাণ, উদ্ধায ও প্রাথরভক রচরকৎা রফলদয় ফরস্ত এরাকায়, রাংভর, াটফাজায রফরণরফতাদন, রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন এফাং ফহুতর/ফারণরজযক 

বফদন ৭৭৪০টি  ভড়া রযচারনা কযা দফ; 

 ারিরনযািা রনরিতকদল্প ৪৯৩০টি রফরবন্ন রল্প ান্যান্য প্ররতষ্ঠান রযদ িন কযা দফ; 

 রল্প ান্যান্য প্ররতষ্ঠাদনয ারিরনযািা রনরিতকদল্প ৯৫টি জরযকাম ি রযচারনা কযা দফ; 

                   ১৪০৫০           ও                                   ; 

 ারি রনফ িাণী সভৌররক প্ররক্ষদণয ভােদভ ১,৬২,০০০ জনদক প্রররক্ষত কযা দফ; 

 ১১০০ জন নতুন করভউরনটি বরারন্টয়ায এফাং ২৪০ জন বরারন্টয়াযগণদদয দতজকযণ প্ররক্ষণ প্রদান কযা দফ; 

              ৯৬                          ২০০                                     ; 

 ১৩৪০০ টি ভারগুদাভ ও কাযোনায জন্য পায়ায রাাআদন্স প্রদান কযা দফ; 

 ানরাাআদন ২৯৫টি ফহুতর ও ফারণরজযক বফন রনভ িাদণয ছাড়ত্র প্রদান কযা দফ; 

 পায়ায রযদাট ি ও রাাআদন্স ফাফদ  ৭.৯ সকাটি টাকা যাজস্ব াঅদায় কযা দফ এফাং  

 ১৩০টি নতুন পায়ায সেদনয পূতি কাজ ভাপ্ত কযা দফ। 

৪ 

 



 

সকন-১ 

রূকল্প, ারবরক্ষয, সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং      কাম িাফরর: 
 

১.১  রূকল্প : 
 

‘‘ারিকান্ড কর দুদম িাগ সভাকাদফরায় এরয়ায ান্যতভ সেষ্ঠ প্ররতষ্ঠান রদদফ ক্ষভতা াজিন’’ 

১.২  ারবরক্ষয: 
 

 ‘‘ দুদম িাগ-দুর্ িটনায় জীফন ও ম্পদ যক্ষায ভােদভ রনযাদ ফাাংরাদদ গদড় সতারা।’’ 
 

1.3 সকৌরগত উদেশ্যমূ: 
 

           ১.৩.১ সকৌরগত উদেশ্যমূ : 
 

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

     ২. দুর্ িটনাদযাদধ প্ররতদযাধমূরক কাম িক্রভ রযচারনা; 

     ৩                              ; 

     ৪                                                ও           ; 

     ৫  পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স প্রকল্প ফাস্তফায়ন। 

           ১.৩.২     াঅফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ : 

     ১.  ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ; 

     ২.          ,           ও               ; 

     ৩. াঅরথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

     ৪.  জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ও তথ্য ারধকায ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ।  

 

১.৪   প্রধান কাম িাফরর: 

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

ানুন্ধান ও উদ্ধাযকাম ি রযচারনা কযা; 

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

এযামু্বদরন্স সফা প্রদান; 

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

ক্ষয়ক্ষরত করভদয় াঅনা; 

4. ফহুতর বফন, ফারণরজযক বফন, রল্প কাযোনা ও ফরস্ত এরাকায় ারিদুর্ িটনা সযাধকদল্প প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষণ, 

যাভ ি ও ভড়া রযচারনা কযা;  

5. ারি দুর্ িটনা সম সকান দুর্ িটনা ও দুদম িাগ তাৎক্ষরণকবাদফ সভাকাদফরায জন্য সদদয রফরবন্ন গুরুত্বপূণ ি জায়গায় 

টর রডউটি কাম িক্রভ রযচারনা;  

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

7. ফহুতর বফদনয ারি রনযািামূরক ছাড়ত্র প্রদান ও ছাড়দত্রয তিমূ ফাস্তফায়ন রনরিত কযা; 

8. রফভান াভরায াত সথদক যক্ষায জন্য হু ুঁরয়াযী াংদকদতয ভােদভ যকারয, াঅধা-যকারয, স্বায়ত্বারত 

কর সফযকারয প্ররতষ্ঠানদক তকি কযা; 

9. াঅন্তজিারতক ারি রনফ িাণ ও সফাভরযক প্ররতযক্ষা াংস্থামূদয াংদগ ররয়াঁদজা যক্ষা এফাং এতদাংরিষ্ট 

াঅন্তজিারতক বা সরভনাদয প্ররতরনরধত্ব কযা; 

10. পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স ারধদপ্তদযয উন্নয়দনয জন্য রযকল্পনা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ারিরনফ িাণ ও 

সফাভরযক প্ররতযক্ষা রফলদয় গদফলণা কাম িক্রভ রযচারনা; 

11. ারি রনফ িাণ ও উদ্ধাযকাযী াজ-যঞ্জাভারদ সভযাভত ও যক্ষণাদফক্ষণ; 

12. দুদম িাগ ব্যফস্থানা রফলদয় যকাযদক সকৌরগত যাভ ি প্রদান; 

13. ারি প্ররতদযাধ সম সকান দুদম িাগ সভাকাদফরায় জনদচতনতা সৃরষ্টয রদক্ষয কাম িক্রভ গ্রণ; 

14. জান-ভাদরয রনযািা বৃরদ্ধ দুদম িাগ সভাকাদফরায় সস্বচ্ছাদফক বতরয কযা; 

15. যকারয, াঅধা-যকারয, স্বায়ত্বারত প্ররতষ্ঠান মূদয কভ িকতিা-কভ িচাযী, জনাধাযণ ও রক্ষাথীদদয 

ারিরনফ িাণ প্ররতদযাধ এফাং সফাভরযক প্ররতযক্ষা রফলদয় প্ররক্ষণ প্রদান;  

16. ারধদপ্তদযয াধীন কর স্থানা ভূরভকম্প নীয় কদয জনফর ও াজ-যঞ্জাভারদয রনযািা রনরিত কযা; 

17. ারধদপ্তদযয জনফদরয দক্ষতা বৃরদ্ধয রদক্ষয মৄদগাদমাগী াঅন্তজিারতক ভাদনয প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা কযা; 

18. ওয়যাযাউজ ও ওয়াকি মূদয ারি প্ররতদযাধ ও রনফ িাণ ব্যফস্থা ফাস্তফায়নপূফ িক পায়ায রাাআদন্স প্রদান কযা; 

19. াংর্টিত ারিকাদন্ডয তদন্ত কদয প্ররতদফদন প্রণয়ন কযা; 

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

21. াঅাআন ানুমায়ী ারব ি চাদজিয রফরনভদয় সফা প্রদান কযা। 

৫ 

 



 

সকন-২ 

 
ারধদপ্তদযয াঅউটকাভ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ িম্পাদন 

সূচকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

 
রক্ষযভাত্রা 

      

 
রনধ িারযত রক্ষযভাত্রা 

াজিদনয      সমৌথবাদফ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/ 

রফবাগ/ াংস্থামূদয নাভ 

উািসূত্র 

(Source of Data) 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ 

 

 

২০২০-২১    

 

 

তবাগ দুদম িাগ দুর্ িটনায় 

াড়া প্রদান 

 

াড়া প্রদান 

 

% ১০০ 

 

১০০ ১০০ ১০০ ১০০ সজরা প্রান, ফাাংরাদদ 

পুরর, স্থানীয় যকায 

প্ররতষ্ঠানমূ, দুদম িাগ 

ব্যফস্থানা ারধদপ্তয। 

ভাঠ ম িাদয়য দপ্তযমূ দত 

প্রাপ্ত ফারল িক প্ররতদফদন 

সভাতাদফক। 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ 



 

সকন-৩ 

সকৌরগত উদেশ্যরবরিক কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ  

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic  

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত াজিন 

 

 

 

   ভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY2 2018-19) 

    ণ 

(Projec

tion) 

২০১৯-২০ 

      

(Proje

ction) 

২০২০-২১ ২০১৬-

২০১৭ 

 

২০১৭-

২০১৮ 

াাধাযণ 

১০০% 

ারত উিভ 

৯০% 

উিভ 

৮০% 

চররত ভান 

৭০% 

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

৬০% 

পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স ারধদপ্তদযয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. ারি 

রনফ িাণ, 

উদ্ধায 

কাম িক্রভ ও 

রচরকৎা 

সফা 

রযচারনা  

২৮ (১.১) ারি রনফ িাণ কাম িক্রভ 

গ্রণ; 

(১.১.১) াড়া প্রদানকৃত 

ারিদুর্ িটনা 

% 
১৪ 

১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

(১.২) দুর্ িটনায রফযীদত উদ্ধায 

কাম িক্রভ গ্রণ; 

(১.২.১) রযচাররত উদ্ধায কাম ি    

% 
৬ 

১০০   ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

(১.৩) দুর্ িটনা কফররতদদয 

তাৎক্ষরণকবাদফ রচরকৎারদয় 

স্থানান্তয; 

(১.৩.১) দুর্ িটনা কফররতদদয 

রচরকৎারদয়     ন্তয 

% 

৩ 

১০০   ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

(১.৪) এযামু্বদরন্স ারব ি 

রযচারনা; 

(১.৪.১) প্রদানকৃত এযামু্বদরন্স 

ারব ি 

     
২ 

১০২৫০ ৯১৪৬ ১০৪০০ ১০৩৫০ ১০৩০০ ১০২৭০ ১০২৫০ ১০৫০০ ১০৬০০ 

(১.৫)                  ; (১.৫.১)                      / 

  :  : 
১ 

৬ ১৫ ৬ ১০ ৬ ০০ ৬ ০৪ ৬ ০৮ ৬ ১১ ৬ ১৫ ৫ ৭৫ ৫ ৫০ 

(১.৬)                     

                  ; 

(১.৬.১)                   

      

     
২ 

৮৫ ৮৮ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৫ ৯০ ৯০ 

২. দুর্ িটনা 

সযাদধ 

প্ররতদযাধমূ

রক 

কাম িক্রভ 

রযচারনা 

 

২০ (২.১) ারি দুর্ িটনা, উদ্ধায ও 

ভূরভকম্প প্ররতদযাধমূরক 

ভড়ায াঅদয়াজন; 

(২.১.১) ফরস্ত এরাকায় রযচাররত 

ভড়া 

াংখ্যা 

 
৩ 

৫০২ ৪৭১ ৫১০ ৫০৮ ৫০৬ ৫০৪ ৫০২ ৫২০ ৫৩০ 

(২.১.২)  রাংভর, াটফাজায 

রফরণরফতাদন রযচাররত ভড়া 

াংখ্যা 
৩ 

৩৬৪৬ ৩০৯২ ৩৭৫০ ৩৭২০ ৩৬৯০ ৩৬৭০ ৩৬৪৬ ৩৮০০ ৩৯০০ 

(২.১.৩)  রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন 

রযচাররত ভড়া 

াংখ্যা 
৩ 

২৭০৩ ২৬৩৮ ২৮০০                                                                                                                                                                                                                                                                                    ২৭৬০ ২৭৪০ ২৭২০ ২৭০৩ ২৮৫০ ২৯০০ 

(২.১.৪) ফহুতর/ ফারণরজযক বফদন 

রযচাররত ভড়া 

াংখ্যা 
৩ 

৬৪৯ ৬০৭ ৬৮০ ৬৭৫ ৬৬৫ ৬৫৫ ৬৪৯ ৬৯০ ৭০০ 

(২.২)                    

               

          ; 

(২.২.১)              

                          

     

 ৩ 

৪৮৫০ ৪৫৮৭ ৪৯৩০ ৪৯১০ ৪৮৯০ ৪৮৭০ ৪৮৫০ ৫০০০ ৫০৫০ 

(২.৩)                    

                 ; 

(২.৩.১)               

                

     

 
২ 

৮৫ ৬৬ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৫ ১০০ ১০৫ 

(২.৪)                  (২.৪.১)                  , 

   ও          

     

 
৩ 

১৩৯৩৩ ১৩৭৭৩ ১৪০৫০ ১৪০২০ ১৩৯৯০ ১৩৯৬০ ১৩৯৩৩ ১৪২০০ ১৪৪০০ 

 

৭ 



 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic  

Objectives) 

সকৌরগ

ত 

উদেদশ্যয 

ভান 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত াজিন 

 

 

 

   ভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY2 2018-19) 

    ণ 

(Proje

ction) 

২০১৮-১৯ 

      

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 
২০১৬-

২০১৭ 

 

২০১৭-

২০১৮ 

াাধাযণ 

১০০% 

ারত উিভ 

৯০% 

উিভ 

৮০% 

চররত ভান 

৭০% 

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

৬০% 

৩         

         

      

       

১৩ (৩.১) ারিরনফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথরভক 

রচরকৎা ও ভূরভকম্প ম্পদকি         

                             ; 

 

(৩.১.১)                

                   ; 

     

(  ) 

২ ১৪৭১৫ ১৯২৭৯ ২০০০০ ১৮৬০০ ১৭৩০০ ১৬০০০ ১৪৭১৫ ২০৫০০ ২১০০০ 

(৩.১.২)              

                     ; 

     

(  ) 

২ ৪৭০১২ ৫৮৮২৪ ৬০০০০ ৫৭০০০ ৫৩০০০ ৫০০০০ ৪৭০১২ ৬১০০০ ৬২০০০ 

(৩.১.৩)             

                     ; 

     

(  ) 

৩ ৭৮৫০০ ৮১৭২০ ৮২০০০ ৮১০০০ ৮০০০০ ৭৯৩০০ ৭৮৫০০ ৮২৪০০ ৮২৮০০ 

(৩.২) প্রররক্ষত করভউরনটি বরারন্টয়ায 

সতযী; 

(৩.২.১) প্রস্তুততকৃত নতুন 

করভউরনটি বরারন্টয়ায; 

     

(  ) 

২ ৬৩১০ ১৭৫০ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ১২০০ ১৩০০ 

(৩.২.২) বরারন্টয়াযদদয 

দতজকযণ প্ররক্ষণ;  

; 

     

(  ) 

১ ১৬০ ২২০ ২৪০ ২১০ ১৯০ ১৭০ ১৬০ ২৬০ ৩০০ 

(৩.৩)  পায়ায ারব ি কভী ফারনীয জন্য 

রযচাররত প্ররক্ষণ; 

(৩.৩.১)          

প্ররক্ষণ; 

াংখ্যা 

(জন) 
১ 

১৮৮৯ ২১৯০ ২৬০০ ২৪০০ ২২০০ ২০০০ ১৮৮৯ ২৮০০ ৩০০০ 

(৩.৪)                          

   ; 

(৩.৪.১)          

                  ; 

     

(  ) 

 

১ 
১১০ ১৫৯ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৩০ ১১০ ২১০ ২২০ 

(৩.৪.২)                 

          ; 

     

(  ) 

 

১ 
৮৮ ৯২ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৯০ ৮৮ ১০০ ১১০ 

৪       

        

            

     

         

       ও 

           

৭ (৪.১)                          

                    ; 

(৪.১.১)              

      ; 

াংখ্যা 

৩ 

১২৯৯৬ ১০২৪১ ১৩৪০০ ১৩৩০০ ১৩২০০ ১৩১০০ ১২৯৯৬ ১৩৫০০ ১৩৬০০ 

(৪.২) ানরাাআদন ফহুতর ও ফারণরজযক 

প্ররতষ্ঠান/ স্থানা ফযাফয াআসুযকৃত ছাড়ত্র;  

(৪.২.১)             ; াংখ্যা 

২ 

২৮০ ২৭২ ২৯৫ ২৯০ ২৮৫ ২৮২ ২৮০ ৩০০ ৩০৫ 

(৪.৩)  পায়ায  রাাআদন্স ও প্ররতদফদন 

ফাফদ যাজস্ব াঅদায়; 

(৪.৩.১) াঅদায়কৃত যাজস্ব; টাকা 

(রক্ষ)  ২ 

৭৫০ ৬৫৯ ৭৯০ ৭৮০ ৭৭০ ৭৬০ ৭৫০ ৮২৫ ৮৫০ 

৫  পায়ায 

ারব ি ও 

ররবর 

রডদপন্স     

        । 

৭ (৫.১)        ও                

            ; 

(৫.১.১)                     

          ; 

     
২ ৮০ ৮৮ ৯৫ ৯১ ৮৭ ৮৪ ৮০ ১০০ ১২০  

(৫.২) ১৫৬                        

            ; 

(৫.২.১)              

    ; 

     
৩ - ৪৫ ১১১ ১০০ ৯০ ৮০ ৫০ - - 

(৫.৩) ২৫                        

              

(৫.৩.১)              

      

     
২ ০১ ০১ ১৯ ১৬ ১৪ ১২ ০৮ - - 

 

 

 

৮ 

 



 

পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স ারধদপ্তদযয াঅফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ, ২০১৮-১৯  

(দভাট নম্বয-২৫) 

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

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performanc Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of P I) 

   ভাত্রায ভান 

২০১৮-১৯ 

াাধাযণ 

(Excellent) 

ারত উিভ 

(Very Good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% 

 

 

 

৯০% 

 

৮০% ৭০% ৬০% 

ফারল িক 

কভ িম্পাদন 

চুরি 

ফাস্তফায়ন 

সজাযদায 

কযণ 

৩ 

ভাঠম িাদয়য কাম িারয়মূদয দে ২০১৮-১৯ 

াথ িফছদযয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষয ও 

ওদয়ফাাআদট াঅদরাড 

ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত 

তারযে ০.৫ ২০ জুন ২০১৮ ২১ জনু ২০১৮ ২৪ জুন 

২০১৮ 

- - 

২০১৮-১৯ াথ িফছদযয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয 

াধ িফারল িক মূল্যায়ণ প্ররতদফদন াংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ দারের 

মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারেরকৃত 

তারযে ০.৫ ১৭ জানুয়ারয 

২০১৯ 

২০ জানুয়ারয 

২০১৯ 
২১ জানুয়ারয 

২০১৯ 
২২ 

জানুয়ারয 

২০১৯ 

২৩ 

জানুয়ারয 

২০১৯ 

  ঠ                   ২০১৮-১৯          

ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয াধ িফারল িক মূল্যায়ন 

প্ররতদফদন ম িাদরাচনাদন্ত পরাফতিক (Feed 

back)       /              

পরাফতিক (Feed back)     

      ১ ২৪ জানুয়ারয 

২০১৯ 
৩১ জানুয়ারয 

২০১৯ 
৪ সপব্রুয়ারয 

২০১৯ 
৮ 

সপব্রুয়ারয 

২০১৯ 

১১ সপব্রুয়ারয 

২০১৯ 

                               

                  /               

             

                     

   

    

১ ৬০ - - - - 

 

        , 

          

ও       

         

১০ 

 -                    

                         -

                       

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

 -                  % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 -                % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

   /                               
      এ        -       

      

      ১ ১০ জানুয়ারয 

২০১৯ 

২৪ জানুয়ারয 

২০১৯ 

২৮ জানুয়ারয 

২০১৯ 

৩১      

২০১৯ 

৩০ এ    

২০১৯ 

   /      ও                           

ও             (SIP)         

             ও             

(SIP)                 

         ও                

      ১ ০৩         

২০১৯ 

১১         

২০১৯ 
১৮         

২০১৯ 
২৫ 

        

২০১৯ 

০৪      

২০১৯ 

                            

            /             

      

      ১ ০৮ এ    

২০১৯ 

২২ এ    

২০১৯ 

০২    

২০১৯ 

১৬    

২০১৯ 

৩০    

২০১৯ 

                      

                              

         

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

                           

           

      ০.৫ ৩১        

২০১৮ 

১৫         

২০১৯ 

০৭         

২০১৯ 

১৭ 

        

২০১৯ 

২৮ 

        

২০১৯ 

৯ 



 

 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of P I) 

   ভাত্রায ভান ২০১৮-১৯ 

াাধাযণ 

(Excellent) 

ারত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% 

 

 

 

৯০% 

 

৮০% ৭০% ৬০% 

                            
                         

        

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

    এ      ২               

             এ  ও             

         

    এ              
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

                  
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

াঅরথ িক ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৯ 

                              

                      

                   

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

                  
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

     ও                      

               

                  

           

      ১ ০৩        

২০১৯ 

১১         

২০১৯ 

১৮         

২০১৯ 

২৫         

২০১৯ 

০৪      

২০১৯ 

                   

           

      ১ ০৩        

২০১৯ 

১১         

২০১৯ 

১৮         

২০১৯ 

২৫         

২০১৯ 

০৪      

২০১৯ 

                                                        
% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

     /                       

                         
        

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

                                                
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

                                          
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

জাতীয় 

শুদ্ধাচায 

সকৌর ও 

তথ্য 

ারধকায 

ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযক

যণ 

৩ 

জাতীয় শুদ্ধাচায কভ িরযকল্পনা ও 

রযফীক্ষণ কাঠাদভা ফাস্তফায়ন 

 

                        
     ১ ৪ ৩ - - - 

জাতীয় শুদ্ধাচায কভ িরযকল্পনা ও 

রযফীক্ষণ কাঠাদভায় ান্তর্ভ িি 

রক্ষযভাত্রা ফাস্তফারয়ত  

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

                      

                           

         

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

                     
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

   /       ২০১৭-২০১৮          

                    ও         

     

               ও         

       

      ০.৫ ১৮        

২০১৮ 

৩১        

২০১৮ 

১৫       

২০১৮ 

২৯       

২০১৮ 

০৬       

২০১৮ 

১০



 

 

 

১১



 

 

াংদমাজনী-১ 

 

 

ব্দ াংদক্ষ 

(Acronyms) 

 

 

ক্ররভক  

নম্বয 

াঅদ্যক্ষয পূণ িরফফযণ 

 

১ BNBC Bangladesh National Building Code 

২ CDMP Comprehensive Disaster Management Program 

৩ JICA Japanese International Co-operation agency 

৪ KOICA Korean International Co-operation agency 

৫ FARSOW Fire & Rescue Spacial Operation Wing 

৬ EOC Emergency Operation Centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
১২



 

াংদমাজনী-২ 

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

     

    

       কভ িম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

াআউরনট 

রযভা দ্ধরত এফাং উািসূত্র াধাযণ 

    

১ (১.১) ারি রনফ িাণ 

কাম িক্রভ গ্রণ; 

(১.১.১) াড়া প্রদানকৃত 

ারি দুর্ িটনা;  

ঢাকাস্থ সকন্দ্রীয় ও রফবাগীয় রনয়ন্ত্রণকক্ষ/দম সকান পায়ায সেদন প্রাপ্ত 

ারিকাদন্ডয াংফাদদয রবরিদত ারধদপ্তদযয কভীগণ তবাগ ারিকাদন্ড 

যঞ্জাভারদ াকুস্থদর গভনপূফ িক ারি রনফ িাণ কদযন।  

রযচারক 

(াাাঃ ও 

সভাআনাঃ) 

 

 

কাযী রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত 

ভারক প্ররতদফদদনয              

 

২ (১.২) দুর্ িটনায রফযীদত 

উদ্ধায কাম িক্রভ গ্রণ; 

(১.২.১)          

           ;  

         

ারিকান্ড কর দুর্ িটনা  ও রফবস্থ বফদন রফরবন্ন উদ্ধায করাদকৌদরয 

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

রযচারক 

(াাাঃ ও 

সভাআনাঃ) 

কাযী রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত 

ভারক প্ররতদফদদনয              

 

৩ (১.৩) দুর্ িটনা কফররতদদয 

তাৎক্ষরণকবাদফ 

রচরকৎারদয় স্থানান্তয; 

(১.৩.১) দুর্ িটনা 

কফররতদদয 

রচরকৎারদয় স্তান্তয; 

াঅত ব্যরিদদয দুর্ িটনাস্থর দত উদ্ধায কদয তাৎক্ষরণকবাদফ  াাতাদর 

সপ্রযদণয ভােদভ রচরকৎা সফা রনরিত কযা য়। 

রযচারক 

(াাাঃ ও 

সভাআনাঃ) 

াঅযমু্বদরন্স াো দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয              

 

৪ (১.৪) এযামু্বদরন্স ারব ি 

রযচারনা; 

(১.৪.১) প্রদানকৃত 

এযামু্বদরন্স ারব ি; 

রনধ িারযত রপ প্রদান াদদক্ষ সযাগী এযামু্বদরন্স ারব িদয ভােদভ জরুরযরবরিদত 

রচরকৎায জন্য াাতাদর সপ্রযদণয ভােদভ জনগণদক সফা প্রদান কযা য়।    

                                            এ                

       

রযচারক 

(াাাঃ ও 

সভাআনাঃ) 

াঅযমু্বদরন্স াো দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয              

 

৫ (১.৫)              

    ; 

(১.৫.১)             

    

ঢাকাস্থ সকন্দ্রীয় ও রফবাগীয় রনয়ন্ত্রণকক্ষ/দম সকান পায়ায সেদন প্রাপ্ত 

ারিকাদন্ডয াংফাদদয রবরিদত ারধদপ্তদযয কভীগণ দ্রুততভ ভদয়য ভদে  

দুর্ িটনায় াজ-যঞ্জাভারদ াকুস্থদর গভনপূফ িক ারি রনফ িাণ কদযন।  

রযচারক 

(াাাঃ ও 

সভাআনাঃ) 

 

 

কাযী রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত 

ভারক প্ররতদফদদনয              

 

৬ (১.৬)              

              

           । 

(১.৬.১)          

             ; 

ারিকান্ড ান্যান্য দুর্ িটনা তাৎক্ষরণক সভাকাদফরায জন্য াযাদদদয 

দুর্ িটনাপ্রফন এরাকায় টর রডউটি কাম িক্রভ রযচারনা কযা য়।  

রযচারক 

(াাাঃ ও 

সভাআনাঃ) 

উরযচারক ও কাযী রযচারকদদয 

রনকট দত প্রাপ্ত তথ্য সভাতাদফক। 

 

৭ 

 

৮ 

 

  ৯ 

 

(২.১) ারি দুর্ িটনা, 

উদ্ধায ও ভূরভকম্প 

প্ররতদযাধমূরক ভড়ায 

াঅদয়াজন; 

(২.১.১) ফরস্ত এরাকায় 

রযচাররত ভড়া; 

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

ারিকান্ড সভাকাদফরা, উদ্ধায, প্রাথরভক রচরকৎা ও ভূরভকম্প প্ররতদযাধমূরক 

ম্পদকি জানাদনা ও   তা বৃরদ্ধয রদক্ষয রনকটস্থ পায়ায সেদনয উদদ্যাদগ 

ফরস্ত এরাকায় ভড়া রযচারনা কযা য়।   

রযচারক 

(াাাঃ ও 

সভাআনাঃ) 

উরযচারক ও কাযী রযচারকদদয 

রনকট দত প্রাপ্ত তথ্য সভাতাদফক। 

 

(২.১.২)  রাংভর, 

াটফাজায রফরণরফতাদন 

রযচাররত ভড়া; 

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

সভাকাদফরা, উদ্ধায, প্রাথরভক রচরকৎা ও ভূরভকম্প প্ররতদযাধমূরক ম্পদকি 

জানাদনা ও   তা বৃরদ্ধয রদক্ষয রনকটস্থ পায়ায সেদনয উদদ্যাদগ রাংভর, 

াটফাজায রফরণরফতাদন ভড়া রযচারনা কযা য়।  

 

 

 

  

রযচারক 

(াাাঃ ও 

সভাআনাঃ) 

উরযচারক ও কাযী রযচারকদদয 

রনকট দত প্রাপ্ত তথ্য সভাতাদফক। 

 

(২.১.৩)  রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন 

রযচাররত ভড়া; 

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

সভাকাদফরা, উদ্ধায, প্রাথরভক রচরকৎা ও ভূরভকম্প প্ররতদযাধমূরক ম্পদকি 

জানাদনা ও   তা বৃরদ্ধয রদক্ষয রনকটস্থ পায়ায সেদনয উদদ্যাদগ রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন 

ভড়া রযচারনা কযা য়।   

রযচারক 

(াাাঃ ও 

সভাআনাঃ) 

উরযচারক ও কাযী রযচারকদদয 

রনকট দত প্রাপ্ত তথ্য সভাতাদফক। 

 

১৩



 

 

১০  (২.১.৪) ফহুতর/ 

ফারণরজযক বফদন 

রযচাররত ভড়া; 

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

ারিকান্ড সভাকাদফরা, উদ্ধায, প্রাথরভক রচরকৎা ও ভূরভকম্প প্ররতদযাধমূরক 

ম্পদকি জানাদনা ও   তা বৃরদ্ধয রদক্ষয রনকটস্থ পায়ায সেদনয উদদ্যাদগ 

ফহুতর/ ফারণরজযক বফদন ভড়া রযচারনা কযা য়।    

রযচারক 

(াাাঃ ও 

সভাআনাঃ) 

উরযচারক ও কাযী রযচারকদদয 

রনকট দত প্রাপ্ত তথ্য সভাতাদফক। 

 

১১ (২.২)                

                   

           

(২.২.১)           

                

              ; 

কর ভারগুদাভ ও কাযোনায় ারি প্ররতদযাধ ব্যফস্থা রনরিত কযায রদক্ষয 

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

কভী কর্তিক রযদ িন কদয             রনরিতকযণ কযা য়। 

রযচারক 

(প্রান ও াথ ি) 

ারধদপ্তদযয   ওয়যাযাউজ ও পায়ায 

রপ্রদবনন াো দত প্রাপ্ত    

          

 

১২ (২.৩)             

             

            

 

 

 

 

(২.৩.১)       

                 

     ; 

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

সকাড ানুমায়ী কর প্ররতষ্ঠাদনয ারি প্ররতদযাধ ও রনফ িাণ ব্যফস্থা 

রনরিতকদল্প াদব ি রযচারনা কযা য়। 

রযচারক 

(াাাঃ ও 

সভাআনাঃ) 

ারধদপ্তদযয   পায়ায সপটি াো দত 

প্রাপ্ত              

 

১৩ (২.৪)           

       

(২.৪.১)          

        ,    ও 

        ; 

             ,       ও                                  

                      ও        ৎ ঝরকপূন ি স্থান রচরিত কযায 

জন্য  রনকটস্থ পায়ায সেদনয ভােদভ                  ,    ও 

         রযচারনা কযা য়। 

রযচারক 

(প্রান ও াথ ি) 

উরযচারক ও কাযী রযচারকদদয 

রনকট দত প্রাপ্ত ভারক প্ররতদফদদনয    

          

 

১৪ (৩.১) ারিরনফ িাণ, 

উদ্ধায, প্রাথরভক 

রচরকৎা ও ভূরভকম্প 

ম্পদকি         

                 

            ; 

 

(৩.১.১)        

               

            ; 

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

ভূরভকম্প রফলদয় সভৌররক প্ররক্ষদণয ভােদভ দচতন কযা য়। 

রযচারক 

(াঃ উাঃ প্রাঃ) 

উরযচারক ও কাযী রযচারকদদয 

রনকট দত প্রাপ্ত ভারক প্ররতদফদদনয    

          

 

১৫ (৩.১.২)           

            

            ; 

                        সভৌররক ারিরনফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথরভক 

রচরকৎা ও ভূরভকম্প রফলদয় সভৌররক প্ররক্ষদণয ভােদভ দচতন কযা য়। 

রযচারক 

(াঃ উাঃ প্রাঃ) 

উরযচারক ও কাযী রযচারকদদয 

রনকট দত প্রাপ্ত ভারক প্ররতদফদদনয    

          

 

 

১৬ 

(৩.১.৩)          

            

            ; 

যকারয সফযকারয প্ররতষ্ঠান কর্তিক রনধ িারযত রপ  াঅদফদদনয 

রযদপ্ররক্ষদত প্ররতষ্ঠাদনয জন্য সভৌররক ারিরনফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথরভক 

রচরকৎা ও ভূরভকম্প রফলদয় সভৌররক প্ররক্ষদণয ভােদভ দচতন কযা য়। 

রযচারক 

(াাাঃ ও 

সভাআনাঃ) 

ারধদপ্তদযয পায়ায সপটি াো দত প্রাপ্ত 

             

 

১৭ (৩.২) প্রররক্ষত 

করভউরনটি বরারন্টয়ায 

সতযী; 

(৩.২.১) প্রস্তুততকৃত নতুন 

করভউরনটি বরারন্টয়ায; 

      ও                                                 

                                           করভউরনটি 

বরারন্টয়ায বতযী কযা য়। 

রযচারক 

(াঃ উাঃ প্রাঃ) 

ারধদপ্তদযয প্ররক্ষণ াো দত প্রাপ্ত    

          

 

১৮ (৩.২.২) বরারন্টয়াযদদয 

দতজকযণ প্ররক্ষণ;  

; 

      ও                                                 

                      বরারন্টয়াযদদয                    

দতজকযণ কযা য়। 

রযচারক 

(াঃ উাঃ প্রাঃ) 

ারধদপ্তদযয প্ররক্ষণ াো দত প্রাপ্ত    

          

 

১৪



 

 

১৯ (৩.৩)  পায়ায ারব ি 

কভী ফারনীয জন্য 

রযচাররত প্ররক্ষণ; 

(৩.৩.১)           

প্ররক্ষণ; 

             ও                                  /            

                                 ও        /            

                               

রযচারক 

(াঃ উাঃ প্রাঃ) 

ারধদপ্তদযয প্ররক্ষণ াো দত প্রাপ্ত    

          

 

২০ (৩.৪)       

             

         ; 

(৩.৪.১)          

             

     ; 

             ও                                  /            

                                              

রযচারক 

(াঃ উাঃ প্রাঃ) 

ারধদপ্তদযয প্ররক্ষণ াো দত প্রাপ্ত    

          

 

২১ (৩.৪.২)          

            

     ; 

             ও                                  /            

                                                     

       /                                      ও             

                   ও        /               এ        

                                       

রযচারক 

(াঃ উাঃ প্রাঃ) 

ারধদপ্তদযয প্ররক্ষণ াো দত প্রাপ্ত    

          

 

২২ (৪.১)              

                    

           ; 

(৪.১.১)        

      ; 

কর ভারগুদাভ ও কাযোনায় ারি প্ররতদযাধ ও রনফ িারণ ব্যফস্থা রনরিত 

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

ারধদপ্তদযয কভী কর্তিক রযদ িন কদয পায়ায সপটি রনরিতকযণ ও যাজস্ব 

াঅদাদয়য রদক্ষয পায়ায রাাআদন্স প্রদান কযা য়। 

রযচারক 

(প্রান ও াথ ি) 

উরযচারক ও কাযী রযচারকদদয 

রনকট দত প্রাপ্ত ভারক প্ররতদফদন দত 

তথ্য াওয়া মায়। 

 

২৩ (৪.২)  ানরাাআদন ফহুতর 

ও ফারণরজযক বফন 

রনভ িাদণ ছাড়ত্র প্রদান; 

(৪.২.১) ফহুতর ও 

ফারণরজযক প্ররতষ্ঠান/ 

স্থানা ফযাফয াআসুযকৃত 

ছাড়ত্র; 

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

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

রনরিতকদল্প াঅদফদদনয রযদপ্ররক্ষদত ফহুতর ও ফারণরজযক বফন রনভ িাদণয 

ছাড়ত্র প্রদান কযা য়।  

রযচারক 

(প্রান ও াথ ি) 

াংরিষ্ট াো দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয              

 

২৪ (৪.৩)  পায়ায রযদাট ি 

ও রাাআদন্স ফাফদ রপ 

াঅদায়; 

(৪.৩.১) াঅদায়কৃত রপ;  সম সকান ওয়যাযাউজ ও ওয়াকিদ ারি দুর্ িটনায পদর ক্ষরতয রযভাণ 

রনধ িাযণ ও ারিকাদন্ডয কাযণ ম্পরকিত পায়ায রযদাট ি এফাং রাাআদন্স প্রদান 

ও নফায়দনয ভােদভ রপ াঅদায় কযা য়। 

রযচারক 

(প্রান ও াথ ি) 

উরযচারক ও কাযী রযচারকদদযয 

রনকট দত প্রাপ্ত ভারক প্ররতদফদদনয    

          

 

২৫ (৫.১)        ও    

                 

       ; 

(৫.১.১)          

                 

    ; 

             ও                                 ও           

                 ও                                   

         

(    ১৫৬, ২৫ 

ও ৭৮) 

ারধদপ্তদযয     ১৫৬, ২৫, ৭৮ ও 

        াো দত প্রাপ্ত    

          

 

 

২৬ (৫.২) ১৫৬        

                

            ; 

(৫.২.১)              

    ; 

             ও                       ১৫৬                  

              ও                          

         

(    ১৫৬) 

ারধদপ্তদযয     ১৫৬ ও         াো 

দত প্রাপ্ত              

 

 

২৭ (৫.৩) ২৫        

                

              

(৫.৩.১)        

            

             ও                       ২৫                  

              ও                         

         

(    ২৫) 

ারধদপ্তদযয     ২৫ ও         াো 

দত প্রাপ্ত              

 

১৫ 



 

াংদমাজনী-৩ 

কভ িম্পাদদনয রদক্ষয ান্য ভন্ত্রণারদয়য রনকট সুরনরদ িষ্ট কভ িম্পাদন চারদামূ  

 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কাম িক্রভ              উি াংস্থায রনকট 

চারদা/প্রতযাা 

চারদা/ প্রতযাায 

সমৌরিকতা 

প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

(ক) াথ ি রফবাগ 

(ে)                ও 

           

        

              

(৩.২.১)                               

৬২০০০                 

                 

           ফযাে  

-                       ৬২০০০          

       রফররম্বত দত াদয; 

 

 (ক) াথ ি রফবাগ 

(ে)                ও 

           

        

            

        

(৩.২.২) বরারন্টয়াযদদয দতজকযণ প্ররক্ষণ;  

 

                 

             

ফযাে  

-                              

                     রফররম্বত দত াদয; 

 

 াথ ি রফবাগ              

          

(৩.৪.১)                                  

   ; 

             

           ফযাে  

-              ও                           

       /                                  

                 রফররম্বত দত াদয; 

 (ক) ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ 

(ে)  ভূরভ ভন্ত্রণারয় 

(গ)  পূতি রফবাগ 

(র্)  াথ ি রফবাগ 

(ঙ)  জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

 

জরভ ফযাদ্ধ 

বফন রনভ িাণ 

দ সৃজন 

(৫.২.১) প্ররতটি উদজরায় ন্যযনতভ একটি পায়ায 

সেন স্থান াংক্রান্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয রনদদ িনা 

ফাস্তফায়দন  ১৫৬                             

        নতুন ১৮০৩টি দ সৃজন; 

দ্রুত জরভ ফযাদ্ধ, বফন 

রনভ িাণ এফাং দ 

সৃজদন ত্বরযৎ 

ভতাভত/ ানুদভাদন  

- প্ররতটি উদজরায় ন্যযনতভ একটি পায়ায সেন স্থান 

াংক্রান্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয রনদদ িনা ফাস্তফায়ন এফাং 

রনভ িাণ ভাপ্তকৃত পায়ায সেনগুররয কাম িক্রভ চালু  

রফররম্বত দত াদয; 

 

(ক) ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ 

(ে) ভূরভ ভন্ত্রণারয় 

(গ) পূতি রফবাগ 

(র্) াথ ি রফবাগ 

(ঙ) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

 

জরভ ফযাদ্ধ 

বফন রনভ িাণ 

দ সৃজন 

(৫.৩.১) প্ররতটি উদজরায় ন্যযনতভ একটি পায়ায 

সেন স্থান াংক্রান্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয রনদদ িনা 

ফাস্তফায়দন  ২৫                             

        নতুন ৩৫৭টি দ সৃজন; 

দ্রুত জরভ ফযাদ্ধ, বফন 

রনভ িাণ এফাং দ 

সৃজদন ত্বরযৎ 

ভতাভত/ ানুদভাদন  

- প্ররতটি উদজরায় ন্যযনতভ একটি পায়ায সেন স্থান 

াংক্রান্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয রনদদ িনা ফাস্তফায়ন এফাং 

রনভ িাণ ভাপ্তকৃত পায়ায সেনগুররয কাম িক্রভ চালু  

রফররম্বত দত াদয। 

 

 

 

 

 

 

 

১৬ 

 


