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কর্ মসম্পোদযনর সোরব মক রচত্র  

সোম্প্ররতক অজমন, চযোযলঞ্জ এবং িরবষ্যৎ পররকল্পনো 

সোম্প্ররতক বছরসমূযের (রনজ দপ্তযরর আওতোিীন ৩ বছযরর) প্রিোন অজমনসমূে: 
 

ফায়াি সারভ যস ও রসরভল রিফফন্স অরিদপ্তি অরিকান্ডসহ যে যকান দুফে যাগ-দুর্ যটনায় প্রথর্ সাড়াদানকািী যসবাির্ী প্ররিষ্ঠান। অত্র অরিদপ্তফিি 

আওিািীন ০3টি কজলো কাে যালফয়ি র্ফে অিযন্ত গুরুত্বপূর্ য হল খুলনো যেলা কাে যালয়। গরি, যসবা ও িযাফগি মূলর্ফে উজ্জীরবি হফয় অত্র 

যেলা আওিািীন কর্ীিা রদন-িাি ২৪ র্ন্টা র্ানুফেি কল্যার্ ও যসবায় রনফয়ারেি। েনগফর্ি যদািফগাড়ায় অত্র অরিদপ্তফিি যসবা যপ ৌঁফে 

যদয়াি লফযয ইফিার্ফে খুলনো যেলাি  ১৮ টি ফায়াি যেশন চালু িফয়ফে এবং ১৩টি ফায়াি যেশন স্থাপফনি কাে যক্রর্ চলর্ান।  

 খুলনো যেলাি আওিািীন ফায়াি যেশন কর্তযক ২০১৮-১৯ অথ যবেফি ৪৫৬ টি, ২০১৯-২০ অথ যবেফি ৫০২টি, ২০২০-২১ অথ যবেফি  

৫৫২টি কর্োট=১৫১০ অরিরনব যাপফর্ি ফফল যর্াট (৪,৯৫,১৯,১৫০+৫,১০,২৫,৮৫০+১০,৩২,৫৩,৭০০)=২০,৩৭,৯৮,৭০০ যকাটি টাকাি 

সম্পদ উদ্ধাি কিা সম্ভব হফয়ফে।  

 অত্র দপ্তফিি আওিািীন যেশনসমূহ কর্তযক যে যকান দুর্ যটনা িাৎযরর্ক যর্াকাফবলাি ের্ন্ দুর্ যটনাপ্রবর্ (4টি) পফয়ফন্ট রনয়রর্ি টহল 

রিউটি পরিচালনা কিা হফে। োি  ফফল অরি-দুর্ যটনাসহ যে যকান িিফনি দুর্ যটনায় অরি দ্রুি সাড়া প্রদান কিায় োন-র্াফলি 

যয়যরিি পরির্ান অফনকাংফশ হ্রাস যপফয়ফে।  

 উফেখফোগ্য কাে যক্রফর্ি র্ফে িফয়ফে ঘূরন মঝড়, জযলোচ্ছোস, সড়ক দুর্ মটনো, কনৌ দুর্ মটনো সে অন্যোন্য  দুর্ মটনোয় সফলতোর সকল  কো মক্রর্ 

পররচোলনো কযরযছ। ২০১9 সাফল ২১৮০ েন, ২০20সাফল  ২১৪৬জন ও ২০২১ সোযল 2096  েনফক েীরবি উদ্ধাি করো েযয়যছ।  

 অত্র দপ্তফিি কর্ীফদি র্ফনাবল এবং যপশাগি দযিা বৃরদ্ধি লফযয অত্র দপ্তফিি আওিািীন রবরভন্ন ফায়াি যেশন হফি 

কর্ যকিযা/কর্ যচািীফদি খুলনো রবভাগীয় সদি দপ্তফিি র্ােফর্ অরি-রনব যাপর্, উদ্ধাি ও প্রাথরর্ক রচরকৎসা রবেয়ক প্ররশযর্সহ বহুিল ও 

বারর্রেযক ভবফনি অরি-রনব যাপফর্ি ের্ন্ অত্র রবভাফগ যেভহাট য যকাস য, MFR & CSSR, Crush Programme চলর্ান 

আফে।  

 ভূরর্কম্প দুর্ যটনায় উদ্ধাি কাে কিাি ের্ন্ USAR টির্ এবং যেশাল ফায়াি ফাইটিং, ওয়াটাি যিসরকউ টির্ গঠন কিা হফয়ফে।  

 অরি-যসনাফদি শািীরিক রফটফনস িাখাি ের্ন্ ০১টি ফায়াি যেশফন রপটি আইফটর্ স্থাপন কফি রর্রন যেরনং যসন্টাফি পরির্ি কিা 

হফয়ফে।  

 এোড়াও ভূরর্কম্প পিবিী উদ্ধািকাফে সহফোরগিা কিাি ের্ন্ CDMP ও অর্ন্ার্ন্ এন রজ ও এি সহফোরগিায় খুলনো রসটি 

কফপ যাফিশনসহ অর্ন্ার্ন্ যেলা শহফিি স্থানীয় বারসন্দাফদি প্ররশযফর্ি র্ােফর্ ভলারন্টয়াি তিরিি কাে যক্রর্ চলর্ান আফে। ইফিার্ফে 

৫০২ েন করর্উরনটি ভলারন্টয়াি তিরি কিা হফয়ফে।  

 অত্র দপ্তফিি অরিরনব যাপর্ খাফি ২০১৮-২০১৯ অথ যবেফি 18.5 লক্ষ, ২০১৯-২০২০ অথ যবেফি ২১.৫ লয ও ২০২০-২০২১ অথ যবেফি 

২৫.৫ লয টাকা িােস্ব আদায় কিা হফয়ফে।  
 

সর্স্যা ও চযাফলঞ্জসমূহ: 

 শহি এলাকায় অরিরনব যাপফর্ি ের্ন্ পে যাপ্ত পারনি অভাব, পে যাপ্ত হাইফেন্ট ব্যবস্থা না থাকা, োরফক েযার্ ও অপ্রসস্থ িাস্তার্াফটি 

কািফর্ অরিরনব যাপর্ কষ্টকি। বহুর্ারত্রক ঝৌঁরকপূর্ য অরিকান্ড, অপরিকরল্পি নগিায়র্ ও রশল্পায়ন এবং রবদ্যর্ান আইন রবরি-রবিান না যর্ফন 

ভবন রনর্ যার্ ও আবারসক এলাকায় যকরর্কযাল যদাকান পাট, যগািাউন স্থাপফনি ফফল অরিকান্ডসহ অর্ন্ার্ন্ দুর্ যটনায় অপাফিশনাল কাে যক্রর্ 

পরিচালনায় দু:সাে হফয় পড়ফে। আধুরনক ও যুফগাপফোগী উদ্ধাি সিঞ্জার্ারদি স্বল্পিা, েনবল স্বল্পিাসহ নানারবি েটিলিা যর্াকাফবলাি 

কািফর্ অরপ যি দারয়ত্ব সঠিকভাফব পরিচালনা ব্যহি হফে।  
 

ভরবষ্যৎ পরিকল্পনা: 

 (১) ফায়াি সারভ যস ও রসরভল রিফফন্স, খুলনা যেলাি প্রস্তারবি ফায়াি সারভ যস ও রসরভল রিফফন্স রবভাগীয় যেরনং যসন্টাি স্থাপন 

কাে যক্রর্ বাস্তবায়ন । (২) খুলনা রবভাগীয় সদফি ১টি বহুিল োফ যকায়াট যাি  রনর্ যাণ । (৩) খুলনা রবভাফগি ৫টি যেশফন নূিন যভরহফকল 

যশি রনর্ যান (৪) খুলনা যেলাসহ বাফগিহাট, সািযীিা প্ররি যেলায় নূর্ন্ির্ ৪০ েন ভলারন্টয়াি প্ররশযর্ প্রদান ও িারলকাভুক্তকির্ । (৫) 

খুলনা যেলাি ৩টি ফায়াি যেশফনি েিােীর্ য ভবফনি (টুটপাড়া, খানোহানআলী ও খুলনা নদী ) স্থফল নূিন ভবন রনর্ যান । 

২০২১-২০২২ অথ যবেফিি সম্ভাব্য প্রিান অেযনসমূহঃ- 

 অরিকান্ডসহ সর্ সকান দুর্ িটনায় ১০০ িাগ সাড়া প্রোন করা হদব; 

 তাৎক্ষরণক সসবা প্রোদনর জন্য দুর্ িটনা প্রবণ 4টি পদয়দে টহল কার্ িক্রম পররিালনা করা হদব; 

 256টি অরি রনব িাপণ, উদ্ধার ও প্রাথরমক রিরকৎসার মহড়া পররিালনা করা হদব; 

 অরিরনরাপত্তা রনরিতকদল্প 464টি রবরিন্ন রশল্পসহ অন্যান্য প্ররতষ্ঠান পররেশ িন করা হদব; 

 অরি রনব িাপণী সমৌরলক প্ররশক্ষদণর মােদম 2800 জনদক প্ররশরক্ষত করা হদব; 

 জনসদিতনতা বৃরদ্ধকদল্প 220টি টদপাগ্রারি ও গণসাংদর্াগ পররিালনা করা হদব; 

 সক্ষমতা বৃরদ্ধকরদণ 32 জন জনবলদক রবদশষ প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদব; 

 িায়ার ররদপাট ি ও লাইদসন্স বাবে 29 লে টাকা রাজস্ব আোয় করা হদব;  

 রনম িাণাধীন 5টি িায়ার সেশন পররেশ িন করা হদব। 
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প্রস্তাবনা 

 

প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

 র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

সহকারী পররিালক, িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স, খুলনা 

 

এবাং 

 

 উপ পররচালক, ফায়ার সারভ িস ও রসরভল রিফফন্স খুলনা রবভাগ, খুলনা এর মদে ২০২১ সাদলর জুন 

মাদসর ২৪ তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হদলা। 

 

 

 এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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সসকশন ১ 

 রূপকল্প, অরিলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবরল 

১.১ রূপকল্প: 

 

 ‘‘অরিকাণ্ডসহ সকল দুদর্ িাগ সমাকারবলা ও নাগররক সুরক্ষা রনরিতকরদণর মােদম এরশয়ার অন্যতম সেষ্ঠ প্ররতষ্ঠান রহদসদব 

   সক্ষমতা অজিন’’ 

  

 ১.২ অরিলক্ষয: 

 ‘‘ দুদর্ িাগ-দুর্ িটনায় জীবন ও সম্পে রক্ষার মােদম রনরাপে বাাংলাদেশ গদড় সতালা’’ 

 

১.৩ কম িসম্পােদনর সক্ষত্র: 

১) অরি রনব িাপণ, উদ্ধার কার্ িক্রম ও রিরকৎসা সসবা পররিালনা; 

 ২) দুর্ িটনায় েয়েরি সরাধকফে প্ররতদরাধমূলক কার্ িক্রম পররিালনা; 

৩) জনসদিতনতা বৃরদ্ধকরদণ প্ররশক্ষণ প্রোন; 

৪) অরি রনরাপত্তা ব্যবস্থারে সজারোরকরণ; 

৫) িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স এর প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা বৃরদ্ধ। 

 

       সুশোসন ও সংস্কোরমূলক কর্ মসম্পোদযনর কক্ষত্র  

 

১) সুশোসন ও সংস্কোরমূলক কো মক্রর্ কজোরদোরকরণ। 

 

১.৪ কার্ িাবরল:  

1. অরিরনব িাপণ, অরিপ্ররতদরাধ ব্যবস্থা সজারোর করা এবাং সর্ সকান দুর্ িটনা/দুদর্ িাদগ অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্ ি পররিালনা করা; 

2. দুর্ িটনা ও দুদর্ িাদগ আহতদের প্রাথরমক রিরকৎসা প্রোন, গুরুতর আহতদের দ্রুত হাসপাতাদল সপ্ররণ এবাং সরাগীদের অযামু্বদলন্স সসবা 

প্রোন; 

3. জনসদিতনতা ও সকল স্থাপনায় অরি দুর্ িটনাদরাধকদল্প প্রদয়াজনীয় প্ররশক্ষণ, পরামশ ি, মহড়া এবাং দুর্ িটনা-দুদর্ িাগ তাৎক্ষরণকিাদব 

সমাকারবলার জন্য সেদশর রবরিন্ন গুরুত্বপূণ ি জায়গায় টহল রিউটি কার্ িক্রম পররিালনা করা;  

4. ওয়যারহাউজ, ওয়াকিশপ  ও বহুতল িবদনর অরি প্ররতদরাধ ও রনব িাপণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নপূব িক িায়ার লাইদসন্স ও ছাড়পত্র প্রোন 

প্রোন করা; 

5. দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা রবষদয় সরকারদক সকৌশলগত পরামশ ি প্রোন এবাং আন্তজিারতক অরিরনব িাপণ ও সবসামররক প্ররতরক্ষা 

সাংস্থাসমূদহর সদে রলয়াঁদজা রক্ষা ও এতেসাংরিষ্ট আন্তজিারতক সিা সসরমনাদর প্ররতরনরধত্ব করা; 

6. িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স অরধেপ্তদরর উন্নয়দনর জন্য পররকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়নসহ অরিরনব িাপণ ও সবসামররক প্ররতরক্ষা 

রবষদয় গদবষণা কার্ িক্রম পররিালনা; 

7. জান-মাদলর রনরাপত্তা বৃরদ্ধসহ দুদর্ িাগ সমাকারবলায় সস্বচ্ছাদসবক ততরর করা; 

8. সরকারর, আধা-সরকারর, স্বায়ত্বশারসত প্ররতষ্ঠান সমূদহর কম িকতিা-কম িিারী, জনসাধারণ ও রশক্ষাথীদের অরিরনব িাপণ প্ররতদরাধ 

এবাং সবসামররক প্ররতরক্ষা রবষদয় প্ররশক্ষণ প্রোন;  

9. অরধেপ্তদরর জনবদলর েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষয অরিরনব িাপণ, উদ্ধার ও প্রাথরমক রিরকৎসা রবষদয় যুদগাপদর্ারগ আন্তজিারতক মাদনর 

প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা করা; 

10. আইন অনুর্ায়ী সারি িস িাদজির রবরনমদয় সসবা প্রোন ও সাংর্টিত অরিকাদণ্ডর তেন্ত কদর প্ররতদবেন প্রণয়ন করা। 
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সসকশন-২  

রবরভন্ন কা িক্রফর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

কর্ িসম্পাদন সূচকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃি অজিন 

লেযর্াত্রা  

২০২১-২২ 

প্রফেপণ   
রনর্ িাররি লেযর্াত্রা অজিফনর 

সেফত্র স ৌথভাফব দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/ সংস্হাসমূফহর 

নার্ 

 

উপাত্তসূত্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

দুদর্ িাগজরনত ঝুঁরক ও ক্ষয়ক্ষরত 

হ্রাস 

 

পররিারলত দুদর্ িাগ রবষয়ক 

মহড়া 
সাংখ্যা  

 

284 

 

358 232 

 

280 

 

311 

আওতোিীন ফোয়োর কেশন 

সমূে, সংরিষ্ট প্ররিষ্ঠান 

কর্তিপে, স্থানীয় সরকার 

প্ররতষ্ঠানসমূহ, সজলা প্রশাসন, 

দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা অরধেপ্তর 

মাঠ পর্ িাদয়র 

েপ্তরসমূহ হদত 

প্রাপ্ত র্ারসক, 

ত্রত্রর্ারসক ও 

বারষ িক প্ররতদবেন  

টদপাগ্রারি ও গণসাংদর্াগ সাংখ্যা  520 600 220 230 240 

আওতোিীন ফোয়োর কেশন 

সমূে, স্থানীয় সরকার 

প্ররতষ্ঠানসমূহ, সজলা প্রশাসন, 

দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা অরধেপ্তর 

মাঠ পর্ িাদয়র 

েপ্তরসমূহ হদত 

প্রাপ্ত র্ারসক, 

ত্রত্রর্ারসক ও 

বারষ িক প্ররতদবেন  

প্রোনকৃত সমৌরলক প্ররশক্ষণ 
সাংখ্যা 

(জন) 
2000 2100 2800 3000 3200 

আওতোিীন ফোয়োর কেশন 

সমূে, সংরিষ্ট প্ররিষ্ঠান 

কর্তিপে, সজলা প্রশাসন, 

স্থানীয় সরকার প্ররতষ্ঠানসমূহ, 

দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা অরধেপ্তর 

মাঠ পর্ িাদয়র 

েপ্তরসমূহ হদত 

প্রাপ্ত র্ারসক, 

ত্রত্রর্ারসক ও 

বারষ িক প্ররতদবেন 
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সসকশন ৩ কর্ মসম্পোদন পররকল্পনো   

কর্ িসম্পাদন সেত্র সেফত্রর 

মান 

কা িক্রর্ কম িসম্পােন সূিক গণনা 

পদ্ধরি 

একক কম ি 

সম্পােন 

সূিদকর 

মান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-

২৪ ২০১৯-

২০ 

২০২০

-২১ 

অসাধারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কর্ িসম্পাদন সেত্রসমূহ  

[১] অরি রনব িাপণ, 

উদ্ধার কার্ িক্রম ও 

রিরকৎসা সসবা 

পররিালনা 

১৯ [১.১] অরি রনব িাপণ কার্ িক্রম গ্রহণ; [১.১.১] সাড়া প্রোনকৃত অরি 

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

[১.২] দুর্ িটনার রবপরীদত উদ্ধার কার্ িক্রম 

গ্রহণ; 

[১.২.১] পররিারলত উদ্ধার কার্ ি 
গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[১.৩] দুর্ িটনা কবরলতদের 

তাৎক্ষরণকিাদব রিরকৎসালদয় স্থানান্তর; 

[১.৩.১] দুর্ িটনা কবরলতদের 

রিরকৎসালদয় স্থানান্তর 
গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[১.৪] অযামু্বদলন্স সারি িস পররিালনা [১.৪.১] প্রোনকৃত অযামু্বদলন্স 

সারি িস 
গড় % ২ 8০০ 8৫০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 90 90 

[১.৫] তাৎক্ষরণক সসবা প্রোদনর জন্য 

টহল কার্ িক্রম পররিালনা 

[১.৫.১] টহল কার্ িক্রদমর জন্য 

রনধ িাররত পদয়ে 

ক্রর্ 

পুরিভূি 

সংখ্যা 

 
২ 4 4 4 ৪ - - - 5 6 

[১.৬] রভরভআইরপ/ রভআইরপগফণর অরি 

রনরাপত্তা প্রদান 

[১.৬.১] সর্ািাফয়নকৃি ইউরনট 
গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

 

 

[২] দুর্ িটনায় 

েয়েরি 

সরাধকফে 

প্ররতদরাধমূলক 

কার্ িক্রম 

পররিালনা 

 

 

১৮ [২.১] জনসদিতনতার লদক্ষয 

অরিদুর্ িটনা, উদ্ধার ও ভূরমকম্পসহ 

অন্যান্য দুর্ িটনায় েয়েরিসরাধকফে 

মহড়া আদয়াজন 

[২.১.১] বহুতল/ বারণরজযক িবদন 

পররিারলত মহড়া সর্রষ্ট সংখ্যা ২ ২৮ ৩০ 18 16 12 10 8 20 22 

[২.১.২] বরস্ত এলাকায় পররিারলত 

মহড়া 
সর্রষ্ট 

সংখ্যা 

 
২ ১৬ ৫৩ 12 ১০ ৮ ৬ ৪ ১৩ ১৬ 

[২.১.৩] হাসপাতাল/স্বাস্থয সকদে 

পররিারলত মহড়া 
সর্রষ্ট সংখ্যা ২ - - 24 22 20 18 16 26 28 

[২.১.৪]  শরপাংমল, হাটবাজার 

রবপরণরবতাদন আদয়ারজত মহড়া সর্রষ্ট সংখ্যা ২ ১৮০ ২০০ 120 110 100 90 85 125 130 

[২.১.৫] সড়ক, র্হাসড়ফকর 

ঝুঁরকপূণ ি স্থাফন পররচারলি র্হড়া 
সর্রষ্ট সংখ্যা ২ - - 5 3 2 1 ৪ 7 10 

[২.১.৬]  রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন 

আদয়ারজত মহড়া 
সর্রষ্ট সংখ্যা ২ ৬০ ৭৫ 40 35 30 25 23 45 50 

[২.১.৭] সরকারর প্ররিষ্ঠাফন  

আদয়ারজত মহড়া 
সর্রষ্ট সংখ্যা ১ - - 18 16 14 12 10 20 25 

[২.১.৮] স্থল বন্দর, সমুদ্র বন্দর, 

সনৌ-বন্দর, লঞ্চর্াট, সফরীর্াফট 

পররচারলি র্হড়া 

সর্রষ্ট 
সংখ্যা 

 
১ - - 3 2 2 1 - 4 5 
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কর্ িসম্পাদন সেত্র সেফত্রর 

মান 

কা িক্রর্ কম িসম্পােন সূিক গণনা 

পদ্ধরি 

একক কম ি 

সম্পােন 

সূিদকর 

মান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-

২৪ ২০১৯-

২০ 

২০২০

-২১ 

অসাধারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

   [২.১.৯] র্র্ীয় প্ররিষ্ঠাফন 

পররচারলি র্হড়া 
সর্রষ্ট 

সাংখ্যা 

 
১ - - 16 14 12 10 8 20 25 

[২.২] জনসদিতনতার লদক্ষয টদপাগ্রারি 

ও গণসাংদর্াগ পররিালনা 

[২.২.১] পররিারলত টদপাগ্রারি ও 

গণসাংদর্াগ 
সর্রষ্ট 

সাংখ্যা 

 
৩ ৫২০ ৬০০ 220 200 180 160 135 230 240 

[৪] অরি রনরাপত্তা 

ব্যবস্থারে 

সজারোরকরণ 

 

১৩ 

 

[৩.১] রবরিন্ন প্ররতষ্ঠাদনর অরি রনরাপত্তা 

ব্যবস্থারে সজারোরকরণ 

[৩.১.১] রশে প্ররিষ্ঠাফন পররিারলত 

পররেশ িন  
সর্রষ্ট 

সাংখ্যা 

 
৪ ১০০ ১২০ 204 185 180 175 165 210 220 

[৩.১.২] অন্যান্য প্ররিষ্ঠাফন 

পররিারলত পররেশ িন  
সর্রষ্ট 

সাংখ্যা 

 
৩ ২৬ ৪০ 260 235 210 200 195 270 280 

[৩.১.৩] প্রোনকৃত িায়ার 

লাইদসন্স 
গড় % ২ ৬৫০ ৭০০ 36 34 32 30 28 45 50 

[৩.১.৪] বহুিল/ বারণরজযক ভবফন 

পররিারলত সাদিি 
সর্রষ্ট 

সাংখ্যা 

 
১ - - 16 14 12 10 8 25 30 

[৩.১.৫] হাসপািাল/ স্বাস্থযফকফে 

পররিারলত সাদিি 
সর্রষ্ট 

সাংখ্যা 

 
১ - - 16 14 12 10 8 25 30 

[৩.১.৬] সকরর্কযাল সগািাউফন 

পররিারলত সাদিি 
সর্রষ্ট 

সাংখ্যা 

 
১ - - 2 2 2 - - 3 4 

[৩.২]  িায়ার লাইদসন্স ও অন্যান্য 

বাবে রাজস্ব আোয় 

[৩.২.১] আোয়কৃত রাজস্ব 

সর্রষ্ট 
টাকা 

(লক্ষ) 
১ ২৩ ২৫ 29 27 25 23 20 32 35 

[৩] 

জনসদিতনতা 

বৃরদ্ধকরদণ 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

১০ [৪.১] অরি প্ররিফরার্ ও রনব িাপণ, উদ্ধার, 

প্রাথরমক রিরকৎসা এবং ভূরমকম্পসহ 

অন্যান্য দুফ িাগ সম্পদকি সদিতনতা 

বৃরদ্ধর লদক্ষয প্রোনকৃত সমৌরলক প্ররশক্ষণ 

 

[৪.১.১] জনসার্ারফণর জন্য  

প্রোনকৃত সমৌরলক প্ররশক্ষণ  
সর্রষ্ট 

সাংখ্যা 

(জন) 
৩ ২০০০ ২১০০ 2800 2500 2300 2200 2000 3000 3200 

[৪.১.২] সরকারর প্ররিষ্ঠাফন  

পররচারলি সমৌরলক প্ররশক্ষণ 
সর্রষ্ট 

সাংখ্যা 

 
২ - - 36 34 32 30 28 40 45 

[৪.১.৩] বহুতল/ বারণরজযক িবদন 

প্রোনকৃত সমৌরলক প্ররশক্ষণ 
সর্রষ্ট 

সাংখ্যা 

 
২ - - 8 6 4 2 - 10 12 

[৪.১.৪] শরপাংমল, হাটবাজার 

রবপরণরবতাদন প্রোনকৃত সমৌরলক 

প্ররশক্ষণ  

সর্রষ্ট 
সাংখ্যা 

 
২ - - 20 18 16 14 12 25 32 

[৪.১.৫] র্র্ীয় প্ররিষ্ঠাফন প্রোনকৃত 

সমৌরলক প্ররশক্ষণ 
সর্রষ্ট 

সাংখ্যা 

 
১ - - 16 14 12 10 8 18 20 
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কর্ িসম্পাদন সেত্র সেফত্রর 

মান 

কা িক্রর্ কম িসম্পােন সূিক গণনা পদ্ধরি একক কম িস

ম্পােন 

সূিদক

র মান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-

২৪ ২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৫] িায়ার সারি িস 

ও রসরিল রিদিন্স 

এর প্রারতষ্ঠারনক 

সক্ষমতা বৃরদ্ধ 

১০  [৫.১] িায়ার সেশন স্থাপন প্রকদল্পর 

আওতায় রনর্ িাণার্ীন িায়ার সেশন 

পররদশ িন 

[৫.১.১]  পররদরশ িি িায়ার সেশন 

সর্রষ্ট সাংখ্যা 
৩ 

১১ ১২ 5 4 4 4 3 7 10 

[৫.২]  অর্ীনস্ত কার্ িালয়সমূদহর সাদথ 

সিা অনুষ্ঠান 

[৫.২.১]  অনুরষ্ঠত সিা 
সর্রষ্ট সাংখ্যা 

৩ 
- - 2 1 1 - - 3 ৪ 

[৫.৩]  িায়ার সারি িস কমী বারহনীর 

জন্য পররিারলত প্ররশক্ষণ 

[৫.৩.১] কর্ িকিিা/ কর্ িচারীফদর 

সাচ ি এযান্ড সরসরকউ  রবষফয় 

প্ররশেণ প্রদান 

সর্রষ্ট 
সাংখ্যা 

(জন) 

১ 
- - 8 7 7 6 4 12 15 

[৫.৩.২] কর্ িকিিা/ কর্ িচারীফদর 

স্ট্রাকচারাল ফায়ার ফাইটং রবষফয় 

প্ররশেণ প্রদান  

সর্রষ্ট 

সাংখ্যা 

(জন) 
১ 

- - 8 7 7 6 4 12 15 

[৫.৩.৩] কর্ িকিিা/ কর্ িচারীফদর 

হাজর্ট রবষফয় প্ররশেণ প্রদান  
সর্রষ্ট 

সাংখ্যা 

(জন) 

১ 
- - 8 7 7 6 4 12 15 

[৫.৩.৪] কর্ িকিিা/ কর্ িচারীফদর 

রবএ গ্যালারী ও সেভহাট ি রবষফয় 

প্ররশেণ প্রদান  

সর্রষ্ট 

সাংখ্যা 

(জন) 
১ 

- - 8 7 7 6 4 12 15 

[৫.৩.৫] কর্ িকিিা/ কর্ িচারীফদর 

ল্যান্ড স্লাইি রবষফয় প্ররশেণ প্রদান সর্রষ্ট 

সাংখ্যা 

(জন) 
১ 

- - 4 2 2 2 - ৩ ৬ 
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সসকশন ৩ কর্ মসম্পোদন পররকল্পনো  

 সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ িসম্পাদফনর সেত্র (র্রন্ত্রপররষদ রবভাগ কর্তিক রনর্ িাররি)  

সুশোসন ও সংস্কোরমূলক কো মক্রযর্র 

বোস্তবোয়ন কজোরদোরকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচার কর্ িপররকেনা 

বাস্তবায়ন 

শুদ্ধোচোর কর্ মপররকল্পনো 

বোস্তবোরয়ত 

 
 10          

২) ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কর্ িপররকেনা বাস্তবায়ন 

ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কর্ িপররকেনা বোস্তবোরয়ত 

 
 10          

৩) িথ্য অরর্কার 

কর্ িপররকেনা বাস্তবায়ন 

িথ্য অরর্কার 

কর্ িপররকেনা বাস্তবারয়ি 

  3          

৪) অরভফ াগ প্ররিকার 

কর্ িপররকেনা বাস্তবায়ন 

অরভফ াগ প্ররিকার 

কর্ িপররকেনা বাস্তবারয়ি 

  4          

৫) সসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি 

কর্ িপররকেনা বাস্তবায়ন 

সসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি 

কর্ িপররকেনা বাস্তবারয়ি 

  3          
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অেীকারনামা 

 

 

 আরম সহকারী পররিালক (িঃোঃ), িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স, খুলনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকাদরর িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স খুলনা রবিাগ, খুলনা উপ-পররিালক এর রনকট অেীকার 

কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ িত িলািল অজিদন সদিষ্ট থাকব। 

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

িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স,খুলনা এর রনকট অেীকার কররছ সর্ এই চুরিদত বরণ িত িলািল 

অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষররত : 

                                                                                                  

      
সর্া: আফনায়ার সহাফসন                             তাররেঃ               /০৬/২০২১ ররঃ 

সহকারী পররিালক (চ:দা:)                                                                       

িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স 

খুলনা।  

                                                              
 

 

 
কর্োোঃ কোর্োল উদ্দীন ভূইয়ো, রবএফএর্ 

উপ পররিালক                                 তাররেঃ                    /০৬/২০২১ ররঃ 

িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স  

খুলনা রবিাগ, খুলনা 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ 

 

 

ক্ররমক  

নম্বর 

আদ্যক্ষর 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 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

সংফ াজনী- ২:  

কর্ িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রর্াণক 

ক্র: কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক বাস্তবায়নকারী শাো লেযর্াত্রা অজিফনর প্রমাণক 

1.  
[১.১] অরিরনব িাপণ কার্ িক্রম গ্রহণ; [১.১.১] সাড়া প্রোনকৃত অরিদুর্ িটনা উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

2.  
[১.২] দুর্ িটনার রবপরীদত উদ্ধার কার্ িক্রম গ্রহণ; [১.২.১] পররিারলত উদ্ধারকার্ ি উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

3.  
[১.৩] দুর্ িটনা কবরলতদের তাৎক্ষরণকিাদব 

রিরকৎসালদয় স্থানান্তর; 

[১.৩.১] দুর্ িটনা কবরলতদের 

রিরকৎসালদয় স্থানান্তর 

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

4.  
[১.৪] অযামু্বদলন্স সারি িস পররিালনা [১.৪.১] প্রোনকৃত অযামু্বদলন্স সারি িস উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

5.  
[১.৫] তাৎক্ষরণক সসবা প্রোদনর জন্য টহল 

কার্ িক্রম পররিালনা 

[১.৫.১] টহল কার্ িক্রদমর জন্য 

রনধ িাররত পদয়ে 

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

6.  
[১.৬] রভরভআইরপ/ রভআইরপগফণর অরি 

রনরাপত্তা প্রদান 

[১.৬.১] সর্ািাফয়নকৃি ইউরনট উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

7.  
[২.১] জনসদিতনতার লদক্ষয অরিদুর্ িটনা, উদ্ধার 

ও ভূরমকম্পসহ অন্যান্য দুর্ িটনায় 

েয়েরিসরাধকফে মহড়া আদয়াজন 

[২.১.১] বহুতল/ বারণরজযক িবদন 

পররিারলত মহড়া 
উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

8.  
[২.১.২] বরস্ত এলাকায় পররিারলত 

মহড়া 

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

9.  
[২.১.৩] হাসপাতাল/স্বাস্থয সকদে 

পররিারলত মহড়া 

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

10.  
[২.১.৪] শরপাংমল, হাটবাজার 

রবপরণরবতাদন আদয়ারজত মহড়া 
উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

11.  
[২.১.৫] সড়ক, র্হাসড়ফকর ঝুঁরকপূণ ি 

স্থাফন পররচারলি র্হড়া 

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

12.  
[২.১.৬]  রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন আদয়ারজত 

মহড়া 
উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

13.  
[২.১.৭] সরকারর সবসরকারর 

প্ররিষ্ঠাফন  আদয়ারজত মহড়া 

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

14.  
[২.১.৮] স্থল বন্দর, সমুদ্র বন্দর, সনৌ-

বন্দর, লঞ্চর্াট, সফরীর্াফট পররচারলি 

র্হড়া 

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

15.  
[২.১.৯] র্র্ীয় প্ররিষ্ঠাফন পররচারলি 

র্হড়া 

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 
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ক্র: কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক বাস্তবায়নকারী শাো লেযর্াত্রা অজিফনর প্রমাণক 

 
[২.২] জনসদিতনতার লদক্ষয টদপাগ্রারি ও 

গণসাংদর্াগ পররিালনা 

[২.২.১] পররিারলত  টদপাগ্রারি ও 

গণসাংদর্াগ 

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

16.  
[3.১] রবরভন্ন প্ররিষ্ঠাফনি অরি রনিাপত্তা 

ব্যবস্থারদ যোিদািকির্ 

[3.১.১] রশল্প প্ররতষ্ঠোযন পরিচারলি 

পরিদশ যন  

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

17.  
[3.১.২] অন্যোন্য প্ররতষ্ঠোযন পরিচারলি 

পরিদশ যন  

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

18.  
[3.১.৩] প্রদানকৃি ফায়াি লাইফসন্স উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

19.  
[3.১.৪] বহুতল/ বোরণরজযক িবযন 

পরিচারলি সাফভয 

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

20.  
[3.১.৫] েোসপোতোল/ স্বোস্থযযকযে 

পরিচারলি সাফভয 

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

21.  
[3.১.৬] ককরর্কযোল কগোডোউযন 

পরিচারলি সাফভয 

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

22.  
[3.২]  ফায়াি লাইফসন্স ও অর্ন্ার্ন্ বাবদ 

িােস্ব আদায় 

[3.২.১] আদায়কৃি িােস্ব উপ সহকারী 

পররিালক 

ওয়যার হাউজ ইফন্সফপক্টরফদর রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

23.  
[4.১] অরি প্ররতযরোি ও রনব যাপর্, উদ্ধাি, 

প্রাথরর্ক রচরকৎসা এবং ভূরর্কম্পসে 

অন্যোন্য দুয মোগ সম্পফকয সফচিনিা বৃরদ্ধি 

লফযয প্রদানকৃি যর্ রলক প্ররশযর্ 

[4.১.১] জনসোিোরযণর জন্য  প্রদানকৃি 

যর্ রলক প্ররশযর্  

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

24.  
[4.১.২] সরকোরর প্ররতষ্ঠোযন  

পররচোরলত যর্ রলক প্ররশযর্ 

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

25.  
[4.১.৩] বহুিল/ বারর্রেযক ভবফন 

প্রদানকৃি যর্ রলক প্ররশযর্ 

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

26.  

[4.১.৪] শরপংর্ল, হাটবাোি 

রবপরর্রবিাফন প্রদানকৃি যর্ রলক 

প্ররশযর্  

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

27.  
[4.১.৫] ির্ীয় প্ররতষ্ঠোযন প্রদানকৃি 

যর্ রলক প্ররশযর্ 

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 
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ক্র: কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক বাস্তবায়নকারী শাো লেযর্াত্রা অজিফনর প্রমাণক 

28.  
[৫.১] িায়ার সেশন স্থাপন প্রকদল্পর 

আওতায় রনর্ িাণার্ীন িায়ার সেশন 

পররদশ িন 

[৫.১.১]  পররদরশ িি িায়ার সেশন উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

29.  
[৫.২]  অর্ীনস্ত কার্ িালয়সমূদহর সাদথ সিা 

অনুষ্ঠান 

[৫.২.১]  অনুরষ্ঠত সিা উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

30.  
[৫.৩]  িায়ার সারি িস কমী বারহনীর জন্য 

পররিারলত প্ররশক্ষণ 

[৫.৩.১] কর্ িকিিা/ কর্ িচারীফদর সাচ ি 

এযান্ড সরসরকউ  রবষফয় প্ররশেণ প্রদান 

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

31.  

[৫.৩.২] কর্ িকিিা/ কর্ িচারীফদর 

স্ট্রাকচারাল ফায়ার ফাইটং রবষফয় 

প্ররশেণ প্রদান  

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

32.  
[৫.৩.৩] কর্ িকিিা/ কর্ িচারীফদর 

হাজর্ট রবষফয় প্ররশেণ প্রদান  

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 

33.  
[৫.৩.৪] কর্ িকিিা/ কর্ িচারীফদর রবএ 

গ্যালারী ও সেভহাট ি রবষফয় প্ররশেণ 

প্রদান  

উপ সহকারী 

পররিালক 

এস এস ও/ এস ও িায়ার সারি িস ও রসরিল রিদিন্স সেশন রনকট হদত প্রাপ্ত মারসক প্ররতদবেন 
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সাংদর্াজনী ৩: 

অন্য অরফফসর সফঙ্গ সংরিষ্ট কর্ িসম্পাদন সূচকসমূহ 

 কাে যক্রর্ কর্ যসম্পাদন সূচক ক সকল অরফযসর সোযে সংরিষ্ট সংরিষ্ট অরফযসর সোযে কো মক্রর্ সর্ন্বযয়র 

ককৌশল 

[২.১] েনসফচিনিা বৃরদ্ধকিফর্ অরি দুর্ যটনা, উদ্ধাি ও 

ভূরর্কম্প প্ররিফিািমূলক র্হড়াি আফয়ােন 

 

[২.১.3] হাসপািাল/স্বাস্থয যকফে পরিচারলি র্হড়া (ক) স্বোস্থয অরিদপ্তর/ র্ন্ত্রণোলয়  

(খ) সংরিষ্ট হাসপািাল/স্বাস্থয যকফেি কর্তমপক্ষ  

পত্র, সোর্োরজক ক োগোয োগ র্োধ্যর্ ও সশরীযর 

ক োগোয োযগর র্োধ্যযর্ 

[২.১.7] সরকোরর/কবসরকোরর  প্ররতষ্ঠোযন আফয়ারেি 

র্হড়া 

(ক) সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠোন কর্তমপক্ষ পত্র, সোর্োরজক ক োগোয োগ র্োধ্যর্ ও সশরীযর 

ক োগোয োযগর র্োধ্যযর্ 

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

সফরীর্াফট পররচারলি র্হড়া 

[২.১.৯] র্র্ীয় প্ররিষ্ঠাফন পররচারলি র্হড়া 

[3.১] রবরভন্ন প্ররিষ্ঠাফনি অরি রনিাপত্তা ব্যবস্থারদ 

যোিদািকির্ 

[3.১.১] রশল্প প্ররতষ্ঠোযন পরিচারলি পরিদশ যন   (ক) রবরজএর্ইএ 

(খ) রবযকএর্ইএ 

(গ) এফরবরসআই 

(র্) সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠোন কর্তমপক্ষ 

সিো, কসরর্নোর, পত্র, সোর্োরজক ক োগোয োগ র্োধ্যর্ 

ও সশরীযর ক োগোয োযগর র্োধ্যযর্ 

[3.১.২] অন্যোন্য প্ররতষ্ঠোযন পরিচারলি পরিদশ যন  

[3.১.৩] প্রদানকৃি ফায়াি লাইফসন্স 

[3.১.৪] বহুতল/ বোরণরজযক িবযন পরিচারলি সাফভয 

[3.১.৫] েোসপোতোল/ স্বোস্থযযকযে পরিচারলি সাফভয (ক) স্বোস্থয অরিদপ্তর/ র্ন্ত্রণোলয় 

[3.১.৬] ককরর্কযোল কগোডোউযন পরিচারলি সাফভয (ক) রশল্প র্ন্ত্রণোলয় 

(খ)  স্থানীয় সিকাি রবভাগ 

[4.১] অরিরনব যাপর্, উদ্ধাি, প্রাথরর্ক রচরকৎসা ও 

ভূরর্কম্প সম্পফকয সফচিনিা বৃরদ্ধি লফযয প্রদানকৃি 

যর্ রলক প্ররশযর্ 

 

[4.১.2] সরকোরর প্ররতষ্ঠোযন পররচোরলত যর্ রলক প্ররশযর্ (ক) সংরিষ্ট সরকোরর প্ররতষ্ঠোন কর্তমপক্ষ পত্র, সোর্োরজক ক োগোয োগ র্োধ্যর্ ও সশরীযর 

ক োগোয োযগর র্োধ্যযর্ 

[4.১.3] রশল্প প্ররিষ্ঠাফন প্রদানকৃি যর্ রলক প্ররশযর্ (ক) রবরজএর্ইএ 

(খ) রবযকএর্ইএ 

(গ) এফরবরসআই 

(র্) সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠোন কর্তমপক্ষ 

সিো, কসরর্নোর, পত্র, সোর্োরজক ক োগোয োগ র্োধ্যর্ 

ও সশরীযর ক োগোয োযগর র্োধ্যযর্ 
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 কাে যক্রর্ কর্ যসম্পাদন সূচক ক সকল অরফযসর সোযে সংরিষ্ট সংরিষ্ট অরফযসর সোযে কো মক্রর্ সর্ন্বযয়র 

ককৌশল 

[4.১] অরি প্ররতযরোি ও রনব যাপর্, উদ্ধাি, প্রাথরর্ক 

রচরকৎসা এবং ভূরর্কম্পসে অন্যোন্য দুয মোগ সম্পফকয 

সফচিনিা বৃরদ্ধি লফযয প্রদানকৃি যর্ রলক প্ররশযর্ 

[4.১.২] সরকোরর প্ররতষ্ঠোযন  পররচোরলত যর্ রলক প্ররশযর্ (ক) সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠোন কর্তমপক্ষ পত্র, সোর্োরজক ক োগোয োগ র্োধ্যর্ ও সশরীযর 

ক োগোয োযগর র্োধ্যযর্ [4.১.৩] বহুিল/ বারর্রেযক ভবফন প্রদানকৃি যর্ রলক 

প্ররশযর্ 

[4.১.৪] শরপংর্ল, হাটবাোি রবপরর্রবিাফন প্রদানকৃি 

যর্ রলক প্ররশযর্  

[4.১.৫] ির্ীয় প্ররতষ্ঠোযন প্রদানকৃি যর্ রলক প্ররশযর্ 
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সংয োজনী ৪: জোতীয় শুদ্ধোচোর ককৌশল কর্ মপররকল্পনো, ২০২১-২০২২ 

কা িক্রফর্র নার্ কর্ িসম্পাদন সূচক 

 

সূচফকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়ফনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অথ িবছফরর 

লেযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পররবীেণ, ২০২১-২০২২ অরজিি 

র্ান 

র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজিন 

১র্ 

সকায়াট িার 

২য় 

সকায়াট িার 

৩য় 

সকায়াট িার 

৪থ ি 

সকায়াট িার 

সর্াট 

অজিন 

১. প্রারিষ্ঠারনক ব্যবস্থা……………………………….....২৬ 

[১.১] ত্রনরিকিা করর্টর সভা আদয়াজন সিা আদয়ারজত 

৪ সংখ্যা 
সিাকাল পদয়ে 

কম িকতিা 
০৪ 

লেযর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১   সর্রষ্ট 

অজিন      

[১.২] ত্রনরিকিা করর্টর সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ি রসদ্ধান্ত 

৬ % 
সিাকাল পদয়ে 

কম িকতিা 
৬০ 

লেযর্াত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০   গড় 

অজিন      

[১.৩] সুশাসন প্ররিষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজফনর (stakeholders) 

অংশগ্রহফণ  সভা 

অনুরষ্ঠি সভা 

৪ সংখ্যা 
সিাকাল পদয়ে 

কম িকতিা 
০১ 

লেযর্াত্রা - - ০১ -   সর্রষ্ট 

অজিন     
 

[১.৪] শুদ্ধািার সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আদয়াজন প্ররশযর্ আফয়ারেি 
২ সংখ্যা 

সিাকাল পদয়ে 

কম িকতিা 
০২ 

লেযর্াত্রা - ০১ - ০১   সর্রষ্ট 

অজিন      

[১.৫] কর্ ি-পররফবশ উন্নয়ন ( স্বাস্থযরবরর্ 

অনুসরণ/ টওএন্ডইভূি অফকফজা 

র্ালার্াল রবনষ্টকরণ/ পররস্কার পররচ্ছন্নিা 

বৃরদ্ধ ইিযারদ) 

উন্নত কম ি-পররদবশ 

৩ 

সংখ্যা 

ও 

িাররখ 

সহকারী 

পররিালক 

 

০২ 

২৩-১২-২০২১ 

১০-০৬-২০২২ 

লেযর্াত্রা - 

০১  

২৩-১২-২১ 

 

- 
০১  

১০-০৬-২২ 

  সর্রষ্ট     

ও 

িাররখ 
অজিন      

[১.৬] জািীয় শুদ্ধাচার সকৌশল 

কর্ িপররকেনা, ২০২১-২২ ও ত্রত্রর্ারসক 

পররবীেণ প্ররিফবদন দপ্তর/সংস্থায় দারখল 

ও স্ব স্ব ওফয়বসাইফট আপফলািকরণ 

কর্ িপররকেনা  ও 

ত্রত্রর্ারসক প্ররিফবদন 

দারখলকৃি ও 

আপফলািকৃি 

৪ িাররখ 
সিাকাল পদয়ে 

কম িকতিা 

০৩-০৬-২০২১ 

১০-১০-২০২১ 

১১-০১-২০২২ 

১০-০৪-২০২২ 

লেযর্াত্রা 
০৩-০৬-২1 

 

১০-১০-২1 

 

১১-০১-২২ 

 

১০-০৪-২২   িাররখ 

অজিন     

 

[১.৭] শুদ্ধািার পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তারলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

প্রেত্ত পুরস্কার ৩ তাররে 
সিাকাল পদয়ে 

কম িকতিা 
১৩-০৬-২০২২ 

লেযর্াত্রা - - - ১৩-০৬-২২   িাররখ 

অজিন 
     

 

২. ক্রফয়র সেফত্র শুদ্ধাচার ...................................................৪ 

 

[২.১] ২০২১-২২ অথ িবছফরর ক্রয়-

পররকেনা ওফয়বসাইফট প্রকাশ 

ক্রয়-পররকেনা 

ওফয়বসাইফট প্রকারশি ৪ 

িাররখ সহকারী 

পররিালক 

 

১৭-০৭-২০২১ 

 

লেযর্াত্রা 
১৭-০৭-২১ 

 
- - -  

 িাররখ 

অজিন      
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কা িক্রফর্র নার্ কর্ িসম্পাদন সূচক 

 

সূচফকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়ফনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অথ িবছফরর 

লেযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পররবীেণ, ২০২১-২০২২ অরজিি 

র্ান 

র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজিন 

১র্ 

সকায়াট িার 

২য় 

সকায়াট িার 

৩য় 

সকায়াট িার 

৪থ ি 

সকায়াট িার 

সর্াট 

অজিন 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরি প্ররিফরাফর্ সহায়ক অন্যান্য কা িক্রর্……………..২০ 

  

[৩.১] আরথ িক সংফিষ সম্পরকিি সকল 

দপ্তফর অরিট পররচালনা অরিট সম্পন্নকরণ ৪ 
িাররখ 

সহকারী 

পররিালক 

 

১০-০৩-২২ 

লেযর্াত্রা - - ১০-৩-২২ -   িাররখ 

অজিন      

[৩.২]  দুনীরিফরার্কফে জনসফচিনিার 

লফেয সভা আফয়াজন 

আফয়ারজি সভা 

৪ সংখ্যা 

সহকারী 

পররিালক 

 

২ 

লেযর্াত্রা - ১ - ১   সর্রষ্ট 

অজিন      

[৩.৩] ফায়ার সারভিস ও রসরভল রিফফন্স 

অরর্দপ্তফরর নম্বরসমূহ জনগফণর রনকট 

সপৌছাঁফনার লফেয সংরিষ্টফদর সাফথ 

স াগাফ াগপূব িক রনকটস্থ ফায়ার সেশন ও 

রবভাগীয় রনয়ন্ত্রণ কফের পররবরিিি 

নম্বরসমূহ ফায়ার লাইফসন্স, রসট 

কফপ িাফরশন/সপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষফদর 

সেি লাইফসন্স, বারড়র সহারডং নম্বর সেফট 

সংযুিকরণ 

নম্বর সংযুিকরণ 
৪ সংখ্যা 

সহকারী 

পররিালক 

 

০৮-০৫-২২ 

লেযর্াত্রা - - - ০৮-০৫-২২   িাররখ 

অজিন 

    

 

[৩.৪] কর্ িকিিা/ কর্ িচারীফদর সের্িা 

বৃরদ্ধর লফেয অন্যান্  দপ্তর হফি দুনীরি 

দর্ন, র্াদক, রপরপআর ও ভূরর্  এবং 

অন্যান্য রবষফয় প্ররশেণ গ্রহণ 

গ্রহণকৃি প্ররশেণ 
৪ 

সংখ্যা 

(জন) 

সহকারী 

পররিালক 

 

 

৩০ 

লেযর্াত্রা - ১৫ - ১৫   সর্রষ্ট 

অজিন 

    

 

[৩.৫] ফায়ার সারভিস ও রসরভল রিফফন্স 

অরর্দপ্তফর চালুকৃি ই-সারভিস ব্যবহার 

রনরিিকরণ 

ব্যবহৃি ই-সারভিস 
৪ % 

সহকারী 

পররিালক 

 

১০০ 

লেযর্াত্রা - - - ০১   িাররখ 

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

 

ক্রর্  কাে যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচফকি র্ান 

লযযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািাির্ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নরথি ব্যবহাি বৃরদ্ধ   
[১.১.১] ই-ফাইফল যনাট রনস্পরিকৃত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকির্ 

[২.১.১] িথ্য বািায়ফন সকল যসবা বক্স 

হালনাগাদকৃি 

েোলনোগোযদর 

সংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরিন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ 

িথ্য বািায়ফন প্রকোরশত 

েোলনোগোযদর 

সংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৩.১.১] কর্ মপররকল্পনো বোস্তবোয়ন 

সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ আযয়োরজত  

প্ররশক্ষযণর 

সংখ্যো 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি বাস্তবায়ন 

অগ্রগরি পে যাফলাচনা সংক্রান্ত সভা 

আফয়ারেি 

সিোর সংখ্যা ৫ ৩ ২ ১ 

[৩.১.৩] কর্ যপরিকল্পনাি অি যবারে যক 

স্ব-মূল্যায়ন প্ররিফবদন ঊর্ধ্যিন 

কর্তযপফযি রনকট যপ্ররিি 

িারিখ ৫ ১০/০১/২০২২ ১৭/০১/২০২২ ২৪/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাবনী িাির্া/ যসবা 

সহরেকির্/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কো মক্রর্ 

বোস্তবোয়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী িািনা/ যসবা 

সহরেকির্/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কো মক্রর্ 

বোস্তবোরয়ত  

তোররখ  ৫ ২৪/২/২০২২  ১৩/০৩/২০২২  ১২/০৪/২০২২ 
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সংয োজনী ৬: অরিয োগ প্ররতকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ ম-পররকল্পনো, ২০২১-২০২২ 

কাে যক্রফর্ি 

যযত্র 

 

র্ান 
কাে যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচফকি র্ান 

প্রকৃি 

অেযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অেযন 

২০২০-

২১ 

লযযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািাির্ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াফনি 

রনফে  

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 রনষ্পরি কর্ মকতমো (অরনক) ও 

আরপল কর্ মকতমোর তথ্য ওযয়বসোইযট ত্রত্রর্োরসক 

রিরিযত েোলনোগোদকরণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কর্ যকিযাি িথ্য হালনাগাদকৃি 

এবং ওফয়বসাইফট আপফলািকৃি 

েোলনোগোযদর 

সংখ্যো 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পরিবীযর্ ও 

সযর্িা বৃরদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] রনরদ মষ্ট সর্যয় অনলোইন/ অফলোইযন প্রোপ্ত 

অরিয োগ রনষ্পরি এবং রনষ্পরি সংক্রোন্ত র্োরসক 

প্ররতযবদন উর্ধ্মতন কর্তমপক্ষ বরোবর কপ্ররণ   

[২.১.১] অরিয োগ রনষ্পরিকৃত  % 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ মকতমো/কর্ মচোরীযদর অরিয োগ প্ররতকোর 

ব্যবস্থো এবং রজআরএস সফটওয়যোর রবষয়ক 

প্ররশক্ষণ আযয়োজন 

[২.২.১] প্ররশক্ষণ আযয়োরজত 
প্ররশক্ষযণর 

সংখ্যো 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] তত্রর্ারসক রভরত্তফি পরিবীযর্ এবং 

তত্রর্ারসক পরিবীযর্ প্ররিফবদন উর্ধ্যিন কর্তযপফযি 

রনকট যপ্রির্ 

[২.৩.১] তত্রর্ারসক প্ররিফবদন 

যপ্ররিি 

  প্ররতযবদন 

কপ্ররযণর সংখ্যো 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরিয োগ প্ররতকোর ব্যবস্থোপনো রবষযয় 

কেকযেোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় অবরেতকরণ সিো  
[২.৪.১] সিো অনুরষ্ঠত সিোর সংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 
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সংয োজনী ৭: কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন কর্ ম-পররকল্পনো, ২০২১-২০২২  

কাে যক্রফর্ি যযত্র 

 
র্ান 

কাে যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচফকি র্ান 

প্রকৃি 

অেযন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি অেযন 

২০২০-২১ 

লযযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািাির্ অরি উত্তর্ উত্তর্ 
চলরি 

র্ান 

চলরি র্াফনি 

রনফে 

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 পরিবীযর্ 

করর্টিি রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] রসদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ি 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত ত্রত্রর্োরসক 

রিরিযত েোলনোগোদকরণ   

[১.২.১] ওযয়বসোইযট  

প্ররত ত্রত্রর্োরসযক 

েোলনোগোদকৃত 

েোলনোগোযদর 

সংখ্যো 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সযর্িা অেযন 

ও পরিবীযর্ 
১৫ 

[২.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষয়ক  

প্ররশক্ষণ আযয়োজন  

 

[১.১.১] প্ররশক্ষণ 

আযয়োরজত 

 

প্ররশক্ষযণর 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  যসবা প্রদান রবেফয় 

যেকফহাল্ডািগফর্ি সর্ন্বফয় 

অবরহিকির্ সভা আফয়ােন 

[১.৩.১]  অবরেতকরণ 

সিো অনুরষ্ঠত 
সিোর সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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সংয োজনী ৮: তথ্য অরিকোর রবষযয় ২০২১-২২ অে মবছযরর বোরষ মক কর্ মপররকল্পনো  

কর্ যসম্পাদফনি 

যযত্র 

 

র্ান 
কাে যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচফকি র্ান 

প্রকৃি 

অেযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অেযন 

২০২০-

২১ 

লযযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািাির্ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াফনি 

রনফে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] িথ্য অরিকাি আইন অনুোয়ী 

রনি যারিি সর্ফয়ি র্ফে িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনি যারিি সর্ফয়ি 

র্ফে িথ্য প্রদানকৃি 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সযর্িা বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণোরদতিোযব প্রকোশয োগ্য তথ্য 

হালনাগাদ কফি ওযয়বসোইযট প্রকোশ 

[১.2.১] েোলনোগোদকৃত িথ্য 

ওযয়বসোইযট প্রকোরশত 

িারিখ 

 
০৩   

২৮-১২-

২০২১ 

০৬-

০১-

২০২২ 

১৭-০১-

২০২২ 

২৭-০১-

২০২২ 
- 

[১.৩] বোরষ মক প্ররতযবদন প্রকোশ  
[১.3.১] বোরষ মক প্ররতযবদন 

প্রকোরশত  
তোররখ  ০৩   

১০-১০- 

২০২১ 

১১-১১-

২০২১ 

১২-১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  িথ্য অরিকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ 

িািা অনুসাফি োবিীয় িফথ্যি কযাটাগরি  

ও কযাটালগ তিরি/ হালনাগাদকির্ 

[১.4.১]  িফথ্যি কযাটাগরি  

ও কযাটালগ 

প্রস্তুিকৃি/হালনাগাদকৃি 

িারিখ ০৩   
২৭-১২-

২০২১ 

৫-০১-

২০২২ 

১৭-০১-

২০২২ 

২৫-০১-

২০২২ 
- 

[১.৫] িথ্য অরিকাি আইন ও রবরিরবিান 

সম্পফকয েনসফচিনিা বৃরদ্ধকির্ 

[১.5.১]  প্রচোর কো মক্রর্ 

সম্পন্ন 

কো মক্রযর্র 

সংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অরিকোর রবষযয় কর্ যকিযাফদি 

প্ররশযর্ আফয়ােন    
[১.6.১] প্ররশযর্ আফয়ারেি 

প্ররশক্ষযণর 

সংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 

 

 

স্বাাঃ 

সর্াাঃ আফনায়ার সহাফসন 

সহকারী পররচালক (চাঃদা) 

 


