
 

গনপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপ পররচালদকর কার্যালয়, 

ফায়ার সারভয স ও রসরভল রিদফন্স 

খুলনা রবভাগ,খুলনা। 

স্মারক নাং-৫৮.0৩.0000.00২.১৮.0৭২.16-                       তাররখ-  

 

 

প্ররত : মহা পররচালক 

ফায়ার সারভয স ও রসরভল রিদফন্স অরিেপ্তর, 

ঢাকা। 
 

 

বিষয় : বিভাগীয়/আঞ্চবিক ও জেিা কার্যািয়সমুহ কর্তয ক ২০20-21 অর্য িছরেে িাবষযক কমযসম্পাদন চুবিে িক্ষ্যমাত্রা  অেয ন ( েিুাই-

জসরেম্বে/২০) মারসে ত্রত্রমাবসক  প্রবর্রিদন  জপ্রেণ প্রসংরগ 

 

সূত্র : স্মােক নং-৫৮.০৩.০০০০.০২০.১৫.১৪৬.১৭-১০৮৫৬ র্াবেখ-১৩/৯/২০২০ বি: । 

 
 

  উপরু্যক্ত রবষদয়র আদলাদক রবনদয়র সাদে জানাদনা র্াদে যর্, ফায়ার সারভয স ও রসরভল রিদফন্স অত্র েপ্তর ও ইহার আওতািীন  যজলা কার্যালয়সমুহ 

কততয ক ২০২০-২১ অেয বছদরর বারষযক কমযসম্পােন চুরক্তর লক্ষ্যমাত্রা  অজয ন ( জলুাই-যসদেম্বর/২০)মাদসর ১ম ত্রত্রমারসক  প্ররতদবেন  সাংর্ুক্ত ছক যমাতাদবক মদহােদয়র সেয় 

অবগরত ও প্রদয়াজনীয় বযবস্থা গ্রহদনর জনয সরবনদয় যপ্ররণ করা হদলা। 

 

সাংরু্ক্তঃ ০৪ পাতা। 

                                 যমা: আকরাম যহাদসন 

              উপ পররচালক (ভারপ্রাপ্ত) 



                    যফান :৭৬২২৮০। 
 

  



 

জসকশন-২ 

যকৌশলগত উদেশয, অগ্রারিকার, কার্যক্রম, কমযসম্পােন সূচক এবাং লক্ষ্যমাত্রাসমহূ 
জকৌশিগর্ উরেশয 

(Strategic  

Objectives) 

জকৌশ
িগর্ 

উরে
জশযে 

মান 

কার্যক্রম 

(Activities) 

কমযসম্পাদন 

সূচক(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কমযস
ম্পাদ
ন 

সূচরক
ে 

মান 

 

িক্ষ্যমাত্রা/বনণযায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY2 2020-2021) 

০১-৭-

২০ হরর্  

৩০-৯-

২০ 

পর্যন্ত 

অেতন 

০১-৭-

২০ হরর্  

৩০-৯-

২০ 

পর্যন্ত 

জমাট 

অেতন 

 

অসাধােণ 

১০০% 

অবর্ উত্তম 

৯০% 

উত্তম 

৮০% 

চিবর্ 

মান ৭০% 

চিবর্ 

মারনে 

বনরে 

৬০% ফায়ার সারভয স ও রসরভল রিদফন্স, খুলনারবভাদগর যকৌশলগত উদেশযসমহূ 

১. অরিরনবযাপণ, 

উদ্ধার কার্যক্রম 

ও রচরকৎসা 
যসবা পররচালনা 

২৩ 

 

[১.১] অরিরনবযাপণ 

কার্যক্রম গ্রহণ; 

[১.১.১] সাড়া প্রোনকত ত 

অরিেরু্যটনা; 
% ১২ ১০০ - - - - ১০০ ১০০  

[১.২] েরু্যটনার 

রবপরীদত উদ্ধার 

কার্যক্রম গ্রহণ; 

[১.২.১] পররচারলত উদ্ধার কার্য ;  

% 
৪ ১০০ - - - - ১০০ ১০০  

[১.৩] েরু্যটনা 
কবরলতদের 

তাৎক্ষ্রণকভাদব 

রচরকৎসালদয় স্থানান্তর; 

[১.৩.১] েরু্যটনা কবরলতদের 

রচরকৎসালদয় স্থানান্তর; 

% ৪ ১০০ - - - - ১০০ ১০০  

[১.৪] অযাম্বুদলন্স সারভয স 

পররচালনা; 
[১.৪.১] প্রোনকত ত অযাম্বুদলন্স 

সারভয স 

সাংখযা ২ ২১০০ ২০৮
৫ 

২০৭০ ২০৬
০ 

২০৫১ ৬৩৮ ৬৩
৮ 

 

[১.৫] তাৎক্ষ্রণক 

যসবাপ্রোদনর জনয টহল 

কার্যক্রম পররচালনা 

[১.৫.১] টহল কার্যক্রদমর জনয 
রনিযাররত পদয়ন্ট; 

সাংখযা 
 

১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৯ ৯  

২. অরি 

েরু্যটনাদরাদি 

প্ররতদরািমূলক 

কার্যক্রম 

পররচালনা 
 

২৩ [২.১]  অরিেরু্যটনা, 
উদ্ধার ও ভূরমকম্প 

প্ররতদরািমূলক মহড়ার 

আদয়াজন; 

[২.১.১]  শরপাংমল, হাটবাজার 

রবপরণ রবতাদন আদয়ারজত মহড়া; 
সাংখযা ৩ ৫৬০ ৫৫০ ৫৩০ ৫২০ ৫১২ ৯৭ ৯৭  

[২.১.২]  রশক্ষ্া প্ররতষ্ঠাদন 

আদয়ারজত মহড়া; 
সাংখযা ৩ ৩৮৫ ৩৮০ ৩৭৫ ৩৭০ ৩৬৫ ০ ০  

[২.১.৩] বহুতল/ বারণরজযক 

ভবদন পররচারলত মহড়া; 
সাংখযা ৩ ৮০ ৭৭ ৭৫ ৭২ ৬৯ ৬৪ ৬৪  

[২.১.৪] বরি এলাকায় পররচারলত 

মহড়া; 
সাংখযা 

 
৩ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৪৮ ১২ ১২  

[২.১.৫] হাসপাতাল/স্বাস্থযদকদে 

পররচারলত মহড়া; 
সাংখযা 

 
৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৭ ১৭  

[২.২] রবরভন্ন [২.২.১] সরকারী/যবসরকারী 
প্ররতষ্ঠাদন পররচারলত পররেশযন; 

সাংখযা 
 

৩ ৪৩৫ ৪৩০ ৪২৫ ৪২২ ৪১৬ ৩০৩ ৩০৩  



প্ররতষ্ঠাদনর 

অরিরনরাপত্তা বযবস্থারে 

যজারোরকরণ; 

[২.২.২] রবরভন্ন প্ররতষ্ঠাদন 

পররচারলত সাদভয ; 
সাংখযা 

 

১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৬ ৬  

 

 

জকৌশিগর্ উরেশয 
(Strategic  

Objectives) 

জকৌশি
গর্ 

উরে
জশযে 

মান 

 

কার্যক্রম 

(Activities) 

কমযসম্পাদন 

সূচক(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কমযস
ম্পাদ
ন 

সূচরক
ে 

মান 

 

িক্ষ্যমাত্রা/বনণযায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY2 2020-2021) 

০১-৭-২০ 

হরর্  

৩০-৯-

২০ পর্যন্ত 

অেতন 

০১-৭-২০ 

হরর্  

৩০-৯-২০ 

পর্যন্ত জমাট 

অেতন 

 

অসাধােণ 

১০০% 

অবর্ উত্তম 

৯০% 

উত্তম 

৮০% 

চিবর্ মান 

৭০% 

চিবর্ 

মারনে বনরে 

৬০% 

  

[২.৩] 

জনসদচতনতাবতরদ্ধকর
ণ ; 

[২.৩.১] পররচারলত টদপাগ্রাফী, 
জন ও গণসাংদর্াগ; 

সাংখযা ৩ ১৬৭৫ ১৬৫
০ 

১৬৪
০ 

১৬৩০ ১৬২০ ১৬৩ ১৬৩  

[২.৩.২] রলফদলট যপাস্টার 

রবতরণ; 

সাংখযা ১ ৬২০০ ৬১৫
০ 

৬১০
০ 

৬০০০ ৫৯৫০ ২৮০ ২৮০  

৩. েরু্যটনা 
প্ররতদরাদি 

প্ররশক্ষ্ণ 

কার্যক্রম 

১৭ [৩.১]  অরিরনবযাপণ, 

উদ্ধার, প্রােরমক 

রচরকৎসা ও ভূরমকম্প 

সম্পদকয  সদচতনতা 
বতরদ্ধর লদক্ষ্য প্রোনকত ত 

যমৌরলক প্ররশক্ষ্ণ; 

 

[৩.১.১] জনসািারদণর জনয প্রোনকত ত 

যমৌরলকপ্ররশক্ষ্ণ; 

সাংখযা 
(জন) 

৫ ২৮০০ ২৭৭৫ ২৭৫০ ২৭২৫ ২৭০০ ৫২৭ ৫২৭  

[৩.১.২] রশক্ষ্ােীদের জনয 
পররচারলত যমৌরলক প্ররশক্ষ্ণ; 

সাংখযা 
(রশক্ষ্া
েী) 

৫ ৭৩০০ ৭২২৫ ৭১৫০ ৭০৭৫ ৭০০০ ৫০ ৫০  

[৩.১.৩] শরপাংমল, হাটবাজার রবপরণ 

রবতাদন প্রোনকত ত যমৌরলক প্ররশক্ষ্ণ; 

সাংখযা 
 

২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১ ১  

[৩.১.৪] বহুতল/ বারণরজযক ভবদন 

প্রোনকত ত যমৌরলক প্ররশক্ষ্ণ; 

সাংখযা 
 

২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১ ১  

[৩.২]  ফায়ার সারভয স 

কমী বারহনীর জনয 
পররচারলত প্ররশক্ষ্ণ; 

[৩.২.১] অাংশগ্রহণকত ত  প্ররশক্ষ্ণ; সাংখযা 
(জন) 

৩ ৩৩০ ৩২০ ৩১৫ ৩১০ ৩০৫ ৫০ ৫০  

৪.রবরভন্ন রশল্প 

প্ররতষ্ঠান/ 

স্থাপনা বরাবর 

রবরি 

যমাতাদবক 

লাইদসন্স প্রোন 

৮ [৪.১] রশল্প 

প্ররতষ্ঠান/স্থাপনা 
বরাবর রবরি 

যমাতাদবক লাইদসন্স 

প্রোন; 

[৪.১.১] প্রোনকত তলাইদসন্স; সাংখযা ৪ ১৬০০ ১৫৯
০ 

১৫৮
৫ 

১৫৮০ ১৫৭১ ৪১৭ ৪১৭  

[৪.৩] অরিরনবযাপণ 

খাদত আোয়কত ত রফ 

[৪.৩.১] আোয়কত ত রফ; লক্ষ্ 

টাকা 
৪ ৬২.০০ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৫.৪৫ ৩০.৯

৬ 

৩০.৯
৬ 

 

৫. ফায়ার 

সারভয স ও 

রসরভল রিদফন্স 

যস্টশন স্থাপন 

প্রকল্প 

বািবায়ন 

২ [৫.১] প্রকদল্পর 

আওতায় 

বািবায়নািীন যস্টশন 

পররেশযন; 

[৫.১.১]) পররেরশযত রনমযাণািীন 

ফায়ার যস্টশন; 

সাংখযা ২ ৩৪ ৩২ ৩৩ ৩০ ২৭ ২০ ২০  

৬. ফায়ার ২ 
[৬.২] যি যকয়ার 

[৬.২.১] গঠিত ‘’যি যকয়ার সাংখযা ১ ৩ ২ ১ ১ ১ ২ ২  



সারভয স ও 

রসরভল রিদফন্স 

এর 

প্রারতষ্ঠারনক 

সক্ষ্মতা বতরদ্ধ। 

যসন্টার গদড় যতালা যসন্টার’’ 

[৬.৩] অরিনি 

কার্যালয়সমদূহর সাদে 

সভাঅনষু্ঠান 

[৬.১.১] অনরুষ্ঠত সভা; 
সাংখযা 

১ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪  

 
 

 

 

আবরশযক যকৌশলগত উদেশযসমহূ,২০২০-২১ 

(যমাট নম্বর-২৫) 

 

জকৌশিগর্ উরেশয 
(Strategic Objectives) 

জকৌশিগর্ 

উরেরশযেমান 
(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্যক্রম 
(Activities) 

কময সম্পাদন সুচক 
(Performance Indicator) 

 

একক 
(Unit) 

কমযসম্পাদন 

সূচরকে 

মান 
(Weight of 

Performance 

Indicator) 

িক্ষ্যমাত্রা২০২০-২১ ০১-৭-২০ 

হরর্  

৩০-৯-২০ 

পর্যন্ত অেতন 

০১-৭-২০ 

হরর্  

৩০-৯-২০ 

পর্যন্ত জমাট 

অেতন 

অসািারণ 

(Excellent)   

চলরত 

মান 
(Fair) 

চলরতমাদনর 

রনদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তররক 

কমযকাদে স্বেতা 
বতরদ্ধ ও জবাবরেরহ 

রনরিতকরণ 

১১ 

[১.১] বারষযক কমযসম্পােন 

চুরক্ত (এরপএ) বািবায়ন; 

[১.১.১] এরপএ’র সকল ত্রত্রমারসক  

প্ররতদবেন ওদয়বসাইদট প্রকারশত; 
সাংখযা ২ ৪ - - - - 

১  

[১.১.২] এরপএ টিদমর মারসক সভা 
অনরুষ্ঠত; 

সাংখযা ১ ১২ ১১ - - - 
১  

 [১.২] শুদ্ধাচার/ উত্তমচচয ার 

রবষদয় অাংশীজনদের সদে 

মতরবরনময়; 

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

১  

[১.৩] অরভদর্াগ প্ররতকার 

বযবস্থা রবষদয় যসবাগ্রহীতা/ 
অাংশীজনদের অবরহতকরণ; 

[১.৩.১] অবরহতকরণ সভা 
আদয়ারজত; 

সাংখযা ২ ৪ ৩ ২ - - 

১  

[১.৪] যসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

রবষদয় যসবাগ্রহীতাদের 

অবরহতকরণ; 

[১.৪.১] অবরহতকরণ সভা 
আদয়ারজত; 

সাংখযা ২ ৪ ৩ ২ - - 

১  



[১.৫] তেয বাতায়ন 

হালনাগাে সাংক্রান্ত ত্রত্রমারসক 

প্ররতদবেন উর্ধ্যতন কততয পদক্ষ্র 

রনকট যপ্ররণ; 

[১.৫.১]  ত্রত্রমারসকপ্ররতদবেনদপ্রররত; সাংখযা ২ ৪ ৩ - - - 

১  

 [২] কমযসম্পােদন 

গরতশীলতা 
আনয়ন ও যসবার 

মান বতরদ্ধ 

৮ 

[২.১] ই-নরে বািবায়ন; [২.১.১] ই-নরেদত যনাট রনষ্পরত্তকত ত; % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - -  

[২.২]উদ্ভাবনী/কু্ষ্দ্রউন্নয়ন 

উদেযাগ বািবায়ন; 

[২.২.১] নযুনতম একটি উদ্ভাবনী/কু্ষ্দ্র 

উন্নয়ন উদেযাগ চালকুত ত; 
তাররখ ২ 

১৫-২-

২১ 

১৫-৩-

২১ 

১৫-৪-

২১ 

১৫-৫-

২১ 
- 

-  

 

 

  



 

 

 

জকৌশিগর্ উরেশয 
(Strategic Objectives) 

জকৌশিগর্ 

উরেরশযে 

মান 
(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্যক্রম 
(Activities) 

কমযসম্পাদনসুচক 
(Performance Indicator) 

 

একক 
(Unit) 

কমযসম্পাদন 

সূচরকেমান 
(Weight of 

Performance 

Indicator) 

িক্ষ্যমাত্রা২০২০-২১ ০১-৭-২০ 

হরর্  

৩০-৯-২০ 

পর্যন্ত অেতন 

০১-৭-২০ 

হরর্  

৩০-৯-২০ 

পর্যন্ত জমাট 

অেতন 

অসািারণ 

(Excellent)   

চলরত 

মান 
(Fair) 

চলরতমাদনর 

রনদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

 [২.৩] কমযচারীদের প্ররশক্ষ্ণ 

প্রোন; 

[২.৩.১]প্রদতযক কমযচাররর জনয 
প্ররশক্ষ্ণ আদয়ারজত; 

 

জনর্ন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 
২০  

[২.৩.২] ১০ম যগ্রি ও তেরু্ধ্য প্রদতযক 

কমযচারীদক এরপএ রবষদয় প্রেত্ত 

প্ররশক্ষ্ণ; 

জনর্ন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

-  

[২.৪] এরপএ বািবায়দন প্রদণােনা 
প্রোন; 

[২.৪.১] নযুনতম একটি আওতািীন 

েপ্তর/ একজন কমযচারীদক এরপএ 

বািবায়দনর জনয প্রদণােনা; প্রোনকত ত 

সাংখযা ১ ১ - - - - 

-  

[৩] আরেযক ও সম্পে 

বযবস্থাপনার উন্নয়ন 
৬ 

[৩.১]  বারষযকক্রয় পররকল্পনা 
বািবায়ন; 

 

[৩.১.১] ক্রয় পররকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় 

সম্পারেত; 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

১০০  

[৩.২] বারষযক উন্নয়ন কমযসূরচ 

(এরিরপ)/বাদজট বািবায়ন; 

[৩.২.১] বারষযক উন্নয়ন কমযসূরচ 

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

-  

[৩.৩] অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্ত 

কার্যক্রদমর উন্নয়ন; 
[৩.৩.১] অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্তকত ত; % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

-  

[৩.৪] হালনাগােকত ত স্থাবর ও 

অস্থাবর সম্পরত্তর তারলকা 
ঊর্ধ্যতন অরফদস যপ্ররণ; 

[৩.৪.১] হালনাগােকত ত স্থাবর ও 

অস্থাবর সম্পরত্তর তারলকা ঊর্ধ্যতন 

অরফদস যপ্রররত; 

তাররখ ১ 
১৫-১২-

২০ 

১৪-০১-

২১ 

২৫-২-

২১ 
- - 

-  

 

 

 

  



জসকশন-২ 

যকৌশলগত উদেশয, অগ্রারিকার, কার্যক্রম, কমযসম্পােন সূচক এবাং লক্ষ্যমাত্রাসমহূ 
জকৌশিগর্ উরেশয 

(Strategic  

Objectives) 

জকৌশ
িগর্ 

উরে
জশযে 

মান 

কার্যক্রম 

(Activities) 

কমযসম্পাদন 

সূচক(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কমযস
ম্পাদ
ন 

সূচরক
ে 

মান 

 

িক্ষ্যমাত্রা/বনণযায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY2 2020-2021) 

০১-৭-

২০ হরর্  

৩০-৯-

২০ 

পর্যন্ত 

অেতন 

০১-৭-

২০ হরর্  

৩০-৯-

২০ 

পর্যন্ত 

জমাট 

অেতন 

 

অসাধােণ 

১০০% 

অবর্ উত্তম 

৯০% 

উত্তম 

৮০% 

চিবর্ 

মান ৭০% 

চিবর্ 

মারনে 

বনরে 

৬০% ফায়ার সারভয স ও রসরভল রিদফন্স, .......................যজলার যকৌশলগত উদেশযসমহূ 

 
১. অরিরনবযাপণ, 

উদ্ধার কার্যক্রম 

ও রচরকৎসা 
যসবা পররচালনা 

২৩ 

 

[১.১] অরিরনবযাপণ 

কার্যক্রম গ্রহণ; 

[১.১.১] সাড়া প্রোনকত ত 

অরিেরু্যটনা; 
% ১২ ১০০ খুলনা 

 

র্দশা
র 

 

কুরি
য়া 
 

যমাট 

 

   

[১.২] েরু্যটনার 

রবপরীদত উদ্ধার 

কার্যক্রম গ্রহণ; 

[১.২.১] পররচারলত উদ্ধার কার্য ;  

% 
৪ ১০০        

[১.৩] েরু্যটনা 
কবরলতদের 

তাৎক্ষ্রণকভাদব 

রচরকৎসালদয় স্থানান্তর; 

[১.৩.১] েরু্যটনা কবরলতদের 

রচরকৎসালদয় স্থানান্তর; 

% ৪ ১০০        

[১.৪] অযাম্বুদলন্স সারভয স 

পররচালনা; 
[১.৪.১] প্রোনকত ত অযাম্বুদলন্স 

সারভয স 

সাংখযা ২ ২১০০        

[১.৫] তাৎক্ষ্রণক 

যসবাপ্রোদনর জনয টহল 

কার্যক্রম পররচালনা 

[১.৫.১] টহল কার্যক্রদমর জনয 
রনিযাররত পদয়ন্ট; 

সাংখযা 
 

১ ১০        

২. অরি 

েরু্যটনাদরাদি 

প্ররতদরািমূলক 

কার্যক্রম 

পররচালনা 
 

২৩ [২.১]  অরিেরু্যটনা, 
উদ্ধার ও ভূরমকম্প 

প্ররতদরািমূলক মহড়ার 

আদয়াজন; 

[২.১.১]  শরপাংমল, হাটবাজার 

রবপরণ রবতাদন আদয়ারজত মহড়া; 
সাংখযা ৩ ৫৬০        

[২.১.২]  রশক্ষ্া প্ররতষ্ঠাদন 

আদয়ারজত মহড়া; 
সাংখযা ৩ ৩৮৫        

[২.১.৩] বহুতল/ বারণরজযক 

ভবদন পররচারলত মহড়া; 
সাংখযা ৩ ৮০        

[২.১.৪] বরি এলাকায় পররচারলত 

মহড়া; 
সাংখযা 

 
৩ ৭০        

[২.১.৫] হাসপাতাল/স্বাস্থযদকদে 

পররচারলত মহড়া; 
সাংখযা 

 
৩ ১০        



[২.২] রবরভন্ন 

প্ররতষ্ঠাদনর 

অরিরনরাপত্তা বযবস্থারে 

যজারোরকরণ; 

[২.২.১] সরকারী/যবসরকারী 
প্ররতষ্ঠাদন পররচারলত পররেশযন; 

সাংখযা 
 

৩ ৪৩৫        

[২.২.২] রবরভন্ন প্ররতষ্ঠাদন 

পররচারলত সাদভয ; 
সাংখযা 

 

১ ১০        

 

 

জকৌশিগর্ উরেশয 
(Strategic  

Objectives) 

জকৌশ
িগর্ 

উরে
জশযে 

মান 

 

কার্যক্রম 

(Activities) 

কমযসম্পাদন 

সূচক(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কমযস
ম্পাদ
ন 

সূচরক
ে 

মান 

 

িক্ষ্যমাত্রা/বনণযায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY2 2020-2021) 

০১-৭-২০ 

হরর্  

৩০-৯-

২০ পর্যন্ত 

অেতন 

০১-৭-২০ 

হরর্  

৩০-৯-২০ 

পর্যন্ত জমাট 

অেতন 

 

অসাধােণ 

১০০% 

অবর্ উত্তম 

৯০% 

উত্তম 

৮০% 

চিবর্ মান 

৭০% 

চিবর্ 

মারনে বনরে 

৬০% 

  

[২.৩] 

জনসদচতনতাবতরদ্ধকরণ ; 

[২.৩.১] পররচারলত টদপাগ্রাফী, 
জন ও গণসাংদর্াগ; 

সাংখযা ৩ ১৬৭৫ খুলনা র্দশা
র 

কুরিয়া যমাট    

[২.৩.২] রলফদলট যপাস্টার 

রবতরণ; 

সাংখযা ১ ৬২০০        

৩. েরু্যটনা 
প্ররতদরাদি 

প্ররশক্ষ্ণ 

কার্যক্রম 

১৭ [৩.১]  অরিরনবযাপণ, 

উদ্ধার, প্রােরমক 

রচরকৎসা ও ভূরমকম্প 

সম্পদকয  সদচতনতা 
বতরদ্ধর লদক্ষ্য প্রোনকত ত 

যমৌরলক প্ররশক্ষ্ণ; 

 

[৩.১.১] জনসািারদণর জনয প্রোনকত ত 

যমৌরলকপ্ররশক্ষ্ণ; 

সাংখযা 
(জন) 

৫ ২৮০০        

[৩.১.২] রশক্ষ্ােীদের জনয 
পররচারলত যমৌরলক প্ররশক্ষ্ণ; 

সাংখযা 
(রশক্ষ্া
েী) 

৫ ৭৩০০        

[৩.১.৩] শরপাংমল, হাটবাজার রবপরণ 

রবতাদন প্রোনকত ত যমৌরলক প্ররশক্ষ্ণ; 

সাংখযা 
 

২ ১০        

[৩.১.৪] বহুতল/ বারণরজযক ভবদন 

প্রোনকত ত যমৌরলক প্ররশক্ষ্ণ; 

সাংখযা 
 

২ ১০        

[৩.২]  ফায়ার সারভয স 

কমী বারহনীর জনয 
পররচারলত প্ররশক্ষ্ণ; 

[৩.২.১] অাংশগ্রহণকত ত  প্ররশক্ষ্ণ; সাংখযা 
(জন) 

৩ ৩৩০        

৪.রবরভন্ন রশল্প 

প্ররতষ্ঠান/ 

স্থাপনা বরাবর 

রবরি যমাতাদবক 

লাইদসন্স প্রোন 

৮ [৪.১] রশল্প 

প্ররতষ্ঠান/স্থাপনা বরাবর 

রবরি যমাতাদবক 

লাইদসন্স প্রোন; 

[৪.১.১] প্রোনকত তলাইদসন্স; সাংখযা ৪ ১৬০০        

[৪.৩] অরিরনবযাপণ 

খাদত আোয়কত ত রফ 

[৪.৩.১] আোয়কত ত রফ; লক্ষ্ 

টাকা 
৪ ৬২.০০        

৫. ফায়ার 

সারভয স ও 

রসরভল রিদফন্স 

যস্টশন স্থাপন 

প্রকল্প বািবায়ন 

২ [৫.১] প্রকদল্পর আওতায় 

বািবায়নািীন যস্টশন 

পররেশযন; 

[৫.১.১]) পররেরশযত রনমযাণািীন 

ফায়ার যস্টশন; 

সাংখযা ২ ৩৪        



৬. ফায়ার 

সারভয স ও 

রসরভল রিদফন্স 

এর প্রারতষ্ঠারনক 

সক্ষ্মতা বতরদ্ধ। 

২ [৬.২] যি যকয়ার 

যসন্টার গদড় যতালা 
[৬.২.১] গঠিত ‘’যি যকয়ার 

যসন্টার’’ 

সাংখযা ১ ১        

[৬.৩] অরিনি 

কার্যালয়সমদূহর সাদে 

সভাঅনষু্ঠান 

[৬.১.১] অনরুষ্ঠত সভা; 
সাংখযা 

১ ৪        

 
 

 

 

 


