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1. ইনেোনভলনের পটভূমম: 

 যকারয কভ মচাযীদদয দক্ষতা বৃরিয ভাধ্যদভ নাগরযক সফা রিকযণ ও সুান সুংতকযদণ িনপ্রাদন 

উদ্ভাফন চচ মায ভূরভকা গুরুত্বপূণ ম। পৃরথফীয অদনক সদদয ন্যায় ফাংরাদদদও যকারয সফা প্ররিয়াদক 

িতয ও িনফান্ধফ কযায রদক্ষে উদ্ভাফন কাম মিভ রফকাদয উদেদে রফরবন্ন ম মাদয় উদ্ভাফন উদযাগ গ্রণ 

ও উদযাগ গ্রদণয সুদমাগ সৃরি, দক্ষতা উন্নয়ন এফং প্রদয়ািনীয় নীরত-িরত প্রণয়দন উদেখদমাগ্য কাম মিভ  

াদত সনয়া দয়দে। 

 ফাংরাদদদয িনপ্রাদন উদ্ভাফন-চচ মায রফলয়টিদক প্রারতষ্ঠারনক রূ প্রদাদনয রদক্ষে কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ, 

অরধদপ্তয/ংস্থা এফং সিরা ও উদিরা ম মাদয় একটি কদয ‘ইদনাদবন টিভ’ গঠদনয িন্য ভরন্ত্ররযলদ 

রফবাগ এয ২০১৩ ররিঃ িারযকৃত প্রজ্ঞাদনয রযদপ্ররক্ষদত পায়ায ারব ম ও ররবর রিদপন্প অরধদপ্তদযও  

ইদনাদবন টিভ গঠিত দয়দে। এ অরধদপ্তদযয সফা প্রদান প্ররিয়া রিকযণ এফং কাদিয অবেন্তযীণ 

প্ররিয়ায় গুণগত রযফতমন আনয়দনয রদক্ষে  ফাৎরযক ইদনাদবন কভ মরযকল্পনা প্রণয়ন কযা দয়দে এফং 

প্রণীত উদ্ভাফন কভ মরযকল্পনায ভাধ্যদভ উদ্ভাফন কাম মিভদক সুশৃঙ্খর, রনয়ভতারন্ত্রক ও প্রারতষ্ঠারনকীকযণ এফং 

এ রদক্ষে দায়ফিতা সৃরি কযা দয়দে। 

 

2. উনেশ্য ও ব্যবোর: 

পায়ায ারব ম ও ররবর রিদপন্প অরধদপ্তদয উদ্ভাফন কভ মরযকল্পনায উদেে দরা অরধদপ্তয দত প্রদত্ত 

নাগরযক সফা বৃরিকদল্প উদ্ভাফন কাম মিভদক সুশৃঙ্খর, রনয়ভতারন্ত্রক ও প্রারতষ্ঠারনকীকযণ এফং এ রদক্ষে 

দায়ফিতা সৃরি। 

 

3. ফাস্তফারয়ত উদ্ভাফনী উদযাগভ: 

ি: উদ্ভাফণী উদযাদগয 

রদযানাভ 

উদ্ভাফণী উদযাদগয রফফযণ ইরিত পরাপর চরভান/ 

ফাস্তফারয়ত 

1.  অনরাইদন ফহুতর 

বফদনয অনারত্ত 

নদ; 

প্রস্তারফত ফহুতর বফন রনভ মাদন 

পায়ায ারব ম ও ররবর 

রিদপন্প প্রদত্ত অনারত্ত নদ 

অনরাইদনয ভাধ্যদভ প্রদান; 

এটি একটি নাগরযক সফা।  

সফাটি অনরাইদন প্রদাদনয পদর নাগরযদকয 

TCV কদভ সগদে এফং নাগরযদকয সবাগারন্ত 

হ্রা সদয় সফায ভান (Q)বৃরি সদয়দে। 

 

ফাস্তফারয়ত 

2.  ই-পায়ায রাইদন্প  

(e-Fire 

License)চালু

কযণ; 

ই-পায়ায রাইদন্প (e-

Fire License) 

চালুকযদণয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন পায়ায রাইদন্প  

প্রদান; 

এটি একটি নাগরযক সফা।  

সফাটি অনরাইদন প্রদাদনয পদর নাগরযদকয 

TCV কদভ সগদে এফং নাগরযদকয সবাগারন্ত 

হ্রা সদয় সফায ভান (Q)বৃরি সদয়সে। 

ফাস্তফারয়ত 
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3.  সিরা/রফবাগ দত 

অরধদপ্তদয  ভারক 

প্ররতদফদন সপ্রযণ 

কার্য্কিমভ 

িীকযণ; 

সিরা/রফবাগ দত অরধদপ্তদয  

ভারক প্ররতদফদন সপ্রযণ 

কার্য্কিমভ িীকযণ; 

এটি একটি দাপ্তরযক সফা। 

সফাটি রিকযদণয পদর দাপ্তরযক কাদি 

ভারক প্ররতদফদন সপ্রযণ ংরক্ষপ্ত দয়দে, 

কাগদিয ব্যফায হ্রা সদয়দে এফং ভয় 

াশ্রয় দয়দে। দাপ্তরযক কাম মিভ  ি 

সয়দে। 

ফাস্তফারয়ত 

4.  পায়ায রযদার্ ম 

(Fire 

Report)  

প্রদান কাম মিভ 

িীকযণ; 

অরিকাদে  ক্ষরতগ্রস্থ 

নাগরযকদদয কাযণ, ক্ষরত ও 

উিায ম্বররত পায়ায রযদার্ ম 

অনুদভাদন ও প্রদান কামক্যভ 

িীকযণ; 

এটি একটি নাগরযক সফা।  

সফাটি িীকযদণয পদর রনরদ মি ক্লাস্টাদযয 

নাগরযদকয TCV কদভ সগদে এফং 

নাগরযদকয সবাগারন্ত হ্রা সদয় সফায ভান 

(Q)বৃরি সদয়দে। 

ফাস্তফারয়ত 

5.  অনরাইন/ওদয়ফদফ

ইিি রউম্যান 

রযদা ম 

ম্যাদনিদভন্ট 

রদস্টভ চালুকযণ; 

অনরাইদনয ভাধ্যদভ কর 

কভ মকতমা-কভ মচাযীয 

তথ্যম্বররত িার্াদফইি 

চালুকযণ; 

অনরাইদন সফাটি প্রদাদনয ভাধ্যদভ কভীদদয 

সনন, দদান্নরত  তাদদয প্রাপ্যারদ রফলদয় 

রিান্তগ্রদণ একরদদক সমভন কর্তমদক্ষয 

ভয়দক্ষণ সযাধ াদফ অণ্যরদদক কভীগদণয 

ভয় াশ্রয় দফ, ব্যয় হ্রা াদফ এফং 

সবাগারন্ত কভদফ। 

ফাস্তফারয়ত 

 

  

ই-পায়ায রাইদন্প উদদ্ভাধন অনুষ্ঠাদন নাগরযক কণ মায দত 

পায়ায রাইদদন্পয আদফদন কযদেন ভারযচারক, পায়ায 

ারব ম ও ররবর রিদপন্প  

আদফদদনয য অনরাইদন পায়ায রাইদদন্পয রপ্রদন্টি কর 

গ্রদণয ভাধ্যদভ ই-পায়ায রাইদন্প-এয  শুব উদদ্ভাধন 

কযদেন ভারযচারক, পায়ায ারব ম ও ররবর রিদপন্প  

 

৪. চরভান (ফাস্তফায়নাধীন) উদ্ভাফনী উদযাগভ: 

 

ি: উদ্ভাফণী উদযাদগয 

রদযানাভ 

উদ্ভাফণী উদযাদগয রফফযণ ইরিত পরাপর চরভান/ 

ফাস্তফারয়ত 

১. পায়ায সপটি 

সেরনং এয দাপ্তরযক 

কাম মিভ 

অনরাইনকযণ; 

সফযকারয প্ররতষ্ঠানভদ 

পায়ায সপটি সেরনং  ংিান্ত 

দাপ্তরযক কার্য্কিমভ 

অনরাইনকযণ; 

প্রস্তারফত নাগরযক সফাটি অনরাইদন 

প্রদান কযায উদযাগ  ফাস্তফারয়ত দর 

TCV কদভ মাদফ এফং নাগরযদকয 

সবাগারন্ত হ্রা াদফ। নাগরযকদক প্রদত্ত 

সফায ভান (Q)বৃরি াদফ; 

চরভান 

(ফাস্তফায়নাধীন) 

২. পায়ায রিদলাভা 

সকাদ ম বরতম ংিান্ত  

কার্য্কিমভ 

অনরাইনকযণ; 

পায়ায ারব ম ও ররবর 

রিদপন্প সেরনং কভদলদে ৬ ভা 

সভয়ারদ পায়ায রিদলাভা সকাদ ম 

বরতম ংিান্ত  কার্য্কিমভ 

অনরাইনকযণ; 

প্রস্তারফত নাগরযক সফাটি অনরাইদন 

প্রদান কযায উদযাগ  ফাস্তফারয়ত দর 

নাগরযকদদয TCV কদভ মাদফ এফং 

প্রদত্ত সফায ভান (Q)বৃরি াদফ; 

চরভান 

(ফাস্তফায়নাধীন) 
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৫. অনুসৃত উত্তভ চচ মাভ: 

 ৫.১ রযোহঙ্গো যণোথীদদয উদ্ধোয ও হহফদয দুদম যোগ হফলয়ক প্রহক্ষণদোনঃ 
 

 ভানরফক কাযদণ রভয়ানভায সথদক আগত সযারঙ্গা যণাথীদদয ায়তায় পায়ায ারব ম ও ররবর রিদপন্প 

অরধদপ্তয এরগদয় আদ। িীফন যক্ষাদথ ম রনিভূভ সেদে আা এফ যণাথীদদয অদনদকই রেদরা আত /অসুস্থ। এরূ ৮৫৯ 

িন আত/ অসুস্থ যণাথীদক পায়ায ারব ম ও ররবর রিদপন্প রনি এোমু্ব সরন্পদমাদগ াাতাদর স্থানান্তয কদয। এোো 

অরধদপ্তদযয তাৎক্ষরণক রিাদন্ত উরখয়ায কুতুারং এফং সর্কনাদপ সভার্ ০২টি স্যাদর্রাইর্ সস্টন চালু কদয সমগুদরা 

হহফযমূদ ংগঠিত 13টি হিকোন্ড ও 02টি দুু্ঘ যটনো রভোট ৫৭ টি হিকোণ্ড  ২টি োোড় ধ, ০৮টি ড়ক দুঘট যনো, ২টি 

রনৌ দুঘ যটনো এফং ন্যোন্য ১২টি দুু্ঘ যটনোয় োড়ো হদদয়দে। এেোড়ো পোয়োয োহব য কর্তযক রযোহঙ্গো কযোদে ফফোকোযী 

1.837 জন যণাথীদক দুদম মাগ প্ররতদযাদধ  কযণীয় রফলয়ক প্ররক্ষণ প্রদান কযা দয়দে। যণাথীদদয ফাদয়াদভরেক 

রনফন্ধনকাদর পায়ায ারব ম ১৮টি সিনাদযর্দযয  ভাধ্যদভ রফদুেৎ যফযা রনরিত কদযদে। যণাথীদদয প্ররত পায়ায 

ারব ম এয এরূ স্বতিঃস্ফুতম ায়তা স্থানীয় , িাতীয় ও আন্তিমারতক ভদর একটি  অনুযণদমাগ্য াো রদদফ প্রংরত 

দয়দে। 

  

 

  

 ৫.২ জরোফদ্ধতোয় োয়তো: 

 িরাফিতা যািধানীয অদনক পুদযাদনা ভস্যা। সখারা িায়গা দখর কদয অট্টাররকা রনভ মাণ , ভয়রা আফিমনায় পূণ ম 

সেদনি ব্যফস্থা, ভূরভ দসুেদদয দ্বাযা দখর ও বযার্ ওয়া রনস্কান খার , উন্ুক্ত িরাধাদযয অবাফ  ইতোরদ কাযদণ াভান্য 

বৃরিদতই িরাফিতা প্রকর্ আকায ধাযণ কযদে। এ ধযদণয আকরিক িরাফিতায় ফদচদয় সফর ক্ষরতগ্রস্থ দে কভ মিীরফ 

নাযী-পুরুল ও সকাভরভরত রক্ষাথীযা। এদদযদক ারনয নীদচ থাকা উন্ুক্ত ম্যানদার , সেন ইতোরদ এরেদয় রনযাদদ 

িরাফি যাস্তা াযাায কযায িন্য পায়ায ারব ম এরগদয় আদ। গতানুগরতকতা ও রফরধফি কাদিয ফাইদয িনদুদব মাগ 

কভাদত পায়ায ারব ম এয এ উদযাগ ভানুদলয প্রংায় রক্ত দয়দে।  

 
 

আকরিক িরাফিতায় সকাভরভরত রক্ষাথী ও অরপগাভী ভানুলদক যাস্তা াযাাদয ায়তায় পায়ায ারব ম 
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 ৫.৩ জহঙ্গ দভনোহবমোদন ংগ্রণ: 

 

 ফোয়োর  োমভ ি ও মমভ মিনফন্স অমিদপ্তনরর অকুন োভয় কমীবৃন্দ অন্যোন্য বোমেীর োনে সমৌথবাদফ ১৯টি জঙ্গী 

মবনরোিী অমভযোনে অংলগ্রণ কনরনে। যািাী সিরায সগাদাগারেদত রযচাররত জঙ্গী মবনরোিী অরবমাদন এ অরধদপ্তদযয 

পায়াযম্যান িনাফ সভা: আব্দুর ভরতন লোোদোৎ বরণ করোর প্রেমিন  এ িরনণর অমভযোনে অমিদপ্তনরর  িম ো বোড়োন  

২০১৭-১৮ োন য িোমব প্রফোন ি প্রেমেং স্কু ও এমপমবএে মবনলোময়  প্রেমেং প্রন্টোনরর মোধ্যনম ইন োমনধ্য প্রমোট ১৯৯ জে 

কমীনক েমলিণ েদোে করো নয়নে। 

  

জহঙ্গ দভনোহবমোদন ন্যোন্য ফোহনীয োদথ পোয়োয োহব য 

 

 

 ৫.৪ াভারিক সমাগাদমাগ ভাধ্যভ: 

 তথ্য ও সমাগাদমাগ প্রভেরক্তয প্রাদযয দঙ্গ দঙ্গ  অন্যান্য উন্নত সদদয ন্যায় ফাংরাদদদও ইন্টাযদনর্ 

ব্যফাযকাযীয ংখ্যা প্ররতরনয়ত ফােদে। আয এ সদদ ইন্টাযদনর্ ব্যফাযকাযীগদণয অরধকাংই তা ব্যফায কদযন ভরত 

সপবুক, ইন্পোগ্রাভ, ররংকি-ইন, টুইর্ায, রন্টারযস্ট ইতোরদ াভারিক সমাগাদমাগ ভাধ্যভ ব্যফাদযয প্রদয়ািদন। ব্যরক্ত ও 

সফযকারয প্ররতষ্ঠাদনয াাার ফতমভাদন সদব্যাী আর্ তারধক যকারয অরপ দাপ্তরযক কাদি াভারিক সমাগাদমাগ 

ভাধ্যভ ব্যফায কযদে এফং এ ংখ্যা ভদয়য দঙ্গ দঙ্গ বৃরি াদে। রিরির্ারাইদিদনয  এই ভেদগ ররেদয় না সথদক 

পায়ায ারব ম ও ররবর রিদপন্প অরধদপ্তযও  াভারিক সমাগাদমাগ ভাধ্যদভয রফদলত সপবুদকয াদথ রনদিদক ভেক্ত 

কদযদে। পায়ায ারব ম ও ররবর রিদপন্প অরধদপ্তদযয আওতাধীন ভাঠ ম মাদয়য দপ্তযগুদরাও  াভারিক সমাগাদমাগ 

ভাধ্যভ ব্যফায কদয সফাগ্রীতাদদয প্ররতরিয়া, সফায িীকযদণ নতুন নতুন আইরিয়া, অরবদমাগ-অনুদমাগ ও ভতাভত 

রফদেলণ  কদয স  অনুমায়ী ব্যফস্থা গ্রদণয সুরফধা কাদি রাগাদে। াাার সপবুক ম্যাদঞ্জাদযয রবরিও কররং সুরফধা 

ব্যফায কদয অাদযনার কাদি উর্ধ্মতন ও রফদলজ্ঞদদয রনকর্ দত যাভ ম সনয়া মাদে। তাৎক্ষরণক াভারিক 

সমাগাদমাগ ভাধ্যদভয এই ফহুভারিক ব্যফায ব্যাক ভাদৃত দয়দে। 

 
 

সপবুক এয ফহুভারিক ব্যফাদযয ভাধ্যদভ সফাগ্রীতাদদয প্ররতরিয়া িানা মাদে আফায িনরতকয প্রচাযনাও চারাদনা 

মাদে 
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 ৫.৫ িাতীয় িরুরয সনর্ওয়াকম “৯৯৯”-এ  অন্তর্ভ মরক্ত: 

  

 িাতীয় িরুরয সফা সকন্দ্র “৯৯৯” এয ভাধ্যদভ এোমু্বদরন্প সফা রনরিতকযা   সম সকান প্রাকৃরতক ও ভানফসৃি 

দুদম মাদগ তাৎক্ষরণক াো প্রদান কযা দে। পায়ায ারব ম ও ররবর রিদপন্প অরধদপ্তদযয কভীগণ অন্যান্য ংস্থায 

াাার  এ িরুরয সফা সকদন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ দারয়ত্ব ারন কদয আদে। এ সল্পরাইন  ব্যফায কদয ২০১৮ াদর 

১০২৬০টি কদরয ভদধ্য ৭১১২টি কদর াো সদয়ায আফেকতা সদখা সদয়। াো প্রদানকৃত করগুদরায ভদধ্য  ৬৪৬২ টি 

অরিকাদেয এফং ৬৫০টি দুঘ মর্নায ংফাদ মাদত  অরধদপ্তদযয কভীদদয  তাৎক্ষরণক াো প্রদান রনরিত কযা দয়দে। 

   

  

িাতীয় িরুরয সনর্ওয়াকম “৯৯৯”-এ দারয়ত্বযত পায়ায ারব ম দস্যবৃন্দ 

 

 

 ৫.৬ ঘূরণ মঝে/ াইদক্লান: 

  

 আর্দ্ ম গ্রীিভন্ডদর অফরস্থত ফাংরাদদদয  স্বতন্ত্র সবৌদগাররক অফস্থান এদদদ সভৌসুভীফায়ূয  দঙ্গ দঙ্গ প্ররতফেযই 

ফ মনাা ঘূরণ মঝে,  কারবফাখী ঝে এফং র্দন মদিা ফদয় আদন। আইরা, রিয, ভাদন এয ভদতা  দুদম মাদগ কাি কদয 

পায়ায ারব ম এখন দক্ষ ও রযক্ক। রফগত ফেদয াযাদদদ সভার্ ৪৭ টি ঘৃমণ িঝনড় োড়ো মদনয় ফোয়োর োমভ ি ১৯জে 

মে  ও ৯২৯ জে আ নক উদ্ধোর কনরনে।  াম্প্ররতক ভদয় যািধানীয উয রদদয় দু’দপা ঘূরণ মঝে ফদয় মাওয়ায য 

অরিমত দক্ষতা কাদি রারগদয় দ্রুততভ ভদয়য ভদধ্য সবদঙ্গ ো ও উদে ো গাে অাযণ কদয িনিীফদন স্বরস্থ 

আনায় যািধানীফার পায়ায ারব ম ও ররবর রিদপন্প অরধদপ্তদযয ভূয়ী প্রংা কদযদে।  

 

  

ঘূহণ যঝদড় রবদঙ্গ ড়ো ও উদড় ড়ো গোে োযন কদয জনজীফন স্বোবোহফক যোখোয় হনদয়োহজত পোয়োয োহব য কভীবৃন্দ 

 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A7%80
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 ৫.৭ সযাি র্র: 

 

 িীফদনয তারগদদই ভানুল একস্থান দত অন্যস্থাদন গভনাগভন কদয আয এ সদদ গভনাগভদনয  অন্যতভ ভাধ্যভ 

দরা েকথ । ফতমভাদন েকথ ব্যফাযকাযীদদয রনকর্ দুঘ মর্না একটি দুদম মাগ রদদফ সদখা রদদয়দে। েক  দুঘ মর্নায় 

ফতমভাদন প্ররতফেয ভতুোয তকযা ৬০ িদনয অরধক। পায়ায ারব ম ও ররবর রিদপন্প অরধদপ্তয সম সকান েক 

দুঘ মর্না ংগঠিত ফায য উিাযকাদি রনদয়ারিত য়। সস্টদনয ংখ্যা ীরভত ওয়ায় দ্রুত াোদান রনরিতকদল্প  

গুরুত্বপূণ ম রফরবন্ন েক/ ভা-েদকয ৯৩টি স্থাদন আধুরনক ািযঞ্জাদভ রিত  উিায মান ও এোমু্বদরন্প ইউরনর্ 

সভাতাদয়ন কযা দয়দে। তাোো, ঈদদয ভয় গারেয গরতদফগ ীরভত যাখায িন্যও এ কর ইউরনর্ প্রচাযনা চাররদয় 

থাদক। গতফেয চালু ওয়া এ ভতী উদযাগটি একটি Best Practice রাদফ িনগদণয রনকর্ ভাদৃত ওয়ায় এ 

ফেযও চচ মাটি  অনুসৃত দে। 

  

 

 ৫.৮ াাে ধদ উিায কাম মিভ: 

  

 আভাদদয াারে অঞ্চদরয উদযয রদদকয ভাটিদত কঠিন ররায উরস্থরত না থাকায় াাে ধদয আঙ্কা 

এভরনদতই সফর। তন্দধ্য আভযা ফফা ও চালাফাদদয িন্য াাদেয উদযয রদদকয ক্ত ভাটিয স্তয সকদর্ সপরায় 

াাে ধ এখন প্ররত ফেদযয অফেম্ভাফী দুদম মাগ রদদফ সদখা রদদয়দে। গত ২০১৭-১৮ াদর সভার্ ৫২ টি পোোড় িনর 

ঘটেো ঘনটনে প্রযগুনোন  ফোয়োর োমভ ি োড়ো মদনয় ৯১ জে মে  ও ৫২ জে আ নক উদ্ধোর কনরনে। এেোড়ো পোোড় িন  

আ / মেন র ংখ্যো হ্রোন ব িো আগমনের পূনব িই  কি োমূক মোইমকং ও গণংনযোগ কোয িক্রম চোোনেো নয়নে। 

মবমিবদ্ধ ও অমপ ি  দোময়ত্ব েো ওয়ো নত্বও পোোড় িন ফোয়োর োমভ ি ও মমভ মিনফন্স কমীনদর প্রবো কোয িক্রম 

স্থোেীয়ম কনর মেকট ভূয়লী েলংো অজিে কনরনে। 

  

াাে ধদ পায়ায ারব ম ও ররবর রিদপন্প এয উিায কাম মিভ 
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 ৫.৯ ফন্যায় উিায কাম মিভ ও িাণাভগ্রী রফতযণ: 

  

 াম্প্ররতক ভদয় সদদয উত্তযাঞ্চর ও াওে এরাকায় আগাভ ফন্যা ংগঠিত য়। ফন্যায় কুরেগ্রাভ, নীরপাভাযী, 

রারভরনযার্, সভৌরফীফািায সিরায রফস্তীণ ম এরাকা লারফত য়। এদন  রযরস্থরতদত ংরেি সিরা প্রাকদদয ারফ মক  

দমাগীতা রনদয় পায়ায ারব ম ও ররবর রিদপন্প অরধদপ্তদযয স্থানীয় ইউরনর্ ও ওয়ার্ায সযকুে ইউরনর্ ভরিতবাদফ  

উদ্রুত এরাকায় উিায কাি রযচারনায াাার রফশুি ারন, ারন রফশুিকযণ ট্যাফদরর্ ও িান াভগ্রী রফতযণ কদয। 

এভনরক গতানুগরতকতায ফাইদয রগদয় ফাঁধ ংযক্ষণ ও সভযাভদত কাদি স্থানীয়দদয াায্যও  কদয। পদর, ারনয সতাদে ায় 

ম্বর সবদ মাওয়া এ কর দুস্থ ভানুদলয রনকর্ পায়ায ারব ম ও ররবর রিদপন্প আস্থা ও রনব মযতায প্রতীক রদদফ সদখা 

সদয়। 

  

 ৫.১০ শু –ারখ  উিায: 

 সকফর অরিকাে , েক ও সনৌ দুঘ মর্না ফা ভূরভকদেয ভদতা প্রাকৃরতক দুদম মাদগ আিান্ত দরই নয় , সোট্ট সথদক 

সোট্ট ঘর্নায়ও ছুঁদর্ রগদয় প্রাণ ফারি যাখদেন পায়ায ারব ম ও ররবর রিদপন্প অরধদপ্তদযয উদযাভী কভীযা। সাক সই 

শু-ারখ আয সাক ভানুল। যািাীদত তাদয িরেদয় মাওয়া ফন্ত ফাউরয উিায , ফগুোয ধূনদর্ রযতেক্ত কূদ দে 

মাওয়া োগর উিায , ঢাকা রফশ্বরফযারদয়য  গাে দত আত ফাি ারখ উিায , রারফাদগ ওয়ার্ায রযিাব মায ট্যাংদক দে 

মাওয়া সকাযফানীয শু উিায , ফহুতর বফদনয কারণ ম দত সালা রফোর উিায প্রভৃরত নিয সকদেদে এরাকাফাীয। তাযা 

িীদফয প্ররত এ ধযদণয ভরভ মতা ও দয় ওয়ায়  পায়ায ারব ম ও তাদদয কভীদদয ভূয়ী  প্রংা কদযদেন। স্থানীয় 

রিকাগুদরাও এ ধযদণয ঘর্নাগুদরাদক রদযানাভ কদযদে। রিকাগুদরায ভাধ্যদভ এরাকাফাী এ ধযদণয ইরতফাচক াো 

বরফষ্যদতও থাকদফ  ফদর আাফাদ ব্যক্ত কদযদেন।  

  

টিএহ দত উদ্ধোযকৃত হফন্ন প্রজোহতয ফোজ সুউচ্চ বফদনয কারণ ম দত িীফদনয ঝুরিঁ রনদয় সালা 

রফোর উিায কযদে পায়ায ারব ম কভী 
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 ৫.১১ রফি ঈদ উরদক্ষে রফদল সফা কাম মিভ রযচারনা: 

 

 রফি ঈদ উরদক্ষে েক ও সনৌ দথ মাতায়াতকাযীদদয প্ররতফেযই দুঘ মর্নায রকায দত য়। এফ দুঘ মর্নায় 

ভররা, ফদয়াদিেষ্ঠ ও রশুদদয রঞ্চ/েরায ও ফাদ উঠদত রগদয় সমন দুঘ মর্নায় আত রনত না য় তায িন্য পায়ায 

ারব ম ও ররবর রিদপন্প এয কভীগণ রফদল ায়তা কযা  তাদদয ভদধ্য দচতনতাভরক ররপদরর্ রফতযণ এফং 

ংরেি রঞ্চঘাদর্ তকমতাভরক ভাইরকং কদযদে। এয  ভাধ্যদভ  ইো থাকদর রফরধফি কাঠাদভায ফাইদযও সম 

িনদফাভরক কাি কযা মায় স তেটি প্ররতরষ্ঠত দয়দে। 

  

সফার্/র-সফার্/ রদঞ্চ উঠানাভায় দমারগতা কযদে পায়ায ারব ম  কভীবৃন্দ  

  

ঘার্ াযাাদয দমারগতা কযদে পায়ায ারব ম  কভীবৃন্দ অনরাইন িাতীয় রিকায় পায়ায ারব মদয অকুন্ঠ 

প্রংা 

 

 ৫.১২ ধূভান ভৄক্ত এরাকা সঘালণা: 

 

 ধূভাদন রফলান। ধূভাদনয পদর ধূভায়ী একরদদক সমভন রনদিদক ভতুেয রদদক রনদয় সমদত থাদক অন্যরদদক 

অতকম ধূভায়ীয জ্বরন্ত অফরিাং দত সৃি আগুদন প্ররতফেয িান-ভাদরয ব্যাক 

ক্ষরত ারধত য়। অরি প্ররতদযাধ ও রনফ মাণ পায়ায ারব ম ও ররবর রিদপদন্পয ভর 

কাম মাফরীয একটি ওয়ায় ভনস্তারিকবাদফ  ধূভান রযায কযায আফেকতায় 

অরধদপ্তয আওতাধীন কর দপ্তয ও  সস্টনদক ধূভানভৄক্ত এরাকা সঘালণা কযা 

দয়দে। এোো অরধদপ্তয আওতাধীন দপ্তয/সস্টদনয দ মনীয় স্থাদন “ধূভানদক না 

ফলুন” রস্টকায রাগাদনায ভাধ্যদভ এদক রনরুৎারত কযা দে। 
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 ৫.১৩ রফদুেৎ াশ্রয়: 

 

রফদুেৎ সদদয চাররকা রক্ত। সদদ রফদুেদতয চারদায তুরনায় 

রফদুেৎ উৎাদন কভ ওয়ায়  ীরভত উৎাদদনয ঠিক ও াশ্রয়ী 

ব্যফায প্রদয়ািন । রফদুেদতয ঠিক ব্যফায রনরিতকদল্প অরধদপ্তয 

ও আওতাধীন দপ্তযভদ কক্ষ তোগ কযায ভয় বফদুেরতক 

যঞ্জাভারদয সুইচ ফন্ধ কযা রনরিত কযায ব্যফস্থা সনয়া দয়দে। 

তাোো অরধদপ্তয  আওতাধীন দপ্তয/সস্টন ভদ রএপএর ও  

এরইরি ফারত প্ররতস্থান কযা দয়দে। রফদুেৎ াশ্রদয় দদক্ষটি 

একটি উত্তভ চচ মা রদদফ ব্যফাযকাযীদদয রনকর্ ভাদৃত দয়দে। 

 

 

 ৫.১৪  করভউরনটি বরারন্টয়ায প্রস্তুতকযণ:  

 

 ২০১১ োন উন্নয়ে নযোগী ংস্থোর আমে িক োয় োয় ফোয়োর 

োমভ ি ও মমভ মিনফন্স অমিদপ্তর দুনয িোগ প্রমোকোনবোর েস্তুম  মননব 

৬২০০০ কমমউমেটি ভোমন্টয়োর ত মরকরনণ কোজ শুরু কনর। ২০১৮ াদর 

৩,৬২১ িন  এ পয িন্ত সভার্ ৪১,৪০২ জে এরাকা রবরত্তক কমমউমেটি 

ভোমন্টয়োর প্ররমজনেলে কনর প্রমৌমক েমলিণ েদোে করো নয়নে । মবমভন্ন 
আগুে ও দুঘ িটেোয় এ ক কমমউমেটি ভোমন্টয়োর ফোয়োর োমভ ি ও 

মমভ মিনফন্স অমিদপ্তনরর কমীনদর কাঁনি কাঁি প্ররনে কোজ কনর এক 

অেন্য দৃষ্টোন্ত স্থোপণ কনরনে। 
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