
 

 

MY-cÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

mnKvix cwiPvj‡Ki Kvh©vjq 

dvqvi mvwf©m I wmwfj wW‡dÝ 

h‡kvi | 

 (adfirejessore8@gmail.com) 

 

 

 

 

স্মারক নং-58.03.0000.00২.১৮.0০৪.1৬-                                                       তাররখ  

 

প্ররত :  উপ-পররচালক 

   ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিফফন্স , 

             খুলনা রিভাগ,খুলনা ।  

 
রিষয় : িারষ িক কর্িসম্পাদন চুরি ২০২১-২০২২  স্বাক্ষর  প্রসংফগ। 

 

সূত্র : স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০২০.৪০.১৪৬.১৭-১০৩৪/৩  তাররখ-২২/৬/২১ রি:। 

 

  উপর্য িি রিষয় ও সূফের প্রপ্ররক্ষফত সম্মাফনর সাফে জানাফনা যাফে প্রয, র্ফ াদফয়র সদয় রনফদ িশনা  প্রর্াতািক 

র্াঠ পয িাফয়র কায িালয় সমূফ র িারষ িক কর্ িসম্পাদন চুরি সংক্রান্ত নীরতর্ালা ২০২১-২০২২ এর আফলাফক  র্ফ াদফয়র সফে 

স কারী পররচালক ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিফফন্স  যফশার িারষ িক কর্ িসম্পাদন চুরির স্বাক্ষর জন্য প্ররতফিদন পরিতী 

কায িাফে ি এতদসফে সরিনফয় প্রপ্ররণ করা  ল।  

 

সংর্যি :-২৪ পাতা। 
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ফোয়োর সোরভ িস ও রসরভল রিনফন্স, যন োর শজলো এর কম িসম্পোদন র সোরব িক রচত্র 

 (Overview of the preformance of Fire Service & Civil Defence,Jessore) 
 

সোম্প্ররতক অজি , চযোনলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্প ো 

সোম্প্ররতক বছরসমূনহর -৩ (রত ) বছর প্রধো  অজি সমূহ :- 

 

          দূনয িোগ-দূর্ িট োর জীব  ও সম্পদ রক্ষোর মোেনম র রোপদ বোাংলোনদ  গনড় শতোলোর লনক্ষয অরধদপ্তনরর র নদ ি  োয় ফোয়োর সোরভ িস ও রসরভল 

রিনফন্স, যন োর শজলোর কম িকতিো/কম িচোরীগ  “রদ লোইভ শসরভাং শফোস ি” রহসোনব গরত, শসবো তযোনগর মরহমোয় বরলয়ো  হনয় রদ -রোত ২৪ র্ন্টো 

মোনুনষর কল্যোণ ও শসবোয় র নয়োরজত  এবাং কনম ির অনু ীলন র মোেনম অরিকোন্ডসহ সকল দূনয িোগ শমোকোনবলোয় সদো প্রস্তুত রনয়নছ। অত্র শজলোয় 

বতিমোন  ১৭ টি ফোয়োর শে   চোলূ রনয়নছ  এবাং ০৫টি ফোয়োর অরতদ্রুত চোলু করো হনব। জ গন র শদোরনগোড়োয় শসবো শপৌনছ শদয়োর লনক্ষয রবগত 

৩ বছনর যন োর শজলোর কমীগণ কর্তিক ২০১৮ সোনল ৯১৭টি ,২০১৯ সোনল ৯২৬ ও ২০২০ সোনলর ৮৫০ টি ,অরি র ব িোপন র ফনল 

শমোট=১২২,৩৩,৪১,৪৩৭/- টোকোর সম্পদ রক্ষো করো হনয়নছ। চলরত ২০১৯-২০২০ অর্ ি চছনরর=২৫,০০,০০০/- টোকো এবাং ২০২০-২০২১ অর্ ি 

চছনরর=২৭,০০,০০০/- টোকো   সরকোরী রোজস্ব আদোয় করো হনয়নছ। অরধদপ্তনরর লনক্ষয বোস্তবোয়ন  ফোয়োর সোরভ িস ও রসরভল রিনফন্স, যন োর 

শজলোর অপোনর  োল ও প্র োসর ক কোয িক্রনম গরত ীলতো বৃরি শপনয়নছ। অরধদপ্তর হনত গোড়ী/পম্প ও সোজ সরঞ্জোমোরদ সাংগ্রহ করো হনয়নছ যো 

দ্বোরো অরি র ব িোপ  ও উিোর কোয িক্রনম দক্ষতো বৃরি শপনয়নছ। রবগত ৩ বছনর যন োর শজলোয় রবরভন্ন কল কোরখো ো, জুট রমল, জুট শগোিোউন  

সাংর্টিত অরিকোন্ড সফলভোনব শমোকোনবলো করো হনয়নছ।  

সমস্যো এবাং চযনলঞ্জসমূহ :- 

          দ্রুত  গরোয়ন র ফনল জলো য়গুনলো ভরোট হওয়োয় অরি র ব িোপন র শক্ষনত্র পোর র সাংকট প্রকট আকোর ধোর  কনরনছ। অপররকরল্পত 

 গরোয়  ও র ল্পোয়ন র ফনল রোস্তোর্োট সাংকীণ ি হওয়োয় গোড়ী চলোচনল অসুরবধো সৃরষ্ট হনে ।  হনর ক্রমবধ িমো  হোনর বহুতল/ বোর রজযক ভব  

র রম িত হওযোয় টি টি,এল শফোমনটন্ডোর/নকরমকযোল শটন্ডোর রবন ষ পোর বোহী গোড়ীর সহ পয িোপ্ত গোড়ী/পোম্প, সোজ সরঞ্জোম ও জ বল সাংকনটর 

কোরনণ অরিকোন্ড ও দূর্ িট ো শমোকোনবলোয় কোরিত সফলতো অজি  সম্ভব হনে  ো । শ ৌ-দূর্ িট ো শমোকোনবলোয় ডুবুরী সাংকনটর কোরন  কোরিত 

শসবো প্রদো  সম্ভব হনে  ো ।  

ভরবষ্যৎ পররকল্প ো :- 

          উপনর বরণ িত সমস্যো ও চযোনলঞ্জসমূহ সমোধো  করোর লনক্ষয অরধদপ্তর কর্তিক পদনক্ষপ গ্রহ  এবাং অরিকোন্ড, উিোর ও অন্যোন্য 

অপোনর  োল কোনজ গরত ীলতো বৃরি পোনব । বৃহত্তর যন োর শজলোয় পয িোয়ক্রনম কম িকতিো/কম িচোরীনদর সময় উপনযোগী বোস্তব সমস্যোসমূহ রচরিত 

কনর তদোনুযোয়ী রস োররও ততরী ও উহোর অনু ীলন র মোেনম সমস্যো র রসশ র কম িপররকল্প ো গ্রহ  করো হনয়নছ । ইহো ছোড়োও  বহুতল  ভবন র 

অরিকোনন্ড কর ীয় ও ভরবষ্যৎ আগত সম্ভোব্য দুনয িোনগ শে   পয িোয় কম িচোরীনদর সমস্যোসমূহ অবরহতকরণ ও এইরুপ পরররস্থরতনত কর ীয় রবষয় 

েোফনদর পরোম ি গ্রহ  ও রদক র নদ ি  োমূলক বোস্তব পদনক্ষপ গ্রহন র প্রর ক্ষণ ও অনু ীলন র বোস্তবোয়  সম্পন্ন করো। রবরভন্ন ধরন র 

ক ফোইন্ডনেনস উিোর কোনজর কলো শকৌ লসহ উিোনরর বোস্তব প্রর ক্ষণ ও রবরভন্ন প্রকোর টরিক গ্যোনস আক্রোন্ত ও গ্যোস রিকন্ট্রোরমন  ন র 

শকৌ লগত রদক প্ররতটি শে   পয িোয় আনলোচ ো বোস্তব অবস্থোর কোল্পর ক মহড়ো ও বোস্তবরভরত্তক কর ীয় রবষনয়র উপর বোস্তবোয়  পররকল্প ো 

গ্রহ  করো হনয়নছ। প্ররতটি দূর্ িট োর পর শে ন  এনস রিরিরফাং এর মোেনম ভূলক্রটি র ধ িোরণ ও কর ীয় রবষয় মতোমত গ্রহ  ও বোস্তবোয়ন র 

পররকল্প ো গ্রহ  করো হনয়নছ । 

 

২০২১-২০২২ অর্ যবছদ্দরর েম্ভাব্য ্রধাান অজযনেমূহ - 

 অচিকান্ডেহ সর্ সকান দুর্ যটনায় ১০০ িাগ োড়া ্রধদান করা হদ্দব; 

 দুর্ যটনায় আক্রান্তদ্দদর ১০০ িাগ উদ্ধারপূব যক চিচকৎোলদ্দয় স্থানান্তর করা হদ্দব; 

 তাৎক্ষ্চিক সেবা ্রধদাদ্দনর জন্য দুর্ যটনা ্রধবি ৪ টি পদ্দয়দ্দে টহল কার্ যক্রে পচরিালনা করা হদ্দব; 

 ২৫১টি অচি চনব যাপি, উদ্ধার ও ্রধার্চেক চিচকৎোর েহড়া পচরিালনা করা হদ্দব; 

 অচিচনরাপত্তা চনচিতকদ্দল্প ৩৬৯ টি চবচিন্ন চশল্পেহ অন্যান্য ্রধচতষ্ঠান পচরদশ যন করা হদ্দব; 

 অচি চনব যাপিী সেৌচলক ্রধচশক্ষ্দ্দির োধ্যদ্দে ২৮০০জনদ্দক ্রধচশচক্ষ্ত করা হদ্দব; 

 জনেদ্দিতনতা বৃচদ্ধকদ্দল্প ২২০ টি টদ্দপাগ্রাচি ও গিেংদ্দর্াগ পচরিালনা করা হদ্দব; 

 েক্ষ্েতা বৃচদ্ধকরদ্দি ৩২জন জনবলদ্দক চবদ্দশষ ্রধচশক্ষ্ি ্রধদান করা হদ্দব; 

 িায়ার চরদ্দপাট য ও লাইদ্দেন্স বাবদ ২৮.০০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করা হদ্দব;  

 চনে যািাাীন ৫ টি িায়ার সেশন পচরদশ যন করা হদ্দব। 

 

 

 

 

৩ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

প্রস্তোব ো 

 

 

 ফোয়োর সোরভ িস ও রসরভল রিনফন্স. যন োর এর প্রোরতষ্ঠোর ক দক্ষতো বৃরি, স্বেতো ও জবোবরদরহ শজোরদোর করো, 

সু োস  সাংহতকরণ এবাং সম্পনদর যর্োযর্ ব্যবহোর র রিতকরনণর মোেনম রূপকল্প ২০৪১ এর যর্োযর্ বোস্তবোয়ন রলনক্ষয 

সহকোরী পররচোলক, ফোয়োর সোরভ িস ও রসরভল রিনফন্স. যন োর 

 

 

এবাং 

 

 

 উপ-পররচোলক, ফোয়োর সোরভ িস ও রসরভল রিনফন্স অরধদপ্তর, খুল ো মনহোদয় এর মনে ২০২১ সোনল জু  মোনসর 

২৪/৬/২১তোররনখ এই বোরষ িক কম িসম্পোদ  চুরি স্বোক্ষররত হল। 

 

 

 

 

 

এই চুরিনত র ম্নস্বোক্ষরকোরী উভয়পক্ষ র ম্নরলরখত রবষয়সমূনহ সম্মত হনল : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪



সেকশন ১ 

 রূপকল্প, অচিলক্ষ্য, সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ এবং কার্ যাবচল 

১.১ রূপকল্প: 

 

 ‘‘অচিকাণ্ডেহ েকল দুদ্দর্ যাগ সোকাচবলা ও নাগচরক সুরক্ষ্া চনচিতকরসির োধ্যদ্দে এচশয়ার অন্যতে সেষ্ঠ ্রধচতষ্ঠান চহদ্দেদ্দব 

   েক্ষ্েতা অজযন’’ 

  

 ১.২ অচিলক্ষ্য: 

 ‘‘ দুদ্দর্ যাগ-দুর্ যটনায় জীবন ও েম্পদ রক্ষ্ার োধ্যদ্দে চনরাপদ বাংলাদ্দদশ গদ্দড় সতালা’’ 

 

১.৩ কে যেম্পাদদ্দনর সক্ষ্ত্র: 

১) অচি চনব যাপি, উদ্ধার কার্ যক্রে ও চিচকৎো সেবা পচরিালনা; 

 ২) দুর্ যটনায় ক্ষয়ক্ষরত সরাাকনল্প ্রধচতদ্দরাামূলক কার্ যক্রে পচরিালনা; 

৩) জ েদ্দিতনতা বৃচদ্ধকরদ্দি ্রধচশক্ষ্ি ্রধদান; 

৪) অচি চনরাপত্তা ব্যবস্থাচদ সজারদারকরি; 

৫) িায়ার োচি যে ও চেচিল চিদ্দিন্স এর ্রধাচতষ্ঠাচনক েক্ষ্েতা বৃচদ্ধ। 

 

       সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ িসম্পাদফনর প্রক্ষে  

 

১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কায িক্রর্ প্রজারদারকরণ 

 

১.৪ কার্ যাবচল: (প্রনযোজয কোয িক্রম অন্তভূ িি হনব) 

1. অচিচনব যাপি, অচি্রধচতদ্দরাা ব্যবস্থা সজারদার করা এবং সর্ সকান দুর্ যটনাদদুদ্দর্ যাদ্দগ অুসে্ান ও উদ্ধারকার্ য পচরিালনা করা; 

2. দুর্ যটনা ও দুদ্দর্ যাদ্দগ আহতদ্দদর ্রধার্চেক চিচকৎো ্রধদান, গুরুতর আহতদ্দদর দ্রুত হােপাতাদ্দল স্রধরি এবং সরাগীদ্দদর অযামু্বদ্দলন্স 

সেবা ্রধদান; 

3. অন্যান্য েংস্থার োদ্দর্ েেন্বয় োান কদ্দর অচি দুর্ যটনােহ সর্ সকান দুদ্দর্ যাগ সোকাচবলা ও জান-োদ্দলর ক্ষ্য়ক্ষ্চত কচেদ্দয় আনা; 

4. জনেদ্দিতনতা ও েকল স্থাপনায় অচি দুর্ যটনাদ্দরাাকদ্দল্প ্রধদ্দয়াজনীয় ্রধচশক্ষ্ি, পরােশ য, েহড়া এবং দুর্ যটনা-দুদ্দর্ যাগ 

তাৎক্ষ্চিকিাদ্দব সোকাচবলার জন্য সদদ্দশর চবচিন্ন গুরুত্বপূি য জায়গায় টহল চিউটি কার্ যক্রে পচরিালনা করা;  

5. ওয়যারহাউজ, ওয়াকযশপ  ও বহুতল িবদ্দনর অচি ্রধচতদ্দরাা ও চনব যাপি ব্যবস্থা বাস্তবায়নপূব যক িায়ার লাইদ্দেন্স ও ছাড়পত্র 

্রধদান ্রধদান করা; 

6. চবোন হােলার হাত সর্দ্দক রক্ষ্ার জন্য হু ুঁচশয়ারী েংদ্দকদ্দতর োধ্যদ্দে েরকাচর, আাা-েরকাচর, স্বায়ত্বশাচেতেহ েকল 

সবেরকাচর ্রধচতষ্ঠানদ্দক েতকয করা; 

7. দুদ্দর্ যাগ ব্যবস্থাপনা চবষদ্দয় েরকারদ্দক সকৌশলগত পরােশ য ্রধদান এবং আন্তজযাচতক অচিচনব যাপি ও সবোেচরক ্রধচতরক্ষ্া 

েংস্থােমূদ্দহর েদ্দে চলয়াঁদ্দজা রক্ষ্া ও এতদেংচিষ্ট আন্তজযাচতক েিা সেচেনাদ্দর ্রধচতচনচাত্ব করা; 

8. িায়ার োচি যে ও চেচিল চিদ্দিন্স অচাদপ্তদ্দরর উন্নয়দ্দনর জন্য পচরকল্পনা ্রধিয়ন, বাস্তবায়নেহ অচিচনব যাপি ও সবোেচরক 

্রধচতরক্ষ্া চবষদ্দয় গদ্দবষিা কার্ যক্রে পচরিালনা; 

9. আধুচনক অচি চনব যাপি ও উদ্ধার োজেরঞ্জাোচদর িাচহদা ্রধিয়ন ও েংগ্রহ এবং অচিচনব যাপি ও উদ্ধারকারী োজেরঞ্জাোচদ 

সেরােত ও রক্ষ্িাদ্দবক্ষ্ি; 

10. জান-োদ্দলর চনরাপত্তা বৃচদ্ধেহ দুদ্দর্ যাগ সোকাচবলায় সস্বচ্ছাদ্দেবক ততচর করা; 

11. েরকাচর, আাা-েরকাচর, স্বায়ত্বশাচেত ্রধচতষ্ঠান েমূদ্দহর কে যকতযা-কে যিারী, জনোাারি ও চশক্ষ্ার্ীদ্দদর অচিচনব যাপি ্রধচতদ্দরাা 

এবং সবোেচরক ্রধচতরক্ষ্া চবষদ্দয় ্রধচশক্ষ্ি ্রধদান;  

12. অচাদপ্তদ্দরর জনবদ্দলর দক্ষ্তা বৃচদ্ধর লদ্দক্ষ্য অচিচনব যাপি, উদ্ধার ও ্রধার্চেক চিচকৎো চবষদ্দয় যুদ্দগাপদ্দর্াচগ আন্তজযাচতক োদ্দনর 

্রধচশক্ষ্দ্দির ব্যবস্থা করা; 

  ১৩.  আইন অুসর্ায়ী োচি যে িাদ্দজযর চবচনেদ্দয় সেবা ্রধদান ও েংর্টিত অচিকাদ্দণ্ডর তদন্ত কদ্দর ্রধচতদ্দবদন ্রধিয়ন করা। 

 

 

 

৫ 



শসক  -২  

রবরভন্ন কোয িক্রনমর চূড়োন্ত ফলোফল/প্রভোব 

চূড়োন্ত ফলোফল/প্রভোব 

 

কম িসম্পোদ  সূচকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজি  

লক্ষযমোত্রো  

২০২১-২২ 

প্রনক্ষপণ   

র ধ িোররত লক্ষযমোত্রো অজিন র 

শক্ষনত্র শযৌর্ভোনব দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

মন্ত্রণোলয়/রবভোগ/ সাংস্হোসমূনহর 

 োম 

 

উপোত্তসূত্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

দুদ্দর্ যাগজচনত ঝুঁচক ও ক্ষ্য়ক্ষ্চত 

হ্রাে 

 

পচরিাচলত দুদ্দর্ যাগ চবষয়ক 

েহড়া 

েংখ্যা 

(জ ) 
৩৭৫ ৩৬৫ 

    ২৫১ 
২৮৬ ৩১৬ 

  

টদ্দপাগ্রাচি ও গিেংদ্দর্াগ 
েংখ্যা 

(জ ) 
৭০০ ৫০০ ২২০ ২৩০ ২৪০ 

  

্রধদানকৃত সেৌচলক ্রধচশক্ষ্ি 
েংখ্যা 

(জ ) 
১৩৯ ৫২ ১৮০০ ১৯০০ ২০০০ 

  

 

 

 

 

 

 

৬ 



 

 

সেকশন ৩ কর্ িসম্পাদন পররকল্পনা   

কম িসম্পোদ  শক্ষত্র শক্ষনত্রর 

োন 

কোয িক্রম কে যেম্পাদন সূিক গণ ো 

পিরত 

একক কে য 

েম্পাদন 

সূিদ্দকর 

োন 

 ্রধকৃত অজযন লক্ষ্যোত্রাদর ণ িোয়ক ২০২১-২২ ্রধদ্দক্ষ্পি 

২০২২-

২৩ 

্রধদ্দক্ষ্পি 

২০২৩-

২৪ ২০১৯-

২০ 

২০২০

-২১ 

অোাার

ি 

অচত 

উত্তে 

উত্তে িলচত 

োন 

িলচত 

োদ্দনর 

চনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কম িসম্পোদ  শক্ষত্রসমূহ  

[১] অচি চনব যাপি, 

উদ্ধার কার্ যক্রে ও 

চিচকৎো সেবা 

পচরিালনা 

২১ [১.১] অচি চনব যাপি কার্ যক্রে গ্রহি; [১.১.১] োড়া ্রধদানকৃত অচি 

দুর্ যটনা 
গড় % ১০ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[১.২] দুর্ যটনার চবপরীদ্দত উদ্ধার কার্ যক্রে 

গ্রহি; 

[১.২.১] পচরিাচলত উদ্ধার কার্ য 
গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[১.৩] দুর্ যটনা কবচলতদ্দদর 

তাৎক্ষ্চিকিাদ্দব চিচকৎোলদ্দয় স্থানান্তর; 

[১.৩.১] দুর্ যটনা কবচলতদ্দদর 

চিচকৎোলদ্দয় স্থানান্তর 
গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[১.৪] অযামু্বদ্দলন্স োচি যে পচরিালনা [১.৪.১] ্রধদানকৃত অযামু্বদ্দলন্স 

োচি যে 
গড় % ২ ৮০০ ৯৮৩ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৯০ ৯০ 

[১.৫] তাৎক্ষ্চিক সেবা ্রধদাদ্দনর জন্য 

টহল কার্ যক্রে পচরিালনা 

[১.৫.১] টহল কার্ যক্রদ্দের জন্য 

চনা যাচরত পদ্দয়ে 

ক্রম 

পুরঞ্জভূত 

েংখ্যা 

 
২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ২ ০ ৫ ৬ 

[১.৬] রভরভআইরপ/ রভআইরপগনণর অরি 

র রোপত্তো প্রদো  

[১.৬.১] শমোতোনয় কৃত ইউর ট 
গড় % ১ ১০০ ১০০ 

 

১০০ 
 

    - 
 

  - 
 

   - 
 

   - 
 

১০০ 
 

১০০ 

 

 

[২] দুর্ যটনায় 

ক্ষয়ক্ষরত 

সরাাকনল্প 

্রধচতদ্দরাামূলক 

কার্ যক্রে 

পচরিালনা 

 

 

১৯ [২.১] জনেদ্দিতনতার লদ্দক্ষ্য 

অচিদুর্ যটনা, উদ্ধার ও ভূচেকম্পসহ 

অন্যোন্য দুর্ িট োয় ক্ষয়ক্ষরতসরাাকনল্প 

েহড়া আদ্দয়াজন 

[২.১.১] বহুতলদ বাচিচজযক িবদ্দন 

পচরিাচলত েহড়া সমরষ্ট েংখ্যা ২ ২৫ ১৬ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ২০ ২২ 

[২.১.২] বচস্ত এলাকায় পচরিাচলত 

েহড়া 

সমরষ্ট েংখ্যা 

 

২ ৪০ - ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৪ ১৬ 

[২.১.৩] হােপাতাল/স্বাস্থয সকদ্দে 

পচরিাচলত েহড়া 
সমরষ্ট েংখ্যা ২ - ১০ ২০ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ২৫ ৩০ 

[২.১.৪]  শচপংেল, হাটবাজার 

চবপচিচবতাদ্দন আদ্দয়াচজত েহড়া সমরষ্ট েংখ্যা ২ ২০০ ২৮১ ১২০ ১১৮ ১১৬ ১১৪ ১১২ ১৩০ ১৪০ 

[২.১.৫] সড়ক, মহোসড়নকর 

ঝুঁরকপূণ ি স্থোন  পররচোরলত মহড়ো 
সমরষ্ট েংখ্যা ২ - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭ 

[২.১.৬]  চশক্ষ্া ্রধচতষ্ঠাদ্দন 

আদ্দয়াচজত েহড়া 
সমরষ্ট েংখ্যা ২ ১১০ ৫৮ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫০ ৫৫ 

[২.১.৭] সরকোরর প্ররতষ্ঠোন   

আদ্দয়াচজত েহড়া 
সমরষ্ট েংখ্যা ১ - - ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ ২০ ২২ 

[২.১.৮] স্থল বন্দর, সমুদ্র বন্দর, 

শ ৌ-বন্দর, লঞ্চর্োট, শফরীর্োনট 

পররচোরলত মহড়ো 

সমরষ্ট 
েংখ্যা 

 
১ - - ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৪ 

৭



 
কম িসম্পোদ  শক্ষত্র শক্ষনত্রর 

োন 

কোয িক্রম কে যেম্পাদন সূিক গণ ো 

পিরত 

একক কে য 

েম্পাদন 

সূিদ্দকর 

োন 

 ্রধকৃত অজযন লক্ষ্যোত্রাদর ণ িোয়ক ২০২১-২২ ্রধদ্দক্ষ্পি 

২০২২-২৩ 

্রধদ্দক্ষ্পি 

২০২৩-

২৪ ২০১৯-

২০ 

২০২০

-২১ 

অোাার

ি 

অচত 

উত্তে 

উত্তে িলচত 

োন 

িলচত 

োদ্দনর 

চনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

   [২.১.৯] ধমীয় প্ররতষ্ঠোন  

পররচোরলত মহড়ো 
সমরষ্ট 

েংখ্যা 

 
১ - - ১৬ ১৫ ১৩ ১০ ০ ১৮ ২০ 

[২.২] জনেদ্দিতনতার লদ্দক্ষ্য টদ্দপাগ্রাচি 

ও গিেংদ্দর্াগ পচরিালনা 

[২.২.১] পচরিাচলত টদ্দপাগ্রাচি ও 

গিেংদ্দর্াগ 
সমরষ্ট 

েংখ্যা 

 
৩ ৫০০ ৩৫৫ ২২০ ২১০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ২৩০ ২৪০ 

[৪] অচি চনরাপত্তা 

ব্যবস্থাচদ 

সজারদারকরি 

 

১৩ 

 

[৪.১] চবচিন্ন ্রধচতষ্ঠাদ্দনর অচি চনরাপত্তা 

ব্যবস্থাচদ সজারদারকরি 

[৪.১.১] র ল্প প্ররতষ্ঠোন  পচরিাচলত 

পচরদশ যন  
সমরষ্ট 

েংখ্যা 

 
৪ ১৫০ ৫৮ ৭২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৮০ ৮৫ 

[৪.১.২] অন্যোন্য প্ররতষ্ঠোন  

পচরিাচলত পচরদশ যন  
সমরষ্ট 

েংখ্যা 

 
২ ১০০ ২০০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৬০ ২৭০ 

[৪.১.৩] ্রধদানকৃত িায়ার লাইদ্দেন্স সমরষ্ট েংখ্যা 

 

২ ৪৫০ ৫৮৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫ ৯৫ 

[৪.১.৪] বহুতল/ বোরণরজযক ভবন  

পচরিাচলত োদ্দিয 
সমরষ্ট 

েংখ্যা 

 
২ - - ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৮ ১৮ ২০ 

[৪.১.৫] হোসপোতোল/ স্বোস্থযনকনে 

পচরিাচলত োদ্দিয 
সমরষ্ট 

েংখ্যা 

 
১ - - ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৮ ১৮ ২০ 

[৪.১.৬] শকরমকযোল শগোিোউন  

পচরিাচলত োদ্দিয 
সমরষ্ট 

েংখ্যা 

 
১ - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭ 

[৪.২]  িায়ার লাইদ্দেন্স ও অন্যান্য বাবদ 

রাজস্ব আদায় 

[৪.২.১] আদায়কৃত রাজস্ব 

সমরষ্ট 
টাকা 

(লক্ষ্) 
১ ২৩.০০ ২৭.০০ ২৮.০০ ২৭.০০ ২৬.০০ ২৫.০০ ২৪.০০ ২৯.০০ ৩০.০০ 

[৩] 

জ েদ্দিতনতা 

বৃচদ্ধকরদ্দি 

্রধচশক্ষ্ি ্রধদান 

১০ [৩.১] অচি প্ররতনরোধ ও চনব যাপি, উদ্ধার, 

্রধার্চেক চিচকৎো এবাং ভূচেকম্পসহ 

অন্যোন্য দুনয িোগ েম্পদ্দকয েদ্দিতনতা 

বৃচদ্ধর লদ্দক্ষ্য ্রধদানকৃত সেৌচলক ্রধচশক্ষ্ি 

 

[৩.১.১] জ সোধোরনণর জন্য  

্রধদানকৃত সেৌচলক ্রধচশক্ষ্ি  সমরষ্ট 
েংখ্যা 

(জন) 
৩ ৭৫০ ১২৪০ 

১২০০ 

 

১১০০ 

 

১০০০  

 

৯০০ ৮০০ ১৩০০ ১৪০০ 

[৩.১.২] সরকোরর প্ররতষ্ঠোন   

পররচোরলত সেৌচলক ্রধচশক্ষ্ি 
সমরষ্ট 

েংখ্যা 

 
২ - - ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ২০ ৪০ ৪৪ 

[৩.১.৩] বহুতলদ বাচিচজযক িবদ্দন 

্রধদানকৃত সেৌচলক ্রধচশক্ষ্ি 
সমরষ্ট 

েংখ্যা 

 
২ - - ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২ 

[৩.১.৪] শচপংেল, হাটবাজার 

চবপচিচবতাদ্দন ্রধদানকৃত সেৌচলক 

্রধচশক্ষ্ি  

সমরষ্ট 
েংখ্যা 

 
২ ১৮০ ২৮১ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ২২ ২৪ 

[৩.১.৫] ধমীয় প্ররতষ্ঠোন  ্রধদানকৃত 

সেৌচলক ্রধচশক্ষ্ি 
সমরষ্ট 

েংখ্যা 

 
১ - - ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৮ ২০ ২৪ 

৮



 
কম িসম্পোদ  শক্ষত্র শক্ষনত্রর 

োন 

কোয িক্রম কে যেম্পাদন সূিক গণ ো পিরত একক কে যে

ম্পাদন 

সূিদ্দক

র োন 

 ্রধকৃত অজযন লক্ষ্যোত্রাদর ণ িোয়ক ২০২১-২২ ্রধদ্দক্ষ্পি 

২০২২-

২৩ 

্রধদ্দক্ষ্পি 

২০২৩-

২৪ ২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অোাারি অচত 

উত্তে 

উত্তে িলচত 

োন 

িলচত 

োদ্দনর 

চনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৫] িায়ার োচি যে 

ও চেচিল চিদ্দিন্স 

এর ্রধাচতষ্ঠাচনক 

েক্ষ্েতা বৃচদ্ধ 

৭  [৫.১] িায়ার সেশন স্থাপন ্রধকদ্দল্পর 

আওতায় র ম িোণোধী  িায়ার সেশন 

পররদ ি  

[৫.১.১]  পররদর িত িায়ার সেশন 

সমরষ্ট েংখ্যা ১ ১৫ ১৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২ 

[৫.২]  অধীনস্ত কার্ যালয়েমূদ্দহর োদ্দর্ 

েিা অুসষ্ঠান 

[৫.২.১]  অুসচষ্ঠত েিা 

সমরষ্ট েংখ্যা ১ - ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬ 

[৫.৩]  িায়ার োচি যে কেী বাচহনীর 

জন্য পচরিাচলত ্রধচশক্ষ্ি 

[৫.৩.১] কম িকতিো/ কম িচোরীনদর 

সোচ ি এযোন্ড শরসরকউ  রবষনয় 

প্রর ক্ষণ প্রদো  

সমরষ্ট 
েংখ্যা 

(জ ) 
১ - - ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২ 

[৫.৩.২] কম িকতিো/ কম িচোরীনদর 

স্ট্রোকচোরোল ফোয়োর ফোইটিাং রবষনয় 

প্রর ক্ষণ প্রদো   
সমরষ্ট 

েংখ্যা 

(জ ) 
১ - - ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২ 

[৫.৩.৩] কম িকতিো/ কম িচোরীনদর 

হোজমট রবষনয় প্রর ক্ষণ প্রদো   
সমরষ্ট 

েংখ্যা 

(জ ) 
১ - - ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২ 

[৫.৩.৪] কম িকতিো/ কম িচোরীনদর 

রবএ গ্যোলোরী ও শিভহোট ি রবষনয় 

প্রর ক্ষণ প্রদো   
সমরষ্ট 

েংখ্যা 

(জ ) 
১ - - ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২ 

[৫.৩.৫] কম িকতিো/ কম িচোরীনদর 

ল্যোন্ড স্লোইি রবষনয় প্রর ক্ষণ প্রদো  
সমরষ্ট 

েংখ্যা 

(জ ) 
১ - - ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬ 

 

৯



 

 

সেকশন ৩ কর্ িসম্পাদন পররকল্পনা  

 সু োস  ও সাংস্কোরমূলক কম িসম্পোদন র শক্ষত্র (মরন্ত্রপররষদ রবভোগ কর্তিক র ধ িোররত)  

সুশাসন ও সংস্কারমূলক 

কায িক্রফর্র িাস্তিায়ন 

প্রজারদারকরণ 

৩০ ১) শুিোচোর 

কম িপররকল্প ো বোস্তবোয়  
শুদ্ধাচার কর্ িপররকল্পনা 

িাস্তিারয়ত 

 
 10          

২) ই-গভন্যিোন্স/ উদ্ভোব  

কম িপররকল্প ো বোস্তবোয়  

ই-গভন্যিোন্স/ উদ্ভোব  

কম িপররকল্প ো িাস্তিারয়ত 

 
 10          

৩) তথ্য অরধকোর 

কম িপররকল্প ো বোস্তবোয়  

তথ্য অরধকোর 

কম িপররকল্প ো বোস্তবোরয়ত 

  3          

৪) অরভনযোগ প্ররতকোর 

কম িপররকল্প ো বোস্তবোয়  

অরভনযোগ প্ররতকোর 

কম িপররকল্প ো বোস্তবোরয়ত 

  4          

৫) শসবো প্রদো  প্ররতশ্রুরত 

কম িপররকল্প ো বোস্তবোয়  

শসবো প্রদো  প্ররতশ্রুরত 

কম িপররকল্প ো বোস্তবোরয়ত 

  3          

 

 
১০ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

অঙ্গীকোর োমো 

 

 

 

             আরম সহকোরী পররচোলক, ফোয়োর সোরভ িস ও রসরভল রিনফন্স, যন োর উপ-পররচোলক, ফোয়োর সোরভ িস 

ও রসরভল রিনফন্স  খুল ো রবভোগ, খুল ো  মনহোদনয়র র কট অঙ্গীকোর কররছ শয, এই চুরিনত বরণ িত ফলোফল অজিন  

সনচষ্ট র্োকব। 

 

 

 

  আরম উপ-পররচোলক, ফোয়োর সোরভ িস ও রসরভল রিনফন্স খুল ো রবভোগ, খুল ো সহকোরী পররচোলক 

ফোয়োর সোরভ িস ও রসরভল রিনফন্স, যন োর এর র কট অঙ্গীকোর কররছ শয, এই চুরিনত বরণ িত ফলোফল অজিন  

প্রনয়োজ ীয় সহনযোরগতো প্রদো  করব। 

 

 

                                                                                                     

স্বোক্ষররত:- 

 

 

 

 

মন োরঞ্জ  সরকোর,                                                 তোররখঃ ২৪/৬/২১রি: । 

সহকোরী পররচোলক(চ:দো:)         

ফোয়োর সোরভ িস ও রসরভল রিনফন্স 

যন োর ।          

 

 

 

 

 

 

শমো: কোমোল উদ্দী  ভূ ুঁইয়ো, রবএফএম      তোররখঃ ২৪/৬/২১রি: । 

উপ পররচোলক (চ:দো:)         

ফোয়োর সোরভ িস ও রসরভল রিনফন্স 

খুল ো রবভোগ,খুল ো   

 
১১ 



 

 

 

 

 

 

 

 

েংদ্দর্াজনী-১ 

 

শব্দেংদ্দক্ষ্প 

 

 

ক্রচেক  

নম্বর 

আদ্যক্ষ্র পূি য চববরি 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

১২ 

 



 

 

সাংনযোজ ী- ২:  

কম িসম্পোদ  ব্যবস্থোপ ো ও প্রমোণক 

ক্র: কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূিক বাস্তবায়নকারী শাখা লক্ষযমোত্রো অজিন র ্রধোিক 

1.  [১.১] অচিচনব যাপি কার্ যক্রে গ্রহি; [১.১.১] োড়া ্রধদানকৃত অচিদুর্ যটনা এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

2.  
[১.২] দুর্ যটনার চবপরীদ্দত উদ্ধার কার্ যক্রে 

গ্রহি; 

[১.২.১] পচরিাচলত উদ্ধারকার্ য এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

3.  
[১.৩] দুর্ যটনা কবচলতদ্দদর তাৎক্ষ্চিকিাদ্দব 

চিচকৎোলদ্দয় স্থানান্তর; 

[১.৩.১] দুর্ যটনা কবচলতদ্দদর 

চিচকৎোলদ্দয় স্থানান্তর 

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

4.  
[১.৪] অযামু্বদ্দলন্স োচি যে পচরিালনা [১.৪.১] ্রধদানকৃত অযামু্বদ্দলন্স োচি যে এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

5.  
[১.৫] তাৎক্ষ্চিক সেবা ্রধদাদ্দনর জন্য টহল 

কার্ যক্রে পচরিালনা 

[১.৫.১] টহল কার্ যক্রদ্দের জন্য 

চনা যাচরত পদ্দয়ে 

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

6.  
[১.৬] রভরভআইরপ/ রভআইরপগনণর অরি 

র রোপত্তো প্রদো  

[১.৬.১] শমোতোনয় কৃত ইউর ট এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

7.  
[২.১] জনেদ্দিতনতার লদ্দক্ষ্য অচিদুর্ যটনা, 

উদ্ধার ও ভূচেকম্পসহ অন্যোন্য দুর্ িট োয় 

ক্ষয়ক্ষরতসরাাকনল্প েহড়া আদ্দয়াজন 

[২.১.১] বহুতলদ বাচিচজযক িবদ্দন 

পচরিাচলত েহড়া 

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

8.  
[২.১.২] বচস্ত এলাকায় পচরিাচলত 

েহড়া 

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

9.  
[২.১.৩] হােপাতাল/স্বাস্থয সকদ্দে 

পচরিাচলত েহড়া 

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

10.  
[২.১.৪] শচপংেল, হাটবাজার 

চবপচিচবতাদ্দন আদ্দয়াচজত েহড়া 

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

11.  
[২.১.৫] সড়ক, মহোসড়নকর 

ঝুঁরকপূণ ি স্থোন  পররচোরলত মহড়ো 

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

12.  
[২.১.৬]  চশক্ষ্া ্রধচতষ্ঠাদ্দন 

আদ্দয়াচজত েহড়া 

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

13.  
[২.১.৭] সরকোরর শবসরকোরর 

প্ররতষ্ঠোন   আদ্দয়াচজত েহড়া 

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

14.  
[২.১.৮] স্থল বন্দর, সমুদ্র বন্দর, 

শ ৌ-বন্দর, লঞ্চর্োট, শফরীর্োনট 

পররচোরলত মহড়ো 

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

15.  
[২.১.৯] ধমীয় প্ররতষ্ঠোন  পররচোরলত 

মহড়ো 

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

১৩ 
 

 



 

 

ক্র: কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূিক বাস্তবায়নকারী শাখা লক্ষযমোত্রো অজিন র ্রধোিক 

 
[২.২] জনেদ্দিতনতার লদ্দক্ষ্য টদ্দপাগ্রাচি 

ও গিেংদ্দর্াগ পচরিালনা 

[২.২.১] পচরিাচলত  টদ্দপাগ্রাচি ও 

গিেংদ্দর্াগ 

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

1.  
[3.১] রিরভন্ন প্ররিষ্ঠাননি অরি রনিাপত্তা 

ব্যিস্থারি জ ািিািকিণ 

[3.১.১] রশল্প প্ররতষ্ঠাফন পরিচারিি 

পরিির্ যন  

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

2.  
[3.১.২] অন্যান্য প্ররতষ্ঠাফন 

পরিচারিি পরিির্ যন  

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ ওয়ারহাউজ ইন্সদ্দপক্টরদএেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

3.  [3.১.৩] প্রিানকৃি ফায়াি িাইনেন্স এচিদচিএচি চিএচিদ ওয়ারহাউজ ইন্সদ্দপক্টর চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

4.  
[3.১.৪] িহুতল/ িারণরজিক ভিফন 

পরিচারিি োনভয 

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

5.  
[3.১.৫]  াসপাতাল/ স্বাস্থিফকফে 

পরিচারিি োনভয 

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

6.  
[3.১.৬] প্রকরর্কিাল প্রগািাউফন 

পরিচারিি োনভয 

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

7.  
[3.২]  ফায়াি িাইনেন্স ও অর্ন্ার্ন্ িািি 

িা স্ব আিায় 

[3.২.১] আিায়কৃি িা স্ব এচিদচিএচি চিএচিদ ওয়ারহাউজ ইন্সদ্দপক্টর চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

8.  
[4.১] অরি প্ররতফরাি ও রনি যাপণ, উদ্ধাি, 

প্রাথরর্ক রচরকৎো এিং ভূরর্কম্পস  

অন্যান্য দুফয িাগ েম্পনকয েনচিনিা বৃরদ্ধি 

িনযে প্রিানকৃি জর্ৌরিক প্ররর্যণ 

[4.১.১] জনসািারফণর জন্য  

প্রিানকৃি জর্ৌরিক প্ররর্যণ  

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদোি অচিোরদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

9.  
[4.১.২] সরকারর প্ররতষ্ঠাফন  

পররচারলত জর্ৌরিক প্ররর্যণ 

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদোি অচিোরদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

10.  
[4.১.৩] িহুিি/ িারণর েক ভিনন 

প্রিানকৃি জর্ৌরিক প্ররর্যণ 

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদোি অচিোরদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

11.  

[4.১.৪] র্রপিংর্ি, হাটিা াি 

রিপরণরিিানন প্রিানকৃি জর্ৌরিক 

প্ররর্যণ  

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদোি অচিোরদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

12.  
[4.১.৫] ির্ীয় প্ররতষ্ঠাফন প্রিানকৃি 

জর্ৌরিক প্ররর্যণ 

এচিদচিএচি চিএচিদ এেএেওদোি অচিোরদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

১৪



 

 

 

 
ক্র: কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূিক বাস্তবায়নকারী শাখা লক্ষযমোত্রো অজিন র ্রধোিক 

1.  

[৫.১] িায়ার সেশন স্থাপন ্রধকদ্দল্পর 

আওতায় র ম িোণোধী  িায়ার সেশন 

পররদ ি  

[৫.১.১]  পররদর িত িায়ার সেশন েহকারী পচরিালক স কারী পররচালফকর পররদ িশন প্ররতফিদন 

2.  
[৫.২]  অধীনস্ত কার্ যালয়েমূদ্দহর োদ্দর্ 

েিা অুসষ্ঠান 

[৫.২.১]  অুসচষ্ঠত েিা েহকারী পচরিালক স কারী পররচালফকর পররদ িশন প্ররতফিদন 

3.  

[৫.৩]  িায়ার োচি যে কেী বাচহনীর 

জন্য পচরিাচলত ্রধচশক্ষ্ি 

[৫.৩.১] কম িকতিো/ কম িচোরীনদর সোচ ি 

এযোন্ড শরসরকউ  রবষনয় প্রর ক্ষণ 

প্রদো  

েহকারী পচরিালক চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

4.  

[৫.৩.২] কম িকতিো/ কম িচোরীনদর 

স্ট্রোকচোরোল ফোয়োর ফোইটিাং রবষনয় 

প্রর ক্ষণ প্রদো   

েহকারী পচরিালক চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

5.  

[৫.৩.৩] কম িকতিো/ কম িচোরীনদর 

হোজমট রবষনয় প্রর ক্ষণ প্রদো   

েহকারী পচরিালক চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

6.  

[৫.৩.৪] কম িকতিো/ কম িচোরীনদর রবএ 

গ্যোলোরী ও শিভহোট ি রবষনয় প্রর ক্ষণ 

প্রদো   

েহকারী পচরিালক চিএচিদ এেএেওদ এেও চনকট হদ্দত ্রধাপ্ত োচেক ্রধচতদ্দবদন 

 

 

 

 

 

১৫



 

 

েংদ্দর্াজনী ৩: 

অন্য অরফনসর সনঙ্গ সাংরিষ্ট কম িসম্পোদ  সূচকসমূহ 

 কার্ যক্রর্ কর্ যেম্পািন সূচক প্রযসকল অরফফসর সাফে সংরিষ্ট সংরিষ্ট অরফফসর সাফে কায িক্রর্ সর্ন্বফয়র প্রকৌশল 

[২.১]  নেনচিনিা বৃরদ্ধকিনণ অরি দুর্ যটনা, উদ্ধাি ও 

ভূরর্কম্প প্ররিনিাধমূিক র্হড়াি আনয়া ন 

 

[২.১.3] হােপািাি/স্বাস্থে জকনে পরিচারিি র্হড়া (ক) স্বাস্থি অরিদপ্তর/ র্ন্ত্রণালয়  

(খ) সংরিষ্ট হােপািাি/স্বাস্থে জকনেি কর্তিপক্ষ  

পে, সার্ারজক প্রযাগাফযাগ র্াধ্যর্ ও সশরীফর 

প্রযাগাফযাফগর র্াধ্যফর্ 

[২.১.7] সরকারর/প্রিসরকারর  প্ররতষ্ঠাফন আনয়ার ি র্হড়া (ক) সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান কর্তিপক্ষ পে, সার্ারজক প্রযাগাফযাগ র্াধ্যর্ ও সশরীফর 

প্রযাগাফযাফগর র্াধ্যফর্ 

[২.১.৮] স্থল বন্দর, সমুদ্র বন্দর, শ ৌ-বন্দর, লঞ্চর্োট, শফরীর্োনট 

পররচোরলত মহড়ো 

[২.১.৯] ধমীয় প্ররতষ্ঠোন  পররচোরলত মহড়ো 

[3.১] রিরভন্ন প্ররিষ্ঠাননি অরি রনিাপত্তা ব্যিস্থারি 

জ ািিািকিণ 

[3.১.১] রশল্প প্ররতষ্ঠাফন পরিচারিি পরিির্ যন   (ক) রিরজএর্ইএ 

(খ) রিফকএর্ইএ 

(গ) এফরিরসআই 

(ঘ) সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান কর্তিপক্ষ 

সভা, প্রসরর্নার, পে, সার্ারজক প্রযাগাফযাগ র্াধ্যর্ 

ও সশরীফর প্রযাগাফযাফগর র্াধ্যফর্ 

[3.১.২] অন্যান্য প্ররতষ্ঠাফন পরিচারিি পরিির্ যন  

[3.১.৩] প্রিানকৃি ফায়াি িাইনেন্স 

[3.১.৪] িহুতল/ িারণরজিক ভিফন পরিচারিি োনভয 

[3.১.৫]  াসপাতাল/ স্বাস্থিফকফে পরিচারিি োনভয (ক) স্বাস্থি অরিদপ্তর/ র্ন্ত্রণালয় 

[3.১.৬] প্রকরর্কিাল প্রগািাউফন পরিচারিি োনভয (ক) রশল্প র্ন্ত্রণালয় 

(খ)  স্থানীয় েিকাি রিভাগ 

[4.১] অরিরনি যাপণ, উদ্ধাি, প্রাথরর্ক রচরকৎো ও ভূরর্কম্প 

েম্পনকয েনচিনিা বৃরদ্ধি িনযে প্রিানকৃি জর্ৌরিক প্ররর্যণ 

 

[4.১.2] সরকারর প্ররতষ্ঠাফন পররচারলত জর্ৌরিক প্ররর্যণ (ক) সংরিষ্ট সরকারর প্ররতষ্ঠান কর্তিপক্ষ পে, সার্ারজক প্রযাগাফযাগ র্াধ্যর্ ও সশরীফর 

প্রযাগাফযাফগর র্াধ্যফর্ 

[4.১.3] রর্ল্প প্ররিষ্ঠানন প্রিানকৃি জর্ৌরিক প্ররর্যণ (ক) রিরজএর্ইএ 

(খ) রিফকএর্ইএ 

(গ) এফরিরসআই 

(ঘ) সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান কর্তিপক্ষ 

সভা, প্রসরর্নার, পে, সার্ারজক প্রযাগাফযাগ র্াধ্যর্ 

ও সশরীফর প্রযাগাফযাফগর র্াধ্যফর্ 

কার্ যক্রর্ কর্ যেম্পািন সূচক প্রযসকল অরফফসর সাফে সংরিষ্ট সংরিষ্ট অরফফসর সাফে কায িক্রর্ সর্ন্বফয়র প্রকৌশল 

[4.১] অরি প্ররতফরাি ও রনি যাপণ, উদ্ধাি, প্রাথরর্ক রচরকৎো 

এিং ভূরর্কম্পস  অন্যান্য দুফয িাগ েম্পনকয েনচিনিা বৃরদ্ধি 

িনযে প্রিানকৃি জর্ৌরিক প্ররর্যণ 

[4.১.২] সরকারর প্ররতষ্ঠাফন  পররচারলত জর্ৌরিক প্ররর্যণ (ক) সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান কর্তিপক্ষ পে, সার্ারজক প্রযাগাফযাগ র্াধ্যর্ ও সশরীফর 

প্রযাগাফযাফগর র্াধ্যফর্ [4.১.৩] িহুিি/ িারণর েক ভিনন প্রিানকৃি জর্ৌরিক প্ররর্যণ 

[4.১.৪] র্রপিংর্ি, হাটিা াি রিপরণরিিানন প্রিানকৃি জর্ৌরিক 

প্ররর্যণ  

[4.১.৫] ির্ীয় প্ররতষ্ঠাফন প্রিানকৃি জর্ৌরিক প্ররর্যণ 

১ 



 

 

 

সংফযাজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার প্রকৌশল কর্ িপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কোয িক্রনমর  োম কম িসম্পোদ  সূচক 

 

সূচনকর 

মো  

একক 

 

বোস্তবোয়ন র 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ িবছনরর 

লক্ষযমোত্রো 

বোস্তবোয়  অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২ অরজিত 

মো  

মন্তব্য 

লক্ষযমোত্রো/ 

অজি  

১ম 

শকোয়োট িোর 

২য় 

শকোয়োট িোর 

৩য় 

শকোয়োট িো

র 

৪র্ ি 

শকোয়োট িোর 

শমোট 

অজি

  

১. প্রোরতষ্ঠোর ক ব্যবস্থো……………………………….....২৬ 

[১.১] ত রতকতো করমটির সভো 

আদ্দয়াজন 

েিা আদ্দয়াচজত 
৪ সাংখ্যো 

সিাকাল পদ্দয়ে 

কে যকতযা 
৪ 

লক্ষির্াো ০১ ০১ ০১ ০১   সমরষ্ট 

অজিন      

[১.২] ত রতকতো করমটির সভোর 

রসিোন্ত বোস্তবোয়  

বোস্তবোরয়ত রসিোন্ত 
৬ % 

সিাকাল পদ্দয়ে 

কে যকতযা 
৬০ 

লক্ষির্াো ১৫ ১৫ ১৫ ১৫   গড় 

অজিন      

[১.৩] সু োস  প্ররতষ্ঠোর র রমত্ত 

অাং ীজন র (stakeholders) 

অাং গ্রহনণ  সভো 

অনুরষ্ঠত সভো 

৪ সাংখ্যো 
সিাকাল পদ্দয়ে 

কে যকতযা 
০১ 

লক্ষির্াো - - ০১ -   সমরষ্ট 

অজিন     
 

[১.৪] শুদ্ধািার েংক্রান্ত ্রধচশক্ষ্ি 

আদ্দয়াজন 

প্ররর্যণ আনয়ার ি 
২ েিংখ্যা 

সিাকাল পদ্দয়ে 

কে যকতযা 
০1 

লক্ষির্াো - ০১ - -   সমরষ্ট 

অজিন      

[১.৫] কম ি-পররনব  উন্নয়  ( 

স্বোস্থযরবরধ অনুসরণ/ টিওএন্ডইভূি 

অনকনজো মোলোমোল রব ষ্টকরণ/ 

পররস্কোর পররেন্নতো বৃরি ইতযোরদ) 

উন্নত কে য-পচরদ্দবশ 

৩ 

সাংখ্যো 

ও 

তোররখ 

উপপচরিালক 

 

0২ 

10-০৬-২০২২ 

লক্ষির্াো - 
০১ 

২৫-১২-২১ 
- 

০১  

১০-০৬-২২ 

  সমরষ্ট     

ও 

তোররখ 

অজিন      

[১.৬] জোতীয় শুিোচোর শকৌ ল 

কম িপররকল্প ো, ২০২১-২২ ও 

তত্রমোরসক পররবীক্ষণ প্ররতনবদ  

দপ্তর/সাংস্থোয় দোরখল ও স্ব স্ব 

ওনয়বসোইনট আপনলোিকরণ 

কম িপররকল্প ো  ও 

তত্রমোরসক প্ররতনবদ  

দোরখলকৃত ও 

আপনলোিকৃত 

৪ তোররখ 
সিাকাল পদ্দয়ে 

কে যকতযা 

০৫-৬-২১ 

১২-১০-২১ 

১২-১-২২ 

১২-৪-২২ 

লক্ষির্াো ৫-৬-২১ 
১২-১০-২১ 

 

১২-১-২২ 

 
১২-৪-২২ 

  তোররখ 

অজিন     

 

[১.৭] শুদ্ধািার পুরস্কার ্রধদান এবং 

পুরস্কার্রধাপ্তদ্দদর তাচলকা ওদ্দয়বোইদ্দট 

্রধকাশ 

্রধদত্ত পুরস্কার ৩ তাচরখ 
সিাকাল পদ্দয়ে 

কে যকতযা 
10-০৬-২০২২ 

লক্ষির্াো - - - 10-06-22   তোররখ 

অজিন 
     

 

২. ক্রফয়র প্রক্ষফে শুদ্ধাচার ...................................................৪ 

 [২.১] ২০২১-২২ অর্ িবছনরর ক্রয়-

পররকল্প ো ওনয়বসোইনট প্রকো  

ক্রয়-পররকল্প ো 

ওনয়বসোইনট প্রকোর ত ৪ 

তোররখ 
সহকোরী 

পচরিালক 

15-০৭-২০২১ 

 

লক্ষির্াো 
15-০৭-২১ 

 
- - -  

 তোররখ 

অজি       

১৭



 

 

 

কোয িক্রনমর  োম কম িসম্পোদ  সূচক 

 

সূচনকর 

মো  

একক 

 

বোস্তবোয়ন র 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ িবছনরর 

লক্ষযমোত্রো 

বোস্তবোয়  অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২ অরজিত 

মো  

মন্তব্য 

লক্ষযমোত্রো/ 

অজি  

১ম 

শকোয়োট িোর 

২য় 

শকোয়োট িোর 

৩য় 

শকোয়োট িো

র 

৪র্ ি 

শকোয়োট িোর 

শমোট 

অজি  

৩. শুিোচোর সাংরিষ্ট এবাং দু ীরত প্ররতনরোনধ সহোয়ক অন্যোন্য কোয িক্রম……………..২০ 

  

[৩.১] আরর্ িক সাংনিষ সম্পরকিত 

সকল দপ্তনর অরিট পররচোল ো অরিট সম্পন্নকরণ ৪ তোররখ 

সহকোরী 

পচরিালক 

 

১0-০৩-২২ 

লক্ষির্াো - - ১0-৩-২২ -   তোররখ 

অজিন      

[৩.২]  দু ীরতনরোধকনল্প জ সনচত তোর 

লনক্ষয সভো আনয়োজ  

আনয়োরজত সভো 

৪ সাংখ্যো 

সহকোরী 

পচরিালক 

 

২ 

লক্ষির্াো - ১ - ১   সমরষ্ট 

অজিন      

[৩.৩] ফোয়োর সোরভিস ও রসরভল 

রিনফন্স অরধদপ্তনরর  ম্বরসমূহ 

জ গনণর র কট শপৌছাঁন োর লনক্ষয 

সাংরিষ্টনদর সোনর্ শযোগোনযোগপূব িক 

র কটস্থ ফোয়োর শে   ও রবভোগীয় 

র য়ন্ত্রণ কনক্ষর পররবরতিত  ম্বরসমূহ 

ফোয়োর লোইনসন্স, রসটি 

কনপ িোনর  /শপৌরসভো/ইউর য়  

পররষনদর শেি লোইনসন্স, বোরড়র 

শহোরডাং  ম্বর শেনট সাংযুিকরণ 

 ম্বর সাংযুিকরণ ৪ সাংখ্যো 

রিএরি/ 

এসএসও/ 

ওয়োরহোউজ 

ইন্সনপক্টর/েোফ 

অরফসোর/এসও 

 

05-০৫-২২ 

লক্ষির্াো - - - 05-৫-২২   তোররখ 

অজিন 

    

 

[৩.৪] কম িকতিো/ কম িচোরীনদর সক্ষমতো 

বৃরির লনক্ষয অন্যোন্য দপ্তর হনত 

দু ীরত দম , মোদক, রপরপআর ও ভূরম  

এবাং অন্যোন্য রবষনয় প্রর ক্ষণ গ্রহণ 

গ্রহণকৃত প্রর ক্ষণ ৪ 
সাংখ্যো 

(জ ) 

সহকোরী 

পচরিালক 

 

১৬ 

লক্ষির্াো - ৮ - ৮   সমরষ্ট 

অজিন 

    

 

[৩.৫] ফোয়োর সোরভিস ও রসরভল 

রিনফন্স অরধদপ্তনর চোলুকৃত ই-সোরভিস 

ব্যবহোর র রিতকরণ 

ব্যবহৃত ই-সোরভিস ৪ % 
সহকোরী 

পচরিালক 

 

১০০ 

লক্ষির্াো - - - ০১   তোররখ 

অজি  
    

 

 

১৮



 

 

 

সংফযাজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার প্রকৌশল কর্ িপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কোয িক্রনমর  োম কম িসম্পোদ  সূচক 

 

সূচনকর 

মো  

একক 

 

বোস্তবোয়ন র 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ িবছনরর 

লক্ষযমোত্রো 

বোস্তবোয়  অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২ অরজিত 

মো  

মন্তব্য 

লক্ষযমোত্রো/ 

অজি  

১ম 

শকোয়োট িোর 

২য় 

শকোয়োট িোর 

৩য় 

শকোয়োট িো

র 

৪র্ ি 

শকোয়োট িোর 

শমোট 

অজি  

১. প্রোরতষ্ঠোর ক ব্যবস্থো……………………………….....২৬ 

[১.১] ত রতকতো করমটির সভো 

আদ্দয়াজন 

েিা আদ্দয়াচজত 

৪ 
সাংখ্যো সিাকাল পদ্দয়ে 

কে যকতযা 
০৪ 

লক্ষযমোত্রো ০১ ০১ ০১ ০১    

অর্জ       

[১.২] ত রতকতো করমটির সভোর 

রসিোন্ত বোস্তবোয়  

বোস্তবোরয়ত রসিোন্ত 
৬ 

% সিাকাল পদ্দয়ে 

কে যকতযা 
৬০ 

লক্ষযমোত্রো ৬০ ৬০ ৬০ ৬০    

অজি       

[১.৩] সু োস  প্ররতষ্ঠোর র রমত্ত 

অাং ীজন র (stakeholders) 

অাং গ্রহনণ  সভো 

অনুরষ্ঠত সভো 

৪ 

সাংখ্যো 
সিাকাল পদ্দয়ে 

কে যকতযা 
০২ 

লক্ষযমোত্রো - ০১ - ০১    

অজি      
 

[১.৪] শুদ্ধািার েংক্রান্ত ্রধচশক্ষ্ি 

আদ্দয়াজন 

প্ররর্যণ আনয়ার ি 
২ 

েিংখ্যা সিাকাল পদ্দয়ে 

কে যকতযা 
০৪ 

লক্ষযমোত্রো ০১ ০১ ০১ ০১    

অজি       

[১.৫] কম ি-পররনব  উন্নয়  ( 

স্বোস্থযরবরধ অনুসরণ/ টিওএন্ডইভূি 

অনকনজো মোলোমোল রব ষ্টকরণ/ 

পররস্কোর পররেন্নতো বৃরি ইতযোরদ) 

উন্নত কে য-পচরদ্দবশ 

৩ 

সাংখ্যো 

ও 

তোররখ 

পচরিালক 

(প্র ো: ও অর্ ি) 

০২ 

২৮-১২-২০২১ 

১৫-০৬-২০২২ 

লক্ষযমোত্রো - 

০১  

২৮-১২-২১ 

 

- 
০১  

১৫-৬-২২ 

   

অজি       

[১.৬] জোতীয় শুিোচোর শকৌ ল 

কম িপররকল্প ো, ২০২১-২২ ও 

তত্রমোরসক পররবীক্ষণ প্ররতনবদ  

সাংরিষ্ট মন্ত্রণোলনয় দোরখল ও স্ব স্ব 

ওনয়বসোইনট আপনলোিকরণ 

কম িপররকল্প ো  ও 

তত্রমোরসক প্ররতনবদ  

দোরখলকৃত ও 

আপনলোিকৃত 

৪ 

তোররখ 

সিাকাল পদ্দয়ে 

কে যকতযা 

১৫-০৭-২০২১ 

১৪-১০-২০২১ 

১৪-০১-২০২২ 

১৪-০৪-২০২২ 

লক্ষযমোত্রো 
১৫-০৭-২১ 

 

১৪-১০-২১ 

 

১৪-১-২২ 

 
১৪-৪-২২ 

   

অজি      

 

[১.৭] শুদ্ধািার পুরস্কার ্রধদান এবং 

পুরস্কার্রধাপ্তদ্দদর তাচলকা ওদ্দয়বোইদ্দট 

্রধকাশ 

্রধদত্ত পুরস্কার ৩ 

তাচরখ 
সিাকাল পদ্দয়ে 

কে যকতযা 
১৫-০৬-২০২২ 

লক্ষযমোত্রো - - - ১৫-৬-২২    

অজি  
     

 

২. ক্রনয়র শক্ষনত্র শুিোচোর ...................................................৪ 

 

[২.১] ২০২১-২২ অর্ িবছনরর ক্রয়-

পররকল্প ো ওনয়বসোইনট প্রকো  

ক্রয়-পররকল্প ো 

ওনয়বসোইনট প্রকোর ত ৪ 

তোররখ 

্রধকল্প পচরিালক 
১১-০৯-২০২১ 

 

লক্ষযমোত্রো 
১১-০৯-২১ 

 
- - -  

  

অজি       

১৯



 

 

 

কোয িক্রনমর  োম কম িসম্পোদ  সূচক 

 

সূচনকর 

মো  

একক 

 

বোস্তবোয়ন র 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ িবছনরর 

লক্ষযমোত্রো 

বোস্তবোয়  অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২ অরজিত 

মো  

মন্তব্য 

লক্ষযমোত্রো/ 

অজি  

১ম 

শকোয়োট িোর 

২য় 

শকোয়োট িোর 

৩য় 

শকোয়োট িো

র 

৪র্র্ 

শকোয়োট িোর 

শমোট 

অজি  

৩. শুিোচোর সাংরিষ্ট এবাং দু ীরত প্ররতনরোনধ সহোয়ক অন্যোন্য কোয িক্রম……………..২০ 

  

[৩.১] আরর্ িক সাংনিষ সম্পরকিত 

সকল দপ্তনর অরিট সম্পন্নকরণ 
অরিট সম্পন্নকরণ  তোররখ 

সহকোরী 

পররচোলক 
১০-০৩-২২ 

লক্ষযমোত্রো - - ১০-৩-২২ -    

অজি       

[৩.২]  দু ীরতনরোধকনল্প জ সনচত তোর 

লনক্ষয সভো আনয়োজ  

আনয়োরজত সভো 

৪ সাংখ্যো 
সহকোরী 

পররচোলক 
২ 

লক্ষযমোত্রো - ১ - ১    

অজি  
    

 

[৩.৩] ফোয়োর সোরভিস ও রসরভল 

রিনফন্স অরধদপ্তনরর  ম্বরসমূহ 

জ গনণর র কট শপৌছাঁন োর লনক্ষয 

সাংরিষ্টনদর সোনর্ শযোগোনযোগপূব িক 

র কটস্থ ফোয়োর শে   ও রবভোগীয় 

র য়ন্ত্রণ কনক্ষর পররবরতিত  ম্বর 

সাংযুিকরণ ফোয়োর লোইনসন্স, রসটি 

কনপ িোনর  /শপৌরসভো/ ইউর য়  

পররষদ হনত ইসূযকৃত শেি লোইনসন্স, 

বোরড়র শহোরডাং  ম্বর শেনট  ম্বর 

সাংযুিকরণ 

 ম্বর সাংযুিকরণ ৪ সাংখ্যো 

সহকোরী 

পচরিালক 

 

১০-০৫-২২ 

লক্ষযমোত্রো - - - ১০-০৫-২২    

অজি  

    

 

[৩.৪] কম িকতিো/ কম িচোরীনদর সক্ষমতো 

বৃরির লনক্ষয অন্যোন্য দপ্তর হনত 

দু ীরত দম , মোদক, রপরপআর ও ভূরম  

এবাং অন্যোন্য রবষনয় প্রর ক্ষণ গ্রহণ 

গ্রহণকৃত প্রর ক্ষণ  
সাংখ্যো 

(জ ) 

পচরিালক 

(পরর: উ: ও 

প্র:) 

৪০ 

লক্ষযমোত্রো - ২০ - ২০    

অজি  

    

 

[৩.৫] ফোয়োর সোরভিস ও রসরভল 

রিনফন্স অরধদপ্তনর চোলুকৃত ই-সোরভিস 

ব্যবহোর র রিতকরণ 

ব্যবহৃত ই-সোরভিস  % 
পচরিালক 

(প্র ো: ও অর্ ি) 
১০০ 

লক্ষযমোত্রো - - - ০১    

অজি  
    

 

রব: দ্র: প্রনয়োজন  সোরর সাংনযোজ  করো শযনত পোনর 

 

২০



 

 

সংফযাজনী ৫: ই-গিন্যযান্স ও উদ্ভাবন কে যপচরকল্পনা 

 

ক্রর্  কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যেম্পািন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যেম্পািন 

সূচনকি র্ান 

িযের্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অোধািণ উত্তর্ চিরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 

[১.১] ই-নরথি ব্যিহাি বৃরদ্ধ   

[১.১.১] ই-ফাইনি জনাট 

রনস্পরকৃত 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] িথ্য িািায়ন 

হািনাগািকিণ 

[২.১.১] িথ্য িািায়নন েকি 

জেিা িক্স হািনাগািকৃি 

 ালনাগাফদর 

েিংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রিরভন্ন প্রকাশনা ও 

তথ্যারদ িথ্য িািায়নন প্রকারশত 

 ালনাগাফদর 

েিংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন 

কর্ যপরিকল্পনা িাস্তিায়ন  

[৩.১.১] কর্ িপররকল্পনা 

িাস্তিায়ন সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ 

আফয়ারজত  

প্ররশক্ষফণর 

সংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি 

িাস্তিায়ন অগ্রগরি পর্ যানিাচনা 

েিংক্রান্ত েভা আনয়ার ি 

সভার েিংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কর্ যপরিকল্পনাি 

অধ যিারষ যক স্ব-মূল্যায়ন প্ররিনিিন 

ঊর্ধ্যিন কর্তযপনযি রনকট 

জপ্ররিি 

িারিখ ৫ ১০/০১/২০২২ ১৭/০১/২০২২ 2৫/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভািনী ধািণা/ 

জেিা েহর কিণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কায িক্রর্ িাস্তিায়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভািনী ধািনা/ 

জেিা েহর কিণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কায িক্রর্ িাস্তিারয়ত  

তাররখ  ৫ 20/২/২০২২  10/০৩/২০২২  05/০৪/২০২২ 

 

 

 

২১ 

 

 

 

 

 



 

 

 

সংফযাজনী ৬: অরভফযাগ প্ররতকার ব্যিস্থা সংক্রান্ত কর্ ি-পররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কার্ যক্রনর্ি 

জযত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যেম্পািন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যেম্পািন 

সূচনকি র্ান 

প্রকৃি 

অ যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অ যন 

২০২০-

২১ 

িযের্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অোধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চিরি 

র্ান 

চিরি 

র্াননি 

রননে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক 

ব্যিস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অরভফযাগ রনষ্পরক কর্ িকতিা (অরনক) ও 

আরপল কর্ িকতিার তথ্য ওফয়িসাইফে ত্রের্ারসক 

রভরকফত  ালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপি 

কর্ যকিযাি িথ্য 

হািনাগািকৃি এিিং 

ওনয়িোইনট আপনিাডকৃি 

 ালনাগাফদর 

সংখ্যা 

 

৫ - - 2 1 - - - 

পরিিীযণ ও 

েযর্িা বৃরদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] রনরদ িষ্ট সর্ফয় অনলাইন/ অফলাইফন প্রাপ্ত 

অরভফযাগ রনষ্পরক এিং রনষ্পরক সংক্রান্ত 

র্ারসক প্ররতফিদন উর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ িরাির 

প্রপ্ররণ   

[২.১.১] অরভফযাগ 

রনষ্পরকৃত  
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ িকতিা/কর্ িচারীফদর অরভফযাগ 

প্ররতকার ব্যিস্থা এিং রজআরএস সফেওয়িার 

রিষয়ক প্ররশক্ষণ আফয়াজন 

[২.২.১] প্ররশক্ষণ আফয়ারজত 
প্ররশক্ষফণর 

সংখ্যা 

৫ 

 
- - ২ ১ - - - 

[২.৩] ত্রত্রর্ারেক রভরত্তনি পরিিীযণ এিিং 

ত্রত্রর্ারেক পরিিীযণ প্ররিনিিন উর্ধ্যিন 

কর্তযপনযি রনকট জপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্ারেক প্ররিনিিন 

জপ্ররিি 

  প্ররতফিদন 

প্রপ্ররফণর 

সংখ্যা 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরভফযাগ প্ররতকার ব্যিস্থাপনা রিষফয় 

প্রেকফ াল্ডারগফণর সর্ন্বফয় অির তকরণ সভা  
[২.৪.১] সভা অনুরষ্ঠত সভার সংখ্যা ৪ - - 1 - - - - 

 

 

 

২২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

সংফযাজনী ৭: প্রসিা প্রদান প্ররতশ্রুরত িাস্তিায়ন কর্ ি-পররকল্পনা, ২০২১-২০২২  

কার্ যক্রনর্ি 

জযত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যেম্পািন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যেম্পাি

ন সূচনকি 

র্ান 

প্রকৃি 

অ যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অ যন 

২০২০-২১ 

িযের্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অোধািণ অরি উত্তর্ উত্তর্ 
চিরি 

র্ান 

চিরি র্াননি 

রননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারিষ্ঠারনক 

 

 

১০ 

[১.১] প্রসিা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

পরিিীযণ করর্টিি রেদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

[১.১.১] রেদ্ধান্ত 

িাস্তিারয়ি 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] প্রসিা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

ত্রের্ারসক রভরকফত  ালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওফয়িসাইফে  

প্ররত ত্রের্ারসফক 

 ালনাগাদৃত 

 ালনাগাফদ

র সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩ - - - 

েযর্িা অ যন 

ও পরিিীযণ 
১৫ 

[২.১] প্রসিা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

রিষয়ক  প্ররশক্ষণ আফয়াজন  

 

[১.১.১] প্ররশক্ষণ 

আফয়ারজত 

 

প্ররশক্ষফণর 

েিংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  জেিা প্রিান রিষনয় 

জেকনহাল্ডািগনণি ের্ন্বনয় 

অিরহিকিণ েভা আনয়া ন 

[১.৩.১]  

অির তকরণ সভা 

অনুরষ্ঠত 

সভার 

েিংখ্যা 
5 - - 2 1 - - - 

 

 

২৩



 

 

সংফযাজনী ৮: তথ্য অরিকার রিষফয় ২০২১-২২ অে িিছফরর িারষ িক কর্ িপররকল্পনা  

 

কর্ যেম্পািননি 

জযত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যেম্পািন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যেম্পািন 

সূচনকি র্ান 

প্রকৃি 

অ যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অ যন 

২০২০-

২১ 

িযের্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অোধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্  চিরি র্ান 

চিরি 

র্াননি 

রননে  

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 অনুর্ায়ী 

রনধ যারিি ের্নয়ি র্নে িথ্য প্রিান 

 

[১.১.১] রনধ যারিি ের্নয়ি 

র্নে িথ্য প্রিানকৃি 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

েযর্িা বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রফণারদতভাফি প্রকাশফযাগ্য তথ্য 

হািনাগাি কনি ওফয়িসাইফে প্রকাশ 

[১.2.১]  ালনাগাদৃত িথ্য 

ওফয়িসাইফে প্রকারশত 

িারিখ 

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

[১.৩] িারষ িক প্ররতফিদন প্রকাশ  
[১.3.১] িারষ িক প্ররতফিদন 

প্রকারশত  
তাররখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  িথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ 

ধািা অনুোনি র্ািিীয় িনথ্যি কোটাগরি  

ও কোটািগ ত্রিরি/ হািনাগািকিণ 

[১.4.১]  িনথ্যি কোটাগরি  

ও কোটািগ 

প্রস্তুিকৃি/হািনাগািকৃি 

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

[১.৫] িথ্য অরধকাি আইন ও রিরধরিধান 

েম্পনকয  নেনচিনিা বৃরদ্ধকিণ 

[১.5.১]  প্রচার কায িক্রর্ 

সম্পন্ন 

কায িক্রফর্র 

েিংখ্যা 
০৩   1 - - - - 

[১.৬] তথ্য অরিকার রিষফয় কর্ যকিযানিি 

প্ররর্যণ আনয়া ন    
[১.6.১] প্ররর্যণ আনয়ার ি 

প্ররশক্ষফণর 

েিংখ্যা  
০৩   1 - - - - 

 

 

 

 
২৪ 


