
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

অি িনব াপণ, উার
কায ম ও
িচিকৎসা সবা
পিরচালনা;

১৬

[১.১] অিিনব াপণ, ঘ টনা কবিলতেদর উার ও
িচিকৎসালেয় ানার

[১.১.১] সাড়া দানত ঘ টনা % ৯ ১০০ ১০০

[১.২] অাুেল সািভ স পিরচালনা [১.২.১] দানত অাুেল সািভ স % ৩ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৯৫

[১.৩] তাৎিণক সবা দােনর জ টহল কায ম
পিরচালনা

[১.৩.১] টহল কায েমর জ িনধ ািরত পেয় সংা ২ ৯২ ৯১ ৯০ ৯০

[১.৪] িভিভআইিপ/ িভআইিপগেণর অি িনরাপা
দান

[১.৪.১] মাতােয়নত ইউিনট % ২ ১০০ ১০০

২

ঘ টনায় য়িত
রাধকে
িতেরাধলক
কায ম পিরচালনা;

১৫

[২.১] জনসেচতনতার লে অিঘ টনা, উার ও
িমকসহ অা ঘ টনায় য়িতেরাধকে
মহড়া আেয়াজন

[২.১.১] বতল/ বািণিজক ভবেন পিরচািলত
মহড়া

সংা ২ ৫২০ ৫০০ ৪৭০ ৪৪০ ৪০০ ২১৬

[২.১.২] বি এলাকায় পিরচািলত মহড়া সংা ২ ৩০০ ২৭০ ২৫০ ২২০ ২০০ ১১২

[২.১.৩] হাসপাতাল/া কে পিরচািলত
মহড়া

সংা ২ ৩৫০ ৩২০ ৩০০ ২৭০ ২৫০ ৮৬

[২.১.৪] শিপংমল, হাটবাজার িবপিণিবতােন
আেয়ািজত মহড়া

সংা ২ ২৫০০ ২৩০০ ২১০০ ১৯০০ ১৭০০ ৭৯২

[২.১.৫] সরকাির িতােন আেয়ািজত মহড়া সংা ২ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ৬৭

[২.১.৬] সড়ক, মহাসড়েকর িঁকণ  ােন
পিরচািলত মহড়া

সংা ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৩১

[২.১.৭] ল বর, স বর, নৗ-বর,
লঘাট, ফরীঘােট পিরচািলত মহড়া

সংা ১ ৩৬ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ২০

[২.১.৮] ধময় িতােন পিরচািলত মহড়া সংা ১ ২৪০ ২২০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ৬১

[২.২] জনসেচতনতার লে টেপাািফ ও
গণসংেযাগ পিরচালনা

[২.২.১] পিরচািলত টেপাািফ ও গণসংেযাগ সংা ২ ৬৫০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ২৩০৭



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
জনসেচতনতা ও
সমতা িকরেণ
িশণ দান;

১৫

[৩.১] অি িতেরাধ ও িনব াপণ, উার, াথিমক
িচিকৎসা এবং িমকসহ অা েয াগ সেক
সেচতনতা ির লে দানত মৗিলক িশণ

[৩.১.১] িশ িতােন কম রতেদর দানত
মৗিলক িশণ

সংা
(জন)

৪ ৩৬০০০ ৩৫০০০ ৩৪০০০ ৩৩০০০ ৩২০০০ ১৮৮৪০

[৩.১.২] সরকাির িতােন পিরচািলত মৗিলক
িশণ

সংা
(জন)

২ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ২৭৩

[৩.১.৩] শিপংমল, হাটবাজার ও িবপিণিবতােন
দানত মৗিলক িশণ

সংা ২ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১০০ ৮৩

[৩.১.৪] বতল/ বািণিজক ভবেন দানত
মৗিলক িশণ

সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৫৩

[৩.২] ফায়ার সািভ স কম বািহনীর জ পিরচািলত
িশণ

[৩.২.১] কম কতা/ কম চারীেদর (সাচ  এা
রসিকউ, াকচারাল ফায়ার ফাইং, হাজমট,
িবএ ালারী এবং া াইড ইতািদ) িবষেয়
দানত িশণ

সংা
(জন)

২ ৪৫০ ৪২০ ৩৮০ ৩৫০ ৩২০ ১২০

[৩.২.২] িবেশষ লািন ং সশন আেয়াজন সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৩.৩] কিমউিন ভলািয়ার তকরণ
[৩.৩.১] নন কিমউিন ভলািয়ার ত

সংা
(জন)

১ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৬৮৫

[৩.৩.২] কিমউিন ভলািয়ারেদর সেতজকরণ
িশণ

সংা
(জন)

১ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৪৭৭

৪
অি িনরাপা
বািদ
জারদারকরণ;

১৩
[৪.১] িবিভ িতােনর অি িনরাপা বািদ
জারদারকরণ

[৪.১.১] িশ িতানসহ অা িতােন
পিরচািলত পিরদশ ন

সংা ৫ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ১১৯৭

[৪.১.২] দানত ফায়ার লাইেস % ৪ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৮৭

[৪.১.৩] িবিভ িতােন পিরচািলত সােভ  সংা ২ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ৩৬১

[৪.১.৪] দানত বতল ও বািণিজক ভবেনর
ফায়ার সফ ছাড়প

% ২ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৭৫



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ এর
ািতািনক
সমতা ি।

১১

[৫.১] ১১ মডান  ফায়ার শন াপন কের
আওতায় ফায়ার শন িনম াণ

[৫.১.১] িনিম ত ফায়ার শন সংা ২ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ০২

[৫.২] ংেদিনং এিবিল অব ফায়ার ইমােজি
রসপ (সফার) ক বাবায়ন

[৫.২.১] সত সফার ক % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৪৯

[৫.৩] বব শখ িজব ফায়ার একােডিম াপন
ক

[৫.৩.১] সত জিম অিধহণ িয়া % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪০

[৫.৩.২] িডিপিপ খসড়া ণয়নব ক রা সবা
িবভােগ রণ

তািরখ ১ ৩০-০৫-২০২২ ০৬-০৬-২০২২ ১২-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ২৯-০৬-২০২২

[৫.৪] ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ অিধদেরর
কম কতা কম চারীেদর জ ৬ বতল িবিশ
আবািসক ভবন িনম াণ কের িডিপিপ রা সবা
িবভােগ রণ

[৫.৪.১] ণয়নত িডিপিপ তািরখ ১ ২৩-০২-২০২২ ১৫-০৩-২০২২ ৩১-০৩-২০২২ ১০-০৪-২০২২ ২৪-০৪-২০২২

[৫.৫] দেশর ণ  ােন ২৯ ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ শন াপন কের িডিপিপ
রা সবা িবভােগ রণ

[৫.৫.১] ণয়নত িডিপিপ তািরখ ১ ২৩-০৩-২০২২ ১০-০৪-২০২২ ২৪-০৪-২০২২ ০৩-০৫-২০২২ ২৪-০৫-২০২২

[৫.৬] ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ অিধদেরর
১০ িবেশষািয়ত অিিনব াপণ ও উার ইউিনট
াপন কের িডিপিপ রা সবা িবভােগ রণ

[৫.৬.১] ণয়নত িডিপিপ তািরখ ১ ২৭-০৪-২০২২ ০৫-০৫-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ২৫-০৫-২০২২ ০২-০৬-২০২২

[৫.৭] ঢাকা িবভােগর ণ  ােন ৪৪ ফায়ার
সািভ স ও িসিভল িডেফ শন াপন কের
িডিপিপ রা সবা িবভােগ রণ

[৫.৭.১] ণয়নত িডিপিপ তািরখ ১ ২৭-০৪-২০২২ ০৩-০৫-২০২২ ১২-০৫-২০২২ ১৯-০৫-২০২২ ২৬-০৫-২০২২

[৫.৮] দেশর উরােলর (রাজশাহী, রংর,
ময়মনিসংহ ও িসেলট িবভাগ) ণ 
উপেজলা/থানা সদর/ােন ৪৯ ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ শন াপন কের িডিপিপ
রা সবা িবভােগ রণ

[৫.৮.১] ণয়নত িডিপিপ তািরখ ১ ২৮-০৪-২০২২ ০৪-০৫-২০২২ ১১-০৫-২০২২ ১৯-০৫-২০২২ ৩০-০৫-২০২২

[৫.৯] দেশর দিণােলর (চাম, লনা ও
বিরশাল িবভাগ) ণ  উপেজলা/থানা সদর/ােন
৬০ ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ শন াপন
কের িডিপিপ রা সবা িবভােগ রণ

[৫.৯.১] ণয়নত িডিপিপ তািরখ ১ ২৬-০৫-২০২২ ০১-০৬-২০২২ ০৯-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ২৬-০৬-২০২২



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ০.৯১

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ১.৫৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ০.৮৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৩৯

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৬৬

*সামিয়ক (provisional) ত


