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কর্ িসম্পাদফনর সারব িক রচত্র  

সাম্প্ররতক অজিন, চযাফলঞ্জ এবং ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 

সাম্প্ররতক বছরসমূফহর (রনজ দপ্তফরর আওতাধীন ৩ বছফরর) প্রধান অজিনসমূহ: 
 

ফায়ার সারভিস ও রসরভল রিফফন্স অরধদপ্তর অরিকান্ডসহ সর্ সকান দুফর্ িাগ-দুর্ িটনায় প্রথর্ সাড়াদানকারী সসবাধর্ী প্ররতষ্ঠান। অত্র অরধদপ্তফরর 

আওতাধীন 3টি সজলা কার্ িালফয়র র্ফে অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি হল বৃহত্তর কুরিয়া ফায়ার সারভিস ও রসরভল রিফফন্স কার্ িালয়। গরত, সসবা ও 

তযাফগর মূলর্ফে উজ্জীরবত হফয় অত্র রবভাফগর আওতাধীন কর্ীরা রদন-রাত ২৪ র্ন্টা র্ানুফষর কল্যাণ ও সসবায় রনফয়ারজত। জনগফণর 

সদারফগাড়ায় অত্র অরধদপ্তফরর সসবা সপৌৌঁফছ সদয়ার লফক্ষ্য ইফতার্ফে বৃহত্তর কুরিয়া সজলায় 11টি ফায়ার সেশন চালু করা হফয়ফছ এবং 2টি 

ফায়ার সেশন স্থাপফনর কার্ িক্রর্ চলর্ান।  

 অত্র দপ্তফরর আওতাধীন সেশনসমূহ কর্তিক সর্ সকান দুর্ িটনা তাৎক্ষ্রণক সর্াকাফবলার জন্য দুর্ িটনাপ্রবণ (03টি) পফয়ফন্ট রনয়রর্ত টহল 

রিউটি পররচালনা করা হফে। র্ার  ফফল অরি-দুর্ িটনাসহ সর্ সকান ধরফনর দুর্ িটনায় অরত দ্রুত সাড়া প্রদান করায় জান-র্াফলর 

ক্ষ্য়ক্ষ্রতর পররর্ান অফনকাংফশ হ্রাস সপফয়ফছ।  

 উফেখফর্াগ্য কার্ িক্রফর্র র্ফে রফয়ফছ ঘূরন িঝড়, জফলাোস, সড়ক দুর্ িটনা, সনৌ দুর্ িটনা সহ অন্যান্য  দুর্ িটনায় সফলতার সকল  কার্ িক্রর্ 

পররচালনা কফরফছ।  

 অত্র দপ্তফরর কর্ীফদর র্ফনাবল এবং সপশাগত দক্ষ্তা বৃরির লফক্ষ্য অত্র দপ্তফরর আওতাধীন রবরভন্ন ফায়ার সেশন হফত 

কর্ িকতিা/কর্ িচারীফদর সহকারী পররচালক, ফায়ার সারভিস ও রসরভল রিফফন্স, কুরিয়া দপ্তফরর র্ােফর্  রবভাগীয় সদর দপ্তফর অরি-

রনব িাপণ, উিার ও প্রাথরর্ক রচরকৎসা রবষয়ক প্ররশক্ষ্ণসহ বহুতল ও বারণরজযক ভবফনর অরি-রনব িাপফণর জন্য অত্র রবভাফগ সেভহাট ি 

সকাস ি, MFR & CSSR, Crush Programme চলর্োন আযে।  

 ভূরর্ ম্প দুর্ মটনোয় উদ্ধোর  োজ  রোর জন্য USAR টির্ এবং কেশোল ফোয়োর ফোইটিং, ওয়োটোর করসর উ টির্ গঠন  রো হযয়যে।  

 অরি-সসনাফদর শারীররক রফটফনস রাখার জন্য প্ররতটি ফায়ার সেশফন রপটি আইফটর্ সার্গ্রী সরবরাহ কফর রর্রন রজফর্ পররণত করা 

হফয়ফছ।  

 এছাড়াও ভূরর্কম্প পরবতী উিারকাফজ সহফর্ারগতা করার জন্য CDMP সকাফস ি প্ররশক্ষ্ফণর কুরিয়া সজলা শহফরর স্থানীয় 

বারসন্দাফদর প্ররশক্ষ্ফণর র্ােফর্ ভলারন্টয়ার ততররর কার্ িক্রর্ চলর্ান আফছ। ইফতার্ফে 100 জন করর্উরনটি ভলারন্টয়ার ততরর করা 

হফয়ফছ।  

 অত্র দপ্তফরর অরিরনব িাপণ খাফত ২০১৯-২০২০ অথ িবছফর 18.210,53,515/-  ও ২০২০-২০২১ অথ িবছফর 12,94,476/- টাকা রাজস্ব 

আদায় করা হফয়ফছ।  
 

সর্স্যা ও চযাফলঞ্জসমূহ: 

 শহর এলাকায় অরিরনব িাপফণর জন্য পর্ িাপ্ত পারনর অভাব, পর্ িাপ্ত হাইফেন্ট ব্যবস্থা না থাকা, ট্রারফক জযার্ ও অপ্রসস্থ রাস্তার্াফটর 

কারফণ অরিরনব িাপণ কিকর। বহুর্ারত্রক ঝৌঁরকপূণ ি অরিকান্ড, অপররকরল্পত নগরায়ণ ও রশল্পায়ন এবং রবদ্যর্ান আইন রবরধ-রবধান না সর্ফন 

বহুতল ভবন রনর্ িাণ ও আবারসক এলাকায় সকরর্কযাল সদাকান পাট, সগািাউন স্থাপফনর ফফল অরিকান্ডসহ অন্যান্য দুর্ িটনায় অপাফরশনাল 

কার্ িক্রর্ পররচালনায় দু:সাে হফয় পড়ফছ। আধুরনক ও যুফগাপফর্াগী উিার সরঞ্জার্ারদর স্বল্পতা, জনবল স্বল্পতাসহ নানারবধ জটিলতা 

সর্াকাফবলার কারফণ অরপ িত দারয়ত্ব সঠিকভাফব পররচালনা ব্যহত হফে।  
 

ভরবষ্যৎ পররকল্পনা: 

 (১) ফায়ার সারভিস ও রসরভল রিফফন্স সেশফনর জরাজীণ ি ভবফনর স্থফল নতুন ভবন রনর্ িাণসহ কুরিয়া, চুয়ািাঙ্গা ও সর্ফহরপুর 

সজলায় নূন্যতর্ 40 জন ভলারন্টয়ার প্ররশক্ষ্ণ প্রদান ও তারলকাভূক্তকরণ করা। 

২০২১-২০২২ অথ িবছফরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহঃ- 

 অরিকান্ডসহ সর্ সকান দুর্ িটনায় ১০০ ভাগ সাড়া প্রদান করা হফব; 

 তাৎক্ষ্রণক সসবা প্রদাফনর জন্য দুর্ িটনা প্রবণ 3টি পফয়ফন্ট টহল কার্ িক্রর্ পররচালনা করা হফব; 

 186টি অরি রনব িাপণ, উদ্ধার ও প্রাথরমক রিরকৎসার মহড়া পররিালনা করা হদব; 

 অরিরনরাপত্তা রনরিতকদে ৩১৮টি রবরিন্ন রশেসহ অন্যান্য প্ররতষ্ঠান পররেশ িন করা হদব; 

 অরি রনব িাপণী মমৌরলক প্ররশক্ষদণর মােদম 21০০ জনদক প্ররশরক্ষত করা হদব; 

 জনসদিতনতা বৃরদ্ধকদে 165 টি টদপাগ্রারি ও গণসাংদ াগ পররিালনা করা হদব; 

 সক্ষমতা বৃরদ্ধকরদণ 25 জন জনবলদক রবদশষ প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদব; 

 িায়ার ররদপাট ি ও লাইদসন্স বাবে 15 লক্ষ্ টাকা রাজস্ব আোয় করা হদব;  

 রনম িাণাধীন ২টি িায়ার মেশন পররেশ িন করা হদব। 
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প্রস্তাবনা 

 

প্রারতষ্ঠারনক দক্ষ্তা বৃরি, স্বেতা ও জবাবরদরহ সজারদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পফদর 

 র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরফণর র্ােফর্  রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়ফনর লফক্ষ্য- 

 

 

সহকারী পররচালক, ফায়ার সারভিস ও রসরভল রিফফন্স কুরিয়া 

 

এবং 

উপপররচালক, ফায়ার সারভিস ও রসরভল রিফফন্স খুলনা রবভাগ, খুলনা 

 

         এর মদে ২০২১ সাদলর জুন মাদসর 24 তাররদে  এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

 

            এই  চুরক্তফত স্বাক্ষ্রকারী উভয়পক্ষ্ রনম্নরলরখত রবষয়সমূফহ সম্মত হফলন:  
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সসকশন ১ 

                        রূপকল্প, অরভলক্ষ্য, সকৌশলগত উফেশ্যসমূহ এবং কার্ িাবরল 

১.১ রূপকল্প: 

 

 ‘‘অরিকাণ্ডসহ সকল দুফর্ িাগ সর্াকারবলা ও নাগররক সুরক্ষ্া রনরিতকরমণর মােদম এরশয়ার অন্যতম মেষ্ঠ প্ররতষ্ঠান রহদসদব 

   সক্ষমতা অজিন’’ 

  

 ১.২ অরভলক্ষ্য: 

 ‘‘ দুফর্ িাগ-দুর্ িটনায় জীবন ও সম্পে রক্ষ্ার র্ােফর্ রনরাপদ বাংলাফদশ গফড় সতালা’’ 

 

১.৩ কর্ িসম্পাদফনর সক্ষ্ত্র: 

১) অরি রনব িাপণ, উিার কার্ িক্রর্ ও রচরকৎসা সসবা পররচালনা; 

 ২) দুর্ িটনায় ক্ষ্য়ক্ষ্রত সরাধকফল্প প্ররতফরাধমূলক কার্ িক্রর্ পররচালনা; 

৩) জনসফচতনতা বৃরিকরফণ প্ররশক্ষ্ণ প্রদান; 

৪) অরি রনরাপত্তা ব্যবস্থারদ সজারদারকরণ; 

৫) ফায়ার সারভিস ও রসরভল রিফফন্স এর প্রারতষ্ঠারনক সক্ষ্র্তা বৃরি। 

 

       সুশোসন ও সংস্কোরমূল   র্ মসম্পোদযনর কেত্র  

 

১) সুশোসন ও সংস্কোরমূল   ো মক্রর্ কজোরদোর রণ। 

 

১.৪ কার্ িাবরল:  

1. অরিরনব িাপণ, অরিপ্ররতফরাধ ব্যবস্থা সজারদার করা এবং সর্ সকান দুর্ িটনা/দুফর্ িাফগ অনুসন্ধান ও উিারকার্ ি পররচালনা করা; 

2. দুর্ িটনা ও দুফর্ িাফগ আহতফদর প্রাথরর্ক রচরকৎসা প্রদান, গুরুতর আহতফদর দ্রুত হাসপাতাফল সপ্ররণ এবং সরাগীফদর অযামু্বফলন্স সসবা 

প্রদান; 

3. জনসফচতনতা ও সকল স্থাপনায় অরি দুর্ িটনাফরাধকফল্প প্রফয়াজনীয় প্ররশক্ষ্ণ, পরার্শ ি, র্হড়া এবং দুর্ িটনা-দুফর্ িাগ তাৎক্ষ্রণকভাফব 

সর্াকারবলার জন্য সদফশর রবরভন্ন গুরুত্বপূণ ি জায়গায় টহল রিউটি কার্ িক্রর্ পররচালনা করা;  

4. ওয়যারহাউজ, ওয়াকিশপ  ও বহুতল ভবফনর অরি প্ররতফরাধ ও রনব িাপণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নপূব িক ফায়ার লাইফসন্স ও ছাড়পত্র প্রদান 

প্রদান করা; 

5. দুফর্ িাগ ব্যবস্থাপনা রবষফয় সরকারফক সকৌশলগত পরার্শ ি প্রদান এবং আন্তজিারতক অরিরনব িাপণ ও সবসার্ররক প্ররতরক্ষ্া 

সংস্থাসমূফহর সফঙ্গ রলয়াঁফজা রক্ষ্া ও এতদসংরিি আন্তজিারতক সভা সসরর্নাফর প্ররতরনরধত্ব করা; 

6. ফায়ার সারভিস ও রসরভল রিফফন্স অরধদপ্তফরর উন্নয়ফনর জন্য পররকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়নসহ অরিরনব িাপণ ও সবসার্ররক প্ররতরক্ষ্া 

রবষফয় গফবষণা কার্ িক্রর্ পররচালনা; 

7. জান-র্াফলর রনরাপত্তা বৃরিসহ দুফর্ িাগ সর্াকারবলায় সস্বোফসবক ততরর করা; 

8. সরকারর, আধা-সরকারর, স্বায়ত্বশারসত প্ররতষ্ঠান সমূফহর কর্ িকতিা-কর্ িচারী, জনসাধারণ ও রশক্ষ্াথীফদর অরিরনব িাপণ প্ররতফরাধ 

এবং সবসার্ররক প্ররতরক্ষ্া রবষফয় প্ররশক্ষ্ণ প্রদান;  

9. অরধদপ্তফরর জনবফলর দক্ষ্তা বৃরির লফক্ষ্য অরিরনব িাপণ, উিার ও প্রাথরর্ক রচরকৎসা রবষফয় যুফগাপফর্ারগ আন্তজিারতক র্াফনর 

প্ররশক্ষ্ফণর ব্যবস্থা করা; 

10. আইন অনুর্ায়ী সারভিস চাফজির রবরনর্ফয় সসবা প্রদান ও সংর্টিত অরিকাফণ্ডর তদন্ত কফর প্ররতফবদন প্রণয়ন করা। 
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সসকশন-২  

রবরভন্ন কার্ িক্রফর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

কর্ িসম্পাদন সূচকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অর্জন 

লক্ষ্যর্াত্রা  

২০২১-২২ 

প্রফক্ষ্পণ   
রনধ িাররত লক্ষ্যর্াত্রা অজিফনর 

সক্ষ্ফত্র সর্ৌথভাফব দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্েণালয়/রবভাগ/ সংস্হাসমূফহর 

নার্ 

 

উপাত্তসূত্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

দুফর্ িাগজরনত ঝৌঁরক ও ক্ষ্য়ক্ষ্রত 

হ্রাস 

 

পররচারলত দুফর্ িাগ রবষয়ক 

র্হড়া 
সংখ্যা  410 290 

192 
200 250 

আওতোিীন ফোয়োর কেশন 

সমূহ, সংরিি প্ররতষ্ঠান 

কর্তিপক্ষ্, স্থানীয় সরকার 

প্ররতষ্ঠানসমূহ, সজলা প্রশাসন, 

দুফর্ িাগ ব্যবস্থাপনা অরধদপ্তর 

র্াঠ পর্ িাফয়র 

দপ্তরসমূহ হফত 

প্রাপ্ত র্ারসক, 

তত্রর্ারসক ও 

বারষ িক প্ররতফবদন  

টফপাগ্রারফ ও গণসংফর্াগ সংখ্যা  215 155 165 200 250 

আওতোিীন ফোয়োর কেশন 

সমূহ, স্থানীয় সরকার 

প্ররতষ্ঠানসমূহ, সজলা প্রশাসন, 

দুফর্ িাগ ব্যবস্থাপনা অরধদপ্তর 

র্াঠ পর্ িাফয়র 

দপ্তরসমূহ হফত 

প্রাপ্ত র্ারসক, 

তত্রর্ারসক ও 

বারষ িক প্ররতফবদন  

প্রদানকৃত সর্ৌরলক প্ররশক্ষ্ণ 
সংখ্যা 

(জন) 
919 934 1350 1500 1950 

আওতোিীন ফোয়োর কেশন 

সমূহ, সংরিি প্ররতষ্ঠান 

কর্তিপক্ষ্, সজলা প্রশাসন, 

স্থানীয় সরকার প্ররতষ্ঠানসমূহ, 

দুফর্ িাগ ব্যবস্থাপনা অরধদপ্তর 

র্াঠ পর্ িাফয়র 

দপ্তরসমূহ হফত 

প্রাপ্ত র্ারসক, 

তত্রর্ারসক ও 

বারষ িক প্ররতফবদন 
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সসকশন ৩  র্ মসম্পোদন পরর ল্পনো   

কর্ িসম্পাদন সক্ষ্ত্র সক্ষ্ফত্রর 

র্ান 

কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূচক গণনা 

পিরত 

একক কর্ ি 

সম্পাদন 

সূচফকর 

র্ান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/রনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রফক্ষ্পণ 

২০২২-

২৩ 

প্রফক্ষ্পণ 

২০২৩-

২৪ ২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অরত 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্াফনর 

রনফম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কর্ িসম্পাদন সক্ষ্ত্রসমূহ  

[১] অরি রনব িাপণ, 

উিার কার্ িক্রর্ ও 

রচরকৎসা সসবা 

পররচালনা 

১৯ [১.১] অরি রনব িাপণ কার্ িক্রর্ গ্রহণ; [১.১.১] সাড়া প্রদানকৃত অরি 

দুর্ িটনা 
গড় % ৯ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[১.২] দুর্ িটনার রবপরীফত উিার কার্ িক্রর্ 

গ্রহণ; 

[১.২.১] পররচারলত উিার কার্ ি 
গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[১.৩] দুর্ িটনা কবরলতফদর 

তাৎক্ষ্রণকভাফব রচরকৎসালফয় স্থানান্তর; 

[১.৩.১] দুর্ িটনা কবরলতফদর 

রচরকৎসালফয় স্থানান্তর 
গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[১.৪] অযামু্বফলন্স সারভিস পররচালনা [১.৪.১] প্রদানকৃত অযামু্বফলন্স 

সারভিস 
গড় % ২ 1062 715 ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৯০ ৯০ 

[১.৫] তাৎক্ষ্রণক সসবা প্রদাফনর জন্য 

টহল কার্ িক্রর্ পররচালনা 

[১.৫.১] টহল কার্ িক্রফর্র জন্য 

রনধ িাররত পফয়ন্ট 

ক্রর্ 

পুরঞ্জভূত 

সংখ্যা 

 
২ 3 3 3 2 1 5 - 4 5 

[১.৬] রভরভআইরপ/ রভআইরপগফণর 

অরি রনরাপত্তা প্রদান 

[১.৬.১] সর্াতাফয়নকৃত ইউরনট 
গড় % ১ 100 100 100 - - - - 100 100 

 

 

[২] দুর্ িটনায় 

ক্ষ্য়ক্ষ্রত 

সরাধকফল্প 

প্ররতফরাধমূলক 

কার্ িক্রর্ 

পররচালনা 

 

 

১৮ [২.১] জনসফচতনতার লফক্ষ্য 

অরিদুর্ িটনা, উিার ও ভূরর্কম্পসহ 

অন্যান্য দুর্ িটনায় ক্ষ্য়ক্ষ্রতফরাধকফল্প 

র্হড়া আফয়াজন 

[২.১.১] বহুতল/ বারণরজযক ভবফন 

পররচারলত র্হড়া সর্রি সংখ্যা ২ 23 58 15 14 12 11 9 17 20 

[২.১.২] বরস্ত এলাকায় পররচারলত 

র্হড়া 
সর্রি 

সংখ্যা 

 
২ 25 8 10 9 8 7 6 12 15 

[২.১.৩] হাসপাতাল/স্বাস্থয সকফে 

পররচারলত র্হড়া 
সর্রি সংখ্যা ২ - 17 20 18 16 14 12 22 25 

[২.১.৪]  শরপংর্ল, হাটবাজার 

রবপরণরবতাফন আফয়ারজত র্হড়া সর্রি সংখ্যা ২ 238 238 90 81 72 63 54 95 100 

[২.১.৫] সড়ক, র্হাসড়ফকর 

ঝৌঁরকপূণ ি স্থাফন পররচারলত র্হড়া 
সর্রি সংখ্যা ২ - - 4 3 2 1 - 5 6 

[২.১.৬]  রশক্ষ্া প্ররতষ্ঠাফন 

আফয়ারজত র্হড়া 
সর্রি সংখ্যা ২ 93 53 30 27 24 21 18 32 35 

[২.১.৭] সরকারর প্ররতষ্ঠাফন  

আফয়ারজত র্হড়া 
সর্রি সংখ্যা ১ 54 60 14 13 11 9 8 15 20 

[২.১.৮] স্থল বন্দর, সমুদ্র বন্দর, 

সনৌ-বন্দর, লঞ্চর্াট, সফরীর্াফট 

পররচারলত র্হড়া 

সর্রি 
সংখ্যা 

 
১ - - 3 2 2 - - 4 5 
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কর্ িসম্পাদন সক্ষ্ত্র সক্ষ্ফত্রর 

র্ান 

কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূচক গণনা 

পিরত 

একক কর্ ি 

সম্পাদন 

সূচফকর 

র্ান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/রনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রফক্ষ্পণ 

২০২২-

২৩ 

প্রফক্ষ্পণ 

২০২৩-

২৪ ২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অরত 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্াফনর 

রনফম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

   [২.১.৯] ধর্ীয় প্ররতষ্ঠাফন 

পররচারলত র্হড়া 
সর্রি 

সংখ্যা 

 
১ 1 2 12 11 10 25 8 13 15 

[২.২] জনসফচতনতার লফক্ষ্য টফপাগ্রারফ 

ও গণসংফর্াগ পররচালনা 

[২.২.১] পররচারলত টফপাগ্রারফ ও 

গণসংফর্াগ 
সর্রি 

সংখ্যা 

 
৩ 225 163 165 149 132 116 99 170 175 

[৪] অরি রনরাপত্তা 

ব্যবস্থারদ 

সজারদারকরণ 

 

১৩ 

 

[৩.১] রবরভন্ন প্ররতষ্ঠাফনর অরি রনরাপত্তা 

ব্যবস্থারদ সজারদারকরণ 

[৩.১.১] রশল্প প্ররতষ্ঠাফন পররচারলত 

পররদশ িন  
সর্রি 

সংখ্যা 

 
৪ 23 150 153 138 122 107 92 155 160 

[৩.১.২] অন্যান্য প্ররতষ্ঠাফন 

পররচারলত পররদশ িন  
সর্রি 

সংখ্যা 

 
৩ 91 180 195 176 156 137 117 200 210 

[৩.১.৩] প্রদানকৃত ফায়ার 

লাইফসন্স 
গড় % ২ 510 263 27 24 23 19 16 30 35 

[৩.১.৪] বহুতল/ বারণরজযক ভবফন 

পররচারলত সাফভি 
সর্রি 

সংখ্যা 

 
১ - - 12 11 10 9 8 13 15 

[৩.১.৫] হাসপাতাল/ স্বাস্থযফকফে 

পররচারলত সাফভি 
সর্রি 

সংখ্যা 

 
১ 6 5 12 11 10 9 8 13 15 

[৩.১.৬] সকরর্কযাল সগািাউফন 

পররচারলত সাফভি 
সর্রি 

সংখ্যা 

 
১ - - 1 - - - - - - 

[৩.২]  ফায়ার লাইফসন্স ও অন্যান্য 

বাবদ রাজস্ব আদায় 

[৩.২.১] আদায়কৃত রাজস্ব 

সর্রি 
টাকা 

(লক্ষ্) 
১ 10.53 12.94 15 13.50 12 10.50 9 16 17 

[৩] 

জনসফচতনতা 

বৃরিকরফণ 

প্ররশক্ষ্ণ প্রদান 

১০ [৪.১] অরি প্ররতফরাধ ও রনব িাপণ, উিার, 

প্রাথরর্ক রচরকৎসা এবং ভূরর্কম্পসহ 

অন্যান্য দুফর্ িাগ সম্পফকি সফচতনতা 

বৃরির লফক্ষ্য প্রদানকৃত সর্ৌরলক প্ররশক্ষ্ণ 

 

[৪.১.১] জনসাধারফণর জন্য  

প্রদানকৃত সর্ৌরলক প্ররশক্ষ্ণ  
সর্রি 

সংখ্যা 

(জন) 
৩ 950 899 900 810 720 630 540 950 1250 

[৪.১.২] সরকারর প্ররতষ্ঠাফন  

পররচারলত সর্ৌরলক প্ররশক্ষ্ণ 
সর্রি 

সংখ্যা 

 
২ 26 28 27 24 22 19 16 28 30 

[৪.১.৩] বহুতল/ বারণরজযক ভবফন 

প্রদানকৃত সর্ৌরলক প্ররশক্ষ্ণ 
সর্রি 

সংখ্যা 

 
২ 7 4 6 5 4 3 2 7 8 

[৪.১.৪] শরপংর্ল, হাটবাজার 

রবপরণরবতাফন প্রদানকৃত সর্ৌরলক 

প্ররশক্ষ্ণ  

সর্রি 
সংখ্যা 

 
২ 7 13 15 14 13 12 11 16 17 

[৪.১.৫] ধর্ীয় প্ররতষ্ঠাফন প্রদানকৃত 

সর্ৌরলক প্ররশক্ষ্ণ 
সর্রি 

সংখ্যা 

 
১ - - 12 11 10 8 7 13 15 
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কর্ িসম্পাদন সক্ষ্ত্র সক্ষ্ফত্রর 

র্ান 

কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূচক গণনা পিরত একক কর্ িসম্পাদন 

সূচফকর 

র্ান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/রনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রফক্ষ্পণ 

২০২২-

২৩ 

প্রফক্ষ্পণ 

২০২৩-

২৪ ২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অরত 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্াফনর 

রনফম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৫] ফায়ার সারভিস 

ও রসরভল রিফফন্স 

এর প্রারতষ্ঠারনক 

সক্ষ্র্তা বৃরি 

১০  [৫.১] ফায়ার সেশন স্থাপন প্রকফল্পর 

আওতায় রনর্ িাণাধীন ফায়ার সেশন 

পররদশ িন 

[৫.১.১]  পররদরশ িত ফায়ার সেশন 

সর্রি সংখ্যা 
৩ 

11 17 4 3 2 1 - 5 6 

[৫.২]  অধীনস্ত কার্ িালয়সমূফহর সাফথ 

সভা অনুষ্ঠান 

[৫.২.১]  অনুরষ্ঠত সভা 

সর্রি সংখ্যা 
৩ 

0 3 1 - - - - 2 3 

[৫.৩]  ফায়ার সারভিস কর্ী বারহনীর 

জন্য পররচারলত প্ররশক্ষ্ণ 

[৫.৩.১] কর্ িকতিা/ কর্ িচারীফদর 

সাচ ি এযান্ড সরসরকউ  রবষফয় 

প্ররশক্ষ্ণ প্রদান 

সর্রি 
সংখ্যা 

(জন) 

১ 
7 6 6 5 4 3 2 7 8 

[৫.৩.২] কর্ িকতিা/ কর্ িচারীফদর 

স্ট্রাকচারাল ফায়ার ফাইটিং রবষফয় 

প্ররশক্ষ্ণ প্রদান  

সর্রি 

সংখ্যা 

(জন) 
১ 

9 7 6 5 4 3 2 7 8 

[৫.৩.৩] কর্ িকতিা/ কর্ িচারীফদর 

হাজর্ট রবষফয় প্ররশক্ষ্ণ প্রদান  
সর্রি 

সংখ্যা 

(জন) 

১ 
8 7 6 5 4 3 2 7 8 

[৫.৩.৪] কর্ িকতিা/ কর্ িচারীফদর 

রবএ গ্যালারী ও সেভহাট ি রবষফয় 

প্ররশক্ষ্ণ প্রদান  

সর্রি 

সংখ্যা 

(জন) 
১ 

7 8 6 5 4 3 2 7 8 

[৫.৩.৫] কর্ িকতিা/ কর্ িচারীফদর 

ল্যান্ড স্লাইি রবষফয় প্ররশক্ষ্ণ প্রদান সর্রি 

সংখ্যা 

(জন) 
১ 

4 4 3 2 1 - - 4 5 
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সসকশন ৩  র্ মসম্পোদন পরর ল্পনো  

 সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ িসম্পাদফনর সক্ষ্ত্র (র্রেপররষদ রবভাগ কর্তিক রনধ িাররত)  

সুশোসন ও সংস্কোরমূল   ো মক্রযর্র 

বোস্তবোয়ন কজোরদোর রণ 

৩০ ১) শুিাচার কর্ িপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

শুদ্ধোচোর  র্ মপরর ল্পনো 

বোস্তবোরয়ত 

 
 10          

২) ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কর্ িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কর্ িপররকল্পনা বোস্তবোরয়ত 

 
 10          

৩) তথ্য অরধকার 

কর্ িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

তথ্য অরধকার 

কর্ িপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 

  3          

৪) অরভফর্াগ প্ররতকার 

কর্ িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

অরভফর্াগ প্ররতকার 

কর্ িপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 

  4          

৫) সসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

কর্ িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

সসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

কর্ িপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 

  3          
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অঙ্গীকারনার্া 

 

 

 আরর্ সহকারী পররচালক,ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিফফন্স, কুরিয়া গণপ্রজাতেী বাংলাফদশ 

সরকাফরর ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিফফন্স খুলনা রবভাফগর উপ-পররচালক এর রনকট অঙ্গীকার কররছ 

সর্, এই চুরক্তফত বরণ িত ফলাফল অজিফন সফচি থাকব। 

 
 আরর্ উপ-পররিালক, িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স খুলনা রবিাগ, খুলনা, সহকারী পররচালক, 

ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিফফন্স, কুরিয়া এর রনকট অঙ্গীকার কররছ সর্ এই চুরক্তফত বরণ িত ফলাফল 

অজিফন প্রফয়াজনীয় সহফর্ারগতা প্রদান করব। 

 

স্বাক্ষ্ররত : 

 

 

রতন কুর্ার নাথ                                    তাররখঃ  ২৪/০৬/২০২১ ররঃ 

সহকারী পররচালক                                                                        

ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিফফন্স 

কুরিয়া। 

                                                              
                                                                                          

  

 

     
সর্া: কার্াল উেীন ভূইয়া,রবএফএর্              তাররখঃ  ২৪/০৬/২০২১ ররঃ 

উপপররচালক (চ:দা:)                                                                       

ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিফফন্স 

খুলনা রবভাগ, খুলনা।  
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সংফর্াজনী-১ 

 

শব্দসংফক্ষ্প 

 

 

ক্ররর্ক  

নম্বর 

আদ্যক্ষ্র পূণ ি রববরণ 

 

১ BNBC Bangladesh National Building Code 

২ CDMP Comprehensive Disaster Management 

Programme 

৩ EOC Emergency Operation Centre 

৪ FARSOW Fire & Rescue Special Operation Wing 

৫ JICA Japanese International Co-operation Agency 

৬ KOICA Korean International Co-operation Agency 

৭ SAFAR Strengthening Ability of Fire Emergency 

Response 
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সংফর্াজনী- ২:  

কর্ িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রর্াণক 

ক্র: কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী শাখা লক্ষ্যর্াত্রা অজিফনর প্রমাণক 

 [১.১] অরিরনব িাপণ কার্ িক্রর্ গ্রহণ; [১.১.১] সাড়া প্রদানকৃত অরিদুর্ িটনা এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

 

[১.২] দুর্ িটনার রবপরীফত উিার কার্ িক্রর্ 

গ্রহণ; 

[১.২.১] পররচারলত উিারকার্ ি এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

1.  
[১.৩] দুর্ িটনা কবরলতফদর তাৎক্ষ্রণকভাফব 

রচরকৎসালফয় স্থানান্তর; 

[১.৩.১] দুর্ িটনা কবরলতফদর 

রচরকৎসালফয় স্থানান্তর 

এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

2.  
[১.৪] অযামু্বফলন্স সারভিস পররচালনা [১.৪.১] প্রদানকৃত অযামু্বফলন্স সারভিস এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

3.  
[১.৫] তাৎক্ষ্রণক সসবা প্রদাফনর জন্য টহল 

কার্ িক্রর্ পররচালনা 

[১.৫.১] টহল কার্ িক্রফর্র জন্য 

রনধ িাররত পফয়ন্ট 

এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

4.  
[১.৬] রভরভআইরপ/ রভআইরপগফণর অরি 

রনরাপত্তা প্রদান 

[১.৬.১] সর্াতাফয়নকৃত ইউরনট এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

5.  
[২.১] জনসফচতনতার লফক্ষ্য অরিদুর্ িটনা, 

উিার ও ভূরর্কম্পসহ অন্যান্য দুর্ িটনায় 

ক্ষ্য়ক্ষ্রতফরাধকফল্প র্হড়া আফয়াজন 

[২.১.১] বহুতল/ বারণরজযক ভবফন 

পররচারলত র্হড়া 
এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

6.  
[২.১.২] বরস্ত এলাকায় পররচারলত 

র্হড়া 

এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

7.  
[২.১.৩] হাসপাতাল/স্বাস্থয সকফে 

পররচারলত র্হড়া 

এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

8.  
[২.১.৪] শরপংর্ল, হাটবাজার 

রবপরণরবতাফন আফয়ারজত র্হড়া 
এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

9.  
[২.১.৫] সড়ক, র্হাসড়ফকর 

ঝৌঁরকপূণ ি স্থাফন পররচারলত র্হড়া 

এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

10.  
[২.১.৬]  রশক্ষ্া প্ররতষ্ঠাফন 

আফয়ারজত র্হড়া 
এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

11.  
[২.১.৭] সরকারর সবসরকারর 

প্ররতষ্ঠাফন  আফয়ারজত র্হড়া 

এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

12.  
[২.১.৮] স্থল বন্দর, সমুদ্র বন্দর, 

সনৌ-বন্দর, লঞ্চর্াট, সফরীর্াফট 

পররচারলত র্হড়া 

এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

13.  
[২.১.৯] ধর্ীয় প্ররতষ্ঠাফন পররচারলত 

র্হড়া 

এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 
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ক্র: কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী শাখা লক্ষ্যর্াত্রা অজিফনর প্রমাণক 

 
[২.২] জনসফচতনতার লফক্ষ্য টফপাগ্রারফ 

ও গণসংফর্াগ পররচালনা 

[২.২.১] পররচারলত  টফপাগ্রারফ ও 

গণসংফর্াগ 

এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

14.  
[3.১] রবরিন্ন প্ররতষ্ঠোযনর অরি রনরোপত্তো 

ব্যবস্থোরদ কজোরদোর রণ 

[3.১.১] রশল্প প্ররতষ্ঠোযন পররচোরলত 

পররদশ মন  

এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

15.  
[3.১.২] অন্যোন্য প্ররতষ্ঠোযন 

পররচোরলত পররদশ মন  

এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ ওয়ারহাউজ ইন্সফপক্টর/এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

16.  [3.১.৩] প্রদোনকৃত ফোয়োর লোইযসন্স এরি/রিএরি রিএরি/ ওয়ারহাউজ ইন্সফপক্টর রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

17.  
[3.১.৪] বহুতল/ বোরণরজি  িবযন 

পররচোরলত সোযিম 

এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

18.  
[3.১.৫] হোসপোতোল/ স্বোস্থিয যে 

পররচোরলত সোযিম 

এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

19.  
[3.১.৬] ক রর্ িোল কগোডোউযন 

পররচোরলত সোযিম 

এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

20.  
[3.২]  ফোয়োর লোইযসন্স ও অন্যোন্য 

বোবদ রোজস্ব আদোয় 

[3.২.১] আদোয়কৃত রোজস্ব এরি/রিএরি রিএরি/ ওয়ারহাউজ ইন্সফপক্টর রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

21.  
[4.১] অরি প্ররতযরোি ও রনব মোপণ, উদ্ধোর, 

প্রোথরর্  রচর ৎসো এবং ভূরর্ ম্পসহ 

অন্যোন্য দুয মোগ সম্পয ম সযচতনতো বৃরদ্ধর 

লযেি প্রদোনকৃত কর্ৌরল  প্ররশেণ 

[4.১.১] জনসোিোরযণর জন্য  

প্রদোনকৃত কর্ৌরল  প্ররশেণ  

এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/োফ অরফসার/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

22.  
[4.১.২] সর োরর প্ররতষ্ঠোযন  

পররচোরলত কর্ৌরল  প্ররশেণ 

এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/োফ অরফসার/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

23.  
[4.১.৩] বহুতল/ বোরণরজি  িবযন 

প্রদোনকৃত কর্ৌরল  প্ররশেণ 

এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/োফ অরফসার/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

24.  

[4.১.৪] শরপংর্ল, হোটবোজোর 

রবপরণরবতোযন প্রদোনকৃত কর্ৌরল  

প্ররশেণ  

এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/োফ অরফসার/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

25.  
[4.১.৫] ির্ীয় প্ররতষ্ঠোযন প্রদোনকৃত 

কর্ৌরল  প্ররশেণ 

এরি/রিএরি রিএরি/ এসএসও/োফ অরফসার/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 
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ক্র: কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী শাখা লক্ষ্যর্াত্রা অজিফনর প্রমাণক 

26.  
[৫.১] ফায়ার সেশন স্থাপন প্রকফল্পর 

আওতায় রনর্ িাণাধীন ফায়ার সেশন 

পররদশ িন 

[৫.১.১]  পররদরশ িত ফায়ার সেশন সহকারী পররচালক সহ োরী পররচোলয র পররদ মশন প্ররতযবদন 

27.  
[৫.২]  অধীনস্ত কার্ িালয়সমূফহর সাফথ 

সভা অনুষ্ঠান 

[৫.২.১]  অনুরষ্ঠত সভা সহকারী পররচালক সহ োরী পররচোলয র পররদ মশন প্ররতযবদন 

28.  
[৫.৩]  ফায়ার সারভিস কর্ী বারহনীর 

জন্য পররচারলত প্ররশক্ষ্ণ 

[৫.৩.১] কর্ িকতিা/ কর্ িচারীফদর সাচ ি 

এযান্ড সরসরকউ  রবষফয় প্ররশক্ষ্ণ 

প্রদান 

সহকারী পররচালক রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

29.  

[৫.৩.২] কর্ িকতিা/ কর্ িচারীফদর 

স্ট্রাকচারাল ফায়ার ফাইটিং রবষফয় 

প্ররশক্ষ্ণ প্রদান  

সহকারী পররচালক রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

30.  
[৫.৩.৩] কর্ িকতিা/ কর্ িচারীফদর 

হাজর্ট রবষফয় প্ররশক্ষ্ণ প্রদান  

সহকারী পররচালক রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 

31.  
[৫.৩.৪] কর্ িকতিা/ কর্ িচারীফদর রবএ 

গ্যালারী ও সেভহাট ি রবষফয় প্ররশক্ষ্ণ 

প্রদান  

সহকারী পররচালক রিএরি/ এসএসও/ এসও রনকট হফত প্রাপ্ত র্ারসক প্ররতফবদন 
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সংফর্াজনী ৩: 

অন্য অরফফসর সফঙ্গ সংরিি কর্ িসম্পাদন সূচকসমূহ 

  ো মক্রর্  র্ মসম্পোদন সূচ  ক স ল অরফযসর সোযথ সংরিষ্ট সংরিষ্ট অরফযসর সোযথ  ো মক্রর্ 

সর্ন্বযয়র ক ৌশল 

[২.১] জনসযচতনতো বৃরদ্ধ রযণ অরি দুর্ মটনো, 

উদ্ধোর ও ভূরর্ ম্প প্ররতযরোিমূল  র্হড়োর 

আযয়োজন 

 

[২.১.3] হোসপোতোল/স্বোস্থি ক যে পররচোরলত 

র্হড়ো 

( ) স্বোস্থি অরিদপ্তর/ র্ন্ত্রণোলয়  

(খ) সংরিষ্ট হোসপোতোল/স্বোস্থি ক যের  র্তমপে  

পত্র, সোর্োরজ  ক োগোয োগ র্োধ্যর্ ও 

সশরীযর ক োগোয োযগর র্োধ্যযর্ 

[২.১.7] সর োরর/কবসর োরর  প্ররতষ্ঠোযন 

আযয়োরজত র্হড়ো 

( ) সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠোন  র্তমপে পত্র, সোর্োরজ  ক োগোয োগ র্োধ্যর্ ও 

সশরীযর ক োগোয োযগর র্োধ্যযর্ 

[২.১.৮] স্থল বন্দর, সমুদ্র বন্দর, সনৌ-বন্দর, 

লঞ্চর্াট, সফরীর্াফট পররচারলত র্হড়া 

[২.১.৯] ধর্ীয় প্ররতষ্ঠাফন পররচারলত র্হড়া 

[3.১] রবরিন্ন প্ররতষ্ঠোযনর অরি রনরোপত্তো 

ব্যবস্থোরদ কজোরদোর রণ 

[3.১.১] রশল্প প্ররতষ্ঠোযন পররচোরলত পররদশ মন   ( ) রবরজএর্ইএ 

(খ) রবয এর্ইএ 

(গ) এফরবরসআই 

(র্) সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠোন  র্তমপে 

সিো, কসরর্নোর, পত্র, সোর্োরজ  ক োগোয োগ 

র্োধ্যর্ ও সশরীযর ক োগোয োযগর র্োধ্যযর্ 

[3.১.২] অন্যোন্য প্ররতষ্ঠোযন পররচোরলত পররদশ মন  

[3.১.৩] প্রদোনকৃত ফোয়োর লোইযসন্স 

[3.১.৪] বহুতল/ বোরণরজি  িবযন পররচোরলত 

সোযিম 

[3.১.৫] হোসপোতোল/ স্বোস্থিয যে পররচোরলত 

সোযিম 

( ) স্বোস্থি অরিদপ্তর/ র্ন্ত্রণোলয় 

[3.১.৬] ক রর্ িোল কগোডোউযন পররচোরলত সোযিম ( ) রশল্প র্ন্ত্রণোলয় 

(খ)  স্থোনীয় সর োর রবিোগ 

[4.১] অরিরনব মোপণ, উদ্ধোর, প্রোথরর্  রচর ৎসো 

ও ভূরর্ ম্প সম্পয ম সযচতনতো বৃরদ্ধর লযেি 

প্রদোনকৃত কর্ৌরল  প্ররশেণ 

 

[4.১.2] সর োরর প্ররতষ্ঠোযন পররচোরলত কর্ৌরল  

প্ররশেণ 

( ) সংরিষ্ট সর োরর প্ররতষ্ঠোন  র্তমপে পত্র, সোর্োরজ  ক োগোয োগ র্োধ্যর্ ও 

সশরীযর ক োগোয োযগর র্োধ্যযর্ 

[4.১.3] রশল্প প্ররতষ্ঠোযন প্রদোনকৃত কর্ৌরল  

প্ররশেণ 

( ) রবরজএর্ইএ 

(খ) রবয এর্ইএ 

(গ) এফরবরসআই 

(র্) সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠোন  র্তমপে 

সিো, কসরর্নোর, পত্র, সোর্োরজ  ক োগোয োগ 

র্োধ্যর্ ও সশরীযর ক োগোয োযগর র্োধ্যযর্ 
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  ো মক্রর্  র্ মসম্পোদন সূচ  ক স ল অরফযসর সোযথ সংরিষ্ট সংরিষ্ট অরফযসর সোযথ  ো মক্রর্ 

সর্ন্বযয়র ক ৌশল 

[4.১] অরি প্ররতযরোি ও রনব মোপণ, উদ্ধোর, 

প্রোথরর্  রচর ৎসো এবং ভূরর্ ম্পসহ অন্যোন্য 

দুয মোগ সম্পয ম সযচতনতো বৃরদ্ধর লযেি 

প্রদোনকৃত কর্ৌরল  প্ররশেণ 

[4.১.২] সর োরর প্ররতষ্ঠোযন  পররচোরলত কর্ৌরল  

প্ররশেণ 

( ) সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠোন  র্তমপে পত্র, সোর্োরজ  ক োগোয োগ র্োধ্যর্ ও 

সশরীযর ক োগোয োযগর র্োধ্যযর্ [4.১.৩] বহুতল/ বোরণরজি  িবযন প্রদোনকৃত 

কর্ৌরল  প্ররশেণ 

[4.১.৪] শরপংর্ল, হোটবোজোর রবপরণরবতোযন 

প্রদোনকৃত কর্ৌরল  প্ররশেণ  

[4.১.৫] ির্ীয় প্ররতষ্ঠোযন প্রদোনকৃত কর্ৌরল  

প্ররশেণ 
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সংয োজনী ৪: জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ 

কার্ িক্রফর্র নার্ কর্ িসম্পাদন সূচক 

 

সূচফকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়ফনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অথ িবছফরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২ অরজিত 

র্ান 

র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজিন 

১র্ 

সকায়াট িার 

২য় 

সকায়াট িার 

৩য় 

সকায়াট িার 

৪থ ি 

সকায়াট িার 

সর্াট 

অজিন 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা……………………………….....২৬ 

[১.১] তনরতকতা করর্টির সভা আদয়াজন সিা আদয়ারজত 

৪ সংখ্যা 

মিাকাল পদয়ন্ট 

কম িকতিা 
৪ 

লেির্োত্রো ০১ ০১ ০১ ০১   সর্রি 

অজমন      

[১.২] তনরতকতা করর্টির সভার রসিান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসিান্ত 

৬ % 

মিাকাল পদয়ন্ট 

কম িকতিা 
৬০ 

লেির্োত্রো ৬০ ৬০ ৬০ ৬০   গড় 

অজমন      

[১.৩] সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজফনর (stakeholders) 

অংশগ্রহফণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা 

৪ সংখ্যা 

মিাকাল পদয়ন্ট 

কম িকতিা 
০১ 

লেির্োত্রো - - ০১ -   সর্রি 

অজমন     
 

[১.৪] শুিাচার সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আফয়াজন প্ররশেণ আযয়োরজত 
২ সংখ্যো 

মিাকাল পদয়ন্ট 

কম িকতিা 

০1 
লেির্োত্রো - ০১ - -   সর্রি 

অজমন      

[১.৫] কর্ ি-পররফবশ উন্নয়ন ( স্বাস্থযরবরধ 

অনুসরণ/ টিওএন্ডইভূক্ত অফকফজা 

র্ালার্াল রবনিকরণ/ পররস্কার পররেন্নতা 

বৃরি ইতযারদ) 

উন্নত কম ি-পররদবশ 

৩ 

সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

উপপররিালক 

 

0২ 

10-০৬-২০২২ 

লেির্োত্রো - ২৫-১২-২১ - 
০১  

১0-০৬-২২ 

  সর্রি     

ও 

তাররখ 
অজমন      

[১.৬] জাতীয় শুিাচার সকৌশল 

কর্ িপররকল্পনা, ২০২১-২২ ও তত্রর্ারসক 

পররবীক্ষ্ণ প্ররতফবদন দপ্তর/সংস্থায় দারখল 

ও স্ব স্ব ওফয়বসাইফট আপফলািকরণ 

কর্ িপররকল্পনা  ও 

তত্রর্ারসক প্ররতফবদন 

দারখলকৃত ও 

আপফলািকৃত 

৪ তাররখ 

মিাকাল পদয়ন্ট 

কম িকতিা 

০৫-৬-২১ 

১২-১০-২১ 

১২-১-২১ 

১২-৪-২১ 

লেির্োত্রো ৫-৬-২১ 
১২-১০-২১ 

 

১২-১-২২ 

 

-১২-৪-২২ 
  তাররখ 

অজমন     

 

[১.৭] শুিাচার পুরস্কার প্রদান এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তারলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররে 

মিাকাল পদয়ন্ট 

কম িকতিা 
10-০৬-২০২২ 

লেির্োত্রো - - - 10-06-22   তাররখ 

অজমন 
     

 

২. ক্রযয়র কেযত্র শুদ্ধোচোর ...................................................৪ 

 

[২.১] ২০২১-২২ অথ িবছফরর ক্রয়-

পররকল্পনা ওফয়বসাইফট প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওফয়বসাইফট প্রকারশত ৪ 

তাররখ 
সহকারী 

পররিালক 

15-০৭-২০২১ 

 

লেির্োত্রো 
15-০৭-২১ 

 
- - -  

 তাররখ 

অজিন      
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কার্ িক্রফর্র নার্ কর্ িসম্পাদন সূচক 

 

সূচফকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়ফনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অথ িবছফরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২ অরজিত 

র্ান 

র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজিন 

১র্ 

সকায়াট িার 

২য় 

সকায়াট িার 

৩য় 

সকায়াট িার 

৪থ ি 

সকায়াট িার 

সর্াট 

অজিন 

৩. শুিাচার সংরিি এবং দুনীরত প্ররতফরাফধ সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রর্……………..২০ 

  

[৩.১] আরথ িক সংফিষ সম্পরকিত সকল 

দপ্তফর অরিট পররচালনা অরিট সম্পন্নকরণ ৪ 
তাররখ 

সহকারী 

পররিালক 

 

১0-০৩-২২ 

লেির্োত্রো - - ১0-৩-২২ -   তাররখ 

অজমন      

[৩.২]  দুনীরতফরাধকফল্প জনসফচতনতার 

লফক্ষ্য সভা আফয়াজন 

আফয়ারজত সভা 

৪ সংখ্যা 

সহকারী 

পররিালক 

 

1 
লেির্োত্রো - ১ - ১   সর্রি 

অজমন      

[৩.৩] ফায়ার সারভিস ও রসরভল রিফফন্স 

অরধদপ্তফরর নম্বরসমূহ জনগফণর রনকট 

সপৌছাঁফনার লফক্ষ্য সংরিিফদর সাফথ 

সর্াগাফর্াগপূব িক রনকটস্থ ফায়ার সেশন ও 

রবভাগীয় রনয়েণ কফক্ষ্র পররবরতিত 

নম্বরসমূহ ফায়ার লাইফসন্স, রসটি 

কফপ িাফরশন/সপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষফদর 

সট্রি লাইফসন্স, বারড়র সহারডং নম্বর সেফট 

সংযুক্তকরণ 

নম্বর সংযুক্তকরণ 
৪ সংখ্যা 

রিএরি/ 

এসএসও/ 

ওয়ারহাউজ 

ইন্সফপক্টর/োফ 

অরফসার/এসও 

 

05-০৫-২২ 

লেির্োত্রো - - - 05-০৫-২২   তাররখ 

অজমন 

    

 

[৩.৪] কর্ িকতিা/ কর্ িচারীফদর সক্ষ্র্তা 

বৃরির লফক্ষ্য অন্যান্য দপ্তর হফত দুনীরত 

দর্ন, র্াদক, রপরপআর ও ভূরর্  এবং 

অন্যান্য রবষফয় প্ররশক্ষ্ণ গ্রহণ 

গ্রহণকৃত প্ররশক্ষ্ণ 
৪ 

সংখ্যা 

(জন) 

সহকারী 

পররিালক 

 

12 

লেির্োত্রো - 6 - 6   সর্রি 

অজমন 

    

 

[৩.৫] ফায়ার সারভিস ও রসরভল রিফফন্স 

অরধদপ্তফর চালুকৃত ই-সারভিস ব্যবহার 

রনরিতকরণ 

ব্যবহৃত ই-সারভিস 
৪ % 

সহকারী 

পররিালক 

 

১০০ 

লেির্োত্রো - - - ০১   তাররখ 

অজিন 
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সংয োজনী ৫: ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপররকেনা 

 

ক্রর্  
কার্ যক্রর্ 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নরথর ব্যবহোর বৃরদ্ধ   [১.১.১] ই-ফাইকল ননাট 

রনেরত্তকৃত 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] তথ্য বোতোয়ন 

হোলনোগোদ রণ 

[২.১.১] তথ্য বোতোয়যন স ল 

কসবো বক্স হোলনোগোদকৃত 

হোলনোগোযদর 

সংখ্যো 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরিন্ন প্র োশনো ও 

তথ্যোরদ তথ্য বোতোয়যন প্র োরশত 

হোলনোগোযদর 

সংখ্যো 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গিন্যমোন্স ও উদ্ভোবন 

 র্ মপরর ল্পনো বোস্তবোয়ন  

[৩.১.১]  র্ মপরর ল্পনো বোস্তবোয়ন 

সংক্রোন্ত প্ররশেণ আযয়োরজত  

প্ররশেযণর 

সংখ্যো 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২]  র্ মপরর ল্পনোর 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত প মোযলোচনো 

সংক্রোন্ত সিো আযয়োরজত 

সিোর সংখ্যো ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩]  র্ মপরর ল্পনোর 

অি মবোরষ ম  স্ব-মূল্যোয়ন প্ররতযবদন 

ঊর্ধ্মতন  র্তমপযের রন ট কপ্রররত 

তোররখ ৫ ১০/০১/২০২২ ১৭/০১/২০২২ 2৫/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] এ টি উদ্ভোবনী িোরণো/ 

কসবো সহরজ রণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

 ো মক্রর্ বোস্তবোয়ন  

[৪.১.১] এ টি উদ্ভোবনী িোরনো/ 

কসবো সহরজ রণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

 ো মক্রর্ বোস্তবোরয়ত  

তোররখ  ৫ 20/২/২০২২  10/০৩/২০২২  05/০৪/২০২২ 
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সংয োজনী ৬: অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ 

কার্ যক্রকর্ি 

নক্ষ্ত্র 
র্ান কার্ যক্রর্ 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি 

রনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক 

ব্যবস্থোপনো 

 

 

৫ 

[১.১] অরিয োগ রনষ্পরত্ত  র্ ম তমো (অরন ) 

ও আরপল  র্ ম তমোর তথ্য ওযয়বসোইযট 

ত্রত্রর্োরস  রিরত্তযত হোলনোগোদ রণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কর্ যকিযাি িথ্য 

হালনাগাদকৃি এবং 

ওকেবসাইকট আপকলাডকৃি 

হোলনোগোযদর 

সংখ্যো 

 

৫ - - 2 1 - - - 

পরিবীক্ষ্ণ ও 

সক্ষ্র্িা বৃরি 

 

২০ 

[২.১] রনরদ মষ্ট সর্যয় অনলোইন/ অফলোইযন 

প্রোপ্ত অরিয োগ রনষ্পরত্ত এবং রনষ্পরত্ত 

সংক্রোন্ত র্োরস  প্ররতযবদন উর্ধ্মতন  র্তমপে 

বরোবর কপ্ররণ   

[২.১.১] অরিয োগ 

রনষ্পরত্তকৃত  
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২]  র্ ম তমো/ র্ মচোরীযদর অরিয োগ 

প্ররত োর ব্যবস্থো এবং রজআরএস 

সফটওয়িোর রবষয়  প্ররশেণ আযয়োজন 

[২.২.১] প্ররশেণ 

আযয়োরজত 

প্ররশেযণর 

সংখ্যো 

৫ 

 
- - ২ ১ - - - 

[২.৩] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তকি পরিবীক্ষ্ণ এবং 

ত্রত্রর্ারসক পরিবীক্ষ্ণ প্ররিকবদন উর্ধ্যিন 

কর্তযপকক্ষ্ি রনকট নপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্ারসক 

প্ররিকবদন নপ্ররিি 

  প্ররতযবদন 

কপ্ররযণর 

সংখ্যো 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থোপনো রবষযয় 

কে যহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় অবরহত রণ 

সিো  

[২.৪.১] সিো অনুরষ্ঠত 
সিোর 

সংখ্যো 
৪ - - 1 - - - - 
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সংয োজনী ৭: কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২১-২০২২  

কার্ যক্রকর্ি 

নক্ষ্ত্র 
র্ান কার্ যক্রর্ 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি 

র্ান 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারিষ্ঠারনক 

 

 

১০ 

[১.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

পরিবীক্ষ্ণ করর্টিি রসিান্ত 

বাস্তবােন 

[১.১.১] রসিান্ত 

বাস্তবারেি 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

ত্রত্রর্োরস  রিরত্তযত 

হোলনোগোদ রণ   

[১.২.১] 

ওযয়বসোইযট  প্ররত 

ত্রত্রর্োরসয  

হোলনোগোদকৃত 

হোলনোগোযদর 

সংখ্যো 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩ - - - 

সক্ষ্র্িা 

অর্যন ও 

পরিবীক্ষ্ণ 

১৫ 

[২.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

রবষয়   প্ররশেণ আযয়োজন  

 

[১.১.১] প্ররশেণ 

আযয়োরজত 

 

প্ররশেযণর 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  নসবা প্রদান রবষকে 

নেককহাল্ডািগকণি সর্ন্বকে 

অবরহিকিণ সভা আকোর্ন 

[১.৩.১]  

অবরহত রণ সিো 

অনুরষ্ঠত 

সিোর 

সংখ্যা 
5 - - 2 1 - - - 
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সংয োজনী ৮: তথ্য অরি োর রবষযয় ২০২১-২২ অথ মবেযরর বোরষ ম   র্ মপরর ল্পনো  

 

কর্ যসম্পাদকনি 

নক্ষ্ত্র 
র্ান কার্ যক্রর্ 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 
কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্  চলরি র্ান 

চলরি 

র্াকনি 

রনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] িথ্য অরধকাি আইন অনুর্ােী 

রনধ যারিি সর্কেি র্কে িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ যারিি সর্কেি 

র্কে িথ্য প্রদানকৃি 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষ্র্িা বৃরদ্ধ 

১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণোরদতিোযব প্র োশয োগ্য তথ্য 

হালনাগাদ ককি ওযয়বসোইযট প্র োশ 

[১.2.১] হোলনোগোদকৃত িথ্য 

ওযয়বসোইযট প্র োরশত 

িারিখ 

 

০৩   25/12/21 5/1/22 15/01/22 25/01/22 - 

[১.৩] বোরষ ম  প্ররতযবদন প্র োশ  
[১.3.১] বোরষ ম  প্ররতযবদন 

প্র োরশত  
তোররখ  ০৩   10/06/21 10/11/21 10/12/21 - - 

[১.৪]  িথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ 

ধািা অনুসাকি র্াবিীে িকথ্যি কযাটাগরি  

ও কযাটালগ ত্রিরি/ হালনাগাদকিণ 

[১.4.১]  িকথ্যি কযাটাগরি  

ও কযাটালগ 

প্রস্তুিকৃি/হালনাগাদকৃি 

িারিখ ০৩   25/12/21 5/1/22 15/01/22 25/01/22 - 

[১.৫] িথ্য অরধকাি আইন ও রবরধরবধান 

সম্পককয র্নসকচিনিা বৃরিকিণ 

[১.5.১]  প্রচোর  ো মক্রর্ 

সম্পন্ন 

 ো মক্রযর্র 

সংখ্যা 
০৩   1 - - - - 

[১.৬] তথ্য অরি োর রবষযয় কর্ যকিযাকদি 

প্ররিক্ষ্ণ আকোর্ন    
[১.6.১] প্ররশেণ আযয়োরজত 

প্ররশেযণর 

সংখ্যা  
০৩   1 - - - - 
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