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                      ৩                  : 

পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স অরধদপ্তয অরিকা  যমদকান দুদম িাগ-দুঘ িটনায় প্রথভ াড়াদানকাযী যফাধভী প্ররতষ্ঠান। অত্র অরধদপ্তদযয 

আওতাধীন ০৮টি রফবা    ভদে অতয  গুরুত্বপূণ ি র          রফবাগ। গরত, যফা ও তযাদগয মূরভদন্ত্র উজ্জীরফত দয় অত্র রফবাদগয 

আওতাধীন কভীযা রদন-যাত ২৪ ঘন্টা ভানুদলয কল্যাণ ও যফায় রনদয়ারজত। জনগদণয যদাযদগাড়ায় অত্র অরধদপ্তদযয যফা য ৌঁদে যদয়ায 

রদক্ষয ইদতাভদে          রফবাদগ 46টি পায়ায যেন চালু কযা দয়দে এফাং 03টি পায়ায যেন স্থাদনয কাম িক্রভ চরভান।  

          রফবাদগয আওতাধীন পায়ায যেন কর্তিক ২০১৯-২০ অথ িফেদয 1663টি, ২০২০-২১ অথ িফেদয 1078টি, ২০২১-২২ 

অথ িফেদয 2023টি অরিরনফ িাদণয পদর যভাট 92 যকাটি টাকায ম্পদ উদ্ধায কযা ম্ভফ দয়দে।  

 অত্র দপ্তদযয আওতাধীন যেনমূ কর্তিক যমদকান দুঘ িটনা তাৎক্ষরণক যভাকা  রায জর্ন্ দুঘ িটনাপ্রফণ 04  দয়দন্ট রনয়রভত টর 

রডউটি রযচারনা কযা দে। মায পদর অরি-দুঘ িটনা যমদকান ধযদনয দুঘ িটনায় অরত দ্রুত াড়া প্রদান কযায় জান-ভাদরয ক্ষয়ক্ষরতয 

রযভান অদনকাাংদ হ্রা যদয়দে।  

 উদেখদমাগ্য কাম িক্রদভয ভদে যদয়দে ড়ক দুঘ িটনা, যন -দুঘ িটনা, যযর  ঘ িটনা, াাড় ধ্ব এফাং  রণ িঝড় জদরা   এফাং জরি 

আস্তানা                                                      । ২০১৯ াদর 1698 জন, ২০২০ াদর 1672    

ও ২০২১      918 জনদক জীরফত উদ্ধায          ।  

 অত্র দপ্তদযয কভীদদয ভদনাফর এফাং যাগত দক্ষতা বৃরদ্ধয রদক্ষয অত্র দপ্তদযয আওতাধীন রফরবন্ন পায়ায যেন দত কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয 

         রফবাগীয় দয দপ্তদযয ভােদভ অরিরনফ িাণ, উদ্ধায ও প্রাথরভক রচরকৎা রফলয়ক প্ররক্ষণ ফহুতর ও ফারণরজযক বফদনয 

অরিরনফ িাদণয জর্ন্ অত্র রফবাদগ যেবাট ি যকা ি, MFR & CSSR   Crush Programme চরভান আদে।  

 ভূরভকম্প        দুঘ িটনায় উদ্ধায কাজ কযায জর্ন্ USAR টিভ, যোর পায়ায পাইটিাং     ওয়াটায যযরকউ টিভ গঠন কযা 

দয়দে।  

 অরিদনাদদয াযীরযক রপটদন যাখায জর্ন্ 05টি পায়ায যেদন রটি আইদটভ স্থান কদয রভরন যেরনাং       রযণত কযা 

দয়দে।  

 এোড়াও ভূরভকম্প যফতী উদ্ধাযকাদজ দমারগতা কযায জর্ন্ CDMP ও অর্ন্ার্ন্       এয দমারগতায়          রটি 

কদ িাদযন অর্ন্ার্ন্ যজরা দযয স্থানীয় ফারন্দাদদয প্ররক্ষদণয ভােদভ বরারন্টয়ায ততরযয কাম িক্রভ চরভান আদে। ইদতাভদে 

1560 জন করভউরনটি বরারন্টয়ায ততরয কযা দয়দে।  

 অত্র দপ্তয                ২০১৯-২০২০ অথ িফেদয 39   , ২০২০-২০২১ অথ িফেদয 49    ও ২০২০-২০২১ অথ িফেদয 46    

টাকা আদায় কযা দয়দে। 

                    

য এরাকায় অরিরনফ িাদণয জর্ন্ ম িাপ্ত ারনয অবাফ, ম িাপ্ত াইদেন্ট ব্যফস্থা না থাকা, োরপক জযাভ ও অপ্রস্থ যাস্তাঘাদটয 

কাযদণ অরিরনফ িাণ কষ্টকয। ফহুভারত্রক ঝৌঁরকপূণ ি অরিকান্ড, অরযকরল্পত নগযায়ণ ও রল্পায়ন এফাং রফদ্যভান আইন রফরধ-রফধান না যভদন 

বফন রনভ িাণ ও আফারক এরাকায় যকরভকযার যদাকান াট, যগাডাউন স্থাদনয পদর অরিকান্ড অর্ন্ার্ন্ দুঘ িটনায় অাদযনার কাম িক্রভ 

রযচারনায় দুঃোধ্য দয় ড়দে। আধুরনক ও যুদগাদমাগী উদ্ধায যঞ্জাভারদয স্বল্পতা, জনফর স্বল্পতা নানারফধ জটিরতা যভাকাদফরায 

কাযদণ অর িত দারয়ত্ব ঠিকবাদফ রযচারনা ব্যত দে। 
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০১                          ।        /                                                            । 

 

২০২২-২০২৩                           : 

 অরিকান্ড যম যকান দুঘ িটনায় ১০০ বাগ াড়া প্রদান কযা দফ; 

 দুঘ িটনায় আক্রান্তদদয ১০০ বাগ উদ্ধাযপূফ িক রচরকৎারদয় স্থানান্তয কযা দফ; 

 তাৎক্ষরণক যফা প্রদাদনয জর্ন্ দুঘ িটনা প্রফণ 04টি দয়দন্ট টর কাম িক্রভ রযচারনা কযা দফ; 

 ৬৬৫টি অরি রনফ িাণ, উদ্ধায ও প্রাথরভক রচরকৎায ভড়া রযচারনা কযা দফ; 

 অরিরনযাত্তা রনরিতকদল্প ৫৬০টি রফরবন্ন রল্প অর্ন্ার্ন্ প্ররতষ্ঠান রযদ িন কযা দফ; 

 অরি রনফ িাণী যভ ররক প্ররক্ষদণয ভােদভ ৫১৯০ জনদক প্রররক্ষত কযা দফ; 

 জনদচতনতা বৃরদ্ধকদল্প 7৫0টি টদাগ্রারপ ও গণাংদমাগ রযচারনা কযা দফ; 

 ক্ষভতা বৃরদ্ধকযদণ 1২0 জন জনফরদক রফদল প্ররক্ষণ প্রদান কযা দফ; 

 পায়ায রাইদন্স         ফাফদ 36    টাকা যাজস্ব আদায় কযা দফ;  

 রনভ িাণাধীন ৩টি পায়ায যেন রযদ িন কযা দফ। 
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প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জফাফরদর যজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয 

 মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ  রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

 

  রযচারক, পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স               ,          

 

এফাং 

 

ভারযচারক, পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স অরধদপ্তয এয ভদে  ২০২২ াদরয জুন ভাদয  

২৩ তারযদখ  এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

 

 এই  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন:  
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যকন ১ 

রূকল্প, অরবরক্ষয, কভ িম্পাদদনয যক্ষত্র এফাং কাম িাফরর 

১.১ রূকল্প: 

 

  ‘‘অরিকাণ্ড কর দুদম িাগ যভাকারফরা ও নাগরযক সুযক্ষা রনরিতকযদণয ভােদভ এরয়ায অর্ন্তভ 

  যেষ্ঠ প্ররতষ্ঠান রদদফ ক্ষভতা অজিন’’ 

  

 ১.২ অরবরক্ষয: 

  ‘‘দুদম িাগ-দুঘ িটনায় জীফন ও ম্পদ যক্ষায ভােদভ রনযাদ ফাাংরাদদ গদড় যতারা’’ 

 

১.৩ কভ িম্পাদদনয যক্ষত্র: 

 1.3.1                            

1.3.1.1 অরিরনফ িাণ, উদ্ধায কাম িক্রভ ও        রচরকৎা রযচারনা; 

   1.3.1.2 দুঘ িটনা                প্ররতদযাধমূরক কাম িক্রভ রযচারনা; 

  1.3.1.3   দচতনতা         বৃরদ্ধকযদণ প্ররক্ষণ প্রদান; 

  1.3.1.4 অরিরনযাত্তা ব্যফস্থারদ যজাযদাযকযণ; 

  1.3.1.5 প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা বৃরদ্ধ। 

 

1.3.2                                 

1.3.2.1                                             ; 

 

১.৪ কাম িাফরর:  

1.4.1 অরিরনফ িাণ   অরিপ্ররতদযাধ ব্যফস্থা যজাযদায কযা এফাং যম যকা    দুদম িাদগ/দুঘ িট    

অনুন্ধান ও উদ্ধাযকাম ি রযচারনা কযা; 

1.4.2 দুঘ িটনা ও দুদম িাদগ আতদদয প্রাথরভক রচরকৎা প্রদান, গুরুতয আতদদয দ্রুত াাতাদর 

যপ্রযণ এফাং যযাগীদদয অযামু্বদরন্স যফা প্রদান; 

1.4.3 জনদচতনতা         কর স্থানায় অরিদুঘ িটনা যযাধকদল্প প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষণ, যাভ ি, 

ভড়া       এফাং দুদম িাগ-দুঘ িটনা তাৎক্ষরণকবাদফ যভাকারফরায জর্ন্ যদদয রফরবন্ন 

গুরুত্বপূণ ি জায়গায় টর রডউটি কাম িক্রভ রযচারনা কযা;  

1.4.4 ওয়যাযাউজ, ওয়াকি  ও ফহুতর বফদনয অরি প্ররতদযাধ ও রনফ িাণ ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন    

পায়ায রাইদন্স ও োড়ত্র প্রদান কযা; 

1.4.5 দুদম িাগ ব্যফস্থানা রফলদয় যকাযদক যক রগত যাভ ি প্রদান এফাং আন্তজিারতক অরিরনফ িাণ 

ও যফাভরযক প্ররতযক্ষা াংস্থামূদয দি ররয়াঁদজা যক্ষা ও এতদ্ াংরিষ্ট আন্তজিারতক বা 

যরভনাদয প্ররতরনরধত্ব কযা; 

1.4.6 পায়ায ারব ি ও ররবর রডদপন্স অরধদপ্তদযয উন্নয়দনয জর্ন্ রযকল্পনা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন   

  রফলদয় গদফলণা কাম িক্রভ রযচারনা; 

1.4.7 জান-ভাদরয রনযাত্তা বৃরদ্ধ দুদম িাগ যভাকারফরায় যস্বোদফক    ততরয কযা; 

1.4.8 যকারয, আধা-যকারয,   স্বায়ত্বারত প্ররতষ্ঠানমূদয কভ িকতিা-কভ িচাযী, জনাধাযণ ও 

রক্ষাথীদদয অরিরনফ িাণ প্ররতদযাধ এফাং যফাভরযক প্ররতযক্ষা রফলদয় প্ররক্ষণ প্রদান;  

1.4.9 অরধদপ্তদযয জনফদরয দক্ষতা বৃরদ্ধয রদক্ষয অরিরনফ িাণ, উদ্ধায ও প্রাথরভক রচরকৎা রফলদয় 

যুদগাদমারগ আন্তজিারতক ভাদনয প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা কযা; 

1.4.10 আইন অনুমায়ী ারব ি চাদজিয রফরনভদয় যফা প্রদান ও াংঘটিত অরিকাদণ্ডয তদন্ত কদয 

প্ররতদফদন প্রণয়ন কযা। 
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     -২ 

                               

                

 

         

       

 

    

 

         
         

২০২২-২৩ 

                                

                       

              

              

 

       

 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

দুদম িাগজরনত ঝৌঁরক ও 

ক্ষয়ক্ষরত হ্রা 

 

রযচাররত দুদম িাগ 

রফলয়ক ভড়া 
াংখ্যা  ৭১৭ 

৫১৬ 
6৬৫ 

 

700 

 

800 

                   

                  

                   

                       

                      

 

                

            

                 

               

           

         
াংখ্যা ৫৫৩ ৫০০ 7৫0 800 900 

                   

                 

                       

                      

                

            

                 

               

প্রদানকৃত যভ ররক 

প্ররক্ষণ 

াংখ্যা 

     
1১৪৪ 1৬৫০ ৫১৯০ 

 

 

৫৫০০ 

 

 

৬০০০ 

                   

                  

                   

                       

                      

 

                

            

                 

               

 

 

 

 

 

 

-৬-



যকন ৩                  

                   

ভান 

       কভ িম্পাদন সূচক      

     

একক কভ ি 

ম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

 প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/        ২০২২-২৩ প্রদক্ষণ 

২০২৩-

২৪ 

প্রদক্ষণ 

২০২৪-

২৫ ২০২০-

২১ 

২০২১

-২২ 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 

উত্তভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

                 

[১] অরি রনফ িাণ, 

উদ্ধায কাম িক্রভ ও 

       রচরকৎা 

যফা রযচারনা 

১৬ [১.১] অরিরনফ িাণ, দুঘ িটনা 

কফররতদদয উদ্ধায ও 

রচরকৎারদয় স্থানান্তয 

[১.১.১] াড়া প্রদানকৃত দুঘ িটনা 

   % ৯ 100 100 100 - - - - 100 100 

[১.২] অযামু্বদরন্স ারব ি 

রযচারনা 

[১.২.১] প্রদানকৃত অযামু্বদরন্স ারব ি 
   % ৩ 100 100 95 ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫ 

[১.৩] তাৎক্ষরণক যফা প্রদাদনয 

জর্ন্     (টর)      কাম িক্রভ 

রযচারনা 

[১.৩.১]    (টর)      কাম িক্রদভয 

জর্ন্ রনধ িারযত দয়ন্ট 
   

      
াংখ্যা ২ 4 4 4 - - - - 4 4 

[১.৪]         /        

-                      

[১.৪.১]                  
   % ২ 100 100 100 - - - - 100 100 

[২] দুঘ িটনা  

              

প্ররতদযাধমূরক 

কাম িক্রভ রযচারনা 

 

 

১৫ [২.১] জনদচতনতায রদক্ষয 

অরিদুঘ িটনা, উদ্ধায ও 

ভূরভকম্প                

     যযাধ    ভড়া 

আদয়াজন 

[২.১.১]          বফদন রযচাররত ভড়া 
     াংখ্যা ২ 55 60 80 48 45 42 40 55 60 

[২.১.২] ফরস্ত/          /      / 

          এরাকায় রযচাররত ভড়া 
     াংখ্যা ২ 32 35 ৫০ ৪০ 35 32 30 ৬০ ৭0 

[২.১.৩] াাতার/ স্বাস্থয যকন্দ্র/ রিরনদক 

রযচাররত ভড়া 
     াংখ্যা ২ 20 25 ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 20 ৫০ ৬0 

[২.১.৪] ফারণরজযক/ রাংভর/ রফরণরফতান/ 

াটফাজা   আদয়ারজত ভড়া 
     াংখ্যা ২ 300 250 38৫ 3৭0 3৬0 3৫0 320 450 500 

[২.১.৫]        প্ররতষ্ঠান/ আফারক বফদন 

আদয়ারজত ভড়া 

     াংখ্যা ২ 33 30 ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 35 ৮০ ৯0 

[২.১.৬]    ,                       

              
     াংখ্যা ১ 14 10 ৩০ ২৫ ২2 ২০ ১৫ ৪০ ৫০ 

[২.১.৭]       ,        ,    -   , 

        ,      ,                   

     

     াংখ্যা ১ - 4 5 4 3 2 - 8 10 

[২.২] জনদচতনতায রদক্ষয 

টদাগ্রারপ ও গণাংদমাগ 

রযচারনা 

 

[২.২.১] রযচাররত টদাগ্রারপ   

গণাংদমাগ 
      াংখ্যা ২ 450 500 7৫0 680 650 620 600 800 900 

 

-৭- 



 

                   

ভান 

       কভ িম্পাদন সূচক      

     

একক কভ ি 

ম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

 প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/        ২০২২-২৩ প্রদক্ষণ 

২০২৩-

২৪ 

প্রদক্ষণ 

২০২৪-

২৫ ২০২০-

২১ 

২০২১

-২২ 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 

উত্তভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৩]   দচতনতা 

        

বৃরদ্ধকযণ 

১৫ [৩.১] অরি        , রনফ িাণ, 

উদ্ধায, প্রাথরভক রচরকৎা     

ভূরভকম্প               

ম্পদকি দচতনতা বৃরদ্ধয 

রদক্ষয প্রদানকৃত যভ ররক 

প্ররক্ষণ 

 

[৩.১.১] রল্প প্ররতষ্ঠান/ করকাযখানায় 

         প্রদানকৃত যভ ররক প্ররক্ষণ  
     

াংখ্যা 

(জন) 
৪ 1204 1650 ৫০০০ ৪০00 ৩৫50 ৩৫০০ ৩০00 ৫৫০০ ৬০০০ 

[৩.১.২]        ফহুতর বফন        

                  যভ ররক প্ররক্ষণ 
     াংখ্যা ২ 88 100 105 100 90 85 80 12 150 

[৩.১.৩] ফারণরজযক/ রাংভর/ 

রফরণরফতান/ াটফাজা   প্রদানকৃত যভ ররক 

প্ররক্ষণ  

     াংখ্যা ২ 38 30 ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭0 ৮0 

[৩.১.৪]          ফহুতর বফদন প্রদানকৃত 

যভ ররক প্ররক্ষণ 
     াংখ্যা ২ 15 18  ৫ 18 16 15 12 ৩০ 3৫ 

[৩.২]  পায়ায ারব ি  

                  

                     

       

[৩.২.১]        /                  

বৃরদ্ধকযণ                     
     

     

     
২ - - 120 110 100 90 80 150 200 

[৩.২.২]                             

             
     াংখ্যা ১ - - ৪ - - - - ৫ ৬ 

[৩.৩] করভউরনটি বরারন্টয়ায 

প্রস্তুতকযণ 

[৩.৩.১] নতুন করভউরনটি বরারন্টয়ায প্রস্তুত 
     

াংখ্যা 

(জন) 
১ 24 24 ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৩০ ১৫০ 

[৩.৩.২] করভউরনটি বরারন্টয়াযদদয 

দতজকযণ প্ররক্ষণ  
     

াংখ্যা 

(জন) 
১ 24 24 ১০৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১২০ ১40 

[৪] অরি রনযাত্তা 

ব্যফস্থারদ 

যজাযদাযকযণ 

১৩ [৪.১] রফরবন্ন প্ররতষ্ঠাদনয অরি 

রনযাত্তা ব্যফস্থারদ 

যজাযদাযকযণ 

[৪.১.১]                           

রযচাররত রযদ িন  
     াংখ্যা ৫ 780 560 560 530 500 470 440 750 850 

[৪.১.২]               রযচাররত াদবি 

     াংখ্যা ২ 380 460 490 470 450 420 400 550 600 

[৪.১.৩] প্রদানকৃত পায়ায রাইদন্স 

   % ৪ 1226 90 ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮৫ ৯০ 

[৪.১.৪] প্রদানকৃত                 

      পায়ায      োড়ত্র 
   % ২ 80 90 ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭৫ ৮০ 

 

 

 

-৮- 



 

                   

ভান 

       কভ িম্পাদন সূচক      

     

একক কভ ি 

ম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

 প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/        ২০২২-২৩ প্রদক্ষণ 

২০২৩-

২৪ 

প্রদক্ষণ 

২০২৪-

২৫ ২০২০

-২১ 

২০২১-

২২ 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 

উত্তভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৫] পায়ায ারব ি 

ও ররবর রডদপন্স 

এয প্রারতষ্ঠারনক 

ক্ষভতা বৃরদ্ধ 

১১  [৫.১] পায়ায যেন স্থান প্রকদল্পয 

আওতায়            পায়ায যেন 

        

[৫.১.১]           পায়ায যেন 

     াংখ্যা ৪ 30 12 ৩ - - - - ৩ ৪ 

[৫.২]  অ  নস্ত কাম িারয়মূদয াদথ 

বা অনুষ্ঠান 

[৫.২.১]  অনুরষ্ঠত বা 

     াংখ্যা ২ 4 4 4 3 2 - - 4 4 

[৫.৩]  পায়ায ারব ি কভী ফারনীয 

জর্ন্ রযচাররত প্ররক্ষণ 

[৫.৩.১]        /            

                        

           

     
াংখ্যা 

(  ) 
১ 150 20 ৩০ 22 20 17 14 3৫ ৪০ 

[৫.৩.২]        /            

                           

            

     

াংখ্যা 

(  ) 
১ 10 20 24 22 20 17 14 30 35 

[৫.৩.৩]        /            

                        
     

াংখ্যা 

(  ) 
১ 7 10 12 11 10 8 6 15 20 

[৫.৩.৪]        /            

                           

            

     

াংখ্যা 

(  ) 
১ 5 10 20 18 15 12 10 25 30 

[৫.৩.৫]        /            

                      

     

     

াংখ্যা 

(  ) 
১ 2 4 20 18 15 12 10 25 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-৯-



 

 

যকন ৩                   

                                                                  

        

         

                 

           

৩০ ১         

           

        

       

           

         

 

 10          

২   -        

      

           

        

 -              

           

         

 

 10          

৩            

           

        

          

           

         

  3          

৪          

       

           

        

               

           

         

  4          

৫            

       

           

        

          

       

           

         

  3          

 

            

-১০- 



 

 

 

অঙ্গীকাযনাভা 

 

 

 আচভ                  , উচযিারক, পায়ায োচব যে ও চেচবর চিদ্দপন্স,          চফবাগ, 

         পায়ায োচব যে ও চেচবর চিদ্দপন্স অচধদপ্তদ্দযয ভহাচযিারক এয চনকট অঙ্গীকায কযচি সম, এই 

চুচিদ্দত ফচণ যত পরাপর অজযদ্দন েদ্দিষ্ট থাকফ। 

 

 
 আচভ                                                                    , ভহাচযিারক, 

পায়ায োচব যে ও চেচবর চিদ্দপন্স অচধদপ্তয, উচযিারক, পায়ায োচব যে ও চেচবর চিদ্দপন্স,          চফবাগ, 

         এয চনকট অঙ্গীকায কযচি সম এই চুচিদ্দত ফচণ যত পরাপর অজযদ্দন প্রদ্দয়াজনীয় েহদ্দমাচগতা প্রদান 

কযফ। 

 

স্বাক্ষ্চযত : 

                                                                                                  

      
                                                     তাচযখ :   22/০৬/২০২২  

উচযিারক                                                                        

পায়ায োচব যে ও চেচবর চিদ্দপন্স 

         চফবাগ,         ।  

                                                              
 

 

 

 
                         তাচযখ :  ২2/০৬/২০২২ 

                                                                                             

           

                                  

    ।  

 

 

 

  

 

-১১- 



 

 

 

 

াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ 

 

 

ক্ররভক  

নম্বয 

আদ্যক্ষয পূণ ি রফফযণ 

 

১ BNBC Bangladesh National Building Code 

২ CDMP Comprehensive Disaster Management 

Programme 

৩ ERCC Emergency Response Command Centre 

৪ FARSOW Fire & Rescue Special Operation Wing 

৫ JICA Japanese International Co-operation 

Agency 

৬ KOICA Korean International Co-operation 

Agency 

৭ SAFER Strengthening Ability of Fire 

Emergency Response 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-১২- 



 

               - ২ 

                         

ক্র    

    
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক ফাস্তফায়নকাযী াখা                প্রভাণক 

১ 

[১.১] অরিরনফ িাণ, দুঘ িটনা কফররতদদয উদ্ধায ও 

রচরকৎারদয় স্থানান্তয 

[১.১.১] াড়া প্রদানকৃত দুঘ িটনা                                                              

                  

২ 
[১.২] অযামু্বদরন্স ারব ি রযচারনা [১.২.১] প্রদানকৃত অযামু্বদরন্স ারব ি                                                              

                  

৩ 
[১.৩] তাৎক্ষরণক যফা প্রদাদনয জর্ন্    (টর)      

কাম িক্রভ রযচারনা 

[১.৩.১]    (টর)      কাম িক্রদভয জর্ন্ রনধ িারযত দয়ন্ট                                                              

                  

৪ 
[১.৪]         /                             [১.৪.১]                                                                               

                  

৫ 

[২.১] জনদচতনতায রদক্ষয অরিদুঘ িটনা, উদ্ধায ও 

ভূরভকম্প                     যযাধ    

ভড়া আদয়াজন 

[২.১.১]          বফদন রযচাররত ভড়া                                                              

                  

৬ 
[২.১.২] ফরস্ত/          /      /           এরাকায় রযচাররত ভড়া                                                              

                  

৭ 
[২.১.৩] াাতার/ স্বাস্থয যকন্দ্র/ রিরনদক রযচাররত ভড়া                                                              

                  

৮ 
[২.১.৪] ফারণরজযক/ রাংভর/ রফরণরফতান/ াটফাজা   আদয়ারজত ভড়া                                                              

                  

৯ 
[২.১.৫]        প্ররতষ্ঠান/ আফারক বফদন আদয়ারজত ভড়া                                                              

                  

১০ 
[২.১.৬]    ,                                                                                                  

                  

১১ 

[২.১.৭]       ,        ,    -   ,         ,      ,          

              

                                                             

                  

১৩ 
[২.২] জনদচতনতায রদক্ষয টদাগ্রারপ ও গণাংদমাগ 

রযচারনা 

 

[২.২.১] রযচাররত টদাগ্রারপ   গণাংদমাগ                                                              

                  

14 
[৩.১] অরি        , রনফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথরভক 

রচরকৎা     ভূরভকম্প               ম্পদকি 

দচতনতা বৃরদ্ধয রদক্ষয প্রদানকৃত যভ ররক প্ররক্ষণ 

 

[৩.১.১] রল্প প্ররতষ্ঠান/ করকাযখানায়          প্রদানকৃত যভ ররক 

প্ররক্ষণ  

                                                             

                  

15 
[৩.১.২]        ফহুতর বফন                          যভ ররক 

প্ররক্ষণ 

                                                             

                  

16 
[৩.১.৩] ফারণরজযক/ রাংভর/ রফরণরফতান/ াটফাজা   প্রদানকৃত 

যভ ররক প্ররক্ষণ  

                                                             

                  

-১৩- 



 

ক্র    

    
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক ফাস্তফায়নকাযী াখা                প্রভাণক 

17  
[৩.১.৪]          ফহুতর বফদন প্রদানকৃত যভ ররক প্ররক্ষণ                                                              

                  

18 
[৩.২]  পায়ায ারব ি             

                            

       

[৩.২.১]        /                  বৃরদ্ধকযণ              

       

                              

19 
[৩.২.২]                                                                        

20 

[৩.৩] করভউরনটি বরারন্টয়ায প্রস্তুতকযণ 

[৩.৩.১] নতুন করভউরনটি বরারন্টয়ায প্রস্তুত                               

21 
[৩.৩.২] করভউরনটি বরারন্টয়াযদদয দতজকযণ প্ররক্ষণ                                

22 
[৪.১] রফরবন্ন প্ররতষ্ঠাদনয অরি রনযাত্তা 

ব্যফস্থারদ যজাযদাযকযণ 

[৪.১.১]                           রযচাররত রযদ িন                                                               

                  

23 
[৪.১.২]               রযচাররত াদবি                                                              

                  

24 
[৪.১.৩] প্রদানকৃত পায়ায রাইদন্স                                                              

                  

25 
[৪.১.৪] প্রদানকৃত                       পায়ায      

োড়ত্র 

            - 

26 
 [৫.১] পায়ায যেন স্থান প্রকদল্পয আওতায় 

           পায়ায যেন         

[৫.১.১]           পায়ায যেন                                       

27 
[৫.২]  অ  নস্ত কাম িারয়মূদয াদথ বা 

অনুষ্ঠান 

[৫.২.১]  অনুরষ্ঠত বা                               

28 
[৫.৩]  পায়ায ারব ি কভী ফারনীয জর্ন্ 

রযচাররত প্ররক্ষণ 

[৫.৩.১]        /                                          

     

                              

29 
 [৫.৩.২]        /                                       

            

                              

30 
 [৫.৩.৩]        /                                                                  

31 
 [৫.৩.৪]        /                                       

            

                              

32 
 [৫.৩.৫]        /                                                                    

-১৪- 

 

 



 

াংদমাজনী ৩: 

                                    

 কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক                                                  

             

[২.১] জনদচতনতা বৃরদ্ধকযদণ অরি দুঘ িটনা, উদ্ধায 

ও ভূরভকম্প প্ররতদযাধমূরক ভড়ায আদয়াজন 

 

[২.১.৩] াাতার/ স্বাস্থয যকদন্দ্র রযচাররত ভড়া 

                         

          াাতার/স্বাস্থয যকদন্দ্রয 

       

                                    

                                

[২.১.৫]                 আদয়ারজত ভড়া 
                                                                  

                                

[৩.১] অরিরনফ িাণ, উদ্ধায, প্রাথরভক রচরকৎা ও 

ভূরভকম্প ম্পদকি দচতনতা বৃরদ্ধয রদক্ষয প্রদানকৃত 

যভ ররক প্ররক্ষণ 

 

[৩.১.১] রল্প প্ররতষ্ঠাদন প্রদানকৃত যভ ররক প্ররক্ষণ 

             

             

             

                       

               

                                    

                                

[৩.১.২]                         যভ ররক প্ররক্ষণ 
                                                                  

                                

[৩.২] প্রররক্ষত করভউরনটি বরারন্টয়ায প্রস্তুতকযণ 

[৩.৩.১] নতুন করভউরনটি বরারন্টয়ায প্রস্তুত (ক) অথ ি রফবাগ 

(খ) দুদম িাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

( )              

                                    

                                

[৩.৩.২] করভউরনটি বরারন্টয়াযদদয দতজকযণ প্ররক্ষণ  

[৪.১] রফরবন্ন প্ররতষ্ঠাদনয অরি রনযাত্তা ব্যফস্থারদ 

যজাযদাযকযণ 

[৪.১.৩]               রযচাররত াদব ি 

             

             

             

                       

                                    

                                

[৪.১.৪] প্রদানকৃত                       পায়ায      

োড়ত্র 

             

             

             

                                 

            

                                    

                                

 

 

 

 

-১৫- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ৪-৮                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-১৬- 

 



 

 

         ৪:                                ২০২২-২০২৩ 

 

                      

    

 

      

    

    

 

          

         

   /   

২০২২-২৩ 

         

        

                     , ২০২২-২০২৩      

     

      

    

    

       / 

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.                …………………………..     ১৭ 

[১.১]                   আদয়াজন 
বা 

আদয়ারজত 
১      

যপাকার 

দয়ন্ট 

কভ িকতিা 

৪ 

        ১ ১ ১ ১ 

   

     - - - - 

[১.২]                          

                

         

      
৪ % 

যপাকার 

দয়ন্ট 

কভ িকতিা 

১০০ 
        ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

   

     - - - - 

[১.৩]                             

       (stakeholders)         

            

       

    
৪      

যপাকার 

দয়ন্ট 

কভ িকতিা 

৪ 

        ১ ১ ১ ১ 

   

     - - - - 

[১.৪] শুদ্ধাচায াংক্রান্ত প্ররক্ষণ আদয়াজন 
প্ররক্ষণ 

আদয়ারজত 
২ াংখ্যা 

যপাকার 

দয়ন্ট 

কভ িকতিা 

১৮০ 

   

        ৪০ ৮০ - ৬০ 

   

     - - - - 

[১.৫]  কভ ি-রযদফ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুি 

        অদকদজা ভারাভার               

        রফনষ্টকযণ/রযষ্কায-রযেন্নতা  বৃরদ্ধ/ 

                                  

                 ইতযারদ)  

 

উন্নত 

কভ ি-রযদফ 
২ 

     

  

      

রযচারক 

             

২ 

৩১-১২-২২ 

৩০-০৬-২৩ 

        - 
০১ 

৩১-১২-২২ 
- 

০১ 

৩০-০৬-২৩ 

   

     - - - - 

[১.৬] আওতাধীন ভাঠ ম িাদয়য কাম িারয়  

 (প্রদমাজয যক্ষদত্র) কর্তিক         

                       -

                          

                             

       

 

       

   /        

      

৪       

যপাকার 

দয়ন্ট 

কভ িকতিা 

৩ 

৩১-১০-২২ 

৩১-০১-২৩ 

৩০-০৪-২৩ 

        - ৩১-১০-২২ ৩১-০১-২৩ ৩০-০৪-২৩ 

 

  

     - - - - 

 

 

 

-১৭- 

 



 

 

                      

    

 

      

    

    

 

          

         

   /   

২০২২-২৩ 

         

        

                     , ২০২২-২০২৩      

     

      

    

    

       / 

     

১   

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আরথ িক ব্যফস্থানা উন্নয়ন ..............................................১৫ 

[২.১] ২০২২-২৩                 

                                - 

                               

  -        

           

       

৫       

 

  রযচারক 

 

৩১-০৭-২২ 

 

        ৩১-০৭-২২ - - - 

   
     - - - - 

[২.২]                              

                      (            

             ) 

  -        

         
৫ 

% 

   

      

  রযচারক 
১০০ 

        ১০ ১৫ ৩৫ ৪০ 

   

     - - - - 

[২.৩]               
      

         
৫ 

% 

   

      

  রযচারক 
৮৫ 

        ১০ ১৫ ২৫ ৩৫ 

   

     - - - - 

৩.                                                   .. ১৮ 

[৩.১]                              

                
         ৩ তারযখ 

  রযচারক 
৩০-০৬-২৩ 

        - - - ৩০-০৬-২৩ 

   
     - - - - 

[৩.২]                          

                 

         

     

         

৫ তারযখ 
  রযচারক 

৩১-০৫-২৩ 

        - - - ৩১-০৫-২৩ 

        - - - - 

[৩.৩]        /                        

                                    ,  

             ,                         

                         

         

      
৫      

  রযচারক 
৬০ 

        ৩০ - ৩০  

   

     - - - - 

[৩.৪]                             

                        -             

                   

 

      -

       

৫ %   রযচারক 
১০০ 

        ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

   

     - - - - 

 

           

 

-১৮- 



 

 

         ৫: ই-গবর্ন্িান্স         কভ িরযকল্পনা     ২- ৩ 

 

    
কভ িম্পাদন 

যক্ষত্র  

 

ভান 
কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অাধাযণ 
        

উত্তভ চররত ভান 
           

     

১০০% ৯০% ৮০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

  

 

 

 

১ 

[১]  -       

        

      

         

        

           

 

 

 

 

 

 

30 

 

[১.১] যফা রজকযণ / 

রডরজটাইদজ          উদ্ভাফনী 

ধাযণা ফাস্তফায়ন  

[১.১.১] যফা রজকযণ / 

রডরজটাইদজ          

         উদ্ভাফনী ধাযণা 

ফাস্তফারয়ত 

তারযখ ১০ 
০৪ ০৫ ২০২৩ ১১ ০৫ ২০২৩ ১৮ ০৫ ২০২৩ ২৫ ০৫ ২০২৩ ৩১ ০৫ ২০২৩ 

[১.২]                         

                           

                           

                 

[১.২.১]                  

                       

                         

      

       ২ ১৩ ১০ ২০২২  ২৭ ১০ ২০২২ ১০ ১১ ২০২২ -  - 

[১.২.২]                  

                       

                   

      

      ৭ ০৪ ০৫ ২০২৩ ১১ ০৫ ২০২৩ ১৮ ০৫ ২০২৩ ২৫ ০৫ ২০২৩ ৩১ ০৫ ২০২৩ 

[১.৩] ই-নরথয ব্যফায বৃরদ্ধ 
[১.৩.১] ই-পাইদর      

          
% ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪থ ি রল্প রফপ্লদফয       

চযাদরঞ্জ যভাকা  রায়            

                    

                          

[১.৪.১] ৪থ ি রল্প রফপ্লদফয       

চযাদরঞ্জ যভাকা  রায় 

                     

     

      ৪ ৩১ ১০ ২০২২ ১৬ ১১ ২০২২ ৩০ ১১ ২০২২ ১৫ ১২ ২০২২ ২৯ ১২ ২০২২ 

[১.৪.২] ৪থ ি রল্প রফপ্লদফয  

চযাদরঞ্জ যভাকা  রায় 

                          

     ৩ ২ - ১ - - 

 

 

-১৯- 



 

 

    
কভ িম্পাদন 

যক্ষত্র  

 

ভান 
কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অাধাযণ 
        

উত্তভ চররত ভান 
           

     

১০০% ৯০% ৮০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 

 

২ 

 

 

 

[২]           

          

20 

[২.১] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত          

        

াংখ্যা ৬ ৪ 
৩ - 

২ - 

[২.২] ই-গবর্ন্িান্স ও উদ্ভাফন 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

[২.২.১]            

                    

         

াংখ্যা ৩ ৪ 

৩ ২ 

- - 

[২.২.২] ই-গবর্ন্িান্স 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়দনয জর্ন্ 

ফযাদ্দকৃত অথ ি ব্যরয়ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কভ িরযকল্পনায 

অধ িফারল িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্ররতদফদন ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগ/ 

ঊধ্বিতন কর্তিদক্ষয রনকট 

যপ্ররযত 

তারযখ ৩ ১৫ ০১ ২০২৩ ২২ ০১ ২০২৩ ৩১ ০১ ২০২৩ ০৯ ০২ ২০২৩ ১৬ ০২ ২০২৩ 

[২.২.৪] কভ িরযকল্পনায 

অধ িফারল িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্ররতদফদন                  

        ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগ/ 

ঊধ্বিতন কর্তিদক্ষয রনকট 

যপ্ররযত 

      ২ ৩১ ০১ ২০২৩ ০৯ ০২ ২০২৩ ১৬ ০২ ২০২৩ ২৩ ০২ ২০২৩ ২৮ ০২ ২০২৩ 

[২.২.৫] যদদ/রফদদদ 

ফাস্তফারয়ত ন্যযনতভ একটি 

উদদ্যাগ রযদ িনকৃত 

      ৩ 
৩১/05/২০২৩ ৩০/০6/২০২৩ - - - 

 

 

 

 

-২০- 

 



 

         ৬:                                 ২০২২-২০২৩ 

কভ িম্পাদদনয যক্ষত্র 

 
ভান 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-২২ 

রক্ষযভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ  

চররত 

ভান 

চররত ভাদনয 

রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

 

 

 

 

১৪ 

[১.১]                       

                          

                     

                         

                            

[১.১.১]  অরনক ও 

আরর কভ িকতিায 

তথ্য ারনাগাদকৃত 

এফাং ওদয়ফাইদট 

আদরাডকৃত 

     

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২]                     

                           

[১.২.১]         

        
% ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩]                    

                          

           

[১.৩.১]         

      % ২   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

ক্ষভতা 

      

 

 

 

 

 

 

১১ 

[২.১]                            

                       

                     

       

[২.১.১]       

        
     

৪ 

 
- - ২ ১ - - - 

[২.২] তত্রভারক রবরত্তদত রযফীক্ষণ 

এফাং তত্রভারক রযফীক্ষণ প্ররতদফদন 

উধ্বিতন কর্তিদক্ষয রনকট যপ্রযণ 

[২.২.১] তত্রভারক 

প্ররতদফদন যপ্ররযত 
     ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩]                        

                          

                     

[২.৩.১]     

        
     ৪ - - ২ ১ - - - 

 

 

 

 

-২১- 



 

 

         7:                                      ২০২২-২০২৩ 

কাম িক্রদভয যক্ষত্র 

 
ভান 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত  

অজিন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-২২ 

রক্ষযভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১৮ 

[১.১]                          

             রযফীক্ষণ করভটি 

        

[১.১.১]      

       
     ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২]                          

             রযফীক্ষণ করভটিয 

রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

[১.২.১] রদ্ধান্ত 

ফাস্তফারয়ত     

              

% ৪ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৩]                        

                         

                           

[১.৩.১]     

        

     

 

২ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪]                          

                            

            

[১.৪.১] 

                ৯   ৪ ৩ ২ ১  

ক্ষভতা অজিন ৭ 

[২.১]                        

                              

 

[২.১.১]     / 

                

        

 

াংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  যফা প্রদান রফলদয় 

যেকদাল্ডাযগদণয ভন্বদয় 

অফরতকযণ বা আদয়াজন 

[২.২.১]  

             

        

াংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

 

 

 

 

-২২- 



 

 

 

         8:                                       ২- ৩ 

 

কভ িম্পাদদনয 

যক্ষত্র 

 

ভান 
কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-২২ 

রক্ষযভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয  

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক ৬ 

[১.১] তথ্য অরধকায আইন 

অনুমায়ী রনধ িারযত ভদয়য ভদে 

তথ্য                   

 

[১.১.১] রনধ িারযত ভদয়য 

ভদে তথ্য             

       

% ৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

ক্ষভতা     
১৯ 

[১.২]              

            ারনাগাদ কদয 

               

[১.2.১]            তথ্য 

                 

তারযখ 

 
৪   

৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

[১.৩]                      
[১.3.১]               

                       
       ৩   

১৫-১০-

২০২২ 

৩১-১০-

২০২২ 

৩০-১১-

২০২২ 
- - 

[১.৪]  তথ্য অরধকায আইন, 

২০০৯ এয ৫ ধাযা অনুাদয 

মাফতীয় তদথ্যয কযাটারগ   

      ততরয/ ারনাগাদকযণ 

[১.4.১]  তদথ্যয কযাটারগ   

      প্রস্তুতকৃত/ 

ারনাগাদকৃত 

তারযখ ৩   
৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

[১.৫] তথ্য অরধকায আইন ও 

রফরধরফধান ম্পদকি 

জনদচতনতা বৃরদ্ধকযণ 

[১.5.১]              

    
াংখ্যা ৪   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অরধকায আইন, 

২০০৯ ও              

                        

                       

                         

              

[১.6.১] প্ররক্ষণ আদয়ারজত 
াংখ্যা  ৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭]                 

                     

                      

                     

             

[১.৭.১]               

                   

                  

       

     ২   ৪ ৩ ২ ১ - 

 

-২৩- 


