
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তর 

কাজী আলাউর্িন ররাি, ঢাকা। 
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স্মারক নাং-৫৮.০৩.০০০০.০১৬.৩৭.০০৩.১৭. ১৩০৭১                       তার্রখঃ 
২৬/০৮/১৪২৮ বঃ 

১১/১২/২০২২খ্রঃ 
 

র্বষয় :    স্বপ্রণ োখ্িতভোণব প্রকোশণ োগ্য তণের কযোটোলগ ও ইনণেক্স  হোলনোগোি কদর ওদয়বসাইদে প্রকাশ।  

 

 উপর্য িক্ত র্বষদয়র পর্রদপ্রর্িদত মদ ােদয়র সেয় দৃর্ি আকষ িণ পূব িক জানাদনা যাদে রয, ২০২২-২৩ সাদলর বার্ষ িক 

কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনার সাংদযাজনী [৮] তথ্য অর্িকার র্বষদয় বার্ষ িক কম িপর্রকল্পনা, ২০২২-২৩-এ অন্তর্ভ িক্ত কম িসূর্ি [১.৪.১] এর 

অিীদন স্বপ্রদণার্েতভাদব প্রকাশদযাগ্য তদথ্যর কযোটোলগ ও ইনণেক্স   ালনাগাে কদর ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তদরর 

োপ্তর্রক ওদয়বসাইদে প্রকাশ করা  দয়দে। 

 

০২।   হোলনোগোিকৃত প্রখ্তণবিনটি মণহোিণের সিে অবগখ্ত ও পরবতী কো যক্রণমর জন্য এসোণে প্রপ্রর  করো হণলো। 

 

 

সাংর্যখ্ি: বণ িনামদত ( ০১ পৃষ্ঠা) 

 

  

 

 

 

প্রমোঃ ওেোখ্হদুল ইসলোম  

পর্রিালক (প্রশাঃ ও অর্ ি) 

             ও 

তে প্রিোনকোরী কম যকতযো 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তর, ঢাকা। 

ভারপ্রাপ্ত কম িকতিা 

আইর্সটি রসল 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তর, ঢাকা। 

 

 

সিে জ্ঞোতোণে য অনুখ্লখ্প খ্বতর  (প্রজষ্ঠ্যতোর খ্ভখ্িণত নে): 

১। পখ্রচোলক (প্রখ্শক্ষ , পখ্রকল্পনো ও উন্নেন)/(অপোণরশন ও প্রমইনণটন্যোন্স), ফায়ার সার্ভ িস ওর্সর্ভল র্িদফন্স, অর্িেপ্তর, ঢাকা। 

২। উপসখ্চব (মোিক অখ্িশোখো এবং মোিক-১, ২ শোখো) এবং িোখ্েত্বপ্রোপ্ত কম যকতযো, তে অখ্িকোর আইন, ২০০৯, সুরিা রসবা  

    র্বভাগ, স্বরোষ্ট্র মন্ত্র োলে, বোংলোণিশ সখ্চবোলে, ঢোকো। 

৩। র্সর্নয়র স্টাফ অর্ফসার, ফায়ার সার্ভ িস ওর্সর্ভল র্িদফন্স, অর্িেপ্তর, ঢাকা। (ম াপর্রিালক মদ ােদয়র সেয় অবগর্তর জন্য) 
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পর্রর্শি-১: ফায়ার সার্ভ্ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তর এর স্বদপ্রার্েতভাদব প্রকাশদযাগ্য তদথ্যর তার্লকা 

ও প্রকাদশর মাধ্যম। 

ক্র: তদথ্যর র্ববরণ তণের 

কযোটোগখ্র 

রসবা প্রোন পদ্ধর্ত 

(১) (২) (৩) (৪) 

1.  কম িরত কম িকতিাগদণর নাম, পের্ব, শাখা/েপ্তর/রস্টশন, োপ্তর্রক রের্লদফান নম্বর, 

রমাবাইল নম্বর, ই-রমইল । 

নোগখ্রক ওদয়বসাইে 

2.  অর্ িবেদরর কায িাবর্ল সম্পর্কিত বার্ষ িক প্রর্তদবেন । নোগখ্রক/িোপ্তখ্রক ওদয়বসাইে, প্রকার্শত প্রর্তদবেন 

3.  বাদজে সংক্রোন্ত তে । িোপ্তখ্রক ওদয়বসাইে 

4.  ক্রয়-পর্রকল্পনা । িোপ্তখ্রক ওদয়বসাইে 

5.  কর্মটি গঠন/পুনগ িঠন সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন/অর্ফস আদেশ । িোপ্তখ্রক ওদয়বসাইে  

6.  জাতীয় ও আন্তজিার্তক র্েবসসমূ  উেযাপন সাংক্রান্ত র্নদে িশনা/অর্ফস আদেশ । িোপ্তখ্রক ওদয়বসাইদে প্রকাশ, সাংর্িি 

অর্ফদস অনুর্লর্প প্রোন 

7.  ইদনাদভশন, এর্পএ, শুদ্ধািার, ই-গভদন িন্স সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন িরদনর প্রজ্ঞাপন, 

পর্রপত্র,র্নদে ির্শকা । 

নোগখ্রক/িোপ্তখ্রক ওদয়বসাইে 

8.  র্সটিদজন িাে িার বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত তথ্য । নোগখ্রক ওদয়বসাইে  

9.  অর্ভদযাগ গ্র ণ ও র্নষ্পর্ি/বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত তথ্য । নোগখ্রক ওদয়বসাইে  

10.  ইদনাদভশন, এর্পএ, শুদ্ধািার,জাতীয় শুদ্ধািার রকৌশল, তথ্য অর্িকার আইন, উিম 

িি িা বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত তথ্য । 

নোগখ্রক/িোপ্তখ্রক ওদয়বসাইে  

11.  বার্ষ িক কম িসম্পােন চুর্ক্ত বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত তথ্য । িোপ্তখ্রক ওদয়বসাইে 

12.  র্নদয়াগ ও পদোন্নর্ত সাংক্রান্ত তথ্য । কমী/িোপ্তখ্রক প্রসবো ওদয়বসাইে 

13.  ফরম সাংক্রান্ত তথ্য। নোগখ্রক ওদয়বসাইে  

14.  র্জও/ প্রজ্ঞাপন/অর্ফস আদেশ/সভার কায ির্ববরণী । িোপ্তখ্রক/কমী ওদয়বসাইে 

15.  আইন/র্বর্ি/পর্রপত্র সাংক্রান্ত তথ্য । নোগখ্রক/িোপ্তখ্রক ওদয়বসাইে 

16.  প্রকাশনা/প্রর্তদবেন সাংক্রান্ত তথ্য । নোগখ্রক/িোপ্তখ্রক ওদয়বসাইে, প্রকার্শত প্ররর্তদবেন 

17.  অনাপর্ি (পাসদপাে ি) সাংক্রান্ত তথ্য িোপ্তখ্রক/কমী ওদয়বসাইে 

18.  রনাটিশ এবাং খবর কমী/িোপ্তখ্রক ওদয়বসাইে 

19.  সকল ফায়ার রস্টশদনর নম্বর, রকন্দ্রীয় এবাং র্বভাগীয় র্নয়ন্ত্রণ কদির নম্বর সমূ  । নোগখ্রক/িোপ্তখ্রক ওদয়বসাইে 

20.  অনলাইদন (ই-সার্ভ িস) র্বর্ভন্ন আদবেদনর র্লাংক ও সািারণ তথ্য । নোগখ্রক/িোপ্তখ্রক ওদয়বসাইে  

21.  জরুর্র  েলাইন (রোল-র্ি)নম্বদরর তার্লকা । নোগখ্রক/িোপ্তখ্রক ওদয়বসাইে 

22.  রফাকাল পদয়ন্ট কম িকতিাগদণর তার্লকা । নোগখ্রক/িোপ্তখ্রক ওদয়বসাইে 

23.  কদরানাভাইরাস রমাকার্বলায় মাননীয় প্রিানমন্ত্রী রশখ  ার্সনা’র ৩১ েফা র্নদে িশনা 

সাংক্রান্ত র্ভর্িও র্িপ । 

নোগখ্রক/কমী ওদয়বসাইে 

24.  অভযন্তরীণ ই-রসবাসমূ  কমী/িোপ্তখ্রক ওদয়বসাইে  

25.  স্বািীনতার সুবণ িজয়ন্তী িোপ্তখ্রক ওদয়বসাইে  

26.  বর্ : বাাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুরীর আদেশ কমী/িোপ্তখ্রক ওদয়বসাইে  

27.  বহুতল ভবদনর এনওর্স ও ফায়ার র্প্রদভনশন নোগখ্রক/কমী ওদয়বসাইে 

28.  রসফটি টিপস (অর্ি প্রর্তদরাি, অর্ি র্নব িাপণ, বজ্রপাদত করণীয় ও ভূর্মকম্প ঝুঁর্ক) নোগখ্রক ওদয়বসাইে 

29.  অর্ির্নব িাপণ, উদ্ধার কায িক্রম, ম ড়া ও প্রর্শিণ ও র্বদশষ অজিন সম্পর্কিত 

উদেখদযাগ্য ঘেনাবলী 

নোগখ্রক ওদয়বসাইে 

30.  খ্িবসসমূহ (মহোন খ্বজে খ্িবস, আন্তজযোখ্তক মোতৃভোষো খ্িবস, জোতীে প্রশোক খ্িবস, 

স্বোিীনতো খ্িবস, ফোেোর সোখ্ভ যণসর প্রখ্তষ্ঠ্ো খ্িবস, শহীি বুখ্িজীবী খ্িবস, গনহতযো 

খ্িবস। 

নোগখ্রক/িোপ্তখ্রক ওদয়বসাইে 

 

 

ভারপ্রাপ্ত কম িকতিা 

আইর্সটি রসল 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তর, ঢাকা। 


