
 

 

 

ভবন : “অভিকাণ্ড কর দুরম যাগ মভাকাভফরা ও নাগভযক সুযক্ষা ভনভিতকযরণয ভাধ্যরভ এভয়ায অন্যতভ মেষ্ঠ প্রভতষ্ঠানভররফ ক্ষভতা অজযন” 

ভভন : “দুরম যাগ-দুর্ যটনায় জীফন ও ম্পদ যক্ষায ভাধ্যরভ ভনযাদ ফাাংরারদ গরে মতারা” 



 

পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তরযয ২০২০-২০২১ ারর গৃীত উদ্ভাফনী উরযাগমূ 

ক্রভ উদ্ভাফনী উরযারগয ভরযানাভ উরযারগয ভফফযণ প্রস্তাভফত ব্যফস্থায় ইভিত পরাপর চরভান/ফাস্তফাভয়ত 

1.  পায়ায মপটি ম্যারনজায 

মকার য বভতয াংক্রান্ত  কার্য্কক্রযভ 

অনরাইনকযণ; 

ফতযভারন ভফযভান দ্ধভতরত মফা গ্রীতা ফা তায 

প্রভতভনভধরক ন্যূনতভ চাযফায অভধদপ্তরয আরত য় 

(মমভন আরফদন ত্র াংগ্র , আরফদন ত্র জভা, 

যীক্ষায় অাংগ্রণ ও ম অড যায জভা)। তাছাো 

চূোন্ত মফা মরত মফা গ্রীতারক ০9টি ধা 

মরুরত য়। পরর মফা গ্রীতায ভয় ও অর্থ ব্যয় 

এফাং মবাগাভন্ত বৃভদ্ধ ায় মা রত উত্তযরণ মফাটিয 

ধা কভভরয় এফাং তা অনরাইরন প্রদান কযায 

উরযাগ মনয়া রয়রছ; 

 

 মফাগ্রীতা মকান ভবভজট ছাো ভনজ 

অফস্থারন মথরকই অনরাইরনয 

ভাধ্যরভ আরফদনত্র াংগ্র, 

আরফদনত্র দাভির, বভতয যীক্ষায 

পরাপর  াংগ্র কযরত াযরফন। 

 বভতয এফাং যফতীরত যীক্ষা ও 

পরাপর ম্পরকয মনাটিভপরকন 

ারফন। 

 মভাফাইর ব্যাাংভকাং এয ভাধ্যরভ 

মফামূল্য (বভতয ভপ) ভযরাধ কযরত 

াযরফন। 

াইরটিাং ভাপ্ত রয়রছ এফাং 

মযরেরকটিাং এয উরযাগ মনয়া 

রয়রছ। 

2.  পায়ায াইন্প এণ্ড অকুরনার 

মপটি মকার য বভতয াংক্রান্ত  

কার্য্কক্রযভ ভজকযণ; 

ফতযভারন ভফযভান দ্ধভতরত মফা গ্রীতারক বভতয 

াংক্রান্ত দাপ্তভযক কারজ ন্যূনতভ ভতনফায  

ভভযপুযভস্থত মেভনাং মন্টারয  যীরয আরত 

য়। তাছাো প্রভক্ষণ মফা গ্ররণয দাপ্তভযক 

কাম যাফভর ম্পাদরন মফা গ্রীতারক ০৯টি ধা 

মরুরত য়। পরর মফা গ্রীতায ভয় ও অথ য ব্যয় 

এফাং মবাগাভন্ত বৃভদ্ধ ায়। 

 মফা মরত মফা গ্রীতারক পূরফ যয 

তুরনায় কভ ভয় ব্যয় কযরত রফ। 

 মফাগ্রীতারক বভতয যীক্ষায় 

অাংগ্রণ ব্যতীত দাপ্তভযক কারজ 

ভবভজট কযরত রফ না। 

 বভতয াংক্রান্ত দাপ্তভযক কারজ 

অমাভচত ব্যয় কযরত রফ না। 

 মফা গ্রীতায মবাগাভন্ত হ্রাারফ। 

াইরটিাং ভাপ্ত রয়রছ এফাং 

মযরেরকটিাং এয উরযাগ মনয়া 

রয়রছ। 

3.  ভাড কররার ভডবাই পয 

ল্যান্ড স্লাইভডাং 

ফতযভারন ল্যান্ড স্লাইভডাং অারযরনয মক্ষরত্র 

উদ্ধাযকভী এফাং কাদাভাটিরত  আটরকো  

আতরদয ভনযাত্তায় মকান ভডবাইনা থাকায় 

উদ্ধায কাজটি ঝুঁভকপূণ য এফাং কাাংভিত পরদারন ব্যথ য 

য়।এরতরফাদানকাযী প্রভতষ্ঠানটি রত নাগভযকরদয 

মদয়া মফাদান প্রভতশ্রুভত ব্যত য়।  

 ভূভভধরয পরর কাদাভাটিরত 

আটরকো নাগভযকরক পুনঃধ 

রত যক্ষা কযা মারফ; 

 উদ্ধাযকাযীগণ ভনরজরদয যক্ষা কযরত 

াযরফন; 

 কাদাভাটিয মরাত আটরক কভ ভরয় 

উদ্ধায কযা মারফ। 

প্রভক্ষণ কারজ যীক্ষামূরক 

ব্যফায কযা রয়রছ এফাং তারত 

পরতা াওয়ায় চট্টগ্রাভ ও 

াফ যতূ চট্টগ্রাভ এরাকায 

মেনগুররায জন্য ম যায়ক্ররভ 

মযভেরকটিাং এয ভদ্ধান্ত মনয়া 

রয়রছ; 



পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অধধদপ্তরযয সযা উদ্ভাফনী উরযাগ, ২০২০-২০২১ 

উদ্ভাফরনয ধরযানাভ (উদ্ভাফন-১): 

পায়ায মপটি ম্যারনজায মকার যয দাপ্তভযক কাম যক্রভ অনরাইনকযণ; 

উদ্ভাফরনয ধযন: 

প্রস্তাভফত আইভডয়াটি একটি প্রর ইরনারবন মা ততভযকৃত অনরাইন মফজড পটওয়ূারযয ভাধ্যরভ প্রদান কযা রফ। 

টভূধভ: 

ফতযভারন ভফযভান দ্ধভতরত মফা গ্রীতারক বভতয াংক্রান্ত দাপ্তভযক কারজ ন্যূনতভ চাযফায  ভভযপুযভস্থত মেভনাং কভরেরে যীরয আরত য়।তাছাোপ্রভক্ষণ মফা গ্ররণয 

দাপ্তভযক কাম যাফভর ম্পাদরন মফা গ্রীতারক ০৯টি ধা মরুরত য়। পরর মফা গ্রীতায ভয় ও অথ য ব্যয়এফাং মবাগাভন্ত বৃভদ্ধ ায়। 

উরযারগয পরাপর: 

 মফা মরত মফা গ্রীতারক পূরফ যয তুরনায় কভ ভয় ব্যয় কযরত রফ। 

 প্রস্তাভফত ব্যফস্থায় মফাগ্রীতারক বভতয যীক্ষায় অাংগ্রণ ব্যতীত দাপ্তভযক কারজ ভবভজট কযরত রফ না। 

 বভতয াংক্রান্ত দাপ্তভযক কারজ অন্য মকান ব্যয় কযরত রফ না। 

 ভফযভান ব্যফস্থায় মফা গ্রীতারক মবাগাভন্ত মাারত রতা মা  রার্ফ রফ। 

 ভফযভান ব্যফস্থায তুরনায় প্রস্তাভফত ব্যফস্থায় মফা প্রদান প্রভক্রয়ায় স্বচ্ছতা ও মফা প্রদানকাযীয জফাফভদভ  বৃভদ্ধ ারফ। 
 

উদ্ভাফন ও ফাস্তফায়ন টিভ:  

ক্রভ উদ্ভাফন ও ফাস্তফায়নকাযী কভ যকতযাগরণয নাভ কভ যকতযাগরণয দভফ কভ যস্থর 

১. মভাঃ াভফবুয যভান ভযচারক (প্রান ও অথ য) ও ইরনারবন অভপায পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তয 

২. াভীভ আান মচৌধুযী উভযচারক (প্রান ও অথ য) ও দস্য, ইরনারবন টিভ পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তয 

৩. দীনভভন ভ যা কাযী ভযচারক (ওয়ূাযাউজ) ও দস্য, ইরনারবন টিভ পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তয 

৪. মভাঃ মরার উভিন িাঁন উকাযী ভযচারক ও দস্য, ইরনারবন টিভ পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তয 

৫. মভাঃ পয়ার আিন্দ োপ অভপায ও দস্য, ইরনারবন টিভ পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তয 

৬. মভাঃ আব্দুর মভাভভন কাযী ভযচারক (প্রভক্ষণ মর) ও ফাস্তফায়নকাযী পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তয 



উদ্ভাফরনয ধরযানাভ (উদ্ভাফন-২):   

ভাড কররার ভডবাই পয ল্যান্ড স্লাইভডাং 

উদ্ভাফরনয ধযন: 

প্রস্তাভফত আইভডয়াটি একটি ভডবাই ইরনারবন। এটি ফাস্তফাভয়ত রর ততভযকৃত ভডবাই/যঞ্জাভটিয ভাধ্যরভভূভভধম উদ্ধাযকাযী ও আটরকো ব্যভিরক মফা প্রদারন কযা 

রফ। 

টভূধভ :  

ফতযভারন ল্যান্ড স্লাইভডাং অারযরনয মক্ষরত্র উদ্ধাযকভী এফাং কাদাভাটিরত  আটরকো  আতরদয ভনযাত্তায় মকান ভডবাই(যঞ্জাভ) নাথাকায় উদ্ধায কাজটি ঝুঁভকপূণ য এফাং 

কাাংভিত পরদারন ব্যথ য য়। এরত মফাদানকাযী প্রভতষ্ঠানটি রত নাগভযকরদয মদয়া মফাদান প্রভতশ্রুভত ব্যত য়।   

উরযারগয পরাপর:  

 ভূভভধরয উদ্ধাযকারজ পূরফ যয মচরয় কভ ভয় ব্যয় কযরত রফ; 

 মকান মফামূল্য ভদরত রফ না; 

 পূরফ যয মচরয় উদ্ধাযকারজয ভয় কভ রাগরফ; 

 উদ্ধায কারজ কভ ভয় রাগায় মৃরতয াংখ্যা হ্রা ারফ। 

 

উদ্ভাফন ও ফাস্তফায়ন টিভ:  

ক্রভ উদ্ভাফন ও ফাস্তফায়নকাযী কভ যকতযাগরণয নাভ কভ যকতযাগরণয দভফ কভ যস্থর 

১. মভাঃ াভফবুয যভান ভযচারক (প্রান ও অথ য) ও ইরনারবন অভপায পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তয 

২. াভীভ আান মচৌধুযী উভযচারক (প্রান ও অথ য) ও দস্য, ইরনারবন টিভ পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তয 

৩. দীনভভন ভ যা কাযী ভযচারক (ওয়ূাযাউজ) ও দস্য, ইরনারবন টিভ পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তয 

৪. মভাঃ মরার উভিন িাঁন উকাযী ভযচারক ও দস্য, ইরনারবন টিভ পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তয 

৫. মভাঃ পয়ার আিন্দ োপ অভপায ও দস্য, ইরনারবন টিভ পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তয 

৬. মভাঃ আব্দুর মভাভভন কাযী ভযচারক (প্রভক্ষণ মর) ও ফাস্তফায়নকাযী পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তয 

 



 

2020-21 ারর পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তরযয মফা দ্ধভত ভজকযণ 

ধিকযরেয িন্য ভরনানীত সফায ধরযানাভ: 

পায়ায াইন্স এণ্ড অকুরনার সপটি সকার ে বধতে ংক্রান্ত দাপ্তধযক কাি ধিকযে  

টভূধভ :  

ফতযভারন ভফযভান দ্ধভতরত মফা গ্রীতারক বভতয াংক্রান্ত দাপ্তভযক কারজ ন্যূনতভ ভতনফায  ভভযপুযভস্থত মেভনাং কভরেরে যীরয আরত য়। তাছাো প্রভক্ষণ মফা গ্ররণয 

দাপ্তভযক কাম যাফভর ম্পাদরন মফা গ্রীতারক ০৯টি ধা মরুরত য়। পরর মফা গ্রীতায ভয় ও অথ য ব্যয় এফাং মবাগাভন্ত বৃভদ্ধ ায়। 

ভফযভান ও প্রস্তাভফত দ্ধভতয ধামূরয তুরনা:  

ভফযভান দ্ধভত ধা প্রস্তাভফত দ্ধভত 

বর্তি পযভ সংগ্রহেয জন্য অর্ধদপ্তহয/ র্ভযপুযর্িত ট্রের্নং কভহেহে আগভন; ধা-১ পায়ায াভব যরয ওরয়ফাইরট গভন বভতয পযভ াংগ্র, পযভ পূযণ, 

কাগজত্র স্ক্ূানকযণ ও ই-মভইররয ভাধ্যরভ দাভির; 

ট্রের্নং কভহেহে/সদয দপ্তহযআগভন কহয প্রহয়োজনীয় কোগজত্রসে পূযণকৃত 

আহফদনত্র দোর্ির 

ধা-২ আহফদনত্র মোচোই ফোছোই; 

আহফদনত্র মোচোই ফোছোই  ধা-৩ ভহনোনীতহদয তোর্রকো ও বর্তি যীক্ষোয ট্রনোটি ই-ট্রভইহর ট্রপ্রযণ; 

ট্রের্নং কভহেহে বর্তি যীক্ষোয জন্য ভহনোনীতহদয তোর্রকো প্রকো; ধা-৪ র্ফবোগীয় সদয দপ্তহয বর্তি যীক্ষোয় অংগ্রেণ; 

ভহনোনীত েহয়হছ র্কনো তো জোনোয জন্য ট্রের্নং কভহেহে আগভন ও ভহনোনীত 

েহর ট্রের্নং কভহেহে বর্তি যীক্ষোয় অংগ্রেণ; 

ধা-৫ র্ফবোগীয় মূল্যোয়ণ কর্ভটিয পরোপহরয র্বর্িহত চুড়োন্ত ভহনোনয়ন; 

বর্তি যীক্ষোয পরোপর  প্রকো চূড়োন্ত ভহনোনয়ন জোনোয জন্য পুনযোয় ট্রের্নং 

কভহেে-এ আগভন; 

ধা-৬  চুড়োন্ত ভহনোনীতগণ  কর্তিক ব্োংহক ট্র-অর্ িোযকযণ; 

পরোপহরয র্বর্িহত চূড়োন্ত ভহনোনয়ন ধা-৭ র্ফবোগীয় সদয দপ্তহয ট্র-অর্ িোয জভোদোন কযত বর্তি কোম িক্রভ 

সম্পন্নকযণ; 

চূড়োন্ত ভহনোনীতগণ  ব্োংহক ট্র-অর্ িোযকযণ ধা-৮  

অর্ধদপ্তয/ ট্রের্নং কভহেহে ট্র-অর্ িোয জভোদোন কযত বর্তি াংক্রান্ত দাপ্তভযক 

কাম যক্রভ ম্পন্নকযণ; 

ধা-৯  

 



 

প্ররয়াজনীয় কাগজত্র: 

ভফযভান দ্ধভত প্রস্তাভফত দ্ধভত 

1. পূযণকৃত আহফদন পযভ 1. পূযণকৃত আহফদন পযভ 

2. র্ক্ষো সনদ 2. র্ক্ষো সনদ 

3. প্রর্তষ্ঠোহনয অনুভর্ত 3. টোকো জভোয যর্দ 

4. টোকো জভোয যর্দ  

 

 

ভনস্পভত্তয ভয়কার: 

ভফযভান দ্ধভত প্রস্তাভফত দ্ধভত 

৩০-৪৫ কোম ির্দফস ১৫-২০ কাম যভদফ 

 

 

TCV (Time, Cost, Visit) ভফরেলণ: 

মক্ষত্র ভফযভান দ্ধভত প্রস্তাভফত দ্ধভত 

ভয় (Time) ৩০-৪৫ ভদন 15-20 ভদন 

িযচ(Cost) + ৫০০০/ + ১০০০/ 

মাতায়াত(Visit) ৩ ফায ০১ ফায 

ধা (Steps) ০৯টি ০৭টি 

ম্পৃি জনফর ০৯ জন ০৬ জন 

মফা প্রাভপ্তয স্থান পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প মেভনাং কভরেে  অভধদপ্তরযয তথ্য ফাতায়ন (www.fscd.gov.bd) ও মেভনাং 

ািায ই-মভইর 

দাভিরীয় কাগজরত্রয াংখ্যা ০৪টি ০৩টি 

 

 

 

 

http://www.fscd.gov.bd/


ভফযভান দ্ধভত  ও প্রস্তাভফত ভজকযণ দ্ধভতয গ্রাভপকূার তুরনা: 
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ভয় খযচ (ািায টাকায়) মাতায়াত ধা দাধখরীয় কাগিত্রধফযভান প্রস্তাধফত 



ভফযভান দ্ধভতয প্রর ম্যা: 

 



প্রস্তাভফত দ্ধভতয প্রর ম্যা: 

 
 



2020-2021 ার ম যন্ত ভয়কারর অভধদপ্তরযয অনুসৃত উত্তভ চচ যামূ   : 

সযকোর্য কভ িচোযীহদয দক্ষতো বৃর্িয ভোধ্যহভ নোগর্যক ট্রসফো সের্জকযণ ও সুোসন সুসংেতকযণসেগৃেীত কভ িসূর্চসমূহেয মথোমথ ও র্যপূণ ি ফোস্তফোয়হন ট্রম ট্রকোহনো প্রর্তষ্ঠোহনয 

উিভ চচ িো অন্যহদয জন্য র্ক্ষণীয় ও অনুকযণীয় ভূর্ভকো োরন কহয । তোছোড়ো এয সোভর্িক প্রবোহফ সোভগ্রীক ব্ফিোনো-সক্ষভতো বৃর্িহতও অফদোন যোহি র্ফধোয় র্ফর্ধফি 

দোর্য়হেয অং নো েওয়ো সহেও পোয়োয সোর্ব িস ও র্সর্বর র্র্হপন্স অর্ধদপ্তয র্নহনোক্ত কোম িোফর্র উিভ চচ িোয অধীহনসম্পোদন কহয থোহক- 

(১) মকাভবড-১৯ প্রভতরযারধ দরক্ষমূ গ্রণ: 

করযানা বাইযা (মকাভবড-১৯)ভফস্তাযরযারধ ফভযাগত ও অভধদপ্তরযয কভ যকতযা-কভ যচাযীরদয চরাচর ভনয়ন্ত্রণ, াত মধায়া ভফলয়ক আচায ারন, মযাোরযয ভাধ্যরভ রুটিন ভডউটি 

ারন, ফাইরয মথরক আগত কভীরদয িণ্ডকারীন মকায়ারযন্টাইরন যািা, কর বা/মভভনায অনরাইরন ম্পন্নকযণ তকযতামূরক ব্যফস্থাভদ মনয়ায াাাভ ভফযভান 

ভযভস্থভত মভাকাভফরায় অভধদপ্তয গৃীত কভ যভযকল্পনায অাং ভররফ ৭টি াভনফাী গাভে দ্বাযা ঢাকায গুরুত্বপূণ য স্থারন এফাং কর ভফবাগীয় দপ্তরযয ২টি করয াভনফাী গাভে ও 

প্ররতূক মজরা দরযয ১টি করয াভনফাী গাভে দ্বাযা য এরাকায় াভনভভভেত জীফাণুনাক ভছটামনা কাম যক্রভ ভযচারনা কযা রয়রছ। ভকছু ভকছু মক্ষরত্র উরজরা ম যারয়ও এ 

কাম যক্রভ চারারনা রয়রছ। এছাো, অভিদুর্ যটনা কর জরুভয ভযভস্থভতরত াোদারনয ক্ষভতা অক্ষুন্ন মযরি ২৮ ভাচ য ২০২০ তাভযি রত ভকছুটা ভযফভতযত আভঙ্গরক কর 

পায়ায মেরনয ২য় কর (াভনফাী গাভে নয়) গাভেরত াভনয ট্াাংক স্থান করয য ও নগরযয যাস্তার্াট এফাং আফাভক এরাকায় াভনয ারথ জীফাণুনাক ভছটারনা কাম যক্রভ 

অব্যাত যরয়রছ; 

(২) মযাভঙ্গা যণাথীরদয উদ্ধায ও ভভফরয দুরম যাগ ভফলয়ক প্রভক্ষণ প্রদান: 

মযাভঙ্গা যণাথীরদয ায়তায় পায়ায াভব য ও ভভবর  ভডরপন্প অভধদপ্তয তাৎক্ষভণক ভদ্ধারন্ত উভিয়ায কুতুারাং এফাং মটকনারপ মভাট ০২টি স্যারটরাইট মেন চালু করয 

মমগুররা অযাফভধ৩৮টি অভিকাণ্ড ও 0৪টি দুু্র্ যটনা মভাট ৮১ টি অভিকাণ্ড, ২টি াাে ধ, ১০টি েক দুর্ট যনা , ২টি মনৌ দুর্ যটনা এফাং অন্যান্য ২৩ টি দুু্র্ যটনায় াো মদয়া 

946 জন আত/ অসুস্থ যণাথীরক পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প ভনজ অূামু্বররন্প/ গাভে মমারগ াাতারর স্থানান্তয করযরছ।  এছাো পায়ায াভব য কর্তযক মযাভঙ্গা কূারম্প 

ফফাকাযী 3110 জন যণাথীরক দুরম যাগ প্রভতরযারধ কযণীয় ভফলয়ক প্রভক্ষণ প্রদান কযা রয় মছ। যণাথীরদয ফারয়ারভভেক ভনফন্ধনকারর পায়ায াভব য ১৮টি মজনারযটরযয  

ভাধ্যরভ ভফদুূৎ যফযা ভনভিত করযরছ। যণাথীরদয প্রভত পায়ায াভব য এয এরূ স্বতঃস্ফুতয ায়তা কর ভরর একটি  অনুযণরমাগ্য াো ভররফ প্রাংভত রয়রছ। 

(৩) জাতীয় জরুভয মনটওয়াকয “৯৯৯”-এঅন্তর্ভ যভি: 

জাতীয় জরুভয মফা মকন্দ্র “৯৯৯” এয ভাধ্যরভ অূামু্বররন্প মফা ভনভিতকযণ  মম মকান প্রাকৃভতক ও ভানফসৃষ্ট দুরম যারগ তাৎক্ষভণক াো প্রদান কযা রচ্ছ। ভনজস্ব াাংগঠভনক 

কাঠারভায অধীরন দ সৃভজত না ররও ভফযভান জনফর রত ভন্বরয়য ভাধ্যরভ পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তয অন্যান্য াংস্থায াাাভএ জরুভয মফা মকরন্দ্র 

গুরুত্বপূণ য দাভয়ত্ব ারন করয আরছ। এ মল্পরাইন  ব্যফায করয অভধদপ্তরযয পায়াযপাইটাযগণ ২০২১ ারর 11941টি করর াো ভদরয়রছ মায ভরধ্য 3474টি অভিকাণ্ড 

4733৪টি েক  দুর্ যটনা, 3093টি অন্যান্য দুর্ যটনা এফাং 641টি  অূামু্বররন্প কর যরয়রছ। 



(৪) ঘূভণ যঝে/ াইরলান: 

আর্দ্ য গ্রীষ্মভন্ডরর অফভস্থত ফাাংরারদরয  স্বতন্ত্র মবৌরগাভরক অফস্থান এরদর মভৌসুভী ফায়ুয  রঙ্গ রঙ্গ প্রভতফছযই ফ যনাা ঘূভণ যঝে,  কারবফািী ঝে এফাং টরন যরডা ফরয় আরন। 

আইরা, ভডয, ভারন এয ভরতা  দুরম যারগ কাজ করয পায়ায াভব য এিন দক্ষ ও ভযক্ক। 2019 ারর সুায াইরলান আম্ফান াযারদর মভাট 99 টি ঘৃধে েঝরে াো 

ধদরয় পায়ায াধব ে 71িন ধনত ও 73 িন আতরক উদ্ধায করযরে। াম্প্রভতক ভরয় যাজধানীয উয ভদরয় দু’দপা ঘূভণ যঝে ফরয় মাওয়ায য অভজযত দক্ষতা কারজ রাভগরয় 

দ্রুততভ ভরয়য ভরধ্য মবরঙ্গ ো ও উরে ো গাছ অাযণ করয জনজীফরন স্বভস্থ আনায় যাজধানীফাভ পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তরযয ভূয়ী প্রাংা করযরছ।  

(৫) মযাড টর: 

পায়ায মেরনয াংখ্যা ীভভত ওয়ায় দ্রুত াোদান ভনভিতকরল্প 2018-19 ার রত গুরুত্বপূণ য ভফভবন্ন েক/ ভা-েরকয ৯৩টি স্থারন আধুভনক াজযঞ্জারভ ভিত  উদ্ধায 

মান ও অূামু্বররন্প ইউভনট মভাতারয়ন কযা ভছররা। ফতযভারন করযানা ভযভস্থভতরত মভাট 73টি স্পরট টর ইউভনট মভাতারয়ন আরছ।  

(৬) াাে ধ/ ভূভভ ধ প্রভতরযারধ কাম যক্রভ: 

আভারদয াাভে অঞ্চররয উরযয ভদরকয ভাটিরত কঠিন ভরায উভস্থভত না থাকায় াাে ধরয আঙ্কা এভভনরতই মফভ। তন্রধ্য আভযা ফফা ও চালাফারদয জন্য 

াারেয উরযয ভদরকয ি ভাটিয স্তয মকরট মপরায় াাে ধ এিন প্রভত ফছরযয অফশ্যম্ভাফী দুরম যাগ ভররফ মদিা ভদরয়রছ। গত ২০২০ ারর ১৩টি াাে ধর/ ভূধভ ধ 

ঘটনা ঘরটরে সমগুররারত পায়ায াধব ে াো ধদরয় ১৪ িন ধনত ও ১৮ িন আতরক উদ্ধায করযরে। এ মথরক ভযত্রাণ মরত ফল ো আগভরনয পূরফ েই তকেতামূরক ভাইধকং ও 

গেংরমাগ কাম েক্রভ চারারনা রয়রে। ধফধধফদ্ধ ও অধ েত দাধয়ত্ব না ওয়া রত্বও াাে ধর পায়ায াধব ে ও ধধবর ধিরপন্স কভীরদয সফা কাম েক্রভ অব্যাত আরে। 

(৭) ফন্যায় উদ্ধায কাম যক্রভ ও ত্রাণ াভগ্রী ভফতযণ: 

াম্প্রভতক ভময় মদরয উত্তযাঞ্চর াংগঠিত আগাভ ফন্যায় কুভেগ্রাভ, নীরপাভাযী, রারভভনযাট, মভৌরবীফাজায, ভযাজগঞ্জ, জাভারপুয মফ করয়কটি মজরায ভফস্তীণ য এরাকা 

োভফত য়। এরনভযভস্থভতরত াংভেষ্ট মজরা প্রাকরদয াভফ যকরমাভগতা ভনরয় পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তরযয স্থানীয় ইউভনট ও ওয়াটায মযভকউ ইউভনট 

ভভন্বতবারফউদ্রুত এরাকায় উদ্ধায কাজ ভযচারনায াাাভ ভফশুদ্ধ াভন, াভন ভফশুদ্ধকযণ ট্াফররট ও ত্রাণাভগ্রী ভফতযণ করয।  

(৮) শু –াভি উদ্ধায: 

পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তরযয উরযাভী কভীযা ভানুরলয াাাভ ভফলুপ্তপ্রায় ও মূল্যফান প্রাণী উদ্ধারযও ছুুঁরট মারচ্ছ । যাজাীরত তারয জভেরয় মাওয়া ফন্ত 

ফাউভয, ফগুোয ধূনরট ভযতূি কূর রে মাওয়া ছাগর, ঢাকা ভফশ্বভফযাররয়য  গামছয আত ফাজ াভি, রারফারগ ওয়াটায ভযজাব যায ট্াাংরক রে মাওয়া মকাযফানীয শু, 

ফহুতর বফরনয কাভণ যর আটরক ো মালা ভফোর, ারয় জার জভেরয় গারছ আটরক ো দুর যব ভভারয়ান ভগ্রভপন কুন উদ্ধায এ াংস্থায অনুসৃত উত্তভ চচ যায করয়কটি নভজয । 

 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A7%80


(9) কভভউভনটি বরাভন্টয়ায প্রস্তুতকযণ: 

২০১১ ারর উন্নয়ন রমাগী ংস্থায আধথ েক ায়তায় পায়ায াধব ে ও ধধবর ধিরপন্স অধধদপ্তয দুরম োগ সভাকাধফরায প্রস্তুধত ধররফ ৬২০০০ কধভউধনটি বরাধিয়ায 

ততধযকযরে কাি শুরু করয। ২০21 ারর 754 জন  এ ম েন্ত মভাট 43888 িনএরাকা ভবভত্তক কধভউধনটি বরাধিয়ায সযধিরেন করয সভৌধরক প্রধক্ষে প্রদান কযা রয়রে। 

ধফধবন্ন আগুন ও দুঘ েটনায় এ কর কধভউধনটি বরাধিয়ায পায়ায াধব ে ও ধধবর ধিরপন্স অধধদপ্তরযয কভীরদয কাঁরধ কাঁধ সযরখ কাি করয এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থান করযরে।  

(১০) মকাভবড-১৯ মযাগী ভযফরন ভফরল অূামু্বররন্প াভব য চালূ: 

অভধদপ্তরযয অূামু্বররন্প দ্বাযা স্পযকাতয ও ভাযাত্মক মছাঁয়ারচ মযাগী ভযফন ভনভলদ্ধ থাকররও তফভশ্বক করযানা ভযভস্থভতরত ভানফতায ডারক াো ভদরয়  পায়ায াভব য ও 

ভভবর ভডরপন্প ভফরলবারফ ভিত অূামু্বররন্প মমারগ মযাগী ভযফন অব্যাত মযরিরছ। করযানাকারর ভনরজরদয জীফনরকও ঝুঁভকরত মপরর অভিরনারদয গৃীত এ দরক্ষ 

আক্রান্ত ভানুরলয ভরন আায ঞ্চায করযরছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তরযয ইরনারবন/ ভডভজটার কাম যক্ররভয পরটা গ্যারাভয 

  

২৭ ভডরম্বয ২০২০ তাভযরি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তযক বার্চযয়ার উভস্থভতয ভাধ্যরভ ২০টি 

নফভনভভ যত পায়ায মেন এয শুব উরদ্ভাধন অনুষ্ঠান পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প 

অভধদপ্তয রত যাভয ম্প্রচায কযা রচ্ছ 

২৭ ভডরম্বয ২০২০ তাভযরি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তযক বার্চযয়ার ভাধ্যরভ ২০টি নফভনভভ যত পায়ায 

মেন একাভধক প্রকরল্পয এয শুব উরদ্ভাধন অনুষ্ঠামন পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প 

অভধদপ্তয প্রারন্ত উভস্থত ভাননীয় স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রী, ভাননীয় াংদ দস্যবৃন্দ এফাং ভাভযচারকবৃন্দ 

 

  

২৭ ভডরম্বয ২০২০ তাভযরি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তযক বার্চযয়ার ভাধ্যরভ ২০টি নফভনভভ যত পায়ায মেন একাভধক প্রকরল্পয এয শুব উরদ্ভাধন অনুষ্ঠামন পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প 

অভধদপ্তয প্রারন্ত উভস্থত ভাননীয় স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রী, ভাননীয় াংদ দস্যবৃন্দ ও স্থানীয় জনপ্রভতভনভধবৃন্দ 



  

১৩ এভপ্রর ২০২১ তাভযরি ভচফ, সুযক্ষা মফা ভফবাগ ভরাদয়  পায়ায াভব য ও ভভবর 

ভডরপন্প দয দপ্তয ভযদ যন কযরছন 

১৩ এভপ্রর ২০২১ তাভযরি ভচফ, সুযক্ষা মফা ভফবাগ ভরাদয়  পায়ায াভব য ও ভভবর 

ভডরপন্প অভধদপ্তরযয ভাভযচারক ও ভযচারকবৃরন্দয ারথ ভতভফভনভয় কযরছন 

 

  

৯-১১ র্র্হসম্বয ২০২০ তোর্যহি অনুর্ষ্ঠত ভডভজটার ওয়ার্ল্য ২০২০ এ বোচুিয়োর েোটপহভ িয ভোধ্যহভ স্টর র্যদ িনকোযীহদয পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তরযয  ট্রসফো সম্পর্কিত তথ্য 

প্রদোন কযোয র্িয র্চত্র 



 

  

২৩ আগষ্ট ২০২০ তাভযরি  ১ভ ফারযয ভরতা ভাড কররার ভডবাই পয ল্যান্ড স্লাইড ব্যফারযয ভাধ্যরভ ভূভভধ রত আত উদ্ধারযয ফাস্তফ অনুীরন 

 

  

সুযক্ষা মফা ভফবারগয ইরনারবন টিরভয ভাভক বায় অভধদপ্তরযয ইরনারবন টিভ 

দস্যরদয অাংগ্রণ 

মকাভবড-১৯ ভযভস্থভতরত Zoom Online Platform ব্যফায করয 

মভন্টযগরণয ারথ অভধদপ্তরযয ইরনারবন টিরভয বা 

ভাড করন্টার ভডবাই 



  

10-11 জুন 2021 তাভযরি অভধদপ্তরযয উরযারগ খুরনা ভফবারগয কভ যকতযাগরণয 

অাংগ্ররণ জুভ অনরাইন োটপযভ ব্যফায করয ‘মফা প্রদারন উদ্ভাফন’ ভফলয়ক ২ 

ভদরনয প্রভক্ষণ কভ যারা 

19-20 জুন 2021 তাভযরি অভধদপ্তরযয উরযারগ জুভ অনরাইন োটপযভ ব্যফায করয 

“নাগভযক মফায় উদ্ভাফরনয আফশ্যকতা” ীল যক ২ ভদনব্যাী কভ যারায় অাংগ্রণকাযী 

যাংপুয ভফবারগয কভ যকতযাবৃন্দ 

 

  

জাতীয় তথ্য ফাতায়রন  পায়ায মপটি ম্যারনজায মকার যয বভতয কাম যক্রভ ম্পাদরনয 

জন্য ভরন্ক্ 

অনরাইরন পায়ায মপটি ম্যারনজায মকার য বভতযয জন্য প্রস্তুতকৃত পটওয়ূায 



  

অভধদপ্তরযয উরযারগ ১৫ জুন ২০২১ তাভযরি জুভ অনরাইন োটপযরভয ভাধ্যরভ 

‘নাগভযক ন্কুভষ্টরত মফা ভজকযণ’ ীল যক মভভনারয অাংগ্রণকাযী যাজাী 

ভফবারগয ৫৫জন কভ যকতযা-কভ যচাযী 

অভধদপ্তরযয উরযারগ 28 জুন ২০২১ তাভযরি জুভ অনরাইন োটপযরভয ভাধ্যরভ 

‘ভজকযরণয ভাধ্যরভ মফায ভান বৃভদ্ধ’ ীল যক মভভনারয অাংগ্রণকাযী চট্টগ্রাভ 

ভফবারগয কভ যকতযা-কভ যচাযী 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



পায়ায াভব য ও ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তয অনুসৃত উত্তভচচ যায পরটাগ্যারাভয 

  

মযাভঙ্গা যণাথীরদয অভিভনফ যাণ প্রভক্ষণ মদয়া রচ্ছ অনুরূদ্ধ রয় জভঙ্গ দভনাভবমারন আইনশৃঙ্খরা ফাভনীরক ায়তাদান কযরছ পায়ায াভব য ও 

ভভবর ভডরপন্প অভধদপ্তরযয 

  

ভফযভান জনফর রত ভন্বরয়য ভাধ্যরভ জাতীয় জরুভয মনটওয়ারকয দাভয়ত্ব ারন আকভিক ঝরো ফাতার মবরঙ্গ ো ও উরে ো গাছ অাযন করয জনজীফন স্বাবাভফক 

যািায় ভনরয়াভজত পায়ায াভব যময কভীবৃন্দ 



 

  

ীযগাছা, যাংপুরয সৃষ্ট আকভিক ফন্যায় ২৫ মরন্ফম্বয ২০২০ তাভযরি পায়ায াভব য 

কভীরদয উদ্ধায কাম যক্রভ 

৩১ জুরাই ২০২০ তাভযরি ডফরমুভযাং, চট্টগ্রারভ কুর রে মাওয়া গফাভদশু পায়ায 

াভব য কভীরদয প্ররচষ্টায় উদ্ধায কাম যক্রভ 

  

৫ ভাচ য ২০২১ তাভযরি চাঁদপুরযয াজীগঞ্জ থানায াভরনয একটি গারছয ডারর ভতন ভদন 

ধরয আটরক থাকা ভফোররক উদ্ধায কযমছ পায়ায াভব যরয উদ্ধাযকভীযা 

১৭ জুরাই ২০২০ তাভযরি ফুরছভে, ভদনাজপুয উরজরায় আকভিক ফন্যায় 

জরাফদ্ধরদয উদ্ধারয পায়ায াভব য কভীরদয তৎযতা 

https://www.chattolarkhabor.com/35292/%e0%a6%9a%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%87-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%b8/


 


