গতত

সফা

তযাগ

ইননোনবন ও অনুসৃত উত্তভচচোচ
(২০১৯-২০২০)

পায়ায াতবি ও ততবর তিফপন্স অতধদপ্তয , 36-42 কাজী আরাউতিন সযাি, ঢাকা।

১.

পায়ায াতবি ও ততবর তিফপন্স অতধদপ্তফযয উদ্ভাফনী উফযাগমূ, ২০১৯-২০

ক্র:

উদ্ভাফনী উফযাফগয
তফযানাভ

উদ্ভাফনী উফযাফগয তফফযণ

উদ্ভাফনী
উফযাফগয
প্রকায

ইতিত পরাপর

চরভান/
ফাস্তফায়নাধীন

1.

মভোফোইর এ্যোসেয
ভোধ্যসভ
নোগরযকসদয
অ্যোম্বুসরন্স মেফো
প্রদোন

অযাম্বফু রন্স কফরয আফফদনত্র
তজকযণ
সফল
প্রস্তাতফত
অনরাইফন পূযফণয তনতভত্ত এ্যা /
প্রফ
নাগতযক সফাটি অনরাইফন প্রদান
পটওয়যায প্রস্তুত ও চালুকযণ;
ইফনাফবন কযায উফযাগ ফাস্তফাতয়ত ফর
নাগতযকফদয TCV কফভ মাফফ
এ্ফং প্রদত্ত সফায ভান (Q)বৃতি
াফে;

ফাস্তফাতয়ত

2.

দিনাথী এ্ফং
পায়ায রাইফন্স
প্রতযাতফদয জন্য
অফক্ষাগায

দিনাথীফদয জন্য সৌচাগায সুতফধা
াতবি ইফনাফবফনয আওতায়
 এ্ফং পায়ায রাইফন্স প্রতযাত
াতবি
নাগতযকফদয সবাগাতি কভফফ।
নাগতযকগফণয জন্য কতিউটায- ইফনাফবন তাছাড়া পায়ায রাইফন্স / ছাড়ত্র
ইন্টাযফনট সফা পৃথক পৃথক
প্রতযাত
নাগতযকগফণয জন্য
অফক্ষাগায প্রস্তুত ও চালুকযণ;
তনধ িাযীত অফক্ষাগাফয অনরাইফন
আফফদফনয জন্য প্রাযুতিক সুতফধা
থাকায় সফায ভান বৃতি াফে;

ফাস্তফাতয়ত

3.

পায়ায পাইটিং সগভ তফফলত তশু ও তরুনফদয
তফফলত তশু ও তরুনফদয
এ্ক্সটিংগুইাফযয
ভাধ্যফভ আইতিয়া অতিতনফ িাণ কাফজ আগ্র বৃতি
অতিতনফ িাণ কাফজ আগ্রী কফয ইফনাফবন াফফ এ্ফং জনফচতনতা বৃতি
তুরফত কতিউটায সগভ তততয এ্ফং
সফয় অতি ঝতুঁ ক হ্রা াফে;
তফতবন্ন সভরা, তফবাগীয় দয দপ্তয ও
অতধদপ্তফয সগতভং আফয়াজন;

ফাস্তফাতয়ত

4.

পোয়োয সপটি
সেননিং এয দোপ্তনযক
কোম চক্রভ
অনরোইনকযণ;

সফযকোনয প্রনতষ্ঠোনমূন পোয়োয
সপটি সেননিং িংক্রোন্ত দোপ্তনযক
কোর্য্কক্রচভ অনরোইনকযণ;

প্রন
প্রস্তোনফত
নোগনযক
সফোটি ফাস্তফায়নাধীন
ইননোনবন অনরোইনন প্রদোন কযোয উনযোগ (২০২০-২১ াফর
ফোস্তফোনয়ত নর TCV কনভ মোনফ ফাস্তফায়ফনয জন্য
এফিং নোগনযনকয সবোগোনন্ত হ্রো স্থানািতযত)
োনফ। নোগনযকনক প্রদত্ত সফোয
ভোন (Q)বৃনি োনফ;

5.

পোয়োয নডনলোভো
সকোন চ বনতচ িংক্রোন্ত
কোর্য্কক্রচভ
অনরোইনকযণ;

পোয়োয োনবচ ও ননবর নডনপন্প
সেননিং কভনলনে ৬ ভো সভয়োনদ
পোয়োয নডনলোভো সকোন চ বনতচ
িংক্রোন্ত কোর্য্কক্রচভ অনরোইনকযণ;

প্রন
প্রস্তোনফত
নোগনযক
সফোটি ফাস্তফায়নাধীন
ইননোনবন অনরোইনন প্রদোন কযোয উনযোগ (২০২০-২১ াফর
ফোস্তফোনয়ত নর নোগনযকনদয ফাস্তফায়ফনয জন্য
TCV কনভ মোনফ এফিং প্রদত্ত স্থানািতযত)
সফোয ভোন (Q)বৃনি োনফ;

২.
2.1

২০১৯-২০ াফর পায়ায াতবি ও ততবর তিফপন্স কর্তক
ি ফাস্তফাতয়ত সযা উদ্ভাফনী উফযাগ
উফযাফগয তফযানাভ:
সভোফোইর এযো এয ভোধ্যনভ অযোম্বুনরন্প সফোয জন্য আনফদন।

2.2

টভূতভ:
ফতচভোনন নফযভোন িনতনত সফো গ্রীতো ফো তোয প্রনতনননধনক ন্যযনতভ চোযফোয পোয়োয সেনন আনত য় (সমভন
আনফদন ত্র িংগ্র , আনফদন ত্র জভো, অনুভনত গ্রণ, নপ ম্পনকচ জোনো এফিং টোকো জভো চোরোন দোনির কযত
যনদ িংগ্র)। চুড়োন্ত সফো সনত সফো গ্রীতোনক সফ কনয়কটি ধো সরুনত য় নফধোয় সফো গ্রীতোয ভয় ও অথ চ
ব্যয় এফিং সবোগোনন্ত বৃনি োয়।
অনধদপ্তনযয ইননোনবন টিভ আইনডয়ো প্রদোনকোযী নফযভোন সফোটিয প্রন নোগনযনকয অফস্থোনন দাঁনড়নয়
ম চোনরোচনো কনয সদিনত োন সম –নফযভোন প্রন নযফতচন কনয তোনক সভোফোইর এযো-এয ভোধ্যনভ জনগনণয
ননকট জরবয কযনর সফোগ্রীতোগণ সকোন নবনজট ছোড়ো ননজ অফস্থোনন সথনকই অনরোইননয ভোধ্যনভ আনফদন
পযভ িংগ্র, আনফদন পযভ দোনির, অনুভনত গ্রণ এফিং যনদ িংগ্য কযনত োযনফ ।

2.3 উফযাফগয কল্যাণ:
এ্ উফযাগ ফাস্তফাতয়ত ওয়ায পফর সফা প্রতযাত নাগতযকগণ সকোন নবনজট ছোড়ো ননজ অফস্থোনন সথনকই সভোফোইর
এযোনয ভোধ্যনভ আনফদন কযনত োযসছ এফিং তোনদয ননননোক্ত কল্যোণ োধন নে খুফ নজ গুগর সল সেোয নত এযোটি নোভোননো মোনে
 সফো সনত সফো গ্রীতোনক পূনফ চয তুরনোয় কভ ভয় ব্যয় কযনত নে
 নফযভোন ব্যফস্থোয় একোনধকফোয নবনজট কযনত নরও প্রস্তোনফত ব্যফস্থোয় সফোগ্রীতো ননজ অফস্থোন নতই
সফোটি নননত োযনছন
 সফোমূল্য ব্যনতত অন্য সকোন িযচ (সমভন-মোতোয়োত, োনোোয ইতযোনদ) কযনত নফ নো
 নফযভোন ব্যফস্থোয় সফো গ্রীতোনক সবোগোনন্ত সোোনত নতো মো রোঘফ অননকোিংনই প্রনতনষ্ঠত নয়নছ
 নফযভোন ব্যফস্থোয তুরনোয় প্রস্তোনফত ব্যফস্থোয় সফো স্বেতো ও প্রদোনকোযীয জফোফনদীতো বৃনি োনফ
 সভোফোইর এযোস্ টিয ২য় ম চোনয়য উন্নয়ননয ভোধ্যনভ সভোফোইর ব্যোিংনকিং ব্যফস্থো িংনমোজন কযো নর
অনরোইনন নোগনযকগণ অনরোইনন সফোমূল্য নযনোধ কযনত োযনফন।

2.4

2019-20 াফর অতধদপ্তফযয উদ্ভাফন কভিতযকল্পনা ফাস্তফায়ন টিভ:

ক্রভ.
দস্যফদয নাভ, দতফ
1.
সভোোঃ োনফবুয যভোন
নযচোরক (প্রোন ও অথ চ)
2. োভীভ আোন সচৌদৄযী
উনযচোরক (প্রোন ও অথ চ)
3. আকযাভ সাফন
কাযী তযচারক (তযকল্পনা)
4.
সভাোঃ সরার উতিন খাঁন
উকাযী তযচারক
5. সভাোঃ পয়ার আকন্দ
সেন অতপায

ঠিকানা
ইফনাফবন অতপায
দস্য, ইফনাফবন টিভ
পায়ায াতবি ও ততবর দস্য, ইফনাফবন টিভ
তিফপন্স অতধদপ্তয, ঢাকা
দস্য, ইফনাফবন টিভ
দস্য, ইফনাফবন টিভ

পায়ায াতবি ও ততবর তিফপন্স অতধদপ্তফযয ইফনাফবন িতকিত পফটা গ্যারাযী

২০১৯ াফরয উদ্ভাফনী সভরা ও সাসকতং অনুষ্ঠাফন স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারফয়য
ভাননীয় ভন্ত্রী ও সুযক্ষা সফা তফবাফগয তচফ ভফাদয় কর্তিক পায়ায
াতবি ও ততবর তিফপন্স অতধদপ্তফযয ের তযদিন

পায়ায াতবি ও ততবর তিফপন্স অতধদপ্তফযয ের তযদিন
কযফছন ভন্ত্রণারফয়য ঊর্ধ্িতন কভিকতিাবৃন্দ

২০১৮-১৯ াফর অনুতষ্ঠত উদ্ভাফনী সভরা ও সাফকতং অনুষ্ঠাফন প্রধান দিনাথী এ্ফং সফা প্রতযাতফদয জন্য অনরাইন আফফদফনয সুতফধা
অতততথয আফন উতফষ্ট ভাননীয় ভন্ত্রী, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় অন্যান্য অফক্ষাগায উফবাধন কযফছন ভাতযচারক, পায়ায াতবি ও ততবর
অতততথবৃন্দ
তিফপন্স

এ্ক্সটিংগুইাফযয ভাধ্যফভ অতিতনফ িাফণ আগ্রী কফয তুরফত
প্রস্তুতকৃত কতিউটায সগভ উফবাধন কযফছন ভাতযচারক,
পায়ায াতবি ও ততবর তিফপন্স

সকাতবি-১৯ এ্য সপ্রক্ষাফট ইফনাফবন অতপায এ্য তত ইফনাফবন
টিভ এ্ফং সভন্টযগফণয জুন/২০১৯ ভাফয অনরাইন বা

৩. অযোফনধ অনুসৃত উত্তভ চচ চোমূ:
(১) সকাতবি-১৯ প্রততফযাফধ দফক্ষমূ গ্রণ:
উোন নয উদ্ভূত কনযোনো বোইযো (সকোনবড-১৯) ইনতোভনধ্য নফশ্বব্যোী ছনড়নয় নড়নছ। ফোিংরোনদনও এ বোইযোনয
আক্রভনণ স্রোনধক মৃতুযয ঘটনো ঘনটনছ। এিনও বযোকনন আনফষ্কোয নো ওয়োয় এফিং নফস্তোয ননয়ন্ত্রণ কযোই এিন ম চন্ত
সযোগটি প্রনতনযোনধয একভোত্র উোয় নফধোয় নফস্তোযনযোনধ ফনযোগত ও অনধদপ্তনযয কভচকতচো-কভচচোযীনদয চরোচর ননয়ন্ত্রণ,
োত সধোয়ো নফলয়ক আচোয োরন, সযোেোনযয ভোধ্যনভ রুটিন নডউটি োরন, ফোইনয সথনক আগত কভীনদয িন্ডকোরীন
সকোয়োনযন্টোইনন যোিো, কর বো/সনভনোয অনরোইনন ম্পন্নকযণ তকচতোমূরক ব্যফস্থোনদ সনয়োয় আগত সফোপ্রতযোন
ও অনধদপ্তনযয কভীনদয ভোনঝ আস্থো ততনয নয়নছ।
তোছোড়ো নফযভোন নযনস্থনত সভোকোনফরোয় অনধদপ্তয গৃীত কভচনযকল্পনোয অিং নননফ ৭টি োননফোী গোনড় দ্বোযো ঢোকোয
গুরুত্বপূণ চ স্থোনন এফিং কর নফবোগীয় দপ্তনযয ২টি কনয োননফোী গোনড় ও প্রনতযক সজরো দনযয ১টি কনয োননফোী গোনড়
দ্বোযো য এরোকোয় োনননভনিত জীফোণুনোক নছটোননো কোম চক্রভ নযচোরনো কযো য়। নকছু নকছু সেনত্র উনজরো ম চোনয়ও
এ কোম চক্রভ চরভোন আনছ। এছোড়ো, অনিদুঘ চটনো কর জরুনয নযনস্থনতনত োড়োদোননয েভতো অক্ষুন্ন সযনি ২৮ ভোচ চ
২০২০ তোনযি নত নকছুটো নযফনতচত আনিনক কর পোয়োয সেননয ২য় কর (োননফোী গোনড় নয়) গোনড়নত োননয
ট্োিংক স্থোন কনয য ও নগনযয যোস্তোঘোট এফিং আফোনক এরোকোয় োননয োসথ জীফোণুনোক নছটোননো কোম চক্রভ
অব্যোত যনয়নছ;

(২) সযাতঙ্গা যণাথীফদয উিায ও ততফফয দুফম িাগ তফলয়ক প্রতক্ষণদানোঃ
সযোনিো যণোথীনদয োয়তোয় পোয়োয োনবচ ও ননবর নডনপন্প অনধদপ্তয তোৎেনণক নিোনন্ত উনিয়োয কুতুোরিং এফিং
সটকনোনপ সভোট ০২টি স্যোনটরোইট সে ন চোলু কনয সমগুনরো অযোফনধ ৩৩টি অতিকান্ড ও 02টি দুু্ঘ িটনা সভাট ৭৭ টি
অতিকাণ্ড, ২টি াাড় ধ , ০৮টি ড়ক দুঘট িনা , ২টি সনৌ দুঘ িটনা এ্ফং অন্যান্য ১৭টি দুু্ঘ িটনায় াড়া সদয়া 903 জন
আত/ অসুস্থ যণোথীনক পোয়োয োনবচ ও ননবর নডনপন্প ননজ অযোম্বুনরন্পসমোনগ োোতোনর স্থোনোন্তয কনযনছ। এ্ছাড়া
পায়ায াতবি কর্তক
ি সযাতঙ্গা কযাফি ফফাকাযী 3110 জন যণোথীনক দুনম চোগ প্রনতনযোনধ কযণীয় নফলয়ক প্রনেণ
প্রদোন কযো নয়নছ। যণোথীনদয ফোনয়োনভনেক ননফন্ধনকোনর পোয়োয োনবচ ১৮টি সজনোনযটনযয ভোধ্যনভ নফদুযৎ যফযো
নননিত কনযনছ। যণোথীনদয প্রনত পোয়োয োনবচ এয এরূ স্বতোঃস্ফুতচ োয়তো কর ভনর একটি অনুযণনমোগ্য োড়ো
নননফ প্রিংনত নয়নছ।
(৩) জাতীয় জরুতয সনটওয়াকি “৯৯৯”-এ্ অির্ভিতি:
জাতীয় জরুতয সফা সকন্দ্র “৯৯৯” এ্য ভাধ্যফভ অযাম্বুফরন্স সফা তনতিতকযা  সম সকান প্রাকৃততক ও ভানফসৃষ্ট দুফম িাফগ
তাৎক্ষতণক াড়া প্রদান কযা ফে। পায়ায াতবি ও ততবর তিফপন্স অতধদপ্তফযয কভীগণ অন্যান্য ংস্থায াাাত এ্
জরুতয সফা সকফন্দ্র গুরুত্বপূণ ি দাতয়ত্ব ারন কফয আফছ। এ্ সল্পরাইন ব্যফায কফয অতধদপ্তসযয পায়াযপাইটাযগণ
২০১৯ াফর ১৭743টি  এ্মাফৎ 38157টি কফর াড়া তদফয়ফছ মায ভফধ্য ৮৯৩৪টি অতিকাণ্ড ১৫৮৪টি ড়ক দুঘ িটনা,
6597টি অন্যান্য দুঘ িটনা এ্ফং ৬২৪টি অযাম্বুফরন্স কর যফয়ফছ।
(৪) ঘূনণ চঝড়/ োইনলোন:
আর্দ্ চ গ্রীষ্মভন্ডনর অফনস্থত ফোিংরোনদনয স্বতন্ত্র সবৌনগোনরক অফস্থোন এনদন সভৌসুভীফোয়ূয নি নি প্রনতফছযই ফ চনোো
ঘূনণ চঝড়, কোরবফোিী ঝড় এফিং টনন চনডো ফসয় আনন। আইরো, নডয, ভোনন এয ভনতো দুনম চোনগ কোজ কনয পোয়োয
োনবচ এিন দে ও নযক্ক। 2019 াফর সুায াইফলান আম্ফান াযাফদফ সভাট 99 টি ঘৃরণ িঝসে েোেো রদসে
পোেোয েোরবিে 71জন রনহত ও 73 জন আতকে উদ্ধায েকযকে। োম্প্রনতক ভনয় যোজধোনীয উয নদনয় দু’দপো

ঘূনণ চঝড় ফনয় মোওয়োয য অনজচত দেতো কোনজ রোনগনয় দ্রুততভ ভনয়য ভনধ্য সবনি ড়ো ও উনড় ড়ো গোছ অোযণ
কনয জনজীফনন স্বনস্থ আনোয় যোজধোনীফোন পোয়োয োনবচ ও ননবর নডনপন্প অনধদপ্তনযয ভূয়ী প্রিংো কনযনছ।
(৫) সযাি টর:
জীফননয তোনগনদই ভোনুল একস্থোন নত অন্যস্থোসন গভনোগভন কনয আয এ সদন গভনোগভননয অন্যতভ ভোধ্যভ নরো
ড়কথ । ফতচভোনন ড়কথ ব্যফোযকোযীনদয ননকট দুঘ চটনো একটি দুনম চোগ নননফ সদিো নদনয়নছ। ড়ক দুঘ চটনোয়
ফতচভোনন প্রনতফছয মৃতুযোয তকযো ৬০ জননয অনধক। পোয়োয োনবচ ও ননবর নডনপন্প অনধদপ্তয সম সকোন ড়ক
দুঘ চটনো িংগঠিত ফোয য উিোযকোনজ নননয়োনজত য়। সেননয িংখ্যো ীনভত ওয়োয় দ্রুত োড়োদোন নননিতকনল্প
গুরুত্বপূণ চ নফনবন্ন ড়ক/ ভো-ড়নকয ৯৩টি স্থোনন আদৄননক োজযঞ্জোনভ নিত উিোয মোন ও অযোম্বুনরন্প ইউননট
সভোতোনয়ন কযো নছনরো। ফতচভোনন কনযোনো নযনস্থনতনত ঢোকো সজরো ফোনদ সভোট ৫৬টি স্পনট টর ইউননট সভোতোনয়ন
আনছ। তোছোড়ো, ঈদ-োফ চনন আনযো ১৮টি টর ইউননট ফনযয োনথ মৄক্ত য় মোযো দুনম চোনগ কোজ কযোয োোোন নফনবন্ন
ড়ক ও সনৌ টোনভচনোনর গোনড়য গনতনফগ ীনভত যোিোয জন্য প্রচোয-প্রচোযণোও চোনরনয় থোনক। 2018-19 োনর চোলু ওয়ো
এ ভতী উনযোগটি জনগনণয ননকট ভোদৃত ওয়ায় এ্খফনা চালু যফয়ফছ।
(৬) োোড় ধ প্রনতনযোনধ কোম চক্রভ:
আভোনদয োোনড় অঞ্চনরয উনযয নদনকয ভোটিনত কঠিন নরোয উনস্থনত নো থোকোয় োোড় ধনয আঙ্কো এভনননতই সফন।
তন্নধ্য আভযো ফফো ও চোলোফোনদয জন্য োোনড়য উনযয নদনকয ক্ত ভোটিয স্তয সকনট সপরোয় োোড় ধ এিন প্রনত ফছনযয
অফশ্যম্ভোফী দুনম চোগ নননফ সদিো নদনয়নছ। গত ২০১৯ োনর ১ টি াাড় ধকয ঘটনা ঘকটকে যমগুকরাকত পায়ায ার্বি াড়া র্িকয়
১ জন র্নত ও ৬ জন আতকে উদ্ধায েকযকে।
এ সথনক নযত্রোণ সনত ফল িা আগভকনয পূকফ িই তেিতামূরে ভাইর্েিং ও
গণিংকমাগ োম িক্রভ চারাকনা কয়কে। র্ফর্ধফদ্ধ ও অর্িত িার্য়ত্ব না ওয়া কত্বও াাড় ধক পায়ায ার্বি ও র্র্বর র্িকপন্স
েভীকিয যফা োম িক্রভ স্থানীয়ভর েকরয র্নেট ভূয়ী প্রিংা অজিন েকযকে।

(৭) ফন্যোয় উিোয কোম চক্রভ ও ত্রোণ োভগ্রী নফতযণ:
োম্প্রনতক ভনয় সদনয উত্তযোঞ্চর িংগঠিত আগোভ ফন্যোয় কুনড়গ্রোভ, নীরপোভোযী, রোরভননযোট, সভৌরবীফোজোয, নযোজগঞ্জ,
জোভোরপুয সফ কনয়কটি সজরোয নফস্তীণ চ এরোকো লোনফত য়। এনন নযনস্থনতনত িংনিষ্ট সজরো প্রোকনদয োনফ চক নমোনগতো
নননয় পোয়োয োনবচ ও ননবর নডনপন্প অনধদপ্তনযয স্থোনীয় ইউননট ও ওয়োটোয সযকুয ইউননট ভনিতবোনফ উদ্রুত এরোকোয় উিোয কোজ
নযচোরনোয োোোন নফশুি োনন, োনন নফশুিকযণ ট্োফনরট ও ত্রোণোভগ্রী নফতযণ কনয। পনর, োননয সতোনড় োয় ম্বর সবন মোওয়ো
এ কর দুস্থ ভোনুনলয ননকট পোয়োয োনবচ ও ননবর নডনপন্প আস্থো ও ননবচযতোয প্রতীক নননফ সদিো সদয়।

(৮) শু –োনি উিোয:
সকফর অনিকোণ্ড, ড়ক ও সনৌ দুঘ চটনো ফো ভূনভকনম্পয ভনতো প্রোকৃনতক দুনম চোনগ আক্রোন্ত নরই নয়, সছোট্ট সথনক সছোট্ট
ঘটনোয়ও ছুনুঁ ট নগনয় প্রোণ ফোনজ যোিনছন পোয়োয োনবচ ও ননবর নডনপন্প অনধদপ্তনযয উনযোভী কভীযো। সোক সই শুোনি আয সোক ভোনুল। যোজোীনত তোনয জনড়নয় মোওয়ো ফন্ত ফোউনয উিোয, ফগুড়োয দননট নযতযক্ত কূন নড় মোওয়ো
ছোগর উিোয, ঢোকো নফশ্বনফযোরনয়য গোছ নত আত ফোজ োনি উিোয, রোরফোনগ ওয়োটোয নযজোবচোয ট্োিংনক নড় মোওয়ো
সকোযফোনীয শু উিোয, ফহুতর বফননয কোনণ চ নত সোলো নফড়োর উিোনযয োোোন োনয় জোর জনড়নয় গোনছ আটনক
ড়ো দুরচব নভোরয়োন নগ্রনপন কুন এ নফবোনগয তৎযতো এফিং জীনফয প্রনত এ ধযসনয ভনভচতো ও দয় ওয়োয়
আোভয জনোধোযণ পোয়োয োনবচ ও তোনদয কভীনদয ভূয়ী প্রিংো কনযনছন। স্থোনীয় নত্রকোগুনরোও কিননো কিননো
এ ধযসনয ঘটনোগুনরোনক ননযোনোভ কনযনছ।

(৯) নফত্র ঈদ উরনেয নফনল সফো কোম চক্রভ নযচোরনো:
নফত্র ঈদ উরনে ড়ক ও সনৌ নথ মোতোয়োতকোযীনদয প্রনতফছযই দুঘ চটনোয নকোয নত য়। এফ দুঘ চটনোয় ভনরো, ফনয়োনজযষ্ঠ
ও নশুনদয রঞ্চ/েরোয ও ফোন উঠনত নগনয় সমন দুঘ চটনোয় আত ননত নত নো য় স জন্য পোয়োয োনবচ ও ননবর নডনপন্প এয
কভীগণ নফনল োয়তো কযো তোনদয ভনধ্য নচতনতোমূরক নরপনরট নফতযণ এফিং িংনিষ্ট রঞ্চঘোনট তকচতোমূরক ভোইনকিং
কনযনছ। এয ভোধ্যনভ ইেো থোকনর নফনধফদ্ধ কোঠোনভোয ফোইনযও সম জননফোমূরক কোজ কযো মোয় স তযটি প্রনতষ্ঠো সনয়নছ।

(১০) কতভউতনটি বরাতন্টয়ায প্রস্তুতকযণ:
২০১১ েোসর উন্নেন েহসমোগী েংস্থোয আরথ িক েহোেতোে পোেোয েোরবিে ও রেরবর রিসপন্স অ্রধদপ্তয দুসম িোগ মভোকোসফরোয
প্রস্তুরত রহসেসফ ৬২০০০ করভউরনটি বরোরিেোয ততরযকযসণ কোজ শুরু কসয। ২০১৮ াফর 230 জন এ্ ম িন্ত সভাট
40712 জন এ্রাকা তবতত্তক করভউরনটি বরোরিেোয মযরজসেন কসয মভৌররক প্ররক্ষণ প্রদোন কযো হসেসে । রফরবন্ন আগুন
ও দুর্ িটনোে এ্ েকর করভউরনটি বরোরিেোয পোেোয েোরবিে ও রেরবর রিসপন্স অ্রধদপ্তসযয কভীসদয কাঁসধ কাঁধ মযসে
কোজ কসয এ্ক অ্নন্য দৃষ্টোন্ত স্থোন কসযসে।

(১১) সকোনবড-১৯ সযোগী নযফনন নফনল অযোম্বুনরন্প োনবচ চোলূ:
অনধদপ্তনযয অযোম্বুনরন্প দ্বোযো স্পচকোতয ও ভোযোত্মক সছাঁয়োনছ সযোগী নযফন নননলি থোকনরও তফনশ্বক কনযোনো
নযনস্থনতনত ভোনফতোয ডোনক োড়ো নদনয় পোয়োয োনবচ ও ননবর নডনপন্প নফনলবোনফ নিত অযোম্বুনরন্প সমোনগ সযোগী
নযফন অব্যোত সযনিনছ। কনযোনোকোনর নননজনদয জীফননকও ঝনুঁ কনত সপনর অনিননোনদয গৃীত এ দনে আক্রোন্ত
ভোনুনলয ভনন আোয ঞ্চোয কনযনছ।

পোয়োয োনবচ ও ননবর নডনপন্প অনধদপ্তনযয উত্তভ চচ চো ম্পনকচত পনটোগ্যোরোযী

সকোনবড-১৯ ননয়ন্ত্রনণ গুরুত্বপূণ চ যকোনয সফযকোনয স্থোনো ও ড়নক োনন নভনিত জীফোনুনোক নছটোনে পোয়োয োনবচনয কভীবৃন্দ

িংমৄনক্তয ভোধ্যনভ “৯৯৯”-এ দোনয়ত্বযত পোয়োয োনবচ দস্য

৯৯৯ এয ভোধ্যনভ িংফোদ সনয় উিোযকোনজ নননয়োনজত
পোয়োযপোইটোযবৃন্দ

সযোনিোনদয দুনম চোগ সভোকোনফরোয় কযণীয় নফলয়ক প্রনেণ নদনে পোয়োয োনবচ ও ননবর নডনপন্প

সুায াইফলান আম্ফান ঘূতণ িঝফড় সবফঙ্গ ড়া ও উফড় ড়া গাছ অাযণ কফয জনজীফন স্বাবাতফক যাখায় তনফয়াতজত
পায়ায াতবি ও ততবর তিফপন্স অতধদপ্তফযয কভীবৃন্দ

াফয় কাফযন্ট জার জতড়ফয় গাফছ আটফক ড়া দুরিব জাফতয
তভারয়ান তগ্রতপন কুন
পায়ায াতবি কভীফদয
তৎযতায় উিায

পোয়োয োনবচনয কভীযো কূনয সবতয নড় মোওয়ো সঘোড়ো
উিোয কযনছ

সফোনক নোগনযকনদয সদোযনগোড়োয় সৌনছ নদনত ঝনুঁ কপূণ চ স্থোনন টর নদনে পোয়োয োনবচ ও ননবর নডনপন্প

োোড় ধন পোয়োয োনবচ ও ননবর নডনপন্প এয উিোয কোম চক্রভ

স্থোনীয় সস্বেোনফীযো পোয়োয োনবচ ও ননবর নডনপন্প নত
দুনম চোগ সভোকোনফরোয প্রনেণ নননে

োম্প্রনতক ফন্যোয় পোয়োয োনবচ ও ননবর নডনপন্প অনধদপ্তনযয উিোয ও ত্রোণ তৎযতো

ঈনদ ঘযমুনিো ভোনুলনক সফোট/ন-সফোট/ রনঞ্চ উঠোনোভোয় নমোনগতো কযনছ পোয়োয োনবচ কভীবৃন্দ

সকাতবি-১৯ সযাগী তযফফণ পায়ায াতবি ও ততবর তিফপন্স অতধদপ্তফযয তফফল অযাম্বুফরন্স

৪. পোয়োয োনবচ ও ননবর নডনপন্প অনধদপ্তনযয সফো িনত নজকযণ:
সফোয নোভ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

:

অযোম্বুনরন্প সফো প্রদোন

নফযভোন ধোমূ
পোয়োয োনবচ ও ননবর নডনপন্প সেনন আগভন (নোগনযক)
আনফদন পযভ িংগ্র (নোগনযক)
তথ্য পযভ পূযণ (অনপ)
অনুভনত গ্রণ (অনপ)
অনুভনত প্রোনপ্ত োননে অযোম্বুনরন্প সফো গ্রণ (নোগনযক)
সফোমূল্য জোনোয জন্য সেনন আগভন (নোগনযক)
চোরোন যনদ িংগ্র (নোগনযক)
ব্যোিংনক চোরোন জভো (নোগনযক)
জভোকৃত চোরোন সেনন দোনির (নোগনযক)
সেন নত যনদ িংগ্র (নোগনযক)

প্রনয়োজনীয় কোগজত্র :

1.
2.
3.
4.
5.

প্রনয়োজনীয় কোগজত্র
নফযভোন িনত

1.
২.
৩.
৪.

প্রস্তোনফত ধোমূ
সভোফোইর এযো এয ভোধ্যনভ তথ্য পযভ পূযণ (নোগনযক)
অযোম্বনু রন্প সফো প্রদোন (অনপ)
ননয়ন্ত্রণকোযীনক অফনতকযণ (অনপ)
যননদয ভোধ্যনভ সফোমূল্য গ্রণ (অনপ)
চোরোননয ভোধ্যনভ টোকো জভোদোন (অনপ)

1.

আনফদন পযভ
তথ্য পযভ
চোরোন যনদ
টোকো জভোয যনদ

প্রস্তোনফত িনত
টোকো জভোয যনদ (অনপ কর্তচক )

ননষ্পনত্তয ভয় (অযোম্বুনরন্প থোকো োননে োড়ো প্রদোননয ভয়) :
নফযভোন িনত
+ ১নদন (১৪৪০নভ.)

প্রস্তোনফত িনত
০৫ নভ.

TCV (Time, Cost, Visit) নফনিলণ:
সেত্র
ভয়
িযচ (নোগনযক+দোপ্তনযক)
নবনজট
ধো
জনফর+ কনভটি
সফো প্রোনপ্তয স্থোন
দোনিরীয় কোগজনত্রয িংখ্যো

নফযভোন িনত

প্রস্তোনফত িনত

+ ২৪ ঘন্টো (ন্যযনতভ)

০৫ নভ. (নফ চোচ্চ)

+ ২০০ টোকো (সেননয দূযত্ব অনুোনয)
কভনে ৫ ফোয
১০টি (োকুনল্য)
২ জন (নোগনযক) ৩জন (অনপ)
সেনমূ
৪টি

X

একফোযও নো
৫টি
৩জন (অনপ)
সেনমূ
১টি (অনপ)

নফযভোন ও প্রস্তোনফত িনতয গ্রোনপকযোর তুরনো:
350
300
250
200
ভিদ্যমান দ্ধভি

150

প্রস্তাভিি দ্ধভি
100

50
0
সময়

প্রন ম্যো:

খরচ

ভিভিট

ধা

কাগিত্রের
সংখযা

