.

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
রা ম ণালয়
ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ অিধদ র
আই সল
www.fireservice.gov.bd
২০ চ ১৪২৮
তািরখ:
০৩ এি ল ২০২২
মািসক ( জ া য়াির - মাচ , ২০২২ )

ারক ন র: ৫৮.০৩.০০০০.০১৬.২৩.০০২.২২.১০
িবষয়:

সবা দান িত িত ( িস েজ ন চাট ার ) বা বায়ন অ গিত
িতেবদন রণ সে ।
:
ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ অিধদ েরর ২০২১-২০২২ অথ বছেরর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না
এর কায ম ১.৬।
উপ
িবষয় ও ে র ি েত মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ জানােনা যাে য, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ
অিধদ েরর সবা দান িত িত (িস েজন চাট ার) বা বায়ন অ গিত স িকত মািসক (জা য়াির-মাচ, ২০২২)
িতেবদন হালনাগাদ করত এসােথ রণ করা হেলা।
সং ি : িতেবদন ০২ ( ই) পাতা।

৩-৪-২০২২
মা: হািব র রহমান
মহাপিরচালক ( ন দািয় )
ফান: ০২২২৩৩৮৩৬১৪
ফ া : ০২২২৩৩৮৫৬৫৭
ইেমইল:
dgfire_service@yahoo.com

সিচব, র া সবা িবভাগ, রা ম ণালয়, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা।

২০ চ ১৪২৮
তািরখ:
০৩ এি ল ২০২২

ারক ন র: ৫৮.০৩.০০০০.০১৬.২৩.০০২.২২.১০/১(৫)

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) অিতির সিচব, অি অ িবভাগ, র া সবা িবভাগ, রা ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) পিরচালক (পিরক না, উ য়ন ও িশ ণ), ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ অিধদ র, ঢাকা।
৩) পিরচালক (অপােরশন ও মইে া ), ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ অিধদ র, ঢাকা।
৪) উপসিচব (অি অিধশাখা এবং অি -১, ২ শাখা), র া সবা িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) া ামার, আইিস সল, র া সবা িবভাগ, রা ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১

.

৩-৪-২০২২
মা: হািব র রহমান
মহাপিরচালক ( ন দািয় )

২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তর
কাজী আলাউর্িন ররাি, ঢাকা।
www.fireservice.gov.bd

“মুবেি িজষ টর প্রবিশ্রুবি
সেিা, িযাগ ও অগ্রগবি”

বিষয়: সেিা প্রদান প্রবিশ্রুবি (বেটিজেন চার্ টার) িাস্তিায়ন অগ্রগবি ত্রৈমাবেক (োনুয়াবর-মাচ,ট ২০২২) প্রবিজিদন।

নাগরিক সেবাাঃ
ক্রঃ
সেিােমূজের নাম
১. আবার্সক/বার্ণর্জিক ও বহুতল
ভবদনর ছাড়পত্র
২. ওয়িার হাউজ/ওয়াকিশপ লাইদসন্স
প্রোন
৩. ফায়ার র্রদপার্ ি সরবরাহ

মিামি
র্সটিদজন চার্ িাদর বর্ণ িত রসবা প্রার্প্তর আদবেদনর রপ্রর্িদত বর্ণ িত সমদয় ৩০১টি
আবার্সক/বার্ণর্জিক ও বহুতল ভবদনর ছাড়পত্র প্রদান করা েজয়জে।
বর্ণ িত সমদয় বার্ণর্জিক/র্শল্প প্রর্ত্াদনর আদবেদনর র্বপরীদত ৩৬১৮টি প্রর্ত্াদন ওয়িার
হাউজ/ওয়াকিশপ লাইদসন্স প্রোন করা েজয়জে।
বর্ণ িত সমদয় র্বর্ভন্ন প্রর্ত্াদনর ১৫৫টি আদবেদনর র্বপরীদত ৫১টি ফায়ার র্রদপার্ ি প্রোন করা
েজয়জে।

৪. র্শল্প প্রর্ত্াদন অর্ি প্রর্তদরাি ও বর্ণ িত সমদয় ৮৪৪ টি প্রবিক্ষণ সকাে ট পবরচালনার মাধ্যজম ৩৩৭৬০ েনজক প্রবিক্ষণ প্রদান করা
র্নব িাপণ, উদ্ধার এবাং প্রাথর্মক েজয়জে।
র্চর্কৎসা র্বষয়ক ফায়ার এন্ড
রসফটি রের্নাং
র্সটিদজন চার্ িাদর বর্ণ িত রসবা প্রার্প্তর অরোদরাদির রপ্রর্িদত ৪২১৪টি অিাম্বুদলন্স কদল
৫. অিাম্বুদলন্স সার্ভিস প্রোন
৬. আবার্সক/বার্ণর্জিক ও বহুতল
ভবদনর সাদভি

সাড়াপ্রোদনর মাধ্যদম ৩৯০০ জন ররাগী পর্রবহন করা হদয়দছ এবাং র্ফ বাবে ৯,৭৩,০২২/- (নয়
লি র্তয়াত্তর হাজার বাইশ) র্াকা আোয় করা হদয়দছ।
আবার্সক/বার্ণর্জিক প্রর্ত্ান ও বহুতল ভবন কর্তিপদির আদবেদনর র্ভর্ত্তদত ৬৭০ টি অর্ি
প্রর্তদরাি ও র্নরাপত্তা সাদভি পর্রচালনা করা হদয়দছ।

৭. অর্ি প্রর্তদরাি ও র্নব িাপণ, উদ্ধার
এবাং প্রাথর্মক র্চর্কৎসা র্বষয়ক
মহড়া
৮. অবিকান্ড এিং দুজ্ টাগ দুর্ টর্নায়
োড়া প্রদান

আবার্সক/বার্ণর্জিক/র্শল্প প্রর্ত্াদন ২১৪ টি অর্ি প্রর্তদরাি ও র্নব িাপণ, উদ্ধার এবাং প্রাথর্মক
র্চর্কৎসা র্বষয়ক মহড়া পর্রচালনা করা হদয়দছ।

৯. রেচছাদসবক ততরী এবাং প্রর্শিণ
প্রোন

িবণ টি েমজয় ১০০ েন নতুন ভলাবিয়ার, ০০ েন সেচ্ছাজেিকজক েজিেকরণ প্রবিক্ষণ প্রদান
করা েজয়জে।

১০. বভবভ আইবপ-জদর অবি বনরাপত্তা
প্রদান
১১. সরকার্র-আিাসরকার্র অর্ফস,
র্শিাপ্রর্ত্ান ইতিার্ে স্থাদন অর্ি
প্রর্তদরাি ও র্নব িাপণ, উদ্ধার ও
প্রাথর্মক র্চর্কৎসা র্বষয়ক
রমৌর্লক প্রর্শিণ প্রোন

িবণ টি েমজয় বভবভ আইবপ-জদর অবি বনরাপত্তা প্রদাজন েনিল ও োেেরঞ্জাম সমািাজয়ন করার
মাধ্যজম ৩৫১ টি বিউটি েম্পন্ন করা েজয়জে।
র্সটিদজন চার্ িাদর বর্ণ িত রসবা প্রোদনর লদিি বর্ণ িত সমদয় সরকার্র অর্ফদস পর্রচার্লত মহড়ার
সাংখ্যা ১২১৬ টি, আিা সরকার্র/োয়ত্বশার্সত প্রর্ত্াদন ৩৮০৬ টি, বর্িদত পর্রচার্লত মহড়ার
সাংখ্যা ১৮৯ টি, শর্পাংমল/হার্বাজার/ র্বপনীর্বতানসমূদহ পর্রচার্লত মহড়ার সাংখ্যা ৩৮২৫ টি,
র্শিা প্রর্ত্াদন পর্রচার্লত মহড়ার সাংখ্যা ৪৮৯ টি।

িবণ টি েমজয় ৮৩৭২ টি অবি দুর্ টর্না, ২২৮২ টি েড়ক দুর্ টর্না, ১০৪ টি সনৌ দুর্ টর্না এিং ৫৫১ টি
বিবিধ দুর্ টর্নায় উদ্ধার কা্ টক্রজম োড়াদান করা েজয়জে।

অভিন্তরীণ রসবাাঃ
১. রপনশন মঞ্জুর
২. ছুটি মঞ্জুর
৩. কমিকতিা-কমিচারী কল্যাণ
তহর্বল পর্রচালনা

িবণ টি েমজয় চলমান ২৮ টি অিের ও ৩৬ টি সপনিন সকে এর প্রবিটি বনষ্পবত্ত করা েজয়জে। পূজি টর অবনষ্পন্ন ০১
টি অিের ও ০২ টি পাবরিাবরক সপনিন আদালজি মামলা বিজিচনাধীন থাকায় অদ্যিবধ অবনষ্পন্ন রজয়জে।
অবধদপ্তর প্ টাজয় আজিদজনর সপ্রবক্ষজি ১৪ টি বচবকৎো ছুটি, ২৯ টি অবেটি ছুটি, ২৭ টি শ্রাবি বিজনাদন ছুটি, ০২ টি
প্রসুবি ছুটি মঞ্জুর করা েয়।
িবণ টি েমজয় ০৫ েনজক দাফন কাফন িািদ ১,০০,৩০০/- (এক লক্ষ বিনিি) র্াকা, ০৫ েনজক বচবকৎো োোয্য
িািদ ৩,২৫,০০০/- (বিন লক্ষ পঁবচি োোর) র্াকা প্রদান করা েজয়জে।

৪. র্জ র্প এফ ঋণ মঞ্জুর

িবণ টি েমজয় অবধদপ্তজরর কমিকতিা/কমিচারীদের ১৩০ টি আজিদজনর বিপরীজি মঞ্জুর েজয়জে ১২২ টি এিং মঞ্জুর
েজয়জে ৪,৫৪,৯৫,০০০/- (চার সকাটি চুয়ান্ন লক্ষ পঁচানব্বই োোর) র্াকা।

৫. কমিকতিা/কমিচারীদের র্বরুদদ্ধ
োদয়রকৃত র্বভাগীয় মামলা
পর্রচালনা
৬. ক্রয় ও সরবরাহ কার্ িক্রম
পর্রচালনা

বর্ণ িত সমদয় কমিকতিা/কমিচারীদের র্বরুদদ্ধ োদয়রকৃত ১৮ টি র্বভাগীয় মামলা োদয়র করার র্বপরীদত ০৭ টি মামলা
র্নষ্পর্ত্ত হদয়দছ।

৭. গাড়ী পাম্প সাজসরঞ্জাম
রমরামত ও রিণাদবিণ
৮. র্নজে স্থাপনার উন্নয়ন
৯. অবধদপ্তর প্রদত্ত সেিাকা্ টক্রম
বনবিিকরজণ প্রকল্প গ্রেণ
কজর উপজেলা/গুরুত্বপূর্রণ ট স্থাজন
ফায়ার োবভটে ও বেবভল
বিজফন্স সেিন বনমটাণ

িবণ টি েমজয় খুচরা ্ন্ত্াংি, সপাষাক োমগ্রী, সিিার োমগ্রী, মুদ্রন ও িাঁধাই মালামাল, মবনোরী, আেিািপৈ, িথ্যপ্রযুবি ও কবম্পউর্ার খাজি সমার্ ৪,৯৫,৭৬,১০৭ (চার সকাটি পচানব্বই লক্ষ বেয়াত্তর োোর একিি োি) র্াকার
ক্রয় কা্ টক্রম েম্পন্ন করা েজয়জে।
বর্ণ িত সমদয় অর্ি র্নব িাপণী ও উদ্ধাদরর কাদজ র্নদয়ার্জত গার্ড়-পাম্প ও সাজসরঞ্জামসমূদহর ৬৯৩ টি (ভার্র
রমরামত ১২ টি, মধ্যম পর্ িাদয়র রমরামত ০৫ টি, ৬৭৬ টি েল্প মাদনর) রমরামত কাজ সম্পন্ন হদয়দছ।
অবধদপ্তজরর বিবভন্ন সেিন/দপ্তর, সকায়ার্ টার, বমরপুর সেবনং কমজেক্স, পূি টাচলেে ১৩৩ টি স্থাপনার সমরামি ও
েংস্কার কাে েম্পন্ন করা েজয়জে এিং এ িািদ ৬,৯৫,৩৮,৩৭৭/- (েয় সকাটি পচানব্বই লক্ষ আর্বৈি োোর বিনিি
োিাত্তর) র্াকা ব্যয় েজয়জে।
 ‘দেশের গুরুত্বপূর্ ণ উপশেলা সের/স্থাশে ১৫৬টি (সংশোধিত ১৪৩টি) ফায়ার দেেে স্থাপে’ প্রকশে ২০২১২২ অর্ ণ বছশর বরাদ্দ ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ১৬৮৯.৮৪ লক্ষ টাকা, মার্ ণ/২০২২ পর্ ণন্ত ক্রমপুঞ্জ ব্যয়
১০৪৬৪০.৮৫ লক্ষ টাকা, দ ৌত অগ্রগধত ৯৭%, পূতণ কাে সমাপ্ত দেেশের সংখ্যা ১৩০ টি , ধেমণার্ কাে
র্লমাে দেেশের সংখ্যা ১৩।


‘দেশের গুরুত্বপূর্ ণ উপশেলা সের/স্থাশে ২৫টি (সংশোধিত ৪৬টি) ফায়ার দেেে স্থাপে’ প্রকশের ক্রমপুঞ্জ
ব্যয় ২৪৫২৩.৪৮ লক্ষ টাকা (২৭ মার্ ণ ২০২২ পর্ ণন্ত), দ ৌত অগ্রগধত ৭৯.৭৪%, পূতণ কাে সমাপ্ত দেেশের
সংখ্যা ২৮টি, ধেমণার্ কাে র্লমাে দেেশের সংখ্যা ১০ টি, অধিগ্রহর্কৃত েধম হস্থান্তর সম্পন্ন ১টি, েধমর
হস্থান্তর গ্রহর্ কর্ ণক্রম র্লমাে ১টি, েধম অধিগ্রহর্ প্রধক্রয়ািীে ৬টি।



‘১১টি মডার্ ণফায়ার সাধ সণ ও ধসধ ল দেেে স্থাপে’ প্রকশের ক্রমপুঞ্জ ব্যয় ৩২৪১৯.৪৮ লক্ষ টাকা (মার্ ণ/২২
পর্ ণন্ত), েধম অধিগ্রহর্ ধেষ্পন্ন হশয়শছ ১০টি, পূতণ কাে সমাপ্ত দেেশের সংখ্যা ০২টি (ধেমণার্ কাে র্লমাে
০৭টি), েধম স্থাোন্তর দেপ পর্ ণাশয় ১ টি দেেে, পূতণ কাশের কার্ ণাশেে ০১টি দেেে।



‘ফায়ার সাধ সণ ও ধসধ ল ধডশফন্স ডুবুধর ইউধেট সম্প্রসারর্’ প্রকশের ক্রমপুঞ্জ ব্যয় ২৯৬৮.৬৬ লক্ষ টাকা
(মার্ ণ/২২ পর্ ণন্ত), প্রস্তাধবত সংশোধিত ধডধপধপ এর ৩৩ প্রকার সরঞ্জাম এর মশে ২৪ প্রকার আইশটম
সরঞ্জাশমর ক্রয়কার্ ণ দেপ হশয়শছ অবধেষ্ঠ ০৯টি আইশটশমর সরঞ্জাম।



‘দরংশর্ধেং এশবধলটি অব ফায়ার ইমাশেণধন্স দরসপন্স (শসফার)’ প্রকশের ক্রমপুঞ্জ ব্যয় ৩২৮৭.৪১ লক্ষ
টাকা (২৭ মার্ ণ২০২২ পর্ ণন্ত), দ ৌত অগ্রগধত: বে ধেমণার্ ৯৪%। প্রকেটি KOICA এর অর্ ণায়শে ফায়ার
সাধ সণ ও ধসধ ল ধডশফন্স সের েপ্তশর একটি Emergency Response Control
Center (ERCC) স্থাপে করা হশব।

