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ফায়ার সারভি স ও রসরভল রিদফন্স, খুলনা রবভাগ, খুলনা এর কমিসম্পােদনর সারবিক রচত্র 

(Overview of the Performance of Fire Service & Civil Defence, Khulna Division. Khulna) 

 

সাম্প্রতিক অর্জ ন, চ্যালেঞ্জ এবং ভতবষ্যৎ পতিকল্পনাাঃ 
 

 সাম্প্রতিক বছিসমূলেি (৩ বছি) প্রধান অর্জ নসমূোঃ    
সর্ সকান েদূর্িাগ েূর্িটনায় প্রথম সাড়া োনকারী সসবািমী প্ররতষ্ঠান রহদসদব গরত, সসবা ও তোদগর মূলমদন্ত্র উজ্জীরবত হদয়  

ফায়ার সারভি স ও রসরভল রিদফন্স রবভাদগর কমীরা রেন-রাত চরিশ র্ন্টা মানুদষর সসবায় রনদয়ারজত। জনগদণর সোড়দগাড়ায়  এ 

অরিেপ্তদরর সসবা সপৌৌঁদে সেয়ার লদক্ষে খুলনা রবভাদগ ইদতামদিে ৪৪টি ফায়ার সেশন চাল ুরদয়দে এবাং ২১টি ফায়ার সেশন স্থাপদনর 

কার্িক্রম চলমান রদয়দে।  

 খুলনা রবভাদগর আওতািীন রবরভন্ন ফায়ার সেশন কতৃি ক ২০১৭-১৮ অথিবেদর ৯৫৮ টি ২০১৮-১৯ অথিবেদর ২২২৩টি, এবাং 
২০১৯-২০ অথি বেদর ১৫৫৬ টি  অরিরনবিাপদণর ফদল সমাট ৩৬৩ সকাটি টাকার সম্পে উদ্ধার করা সম্ভব হদয়দে।  

 অত্র েপ্তদরর আওতািীন সেশনসমহূ কতৃি ক সর্ সকান েরু্িটনা তাৎক্ষরণক সমাকারবলার জনে েুর্িটনাপ্রবণ (১০টি)পদয়দন্ট রনয়রমত 

টহল রিউটি পররচালনা করা হদে। র্ার  ফদল অরি-েুর্িটনাসহ সর্ সকান িরদনর েুর্িটনায় অরত দ্রুত সাড়া প্রোন করায় জান-

মাদলর ক্ষয়ক্ষরতর পররমান অদনকাাংদশ হ্রাস সপদয়দে। 

 উদেখদর্াগে কার্িক্রদমর মদিে রদয়দে ২০১৭ সাদল ২২৪৯ জন২০১৮ সাদল ২১৮৪জন এবাং ২০১৯ সাদল ২১৮০জনদক উদ্ধার।  

 অত্র েপ্তদরর কমীদের মদনাবল এবাং সপশাগত েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষে অত্র েপ্তদরর আওতািীন রবরভন্ন ফায়ার সেশন হদত 

কমিকতি া/কমিচারীদের খুলনা রবভাগীয় সের েপ্তদর রনদয় এদস অরিরনবিাপণ, উদ্ধার ও প্রাথরমক রচরকৎসা রবষয়ক প্ররশক্ষণসহ 

রবরভন্ন িরদনর বহুমারত্রক সমসোর মদিে বহুতল ও বারণরজেক ভবদনর অরি রনবিাপদণর জনে অত্র রবভাদগ সেভহাটি  সকাসি, 
এমএফআর ও রসএসএসআর সকাসি চলমান আদে।  

 ভূরমকম্পসহ সর্ সকান েুর্িটনায় উদ্ধার কাজ করার জনে ১০টি উদ্ধার, সেশাল ফায়ার ফাইটিাং, এবাং ওয়াটার সরসরকউ টিম 

গঠন করা হদয়দে।  

 অরি-সসনাদের শারীররক রফটদনস রাখার জনে 01টি ফায়ার সেশদন রপটি আইদটম স্থাপন কদর রমরন সেরনাং সসন্টাদর পররণত করা 
হদয়দে।  

 এোড়াও ভূরমকম্প পরবতী উদ্ধারকাদজ সহদর্ারগতা করার জনে রশক্ষা প্ররতষ্ঠানসহ রবরভন্ন প্ররতষ্ঠান ও অনোনে এনরজও এর 

সহদর্ারগতায় স্থানীয় বারসন্দাদের প্ররশক্ষদণর মািেদম ভলারন্টয়ার ততরীর কার্িক্রম চলমান আদে। ইদতামদিে ৮৯৬জন 

করমউরনটি ভলারন্টয়ার ততরর করা হদয়দে।  

 গত ২১/০৫/২০২০ তাররদখ সাংর্টিত রু্রণিঝড় আম্ফাদন খুলনা রবভাদগর ২৫টি ফায়ার সেশন সাফদলের সাদথ োরয়ত্ব পালন কদর । 

 সকারভি-১৯ সমাকারবলায় খুলনা রবভাদগর রবরভন্ন ফায়ার সেশদনর ১৩টি গারড় দ্বারা শহদরর গুরুত্বপুনি  সড়ক ও স্থাদন 

জীবানুনাশক সে করা হদয়দে । 

 অত্র েপ্তদরর অরিরনবিাপণ খাদত২০১৭-২০১৮ অথি বেদর ৪০লক্ষ, ২০১৮-২০১৯ অথি বেদর 55 লক্ষ ও ২০১৯-২০২০ অথি বেদর 

৬৪ লক্ষ  টাকা রাজস্ব আোয় করা হদয়দে।  

 সমসযা এবং চ্যালেঞ্জসমূোঃ- 

 শহর এলাকায় অরি রনবিাপদণর জনে পর্িাপ্ত পারনর অভাব, হাইদেন্ট বেবস্থা না থাকা, োরফক জোম, অপ্রশস্থ রাস্তার্াট  এবাং 
খুলনা এলাকায় শুষ্ক সমৌসুদম পারনর অভাব থাকায় অরি-রনবিাপণ কষ্টকর। খুলনা ও র্দশার শহদর বহুতল ভবন রনমিাণ হদে রকন্তু 

বহুতল ভবদন অরি-েূর্িটনা সমাকারবলা করার টি.টি.এল বা সনারদকল সনই। তাোড়া রবএনরবরস অনুর্ায়ী বহুতল ভবন ততরর না 
করায় সাংরিষ্ট ভবদনর উদ্ধার কার্িক্রম ও অরি-রনবিাপদণ রবঘ্ন সৃরষ্ট হয়। হাইওদয় সড়ক েূর্িটনা সমাকারবলা করার জনে 
সরকারভোনসহ অতোিুরনক সাজ-সরঞ্জামারের অভাব। বতি মাদন উপদজলা পর্িাদয় ততরীকৃত ফায়ার সেশনসমদূহ ২য় কল গাড়ী না 
থাকায় েূরবতী এলকায় পারনবাহী গারড় রনদয় গমদন সমসো এবাং সড়ক েূর্িটনা/ ভবনিদস উদ্ধারকাদর্ি দ্রুত সাড়া প্রোদন প্রিান 

অন্তরায়। এোড়া আিুরনক ও র্দুগাপদর্াগী উদ্ধার সরঞ্জামরের স্বল্পতা, জনবল স্বল্পতা থাকায় অরপিত োরয়ত্ব সঠিকভাদব পররচালনা 
বোহত হদে।  

 ভতবষ্যৎ পতিকল্পনাাঃ 
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 মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর রনদেিশনা সমাতাদবক প্ররতটি উপদজলায় একটি কদর ফায়ার সেশন স্থাপদনর লদক্ষে চলমান উন্নয়ন 

প্রকদল্পর  আওতায় অত্র রবভাদগর অিীদন সর্ সকল ফায়ার সেশদনর কাজ সশষ হদয়দে তা জরুরর রভরিদত চাল ুকরার  বেবস্থা গ্রহন 

করা ।  খুলনা রবভাগীয় সেদর প্ররশক্ষনাথীদের জনে পৃথক বোরাক রনমিাণ করা ।  সনৌ-েূর্িটনায় দ্রুত সসবা প্রোদনর জনে 
সরঞ্জামারেসহ িুবুরর ইউরনট বৃরদ্ধ করা এবাং খুলনা নেী ফায়ার সেশদন একটি নতুন েীিদবাট সরবরাহ করা । খুলনা রবভাগীয় 

সের েপ্তদর পুরাতন, জরাজীনি ও কনদিম সর্ারষত োফ সকায়াটি ার অপসারন কদর নতুন বহুতল রবরশষ্ট োফ সকায়াটি ার রনমিান করা 
। এোড়া জরাজীনি ভবন সমরামত করা । সর্ সকল ফায়ার সেশন ৩য় সথদক ২য় সেরণদত এবাং ২য় সথদক ১ম সেরণদত উন্নীত হদয়দে 

সস সকল ফায়ার সেশদনর বরিিত গারড়পাম্প ও জনবদলর জনে অবকাঠাদমা ও বোরাক রনমিাণ করা । 

২০২০-২১ অর্জ বছলিিি সম্ভাবয প্রধান অর্জ নসমুোঃ 
 অরিকাণ্ডসহ সর্ সকান েরূ্িটনায় ১০০ ভাগ সাড়া প্রোন করা হদব; 

 েুর্িটনায় আক্রান্তদের উদ্ধার পূবিক রচরকৎসালদয় স্থানান্তর করা হদব; 

 অোমু্বদলন্স সারভি দসর মািেদম ২১০০ জন সরাগী পররবহন করা হদব; 

 তাৎক্ষরণক সসবা প্রোদনর জনে েুর্িটনাপ্রবণ ১০টি পদয়দন্ট টহল কার্িক্রম পররচালনা করা হদব; 

 ১১০৫ টি অরিরনবিাপন, উদ্ধার ও প্রাথরমক রচরকৎসার মহড়া পররচালনা করা হদব; 

 অরিরনরাপিা রনরিতকদল্প ৪৩৫টি রবরভন্ন রশল্পকারখানাসহ অনোনে প্ররতষ্ঠান পররেশিন করা হদব; 

 অরিরনবিাপনী সমৌরলক প্ররশক্ষদণর মািেদম ১০১০০ জনদক প্ররশরক্ষত করা হদব; 

 জনসদচতনতা বৃরদ্ধকদল্প ৬২০০টি রলফদলট ও সপাোর রবতরণ করা হদব; 

 অরিকাণ্ডসহ সর্ সকান েরূ্িটনা তাৎক্ষরনক সমাকারবলায় জনসদচতনতা বৃরদ্ধকদল্প ১৬৭৫টি টদপাগ্রারফ, জন ও গণসাংদর্াগ 

পররচালনা করা হদব; 

 সক্ষমতা বৃরদ্ধকরদন ৩৩০ জন কমীদক রবদশষ প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদব; 

 ১৬০০টি মালগুোম ও কারখানার জনে ফায়ার লাইদসন্স প্রোন করা হদব; 

 ফায়ার ররদপাটি  ও লাইদসন্স বাবে ৬২লক্ষ টাকা রাজস্ব আোয় করা হদব এবাং 
 রনমিাণািীন  ফায়ার সেশনসমহু ৩৪বার পররেশিন করা হদব । 

৩ 

 

 

উপক্রমতনকা (preamble) 

 
 

           ফায়াি সাতভজ স ও তসতভে তিলফন্স অতধদপ্তলিি প্রাতিষ্ঠাতনক দক্ষিা বতৃি, 

স্বচ্ছিা ও র্বাবতদতেিা জর্ািদাি কিা, সুশাসন সংেিকিণ এবং সম্পলদি 

যর্াযর্ বযবোি তনতিিকিলণি মাধযলম রূপকল্প ২০৪১ এি যর্াযর্  

বাস্তবায়লনি েলক্ষয- 
 

উপপতিচ্ােক, ফায়াি সাতভজ স ও তসতভে তিলফন্স, খুেনা তবভাগ, খুেনা 
 

                                                           এবং 
 

 মোপতিচ্ােক, ফায়াি সাতভজ স ও তসতভে তিলফন্স অতধদপ্তি, ঢাকা এি 

মলধয ২০২০ সালেির্েুাই মালসি ২৭ িাতিলখ এই বাতষ্জক কমজসম্পাদন চু্তি 

স্বাক্ষতিি েে। 
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             এই চু্তিলি স্বাক্ষিকািী উভয়পক্ষ তনম্নতেতখি তবষ্য়সমলূে সম্মি েলেন: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪  
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জসকশন ১: 

রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষে (Mission), সকৌশলগত উদেশেসমূহ (Strategic Objectives) এবাং 
কার্িাবরল (Functions): 

 

1.1 রূপকল্প  (Vision): ‘‘অরিকাণ্ডসহ সকল েদুর্িাগ সমাকারবলা ও নাগররক সুরক্ষা রনরিতকরদণর মািেদম এরশয়ার 

অনেতম সেষ্ঠ প্ররতষ্ঠান রহদসদব সক্ষমতা অজি ন’’ 

1.2 অতভেক্ষয  (Mission):‘‘েদুর্িাগ-েরু্িটনায় জীবন ও সম্পে রক্ষার মািেদম রনরাপে বাাংলাদেশ গদড় সতালা’’ 
 

1.3  সকৌশলগত উদেশেসমহূ: 
 

           ১.৩.১সকৌশলগত উদেশেসমহূ : 
 

     ১. অরিরনবিাপণ, উদ্ধার কার্িক্রম ও রচরকৎসা সসবা পররচালনা; 
     ২. অরিেরু্িটনাদরাদি প্ররতদরািমলূক কার্িক্রম পররচালনা; 
     ৩. অরিেরু্িটনা প্ররতদরাদি প্ররশক্ষণ কার্িক্রম; 

     ৪. রবরভন্ন বেবসারয়ক ও রশল্পপ্ররতষ্ঠান/স্থাপনা বরাবর রবরি সমাতাদবক ফায়ার লাইদসন্স ও োড়পত্র প্রোন; 

     ৫. ফায়ার সারভি স ও রসরভল রিদফন্স সেশন স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন; 

৬. ফায়ার সারভি স ও রসরভল রিদফন্স এর প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা বরৃদ্ধ। 
 

           ১.৩.২  আবরশেক সকৌশলগত উদেশেসমহূ : 

১. োপ্তররক কমিকাদণ্ড স্বেতা বরৃদ্ধ ও জবাবরেরহ রনরিতকরণ; 

২.  কমিসম্পােদন গরতশীলতা আনয়ন ও সসবার মান বৃরদ্ধ 

     ৩. আরথিক ও সম্পে বেবস্থাপনার উন্নয়ন 
 

 

১.৪    কার্িাবরল: 

1 সর্ সকান সমদয় সাংর্টিত অরি রনবিাপণ, অরি প্ররতদরাি বেবস্থা সজারোর করা এবাং সর্ সকান েরু্িটনা/েদুর্িাদগ 

অনসুন্ধান ও উদ্ধারকার্ি পররচালনা করা; 
2 েরু্িটনা ও েদুর্িাদগ আহতদের প্রাথরমক রচরকৎসা প্রোন, গুরুতর আহতদের দ্রুত হাসপাতাদল সপ্ররণ এবাং 

সরাগীদের অোম্বুদলন্স সসবা প্রোন; 

3 সেদশর অনোনে সাংস্থার সাদথ সমন্বয় সািন কদর অরি েরু্িটনাসহ সর্ সকান েদুর্িাগ সমাকারবলা ও জান-মাদলর 

ক্ষয়ক্ষরত করমদয় আনা; 
4 বহুতল ভবন, বারণরজেক ভবন, রশল্প কারখানা ও বরস্ত এলাকায় অরিেরু্িটনা সরািকদল্প প্রদয়াজনীয় প্ররশক্ষণ, 

পরামশি ও মহড়া পররচালনা করা;  
5 অরি েরু্িটনাসহ সর্ সকান েরু্িটনা ও েদুর্িাগ তাৎক্ষরনকভাদব সমাকারবলার জনে সেদশর রবরভন্ন গুরুত্বপূনি 

জায়গায় টহল রিউটি কার্িক্রম পররচালনা;  
6 ফায়ার সারভি স ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তদরর কমীদের অরিরনবিাপণ, উদ্ধার ও প্রাথরমক রচরকৎসা প্ররশক্ষণ 

প্রোন; 

7 বহুতল ভবদনর অরি রনরাপিামলূক শতি সমহূ বাস্তবায়ন রনরিত করা; 
8 অরি রনবিাপণ ও উদ্ধারকারী সাজ-সরঞ্জামারে সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ; 

9 অরি প্ররতদরািসহ সর্ সকান েদুর্িাগ সমাকারবলায় জনসদচতনতা সৃরষ্টর লদক্ষে কার্িক্রম গ্রহণ; 

10 জান-মাদলর রনরাপিা বরৃদ্ধসহ েদুর্িাগ সমাকারবলায় সস্বোদসবক ততরর করা; 
11 সরকারর, আিা-সরকারর, স্বায়ত্বশারসত প্ররতষ্ঠানসমদূহর কমিকতি া-কমিচারী, জনসািারণ ও রশক্ষাথীদের 

অরিরনবিাপণ, অরি প্ররতদরাি এবাং সবসামররক প্ররতরক্ষা রবষদয় প্ররশক্ষণ প্রোন;  

12 অরিেপ্তদরর জনবদলর েক্ষতা বরৃদ্ধর লদক্ষে রু্দগাপদর্াগী আন্তজি ারতক মাদনর প্ররশক্ষদণর বেবস্থা করা; 
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13 ওয়োরহাউজ ও ওয়াকি শপসমদূহর অরি প্ররতদরাি ও রনবিাপণ বেবস্থা বাস্তবায়নপূবিক ফায়ার লাইদসন্স প্রোন 

করা; 
14 সাংর্টিত অরিকাদণ্ডর তেন্ত কদর প্ররতদবেন প্রণয়ন করা; 
15 আন্তজি ারতক েদুর্িাগ বেবস্থাপনা সাংস্থাসমদুহর  সাংদগ রলয়াৌঁদজা রক্ষা ও সহদর্ারগতা বরৃদ্ধ । 

 

৫ 



C:\conversion\a37425e9-d3f1-45ad-adac-5aa3833313a8\input\98a96827-d5ea-4a75-9960-10126c6fb495\948960f1afec67f587263d0eb7534a7b.docx 

 

জসকশন-২ 

সকৌশলগত উদেশে, অগ্রারিকার, কার্িক্রম, কমিসম্পােন সূচক এবাং লক্ষেমাত্রাসমহূ 
জকৌশেগি উলেশয 

(Strategic  

Objectives) 

জকৌশ
েগি 

উলে
জশযি 

মান 

কাযজক্রম 

(Activities) 

কমজসম্পাদন 

সূচ্ক(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কমজস
ম্পাদ
ন 

সূচ্লক
ি 

মান 

 

প্রকৃি অর্জ ন 

 

 

 

েক্ষযমাত্রা/তনণজায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY2 2020-2021) 

প্রলক্ষপণ 

(Project

ion) 

২০২১-

২২ 

প্রলক্ষপ
ণ 

(Projec

tion) 

২০২২-

২৩ 

২০১৮
-১৯ 

 

২০১৯-

২০ 

অসাধািণ 

১০০% 

অতি উত্তম 

৯০% 

উত্তম 

৮০% 

চ্েতি 

মান ৭০% 

চ্েতি 

মালনি 

তনলম্ন 

৬০% ফায়ার সারভি স ও রসরভল রিদফন্স, খুলনারবভাদগর সকৌশলগত উদেশেসমূহ 
১. অরিরনবিাপণ, 

উদ্ধার কার্িক্রম ও 

রচরকৎসা সসবা 
পররচালনা 

২৩ [১.১] অরিরনবিাপণ 

কার্িক্রম গ্রহণ; 

[১.১.১] সাড়া প্রোনকৃত 

অরিেুর্িটনা; 
% ১২ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[১.২] েুর্িটনার রবপরীদত 

উদ্ধার কার্িক্রম গ্রহণ; 

[১.২.১] পররচারলত উদ্ধার কার্ি ;  

% 
৪ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[১.৩] েুর্িটনা কবরলতদের 

তাৎক্ষরণকভাদব 

রচরকৎসালদয় স্থানান্তর; 

[১.৩.১] েুর্িটনা কবরলতদের 

রচরকৎসালদয় স্থানান্তর; 

% ৪ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[১.৪] অোমু্বদলন্স সারভি স 

পররচালনা; 
[১.৪.১] প্রোনকৃত অোমু্বদলন্স সারভি স সাংখো ২ ২০৫১ ৩৫৪৩ ২১০০ ২০৮৫ ২০৭০ ২০৬০ ২০৫১ ২২০০ ২২৫০ 

[১.৫] তাৎক্ষরণক 

সসবাপ্রোদনর জনে টহল 

কার্িক্রম পররচালনা 

[১.৫.১] টহল কার্িক্রদমর জনে 
রনিিাররত পদয়ন্ট; 

সাংখো 
 

১ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৩ 

২. অরি 

েুর্িটনাদরাদি 

প্ররতদরািমূলক 

কার্িক্রম 

পররচালনা 
 

২৩ [২.১]  অরিেুর্িটনা, উদ্ধার 

ও ভূরমকম্প 

প্ররতদরািমূলক মহড়ার 

আদয়াজন; 

[২.১.১]  শরপাংমল, হাটবাজার 

রবপরণ রবতাদন আদয়ারজত মহড়া; 
সাংখো ৩ ৫১২ ৭১৫ ৫৬০ ৫৫০ ৫৩০ ৫২০ ৫১২ ৫৭৫ ৫৯০ 

[২.১.২]  রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন আদয়ারজত 

মহড়া; 
সাংখো ৩ ৩৬৫ ৩১১ ৩৮৫ ৩৮০ ৩৭৫ ৩৭০ ৩৬৫ ৩৯০ ৪০০ 

[২.১.৩] বহুতল/ বারণরজেক ভবদন 

পররচারলত মহড়া; 
সাংখো ৩ ৬৯ ৭৮ ৮০ ৭৭ ৭৫ ৭২ ৬৯ ৮৫ ৯০ 

[২.১.৪] বরস্ত এলাকায় পররচারলত 

মহড়া; 
সাংখো 

 
৩ 

৪৮ ৮৪ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৪৮ ৮০ ৮৫ 

[২.১.৫] হাসপাতাল/স্বাস্থেদকদে 

পররচারলত মহড়া; 
সাংখো 

 
৩ 

- - ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫ 

[২.২] রবরভন্ন প্ররতষ্ঠাদনর 

অরিরনরাপিা বেবস্থারে 

সজারোরকরণ; 

[২.২.১] সরকারী/সবসরকারী 
প্ররতষ্ঠাদন পররচারলত পররেশিন; 

সাংখো 
 

৩ ৪১৬ ৩৭৯ ৪৩৫ ৪৩০ ৪২৫ ৪২২ ৪১৬ ৪৪০ ৪৫০ 

[২.২.২] রবরভন্ন প্ররতষ্ঠাদন পররচারলত 

সাদভি ; 
সাংখো 

 

১ - - ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫ 
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৬ 

 

জকৌশেগি উলেশয 
(Strategic  

Objectives) 

জকৌশ
েগি 

উলে
জশযি 

মান 

 

কাযজক্রম 

(Activities) 

কমজসম্পাদন 

সূচ্ক(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কমজস
ম্পাদ
ন 

সূচ্লক
ি 

মান 

 

প্রকৃি অর্জ ন 

 

 

 

েক্ষযমাত্রা/তনণজায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY2 2020-2021) 

প্রলক্ষপণ 

(Project

ion) 

২০২১-

২২ 

প্রলক্ষপ
ণ 

(Proje

ction) 

২০২২-

২৩ 

২০১৮
-১৯ 

২০১৯-

২০ 

অসাধািণ 

১০০% 

অতি উত্তম 

৯০% 

উত্তম 

৮০% 

চ্েতি 

মান 

৭০% 

চ্েতি 

মালনি 

তনলম্ন 

৬০% 

  

[২.৩] 

জনসদচতনতাবৃরদ্ধকরণ ; 

[২.৩.১] পররচারলত টদপাগ্রাফী, জন 

ও গণসাংদর্াগ; 

সাংখো ৩ ১৬২০ ১৮৮২ ১৬৭৫ ১৬৫০ ১৬৪০ ১৬৩
০ 

১৬২০ ১৬৮
০ 

১৭০০ 

[২.৩.২] রলফদলট সপাোর রবতরণ; সাংখো ১ ৫৯৫০ ৬৮৫০ ৬২০০ ৬১৫০ ৬১০০ ৬০০
০ 

৫৯৫০ ৬৪০০ ৬৫০
০ 

৩. েুর্িটনা 
প্ররতদরাদি 

প্ররশক্ষণ কার্িক্রম 

১৭ [৩.১]  অরিরনবিাপণ, 

উদ্ধার, প্রাথরমক রচরকৎসা 
ও ভূরমকম্প সম্পদকি  
সদচতনতা বৃরদ্ধর লদক্ষে 
প্রোনকৃত সমৌরলক 

প্ররশক্ষণ; 

 

[৩.১.১] জনসািারদণর জনে প্রোনকৃত 

সমৌরলকপ্ররশক্ষণ; 

সাংখো 
(জন) 

৫ ২৭০০ ৩১৬৫ ২৮০০ ২৭৭৫ ২৭৫০ ২৭২৫ ২৭০০ ৩২০০ ৩৩০
০ 

[৩.১.২] রশক্ষাথীদের জনে 
পররচারলত সমৌরলক প্ররশক্ষণ; 

সাংখো 
(রশক্ষা
থী) 

৫ ৭০০০ ৭২৯৬ ৭৩০০ ৭২২৫ ৭১৫০ ৭০৭৫ ৭০০০ ৭৭০০ ৭৮০
০ 

[৩.১.৩] শরপাংমল, হাটবাজার রবপরণ 

রবতাদন প্রোনকৃত সমৌরলক প্ররশক্ষণ; 

সাংখো 
 

২ 
- - ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫ 

[৩.১.৪] বহুতল/ বারণরজেক ভবদন 

প্রোনকৃত সমৌরলক প্ররশক্ষণ; 

সাংখো 
 

২ - - ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫ 

[৩.২]  ফায়ার সারভি স 

কমী বারহনীর জনে 
পররচারলত প্ররশক্ষণ; 

[৩.২.১] অাংশগ্রহণকৃত  প্ররশক্ষণ; সাংখো 
(জন) 

৩ ৩০৫ ৩১৮ ৩৩০ ৩২০ ৩১৫ ৩১০ ৩০৫ ৩২৫ ৩৫০ 

৪.রবরভন্ন রশল্প 

প্ররতষ্ঠান/ স্থাপনা 
বরাবর রবরি 

সমাতাদবক 

লাইদসন্স প্রোন 

৮ [৪.১] রশল্প 

প্ররতষ্ঠান/স্থাপনা বরাবর 

রবরি সমাতাদবক লাইদসন্স 

প্রোন; 

[৪.১.১] প্রোনকৃতলাইদসন্স; সাংখো ৪ ১৫৭১ ২৪৪৭ ১৬০০ ১৫৯০ ১৫৮
৫ 

১৫৮
০ 

১৫৭১ ১৬৫০ ১৭০০ 

[৪.৩] অরিরনবিাপণ খাদত 

আোয়কৃত রফ 

[৪.৩.১] আোয়কৃত রফ; লক্ষ 

টাকা 
৪ ৫৫.৪

৫ 

৬৪.০১ ৬২.০০ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৫.৪
৫ 

৬৮ ৭০ 

৫. ফায়ার সারভি স 

ও রসরভল রিদফন্স 

সেশন স্থাপন 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

২ [৫.১] প্রকদল্পর আওতায় 

বাস্তবায়নািীন সেশন 

পররেশিন; 

[৫.১.১]) পররেরশিত রনমিাণািীন 

ফায়ার সেশন; 

সাংখো ২ ২৭ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩৩ ৩০ ২৭ ৪০ ৪২ 

৬. ফায়ার সারভি স 

ও রসরভল রিদফন্স 

এর প্রারতষ্ঠারনক 

সক্ষমতা বৃরদ্ধ। 

২ 
[৬.১] অরিনস্ত 

কার্িালয়সমদূহর সাদথ সভা 
অনুষ্ঠান 

[৬.১.১] অনুরষ্ঠত সভা; 
সাংখো 

২ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ - ৬ ৬ 
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৭ 

 

 

 

 

আবরশেক সকৌশলগত উদেশেসমহূ,২০২০-২১ 

(সমাট নম্বর-২৫) 

 

জকৌশেগি উলেশয 
(Strategic Objectives) 

জকৌশেগি 

উলেলশযিমান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাযজক্রম 
(Activities) 

কমজ সম্পাদন সুচ্ক 
(Performance Indicator) 

 

একক 
(Unit) 

কমজসম্পাদন 

সূচ্লকি 

মান 
(Weight of 

Performance 
Indicator) 

েক্ষযমাত্রা২০২০-২১ 

অসািারণ 

(Excellent) 

অরত 

উিম 
(Very 

Good) 

উিম 
(Good) 

চলরত 

মান 
(Fair) 

চলরতমাদনর 

রনদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তররক 

কমিকাদণ্ড স্বেতা 
বরৃদ্ধ ও জবাবরেরহ 

রনরিতকরণ 

১১ 

[১.১] বারষিক কমিসম্পােন 

চুরি (এরপএ) বাস্তবায়ন; 

[১.১.১] এরপএ’র সকল তত্রমারসক  

প্ররতদবেন ওদয়বসাইদট প্রকারশত; 
সাংখো ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এরপএ টিদমর মারসক সভা 
অনরুষ্ঠত; 

সাংখো ১ ১২ ১১ - - - 

 [১.২] শুদ্ধাচার/ উিমচচি ার 

রবষদয় অাংশীজনদের সদঙ্গ 

মতরবরনময়; 

[১.২.১] মতরবরনময় সভা অনরুষ্ঠত; সাংখো ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অরভদর্াগ প্ররতকার 

বেবস্থা রবষদয় সসবাগ্রহীতা/ 
অাংশীজনদের অবরহতকরণ; 

[১.৩.১] অবরহতকরণ সভা 
আদয়ারজত; 

সাংখো ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

রবষদয় সসবাগ্রহীতাদের 

অবরহতকরণ; 

[১.৪.১] অবরহতকরণ সভা 
আদয়ারজত; 

সাংখো ২ ৪ ৩ ২ - - 
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[১.৫] তথে বাতায়ন 

হালনাগাে সাংক্রান্ত তত্রমারসক 

প্ররতদবেন উর্ধ্িতন কতৃি পদক্ষর 

রনকট সপ্ররণ; 

[১.৫.১]  তত্রমারসকপ্ররতদবেনদপ্রররত; সাংখো ২ ৪ ৩ - - - 

 [২] কমিসম্পােদন 

গরতশীলতা 
আনয়ন ও সসবার 

মান বরৃদ্ধ 

৮ 

[২.১] ই-নরথ বাস্তবায়ন; [২.১.১] ই-নরথদত সনাট রনষ্পরিকৃত; % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২]উদ্ভাবনী/কু্ষদ্রউন্নয়ন 

উদেোগ বাস্তবায়ন; 

[২.২.১] নেুনতম একটি উদ্ভাবনী/কু্ষদ্র 

উন্নয়ন উদেোগ চালকৃুত; 
তাররখ ২ 

১৫-২-

২১ 

১৫-৩-

২১ 

১৫-৪-

২১ 

১৫-৫-

২১ 
- 

 

 

 

৮ 

 

 

জকৌশেগি উলেশয 
(Strategic Objectives) 

জকৌশেগি 

উলেলশযি 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাযজক্রম 
(Activities) 

কমজসম্পাদনসুচ্ক 
(Performance Indicator) 

 

একক 
(Unit) 

কমজসম্পাদন 

সূচ্লকিমান 
(Weight of 

Performance 
Indicator) 

েক্ষযমাত্রা২০২০-২১ 

অসািারণ 

(Excellent) 

অরত 

উিম 
(Very 

Good) 

উিম 
(Good) 

চলরত 

মান 
(Fair) 

চলরতমাদনর 

রনদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

 [২.৩] কমিচারীদের প্ররশক্ষণ 

প্রোন; 

[২.৩.১]প্রদতেক কমিচাররর জনে প্ররশক্ষণ 

আদয়ারজত; 

 

জনর্ন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ম সগ্রি ও তেরু্ধ্ি প্রদতেক 

কমিচারীদক এরপএ রবষদয় প্রেি প্ররশক্ষণ; 
জনর্ন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এরপএ বাস্তবায়দন প্রদণােনা 
প্রোন; 

[২.৪.১] নুেনতম একটি আওতািীন েপ্তর/ 

একজন কমিচারীদক এরপএ বাস্তবায়দনর 

জনে প্রদণােনা; প্রোনকৃত 

সাংখো ১ ১ - - - - 
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[৩] আরথিক ও সম্পে 

বেবস্থাপনার উন্নয়ন 
৬ 

[৩.১]  বারষিকক্রয় পররকল্পনা 
বাস্তবায়ন; 

 

[৩.১.১] ক্রয় পররকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় 

সম্পারেত; 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বারষিক উন্নয়ন কমিসূরচ 

(এরিরপ)/বাদজট বাস্তবায়ন; 

[৩.২.১] বারষিক উন্নয়ন কমিসূরচ 

(এরিরপ)/বাদজট বাস্তবারয়ত; 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অরিট আপরি রনষ্পরি 

কার্িক্রদমর উন্নয়ন; 
[৩.৩.১] অরিট আপরি রনষ্পরিকৃত; % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালনাগােকৃত স্থাবর ও 

অস্থাবর সম্পরির তারলকা 
ঊর্ধ্িতন অরফদস সপ্ররণ; 

[৩.৪.১] হালনাগােকৃত স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পরির তারলকা ঊর্ধ্িতন অরফদস 

সপ্রররত; 

তাররখ ১ 
১৫-১২-

২০ 

১৪-০১-

২১ 

২৫-২-

২১ 
- - 

 

 
 

 

৯ 



C:\conversion\a37425e9-d3f1-45ad-adac-5aa3833313a8\input\98a96827-d5ea-4a75-9960-10126c6fb495\948960f1afec67f587263d0eb7534a7b.docx 

 

অঙ্গীকািনামা 
 

 

 

 আরম সমা: আকরাম সহাদসন, উপপররচালক (ভারপ্রাপ্ত ), ফায়ার সারভি স ও রসরভল রিদফন্স, 

খুলনা রবভাগ, খুলনা মহাপররচালক, ফায়ার সারভি স ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তর, ঢাকা মদহােদয়র 

রনকট অঙ্গীকার কররে সর্, এই চুরিদত বরণিত ফলাফল অজি দন সদচষ্ট থাকব । 

 

 আরম রেদগরিয়ার সজনাদরল সমা: সাজ্জাে সহাসাইন, 

এনরিরস,এএফিরিউরস,রপএসরস,এমরফল,মহাপররচালক, ফায়ার সারভি স ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তর, 

উপপররচালক ফায়ার সারভি স ও রসরভল রিদফন্স, খুলনা রবভাগ, খুলনা এর রনকট অঙ্গীকার কররে সর্, 

এই চুরিদত বরণিত ফলাফল অজি দন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

 

 

স্বাক্ষররত :- 

 

 

 

------------------ 

সমা: আকরাম সহাদসন        তাররখ 

২৭/০৭/২০২০ররিঃ। 

উপপররচালক (ভারপ্রাপ্ত)         

ফায়ার সারভি স ও রসরভল রিদফন্স 

খুলনা রবভাগ, খুলনা          

 

 

 

------------------ 

রেদগরিয়ার সজনাদরল সমা: সাজ্জাে সহাসাইন, এনরিরস,এএফিরিউরস,রপএসরস,এমরফল তাররখ 

২৭/০৭/২০২০ররিঃ। 

মহাপররচালক         

ফায়ার সারভি স ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তর, 

ঢাকা। 
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সংলযার্নী - ১ 

 

শব্দ সংলক্ষপ 

 

ক্ররমক  

নম্বর 

আেেক্ষর পূণি রববরণ 

 

১ BNBC Bangladesh National Building Code 

২ CDMP Comprehensive Disaster Management 

Programme 

৩ JICA Japan International Co-operation Agency 

৪ KOICA Korea International Co-operation Agency 

৫ USAR Urban Search And Rescue  

৬ PT Physical Training 

৭ FSCD Fire Service & Civil Defence 

৮ NGO Non-Government Organization  
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১১ 



 

 

 

 

সংলযার্নী-২ 

কমিসম্পােন সচূকসমহূ, বাস্তবায়নকারী কার্িালয়সমহূ এবাং পররমাপ পদ্ধরত এর রববরণ  

 

ক্র: কাযজক্রম 
কমজসম্পাদন 

সূচ্ক 
কাযজক্রলমি তববিণ 

বাস্তবায়ন
কািী শাখা 

প্রদত্ত প্রমাণক প্রমাণলকি উপাত্তসূত্র 

১ 
[১.১]অরিরনবিাপণ  

কার্িক্রম গ্রহণ; 

[১.১.১] সাড়া 
প্রোনকৃত অরি 

েুর্িটনা  

ঢাকাস্থ সকেীয় ও রবভাগীয় রনয়ন্ত্রণকক্ষ/সর্ সকান ফায়ার 

সেশদন প্রাপ্ত অরিকাদণ্ডর সাংবাদের রভরিদত অরিেপ্তদরর 

কমীগণ শতভাগ অরিকাদণ্ড সরঞ্জামারেসহ অকুস্থদল 

গমনপূবিক অরিরনবিাপণ  কদরন।  

সহকারী 
পররচালক 

 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট হদত প্রাপ্ত 

মারসক প্ররতদবেদনর তথেদমাতাদবক। 
২ 

[১.২] েুর্িটনার 

রবপরীদত উদ্ধার 

কার্িক্রম গ্রহণ; 

[১.২.১] পররচারলত 

উদ্ধার কার্িক্রম 

 

অরিকাণ্ডসহ সকল েুর্িটনা  ও রবর্ধ্স্থ ভবদন রবরভন্ন উদ্ধার 

কলাদকৌশদলর মািেদম েুদর্িাগ ও েুর্িটনার রবপরীদত উদ্ধার 

কার্িক্রম পররচালনা করা হয়। 

সহকারী 
পররচালক 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট হদত প্রাপ্ত 

মারসক প্ররতদবেদনর 

তথেদমাতাদবক। 
৩ 

[১.৩] েুর্িটনা 
কবরলতদের 

তাৎক্ষরণকভাদব 

রচরকৎসালদয় 

সপ্ররণ; 

[১.৩.১] েুর্িটনা 
কবরলতদের 

রচরকৎসালদয় 

হস্তান্তর 

আহত বেরিদের েুর্িটনাস্থল হদত উদ্ধার কদর 

তাৎক্ষরণকভাদব  হাসপাতাদল সপ্ররদণর মািেদম রচরকৎসা 
সসবা রনরিত করা হয়। 

সহকারী 
পররচালক 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট হদত প্রাপ্ত 

মারসক প্ররতদবেদনর 

তথেদমাতাদবক। 

৪ 

[১.৪]অোমু্বদলন্স 

সারভি স 

পররচালনা; 

[১.৪.১] প্রোনকৃত 

অোমু্বদলন্স সারভি স 

রনিিাররত রফ প্রোন সাদপদক্ষ সরাগী অোমু্বদলন্স সারভি দসর 

মািেদম জরুরররভরিদত রচরকৎসার জনে হাসপাতাদল সপ্ররদণর 

মািেদম জনগণদক সসবা প্রোন করা হয়। সর্ সকান বেরি 

ফায়ার সারভি দস কল কদর অন সপদমন্ট বেবস্থায় এই সসবা 
গ্রহণ করদত পাদরন। 

সহকারী 
পররচালক 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট হদত প্রাপ্ত 

মারসক প্ররতদবেদনর 

তথেদমাতাদবক। 
৫ 

[১.৫]তাৎক্ষরণক 

সসবা প্রোদনর 

জনে টহল রিউটি 

কার্িক্রম। 

[১.৫.১] টহদলর 

জনে রনিিাররত 

পদয়ন্ট 

অরিকাণ্ডসহ অনোনে েুর্িটনা তাৎক্ষরণক সমাকারবলার জনে 
সারাদেদশর েরু্িটনাপ্রবণ এলাকায় টহল রিউটি কার্িক্রম 

পররচালনা করা হয়।  

সহকারী 
পররচালক 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট হদত প্রাপ্ত 

মারসক প্ররতদবেদনর 

তথেদমাতাদবক। 
৬ 

[২.১] অরি 

েুর্িটনা, উদ্ধার ও 

ভূরমকম্প 

প্ররতদরািমূলক 

মহড়ার আদয়াজন; 

[২.১.২]  শরপাংমল, 

হাটবাজার 

রবপরণরবতাদন 

আদয়ারজত মহড়া 

অরি েুর্িটনা প্ররতদরাি ও রনবিাপণ রবষদয় সদচতনতা ও 

প্রাথরমক পর্িাদয় অরিকাণ্ডদমাকারবলা, উদ্ধার, প্রাথরমক 

রচরকৎসা ও ভূরমকম্প প্ররতদরািমূলক সম্পদকি  জানাদনা ও 

েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষে রনকটস্থ ফায়ার সেশদনর উদেোদগ 

শরপাংমল, হাটবাজার রবপরণরবতাদন মহড়া পররচালনা করা 
হয়।  

 

 

 

 

সহকারী 
পররচালক 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট হদত প্রাপ্ত 

মারসক প্ররতদবেদনর 

তথেদমাতাদবক। 

৭ 

[২.১.৩]  রশক্ষা 
প্ররতষ্ঠাদন 

আদয়ারজত  মহড়া 

অরি েুর্িটনা প্ররতদরাি ও রনবিাপণ রবষদয় সদচতনতা ও 

প্রাথরমক পর্িাদয় অরিকাণ্ডদমাকারবলা, উদ্ধার, প্রাথরমক 

রচরকৎসা ও ভূরমকম্প প্ররতদরািমূলক সম্পদকি  জানাদনা ও 

েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষে রনকটস্থ ফায়ার সেশদনর উদেোদগ 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন মহড়া পররচালনা করা হয়।   

সহকারী 
পররচালক 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট হদত প্রাপ্ত 

মারসক প্ররতদবেদনর 

তথেদমাতাদবক। 



 

১২ 

 

 

১৩ 

ক্র: কাযজক্রম 
কমজসম্পাদন 

সূচ্ক 
কাযজক্রলমিতববিণ 

বাস্তবায়ন
কািী শাখা 

প্রদত্ত প্রমাণক প্রমাণলকি উপাত্তসূত্র 

৮ 

 

[২.১.৪] বহুতল/ 

বারণরজেক ভবদন 

পররচারলত মহড়া 

অরি েুর্িটনা প্ররতদরাি ও রনবিাপণ রবষদয় সদচতনতা ও প্রাথরমক পর্িাদয় 

অরিকাণ্ডদমাকারবলা, উদ্ধার, প্রাথরমক রচরকৎসা ও ভূরমকম্প 

প্ররতদরািমূলক সম্পদকি  জানাদনা ও েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষে রনকটস্থ ফায়ার 

সেশদনর উদেোদগ বহুতল/ বারণরজেক ভবদন মহড়া পররচালনা করা 
হয়।    

সহকারী 
পররচালক 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট 

হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেদনর তথেদমাতাদবক। 

৯ 

[২.১.১] বরস্ত 

এলাকায় 

পররচারলত মহড়া 

অরি েুর্িটনা প্ররতদরাি ও রনবিাপণ রবষদয় সদচতনতা ও প্রাথরমক পর্িাদয় 

অরিকাণ্ডদমাকারবলা, উদ্ধার, প্রাথরমক রচরকৎসা ও ভূরমকম্প 

প্ররতদরািমূলক সম্পদকি  জানাদনা ও েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষে রনকটস্থ ফায়ার 

সেশদনর উদেোদগ বরস্ত এলাকায় মহড়া পররচালনা করা হয়।   

সহকারী 
পররচালক 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট 

হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেদনর তথেদমাতাদবক। 

১০ 

[২.১.৫] 

হাসপাতাল/স্বাস্থেদক
সে পররচারলত 

মহড়া 

অরি েুর্িটনা প্ররতদরাি ও রনবিাপণ রবষদয় সদচতনতা ও প্রাথরমক পর্িাদয় 

অরিকাণ্ড সমাকারবলা, উদ্ধার, প্রাথরমক রচরকৎসা ও ভূরমকম্প প্ররতদরাি 

রবষদয় জানাদনা ও েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষে রনকটস্থ ফায়ার সেশন/ সর্ৌথ 

বারহনীর সাদথ সমন্বয়পূবিক উদেোদগ হাসপাতাল/স্বাস্থেদকদেমহড়া 
পররচালনা করা হয়  

সহকারী 
পররচালক 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট হদত 

প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেদনর তথেদমাতাদবক। 

১১ [২.২] রবরভন্ন 

প্ররতষ্ঠাদনর 

অরিরনরাপিা 
বেবস্থারে 

সজারোরকরণ 

[২.২.১]  

পররচারলত 

পররেশিন 

সকল মালগুোম ও কারখানায় অরি প্ররতদরাি বেবস্থা রনরিত করার 

লদক্ষে অরি প্ররতদরাি ও  রনবিাপণ আইন-২০০৩ এর রবিান অনুর্ায়ী 
অরিেপ্তদরর কমী কতৃি ক পররেশিন কদর অরিরনরাপিারনরিতকরণ করা 
হয়। 

সহকারী 
পররচালক 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট 

হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেদনর তথেদমাতাদবক। 

১২ 

[২.২.৩]রবরভন্ন 

প্ররতষ্ঠাদন 

পররচারলত সাদভি  

সরকারর/সবসরকারর রবরভন্ন প্ররতষ্ঠাদনর অনুদরাদির সপ্ররক্ষদত অরি 

প্ররতদরাি বেবস্থা রনরিত করার লদক্ষে অরি প্ররতদরাি ও  রনবিাপণ 

আইন-২০০৩ এর রবিান অনুর্ায়ী অরিেপ্তদরর কমী কতৃি ক পররেশিন 

কদর প্ররতটি প্ররতষ্ঠাদনর অরিরনরাপিারনরিতকরণ করা হয় 

সহকারী 
পররচালক 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট 

হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেদনর তথেদমাতাদবক। 

১৩ 

[২.২] 

জনসদচতনতা 
বৃরদ্ধকরণ 

[২.২.১] পররচারলত 

টদপাগ্রারফ, জন ও 

গণসাংদর্াগ 

জনসদচতনতাবৃরদ্ধ, ভূরমকম্প ও অরিকাণ্ডসহ সর্ সকান েুর্িটনা 
সমাকারবলা সহজতর করার জনে রাস্তার্াট ও পারনর উৎস সহ ঝুৌঁ রকপূণি 
স্থান রচরিত করার জনে  রনকটস্থ ফায়ার সেশদনর মািেদম সারাদেদশ 

টদপাগ্রারফ, জন ওগণসাংদর্াগ পররচালনা করা হয় 

সহকারী 
পররচালক 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট 

হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেদনর তথেদমাতাদবক। 



 

 

 

 

১৪ 

  

ক্র: কাযজক্রম কমজসম্পাদন সূচ্ক কাযজক্রলমিতববিণ বাস্তবায়ন
কািী শাখা 

প্রদত্ত প্রমাণক প্রমাণলকি উপাত্তসূত্র 

১৪  

[২.৩.২] রলফদলট 

সপাোর রবতরণ 

জনসদচতনতা বৃরদ্ধর লদক্ষে ফায়ার সারভি স ও রসরভল 

রিদফন্স সেশদনর মািেদম আওতািীন এলাকায় রলফদলট 

সপাোর রবতরণ করা হয়।  

সহকারী 
পররচালক  

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেদনর তথেদমাতাদবক। 

১৫ 

[৩.১]অরিরনবিাপণ
, উদ্ধার, প্রাথরমক 

রচরকৎসা ও 

ভূরমকম্প সম্পদকি  
সদচতনতা বৃরদ্ধর 

লদক্ষে প্রোনকৃত 

সমৌরলক প্ররশক্ষণ; 

 

[৩.১.১]জনসািারদণর
জনেপ্রোনকৃতদমৌরলক
প্ররশক্ষণ 

সািারণ জনগণদের সমৌরলক অরিরনবিাপণ , উদ্ধার, 

প্রাথরমক রচরকৎসা ও ভূরমকম্প রবষদয় সমৌরলক প্ররশক্ষদণর 

মািেদম সদচতন করা হয়। 

সহকারী 
পররচালক 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেদনর তথেদমাতাদবক। 

১৬ 

[৩.১.২] রশক্ষাথীদের 

জনে পররচারলত 

সমৌরলক প্ররশক্ষণ 

সু্কল কদলজ সহ সকল রশক্ষাথীদের সমৌরলক অরিরনবিাপণ, 

উদ্ধার, প্রাথরমক রচরকৎসা ও ভূরমকম্প রবষদয় সমৌরলক 

প্ররশক্ষদণর মািেদম সদচতন করা হয়। 

সহকারী 
পররচালক 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেদনর তথেদমাতাদবক। 

১৭ 

[৩.১.৩] শরপাংমল, 

হাটবাজার 

রবপরণরবতাদন 

প্রোনকৃত  সমৌরলক 

প্ররশক্ষণ 

শরপাংমল, হাটবাজার রবপরণ রবতাদন কমিরতদের সমৌরলক 

অরিরনবিাপণ, উদ্ধার, প্রাথরমক রচরকৎসা ও ভূরমকম্প 

সম্পদকি  সমৌরলক প্ররশক্ষদণর মািেদম সদচতন করা হয় 

সহকারী 
পররচালক 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেদনর তথেদমাতাদবক। 

১৮ 

[৩.১.৪] বহুতল/ 

বারণরজেক 

ভবদনপ্রোনকৃত 

সমৌরলক প্ররশক্ষণ 

বহুতল/ বারণরজেক ভবদন বসবাসরত ও কমিরতদের 

সমৌরলক অরিরনবিাপণ, উদ্ধার, প্রাথরমক রচরকৎসা ও 

ভূরমকম্প সম্পদকি  সমৌরলক প্ররশক্ষদণর মািেদম সদচতন 

করা হয় 

সহকারী 
পররচালক 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেদনর তথেদমাতাদবক। 

১৯ 

[৩.২]  ফায়ার 

সারভি স কমী 
বারহনীর জনে 
পররচারলত 

প্ররশক্ষণ; 

[৩.২.১] অাংশগ্রহণকৃত  

প্ররশক্ষণ 

ফায়ার সারভি স ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তদর কমিরত 

কমিকতি া/ কমিচারীদের সক্ষমতা বৃরদ্ধকরদণ অরিেপ্তদরর 

প্ররশক্ষণ সকে ও রবভাগীয়/ সজলা প্ররশক্ষণ সকদের 

মািেদম প্ররশক্ষণ প্রোন করা হয়। 

সহকারী 
পররচালক 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেদনর তথেদমাতাদবক। 

২০ 

[৪.১]প্ররতষ্ঠান/স্থা
পনা বরাবর রবরি 

সমাতাদবক 

লাইদসন্স প্রোন; 

[৪.১.১] প্রোনকৃত 

লাইদসন্স 

সকল মালগুোম ও কারখানায় অরি প্ররতদরাি ও রনবিাপণী 
বেবস্থা রনরিত করার লদক্ষে অরি প্ররতদরাি ও  রনবিাপণ 

আইন-২০০৩ এর রবিান অনুর্ায়ী অরিেপ্তদরর কমী 
কতৃি ক পররেশিন কদর ফায়ার সসফটি রনরিতকরণ ও 

রাজস্ব আোদয়র লদক্ষে ফায়ার লাইদসন্স প্রোন করা হয়। 

সহকারী 
পররচালক 

সহকারী পররচালক ও 

উপসহকারী পররচালকদের 

রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও উপসহকারী 
পররচালকদের রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক 

প্ররতদবেদনর তথেদমাতাদবক। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫ 

  

ক্র: কাযজক্রম 
কমজসম্পাদন 

সূচ্ক 
কাযজক্রলমি তববিণ 

বাস্তবায়ন
কািী শাখা 

প্রদত্ত প্রমাণক প্রমাণলকি উপাত্তসূত্র 

২১ 

[৪.২]অরিরনবিাপণ খাদত 

আোয়কৃত রফ 

[৪.২.১]আোয়কৃত 

রফ 

সর্ সকান ওয়োরহাউজ ও ওয়াকি শদপ অরি েুর্িটনার ফদল ক্ষরতর 

পররমাণ রনিিারণ ও অরিকাদণ্ডর কারণ সম্পরকি ত ফায়ার 

ররদপাটি  এবাং লাইদসন্স প্রোন ও নবায়ন এবাংঅোমু্বদলন্স সসবা 
প্রোদনর মািেদম রফ আোয় করা হয়। 

সহকারী 
পররচালক 

সহকারী পররচালক ও 

উপ সহকারী 
পররচালকদের রনকট হদত 

প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

সহকারী পররচালক ও উপ 

সহকারী পররচালকদের রনকট হদত 

প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেদনর 

তথেদমাতাদবক। 
২২ 

[৫.১]প্রকদল্পর আওতায় 

বাস্তবায়নািীন সেশন 

পররেশিন 

[৫.১.১] পররেরশিত 

রনমিাণািীন ফায়ার 

সেশন 

উপপররচালক কতৃি ক রবরভন্ন প্রকদল্পর আওতায় রনমিাণািীন 

ফায়ার সেশন পররেশিন  

উপপররচালক উপ পররচালদকর 

পররেশিন প্ররতদবেন 

উপ পররচালদকর েপ্তর হদত প্রাপ্ত 

তথে সমাতাদবক। 

২৩ 

[৬.১] অরিনস্ত কার্িালয় 

সমূদহর সাদথ সভা 
অনুষ্ঠান 

[৬.১.১] অনুরষ্ঠত 

সভা 
রবভাগীয় সাংক্রান্ত রবরভন্ন কার্িক্রম বাস্তবায়দনর লদক্ষে অরিনস্ত 

কার্িালয়সমদূহর সাদথ সভা করণ। 
উপপররচালক উপ পররচালদকর 

পররেশিন প্ররতদবেন 

উপ পররচালদকর েপ্তর হদত প্রাপ্ত 

তথে সমাতাদবক। 



 

 

 

 

সংলযার্নী-৩ 

কমিসম্পােদনর লদক্ষে অনে মন্ত্রণালদয়র রনকট সুরনরেিষ্ট কমিসম্পােন চারহোসমহূ  

 

প্ররতষ্ঠাদনর 

নাম 

সাংরিষ্ট কার্িক্রম কমিসম্পােন সুচক উি সাংস্থার রনকট 

চারহো/প্রতোশা 
চারহো/ প্রতোশার সর্ৌরিকতা প্রতোশা পূরণ না হদল সম্ভাবে প্রভাব 

অথি রবভাগ উচ্চতর প্ররশক্ষণ 

গ্রহণ 

সক্ষমতা বরৃদ্ধ করদণ 

উচ্চতর প্ররশক্ষণ গ্রহণ 

উচ্চতর প্ররশক্ষদণ অথি বরাে - ফায়ার সারভি স ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তদর 

কমিরত কমিকতি া/ কমিচারীদের সক্ষমতা বরৃদ্ধ 

করদণ উচ্চতর প্ররশক্ষণ প্রোদন রবলরম্বত হদত 

পাদর 

 

গণপূতি  
রবভাগ 

নতুন ফায়ার 

সেশন/ েপ্তর 

রনমিাণ ও 

রবেেমান ফায়ার 

সেশন/  েপ্তদরর 

ভবন সাংস্কার/ 

সমরামতকরণ 

ফায়ার সেশন/ েপ্তর 

রনমিাণও রবেেমান 

ফায়ার সেশন/ েপ্তদরর 

ভবন সাংস্কার/ সমরামত 

করণ 

রনরেষ্ট সমদয়র মদিে প্রকল্পভুি 

নতুন ফায়ার সেশন/ েপ্তর 

সমদূহর রনমিাণ কাজ এবাং 
চারহো সমাতাদবক সময়মত 

রবেেমান ফায়ার সেশন/ 

েপ্তদরর ভবন রসরভল ও 

তবেেুরতক সাংস্কার/ 

সমরামতকরণ 

সময়মত প্রকল্পভুি নতুন ফায়ার 

সেশন/ েপ্তর সমদূহর রনমিাণ 

কাজ সশষ হদল স্বল্প সমদয়র মদিে 
জনসািারণদক কারিত সসবা 
প্রোন করা সম্ভব হদব এবাং 
ফায়ার সেশন/েপ্তদরর সক্ষমতার 

মান উন্নয়ন হদব 

ফায়ার সেশন স্থাপন সাংক্রান্ত মাননীয় 

প্রিানমন্ত্রীর সেয় রনদেিশনা বাস্তবায়ন রবলরম্বত 

হদত পাদর ফদল জনসািারন কারিত সসবা 
হদত বরিত হদব এবাং ফায়ার সেশন/েপ্তদরর 

সক্ষমতার মান হ্রাস সপদত পাদর। 
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