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পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স অরধদপ্তদযয কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

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

 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ :  

 
 

 স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয়য সুযক্ষা সফা রফবাদগয অধীন পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স অরধদপ্তয অরিকান্ড সম সকা ন দুদম িাগ-দুঘ িটনায় প্রথভ 

াড়াদানকাযী সফাধভী প্ররতষ্ঠান। গরত, সফা ও তযাদগয মুরভদন্ত্র উজ্জীরফত দয় এ রফবাদগয কভীযা রদন-যাত ২৪ ঘন্টা ভানুদলয সফায় রনদয়ারজত। জনগদণয 

সদাযদগাড়ায় এ রফবাদগয সফা সৌৌঁদছ সদয়ায রদক্ষয ইদতাভদে ৩২২টি পায়ায সেন চালু কযা দয়দছ এফাং ২৩০টি পায়ায সেন স্থাদনয কাম িক্রভ চরভান।  

১৪৪ সকাটি টাকায আধুরনক  গা ড়ি-াম্প ও াজ-যঞ্জাভারদ াংগ্র কযা দয়দছ। কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয স্বাস্থযদফা রনরিতকযদণয র সক্ষয ২৩.৮৮ সকাটি টাকা 

ব্যদয় ২০ (রফ) য্যা রফরষ্ট ফাণ ি রিটদভন্ট াাতার রনভ িাণাধীন যদয়দছ। অরধদপ্তদযয কভীগণ কর্তিক  ২০১৪ াদর ১৭,৮৩০ টি , ২০১৫ াদর  ১৭,৪৮৮ টি ও 

২০১৬ াদর ১৬,৮৫৮টি অরি রনফ িাণেয পদর সভাট ১১৫৭ সকাটি টাকায ম্পদ উদ্ধায কযা ম্ভফ দয়দছ। এছাড়াও অরধদপ্তয কর্তিক ড়ক ও সনৌ দুঘ িটনায় উদ্ধায 

কাম িক্রভ রযচারনা কযা দয়দছ।  উসেখসমাগ্য কাম িক্রদভয ভদে যদয়দছ ২০১৪ াদর ভাওয়া ঘাদট রনাক-৬ রঞ্চডুড়ব (৪৩টি মৃতদদ উদ্ধায) ও সভঘনায় রভযাজ-

৪ রঞ্চডুড়ব (৫৬ টি মৃতদদ উদ্ধায), ২০১৫ াদর দ্মায় এভ.রব সভাস্তপা রঞ্চডুড়ব (৮০ টি মৃতদদ উদ্ধায) এফাং ২০১৬ াল ট্যাম্পালকা অড়িকালে (৩৯টি মৃতদদ 

উদ্ধায)। অরি রনফ িা ে খাদত ২০১৪-২০১৫ অথ ি ফছদয ৮.৪৯ সকাটি টাকা , ২০১৫-২০১৬ অথ ি ফছদয ৭.০০ সকাটি টাকা ও ২০১৬-২০১৭ অথ ি ফছদয ৬.৩ সকাটি  

টাকা যাজস্ব আদায় দয়দছ। যকাদযয রদনফদদরয নদ ফা স্তফায়দনয অাং রদদফ অরধদপ্তদযয সা লাক ফদর কদয ড়িন যাংদয়য সা লাক প্রফতিে, কর 

কভ িকতিা/কভ িচাযীয পূণ িাঙ্গ সযন প্রদান এফাং ঝৌঁরকপূণ ি কাদজ অাং সনয়া ২য় ও ৩য় সে ড়ের অপালরলনা কভ িকতিা/কভ িচাযীণের জন্য ৩০% াদয ঝৌঁরকবাতা 

প্রফতিন কযা দয়দছ। অরি  প্ররতদযাধ কাম িক্রদভয তদায ড়ক বৃরদ্ধয জন্য ওয়যাযাউজ ইন্সদক্টদযয  ২১৮টি নতুন দ সৃজন কযা দয়দছ। সাগত দক্ষতা বৃরদ্ধয 

রসক্ষয গি ড়িন বছলর ণমাট  ৪০৮ জন কভ িকতিা/কভ িচাযীণক বফদদরক প্ররক্ষদণ সপ্রযণ কযা দয়দছ।  

মস্যা এবং চযাদরঞ্জমূ : 

 য এরাকায় অরি রনফ িাদণয জন্য ম িাপ্ত ারনয অবাফ, ম িাপ্ত াইদেন্ট ব্যফস্থা না থাকা, িারপক জযাভ ও অপ্রলস্ত যাস্তাঘাদটয কাযদণ অরিকাে 

অন্যান্য দুঘ ঘটনাস্থল ণপ ৌঁছা কষ্টকয। ফহুভারত্রক ঝৌঁরকপূণ ি অরিকান্ড, অরযকরল্পত নগযায়ন ও রল্পায়ন , আবাড়ক এাকায় ড়লল্প প্রড়িষ্ঠান ণকড়মকযা 

ণোকান/ণগাডাউন স্থাপন এফাং BNBC রফরধ-রফধান না সভদন বফন রনভ িাদণয কাযদণ অরি কাে অন্যান্য দুঘ িটনায় উদ্ধার কাম িক্রভ রযচারনা দুুঃাে দয় 

ড়দছ। আধুরনক ও মৄদগাদমাগী উদ্ধায যঞ্জাভ ও জনফদরয স্বল্পতা, াাংগঠরনক ক্ষভতা বৃরদ্ধকযণ ইতযারদ রফলয় ফতিভাদন পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স 

অরধদপ্তদযয মূর চযাদরঞ্জ রদদফ রফদফরচত দে।  

বরফষ্যৎ রযকল্পনা :  

 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয রনদদ িনা অনুমা য়ী প্ররতটি উদজরায় ন্যযনতভ একটি পায়ায সেন স্থাদনয রসক্ষয চরভান ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন সল দর 

সভাট পায়ায সেদনয াংখ্যা দাড়াদফ ৫ ৫৪ টি এফাং জনফর দফ প্রায় ১৫০০০ জন। ভূরভকম্প সম সকান দুদম িাগ সভাকাদফরায জন্য াযাদদদ ৬২০০০(ফালরি 

াজায) সোদফক বতরযয কাম িক্রভ চরভান। ঢাকা ও চিগ্রাদভয গাদভ িন্ট রল্প অধুযরলত এরাকায় ৯টি এফাং ঢাকা উত্তয ও দরক্ষণ রটি কদ িাদযন এরাকায় ৭টি 

ভডাণ ি পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স সেন স্থান প্রকল্প গ্রণ কযা দফ।  সনৌ দুঘ িটনা সম সকান দুঘ িটনায় দ্রু ত উদ্ধায কাম ি রযচারনায জন্য ডুবুরফ ইউরনট 

ম্প্রাযণ প্রকল্প এফাং ১০টি রফদলারয়ত অরি রনফ িাণ ও উদ্ধায ইউরনট স্থান কযা দফ। তাছাড়া রফরবন্ন প্রকদল্পয আওতায় গাদভ িন্ট রল্প অধুযরলত এরাকায় 

ভডাণ ি পায়ায সেন, ঢাকা ভানগযীয ঘনফরতপূণ ি এরাকায় অতযাধুরনক পায়ায সেন রনভ িাণ, জরুরয াড়াদান ও প্ররতদযাধ কাম িক্রভ রযচারনায জন্য 

রফদলারয়ত ইউরনট গঠন কযা দফ। JICA ও KOICA-য ায়তায় পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স রফবাদগয আধুরনক সডদকায়াট িায ও রনয়ন্ত্রণ কক্ষ 

স্থান প্রকল্প  এফাং আধুরনক ও রফশ্বভাদনয প্ররক্ষণ রযচারনায র সক্ষয পূফ িাচর উদয যকায কর্তিক ফযােকৃত জরভদত সিরনাং াদাট ি পায়ায সেন  

পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স সিরনাং একাদড ড়ম নতুন স্থাদন স্থানান্তয  কযা দফ। অরধদপ্তদয রফরবন্ন দদ দদান্নরতয সুদমাগ বৃরদ্ধ াংরিষ্টদদয দভম িাদা 

উন্নীত কযায রদক্ষয প্রচররত রনদয়াগ রফরধ ১৯৯৯ াংদাধন কযা দফ। অরি প্ররতদযাধ ও রনফ িাণ আইন অনুমায়ী গৃীত দদক্ষ জীকযদণয র সক্ষয আইন 

াংদাধন কযায প্রদয়াজনীয় পেলেপ গ্রে করা লব । যাজস্ব আদায় বৃরদ্ধ অরি প্ররতদযাধ ব্যফস্থা রনরিতকদল্প অরি প্ররতদযাধ ও রনফ িাণ রফরধভারা, ২০১৪ 

াংদাধন কযা দফ। 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমু : 

 অরি সম সকান দুঘ িটনায় ১০০ বাগ াড়া প্রদান কযা দফ; 

 দুঘ িটনায় অক্রান্তদদয উদ্ধাযপূফ িক রচরকৎারদয় স্থানান্তয কযা দফ; 

 অযামু্বদরন্স ারব িদয ভােদভ ১০৫০০ জন সযাগী রযফণ কযা দফ; 

 তাৎক্ষরণক সফা প্রদাদনয জন্য দুঘ িটনা প্রফণ ৮৮টি দয়দন্ট টর কাম িক্রভ রযচারনা কযা দফ; 

 ৭,৬৫০ টি অরি রনফ িাণ, উদ্ধায ও প্রাথরভক রচরকৎায ভড়া রযচারনা কযা দফ; 

 অরিরনযাত্তা রনরিতকদল্প ৫০০০টি রফরবন্ন রল্প অন্যান্য প্ররতষ্ঠান রযদ িন কযা দফ; 

 রল্প অন্যান্য প্ররতষ্ঠাদনয অরিরনযাত্তা রনরিতকদল্প ৮৬টি জরযকাম ি রযচারনা কযা দফ; 

 অরি রনফ িাণী সভৌররক প্ররক্ষসণয ভােদভ ৭৮,৮০০ জনদক প্রররক্ষত কযা দফ; 

 ১,৮০০ জন প্রররক্ষত করভউরনটি বরারন্টয়ায বতরয কযা দফ; 

 েমিা বৃড়দ্ধকলল্প ৩১০০ জনলক ড়বলল প্রড়লেে প্রোন  ১৪০ জনলক উচ্চির প্রড়লেে প্রোন করা লব; 

 ১০,৩০০ টি ভারগুদাভ ও কাযখানায জন্য পায়ায রাইদন্স প্রদান কযা দফ; 

 অনরাইদন ২৮৫ টি ফহুতর ও ফারণরজযক বফন রনভ িাদণয ছাড়ত্র প্রদান কযা দফ; 

 পায়ায রযদাট ি ও রাইদন্স ফাফদ  ৭.৮ সকাটি টাকা যাজস্ব আদায় কযা দফ;  

 রনভ িাণাধীন ১০০ পায়ায সেন রযদ িন ২০ টি নতুন পায়ায সেদনয কাম িক্রভ চালু কযা কযা দফ। 

 

২



 

 

 

 

 

উক্রভরণকা (preamble) 

 

 

পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স অরধদপ্তদযয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জফাফরদর সজাযদায 

কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ 

ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

ভারযচারক, পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স অরধদপ্তয 

 

এফাং 

 

রচফ, সুযক্ষা সফা রফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় , গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয়য 

দারয়দে রনদয়ারজত ভাননীয় ভন্ত্রীয প্ররতরনরধ এয ভদে ২০১ ৭ াদরয জুন ভাদয ১৯ তারযদখ এই ফারল িক 

কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র।  

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন:  
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সকন-১ 
 

পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স অরধদপ্তদযয রূকল্প ( Vision), অরবরক্ষয ( Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ 

(Strategic Objectives)  এফাং কাম িাফরর(Function): 
 

১.১  রূকল্প ( Vision) : 
 

‘‘অরিকান্ড কর দুদম িাগ সভাকাদফরায় এরয়ায অন্যতভ সেষ্ঠ প্ররতষ্ঠান রদদফ ক্ষভতা অজিন’’ 

১.২  অরবরক্ষয ( Mission) : 

 

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

1.3 সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) : 
 

           ১.৩.১ সকৌরগত উদেশ্যমূ : 
 

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

     ২. দুঘ িটনা সযাদধ প্ররতদযাধ মূরক কাম িক্রভ রযচারনা 

     ৩. দুঘ ঘটনা প্রড়িলরালে প্রড়লেে কায ঘক্রম 

     ৪. ড়বড়ভন্ন প্রড়িষ্ঠান/স্থাপনা বরাবর ড়বড়ে ণমািালবক াইলন্স ও ছািপত্র প্রোন  

     ৫. পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স সেদনয কাম িক্রভ চালুকযণ। 

           ১.৩.২     আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ : 

     ১. দক্ষতায দঙ্গ ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন; 

     ২. কায ঘপদ্ধড়ি ও ণবার মালনান্নয়ন; 

     ৩. আরথ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

     ৪. দক্ষতা ও বনরতকতায উন্নয়ন; 

     ৫. তথ্য অরধকায ও স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন।  

 

১.৪   কাম িাফরর ( Function): 

1. সম সকান ভদয় াংঘটিত অরি রনফ িাণ, অরি প্ররতদযাধ ব্যফস্থা সজাযদায কযা এফাং সম সকান দুঘ িটনা/দুদম িাদগ অনুন্ধান ও 

উদ্ধাযকাম ি রযচারনা কযা; 

2. দুঘ িটনা ও দুদম িাদগ আতদদয প্রাথরভক রচরকৎা প্রদান, গুরুতয আতদদয দ্রুত াাতাদর সপ্রযণ এফাং সযাগীদদয এযামু্বদরন্স 

সফা প্রদান; 

3. সদদয অন্যান্য াংস্থায াদথ ভন্বয় াধন কদয অরি দুঘ িটনা সম সকান দুদম িাগ সভাকাদফরা ও জান-ভাদরয ক্ষয়ক্ষরত 

করভদয় আনা; 

4. ফহুতর বফন, ফারণরজযক বফন, রল্প কাযখানা ও ফ রস্ত এরাকায় অরিদুঘ িটনা সযাধকদল্প প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষণ, যাভ ি ও 

ভড়া রযচারনা কযা;  

5. অরি দুঘ িটনা সম সকান দুঘ িটনা ও দুদম িাগ তাৎক্ষরণকবাদফ সভাকাদফরায জন্য সদদয রফরবন্ন গুরুেপূণ ি জায়গায় টর রডউটি 

কাম িক্রভ রযচারনা;  

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

7. ফহুতর বফদনয অরি রনযাত্তামূরক ছাড়ত্র প্রদান ও ছাড়দত্রয তিমূ ফাস্তফায়ন রনরিত কযা; 

8. রফভান াভরায াত সথদক যক্ষায জন্য হু ৌঁরয়াযী াংদকদতয ভােদভ যকারয, আধা-যকারয, স্বায়োরত কর 

সফযকারয প্ররতষ্ঠানদক তকি কযা; 

9. আন্তজিারতক অরি রনফ িাণ ও সফাভরযক প্ররতযক্ষা াংস্থামূদয াংদগ ররয়াঁদজা যক্ষা এফাং এতদাংরিষ্ট আ ন্তজিারতক বা 

সরভনাদয প্ররতরনরধে কযা; 

10. পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স অরধদপ্তদযয উন্নয়দনয জন্য রযকল্পনা প্রণয়ন, ফা স্তফায়ন অরিরনফ িাণ ও সফাভরযক 

প্ররতযক্ষা রফলদয় গদফলণা কাম িক্রভ রযচারনা; 

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

12. দুদম িাগ ব্যফস্থানা রফলদয় যকাযদক সকৌরগত যাভ ি প্রদান; 

13. অরি প্ররতদযাধ সম সকান দুদম িাগ সভাকাদফরায় জনদচতনতা সৃরষ্টয রসক্ষয কাম িক্রভ গ্রণ; 

14. জান-ভাদরয রনযাত্তা বৃরদ্ধ দুদম িাগ সভাকাদফরায় সস্বোদফক বতরয কযা; 

15. যকারয, আধা-যকারয, স্বায়োরত প্ররতষ্ঠান মূদয কভ িকতিা-কভ িচাযী, জনাধাযণ ও রক্ষাথীদদয অরিরনফ িাণ 

প্ররতদযাধ এফাং সফাভরযক প্ররতযক্ষা রফলদয় প্ররক্ষণ প্রদান;  

16. অরধদপ্তদযয অধীন কর স্থানা ভূরভকম্প নীয় কদয জনফর ও াজ-যঞ্জাভারদয রনযাত্তা রনরিত কযা; 

17. অরধদপ্তদযয জনফদরয দক্ষতা বৃরদ্ধয রসক্ষয মৄদগাদমাগী আন্তজিারতক ভাদনয প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা কযা; 

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

19. াংঘটিত অরিকাদন্ডয তদন্ত কদয প্ররতদফদন প্রণয়ন কযা; 

20. আধুরনক অরি রনফ িাণ ও উদ্ধায াজ-যঞ্জাভারদয চারদা প্রণয়ন ও াংগ্র; 

21. আইন অনুমায়ী ারব ি চাদজিয রফরনভদয় সফা প্রদান কযা। 

 

৪ 

 



 

সকন-২ 

 
অরধদপ্তদযয আউটকাভ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ িম্পাদন 

সূচকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

 
রক্ষযভাত্রা 

প্রলেপে 

 
রনধ িারযত রক্ষযভাত্রা অজিদনয 

ণেলত্র সমৌথবাদফ দারয়েপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থামূদয 

নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of Data) 

২০১৫-

২০১৬ 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

 ২০১৮-

২০১৯ 

 

 

২০১৯-        

২০২০ 

 

 

তবাগ দুদম িাগ দুঘ িটনায় 

াড়া প্রদান 

 

াড়া প্রদান % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ সজরা প্রান, ফাাংরাদদ 

পুরর, স্থানীয় যকায 

প্ররতষ্ঠানমূ, দুদম িাগ 

ব্যফস্থানা অরধদপ্তয। 

ভাঠ ম িাদয়য দপ্তযমূ দত 

প্রাপ্ত ফারল িক প্ররতদফদন 

সভাতাদফক। 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫ 



 

সকন-৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, 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 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

 

 

েযভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY2 2017-18) 

প্রলেপণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

প্রলেপে 

(Projec

tion) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-

২০১৬ 

 

২০১৬-

২০১৭ 

অাধাযণ 

১০০% 

অরত উত্তভ ৯০% উত্তভ 

৮০% 

চররত ভান 

৭০% 

চররত ভাদনয 

রনসম্ন ৬০% 

পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স অরধদপ্তদযয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. অরি 

রনফ িাণ, উদ্ধায 

কাম িক্রভ ও 

রচরকৎা সফা 

রযচারনা  

৩৫ (১.১) অরি রনফ িাণ কাম িক্রভ 

গ্রণ; 

(১.১.১) াড়া প্রদানকৃত 

অরিদুঘ িটনা 

% 
২০ 

১০০ ১০০ ১০০ - - ১০০ ৮০ ১০০ ১০০ 

(১.২) দুঘ িটনায রফযীদত 

উদ্ধায কাম িক্রভ গ্রণ; 

(১.২.১) রযচাররত উদ্ধায 

কাম ি   

 

% 
৮ 

১০০ ১০০ ১০০ - - ১০০ ৮০ ১০০ ১০০ 

(১.৩) দুঘ িটনা কফররতদদয 

তাৎক্ষরণকবাদফ রচরকৎারদয় 

স্থানান্তয; 

(১.৩.১) দুঘ িটনা 

কফররতদদয রচরকৎারদয় 

স্থানান্তয 

% 
৩ 

৭৭৩৫ ৯৫০০ ১০০ -[ - ১০০ ৮০ ১০০ ১০০ 

(১.৪) এযামু্বদরন্স ারব ি 

রযচারনা; 

(১.৪.১) প্রদানকৃত 

এযামু্বদরন্স ারব ি 

ংখ্যা 
২ 

৯৭৮২ ১০০০০ ১০০৫০ ১০০৩৫ ১০০২০ ১০০০০ ৯৫০০ ১০১০০ ১০২০০ 

(১.৫) িাৎেড়েক ণবা 

প্রোলনর জন্য ট ড়ডউটি 

কায ঘক্রম। 

(১.৫.১) টলর জন্য 

ড়নে ঘাড়রি পলয়ন্ট  

ংখ্যা 

২ 

০০ ৮৫ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৫ ৭০ ৮৯ ৯০ 

২. দুঘ িটনা 

সযাদধ প্ররতদযাধ 

মূরক কাম িক্রভ 

রযচারনা 

 

২০ (২.১) অরি   ও দুঘ িটনা 

প্ররতদযাধমূরক ভড়া য 

আদয়াজন; 

(২.১.১) রযচাররত অরি 

রনফ িােী ভড়ায াংখ্যা 

াংখ্যা 

 ১০ 

৪২৪৪ ৭৫০০ ৭৬৫০ ৭৬০০ ৭৫৫০ ৭৫০০ ৬০০০ ৭৮০০ ৭৯০০ 

(২.২) ড়বড়ভন্ন প্রড়িষ্ঠালনর 

অড়ি ড়নরাপত্তা ব্যবস্থাড়ে 

ণজারোরকরে; 

(২.২.১) ড়বড়ভন্ন প্রড়িষ্ঠালন 

পড়রচাড়ি অড়ি 

ড়নরাপত্তামূক পড়রেল ঘন 

কায ঘক্রম 

ংখ্যা 

 ৬ 

৪৭০০ ৪৮৫০ ৫০০০ ৪৯৫০ ৪৯০০ ৪৮৫০ ৪০০০ ৫০৫০ ৫১০০ 

(২.৩) ড়লল্প অন্যান্য 

প্রড়িষ্ঠালনর অড়ি ড়নরাপত্তা 

ব্যবস্থাড়ে ম্পলকঘ পরামল ঘ প্রোন। 

(২.৩.১) ড়বড়ভন্ন প্রড়িষ্ঠালন 

পড়রচাড়ি ালভ ঘ  

ংখ্যা 

 ৪ 

৭৮ ৮৫ ৮৬ ৮৫ ৮৫ ৮৫ ৬০ ৮৭ ৯০ 

৩. দুঘ ঘটনা 

প্রড়িলরালে 

প্রড়লেে 

কায ঘক্রম 

১৫ (৩.১) ণবা গ্রীিালের জন্য 

পড়রচাড়ি ণম ড়ক প্রড়লেে; 

(৩.১.১) প্রোনকৃি ণম ড়ক 

প্রড়লেে 

ংখ্যা 

(জন) 

৬ ৭২৫২০ ৭৮৫০০ ৭৮৮০০ ৭৮৭০০ ৭৮৬০০ ৭৮৫০০ ৬৫০০০ ৭৮৯০০ ৮০০০০ 

(৩.২) প্রররক্ষত করভউরনটি 

বরারন্টয়ায সতযী; 

(৩.২.১) প্রস্তুতকৃত 

করভউরনটি বরারন্টয়ায; 

ংখ্যা 

(জন) 

৩ ১০৯০ ৬৩১০ ১৮০০ ১৭৫০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ২০০০ ২১০০ 

(৩.৩)  পায়ায ারব ি কভী 

ফারনীয জন্য রযচাররত 

প্ররক্ষণ; 

(৩.৩.১) অংলগ্রেকৃি 

প্ররক্ষণ 

াংখ্যা 

(জন) ৩ 

১৮৫২ ২৮০০ ৩১০০ ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০ ২৫০০ ৩২০০ ৩৩০০ 

(৩.৪) েমিা বৃড়দ্ধকরলে 

উচ্চির প্রড়লেে গ্রে। 
(৩.৪.১) অংলগ্রেকৃি 

উচ্চির প্রড়লেে 

ংখ্যা 

(জন) 

 

৩ 
১১৮ ১১০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০ ১৫০ ১৬০ 

৪.ড়বড়ভন্ন 

প্রড়িষ্ঠান/স্থাপনা 

বরাবর ড়বড়ে 

ণমািালবক 

াইলন্স ও 

ছািপত্র প্রোন 

৬ (৪.১) প্রড়িষ্ঠান/স্থাপনা বরাবর 

ড়বড়ে ণমািালবক াইলন্স 

প্রোন; 

(৪.১.১) প্রোনকৃি াইলন্স াংখ্যা 

৩ 

১০৪৬২ ১০০০০ ১০৩০০ ১০২০০ ১০১০০ ১০০০০ ৯০০০ ১০৪০০ ১০৫০০ 

(৪.২) অনরাইদন ফহুতর ও 

ফারণরজযক বফন রনভ িাদণ 

ছাড়ত্র প্রদান; 

(৪.২.১) ফহুতর ও 

ফারণরজযক প্ররতষ্ঠান/ স্থানা 

ফযাফয ইসুযকৃত ছাড়ত্র 

াংখ্যা 

২ 

২৩৯ ২৮০ ২৮৫ ২৮৩ ২৮১ ২৮০ ২০০ ২৮৭ ২৯০ 

(৪.৩)  পায়ায রযদাট ি ও 

রাইদন্স ফাফদ রপ 

আদায়। 

(৪.৩.১) আদায়কৃত রপ  রক্ষ 

টাকা ১ 

৭০০ ৭৫০ ৭৮০ ৭৭০ ৭৬০ ৭৫০ ৬০০ ৭৯০ ৮০০ 

৬ 



 

 

 

 

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 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

 

 

েযভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY2 2017-18) 

প্রলেপণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

প্রলেপে 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-

২০১৬ 

 

২০১৬-

২০১৭ 

অাধাযণ 

১০০% 

অরত উত্তভ ৯০% উত্তভ 

৮০% 

চররত ভান ৭০% চররত ভাদনয 

রনসম্ন ৬০% 

৫. পায়ায 

ারব ি ও 

ররবর রডদপন্স 

সেদনয 

কাম িক্রভ 

চালুকযণ। 

৪ (৫.১) প্রকলল্পর আওিায় 

বাস্তবায়নােীন ণেলন 

পড়রেল ঘন 

(৫.১.১) পড়রেড়ল ঘি 

ড়নম ঘাোেীন ফায়ার 

ণেলন 

ংখ্যা 

২ ৪৫ ৮০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৬০ ১২০ ১৪০ 

(৫.২) প্রকলল্পর আওিায় 

ড়নম ঘাোেীন ণেল ণনর 

কায ঘক্রম চালুকরে 

(৫.২.১) চালুকৃি 

ফায়ার ণেলন 

ংখ্যা 

২ ২৪ ০৮ ২০ ১৬ ১২ ৮ ৬ ২৫ ৩০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭ 



 

 

পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স অরধদপ্তদযয আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ  

(সভাট নম্বয-২০) 

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) 

েযভাত্রায ভান 

২০১৭-১৮ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররত ভাদনয 

রনসম্ন 

(Poor) 

১০০% 

 

 

 

৯০% 

 

৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতায 

দঙ্গ ফারল িক 

কভ িম্পাদন 

চুরি 

ফাস্তফায়ন 

৪ 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয খড়া ফারল িক 

কভ িম্পাদন চুরি দারখর 

রনধ িারযত ভয়ীভায ভদে খড়া চুরি 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ দারখরকৃত 

তারযখ .৫ ১৯ এরপ্রর ২৩ এরপ্রর ২৫ এরপ্রর ২৬ এরপ্রর ২৭ এরপ্রর 

ভাঠম িাদয়য কাম িারয়মূদয দঙ্গ ২০১৭-১৮ 

অথ িফছদযয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষয 

রনধ িারযত ভয়ীভায ভদে চুরি 

স্বাক্ষরযত 

তারযখ ১ ১৫ জুন ১৮ জুন ১৯ জুন ২০ জুন ২১ জুন 

২০১৬-১৭ অথ িফছদযয ফারল িক কভ িম্পাদন 

চুরিয মূল্যায়ণ প্ররতদফদন দারখর 

রনধ িারযত তারযদখ মূল্যায়ন প্ররতদফদন 

দারখরকৃত 

তারযখ ১ ১৬ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই ২৩ জুরাই 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয ফারল িক কভ িম্পাদন 

চুরিয ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ 
বত্রভারক প্ররতদফদন দারখরকৃত 

াংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয ফারল িক কভ িম্পাদন 

চুরিয অধ িফারল িক মূল্যায়ন প্ররতদফদন দারখর 

রনধ িারযত তারযদখ অধ িফারল িক মূল্যায়ন 

প্ররতদফদন দারখরকৃত 

তারযখ ১ ১৪ জানুয়ারয ১৬ জানুয়ারয ১৮ জানুয়ারয ২১ জানুয়ারয ২২ জানুয়ারয 

কায ঘপদ্ধড়ি 

ও ণবার 

মালনান্নয়ন 

৯ 

ই-ফাইড়ং পদ্ধড়ি বাস্তবায়ন ই-ফাইল নড়ি ড়নষ্পড়ত্তকৃি % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

ইউড়নলকাড ব্যবার ড়নড়িি করা ইউড়নলকাড ব্যবার ড়নড়িিকৃি % .৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

রআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংরিষ্ট কভ িচাযীয 

রআযএর ও ছুটি নগদায়ন মৄগৎ জারয 

রনরিতকযণ 

রআযএর ও ছুটি নগদায়ন মৄগৎ 

জারযকৃত 

% .৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ড়টিলজন চাট ঘার অনুযায়ী ণবা প্রোন 
প্রকাড়লি ড়টিলজন চাট ঘার অনুযায়ী 

ণবা প্রোনকৃি 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 
রনষ্পরত্তকৃত অরবদমাগ 

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

সফায ভান ম্পদকি সফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

রযফীক্ষদণয  ব্যফস্থা চালু কযা 

সফায ভান ম্পদকি সফাগ্রীতাদদয 

ভতাভত রযফীক্ষদণয ব্যফস্থা চালুকৃত 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

দপ্তয/াংস্থায় কভদক্ষ দুইটি অনরাইন সফা 

চালু কযা 
কভদক্ষ দুইটি অনরাইন সফা চালুকৃত 

িাড়রখ ১ ৩১ড়ডলম্বর ৩১ জানুয়াড়র ২৮ ণফব্রুয়াড়র - - 

েপ্তর/ংস্থার কমপলে ৩টি ণবা প্রড়ক্রয়া 

জীকৃি 

কভদক্ষ ৩ টি সফা প্ররক্রয়া জীকৃত তারযখ ১ ৩১ রডদম্বয ৩১ জানুয়ারয ২৮ সপব্রুয়ারয ১৫মাচ ঘ - 

েপ্তর/ংস্থা ও অেীনস্থ কায ঘায়মূলর উদ্ভাবনী 

উলযাগ ও Small Improvement 

project(SIP) বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উলযাগ ও SIP মূলর 

ণডটালবজ প্রস্তুিকৃি 

িাড়রখ ১ ৪ জানুয়াড়র ১১ জানুয়াড়র ১৮ জানুয়াড়র ২৫ জানুয়াড়র ৩১ জানুয়াড়র 

উদ্ভাবনী উলযাগ ও SIP ণরড়িলকলটড ংখ্যা ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - 

৮



 

 

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 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of P I) 

েযভাত্রায ভান 

২০১৭-১৮ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররত ভাদনয 

রনসম্ন 

(Poor) 

১০০% 

 

 

 

৯০% 

 

৮০% ৭০% ৬০% 

আরথ িক 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৩ 

অরডট আরত্ত রনষ্পরত্ত  
অরডট আরত্ত রনষ্পরত্তকৃত 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর/ অস্থাবর ম্পড়ত্তর ানাগাে 

িাড়কা প্রস্তুি করা 

স্থাবর ম্পড়ত্তর ানাগাে িাড়কা  
িাড়রখ ১ ১ ণফব্রুয়াড়র ১৫ ণফব্রুয়াড়র ২৮ ণফব্রুয়াড়র ২৮মাচ ঘ ১৫ এড়প্র 

অস্থাবর ম্পড়ত্তর ানাগাে 

িাড়কা  

িাড়রখ .৫ ১ ণফব্রুয়াড়র ১৫ ণফব্রুয়াড়র ২৮ ণফব্রুয়াড়র ২৮মাচ ঘ ১৫ এড়প্র 

েপ্তর/ংস্থায় কল্যাে কম ঘকিঘা ড়নলয়াগ করা 
কল্যাে কম ঘকিঘা ড়নলয়াগকৃি ও 

ওলয়ব াইলট প্রকাড়লি 

িাড়রখ .৫ ১৫ অলটাবর ২৯ অলটাবর ১৫ নলভম্বর ৩০ নলভম্বর ১৪ 

ড়ডলম্বর 

দক্ষতা ও 

বনরতকতায 

উন্নয়ন 

২ 

রকাড়র কম ঘম্পােন ব্যবস্থাপনা ংক্রান্ত 

প্রড়লেে ড়বড়ভন্ন ড়বলয় 

কম ঘকিঘা/কম ঘচারীলের জন্য প্রড়লেে 

আলয়াজন 

প্রড়লেলের ময় 

জন 

ঘন্টা 

১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয শুদ্ধাচায 

ফাস্তফায়ন কভ িরযকল্পনা এফাং 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ কাঠাদভা 

প্রণীত ও দারখরকৃত 

তারযখ .৫ ১৩ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

রনধ িারযত ভয়ীভায ভদে 

বত্রভারক রযফীক্ষণ প্ররতদফদন 

দারখরকৃত 

াংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

 

 

  তথ্য 

অরধকায ও 

স্বপ্রদণারদত 

তথ্য প্রকা 

ফাস্তফায়ন 

২ 

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

স্বপ্রলোড়েি িথ্য প্রকাল স্বপ্রলোড়েি িথ্য প্রকাড়লি 
% .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

ফারল িক প্ররতদফদন প্রণয়ন ও প্রকা ফারল িক প্ররতদফদন ওদয়ফাইদট 

প্রকারত 

তারযখ ১ ১৫ অলটাবর ২৯ অলটাবর ১৫ নলভম্বর ৩০ নলভম্বর ১৪ 

ড়ডলম্বর 

 

 

 

৯ 



 

 
 



 

 

াংদমাজনী-১ 

 

 

ব্দ াংসক্ষ 

(Acronyms) 

 

 

ক্ররভক  

নম্বয 

আদ্যক্ষয 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
১১



াংদমাজনী-২ 

 

কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/াংস্থা এফাং রযভান দ্ধরত এয রফফযণ  

 

ক্রড়মক 

নম্বর 

কায ঘক্রম কভ িম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউরনট রযভা দ্ধরত এফাং উাত্তসূত্র াধাযণ 

মন্তব্য 

১ (১.১) অরি রনফ িাণ 

কাম িক্রভ গ্রণ; 

(১.১.১) াড়া প্রদানকৃত 

অরি দুঘ িটনা  

ঢাকাস্থ সকন্দ্রীয় ও রফবাগীয় রনয়ন্ত্রণকক্ষ/সম সকান পায়ায সেদন প্রাপ্ত 

অরিকাদন্ডয াংফাদদয রবরত্তদত অরধদপ্তদযয কভীগণ তবাগ অরিকাদন্ড 

যঞ্জাভারদ অকুস্থদর গভনপূফ িক অরি রনফ িাণ কদযন। াযা সদদয সম 

সকান স্থাদন দ্রুত াড়া প্রদান রনরিত কযায রদক্ষয প্ররতটি উদজরায় ন্যযনতভ 

একটি পায়ায সেন স্থাদনয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয রনদদ িনা ফাস্তফায়দনয 

রনরভত্ত রফরবন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়নাধীন।  

রযচারক 

(অাুঃ ও সভইনুঃ) 

 

 

কাযী রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত 

ভারক প্ররতদফদদনয িথ্য ণমািালবক। 

 

২ (১.২) দুঘ িটনায 

রফযীদত উদ্ধায 

কাম িক্রভ গ্রণ; 

(১.২.১) পড়রচাড়ি 

উদ্ধার কায ঘক্রম  

         

অরিকান্ড কর দুঘ িটনা  ও রফধ্বস্থ বফদন রফরবন্ন উদ্ধায করাদকৌদরয 

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

রযচারক 

(অাুঃ ও সভইনুঃ) 

কাযী রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত 

ভারক প্ররতদফদদনয িথ্য ণমািালবক। 

 

৩ (১.৩) দুঘ িটনা কফররতদদয 

তাৎক্ষরণকবাদফ 

রচরকৎারদয় স্থানান্তয; 

(১.৩.১) দুঘ িটনা 

কফররতদদয 

রচরকৎারদয় স্তান্তয 

আত ব্যরিদদয দুঘ িটনাস্থর দত উদ্ধায কদয তাৎক্ষরণকবাদফ  াাতাদর 

সপ্রযদণয ভােদভ রচরকৎা  সফা রনরিত কযা য়। 

রযচারক 

(অাুঃ ও সভইনুঃ) 

আযমু্বদরন্স াখা দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয িথ্য ণমািালবক। 

 

৪ (১.৪) এযামু্বদরন্স ারব ি 

রযচারনা; 

(১.৪.১) প্রদানকৃত 

এযামু্বদরন্স ারব ি 

রনধ িারযত স্বল্প রপ প্রদান াদদক্ষ সযাগী এযামু্বদরন্স ারব িদয ভােদভ 

জরুরযরবরত্তদত রচরকৎায জন্য াাতাদর সপ্রযদণয ভােদভ জনগণদক সফা 

প্রদান কযা য়। ণয ণকান ব্যড়ি ফায়ার াড়ভ ঘল ক কলর অনলপলমন্ট 

ব্যবস্থায় এই ণবা গ্রে করলি পালরন। 

রযচারক 

(অাুঃ ও সভইনুঃ) 

আযমু্বদরন্স াখা দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয িথ্য ণমািালবক। 

 

৫ (১.৫) িাৎেড়েক ণবা 

প্রোলনর জন্য ট ড়ডউটি 

কায ঘক্রম। 

(১.৫.১) টলর জন্য 

ড়নে ঘাড়রি পলয়ন্ট  

অরিকান্ড অন্যান্য দুঘ িটনা  তাৎক্ষরণক সভাকাদফরায জন্য াযাদদদয 

দুঘ িটনাপ্রফন এরাকায় টর রডউটি কাম িক্রভ রযচারনা কযা য়।  

রযচারক 

(অাুঃ ও সভইনুঃ) 

উ রযচারক ও কাযী রযচারকদদয 

রনকট দত প্রাপ্ত তথ্য সভাতাদফক। 

 

৬ (২.১) অরি   ও দুঘ িটনা 

প্ররতদযাধমূরক ভড়া য 

আদয়াজন 

(২.১.১) রযচাররত 

অরি রনফ িাণী ভড়া য 

াংখ্যা 

অরি দুঘ িটনা প্ররতদযাধ ও অরিরনফ িাণ রফলদয় দচতনতা ও প্রাথরভক ম িাদয় 

অরিকান্ড সভাকাদফরা, উদ্ধায ও প্রাথরভক রচরকৎা  ম্পদকি জানাদনা ও 

েেতা বৃরদ্ধয রদক্ষয অরধদপ্তদযয প্যাদকজ প্ররক্ষণ সর ও রনকটস্থ পায়ায 

সেদনয উদদ্যাদগ াট-ফাজায, রল্প কাযখানা, রাংভর, অরপ আদারত 

ও রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন ভড়া রযচারনা কযা য়।   

রযচারক 

(অাুঃ ও সভইনুঃ) 

উ রযচারক ও কাযী রযচারকদদয 

রনকট দত প্রাপ্ত তথ্য সভাতাদফক। 

 

৭ (২.২) ড়বড়ভন্ন 

প্রড়িষ্ঠালনর অড়ি 

ড়নরাপত্তা ব্যবস্থাড়ে 

ণজারোরকরে 

(২.২.১)  ড়বড়ভন্ন 

প্রড়িষ্ঠালন অড়ি 

ড়নরাপত্তামূক  

পড়রেল ঘন কায ঘক্রম 

কর ভারগুদাভ ও কাযখানায় অরি প্ররতদযাধ ব্যফস্থা রনরিত কযায রদক্ষয 

অরি প্ররতদযাধ ও  রনফ িাণ আইন-২০০৩ এয রফধান অনুমায়ী অরধদপ্তদযয 

কভী কর্তিক রযদ িন কদয অড়ি ড়নরাপত্তা রনরিতকযণ কযা য়। 

রযচারক 

(প্রান ও অথ ি) 

অরধদপ্তদযয   ওয়যাযাউজ ও পায়ায 

রপ্রদবনন াখা দত প্রাপ্ত িথ্য 

ণমািালবক। 

 

৮ (২.৩) ড়লল্প অন্যান্য 

প্রড়িষ্ঠালনর অড়ি 

ড়নরাপত্তা ব্যবস্থাড়ে 

ম্পলকঘ পরামল ঘ প্রোন 

 

(২.৩.১) ড়বড়ভন্ন 

প্রড়িষ্ঠালন পড়রচাড়ি 

ালভ ঘ  

অরি প্ররতদযাধ ও রনফ িাণ আইন-২০০৩ এফাং ফাাংরাদদ ন্যানার রফরডাং 

সকাড অনুমায়ী কর প্ররতষ্ঠাদনয অরি প্ররতদযাধ ও রনফ িাণ ব্যফস্থা 

রনরিতকদল্প াদব ি রযচারনা কযা য়। 

রযচারক 

(অাুঃ ও সভইনুঃ) 

অরধদপ্তদযয   পায়ায সপটি াখা দত 

প্রাপ্ত িথ্য ণমািালবক। 

 

 

১২



 

 

ক্রড়মক 

নম্বর 

কায ঘক্রম কভ িম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউরনট রযভা দ্ধরত এফাং উাত্তসূত্র াধাযণ 

মন্তব্য 

 

৯ 

(৩.১) ণবা গ্রীিালের 

জন্য পড়রচাড়ি 

ণম ড়ক প্রড়লেে; 

(৩.১.১) প্রোনকৃি 

ণম ড়ক প্রড়লেে 

েরভক, কভ িচাযী কভ িকতিা, সস্বোদফক ও জনাধাযদণয জন্য সভৌররক 

অরিরনফ িাণ, উদ্ধায ও প্রাথরভক রচরকৎা রফলয়ক সভৌররক প্ররক্ষদণয 

ভােদভ দচতন কযা য়। 

রযচারক 

(ুঃ উুঃ প্রুঃ) 

উ রযচারক ও কাযী 

রযচারকদদয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয িথ্য ণমািালবক। 

 

১০ (৩.২) প্রররক্ষত 

করভউরনটি বরারন্টয়ায 

বতযী; 

(৩.২.১) প্রস্তুতকৃত 

করভউরনটি বরারন্টয়ায; 
 ভূড়মকম্প ও অড়িকান্ড ণয ণকান দুঘ ঘটনা ণমাকলবার জন্য াায্যকারী 

জনব বৃড়দ্ধর লেয প্রড়লেে প্রোলনর মাধ্যলম ারালেলল করভউরনটি 

বরারন্টয়ায বতযী কযা য়। 

 

পড়রচাক  

(প্রড়লেে ও উন্নয়ন) 

 

অরধদপ্তদযয প্ররক্ষণ াখা দত প্রাপ্ত 

িথ্য ণমািালবক। 

 

 

১১ 

(৩.৩)  পায়ায ারব ি 

কভী ফারনীয জন্য 

রযচাররত প্ররক্ষণ; 

(৩.৩.১) প্রদানকৃত 

প্ররক্ষণ 

ফায়ার াড়ভ ঘ ও ড়ড়ভ ড়ডলফন্স অড়েেপ্তলর কম ঘরি কম ঘকিঘা/কম ঘচারীলের 

েমিা বৃড়দ্ধকরলে অড়েেপ্তলরর প্রড়লেে ণকন্দ্র ও ড়বভাগীয়/ণজা প্রড়লেে 

ণকলন্দ্রর মাধ্যলম প্রড়লেে প্রোন করা য়। 

পড়রচাক  

(প্রড়লেে ও উন্নয়ন) 

অরধদপ্তদযয প্ররক্ষণ াখা দত প্রাপ্ত 

িথ্য ণমািালবক। 

 

 

১২ 

(৩.৪) েমিা 

বৃড়দ্ধকরলে উচ্চির 

প্রড়লেে গ্রে। 

(৩.৪.১) অংলগ্রেকৃি 

উচ্চির প্রড়লেে 

ফায়ার াড়ভ ঘ ও ড়ড়ভ ড়ডলফন্স অড়েেপ্তলর কম ঘরি কম ঘকিঘা/কম ঘচারীলের 

েমিা বৃড়দ্ধকরলে ববলেড়লক ও ণেলীয় অন্যান্য ড়বভালগ উচ্চির প্রড়লেে 

প্রোন করা য়। 

পড়রচাক  

(প্রড়লেে ও উন্নয়ন) 

অরধদপ্তদযয প্ররক্ষণ াখা দত প্রাপ্ত 

িথ্য ণমািালবক। 

 

১৩ (৪.১) প্রড়িষ্ঠান/স্থাপনা 

বরাবর ড়বড়ে ণমািালবক 

াইলন্স প্রোন; 

(৪.১.১) প্রোনকৃি 

াইলন্স 

কর ভারগুদাভ ও কাযখানায় অরি প্ররতদযাধ ব্যফস্থা রনরিত কযায রদক্ষয 

অরি প্ররতদযাধ ও  রনফ িাণ আইন-২০০৩ এয রফধান অনুমায়ী অরধদপ্তদযয 

কভী কর্তিক রযদ িন কদয পায়ায সপটি রনরিতকযণ ও যাজস্ব আদাদয়য 

রদক্ষয পায়ায রাইদন্স প্রদান কযা য়। 

রযচারক 

(প্রান ও অথ ি) 

উ রযচারক ও কাযী রযচারকদদয 

রনকট দত প্রাপ্ত ভারক প্ররতদফদন দত 

যাজস্ব আদাদয়য তথ্য াওয়া মায়। 

 

১৪ (৪.২)  অনরাইদন 

ফহুতর ও ফারণরজযক 

বফন রনভ িাদণ ছাড়ত্র 

প্রদান; 

(৪.২.১) ফহুতর ও 

ফারণরজযক প্ররতষ্ঠান/ 

স্থানা ফযাফয ইসুযকৃত 

ছাড়ত্র 

অরি প্ররতদযাধ ও রনফ িাণ আইন-২০০৩ এফাং ফাাংরাদদ ন্যানার রফরডাং 

সকাড অনুমায়ী সম সকান ফহুতর বফদনয অরি প্ররতদযাধ ও রনফ িাণ ব্যফস্থা 

রনরিতকদল্প আদফদদনয সপ্ররক্ষদত ফহুতর ও ফারণরজযক বফন রনভ িাদণয 

ছাড়ত্র প্রদান কযা য়।  

রযচারক 

(প্রান ও অথ ি) 

াংরিষ্ট াখা দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয িথ্য ণমািালবক। 

 

১৫ (৪.৩)  পায়ায রযদাট ি 

ও রাইদন্স ফাফদ রপ 

আদায়। 

(৪.৩.১) আদায়কৃত রপ  সম সকান ওয়যাযাউজ ও ওয়াকিদ অরি দুঘ িটনায পদর ক্ষরতয রযভাণ 

রনধ িাযণ ও অরিকাদন্ডয কাযণ ম্পরকিত পায়ায রযদাট ি এফাং রাইদন্স প্রদান 

ও নফায়দনয ভােদভ রপ আদায় কযা য়। 

রযচারক 

(প্রান ও অথ ি) 

উ রযচারক ও কাযী 

রযচারকদদযয রনকট দত প্রাপ্ত ভারক 

প্ররতদফদদনয িথ্য ণমািালবক। 

 

১৬ (৫.১) প্রকলল্পর আওিায় 

বাস্তবায়নােীন ণেলন 

পড়রেল ঘন 

(৫.১.১) ড়নম ঘাোেীন 

ফায়ার ণেলন  পড়রেল ঘন 

ফায়ার াড়ভ ঘ ও ড়ড়ভ ড়ডলফন্স অড়েেপ্তলরর মাপড়রচাক ও 

পড়রচাকগে কতৃক ড়বড়ভন্ন প্রকলল্পর আওিায় ড়নম ঘােেীন ফায়ার ণেলন 

পড়রেল ঘন। 

পড়রচাক  

(প্রকল্প ১৫৬, ২৫ ও ৭৮) 

অরধদপ্তদযয প্রকল্প ১৫৬, ২৫, ৭৮ ও 

পড়রকল্পনা াখা দত প্রাপ্ত িথ্য 

ণমািালবক। 

 

 

১৭ (৫.১) প্রকলল্পর আওিায় 

ড়নম ঘাোেীন ণেললনর 

কায ঘক্রম চালুকরে 

(৫.১.২) ড়নম ঘাে কাজ 

মাপ্ত ও চালুকরে 

ফায়ার াড়ভ ঘ ও ড়ড়ভ ড়ডলফন্স অড়েেপ্তলরর  ড়বড়ভন্ন প্রকলল্পর আওিায়  

ড়নম ঘান কাজ মাপ্তকরে এবং কায ঘক্রম চালুকরে। 

পড়রচাক  

(প্রকল্প ১৫৬, ২৫ ও ৭৮) 

অরধদপ্তদযয প্রকল্প ১৫৬, ২৫, ৭৮ ও 

পড়রকল্পনা াখা দত প্রাপ্ত িথ্য 

ণমািালবক। 

 

 

 

 

 

১৩



 

 

াংদমাজনী-৩ 

 

কভ িম্পাদদনয রসক্ষয অন্য ভন্ত্রণারদয়য রনকট সুরনরদ িষ্ট কভ িম্পাদন চারদামূ  

 

াংস্থায নাভ াংরিষ্ট 

কভ িম্পাদন সূচক 

উি াংস্থায রনকট স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয়য চারদা চারদা/প্রতযাায 

সমৌরিকতা 

উি াংস্থায রনকট 

চারদায ভাত্রা উসেখ 

করুন 

প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

(ক) অথ ি রফবাগ 

(খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

 

 

দ সৃজন (১.১.১) প্ররতটি উদজরায় ন্যযনতভ একটি পায়ায 

সেন স্থান াংক্রান্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

রনদদ িনা ফাস্তফায়দন নতুন ৪১২০টি দ সৃজন। 

- দ সৃজদন েরযৎ 

ভতাভত/অনুদভাদন 

প্রদয়াজন 

প্ররতটি উদজরায় ন্যযনতভ একটি 

পায়ায সেন স্থান াংক্রান্ত ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয রনদদ িনা ফা স্তফায়ন এফাং 

রনভ িাণ ভাপ্তকৃত পায়ায সেনগুররয 

কাম িক্রভ চালু  রফররম্বত দত াদয। 

 পড়রকল্পনা মন্ত্রোয় নতুন প্রকল্প 

অনুলমােন 

(২.১.১) ফায়ার াড়ভ ঘ ও ড়ড়ভ ড়ডলফন্স 

অড়েেপ্তলরর নতুন ১৫ টি প্রকল্প অনুলমােন। 

- েমিা বৃড়দ্ধকলল্প 

প্রকল্পগুড়র 

অনুলমােন প্রদয়াজন 

 দুলয ঘাগ দুঘ ঘটনা হ্রাকরে ও 

ণমাকালবার েমিা বৃড়দ্ধলি  

রফররম্বত দত াদয।  

(ক) অথ ি রফবাগ 

(খ) দুলয ঘাগ ব্যবস্থাপনা ও 

ত্রাে মন্ত্রোয় 

কড়মউড়নটি 

ভাড়ন্টয়ার বিড়র 

(৩.১.১) ভূড়মকম্প প্রবন অঞ্চল কড়মউড়নটি 

পয ঘালয় ৬২০০০ ভাড়ন্টয়ার বিড়র।  

- কড়মউড়নটি 

ভাড়ন্টয়ার বিড়রলি 

অি ঘ ফযাে প্রলয়াজন 

ভূড়মকম্পপ্রবন অঞ্চল কড়মউড়নটি 

৬২০০০ ভাড়ন্টয়ার বিড়রলি রফররম্বত 

দত াদয। 

 

 
 

 

 

`  

 

 

 

 

১৪ 

 



 

 

 

সকন-৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ  

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic  

Objective

s) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

 

 

েযভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY2 2017-18) 

প্রলেপণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

প্রলেপে 

(Projec

tion) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-

১৬ 

 

২০১৬-

১৭* 

অাধাযণ 

১০০% 

অরত উত্তভ ৯০% উত্তভ 

৮০% 

চররত ভান 

৭০% 

চররত ভাদনয 

রনসম্ন ৬০% 

পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স অরধদপ্তদযয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. অরি এবং 

অন্যান্য 

প্রাকৃড়িক ও 

মানব সৃষ্ট 

দুলয ঘাগ 

ণমাকালবার 

েমিা 

বৃড়দ্ধকরে 

২৭ (১.১) অরি রনফ িাণ , উদ্ধায 

কাম িক্রভ ও ড়চড়কৎালবা 

পড়রচানা 

 

(১.১.১) াড়া প্রদানকৃত 

অরিদুঘ িটনা 

% 
৪ ১০০ ১০০ ১০০ - 

- 
১০০ 

৮০ 
১০০ ১০০ 

(১.১.২) রযচাররত উদ্ধায 

কাম িক্রম   

 

% 
৩ ১০০ ১০০ ১০০ - 

- 
১০০ 

৮০ 
১০০ ১০০ 

(১.১.৩) দুঘ িটনা 

কফররতদদয রচরকৎারদয় 

স্থানান্তয 

% 
২ ৭৭৩৫ ৯৫০০ ১০০ - - ১০০ ৮০ ১০০ ১০০ 

(১.১.৪) প্রদানকৃত 

এযামু্বদরন্স ারব ি 

% 
২ ৯৭৮২ ১০০০০ ১০০৫০ ১০০৩৫ 

১০০২০ 
১০০০০ 

৯৫০০ 
১০১০০ ১০২০০ 

(২.১) দুঘ িটনা  ণরালে 

প্ররতদযাধমূরক কাম িক্রভ  

পড়রচানা 

(২.১.১) রযচাররত অরি 

রনফ িােী ভিা 

াংখ্যা 

 ৪ ৪২৪৪ ৭৫০০ ৭৬৫০ ৭৬০০ ৭৫৫০ ৭৫০০ ৬০০০ ৭৮০০ ৭৯০০ 

(২.১.২) ড়বড়ভন্ন প্রড়িষ্ঠালন 

পড়রচাড়ি অড়ি 

ড়নরাপত্তামূক পড়রেল ঘন 

কায ঘক্রম 

ংখ্যা 

 
২ ৪৭০০ ৪৮৫০ ৫০০০ ৪৯৫০ ৪৯০০ ৪৮৫০ ৪০০০ ৫০৫০ ৫১০০ 

(৩.১) দুঘ িটনা প্রড়িলরালে 

প্রড়লেে কায ঘক্রম পড়রচানা 

(৩.১.১) ণবাগ্রীিালের 

প্রোনকৃি ণম ড়ক প্রড়লেে 

ংখ্যা 

(জন) 

৩ ৭২৫২০ ৭৮৫০০ ৭৮৮০০ ৭৮৭০০ ৭৮৬০০ ৭৮৫০০ ৬৫০০০ ৭৮৯০০ ৮০০০০ 

(৩.১.২) প্রস্তুতকৃত 

করভউরনটি বরারন্টয়ায; 

ংখ্যা 

(জন) 

২ ১০৯০ ৬৩১০ ১৮০০ ১৭৫০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ২০০০ ২১০০ 

(৩.১.৩) পায়ায ারব ি 

কভীফারনীয জন্য 

পড়রচাড়ি প্ররক্ষণ 

াংখ্যা 

(জন) ১ ১৮৫২ ২৮০০ ৩১০০ ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০ 
২০০০ ৩২০০ ৩৩০০ 

(৪.১) ড়বড়ভন্ন প্রড়িষ্ঠান/স্থাপনা 

বরাবর ড়বড়ে ণমা িালবক 

াইলন্স ও ছািপত্র প্রোন; 

(৪.১.১) প্রড়িষ্ঠান/স্থাপনা 

বরাবর প্রোনকৃি াইলন্স 

াংখ্যা 

২ ১০৪৬২ ১০০০০ ১০৩০০ ১০২০০ ১০১০০ ১০০০০ ৯০০০ ১০৪০০ ১০৫০০ 

(৪.১.২) ফহুতর ও 

ফারণরজযক প্ররতষ্ঠান/ স্থানা 

ফযাফয প্রোনকৃি ছাড়ত্র 

াংখ্যা 

২ ২৩৯ ২৮০ ২৮৫ ২৮৩ ২৮১ ২৮০ ২০০ ২৮৭ ২৯০ 

 

 

 


