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জনাব মবিক োঈদ মা বুব 

যুগ্মেবিব 

সুরক্ষা সেবা ববভাগ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

বাাংলাবদশ েবিবালয়, ঢাকা। 

ে ব াবগিায়: সুরক্ষা সেবা ববভাবগর কম িকিিা-কম িিারী এবাং অধীন অবধদপ্তবরর কম িকিিা-কম িিারীবৃন্দ।  

I 



  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

 

 

জার্ির র্িিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহমান  

II 



  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

 

 

 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদে সরকাবরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্সনা 

III 



  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

 

সূচিপত্র 

ক্রম র্বষয় পৃষ্ঠা নাং 

1.  পটভূমি ১ 

2.  ক্রিমিকাশ ২ 

3.  রূপকল্প ৩ 

4.  অমভলক্ষ্য  ৩ 

5.  সরকাররর মিিবাচিী ইশরেহার ২০১৮-এর লক্ষ্যিাত্রা অর্ব ি সংক্রান্ত  ৪ 

6.  উদ্ভািিী কার্বক্রি  ৭ 

7.  েথ্য অমিকার ৩৫ 

8.  উরেখরর্াগ্য কার্বািমল ৩৬ 

9.  আইি-মিমি/পমরপত্র প্রণয়ি/সংরশািি সংক্রান্ত ৩৮ 

10.  জর্লা প্রশাসক সরেলি-২০১৯ এ গৃ্হীে মসদ্ধান্ত ও িাস্তিায়ি ৩৯ 

11.  মুজিববর্ব উদর্াপি ৪০ 
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পটভূবম: জনগবণর শদারবগাড়ায় শসবা শি ৌঁবে শদওয়ার লবযে সরকার 19 জানুয়ার্র 2017 িার্রবখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র 

অধীবন সুরযা শসবা র্বভাগ সৃজন কবর। এ র্বভাবগর অধীবন মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তর, ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স 

অর্ধদপ্তর, ইর্মবেেন ও িাসবিার্ ি অর্ধদপ্তর এবাং কারা অর্ধদপ্তর রবয়বে। বাাংলাবদে সর্িবালবয়র ৮ নাং ভববন সুরযা শসবা 

র্বভাগ-এর কার্ িক্রম ির্রিার্লি হবে। জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমর্ি ২য় শময়াবদ ০৭.০১.২০১৯ িার্রবখ স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী র্হবসবব দার্য়ত্বভার েহণ কবরন। র্বশ্বব্যািী কবরানাভাইরাস মহামার্রর মবেও বাাংলাবদে সরকার 

কর্তিক শ ার্ষি স্বাস্থ্ের্বর্ধ র্থার্থভাবব অনুসরণ কবর এ র্বভাগ ও অধীন অর্ধদপ্তরসমূবহর কার্ িক্রম প্রায় স্বাভার্বক রাখা 

সম্ভব হবয়বে। 

সুরযা শসবা র্বভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র অনুবমার্দি বিিমান জনবল ২৭৭ জন। িন্মবে ১ম শের্ণ-৫১ জন, ২য় শের্ণ-৩৩ 

জন, ৩য় শের্ণ-৮২ জন এবাং ৪থ ি শের্ণ-৩৬ জন কম িরি। বিিমাবন ৭৫টি িদ শূন্য আবে। িাসবিার্ ি ও র্ভসা শসবা 

সহর্জকরবণর লবযে ১৫টি শদবের ১৯টি বাাংলাবদে র্মেবন িাসবিার্ ি ও র্ভসা উইাং শখালা হবয়বে। এগুবলা হবে-১. শরাম, 

ইিার্ল, ২. র্নউইয়কি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩. ওয়ার্োংর্ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ৪. দুবাই, সাংযুক্ত আরব আর্মরাি, ৫. কুবয়ি র্সটি, 

কুবয়ি, ৬. র্রয়াদ, শস র্দ আরব, ৭. মাস্কর্, ওমান, ৮. শদাহা, কািার, ৯. বার্ম িাংহাম, যুক্তরাজে, ১০. অবর্ায়া, কানািা ১১. 

লন্ডন, যুক্তরাজে, ১২. আবুধাবী, সাংযুক্ত আরব আর্মরাি, ১৩. শজদ্দা, শস র্দ আরব, ১৪. কুয়ালালামপুর, মালবয়র্েয়া, ১৫. 

মানামা, বাহরাইন, ১৬. বাাংলাবদে হাই কর্মেন, র্সঙ্গাপুর, ১৭. র্প্রবর্ার্রয়া, সাউথ আর্িকা, ১৮. বাাংলাবদে কনসুেবলর্ 

শজনাবরল, হাংকাং এবাং ১৯. জদ িান, আম্মান। এসব র্মেবন বিিমাবন ৩০ জন কম িকিিা ও কম িিারী দার্য়ত্ব িালন করবেন। 

সুরযা শসবা র্বভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরকার্র র্নবদ িেনা শমািাববক র্থাসমবয় ও র্থার্থভাবব বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত 

(এর্িএ) বাস্তবায়ন, জািীয় শুদ্ধািার শক েল (এনআইএস) বাস্তবায়ন, শর্কসই উন্নয়ন অভীষ্ট অজিন (এসর্ির্জ), ইস্তামু্বল প্ল্োন 

অব অোকেন (আইর্িওএ) বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী কম িির্রকল্পনা, শসবা িদ্ধর্ি সহর্জকরণ (এসর্িএস), স্মল ইমপ্রুভবমন্ট প্রবজক্ট 

(এসআইর্ি) ইিোর্দ কার্ িক্রম সফলভাবব বাস্তবায়ন কবর আসবে।  

 

স্বাধীনিার ম ান স্থপবি জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মাবনর সুব াগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ  াবেনা, ২০৪১ 

বিস্টাবের মবে এবদশবক একটি উন্নি সদবশ রূপান্তবরর অঙ্গীকার ব্যক্ত কবরবেন। উন্নি সদবশর অপবর া িিায় মাদকমুক্ত 

েমাজ প্রবিষ্ঠা একটি অন্যিম বনণ িায়ক। অববধ মাদবকর সোবল সেবক সদশ ও জাবিবক রক্ষা করার লবক্ষে মাদক 

অপরাধীবদর ববরুবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বজবরা টলাবরন্স স াষণা কবরবেন এবাং ইবিামবে একটি অোকশন প্লান মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর কা িালয় কর্তিক অনুবমাবদি  বয়বে। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর মাদক বনয়ন্ত্রবণ এবদবশ সনাডাল এবজবন্স 

ব বেবব কাজ করবে। মাদবকর ববরুবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বজবরা টলাবরন্স নীবি বাস্তবায়বন মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তরবক 

শবক্তশালী করার লবক্ষে অবধদপ্তবরর জনবল ১৭০৬  বি ৩০৫৯-এ উন্নীি করা  বয়বে। 

 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০,’ যুবগাপব াগী কবর ‘মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ (োংবশাধন) আইন ২০২০’ প্রণয়ন করা  বয়বে। নতুন 

আইবন ইয়াবা সিারাকারবারীর েবব িাচ্চ শাবস্ত মৃতুেদবের ববধান রাখা  বয়বে। উক্ত আইবন মাদকবিারাকারবারীর পাশাপাবশ 

মাদক ব্যবোয় অে ি স াগানদািা, পৃষ্ঠবপাষকিাদানকারী ও মদদদািাগণ োংবিষ্ট ধারায় বনধ িাবরি দবের অনুরূপ দবে দবেি 

 ববন মবম িও ববধান রবয়বে। উক্ত আইবন সমাবাইল সকাবট ির মােবম মাদকবিারাকারবারীবদর শাবস্তর পবরবধ বৃবে করা 

 বয়বে। অর্ধদপ্তর কর্তিক দাবয়রকৃি শির্ন্ডাং মামলাসমূবহর সার্ব িক কার্ িক্রবম গর্িেীলিা আনয়বনর লবযে এ আইবন মাদক 

অিরাবধর মামলাসমূহ র্বিাবরর এখর্িয়ার সম্পন্ন আদালি র্নধ িারবণরও র্বধান রাখা রবয়বে। এোড়া মাদকাসক্ত ব্যর্ক্ত 

েনাক্তকরবণ উক্ত আইবন শিািবর্স্ট অন্তর্ভ িক্ত করা হবয়বে। 
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ক্রমববকাশ  

১৯.০১.২০১৭ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র একটি পৃেক ববভাগ ব বেবব সুরক্ষা সেবা ববভাবগর কা িক্রম শুরু; 

০৪.০৫.২০১৭ : নবসৃবজি ববভাগ ব বেবব নতুনভাবব রাজস্বখাবি ২০৯টি পদ সৃজন; 

২০১৩-২০১৪ : ১৫টি সদবশর ১৯টি বমশবন পােবপাট ি ও বভো উইাং িালুকরণ; 

২৯.০৭.২০১৭ : ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার সকরাণীগবে স্থানান্তর; 

২০১৬-২০১৭ : পৃেক ববভাগ ব বেবব বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত বাস্তবায়বনর কা িক্রম শুরু এবাং চুবক্ত বাস্তবায়বনর সক্ষবে 

অবজিি নম্বর ৯৬.৪২%; 

২০১৭-২০১৮ : বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত েফলভাবব বাস্তবায়ন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বনকট  বি েম্মাননাপে গ্র ণ; 

১৯.০৭.২০১৮ : ই-পােবপাট ি প্রবিিবনর লবক্ষে জাম িানীর সভবরবডাজ বজএমববএইি নামক সকাম্পাবনর োবে চুবক্ত স্বাক্ষর; 

২২.০১.২০২০ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্সনা কর্তিক ২২ জানুয়ার্র, ২০২০ িার্রবখ ই-িাসবিার্ ি ও উত্তরাস্থ্ 

িাবস িানালাইবজেন কমবপ্ল্ক্স (ই-িাসবিার্ ি ভবন)-এর শুভ উববাধন;                  

২৭.১২.২০১৮ : মাদক ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠবিাষকবদর োর্স্তর র্বধানসহ ইয়াবা ব্যবসায়ীবদর সবব িাচ্চ োর্স্ত মৃত্যেদবন্ডর র্বধান 

শরবখ মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ আইন  ২০১৮ প্রণয়ন করা হয় র্া ২৭ র্িবসম্বর ২০১৮ িার্রখ কার্ িকর  হবয়বে।  

২০১৯ : ‘মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবর কম িরি ১০ম শেি ও িদর্নম্ন ির্ িাবয়র কম িকিিা-কম িিারীবদর জন্য শরেন 

নীর্িমালা  ২০১৯’ প্রণয়ন করা হয়। 

২০১৯ : ‘শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় ও পুনব িাসন শকন্দ্রগুবলার জন্য সরকার্র অনুদান সাংক্রান্ত নীর্িমালা  

২০১৯’ প্রণয়ন করা হয়। 

২০২০ : মাদক অিরাবধর মামলাসমূহ দ্রুি র্নষ্পর্ত্তকবল্প মাদকদ্রব্য অিরাধসমূহ ট্রাইবুেনাবলর ির্রববিি অিরাবধর 

গুরুত্ব অনুর্ায়ী ‘এখর্িয়ারসম্পন্ন আদালি’ কর্তিক র্বিার্ ি হবার র্বধান শরবখ মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ আইন  

২০১৮ সাংবোধন কবর ‘মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ (সাংবোধন) আইন  ২০২০’ প্রণয়ন করা হয়। 

২০২১ : ‘মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তর (কম িিারীবদর শিাোক ও সামেীর প্রার্ধকার) র্বর্ধমালা-২০২১’ প্রণয়ন করা 

হয় র্া  ২৩ শম ২০২১ িার্রবখ বাাংলাবদে শগবজবর্ প্রকার্েি হয়। 
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রূপকল্প (Vision) : সুরবক্ষি নাগবরক। 

অবভলক্ষে (Mission): প্রাবিষ্ঠাবনক েক্ষমিা বৃবে, দুব িাগ সমাকাববলা, মাদক বনয়ন্ত্রণ, সুষ্ঠু কারা ব্যবস্থাপনা এবাং 

বববদশ গমনাগমন আবরা ে জ, সটকেই ও েমবয়াপব াগী করার মােবম নাগবরক সেবা ও নাগবরক ম িাদা বৃবে করা। 

বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত (APA) : সুরক্ষা সেবা ববভাগ সৃবষ্টর পর সেবক প্রবিেক অে িবেবর বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত 

বাস্তবায়ন কবর আেবে। গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ েরকাবরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা সেবা ববভাগবক ২০১৭-১৮ অে িবেবরর 

বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত দক্ষিার েবঙ্গ বাস্তবায়বনর স্বীকৃবিস্বরূপ েম্মাননাপে প্রদান কবরবেন। সুরক্ষা সেবা ববভাগ ২০১৯-

২০ অে িবেবরর বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত’সি ৮৬.৪৩ নম্বর অজিন কবরবে। মবন্ত্রপবরষদ েবিব এবাং েবিব, সুরক্ষা সেবা ববভাবগর 

মবে ১৭ সেবেম্বর ২০২০ িাবরবখ সুরক্ষা সেবা ববভাবগর ২০২০-২১ অে িবেবরর বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত স্বাক্ষবরি  য়  াবি 

৬৬টি কম িেম্পাদন সূিক অন্তর্ভ িক্ত করা  য়। ২০২০-২১ অে িবেবরর চূড়ান্ত অগ্রগবির প্রবিববদন এবাং দাবখলকৃি েকল প্রমাণক 

প িাবলািনা কবর এবপএ টিবমর সুপাবরবশর আবলাবক অধীন িারটি দপ্তর/োংস্থার মবে ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স 

অবধদপ্তর ৯৪.৯৭ নম্বর অজিন কবর ১ম  বয়বে। ২০২১-২২ অে িবেবরর চূড়ান্ত এবপএ ১৬ জুন ২০২১ িাবরবখ APAMS 

েফটওয়োর-এর মােবম মবন্ত্রপবরষদ ববভাবগ দাবখল করা  য় এবাং ১৮ জুলাই ২০২১ িাবরবখ েবিব, সুরক্ষা সেবা ববভাগ 

এবাং মবন্ত্রপবরষদ েবিব মব াদবয়র মবে স্বাক্ষবরি  য়।  াবি সমাট ৪৭টি কম িেম্পাদন সূিক রবয়বে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর উপবস্থবিবি েবিব, সুরক্ষা সেবা ববভাবগর োবে অধীন িারটি দপ্তর/োংস্থার প্রধানগবণর োবে ২৭ 

জুন ২০২১ িাবরবখ ২০২১-২২ অর্বেবরর বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত স্বাক্ষবরি  বয়বে। মবন্ত্রপবরষদ ববভাগ কর্তিক প্রণীি ২০২১-

২২ অে িবেবরর বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত প্রণয়ন, পবরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বনবদ িবশকায় সুশােন ও োংস্কারমূলক কা িক্রম 

স মন-জািীয় শুোিার সকৌশল, অবভব াগ প্রবিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রবিশ্রুবি, ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন এবাং িথ্য অবধকার 

বাস্তবায়ন কম িপবরকল্পনােমূ বক েমবিিভাবব এবপএ’র অাংশ ব োবব অন্তর্ভ িক্ত করা  বয়বে।  াবি োংবিষ্ট অবফবের 

Allocation of Business বা কা িিাবলকার্ভক্ত কম িকাে বাস্তবায়বন ৭০ নম্বর এবাং আববিক সকৌশলগি উবেবির 

আওিায় জািীয় শুোিার সকৌশল, অবভব াগ প্রবিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রবিশ্রুবি, ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন এবাং িথ্য 

অবধকার কম ি-পবরকল্পনােমূ  বাস্তবায়বনর জন্য েব িবমাট ৩০ নম্বর বরাে োকবব। 

 

২০২০-২১  অে িবেবরর বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।  

জািীয় শুোিার সকৌশল বাস্তবায়ন (NIS) : মবন্ত্রপবরষদ ববভাবগর বনবদ িশনা সমািাববক ২০১৬-১৭ অে িবের সেবক সুরক্ষা 

সেবা ববভাগ জািীয় শুোিার সকৌশল বাস্তবায়ন কবর আেবে। সুরক্ষা সেবা ববভাবগর েবিব-এর সনর্তবত্ব ননবিকিা কবমটি গঠন 

করা  বয়বে। সুরক্ষা সেবা ববভাগ ২০১৯-২০ অে িবেবরর জািীয় শুোিার সকৌশল কম িপবরকল্পনায় ববণ িি কা িক্রবমর ববপরীবি 

চূড়ান্ত মূল্যায়বণ ৫১টি মন্ত্রণালয়/ববভাবগর মবে সুরক্ষা সেবা ববভাগ ১৫িম স্থান অজিন কবরবে। ২০২০-২১ অে িবেবর শুোিার 

সকৌশল কম িপবরকল্পনায় ১৩টি অবধবক্ষবে/ববষবয় সমাট ৩৬টি কম িেম্পাদন সূিক অন্তর্ভ িক্ত করা  য়। সুরক্ষা সেবা ববভাবগর 

২০২০-২১ অে িবেবরর জািীয় শুোিার কম িপবরকল্পনা প্রণয়ন কবর ০৩ আগষ্ট ২০২০ িাবরবখ মবন্ত্রপবরষদ ববভাবগ সপ্ররণ করা 

 য়। ২০২০-২১ অথ িবেবর সুরযা শসবা র্বভাবগর বাবজবর্ শুদ্ধািার পুরষ্কার নামক নত্যন একটি অথ িননর্িক শকাি সৃজনপূব িক 

উক্ত শকাবি অথ ি বরাদ্দ করা হবয়বে। ২০২০-২১ অথ িবেবরর শুদ্ধািার শক েল কম িির্রকল্পনা বাস্তবায়বনর শযবে চূড়ান্ত 

মূল্যায়বণ এ র্বভাবগর অধীন িারটি দপ্তর/সাংস্থ্ার মবে ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তর ১ম এবাং মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ 

অবধদপ্তর ২য় স্থান অজিন কবরবে। িলবি ২০২১-২২ অে িবেবরর সুরক্ষা সেবা ববভাবগর শুোিার সকৌশল কম িপবরকল্পনা ০৬ 
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জুন ২০২১ িাবরবখ মবন্ত্রপবরষদ ববভাবগ সপ্ররণ করা  বয়বে এবাং সুরক্ষা সেবা ববভাবগর ওবয়বোইবট প্রকাশ করা  বয়বে। 

২০২১-২২ অে িবেবরর কম িপবরকল্পনায় প্রাবিষ্ঠাবনক ব্যবস্থা, আবে িক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবাং শুোিার োংবিষ্ট ও দুনীবি 

প্রবিবরাবধ ে ায়ক কা িক্রম বাস্তবায়বনর জন্য ১৭টি সূিক রবয়বে। 

সটকেই উন্নয়ন অভীষ্ট অজিন োংক্রান্ত : সটকেই উন্নয়ন অভীবষ্টর ৩.৫.১ এবাং ৩.৫.২ নাং টাবগ িট অজিবনর ববষবয় সুরক্ষা 

সেবা ববভাগ বলড বমবনবি/বলড এবজবন্স ব বেবব দাবয়ত্বপ্রাপ্ত। এেব টাবগ িট অজিবনর ববষবয় সুরক্ষা সেবা ববভাগ কর্তিক গৃ ীি 

কা িক্রবমর প্রবিববদন ১৭ সফব্রুয়াবর ২০১৯ িাবরবখ প্রধানমন্ত্রীর কা িালবয় সপ্ররণ করা  বয়বে। এেবডবজ ট্রাকাবর ৩.৫.১ এবাং 

৩.৫.২ নাং ইবেবকটবরর জন্য মাদক দ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর এবাং ১৬.৩.২-এর সক্ষবে কারা অবধদপ্তর িথ্য প্রদান কবর োবক। 

এেবডবজ’র অোকশন প্লোবন ববণ িি সুরক্ষা সেবা ববভাগ োংবিষ্ট প্রকল্পেমূব র বাস্তবায়ন অগ্রগবি বনধ িাবরি েবক ১৬ সফব্রুয়াবর 

২০২০ িাবরবখ প্রধানমন্ত্রীর কা িালবয় সপ্ররণ করা  য়। বজইবড’র কাঠাবমা অনু ায়ী ৮ম পঞ্চবাবষ িক পবরকল্পনার আবলাবক 

National Action Plan of Security Services Division, MoHA by Targets for the Implementation of 

SDGs  ববষয়ক  ালনাগাদ প্রবিববদন ১২ এবপ্রল ২০২১ িাবরবখ বজইবড’সি সপ্ররণ করা  বয়বে। 

েরকাবরর বনব িািনী ইশবি ার ২০১৮-এর লক্ষেমাো অজিন োংক্রান্ত : েরকাবরর বনব িািনী ইশবি ার ২০১৮’সি জবঙ্গবাদ 

ও মাদকবনমূ িল ববষবয় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা  বয়বে। মাদবকর ববরুবে বজবরা টলাবরন্স নীবি ও িলমান অবভ ান অব্যা ি রাখা, 

মাদকােক্তবদর পুনব িােবনর জন্য েরকাবর অে িায়বন োংবশাধনাগাবরর োংখ্যা বৃবে করা, িরুণবদরবক মাদবকর ভয়াল আেবক্ত 

সেবক মুক্ত করবি প্রবিটি সজলায় ১টি কবর েরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় ও পুনব িােন সকন্দ্র স্থাপন করা, সবেরকাবর মাদকােবক্ত 

বনরাময় ও পুনব িােন সকন্দ্রগুবলার েরকাবর অনুদান বৃবে করা, ই-পােবপাট ি ও ই-বভো িালু করা, েরকাবর প্রবিষ্ঠাবন সড-সকয়ার 

সেন্টার স্থাপন করা োংক্রান্ত লক্ষেমাো অজিবনর ববষবয় ইশবি াবর বববশষ গুরুত্ব আবরাপ করা  বয়বে। এ ববষবয় ০৮.০১.২০১৯ 

িাবরবখ অধীন দপ্তর/োংস্থােমূব র োবে েভা কবর ইশবি াবরর লক্ষেমাো অজিবনর ববষবয় কম িপবরকল্পনা গ্র ণ করা  বয়বে। 

ববভাবগর মাবেক েভায় উক্ত কম িপবরকল্পনা বাস্তবায়ন োংক্রান্ত অগ্রগবি প িাবলািনা করা  য়।    

সটকেই উন্নয়ন অভীষ্ট (এেবডবজ), পঞ্চবাবষ িক পবরকল্পনা এবাং বনব িািনী ইশবি ার-২০১৮ এর োবে ২০২০-২১ 

অে িবেবরর সুরক্ষা সেবা ববভাগ এবাং অধীন দপ্তর/োংস্থার বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্তবি ববণ িি কা িক্রবমর 

অোলাইনবমন্ট 

ক্রম 
নীবি/পবরকল্পনার 

নাম 

নীবি/পবরকল্পনার স  অাংবশর আবলাবক এবপএ'র 

কা িক্রম গ্র ণ করা  বয়বে 
এবপএ'র োংবিষ্ট কা িক্রম 

১ রূপকল্প ২০৪১ Bangladesh's aims to achieve high income 

status:  

 Per capita income of $12,500 (more than 

$16,000 in 2041 prices) 

রূপকল্প ২০৪১ অজিবন েময়াবে 

কম িপবরকল্পনা সমািাববক সুরক্ষা সেবা 

ববভাগ কাজ কবর  াবে। 

২ অষ্টম পঞ্চবাবষ িক 

পবরকল্পনা 

 

Part-2, Chapter-1, Section:1.4-8FYP 

Strategy for Improvement in Governesses 

and Institutions, Clause-1.4.6 (Page-187, 

191) "Achieve full coverage of electronic 

passports by 2025"; 

(২.৪.১) বববদশস্থ বমশনেমূব  ই-পােবপাট ি 

কা িক্রম িালুকরণ; (২.৫.১) অধীন 

অবফেেমূব  ই-পােবপাট ি সমাবাইল 

এনবরালবমন্ট ইউবনট েম্প্রোরণ। 

Part-2, Chapter-1, Section:1.4-8FYP 

Strategy for Improvement in Governesses 

and Institutions, Clause-1.4.6 (Page-187, 

191) To ensure better facilities for 

prisoners-  

 By allowing them to have access to 

professional training and counselling 

services  

 Develop advanced infrastructure to 

reduce prisoner burden and  

 Provide special care for female and 

under-aged prisoners. 

(৩.৫.২) কুবমিা সকন্দ্রীয় কারাগার 

পুন:বনম িাণ শীষ িক প্রকবল্পর সভৌি কা িক্রম 

বাস্তবায়ন; (৩.২.৩) মব লা কারাববন্দবদর 

োবে অবস্থানরি বশশুবদর জন্য সড সকয়ার 

স্থাপন। 

Part-2, Chapter-1, Section:1.4-8FYP 

Strategy for Improvement in Governesses 

and Institutions, Clause-1.4.6 (Page-187, 

191) Strengthen the capacity of the Fire 

Service and Civil Defence department to 

ensure public safety-  

(১.৩.৩) ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স 

অবধদপ্তবরর কম িকিিা কম িিারীবদর জন্য ৬টি 

বহুিল বববশষ্ট আবাবেক ভবন বনম িাণ শীষ িক 

প্রকবল্পর বডবপবপ মন্ত্রণালয় প িাবয়  ািাই 

বাোই েম্পন্নকরণ; (১.৩.৪) ফায়ার 

োবভ িবের েক্ষমিা বৃবের জন্য বঙ্গবন্ধু 
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 By investing in training of key 

emergency personals,  

 Importing necessary technologies and 

fire-fighting instruments to effectively 

carryout rescue operation during any man-

made or natural disasters. 

ফায়ার একাবডবম স্থাপন প্রকবল্পর জবম 

অবধগ্র ন কা িক্রম বাস্তবায়ন; (১.৬.১) 

ফায়ার োবভ িবের কম ি কিিাবদর েক্ষমিা 

বৃবের জন্য বববশষ লাবন িাং সেশন আবয়াজন 

 অবিবনব িাপণ ব্যবস্থাপনায় আরও আধুবনক ও 

যুবগাপব াগী প্রযুবক্ত (বহুিল ভববনর উপব াগী 

উচ্চিাবববশষ্ট মই, জামু্ব কুশন ইিোবদ) ব্যব াবরর 

লবক্ষে ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স-এর 

েক্ষমিা বৃবে। 

(১.৩.৫) ফায়ার োবভ িবের 

কম িকিিা/কম িিারীবদর েক্ষমিা বৃবের জন্য 

বববশষ লাবন িাং সেশন আবয়াজন। 

৩ মবন্ত্রেভার বেোন্ত 

বাস্তবায়ন 

 অবিবনব িাপণ ব্যবস্থাপনায় আরও আধুবনক ও 

যুবগাপব াগী প্রযুবক্ত (বহুিল ভববনর উপব াগী 

উচ্চিাবববশষ্ট মই, জামু্ব কুশন ইিোবদ) ব্যব াবরর 

লবক্ষে ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স-এর 

েক্ষমিা বৃবে। 

(১.৩.৫) ফায়ার োবভ িবের 

কম িকিিা/কম িিারীবদর েক্ষমিা বৃবের জন্য 

বববশষ লাবন িাং সেশন আবয়াজন। 

৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

প্রবিশ্রুবি ও 

বনবদ িশনা বাস্তবায়ন 

 আন্ত:োংস্থার েমিবয় মাদক পািারকারী, 

ব্যবোয়ী, সেবনকারী, মজুিকারীর ববরুবে 

মাদকবববরাধী অবভ ান অব্যা ি রাখবি  বব;  

 মাদকবববরাধী প্রিারণা  বর  বর েবড়বয় বদবি 

 বব এবাং এ ববষবয় েকল সেবণ/সপশার মানুষবক 

েম্পৃক্ত কবর জনেবিিনিা বাড়াবি  বব;  

 প িায়ক্রবম েরকাবরর বনব িািনী ইশবি ার 

স াবষি েকল সজলায় মাদকােবক্ত বনরাময় ও 

পুনব িােন সকন্দ্র স্থাপন ও সবেরকাবর বনরাময় 

সকন্দ্রেমূ বক কবঠার নজরদাবরর মবে আনবি 

 বব;  

 সোনাপািার/মাদক/ অস্ত্র/ বশশু ও 

মানবপািাবরর ববরুবে অবভ ান অব্যা ি রাখা;  

 এনবজও পবরিাবলি মাদকােবক্ত বনরাময় 

সকবন্দ্রর মােবম  াবি মাদক দ্রবব্যর ববস্তার; না 

 বট সেজন্য এ ধরবনর প্রবিষ্ঠানগুবলাবক  ো ে 

নজরদাবরর আওিায় আনা। 

(৪.১.২) মাদক বববরাধী অবভ ান কা িক্রম 

পবরিালনা; (৪.৩.১) েরকাবর/সবেরকাবর 

মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্রর কা িক্রম 

পবরদশ িন ও মূল্যায়ন; (৪.১.৩) আবয়াবজি 

এোনবফাে িবমন্ট কবমটির েভা; (৪.১.৪) 

আবয়াবজি মাদক োংক্রান্ত পবরবীক্ষণ েভা। 

(৪.১.৫) আবয়াবজি জািীয় মাদক বববরাধী 

কবমটির েভা। 

 গ্যাপ-এবরয়া এবাং সগ্রাে সেন্টারেমূব  

স্যাবটলাইট ফায়ার সস্টশন িালু করবি  বব;  

 ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরর 

কম িকিিা/কম িিারীবদর দক্ষিা ও কম িেম্পাদবন 

েক্ষমিা বৃবেকবল্প আধুবনক প্রবশক্ষণ একাবডবম 

বনম িাণ করা  বব;  

 নানা রকম দু িটনা, ভূবমকম্প এবাং পবরববশ 

ববপ িবয়র মি প্রাকৃবিক দুব িাগ সমাকাববলায় 

েক্ষমিা অজিবন ফায়ার োবভ িে ও বেবভল 

বডবফন্সবক প্রবয়াজনীয় পদবক্ষপ গ্র ণ করবি  বব; 

 বন্যা/দুব িাগ প্রবণ এলাকার ফায়ার োবভ িে ও 

বেবভল বডবফবন্সর অগ িাবনাগ্রাবম একটি ডুবুবর দল 

অন্তর্ভ িক্তকরণ। 

(১.৩.১) ১১টি মডাণ ি ফায়ার সস্টশন স্থাপন 

শীষ িক প্রকবল্পর আওিায় বনবম িি ফায়ার 

সস্টশন; (১.৩.২) সিাংবদবনাং এোবববলটি অব 

ফায়ার ইমাবজিবন্স সরেপন্স প্রকবল্পর কাজ 

বাস্তবায়ন; (১.৪.১) ফায়ার সষ্টশন স্থাপন 

নীবিমালা প্রণয়ন। 

 কারাগারেমূব র ধারণক্ষমিা বৃবের লবক্ষে 

েব িাত্মক পদবক্ষপ গ্র ণ করা;  

 ববন্দবদর উৎপাবদি পবের ববক্রয়লে অে ি  বি 

মজুবর প্রদাবনর ব্যবস্থা করা;  

(৩.৩.১) কারাববন্দবদর জন্য স্বজন বলাংক 

প্রকল্প বাস্তবায়ন; (৩.৫.১) ববন্দ ধারণ ক্ষমিা 

বৃবেকরণ; (৩.৫.৩) সকন্দ্রীয় কারা প্রবশক্ষন 

একাবডবম, রাজশা ী শীষ িক প্রকবল্পর বনম িাণ 

কাজ বাস্তবায়ন; (৩.৬.১) বনরাপত্তা ব্যবস্থা 
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 কারাগারবক ববন্দশালা নয় োংবশাধনাগাবর 

পবরবিিন করার পদবক্ষপ গ্র ণ করা  বব;  

 ববন্দবদর প্রবশক্ষণ বদবয় দক্ষ জনশবক্ত ব বেবব 

গবড় সিালা  বব;  

 কারাগাবর বনরাপত্তামূলক ব্যবস্থা 

অিোধুবনকীকরণ করা  বব;  

 বপ্রজন বলাংক স্থাপন;  

 কারা অবধদপ্তবরর কম িকিিা/কম িিারীবদর 

দক্ষিা ও কম িেম্পাদবন েক্ষমিা বৃবেকবল্প 

আধুবনক প্রবশক্ষণ একাবডবম বনম িাণ করা  বব। 

আধুবনকায়বনর লবক্ষে কা িক্রম গ্র ণ; 

(৩.৫.২) কুবমিা সকন্দ্রীয় কারাগার পুনবনম িাণ 

শীষ িক প্রকবল্পর সভৌি কাজ বাস্তবায়ন। 

 ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তবরর প্রধান 

কা িালয় বনম িাণ করা  বব;  

 ই-পােবপাট ি ও ই-সগইট কা িক্রম দ্রুি বাস্তবায়ন 

করবি  বব;  

 ই-বভো এবাং ই-ট্রাবভল পারবমট (ই-টিবপ) িালু 

করা  বব;  

 ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তবরর 

কম িকিিা/কম িিারীবদর দক্ষিা ও কম িেম্পাদবন 

েক্ষমিা বৃবেকবল্প আধুবনক প্রবশক্ষণ একাবডবম 

বনম িাণ করা  বব। 

(২.৭.১) বববভন্ন ইবমবগ্রশন সিক 

সপাবস্ট/ববমান বন্দবর স্থাবপি ই-সগইট; 

(২.৮.১) ১৬ আঞ্চবলক পােবপাট ি অবফে 

ভবন বনম িাণ শীষ িক প্রকবল্পর আওিায় ভবন 

বনম িাণ েম্পন্নকরণ; (২.৮.২) ইবমবগ্রশন ও 

পােবপাট ি প্রবশক্ষণ সকন্দ্র বনম িাণ শীষ িক 

প্রকবল্পর বডবপবপ মন্ত্রণালয় প িাবয়  ািাই 

বাোই েম্পন্নকরণ। 

৫ এম টি বব এফ 

 

 অবিম ড়া ও অবিবনব িাপণ;  

 সমৌবলক ও সপশাবভবত্তক প্রবশক্ষণ। 

(১.১.১)ববস্ত/বহুিলভবন/শবপাংমল/ ােপাি

ল ও অন্যান্য স্থাবন পবরিাবলি অবিবনব িাপণী 

ম ড়া কা িক্রম বাস্তবায়ন; (১.১.৩) 

প্রদানকৃি সমৌবলক প্রবশক্ষণ কা িক্রম 

পবরদশ িন ও মূল্যায়ন। 

 গণেবিিনামূলক কা িক্রম পবরিালনা; 

 মাদকবববরাধী অবভ ান পবরিালনা করা;  

 মাদকােক্তবদর বিবকৎো ও পুনব িােন। 

(৪.১.২) মাদকবববরাধী অবভ ান কা িক্রম 

পবরিালনা; (৪.১.১) বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন 

মাদকবববরাধী েবিিনিা সৃবষ্টবি 

প্রবশক্ষক/সমন্টর নিরী; (৪.২.২) 

েরকাবর/সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় 

সকবন্দ্র মাদকােক্তবদর বিবকৎো প্রদান 

 েকল পােবপাট ি অবফবে স ল্পবডস্ক স্থাপন;  

 নৈি নাগবরকত্ব েনদ প্রদান। 

(২.৩.১) প্রবােী বাাংলাবদবশগণবক নৈি 

নাগবরকত্ব প্রদান; (২.৬.১) পােবপাট ি সেবা 

ে বজকরবণর লবক্ষে স ল্পলাইন িালুকরবণর 

বনবমত্ত কা িাবদশ প্রদান। 

 কারাববন্দবদর সেবা প্রদান;  

কারাববন্দবদর সমৌবলক ও সপশাবভবত্তক প্রবশক্ষণ 

প্রদান। 

(৩.১.১) বববভন্ন সট্রবড প্রদানকৃি প্রবশক্ষণ, 

উৎপাদন এবাং লভোাংশ প্রদান কা িক্রম 

েম্প্রোরণ; (৩.১.২) কারাববন্দবদর বপবে’সি 

অনলাইবন টাকা জমা প্রদাবনর কা িক্রম 

িালুকরণ; (৩.২.১) কারাগারেমূব  

মাদকােক্ত ববন্দবদর জন্য বববশষ ওয়াড ি 

িালুকরণ ও বিবকৎো প্রদান; (৩.২.২) 

সকাবভড পবরবস্থবিবি কারাগারেমূব  

কারারক্ষী ও কারাববন্দবদর জন্য 

আইবোবলশন সেন্টার স্থাপন; (৩.৪.১) 

প্রদানকৃি প্যারাবলগ্যাল োবভ িে কা িক্রম 

পবরদশ িন ও মূল্যায়ন। 

৬ মন্ত্রণালয়/ববভাবগর 

বনজস্ব 

নীবি/পবরকল্পনা 

 Domicile, citizenship and naturalisation 

of foreigners and aliens.  

 Admission of persons to and departure of 

persons from Bangladesh including policies 

(১.৫.১) মাঠ প িাবয়র অবফেেমূ  এবাং 

বাস্তবাবয়ি উন্নয়ন প্রকল্পেমূব র কা িক্রম 

মূল্যায়ন; (২.১.১) বাাংলাবদবশ আগি 
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regarding (a) Immigration, (b) Passports, 

visa, permits, etc  

 Prisons and reformatories.  

 Administration and control of 

subordinate offices and organisations under 

this Division.  Prevention of entry and 

transit of Narcotics and Drugs. 

বববদশী নাগবরকবৃবন্দর বভোর সেবণ 

পবরবিিনকরণ; (২.২.১) বববদশী 

নাগবরকবৃবন্দর অনুকূবল বনরাপত্তা োড়পে 

প্রদান; (২.৯.১) ববভাগীয়/ আঞ্চবলক 

অবফবের পােবপাট ি/ই-পােবপাট ি ইসুে 

কা িক্রম পবরদশ িন; 

৭ এেবডবজ Goal-3: Ensure healthy lives and promote 

well-being for all at all stage. Target-3.5: 

Strengthen the prevention and treatment of 

substance abuse, including narcotic drug 

abuse and harmful use of alcohol. 

(৪.২.১)েরকার কর্তিক অনুবমাবদি 

সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্রর 

অনুকূবল অনুদান প্রদান; (৪.২.২) 

েরকাবর/সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় 

সকবন্দ্র মাদকােক্তবদর বিবকৎো প্রদান। 

৮ বনব িািনী ইশবি ার, 

২০১৮ 

 মাদবকর ববরুবে বজবরা টলাবরন্স নীবি ও 

িলমান অবভ ান অব্যা ি রাখা;  

 মাদকােক্তবদর পুনব িােবনর জন্য েরকাবর 

অে িায়বন োংবশাধনাগাবরর োংখ্যা বৃবে করা;  

 সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় ও পুনব িােন 

সকন্দ্রগুবলার জন্য েরকাবর অনুদান বাড়াবনা;  

 ই-বভো িালুকরণ। 

(৪.২.১)েরকার কর্তিক অনুবমাবদি 

সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্রর 

অনুকূবল অনুদান প্রদান; (৪.৪.১) আটককৃি 

ও জেকৃি বস্তু োংরক্ষণ ও বনষ্পবত্ত 

বববধমালা সলবজেবলটিভ ও োংেদ ববষয়ক 

ববভাবগ সপ্ররণ। 

 

উদ্ভাবনী কা িক্রম: ইবনাবভশন টিম ২০১৯-২০ অে িবেবরর বাবষ িক উদ্ভাবন কম িপবরকল্পনা প্রণয়ন কবর  োেমবয় 

মবন্ত্রপবরষদ ববভাবগ সপ্ররণ করা  য়। সকাবভড-১৯ উদু্ভি পবরবস্থবিবিও বাবষ িক উদ্ভাবন কম িপবরকল্পনার কা িক্রম িলমান 

রাখা  য়। ২০১৯-২০ অে িবেবরর উদ্ভাবন কম িপবরকল্পনা বাস্তবায়ন োংক্রান্ত বাবষ িক স্ব-মূল্যায়ন কবর খেড়া সস্কার দাঁড়ায় 

৮৬.৯০ (১০০ এর মবে),  া মবন্ত্রপবরষদ ববভাবগ  োেমবয় দাবখল করা  য়। পরবিীবি মবন্ত্রপবরষদ ববভাগ কর্তিক এ 

ববভাবগর দবখলকৃি স্ব-মূল্যায়ন খেড়া সস্কার ৮৬.৯০ সক চূড়ান্তভাবব ৮৬.২৪ স্বীকৃবি সদয়। উবিখ্য ২০১৯-২০ অে িবেবরর 

বাবষ িক উদ্ভাবন কম িপবরকল্পনার োবব িক মূল্যায়বন সুরক্ষা সেবা ববভাগ ৫২টি মন্ত্রণালয়/ববভাবগর মবে ৮৬.২৪ (১০০ এর 

মবে) নম্বর সপবয় দশম স্থান অবধকার কবর। 

 

সুরক্ষা সেবা ববভাবগর সেরা উদ্ভাবনী উবযাগ, ২০২০-২০২১ 

উদ্ভাববনর বশবরানাম: Online archive management system 

 
পটভূবম: সুরক্ষা সেবা ববভাবগর দাপ্তবরক কাবজ এ ববভাগ  বি সেবা গ্র ীিা/অাংশীজনবদর প্রায়ই বববভন্ন ধরবনর পুরািন 

ডকুবমবন্টর (ব মনঃ প্রজ্ঞাপন/নীবিমালা/পবরপে/আইন/বববধ/অবফে আবদশ/বববদশ ভ্রমবণর 

বজও/কা িবববরণী/প্রবিববদন/কবমটি/টিম/বফাকাল পবয়ন্ট কম িকিিার িথ্য/বববভন্ন প্রকাশনা ও অনুমবির পে ইিোবদ) 

প্রবয়াজন  য়।   উবিবখি পুরািন ডকুবমবন্টরেমূব র বনবদ িষ্ট সকান রক্ষণাববক্ষবণর ব্যবস্থা না োকায় অেবা োংবিষ্ট  াড ি 

ফাইল  বি কাাংবক্ষি পুরািন ডকুবমন্ট প্রবয়াজবনর েময় খ ুঁবজ পাওয়া কষ্টকর  য়। Online archive 

management system এ পুরািন ডকুবমবন্টরেমূব র বববভন্ন কোটাগবর অনু ায়ী োংরক্ষণ করা োকবব। স  

সকান জায়গা  বি ে বজই অনলাইবন সেবা গ্র ীিা কাাংবক্ষি কোটাগবর  বি ববষয়বস্তু/িাবরখ েীমার মবে োি ি কবর পুরািন 

ডকুবমন্ট খ ুঁবজ সবর করবি ও ডাউনবলাড কবর বনবি পারবব। সেবা গ্র ীিার েময় ও খরি োেয় (প্রব াজে সক্ষবে)  বব। 

মচন্ত্রপচরষদ চবভাগ, a2i এর ইবনাবভশন ও সেবা ে বজকরণ কা িক্রম এবাং োধারণ নাগবরবকর োবব িক সুববধা ও স্বেিার 

ববষয়টি ববববিনাপূব িক ববণ িি উদ্ভাববনর অনুবপ্ররণা পাওয়া  ায়। ববণ িি উদ্ভাবনটি বােত্মবায়বনর জন্য বববশস্নষণ বা 

এনালাইবেবের জন্য উদ্ভাবন আইবডয়া প্রদানকারী, ইবনাবভশন টিম এবাং আইবডয়াটি বােত্মবায়বন সুরক্ষা সেবা ববভাবগর 

আইবেটি সেল ও বাাংলাবদশ কবম্পউটার কাউবন্সল  বি কাবরগবর ে ায়িা সনয়া  বয়বে। সটকেই করার জন্য ববণ িি 

উদ্ভাবনটির আওিায় নিবরকৃি েফটওয়োরটি বাাংলাবদশ কবম্পউটার কাউবন্সবলর ভাচুিয়াল ওবয়ব োভিাবর োংরক্ষণ করা 

 বয়বে। 
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উবযাবগর সুফল: এই উবযাবগর ফবল পুরািন ডকুবমবন্টরেমূব র কোটাগবর বভবত্তক বনবদ িষ্ট রক্ষণাববক্ষবণর ব্যবস্থার প্রিলন 

শুরূ  বব। বাাংলাবদশ কবম্পউটার কাউবন্সবলর ভাচুিয়াল ওবয়ব োভিাবর Archive Management System 

েফটওয়োরটি োংরবক্ষি োকায় ২৪/০৭ েময় সেবা পাওয়া  াবব এবাং েফটওয়োরটির বনরাপত্তা ব্যবস্থা বনবিি োকবব। 

অনলাইবন (archive.ssd.gov.bd) ে বজই স  সকউ কাাংবক্ষি কোটাগবর  বি ববষয়বস্ত্ত্ত/িাবরখ েীমার মবে োি ি কবর 

পুরািন ডকুবমন্ট খ ুঁবজ সবর করবি ও ডাউনবলাড কবর বনবি পারবব। ববনামূবল্য ও কম েমবয় িথ্য প্রাবপ্ত/বেবা বনবিি 

 বব। শিি োবপবক্ষ অন্যান্য অবফে েফটওয়োরটির কবপ (বোে ি সকাড) সুরক্ষা সেবা ববভাগ সেবক বনবি পারবব। 

 
উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম: 

 

েদস্যবদর নাম ঠিকানা 

ড. িরুণ কাবন্ত বশকদার, অবিবরক্ত েবিব (প্রশােন ও অে ি অনুববভাগ) 

ও বিফ ইবনাবভশন অবফোর 

সুরক্ষা সেবা ববভাগ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

মবিক োঈদ মা বুব, যুগ্মেবিব (অবি অনুববভাগ) ও েদস্য, 

ইবনাবভশন টিম 

সমাঃ আবদুল কাবদর, উপেবিব (প্রশােন-৩) ও েদস্য-েবিব, 

ইবনাবভশন টিম 

সমাঃ মবনরুজ্জামান, উপেবিব (কারা-১) ও েদস্য, ইবনাবভশন টিম 

সমাঃ আইয়ুব স াবেন, সপ্রাগ্রামার (আইবেটি সেল) ও েদস্য, 

ইবনাবভশন টিম 

বনপু  ালদার, ে কারী সপ্রাগ্রামার (আইবেটি সেল) 

 

সুরযা শসবা র্বভাবগর উদ্ভাবনী উবযাগসমূহ, ২০২০-২০২১ 

ক্র উদ্ভাবনী 

উবযাবগর 

র্েবরানাম 

উবযাবগর র্ববরণ ইর্িি ফলাফল িলমান/ 

বাস্তবার্য়ি 

১ Online archive 

management 

system 

সুরযা শসবা র্বভাবগর দাপ্তর্রক কাবজ 

ও এ র্বভাগ হবি শসবা 

েহীিা/অাংেীজনবদর প্রায়ই র্বর্ভন্ন 

ধরবনর পুরািন িকুবমবন্টর (বর্মনঃ 

প্রজ্ঞািন/নীর্িমালা/ির্রিে/আইন/র্বধ

র্ /অর্ফস আবদে/র্ববদে ভ্রমবণর 

র্জ.ও/ 

কার্ ির্ববরণী/প্রর্িববদন/কর্মটি/টিম/ফ

শ াকাল িবয়ন্ট কম িকিিার িথ্য/র্বর্ভন্ন 

প্রকােনা ও অনুমর্ির িে ইিোর্দ) 

প্রবয়াজন হয়।  উর্ির্খি পুরািন 

িকুবমবন্টরসমূবহর র্নর্দ িষ্ট শকান 

রযণাববযবণর ব্যবস্থ্া না থাকায় অথবা 

সাংর্িষ্ট হাি ি ফাইল হবি কাাংর্যি 

পুরািন িকুবমন্ট প্রবয়াজবনর সময় 

খ ৌঁবজ িাওয়া কষ্টকর হয়। Online 

Archive Management System এ 

পুরািন িকুবমবন্টরসমূবহর কোর্াগর্র 

র্ভর্ত্তক র্নর্দ িষ্ট রযণাববযবণর 

ব্যবস্থ্ার প্রিলন শুরু হবব। বাাংলাবদে 

কর্ম্পউর্ার কাউর্ন্সবলর ভাচু িয়াল 

ওবয়ব সাভ িাবর Archive 

Management System 

সফর্ওয়োরটি সাংরর্যি থাকায় 

২৪/০৭ সময় শসবা িাওয়া র্াবব এবাং 

সফর্ওয়োরটির র্নরািত্তা ব্যবস্থ্া 

র্নর্িি থাকবব। অনলাইবন 

(archive.ssd.gov.bd) সহবজই শর্ 

শকউ কাাংর্যি কোর্াগর্র হবি 

র্বষয়বস্তু/িার্রখ সীমার মবে সাি ি  

কবর পুরািন িকুবমন্ট খ ৌঁবজ শবর 

করবি ও িাউনবলাি কবর র্নবি 

িারবব। র্বনামূবল্য ও কম সমবয় িথ্য 

প্রার্প্ত/বসবা র্নর্িি হবব। েিি 

সাবিবয অন্যান্য অর্ফস 

বাস্তবার্য়ি 

(২০২০-২১) 
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পুরািন িকুবমবন্টরসমূবহর র্বর্ভন্ন 

কোর্াগর্র অনুর্ায়ী সাংরযণ করা 

থাকবব। শর্ শকান জায়গা হবি সহবজই 

অনলাইবন (archive.ssd.gov.bd) 

শসবা েহীিা কাাংর্যি কোর্াগর্র হবি 

র্বষয়বস্তু/িার্রখ সীমার মবে সাি ি কবর 

পুরািন িকুবমন্ট খ ৌঁবজ শবর করবি ও 

িাউনবলাি কবর র্নবি িারবব। শসবা 

েহীিার সময় ও খরি সােয় (প্রবর্াজে 

শযবে) হবব।  

সফর্ওয়োরটির কর্ি (বসাস ি শকাি) 

সুরযা শসবা র্বভাগ শথবক র্নবি 

িারবব। 

 

২ সুরক্ষা সেবা 

কর্তিক প্রদত্ত 

সেবােমূ  

ওবয়বোইবট 

প্রকাশকরণ 

 

সুরক্ষা সেবা কর্তিক প্রদত্ত সেবােমূব র 

বশবরানাম, সেবা প্রদান পেবি/সলািাট ি, 

প্রবয়াজনীয় কাগজপে ও বনধ িাবরি 

ফরম ( বদ োবক) এবাং প্রাবপ্ত স্থান, 

সেবামূল্য ও পবরবশাধ পেবি, সেবা 

প্রদাবনর েময়েীমা এবাং দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম িকিিার োবে স াগাব াবগর িথ্য 

ওবয়বোইবট আপবলাড করা োকবব। 

সেবা প্রিোবশ েরােবর োংবিস্ট সেবা 

োংক্রান্ত িথ্য ওবয়ব ব্রাউজাবর 

সনবভবগট বা টাি বা োি ি কবর িথ্য 

খবজ সবর করবি পারববন। এবি কবর 

সেবা প্রিোবশ েরােবর োংবিস্ট সেবা 

োংক্রান্ত িথ্য দ্রুি পাববন। 

িলমান 

(20২০-২১) 

৩ অনলাইবন প্রবােী 

বাাংলাবদবশগবণর 

নাগবরত্ব/প্রাক 

পবরবিবি  ািাই 

এর মাবি 

ইউজার 

েফটওয়োর 

অনলাইন েফটওয়োবরর মােবম 

প্রবােী বাাংলাবদবশগবণর নাগবরত্ব/প্রাক 

পবরবিবি  ািাইবয়র প্রবয়াজনীয় িথ্য 

গ্র ণ কবর োংবিষ্ট েকল কর্তিপক্ষ কর্তিক 

অনলাইবন প্রবক্রয়াকরণ সশবষ 

অনলাইবনই সেবা প্রিোবশবক 

প্রবিববদন প্রদান। 

প্রবােী বাাংলাবদশীগবণর স্ববদশ 

প্রিোবােন এর বনবমত্ত দূিাবাে েমূ  

কর্তিক ট্রাবভল পারবমট ইসুের জন্য  

নাগবরকত্ব /প্রাক পবরবিবি  ািাই  

প্রবিববদন প্রবয়াজন  বয় োবক। 

বমশনেমূ  েফটওয়াবরর মােবম 

আববদন এবি কবর পররাষ্ট্র 

মন্ত্রনালবয়র মােবম অনলাইবন সুরক্ষা 

সেবা ববভাবগ সপ্ররণ করবব। সুরক্ষা 

সেবা ববভাগ অনলাইবন এন আই বড/ 

জন্ম েনদ  ািাই করবব এবাং 

প্রবয়াজনীয় সক্ষবে  এে বব এর বনকবট 

অনলাইবন সপ্ররণ করবব। এে বব ও 

প্রবয়াজনীয় িদন্ত কা িক্রম েমাপনাবন্ত 

অনলাইবন বরবপাট ি দাবখল কবর সুরক্ষা 

সেবা ববভাবগ সপ্ররণ করবব  এবাং 

বমশনেমূ  অনলাইবনই সুরক্ষা সেবা 

ববভাগ এবাং পররষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র 

মােবম প্রবয়াজনীয় প্রবিববদন সপবয় 

 াবব।   

িলমান 

(২০১৯-২০) 
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সুরক্ষা সেবা ববভাবগর সেবা পেবি ে বজকরণঃ 
শসবার নাম: দাপ্তর্রক শর্র্লবফান সাংবয়াগ প্রদান: 

র্বযমান িদ্ধর্ি প্রস্তার্বি িদ্ধর্ি 

১. েরকাবর সটবলবফান, সেলুলার, ফোক্স ও 

ইন্টারবনট নীবিমালা-২০১৮ এ উবিবখি 

প্রাবধকারপ্রাপ্ত কম িকিিা কর্তিক েক -১ (েরকাবর 

দাপ্তবরক সটবলবফান মঞ্জুবরর প্রস্তাব েক) 

পূরণপূব িক েবিব মব াদবয়র দপ্তবর আববদন 

দাবখল  

২. েবিব মব াদবয়র দপ্তর  বি প্রশােন ও অে ি 

অনুববভাবগ সপ্ররণ 

৩. প্রশােন ও অে ি অনুববভাগ  বি প্রশােন-২ 

শাখায় সপ্ররণ 

৪. প্রশােন-২ শাখা  বি নবেবি উপস্থাপন 

৫. প্রশােন-২ শাখা  বি নবে প্রশােন ও অে ি 

অনুববভাবগ সপ্ররণ 

৬. প্রশােন ও অে ি অনুববভাগ  বি নবে েবিব 

মব াদবয়র দপ্তবর সপ্ররণ 

৭. েবিব মব াদবয়র দপ্তর  বি নবে প্রশােন ও 

অে ি অনুববভাবগ সপ্ররণ 

৮. প্রশােন ও অে ি অনুববভাগ  বি নবে প্রশােন-

২ শাখায় সপ্ররণ 

৯. দাপ্তবরক সটবলবফান োংব াবগর মঞ্জুবরর আবদশ 

জাবর 

১. েরকাবর সটবলবফান, সেলুলার, ফোক্স ও ইন্টারবনট 

নীবিমালা -২০১৮ এ উবিবখি প্রাবধকারপ্রাপ্ত সকাবনা 

কম িকিিার স াগদানপবের পৃষ্ঠাঙ্কন েম্পন্ন  বল 

প্রশােন-২ শাখা কর্তিক দাপ্তবরক সটবলবফান োংবয়াগ 

(শাখায় পদায়বনর পর  বদ োংব াগ না োবক) প্রদান 

করার জন্য স্বয়াংবক্রয়ভাবব নবেবি উপস্থাপন 

২. নবে অনুবমাদন 

৩. দাপ্তবরক সটবলবফান োংব াবগর মঞ্জুবরর আবদশ 

জাবর 

 

প্রবয়াজনীয় কাগজিে: 

র্বযমান িদ্ধর্ি প্রস্তার্বি িদ্ধর্ি 

১. েবিব মব াদয় বরাবর আববদন; 

২. পূরণকৃি েক-১;  

৩. স াগদান পবের পৃষ্ঠাঙ্কন।  

1. শর্াগদান িবের পৃষ্ঠাঙ্কন। 

র্নষ্পর্ত্তর সময়: 

র্বযমান িদ্ধর্ি  প্রস্তার্বি িদ্ধর্ি 

১৫ কার্ ির্দবস ৫ কার্ ির্দবস 

 

 

TCV (Time, Cost, Visit) র্ববিষণ:  

শযে র্বযমান িদ্ধর্ি প্রস্তার্বি িদ্ধর্ি 

সময় ১৫ কার্ ির্দবস ৫ কার্ ির্দবস 

খরি (নাগর্রক + দাপ্তর্রক) (০) শূন্য (০) শূন্য 
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র্ভর্জর্ 2 কার্ ির্দবস ০০ কার্ ির্দবস 

ধাি ৯ টি ৩টি 

জনবল + কর্মটি - - 

শসবা প্রার্প্তর স্থ্ান প্রোসন-২ োখা, সুরযা শসবা 

র্বভাগ 

প্রোসন-২ োখা, সুরযা শসবা 

র্বভাগ ও 

www.ssd.gov.bd 

দার্খলীয় কাগজিবের সাংখ্যা ৩টি ১টি 

 

র্বযমান ও প্রস্তার্বি িদ্ধর্ির োর্ফকোল ত্যলনা: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯

১৫

২ ৩৩
৫

০ ১

০

৫

১০

১৫

২০

ধাপ েময় (কা িবদবে) বভবজট কাগজপবের 

োংখ্যা

ববযমান ও প্রস্তাববি পেবির গ্রাবফকোল তুলনা

ববযমান পেবি প্রস্তাববি পেবি
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cÖ¯ÍvweZ c×wZi cÖ‡mm g¨vc (Process Map):   

 

 

     

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স অর্ধদপ্তর: 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স অর্ধদপ্তবরর ২০২০-২০২১ সাবল গৃহীি উদ্ভাবনী উবযাগসমূহঃ 

ক্রম উদ্ভাবনী উবযাবগর 

র্েবরানাম 

উবযাবগর র্ববরণ প্রস্তার্বি ব্যবস্থ্ায় ইর্িি 

ফলাফল 

িলমান/বাস্তবার্য়ি 

1.  ফায়ার শসফটি 

ম্যাবনজার শকাবস ি 

ভর্িি সাংক্রান্ত 

কার্য্কক্রিম 

অনলাইনকরণ; 

বিিমাবন র্বযমান িদ্ধর্িবি 

শসবা েহীিা বা িার 

প্রর্ির্নর্ধবক ন্যেনিম িারবার 

অর্ধদপ্তবর আসবি হয় (শর্মন 

আববদন িে সাংেহ, আববদন 

িে জমা, িরীযায় অাংেেহণ 

ও শি অি িার জমা)। িাোড়া 

চূড়ান্ত শসবা শিবি শসবা 

েহীিাবক 9টি ধাি শিরুবি 

হয়। ফবল শসবা েহীিার 

 শসবােহীিা শকান 

র্ভর্জর্ োড়া র্নজ 

অবস্থ্াবন শথবকই 

অনলাইবনর মােবম 

আববদনিে সাংেহ, 

আববদনিে দার্খল, 

ভর্িি িরীযার ফলাফল 

সাংেহ করবি িারববন। 

 ভর্িি এবাং িরবিীবি 

িরীযা ও ফলাফল 

িাইলটিাং সমাপ্ত 

হবয়বে এবাং 

শরবপ্ল্বকটিাং এর 

উবযাগ শনয়া হবয়বে। 
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সময় ও অথ ি ব্যয় এবাং 

শভাগার্ন্ত বৃর্দ্ধ িায় র্া হবি 

উত্তরবণ শসবাটির ধাি কর্মবয় 

এবাং িা অনলাইবন প্রদান 

করার উবযাগ শনয়া হবয়বে। 

সম্পবকি শনাটির্ফবকেন 

িাববন। 

 শমাবাইল ব্যাাংর্কাং এর 

মােবম শসবামূল্য (ভর্িি 

র্ফ) ির্রবোধ করবি 

িারববন। 

2.  ফায়ার সাইন্স এণ্ড 

অকুবিেনাল শসফটি 

শকাবস ি ভর্িি সাংক্রান্ত 

কার্য্কক্রিম 

সহর্জকরণ; 

বিিমাবন র্বযমান 

িদ্ধর্িবি শসবা েহীিাবক 

ভর্িি সাংক্রান্ত দাপ্তর্রক 

কাবজ ন্যেনিম র্িনবার 

র্মরপুরর্স্থ্ি শট্রর্নাং 

শসন্টাবর  সেরীবর আসবি 

হয়। িাোড়া প্রর্েযণ শসবা 

েহবণর দাপ্তর্রক কার্ িাবর্ল 

সম্পাদবন শসবা েহীিাবক 

৯টি ধাি শিরুবি হয়। ফবল 

শসবা েহীিার সময় ও অথ ি 

ব্যয় এবাং শভাগার্ন্ত বৃর্দ্ধ 

িায়। 

 শসবা শিবি শসবা 

েহীিাবক পূবব ির ত্যলনায় 

কম সময় ব্যয় করবি 

হবব। 

 শসবােহীিাবক ভর্িি 

িরীযায় অাংেেহণ 

ব্যিীি দাপ্তর্রক কাবজ 

র্ভর্জর্ করবি হবব না। 

 ভর্িি সাংক্রান্ত দাপ্তর্রক 

কাবজ অর্ার্িি ব্যয় 

করবি হবব না। 

 শসবা েহীিার শভাগার্ন্ত 

হ্রাস িাবব। 

িাইলটিাং সমাপ্ত 

হবয়বে এবাং 

শরবপ্ল্বকটিাং এর 

উবযাগ শনয়া হবয়বে। 

3.  মাি কবরাল 

র্িভাইস ফর ল্যান্ড 

স্লাইর্িাং 

বিিমাবন ল্যান্ড স্লাইর্িাং 

অিাবরেবনর শযবে 

উদ্ধারকমী এবাং 

কাদামাটিবি আর্বকিড়া 

আহিবদর র্নরািত্তায় শকান 

র্িভাইসনা থাকায় উদ্ধার 

কাজটি ঝৌঁর্কপূণ ি এবাং 

কাাংর্খি ফলদাবন ব্যথ ি 

হয়। এবি শসবাদানকারী 

প্রর্িষ্ঠানটি হবি 

নাগর্রকবদর শদয়া শসবাদান 

প্রর্িশ্রুর্ি ব্যহি হয়।  

 ভূর্মধবসর ফবল 

কাদামাটিবি 

আর্বকিড়া 

নাগর্রকবক পুনঃধস 

হবি রযা করা র্াবব; 

 উদ্ধারকারীগণ 

র্নবজবদর রযা করবি 

িারববন; 

 কাদামাটির শরাি 

আর্বক কম সমবয় 

উদ্ধার করা র্াবব। 

প্রর্েযণ কাবজ 

িরীযামূলক ব্যবহার 

করা হবয়বে এবাং 

িাবি সফলিা 

িাওয়ায় িট্টোম ও 

িাব িিে িট্টোম 

এলাকার শস্টেনগুবলার 

জন্য ির্ িায়ক্রবম 

শরর্প্ল্বকটিাং এর র্সদ্ধান্ত 

শনয়া হবয়বে; 

 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স অর্ধদপ্তবরর শসরা উদ্ভাবনী উবযাগ  ২০২০-২০২১ 

উদ্ভাববনর র্েবরানাম (উদ্ভাবন-১): 

ফায়ার শসফটি ম্যাবনজার শকাবস ির দাপ্তর্রক কার্ িক্রম অনলাইনকরণ; 

উদ্ভাববনর ধরন: প্রস্তার্বি আইর্িয়াটি একটি প্রবসস ইবনাবভেন র্া তির্রকৃি অনলাইন শবজি সফর্ওয়োবরর মােবম 

প্রদান করা হবব। 
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ির্ভূর্ম: বিিমাবন র্বযমান িদ্ধর্িবি শসবা েহীিাবক ভর্িি সাংক্রান্ত দাপ্তর্রক কাবজ ন্যেনিম িারবার র্মরপুরর্স্থ্ি 

শট্রর্নাং কমবপ্ল্বক্স সেরীবর আসবি হয়। িাোড়া প্রর্েযণ শসবা েহবণর দাপ্তর্রক কার্ িাবর্ল সম্পাদবন শসবা েহীিাবক 

৯টি ধাি শিরুবি হয়। ফবল শসবা েহীিার সময় ও অথ ি ব্যয়এবাং শভাগার্ন্ত বৃর্দ্ধ িায়। 

 

উবযাবগর ফলাফল: 

 শসবা শিবি শসবা েহীিাবক পূবব ির ত্যলনায় কম সময় ব্যয় করবি হবব। 

 প্রস্তার্বি ব্যবস্থ্ায় শসবােহীিাবক ভর্িি িরীযায় অাংেেহণ ব্যিীি দাপ্তর্রক কাবজ র্ভর্জর্ করবি হবব না। 

 ভর্িি সাংক্রান্ত দাপ্তর্রক কাবজ অন্য শকান ব্যয় করবি হবব না। 

 র্বযমান ব্যবস্থ্ায় শসবা েহীিাবক শভাগার্ন্ত শিাহাবি হবিা র্া লা ব হবব। 

 র্বযমান ব্যবস্থ্ার ত্যলনায় প্রস্তার্বি ব্যবস্থ্ায় শসবা প্রদান প্রর্ক্রয়ায় স্বেিা ও শসবা প্রদানকারীর জবাবর্দর্হ 

বৃর্দ্ধ িাবব। 
 

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:  

ক্রম উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নকারী 

কম িকিিাগবণর নাম 

কম িকিিাগবণর িদর্ব কম িস্থ্ল 

১. শমাঃ হার্ববুর রহমান ির্রিালক (প্রোসন ও অথ ি) ও 

ইবনাবভেন অর্ফসার 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল 

র্িবফন্স অর্ধদপ্তর 

২. োমীম আহসান শি ধুরী উিির্রিালক (প্রোসন ও অথ ি) ও 

সদস্য, ইবনাবভেন টিম 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল 

র্িবফন্স অর্ধদপ্তর 

৩. দীনমর্ন েম িা সহকারী ির্রিালক (ওয়োরহাউজ) ও 

সদস্য, ইবনাবভেন টিম 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল 

র্িবফন্স অর্ধদপ্তর 

৪. শমাঃ শহলাল উর্দ্দন খাঁন উিসহকারী ির্রিালক ও সদস্য, 

ইবনাবভেন টিম 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল 

র্িবফন্স অর্ধদপ্তর 

৫. শমাঃ ফয়সাল আখন্দ স্টাফ অর্ফসার ও সদস্য, ইবনাবভেন 

টিম 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল 

র্িবফন্স অর্ধদপ্তর 

৬. শমাঃ আব্দুল শমার্মন সহকারী ির্রিালক (প্রর্েযণ শসল) ও 

বাস্তবায়নকারী 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল 

র্িবফন্স অর্ধদপ্তর 

 

উদ্ভাববনর র্েবরানাম (উদ্ভাবন-২):  মাি কবরাল র্িভাইস ফর ল্যান্ড স্লাইর্িাংঃ 

উদ্ভাববনর ধরন: প্রস্তার্বি আইর্িয়াটি একটি র্িভাইস ইবনাবভেন। এটি বাস্তবার্য়ি হবল তির্রকৃি 

র্িভাইস/সরঞ্জামটির মােবম ভূর্মধবস উদ্ধারকারী ও আর্বকিড়া ব্যর্ক্তবক শসবা প্রদাবন করা হবব। 

ির্ভূর্ম : বিিমাবন ল্যান্ড স্লাইর্িাং অিাবরেবনর শযবে উদ্ধারকমী এবাং কাদামাটিবি আর্বকিড়া আহিবদর 

র্নরািত্তায় শকান র্িভাইস(সরঞ্জাম) নাথাকায় উদ্ধার কাজটি ঝৌঁর্কপূণ ি এবাং কাাংর্খি ফলদাবন ব্যথ ি হয়। এবি 

শসবাদানকারী প্রর্িষ্ঠানটি হবি নাগর্রকবদর শদয়া শসবাদান প্রর্িশ্রুর্ি ব্যহি হয়।   

 



  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

16 

উবযাবগর ফলাফল: 

 ভূর্মধবসর উদ্ধারকাবজ পূবব ির শিবয় কম সময় ব্যয় করবি হবব; 

 শকান শসবামূল্য র্দবি হবব না; 

 পূবব ির শিবয় উদ্ধারকাবজর সময় কম লাগবব; 

 উদ্ধার কাবজ কম সময় লাগায় মৃবির সাংখ্যা হ্রাস িাবব। 
 

2020-21 সাবল ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স অর্ধদপ্তবরর শসবা িদ্ধর্ি সহর্জকরণ 

সহর্জকরবণর জন্য মবনানীি শসবার র্েবরানাম: ফায়ার সাইন্স এণ্ড অকুবিেনাল শসফটি শকাবস ি ভর্িি সাংক্রান্ত 

দাপ্তর্রক কাজ সহর্জকরণঃ  

ির্ভূর্ম : বিিমাবন র্বযমান িদ্ধর্িবি শসবা েহীিাবক ভর্িি সাংক্রান্ত দাপ্তর্রক কাবজ ন্যেনিম র্িনবার র্মরপুরর্স্থ্ি 

শট্রর্নাং কমবপ্ল্বক্স সেরীবর আসবি হয়। িাোড়া প্রর্েযণ শসবা েহবণর দাপ্তর্রক কার্ িাবর্ল সম্পাদবন শসবা েহীিাবক 

৯টি ধাি শিরুবি হয়। ফবল শসবা েহীিার সময় ও অথ ি ব্যয় এবাং শভাগার্ন্ত বৃর্দ্ধ িায়। 

র্বযমান ও প্রস্তার্বি িদ্ধর্ির ধািসমূবহর ত্যলনা:  

র্বযমান িদ্ধর্ি ধাি প্রস্তার্বি িদ্ধর্ি 

ভবিি ফরম োংগ্রব র জন্য অবধদপ্তবর/ 

বমরপুরবস্থি সট্রবনাং কমবপ্লবক্স আগমন; 

ধাি-১ ফায়ার সার্ভ িবসর ওবয়বসাইবর্ গমন ভর্িি 

ফরম সাংেহ, ফরম পূরণ, কাগজিে 

স্কোনকরণ ও ই-শমইবলর মােবম দার্খল; 

সট্রবনাং কমবপ্লবক্স/েদর দপ্তবরআগমন কবর 

প্রবয়াজনীয় কাগজপেে  পূরণকৃি আববদনপে 

দাবখল 

ধাি-২ আববদনপে  ািাই বাোই; 

আববদনপে  ািাই বাোই  ধাি-৩ মবনানীিবদর িাবলকা ও ভবিি পরীক্ষার 

সনাটিশ ই-সমইবল সপ্ররণ; 

সট্রবনাং কমবপ্লবক্স ভবিি পরীক্ষার জন্য 

মবনানীিবদর িাবলকা প্রকাশ; 

ধাি-৪ ববভাগীয় েদর দপ্তবর ভবিি পরীক্ষায় 

অাংশগ্র ণ; 

মবনানীি  বয়বে বকনা িা জানার জন্য সট্রবনাং 

কমবপ্লবক্স আগমন ও মবনানীি  বল সট্রবনাং 

কমবপ্লবক্স ভবিি পরীক্ষায় অাংশগ্র ণ; 

ধাি-৫ ববভাগীয় মূল্যায়ণ কবমটির ফলাফবলর 

বভবত্তবি চুড়ান্ত মবনানয়ন; 

ভবিি পরীক্ষার ফলাফল  প্রকাশ চূড়ান্ত 

মবনানয়ন জানার জন্য পুনরায় সট্রবনাং 

কমবপ্লক্স-এ আগমন; 

ধাি-৬  চুড়ান্ত মবনানীিগণ কর্তিক ব্যাাংবক সপ-

অড িারকরণ; 

ফলাফবলর বভবত্তবি চূড়ান্ত মবনানয়ন ধাি-৭ ববভাগীয় েদর দপ্তবর সপ-অড িার জমাদান 

করি ভবিি কা িক্রম েম্পন্নকরণ; 

চূড়ান্ত মবনানীিগণ ব্যাাংবক সপ-অড িারকরণ ধাি-৮  

অবধদপ্তর/ সট্রবনাং কমবপ্লবক্স সপ-অড িার 

জমাদান করি ভবিি সাংক্রান্ত দাপ্তর্রক কার্ িক্রম 

সম্পন্নকরণ; 

ধাি-৯  
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প্রবয়াজনীয় কাগজিে: 

র্বযমান িদ্ধর্ি প্রস্তার্বি িদ্ধর্ি 

1. পূরণকৃি আববদন 

ফরম 

1. পূরণকৃি আববদন ফরম 

2. বশক্ষা েনদ 2. বশক্ষা েনদ 

3. প্রবিষ্ঠাবনর 

অনুমবি 

3. টাকা জমার রবশদ 

4. টাকা জমার 

রবশদ 

 

 

র্নষ্পর্ত্তর সময়কাল: 

র্বযমান িদ্ধর্ি প্রস্তার্বি িদ্ধর্ি 

৩০-৪৫ কা িবদবে ১৫-২০ কার্ ির্দবস 

 

TCV (Time, Cost, Visit) র্ববিষণ: 

শযে র্বযমান িদ্ধর্ি প্রস্তার্বি িদ্ধর্ি 

সময় (Time) ৩০-৪৫ র্দন 15-20 র্দন 

খরি (Cost) + ৫০০০/ + ১০০০/ 

র্ািায়াি 

(Visit) 

৩ বার ১ বার 

ধাি (Steps) ৯টি ৭টি 

সম্পকৃ্ত 

জনবল 

৯ জন ৬ জন 

শসবা প্রার্প্তর 

স্থ্ান 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স 

শট্রর্নাং কমবপ্ল্ক্স 

অর্ধদপ্তবরর িথ্য বািায়ন (www.fscd.gov.bd) ও 

শট্রর্নাং োখার ই-শমইল 

দার্খলীয় 

কাগজিবের 

সাংখ্যা 

৪টি ৩টি 

 

 

 

 

 

http://www.fscd.gov.bd/
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র্বযমান িদ্ধর্ি ও প্রস্তার্বি সহর্জকরণ িদ্ধর্ির োর্ফকোল ত্যলনা: 
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র্বযমান িদ্ধর্ির প্রবসস ম্যািঃ 
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প্রস্তার্বি িদ্ধর্ির প্রবসস ম্যাি: 
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কারা অবধদপ্তর:  

কারা অবধদপ্তবরর উদ্ভাবনী উবযাগেমূ , ২০২০-২০২১। 

ক্রম উদ্ভাবনী উবগ্যাবগর 

বশবরানাম 

উবযাবগর বববরণ ইবিি ফলাফল িলমান/বাস্তবাবয়ি 

১. এেএমএে এর 

মােবম ববন্দর 

অবস্থান, 

জাবমন/খালাে এর 

িথ্য প্রদান 

ববন্দ এক কারাগার সেবক অন্য 

কারাগাবর বদবল  বল অেবা ববন্দর 

জাবমন/খালাে  বল ে বজ িথ্য 

প্রদাবনর লবক্ষে এেএমএে ও অোপ 

এর মােবম ববন্দর অবস্থান, 

জাবমন/খালাে এর িথ্য প্রদাবনর 

কা িক্রম িালু করা  বয়বে। এর 

ফবল ববন্দর অবস্থান োংক্রান্ত স  

সকান িথ্য িার স্বজন ে বজ 

জানবি পারবব। 

স্বজনবদর ববন্দর 

অবস্থান, 

জাবমন/খালাে এর 

িথ্য প্রাবপ্ত ে জ 

 বব। 

বাস্তবাবয়ি 

২.  াইবকাবট ি আবপল 

প্রবক্রয়া ে বজকরণ 

কারা ববন্দবদর সজল আবপল 

দাবখল, সজল আবপবলর অগ্রগবি 

এবাং ফলাফল েম্পবকি 

িাৎক্ষবণকভাবব অবব ি  ওয়ার 

জন্য একটি অোপ নিরী করা 

 বয়বে। উক্ত অোবপর মােবম সজল 

আবপল োংক্রান্ত প্রবয়াজনীয় িথ্য 

সজবন কা িকর ব্যবস্থা গ্র ণ করা 

 াবব।  

কারা ববন্দবদর সজল 

প্রবক্রয়া এবাং এ 

োংক্রান্ত িথ্য জানা 

ে জির  বব। 

িলমান 

৩.  ট নাম্বার িালুকরণ আত্মীয় স্বজন কর্তিক ববন্দ োংক্রান্ত 

িথ্য োংবিষ্ট কারাগাবর বগবয় 

জানবি  য়। অবনক েময় অবনক 

ববন্দ অন্য কারাগাবর বদবল  বয় 

সগবল িথ্য না জানার কারবন 

কারাগাবর বগবয় সফরি আেবি 

 য়। ববন্দর আত্মীয় স্বজবনর ববণ িি 

দূবভ িাগ লা ববর উবেবি স ন 

একটি নাম্বার এ সফান বদবয় 

প্রবয়াজনীয় িথ্য পাওয়া  ায়, এই 

উবযাগ গ্র ণ করা  য়। 

কারাগাবর না এবেও 

সদবশর স  সকান প্রান্ত 

সেবক কারাগার বা 

ববন্দ োংক্রান্ত নবধ 

িথ্য প্রাবপ্ত ে জির 

 বব। 

িলমান 
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কারা অবধদপ্তবরর সেরা উদ্ভাবনী উবযাগ, ২০২০-২০২১: 

উদ্ভাববনর বশবরানাম: এেএমএে ও অোবপর এর মােবম ববন্দর অবস্থান, জাবমন/খালাে এর িথ্য প্রদান। 
 

পটভূবম: ববন্দ এক কারাগার  বি অন্য কারাগাবর বদবল  বল িাবদর স্বজনবদর কারাগাবর এবে িা জানবি  য়  া 

িাবদর জন্য কষ্টোে ও ব্যয় োবপক্ষে। এই কষ্ট লা ববর লবক্ষে একটি অোপ নিরী করা  বয়বে।  ার মােবম ববন্দর 

স্বজন  বর ববেই ববন্দর অবস্থান, জাবমন/খালাে এর িথ্য জানবি পারবব। 
 

উবযবগর কল্যাণ: স্বজনবদর ববন্দর অবস্থান, জাবমন/খালাে এর িথ্য প্রাবপ্ত ে জ  বব। 

 

উদ্ভাবন বাস্তবায়ন টিম: 

 

 

কারা অবধদপ্তবরর সেবা পেবি ে বজকরণঃ  

সেবার নাম: এে এম এে ও অোবপর এর মােবম ববন্দবদর অবস্থান, জাবমন/খালাে এর িথ্য জানা 

সেবাটি ে বজকরবণর স ৌবক্তকিা: সেবাটি ে বজকরবণর ফবল ববন্দর স্বজন বাবড়বি ববেই ববন্দর িথ্য, কারাগাবর 

বদবল; জাবমন/খালাে এর িথ্য জানবি পারবব। 

 

তুলনামূলক বববিষণ (ববযমান ও প্রস্তাববি পেবির ধাপবভবত্তক তুলনা): 

ক্রম পূব িবিী ধাবপর বণ িনা (ববযমান প্রবেে 

ম্যাবপর ধাপ) 

ক্রম পরববিিি ধাবপর বণ িনা (প্রস্তাববি প্রবেে 

ম্যাবপর ধাপ) 

১. ববন্দর স্বজবনর কারা এলাকায় স্বশরীবর 

উপবস্থবি। 

১. ববন্দর স্বজন বাবড়বি ববেই ববন্দর িথ্য, 

কারাগাবর বদবল; জাবমন/খালাে এর িথ্য 

জানবি পারবব। 

২. িথ্য সকবন্দ্র উপবস্থবি   - 

৩. লাইবন দাড়াবনা  - 

৪. িথ্য োংগ্র   - 
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TCV (Time, Cost & Visit) অনুোবর পূবব ির ও পবরববিিি পেবির তুলনা: 

সক্ষে পূব িবিী পেবি পবরববিিি পেবি 

েময় (বদন/ ন্টা) ১ (এক) বদন ১ (এক) বমবনট 

খরি (নাগবরক ও অবফবের) বাবড়  বি কারাগাবর আো  াওয়ার 

খরি (দূরত্ব সভবদ ২০০- ১০০০/-) 

সনই 

 ািায়াি ১ (এক) কা িবদবে সনই 

ধাপ ৪ (িার) টি সনই 

জনবল ২ (দুই) জন ১ (এক) 

দাবখলীয় কাগজপে - - 

 

ববযমান ও প্রস্তাববি পেবির গ্রাবফকোল তুলনা:  
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মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর: 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর উদ্ভাবন কম িির্রকল্পনাসমূহ, ২০২০-২০২১:  

ক্র উদ্ভাবনীউয

শ াবগরর্ের

শ ানাম 

উবযাবগরর্ববরণ ইর্িিফলাফল িলমান/ 

বাস্তবার্য়ি 

১ প্যাবথর্িন/

মরর্ফন 

প্রার্প্ত 

স্থ্াবনর িথ্য 

ওবয়বসাইর্

শ  প্রকাে 

শদবের র্বর্ভন্ন শজলায় শকান শকান 

প্রর্িষ্ঠান/ফাবম ির্সর অনুকূবল 

প্যাবথর্িন/মরর্ফন র্বক্রবয়র লাইবসন্স 

রবয়বে িা সাংর্িষ্ঠবদর জানা থাবক 

না। জরুর্র র্ভর্ত্তবি এ ওষুবধর 

প্রবয়াজন হবল শভাগার্ন্তবি িড়বি হয় 

এবাং খরি শববড় র্ায়। এ সমস্যা শথবক 

ির্রোবণ অর্ধদপ্তর শথবক 

শজলার্ভর্ত্তক প্যাবথর্িন/মরর্ফন 

র্বক্রবয়র লাইবসন্স প্রাপ্ত 

প্রর্িষ্ঠান/ফাবম ির্সর নাম, ঠিকানা ও 

শর্াগাবর্াবগর নম্বর ওবয়বসাইবর্ 

প্রকাে করা শর্বি িাবর। ফবল জরুর্র 

প্রবয়াজবন নায্য মূবল্য লাইবসন্স প্রাপ্ত 

প্রর্িষ্ঠান/ফাবম ির্সর র্নকর্ হবি িা 

সাংেহ করবি িারবব। 

প্যাবথর্িন/মরর্ফন ব্যবস্থ্ািনা কার্ িক্রবম 

গর্িেীলিা ও স্বেিা বৃর্দ্ধ িাবব। 

িলমান 

(২০২০-২০২১) 

২ অনলাইন 

সাটি ির্ফবকর্ 

শকাস ি অন 

নারবকাটিক্স 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর সার্ব িক 

কার্ িক্রবমর উির এক/একার্ধক 

র্ভর্িওর্িে র্নম িাণ করা হবব। র্ভর্িও 

শেবষ তনবব ির্ক্তক প্রবনাত্তবরর মােবম 

র্বজয়ীবক অনলাইবন সাটি ির্ফবকর্ 

প্রদান করা হবব। উবিখ্য এ র্বষবয় 

‘মুক্তিাবে’ বাাংলাবদে সরকাবরর 

র্বর্ভন্ন অর্ধদপ্তবরর ২৭টি শপ্রাোম িালু 

রবয়বে। 

মাদকর্ববরাধী সবিিনিা সৃর্স্টবি 

গুরুত্বপূণ ি র্ভর্মকা িালন করবব। 

িলমান 

(২০২০-২০২১) 

৩ মাদকর্ববরা

ধী অনলাইন 

কুইজ 

প্রর্িবর্ার্গি

 া 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর 

অন্যিম কাজ হবে মাদকর্ববরাধী 

সবিিনিা সৃর্স্ট করা। এ ধরবনর 

সবিিনিা সৃর্স্টবি অর্ধদপ্তবরর মাে 

ির্ িাবয়র কার্ িালয় সমূবহর মােবম 

কুইজ প্রর্িবর্ার্গিা আবয়াজন করা 

শর্বি িাবর।  

মাদকর্ববরাধী সবিিনিা সৃর্স্টবি 

গুরুত্বপূণ ি র্ভর্মকা িালন করবব। 

িলমান 

(২০২০-২০২১) 
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মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর সেবা পেবি ে বজকরণঃ 
 

সেবারনাম: োলবফউবরক এবেড ও  াইবরাবলাবরক এবেড আমদাবনর লাইবেন্স এর অনাপবত্তপে প্রদান। 

we`¨gvb c×wZ প্রস্তাববি c×wZ 

1. gnvcwiPvjK eivei Av‡e`b `vwLj 

2. kvLvq †cÖiY 

3. kvLv n‡Z bw_‡Z D¯’vcb 

4. bw_‡Z Aby‡gv`‡bi ci †Rjv Kvh©vj‡h Z`‡šÍi Rb¨ †cÖiY 

5. †Rjv Kvh©vjq Z`šÍc~e©K Z`šÍ cÖwZ‡e`b wefvMxq Kvh©vj‡q 

`vwLj 

6. wefvMxq Kvh©vjq n‡Z mycvwikmn cÖwZ‡e`b cÖavb Kvh©vj‡q 

†cÖiY 

7. cÖavb Kvh©vjq n‡Z Aby‡gv`‡bi cÎ mswkøó †Rjv Kvh©vj‡q 

†cÖiY| 

8. †Rjv Kvh©vjq n‡Z AbvcwËcÎ Bmy¨। 

1. †Rjv Kvh©vjq eivei Av‡e`b `vwLj| 

2. †Rjv Kvh©vjq Z`šÍc~e©K Z`šÍ cÖwZ‡e`b wefvMxq 

Kvh©vj‡q `vwLj  

3. wefvMxq Kvh©vjq n‡Z Aby‡gv`‡bi cÎ mswkøó †Rjv 

Kvh©vj‡q †cÖiY| 

4. †Rjv Kvh©vjq n‡Z AbvcwËcÎ Bmy¨। 

 

 

TCV (Time, Cost, Visit) we‡kølY: 

‡ÿÎ we`¨gvbc×wZ cȪ ÍvweZc×wZ 

সিয় 35 Kvh©w`em 17 Kvh©w`em 

LiP (bvMwiK+ `vßwiK) (0) k~b¨ (0) k~b¨ 

wfwRU 3 Kvh©w`em 1Kvh©w`em 

Avc 8wU 4wU 

Rbej + KwgwU - - 

‡mevcÖvwßi ¯’vb gv`K ª̀e¨ wbqš¿YAwa`ßi, 

‡RjvKvh©vjq 

gv`K ª̀e¨ wbqš¿YAwa`ßi, ‡Rjv 

Kvh©vjq 

`vwLjxq KvMRc‡Îi msL¨v 21wU 15wU 
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ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তরঃ 

ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তবরর উদ্ভাবনী উবযাগেমূ , ২০২০-২০২১: 

ক্রম উদ্ভাবনী উবযাবগর 

বশবরানাম 

উবযাবগর বববরণ ইবিি ফলাফল িলমান/বাস্তবাবয়ি 

১. 

ই-পােবপাট ি সমাবাইল 

এনবরালবমন্ট ইউবনট 

িালুকরণ (শরর্প্ল্বকেন)। 

গুরুির অসুস্থ্ ও গুরুত্বপুণ ি ব্যর্ক্তবদর িাসবিার্ ি প্রার্প্ত 

সহর্জকরবণর লবযে র্বভাগীয় অর্ফসসমূবহ শমাবাইল ইউর্নর্ 

িালু করার উবযাগ েহণ করা হবয়বে। 

গুরুির অসুস্থ্ ও গুরুত্বপুণ ি ব্যর্ক্তবদর 

িাসবিার্ ি শসবা সহর্জকরণ ও 

র্ির্কৎসার উবদ্দবে র্ববদে গমবন 

সহায়িাকরণ। 

িলমান  

(২০2০-২০২১ 

অথ িবেবর ১টি 

অর্ফবস িালুকৃি) 

২. 

সুিার এক্সবপ্রস িাসবিার্ ি  

শির্লভার্র সার্ভ িস িালু 

করণ। 

অর্ি জরুর্র প্রবয়াজবন র্র-ইসুে আববদবন ৪৮/৭২  ন্টায় 

িাসবিার্ ি প্রদাবনর ব্যবস্থ্া করার উবযাগ েহণ করা হবয়বে। 

অর্ি জরুর্র প্রবয়াজবন দ্রুি িাসবিার্ ি 

শসবা প্রদান করা র্াবব। 

বাস্তবার্য়ি  

(২০২০-২০২১ 

অথ িবের) 

৩. 

পােবপাট ি আববদবনর সক্ষবে 

অনলাইন এিবয়ন্টবমন্ট 

র্সবস্টম িালুকরণ। 

ই-িাসবিার্ ি আববদন দার্খবলর জন্য “অনলাইন এিবয়ন্টবমন্ট 

র্সবস্টম” িালু করা হবয়বে, র্া ওবয়ব শিার্ িাবলর 

(epassport.gov.bd) মােবম ব্যবহার করা র্াবব। 

আববদনকারী িার সুর্বধাজনক সমবয় আববদন দার্খবলর জন্য 

অনলাইবন এিবয়ন্টবমন্ট েহণ করবি িাবরন।  

আববদনকারীবক সাংর্িষ্ট অর্ফবস 

ইন্টারর্ভউ ও বাবয়াবমর্ট্রক 

এনবরালবমবন্টর জন্য দী ি সময় অবিযা 

করবি হবব না। সাংর্িষ্ট অর্ফস র্নধ িার্রি 

সমবয় সযমিা অনুর্ায়ী িাসবিার্ ি 

আববদন েহবণর র্বষয়টি ব্যবস্থ্িনা 

করবি িাবর। 

বাস্তবার্য়ি 

(২০২০-২০২১ 

অথ িবের) 

 

ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তবরর পাইলট প্রকল্প 

উদ্ভাববনর বশবরানামঃ  

ই-পােবপাট ি সমাবাইল এনবরালবমন্ট ইউবনট িালুকরণ।  

 

পটর্ভবম: গুরুির অসুস্থ্ ও গুরুত্বপুণ ি ব্যর্ক্তবদর িাসবিার্ ি প্রার্প্ত সহর্জকরবণর লবযে র্বভাগীয় অর্ফসসমূবহ ই-পােবপাট ি শমাবাইল ইউর্নর্ 

িালু করার উবযাগ েহণ করা হবয়বে।  

 

 

উবযাবগর ফলাফলঃ  এ উবযাবগর ফবল গুরুির অসুস্থ্ ও গুরুত্বপুণ ি ব্যর্ক্তগণ অর্ফবস না এবস ই-পােবপাট ি সমাবাইল এনবরালবমন্ট ইউবনবটর 

মােবম োক্ষাৎকার ও বাবয়াবমবট্রক প্রদাবনর সুব াগ পাববন। এবি আববদনকারীবক অবফবে এবে দী িক্ষণ অবপক্ষা করবি  ববনা।  

 

উদ্ভাবন বাস্তবায়ন টিমঃ ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তর এবাং ই-পােবপাট ি ও স্বয়াংবক্রয় বড িার বনয়ন্ত্রন প্রকবল্পর কম িকিিাবদর স ৌে উবযাবগ 

১৫ অবটাবর ২০২০ িাবরখ  বি উবযাগটির পাইলটিাং বাস্তবায়ন শুরু  য়। পরবিীবি ৩ মাি ি ২০২০ িাবরবখ উবযাগটির পাইলটিাং বাস্তবায়ন 

মূল্যায়ন করা  য়। মূূ্ল্যায়বনর পবর বিিমাবন উবযাগটি োরাবদবশ সরবপ্লবকশবনর কা িক্রম িলমান আবে। 
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ইর্মবেেন ও িাসবির্ ি অর্ধপ্তবরর শসবা িদ্ধর্ি সহর্জকরণ 

 শসবার নাম 

শমাবাইল এনবরালবমন্ট ইউর্নবনর্র মােবম ই-িাসবিার্ ি শসবা প্রদান। 

 শসবাটি সহর্জকরবণর শর্ র্ক্তকি 

গুরুির অসুস্থ্ ও রাবষ্ট্রর গুরুত্বপূণ ি ব্যার্ক্তগবণর িাসবিার্ ি প্রার্প্ত সহজীকরণ। 

 ত্যলনামূলক র্ববিষণ ( র্বযমান ও প্রস্তার্বি িদ্ধর্ির ধাির্ভর্ত্তক ত্যলনা) 

 

র্বযমান প্রবসস 

মাবির ধাি 

পূব িবিী ধাবির বণ িনা(এমআরর্ি 

আববদন) 

প্রস্তর্বি প্রবসস 

মাবির ধাি 

িরবিী ধাবির বণ িনা 

(ই- িাসবিার্ ি আববদন) 

ধাি-১ আববদনকারী কর্তিক অনলাইবন 

আববদন ফরম পূরণ 

ধাি-১ অনলাইবন আববদন ফরম পূরণ 

ধাি-২ আববদনকারী কর্তিক ব্যাাংবক / 

অনলাইবন িাসবিার্ ি র্ফ প্রদান 

এোিবয়ন্টবমন্ট েহণ 

ধাি-২ ব্যাাংবক / অনলাইবন িাসবিার্ ি র্ফ 

প্রদান 

ধাি-৩ এোিবয়ন্টবমন্ট েহণ ধাি-৩ এোিবয়ন্টবমন্ট েহণ 

ধাি-৪ অর্ফবস উির্স্থ্ি হবয় লাইবন দাড়াবনা  - 

ধাি-৫ আববদনকারীর স্বাযাৎকার েহণ ধাি-৪ ই- িাসবিার্ ি শমাবাইল 

এনবরালবমন্ট ইউর্নবর্র মােবম 

আববদনকারীর স্বাযাৎকার েহণ ও 

আববদনিে েহণ 

ধাি-৬ শবর্সক িার্া ও শিবমন্ট শভর্রর্ফবকেন ধাি-৫ শবর্সক িার্া ও শিবমন্ট 

শভর্রর্ফবকেন 

ধাি-৭ বাবয়াবমর্ট্রক এনবরালবমন্ট ধাি-৬ বাবয়াবমর্ট্রক এনবরালবমন্ট 

ধাি-৮ আববদনকারীবক র্বিরণ র্স্লি প্রদান ধাি-৭ আববদনকারীবক র্বিরণ র্স্লি 

প্রদান 

ধাি-৯ িকুবমন্ট স্কোন ধাি-৮ িকুবমন্ট স্কোন 

ধাি-১০ িদবন্ত শপ্ররণ (প্রবর্াজে শযবে) ধাি-৯ িদবন্ত শপ্ররণ (প্রবর্াজে শযবে) 

ধাি-১১ বাবয়াবমর্ট্রক শভর্রর্ফবকেন ধাি-১০ বাবয়াবমর্ট্রক শভর্রর্ফবকেন 

ধাি-১২ িদবন্ত প্রর্িববদন েহণ (প্রবর্াজে 

শযবে) 

ধাি-১১ িদবন্ত প্রর্িববদন েহণ (প্রবর্াজে 

শযবে) 

 

ববযমান প্রবেে 

মাবপর ধাপ 

পূব িবিী ধাবপর বণ িনা(এমআরবপ 

আববদন) 

প্রস্তববি প্রবেে 

মাবপর ধাপ 

পরবিী ধাবপর বণ িনা 

(ই-পােবপাট ি আববদন) 

ধাপ-১৩ আববদন অনুবমাদন ধাপ-১২ আববদন অনুবমাদন 

ধাপ-১৪ পােবপাট ি  পাবে িানালাইবজশন (বপ্রবন্টাং 

এবাং সকায়াবলটি কবিাল) 

ধাপ-১৩ পােবপাট ি  পাবে িানালাইবজশন 

(বপ্রবন্টাং এবাং সকায়াবলটি কবিাল) 
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ধাপ-১৫ ডাক ববভাবগর বনকট মুবদ্রি পােবপাট ি 

 স্তান্তর  

ধাপ-১৪ ডাক ববভাবগর বনকট মুবদ্রি 

পােবপাট ি  স্তান্তর 

ধাপ-১৬ ডাক ববভাবগর মােবম োংবিষ্ট 

আঞ্চবলক পােবপাট ি অবফবে মুবদ্রি 

পােবপাট ি  স্তান্তর 

ধাপ-১৫ ডাক ববভাবগর মােবম োংবিষ্ট 

আঞ্চবলক পােবপাট ি অবফবে মুবদ্রি 

পােবপাট ি  স্তান্তর 

ধাপ-১৭ আঞ্চবলক পােবপাট ি অবফবে ৈারা 

পােবপাট ি এবটবভশন  

ধাপ-১৬ আঞ্চবলক পােবপাট ি অবফবে ৈারা 

পােবপাট ি এবটবভশন 

ধাপ-১৮ পােবপাট ি ববিরণ ধাপ-১৭ পােবপাট ি ববিরণ 

ধাপ-১৯ পােবপাট ি গ্র ণ ধাপ-১৮ পােবপাট ি গ্র ণ 

 

    TCV (Time, Cost, Visit) অনুোবর পূবব ির ও পবরববিিি পেবির তুলনাঃ 

 ই- পােবপাট ি আববদবনর োধারণ 

পেবি 

সমাবাইল এনবরালবমন্ট ইউবনবটর মােবম ই-

পােবপাট ি আববদন পেবি 

েময় (বদন/ ন্টা) ২/৭/১৫ কম িবদবে (বফ’র 

বভবত্তবি)+ ৪ ন্টা ৩০বম. 

২/৭/১৫ কম িবদবে (বফ’র বভবত্তবি)+ ১ ন্টা 

৩০বম. 

খরি (নাগবরক ও অবফবের ) বনধ িাবরি েরকাবর বফ+  ািায়াি 

খরি (দুই বার ) 

বনধ িাবরি েরকাবর বফ+  ািায়াি খরি (এক বার 

) 

 ািায়াি দুই বা িবিাবধক ১ বার (আববদনকারী কর্তিক অবোরাইজড 

বা বকর মােবম) 

ধাপ ১৯টি ১৮টি 

জনবল ১০-১২ জন ১০-১২ জন 

দাবখলীয় কাগজপে অনলাইবন দাবখলকৃি আববদবনর 

কবপ, অনলাইবন পােবপাট ি বফ 

জমাদাবনর ব্যাাংক রবশদ, জািীয় 

পবরিয়পে/বডবজটাল জন্ম বনবন্ধন 

েনদ এবাং প্রব াজে সক্ষবে ববযমান  

পােবপাবট ির ফবটাকবপ, োড়পবের 

(NOC) , অবের গ্র বণর প্রমাণপে 

ও প্রােবঙ্গক সটকবনকোল 

েনদেমূব র (স মনঃ ডাক্তার, 

ইবেবনয়ার,রাইভার ইিোবদ) 

েিোবয়ি ফবটাকবপ।  

অনলাইবন দাবখলকৃি আববদবনর কবপ, অনলাইবন 

পােবপাট ি বফ জমাদাবনর ব্যাাংক রবশদ, জািীয় 

পবরিয়পে/বডবজটাল জন্ম বনবন্ধন েনদ এবাং 

প্রব াজে সক্ষবে ববযমান  পােবপাবট ির ফবটাকবপ, 

োড়পবের (NOC) , অবের গ্র বণর প্রমাণপে ও 

প্রােবঙ্গক সটকবনকোল েনদেমূব র (স মনঃ 

ডাক্তার, ইবেবনয়ার,রাইভার ইিোবদ) েিোবয়ি 

ফবটাকবপ। 
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পূব িবিী পেবির প্রবেে ম্যাপ (Process Map)  
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২০১৯-২০২০ অথ িবেবর ইবনাবভেন কার্ িক্রবম সুরযা শসবা র্বভাবগর অজিন: মর্ন্ত্রির্রষদ র্বভাবগর র্িও শলর্ার 
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সরকাবরর র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/র্বভাগ/অর্ধদপ্তর/সাংস্থ্া-র উদ্ভাবনসমূহ শর্ন অবন্যর র্নকর্ অনুকরণীয় হয় বা শুধু র্নজ 

প্রর্িষ্ঠাবনর মবে সীমাবদ্ধ না থাবক শস লবযে মর্ন্ত্রির্রষদ র্বভাগ হবি প্রথমবাবরর মি উদ্ভাবন সাংকলন, ২০২০-২০২১ 

প্রকাে করা হবয়বে। বর্ণ িি প্রকােনায় সুরযা শসবা র্বভাবগর অধীন ইর্মবেেন ও িাসবিার্ ি অর্ধদপ্তর এবাং কারা 

অর্ধদপ্তবরর র্নম্নর্লর্খি ০২টি উদ্ভাবনী উবযাগ/কার্ িক্রম স্থ্ান শিবয়বে, র্া র্নম্নরুি: 

 

১. ইর্মবেেন ও িাসবিার্ ি অর্ধদপ্তর: “আন্তজিার্িক শিাস্টাল সার্ভ িস শফবিবক্সর মােবম বাাংলাবদে র্মেনসমূবহ মুর্দ্রি 

িাসবিার্ ি শপ্ররণ” েীষ িক উদ্ভাবন। 

২. কারা অর্ধদপ্তর: “Prison link – Smart Communication for Inmates & Relatives” েীষ িক 

উদ্ভাবন। 
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িথ্য অবধকার : গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ োংববধাবনর ২১(২) অনুবেবদ উবিখ করা  বয়বে “েকল েমবয় জনগবণর সেবা 

কবরবার সিষ্টা করা প্রজািবন্ত্রর কবম ি বনযুক্ত প্রবিেক ব্যবক্তর কিিব্য”। োংববধাবনর ববণ িি এ বনবদ িশ অনুেরণ কবর জনবেবা প্রদান 

বনবিি করার লবক্ষে িথ্য অবধকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০ সমািাববক সুরক্ষা সেবা ববভাবগ একজন দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা, 

ববকল্প কম িকিিা এবাং আবপলকারী কম িকিিা ব বেবব বনযুক্ত আবেন।  

২০২০-২১ অে িবেবর সুরক্ষা সেবা ববভাগ িথ্য অবধকার আইন, ২০০৯ অনু ায়ী ৫টি আববদন বনষ্পবত্ত কবরবে। এোড়া এ ববভাবগর 

অধীন ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তর ১টি, ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তর ২টি, কারা অবধদপ্তর ১৭টি, মাদকদ্রব্য 

বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর ২টি, আববদনে  েব িবমাট ২২টি আববদন বনষ্পবত্ত করা  বয়বে। স্বেিা, জবাববদব িা ও আইবনর শােন 

প্রবিষ্ঠার লবক্ষে এবাং িবথ্যর অবাধ প্রবা  বনবিিকরবণর জন্য সুরক্ষা সেবা ববভাগ নেমাবেকবভবত্তবি েরকাবর আবদশ, 

নীবিমালা, পবরপে, প্রজ্ঞাপন ও ববজ্ঞবপ্ত বনয়বমি বনজস্ব ওবয়বোইবট প্রকাশ কবর োবক। 



  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

36  

 

উবিখব াগ্য কা িাববল :  
  

 ২৩.০৭.২০২০ িাবরবখ সুরক্ষা সেবা ববভাবগর োবে এর অধীন অবধদপ্তরেমূব র ২০২০-২০২১ অে িবেবরর বাবষ িক কম িেম্পাদন 

চুবক্ত স্বাক্ষবরি  বয়বে। উক্ত চুবক্ত স্বাক্ষর অনুষ্ঠাবন প্রধান অবিবে ব োবব উপবস্থি বেবলন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব 

আোদুজ্জামান খান, এম.বপ। এ েময় উপবস্থি বেবলন সুরক্ষা সেবা ববভাবগর েবিব জনাব সমাঃ শব দুজ্জামান। 

 COVID-19 প্রবিবরাধ ও ক্ষবিগ্রস্তবদর মাবে সজলা প িাবয় িলমান োণ ও অন্যান্য কা িক্রম সুেমিবয়র লবক্ষে কুবষ্টয়া সজলায় 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত, েবিব জনাব সমাঃ শব দুজ্জামান, সুরক্ষা সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ০৮.০৭.২০২০ িাবরবখ কুবষ্টয়া সজলার সজলা 

প্রশােক, কুবষ্টয়া, উপবজলা বনব িা ী অবফোর, স্থানীয় বেবভল জিন, আইন-শৃঙ্খলা বাব নী ও স্থানীয় জনপ্রবিবনবধে  সজলার গেমান্য 

ব্যবক্তববগ ির োবে Zoom Online Platform-এ বভবডও কনফাবরবন্সর মােবম মিবববনময় কবরন। 

 মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আোদুজ্জামান খান, এমবপ এবাং সুরক্ষা সেবা ববভাবগর বেবনয়র েবিব জনাব সমাঃ শব দুজ্জামান 

এর উপবস্থবিবি ১৮ মাি ি ২০২১ িাবরবখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র েবম্মলন কবক্ষ সুরক্ষা সেবা ববভাবগর োাংগঠবনক কাঠাবমার্ভক্ত 

বাাংলাবদশ বমশবন প্রেম েবিব ও বৈিীয় েবিব পবদ বনবয়াগপ্রাপ্ত কম িকিিাগবণর ২ (দুই) মােব্যাপী ওবরবয়বন্টশন সপ্রাগাবমর 

েমাপণী অনুষ্ঠান অনুবষ্ঠি  য়।  

 ১৪.০৩.২০২১ িাবরখ সবলা ১১.০০ টায় সুরক্ষা সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয় স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী বণ িাঢে ও  োব াগ্য 

ম িাদার োবে উদ  াপন-এর লবক্ষে একটি েভা অনুবষ্ঠি  য়। উক্ত েভায় েভাপবিত্ব কবরন সুরক্ষা সেবা ববভাবগর বেবনয়র 

েবিব জনাব সমাঃ শব দুজ্জামান। 

 ০২ মাি ি ২০২১ িাবরবখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র েবম্মলন কবক্ষ ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরর “অবিপ্রবিবরাধ ও 

বনব িাপণ (োংবশাবধি) বববধমালা, ২০২০” শীষ িক খেড়া বববধমালা চূড়ান্তকরবণর েভা সুরক্ষা সেবা ববভাবগর বেবনয়র েবিব 

জনাব সমাঃ শব দুজ্জামান মব াদবয়র েভাপবিবত্ব অনুবষ্ঠি  য়।  

 ২৮.০৪.২০২১ িাবরবখ Zoom Online Platform এ সুরক্ষা সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র ২০২০-২০২১ অে িবেবরর 

এবডবপর্ভক্ত প্রকল্পেমূব র (বব রাগমন ও পােবপাট ি অবধদপ্তর এবাং কারা অবধদপ্তর) মাবেক বাস্তবায়ন অগ্রগবি প িাবলািনা েভা 

অনুবষ্ঠি  বয়বে। উক্ত েভায় েভাপবিত্ব কবরন সুরক্ষা সেবা ববভাবগর েবিব জনাব সমাঃ সমাকাবির স াবেন। 

 ১৩ এবপ্রল ২০২১ িাবরখ ববকাল ৩.০০ টায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র েবম্মলন কবক্ষ সুরক্ষা সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয় 

নবব াগদানকারী েবিব মব াদয় ও অন্যান্য কম িকিিাগবণর োবে মি বববনময় েভা অনুবষ্ঠি  বয়বে। উক্ত অনুষ্ঠাবন প্রধান 

অবিবে ব োবব উপবস্থি বেবলন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আোদুজ্জামান খান, এমবপ। 

 ১২.০৪.২০২১ িাবরখ সরাজ সোমবার েকাল ১১.০০  টিকায় মাদবকর ভয়াব  আগ্রােন সরাধকবল্প গঠিি এনবফাে িবমন্ট কবমটির 

১২ম েভা অনুবষ্ঠি  বয়বে। উক্ত েভায় েভাপবিত্ব কবরন সুরক্ষা সেবা ববভাবগর েবিব জনাব সমাঃ সমাকাবির স াবেন। 

 জনাব আোদুজ্জামান খান, এমবপ,  মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গি ২৩.০৫.২০২১ িাবরবখ বভবডও কনফাবরন্স-এর মােবম 

ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার, সকরাণীগে; বকবশারগে সজলা কারাগার-২ এবাং সফনী সজলা কারাগার-২ এ সকাবভড আইবোবলশন 

সেন্টার এর উবৈাধন কবরন। এ েময় বববশষ অবিবে ব বেবব উপবস্থি বেবলন জনাব সমাঃ সমাকাবির স াবেন, েবিব, সুরক্ষা 

সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।  এোড়াও উক্ত উবৈাধনী অনুষ্ঠাবন উপবস্থি বেবলন কারা ম াপবরদশ িক ও  কারা অবধদপ্তবরর 

অন্যান্য কম িকিিাবৃন্দ।   

 ববববিে মাবে ২৩ সম ২০২১ িাবরবখ “জনপ্রশােবন সেবা ে বজকরণঃ েমস্যা ও েম্ভাবনা” শীষ িক কম িশালা Zoom Online 

Platform-এ অনুবষ্ঠি  বয়বে। উক্ত অনুষ্ঠাবন প্রধান অবিবে ব োবব উপবস্থি বেবলন জনাব সমাঃ সমাকাবির স াবেন, েবিব, 

সুরক্ষা সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।  

 ৩১ সম ২০২১ িাবরবখ মুবজববষ ি উপলবক্ষে গৃ ীি কম িসূবির বাস্তবায়ন অগ্রগবি প িাবলািনা ও ভববষ্যি করণীয় োংক্রান্ত  েভা 

Zoom Online Platform এ অনুবষ্ঠি  বয়বে। 
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https://ssd.gov.bd/site/news/26a92333-75f2-4412-85da-561b253e2a92/%E0%A7%A9%E0%A7%A7-%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A7-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87-Zoom-Online-Platform-%E0%A6%8F-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A5%A4
https://ssd.gov.bd/site/news/26a92333-75f2-4412-85da-561b253e2a92/%E0%A7%A9%E0%A7%A7-%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A7-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87-Zoom-Online-Platform-%E0%A6%8F-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%AD%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A5%A4
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 শদবের অভেন্তবর ২০২০-2১ অথ িবেবর ৫ লক্ষ ৮৭  াজার ২৫৯টি ই-পােবপাট ি ববিরণে  ৩ শকাটি ১০ লয ৪২ হাজার ৩৬৫টি  

শমর্েন র্রবিবল িাসবিার্ ি (এমআরর্ি) ও ১৬ লয ৫ হাজার ১২৫টি শমর্েন র্রবিবল র্ভসা (এমআরর্ভ) ইসুে করা হবয়বে। 

 েম্পূণ ি অনলাইন বভবত্তক পুবলশ প্রবিববদন পেবি িালু করি, ইবিমবে ৭২টি এেবব/বডএেবব অবফেবক আধুবনক আইটি 

েরোমাবদ ও েফটওয়োর এর মােবম যুক্ত করা  বয়বে। 

 বাাংলাবদশ েরকাবরর অে ি মন্ত্রনালবয়র উবযবগ িালুকৃি সপবমন্ট বেবস্টম ‘‘এ-িালান’’ এ ইবিমবে ই-পােবপাট ি যুক্ত করা 

 বয়বে। এর মােবম ই-পােবপাবট ির অবজিি রাজস্ব েরােবর েরকাবরর সকাষাগাবর জমা  বব। NID ডাটাবববজর োবে ই-

পােবপাবট ির ডাটাবববজর অনলাইন ইবিবগ্রশন েম্পন্ন  বয়বে। 

 ২০২১০-এ ১৭টি আঞ্চবলক পােবপাট ি অবফে ভবন বনম িান প্রকবল্পর আওিায় ১৬টি ভববনর বনম িাণ কাজ েম্পন্ন  বয়বে এবাংিার 

প্রকল্প ব্যয় ১০৪.১৮ সকাটি টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ  াবেনা ২৭.১২.২০২০ িাবরবখ উক্ত প্রকবল্প ৬টি আঞ্চবলক পােবপাট ি 

অবফে, নারায়নগে, সুনামগে,  সনেবকানা, বাবগর াট, শরীয়িপুর এবাং মাদারীপুর এর বনজস্ব ভববনর উবৈাধন স াষণা কবরন 

। এোড়া ৮৭.৩৫ সকাটি টাকা ব্যবয় ১৬টি আঞ্চবলক পােবপাট ি অবফে ভবন বনম িাবণর কাজ িলমান রবয়বে। প্রকল্প এলাকা 

খাগড়ােবড়, বান্দরবান, োলকাঠি, সশরপুর, পঞ্চগড়, গাইবান্ধা, নড়াইল, বপবরাজপুর, সমব রপুর, চুয়াডাঙ্গা, নাবটার, জয়পুর াট, 

নীলফামাবর, লালমবনর াট, কুবড়গ্রাম, ঠাকুরগাঁও। 

 মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর ২০২০-২০২১ অে িবেবর ৫৮  াজার ৮৭৬টি অবভ ান পবরিালনা কবর ১৬  াজার ২৫৪টি মামলায় 

১৭  াজার ১৩৩ জন আোমীর ববরুবে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্র ণ করা  বয়বে। িাোড়া সমাবাইল সকাবট ির মােবম ২১  াজার 

১৭২টি অবভ ান পবরিালনা কবর ১০  াজার ৯৫ জন আোমীর ববরুবে ১০  াজার ১৪৪টি মামলা দাবয়র কবর িাৎক্ষবণকভাবব 

োজা প্রদান করা  বয়বে।  

 োরাবদবশর ৩১ হাজার ১৭৯টি র্েযা প্রর্িষ্ঠাবনর মবে ৩১ হাজার ৮০টি বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন মাদকবববরাধী কবমটি গঠন করা 

 বয়বে।  

 েমাবজর গেমান্য ব্যবক্ত ও েরকাবর কম িিারীবদর বনবয় বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন ৪  াজার ৩৫৩টি, বশক্ষা প্রবিষ্ঠান ও কারাগারব্যবিি 

৫  াজার ১৪৬টি এবাং কারাগাবর ২০০টি মাদকবববরাধী েভা-সেবমনার করা  বয়বে।  

 মাদকবববরাধী ১টি  টিবভ বফলার ও ১টি বেমোং বনম িাণ ও প্রিার করা  বয়বে।  

 সবেরকাবর সটবলবভশন িোবনবল ২৫টি মাদকবববরাধী টকবশা আবয়াজন করা  বয়বে। 

 োরাবদবশ মাদকবববরাধী ২৫৬টি বকয়স্ক ববিরণ করা  বয়বে।  

 েরকাবর প িাবয় ১৮  াজার ২৯১ জন এবাং সবেরকাবর প িাবয় ১৬  াজার ৩২২ জন মাদকােক্ত সরাগীবক বিবকৎো সেবা প্রদান 

করা  বয়বে।  

 ২০২০-২০২১ অে ি বেবর ২৬টি সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্রর লাইবেন্স প্রদান করা  বয়বে। অবধদপ্তবর সমাট ৩৬৬ 

টি সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্রর লাইবেন্স প্রদান করা  বয়বে।  

 মাদকােক্ত সরাগীবদর বিবকৎো প্রদাবনর জন্য ১৭৬জন এবডকশন প্রবফশনালবদর ইবকা প্রবশক্ষণ সদয়া  বয়বে।  

 িলমান সকাবভড-১৯ ম ামাবর সমাকাববলায় মাদকবববরাধী সলাগান েম্ববলি ১ লক্ষ  োে স্যাবনটাইজার প্রস্তুিপূব িক ববিরণ করা 

 বয়বে।  

 ২০২০-২০২১ অে িবেবর ২০,৯৯১টি অবিকাবে ২০৭৫,৯২,৮৪৩০৭ টাকার েম্পদ উোর কবরবে  িন্মবে গাবম িন্টে এ  োং টিি 

১৭৭টি অবিকাবে -৮১,৯৯,৩৮,৭০০ টাকার েম্পদ উোর বা রক্ষা কবরবেন। 

 শবপাংমল,  াটবাজার, ববপবণববিাবন  ৫,৪৯২টি ম ড়ার ে  বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন ১,৮৬৪টি  ম ড়া করা  বয়বে। 

 বহুিল/বাবণবজেক ভববন ৭১৮টি, ববস্ত এলাকায় ৭১০টি,  ােপািাল/স্বাস্থে সকবন্দ্র ৮৩২টি ম ড়ার আবয়াজন করা  বয়বে।    
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 ১৩, ০১০টি টবপাগ্রাবফ, জন ও গনোংব াগে  ৪,৭৯৪টি বববভন্ন ভবন/বশল্প কারখানা পবরদশ িন করা  বয়বে। 

 ২০২০-২০২১ অে িবেবর প্রদানকৃি ফায়ার লাইবেন্স ১৫,৯০৯টি প্রদান করা  বয়বে। 

 প্রস্তাববি বহুিল বা বাবণবজেক ভববনর অনুকুবল প্রদানকৃি অনাপবত্ত োড়পবের োংখ্যা-৭০৪টি 

 ওয়োর াউজ মাসুল বাবদ আদায়কৃি রাজবস্বর পবরমান-১০.৭০ সকাটি টাকা  

 সমাবাইল সকাট ি পবরিালনার োংখ্যা-২৮টি এবাং জবরমানা আদাবয়র পবরমাণ- ৮ লক্ষ ৯৭  াজার ৪ শি টাকা। 

 

 গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ েরকাবরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ  াবেনা ২৭.১২.২০২০ িাবরবখ বভবডও কনফাবরবন্সর মােবম মব লা 

সকন্দ্রীয় কারাগার, সকরাণীগে, ঢাকা এবাং এলবপবজ সস্টশন, সকরাণীগে এর শুভ উবৈাধন কবরন। 

 মাননীয় প্রধান ববিারপবি নেয়দ মা মুদ স াবেন ১৩.০২.২০২১ িাবরবখ পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগাবর অববস্থি জাবির 

বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মান স্মৃবি জাদু র এবাং জািীয় িার সনিা স্মৃবি জাদু র পবরদশ িন কবরন এবাং বঙ্গবন্ধু ও জািীয় 

িার সনিার প্রবিকৃবিবি ফুল বদবয় েো বনববদন কবরন। 

 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাব আোদুজ্জামান খান, এমবপ ১৭.০২.২০২১ িাবরখ কারা কনবভনশন সেন্টার, কারা 

অবধদপ্তর, ঢাকায় প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত ববন্দবদর আত্মকম িোংস্থাবনর লবক্ষে জীববকায়ন োমগ্রী ববিরবণর মােবম ববন্দ 

পুনব িােন কা িক্রবমর উবৈাধন কবরন। 

 জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মান এর জন্মশি বাবষ িকী উদ াপন উপলবক্ষ ববন্দবদর মাবে উন্নিমাবনর খাবার 

পবরববশবনর জন্য মাোবপছু ১৫০/- (একশি পঞ্চাশ) টাকা বরাবের অনুবমাদন প্রদান করা  য়। সে সমািাববক সদবশর প্রবিটি 

কারাগাবর ববন্দবদর মাবে উন্নিমাবনর খাবার পবরববশন করা  য়। 

 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাব আোদুজ্জামান খান, এমবপ ২৩.০৫.২০২১ িাবরবখ বভবডও কনফাবরন্স এর মােবম 

ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার, সকরাণীগে; বকবশারগে সজলা কারাগার-২ এবাং সফনী সজলা কারাগার-২ এ সকাবভড আইবোবলশন 

সেন্টার এর উবৈাধন কবরন। এ েময় বববশষ অবিবে ব বেবব উপবস্থি বেবলন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র সুরক্ষা সেবা ববভাবগর েবিব 

জনাব সমাঃ সমাকাবির স াবেন। এোড়াও উক্ত উবৈাধনী অনুষ্ঠাবন উপবস্থি বেবলন কারা অবধদপ্তবরর অন্যান্য কম িকিিাবৃন্দ।   

 সকাবভড-১৯ ম ামাবর প্রবিবরাবধ স্বাস্থেবববধ সমবন জীবন াপন এবাং কবরানা ভাইরাে পরীক্ষার জন্য জনগণবক উদ্ধুে করবি 

কারা অবধদপ্তর কর্তিক জনেবিিনিামূলক কা িক্রবমর অাংশ ব বেবব কারা এলাকায় দৃিমান উবিখব াগ্য স্থাবন েববে  স্বাস্থে 

সুরক্ষা বনবদ িশনা ঝুবলবয় সরবখ জনগনবক েবিিন করা  বে। কারা ফটবক দশ িনব াগ্য স্থাবন কবরানা ভাইরাে েনাক্তকরণ 

োংক্রান্ত জািীয়  টলাইন নম্বরেমূ  প্রদশ িন করা  বে। কারা আবাবেক এলাকায় সরালকবল স্বাস্থে ঝুুঁবক ও করণীয় েম্পবকি 

েকলবক অবগি করা  বে। বব রাগি ববন্দ এবাং কারা কম িকিিা/কম িিারীবদর োম িাল স্কোনার/োবম িাবমটার বদবয় শরীবরর 

িাপমাো পরীক্ষা কবর অবফে/কারাগাবর প্রববশ করাবনা  বে এবাং কারাগাবরর মূলফটবক োবান/ োে ওয়াশ/  োে 

স্যার্নর্াইজার স্থ্ানীয় ব্যবস্থ্ািনায় প্রস্তুি রাখা হবয়বে। কারাগাবর নবাগি বর্ন্দবদর অন্তি: ১৪ র্দন ির্ িববযবণ রাখার জন্য ১টি 

আমদার্ন ওয়াবি ির ব্যবস্থ্াসহ শকায়ারান্টাইন সময় র্নর্িি করা হবে। 

আইন-র্বর্ধ/ির্রিে প্রণয়ন/সাংবোধন সাংক্রান্তঃ র্ববদর্ে নাগর্রকবদর র্ভসার র্বষবয় এিদসাংক্রান্ত র্বযমান ির্রিেসমূহ 

সাংবোধন ও ির্রমাজিনক্রবম “Categories, duration and conditions of Bangladeshi visa for foreign 

nationals”, “Granting Visa on Arrival (VoA)/Transit visa to a person arriving without visa” এিং 
“Procedure for regularization of stay breaching visa conditions” েীষ িক র্িনটি নত্যন ির্রিে জার্র করা হবয়বে। 

র্ববদর্ে নাগর্রকবদর দ্রুিিার সাবথ যুবগািবর্াগী শসবা প্রদাবনর লবযে প্রর্িটি র্ভসা শের্ণর র্বিরীবি িার্হি িকুবমন্টসসমূহ 

এবাং আববদন প্রর্ক্রয়া সুস্পষ্ট কবর িার্লকার্ভক্ত করা হবয়বে। শদবে র্ববদর্ে নাগর্রকগণ কর্তিক র্ভসার শময়াবদর অর্ির্রক্ত 

অনবধ অবস্থ্ান প্রর্িবরাবধর র্নর্মত্ত অর্িবাস জর্রমানার ির্রমাণ বৃর্দ্ধ করা হবয়বে। শদবের র্ভিবর র্ভসার শের্ণ ির্রবিিন 

র্নরুৎসার্হিকরবণর লবযে র্ভসার শের্ণ ির্রবিিবনর জন্য ফী ধার্ ি করা হবয়বে। এোড়া শদবে কম িরি র্ববদর্ে নাগর্রকগণ-এর 
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র্নকর্ শথবক আয়কর রাজস্ব প্রার্প্ত র্নর্িিকরবণর লবযেও নত্যন প্রণীি ির্রিবে প্রবয়াজনীয় ির্রবিিন সাধন করা হবয়বে। No 

Visa Required সাংক্রান্ত র্বযমান ির্রিবের ির্রমাজিন কার্ িক্রম িলমান আবে।  

 

বিিমান সরকার মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তরবক যুবগািবর্াগী কবর গবড় ত্যলবি র্বর্ভন্ন িদবযি েহণ কবরবে। নত্যন আইবন 

মাদক ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠবিাষকবদর োর্স্তর র্বধানসহ ইয়াবা ব্যবসায়ীবদর সবব িাচ্চ োর্স্ত মৃত্যেদবন্ডর র্বধান শরবখ মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ 

আইন  ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়। িরবিীবি মাদক অিরাবধর মামলাসমূহ দ্রুি র্নষ্পর্ত্তকবল্প মাদকদ্রব্য অিরাধসমূহ ট্রাইবুেনাবলর 

ির্রববিি অিরাবধর গুরুত্ব অনুর্ায়ী ‘এখর্িয়ারসম্পন্ন আদালি’ কর্তিক র্বিার্ ি হবার র্বধান শরবখ মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ আইন  ২০১৮ 

সাংবোধন কবর ‘মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ (সাংবোধন) আইন  ২০২০’ প্রণয়ন করা হবয়বে।  

 

র্সিাই হবি অর্ির্রক্ত ির্রিালক ির্ িন্ত সবার জন্য ইউর্নফবম ির র্বধান শরবখ ‘মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তর (কম িিারীবদর শিাোক 

ও সামেীর প্রার্ধকার) র্বর্ধমালা-২০২১’ প্রণয়ন করা হয় র্া  ২৩ শম ২০২১ িার্রখ বাাংলাবদে শগবজর্ প্রকার্েি হবয়বে 

শজলা প্রোসক সবম্মলন, 2019-এ গৃহীি সুরযা শসবা র্বভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাংর্িষ্ট র্সদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়ন অেগর্িঃ  

শজলা প্রোসক সবম্মলন, ২০১৯-এ গৃহীি সুরযা শসবা র্বভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিি র্সদ্ধান্ত ৯টি (স্বল্পবময়ার্দ-১টি, 

মেবময়ার্দ-৪টি ও দী িবময়ার্দ-৪টি)। উক্ত র্সদ্ধান্তসমূবহর মবে ৭টি র্সদ্ধান্ত বাস্তবার্য়ি হবয়বে।  

(ক) স্বল্পবময়ার্দ :   

ক্রম র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অেগর্ি 

1 ব্রাহ্মণবাবড়য়া সজলা কারাগাবরর ঊর্ধ্িমুখী েম্প্রোরবণর উবযাগ গ্র ণ করবি  বব। বাস্তবাবয়ি 

(খ) মেবময়ার্দ :  

ক্র. র্সদ্ধান্ত  বাস্তবায়ন অেগর্ি 

1 স  েকল কারাগাবর ববদুেবির ডাবল সফইজ োংব াগ সনই সে েকল কারাগাবর জরুবরবভবত্তবি 

ডাবল সফইজ ববদুেৎ োংব াগ স্থাপন করবি  বব। 

বাস্তবাবয়ি 

২ শাবয়স্তাগে ফায়ার সস্টশনবক ২য় সেবণবি উন্নীি করার উবযাগ গ্র ণ করবি  বব।  বাস্তবাবয়ি 

৩ ফবকর াট ফায়ার সস্টশনবক ‘বব’ সেবণ  বি ‘এ’ সেবণবি উন্নীি করার উবযাগ গ্র ণ করবি 

 বব। 

বাস্তবাবয়ি 

৪ লালমবনর াট সজলার কালীগে ফায়ার সস্টশনটি ২য় সেবণবি উন্নীিকরণে  ২য় কলবববশষ্ট 

পাবনবা ী গাবড় (বপক আপ) জরুবরবভবত্তবি েরবরাব র উবযাগ গ্র ণ করবি  বব। 

বাস্তবাবয়ি 

(গ) দী িবময়ার্দ :  

ক্র.  র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অেগর্ি 

1  সকন্দ্রীয় ও সজলা কারাগাবর ‘বরবজবলয়ান্স-নারায়ণগে সজলা কারা গাবম িন্টে ইোবি ও 

জামদাবন উৎপাদন সকন্দ্র’ এর অনুরূপ অেবা োমেস্যপূণ ি ইোবি বনম িাবণর েম্ভাব্যিা 

 ািাইপূব িক উবযাগ গ্র ণ করবি  বব। 

বাস্তবাবয়ি 



  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

40  

 

2. বাাংলাবান্ধা স্থ্লবন্দবর ই-িাসবিার্ ি, One Stop Checking Service ও কাবগ িাসার্ভ িস 

িালুর ব্যবস্থ্া েহণ করবি হবব।  

 

িলমান 

3. প্রবিটি সজলায় প িায়ক্রবম একটি কবর বনরাময়বকন্দ্র স্থাপবনর উবযাগ গ্র ণ করবি  বব। 

৪৪টি সজলায় ৩৫০টি সবেরকাবর প িাবয় মাদকােবক্ত বনরাময় ও পুনব িােন সকন্দ্র রবয়বে। 

বাকী ২০টি সজলায় সবেরকাবর প িাবয় মাদকােবক্ত বনরাময় ও পুনব িােন সকন্দ্র স্থাপবন 

উবযাক্তাবদর অনুপ্রাবণি করার বনবমত্ত কা িক্রম িলমান রবয়বে। 

িলমান 

4. কুর্ড়োম শজলার শসানাহার্ স্থ্ল বন্দবর ইর্মবেেন ব্যবস্থ্া িালু করবি হবব। িলমান 

 

(মুর্জববষ ি) ১৭ মাি ি ২০২০-১৬ র্িবসম্বর ২০২১ উদর্ািন:  

সব িকাবলর সব িবেষ্ঠ বাঙার্ল জার্ির র্িিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহমাবনর জন্মেিবার্ষ িকী র্থার্থ মর্ িাদায় আড়ম্বরপূণ িভাবব 

উদর্ািন করার লবযে সুরযা শসবা র্বভাগ ও এর অধীন অর্ধদপ্তরসমূহ কর্তিক জািীয় কম িসূর্ির সাবথ সাংগর্ি শরবখ   হবি ১৭ 

মাি ি ২০২০ হতে ১৬ র্িবসম্বর ির্ িন্ত ২০২১ সময়াবদ্ধ কম িির্রকল্পনা েহণ করা হয়। র্বশ্বব্যািী কবরানাভাইরাস মহামার্রর মবেও 

বাাংলাবদে সরকার কর্তিক শ ার্ষি স্বাস্থ্ের্বর্ধ র্থার্থভাবব অনুসরণ কবর এ র্বভাগ ও অধীন অর্ধদপ্তরসমূহ মুর্জবববষ ির র্বর্ভন্ন 

কম িসূর্ি বাস্তবায়ন করবে। 

 

ই-পােবপাট ি সুপার এক্সবপ্রে  োবভ িে প্রদান : ১৭ মাি ি ২০২০ িাবরখ  বি ‘ ই-পােবপাট ি সুপার এক্সবপ্রে োবভ িে’বাস্তবায়বনর 

কম িসূবি গৃ ীি  বয়বে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-সক ই-পােবপাট ি প্রদাবনর পর সদবশর অভেন্তবর ৬৭টি ববভাগীয়/আঞ্চবলক পােবপাট ি 

অবফে এবাং পােবপাট ি অবফে বাাংলাবদশ েবিবালয়, পােবপাট ি অবফে ঢাকা সেনাবনবাে ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালবয় ই-পােবপাট ি 

কা িক্রম িালু করা  বয়বে। সুপার এক্সবপ্রে োবভ িে ব বেবব সদবশর অভেন্তবরর েকল ববভাগীয়/আঞ্চবলক পােবপাট ি অবফে  বি 

৩ (বিন) কম িবদববের মবে ই-পােবপাট ি  ইসুে করা  বে। 
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ  াবেনা কর্তিক ই-পােবপাট ি গ্র ণ। 

 

অবফে ভবন েবজ্জিকরণ :  ১৭.০৩.২০২০ িাবরখ  বি ২০.০৩.২০২০ িাবরখ প িন্ত অে অবধদপ্তবরর প্রধান কা িালয় এবাং েকল 

ববভাগীয়/আঞ্চবলক পােবপাট ি  অবফে বঙ্গবন্ধুর েবব োংববলি ব্যানার/সফস্টুন এবাং রবিন পিাকা ৈারা েবজ্জি করা  বয়বে। 

অবফে ভবন  আবলাক েজ্জা : ১৭.০৩.২০২০ িাবরখ  বি ২০.০৩.২০২০ প িন্ত ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তবরর প্রধান কা িালয় 

এবাং েকল ববভাগীয়/আঞ্চবলক  অবফবে আবলাক েজ্জা করা  বয়বে  

সকারআন সিলওয়াি প্রবিব াবগিা এবাং সদায়া অনুষ্ঠান : ১৭ মাি ি ২০২১ িাবরবখ সকারআন সিলওয়াি প্রবিব াবগিা এবাং সদায়া 

অনুষ্ঠান আবয়াজন করা  বয়বে। 

‘শাবন্ত ও উন্নয়বন বঙ্গবন্ধুর দশ িন’ শীষ িক কম িশালা আবয়াজন : ১৭ মাি ি ২০২১ িাবরবখ ‘শাবন্ত ও উন্নয়বন বঙ্গবন্ধুর দশ িন’ শীষ িক 

কম িশালার আবয়াজন করা  বয়বে। 
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শাবন্ত ও উন্নয়বন বঙ্গবন্ধুর দশ িন’ শীষ িক কম িশালা। 

 

প্রবিটি  প্রবশক্ষণ  সকাে ি মবডউবল বঙ্গবন্ধুর োংগ্রামী  জীবন োংব াজন : মাি ি, ২০২০  বি ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তবরর  

সট্রবনাং সেন্টার এর অধীবন প্রবিটি  প্রবশক্ষণ  সকাবে ির সকাে ি মবডউবল বঙ্গবন্ধুর োংগ্রামী জীবন েম্পবকিি অোয় োংব াজন কবর 

প্রণয়নকৃি সকাে ি অনুেরণ কবর কম িকিিা/কম িিারীবদরবক প্রবশক্ষণ প্রদান করা  বে। 

 

বঙ্গবন্ধুর জীবনীবভবত্তক পুস্তক ববিরণ : ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তবরর প্রধান কা িালয়ে , েকল ববভাগীয়/ আঞ্চবলক 

পােবপাট ি  অবফবে কম িরি কম িকিিা/কম িিারীবদর সেবল সমবয়বদর  মাবে িাবদর বপিা/মািা-র মােবম (সকাবভড-১৯ োংক্রমণ 

ঝুঁবক এড়াবি) বঙ্গবন্ধুর জীবনীবভবত্তক পুস্তক, ‘অেমাপ্ত আত্মজীবনী’ ও ‘কারাগাবরর সরাজনামিা’  ববিরণ করা  বয়বে। 
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জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মাবনর েমাবধবি পুষ্পস্তবক ও েোেবল অপ িণ : ১৭.১১.২০২০ িাবরবখ ইবমবগ্রশন ও 

পােবপাট ি অবধদপ্তবরর ম াপবরিালক, সমজর সজনাবরল সমা াম্মদ আইয়ূব সিৌধূরী, এেবজবপ, বপবববজএমএে, এনবডবে, বপএেবে 

জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মাবনর েমাবধবি পুষ্পস্তবক ও েোেবল অপ িণ  কবরন।  

জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মাবনর েমাবধবি ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি  অবধদপ্তবরর ম াপবরিালবকর পুষ্পস্তবক ও েোেবল অপ িণ। 

 

মুবজববষ ি উদ াপবনর অাংশ ব বেবব ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তবরর প্রধান কা িালবয় টাইমলাইবন বঙ্গবন্ধু এবাং বঙ্গবন্ধু 

গ্যালাবর স্থাপন  করা  বয়বে । 

1.   
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2.  
ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তবর স্থাবপি বঙ্গবন্ধু গ্যালাবর। 

 

ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তবর স্থাবপি টাইমলাইবন বঙ্গবন্ধু। 
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কম িকিিা/কম িিারীগবণর অভেন্তরীণ প্রবশক্ষণ সশবষ বঙ্গবন্ধুর জীবনীবনভির প্রামাে বিে প্রদশ িনী : মাি ি,  ২০২০ িাবরখ সেবক 

প্রবিটি প্রবশক্ষণ  সকাবে ির েমাপনী অনুষ্ঠাবন  বঙ্গবন্ধুর জীবনীবনভির প্রামাে বিে প্রদশ িন করা  বে।  বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দশ িন  

ববষয়ক আবলািনা এবাং সদায়া অনুষ্ঠান : ১৭ মাি ি ২০২০ িাবরবখ ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তবর বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দশ িন  

ববষয়ক আবলািনা এবাং সদায়া অনুষ্ঠান অনুবষ্ঠি  বয়বে । 

 

 বঙ্গবন্ধুর জীবনী বনভির প্রামান্য বিে প্রদশ িনী ও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মাবি ির ভাষণ প্রিার : মাি ি, ২০২০  বি অযাববধ অে 

অবধদপ্তবরর প্রধান কা িালবয় বঙ্গবন্ধুর জীবনীবনভির প্রামােবিে ২বার প্রদশ িন ও ভাষণ ৫ বার প্রিার করা  বয়বে। 

  

ইবলকট্রবনক ববলববাবড ি েবব ও বাণী প্রিার : আগারগাঁও, ঢাকায় ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি  অবধদপ্তর ভববনর   বব ঃবদয়াবল 

োংরবক্ষি ইবলকট্রবনক ববলববাবড ির মােবম বঙ্গবন্ধুর েবব, বাণী ও িাঁর জীবনীবনভির িথ্য বিে প্রদবশ িি  বে। 

 

বঙ্গবন্ধুর স্ববদশ প্রিোবিিন বদবে উদ াপন : ১০ জানুয়াবর ২০২১ িাবরবখ েীবমি পবরেবর স্বাস্থেবববধ সমবন ইবমবগ্রশন ও 

পােবপাট ি অবধদপ্তবরর প্রধান কা িালবয় বঙ্গবন্ধুর স্ববদশ প্রিোবিিন বদববের িাৎপ ি স্মরবণ  আবলািনা অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন 

করা  বয়বে। 
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‘বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আবন্দালবনর পটভূবম ‘ শীষ িক আবলািনা অনুষ্ঠান : ২১ সফব্রুয়াবর  ২০২১ িাবরবখ েীবমি পবরেবর স্বাস্থেবববধ 

সমবন অবধদপ্তবরর কম িকিিা/ কম িিারীবদর উপবস্থবিবি ‘বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আবন্দালবনর পটভূবম ‘ শীষ িক আবলািনা অনুষ্ঠাবনর 

আবয়াজন  করা  বয়বে। 

 

 কারা অবধদপ্তর, ৮ টি ববভাগীয় দপ্তরে  ৬৮ টি কারাগাবর বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দশ িন ববষয়ক আবলািনা েভা ও সদায়া 

মা বফবলর  আবয়াজন করা  বয়বে। 

 

  জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মান এর জন্মশিবাবষ িকী উদ াপন উপলবক্ষে কারা ম াপবরদশ িক বব্রবগবডয়ার সজনাবরল 

সমাঃ সমাবমনুর র মান মামুন পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগাবর স্থাবপি বঙ্গবন্ধুর প্রবিকৃবিবি ফুল বদবয় েো বনববদন কবরন। 

এোড়া বঙ্গবন্ধুর জীবনী েম্পবকি আবলািনা করা  য় এবাং বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর কুইজ প্রবিব াবগিার ও বশশুবদর বিোঙ্কন 

প্রবিব াবগিার আবয়াজন করা  য় এবাং ববজয়ীবদর মাবে পুরস্কার ববিরণ করা  য়।  

 

 

 

বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবাবষ িকী উদ াপন উপলবক্ষে ১৭.০৩.২০২১ িাবরবখ কুইজ ও বিোঙ্কন প্রবিব াবগিায় ববজয়ীবদর মাবে পুরস্কার ববিরণ 

কবরন কারা ম াপবরদশ িক বব্রবগবডয়ার সজনাবরল সমাঃ সমাবমনুর র মান মামুন। 

 

 কারা অবধদপ্তবর ২টি বডবজটাল ববলববাড ি স্থাপন কবর বঙ্গবন্ধুর জীবনী, কারা জীবন, মিাদশ ি এবাং রাজবনবিক দৃবষ্টভবঙ্গ প্রদশ িন 

করা  বে। এোড়া িট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুবমিা, সনায়াখালী, রাঙ্গামাটি, লক্ষীপুর, সনেবকাণা, নারায়ণগে, শরীয়িপুর, বেবলট, 
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 ববগে, সুনামগে সকন্দ্রীয়/সজলা কারাগারেমূব  বডবজটাল ববলববাড ি স্থাপন কবর বঙ্গবন্ধুর জীবনী, কারা জীবন, মিাদশ ি 

বডবজটাল ববলববাবড ি প্রদশ িন করা  বে। অন্যান্য কারাগারেমূব  প িায়ক্রবম বাস্তবায়ন করা  বব। 

 
 

বঙ্গবন্ধুর জীবনী এবাং ৭ মাি ি-এর ভাষণ বডবজটাল ববলববাবড ি প্রদশ িন। 

 েরকাবরর বডবজটাল কা িক্রম অাংশ ব বেবব কারা ম াপবরদশ িক মব াদবয়র উবযাবগ কারা েদর দপ্তবর প্রেম বাবরর মি 

বডবজটাল বডেবপ্লর মােবম সশাকাব  আগবস্টর সশাকবািিা প্রদশ িন করা  য়। 

 

জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মান-এর জন্মশিবাবষ িকী উদ াপন উপলবক্ষে কারাববন্দ সপাষ্যবদর বঙ্গবন্ধু বৃবত্ত প্রদান 

করা  য়। 
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জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মাবনর জন্মশিবাবষ িকী উদ াপন উপলবক্ষে ২৩.০৬.২০২১ িাবরবখ কারাববন্দ সপাষ্যবদর বঙ্গবন্ধু 

বৃবত্ত প্রদান করা  য়। 

 

জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মাবনর জন্মশিবাবষ িকী উদ াপন উপলবক্ষে ২৩.০৬.২০২১ িাবরবখ কারাববন্দ সপাষ্যবদর বঙ্গবন্ধু 

বৃবত্ত প্রদান করা  য়। 
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 কারা কম িকিিা-কম িিারীবদর েন্তানবদর ‘সশখ রাবেল স্মৃবি বৃবত্ত’ প্রদান ববষবয় কবমটি গঠন করা  বয়বে। বনবদ িবশকা নিরীর 

কা িক্রম িলমান রবয়বে। 

 সদবশর কারাগারেমূব  বিোঙ্কন, রিনা, গল্প ও কববিা পাঠ,  ামদ, নাে, নাি, গান, অবভনয় ও োাংস্কৃবিক অনুষ্ঠাবনর 

আবয়াজবনর ব্যবস্থা করা  বয়বে। 

 

 বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদশ ি কারা কম িিারীবদর সমৌবলক প্রবশক্ষণ সূবিবি অন্তর্ভ িক্ত কবর কারারক্ষীবদর বুবনয়াবদ প্রবশক্ষণ সকাবে ি 

পাঠদান অব্যা ি রবয়বে।  

 

 কারা অবধদপ্তর, ৮টি ববভাগীয় দপ্তরে  ৬৮টি কারাগাবর বঙ্গবন্ধু ও িার সজল জীবন বনবয় ব্যানার প্রদশ িন করা  বয়বে। 

 

 কারা অবধদপ্তর, ৮টি ববভাগীয় দপ্তরে  ৬৮টি কারাগাবর মুবজবববষ ির শুরুর বদন সেবক পর পর বিন বদন আবলাকেজ্জা করা 

 বয়বে।  

 

 সদবশর েকল সকন্দ্রীয় এবাং সজলা কারাগারেমূব  সদায়া মা বফবলর আবয়াজনে  কারাববন্দবদর মাবে উন্নিমাবনর খাবার 

পবরববশন করা  বয়বে। 

 

 বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবাবষ িকী উপলবক্ষ কারা অবধদপ্তরে  সদবশর েকল কারাগাবর ফলজ, বনজ এবাং ওষবধ গাবের িারা সরাপণ 

করা  বয়বে। 

 

 ০৩ নবভম্বর ২০২০ িাবরবখ বনধ িাবরি েমবয় পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগাবর কারা ম াপবরদশ িক মব াদবয়র সনর্তবত্ব অন্যান্য 

কম িকিিাবদর বনবয় বঙ্গবন্ধু ও শব দ জািীয় িার সনিার স্মৃবিস্তবম্ভ ফুল বদবয় েো বনববদন ও সদায়া মা বফবলর আবয়াজবনর 

ব্যবস্থা গ্র ণ করা  বয়বে। এোড়া েকল সকন্দ্রীয় ও সজলা কারাগাবর জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মান ও জািীয় িার 

সনিার জীবনী বনবয় স্মৃবিিারণমূলক আবলািনা েভা, ম ান মুবক্তযুবে জািীয় িার সনিার অবদান শীষ িক আবলািনা েভা ও 

সদায়া মা বফবলর আবয়াজন করা  বয়বে।  
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স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাব আোদুজ্জামান খান, এমবপ ০৩ নবভম্বর সজল  িো বদববে বঙ্গবন্ধুর প্রবিকৃবিবি ফুল বদবয় েো 

বনববদন কবরন। 

 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাব আোদুজ্জামান খান, এমবপ ০৩ নবভম্বর সজল  িো বদববে জািীয় িার সনিার প্রবিকৃবিবি ফুল 

বদবয় েো বনববদন কবরন। 
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কারা অবধদপ্তবর বঙ্গবন্ধু কন িার স্থাপন। 

 

১৫ আগস্ট জািীয় সশাক বদববে বঙ্গবন্ধুর প্রবিকৃবিবি ফুল বদবয় েো বনববদন ও বববশষ সদায়ার আবয়াজন। 
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  প্রবিপায বনব িািনঃ ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরর পক্ষ সেবক মুবজববষ ি উদ াপবনর লবক্ষে একটি প্রবিপায 

বনধ িারণ করা  য়। “মুবজব ববষ ির প্রবিশ্রুবি; সেবা, িোগ ও অগ্রগবি” বশবরানাবমর এই প্রবিপায মুবজবববষ ির সলাবগার বনবি 

প্রবিস্থাবপি কবর েকল দাপ্তবরক কা িক্রবম ও সপাস্টার-ব্যানাবর িা  োব াগ্য গুরুবত্বর োবে ব্যব ার করা  য়।  

 অবফে ভববন ব্যানার-বপাস্টার টািাবনা : জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মাবনর জন্মশিবাবষ িকী উপলবক্ষ ১৭-২৩ মাি ি 

২০২০ প িন্ত এবাং ববধ িি েময়কাবলর ১৭-২৩ মাি ি ২০২১ প িন্ত ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তর ও আওিাধীন েকল 

দপ্তর/বস্টশবন বঙ্গবন্ধুর েবব োংববলি ব্যানার-বপাস্টার-সফস্টুন ইিোবদ টািাবনা  য়। 

  

মুবজব জন্মশিববষ ি রপডাউন ব্যানারম  বববভন্ন স্থাপনা ও ভববন ব্যানার-সপাস্টার টািাবনার বস্থর বিে  

 

 উবৈাধনী অনুষ্ঠান আবয়াজন : জািীয় কম িসূবি ও স্থানীয় কম িসূবির োবে বনবজবদর কম িসূবিবক েমিয় কবর ১৭ মাি ি ২০২০ 

িাবরবখ ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তরে  েকল ববভাগীয় দপ্তর ও সজলা দপ্তবর বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মাবনর 

জন্মশিবাবষ িকীর উবৈাধনী অনুষ্ঠান েম্পন্ন করা  য় এবাং জািীয়ভাবব অনুবষ্ঠি কম িসূবিবক েরােবর বড় পদ িায় েম্প্রিার করা 

 য়। 

 

 বঙ্গবন্ধুর জীবনীবভবত্তক প্রামাে বিে প্রদশ িন : ১৭ মাি ি ২০২০  বি ২৩ মাি ি ২০২০ প িন্ত েকল ববভাগীয় দপ্তর ও সজলা দপ্তবর 

বঙ্গবন্ধুর জীবনীবভবত্তক প্রামাে বিে ‘‘য স্পীি’’/ ‘‘বঙ্গবন্ধু ও বাাংলাবদশ’’ প্রদশ িন করা  বয়বে। এোড়া োমাবজক 

স াগাব াগমােম ও ওবয়বোইবটও িা প্রিার করা  বয়বে। 
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বঙ্গবন্ধুর জীবর্ন র্নভির ‘‘য স্পীি’’ প্রামাণ্য র্িে প্রদে িনীবি উির্স্থ্ি কম িকিিা-কম িিারীবৃন্দ 

 অবিবনব িাপণ ও উোর েরোমাবদ প্রদশ িন : ১৭ মাি ি ২০২০  বি ২৩ মাি ি ২০২০ প িন্ত েকল ফায়ার সস্টশবন আগ্র ী 

বশশু/বকবশারে  েকল বশক্ষােীর জন্য  ো ে স্বাস্থেবববধ সমবন অবিবনব িাপণ ও উোর েরোমাবদ প্রদশ িন করা  বয়বে। 

 

 বৃক্ষবরাপণ কম িসূবি পালন :  মুবজববষ ি পালবনর অাংশ ব বেবব ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তরে  েকল ববভাগীয় 

দপ্তর, সট্রবনাং কমবপ্লক্স, সজলা দপ্তর ও ফায়ার সস্টশবন বৃক্ষবরাপণ অবভ ান পবরিালনা করা  য়। ঢাকায় অবধদপ্তবরর আবিনায় 

বৃক্ষবরাপণ করার মােবম এই কম িসূবির উবৈাধন কবরন অবধদপ্তবরর ম াপবরিালক। 

  

মুবজবববষ ি ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফবন্সর বৃক্ষবরাপণ কম িসূবি পালন 

 বঙ্গবন্ধুর ‘জীবন ও কম ি’ শীষ িক আবলািনা : ১৭ মাি ি ২০২০ িাবরবখ  ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তর কর্তিক 

বঙ্গবন্ধুর ‘জীবন ও কম ি’ শীষ িক আবলািনা েভা অনুবষ্ঠি  বয়বে। 
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 সকারআন সিলাওয়াি,  ামদ ও নাি প্রবিব াবগিা : েকল ববভাগীয় কম িিারীবদর মবে ১৮ মাি ি ২০২০ িাবরবখ সকারআন 

সিলাওয়াি,  ামদ ও নাি প্রবিব াবগিা অনুবষ্ঠি  বয়বে। 

 

 বমলাদ মা বফল ও সদায়া অনুষ্ঠান আবয়াজন : ২০ মাি ি ২০২০  এবাং ১৭ মাি ি ২০২১ িাবরবখ ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স 

অবধদপ্তবরর েকল ববভাগীয় দপ্তর, সট্রবনাং কমবপ্লক্স, সজলা দপ্তর ও সদবশর েকল ফায়ার সস্টশবন বমলাদ মা বফল ও সদায়া 

অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা  বয়বে। 

  

জাবির বপিার জন্মশিবষ ি উপলবক্ষ িাঁর ও িাঁর পবরবাবরর েদস্যবদর জন্য ফায়ার োবভ িবের সদায়া অনুষ্ঠান 

 

 আবলাকেবজ্জিকরণ : মুবজববষ ি পালবনর অাংশ ব বেবব ১৭-২৩ মাি ি ২০২০ প িন্ত এবাং ববধ িি েময়কাবলর ১৭-২৩ মাি ি ২০২১ 

প িন্ত ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তরে  েকল ববভাগীয় দপ্তর, সট্রবনাং কমবপ্লক্স, সজলা দপ্তর ও ফায়ার সস্টশবন 

আবলাকেজ্জা করা  য়।  

 

মুর্জববষ ি িালবনর অাংে র্হবসবব ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স-এ আবলাকসর্জ্জি করার র্স্থ্রর্িে 



  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

55  

 

 পুষ্পস্তব িক ও েোেবল অপ িণ : মুবজবববষ ি জািীয় কম িসূবির োবে েমিয় কবর ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তর ও 

সগাপালগে সজলা দপ্তর কর্তিক জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মাবনর েমাবধ/ প্রবিকৃবিবি ১৪ আগস্ট ২০২০ এবাং ১৭ মাি ি 

২০২১ িাবরখ পুষ্পস্তব িক ও েোেবল অপ িণ এবাং জািীয় অনুষ্ঠাবন অবিবনরাপত্তা ইউবনট সমািাবয়ন করা  বয়বে। 

  

জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মাবনর স্মরবণ েো বনববদন 

 বিোাংকন ও রিনা প্রবিব াবগিা : মুবজব শিববষ ির কম িসূবির অাংশ ব বেবব ১৫ আগস্ট ২০২০ এবাং ২০ মাি ি ২০২১ িাবরবখ 

েকল ববভাগীয় দপ্তবর কম িকিিা/কম িিারীগবণর সপাষ্য বশশুবদর জন্য বিোাংকন ও রিনা প্রবিব াবগিার আবয়াজন করা  বয়বে। 

ফায়ার োবভ িে েদর দপ্তবর অবধদপ্তবরর ম াপবরিালক উপবস্থি সেবক বশশুবদর উবেবশ জাবির বপিার জীবনী েম্পবকি 

আবলাকপাি কবরন এবাং প্রবিব াবগিায় ববজয়ীবদর  াবি পুরস্কার তুবল সদন। 

  

মুবজবববষ ি জািীয় সশাক বদববে বিোঙ্কন প্রবিব াবগিার আবয়াজন এবাং ববজয়ীর  াবি পুরস্কার ববিরণ 

 

 উন্নি মাবনর খাবার ববিরণ : বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মাবনর জন্মশিবাবষ িকী উপলবক্ষ ১৭ মাি ি ২০২১ এবাং ১৭ মাি ি ২০২১ 

িাবরখ বাদ আের ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তর কর্তিক দবরদ্র জনবগাষ্ঠী/এবিমবদর মবে উন্নিমাবনর খাবার/বমষ্টান্ন 

ববিরণ করা  বয়বে। খাবার/বমষ্টান্ন ববিরণকাবল োমাবজক দুরত্ব বজায় রাখাে  স্বাস্থেবববধ েম্পবকিি বনবদ িশনা সমবন িলার 

ববষয়টি বনবিি করা  বয়বে। 
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জাবির বপিার জন্মবদববে ২০২০ োবল ফায়ার োবভ িবের 

উবযাবগ মাদ্রাোর োেবদর মবে খাবার ববিরণ 

জাবির বপিার জন্মবদববে ২০২১ োবল ফায়ার োবভ িবের 

উবযাবগ এবিমখানায় খাবার ববিরণ 

েব িকাবলর েব িবেষ্ঠ বািাবল জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মাবনর জন্মশিবষ ি। িাই বািাবল জাবি এ বেরবক েবগৌরবব 

মুবজববষ ি ব বেবব উদ াপন করবে। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর সেবকও এ উপলবক্ষ নানা কম িসূবি পালন করা  বে। অবধদপ্তবরর 

পক্ষ সেবক মুবজববষ ি উদ াপবনর লবক্ষে গৃ ীি কম িপবরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগবি বনম্নরূপ :  

 শদবের সকল সরকার্র মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকবন্দ্র সম্পূণ ি র্বনামূবল্য  র্ির্কৎসা শসবা এবাং সরকার কর্তিক অনুবমার্দি 

শবসরকার্র মাদকসর্ক্ত র্নরাময় শকবন্দ্র র্বনামূবল্য কাউর্ন্সর্লাং শসবা প্রদান করা হবে। এ লবযে সরকার্র অনুদান সাংক্রান্ত 

নীর্িমালার আবলাবক ২০২০-২০২১ অথ িবেবর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মবহাদবয়র উির্স্থ্র্িবি গি ২১.০৬.২০২১ িার্রখ ১৩৭টি 

শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় ও পুনব িাসন শকন্দ্রবক ১ শকাটি ৫০ লয র্াকা অনুদান প্রদান করা হবয়বে। 

 জার্ির র্িিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহমাবনর জন্মেিবার্ষ িকী উদর্ািন উিলবয 17 মাি ি, 202০ িার্রবখ মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ 

অর্ধদপ্তবরর  প্রধান কার্ িালয়সহ অর্ধদপ্তবরর মাে ির্ িাবয়র সকল কার্ িালবয় বঙ্গবন্ধুর জীবনী, শদে গেন ও মাদক র্নমূ িল র্বষয়ক 

র্দনব্যািী আবলািনা সভা ও শদায়া মাহর্ফবলর আবয়াজন করা হবয়বে।   

  

১৭ ই মাি ি ২০২১ িাবরবখ মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর কর্তিক আবয়াবজি “বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদশ ি” শীষ িক 

আবলািনা েভা ও সদায়া মা বফল 
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 অর্ধদপ্তবরর প্রধান কার্ িালয়সহ মাে ির্ িাবয়র  সকল কার্ িালবয় বঙ্গবন্ধু ও মুর্ক্তযুদ্ধ র্বষয়ক েন্থ সাংরযবণর র্নর্মবত্ত মাি ি, 2020-

এ “বঙ্গবন্ধু বুক কণ িার” স্থ্ািন করা হবয়বে।  

 িণ্য আমদার্নর শযবে অনাির্ত্তিে প্রদান ও র্ির্কৎসা শসবার শযবে মাি ি, 2020-এ “বঙ্গবন্ধু ওয়ান স্টি সার্ভ িস শসন্টার” িালু 

করা হবয়বে। 

 

জার্ির র্িিা বঙ্গবন্ধুর জন্মেিবষ ি উদর্ািন উিলবয “বঙ্গবন্ধু বুক কণ িার” স্থ্ািন ও “বঙ্গবন্ধু ওয়ান 

স্টি সার্ভ িস শসন্টার” িালু করা হবয়বে। 

 “বঙ্গবন্ধুর শসানার বাাংলা র্বর্নম িাবণ মাদক র্নমূ িবলর গুরুত্ব” েীষ িক রিনা প্রর্িবর্ার্গিা ঢাকায় আবয়াজন করা হবয়বে। অন্যান্য 

শজলা ও র্বভাগীয় ির্ িাবয় এই কম িসূর্ি বাস্তবায়ন  করা হবে।  

 মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর কার্ িক্রম র্প্রন্ট ও ইবলকট্রর্নক র্মর্িয়ায় প্রিার করা হবে। 

 বঙ্গবন্ধুর জীবনীর্ভর্ত্তক র্বর্ভন্ন  শলখা সমৃদ্ধ স্মরর্ণকা প্রকাে করা হবয়বে।  

 ‘বঙ্গবন্ধুর আদে ি ও জীবন’ প্রর্েযণ মর্িউবল অন্তভূ িক্তকরণসহ প্রর্েযণ প্রদান করা হবয়বে।  

 মাদবকর র্বরুবদ্ধ জনসবিিনিা বৃর্দ্ধর লবযে প্রর্িটি শজলায় একটি কবর মাদক র্ববরাধী ফুর্বল প্রর্িবর্ার্গিা আবয়াজবনর অাংে 

র্হবসবব ইবিামবে মাগুরা, চুয়ািাঙ্গা, শমবহরপুর, কুর্ড়োম, সুনামগঞ্জ,  িাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, শফনী, র্ব-বাড়ীয়া ও খাগড়াের্ড় 

শজলায় একটি কবর প্রীর্ি ফুর্বল ম্যাি সম্পন্ন করা হবয়বে। কবরানা  ভাইরাস মহামার্র র্বববিনায় শরবখ  অন্যান্য শজলায়ও 

ির্ িায়ক্রবম ফুর্বল প্রর্িবর্ার্গিা র্নধ িার্রি সমবয় আবয়াজন করা হবব।  
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জার্ির র্িিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহমাবনর জন্ম েিবার্ষ িকী উদর্ািন উিলবযে মাদক র্ববরাধী 

প্রিারণামূলক প্রীর্ি ফুর্বল টুন িাবমন্ট-২০২১ 

 নত্যন প্রজবন্মর জন্য ‘বঙ্গবন্ধু ও মুর্ক্তযুদ্ধ’ র্বষয়র্ভর্ত্তক বই িড়া প্রর্িবর্ার্গিা আবয়াজবনর প্রস্তুর্ি েহণ করা হবয়বে। 

 জার্ির র্িিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪৫িম োহাদি বার্ষ িকী উদর্ািন উিলবয ৪১ শসগুনবার্গিাস্থ্ মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ 

অর্ধদপ্তবরর প্রধান কার্ িালয় প্রাঙ্গবন বনজ, ফলদ ও ঔষর্ধ বৃযবরািণ করা হয়।  

 

জার্ির র্িিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪৫িম োহাদি বার্ষ িকী উদর্ািন উিলবয বনজ, ফলদ ও 

ঔষর্ধ বৃযবরািণ 
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 (স্বাধীনিার সূবণ ি জয়ন্তী) ২৬ মাি ি ২০২১-১৬ র্িবসম্বর ২০২১ উদর্ািন:  

 

েব িকাবলর েব িবেষ্ঠ বািাবল জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মাবনর সনর্তবত্ব দী ি আবন্দালন-োংগ্রাবমর স্ফুবলবঙ্গ উজ্জীববি 

েশস্ত্র জনযুবের মে বদবয় অবজিি  বয়বে বাাংলাবদবশর স্বাধীনিার ইবি াে। বাাংলাবদশ স্বাধীনিার ৫০ বের পূণ ি কবরবে। এটি 

েমগ্র বািাবল জাবির জন্য এক আনন্দ ন সগৌরববর অনুভূবি। পরাধীনিার শৃঙ্খল সভবি ১৯৭১ োবলর ২৬ মাি ি বাাংলাবদবশর 

স্বাধীনিা স াবষি  বয়বেল। স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী উপলবক্ষে মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্ত কর্তিক ২৬ মাি ি, ২০২১ সেবক ১৬ 

বডবেম্বর, ২০২১ প িন্ত বণ িাট্য কম িসূবি গ্র ণ করা  বয়বে।   

 

 স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী বণ িাঢে ও  ো ে ম িাদার োবে উদ াপবন মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর ওবয়বোইবট সুবণ িজয়ন্তী 

কণ িার স্থাপন করা  বয়বে। 

 

 স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তীবি ম ান মুবক্তযুবের সগৌরবময় ইবি াে নতুন প্রজবন্মর বনকট তুবল ধরবি ১টি ওবয়ববনার আবয়াজন 

করা  বয়বে। 
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িট্টোম র্বভাবগ স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্ত্রী উপলবক্ষে আবয়ার্জি ওবয়র্বনার 

 

 মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর ও মাঠ প িাবয়র দপ্তরেমূব র কম িকিিা-কম িিারীবদর বনবয় প্রধান কা িালয়, ববভাগীয় কা িালয় 

ও সজলা কা িালয়েমূব  আবলািনা েভার আবয়াজন করা  বয়বে। 

 
মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবর ২৬ মাি ি, ২০২১ িার্রবখ ‘বঙ্গবন্ধু, মুর্ক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনিা’ েীষ িক 

আবলািনা সভা 
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 মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর র্বভাগীয় ও শজলা অর্ফস র্নয়র্মিভাবব বিিমান সরকাবরর মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর 

উন্নয়ন ও  অেগর্ি র্বষয়ক আবলািনা সভা/গণস্বাযর কম িসূর্ির আবয়াজন করবেন। 

 
িট্টোম র্বভাবগ অনুর্ষ্ঠি মাদকর্ববরাধী গণস্বাযর কম িসূর্ি  

 

 অর্ধদপ্তর কর্তিক সারাবদবে মাি ি-জুন/২০২১ মাস ির্ িন্ত সমবয় র্বর্ভন্ন শজলায় ২,১২৭টি মাদকর্ববরাধী সভা-সমাবববের 

আবয়াজন করা হবয়বে। 

 সামার্জক শর্াগাবর্াগ মােম শফসবুক ও ইউটিউব এবাং র্কয়স্ক, এলইর্ি র্বলববাি ি, টির্ভ, ওবয়র্বনার ও ওবয়বসাইবর্র 

মােবম বঙ্গবন্ধু ও বাাংলাবদে র্বষয়ক প্রামাণ্য র্িে র্নয়র্মি প্রদে িন করা হবে। 



  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

62  

 

 
সামার্জক শর্াগাবর্াগ মােবম প্রিার্রি মাদকর্ববরাধী র্িে  

 

 মাদকর্ববরাধী টির্ভ র্ফলার ও র্থমসাং র্নয়র্মি প্রদে িন করা হবে। 

 র্েযাথীবদর অাংেেহবণ এর্েয়ান টির্ভ িোবনবল “মাদকমুক্ত সুস্থ্ জীবন” নামীয় ২০ িবব ির মাদকর্ববরাধী র্কবোর 

আবয়াজন করা হবয়বে এবাং এটিএন বাাংলা  িোবনল আই  আরটির্ভ  মাইটির্ভ ও শমাহনা শর্র্লর্ভেবন ২৪টি মাদকর্ববরাধী 

র্কবো আবয়াজন করা হবয়বে। 

 মাদবকর িার্হদা ও যর্িহ্রাবস মাি ি-জুন, ২০২১ ির্ িন্ত সমবয় ১,৪৪ ৫৬১টি মাদকর্ববরাধী শিাস্টার/র্লফবলর্/বফস্টুন র্বিরণ 

করা হবয়বে। 
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মাদবকর িাব দা ও ক্ষবিহ্রাবে জনেবিিনিায় 

ববিরণকৃি বলফবলট  

স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী উপলবক্ষে সুনামগে সজলায় সদয়াল 

বলখন 

 বঙ্গবন্ধু ও মুর্ক্তযুবদ্ধর ইর্িহাস র্বষয়ক বই এবাং র্বগি একযুবগ শদবের উন্নয়ন ও অেগর্ি র্নবয় প্রকার্েি বই অর্ধদপ্তবরর 

কম িকিিা-কম িিারী ও িাবদর সন্তানবদর এবাং অাংেীজনবদর মাবে র্বিরণ করা হবয়বে। 

 বঙ্গবন্ধু, মুর্ক্তযুদ্ধ ও বাাংলাবদে র্বষয়ক র্বর্ভন্ন  শলখা প্রকাবের লবযে শলখা আহবান করা হয়। প্রাপ্ত শলখাগুবলার সম্পাদনার 

কাজ সম্পন্ন হবয়বে। েীঘ্রই স্মরর্ণকা প্রকাে করা হবব। 

 মাদকর্ববরাধী সবিিনিায় মাদবকর যর্িকর িথ্য সম্বর্লি র্লফবলর্ ইবিামবে অর্ধদপ্তবরর সকল শজলা কার্ িালবয় শপ্ররণ 

করা হবয়বে। ৩ ৭৭৩টি স্টোন্ড শফস্টুন ও ৩৫ ৮৬১টি র্ির্ভর্স অোমু্বস শিাস্টার মাে ির্ িাবয় র্বিরণ করা হবয়বে। 

 মুর্জববষ ি উিলবয ঢাকায় র্েশু-র্কবোরবদর অাংেেহবণ রিনা ও র্িোাংকন প্রর্িবর্ার্গিা সম্পন্ন করা হবয়বে। শজলা ও 

র্বভাগীয় ির্ িাবয় এ প্রর্িবর্ার্গিা অনুষ্ঠাবনর কার্ িক্রম েহণ করা হবয়বে। 

  
স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী উপলবক্ষে আবয়াবজি েভা ও 

োাংস্কৃবিক অনুষ্ঠান  

বশশু-বকবশারবদর অাংশগ্র বণ রিনা ও বিোাংকন 

প্রবিব াবগিা 
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 শকার্ভি-১৯ মহামারী শমাকাববলায় মাদকর্ববরাধী শস্লাগান সম্বর্লি ১ ০০ ০০০ (এক লয) হোন্ড স্যার্নর্াইজার প্রস্তুিপূব িক 

র্বিরণ করা হবয়বে।  

 শকার্ভি-১৯ মহামারী শমাকাববলায় সারাবদবে মাদকর্ববরাধী শস্লাগান সম্বর্লি ৪৪ ২৪৫টি মাস্ক তির্র ও র্বিরণ করা হবয়বে।   

 মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর কম িকিিা-কম িিারীবদর সন্তানবদর জন্য বঙ্গবন্ধু, মুর্ক্তযুদ্ধ ও বাাংলাবদে র্বষয়র্ভর্ত্তক বইিড়া 

প্রর্িবর্ার্গিা আবয়াজবনর প্রস্তুর্ি েহণ করা হবয়বে।   

 স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী উিলবযে মাদকর্ববরাধী র্ববেষ অর্ভর্ান ির্রিালনা কবর মাি ি-জুন/২০২১ ির্ িন্ত সমবয় ২৮,৯৬৭টি 

অর্ভর্ান ির্রিালনা কবর ৬,০৩৭টি মামলায় ৬,৪১৬ জন আসামীবক শেফিার করা হবয়বে। 

  

২৭ বডবেম্বর, ২০২০ িাবরবখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র মাননীয় 

মন্ত্রী মব াদবয়র েভাপবিবত্ব অনুবষ্ঠি জািীয় মাদকদ্রব্য 

বনয়ন্ত্রণ উপবদষ্টা কবমটির ১ম েভা 

১৭ সেবেম্বর ২০২০ িাবরবখ Zoom online-এ 

সুরক্ষা সেবা ববভাবগর েবিব মব াদবয়র েভাপবিবত্ব 

অনুবষ্ঠি ১ম জািীয় মাদকবববরাধী কবমটির েভা 
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২৬ মাি ি ২০২১ িার্রবখ ইর্মবেেন ও িাসবিার্ ি অর্ধদপ্তর এবাং র্বভাগীয়/আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস সমূহবক 

সর্জ্জিকরণ করা হবয়বে। 

২৬ মাি ি ২০২১ িার্রবখ ইর্মবেেন ও িাসবিার্ ি অর্ধদপ্তর এবাং র্বভাগীয়/আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস সমূবহ 

আবলাকসজ্জা করা হয়। 

(স্বাধীনিা র্দবস উিলবয অর্ফস ভববন আবলাকসজ্জা 
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২৬ মাি ি ২০২১ িার্রবখ ইর্মবেেন ও িাসবিার্ ি অর্ধদপ্তবরর প্রধান কার্ িালবয় স্বাধীনিা র্দববসর িাৎির্ ি র্বষয়ক 

আবলািনা অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা হয়। 

 

 (জািীয় শোক র্দবস উিলবয আবয়ার্জি শকারআন শিলওয়াি ও শদায়া অনুষ্ঠান) 

স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী পালন উপলবক্ষ সুরক্ষা সেবা ববভাবগর বনবদ িশনা অনুেরবণ ফায়ার োবভ িে ফায়ার োবভ িে ও বেবভল 

বডবফন্স অবধদপ্তর বববভন্ন কম িসূবি বাস্তবায়ন করবে। একই বের জাবির বপিার জন্মশিবষ ি উদ াবপি  ওয়ায় ম ান মুবক্তযুবের 

সিিনায় উজ্জীববি  বয় এেব কম িসূবি বাস্তবায়ন করা  য়। অবধদপ্তবরর পাবলি কম িসূবিগুবলার মবে উবিখব াগ্য  বলাঃ  

 

শখলাধুলার আবয়াজন : ২০২১ র্রঃ-এর জানুয়ার্র মাবস স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী ও জার্ির র্িিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহমাবনর 

জন্মেিবার্ষ িকী উিলবয ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স অর্ধদপ্তবরর কম িকিিা ও কম িিারীবদর মবে ‘বঙ্গবন্ধু স্মৃর্ি ফুর্বল ও 

ভর্লবল টুন িাবমন্ট’ অনুর্ষ্ঠি হবয়বে। 
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বঙ্গবন্ধু স্মৃর্ি ফুর্বল টুন িাবমবন্ট অাংেেহণকারীবদর সাবথ অর্ধদপ্তবরর মহাির্রিালক ও ির্রিালকগণ 

অবিবনরাপত্তা বৃবেবি ম ড়া ও গণোংব াবগর আবয়াজন : স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী উপলবক্ষ ২০২১ োবলর জানুয়াবর মাে সেবক 

বববভন্ন েময় ববস্তে  বববভন্ন স্থাবন ম ড়া ওগণোংব াগ অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন কবরবে ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স। এেব 

অনুষ্ঠাবনর মােবম ভূবমকম্প ও অবি-ঝুুঁবক েম্পবকি মানুষবক েবিিন করা  য়। এই ম ড়া কা িক্রম বনয়বমিভাবব পালন করার 

পবরকল্পনা ও কম িসূবি রবয়বে।  

  

স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী উপলবক্ষ মাবকিবট ম ড়া এবাং গণোংব াবগর মােবম অবি-ঝুুঁবক হ্রাবে পরামশ ি প্রদান 

 

সস্বোয় রক্তদান কম িসূবি পালন : স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী উপলবক্ষ ২৮ সম ২০২১ িাবরবখ ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স 

অবধদপ্তরে  েকল ববভাগীয় দপ্তর, সট্রবনাং কমবপ্লক্স ও সজলা দপ্তরেমূব  স্থানীয় বেবভল োজিন ও েন্ধানী ব্লাড ব্যাাংবকর ে ায়িায় 

ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স-এর েদস্যগণ কর্তিক সস্বোয় রক্তদান কম িসূবি পালন করা  বয়বে। 
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ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স অর্ধদপ্তবরর মহাির্রিালক কর্তিক ‘শস্বোয় রক্তদান কম িসূর্ি’র উববাধন 

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মাি ি-এর ভাষণ েম্প্রিার : স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী পালবনর কম িসূবি ব বেবব ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স 

অবধদপ্তরে  েকল ববভাগীয় দপ্তর, সট্রবনাং কমবপ্লক্স, সজলা দপ্তর ও ফায়ার সস্টশবন ২০২১ োবলর ৭ মাি ি ইউবনবস্কা কর্তিক 

স্বীকৃবিপ্রাপ্ত বঙ্গবন্ধু কর্তিক ১৯৭১ োবলর ৭ই মাি ি ঐবি াবেক সরেবকাে ি ময়দাবন প্রদত্ত ভাষণ (বমবমাবর অব দা ওয়ার্ল্ি) প্রিার 

করা  বয়বে। 

বঙ্গবন্ধুর জীবনী ববষবয় প্রবন্ধ প্রবিব াবগিা : স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী উপলবক্ষ নববনযুক্ত অবফোে ি ব্যাি ৪১ ও ৪২-এর অবফোে ি 

বুবনয়াবদ সকাবে ি প্রবশক্ষণােীবদর বনকট  বি বঙ্গবন্ধু ববষয়ক প্রবন্ধ আহ্বান করা  য়। জমাকৃি েকল প্রববন্ধর মবে বনব িাবিি 

৩টি প্রবন্ধ ফায়ার োবভ িবের মুখপবে প্রকাবশর জন্য োংরক্ষণ করা  বয়বে।  

ববস্তাবরি কম িসূবি গ্র ণ : স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী উপলবক্ষ ২০২১ োবলর বডবেম্বর প িন্ত বববভন্ন কম িসূবি গ্র ণ কবরবে ফায়ার 

োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তর। েময়াবে কম িসূবি অনু ায়ী এগুবলা প িায়ক্রবম অবধদপ্তর, ববভাগীয় েদর দপ্তর এবাং সজলা 

অবফেে  সস্টশন প িাবয় বাস্তবায়ন করা  বব। এর মবে রবয়বে রিনা ও বিোঙ্কন প্রবিব াবগিার আবয়াজন, েরোম প্রদশ িনী, 

‘সমবমাবর অব য ওয়ার্ল্ি’-এর েম্প্ররিার, ভবন ও আবঙ্গনা েবজ্জিকরণ; অবি বনব িাপন ও উোর েরোমাবদ প্রদশ িন; বিোঙ্কন ও 

রিনা প্রবিব াবগিা এবাং বাোইকৃি েববর সো-সকবোং, গল্প ও কববিা পাঠ এবাং োাংস্কৃবিক অনুষ্ঠান আবয়াজন; প্রামােবিে 

প্রদশ িনী, কম িশালা আবয়াজন; পুস্তক ববিরণ, ম াড়া ও গণোংব াগ আবয়াজন, সক্রাড়পে প্রকাশ ইিোবদ। 

 

 স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী উপলবক্ষ সদশব্যাপী জািীয় কম িসূবিবি অাংশগ্র ণ ব বেবব েরকাবরর সকন্দ্রীয় কম িসূবির োবে একাত্ব 

 বয় ২৬ মাি ি,২০২১ িাবরবখ কারা অবধদপ্তর ও অবধনস্থ কারাগার েমূব  স্বাস্থে বববধ অনুেরণ কবর কম িসূবি পাবলি  বয়বে। 

স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী উপলবক্ষ জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মান এর ঐবি াবেক সনর্তত্ব এবাং ম ান মুবক্তযুে েম্পবকি 

Kviv Awa`ßi, ৮টি wefvMxq `ßimn 68wU KvivMv‡i আবলািনা েভা ও সদায়া মা বফবলর আবয়াজন করা  বয়বে। 
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Kviv Awa`ß‡i 2wU wej‡evW©  ’̄vcb K‡i বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনিা োংক্রান্ত  টিবভবে,  প্রবি মাবে মুবক্তযুে বভবত্তক ডকুবমন্টারী, 

প্রামান্য বিে ও দূল িভ েবব  বডবজটাল ববলববাবড ি প্রদশ িন করা  বে| িাোড়া িট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুবমিা, সনায়াখালী, রাঙ্গামাটি, 

লক্ষীপুর, সনেবকানা, নারায়নগে, শরীয়িপুর, বেবলট,  ববগে, সুনামগে সকন্দ্রীয়/সজলা কারাগারেমূব  ববলববাড ি স্থাপন কবর 

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনিা োংক্রান্ত টিবভবে, প্রবি মাবে মুবক্তযুে বভবত্তক ডকুবমন্টারী, প্রামান্য বিে ও দূল িভ েবব বডবজটাল ববলববাবড ি 

প্রদশ িন করা  বে| অন্যান্য কারাগারেমূব  প িায়ক্রবম বাস্তবায়ন করা  বব। 

মুবক্তযুেকালীন মুবজবনগর েরকার ও মুবক্তবাব নীর ভূবমকা কারারক্ষীবদর সমৌবলক প্রবশক্ষণ সূবিবি অন্তির্ভক্ত কবর প্রবশক্ষণ 

কা িক্রম প্রদান অব্যা ি রাখা  বয়বে ।   

স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী উপলবক্ষে সদবশর েকল কারা লাইবব্ররীবি “বঙ্গবন্ধু বুক কণ িার” স্থাপন করা  বয়বে এবাং  বঙ্গবন্ধু ও 

মুবক্তযুে ববষয়ক বই ববিরণ ও োংরক্ষণ করা  বয়বে। 

স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী উপলবক্ষে বঙ্গবন্ধু ও মুবক্তযুে বভবত্তক কুইজ, বিোঙ্কন, রিনা, গল্প ও কববিা পাঠ,  ামদ নাি 

প্রবিব াবগিা আবয়াজন করা  বব। 

স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী উপলবক্ষ বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনিা  োংক্রান্ত  বববশষ বনবন্ধ, োব িে োমবয়কী বববভন্ন প্রিার মােবম প্রকাশ 

অব্যা ি রবয়বে। 

 

স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী উপলবক্ষে কারা ববভাবগ কম িরি/অবেরপ্রাপ্ত মুবক্তব াো কম িকিিা/কম িিারীবদর বববশষ েম্মানী প্রদান করা 

 বব।  

 

স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী উপলবক্ষে নাি, গান, অবভনয় ও োাংস্কৃবিক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা  বব। 

 

 

Kviv Awa`ßi, ৮টি wefvMxq `ßimn 68wU KvivMv‡i বেরব্যাপী সুবণ িজয়ন্তী উপলবক্ষে মুবক্তযুে কালীন দূল িভ েবব  েম্ববলি 

ব্যানার প্রদশ িন করা  বয়বে। 

 

Kviv Awa`ßi, ৮টি wefvMxq `ßimn 68wU KvivMv‡i স্বাধীনিার সূবণ িজয়ন্তী ïiæi w`b †_‡K ci ci wZb w`b Av‡jvK 

m¾vKiY Kiv n‡q‡Q| 
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স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী উদ াপন উপলবক্ষে কারা অবধদপ্তর, ববভাগীয় দপ্তর এবাং কারাগারেমূব  আবলাকেজ্জাকরণ। 

 

২৬ মাি ি,২০২১ িাবরবখ Kviv Awa`ßi, ০৮টি wefvMxq `ßimn 68wU KvivMv‡i েীবমি ভাবব সখলাধুলার আবয়াজন Kiv 

n‡q‡Q| 
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স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী উদ াপন উপলবক্ষে কারা অবধদপ্তর, ববভাগীয় দপ্তর এবাং কারাগারেমূব  সখলাধুলার আবয়াজন করা  য়। 

 

২৬ মাি ি, ২০২১ িাবরবখ Kviv Awa`ßi, ৮টি wefvMxq `ßimn 68wU KvivMv‡i বববশষ সদায়া ও প্রাে িনার আবয়াজন Kiv 

n‡q‡Q| 
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স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তীবি কারা অবধদপ্তর, ববভাগীয় দপ্তর এবাং কারাগারেমূব  বববশষ সদায়া ও প্রাে িনার আবয়াজন Kiv nয়| 

 

২৬ মাি ি,২০২১ িাবরবখ েকল কারাগাবরর কারাভেন্তবর অবস্থানরি েকল ববন্দবদর উন্নি মাবনর খাবার পবরববশন করা  বয়বে। 

 

প্রােবমক প িাবয় লক্ষীপুর সজলা কারাগাবর ০১ এবপ্রল, ২০২১ িাবরখ  বি কবম্পউটার লাবন িাং সকাে ি িালু করা  বয়বে।  

 
       

শকার্ভি-১৯:  

ইর্মবেেন ও িাসবিার্ ি অর্ধদপ্তরঃ 

শকার্ভি-19 জর্নি র্বর্ধর্নবষধ িলাকালীন সম্পার্দি কাজ:  

 

শকার্ভি-১৯ (কবরানাভাইরাস) এর র্বস্তার শরাবধ গি ২৬.০৩.২০২০ িার্রখ হবি শদেব্যািী সাধারণ ছুটি শ াষণা করা করা হয়। 

শস শপ্রর্যবি অর্ধদপ্তবরর স্মারক নাং- 58.01.0000.101.41.001.13.18-758, িার্রখঃ 24.03.2020-এর মােবম উক্ত 

সাধারণ ছুটিবি ইর্মবেেন ও িাসবিার্ ি অর্ধদপ্তবরর র্নয়ন্ত্রণাধীন সকল র্বভাগীয় িাসবিার্ ি ও র্ভসা অর্ফস, আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি 

অর্ফস, িাসবিার্ ি আববদন প্রর্ক্রয়াকরণ শকন্দ্র, ই-িাসবিার্ ি িাবস িানালাইবজেন কমবপ্ল্ক্স এবাং প্রকল্প কার্ িালবয়র কার্ িক্রম স্থ্র্গি 

শ াষণা করা হয়। র্কন্তু র্ববদবে কম িরি বাাংলাবদর্ে নাগর্রকগবণর কল্যাণাবথ ি র্ববদেস্থ্ বাাংলাবদে র্মেনসমূবহ আববর্দি 

িাসবিার্ িসমূহ র্প্রন্ট করার লবযে সাধারণ ছুটির মবেও অে অর্ধদপ্তবরর িাবস িানালাইবজেন শসন্টার র্নরবর্েন্নভাবব শখালা রাখা 

হয়। শকার্ভি-19-এর কারবণ সাধারণ ছুটিকালীন 26.03.2020 হবি 31.07.2020 িার্রখ ির্ িন্ত শমার্ ৪,৪৮,৩৯৪ টি শমর্েন 
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র্রবিবল (এমআরর্ি) র্প্রন্ট করা হয়, িম্মবে ২,৫৫,২০৫টি এমআরর্ি আন্তজিার্িক কুর্রয়ার সার্ভ িবসর মােবম বর্ণ িি সমবয় 

র্ববদেস্থ্ র্মেনসমূবহ শপ্ররণ করা হয়। ০১.০৭.২০২০ হবি ৩০.০৬.২০২১ িার্রখ ির্ িন্ত- 

 ইসূেকৃি এমআরবপ োংখ্যা (সদবশ): ৯,৩৮,৯৯৮টি 

 ইসুেকৃি  এমআরবপ োংখ্যা (বববদবশ): ১২,২৯,৯০৮টি 

 ইসুেকৃি ই-পােবপাবট ির োংখ্যা (সদবশ): ৮,২০,০০০টি 

অে অর্ধদপ্তবরর মহাির্রিালক মবহাদয় ও অন্যান্য কম িকিিাগণ র্বর্ভর্ন্ন র্বভাগীয়/আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস স্বেরীবর ির্রদে িন 

কবর প্রবয়াজনীয় র্নবদ িেনা র্দবেন। অনলাইন প্ল্ার্ফরবম সকল র্বভাগীয়/আঞ্চর্লক িাবসিার্ ি অর্ফবসর সাবথ প্রধান কার্ িালবয়র 

সভা অনুর্ষ্ঠি হবে। 

শকার্ভি-19 প্রর্িবরাবধ গৃহীি কার্ িক্রম ও র্নবদ িেনাসমূহ: 

মবন্ত্রপবরষদ ববভাগ কর্তিক েমবয় েমবয় ইসুেকৃি সকাবভড-১৯ কালীন বনবদ িশনা প্রবিপালন করা  বে। মবন্ত্রপবরষদ ববভাগ কর্তিক 

০৮.০৮.২০২১ িাবরবখ ইসুেকৃি বনবদ িশাববলর আবলাবক স্বাস্থেবববধ অনুেরণপূব িক এমআরবপ ও ই-পােবপাট ি এর এনবরালবমন্টে  

অবফে কা িক্রম পবরিালনা করা  বে। সকাবভড-১৯ ববস্তারবরাবধ বনবম্নাবিবখি কা িাববল গ্র ণ করা  বয়বে । 

 

মবন্ত্রপবরষদ ববভাগ কর্তিক েমবয় েমবয় ইসুেকৃি সকাবভড-১৯ কালীন বনবদ িশনা প্রবিপালন করা  বে। মবন্ত্রপবরষদ ববভাগ 

কর্তিক ০৮.০৮.২০২১ িাবরবখ ইসুেকৃি বনবদ িশাবলীর আবলাবক স্বাস্থেবববধ অনুেরণপূব িক এমআরবপ ও ই-পােবপাট ি এর 

এনবরালবমন্টে  অবফে কা িক্রম পবরিালনা করা  বে। সকাবভড-১৯ ববস্তারবরাবধ বনবম্নাবিবখি কা িাবলী গ্র ণ করা  বয়বে । 

 

(১) ইর্মবেেন ও িাসবিার্ ি অর্ধদপ্তবরর প্রধান কার্ িালয়সহ এর আওিাধীন সকল র্বভাগীয় িাসবিার্ ি ও র্ভসা অর্ফস 

এবাং আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফসসমূবহর র্নর্দ িষ্ট শগর্ র্দবয় অভেন্তবর প্রবববের মুবখ সকল কম িকিিা ও কম িিারী 

এবাং আগি শসবা প্রাথীবদর হাি শধায়ার এবাং থাম িাল স্কোনাবরর মােবম োরীর্রক িািমাো ির্রমাি করার 

ব্যবস্থ্া করা হবয়বে। 

 

(শসবা প্রাথীবদর হাি শধায়ার ব্যবস্থ্া) 
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(থাম িাল স্কোনাবরর মােবম োরীর্রক িািমাো ির্রমাি করার ব্যবস্থ্া) 

 

(২) অর্ফবস আগি শসবা প্রাথীবদর মাস্ক ির্রধান র্নর্িি করা হবে। 

 

(৩) কম িকিিা/কম িিারীগণ মাস্ক ির্রধান কবর স্বাস্থ্ের্বর্ধ শমবন শসবা কার্ িক্রম ির্রিলনা করবেন। 

 

(৪) শকার্ভি-১৯ (কবরানাভাইরাস) সাংক্রমণ সাংক্রান্ত সম্ভাব্য ঝৌঁর্ক হ্রাবস সামার্জক দূরত্ব বজায়  শরবখ  কার্ িক্রম িলমান 

রবয়বে। 

 

(৫) ইর্মবেেন ও িাসবিার্ ি অর্ধদপ্তবরর শকার্ভি-১৯ (কবরানাভাইরাস) এ আক্রান্ত কম িকিিা/কম িিারীগণবক সহবর্ার্গিা 

করার জন্য অর্ধদপ্তবরর কম িকিিা/কম িিারী ও ই-িাসবিার্ ি প্রকবল্পর কম িকিিাবদর সমন্ববয় একটি জরুর্র সহায়িা 

প্রদানকারী টিম গেন করা হবয়বে। 

 

(৬) শকার্ভি-১৯ (কবরানাভাইরাস) এ আক্রান্ত কম িকিিা/কম িিারীবদরবক খায, ঔষধ ও র্ির্কৎসা শসবা প্রদান করা হবে। 

 

(৭) অর্ধদপ্তবরর সকল কম িকিিা অনলাইন প্ল্ার্ফরবম শট্রর্নাং/সভায় অাংেেহণ করবেন। 

 

(৮) শকার্ভিকালীন শসবা কার্ িক্রম িালু রাখার জন্য কম িকিিাগণ সবসময় মুবোবফান িালু রাখাসহ অর্ধদপ্তবরর 

শহায়ার্সআোি গ্রুবি সর্ক্রয় রবয়বেন। 

 

(৯) অর্ধদপ্তর হবি সকল কম িকিিা/কম িিারীবক স্বাস্থ্ে সুরযা সামেী র্বিরণ করা হবয়বে। 

 

(১০) ০৭.০৯.২০২১ িার্রখ ির্ িন্ত অর্ধদপ্তবরর ১১৮ জন কম িকিিা/কম িিারী কবরানা আক্রান্ত হবয়বেন। িম্মবে, সুস্থ্ হবয়বেন 

১১৩ জন কম িকিিা/কম িিারী, অির ০৫(িাঁি) জন শহাম শকায়াবরন্টাইবন আবেন। 
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মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তরঃ 

শকার্ভি-১৯ শমাকাববলায় অর্ধদপ্তবরর গৃহীি কার্ িক্রমসমূহ: 

(ক) মাদকদ্রব্য অর্ধদপ্তবরর প্রধান কার্ িালয়সহ শজলা/র্বভাবগর প্রর্িটি অর্ফবস প্রববে মুবখ সকবলর জন্য হাি ও জুিা 

জীবানুমুক্তকরবণর ব্যবস্থ্াসহ েরীবরর িািমাো ির্রমাবির জন্য থাম িাল স্কোনাবরর ব্যবস্থ্া রাখা হবয়বে। এোড়া 

প্রধান কার্ িালবয়র প্রববেমুবখ Disinfection Machine স্থাপন করা  বয়বে । 

(খ) মাদকদ্রব্য অর্ধদপ্তবরর কবরানা আক্রান্ত শরাগীবদর িাৎযর্নক শসবা  প্রদাবনর জন্য শরসর্কউ টিম গেন করা 

হবয়বে।  

(গ) কবরানা আক্রান্ত শরাগীবদর র্ির্কৎসা শসবা প্রদাবনর জন্য হর্ল ফোর্মর্ল হাসিািাল এর সাবথ অর্ধদপ্তবরর MoU  

স্বাযর্রি হবয়বে। 

( ) মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর কম িরি কম িকিিা/কম িিারীবদর মবে শকহ কবরানায় আক্রান্ত হবল িাৎযর্নক  

অর্ক্সবজন  সরবরাহ র্নর্িকরবনর জন্য অর্ক্সবজন র্সর্লন্ডার সরবরাহ করা হবে। 

(ঙ) মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর কম িকিিা/কম িিারীবদর জন্য হোন্ড গ্লাভস, মাস্ক, গগলস, শহি কভার সাংেহ পূব িক  

র্বিরণ করা  হবয়বে। িাোিার্ে অিাবরেন কাবজ র্নবয়ার্জিবদর র্ির্িই সরবরাহ করা হবয়বে।  এোড়া 

অর্ধদপ্তবরর  স্ব-উবযাবগ হোন্ড স্যার্নর্াইজার তিরী কবর র্বিরণ করা হবে।  

(ি) কবরানাভাইরাস (শকার্ভি-১৯) প্রর্িবরাবধ বাজাবর র্াবি হোন্ড স্যার্নর্াইজাবরর  ার্র্ি না থাবক শস জন্য ৩১ টি 

প্রর্িষ্ঠানবক শমার্ 3,2৮,৯30 র্লর্ার শরর্ক্টফাইি র্স্পর্রর্ ক্রয় ও ব্যবহাবরর অনুবমাদন শদওয়া হবয়বে।  

(ে) অর্ধদপ্তবরর কবরানা আক্রান্ত শরাগীবদর বহবণর জন্য একটি এোমু্ববলন্স এর ব্যবস্থ্া রাখা হয়। 

(জ) কবরানাকালীন েমবয় ZOOM এর প্লোটফম ি ব্যব ার কবর ভাচুিয়ালী েভােমূ  করা  বে। 

(ে) স্বাস্থ্ে শসবা র্বভাগ কর্তিক সমবয় সমবয় জারীকৃি র্নবদ িেনাসমূহ র্থার্থভাবব প্রর্িিালন করা হবে। 

(ঞ) অবধদপ্তবরর েকল প িাবয়র কম িকিিা-কম িিারীবদর কবরানা ভাইরাবের টীকা গ্র বণর জন্য বনবদ িশনা প্রদান করা 

 বয়বে। 

(র্) কবরানাভাইরাস (শকার্ভি-১৯) প্রর্িবরাবধ মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর উবযাবগ শম-২০২১ হবি ৩০ জুন ২০২১ 

ির্ িন্ত ৯৯,০০০টি হোন্ড স্যার্নর্াইজার র্বিরণ করা হবয়বে। 

(ে) কবরানাভাইরাস (শকার্ভি-১৯) এর সম্ভাব্য ঝৌঁর্ক হ্রাবস সামার্জক দূরত্ব বজায় শরবখ এবাং স্বাস্থ্ের্বর্ধ শমবন 

অর্ধদপ্তবরর কার্ িক্রম িলমান রবয়বে।  

(ি) মাদকাসক্তবদর র্ির্কৎসা শসবা স্বাস্থ্ের্বর্ধ অনুসরণ কবর প্রদান করা হবে। 
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(ঢ) কবরানাভাইরাস (শকার্ভি-১৯) প্রর্িবরাবধর লবযে “মাস্ক নাই, শসবা নাই” প্রিারণার মােবম বাস্তবায়ন করা 

হবে। 

 

২। উিকারবভাগী সাংখ্যা (সাংখ্যায়/কথায়): ১,৩৩১ (এক হাজার র্িনেি একর্েে) জন (অর্ধদপ্তবর কম িরি সকল জনবল 

উিকারবভাগী)। 

৩। ভর্বষ্যৎ ির্রকল্পনা: ভর্বষ্যবি কবরানাভাইরাস (শকার্ভি-১৯) এর প্রবকাি শমাকাববলায় সরকার কর্তিক প্রদত্ত র্নবদ িেনা ও 

ির্রকল্পনা এবাং বাস্তব প্রবয়াজবনর আবলাবক কম িির্রকল্পনা প্রণয়ন করা হবব।   

৪। িোবলঞ্জ: কবরানাভাইরাস (শকার্ভি-১৯) একটি সাংক্রামক ব্যার্ধ এবাং এই ভাইরাবসর প্রবকাি শমাকাববলায় এ অর্ধদপ্তবরর 

উবিখবর্াগ্য িোবলঞ্জ হবে (১) কবরানা আক্রান্ত ব্যর্ক্তবক আইবসাবলেবন শনয়া ও র্থার্থ র্ির্কৎসা শসবা প্রদান (২) 

অর্ধদপ্তবরর অর্ধক সাংখ্যক জনবল আক্রান্ত হবল দাপ্তর্রক স্বাভার্বক কাজকম ি সম্পাদবন র্ববের সৃর্ষ্ট হবি িাবর।   

৫। উবত্তারবণর উিায় ও সুিার্রে: কবরানাভাইরাস (শকার্ভি-১৯) শমাকাববলায় আক্রান্ত ব্যর্ক্তবক িাৎযর্নকভাবব আইবসাবলেবন 

শনয়াসহ র্থার্থ র্ির্কৎসার ব্যবস্থ্া রাখবি হবব। সরকার কর্তিক এ র্বষবয় জারীকৃি সকল র্নবদ িেনা (সবিিনিামূলক 

র্নবদ িেনাসহ) প্রর্িিালন র্নর্িি করবি হবব। িাোিার্ে স্বি:স্ফূিিভাবব স্বাস্থ্ের্বর্ধ অনুসরণ করবি হবব এবাং অন্যজনবক 

স্বাস্থ্ের্বর্ধ অনুসরণ করার জন্য উবুদ্ধ করবি হবব। কবরানাভাইরাস (শকার্ভি-১৯) এর প্রবকাি শববড় শগবল অর্ধদপ্তবরর 

কাজকবম ি জনবল সাংকর্ শদখা র্দবল সুস্থ্ে জনবলবক শরাস্টার র্িউটির মােবম সমন্বয় কবর দাপ্তর্রক কাজকম ি সম্পন্ন করা 

হবব।   

৬। শকার্ভি আক্রান্ত কম িকিিা-কম িিারী: গি ৩০.০৬.২০২১ িার্রখ ির্ িন্ত অর্ধদপ্তবরর ১৬০ জন কমী শকার্ভি-১৯ এ আক্রান্ত 

হবয়বেন এবাং 1৪৩ জন সুস্থ্েিা লাভ কবরবেন। কবরানার শনবগটিভ র্রবিার্ ি িাওয়ার িরই িারা অর্ফস শুরু কবরবেন। অবর্েষ্ট 

১৭জন র্ির্কৎসাধীন আবেন। 
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কবরানাভাইরাস (শকার্ভি-১৯) শমাকাববলায় জনসবিিনিামূলক কার্ িক্রম 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স অর্ধদপ্তরঃ ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স েদর দপ্তর সেবক কবরানাভাইরাে প্রবিবরাবধ 

গি ২০২০-২১ অে িবেবরও বনয়বমি পবরেন্নিা অবভ ান পবরিালনা করা  য়। ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরর 

ম াপবরিালক মব াদয়ে  অবধদপ্তবরর পবরিালকগণ এবাং অন্য ঊর্ধ্িিন কম িকিিাগণ বনয়বমি িা মবনটবরাং কবরন। োরা সদবশর 

েকল সজলায় কবরানাপ্রবিবরাবধ ফায়ার োবভ িবের পবরেন্নিা অবভ াবন সজলা প্রশােক, উপবজলা বনব িা ী অবফোর এবাং স্থানীয় 

প্রশােকগণ অাংশগ্র ণ কবরন এবাং িারা এই কা িক্রবমর ভূয়েী প্রশাংো কবরন। গণমােবমও িা প্রকাবশি ও প্রিাবরি  য়। 

কবরানাভাইরাে-এর ববস্তার শুরু  ওয়ার পর সেবক েরকাবর বনবদ িশনার আবলাবক ভাইরাে েবড়বয় পড়া প্রবিবরাধ এবাং এ ববষবয় 

বনরাপদ োকার লবক্ষে বববভন্ন কা িক্রম গ্র ণ কবর ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তর। েরকাবর বনবদ িশনার আবলাবক 

োধারণ অবফে বন্ধ রাখার েময়ও এ অবধদপ্তবরর েকল অপাবরশনাল কাজ িলমান রাখা  য়। মবনটবরাং টিম গঠবনর মােবম 

বনয়বমিভাবব ববভাগীয় েদস্য  ারা কবরানায় আক্রান্ত  বয়বেন িাবদর আইবোবলশবন রাখা বনবিিকরণ, মানবেকভাবব 

উজ্জীববি রাখার ব্যবস্থা গ্র ণ, প্রবয়াজনীয় ফুবডাংবয়র ব্যবস্থাে  সদখভাল করার ববষয়টি বনবিি করা  য়। আক্রান্তবদর োবে 

োব িক্ষবণক স াগাব াগ রক্ষা করা  য়। জরুবর প্রবয়াজবন সকউ ছুটিবি সগবল সফরি আোর পর িার সকায়াবরনটাইন বনবিি করা 

 য়। 
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কবরানায় জীবাণুনাশক বেটাবনা ও  বর োকার অনুবরাধ কবরানাভাইরাবে আক্রান্ত মুমূর্ষ ি সরাগী পবরব ন 

 

অস্থায়ী  ােপািাল ও সকায়াবরনটাইন সেন্টার স্থাপন: ববভাগীয় কবরানা আক্রান্তবদর জন্য নারায়ণগবের পূব িািবল অস্থায়ী কবরানা 

 ােপািাল িালু রাখা  য় এবাং ঢাকার সডমরায় সকায়াবরনটাইন সেন্টার স্থাপন করা  য়। কবরানাভাইরাে োংক্রমণ সেবক বনরাপদ 

োকার ববষবয় ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফবন্সর ওবয়বোইট ও সফইেবুক সপইবজ প্রিার-প্রিারণা িালাবনা  য়। এ োংক্রান্ত 

ববষবয় েরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র সুরক্ষা সেবা ববভাগ এবাং অবধদপ্তবরর জাবরকৃি বববভন্ন েমবয়র আবদশ ও বনবদ িশনা আপবলাড 

করা  য়।  

 

ববভাগীয় কম িকিিা-কম িিারীবদর কবরানায় আক্রাবন্তর পবরোংখ্যান: োবব িক েিকিিা কবঠারভাবব বনবিি করার পরও গি ২০২০-

২১ অে িবেবর অবিদু িটনা ও উোর অবভ ানে  বববভন্ন অপাবরশনাল কাবজ বগবয় এ অবধপ্তবরর অবনক কমী কবরানায় আক্রান্ত 

 বয় পবড়ন। িবব েঠিক েমবয় ম াপবরিালক মব াদবয়র েঠিক ব্যবস্থা গ্র বণর কারবণ আক্রান্তবদর মবে মৃতুে ার বেল খবই 

েীবমি। এ প িন্ত ফায়ার োবভ িবের সমাট ৪৪৭ জন েদস্য কবরানায় আক্রান্ত  ন। এই প্রবিববদন সলখা প িন্ত এবদর ৪৩২ জন সুস্থ 

 বয় কাবজ বফবরবেন। ১২ জন আইবোবলশবন আবেন এবাং আক্রান্ত ৩ জবনর মৃতুে  য়।   

কারা অর্ধদপ্তরঃ 

 কবরানাভাইরাে প্রবিবরাধ করার জন্য েরকাবরর স্বাস্থেবববধ োংক্রান্ত বনবদ িশনা  ো েভাবব প্রবিপালন করা  বে। 

প্রবিটি ববভাবগ আইবোবলশন সেন্টার িালু করা  বয়বে 

 ববন্দর আত্মীয়-স্বজন কারাগাবর আেবি পারবে না ববধায় ববন্দবদর বপবে (বপ্রজনার’ে কোশ)-সি সকান টাকা জমা 

সদয়ার প্রবয়াজন  বল িা সমাবাইল ব্যাাংবকাং বেবস্টম স মন-েরকাবর োবভ িে ‘নগদ’ বা সবেরকাবর োবভ িে ‘ববকাশ’ 

িালু  করা  বয়বে; 

 সদবশ কবরানাভাইরাে পবরবস্থবিবি কারাগাবর েম্ভাব্য স বকান বনরাপত্তা ঝুুঁবক সমাকাববলা করার জন্য প্রবিেক ববভাবগর 

সকন্দ্রীয়/সজলা কারাগারেমূব  ৬ েদস্য বববশষ্ট ইমারবজবন্স সরেপন্স টিম গঠন করা  বয়বে; 

 েরকার কর্তিক স াবষি ছুটিকালীন কবরানাভাইরাে প্রবিবরাধ েমিয় সেল গঠন করা  য়; 

 কারা এলাকায় দৃিমান উবিখব াগ্য স্থাবন েববে  স্বাস্থে সুরক্ষা বনবদ িশনা ঝুবলবয় সরবখ জনগণবক েবিিন করা  বে; 

 কারাফটবক দশ িনব াগ্য স্থাবন কবরানাভাইরাে েনাক্তকরণ োংক্রান্ত জািীয়  টলাইন নম্বরেমূ  প্রদশ িন করা  বে; 
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 কারাগাবর নবাগি ববন্দবদর অন্তি: ১৪ বদন প িববক্ষবণ রাখার জন্য ১টি আমদাবন ওয়াবড ির ব্যবস্থাে  সকায়ারান্টাইন 

েময় বনবিি করা  বে; 

 বব রাগি ববন্দ এবাং কারা কম িকিিা/কম িিারীবদর োম িাল স্কোনার/োবম িাবমটার বদবয় শরীবরর িাপমাো পরীক্ষা কবর 

অবফে/কারাগাবর প্রববশ করাবনা  বে এবাং কারাগাবরর মূল ফটবক োবান/ োে ওয়াশ/ োে স্যাবনটাইজার স্থানীয় 

ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুি রাখা  বয়বে; 

 কম িস্থবল েকলবক মাস্ক পবরধান বনবিি করা  বে এবাং  ন  ন োবান পাবন বা  োে স্যাবনটাইজার বদবয়  াি 

পবরস্কার করা  বে; 

 কবরানাভাইরাে োংক্রমণ প্রবিবরাবধ স্থানীয় প্রশােন ও বেবভল োজিন মব াদবয়র োবে েমিয়পূব িক কারাগারেমূব  

বনরবববেন্ন সপ্রষণা প্রদান ও েবব িাচ্চ স্বাস্থে বনরাপত্তা বনবিি করা  বে; 

 ববন্দবদর জন্য বভটাবমন-বে েমৃে খাবার িো বভটাবমন-বে-এর নদবনক িাব দা পূরণ বনবিি করার ব্যবস্থা করা  বে; 

 কবরানা আক্রান্ত েবন্দ াধীন সকাবনা ববন্দর জাবমননামা আেবল িাবক জাবমন োড়ার পূবব ি স্থানীয় বেবভল োজিনবক 

অবগি করা  বে; 

 ববন্দবদর শরীর িি িা, মাবেক ববন্দ দরবার, মাবেক প্রোকটিে অোলাম ি, স  সকান জনবহুল োাংস্কৃবিক অনুষ্ঠান, গণবশক্ষা 

ইিোবদ কা িক্রম স্থবগি করা  বয়বে; 

 কারাভেন্তবর কম িকিিা ও কম িিারীবদর বুট/জুিা জীবাণুমুক্ত করার পদবক্ষপ গ্র ণ করা  বয়বে; 

 প্রবিেক কারাগাবরর জন্য েরবরা কৃি সে সমবশন ৈারা প্রবিটি কক্ষ বদবন একবার কবর জীবাণুমুক্ত করা  বে; 

 একান্ত জরুবর প্রবয়াজন ব্যিীি কারা কম িকিিা/কম িিারীবদর েকল প্রকার ছুটি বনরুৎোব ি করা  বয়বে; 

 কারা কম িকিিা/কম িিারীবদর বববদশ সফরি আত্মীয়-স্বজনবক কারা এলাকায় আো সেবক ববরি রাখবি বনবদ িশ প্রদান 

করা  বয়বে; 

 কবরানা পবরবস্থবির ভববষ্যি ভয়াব িা সমাকাববলার জন্য প্রবিেক ববভাবগ ১টি কবর কবরানা সকায়াবরন্টাইন সেন্টার 

িালু করা  বয়বে; 

 প্রবিেক ববন্দর পবরবাবরর েদস্যবদর োবে োধারন সটবলবফাবনর মােবম েপ্তাব  ১ বদন ১০ বমবনট কো বলার ব্যবস্থা 

করা  বয়বে; 

 জাবমনব াগ্য ববন্দবদর জাবমন প্রদান/মামলা বনস্পবত্তর জন্য েদাশয় েরকার কর্তিক ভাচুিয়াল সকাট ি পবরিালনার বেোন্ত 

গ্র ণ করা  য়; 

 বিিমান েরকার কারাগাবরর ববন্দ োংখ্যাবধকেিা হ্রাে করার লবক্ষে ২৮৮৪ জন ববন্দবক মুবক্ত প্রদান কবরবেন; 

 ২৩-৫-২০২১ িাবরবখ ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার, বকবশারগে সজলা কারাগার-২ এবাং সফনী সজলা কারাগার-২ এ সকাবভড 

আইবোবলশন সেন্টাবরর  উবৈাধন করা  য়। 
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স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাব আোদুজ্জামান খান, এমবপ ২৩.০৫.২০২১ িাবরবখ বভবডও কনফাবরন্স-এর মােবম ঢাকা সকন্দ্রীয় 

কারাগার, বকবশারগে সজলা কারাগার-২ এবাং সফনী সজলা কারাগার-২ এ সকাবভড আইবোবলশন সেন্টাবরর উবৈাধন কবরন। 
 

 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাব আোদুজ্জামান খান, এমবপ ২৩.০৫.২০২১ িাবরবখ বভবডও কনফাবরন্স-এর মােবম ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার, 

বকবশারগে সজলা কারাগার-২ এবাং সফনী সজলা কারাগার-২ এ সকাবভড আইবোবলশন সেন্টাবরর উবৈাধন কবরন। 
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সকাবভড-১৯ ভাইরাবে আক্রান্ত  বয় মৃতুেবরণকারী কম িকিিা/কম িিারীঃ 

 

 

বেবনয়র কারা িত্ত্বাবধায়ক জনাব সমাঃ আবু জাব দ সমব রপুর সজলার অধীন সমব রপুর েদর উপবজলার োনপাড়া গ্রাবমর একটি েম্ভ্রান্ত 

মুেবলম পবরবাবর ৩০.০৬.১৯৬২ িাবরবখ জন্মগ্র ণ কবরন। বিবন আত্মীকৃি  বয় ০৬.০৩.১৯৯১ িাবরবখ সডপুটি সজলার পবদ কারা ববভবগ 

স াগদান কবরন। পরবিীবি বিবন ১৩.১০.২০০২ িাবরবখ সজলার পবদ, ০৯.১১.২০১১ িাবরবখ উপ-িত্ত্বাবধায়ক পবদ, ২৬.১২.২০১১ িাবরবখ 

কারা িত্ত্বাবধায়ক পবদ পবদান্নবি পান। েব িবশষ বিবন বেবনয়র কারা িত্ত্বাবধায়ক পবদ িলবি দাবয়ত্ব সপবয় ২৪.০৩.২০২০ িাবরবখ 

ময়মনবোং  সকন্দ্রীয় কারাগাবর স াগদান কবরন। কম িরি অবস্থায়  ঠাৎ অসুস্থ সবাধ করবল ে কারী োজিন, কারা  ােপািাল, ময়মনবোং -

এর পরামশ ি সমািববক িাবক জরুবরবভবত্তবি ১০.০৭.২০২০ িাবরবখ ময়মনবোং  সমবডবকল কবলজ  ােপািাবল সপ্ররণ করা  য়। সেখাবন 

ভবিিরি অবস্থায় িার শারীবরক অবস্থার অবনবি  টবল কিিব্যরি বিবকৎেক িাবক ১১.০৭.২০২০ িাবরবখ Clinically 

Suspected Covid-19 Positive সরাগী ব বেবব উন্নি বিবকৎোর জন্য িাবক সকন্দ্রীয় পুবলশ  ােপািাল রাজারবাগ, ঢাকায় 

সরফাড ি কবরন। সে সমািাববক িাবক উক্ত  ােপািাবল ভবিি সরবখ  বোপযুক্ত উন্নি বিবকৎো প্রদান করা  য়। িা েবত্ত্বও িার 

অবস্থার ক্রমাবনবি  ওয়ায় িাবক লাইফ োবপাবট ি রাখা  য়। বিবকৎোধীন অবস্থায় ২৬.০৭.২০২০ িাবরখ দুপুর ১২.৪২  টিকায় 

কিিব্যরি বিবকৎেক িাবক মৃি স াষণা কবরন। মৃতুেকাবল িার বয়ে  বয়বেল ৫৮ বের ২৬ বদন। উবিখ্য, বিবন সনাবভল 

কবরানাভাইরাবে (সকাবভড-১৯) আক্রান্ত  বয় মৃতুেবরণ করায় িার স্ত্রী জনাব লাইলা আরজুমান বানু-এর অনুকূবল অে ি ববভাগ 

 বি ক্ষবিপূরণ বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করা  বয়বে। 

 

 

 

প্রধান কারারক্ষী নাং-১১৫৭৮ জনাব আলমগীর স াবেন ময়মনবোং  সজলার অধীন সধাবাউড়া োনার সো াগীপাড়া গ্রাবমর একটি 

েম্ভ্রান্ত মুেবলম পবরবাবর ২৮.০৮.১৯৬৬ িাবরবখ জন্মগ্র ণ কবরন। বিবন ০১-৯-১৯৮৬ িাবরবখ ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগাবর 
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িাকবরবি স াগদান কবরন। েব িবশষ বিবন টাঙ্গাইল সজলা কারাগাবর প্রধান কারারক্ষী ব বেবব কম িরি বেবলন। সকাবভড-১৯ 

ভাইরাবে আক্রান্ত  ওয়ার পর িাবক ২৫.০৬.২০২১ িাবরখ দুপুর ২.৩৫ বমবনবট ২৫০ শয্যা বববশষ্ট সজনাবরল  ােপািাল, 

টাঙ্গাইবল ভবিি করা  বল ৩.১৫ বমবনবট বিবন মৃতুেবরণ কবরন। মৃতুেকাবল িার বয়ে  বয়বেল ৫৪ বের ৯ মাে ২৮ বদন। 
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“পােবপাট ি নাগবরক অবধকার 

েব িাত্মক সেবাই অঙ্গীকার” 

 

 

 

 

   ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তর 

সুরক্ষা সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। 
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পটভূবমঃ েব িকাবলর সেষ্ঠ বািাবল জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মাবনর আবপাষ ীন সনর্তবত্ব ১৯৭১ োবলর ১৬ বডবেম্বর 

বাাংলাবদশ স্বাধীনিা অজিন কবর। বঙ্গবন্ধু কর্তিক স্বাধীনিাবত্তার ভঙ্গুর প্রশােবনক ব্যবস্থা পুনগ িঠবনর ধারাবাব কিায় 

০১.০৯.১৯৭২ িাবরবখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র অধীবন ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি পবরদপ্তরটি পূণ িাঙ্গ অবধদপ্তবর উন্নীি  য়। 

বাাংলাবদবশবদর অনুকূবল পােবপাট ি এবাং বাাংলাবদশ ভ্রমবণচ্ছুক বববদশীবদর অনুকূবল বভো ইসুে, বাাংলাবদবশ/বববদশী 

নাগবরকগবণর বাাংলাবদবশ আগমন ও বাাংলাবদশ  বি বব গ িমন, বাাংলাবদবশ বববদশীবদর অবস্থান বনয়ন্ত্রণ এবাং এিদেম্পবকিি 

অন্যান্য ববষবয় সুরক্ষা সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র অধীবন েরকার প্রণীি নীবিমালা বাস্তবায়বন বনব িা ী োংস্থার 

(এবক্সবকউটিভ এবজবন্স) ভূবমকা পালনই ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তবরর মুখ্য দাবয়ত্ব। 

 

রূিকল্প:  বাাংলাবদর্ে নাগর্রকবদর বর্হর্ব িবশ্ব ভ্রমণ র্নরািদকরণ এবাং র্ববদর্ে নাগর্রকবদর ইর্মবেেন প্রর্ক্রয়া সহর্জকরণ। 

অর্ভলযে : বাাংলাবদবশ নাগবরকবদর বব বব িবে ভ্রমণ বনরাপদ করার লবক্ষে প্রিোশী েকল বাাংলাবদবশ নাগবরকবক ে বজ ও 

দ্রুিিম েমবয় অিোধুবনক পােবপাট ি প্রদান এবাং বববদবশবদর বাাংলাবদবশ গমনাগমন/অবস্থান ে বজকরবণর লবক্ষে বভো ইসুে 

প্রবক্রয়া যুবগাপব াগীকরণ এবাং েব িাধুবনক ইবমবগ্রশন ব্যবস্থা প্রবিিবনর মােবম ে বজ ও দ্রুিিম েমবয় ইবমবগ্রশন েম্পন্নকরণ। 

 

কার্ িাবর্লঃ  

১) বাাংলাবদর্ে নাগর্রকবদর অর্ি িনার্র/অর্ফর্সয়াল/র্িবপ্ল্াবমটিক িাসবিার্ ি প্রদান; 

২) প্রবর্াজে শযবে িাসবিার্ ি বার্িল, আর্ক ও রর্হিকরণ; 

৩) র্ববদর্ে নাগর্রকবদর র্বর্ভন্ন শের্ণর র্ভসা ইসুে ও শময়াদ বৃর্দ্ধকরণ এবাং র্ভসা  এবক্সম্পেন চুর্ক্তর আওিায় আগি 

র্ববদর্েবদর অন-অোরাইভাল র্ভসা প্রদান; 

৪) প্রবর্াজে শযবে সাকি র্ভসা অব্যাহর্ি র্স্টকার প্রদান; 

৫) বাাংলাবদর্েবদর িাসবিার্ ি ইসুের শযবে কাবলািার্লকা সাংরযণ এবাং র্ভসার জন্য র্ববদর্ে নাগর্রকবদর কাবলা 

িার্লকার্ভক্তকরণ; 

৬) র্ববদর্েবদর প্রবর্াজে শযবে ির্রর্ির্ি সনদ (Certificate of Identity) প্রদান; 

৭) র্ববদর্ে নাগর্রকবদর বাাংলাবদে হবি বর্হগ িমবনর জন্য রুর্ ির্রবিিন সাংক্রান্ত অনুমর্ি প্রদান; 

৮) র্ববদেস্থ্ বাাংলাবদে র্মেবনর কনসুেলার উইাংবয়র কার্ িক্রবমর সমন্বয় সাধন; 

৯) মুর্দ্রি িাসবিার্ ি  র্ভসা র্স্টকার  ট্রাবভল িারর্মর্ সাংেহ ও সরবরাহ করা। 

১০) িাসবিার্ ি ও র্ভসা ইসুে সাংক্রান্ত নীর্িমালা প্রণয়ন ও ব্যাখ্যা প্রদাবন সরকারবক সহায়িা প্রদান। 
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সমবয়র সাবথ অের্াো: 

১৯৬২ : ির্রদপ্তর র্হবসবব র্াো শুরু। শজানাল কার্ িালয়, ঢাকা এর অধীবন ঢাকা  িট্টোম  

র্সবলর্  রাজোহী ও খলনা এ 5টি আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফবসর মােবম কার্ িক্রম 

ির্রিার্লি হয়। 

১৯৬২ : ির্রদপ্তর র্হবসবব র্াো শুরু। শজানাল কার্ িালয় ঢাকা এর অধীবন ঢাকা  িট্টোম  

র্সবলর্  রাজোহী ও খলনা এ 5টি আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফবসর মােবম 

কার্ িক্রম ির্রিার্লি হয়। 

1972 : ির্রদপ্তর হবি ইর্মবেেন ও িাসবিার্ ি অর্ধদপ্তবর উন্নীি করা হয়।  

১৯৭৩ : পূণ িাঙ্গ অর্ধদপ্তর র্হবসবব কার্ িক্রম শুরু হয়।  

১৯৮১ : আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস রাংপুর, ময়মনর্সাংহ, কুর্মিা ও বর্রোল সৃজন করা 

হয়। 

১৯৯৮ : আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস শনায়াখালী, ফর্রদপুর ও র্বোর এবাং 

হর্রি োহজালাল আন্তজিার্িক র্বমান বন্দর, ঢাকায় অন অোরাইভাল র্ভসা শসল 

সৃজন করা হয়। 

২০০১ : আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস হর্বগঞ্জ, শগািালগঞ্জ, র্সরাজগঞ্জ সৃজন করা হয়। 

২০১০ : 19টি নত্যন আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস  ৬টি র্ভসা শসল, ৯টি ইর্মবেেন 

শিকবিাস্ট এবাং িাবস িানালাইবজেন শসন্টার, িার্া শসন্টার ও র্িজাস্টার 

র্রকভার্র শসন্টার সৃজন করা হয়।  শমর্েন র্রবিবল িাসবিার্ ি (এমআরর্ি) ও 

শমর্েন র্রবিবল র্ভসা (এমআরর্ভ) প্রবিিন করা হয়। 

২০১১ : নত্যন ৩৩টি আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস সৃজন করা হয়। ফবল শদবের সকল 

শজলায় িাসবিার্ ি অর্ফস প্রর্ির্ষ্ঠি হয়। 

২০২০ : দবক্ষণ এবশয়ার প্রেম সদশ ব বেবব ২০২০ বিঃ-এ বাাংলাবদবশ ই-পােবপাট ি ও 

স্বয়াংবক্রয় বড িার ব্যবস্থাপনা প্রবিিন। 

   

 

জনোধারবণর অবধকির সেবা ও সুরক্ষা বনবিিকরবণ  মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বদক-বনবদ িশনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়বক 

ববভাজনক্রবম ২০১৭ োবল ১৯ জানুয়াবর িাবরবখ সুরক্ষা সেবা ববভাগবক পৃেক ববভাগ ব বেবব গঠন করা  বয়বেল। 

নতুন ববভাগ গঠবনর পর েরকাবরর বনব িািনী ইবস্ত ার পঞ্চবাবষ িকী পবরকল্পনা অনু ায়ী জনোধারবণর সেবা বহুমুখীকরণ, 

এেবডবজ়ি বাস্তবায়ন, বভশন-২০২১, রুপকল্প-২০৪১ ও সডিা প্লোন-২১০০ বাস্তবায়বন বহুমুখী উবযাগ গ্র ণ করা  বয়বে। 

দুব িাগ সমাকাববলা, মাদকদ্রবব্যর ববস্তারবরাবধ মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর বজবরা টলাবরন্স নীবি বাস্তবায়ন, সুষ্ঠ ু কারা 

ব্যবস্থাপনা, বববদবশ গমনাগমন আবরা ে জ ও েমবয়াপব াগী করার মােবম নাগবরক সেবা ও নাগবরক ম িাদা বৃবে 

ইিোবদ  বলা বিিমাবন সুরক্ষা সেবা ববভাবগর বমশন। বিিমান েরকার ২০০৯ োবল ক্ষমিা গ্র বণর পর এবাং এ 

েরকাবরর অজিন ববষবয় একটি তুলনামূলক বিে বনম্নরুপ: 
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একনজবর  উন্নয়বনর ত্যলনামুলক র্ববরণী :  

 র্ববরণ 2009 2021 

িাসবিাবর্ ির ধরন হাবি শলখা িাসবিার্ ি 
ক.2010 সাবল শমর্েন র্রবিবল 

িাসবিাবর্ ির (এমআরর্ি) প্রবিিন,  

খ. ২০২০ সাবল অিোধুর্নক ই-িাসবিার্ ি 

িালুকরণ । 

র্ভসা সম্পর্কিি   ম্যানুয়াল র্ভসা 
খ. 2010 সাবল শমর্েন র্রবিবল র্ভসা 

(এমআরর্ভ) প্রবিিন,  

খ. ২০২1 সাবল অিোধুর্নক ই-র্ভসার 

র্ির্ির্ি প্রণয়বন কার্ িক্রম েহণ। 

অর্ধদপ্তবরর জনবল ৩ েি ৯৭ জন ১ হাজার ১ েি ৮৪ জন (আবরা ৯৭৭ 

জনবল সৃর্ষ্ঠর কার্ িক্রম িলমান। 

জনপ্রোসন মন্ত্রণালয় হবি ইবিামবে 

অনুবমাদন িাওয়া শগবে )। 

শদবের অভেন্তবর সৃর্জি র্বভাগীয় 

আঞ্চর্লক অর্ফস 

১৭টি ৬৯টি 

অর্ধদপ্তবরর র্নজস্ব ভবন ১টি ৫২টি (আবরা ১৭টি অর্ফস র্নম িাণ িলমান) 

সুরযা শসবা র্বভাবগর অধীবন র্ববদবে 

িাসবিার্ ি ও র্ভসা উইাং স্থ্ািন। 

শূণ্য ১৯টি 

 

আইন ও র্বর্ধ : জার্ির র্িিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহমান The Bangladesh Passport Order, 1973 ও Bangladesh 

Passport Rules, 1974  প্রবিিন কবরন। বনবম্নাক্ত ৭টি আইবনর ব্যব ারও পােবপাট ি, বভো ও ইবমবগ্রশন সেবা-র সক্ষবে 

ব্যবহৃি  য়: 

 ১. The Passport Act, 1920 

 ২. The Registration of Foreigners Act, 1939 

 ৩. The Foreigners Act, 1946 

 ৪. The Citizenship Act, 1951 

 ৫. The Passport (Officers) Act, 1952 

 ৬. The Control of Entry  Act, 1952 

 ৭. The Bangladesh Citizenship (Temporary ProviSions) Order, 1972, 
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2020-21 অথ িবেবরর উবিখবর্াগ্য কার্ িাবর্ল: 

১। ই-িাসবিার্ ি কার্ িাবর্ল:  মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক গি ২২ জানুয়াবর ২০২০ িাবরবখ  ই-পােবপাট ি কা িক্রম উবৈাধবনর পর  বি 

সকাবভড-১৯ পবরবস্থবিবিও সদবশর অভেন্তবর ৭০টি অবফবে ই-পােবপাট ি সেবা কা িক্রম িালু করা  বয়বে। ৩০ জুন ২০২১ িাবরখ 

প িন্ত ৮, ৩৯, ৪৪১ টি ই-পােবপাট ি ববিরণ করা  বয়বে। বববদশস্থ ৮০টি বমশবন ই-পােবপাট ি কা িক্রম শুরুর প্রস্তুবি গ্র ণ করা 

 বয়বে। সকাবভড-১৯ পবরবস্থবি স্বাভাববক  ওয়ায় ধাবপ ধাবপ বববদশস্থ বমশনেমূব  ই-পােবপাট ি কা িক্রম বাস্তবায়ন করা  বে। 

প্রােবমক প িাবয় বনবম্নাক্ত ৭টি বাাংলাবদশ বমশবন (বাবল িন (জাম িানী), এবেন্স (বগ্রে), ওয়াবশাংটন বডবে (যুক্তরাষ্ট্র), বনউইয়িক 

(যুক্তরাষ্ট্র) কোবলবফাবন িয়া (যুক্তরাষ্ট্র), বেউল (দবক্ষণ সকাবরয়া) এবাং  বুখাবরস্ট (সরামানীয়া) ই-পােবপাট ি কা িক্রম িালু করা   বে। 

 

২। ই-বগইট স্থাপন:  ৩টি আন্তজিাবিক ববমানবন্দর ও ২টি স্থল বন্দবর সমাট ৫০টি ই-সগইট স্থাপবনর লবক্ষেমাো বনধ িাবরি আবে। 

ইবিামবে হর্রি োহজালাল আন্তজিার্িক র্বমানবন্দবর  15(িবনবরা)টি ই-শগইর্( ১২টি Departure-এ এবাং ৩টি  Arrival-

এ) স্থ্ািন করা হবয়বে।  ৩০.০৬.২০২১  িার্রবখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমর্ি হর্রি 

োহজালাল আন্তজিার্িক র্বমানবন্দবর ই-সগইট কা িক্রবমর শুভ উবৈাধন কবরন।  

মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তিক ই-সগইট এর শুভ উবৈাধন । 

 

৩। বনজস্ব ব্যবস্থাপনায় ই-পােবপাট ি বুকবলট নিরীকরণ প্রেবঙ্গ: ই-পােবপাট ি বুকবলট নিবরর জন্য উত্তরা পাবে িানালাইবজশন 

কমবপ্লবক্স েব িাধুবনক প্রযুবক্তর কুগলার সমবশন  (Kugler Machine) স্থাপন করা  বয়বে। এর মােবম কাঁিামাল ব্যব ার কবর 

বনজস্ব ব্যবস্থাপনায় নদবনক গবড় ৯০০০/১০০০০ োংখ্যক ই-পােবপাট ি বুকবলট নিবর  বে। 
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  জনাব সমা: সমাকাবির স াবেন, েবিব, সুরক্ষা সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  কর্তিক  ই-পােবপাট ি বুকবলট নিরীর কা িক্রম পবরদশ িন। 

৪। আন্তজিাবিক মাবনর ডাটা সেন্টার ও বডবজস্টার বরবকাভাবর োইট (বডআরএে) স্থাপন: ই-পােবপাবট ির িবথ্যর বনরাপত্তা ও েবব িাচ্চ 

মান বনবিি করার লবক্ষে পাবে িানালইবজশন কমবপ্লক্স, উত্তরা, ঢাকায় আন্তজিাবিক মান েম্পন্ন ডাটা সেন্টার স্থাপন করা  বয়বে। 

পাশাপাবশ মূল ডাটা সেন্টাবরর ব্যাক-আপ ব বেবব  বশাবর (বডআরএে) িালু করা  বয়বে। 

৫। বডবপ্লাবমটিক পােবপাট ি সেন্টার িালুকরণ:  অবধদপ্তবরর প্রধান কা িালয়, আগারগাঁও, ঢাকায় বডবপ্লাবমটিক পােবপাট ি সেন্টার িালু 

করা  বয়বে। এর মােবম দ্রুিিম েমবয় বডবপ্লাবমটিক পােবপাট ি মুদ্রণ ও ববিরণ করা েম্ভব  বে। 

৬। ‘‘এ-িালান’’ এ োংযুবক্ত: বাাংলাবদশ েরকাবরর অে ি মন্ত্রনালবয়র উবযাবগ িালুকৃি সপবমন্ট বেবস্টম ‘‘এ-িালান’’ এ ই-

পােবপাবট ির বফ গ্র বণর কা িক্রম যুক্ত করা  বয়বে। এর মােবম ই-পােবপাবট ির অবজিি রাজস্ব েরােবর েরকাবরর সকাষাগাবর জমা 

 বে। 

৭। অনলাইনবভবত্তক পুবলশ প্রবিববদন: েম্পূণ ি অনলাইন বভবত্তক পুবলশ প্রবিববদন পেবি িালু করি:  ৭২টি এেবব/বডএেবব 

অবফেবক আধুবনক আইটি েরোমাবদ ও েফটওয়োর এর মােবম যুক্ত করা  বয়বে। 

৮। জািীয় পবরিয়পে (এনআইবড) এর োবে অনলাইন ইবিবগ্রশন: জািীয় পবরিয়পে (এনআইবড) ডাটাবববজর োবে ই-

পােবপাবট ির ডাটাবববজর অনলাইন ইবিবগ্রশন েম্পন্ন করা  বয়বে। 

রাজস্ব র্বষয়ক: িাসবিার্ ি ও র্ভসা ইসুের মােবম ইর্মবেেন ও িাসবিার্ ি অর্ধদপ্তর ২০১০-১১ অথ িবের হবি ২০১৯-২০ অথ িবের 

ির্ িন্ত প্রায় ১১ হাজার ২১০ শকাটি র্াকা রাজস্ব আয় কবরবে। র্ার র্বিরীবি ব্যয় হবয়বে প্রায় ১ হাজার ৭ েি ২৮ শকাটি র্াকা।  
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িলমান উবিখবর্াগ্য কার্ িক্রম: 

 

                                          ২০১৬  বি ২০২০ প িন্ত অবধদপ্তবরর রাজস্ব আয়-ব্যবয়র তুলনামূলক বিে। 

১। ই-র্ভসা ও ই-টির্ি প্রনয়বণ প্রবয়াজনীয় িদবযি : ‘সমৃর্দ্ধর অের্াোয় বাাংলাবদে’ েীষ িক র্েবরানাবম র্নব িািনী ইেবিহার 

2018 এর ির্রবপ্রর্যবি বাাংলাবদবে ই-র্ভসা ও ই-ট্রাবভল িারর্মর্ প্রণয়বনর র্বষবয় সুরযা শসবা র্বভাগ কর্তিক অর্ধদপ্তরবক 

ধারণা িে ও প্রর্িববদন দার্খবলর জন্য অনুবরাধ করা হয়। িরবিীবি সুরযা শসবা র্বভাবগর স্মারক নাং- 

58.00.0000.093.14.001.19-120; িার্রখ: 19.02.2019 শমািাববক “বাাংলাবদে ইবলকট্রর্নক র্ভসা (ই-র্ভসা) ও 

ইবলকট্রর্নক ট্রাবভল িারর্মর্ (ই-টি.র্ি) িালুকরণ” েীষ িক প্রকবল্পর র্ির্ির্ি প্রণয়বনর র্নর্মত্ত কার্রগর্র কর্মটি গেন করা 

হয়। গি 28.02.2021 িার্রবখ ইবলকট্রর্নক র্ভসা (ই-র্ভসা) এবাং ইবলকট্রর্নক ট্রাবভল িারর্মর্ (ই-টি.র্ি) সাংক্রান্ত 

কার্রগর্র কর্মটির সুিার্রে সুরযা শসবা র্বভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয় শপ্ররণ করা হবয়বে। 

সুরক্ষা সেবা ববভাবগর বনবদ িশনানুোবর ইবলকট্রনর্ক ট্রাবভল িারর্মর্ (ই-টি.র্ি) সরবভবনউ বাবজট সেবক একটি সোট প্রকবল্পর 

মােবম বাস্তবায়ন করার কা িক্রম িলমান আবে। 

 

ইবলকট্রর্নক র্ভসা (ই-র্ভসা) প্রকল্প বাস্তবায়বনর জন্য ২০ জুন ২০২১ িার্রবখ  সুরযা শসবা র্বভাগ  হবি ৩টি র্ববদেী প্রর্িষ্ঠান 

Sharjah Investment and Development Authority(Shurooq) ও SITA, জাম িান শকাম্পানী  Veridos 

এবাং শিঞ্চ শকাম্পানী Thales Group] এর প্রস্তাব অে অর্ধপ্তবরর শপ্ররণ করি: মিামি প্রদাবনর জন্য র্নবদ িে শদয়া 

হবয়বে। বর্ণ িি ৩টি প্রর্িষ্ঠাবনর প্রস্তাববর ত্যলনামুলক প্রর্িববদন সুরযা শসবা র্বভাবগ শপ্ররবণর র্নর্মত্ত ৬ সদস্য 

র্বর্ের্ষ্ট সাংর্িষ্ট কর্মটির কার্ িক্রম িলমান রবয়বে। 
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২। প্রর্েযণ ইনর্স্টটিউর্ র্নম িাবণর জন্য DPP পূনগ িেবনর প্রবয়াজনীয় িদবযি েহণ: ইর্মবেেন ও িাসবিার্ ি অর্ধদপ্তবরর 

কম িকিিা/কম িিারীবদর দযিা ও কম িসম্পাদবনর সযমিা বৃর্দ্ধর র্নর্মত্ত আধুর্নক প্রর্েযণ ইনবস্টটিউট বনম িাবণর জন্য বডবপবপ 

প্রণয়ন কবর সুরক্ষা সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয় সপ্ররণ করা  বয়বেল। জায়গা বনব িাবিি না  ওয়ায় িা সফরি প্রদান করা 

 য়। িবব, সুরক্ষা সেবা ববভাগ কর্তিক ‘ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি প্রবশক্ষণ ইনবস্টটিউট’ বনম িাণ শীষ িক প্রকবল্পর জন্য সকরাণীগে 

ঢাকা-মাওয়া ম ােড়ক এর পাবশ সনায়াো বাবগর সমৌজার ব্যবক্ত মাবলকাধীন ৫৮৬ শিক জবম অবধগ্র বণর ববষবয় প্রশােবনক 

অনুবমাদন প্রদান করা  বয়ে। িৎবপ্রবক্ষবি, জবম অবধগ্র ণ সজলা প্রশােবকর কা িালয়, ঢাকায় িলমান আবে। 

 

৩। বৈিীয় পােবপাট ি পাবে িানালাইবজশন কমবপ্লক্স বনম িাণ ববষয়ক: পােবপাট ি পাবে িানালাইবজশন কমবপ্লক্স-২ বনম িাবণর জন্য 

রাজউবকর েম্প্রোবরি উত্তরা র্তিীয় পব ি প্রকল্প এলাকায় ১৬/আই নাং সেটবরর ১ বব া আয়িবনর ৩ নাং প্রাবিষ্ঠাবনক প্লটটি 

রাজধানী উন্নয়ন কর্তিপক্ষ কর্তিক ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তবরর অনুকূবল বরাে সপবয় উ ার মূল্য পবরবশাধ করা  বয়বে। 

পােবপাট ি পাবে িানালাইবজশন ও এিদোংক্রান্ত অন্যান্য সুববধা েম্ববলি একটি আধুবনক বহুিল ভবন বনম িাবণর লবক্ষে স্থাপিে 

নকশা ও বডবপবপ প্রণয়বনর কা িক্রম িলমান আবে। 

 

৪। প্রধান কা িালয় ভবন স্থানান্তবরর বনবমত্ত জবমর োংস্থান: প্রধান কা িালবয়র  নতুন ভবন বনম িাণ করার জন্য রাজধানীর 

সশবরবাাংলা নগবর গণপূিি ববভাবগর মাবলকাধীন এফ-১৪/বব নাং প্লবট ১০ কাঠা জবম ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তবরর জন্য 

বরাে সদয়া  বয়বে। বরােকৃি জবমর মূল্য পবরবশাধ করা  বয়বে।  িবব উক্ত বরােকৃি জবম িাব দার তুলনায় অপ্রতুল 

 ওয়ায় এফ-১৪/বব প্লবটর োবে পােিবিী এফ-১৪/এ/১ নম্বর (১০ কাঠার) প্লটটি বরাে গ্র বণর কা িক্রম িলমান আবে।  

 

৫। জনবল বৃবেকরণ: অবধদপ্তবরর ববযমান অগ িাবনাগ্রাবম জনবল ১১৮৪ জন। নতুন আরও ৯৭৭ জনববলর অনুবমাদন 

জনপ্রশােন মন্ত্রণালয়  বি পাওয়া সগবে। উক্ত জনববলর ববষবয় অে িববভাগ, অে ি মন্ত্রণালবয়র অনুবমাদনগ্র ণে  পরবিী 

কা িক্রম সুরক্ষা সেবা ববভাবগ িলমান আবে। 

 

৬। ওবয়লবফয়ার ট্রাস্ট গঠন: ‘ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি কম িকিিা/কম িিারী ওবয়লবফার ট্রাস্ট’ গঠবনর কা িক্রম িলমান 

রবয়বে। 
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সাম্প্রর্িক সমবয়  বাস্তবার্য়ি উবিখবর্াগ্য কার্ িক্রম : 

১। শরার্হঙ্গা র্বষয়ক : বাাংলাবদে শসনাবার্হনী, র্বর্জর্ব, আনসার ও স্থ্ানীয় প্রোসবনর সহবর্ার্গিায় ইর্মবেেন ও িাসবিার্ ি 

অর্ধদপ্তবরর সার্ব িক িত্ত্বাবধাবন ১১ শসবেম্বর ২০১৭ িার্রখ হবি ৯টি কোবম্প ৯৬টি ওয়াকিবস্টেবনর মােবম বাাংলাবদবে 

অনুপ্রববেকারী র্ময়ানমাবরর নাগর্রকবদর (শরার্হঙ্গা) বাবয়াবমর্ট্রক্সসহ  র্নবন্ধন করা হয়। 

২। মালবয়র্েয়ায় পৃথক িাসবিার্ ি শসবা শকন্দ্র স্থ্ািন : মালবয়র্েয়ায় অবস্থ্ানরি র্বপুল সাংখ্যক বাাংলাবদর্েবক দ্রুিিম সমবয় 

িাসবিার্ ি শসবা প্রদান এবাং কুয়ালালামপুরস্থ্ বাাংলাবদে র্মেনবক এ সাংক্রান্ত কাবজ সহায়িা প্রদাবনর জন্য কুয়ালালামপুবর 

একটি পৃথক িাসবিার্ ি শসবা শকন্দ্র স্থ্ািন করা হবয়বে র্া অর্ধদপ্তবরর কম িকিিা/কম িিার্রবদর মােবম ির্রিার্লি হবয়বে।  

িলমান প্রকল্পসমূবহর র্ববরণ: 

১। ই-িাসবিার্ ি ও স্বয়াংর্ক্রয় বি িার র্নয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ্া প্রবিিন প্রকল্প : ২০১৭ সাবলর ১৮ শফব্রুয়ার্র িার্রবখ জাম িানী এবাং বাাংলাবদবের 

মবে ই-িাসবিার্ ি বাস্তবায়বনর র্বষবয় একটি এমওইউ স্বাযর্রি হয়। এর ধারাবার্হকিায় সরকার্র অথ িায়বন ৪ হাজার ৬৩৫ 

শকাটি ৯০ লয ৯০ হাজার র্াকা প্রাক্কর্লি ব্যবয় জুলাই  ২০১৯ হবি জুন  ২০২৮ শময়াবদ ‘ই-িাসবিার্ ি ও স্বয়াংর্ক্রয় বি িার র্নয়ন্ত্রণ 

ব্যবস্থ্া প্রবিিন’ েীষ িক প্রকল্প ২১ জুন ২০১৮ িার্রবখ একবনক সভায় অনুবমার্দি হয়। উবিখ্য আন্তজিার্িক শবসামর্রক র্বমান 

িলািল সাংস্থ্া (ICAO)-এর গাইিলাইন অনুর্ায়ী ০১ এর্প্রল ২০১০ িার্রবখ বাাংলাবদবে শমর্েন র্রবিবল িাসবিার্ ি (এমআরর্ি) 

ও শমর্েন র্রবিবল র্ভসা (এমআরর্ভ) প্রদান শুরু করা হয়। িরবিীবি ৭ম িঞ্চবার্ষ িক ির্রকল্পনার লযে অজিন এবাং সরকাবরর 

প্রর্িশ্রুর্ি অনুর্ায়ী ই-িাসবিার্ ি প্রবিিবনর কার্ িক্রম শুরু হয়। 

ই-িাসবিাবর্ ি একটি ির্ল কাবব িাবনবর্ি িার্া-শিইজ থাবক। িার্া-শিইবজ রর্যি মাইবক্রা প্রবসসর র্িবি িাসবিার্ ি আববদনকারীর 

সকল িথ্য, স্বাযর, ের্ব, শিাবখর কর্ন িয়া এবাং র্ফঙ্গার র্প্রন্ট র্সল্ড অবস্থ্ায় সুরর্যি থাবক র্বধায় িা শকান ভাববই ির্রবিিন করা 

সম্ভব নয়। এোড়া, িার্া-শিইবজ ের্ব, এম এল আই (মার্িিল শলজার ইবমজ), রবয়ল শবঙ্গল র্াইগাবরর জল ের্ব এবাং শলজার 

এলবেি শর্কবনালর্জবি রর্ঙ্গন ের্ব রবয়বে। র্িবকর্ি (িাবর্লক র্ক র্িবরক্টর্র) িদ্ধর্িবি র্ববশ্বর র্বর্ভন্ন শদবের সাবথ বাাংলাবদে ই-

িাবসিাবর্ ির এনর্ক্রিেবনর জন্য (প্রবয়াজনীয় র্ফ ির্রবোধ কবর)  International Civil Aviation Organization Public 

Key Director (ICAO PKD)-এর সদস্যিদ েহণ করা হবয়বে । ৪৮ িািা/৬৪ িািা র্বর্েষ্ট ই-িাসবিাবর্ ির শময়াদ ৫ বের /১০ 

বের।  

ই-িাসবিার্ ি ও স্বয়াংর্ক্রয় বি িার র্নয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ্া প্রবিিন েীষ িক প্রকবল্পর আওিায় ২০ লয ই-িাসবিার্ ি বুকবলর্ সরবরাহ, ই-

িাসবিার্ ি বুকবলর্ তির্রর র্নর্মত্ত একটি অোবসম্বর্ল কারখানা স্থ্ািন, শদবের অভেন্তবর র্িনটি র্বমাবন্দর ও দুটি স্থ্লবন্দবর ৫০টি 

ই-শগইর্ স্থ্ািন, সকল সফর্ওয়োর, হাি িওয়োর ও শনর্ওয়াবকির র্বষবয় ১০ বেবরর জন্য রযণাববযণ শসবা প্রদান, একটি নত্যন 

স্বয়াংসম্পূণ ি িার্া শসন্টার ও একটি র্িজাস্টার র্রকভার্র শসন্টার স্থ্ািন, িাবস িানালাইবজেন শসন্টাবর ই-িাসবিার্ ি র্প্রবন্টর জন্য 

৮টি র্প্রর্ন্টাং শমর্েন স্থ্ািন, বাাংলাবদবে ৭২টি িাসবিার্ ি অর্ফস, ৭২টি এসর্ব/র্িএসর্ব অর্ফস, ২৭টি ইর্মবেেন শিকবিাস্ট এবাং 

র্ববদবে ৮০টি র্মেবন সকল প্রবয়াজনীয় ইকুইিবমন্ট, সফর্ওয়োর, হাি িওয়োর সরবরাহ ও শনর্ওয়াকি স্থ্ািন, ইর্মবেেন ও 

িাসবিার্ ি অর্ধদপ্তর এবাং বর্ণ িি প্রকবল্প কম িরি কম িকিিা/কম িিার্রবদর মবে ১০০ জনবক জাম িার্নবি দুই সপ্তাহব্যািী হাি িওয়োর 

ও সফর্ওয়োর এর উির র্ববেষ প্রর্েযণ প্রদান কার্ িক্রম সম্পন্ন/িলমান আবে।  
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২। ১৬টি আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস ভবন  র্নম িাণ প্রকল্প: এই প্রকবল্পর আওিায় নাবর্ার  োকুরগাঁও  িঞ্চগড়  নড়াইল  শেরপুর  

গাইবান্ধা  বান্দরবান  চুয়ািাঙ্গা  শমবহরপুর  োলকাঠি  লালমর্নরহার্  জয়পুরহার্  কুর্ড়োম  খাগড়াের্ড়  নীলফামারী ও 

র্িবরাজপুর শজলায় ৮৭ শকাটি ৩৫ হাজার র্াকা প্রাক্কর্লি ব্যবয় জুলাই  ২০১৮ হবি জুন  ২০২১ ির্ িন্ত সমবয় বাস্তবায়বনর লবযে 

১৬টি আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস ভবন র্নম িাণ কার্ িক্রম শুরু হবয়বে। উক্ত প্রকবল্পর সাবথ আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস, গাজীপুর 

যুক্ত করায় উক্ত প্রকবল্পর র্েবরানাম হবয়বে “১৭টি আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস ভবন  র্নম িাণ প্রকল্প”।  

এ ির্ িন্ত সমাপ্ত প্রকল্প: 

1। ৪টি আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস র্নম িাণ প্রকল্প: 2011 সাবল র্বোর, কুর্মিা, শনায়াখালী, ও িট্টোম এই ৪টি র্নজস্ব ভববনর 

র্নম িাণকাজ সম্পন্ন হয়। এই প্রকবল্পর র্নম িাণ ব্যায় র্েল 35.96 শকাটি র্াকা। 

 

2। ১১টি আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস র্নম িাণ প্রকল্প: 2014 সাবল 11টি আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস ভবন র্নম িাণ কাজ সম্পন্ন হয়। 

র্ার প্রাক্কলনব্যায় 63.20 শকাটি র্াকা। ঢাকা, র্সবলর্, বর্রোল, রাজোহী, খলনা, রাংপুর, ময়মনর্সাংহ, ফর্রদপুর, 

শগািালগঞ্জ, র্সরাজগঞ্জ ও হর্বগঞ্জ। 

 

3। ১৯টি আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস র্নম িাণ প্রকল্প: 2017 সাবল 19টি ভবন র্নম িাণ সম্পন্ন হয়। র্ার প্রকল্প ব্যায় র্েল 131.42 

শকাটি র্াকা। উত্তরা, র্াোবার্ড়, িটুয়াখালী, িাবনা, কুর্ষ্টয়া, মুর্ন্সগঞ্জ, মার্নকগঞ্জ, নরর্সাংদী, শম লভীবাজার, র্দনাজপুর, 

িট্টোবমর িাঁদগাও, শফনী, িাঁদপুর, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, র্কবোরগঞ্জ, র্াঙ্গাইল, বগুড়া ও ব্রাহ্মণবার্ড়য়া। 

 

৪। িাসবিার্ ি িাবস িানালাইবজেন কমবপ্ল্ক্স র্নম িাণ প্রকল্প: 2019 সাবল 4101.28 লয র্াকা ব্যাবয় িাসবিার্ ি িাবস িানালাইবজেন 

কমবপ্ল্ক্স র্নম িাণ করা হয়। ই-িাসবিার্ ি িাবস িানালাইবজেন শসন্টার, িার্া শসন্টার, কুগলার শমর্েনসহ অন্যান্য র্ন্ত্রিার্ি ও সাংর্িষ্ট 

কম িকিিা/কম িিারীবদর অর্ফস কয উক্ত ভববন স্থ্ািন করা হবয়বে। বিিমাবন শসখান শথবক ই-িাসবিার্ ি কার্ িক্রম ির্রিার্লি 

হবে।  

 

5। ১৭টি আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস র্নম িাণ প্রকল্প:  2020 সাবল 17টি আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস ভবন র্নম িাণ প্রকবল্পর 

আওিায় 16টি ভববনর র্নম িাণকাজ সম্পন্ন হবয়বে এবাং িার প্রকল্প ব্যয় 104.18 শকাটি র্াকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্সনা 

২৭.১২.২০২০ িার্রবখ উক্ত প্রকবল্পর 6টি আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস, নারায়ণগঞ্জ, সুনামগঞ্জ,  শনেবকাণা, বাবগরহার্, েরীয়িপুর 

এবাং মাদারীপুর-এর র্নজস্ব ভববনর উববাধন শ াষণা কবরন । 
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 27.12.2020 িার্রবখ ৬টি আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস নত্যন ভবন উববাধন কবরন। 

 

৬। “ইবরািাকেন অব শমর্েন র্রবিবল িাসবিার্ ি (এমআরর্ি) ও শমর্েন র্রবিবল র্ভসা (এমআরর্ভ)” েীষ িক 

প্রকল্প : ০1 এর্প্রল ২০১০ িার্রবখ শুরু হওয়া প্রকল্পটি ২৩ জুন ২০২১ িার্রবখ সমাপ্ত হয়। বাাংলাবদবে এমআরর্ি ও এমআরর্ভ 

প্রবিিন গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদে সরকাবরর র্ভেন ২০২১ বাস্তবায়ন এবাং র্ির্জর্াল বাাংলাবদে গড়ার িবথ একটি যুগান্তকারী 

িদবযি। এ প্রকবল্পর আওিায় শদবের অভেন্তবর ৬৪ শজলায় ৬৭টি র্বভাগীয়/আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফস, অর্ধদপ্তবরর প্রধান 

কার্ িালয়, িররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ৬৫টি বাাংলাবদে র্মেন ও ৭০টি এসর্ব/র্িএসর্ব অর্ফবস প্রবয়াজনীয় র্ন্ত্রিার্ি স্থ্ািন কবর এমআরর্ি 

ও এমআরর্ভ কার্ িক্রম বাস্তবায়ন করা হবয়বে। এোড়াও অর্ধদপ্তবরর প্রধান কার্ িালবয় একটি আধুর্নক িার্া শসন্টার, 

িাবস িানালাইবজেন শসন্টার ও র্বোবর একটি আিদকালীন র্িজাস্টার র্রকভার্র শসন্টার স্থ্ািন করা হবয়বে । 

 

বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত (এবপএ): প্রশােবন স্বেিা ও দায়বেিা বৃবে, েম্পবদর  ো ে ব্যব ার বনবিিকরণ এবাং 

প্রাবিষ্ঠাবনক েক্ষমিা উন্নয়বনর লবক্ষে বাবষ িক কম িেম্পাদন ব্যবস্থাপনা পেবির িালুর পর ২০১৫-২০১৬ অে িবের সেবক 

ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তর বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত বাস্তবায়ন কবর আেবে। এর ধারাবাব কিায় ২০২০-২০২১ 

অে িবের প িন্ত সুরক্ষা সেবা ববভাগ এবাং ইবমবগ্রশন ও পােবপাট ি অবধদপ্তবরর মবে বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত স্বাক্ষর 

কবর িা বাস্তবায়ন করা  বয়বে। ২০২০-২০২১ অে িবেবরর বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্তবি সকৌশলগি উবেবির মবে 

উবিখব াগ্য কম িেম্পাদন সূিক  বলা অবধদপ্তবরর আওিাধীন সদবশর অভেন্তরীণ অবফেেমূব  ই-পােবপাট ি কা িক্রম 

িালুকরণ ও ‘১৭টি আঞ্চবলক পােবপাট ি অবফবের ভবন বনম িাণ’ প্রকবল্পর আওিায় উক্ত অবফে ভবন গুবলার বনম িাণ 

কাজ েম্পন্নকরণ। ২০২০-২০২১ অে িবেবর সমাট ৩২টি কা িক্রবমর শিভাগ অজিন  বয়বে।  
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২০২০-২০২১ অে িবেবরর বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত স্বাক্ষর অনুষ্ঠান) 

বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত প্রণয়ন, পবরবীক্ষণ ও মূল্যায়বনর লবক্ষে ৮ েদস্য বববশষ্ট এবপএ টিমগঠন করা  বয়বে এবাং ১ 

জনকম িকিিাবক এবপএ সফাকাল পবয়ন্ট ব বেবব দাবয়ত্ব প্রদান করা  বয়বে। এোড়া, প্রবশক্ষণ কাবরকুলাবম েরকাবর কম িেম্পাদন 

ব্যবস্থাপনা ববষয়টি অন্তভূ িক্ত করা  বয়বে। গি ২৭ জুন ২০২১বি: িাবরবখ সুরক্ষা সেবা ববভাবগর োবে ২০২১-২০২২ অে িবেবরর 

চুবক্ত েম্পাদন কবর চুবক্তর অনুবলবপ ওবয়বোইবট প্রকাশ করা  বয়বে। ববভাগীয় অবফেেমূব র োবে গি ২৩ জুন ২০২১ বি: 

িাবরখ ২০২১-২০২২ অে িবেবরর বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত েম্পাদন করা  বয়বে। 

(২০২১-২০২২ অে িবেবরর বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত স্বাক্ষর অনুষ্ঠান) 

 



  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

95  

 

শুদ্ধািার পুরস্কার অজিন ও পুরস্কার প্রদান: শুদ্ধািার িি িা ও দুনীর্ি প্রর্িবরাবধর লবযে ০১ জুলাই ২০১৬ িার্রখ শথবক 

ইর্মবেেন ও িাসবিার্ ি অর্ধদপ্তর শুদ্ধািার কম ি-ির্রকল্পনা ও বাস্তবায়ন অেগর্ি ির্রবীযণ কাোবমা প্রণয়ন কবরবে। এর 

ধারাবার্হকিায় ২০১৮-১৯  ২০১৯-2020 এবাং ২০২০-২১ অথ িবেবরর জািীয় শুদ্ধািার শক েল কম িির্রকল্পনা বাস্তবায়ন করা 

হবয়বে। জািীয় শুদ্ধািার শক েল বাস্তবায়বনর লবযে অর্ধদপ্তবরর মহাির্রিালবকর শনর্তবত্ব তনর্িকিা কর্মটি গেন করা হবয়বে 

এবাং একজন কম িকিিাবক শফাকাল িবয়ন্ট র্হবসবব দার্য়ত্ব প্রদান করা হবয়বে। প্রর্েযণ কার্রকুলাবম জািীয় শুদ্ধািার শক েল 

মর্িউল অন্তর্ভ িক্ত করা হবয়বে। এোড়া, শুদ্ধািার পুরস্কার নীর্িমালা, ২০১৭ অনুর্ায়ী পুরস্কার প্রদাবনর লবযে ৫ সদস্য র্বর্েষ্ট 

কর্মটি গেন করা হবয়বে এবাং উক্ত কর্মটির মােবম ৩ জন কম িকিিা/কম িিারীবক শুদ্ধািার পুরষ্কার প্রদান করা হবয়বে। উবিখ্য 

শর্  শমজর শজনাবরল শমাহাম্মদ আইয়ূব শি ধূরী  এসর্জর্ি  র্ির্বর্জএমএস  এসর্ির্স  র্িএসর্স  মহাির্রিালক  ইর্মবেেন ও িাসবিার্ ি 

অর্ধদপ্তর-শক সুরযা শসবা র্বভাগ কর্তিক ২০২০-২০২১ অথ িবেবর  শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান করা হবয়বে। 

ইবনাবভেন:  

২০২০-২০২১ অথ িবেবর গৃর্হি ২টি উদ্ভাবনী উবযাগ বাস্তবায়ন িলমান রবয়বে 

ক) শহল্পলাইন (কল শসন্টার) িালুকরণ: শর্ন্ডার প্রর্ক্রয়া িলমান আবে; 

খ) শমাবাইল এনবরালবমন্ট ইউর্নর্ িালু: ১টি অর্ফবস বাস্তবায়ন করা হবয়বে এবাং ২০টি অর্ফবস শমাবাইল এনবরালবমন্ট ইউর্নর্ 

িালুর লবযে সরঞ্জামার্দ শপ্ররণ করা হবয়বে। 

উত্তমিি িা: 

নাং উত্তমিি িা র্ববরণ 

১. প্রবাসী বাাংলাবদর্েবদর র্নকর্ 

কম সমবয় িাসবিার্ ি শপ্ররণ : 

কূর্ননর্িক ব্যাবগর মােবম র্ববদবে িাসবিার্ ি শপ্ররবণর শযবে পূবব ি দী ি  সমবয়র 

প্রবয়াজন হবিা। এ সমস্যা সমাধানকবল্প ০২ এর্প্রল ২০১৭ র্র: িার্রখ শথবক 

কুর্রয়ার সার্ভ িবসর মােবম র্ববদবে িাসবিার্ ি শপ্ররণ করা হবে। এবি সময় লাগবে 

২ শথবক ৫ র্দন। এ ব্যবস্থ্ার মােবম প্রবাসী বাাংলাবদর্েগণ র্ববেষভাবব উিকৃি 

হবেন। ২০20-২১ অথ িবেবর শমার্ 12 লয ২৯ হাজার ৯ েি ৮টি এমআরর্ি এ 

ব্যবস্থ্ায় র্ববদবে শপ্ররণ করা হবয়বে। 

২. অনলাইবন িাসবিার্ ি র্ফ েহণ িাসবিার্ ি র্ফ জমা প্রদাবনর শযবে শসবাপ্রাথীবদর হয়রার্ন শরাধকবল্প শসানালী 

ব্যাাংবকর িাোিার্ে ঢাকা ব্যাাংক  ট্রাস্ট ব্যাাংক  ওয়ান ব্যাাংক  র্প্রর্ময়ার ব্যাাংক 

এবাং ব্যাাংক এর্েয়ার মােবম অনলাইবন িাসবিার্ ি র্ফ জমা প্রদাবনর ব্যবস্থ্া করা 

হবয়বে। এবি জনগবণর হয়রার্ন লা ব হবয়বে এবাং র্ফ সাংক্রান্ত জার্লয়ার্ি শরাধ 

করা সম্ভব হবয়বে।  

৩. মুর্ক্তবর্াদ্ধা, বৃদ্ধ এবাং প্রর্িবন্ধী 

শসবা প্রাথীবদর জন্য র্ববেষ 

ব্যবস্থ্া : 

র্বভাগীয় এবাং আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফসসমূবহ বীর মুর্ক্তবর্াদ্ধা  বৃদ্ধ  অসুস্থ্ ও 

প্রর্িবন্ধী শসবা প্রাথীবদর জন্য অর্ফবসর নীিিলায় পৃথক কাউন্টাবরর ব্যবস্থ্াসহ 

হুইল শিয়াবরর ব্যবস্থ্া করা হবয়বে। ফবল উক্ত কোর্াগর্রর শসবাপ্রাথীগণ সহবজ 

িাসবিাবর্ ির এনবরালবমন্ট সম্পন্ন করবি িারবেন। 

৪. অনলাইবন িাসবিাবর্ ির আববদন 

জমাকরণ : 

িাসবিার্ ি শসবাপ্রাথীগণ এখন অনলাইবন িাসবিাবর্ ির আববদন দার্খল করবি 

িাবরন। এবি র্ভল হওয়ার সুবর্াগ কম থাবক এবাং সময়বযিণও কম হয়।  
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৫. গণশুনার্ন আবয়াজন : প্রর্িটি র্বভাগীয় ও আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফবস সপ্তাবহ অন্তি: ০১ র্দন গণশুনার্ন 

আবয়াজন করা হবে। গণশুনার্নর মােবম শসবাপ্রাথীবদর র্বর্ভন্ন অর্ভবর্াগ ও 

সমস্যা সমাধাবনর র্বষবয় প্রবয়াজনীয় িদবযি েহণ করা হবয় থাবক। 

৬. শহল্প শিস্ক স্থ্ািন : প্রর্িটি র্বভাগীয় ও আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফবস শহল্প শিস্ক িালু করা হবয়বে। শহল্প 

শিবস্কর মােবম িাসবিার্ ি শসবাপ্রাথীগণবক র্বর্ভন্ন র্বষবয় িরামে ি ও সহায়িা 

প্রদান করা হবয় থাবক। 

৭. শমাবাইল এসএমএস সার্ভ িস : িাসবিাবর্ ি আববদনকারীগণ ২৬৯৬৯ নম্ববর এসএমএস কবর আববদনিবের 

অবস্থ্ান এবাং িাসবিার্ ি ইসুে সাংক্রান্ত িথ্য সম্পবকি জানবি িাবরন। এোড়া, 

িাসবিার্ ি ইসুের কার্ িক্রম সম্পন্ন হবল স্বয়াংর্ক্রয়ভাবব শসবাপ্রাথীর শমাবাইবল 

এসএমএস করা হয়। 

৮. ওবয়বসাইবর্ 

এমআরর্ি/এমআরর্ভ অনুসন্ধান 

: 

িাসবিার্ ি ও র্ভসা শসবাপ্রাথীগণ অর্ধদপ্তবরর ওবয়বসাইর্ র্ভর্জর্ কবর আববদন 

িবের অবস্থ্ান এবাং িাসবিার্ ি/র্ভসা ইসুে সাংক্রান্ত িথ্যার্দ জানবি িাবরন। এর 

ফবল এিদসাংক্রান্ত শসবা প্রদাবনর শযবে স্বেিা  জবাবর্দর্হিা ও দার্য়ত্বেীলিা 

বৃর্দ্ধ শিবয়বে। 

৯. শফইসবুক শিইবজর মােবম 

সমস্যা সমাধান : 

প্রর্িটি র্বভাগীয় এবাং আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফবসর শফইসবুক শিইজ িালু করা 

হবয়বে। এর মােবম িাসবিার্ ি ও র্ভসা সাংক্রান্ত সমস্যাবর্ল সম্পবকি কর্তিিয 

সহবজ অবর্হি হবয় প্রবয়াজনীয় কার্ িক্রম েহণ করবি িাবরন। 

১০. শমাবাইল টিবমর মােবম 

র্ভর্ভআইর্ি ও গুরুির অসুস্থ্ 

ব্যর্ক্তববগ ির এনবরালবমন্ট 

সম্পন্নকরণ : 

র্বভাগীয় িাসবিার্ ি ও র্ভসা অর্ফস  আগারগাঁও  ঢাকা হবি শমাবাইল টিম শপ্ররবণর 

মােবম র্ভর্ভআইর্ি ও গুরুির অসুস্থ্ শসবা প্রাথীবদর আববদন েহণসহ র্প্র ও বাবয়া 

এনবরালবমন্ট কার্ িক্রম সম্পন্ন করা হবয় থাবক। ফবল র্ভর্ভআইর্িগণ ও অসুস্থ্ 

ব্যর্ক্তগণ অর্ফবস না এবস িাসবিার্ ি শসবা েহণ করবি সযম হবেন।  

১১. ই-র্কউ ব্যবস্থ্া িালুকরণ : র্ভসা শসবাপ্রাথীগণবক মানসম্মি শসবা প্রদাবনর লবযে অর্ধদপ্তবরর প্রধান 

কার্ িালবয়র ই-র্কউ ব্যবস্থ্া িালু করা হবয়বে। ই-শর্াবকবনর মােবম সুশৃঙ্খল 

ির্রবববে র্ভসা শসবা প্রদান করা হবে। কবয়কটি র্বভাগীয় /আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি 

অর্ফবস ই-র্কউ ব্যবস্থ্ািনা িালু করা হবয়বে। এবি শসবা প্রাথীগবণর শভাগার্ন্ত ও 

হয়রার্ন লা ব হবয়বে। ির্ িায়ক্রবম সকল র্বভাগীয় অর্ফবস ই-র্কউ ব্যবস্থ্া িালু 

করা হবব। 

 

১২. 

 

ওবয়টিাং রুম স্থ্ািন : 

 

সকল র্বভাগীয় ও আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফবস আগি শসবা প্রাথীবদর সুর্বধাবথ ি 

প্রবয়াজনীয় আসবাবিেসহ পৃথক ওবয়টিাং রুবমর ব্যবস্থ্া করা হবয়বে। ওবয়টিাং 

রুবম স্থ্ার্িি টির্ভর মােবম জনসবিিনিা বৃর্দ্ধকরবণ র্নর্ম িি র্ববেষ নাটিকা 

র্নয়র্মি প্রিার করা হবয় থাবক। এবি জনসবিিনিা বৃর্দ্ধ িাবে। 
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নাং উত্তমিি িা র্ববরণ 

 

১৩. 

 

সাবিার্ ি শসল স্থ্ািন : 

প্রধান কার্ িালবয় সাবিার্ ি শসল স্থ্ািন করা হবয়বে। সপ্তাবহর প্রর্ির্দন ২৪  ন্টা 

শনর্ওয়াকি কবরাল টিম ও সাবিার্ ি শসবলর মােবম অনলাইবন শদবে ৬৯টি অর্ফবস 

ও র্ববদেস্থ্ ৭২টি বাাংলাবদে র্মেবন এমআরর্ি ও এমআরর্ভ কার্ িক্রবম কার্রগর্র 

সহায়িা শদওয়া হবে। এবযবে প্রবয়াজবন স্কাইর্ি ও ভাইবারও ব্যবহার করা হবয় 

থাবক। 

১৪. আইর্ি শফাবনর মােবম 

দাপ্তর্রক শর্াগাবর্াবগর ব্যবস্থ্া : 

আইর্ি (ইন্টারবনর্ প্রবর্াকল) শফাবনর মােবম সকল র্বভাগীয় ও আঞ্চর্লক 

অর্ফবসর সাবথ শর্াগাবর্াবগর ব্যবস্থ্া করা হবয়বে। এবি অধীন মাে ির্ িাবয়র 

অর্ফসসমূবহর কার্ িক্রম িদারর্ক করা সহজির হবয়বে এবাং অর্ফবস 

কম িকিিা/কম িিার্রবদর র্থাসমবয় হার্জরা র্নর্িি করা সম্ভব হবে। 

১৫. হজ্বর্ােীবদর জরুর্র িাসবিার্ ি 

শসবা প্রদাবনর লবযে র্ববেষ বুথ 

স্থ্ািন : 

২০২০ সাবল ির্বে হবজ্ব অাংেেহণ করবি ইচ্ছুক ব্যর্ক্তবদর জরুর্রর্ভর্ত্তবি 

িাসবিার্ ি প্রদাবনর লবযে প্রধান কার্ িালবয় র্ববেষ সহায়িা শকন্দ্র স্থ্ািন করা হয়। 

এ শকন্দ্র হবি জরুর্রর্ভর্ত্তবি িাসবিার্ ি র্বিরবণর ব্যবস্থ্া করা হয়।  

১৬. িার্নর ব্যবস্থ্া, র্েশুবদর শব্রস্ট 

র্ফর্িাং কন িার ও নামাবজর কয 

স্থ্ািন : 

র্বর্ভন্ন র্বভাগীয়/আঞ্চর্লক িাসবিার্ ি অর্ফবস শসবা েহীিাবদর জন্য সুবিয় িার্নর 

ব্যবস্থ্া  র্েশুবদর শব্রস্ট র্ফর্িাং কন িার ও নামাবজর কয স্থ্ািন করা হবয়বে। 

 

র্নব িািনী ইেবিহার: 

ক্র. র্নব িািনী ইেবিহাবর 

উবির্খি ির্রকল্পনা 

মন্তব্য 

১. ই-িাসবিার্ ি িালুকরণ ২২ শে জানুয়ার্র ২০২০ িার্রবখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্সনা 

কর্তিক ই-িাসবিার্ ি উবদ্ভাববনর ির শদবের অভেন্তবর ৭০টি অর্ফস 

ধাবি ধাবি ই-িাসবিার্ ি কার্ িক্রম িালু করা হবয়বে। 

২. ই-র্ভসা িালুকরণ র্ির্ির্ি প্রণয়বনর র্নর্মত্ত ৩টি তববদর্েক প্রর্িষ্ঠাবনর প্রস্তাব র্ািাই 

করা হবে। 

৩. একটি আধুর্নক, প্রযুর্ক্ত র্নভির, দয, দুনীর্ি 

মুক্ত, শদেবপ্রর্মক গণমুখী প্রোসর্নক ব্যবস্থ্া 

গবড় শিালার কাজ অব্যাহি রাখা। 

ক) আধুর্নক ও র্ববেষার্য়ি প্রর্েযন শকন্দ্র র্নম িাণ: এজন্য 

শকরানীগবঞ্জ ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক এর িাবে শনায়াদ্দা বানগর 

শম জার ব্যর্ক্ত মার্লকাধীন ৫৮৬ (িাঁিেি র্েয়ােী) েিক জর্ম 

অর্ধেহবণর র্বষবয় প্রোসর্নক অনুবমাদন িাওয়া শগবে িৎবপ্রর্যবি, 

জর্ম অর্ধেহবণর কার্ িক্রম শজলা প্রোসবকর কার্ িালয়, ঢাকায় িলমান 

আবে। 
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খ) জনবল বৃর্দ্ধ: প্রস্তার্বি অগ িাবনাোম (৯৭৭ নত্যন জনবল বৃর্দ্ধ) 

বাস্তবায়বনর জন্য জনপ্রোসন মন্ত্রণালবয়র অনুবমাদন িাওয়া শগবে, 

িরবিী কার্ িক্রম িলমান রবয়বে। 

গ) ইর্মবেেন ও িাসবিার্ ি অর্ধদপ্তবরর প্রধান কার্ িালয় এর স্বিন্ত্র 

ভবন র্নম িাণ: এজন্য রাজধানীর শেবরবাাংলা নগবর গণপূিি র্বভাবগর 

মার্লকাধীন এফ-১৪/র্ব নাং প্ল্বর্ ১০ কাো জর্ম ইর্মবেেন ও 

িাসবিার্ ি অর্ধদপ্তবরর জন্য বরাদ্দ শদয়া হবয়বে। বরাদ্দকৃি জর্মর 

মূল্য ০৮.০৬.২০২১ িার্রবখ ির্রবোধ করা হবয়বে। িবব উক্ত 

বরাদ্দকৃি জর্ম িার্হদার ত্যলনায় অপ্রত্যল হওয়ায় এফ-১৪/র্ব প্ল্বর্র 

সাবথ িাশ্বিবিী এফ-১৪/এ/১ নম্বর (১০ কাোর) প্ল্র্টি বরাদ্দ েহবণর 

িরবিী কার্ িক্রম িলমান আবে। 

৪. র্নর্িি করা হবব প্রোসবনর স্বেিা, 

জবাবর্দর্হিা, ন্যায় িরায়ণিা এবাং শসবা 

িরায়ণিা। প্রোসবনর দার্য়ত্ব হবব র্নধ িার্রি 

নীর্িমালা ও র্নব িাহী র্নবদ িোবর্ল বাস্তবায়ন। 

ক) ই-শর্ন্ডার্রাং এর মােবম সব ধরবনর ক্রয়কার্ ি সম্পাদন করা 

হবে। 

খ) অনলাইন Client satisfaction Register কার্ িক্রম িলমান 

আবে। 

গ) অভেন্তরীন র্নরীযা কার্ িক্রম বাস্তবায়নাধীন রবয়বে। 

৫. র্নয়ামানুবিীিা এবাং জনগবনর শসবক র্হবসবব 

প্রোসনবক গবড় শিালার কাজ অেসর কবর 

শনয়া হবব। 

ক) কম িকিিা/কম িিারীবদর ই-হার্জরার উবযাগ েহণ করা হবয়বে। 

খ) শমাটিবভেন ও দযিা বৃর্দ্ধবি প্রবিেক কম িকিিা/কম িিারীবক 

বেবর ৬০  ন্টা প্রর্েযণ প্রদান করা হবব। 

৬. র্সদ্ধান্ত েহণ ও বাস্তবায়বন দী িসূেিা, দুনীর্ি, 

আমলািার্ন্ত্রক জটিলিা এবাং সব িপ্রকার 

হয়রার্নর অবসান  র্াবনার কাজ অব্যাহি 

থাকবব। র্ববেষভাবব র্সদ্ধান্ত েহবণর নানাস্তর 

কবোরভাবব সাংকুর্িি করা হবব। 

ক) ই-ফাইর্লাং কার্ িক্রবমর গর্িেীলিা আনয়ন করা হবয়বে। প্রায় 

৮০% নর্থ ই-ফাইর্লাং এর মােবম র্নষ্পর্ত্ত করা হবে। 

খ)প্রোসর্নক র্ববকন্দ্রীকরবনর উবযাগ েহণ করা হবয়বে, নত্যন 

অগ িাবনাোম এর সাবথ বাস্তবার্য়ি হবব। 

গ) হর্ লাইন স্থ্ািবনর কার্ িক্রম িলমান আবে। 

৭. সরকার্র প্রর্িষ্ঠানগুবলার জন্য  শি-কয়ার 

শসন্টার গবড় শিালা এবাং শবসরকার্র 

প্রর্িষ্ঠানগুবলাবক এ র্বষবয়  উবদু্ধ করা হবব। 

ক) সকল র্বভাগী িাসবিার্ ি ও র্ভসা অর্ফবস শি-শকয়ার শসন্টার গবড় 

শিালা হবব। ইবিামবে প্রধান কার্ িালয়, আগারগাঁও, ঢাকায় শি-

শকয়ার শসন্টার গবড় স্থ্ািন করা হবয়বে।  

খ) কবয়কটি িাসবিার্ ি অর্ফবস মার্তদুগ্ধ িান শকন্দ্র স্থ্ািন করা 

হবয়বে। অবর্েষ্ট অর্ফসগুবলাবি মার্তদুগ্ধ িান শকন্দ্র স্থ্ািন করা হবব। 
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৮ম িঞ্চবার্ষ িক ির্রকল্পনা: 

Eight Five Year Plan (FY2021-2025) 
 

Targets, Activities and Indicative Costs 
 

Ministry/Division: Security Services Division 

 

Sl. 

No. 

Name of the Activities 

(Policy/program/project/action) 

Policy/program/project/action wise 

indicative cost (Lakh BDT at 

FY2019-2020 Prices) 

Linked to 

SDGs 

Target 

BDT 2100 

Measures 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Department of Immigration & Passports 

List of New Project Included in the ADP for 2019-2020 

1. Introduction of E-Visa & E-TP in 

Bangladesh 

  - 

List of new project 

2. Establishment of Immigration & Passport 

training academy for skill development 

and enhancement of professional 

knowledge of DIP employees. 

   

3. Construction of a separate building for 

head office 
   

4. Construction of separate building for each 

divisional office to provide visa service to 

foreigners and controlling, monitoring & 

supervising regional Passport offices, 

Visa cell & Immigration check posts 

under the division.  

   

5. Construction of a separate building for 

disaster recovery center in Joshore. 

   

6. Establishment of additional  offices (Four 

in Dhaka and one in each of the rest of the 

metropolitan areas/city corporations) for 

ensuring better & hassle free service. 

   

7. Providing application receiving service to 

Hospitalized Patients & Senior Citizens 

in each district by mobile enrollment unit.   

   

8. Construction of a separate building for 

passport booklet assembly line in Dhaka 

   

9. Establish new offices in rest of the visa 

cell & Immigration Check posts. 

   

10. Establishment of a well trained & 

professionally sound enforcement unit for 

inspection and verification of the legality 

and validity of visa issued to the  
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foreigners during their stay in 

Bangladesh. 

 
 

Eight Five Year Plan (FY2021-2025) 

 

8FYP Implementation Progress Monitoring Indicators 

(To be used in Development Results Framework) 

 

Ministry/Division: Security Services Division 

 

Sl.

No. 
8FPY target to attain 

input indicators 

(program/project/actio

n/resources, etc) 

Output indicators 

(SMART*) 

Impact 

indicators(if any) 

1. Construction 17 

regional passport offices 

Construction 17 

regional passport 

offices. 

17 Regional passport 

offices are constructed. 

People will get 

prompt support 

3. Construction 16 

regional passport offices 

Construction 16 

regional passport 

offices 

16 Regional passport office 

are constructed. 

People will get 

prompt support 

4. E-Passport and 

Automated Border 

Control Management 

Introduction of e-

passport and 

Automated Border 

Control Management 

System. 

e-passport and Automated 

Border Control 

Management are introduced 

People will get 

prompt support 

5. E-Visa & E-TP Introduction of E-Visa 

& E-TP in 

Bangladesh. 

E-Visa & E-TP are 

introduced 

People will get 

prompt support 

6. Establishment of 

Immigration & Passport 

training academy  

Construction of 

academic building, 

hostels, administrative 

building and other 

facilities. 

A modern training academy 

is established. 

DIP employees 

will develop skill 

and professional 

knowledge. 



  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

101  

 

7. Construction of a 

separate building for 

head office 

Separate building for 

Head office to be 

constructed  

Separate building for Head 

office is constructed 

Strengthening 

functionality of 

DIP Head office 

8. Construction of separate 

building for each 

divisional office to 

provide visa service to 

foreigners and 

controlling, monitoring 

& supervising regional 

Passport offices, Visa 

cell & Immigration 

check posts under the 

division. 

Separate building for 

each divisional office 

to be constructed 

Separate building for each 

divisional office is 

constructed 

People will get 

smooth & better 

service. 

9. Construction of a 

separate building for 

disaster recovery center 

in Joshore. 

A separate building 

for disaster recovery 

center to constructed. 

A building for disaster 

recovery center is 

constructed. 

Data security 

will be ensured. 

10. Establishment additional  

offices (Four in Dhaka 

and one in each of the 

rest of the metropolitan 

areas/city corporations) 

for ensuring better & 

hassle free service. 

Four in Dhaka and one 

in each of the rest of 

the metropolitan 

areas/City 

corporations to be 

established. 

 

Four in Dhaka and one in 

each of the rest of the 

metropolitan areas/City 

corporations are established. 

 

 

People will get 

smooth & better 

service. 

11. Providing application 

receiving service to 

Hospitalized Patients & 

Senior Citizens in each 

district by mobile 

enrollment unit.   

Procurement of 

equipments and 

vehicles for mobile 

unit for each district 

offices. 

Procurement of equipments 

and vehicles for mobile unit 

for 64 district offices are 

done. 

People will get 

prompt service 

12. Construction of a 

separate building for 

passport assembly line 

in Dhaka.  

A separate building 

for passport assembly 

line to be constructed. 

A separate building for 

passport assembly line is 

constructed 

Efficient 

passport 

production 

management. 
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13. Establish new offices in 

rest of the visa cell & 

Immigration Check 

posts. 

New offices in rest of 

the visa cell & 

Immigration Check 

posts to be 

established. 

New offices in rest of the 

visa cell & Immigration 

Check posts is established. 

People will get 

smooth & better 

service. 

14. Establishment of a well 

trained & professionally 

sound enforcement unit 

for inspection and 

verification of the 

legality and validity of 

visa issued to the  

foreigners during their 

stay in Bangladesh. 

A enforcement unit 

for inspection and 

verification of the 

legality and validity of 

visa to be established. 

A enforcement unit for 

inspection and verification 

of the legality and validity 

of visa is established. 

National Security 

is ensured. 

 

অর্ধদপ্তবরর ভর্বষ্যি ির্রকল্পনা: নত্যন  অগ িাবনাোম বাস্তবায়ন,  আধুর্নক প্রর্েযণ ইর্নর্স্টটিউর্ র্নম িাণ, সব িাধুর্নক সুর্বধা 

সম্বর্লি িাসবিার্ ি িাবস িানালাইবজেন কমবপ্ল্ক্স-2 র্নম িাণ, কম িকিিা/ কম িিারীবদর কল্যাণ ট্রাস্ট গেন, ইবলকট্রর্নক র্ভসা (ই-

র্ভসা) ও ইবলকট্রর্নক ট্রাবভল িারর্মর্ (ই-টি.র্ি) প্রবিিনসহ ই-িাসবিার্ ি ও ই-শগইবর্র কার্ িক্রম সম্প্রসারবণর মােবম 

বাাংলাবদে িাসবিার্ ি, র্ভসা ও ইর্মবেেন শসবা-শক র্বশ্বমাবন উন্নীিকরণ । 
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মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর 

সুরক্ষা সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

“মাদক ববষবয়  ই েবিিন, 

বাঁিাই প্রজন্ম, বাঁিাই জীবন।” 
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মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর  

পটভূবম : স্বাধীনিার ম ান স্থপবি জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মাবনর সুব াগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ  াবেনা 

২০৪১ বি:-এ সদশবক একটি উন্নি সদবশ রূপান্তবরর অঙ্গীকার ব্যক্ত কবরবেন। উন্নি সদশ বববনম িাবণ মাদকমুক্ত েমাজ প্রবিষ্ঠা 

একটি অন্যিম বনণ িায়ক। অববধ মাদবকর সোবল সেবক সদশ ও জাবিবক রক্ষা করার লবক্ষে মাদক অপরাধীবদর ববরুবে মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী বজবরা টলাবরন্স স াষণা কবরবেন এবাং ইবিামবে একটি অোকশন প্লান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কা িালয় কর্তিক 

অনুবমাবদি  বয়বে। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর মাদক বনয়ন্ত্রবণ এবদবশ সনাডাল এবজবন্স ব বেবব কাজ করবে।  

ক্রমববকাশ : 
১৮৫৭: আবফম ব্যবোবক েরকাবর বনয়ন্ত্রণাধীবন এবন প্রেম আবফম আইন প্রবিিন করা  য়;  

১৮৭৮: আবফম আইন োংবশাধন কবর আবফম বডপাট িবমন্ট প্রবিষ্ঠা করা  য়; 

১৯০৯: সবঙ্গল এক্সাইজ অোট প্রণয়ন ও সবঙ্গল এক্সাইজ বডপাট িবমন্ট প্রবিষ্ঠা করা  য়; 

১৯৩০: The Dangerous Drug Act 1930 প্রণয়ন করা  য়;  

১৯৩২: The Opium Smoking Act 1932 প্রণয়ন করা  য়;   

১৯৩৯: The Dangerous Drug Rules 1939 প্রণয়ন করা  য়; 

ষাবটর দশবক সবঙ্গল এক্সাইজ বডপাট িবমন্টবক এক্সাইজ অোে ট্যাবক্সশন বডপাট িবমন্ট ব বেবব নামকরণ কবর অে ি 

মন্ত্রণালবয়র অধীবন ন্যস্ত করা  য়; 

১৯৭৬: এক্সাইজ অোে ট্যাবক্সশন বডপাট িবমন্টবক পুনবব িন্যােকরবণর মােবম নারকটিকে অোে বলকার পবরদপ্তর নাবম জািীয় 

রাজস্ব সবাবড ির অধীবন ন্যস্ত করা  য়; 

১৯৮৯: বাাংলাবদবশ মাদকদ্রবব্যর অপব্যব ার ও অববধ পািার সরাধ, মাদবকর ক্ষবিকর প্রবিবক্রয়া েম্পবকি জনেবিিনিার 

ববকাশ এবাং মাদকােক্তবদর বিবকৎো ও পুনব িােনকবল্প মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অোবদশ, ১৯৮৯ জাবর করা  য়;  

১৯৯০: ২ জানুয়াবর মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ প্রণয়ন করা  য় এবাং নারকটিকে অোে বলকার পবরদপ্তবরর স্থবল একই 

বের িৎকালীন রাষ্ট্রপবির েবিবালবয়র অধীবন মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর প্রবিষ্ঠা করা  য়;  

১৯৯১: ৯ সেবেম্বর অবধদপ্তরবক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র অধীবন ন্যস্ত করা  য়; 

২০১৭: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র সুরক্ষা সেবা ববভাবগ অবধদপ্তরবক অন্তর্ভ িক্ত করা  য়; 

২০১৮: বিিমান েরকার মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তরবক যুবগাপব াগী কবর গবড় তুলবি বববভন্ন পদবক্ষপ গ্র ণ কবরবে। নতুন 

আইবন মাদক ব্যবোয়ীর পৃষ্ঠবপাষকবদর শাবস্তর ববধানে  ইয়াবা ব্যবোয়ীবদর েবব িাচ্চ োজা মৃতুেদবের ববধান সরবখ 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা  য়  া ২৭ বডবেম্বর ২০১৮ িাবরখ  বি কা িকর  বয়বে।  
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২০১৯:  মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবর কম িরি ১০ম সগ্রড ও িদবনম্ন প িাবয়র কম িকিিা-কম িিারীবদর সরশন োমগ্রী  প্রদাবনর 

লবক্ষে “মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবর কম িরি ১০ম সগ্রড ও িদবনম্ন প িাবয়র কম িকিিা-কম িিারীবদর সরশন নীবিমালা-

২০১৯” প্রণয়ন করা  বয়বে।  

২০১৯:  বিিমান েরকাবরর বনব িািনী ইশবি ার, ২০১৮-এ প্রবিটি সজলায় সবেরকাবর মাদকেবক্ত বনরাময় সকন্দ্র স্থাপন এবাং 

সকন্দ্রেমূ বক অনুদান প্রদাবনর ববষয়টি অন্তিভূক্ত রবয়বে। সে সমািাববক সবেরকাবর মাদকেবক্ত বনরাময় সকন্দ্রগুবলার 

েক্ষমিা বৃবের জন্য “সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় ও পুনব িােন সকন্দ্রগুবলার জন্য েরকাবর অনুদান োংক্রান্ত 

নীবিমালা, ২০১৯” প্রণয়ন করা  বয়বে।  

২০২০:  মাদক অপরাবধর মামলােমূ  দ্রুি বনষ্পবত্ত এবাং পূবব ির আইবন সৃষ্ট জটিলিা বনরেনকবল্প মাদকদ্রব্য অপরাধেমূ  

ট্রাইবুেনাবলর পবরববিি অপরাবধর গুরুত্ব অনু ায়ী ‘এখবিয়ারেম্পন্ন আদালি’ কর্তিক ববিা ি  বার প্রববশন সরবখ 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ োংবশাধন কবর ‘মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ (োংবশাধন) আইন, ২০২০’ প্রণয়ন করা  বয়বে।  

২০২১: বেপাই  বি অবিবরক্ত পবরিালক প িন্ত েবার জন্য ইউবনফবম ির ববধান সরবখ “মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর (কম িিারীবদর 

সপাশাক ও োমগ্রীর প্রাবধকার) বববধমালা-২০২১” প্রণয়ন করা  বয়বে  া ২৩ সম ২০২১ িাবরখ বাাংলাবদশ সগবজবট 

প্রকাবশি  বয়বে।   

 

রূিকল্প (Vision): মাদকাসর্ক্ত মুক্ত বাাংলাবদে গড়া।  

 

অর্ভলযে (Mission): শদবে মাদকদ্রবব্যর অিব্যবহার ও অনবধ িািার শরাবধ এনবফাস িবমন্ট ও আইর্ন কার্ িক্রম শজারদার, 

মাদকর্ববরাধী গণসবিিনিা সৃর্ষ্ট এবাং মাদকাসক্তবদর র্ির্কৎসা ও পুনব িাসন র্নর্িিকরবণর মােবম ির্ িায়ক্রবম শদবে মাদবকর 

অিব্যবহার কর্মবয় আনা।  

 

কার্ িাবর্ল (Functions):  

1. বুবলটিন  সুেবভর্নর ও বার্ষ িক ড্রাগ র্রবিার্ ি র্নয়র্মি প্রকােকরণ;  

2. মাদকর্ববরাধী প্রিারণা  র্লফবলর্ ও শিাস্টার র্বিরণ; 

3. মাদকর্ববরাধী ের্ ি র্ফল্ম তির্র ও প্রদে িন;  

4. ইবলকট্রর্নক্স ও র্প্রন্ট র্মর্িয়ায় মাদকর্ববরাধী আবলািনা ও প্রিার সম্প্রসারণ;  

5. র্েযা কার্রকুলাবম মাদক সাংক্রান্ত র্বষয় অন্তর্ভ িক্তকরণ;  

6. মাের্মক, উচ্চ মাের্মক ও িদূধ ি ির্ িাবয়র  র্েযা প্রর্িষ্ঠাবন  মাদকর্ববরাধী সবিিনিামূলক কার্ িক্রম বাস্তবায়ন;  

7. কারাগারসমূবহ মাদকর্ববরাধী সবিিনিামূলক কার্ িক্রম বাস্তবায়ন;  

8. মাদক িািার প্রর্িবরাবধ অর্ভর্ান ির্রিালনা ও  র্নয়র্মি মামলা রুজুকরণ;  

9. তেমার্সক র্ভর্ত্তবি মাদক ব্যবসায়ীবদর িার্লকা হালনাগাদকরণ;  

10. র্বভাগীয় ির্ িাবয় মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকন্দ্র স্থ্ািন;  

11. ইউর্নভাবস িল র্ট্রর্বমন্ট কার্রকুলাম অনুর্ায়ী র্ির্কৎসক  র্ববেষজ্ঞ  কাউর্ন্সলর ও মবনার্বজ্ঞানীবদর প্রর্েযণ প্রদান;  
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12. সকল শজলায় শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকন্দ্র স্থ্ািন;  

13. দযিা উন্নয়বনর জন্য  প্রর্েযণ প্রদান;  

14. শভ ি অবকাোবমা র্নম িাণ/উন্নয়ন; এবাং 

15. র্প্রকারসর শকর্মকোলসহ অন্যান্য লাইবসর্ন্সবদর শসবা প্রদান । 

 

জনবল (েব িবশষ অনুবমাবদি োাংগঠবনক কাঠাবমা অনু ায়ী) : 

ক্রম সগ্রড মঞ্জুবরকৃি জনবল কম িরি জনবল শুন্যপদ 
১ ১ম-৯ম  ৩০৮ ১১৪ ১৯৪ 

২ ১০ম ২৯৭ ১৬১ ১৩৬ 

৩ ১১িম-১৬িম ২১৪৩ ৯৫৬ ১১৮৭ 

৪ ১৭িম-২০িম ৩১১ ১০০ ২১১ 

 সমাট = ৩০৫৯ ১৩৩১ ১৭২৮ 
 

মাঠ প িাবয়র অবফে : 

অবফবের নাম ২০১৫ োবলর োাংগঠবনক কাঠাবমা ২০১৯ োবল পুনগ িঠিি োাংগঠবনক 

কাঠাবমা 
সজলা কা িালয় ৬৪টি সজলায় (১৩টি সজলায় অবফে 

প্রধান উপপবরিালক এবাং ৫১টি সজলায় 

ে কারী পবরিালক)  

৬৪টি সজলায় উপপবরিালক অবফে 

প্রধান 

সমবট্রা কা িালয় ২টি (ঢাকা ও িট্টগ্রাম) ৪টি (ঢাকা-২ ও িট্টগ্রাম-২) 
ববভাগীয় কা িালয় 6টি (ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজশা ী, খলনা, 

ববরশাল, বেবলট) 
৮টি (ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজশা ী, খলনা, 

ববরশাল, বেবলট, রাংপুর ও ময়মনবোং ) 
ববভাগীয় সগাবয়ন্দা কা িালয় ৬টি (ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজশা ী, খলনা, 

ববরশাল, বেবলট) 
৮টি (ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজশা ী, খলনা, 

ববরশাল, বেবলট, রাংপুর ও ময়মনবোং ) 
সকন্দ্রীয় রাোয়বনক 

পরীক্ষাগার 
১টি ১টি 

রাোয়বনক পরীক্ষাগার - ৭টি 

সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত 

বনরাময় সকন্দ্র 
১টি (৪০ সবড) ১টি (১২৪ সবড) 

ববভাগীয় বনরাময় সকন্দ্র 4টি ৭টি 
েমুদ্রবন্দর  ২টি ২টি 
স্থলবন্দর  ১টি ১টি 
ববমানবন্দর   ১টি ২টি 

 

বিিমান সকাবরর আমবল অর্ধদপ্তবরর অজিন (২০০৯  ও ২০২১ এর ত্যলনামূলক র্িে) :  

ক্রম র্ববরণ ২০০৯ র্রস্টাব্দ ২০২১ র্রস্টাব্দ 

1.  জনবল বৃর্দ্ধ  ১২৭৭ জন ৩০৫৯ জন 

2.  অর্ধদপ্তবরর আধুর্নকায়ন ও 

সযমিা বৃর্দ্ধ, লর্জর্স্টক 

সাবিার্ ি বৃর্দ্ধ  

র্ানবাহন-৫১টি ও কর্ম্পউর্ার 

সামর্ে অপ্রত্যল  

 র্ানবাহন- ১০২টি 

 কর্ম্পউর্ার- ৩৬৮টি 

 ল্যাির্ি-১৭টি  
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 ড্রাগ র্িবর্কটিাং শমর্েন- ১৩টি 

 ওয়ার্কর্র্ক শসর্-৩৮৮টি 

 কার শমাবাইল শসর্-৪৫টি 

 র্রর্ির্ার-৭৪টি  

 র্াওয়ার-০৪টি  

 ফবর্াকর্ি শমর্েন-১০৪টি  

3.  সামর্েক িবথ্যর িার্াববজ 

তির্র  

র্েল না   অর্ধদপ্তর কর্তিক প্রবদয় শসবাসমূহবক অনলাইবন 

প্রদানসহ মাদক অিরাধীবদর িার্াববজ সাংরযণ 

করা হবে।  

 “I Dreamt it” নামক িলমান প্রকবল্পর মেবম 

৩৭টি শসবা সহজীকরণ করা হবয়বে। 

4.  অর্ধদপ্তবরর অর্ফস স্থ্ািন  ৩৯টি  ১০৬টি  (শর্কনাবফ ১টি র্ববেষ শজানসহ) 

5.  ড্রাগ এর্িকেন 

প্রবফেনালবদর দযিা বৃর্দ্ধ  

র্েল না    এর্িকেন প্রবফেনালবদর দযিা বৃর্দ্ধর জন্য 

মাদকদ্রব্য ব্যবহার, শরাগ ও র্ির্কৎসা র্বষবয়র 

উির জানুয়ার্র, ২০১৮ শথবক জুন, ২০২১ ির্ িন্ত 

শমার্ ১ হাজার ৮৩৮ জনবক ইবকা প্রর্েযণ শদয়া 

হবয়বে।  

6.  মাদকর্ববরাধী প্রিারণা 

মাদকর্ববরাধী শিাস্টার 

তির্র ও র্বিরণ 

১০৪,৪৫০টি --- 

র্লফবলর্ র্বিরণ ১৫,২০০টি ১১৮,০০,০০০র্ 

র্স্টকার র্বিরণ ১৩,৯৫০টি ১০,০০০টি 

সভা/শসর্মনার ৬,৪৮৬টি ৩,৬৬৪টি 

সুেবভর্নর প্রকাে ও র্বিরণ ১৫০০ ৩০০০টি  

র্েযা প্রর্িষ্ঠাবন 

মাদকর্ববরাধী কর্মটি গেন 

৫,৯৭৯টি ১৭৮টি  

মাদকর্ববরাধী এোমু্বে 

PVC শিাস্টার 

--- 32775টি 

র্িসবপ্ল্ স্টোন্ড --- ৩,৭৭৩টি 

কবলজ ও স্কুবল 

মাদকর্ববরাধী শের্ণ বক্তৃিা 

--- ৩১৭২টি  

হোন্ড শসর্নর্াইজার --- ১,০০,০০০টি  

কারাগাবর মাদকর্ববরাধী 

প্রিারণা 

--- ১৮৬টি  

ভলার্ন্টয়ার টিম গেন --- ১৬৮টি  

মাদকর্ববরাধী র্কবো --- ২৪টি 

র্প্রন্ট র্মর্িয়ায় 

মাদকর্ববরাধী র্বজ্ঞািন 

প্রদান  

--- ১৮টি 
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7.  শফসবুক শিস ও ইউটিউব 

ইিোর্দর মােবম 

মাদকর্ববরাধী প্রিারণা 

র্েল না সামার্জক শর্াগাবর্াগ মােম শফসবুক ও ইউটিউব 

এবাং র্কয়স্ক, এলইর্ি র্বলববাি ি, টির্ভ, ওবয়র্বনার ও 

ওবয়বসাইবর্র মােবম র্বপুলসাংখ্যক মানুষ মাদক 

সবিিনিার আওিার্ভক্ত হবয়বেন। বিিমাবন 

অর্ধদপ্তবরর শফসবুক শিবজর ফবলায়াবরর সাংখ্যা 1 

লয 2৫ হাজার 2১৩ এবাং লাইক এর সাংখ্যা 1 লয 

1৮ হাজার ৬৪১টি  

8.  হর্লাইন শসবা র্েল না মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর শসবাসমূহ সম্পবকি 

িরামে ি/অর্ভবর্াগ/মিামি প্রদাবন একটি হর্লাইন 

নম্বর (০১৯০৮-৮৮৮৮৮৮) স্থ্ািন করা হবয়বে। ৩০ 

জুন, ২০২১ ির্ িন্ত এ নম্ববর ১১৬০টি কল এবসবে। 

9.  অবকাোবমাগি উন্নয়ন  প্রধান কার্ িালয় ভাড়াকৃি ভববন 

(রমনা, শবারাক র্াওয়ার) 

ির্রিার্লি হবয়র্েল। এোড়া 

র্বভাগীয় কার্ িালয়সমূহও 

ভাড়াকৃি বার্ড়বি ির্রিালর্ি 

হবয় আসর্েল 

প্রধান কার্ িালবয়র বহুিল ভবন এবাং ০৫টি র্বভাগীয় 

েহবর (ঢাকা, িট্টোম, রাজোহী, বর্রোল, র্সবলর্)  

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর র্নবজস্ব অর্ফস ভবন 

র্নম িাণ করা হবয়বে।  

10.  রাসায়র্নক িরীযাগার 

স্থ্ািন  

১টি ঢাকা ও িট্টোবম রাসায়র্নক িরীযাগাবর  কার্ িক্রম 

িলবে। এোড়া বর্রোল  রাজোহী ও  র্সবলবর্ ভবন 

র্নম িাণ প্রকল্প ২০২২ সাবল সমাপ্ত হবব।  

11.  মাদকাসক্তবদর র্ির্কৎসা ও 

পুনব িাসন 

--- কক্সবাজাবর জর্ম অর্ধেহবণর উবদ্দেবে ১৮ শকাটি 

র্াকা বরাদ্দ করা হবয়বে।  

12.  বাবজর্ বরাদ্দ  ১৮,৯৪,৯৬,০০০/- ১৯৫,১৪,৯১,০০০/- 

13.  আদায়কৃি রাজস্ব   ৫৩,৫৮,০০,৪০২/- লাইবসন্স, িারর্মর্, মাদকশুল্ক ও র্বর্বধ খাি শথবক 

আদায়কৃি রাজস্ব 78,65,30,000/- 

14.  আইন র্বর্ধ ও নীর্িমালা 

প্রণয়ন 

পূবব ি এক্সাইজ ম্যানুয়াল প্রর্ভেন 

রুলস ও মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ 

আইন, ১৯৯০ কার্ িকর র্েল। 

 মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ োংবশাধন কবর 

‘মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ (োংবশাধন) আইন, ২০২০’ 

প্রণয়ন করা  বয়বে।  

প্রণীি বববধমালা ও নীবিমালা :  

  “সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় ও পুনব িােন 

সকন্দ্রগুবলার জন্য েরকাবর অনুদান োংক্রান্ত 

নীবিমালা, ২০১৯” ২০২০:   

 “মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর (কম িিারীবদর সপাশাক 

ও োমগ্রীর প্রাবধকার) বববধমালা-২০২১”  

 “মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবর কম িরি ১০ম সগ্রড ও 

িদবনম্ন প িাবয়র কম িকিিা-কম িিারীবদর সরশন 

নীবিমালা-২০১৯” 
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‘মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ (োংবশাধন) আইন, ২০২০’ এর 

৬৮(২) ধারার ববধান সমািাববক বনম্নববণ িি খেড়া 

বববধমালােমূ  প্রণয়ন কবর চূড়ান্ত করবণর জন্য 

মন্ত্রণালবয়র ববববিনাধীন রবয়বে :  

 ১. মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তর (কম িিারী) র্নবয়াগ 

র্বর্ধমালা-২০২১। 

 ২. আর্ক ও জব্দকৃি বস্তু সাংরযণ ও র্নষ্পর্ত্ত 

র্বর্ধমালা-২০২১। 

 ৩. লাইবসন্স ও িারর্মর্ র্ফস এবাং মাদকশুল্ক 

র্বর্ধমালা-২০২১। 

 ৪. মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ (অোলবকাহল) র্বর্ধমালা, 

২০২১। 

 ৫. শিাি শর্স্ট র্বর্ধমালা, ২০২১ প্রণয়ন। 

 এোড়া, (ক) শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত িরামে ি শকন্দ্র, 

মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনব িাসন 

শকন্দ্র প্রর্িষ্ঠা ও ির্রিালনার  সাংবোর্ধি র্বর্ধমালা 

২০২১ এবাং (খ) মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ (অোলবকাহল 

ব্যর্িি) র্বর্ধমালা, ২০২১ প্রণয়ন কিার্ক্রম িলমান।  

15.  শিািবর্স্ট ব্যবস্থ্া প্রবিিণ  র্েল না  উচ্চ র্েযাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গবণ ভর্িি এবাং সকল িাকুর্রবি 

র্নবয়াবগর শযবে মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ আইন, 2018 

এর ধারা-24/4 শমািাববক র্বর্ধ বারা র্নধ িার্রি 

িদ্ধর্িবি শিািবর্স্ট িালু করা হবয়বে। 

16.  প্রর্েযণ একাবির্ম র্নম িাণ  র্েল না  অর্ধদপ্তবরর র্নজস্ব প্রর্েযণ একাবির্ম র্নম িাবণর 

র্ির্ির্ি প্রণয়বনর লবযে কুর্ষ্টয়া শজলার সদর 

উিবজলায় 20.৩৪৮০ একর জর্ম অর্ধেহবণর র্নর্মত্ত 

প্রোসর্নক অনুবমাদন িাওয়া র্গবয়বে।  জর্ম 

অর্ধেহবণর জন্য ০৮.০৩.২০২১ িার্রখ শজলা 

প্রোসক, কুর্ষ্টয়া’র অনুকূবল 23,57,00,000/-  

র্াকা বরাদ্দ শদওয়া হবয়বে। জর্ম অর্ধেহবণর 

কার্ িক্রম িলমান। 

17.  সরকার্র মাদকাসর্ক্ত 

র্নরাময় শকন্দ্র  

১টি (৫৫ সবড) ১টি (১২৪ সবড)  

18.  সরকার্র র্নরাময় শকবন্দ্র 

র্ির্কৎসাপ্রাপ্ত শরাগীর সাংখ্যা 

৩  াজার ৭৯৩ জন  ১৮  াজার ২০ জন  

19.  মাসকাসক্ত িথর্েশুবদর 

র্ির্কৎসা শসবা  

র্েল না  ২০২০-২১ অথ িবেবর ৭০ িথর্েশুবক র্ির্কৎসা শসবা 

প্রদান করা হবয়বে। 

20.  শবসরকারী মাদকাসর্ক্ত 

র্নরাময় শকবন্দ্রর শবি 

সাংখ্যা।  

সবেরকাবর প িাবয় ৩৭টি 

মাদকােবক্ত বিবকৎো ও 

পুনব িােন সকন্দ্র পবরিালনার 

সবেরকাবর প িাবয় ৩৬৫টি মাদকােবক্ত বিবকৎো ও 

পুনব িােন সকন্দ্র পবরিালনার লাইবেন্স সদওয়া  বয়বে, 

স গুবলার সমাট সবড োংখ্যা ৪  াজার ৭০১টি 
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লাইবেন্স সদওয়া  বয়বে, 

স গুবলার সমাট সবড োংখ্যা 

৫৮০টি  

21.  মাদক মামলায় দ্রুি র্বিার 

র্নর্িিকবল্প আদালা 

আদালি গেন। 

র্েল না  মাদক অপরাবধর মামলােমূ  দ্রুি বনষ্পবত্ত এবাং 

পূবব ির আইবন সৃষ্ট জটিলিা বনরেনকবল্প মাদকদ্রব্য 

অপরাধেমূ  ট্রাইবুেনাবলর পবরববিি অপরাবধর গুরুত্ব 

অনু ায়ী ‘এখবিয়ারেম্পন্ন আদালি’ কর্তিক ববিা ি 

 বার প্রববশন সরবখ মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ 

োংবশাধন কবর ‘মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ (োংবশাধন) 

আইন, ২০২০’ প্রণয়ন করা  বয়বে। 

22.  মাদবকর অপব্যব ার 

সরাধকবল্প কবমটি । 

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর 

সভাির্িবত্ব মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ 

শবাি ি র্েল । 

মাদকদ্রবব্যর বনয়ন্ত্রণ, েরবরা  ও িাব দাহ্রাে, 

অপব্যব ার ও সিারািালান প্রবিবরাবধ মাদকদ্রব্য 

বনয়ন্ত্রণ (োংবশাধনী) আইন, ২০২০ এর ৬৩ (১) ধারা 

সমািাববক  

(ক) মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর েভাপবিবত্ব জািীয় 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ উপবদষ্টা কবমটি;  

(খ) েবিব, সুরক্ষা সেবা ববভাগ এর েভাপবিবত্ব 

জািীয় মাদকবববরাধী কবমটি;  

(গ) সজলা প্রশােক এর েভাপবিবত্ব সজলা মাদকদ্রব্য 

বনয়ন্ত্রণ ও প্রিারণা কবমটি; এবাং  

( ) উপবজলা বনব িা ী অবফোর-এর েভাপবিবত্ব 

উপবজলা মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ ও প্রিারণা কবমটি গঠন 

করা  বয়বে। কবমটিগুবলার বনয়বমি েভা  বে।   

23.  উোরকৃি মাদকদ্রবব্যর পবরমান :  

মামলা 7764 ১ ৭১ ৩৩টি  

আসামী 7966 ১৬ ২৫৪ জন  

ইয়াবা  4051 র্িস 27 91 391 র্িস 

শহাবরাইন  21.189 শকর্জ 11.882 শকর্জ 

শকাবকন 0.15 শকর্জ -- 

গাঁজা 2101.019 শকর্জ 3815.77 শকর্জ 

গাঁজা (গাে) 506 টি 720 টি  

শফর্ন্সর্িল  58675 শবািল 32 020 শবািল 

শফর্ন্সর্িল  173.7 র্লর্ার 18.808 র্লর্ার 

ইনবজকটিাং ড্রাগ  18692 এোম্পুল 24 635 অোম্পুল 

র্ববদেী মদ  4746 শবািল 1806 শবািল  
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বববধমালা প্রণয়ন :  

‘মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ (োংবশাধন) আইন, ২০২০’ এর ৬৮(২) ধারার ববধান সমািাববক বনম্নববণ িি বববধমালােমূব র খেড়া প্রণয়ন 

করা  বয়বে :  

১. মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তর (কম িিারী) র্নবয়াগ র্বর্ধমালা-২০২১। 

২. আর্ক ও জব্দকৃি বস্তু সাংরযণ ও র্নষ্পর্ত্ত র্বর্ধমালা-২০২১। 

৩. লাইবসন্স ও িারর্মর্ র্ফস এবাং মাদকশুল্ক র্বর্ধমালা-২০২১। 

৪. মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ (অোলবকাহল) র্বর্ধমালা, ২০২১। 

৫. শিাি শর্স্ট র্বর্ধমালা, ২০২১ প্রণয়ন। 
 

এোড়া, (ক) শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত িরামে ি শকন্দ্র, মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনব িাসন শকন্দ্র প্রর্িষ্ঠা ও 

ির্রিালনার  সাংবোর্ধি র্বর্ধমালা ২০২১ এবাং (খ) মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ (অোলবকাহল ব্যর্িি) র্বর্ধমালা, ২০২১ প্রণয়ন 

কিার্ক্রম িলমান।  
 

প্রর্েযণ : 
শেি  প্রর্েযণাথী শমার্ 

১ম-৯ম  ১১৪ জন ১১৪ জন 

১০ম ১৬১ জন ১৬১ জন 
১১িম-১৬িম ৯৫৬ জন ৯৫৬ জন 

১৭িম-২০িম ১০০ জন ১০০ জন 

শমার্  ১৩৩১ জন ১৩৩১ জন 

 

  
28 জুন ২০২১ িার্রবখ মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবর আবয়ার্জি 

ই-নর্থ র্বষয়ক প্রর্েযণ। 

14 র্িবসম্বর ২০২০ িার্রবখ শসবা সহর্জকরবণর সযমিাবৃর্দ্ধ 

সাংক্রান্ত প্রর্েযণ। 
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23 নবভম্বর ২০২০ অনুর্ষ্ঠি “আইন ও র্বর্ধর্বধান অবর্হিকরণ 

এবাং আর্থ িক ব্যবস্থ্ািনা” েীষ িক প্রর্েযণ।  

০৯-১৮ শফব্রুয়ার্র, ২০২১ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি ৪৮িম ইবকা 

প্রর্েযণ। 

 

রাজস্ব আদায় : লাইবসন্স, িারর্মর্, মাদকশুল্ক ও র্বর্বধ খাি শথবক আদায়কৃি রাজস্ব :  

 ২০১8-১9 ২০১9-20 2020-21 

রাজস্ব আদায় (র্াকা) ৭৬,৭৭,৮২,১৪২/- 74,89,32,839/- 78,65,30,000/- 

 

মাদকবনমূ িবল অবধদপ্তবরর কা িক্রবমর পেবি : মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর মাদবকর মবিা জটিল োংকট সমাকাববলায় 

ববজ্ঞানেম্মি বহুমুখী কা িক্রম পবরিালনা কবর োবক। অবধদপ্তর মূলিঃ বনম্নববণ িি বিনটি পেবিবি মাদকবববরাধী কা িক্রম 

পবরিালনা করা  য়ঃ- 

(ক) িাব দা হ্রাে (Demand Reduction)  

(খ) েরবরা  হ্রাে (Supply Reduction)  

(গ) ক্ষবি হ্রাে (Harm Reduction)।  

িাব দা হ্রাবে (Demand Reduction) : িাব দার েবঙ্গ েরবরাব র েম্পকি রবয়বে। িাব দা কমাবি পারবল মাদবকর 

েরবরা ও কবম  ায়। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর এ লবক্ষে মাদবকর ববরুবে জনেবিিনিা বৃবেবি কাজ করবে। 

1. জনেবিিনিায় েববেবণ সপশার মানুষবক েম্পকৃ্তকরণ: মাদকবববরাধী জনেবিিনিামূলক কা িক্রম বনয়বমিভাবব পবরিাবলি 

 বে। ধারাবাব কভাবব োরাবদবশ ব্যাপক পবরেবর মাদকবববরাধী প্রিার-প্রিারণামূলক কা িক্রম পবরিালনা করা  য়। মাননীয় 

মন্ত্রী, মাননীয় োংেদ েদস্য, েম্মাবনি জনপ্রবিবনবধ, বমবডয়া ও োাংস্কৃবিক ব্যবক্তত্ব, বশক্ষক, বশক্ষা ও ধমীয় প্রবিষ্ঠানে  েকল 

সেবণ-বপশার মানুষবক এবি েমৃ্পক্ত করা  বয়বে। প্রিারাবভ াবন নানা ধরবনর কম িসূবির োবে মাদকবববরাধী উঠান নবঠক, 

ববিকি প্রবিব াবগিা, সগালবটববল নবঠক, রিনা ও বিোঙ্কন প্রবিব াবগিা, জুমার নামাবজর খিবার আবগ মাদকবববরাধী বয়াবনর 

মবিা ব্যবিক্রমধমী কম িসূবি অন্তর্ভ িক্ত  বয়বে।   
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2. মাদকবববরাধী প্রিারণা : মাদকবববরাধী প্রিারণা কাবজর অাংশ ব বেবব অবধদপ্তর কর্তিক সপাস্টার, বলফবলট, বস্টকার ববিরণ করা 

 বে এবাং েভা, সেবমনার, সেবণবকৃ্তিা ইিোবদও আবয়াজন করা  বে। এর মােবম মাদবকর ভয়াব িা েম্পবকি জনমানুবষর 

েবিিনিা বদন বদন বৃবে পাবে। ২০২০ বিঃ  বি ৩০.০৬.২০২১ প িন্ত পবরিাবলি এ েব কা িক্রবমর তুলনামূলক পবরোংখ্যান 

বনবম্নর েবক উপস্থাপন করা  বলাঃ  

ক্রম বববরণ ২০২০ ২০২১  

১ মাদকবববরাধী সপাস্টার নিবর ও ববিরণ -- 
--- 

২ মাদকবববরাধী সফস্টুন নিবর ও ববিরণ ১১,৯৪৮টি 
৩৫৮৬১টি (বপবভবে) 

৩ মাদকবববরাধী বলফবলট ববিরণ -- 
৮০,০০০টি 

৪ মাদকবববরাধী বস্টকার ববিরণ  -- ১,০০,০০০টি  

৫ মাদকবববরাধী আবলািনা েভা/সেবমনার ১২৮৬টি 
৫,১৪৬টি  

৬ কবলজ ও স্কুবল মাদকবববরাধী সেবণ বকৃ্তিা ১৪৩০টি 
৪,৩৫৩টি  

৭ সুেবভবনর প্রকাশনা ও ববিরণ --- ৩০০০টি 

৮ বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন মাদকবববরাধী কবমটি গঠন ৫৬০টি 
১৭০টি  

৯ বুবলটিন প্রকাশ ও ববিরণ ১৫০০টি  

১০ র্কয়স্ক ববিরণ ২০০টি ৪৫৬টি  

১১ এলইর্ি র্বল শব িাি ববিরণ --  

১২ মাদকবববরাধী সলাগান েম্ববলি জোবমবি বক্স 
২,৩৯,০০০টি  

১৩ মাদকবববরাধী সলাগান েম্ববলি সস্কল 
২,৩০,০০০টি  

১৪ কাড ি স ার্ল্ার ববিরণ --  

১৫ োিা ববিরণ --  

১৬ ব্যাগ ববিরণ --  

১৭ কোপ ববিরণ --  

১৮ টি -শাট ি ববিরণ  --  

১৯ কলমদাবন ববিরণ --  

২০ টকবশা প্রিার  -- ৩০টি  

২১ উপবজলাবভবত্তক মাদকবববরাধী ভলাবন্টয়ার টিম গঠন -- ২৩২টি  

২২  োে সেবনটাইজার ববিরণ -- ১,০০,০০০টি  

২৩ 
সোোল বমবডয়ায় মাদকবববরাধী বফলার ও বডবজটাল 

কবন্টন্ট 

-- ১০০টি  

২৪ কারাগাবর মাদকবববরাধী সেবমনার/েভা/বক্তব্য প্রদান  -- ২০০টি  
 

3. মানববদব  মাদবকর ক্ষবিকর প্রভাব োংববলি সফস্টুন ববিরণ : ২০২০-২১- অে িবেবর ‘মানববদব  মাদবকর ক্ষবিকর 

প্রভাব’ েম্ববলি ৩৫  াজার ৮৬১টি অোমু্বশড সপাস্টার, ১ লক্ষ  োে সেবনটাইজার এবাং ৩২  াজার ৭৭৫টি বপবভবে সপাস্টার 

ববিরণ করা  বয়বে। পাশাপাবশ বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন গঠিি মাদকবববরাধী কবমটির কম িপবরবধ এবাং সুবনবদ িষ্ট বাবষ িক 

কম িপবরকল্পনা নিবর কবর িা বাস্তবায়ন করা  বে। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর কর্তিক এেব কা িক্রম বনয়বমি মবনটবরাং 

করা  বে। 
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4. সেবমনার, েভা-েমাববশ ও বশক্ষাপ্রবিষ্ঠাবন মাদকবববরাধী কবমটিঃ মাদকবববরাধী সেবমনার, েভা-েমাববশ আবয়াজন 

এবাং বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন গঠিি মাদকবববরাধী কবমটির মােবম বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন োে-োেীে  েকল সেবণ-সপশার মানুষবক 

মাদবকর কুফল েম্পিবক েবিিন করা  বে। ২০২০-২১ অে িবেবরর বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্তর লক্ষেমাো অনু ায়ী 

অবধদপ্তবরর ববভাগীয় ও সজলা/সমবট্টা কা িালয় কর্তিক জুলাই, ২০২০  বি জুন, ২০২১ প িন্ত েমবয় মােবমক ও উচ্চ 

মােবমক প িাবয়র বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন ৪  াজার ৩৫৩টি, বববভন্ন কারাগাবর ২০০টি ও অন্যান্য স্থাবন ৫  াজার ১৪৬টি 

মাদকবববরাধী েভা-সেবমনার অনুবষ্ঠি  য়। মাদকবববরাধী প্রিার-প্রিারণার জন্য অবধদপ্তবরর ববভাগীয় কা িালয় ও 

সজলা/সমবট্টা কা িালয়েমূ  বববভন্ন বশক্ষা প্রবিষ্ঠান ও জনেমাগমস্থবল মাদকবববরাধী বলফবলট ববিরণ কবর োবক। ২০২০-

২১ অে িবেবর ১৮ লক্ষ মাদকবববরাধী বলফবলট মুদ্রণ ও ববিরণ করা  বয়বে। ২০২০-২১ অে িবেবর বববভন্ন েরকাবর দপ্তর ও 

গণগ্রন্থাগাবর ৩  াজার সুেবভবনর ববিরণ করা  বয়বে। 

  

কারাগাবর মাদকর্ববরাধী সবিিনিা সৃর্ষ্টমূলক কার্ িক্রম। 

 

 মাদকবববরাধী আবন্দালন েফল করার লবক্ষে স্কুল-কবলজ ও ববেববযালয় কোম্পাবে মাদকবববরাধী 

েবিিনিামূলক কম িসূবি বাস্তবায়ন অব্যা ি রবয়বে। বববভন্ন বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন বশক্ষােীবদর মাদবকর কুফল 

েম্পবকি েবিিন করার জন্য ৫ েদস্যবববশষ্ট  কবমটি গঠন করা  বয়বে। জুন, ২০২১ প িন্ত েমবয় ৩১  াজার 

৮০ বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন মাদকবববরাধী কবমটি গঠন করা  বয়বে। 

 
োরাবদবশ বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন মাদকবববরাধী কবমটি গঠবনর পবরোংখ্যান [২০২১ প িন্ত] : 

 

র্বভাবগর নাম শমার্ র্েযা 

প্রর্িষ্ঠাবনর সাংখ্যা 

কর্মটির সাংখ্যা অবর্েষ্ট র্েযা 

প্রর্িষ্ঠাবনর সাংখ্যা 

কর্মটি গেবনর েিকরা 

হার (%) 

১ ২ ৫ ৬ ৭ 

ঢাকা ৪,৯২১টি ৪,৯২১টি ---- ১০০% 

িট্টোম ৪,৮৩৩টি ৪,৮৩২টি ১টি ৯৯.৯৭% 

রাজোহী ৫,১১৯টি ৫,১১৯টি ---- ১০০% 

খলনা ৪,৪৯৭টি ৪,৪৯৭টি ---- ১০০% 

বর্রোল ৩,০১৮টি ৩,০১৮টি ---- ১০০% 

র্সবলর্ ১,৪৯১টি ১,৪৯১টি ---- ১০০% 

রাংপুর ৪,৮০০টি ৪,৭০২টি ৯৮টি ৯৭.৯৫% 

ময়মনর্সাংহ ২,৪৮৪টি ২,৪৮৪টি ---- ১০০% 

শমার্ঃ ৩১,১৬৩টি ৩1,0৬৪টি ৯৯টি ৯৯.৬৮% 
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5. সদশব্যাপী মাদকবববরাধী সদয়াল বলখন, বডবজটাল প্রিারণা : মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর মাদকবববরাধী গিানুগবিক 

প্রিারণা সেবক সববরবয় সৃজনশীল প্রিারণামূলক কা িক্রবম সজার বদবে। এর অাংশ ব বেবব  অবধদপ্তর কর্তিক ঢাকাে  োরা 

সদবশ মাদকবববরাধী সদয়াল বলখন কম িসূবি, ৪৫৬টি ক্রয়কৃি অিোধুবনক বডবজটাল বডভাইে (বকয়স্ক) সজলা প্রশােবকর 

কা িালয়, সজলা ও দায়রা জজ আদালি এবাং সদবশর উবিখব াগ্য গুরুত্বপূণ ি কারাগারে  এবাং ৫টি ববভাগীয় ও সজলা শ বর 

(ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজশা ী, কক্সবাজার ও কুবষ্টয়া)  “Full Coloured  Outdoor LED Display Billboard” এর 

মােবম োব িক্ষবণক মাদকবববরাধী বববভন্ন সিাগান, টিবভবে, শট িবফল্ম, নাটক-নাটিকা, ডকুরামা, বেম োং এবাং েরকাবরর 

উন্নয়নমূলক কা িক্রম প্রিার করা  বে। 

6. ডকুবমন্টাবর, শট িবফল্ম বনম িাণ ও টিবভ-পবেকায় ববজ্ঞাপন : মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর প্রিারণামূলক কাবজর সক্ষবে 

মাদকবববরাধী শট িবফল্ম, টিবভ স্পট ও ডকুবমন্টাবর প্রদশ িন কবর োবক। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর ২০২০-২১ অে িবেবর 

এ প িন্ত সমাট ১টি মাদকবববরাধী বেমোং, ১টি শট ি বফল্ম বনম িাণ এবাং ৩০টি টকবশা বববভন্ন সবেরকাবর সটবলবভশন িোবনবল 

প্রিার করা  বয়বে। জনেবিিনিা বৃবের জন্য মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর বনবম িি আধুবনক ও আকষ িণীয় বফলার, টিবভবে, 

শট িবফল্ম, নাটক-নাটিকা, ডকুরামা, বেম োং  বববভন্ন টিবভ িোবনল, ইউটিউব এবাং সফেবুক সপজ-এর মােবম প্রিার  ওয়ায় 

জনেবিিনিা বাড়বে।  

7. সোিাল বমবডয়া ও ইন্টারবনটবভবত্তক কা িক্রম : সোিাল বমবডয়াবক গুরুত্বপূণ ি প্লোটফম ি ব বেবব বনবয়বে মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ 

অবধদপ্তর। বববশষ কবর িরুণরা সোিাল বমবডয়ায় ব্যাপকভাবব েম্পৃক্ত। িাই জনেম্পৃক্তিা সৃবষ্টর লবক্ষে ২০১৫ োবলর 

আগস্ট সেবক Facebook page (Department of Narcotics Control)-এর মােবম অবধদপ্তবরর মাঠ প িাবয়র 

অবফেেমূব র কা িক্রবমর িথ্য ও েবব প্রিার করা  বে। স  সকাবনা ব্যবক্ত িার মিামি, অবভজ্ঞিা, পরামশ ি অবধদপ্তবরর 

সফেবুক সপইজ-এর মােবম প্রকাশ করবি পারবে,  া ে বজ কর্তিপবক্ষর নজবর আেবে এবাং সফেবুবক োংযুক্ত অন্য 

ব্যবক্তবগ ি িা জানবি পারবেন। ফবল স  সকাবনা িথ্য দ্রুিিম েমবয় সফেবুবক োংযুক্ত েবার মবে প্রিার করা েম্ভব  বে। 

সোিাল বমবডয়া ও ইন্টারবনটবভবত্তক কা িক্রবমর ফবল ববপুলোংখ্যক মানুষ মাদক েবিিনিার আওিার্ভক্ত  বয়বেন। 

বিিমাবন এই সপবজর ফবলায়াবরর োংখ্যা 1 লয 2৫ হাজার 2১৩ এবাং লাইক এর সাংখ্যা 1 লয 1৮ হাজার ৬৪১। 

 

8. ধমীয় মূল্যববাধ-এর আবলাবক মাদকবববরাধী কা িক্রম : মাদবকর আগ্রােন কমাবি ধমীয় মূল্যববাধ বাড়াবনার ওপর গুরুত্ব 

বদবে মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর। মেবজবদর ইমামগবণর মােবম জুমার নামাবজর খিবার পূবব ি মাদকবববরাধী বয়াবনর 

মােবম জনেবিিনিা সৃবষ্টর প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্র ণ করা  বয়বে। সুরক্ষা সেবা ববভাবগ অনুবষ্ঠি ববভাগীয় কবমশনার 

 

 

 



  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

117  

 

েবম্মলবনও এ ববষয়টি বনয়বমি ফবলাআপ করা  বে। ইমামবদর প্রর্েযণ মর্িউবল মাদকর্ববরাধী কী ধরবণর বক্তব্য বা 

র্বষয় অন্তর্ভ িক্ত করা র্ায় এবাং মসর্জবদ মাদকর্ববরাধী আবলািনার র্বষয় এবাং শক েল র্নধ িারবণর র্বষবয় গি ০১.১২.২০২০ 

িার্রবখ মহাির্রিালক  ইসলার্মক ফাউবন্ডেন মবহাদবয়র সভাির্িবত্ব সভা অনুর্ষ্ঠি হবয়বে। উক্ত সভার র্সদ্ধাবন্তর আবলাবক 

ইসলার্মক ফাউবন্ডেন ইমাম প্রর্েযণ মর্িউবল মাদবকর র্বষয় অন্তর্ভ িক্ত কবর িা হালনাগাদ করার উবযাগ েহণ কবরবে।  

েরবরা  হ্রাবে(Supply Reduction) : মাদবকর েরবরা  বন্ধ করা বা কবমবয় আনার ববষয়টি একটি বড় িোবলে। মাদক 

কারবারীরা বনিেনতুন সকৌশলও অবলম্বন করবে। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর িাবদর ববরুবে বনয়বমি অবভ ান পবরিালনা 

করবে। সদবশ মাদবকর েরবরা  হ্রাবে মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর ২০২০-২১ অে িবেবর বনম্নববণ িি কা িাববল গ্র ণ কবরবেঃ 

1. সদবশ মাদকদ্রবব্যর উৎপাদন, ববপণন, সিারািালান ও অপব্যব ার োংক্রান্ত সগাপন োংবাদ োংগ্র  ও বরবপাট ি প্রণয়ন; 

2. মাদবকর েরবরা  ও িাব দা বনয়ন্ত্রবণর জন্য মাদক অপরাধীবদর ববরুবে অবভ ান পবরিালনা ও িিাশী করা; 

3. মাদক কারবারীবদর সগ্রপ্তার, অববধ মালামাল আটক, মামলা রুজুকরণ, সগ্রফিারকৃিবদর ববরুবে িদন্ত পবরিালনা,  োক্ষে 

দান ও ববিারকাব ি ে ায়িা প্রদান; 

4. সমাবাইল সকাট ি পবরিালনা;        

5. অবভ াবনক কা িক্রম মবনটবরাং ও পবরদশ িন; 

6. মাদক ও মাদকজািীয় উবদ্ভদ ববনষ্টকরণ (Crop eradication and destruction of drugs); 

7. INCB, UNODC, SAARC, BIMSTEC, DEA, COLOMBO PLAN, ে  েকল আন্তজিাবিক,  

আঞ্চবলক ও নববদবশক োংস্থার েবঙ্গ স াগাব াগ ও মাদক অপরাধ েম্পবকিি িথ্য বববনময় এবাং কাবজর েমিয় োধন; 

8. সদবশর অভেন্তবর েকল আইন প্রবয়াগকারী োংস্থার েবঙ্গ স াগাব াগ ও েমিয় োধন; 

9. মাদক অপরাধ োংক্রান্ত ডাটাববজ োংরক্ষণ; 

 

 

 

শফসবুক শিবজ প্রিার্রি মাদকর্ববরাধী র্ির্জর্াল কনবর্ন্ট 
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10. ঢাকায় ১টি এবাং সটকনাবফর জন্য ১টি বববশষ টাস্কবফাে ি গঠন করা  বয়বে; 

11. বময়ানমার  বি সটকনাফ  বয় বাাংলাবদবশ ইয়াবার অনুপ্রববশ বৃবে পাওয়ায় িা প্রবি ি করার জন্য স্থায়ীভাবব ২৯ জনববলর 

একটি স্বয়াংেম্পূণ ি অবফে স্থাপন করা  বয়বে। সটকনাবফর নাফ নদীবি অবভ ান পবরিালনার জন্য ২টি বস্পড সবাট োংগ্র  

করা  বয়বে। আরও ২টি বস্পড সবাট োংগ্রব র প্রবক্রয়া িলবে। সটকনাফ সজাবন সমাট ১০টি বস্পড সবাট োংব াজন করার 

অবধদপ্তবরর পবরকল্পনা রবয়বে।  

12. সুরক্ষা সেবা ববভাগ কর্তিক পাবক্ষকভাবব ৭২টি ইউবনবটর কা িক্রম বনয়বমিভাবব মবনটর করা  বে; 

13. মাদক পািাবরর রুট বিবিি কবর বনয়বমি মাদকবববরাধী অবভ ান, টাস্কবফাে ি অবভ ান পবরিালনা করা  বে; 

14. মাদক পািারকারী ও অববধ মাদক ব্যবোয়ীবদর িাবলকা বনয়বমি  ালনাগাদ করা  বে এবাং িাবলকার্ভক্তবদর 

সগ্রফিারপূব িক ববিাবর সোপদ ি করার জন্য অব্যা িভাবব অবভ ান পবরিালনা করা  বে। 

15. এেব কাজ েম্পাদবনর জন্য সদবশর ৮টি ববভাগ, ৬৪টি সজলা, ৪টি সমবট্রা কা িালয় ও ৮টি ববভাগীয় সগাবয়ন্দা কা িালয় 

বনরলেভাবব কাজ কবর  াবে। েীমান্ত বদবয়  াবি মাদকদ্রব্য আেবি না পাবর সেজন্য বববজবব ও সকাস্টগাড ি বনরন্তর প্রবিষ্টা 

িাবলবয়  াবে। সট্রবন, বাবে, বস্টমাবর, লবঞ্চ, ট্রাবক বা অন্য সকাবনা  ানবা বন  াবি মাদক পবরব ণ  বি না পাবর সেজন্য 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তরে  েব আইন প্রবয়াগকারী োংস্থা বনয়বমি অবভ ান পবরিালনা করবে। 

16. েমুদ্রবন্দর, ববমানবন্দর ও স্থলবন্দর  াবি মাদক পািাবরর রুট ব োবব ব্যবহৃি  বি না পাবর মাংলা েমুদ্রবন্দর, িট্টগ্রাম 

েমুদ্রবন্দর, সবনাবপাল স্থলবন্দর,   রি শা জালাল ববমানবন্দর, ঢাকা এবাং   রি আমানি শাহ্ ববমানবন্দর, িট্টগ্রাবম 

জনবল পদায়বনর মােবম নজরদারী বৃবে করা  বয়বে।  

বনয়বমি অবভ ান পবরিালনা ও আলামি উোরঃ মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর বনয়বমি অবভ ান পবরিালনা কবর বববভন্ন প্রকার 

মাদক আটকে  মাদক অপরাধীবদরবক সগ্রফিার ও মামলা রুজু কবর োবক। ২০2১ প িন্ত এ জািীয় অবভ ান পবরিালনার 

পবরোংখ্যান বনবম্নর েবক সদখাবনা  বলাঃ   

বের মামলার োংখ্যা আোবমর োংখ্যা 
২০১৭ ১১,৬১২ ১২,৬৫১ 
২০১৮ ১৩,৭৯৩ ১৫,১১৬ 
২০19 17,305 18346 

২০20  ১৭,৩০৪ ১৮,৩২১ 

২০২১  ৯৮৮৬ ১০৪৭৪ 
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1. ২০২০-2১ প িন্ত েমবয় মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর কর্তিক উোরকৃি মাদবকর বববরণঃ 

োল 
সকাবকন 

(বকবজ) 

সকাবডন 

(বফবন্সবডল -

সবািল) 

সকাবডন 

(বফবন্সবডল -

বলটার) 

স বরাইন 

(বকবজ) 

বববদশী মদ 

(ববািল) 

গাঁজা (বকবজ) 

গাঁজা গাে (টি) 

ইনবজকটিাং 

রাগ 

এোম্পুল 

সমোমবফটাবম

ন (ইয়াবা) টি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

২০20   - ৩০,৬৩২2 ২৯.৭ ৮.৯৫০ ২৩১৭ 
২৭৪২.২৫০শকর্জ 

২৬৪টি 
২১০৮৫ ২০,২৬,৪৯৮ 

২০২১  
- ১০,৬২০ ১.১০৮ ৬.৪২১ ৮৯০ 

১৯৪৩.৮২ শকর্জ 

৫৫৩টি 
১১,০৪২ ১২,২১,৮৫১ 
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2. মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর, বাাংলাবদশ পুবলশ, বববজবব, র োব ও সকাস্টগাড ি কর্তিক ২০২০-2১ প িন্ত েমবয় 

আটককৃি উবিখব াগ্য মাদকদ্রবব্যর বববরণঃ  

োল 
সকাবকন 

(বকবজ) 

সকাবডন 

(বফবন্সবডল -

সবািল) 

সকাবডন 

(বফবন্সবডল -

বলটার) 

স বরাইন 

(বকবজ) 
বববদশী মদ 

(ববািল) 
গাঁজা (বকবজ)  

ইনবজকটিাং 

রাগ এোম্পুল 
সমোমবফটাবমন 

(ইয়াবা) টি 

২০২০  ৩.৮৯৩ ১০০৭৯৭৭ ১২৯.৪ ২১০.৪৩৮ ১৩২৫৩৯ ৫০,০৭৮.৫৪৯ ১২৪৬০৮ ৩৬৩৮১০১৭ 

২০২১  .৫৮ ৩,৫০,২৪১ ৯৭.৬০৮ ২১১.১২৭ ১,০৯,৩৩৭ ৩৬৪০৯.২ ৪৬০৮৩ ২৩৪০২১১৫ 

3. ২০২০-2১ প িন্ত পবরিাবলি মাদক অপরাধ োংক্রান্ত সমাবাইল সকাবট ির পবরোংখ্যানঃ 

োল অবভ াবনর োংখ্যা মামলার োংখ্যা সগ্রফিাবরর োংখ্যা োজাপ্রাপ্ত আোবমর োংখ্যা 

২০20  ২৩১৯৩টি ১০৪৭১ টি ১০৪৯৮ জন ১০৪৯৮ জন 

২০২১  ১৩৯০৫টি ৫৯০০টি  ৫৯০২ জন  ৫৯০২ জন  

 

4. ২০২০-2১ প িন্ত দাবয়রকৃি মাদকঅপরাধ োংক্রান্ত মামলা বনষ্পবত্তর বববরণ : 

বের 
ববিার বনষ্পন্ন মামলা োজা/খালােপ্রাপ্ত আোবম 

ববিারাধীন 

মামলা 

োজা খালাে সমাট োজাপ্রাপ্ত খালােপ্রাপ্ত সমাট 

২০20  ৩১০(4৩%) ৪১২ ৭২২ ৩৩৩(4৩%) ৪৩৩ ৭৬৬ 

২০২১  ১৫৯ (৪৬%) ১৯০ ৩৫৯ ১৭৬ (৪৭%) ২০৬ ৩৮২ 

 

 

 

 

বনয়বমি অবভ ান পবরিালনা ও আলামি উোর । 
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বববভন্ন প্রকার মাদবকর উবিখব াগ্য ক্ষবিকর বদক : 

ক্রম মাদবকর নাম ও 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ 

(সাংবোধন) আইন, 

২০২০ অনুর্ায়ী শের্ণ 

উিাদান যর্িকর প্রভাব 

1.  র্ক্রস্টাল শমথ 

(Crystal Meth) 

/আইস (Ice)  

 

ক-শের্ণর মাদক  

Methyl 

Amphetamine 
 ের্ক্তোলী আসর্ক্ত সৃর্ষ্টকারী মাদক 

 ক্ষুধামন্দা  

 প্রজনন যমিা হ্রাস 

 অর্ির্রক্ত উবত্তজনা সৃর্ষ্ট কবর উচ্চ রক্তিাি  

 সর্হাংস আিরণ ইিোর্দ। 

2.  এলএসর্ি (LSD) 

 

 

খ-শের্ণর মাদক 

Lysergic acid 

Diethylamide 

(precursor) 

 ের্ক্তোলী মর্িভ্রম সৃর্ষ্টকারী মাদক 

 অলীক ভাবনা  

 র্বষণ্নিা 

 আত্মহিোর প্রবণিা  

 দৃর্ষ্টভ্রম 

 ক্ষুধামন্দা ইিোর্দ।  
3.  কোনার্বস ব্রাউর্নস 

শকক (Cannabis 

Brownies Cake) 

 

খ-শের্ণর মাদক 

গাঁজার র্নর্ িাস 

(extract ) হবি তির্র 

 স্মৃর্িের্ক্ত হ্রাস  

 অলীক ভাবনা  

 মর্স্তবষ্কর স্থ্ায়ী যর্ি হওয়া  

 জননাবঙ্গ কোন্সার হওয়ার ঝৌঁর্ক থাবক ইিোর্দ  

4.  খাি (Khat) 

 

 

খ-শের্ণর মাদক 

Cathine  & 

Cathinone 
 ক্ষুধামন্দা 

 অর্নদ্রা সৃর্ষ্টকারী 

 ওজন হ্রাস 

 স্নায়ু উবত্তজনা সৃর্ষ্টকারী মাদক 

 মুবখ ও গলায় কোন্সার সৃর্ষ্টকারী ইিোর্দ  
5.  শফনইথাইলএোর্মন 

(Phenethylamin

e)  

 

 

খ-শের্ণর মাদক 

Methamphetamine 

এর raw materials 
 মর্স্তষ্ক র্বকৃর্ি   

 র্নদ্রাহীনিা  

 র্িঁচুর্ন  

 রক্তিাি বৃর্দ্ধ  

 অস্বাভার্বক হৃদস্পন্দন  

 হার্ ি অোর্াক  

 ঘুবমর ব্যা াি  

 র্কির্ন র্বকল  

 ফুসফুবসর প্রদাহসহ ফুসফুবস টিউমার ও কোন্সার হবি 
িাবর।  
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ক্রম মাদবকর নাম ও 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ 

(সাংবোধন) আইন, 

২০২০ অনুর্ায়ী শের্ণ 

উিাদান যর্িকর প্রভাব 

6.  র্সসা (Shisha) 

 

 

খ-শের্ণর মাদক  

Nicotine  র্ক্ষ্মাসহ বযব্যার্ধবি আক্রান্ত হবয় মৃত্যেবরণ   

 শরাক  

 মুখ ও ফুসফুবসর কোন্সার  

 মুবখ  াঁ  

 োরীর্রক শরাগপ্রর্িবরাধ যমিা হ্রাস ইিোর্দ।   
7.  শহবরাইন 

(Heroine)  

 

 

ক-শের্ণর মাদক 

Diacetyl 

Morphine 
 ের্ক্তোলী আসর্ক্ত সৃর্ষ্টকারী মাদক 

 র্লভার কোন্সার  

 ফুসফুস কোন্সার  

 িীব্র শকাষ্ঠকাঠিন্য 

 র্কির্ন ও হার্ ি শরাবগ আক্রান্ত হবয় মৃত্যেবরণ 

 অবসাদ 

 দৃর্ষ্টের্ক্ত কবম র্াওয়া 

 প্রজনন যমিা হ্রাস 

 র্বকলাঙ্গ সন্তান জন্মদান  

 ওজন হ্রাস 

8.  শকাবকন (Cocaine) 

 

 

ক-শের্ণর মাদক 

Erythroxylum  

novogranatense 
 ের্ক্তোলী স্নায়ু উবত্তজনা সৃর্ষ্টকারী মাদক 

 অর্ির্রক্ত উবত্তজনা সৃর্ষ্ট কবর 

 মর্স্তষ্ক র্বকৃর্ি  বর্  

 অর্নয়র্মি হৃৎস্পন্দন  

 শরাক হয়,  

 হার্ ি অোর্াক  

 র্নদ্রাহীনিা  

 মাথা শ ারা 

 আত্মহিোর প্রবণিা  

 সর্হাংস আিরণ ইিোর্দ। 

9.  ইয়াবা (Yaba) 

 

 

ক-শের্ণর মাদক 

Methyl 

Amphetamine 
 ের্ক্তোলী আসর্ক্ত সৃর্ষ্টকারী মাদক 

 সর্হাংস আিরণ 

  ক্ষুধামন্দা  

 অর্ির্রক্ত উবত্তজনা সৃর্ষ্ট কবর 

 ফুসফুস কোন্সার   

 হার্ ি অোর্াক  
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ক্রম মাদবকর নাম ও 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ 

(সাংবোধন) আইন, 

২০২০ অনুর্ায়ী শের্ণ 

উিাদান যর্িকর প্রভাব 

 উচ্চ রক্তিাি  

 প্রজনন যমিা হ্রাসইিোর্দ 

10.  গাঁজা (Cannabis) 

 

 

খ-শের্ণর মাদক 

Tetrahydrocanna

binol 
 ের্ক্তোলী মর্িভ্রম সৃর্ষ্টকারী মাদক 

 স্মৃর্িের্ক্ত হ্রাস   

 অলীক ভাবনা 

 মুবখ ও ফুসফুবস কোন্সার 

 স্নায়ুিবন্ত্রর যর্ি হয় ইিোর্দ। 
11.  ম্যার্জক মােরুম 

(Psilocybin) 

 

 

খ-শের্ণর মাদক 

Psilocybin 

mushroom 
 ের্ক্তোলী মর্িভ্রম সৃর্ষ্টকারী মাদক 

 দৃর্ষ্টভ্রম 

 ক্ষুধামন্দা  

 অর্ির্রক্ত উবত্তজনা সৃর্ষ্ট কবর 

 মাথা ব্যাথা  

 অর্নয়র্মি হৃৎস্পন্দন  

 উচ্চ রক্তিাি  

 প্রজনন যমিা হ্রাস 

 অলীক ভাবনা  

12.  শফনর্সর্িল 

(Phensidyl)/ 

এসকাফ (Eskuf)  

 

 

ক-শের্ণর মাদক  

Codeine 

Phosphate 
 ের্ক্তোলী আসর্ক্ত সৃর্ষ্টকারী মাদক 

 প্রজনন যমিা হ্রাস 

 র্কির্ন র্বকল 

 র্লভার কোন্সার  

 িীব্র শকাষ্ঠকাঠিন্য 

 র্বকলাঙ্গ সন্তান জন্মদান  

 

ক্ষবি হ্রাবে (Harm Reduction) কা িক্রম :  

 মাদকবনভিরশীলিা শারীবরক ও মানবেক অসুস্থিার নামান্তর মাে। মাদকদ্রব্য বারবার গ্র বণর মে বদবয় ওই মাদবকর প্রবি 

সরাগীর শারীবরক বনভিরশীলিা বৃবে পায়। ফবল মাদকবনভিরশীল ব্যবক্ত না িাইবলও িাবক পুনরায় মাদক গ্র ণ করবি  য়। 

ক্রমাগি মাদক গ্র বণর ফবল মাদকােক্তবক ব্যবক্তর ওজন হ্রােে  জটিল শারীবরক েমস্যায় ভূগবি  য়।    

 ক্ষবি হ্রাবের অাংশ ব বেবব মাদকােক্তবদর সুস্থ জীববন বফবরবয় আনার জন্য েরকাবর ও সবেরকাবর প িাবয় বনরাময় সকন্দ্র 

স্থাপন কবর বিবকৎো সদওয়া  বে। সদবশ মাদকােক্ত সরাগীবদর বিবকৎোর জন্য েরকাবরভাবব ৪টি বনরাময় সকন্দ্র আবে, 

 া সমাট মাদকােক্ত সরাগীর তুলনায় এবকবাবরই অপ্রতুল। এোড়া জুন, ২০২১ োল প িন্ত সবেরকাবর প িাবয় ৩৬৫টি 
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মাদকােবক্ত বিবকৎো ও পুনব িােন সকন্দ্র পবরিালনার লাইবেন্স সদওয়া  বয়বে, এগুবলাবি েব িবমাট ৪  াজার ৭০১টি সবড 

রবয়বে।  

 োম্প্রবিক েমবয় জানা  ায় কুবরয়ার োবভ িে/এক্সবপ্রে কাবগ িা-সক মােম ব বেবব ব্যব ার কবর মাদক ব্যবোয়ীরা বাাংলাবদশ 

সেবক পৃবেবীর বববভন্ন সদবশ এবাং বববদশ সেবক সদবশর অভেন্তবর মাদক পািার করবে। এবি সদবশর ভাবমূবিি ক্ষুন্ন  ওয়ার 

পাশাপাবশ জনশবক্ত রপ্তাবনবিও েমস্যার সৃবষ্ট  বি পাবর। মাদবকর ববরুবে েরকাবরর বজবরা টলাবরন্স বাস্তবায়ন করবি 

ঢাক ও সটবলব াগাব াগ মন্ত্রণালবয়র প্রবিবনবধ, কুবরয়ার োবভ িেগুবলার প্রবিবনবধ, র োব, পুবলশ, বববজববে  অন্যান্য আইন-

শৃঙ্খলা বাব নীর েদস্যবদর েমিবয় এ ববষবয় কম িপন্থা বনধ িারণ ও েবিিনা নিবর করবি একটি কম িশালার আবয়াজন করা 

 বয়বে।   

 

  

১৫ বডবেম্বর ২০২০ িাবরখ অনুবষ্ঠি কুবরয়ার োবভ িে/এক্সবপ্রে কাবগ িা ব্যব ার কবর অববধ মাদক পািারবরাধ 

শীষ িক কম িশালা। 

 

1. আধুবনক বনরাময় সকন্দ্র প্রবিষ্ঠার উবযাগ : 

 সদবশর মাদকােক্তবদর শারীবরক ও মানবেক বিবকৎোর জন্য েরকাবরভাবব ঢাকা, িট্টগ্রাম, খলনা ও রাজশা ীবি ১টি কবর 

সমাট ৪টি মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্র রবয়বে,  ার বিিমান সবড োংখ্যা ১৯৯টি। এোড়াও েরকাবরভাবব সদবশর প্রবিটি 

ববভাগীয় শ বর ২০০ শয্যার মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্র স্থাপবনর উবযাগ গ্র ণ করা  বয়বে। পাশাপাবশ সবেরকাবর প িাবয় 

৪৫টি সজলায় ৩৬৫টি মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্র গবড় উবঠবে।  

 েরকাবর বিবকৎো সকবন্দ্র ববনামূবল্য সরাগীবদর োকা, খাওয়া, ওর্ষধপে ও বিবকৎো সদয়া  বয় োবক। এমনবক েব েরকাবর 

মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র সরাগীর পাশাপাবশ অবভভাবকবদরও বববশষ কাউবন্সবলাংবয়র ব্যবস্থা রবয়বে। কারণ এেব সক্ষবে 

বিবকৎোর পাশাপাবশ সরাগী ও অবভভাবকবদর েবিিনিা খবই জরুবর।   

 ১৯৮৮ োবল সিজগাঁও বশল্প এলাকায় ২৫ শয্যার একটি নন-বপবয়াং ওয়াড ি এবাং গুলশান এলাকায় ১৫ শয্যার একটি সপবয়াং 

ওয়াড ি েম্ববলি মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্র স্থাবপি  য়। ১৯৯০ োবল সিজগাঁও বশল্প এলাকায় অববস্থি মাদকােবক্ত বনরাময় 
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সকন্দ্রবক সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্র ব বেবব স াষণা করা  য়,  ার সবড োংখ্যা বেল ৪০টি। িন্মবে ২৫টি নন-

সপবয়াং এবাং ১৫টি সপবয়াং। ১০.১২.২০১৩ িাবরবখ সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র মাদকােক্ত বশশু/পেবশশুবদর 

বিবকৎোর জন্য ১০টি সবড বৃবে কবর এটিবক ৫০ সববড উন্নীি করা  য়। ১৮ জানুয়াবর, ২০১৮ িাবরবখ ৫০ সববডর বনরাময় 

সকন্দ্রবক ১০০ সববড উন্নীি করা  য়। নারী মাদকােক্তবদর বিবকৎো সুববধাে  বিিমাবন সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্রটি 

১২৪ সববড উন্নীি করা  বয়বে। এোড়া ববরশাল ও বেবলবট ববভাবগ েরকাবরভাবব বনরাময় সকন্দ্র স্থাপবনর কা িক্রম িলমান। 

বনরাময় সকবন্দ্রর অনুকূবল ৪১ জনববলর মঞ্জুবর পাওয়া সগবে।  

২.  সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্রেমূ বক অনুদান প্রদানঃ 

বিিমান েরকাবরর বনব িািনী ইশবি ার, ২০১৮-এ প্রবিটি সজলায় সবেরকাবর মাদকেবক্ত বনরাময় সকন্দ্র স্থাপন এবাং 

সকন্দ্রেমূ বক অনুদান প্রদাবনর ববষয়টি অন্তিভূক্ত রবয়বে। সে সমািাববক সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্রেমূ বক 

অনুদান প্রদাবনর বনবমত্ত নীবিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা  বয়বে। ১৬.০৩.২০২০ িাবরখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র েভা কবক্ষ েবিব, 

সুরক্ষা সেবা ববভাগ-এর েভাপবিবত্ব অনুবষ্ঠি েভায় মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বনব িাবিি সবেরকাবর মাদকােবক্ত 

বনরাময় সকন্দ্রেমূব র মান উন্নয়বন আবে িক অনুদান প্রদান কা িক্রবমর শুভ উবদ্ভাধন কবরন। প্রােবমকভাবব ৯১টি সবেরকাবর 

মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্রবক িাবদর কাবজর স্বীকৃবিস্বরুপ ৯৫ লক্ষ ৫০  াজার টাকা প্রদান করা  বয়বে। ২০২০-২১ 

অে িবেবর ১৩৭টি বনরাময় সকন্দ্রবক ১,৫০,০০,০০০/- টাকা প্রদান করা  বয়বে। 

  

২১.০৬.২০২১ িাবরবখ মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর কর্তিক আবয়াবজি সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় ও পুনব িােন সকন্দ্রগুবলার মান উন্নয়বন 

েরকাবর অনুদান প্রদান কা িক্রবমর উবৈাধন কবরন জনাব আোদুজ্জামান খান, এমবপ, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। উক্ত অনুষ্ঠাবন উপবস্থি 

বেবলন সুরক্ষা সেবা ববভাবগর েবিব, জনাব সমা: সমাকাবির স াবেন । 
 

৩.  মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর বনয়ন্ত্রণাধীন েরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্রেমূব র বববরণ :  

ক্রম বনরাময় সকবন্দ্রর নাম সবড োংখ্যা অবস্থান দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিার 

পদবব ও সফান নাং মন্তব্য 

১. সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত 

বনরাময় সকন্দ্র 
১২৪ 

(মব লা: ২৪, পুরুষ: ৯০ 

বশশু: ১০ ) 

৪৪১ সিজগাঁও বশল্প এলাকা, ঢাকা-

১২০৮ 
বিফ কনোলবটন্ট 

সফান : ০২-৮৮৭০৬২০ 
 

২. ববভাগীয় মাদকােবক্ত 

বনরাময় সকন্দ্র, িট্টগ্রাম 
২৫ সরাড নাং-৩, নাবেরাবাদ  াউবজাং 

সোোইটি, িট্টগ্রাম 
িত্ত্বাবধায়ক 

সফান : ০৩১-৬৫৪০৬১ 
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৩. ববভাগীয় মাদকােবক্ত 

বনরাময় সকন্দ্র, 

রাজশা ী 

২৫ ৪৩৯ উপ-শ র, সিরখাবদয়া, 

রাজশা ী 
িত্ত্বাবধায়ক 

সফান : ০৭২১-৭৬০২১৮ 

৪. ববভাগীয় মাদকােবক্ত 

বনরাময় সকন্দ্র, খলনা 
২৫ আইবডয়াল নাবোং স াম 

১২৬ এম এ বারী েড়ক, সোনাডাঙ্গা 

বাইপাে, গিামারী, খলনা 

িত্ত্বাবধায়ক 

সফান : ০৪১-৭২১১৪৯ 

 

মাদকােক্ত স  সকাবনা ব্যবক্ত েরকাবর ও সবেরকাবর বনরাময় সকন্দ্রগুবলাবি বিবকৎো সেবা গ্র ণ করবি পাবরন। েরকাবর বনরাময় 

সকবন্দ্র দবরদ্র মাদকােক্তবদর ববনামূবল্য এবাং অন্যান্য মাদকােক্তবদর স্বল্পমূবল্য আবাবেক ও অনাবাবেক বিবকৎো ও পরামশ ি 

সেবা প্রদান করা  য়। 2020-২১ অথ িবেবর েরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্র  বি আন্তঃববভাবগ ৭  াজার ৪২৫ জন এবাং 

বব :ববভাবগ ১০  াজার ৮৬৬ জন সরাগীবক বিবকৎো সেবা প্রদান করা  বয়বে।  

  

১৪.০৬.২০২০ িার্রবখ সরকার্র/শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকন্দ্র হবি র্ির্কৎসাপ্রাপ্ত ব্যর্ক্তবদর পুনব িাসন সাংক্রান্ত কম িোলা 

৪.  েরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র সরাগীবদর পবরোংখ্যান : 

োল 
আন্তঃববভাগ বব ঃববভাগ 

সমাট সরাগী নতুন সরাগী পুরািন 

সরাগী 
পুরুষ বশশু/মব লা পুরুষ বশশু/মব লা 

২০২০ ৪৩৩৫ ৪৯৬ ৯৩৭৫ ৭৪৬ ১৪৯৫২ ৯১৭৯ ৫৭৭৩ 

২০২১ ৪১৮৯ ২৩৮ ৫৪১২ ১৭৫ ১০০১৪ ৫৭৬৯ ৪২৪৫ 

 

 

৫.   সবেরকাবর লাইবেন্স প্রাপ্ত মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র বিবকৎোপ্রাপ্ত সরাগীর োংখ্যা : 

োল সরাগীর োংখ্যা 
২০২০  ১৫১৮১ 

২০২১ ৯৮৭৬ 
 

৬.  মাদকােক্ত সরাগী ও পবরবাবরর জন্য কাউবন্সবলাং সেবা প্রদান : মাদকােক্ত সরাগী ও পবরবারগুবলাবক কাউবন্সবলাং সেবা 

প্রদাবনর লবক্ষে গি ৭ অবটাবর ২০১৫  বি পুনরায় পাবরবাবরক কাউবন্সবলাং সেবা িালু করা  বয়বে। েপ্তাব র প্রবি বুধবার 

সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র সবলা ১১.০০টা  বি সবলা ১টা প িন্ত পাবরবাবরক কাউবন্সবলাং সেবা সদওয়া  বে। েপ্তাব  

প্রায় ৩০-৩৫ জন পাবরবাবরক কাউবন্সবলাং সেবা গ্র ণ কবর োবক। জুন, ২০২০ প িন্ত সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র ৭ 
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 াজার ৯৫২ জনবক এ সেবা প্রদান করা  বয়বে। ২০২০-২০২১ অে িবেবর ১১  াজার ৭৭৯ জনবক কাউবন্সবলাং সেবা প্রদান করা 

 বয়বে। 
 

৭.  ইবকা প্রবশক্ষণ : Colombo Plan Gi Aaxb International Centre for Certification and Education of Addiction 

Professionals (ICCE) এর ব্যবস্থাপনায় বাাংলাবদবশ মাদকােক্তবদর বিবকৎোয় বনবয়াবজি বিবকৎেক, মবনাবিবকৎেক ও 

কাউবন্সলরগণবক ৯টি কাবরকুলাবমর উপর ২০১৩ োবল Training of Trainers (TOT) প্রবশক্ষণ কা িক্রম শুরু  য়।  বডবেম্বর, 

২০১৭ িাবরবখ ২৩টি কাবরকুলাবমর উপর প্রবশক্ষণ প্রদান সশষ  য়। প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত ১৪ জন জািীয় প্রবশক্ষক (National Trainers) 

সদবশ বনববন্ধি সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র বিবকৎো সেবায় বনবয়াবজি এবডকশনাল প্রবফশনালবদর প্রবশক্ষণ প্রদান 

করবেন। ২০১৩ োবল ৩টি ব্যাবি ৬০ জন, ২০১৪ োবল ৩টি ব্যাবি ৬৭ জন, ২০১৫ োবল ১টি ব্যাবি ২৫ জনবক এবাং ২০১৬ 

োবল ৫টি ব্যাবি ১৪৩ জন এবাং ২০১৭ োবল ১১টি ব্যাবি ৩৩৬ জন এবডকশনাল প্রবফশনালবদর প্রবশক্ষণ প্রদান করা  বয়বে। 

এবদর মবে ৯৬ জন ৮টি কাবরকুলাম েম্পন্ন কবরবেন,  াবদর মবে ৬৯ জন পরীক্ষায় অাংশগ্র ণ কবরন এবাং ২৪ জন কৃিকা ি 

 ন। আেবক্ত সপশাজীবীবদর জন্য মাদকদ্রব্য ব্যব ার, সরাগ ও বিবকৎো ববষবয়র উপর জানুয়াবর, ২০১৮ সেবক জুন, ২০২০ প িন্ত 

সমাট ১ াজার ৬৬২ জনবক ইবকা প্রবশক্ষণ সদয়া  বয়বে। ২০২০-২১ অে িবেবর ১৭৬ জনবক ইবকা প্রবশক্ষণ প্রদান করা  বয়বে। 

েব িবশষ ৪৯িম ব্যাবি ৪২ জনবক ১০ বদনব্যাপী ইবকা প্রবশক্ষণ সদয়া  বয়বে। প্রবশক্ষবণ মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তরাধীন 

লাইবেন্সপ্রাপ্ত মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্রর মে সেবক ৩৮ জন মাবলক বা পবরিালক অাংশগ্র ণ কবরন।  মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ 

অবধদপ্তবরর ৪ জন ে কারী পবরিালকে  সমাট ৪২ জন অাংশগ্র ণ কবরন।  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ইবকা প্রবশক্ষণ 
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৮. ঢাকাস্থ সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র মাদকােক্ত বশশুবদর বিবকৎো প্রদান : ববগি ২০১৩ োবল ঢাকার 

সিজগাঁওস্থ সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র মাদকােক্ত বশশু/পেবশশুবদর জন্য ১০ শয্যার বিবকৎো সুববধা িালু করা  য়। 

বশশু মাদকােক্তবদর বিবকৎোর জন্য মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর এবাং ঢাকা আহ্োবনয়া বমশবনর মবে ০৬ সফব্রুয়াবর ২০১৯ 

িাবরবখ একটি েমবোিা স্মারক স্বাক্ষর করা  য়। উক্ত স্মারক অনু ায়ী আহ্োবনয়া বমশন সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র 

মাদকােক্ত বশশুবদর সপ্ররণ কবর। সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্র িাবদর বিবকৎো সেবা প্রদান করা  য়। পরবিীবি এক 

মাে বিবকৎো সশবষ পুনব িােবনর জন্য িাবদরবক আবার আহ্োবনয়া বমশবনর কাবে সফরি সদয়া  য়। ২০১৯-২০ অে িবেবর 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর কর্তিক ২০৬ জন এবাং ২০২০-২১ অে িবেবর ৭০ পেবশশুবক বিবকৎো সেবা প্রদান করা  বয়বে। 
 

সকন্দ্রীয় রাোয়বনক পরীক্ষাগার আধুবনকীকরণ এবাং ববভাগীয় প িাবয় েম্প্রোরণ : অবধদপ্তবরর অধীন সকন্দ্রীয় রাোয়বনক 

পরীক্ষাগার মাদক মামলায় জেকৃি আলামবির নমুনা রাোয়বনক পরীক্ষার জন্য সদবশর একমাে স্বীকৃি প্রবিষ্ঠান। মাদকদ্রব্য 

বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর োড়াও সদবশ মাদক অপরাধ বনয়ন্ত্রবণ োংবিষ্ট অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাব নী কর্তিক জেকৃি মাদক 

আলামবির নমুনার রাোয়বনক পরীক্ষণ বরবপাট ি ববনা বফ-বি স্বল্প েমবয়র মবে প্রদান করা  য়। প্রবি বের গবড় প্রায় ৫০ সেবক 

৬০  াজার মাদক মামলার নমুনার পরীক্ষার বরবপাট ি প্রদান করা  য়। ২০২০-২০২১ অে িবেবর এ জািীয় ১৫  াজার ৮৭২টি 

বরবপাট ি প্রদান করা  বয়বে।  

1. মাদকদ্রবব্যর পরীক্ষণ বরবপাট িেমূ  দ্রুি প্রদান এবাং েরকাবরর ব্যয় োেবয়র জন্য েরকার সদবশর প্রবিটি ববভাগীয় 

কা িালবয় রাোয়বনক পরীক্ষাগার স্থাপন করার লবক্ষে কাজ করবে। িট্টগ্রাবম নববনবম িি মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর 

ববভাগীয় ভববনর িতুে ি িলায় রাোয়বনক পরীক্ষাগার স্থাপবন িলমান। উক্ত পরীক্ষাগাবর কা িক্রম িালুকরবণর জন্য 

বববভন্ন কোটাগবরর ২১টি  পদ সৃজন করা  বয়বে। িট্টগ্রাবম রাোয়বনক পরীক্ষাগাবর কা িক্রম িালু  বয়বে।   

2. মাদকদ্রবব্যর নমুনা পরীক্ষবণর  ন্ত্রপাবি GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrophotometer), HPLC 
(High Performance Liquid Chromatography), UV-VIS (Ultra-Violet Spectrophotometer), FTIR 
(Fourier Transform Infra-Red) Spectrophotometer, Drug Dectecting Device ক্রবয়র পদবক্ষপ গ্র ণ করা 

 বয়বে। এোড়া, ঢাকার সকন্দ্রীয় রাোয়বনক পরীক্ষাগার ব্যিীি অপর ৭টি ববভাবগর প্রবিটিবি ১১ জনববলর পদ সৃজন 

করা  বয়বে। 

3. ঢাকাস্থ সকন্দ্রীয় রাোয়বনক পরীক্ষাগাবরর ১টি এবাং িট্টগ্রামস্থ রাোয়বনক পরীক্ষাগাবরর ১টিে  সমাট ২টি ল্যাববরটবর 

কক্ষবক KOICA’র ে ায়িায় আন্তজিাবিক মাবন উন্নীিকরবণর কা িক্রম ইবিামবে েম্পন্ন করা  বয়বে। 

4. িট্টগ্রাম, বেবলট, ববরশাল ও রাজশা ী ববভাগীয় কা িালবয় রাোয়বনক পরীক্ষাগার বনম িাণ প্রকল্প িলমান রবয়বে।    

5. মাদকদ্রবব্যর িাৎক্ষবণক পরীক্ষবণর জন্য সদশীয় প্রযুবক্ত ব্যব ার কবর উৎপাবদি আন্তজিাবিক মাবনর ‘রাগ 

সটবস্টাং বকট বক্স’ আইন-শৃাংখলা বাব নীে  অবধদপ্তবরর ৬৪টি সজলা কা িালবয় েরবরা  ও ব্যব াবরর প্রবশক্ষণ 

প্রদান করা  বয়বে। 

6. পরীক্ষাগার িো প্রযুবক্তবি আধুবনকায়ন  ওয়ায় এ েরকাবরর েময় রাোয়বনক পরীক্ষণ বরবপাট ি সমনুেয়াল 

পেবির পবরববিি সমাবাইল সমবেবজর মােবম দ্রুি েমবয় প্রদান করার ফবল মাদক অপরাধ োংক্রান্ত 

মামলােমূব র ববিার কা িক্রম ত্বরাবিি  বে। 
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6.1   ২০২০-২১ প িন্ত অবধদপ্তবরর সকন্দ্রীয় রাোয়বনক পরীক্ষাগাবর আলামবির পরীক্ষণ ও বরবপাট ি প্রণয়বনর 

পবরোংখ্যান বনবম্ন সদওয়া  বলা : 

োল 
নমুনা পরীক্ষণ ও বরবপাট ি প্রণয়বনর োংখ্যা 

পবজটিভ সনবগটিভ সমাট 

২০২০  ২১৩৯৮ ০০ ২১৩৯৮ 

২০21  ১৪৭৫ ০০ ১৪৭৫ 

 

বব :বববের সদশ ও োংস্থার োবে অবধদপ্তবরর কা িক্রম : 
মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রবণ বাাংলাবদশ ও ভারবির মবে এ প িন্ত ম াপবরিালক প িাবয় বনয়বমি বৈ-পাবক্ষক েভা অনুবষ্ঠি  বে। 

পাশাপাবশ ইয়াবা পািার সরাধকবল্প বাাংলাবদশ ও বময়ানমাবরর মবে বৈপাবক্ষক নবঠক অনুবষ্ঠি  বয়বে। প্রবিটি েভাবিই 

বময়ানমারবক ইয়াবার উৎপাদন ও প্রবা  বন্ধ করার জন্য এবাং বময়ানমার েীমাবন্ত অববস্থি ইয়াবা নিবরর কারখানা েম্পবকি 

সগাবয়ন্দা িথ্য বববনময়ে  প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্র বণর জন্য অনুবরাধ করা  য়। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর এ লবক্ষে সবশ বকছু 

পদবক্ষপ গ্র ণ কবরবে । স মন-  

1. ২০০৬ োবল স্বাক্ষবরি বাাংলাবদশ-ভারি মাদক সিারািালান ও মাদবকর অপব্যব ার বববরাধী বৈপাবক্ষক চুবক্তর অধীবন 

উভয় সদবশর সনাডাল এবজবন্সর ম াপবরিালক প িাবয় বৈপাবক্ষক ৬টি তবেক অনুবষ্ঠি  বয়বে। সব িবেষ তবেক ১০-১১ 

অবক্টাবর, ২০১৯ িার্রবখ ঢাকায় অনুর্ষ্ঠি হবয়বে ।  

2. মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রবণ বাাংলাবদশ-বময়ানমাবরর মবে ১৯৯৪ োবল স্বাক্ষবরি চুবক্তর আওিায় এ প িন্ত  ৩টি র্বিার্যক 

সভা অনুর্ষ্ঠি হবয়বে। উভয় সদবশর মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর প্রেম েভা ১৫-১৭ নবভম্বর, ২০১১ ইয়াাংগুবন, বৈিীয় 

বৈপাবক্ষক েভা ২০১৫ োবলর ৫-৬ সম ঢাকায় এবাং র্তিীয় েভা ২০১৭ োবলর    ২০-২২ আগস্ট িাবরবখ ইয়াাংগুবন 

অনুবষ্ঠি  বয়বে। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর, বাাংলাবদশ এবাং বেবেবডএবে, বময়ানমাবরর মবে ৪ে ি েভা বৈপক্ষীয় 

আবলািনা (অনলাইন প্লোটফম ি-জুম) ১৫ বডবেম্বর, ২০২০ িাবরবখ অনুবষ্ঠি  বয়বে । 

  

The 4
th

 Bilateral Talks (Online Platform-Zoom) between DNC, Bangladesh 

and CCDAC, Myanmar on 15 December, 2020 

3. বাাংলাবদশ-দবক্ষণ সকাবরয়া ২০১৩ োবল The Supreme Prosecutors Office (SPO), Republic of Korea-এর 

Narcotics Division বাাংলাবদবশর মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর োবে ে ব াবগিামূলক আন্তঃেম্পকি স্থাবপি 

 বয়বে। দুই সদবশর দুই সনাডাল এবজবন্সর মবে আন্তঃেম্পকি স্থাবপি  ওয়ায় Republic of Korea মাদকদ্রব্য 
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বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর েক্ষমিা বৃবে, আধুবনক প্রযুবক্ত ও লবজবস্টক েরবরা  ও সকাবরয়াবি প্রবশক্ষণ প্রদানে  বহুমূখী 

ে ব াবগিার জন্য পদবক্ষপ গ্র ণ কবরবে। বিিমাবন KOICA-এর ে ব াবগিায় “The Illicit Drug Eradication and 

Advance Management through IT (I DREAM it)”  শীষ িক কাবরগবর ে ায়িা প্রকবল্পর মােবম ৩৭টি সেবাবক 

অনলাইবন প্রদাবনর কা িক্রম িলবে। 

4. ১৯৯৫ োবল ইরাবকর োবে েমবোিা স্মারক স্বাক্ষর  য়। ২০১৩ োবল নয়াবদিীস্থ যুক্তরাবষ্ট্রর DEA অবফবের োবে 

MoU েম্পাদন  বয়বে। এ েকল চুবক্ত ও েমবোিা স্মারবকর অধীবন প্রবয়াজন অনু ায়ী মাদক সিারািালান ও মাদবকর 

অপব্যব ার বববরাধী বৈপাবক্ষক বববভন্ন িথ্য আদান-প্রদান করা  য় এবাং প্রাপ্ত িবথ্যরবভবত্তবি অবভ ান পবরিালনা করা 

 বে।  

মাদক বনমূ িবল গৃ ীি পদবক্ষপেমূ ঃ 

1. মাদকবববরাধী গণেবিিনিা বৃবে ও মাদবকর অপব্যব ার সরাধকবল্প কবমটি পুনগ িঠনঃ মাদকদ্রবব্যর বনয়ন্ত্রণ, েরবরা  ও 

িাব দাহ্রাে, অপব্যব ার ও সিারািালান প্রবিবরাবধ মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ (োংবশাধনী) আইন, ২০২০ এর ৬৩ (১) ধারা 

সমািাববক সুরক্ষা সেবা ববভাগ  বি ১৮.১১.২০১৯ িাবরবখ ববযমান কবমটিেমূ বক  ালনাগাদ কবর (ক) মাননীয় 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর েভাপবিবত্ব জািীয় মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ উপবদষ্টা কবমটি; (খ) েবিব, সুরক্ষা সেবা ববভাগ এর েভাপবিবত্ব জািীয় 

মাদকবববরাধী কবমটি; (গ) সজলা প্রশােক এর েভাপবিবত্ব সজলা মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ ও প্রিারণা কবমটি; এবাং ( ) উপবজলা 

বনব িা ী অবফোর-এর েভাপবিবত্ব উপবজলা মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ ও প্রিারণা কবমটি গঠন করা  বয়বে। কবমটিগুবলার বনয়বমি 

েভা  বে।   

2. এনবফাে িবমন্ট কবমটির বেোন্ত সমািাববক মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তরে  েকল আইন প্রবয়াগকারী োংস্থার েমিবয় সকার 

কবমটি এবাং কক্সবাজার ও সটকনাবফ ইয়াবা পািার বববরাধী টাস্কবফাে ি গঠিি  বয়বে। ববণ িি কবমটি েমবয় েমবয় 

মাদকবববরাধী অবভ ান পবরিালনা করবে।  

3. বময়ানমার  বি সটকনাফ  বয় বাাংলাবদবশ ইয়াবার অনুপ্রববশ বৃবে পাওয়ায় িা প্রবি ি করার জন্য স্থায়ীভাবব ২৯ জনববলর 

একটি স্বয়াংেম্পূণ ি অবফে স্থাপন করা  বয়বে। মূলি সনৌপবে নাফ নদী ও ববঙ্গাপোগর এবাং েড়কপবে পা াবড় ৪৬.৫ 

বকবলাবমটার েীমান্ত  বয় বাাংলাবদবশ ইয়াবা অনুপ্রববশ সরাধকবল্প স্থাবপি ‘সটকনাফ বববশষ সজান’ গুরুত্বপূণ ি ভূবমকা পালন 

করবে। সটকনাফ এলাকায় মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ কা িক্রম সজারদারকরবণর লবক্ষে ১টি টাওয়ার স্থাপন করা  বয়বে। সটকনাবফর 

নাফ নদীবি অবভ ান পবরিালনার জন্য ২টি বস্পড সবাট োংগ্র  করা  বয়বে। আরও ২টি বস্পড সবাট োংগ্রব র প্রবক্রয়া 

িলবে। েমবয়র োবে েঙ্গবি সরবখ মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণীি  বয়বে এবাং আইনটি ২৭.১২.২০১৮ িাবরখ 

 বি কা িকর  বয়বে। এ আইবন মাদক ব্যবোর সনপবথ্য ভূবমকা পালনকারীবদর ববরুবে কবঠার শাবস্তর ববধান রাখা রবয়বে। 

ইয়াবা ব্যবোয়ী ও ব্যবোয় পৃষ্ঠবপাষকবদর ববরুবে এ আইবন েবব িাচ্চ শাবস্ত মৃতুেদে ববধান রাখা  বয়বে। এ আইবনর 

আওিায় সমাবাইল সকাবট ির আওিাও বৃবে করা  বয়বে। ২০২০ -২ ১ অে িবেবর পবরিাবলি সমাবাইল সকাবট ির োংখ্যা ২১ 

 াজার ১৭২টি। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ োংবশাধন কবর ‘মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ (োংবশাধন) আইন, ২০২০’ প্রণয়ন করা 

 বয়বে। এ আইবন আদালবির সপবোং মামলার োংখ্যা হ্রাবে এখবিয়ার েম্পন্ন আদালবির ববধান রাখা  বয়বে।  

4. ইন্টাবরাবগশন ইউবনট স্থাপন, বক্রবমনাল ডাটা ম্যাবনজবমন্ট বেবস্টম িালুকরণ, উন্নি সগাবয়ন্দা  ন্ত্রপাবি ক্রয়, সমাবাইল 

ট্রোকার স্থাপন, মাদক েনাক্তকরণ  ন্ত্রপাবি ক্রয়, সনৌ ইউবনট স্থাপন, ডগ সস্কায়াড ইউবনট স্থাপন, বডবজটাল ফবরনবেক 

ইনবভবস্টবগশন ল্যাব স্থাপবনর মবিা গুরুত্বপূণ ি পবরকল্পনা  াবি সনয়া  বয়বে। জুলাই, ২০১৭  বি এ প িন্ত বরবপটার-২৫টি, 

কবম্পউটার-১৬৮টি, ল্যাপটপ-১২টি, প্রবজটর-২টি, গাবড়-৮৭টি, টাওয়ার বনম িাণ-৪টি এবাং বেপাই  বি অবিবরক্ত পবরিালক 
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প িন্ত েবার জন্য ইউবনফবম ির ববধান সরবখ“মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর (কম িিারীবদর সপাশাক ও োমগ্রীর প্রাবধকার) 

বববধমালা-২০২১” ২৩ সম ২০২১ িাবরখ বাাংলাবদশ সগবজবট প্রকাবশি  বয়বে।  

5. অবধদপ্তবরর প্রধান কা িালবয় ১ জন বনব িা ী ম্যাবজবিট োংযুক্ত করা  বয়বে, ব বন সগাপন িবথ্যর বভবত্তবি মাদক 

অপরাধীবদর ববরুবে সমাবাইল সকাট ি পবরিালনার মােবম িাৎক্ষবণক শাবস্ত প্রদান কবরন।  

6. ঢাকা সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্রর আধুবনকায়বনর লবক্ষে প্রণীি বডবপবপ  ািাই বাোইক্রবম পবরকল্পনা কবমশবন 

সপ্ররণ করা  বয়বে। ৮ জুলাই বপইবে েভার িাবরখ বনধ িাবরি  বয়বে।  

7. ৭টি ববভাগীয় শ বর ২০০ শয্যা বববশষ্ট মাদকােবক্ত বনরাময় ও পুনব িােন সকন্দ্র বনম িাণ প্রকবল্পর বডবপবপ পুনগ িঠন করা  বে 

। ৮ জুলাই বপইবে েভার িাবরখ বনধ িাবরি  বয়বে। 

8. মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর র্নজস্ব প্রর্েযণ একাবির্ম র্নম িাবণর র্ির্ির্ি প্রণয়বনর লবযে কুর্ষ্টয়া শজলার সদর উিবজলায় 

20. ৩৪৮০ একর জর্ম অর্ধেহবণর র্নর্মত্ত প্রোসর্নক অনুবমাদন িাওয়া র্গবয়বে।  জর্ম অর্ধেহবণর জন্য গি 

০৮.০৩.২০২১ িার্রখ শজলা প্রোসক, কুর্ষ্টয়া’র অনুকূবল 23,57,00,000 র্াকা বরাদ্দ শদওয়া হবয়বে। জর্ম অর্ধেহবণর 

কার্ িক্রম িলমান।  

 

 

 

 

 

৮ম পঞ্চবাবষ িক পবরকল্পনা (জুলাই, ২০২০- জুন,  ২০২৫)  

েপ্তম পবরকল্পনার েময়কাবল েরকার মাদকবববরাধী অবভ াবন দৃঢ় প্রবিশ্রুবি প্রিেক্ষ কবরবে এবাং বিিমান েরকাবরর বনব িািনী 

ইশবি াবরর মূল উপাদান ব োবব রবয় সগবে। সুিরাাং 8FYP এর আওিায় েরকাবরর গৃ ীি কম িপবরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগবি 

বনম্নরূপ:   

 

কম ি পবরকল্পনা বাস্তবায়ন অেগর্ি 

 এটি সদবশ মাদবকর ে জলভেিা ও 

ব্যব ার হৃাে করবি মাদকদ্রব্য 

বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তরবক (বডএনবে) আরও 

সজারদার করবব। বববশষি, েীমাবন্ত 

মাদক পািার ববন্ধ শবক্তশালী 

নজরদাবর দল নিবর করা  বব,  াবি 

অঞ্চলগুবলর বববভন্ন অঞ্চল সেবক 

মাকদ প্রবববশর জন্য ে ায়িা 

েরবরা কারী সিইনগুবল ব্যা ি  য়; 

 মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তরবক শঢবল সাজাবনার লবযে অর্ধদপ্তবরর 

সাাংগের্নক কাোবমা পুনগ িেন কবর জনবল ১৭১৩ হবি ৩০৫৯ এ উন্নীি 

করা হবয়বে। অর্ধদপ্তবরর সাাংগের্নক কাোবমা শমািাববক লর্জর্স্টক 

সাবিার্ ি বৃর্দ্ধর লবযে  ‘মি িানাইবজেন অব র্িএনর্স’ প্রকল্প েহণ করা 

হবয়বে। 

 প্রর্িটি শজলায় সরবরাবহর জন্য ৩৪টি িাবল শকর্বন র্িকআি ক্রয় 

করা হবয়বে।  

 ইয়াবা িািার শরাবধ শর্কনাবফ একজন উি-ির্রিালক এর শনর্তবত্ব ২৯ 

জনববলর সমন্ববয় র্ববেষ শজান স্থ্ািন করা হবয়বে। িাোড়া 

UNODC-এর সহায়িায় ২টি র্স্পি শবার্ সাংেহ করা হবয়বে।   
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 মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর, বাাংলাবদশ এবাং বেবেবডএবে, 

বময়ানমাবরর মবে ৪ে ি েভা বৈপক্ষীয় আবলািনা (জুম-অনলাইন 

প্লোটফম ি) ১৫ বডবেম্বর, ২০২০ িাবরবখ অনুবষ্ঠি  বয়বে । বাাংলাবদশ-

ভারি ম াপবরিালক প িাবয়র নবঠক অবটাবর-নবভম্বর, ২০২১ এ 

অনুবষ্ঠি  ওয়ার ববষবয় কা িক্রম গ্র ণ করা  বয়বে।  

 বশক্ষােীরা  াবি মাদক ব্যব াবরর 

ববরূপ পবরণবি বুেবি পাবর িা 

বনবিি করার জন্য েরকার 

সবেরকারী ও পাববলক স্কুল, কবলজ 

এবাং ববেববযালয় উভয় সক্ষবেই 

েবিিনিা বাড়াবনার প্রিারবক 

সজারদার করবব; 

 বশক্ষােীরা  াবি মাদক ব্যব াবরর ববরূপ পবরণবি বুেবি পাবর িা 

বনবিি করার জন্য স্কুল -কবলজ ও ববেববযালয় কোম্পাবে 

মাদকবববরাধী েবিিনিামূলক কম িসূবি বাস্তবায়ন অব্যা ি রবয়বে। 

বববভন্ন বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন বশক্ষােীবদর মাদবকর কুফল েম্পবকি েবিিন 

করার জন্য ৫ েদস্যবববশষ্ট  কবমটি গঠন করা  বয়বে। জুন, ২০২১ 

প িন্ত েমবয় ৩১  াজার ৮০ বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন মাদকবববরাধী কবমটি 

গঠন করা  বয়বে।  

 উচ্চ র্েযাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গবণ ভর্িি এবাং সকল িাকুর্রবি র্নবয়াবগর শযবে 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ আইন, 2018 এর ধারা-24/4 শমািাববক র্বর্ধ বারা 

র্নধ িার্রি িদ্ধর্িবি শিািবর্স্ট িালু করা হবয়বে। 

 সদবশ মাদকােক্তবদর োেয়ী মূবল্যর 

বিবকৎো ও কা িকর পুনব িােন 

বনবিি করবি পুনব িােন সকন্দ্র স্থাপবন 

েরকার এনবজওবদর োবে 

অাংশীদাবরত্ব নিবর করবব।  

 শদবের সকল সরকার্র মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকবন্দ্র সম্পূণ ি র্বনামূবল্য  

র্ির্কৎসা শসবা এবাং সরকার কর্তিক অনুবমার্দি শবসরকার্র মাদকসর্ক্ত 

র্নরাময় শকবন্দ্র র্বনামূবল্য কাউর্ন্সর্লাং শসবা প্রদান করা। 

 শবসরকার্র মাদকসর্ক্ত র্নরাময় শকন্দ্রগুবলাবক সরকার্র অনুদান 

সাংক্রান্ত নীর্িমালার আবলাবক ২০২০-২০২১ অথ ি বেবর ১৩৭টি 

শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় ও পুনব িাসন শকন্দ্রবক ১ শকাটি ৫০ লয 

র্াকা অনুদান প্রদান করা হবয়বে। 

 

সটকেই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) 

SDG Implementation Review 

Targets and Indicators Baseline 

Data 

(Year) 

2012 

 

Milestone 

for 

2021 

2020-

2021 

Source of 

Data 

Remarks 

Target 3.5: Strengthen the 

prevention and treatment of 

substance abuse, including 

narcotic drug abuse and harmful 

use of alcohol 

Indicator: 3.5.1    Coverage of 

treatment interventions 

(pharmacological, psychosocial 

and rehabilitation and aftercare 

services) for substance use 

disorders 

9908 39,000 

 

37033 

 

 

 

 

Government 

and Private 

drug treat- 

ment Centers 

all over  the 

country. 

Yearwise number of patients 

mentioned, who were under the 

coverage of treatment 

interventions for substance use 

disorder. 
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Indicator: 3.5.2 Harmful use of 

alcohol, defined according to the 

national context as alcohol per 

capita consumption (aged 15 years 

and older) within a calendar year 

in litres of pure alcohol.  

- - 0.041 

(Ltr) 

 

 Alcohol consumption is very 

restricted in Bangladesh. Only 

foreign people, Bangladeshi 

permit holder, non-muslims and 

doctor prescribed sick Muslims are 

allowed to drink alcohol. Because 

of corona pandemics, bars were 

closed from April, 2020 to June-

2020. And so there is alcohol 

consumption in 2020-2021 (FY). 

 

মাদকােক্তবদর বিবকৎো সেবার মান উন্নয়বন অবধদপ্তর কর্তিক গৃ ীি ব্যবস্থা :   

১) অবধদপ্তবরর কম িকিিা োড়াও বেবভল োজিন এবাং উপবজলা স্বাস্থে ও পবরবার কল্যাণ কম িকিিাগণ স্ব স্ব কম িবক্ষবের 

আওিাভূক্ত মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্রগুবলা পবরদশ িন কবর উক্ত সকবন্দ্রর সেবার মান বৃবের ববষবয় সুপাবরশে  প্রবিববদন 

দাবখল করববন; 

২) সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্র, সিজগাঁও-এ প্রবয়াজনীয় োংখ্যক ডাক্তার ও নাে ি পদায়ন করা  বব; 

৩) প্রবি মাবে কম িিিাবদর সজলাবভবত্তক িাঁর অধীন অবফেেমূ  পবরদশ িবণর জন্য প্রমাপ বনধ িারণ কবর সদয়া  বয়বে। পবরদশ িন 

প্রবিববদন মাবেকবভবত্তবি মন্ত্রণালয় সপ্ররণ করা  য়। মন্ত্রণালবয়র বনবদ িশনা সমািাববক বনরাময় সকবন্দ্রর মান উন্নয়বন ব্যবস্থা 

গ্র ণ করা  য়।  

৪) মাদকােক্ত ব্যবক্তর বিবকৎো সেবার মান বৃবের লবক্ষে সজলা েদর  ােপািাল ও সমবডবকল কবলজ  ােপািাবল ওয়াড ি 

োংরক্ষণ ও জনবল পদায়বনর ববষবয় সুবনবদ িষ্ট সুপাবরশ প্রদাবনর লবক্ষে স্বাস্থে সেবা ববভাগ ও সুরক্ষা সেবা ববভাবগর প্রবিবনবধ 

েমিবয় বনম্নরুবপ ১টি কবমটি গঠন করা  য় : 

 ক) অবিবরক্ত েবিব (মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ), সুরক্ষা সেবা ববভাগ -আ বায়ক 

 খ) পবরিালক ( ােপািাল ও বলবনকেমূ ), স্বাস্থে অবধদপ্তর  -েদস্য 

 গ) পবরিালক, জািীয় মানবেক স্বাস্থে ইনবস্টটিউট   -েদস্য 

  ) ম াপবরিালক, মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর প্রবিবনবধ  -েদস্য 

 ি) সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্রর প্রবিবনবধ   -েদস্য 

 ি) ম াপবরিালক, নাবে িাং ও বমডওয়াইফারীর প্রবিবনবধ  -েদস্য 

 

কম িপবরবধঃ 

১) গঠিি কবমটি আগামী এক মাবের মবে ববযমান আইন/বববধ প িাবলািনা কবর মাদকােক্ত ব্যবক্তর বিবকৎো সেবার মান 

উন্নয়ন, েম্প্রোরণ, িত্ত্বাবধান ও অন্যান্য ববষবয় সুবনবদ িষ্ট সুপাবরশে  একটি স্বল্প সময়াদী কম িপবরকল্পনা প্রণয়ন করববন। 

উক্ত কম িপবরকল্পনার আবলাবক পরবিী কা িক্রম গ্র ণ করা  বব; 

২) এই োবে কবমটি সদবশ মাদকােক্ত ব্যবক্তর বিবকৎো সেবার মান উন্নয়ন ও েম্প্রোরবণর লবক্ষে একটি দী ি সময়াদী 

কম িপবরকল্পনা প্রণয়ন করবব। 
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র্নব িািনী ইশশিহার-২০১৮ বাস্তবায়নঃ 

৭ মন্ত্রণালয়/র্বভাবগর র্নজস্ব নীর্ি/ির্রকল্পনা : Domicile, citizenship and naturalisation of foreigners 

and aliens.  

 Admission of persons to and departure of persons from Bangladesh including policies 

regarding (a) Immigration, (b) Passports, visa, permits, etc  

 Prisons and reformatories.  

 Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division. 

Prevention of entry and transit of Narcotics and Drugs.  

 (১.৫.১) মাে ির্ িাবয়র অর্ফসসমূহ এবাং বাস্তবার্য়ি উন্নয়ন প্রকল্পসমূবহর কার্ িক্রম মূল্যায়ন; (২.১.১) 

বাাংলাবদবে আগি র্ববদেী নাগর্রকবৃবন্দর র্ভসার শের্ণ ির্রবিিনকরণ; (২.২.১) র্ববদেী নাগর্রকবৃবন্দর 

অনুকূবল র্নরািত্তা োড়িে প্রদান; (২.৯.১) র্বভাগীয়/ আঞ্চর্লক অর্ফবসর িাসবিার্ ি/ই-িাসবিার্ ি ইসুে 

কার্ িক্রম ির্রদে িন; 

৮ এসর্ির্জ Goal-3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all stage. Target-3.5: 

Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and 

harmful use of alcohol.(৪.২.১)সরকার কর্তিক অনুবমার্দি শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকবন্দ্রর অনুকূবল 

অনুদান প্রদান; (৪.২.২) সরকার্র/শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকবন্দ্র মাদকাসক্তবদর র্ির্কৎসা প্রদান। 

৯ র্নব িািনী ইেবিহার, ২০১৮: মাদবকর র্বরুবদ্ধ র্জবরা র্লাবরন্স নীর্ি ও িলমান অর্ভর্ান অব্যাহি রাখা;  

 মাদকাসক্তবদর পুনব িাসবনর জন্য সরকার্র অথ িায়বন সাংবোধনাগাবরর সাংখ্যা বৃর্দ্ধ করা;  

 শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় ও পুনব িাসন শকন্দ্রগুবলার জন্য সরকার্র অনুদান বাড়াবনা;  

 ই-র্ভসা িালুকরণ। (৪.২.১)সরকার কর্তিক অনুবমার্দি শবসরকার্র মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকবন্দ্রর অনুকূবল 

অনুদান প্রদান; (৪.৪.১) আর্ককৃি ও জব্দকৃি বস্তু সাংরযণ ও র্নষ্পর্ত্ত র্বর্ধমালা শলর্জসবলটিভ ও সাংসদ 

র্বষয়ক র্বভাবগ শপ্ররণ। 

ইবনাবভশন (Innovation):  

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর ২০২০-২০২১ োবলর  ইবনাবভশন োংক্রান্ত কা িক্রম : 

ক্রম উদ্ভাবনী উবযাগসমূহ  উবযাবগর র্ববরণ   

1 প্যাবথর্িন/মরর্ফন 

প্রার্প্ত স্থ্াবনর িথ্য 

ওবয়বসাইবর্ প্রকাে  

শদবের র্বর্ভন্ন শজলায় শকাকন প্রর্িষ্ঠান/ফাবম িসীর অনুকূবল প্যাবথর্িন/মরর্ফন 

র্বক্রবয়র লাইবসন্স রবয়বে িা সাংর্িষ্ঠবদর জানা থাবক না। জরুর্রর্ভর্ত্তবি এ ঔষবধর 

প্রবয়াজন হবল শভাগার্ন্তবি িড়বি হয় এবাং খরি শববড় র্ায়। এ সমস্যা শথবক ির্রোবণ 

অর্ধদপ্তর শথবক শজলার্ভর্ত্তক প্যাবথর্িন/মরর্ফন র্বক্রবয়র লাইবসন্স প্রাপ্ত 

প্রর্িষ্ঠান/ফাবম ির্সর নাম, ঠিকানা ও শর্াগাবর্াগ নম্বর ওবয়বসাইবর্ প্রকাে করা শর্বি 

িাবর। ফবল জরুর্র প্রবয়াজবন ন্যায্যমূবল্য লাইবসন্স প্রাপ্ত প্রর্িষ্ঠান/ফাবম িসীর র্নকর্ 

হবি িা সাংেহণ করবি িারবব।   
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ক্রম উদ্ভাবনী উবযাগসমূহ  উবযাবগর র্ববরণ   

2 অনলাইন 

সাটি ির্ফবকর্ শকাস ি 

অন নারবকাটিক্স  

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর সার্ব িক কার্ িক্রবমর উির এক/একার্ধক র্ভর্িওর্িে 

র্নম িাণ করা হবব। র্ভর্িও শেবষ তনব্যর্ক্তক প্রবনাত্তবরর মােবম র্বজয়ীবক অনলাইবন 

সাটি ির্ফবকর্ প্রদান করা হবব। উবিখ্য এর্বষবয় ‘মুক্তিাবে’ বাাংলাবদে সরকাবরর 

র্বর্ভন্ন অর্ধদপ্তবরর ২৭টি শপ্রাোম িালু রবয়বে।  

৩ মাদকর্ববরাধী 

অনলাইন কুইজ 

প্রর্িবর্ার্গিা  

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর অন্যিম কাজ হবে মাদকর্ববরাধী সবিিনিা সৃর্ষ্ট 

করা। এ ধরবণর সবিিনিা সৃর্ষ্টবি অর্ধদপ্তবরর মাে ির্ িাবয়র কার্ িালয়সমূবহর মােবম 

কুইজ প্রর্িবর্ার্গিা আবয়াজন করা শর্বি িাবর।  

 

জািীয় শুদ্ধািার শক েল বাস্তবায়ন : শুদ্ধািার িি িা ও দুনীর্ি প্রর্িবরাবধর লবযে ০১ জুলাই ২০১৬ শথবক অর্ধদপ্তর শুদ্ধািার 

কম ি-ির্রকল্পনা ও বাস্তবায়ন অেগর্ি ির্রবীযণ কাোবমা প্রণয়ন করবে। এর ধারাবার্হকিায় ২০১৮-১৯ অথ িবেবরর শুদ্ধািার 

শক েল কম িির্রকল্পনা প্রণয়ন কবর বাস্তবায়ন করা হবয়বে। ২০২০-২১ অথ িবেবরর শুদ্ধািার শক েল কম িির্রকল্পনা বাস্তবায়ন 

অেগর্ি প্রর্িববদন সুরযা শসবা র্বভাবগ শপ্ররণ করা হবয়বে। ২০২১-২২ অথ িবেবরর জািীয় শুদ্ধািার শক েল কম িির্রকল্পনা 

প্রণয়ন করা হবয়বে। শুদ্ধািাবরর উবিখবর্াগ্য কা িক্রম  বলা: ননবিকিা কবমটির েভা ও বেোন্ত বাস্তবায়ন, সুশােন প্রবিষ্ঠার 

বনবমত্ত অাংশীজবনর (stakeholders) অাংশগ্র বণ  েভা ও বেোন্ত বাস্তবায়ন, কম িকিিা-কম িিাবরবদর অাংশগ্র বণ িাকবর োংক্রান্ত 

বববভন্ন প্রবশক্ষণ আবয়াজন, কম ি-পবরববশ উন্নয়ন, এবডবপ বাস্তবায়ন অগ্রগবি পবরদশ িন/পবরবীক্ষণ ও প্রবিববদবনর সুপাবরশ 

বাস্তবায়ন, প্রকবল্পর PSC ও PIC েভা আবয়াজন, প্রকল্প েমাবপ্ত সশবষ প্রকবল্পর েম্পদ বববধ সমািাববক  স্তান্তর, অবভব াগ 

প্রাবপ্তর জন্য ববভাগীয় প িাবয় স্বে অবভব াগ বক্স স্থাপন, বফর্ল্ সফাে ি সলাবকটবরর মােবম কা িক্রম মবনটবরাং, গণশুনাবন 

আবয়াজন, েরকার কর্তিক অনুবমাবদি সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকবন্দ্রর অনুকূবল প্রদানকৃি অনুদান কা িক্রম মূল্যায়ন 

ইিোবদ। ২০২০-২১ অে িবেবরর জািীয় শুোিার সকৌশল কম িপবরকল্পনায় ১৭টি কম িেম্পাদন সূিক অন্তর্ভ িক্ত  করা  য়।জািীয় 

শুদ্ধািার শক েল বাস্তবায়বনর লবযে অর্ধদপ্তবরর মহাির্রিালবকর শনর্তবত্ব তনর্িকিা কর্মটি গেন করা হবয়বে এবাং একজন 

কম িকিিাবক শফাকাল িবয়ন্ট র্হবসবব দার্য়ত্ব প্রদান করা হবয়বে । প্রর্েযণ কার্রকুলাবম জািীয় শুদ্ধািার শক েল মর্িউল অন্তর্ভ িক্ত 

করা হবয়বে। এোড়া, শুদ্ধািার পুরস্কার নীর্িমালা, ২০১৭ অনুর্ায়ী পুরস্কার প্রদান করা হবে।  
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০৮ এবপ্রল ২০২১ িাবরবখ মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর প্রধান কা িালয় পবরদশ িন কবরন সুরক্ষা সেবা ববভাবগর েবিব জনাব সমাঃ 

সমাকাবির স াবেন। 

 

উত্তম িি িা (Best Practices): 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর কর্তিক বনম্নববণ িি উত্তমিি িােমূ  বিবিি করা  বয়বে এবাং উত্তম িি িা অনুেরণে  বহুল প্রিার ও 

প্রোবরর ব্যবস্থা গ্র ণ করা  বয়বে।  

১.কারাগাবর মাদকবববরাধী েবিিনিামূলক কা িক্রম বাস্তবায়ন: সদবশর কারাগারেমূব  আটক ববন্দবদর একটি উবিখব াগ্য 

অাংশ মাদকােক্ত বকাংবা মাদকবেবী। এ অবস্থায় মাদকােক্ত কারা ববন্দবদরবক মাদবকর কূফল েম্পবকি েবিিন কবর সিালার 

কা িক্রম  াবি সনওয়া  বয়বে। অবধদপ্তবরর বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্তবিও এ কা ক্রম অন্তর্ভ িক্ত আবে। উবিখ্য, ২০২০-২১ অে ি 

বেবর বববভন্ন কারাগাবর সমাট ২০০টি েবিিনিামূলক কা িক্রম গ্র ণ করা  বয়বে। 

২. সডাপবটস্ট: উচ্চ র্েযাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গবণ ভর্িি এবাং সকল িাকুর্রবি র্নবয়াবগর শযবে মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ আইন, 2018 এর 

ধারা-24/4 শমািাববক র্বর্ধ বারা র্নধ িার্রি িদ্ধর্িবি শিািবর্স্ট িালু করা হবয়বে।   

৩. অস্থায়ী সিকবপাস্ট: সদবশর েীমান্তবিী সজলােমূব  মাদবকর অববধ ব্যব ার বনয়ন্ত্রবণ বনয়বমিভাবব অস্থায়ী সিক সপাস্ট স্থাপন 

কবর িিাশী করা  বয় োবক। ২০২০-২১ অে িবেবর সমাট ১৫৯৭টি অস্থায়ী সিকবপাবস্টর মােবম মাদকবববরাধী কা িক্রম 

পবরিালনা করা  বয়বে। 

৪. প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী উদর্ািন : প্রর্িবের র্বর্ভন্ন সামার্জক কম িসূর্ি িালবনর মােবম অর্ধদপ্তবরর প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী উদর্ািন করা হয়।  
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মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর ৩১িম প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী 

 

প্রকবল্পর উবদ্দে ও উিকারবভাগী :  

ক্রম র্েবরানাম প্রকবল্পর উবদ্দে উিকারবভাগী 

১ ৭টি র্বভাগীয় েহবর 

২০০ েয্যা র্বর্েষ্ট 

মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় 

ও পুনব িাসন শকন্দ্র 

র্নম িাণ  

 র্ববকন্দ্রীকরবণর মােবম জনগণবক 

র্নকর্িম/সুর্বধাজনক স্থ্ান শথবক 

উন্নিমাবনর র্ির্কৎসা শসবা প্রদাবনর জন্য 

র্বভাগীয় র্নরাময় শকন্দ্র র্নম িাণ।  

 প্রস্তার্বি ০৭ (সাি)টি মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় 

শকন্দ্র র্নম িাবণর মােবম শদবের 

মাদকাসক্তবদর র্ির্কৎসা ও শসবা প্রদান কবর 

সুস্থ্ ও স্বাভার্বক জীববন র্ফর্রবয় আনা।  

মাদবক আসক্ত শরাগীবদর 

একটি র্বোল অাংে 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ 

অর্ধদপ্তবরর 

কম িকিিা/কম িিারীবৃন্দ 

এবাং প্রর্েযণাথীবৃন্দ  

২ মি িানাইবজেন অব 

র্িএনর্স 

 আধুর্নক র্ন্ত্রিার্ি সরবরাবহর মােবম 

শদবের ৮টি র্বভাবগ অবর্স্থ্ি মাদকদ্রব্য 

র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবর র্বভাগ ও শজলা কার্ িালয়, 

সদরদপ্তর, র্নরাময় শকন্দ্র এবাং রাসায়র্নক 

িরীযাগারসহ সাংর্িষ্ট দপ্তর/কাযৃঅলয়সমূহ 

আধুর্নকায়বনর মােবম সযমিা বৃর্দ্ধ।  

সকলস্তবরর প্রবক েলীসহ 

অন্যান্য প্রোসর্নক ও 

দাপ্তর্রক কাবজ 

র্নবয়ার্জি ব্যর্ক্ত  
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 মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর কম িকিিা-
কম িিারীবদর দাপ্তর্রক কাবজর সুষ্ঠ ুির্রববে 

সৃর্ষ্ট।  

 মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর কার্ িক্রমবক 
আবরা গর্িেীল করার মােবম অর্ধদপ্তবরর 

শসবাসমূহ দ্রুি সহজীকরণ করা।  

৩ ঢাকা শকন্দ্রীয় 

মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় 

শকন্দ্র সম্প্রসারণ ও 

আধুর্নকীকরণ  

 মাদকাসক্ত শরাগীবদর জন্য বিিমান ১০০ 

েয্যার র্ি-এর্িকেন কার্ িক্রমসহ অর্ির্রক্ত 

১৫০ েয্যার পুনবাসন কার্ িক্রম িালু করা।  

 র্ববেষজ্ঞ ও দয জনবল সৃর্ষ্টর জন্য 

মাদকাসর্ক্ত র্ির্কৎসা ও পুনব িাসন র্বষবয় 

প্রর্েযণ প্রদাবণর লবযে অে শকন্দ্রটিবক 

একটি জািীয় প্রর্িষ্ঠাবন ির্রণি করা।  

 মাদকাসক্ত শরাগীবদর জন্য র্ির্কৎসাবত্তার 

পুনব িাসবন বহুমুখী প্রর্েযণ কার্ িক্রম েহণ 

করা।  

 মাদকাসক্ত শরাগীবদর র্ির্কৎসার মােবম 

সুস্থ্ কবর র্বর্ভন্ন বৃর্ত্তমূলক প্রর্েযণ শর্ম-

কর্ম্পউর্ার োর্ফক্স, ওবয়ব র্িজাইন, 

ইবলর্িকাল এবাং ইবলির্নক্স ইিোর্দর 

মােবম কম িযম জনববল ির্রণি করা।  

 মাদকাসক্ত শরাগীবদর র্ববনাদবনর জন্য 

শর্র্লর্ভেন, র্মউর্জক, আর্ ি ইিোর্দ সুর্বধা 

প্রদাবন মােবম সুস্থ্ ধারায় র্ফর্রবয় আনা।  

 লাইবব্ররী সুর্বধা প্রদাবনর মােবম জ্ঞানিি িায় 
সম্পকৃ্ত করা।  

মাদকাসক্তবদর র্ির্কৎসা 

শসবা প্রদাবনর আওিা 

বৃর্দ্ধ িাবব।  

৪ ৪টি র্বভাগীয় েহবর 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ 

অর্ধদপ্তবরর শর্র্স্টাং 

ল্যাববরর্রী স্থ্ািন 

 মাদক সনাক্তকরবণর মােবম অনবধ মাদক 

িািার শরাধ কার্ িক্রমবক ফলপ্রসূ করা।  

 মাদক মামলা র্নষ্পর্ত্তবি কার্ িকর ভূর্মকা 

রাখা।  

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ আইন 

বাস্তবায়বনর সহবর্াগী 

সরকার্র প্রর্িষ্ঠানসমূহ 

িথা প্রোসর্নক ও 

দাপ্তর্রক কাবজ 

র্নবয়ার্জি ব্যর্ক্তবগ ি  
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 অবকাোবমাগি সুবর্াগ-সুর্বধা বৃর্দ্ধও 

অিোধুর্নক র্নয়ন্ত্রণ সাংেবহর মােবম 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর সযমিা 

বৃর্দ্ধ।  

 মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়বনর 

সহবর্াগী সরকার্র প্রর্িষ্ঠান শর্মন-পুর্লে, 

র োব, আনসার ও োম প্রর্িরযা বার্হনী, 

র্বর্জর্ব, শকাস্টগাি ি ইিোর্দ প্রর্িষ্ঠানসমূবহর 

কার্ িক্রবম সহায়িা করা।  

 শদবের িরুণ সমাজবক মাদবকর বিিমান 
ভয়াবহ আোসন শথবক শরাধকবল্প 

অর্ধদপ্তবরর কার্ িক্রবম শজারাবলা ভূর্মকা 

রাখা।  

 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর এর িোবলেেমূ  :  

1. প্রযুবক্তবনভির আধুবনকায়ন : মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তরবক িথ্য প্রযুবক্তবনভির আধুবনক  ন্ত্রপাবি ৈারা েমৃে করা। 

2. জনবল : অিোধুবনক বববভন্ন  ন্ত্রপাবি ও জনববলর অভাব রবয়বে। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর অনুবমাবদি জনবল ৩০৫৯ 

জন োকবলও বিিমাবন কম িরি ১,৩৩১ জন কম িকিিা-কম িিারী। এনবফাে িবমবন্টর জন্য কম িরি জনবল ৮৬৬ জন। সদবশ 

মাদবকর ব্যাপকিা ও প্রাদুভিাববর তুলনায় অবধদপ্তবর জনববলর স্বল্পিা রবয়বে।  

3.  েমিয় : মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রবণ বনবয়াবজি আন্তঃবাব নী ও োংস্থার েমিয় বনবিি করা বড় িোবলে। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রবণর 

সক্ষবে িাব দা হ্রাে, েরবরা  হ্রাে এবাং ক্ষবি হ্রাবের বহুমুখী ও বববিে কাবজ প্রায় ১১টি মন্ত্রণালয় জবড়ি। এবদর মবে সুেমিয় 

প্রবয়াজন। 

4. নতুন মাদক : প্রবিবনয়ি বনিেনতুন মাদবকর আববভিাব  টবে। বেনবেটিক ও সেবম-বেনবেটিক জািীয় রাগে (ইয়াবা, 

বকটাবমন, বক্রস্টাল ম্যাে, এলএেবড)-এর অনুপ্রববশ বনবয় সৃবষ্ট  বয়বে নতুন ভাবনার। মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর গববষণা 

সেল ভয়ঙ্কর এ মাদক সঠকাবি এবাং প্রবিবববশ সদশগুবলার েবঙ্গ ববশাল েীমান্তবিী এলাকা  বয় মাদকদ্রবব্যর অনুপ্রববশ 

সরাবধর সকৌশল বনবয়ও কাজ করবে।  

5.   ইয়াবার আগ্রােন : মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ িো সদশবােীর জন্য বিিমাবন অন্যিম বড় িোবলে  বে ইয়াবা নামক মাদকটির 

প্রোর সরাধ করা। এর ববস্তার শ র সেবক গ্রাম প িন্ত  বটবে। ইয়াবা ব ন করা ে জোে, ববধায় এর ববস্তার দ্রুি বৃবে পাবে। 

বববভন্ন সেবণর বশক্ষা প্রবিষ্ঠাবন ইয়াবার প্রোর  বটবে। শুধু সেবলরা নয়, সমবয়রাও ইয়াবায় আেক্ত  বে এবাং ইয়াবা ব্যবোয় 

জবড়বয় পড়বে। 
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6.  লবজবস্টক : রাগ বডবটকশন  ন্ত্রপাবি, সমাবাইল ট্রাকার, জলপবের লবজবিক োবপাট ি, উন্নি মাবনর রাগ বডবটকশন স্কোনাবরর 

অভাব।  

7. সরাব ঙ্গা েমস্যা : বিিমাবন সরাব ঙ্গা েমস্যা ইয়াবার প্রোবরর সক্ষবে ে ায়ক ভূবমকা পালন করবে।  

8. মাদক পািাবর অবভনব সকৌশল : মাদক পািাবরর সক্ষবে বশশু বকবশার, নারী ব্যব াবরর পাশাপাবশ অবভনব সকৌশল ও 

পেবি ব্যব ার।  

অর্ধদপ্তবরর ভর্বষ্যৎ ির্রকল্পনা েহণঃ  

স্বল্প শময়াদী কম িির্রকল্পনাঃ 

1. আন্তজিার্িক ির্রমন্ডবল অর্ধদপ্তবরর র্থার্থ ভূর্মকা রাখার প্রয়াবস সাাংগের্নক কাোবমা যুবগািযুর্গ করা।  

2. অর্ধদপ্তবরর সকল কার্ িক্রমবক র্ির্জর্ালাইবজেন এর আওিায় আনা।  

3. অর্ধদপ্তবরর সাংযুক্ত ম্যার্জবরর্ এর মােবম রাইর্কাং শফাস ি-বক কার্ িকর করা।  

4. অর্ধদপ্তবরর শূন্যিবদ র্নবয়াগ প্রদান;  

5. ইসলার্মক ফাউবন্ডেন  র্েযা মন্ত্রণালয় এবাং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালবয়র সাবথ সমন্বয় কবর সাংর্িষ্ট মন্ত্রণালবয়র অধীন 

দপ্তর/সাংস্থ্ার শস্টকবহাল্ডারবদর র্নবয় মাদকর্ববরাধী কম িোলার আবয়াজন; 

6. অর্ধদপ্তবরর অিাবরেন ও শগাবয়ন্দা োখার আধুর্নকায়নঃ শমাবাইল ট্রোর্কাং সুর্বধা িাওয়ার জন্য অর্ধদপ্তরবক 

র্বটিআরর্সর সাংর্িষ্ট  োখায় অন্তর্ভ িক্ত করা এবাং মাদকপ্রবণ এলাকায় আলাদা শমাবাইল ট্রোর্কাং র্ন্ত্রিার্ি সরবরাহ 

করা; 

7. ‘মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ (োংবশাধন) আইন, ২০২০’ এর ৬৮(২) ধারার ববধান সমািাববক োংবিষ্ট েকল বববধমালা 

চূড়ান্তকরণ; 

8. উচ্চ র্েযাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গবণ ভর্িি  ড্রাইর্ভাং লাইবসন্স প্রার্প্তর শযবে এবাং িাকুর্রবি র্নবয়াবগর শযবে মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ 

আইন, 2018 এর ধারা-24/4 শমািাববক র্বর্ধ বারা র্নধ িার্রি িদ্ধর্িবি শিাি শর্স্ট পুবরাপুর্র িালুকরণ; এবাং 

 

9. কারাগাবর মাদকাসর্ক্ত র্ির্কৎসা ও কাউবন্সর্লাং এর ব্যবস্থ্া করা। 

 

মেবময়াদী কম িির্রকল্পনাঃ 

1. মাদবকর অিব্যবহার র্ভর্ত্তক মাদকর্ববরাধী ের্ ির্ফল্ম, টির্ভ র্ফলার, প্রামাণ্য র্িে ও মাদকর্ববরাধী অনুষ্ঠান র্নম িাণ ও 

প্রিার; 

2. মাদকর্ববরাধী প্রিার-প্রিারণায় ইবলকট্রর্নক ও র্প্রণ্ট র্মর্িয়াবক সম্পৃক্তকরণ; 

3. মাের্মক হবি িদুর্ধ্ি ির্ িাবয়র প্রর্িটি র্েযা প্রর্িষ্ঠাবন মাদকর্ববরাধী কর্মটি গেন; 

4. অর্ধদপ্তবরর অিাবরেন ও শগাবয়ন্দা োখার আধুর্নকায়নঃ শগাবয়ন্দা সাংস্থ্া ও পুর্লে র্বভাবগর সহায়িায় অর্ধদপ্তবরর 

সকল এনবফাস িবমন্ট সদস্যবক যুবগািবর্াগী  প্রর্েযণ শদয়া ও িার্াববজ তির্রর জন্য দয জনবল সৃর্ষ্ট করা;   

5. অর্ধদপ্তবরর কম িকিিা-কম িিারীবদর জন্য প্রর্েযণ একাবির্ম স্থ্ািন । 
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দী িবময়াদী কম িির্রকল্পনাঃ 

1. অর্ধদপ্তরবক আধুর্নক ও যুবগািবর্াগী বার্হনী র্হবসবব গবড় শিালা; 

2. প্রর্িটি র্েযা প্রর্িষ্ঠাবন গঠিি কর্মটির শফাকাল িবয়ন্ট  র্েযকবক মাদক সবিিনিামূলক র্বষবয় প্রর্েযণ প্রদান; 

3. ৭টি (রাজোহী  র্সবলর্  বর্রোল  খলনা  িট্টোম  রাংপুর ও ময়মনর্সাংহ) র্বভাগীয় েহবর ২০০ েয্যা র্বর্েষ্ট  সরকার্র 

মাদকাসর্ক্ত র্নরাময় শকন্দ্র স্থ্ািন; 

4. প্রর্িটি শজলায় মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর শজলা কার্ িালবয়র জন্য র্নজস্ব ভবন র্নম িাণ এবাং 

5. বাাংলাবদবে মাদকাসক্তবদর জর্রি করা। 

মাদকেমস্যা ও েমাধাবন করণীয়ঃ  মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর ১৯৯০ োবল প্রবিষ্ঠালি সেবক েমাজবক মাদকমুক্ত করার 

প্রিেয় বনবয় কাজ কবর  াবে। ববেজুবড় মাদকবক এখন ভয়ঙ্কর ববপদ ব বেবব সদখা  বে। গভীর এই ববপদ রািারাবি কাটিবয় 

ওঠা  াবব না। েমূবল উৎপাটন করাও ে জ নয়। িবব বাস্তববভবত্তক ও সকৌশলী পদবক্ষবপ মাদক েমস্যা বনরেবন দ্রুি োফল্য 

আেবি পাবর। নববেক পবরবস্থবি ববববিনা ও বাাংলাবদবশর সপ্রক্ষাপবট বকছু পদবক্ষপ  বি পাবর বনম্নরূপ- 

1. ববেমাবনর প্রবিষ্ঠান : মাদক আগ্রােন সঠকাবি যুক্তরাষ্ট্র-বৃবটবনর মবিা উন্নি সদশগুবলার আদবল পৃেক প্রবিষ্ঠান 

ব বেবব মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তরবক গবড় তুলবি পদবক্ষপ সনওয়ার ববষয়টি ভাববি  বব। োরকো  বলা, এ 

অবধদপ্তরবক ববেমাবন উন্নীি করবি  বব; 

2. িাইবকাং সফাে ি : অবধদপ্তবরর এনবফাে িবমন্ট শবক্তশালী করার জন্য ববভাগীয় শ র এবাং বেটি কবপ িাবরশনেমূব  র োব-

এর মবিা িাইবকাং সফাে ি সৃবষ্ট করা স বি পাবর; 

3. সবেরকাবর প্রবিষ্ঠাবনর অাংশগ্র ণ : জনেবিিনামূলক কা িক্রম অব্যা ি রাখার প্রবয়াজবন এনবজও বশক্ষা প্রবিষ্ঠান 

এবাং কবমউবনটি বলডারবদর অাংশগ্র ণ বনবিি করা; 

4. বমবডয়ার ভূবমকা : ইবলকট্রবনক ও বপ্রন্ট বমবডয়াবক মাদকবববরাধী জনেবিিনিা সৃবষ্টবি েম্পৃক্ত করা; 

5. সজলাবভবত্তক আন্তজিাবিক মাবনর বনরাময় সকন্দ্র : মাদকােক্তবদর বিবকৎো প্রদাবনর জন্য প্রবিটি সজলায় 

আন্তজিাবিক মাবনর বনরাময় সকন্দ্র গবড় তুলবি  বব; 

6. েীমান্ত ও সেফটি সনটওয়াকি : েীমান্ত এলাকায় মাদক পািাবর জবড়ি অবি দবরদ্রবদর ববকল্প কম িোংস্থাবনর সুব াগ 
সৃবষ্ট করা এবাং সেফটি সনটওয়াবকির আওিায় আনা; 

7. একাবডবমক বশক্ষা : পাঠ্যবইবয় আরও গুরুত্ব বদবয় মাদবকর উপর ববষয় েবন্নববশ করবি  বব। 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর মাদক আগ্রােবনর মবিা বহুমুখী ও জটিল একটি েমস্যা েমাধাবন কাজ কবর  াবে । প্রবিষ্ঠাবনর 

কম িকিিা-কম িিারীরা িাবদর ওপর অবপ িি দাবয়ত্ব পালবন েবিষ্ট রবয়বেন। ব্যবক্তস্বাবে ির ঊবর্ধ্ি উবঠ েিিা ও বনষ্ঠার েবঙ্গ কাজ 

কবর  াবেন িারা। বকন্তু শুধু আইবনর প্রবয়াগ কবর সকাবনা একক োংস্থার পবক্ষ এ জটিল েমস্যা েমাধান েম্ভব নয়। েরকাবর 

ও সবেরকাবর প্রবিষ্ঠানেমূ , েমাবজর েব িস্তবরর বববশষ কবর বশক্ষক, ধমীয় সনিা, বববভন্ন সপশাজীবী এবাং গণমােবমর েবম্মবলি 

প্রবিষ্টায় মাদকবববরাধী োমাবজক আবন্দালন গবড় সিালার ওপর গুরুত্ব বদবি  বব। সদবশ মাদবকর প্রবা  সরাধ কবর েরবরা  

বনয়ন্ত্রণ, জনেবিিনিা সৃবষ্ট কবর িাব দা হ্রাে এবাং ক্ষবি কমাবি আেক্তবদর বিবকৎো ও পুনব িােবন অবধদপ্তর েবব িাচ্চ বনষ্ঠার 

েবঙ্গ দাবয়ত্ব পালন করবে। ব্যাপক পবরেবরর এ কা িক্রম আবরা সবগবান ও ফলপ্রসূ করবি প্রাবিষ্ঠাবনক োমথ্যি বৃবে, কমীবদর 

দক্ষিা ও মাবনান্নয়ন প্রবয়াজন। এবক্ষবে েবার আন্তবরক ে ব াবগিা অিেন্ত জরুবর। িা বলই জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর 

র মাবনর স্ববের সোনার বাাংলা এবাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স াবষি মাদকমুক্ত সদশ গড়ার কাবিক্ষি লক্ষে অবজিি  বব।   
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ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তর 

সুরক্ষা সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। 
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ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তর 

সুরক্ষা সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। 

 

ভূবমকা: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র সুরক্ষা সেবা ববভাবগর অধীন ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তর েরকাবরর একটি সেবাধমী 

প্রবিষ্ঠান। দুজিয় ো ে, অবমি মবনাবল আর দৃঢ়প্রিেবয় গবি, সেবা ও িোবগর মূল মবন্ত্র উজ্জীববি  বয় এই প্রবিষ্ঠাবনর কমীগণ 

েব িদা মানব সেবায় বনবয়াবজি। প্রাকৃবিক ও মানবসৃষ্ট েকল দুব িাবগ েরকাবরর প্রেম োড়াদানকারী প্রবিষ্ঠান ব বেবব কাজ 

কবর ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তর। 

ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তর বিিমাবন অবিপ্রবিবরাধ ও বনব িাপণে  অন্যান্য বহুমাবেক সেবায় বনবয়াবজি। বিিমান 

েরকার এ প্রবিষ্ঠাবনর েক্ষমিা বৃবেবি বাস্তবমুখী বববভন্ন পদবক্ষপ গ্র ণ করায় একবদবক প্রবিষ্ঠানটির সেবার গুণগিমান উন্নীি 

 বয়বে, অপরবদবক প্রবিষ্ঠানটির সেবামূলক কা িক্রমও েম্প্রোবরি  বয়বে।  

ক্রমববকাশ: প্রদাবনর লবক্ষে পদক নীবিমালা প্রণয়ন করা  য়। 

১৯৩৯-৪০ োবল িৎকালীন বব্রটিশ েরকার কর্তিক অববভক্ত বব্রটিশ ভারবি কলকািা শ বরর জন্য কলকািা ফায়ার োবভ িে  

এবাং অববভক্ত বাাংলার জন্য (কলকািা ব্যিীি) সবঙ্গল ফায়ার োবভ িে প্রবিবষ্ঠি  য়। 

১৯৪৭ োবল ভারিবষ ি ববভবক্তর পর সবঙ্গল ফায়ার োবভ িে পূব ি পাবকস্তান ফায়ার োবভ িে নাবম আত্মপ্রকাশ কবর। িৎকালীন 

ঢাকার েদর াট ফায়ার সস্টশন পূব ি পাবকস্তান ফায়ার োবভ িে স ডবকায়াট িাে ি ব বেবব প্রবিষ্ঠা লাভ কবর এবাং বমঃ এম আর ভূ ুঁইয়া 

পূব ি পাবকস্তান ফায়ার োবভ িে-এর প্রধান ব বেবব দাবয়ত্ব পালন কবরন। 

১৯৭১ োবলর ১৬ বডবেম্বর জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মাবনর ববলষ্ঠ সনর্তবত্ব স্বাধীনিা লাবভর পর পূব ি পাবকস্তান 

ফায়ার োবভ িে বাাংলাবদশ ফায়ার োবভ িে পবরদপ্তবর রূপ লাভ কবর। সে েময় পবরিালক ব বেবব দাবয়ত্ব পালন কবরন বমঃ নূরুল 

কবরম জুনাবয়দ। 

১৯৭৮ োবল ফায়ার োবভ িবের েদর দপ্তর ঢাকার েদর াট সেবক ঢাকার কাজী আলাউেীন সরাবড স্থানান্তর করা  য়। 

১৯৮১ োবলর ৯ এবপ্রল েরকাবর উবযাবগ ফায়ার োবভ িে পবরদপ্তর এবাং বেবভল বডবফন্স পবরদপ্তবরর েমিবয় ফায়ার োবভ িে ও 

বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তর প্রবিষ্ঠা করা  য়। পবর েড়ক ও জনপে ববভাবগর সরেবকউ ইউবনটবক এর োবে োংযুক্ত করা  য়। 

২০১৩ োবলর ৬ সেব্রুয়াবর ‘ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স নারী কল্যাণ েবমবি’ মব লা ববষয়ক অবধদপ্তবরর বনবন্ধন লাভ 

কবর।   

২০১৬ োবলর ৬ বডবেম্বর ফায়ার োবভ িে ওবয়লবফয়ার ট্রাস্ট গঠন করা  য়। ২০১৮ োবলর ৪ নবভম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

অনুগ্র পূব িক ফায়ার োবভ িে ওবয়লবফয়ার ট্রাবস্ট ২০ সকাটি টাকা বেডমাবন প্রদান কবরন।  

২০১৮ োবলর ১৭ সেবেম্বর সস্টশন অবফোর ও েমমান পদ এবাং ওয়ার াউজ ইন্সবপটর পবদর সবিন ও ম িাদা বৃবে করা  য়। 

২০২০ োবলর ৩ সফব্রুয়াবর বলডার এবাং ফায়ারম্যান ও েমমান পদগুবলার সবিন ১৮িম সগ্রড সেবক ১৭িম সগ্রবড উন্নীি করা 

 য়। 
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২০২০ োবলর ২৬ জুলাই েরকাবর কম িিারী কম িরি অবস্থায় মৃতুেবরণ করবল িার পবরবার ৮ লাখ এবাং স্থায়ীভাবব অক্ষম  বল 

৪ লাখ টাকা প্রাবপ্ত োংক্রান্ত জনপ্রশােন মন্ত্রণালবয়র আবে িক অনুদান নীবিমালায় ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্সবক অন্তর্ভ িক্ত 

করা  য়। 

২০২০ োবলর ২৩ আগস্ট অবধদপ্তবরর কম িকিিা-কম িিারীর ব্যবহৃি ৩ রবির ইউবনফরবমর বডজাইন, রাং ও সপবটন্ট-এর বনবন্ধন 

স্বত্ব লাভ কবর ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স।  

২০২০ োবলর ২৬ নবভম্বর অপাবরশনাল কাবজ বীরত্বপূণ ি অবদাবনর স্বীকৃবি ব বেবব অপাবরশনাল কমীবদর জন্য  রাষ্ট্রীয় পদক 

প্রদাবনর লবক্ষে পদক নীবিমালা প্রণয়ন করা  য়। 

 

রূিকল্প     : অর্িকাণ্ডসহ সকল দুবর্ িাগ শমাকার্বলা ও নাগর্রক সুরযা র্নর্িিকরবণর মােবম এর্েয়ার অন্যিম শেষ্ঠ  

        প্রর্িষ্ঠান র্হবসবব সযমিা অজিন। 

 

অবভলক্ষে   : দুব িাগ-দু িটনায় জীবন ও েম্পদ রক্ষার মােবম বনরাপদ বাাংলাবদশ গবড় সিালা। 

 

আইন ও বববধ: 

Fire Service Ordinance-1959 রব ি কবর ২০০৩ োবল প্রণীি ‘অবি প্রবিবরাধ ও বনব িাপণ আইন-২০০৩’ ৈারা বিিমাবন 

ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরর কা িক্রম পবরিাবলি ও বনয়বন্ত্রি  বে। কা িকর রবয়বে বেবভল বডবফন্স 

অোট-১৯৫২-ও। এোড়া ‘অবি প্রবিবরাধ ও বনব িাপণ বববধমালা’-এর োংবশাধন প্রবক্রয়া চূড়ান্ত অনুবমাদবনর অবপক্ষায় আবে। 

 

ম ান মুবক্তযুবে ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফবন্সর অবদানঃ 

জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজবুর র মান ১৯৭১ োবলর ৭ই মাি ি সরেবকাে ি ময়দাবন িাঁর ঐবি াবেক ভাষবণ বজ্রকবে স াষণা 

কবরনঃ ‘এবাবরর োংগ্রাম আমাবদর মুবক্তর োংগ্রাম, এবাবরর োংগ্রাম স্বাধীনিার োংগ্রাম।’ িখন পলাশী ফায়ার সস্টশবনর 

ভারপ্রাপ্ত কম িকিিা সমাঃ নূরুল ইেলাম স্থানীয় োে-জনিাবক ‘অবিবনরাপত্তা’ ববষয়ক প্রবশক্ষণ সদয়ার নাবম মুবক্তব াোবদর 

োংগঠিি কবরন। এবি প্রিে বক্ষপ্ত  বয় পাবকস্তাবন  ানাদার বাব নী পলাশী ফায়ার সস্টশবনর অভেন্তবর প্রববশ কবর োবরবেভাবব 

দাঁড় কবরবয় অবিবেনা ও োংগ্রামী োে-জনিার ওপর ব্রাশ ফায়ার কবর। এবি  টনাস্থবলই শব দ  ন পলাশী ফায়ার সস্টশবনর 

৯ জন অবিবেনা ও স্থানীয় ৭ জন োে-জনিা।  

   

জাবির বপিা এবাং বীর শব দবদর স্মরবণ বনবম িি বমরপুর সট্রবনাং কমবপ্লবক্সর শব দ স্মৃবিস্তবম্ভ ববনম্র েো 
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একইভাবব োরাবদবশর বববভন্ন ফায়ার সস্টশবনর অবিবেনারা ম ান মুবক্তযুবে অাংশ সনন। ফায়ার োবভ িে ফুটবল দবলর িদানীন্তন 

সখবলায়াড় মুবক্তযুবে শা াদি বরণকারী শব দ িান্দুর নাবম পবর বগুড়ায় গবড় ওবঠ শব দ িান্দু সস্টবডয়াম। নাম না জানা আবরা 

অবনক অবিবেনাই ম ান মুবক্তযুবে আত্মাহুবি বদবয়বেন। ম ান মুবক্তযুবে বাাংলাবদশ ফায়ার োবভ িবের আত্মাহুবি সদয়া এেব 

অবিবেনা বীর শব দবদর স্মরবণ ঢাকার বমরপুবর অববস্থি ফায়ার োবভ িবের সট্রবনাং কমবপ্লবক্স বিিমান েরকাবরর েমবয় গবড় 

উবঠবে ‘শব দ স্মৃবিস্তম্ভ’।  

মুবক্তযুবে োরাবদবশ শব দ অবিবেনা ও োে-জনিাবদর মবে শা াদি বরণকারী ৩২ জবনর নাবমর িাবলকা পাওয়া  ায়। এরা 

 বলন ১. শব দ আলমাে আলী, ফায়ারম্যান, পলাশী ব্যারাক ফায়ার সস্টশন, ঢাকা; ২. শব দ আবদুল  াবকম, ফায়ারম্যান, 

পলাশী ব্যারাক ফায়ার সস্টশন, ঢাকা; ৩. শব দ আওলাদ স াবেন, ফায়ারম্যান, পলাশী ব্যারাক ফায়ার সস্টশন, ঢাকা; ৪. শব দ 

অবখল উবেন, ফায়ারম্যান, পলাশী ব্যারাক ফায়ার সস্টশন, ঢাকা; ৫. শব দ  াববব খান, বলডার, পলাশী ব্যারাক ফায়ার সস্টশন, 

ঢাকা; ৬. শব দ আবেল আলী, রাইভার, পলাশী ব্যারাক ফায়ার সস্টশন, ঢাকা; ৭. শব দ আবুল  াবেম, রাইভার, পলাশী ব্যারাক 

ফায়ার সস্টশন, ঢাকা; ৮. শব দ ওয়াজুবেন, রাইভার, পলাশী ব্যারাক ফায়ার সস্টশন, ঢাকা; ৯. শব দ আব্দুল  াবলম, রাইভার, 

পলাশী ব্যারাক ফায়ার সস্টশন, ঢাকা; ১০. শব দ আব দ আলী জাব দ, ফায়ারম্যান, সিজগাঁও ফায়ার সস্টশন, ঢাকা; ১১. শব দ 

মবজবর র মান, ফায়ারম্যান, েদর াট ফায়ার সস্টশন, ঢাকা; ১২. শব দ শবফউবেন সবপাবর, ফায়ারম্যান, আদমজী (সডমরা) 

ফায়ার সস্টশন, ঢাকা; ১৩. শব দ সদবাশীষ বড়ুয়া, ফায়ারম্যান, আগ্রাবাদ ফায়ার সস্টশন, িট্টগ্রাম; ১৪. শব দ আব্দুল গফুর, 

ফায়ারম্যান, বাবয়জীদ সবাস্তামী ফায়ার সস্টশন, িট্টগ্রাম; ১৫. শব দ আবমনুল ইেলাম, ফায়ারম্যান, িাঁপাইনবাবগে ফায়ার 

সস্টশন; ১৬. শব দ মকবুল স াবেন, সস্টশন অবফোর, িাঁপাইনবাবগে ফায়ার সস্টশন; ১৭. শব দ আবুল স াবেন (েপবরবাবর), 

সস্টশন অবফোর, নওগাঁ ফায়ার সস্টশন; ১৮. শব দ সমাঃ শবফউিা , রাইভার, নওগাঁও ফায়ার সস্টশন, রাজশা ী; ১৯. শব দ 

আবুল স াবেন, ফায়ারম্যান, রাজশা ী েদর  ফায়ার সস্টশন, রাজশা ী; ২০. শব দ আবু সুবফয়ান, ফায়ারম্যান, নেয়দপুর ফায়ার 

সস্টশন; ২১. শব দ নূরুল হুদা, ফায়ারম্যান, নেয়দপুর ফায়ার সস্টশন; ২২. শব দ আবদুল মান্নান, ফায়ারম্যান, বগুড়া ফায়ার 

সস্টশন; ২৩. শব দ আবদুর রব ম, ফায়ারম্যান, লালমবনর াট ফায়ার সস্টশন; ২৪. শব দ আবুল কালাম আজাদ, রাইভার, 

লালমবনর াট ফায়ার সস্টশন; ২৫. শব দ মাসুদুল আলম খান িান্দু, ফায়ার োবভ িে ফুটবল দবলর সখবলায়াড়। এোড়া পলাশী 

ফায়ার সস্টশবনর অবিবেনাবদর োবে শব দ  ন ৭ োে-জনিা। এরা  বলন ১. শব দ কামাল উেীন, োংগ্রামী োে, পলাশী ব্যারাক 

ফায়ার সস্টশন, ঢাকা; ২. শব দ আব্দুল  াবদ, োংগ্রামী োে, পলাশী ব্যারাক ফায়ার সস্টশন, ঢাকা; ৩. শব দ সমাঃ শামসুবেন, 

োংগ্রামী োে, পলাশী ব্যারাক ফায়ার সস্টশন, ঢাকা; ৪. শব দ স দাবয়ি উিা , োংগ্রামী জনিা, পলাশী ব্যারাক ফায়ার সস্টশন, 

ঢাকা; ৫. শব দ সমাঃ মজনু বময়া, োংগ্রামী জনিা, পলাশী ব্যারাক ফায়ার সস্টশন, ঢাকা; ৬. শব দ মমিাজ উবেন, োংগ্রামী 

জনিা, পলাশী ব্যারাক ফায়ার সস্টশন, ঢাকা; ৭. শব দ িাজ উবেন, োংগ্রামী জনিা, পলাশী ব্যারাক ফায়ার সস্টশন, ঢাকা। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর োনুগ্র  অনুদানঃ েরকাবরর দাবয়ত্ব গ্র বণর পর জািীয় োংেবদর প্রেম অবধববশবন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

সশখ  াবেনা োরাবদবশর প্রবিটি উপবজলায় নূেনিম একটি কবর ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স সস্টশন বনম িাবণর যুগান্তকারী 

স াষণা সদন। এর আবগ ফায়ার োবভ িে েপ্তা -এর উবৈাধনী অনুষ্ঠাবন অনুগ্র পূব িক প্রধান অবিবে ব বেবব উপবস্থি  বয় বিবন 

ফায়ার োবভ িেবক সঢবল োজাবনার বনবদ িশনা সদন। বিবন ফায়ার োবভ িে ওবয়লবফয়ার ট্রাস্টবক ২০ সকাটি টাকার অনুদান (বেড 

মাবন) বদবয়বেন। এোড়া বিবন েম্প্রবি ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্সবক ৩টি জামু্ব কুশন  স্তান্তর কবরন। েববিবয় উবিখব াগ্য 

 বলা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু ফায়ার একাবডবম করার ববষবয় োনুগ্র  েম্মবি জ্ঞাপন কবরবেন।  
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফায়ার োবভ িে ওবয়লবফয়ার ট্রাস্টবক েম্প্রবি 

২০ সকাটি টাকার বেডমাবন প্রদান কবরন  

েম্প্রবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফায়ার োবভ িেবক ৩টি জামু্ব কুশন 

 স্তান্তর কবরন 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক ২০টি ফায়ার সস্টশবনর শুভ উবৈাধন: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭ বডবেম্বর ২০২০ অনুগ্র পূব িক োরা 

সদবশ বনম িাণেম্পন্ন ২০টি ফায়ার সস্টশবনর শুভ উবৈাধন কবরন। বভবডও কনফাবরবন্সর মােবম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স  ২০টি 

ফায়ার সস্টশবনর শুভ উবৈাধন কবরন িার মবে ১৯টি ফায়ার সস্টশন ১৫৬ প্রকবল্পর এবাং ১টি ফায়ার সস্টশন োংবশাবধি ৪৬ 

প্রকবল্পর। ১৫৬ প্রকবল্পর ফায়ার সস্টশনগুবলা  বলাঃ নওগাঁ সজলার রাণীনগর ফায়ার সস্টশন; সমৌলভীবাজার সজলার রাজনগর; 

রাজশা ী সজলার সমা নপুর; িাঁপাইনবাবগে সজলার নাবিাল; পাবনা সজলার আট বরয়া; বব.বাবড়য়া সজলার নবীনগর; 

শবরয়িপুর সজলার জাবজরা; বকবশারগে সজলার কবরমগে; বগুড়া সজলার শা জা ানপুর ও আদমবদ ী; জয়পুর াট সজলার 

সক্ষিলাল; োিক্ষীরা সজলার আশাশুবন ও কলাবরায়া; সনেবকাণা সজলার বার াট্টা; ববরশাল সজলার ব জলা; মাবনকগে সজলার 

 বররামপুর; বপবরাজপুর সজলার ইন্দুরকানী; িট্টগ্রাম সজলার েন্দ্বীপ, পাবনা সজলার োঁবেয়া এবাং োংবশাবধি ৪৬ প্রকবল্পর 

সুনামগে সজলার ববেম্ভরপুর ফায়ার সস্টশন। 

 

  

২৭ বডবেম্বর ২০২০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন সেবক বভবডও 

কনফাবরবন্সর মােবম ২০টি ফায়ার সস্টশবনর শুভ উবৈাধন কবরন। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক উবৈাধন  ওয়া মাবনকগবের 

 বররামপুর ফায়ার সস্টশন 
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২০২০ োবলর ২৭ বডবেম্বর ২০টি ফায়ার সস্টশবনর শুভ উবৈাধন 

অনুষ্ঠাবন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রীে  অন্যরা উপবস্থি 

বেবলন। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক উবৈাধন  ওয়া রাজশা ীর সমা নপুর 

ফায়ার সস্টশন। 

ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স েপ্তা -২০২০ উদ াপন: ১৯ সেবক ২১ নবভম্বর ২০২০ োরা সদবশ স্বাস্থেবববধ সমবন েীবমি 

কম িসূবি বনবয় ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স েপ্তা  পাবলি  য়। ২০২০ োবলর ১৯ নবভম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেবক বভবডও 

কনফাবরবন্সর মােবম ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স েপ্তা -২০২০-এর শুভ উবৈাধন কবরন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী 

জনাব আোদুজ্জামান খান, এমবপ। এ েময় েপ্তাব র উবৈাধন সভনুে ফায়ার োবভ িষ ও বেবভল বডবফন্স সট্রবনাং কমবপ্লক্স, বমরপুবর 

অবধদপ্তবরর ম াপবরিালক ও পবরিালকগণে  ঊর্ধ্িিন কম িকিিাগণ উপবস্থি বেবলন। জনেবিিনিা বৃবের পবরকল্পনা বাস্তবায়ন 

এবাং জনেমৃ্পক্তিার উবেবশ প্রবিবের এই কম িসূবি পালন করা  বয় োবক।   

  

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেবক মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফায়ার োবভ িে েপ্তা -২০২০-এর শুভ উবৈাধন স াষণা কবরন 

বীরত্বপূণ ি অবদাবনর স্বীকৃবি ব বেবব রাষ্ট্রীয় পদক প্রদান: ২০২০ োবলর ২১ নবভম্বর ফায়ার োবভ িে েপ্তাব র েমাপনী বদববে 

বীরত্বপূণ ি অবদাবনর স্বীকৃবি ব বেবব ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরর ৪৪ জন কম িকিিা-কম িিারীবক রাষ্ট্রীয় পদক 

প্রদান করা  য়। অপাবরশনাল কাবজ ো েীকিা ও বীরত্ব প্রদশ িবনর জন্য এবদর মবনাবনি করা  য়। ফায়ার োবভ িে ও বেবভল 

বডবফন্স েপ্তা -২০২০ এর েমাপনী বদববে অনুষ্ঠাবনর প্রধান অবিবে সুরক্ষা সেবা ববভাবগর িৎকালীন েবিব জনাব সমাঃ 

শব দুজ্জামান অনুগ্র পূব িক পদকপ্রাপ্তবদর পদক পবরবয় সদন। উবিখ্য, বিিমান েরকার রাষ্ট্রীয় পদবকর োংখ্যা প্রবি বেবরর জন্য 

৪টি সেবক বৃবে কবর ৫০টি এবাং েম্মানী ১০,০০০ টাকা সেবক বৃবে কবর েবব িাচ্চ ১ লাখ টাকায় বনধ িারণ কবরবে। পদকপ্রাপ্তবদর 

মাবেক েম্মানীর পবরমাণও ১৫০ টাকা সেবক বৃবে কবর ১৫০০ টাকা করা  বয়বে। উবিখ্য, ২০২০ োবলর ২৬ নবভম্বর এই পদক 

প্রদাবনর ববষবয় নীবিমালা প্রণয়ন করা  য়। 
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সপশাগিকাবজ অেীম ো বেকিার স্বীকৃবি রাষ্ট্রীয় পদক পবরবয় বদবেন সুরক্ষা সেবা ববভাবগর িৎকালীন েবিব জনাব 

সমাঃ শব দুজ্জামান। 

 

 

ফায়ার োবভ িবের কা িাববল: 

 (১) অবিবনব িাপণ, অবিপ্রবিবরাধ ব্যবস্থা সজারদার করা এবাং স বকাবনা দু িটনা/দুব িাবগ অনুেন্ধান ও উোরকা ি পবরিালনা 

করা;  

(২) দু িটনা ও দুব িাবগ আ িবদর প্রােবমক বিবকৎো প্রদান, গুরুির আ িবদর দ্রুি  ােপািাবল সপ্ররণ এবাং সরাগীবদর 

অোমু্ববলন্স সেবা প্রদান;  

(৩) অন্যান্য োংস্থার োবে েমিয়োধনপূব িক অবিদু িটনাে  স  সকান দুব িাগ সমাকাববলা ও জান-মাবলর ক্ষয়ক্ষবি কবমবয় 

আনা;  

(৪) বহুিল ভবন, বাবণবজেক ভবন, বশল্প কারখানা ও ববস্ত এলাকায় অবিদু িটনা সরাধকবল্প প্রবয়াজনীয় প্রবশক্ষণ, পরামশ ি 

প্রদান ও ম ড়া পবরিালনা করা;  

  

অবিবনরাপত্তা বৃবেবি গাউবেয়া মাবকিবট ফায়ার োবভ িবের 

েবিিনতুমূলক ম ড়া। 

উন্নয়ন সমলায় ফায়ার োবভ িবের েরোম প্রদশ িনী। 
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(৫) অবধদপ্তবরর কমীবদর অবিবনব িাপণ, উোর ও প্রােবমক বিবকৎো ববষবয় প্রবশক্ষণ প্রদান;  

(৬) বহুিল ভববনর অবিবনরাপত্তামূলক োড়পে প্রদান ও োড়পবের শিিেমূ  বাস্তবায়ন বনবিি করা; 

(৭) আন্তজিাবিক অবিবনব িাপণ ও সবোমবরক প্রবিরক্ষা োংস্থােমূব র োংবগ স াগাব াগ রক্ষা এবাং এিদোংবিষ্ট আন্তজিাবিক 

েভা-বেবমনাবর প্রবিবনবধত্ব করা;  

(৮) অবিবনব িাপণ ও সবোমবরক প্রবিরক্ষা ববষবয় গববষণা কা িক্রম পবরিালনা;  

(৯) অবিবনব িাপণ ও উোরকারী োজ-েরোম সমরামি ও রক্ষণাববক্ষণ;  

(১০) জািীয় জরুবর সেবা-৯৯৯ এ পুবলশ বাব নীর োবে েবম্মবলিভাবব দাবয়ত্ব পালন করা; 

(১১) অবিপ্রবিবরাধে  স -সকাবনা দুব িাগ সমাকাববলায় জনেবিিনিা সৃবষ্টর লবক্ষে কা িক্রম গ্র ণ;  

(১২) জান-মাবলর বনরাপত্তা বৃবেে  দুব িাগ সমাকাববলায় সস্বোবেবক নিবর করা;  

(১৩) েরকাবর, আধােরকাবর, স্বায়ত্তশাবেি প্রবিষ্ঠানেমূব র কম িকিিা-কম িিারী, জনোধারণ ও বশক্ষােীবদর অবিবনব িাপণ, 

অবিপ্রবিবরাধ ও প্রােবমক বিবকৎো ববষবয় প্রবশক্ষণ প্রদান;  

(১৪) ওয়োর াউজ ও ওয়াকিশপেমূ  পবরদশ িন, পরামশ ি ও শিি োবপবক্ষ নতুন ফায়ার লাইবেন্স প্রদান ও ববযমান লাইবেন্স 

নবায়ন করা;  

(১৫) যুেকালীন েমবয় ববমান  ামলার  াি সেবক রক্ষার জন্য হু ুঁবশয়াবর োংবকবির মােবম েরকাবর, আধােরকাবর ও 

েকল সবেরকাবর প্রবিষ্ঠানবক েিকি করা। 

  

নারায়ণগবের  াবশম ফুবডর অবিবনব িাপণ এবাং এ ববষবয় গণমােবম কো ববলন অবধদপ্তবরর ম াপবরিালক 

 

ফায়ার োবভ িবের নতুন নতুন কা িক্রবম অাংশগ্র ণঃ বিিমান েরকার এ অবধদপ্তবরর েক্ষমিা বৃবেবি বাস্তবমুখী নানা পদবক্ষপ 

গ্র ণ করায় প্রবিষ্ঠানটির সেবার মান স মন উন্নি  বয়বে, সিমবন এর সেবাবক্ষেও অবনক েম্প্রোবরি  বয়বে। বনয়বমি 

কা িক্রবমর পাশাপাবশ এ প্রবিষ্ঠাবনর কমীবাব নী জবঙ্গবববরাধী স ৌে অবভ াবন অাংশ বনবে। এ প িন্ত সমাট ১৯৯ জনবক এ 

োংক্রান্ত প্রবশক্ষণ প্রদান করা  বয়বে। সদবশ কবরানাভাইরাে োংক্রবমি  ওয়ার প্রাোবল িা প্রবিবরাবধ এবাং এ ববষবয় 
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জনেবিিনিা সৃবষ্টবি বববভন্ন কম িসূবি বাস্তবায়ন কবরবে ফায়ার োবভ িে। এোড়া, দুব িাগ/দু িটনা কববলি  িা বির পাশাপাবশ 

পশু-পাবখ-প্রাণী উোর, অসুস্থ/বৃে/প্রবিবন্ধী জনবগাষ্ঠীর িলািবল ে ায়িা ইিোবদ কা িক্রমও বাস্তবায়ন করবে। ঈদ ও নানা 

অনুষ্ঠান-উৎেবব  রমুবখা মানুবষর বনরাপত্তায় লঞ্চ টাবম িনালগুবলাবি ইউবনট সমািাবয়ন, েবড় ববপ িস্ত রাস্তা  ান িলািবলর 

উপব াগীকরণ ইিোবদ বহুমাবেক সেবাকাবজ নতুন কবর যুক্ত  বে ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স। বহুমুখী সপশাগি দাবয়ত্ব 

পালবনর মে বদবয় ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স এখন গণমানুবষর আস্থা আর বনভিরিার প্রিীবক পবরণি  বয়বে। 

  

েবড় ববপ িস্ত রাস্তা  ানিলািল উপব াগী করবেন ফায়ার 

োবভ িে-এর কমীরা। 

 

অবিবনরাপত্তার জন্য অমর একুবশ গ্রন্থবমলায় স্থাবপি ফায়ার 

োবভ িবের বনয়ন্ত্রণ কক্ষ। 

ফায়ার সস্টশবনর পবরোংখ্যানঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবিটি উপবজলায় একটি কবর ফায়ার সস্টশন বনম িাবণর োনুগ্র  বনবদ িশনা 

অনুেরবণ গৃ ীি প্রকবল্পর বাস্তবায়ন কাজ সশষ প িাবয় রবয়বে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়বনর পাশাপাবশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর োনুগ্র  

অনুশােন বাস্তবায়বনর জন্য ফায়ার সস্টশন বনম িাণ প্রকবল্পর আওিায় নতুন নতুন ফায়ার সস্টশন বনম িাণ সশবষ িালু করা  বে। 

এেব প্রকল্প বাস্তবায়ন েম্পন্ন  বল োরাবদবশ ফায়ার সস্টশবনর োংখ্যা বৃবের পাশাপাবশ এ ববভাবগর সেবার মানও েম্প্রোবরি 

 বব। বিিমাবন োরাবদবশ িালু ফায়ার সস্টশবনর োংখ্যা ৪৫৬টি। িলমান প্রকবল্পর কাজ সশষ  বল ফায়ার সস্টশবনর োংখ্যা  বব 

৫৬৭টি। 
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 নতুন ২০টি ফায়ার সস্টশন িালুকরণঃ 

  

২৭ বডবেম্বর ২০২০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক উবৈাধন  ওয়া 

ব্রাহ্মণবাবড়য়ার নবীনগর ফায়ার সস্টশন। 

২৭ বডবেম্বর ২০২০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক উবৈাধন  ওয়া 

২০টি ফায়ার সস্টশবনর নামফলক। 

 

 

িলমান উবিখব াগ্য কা িক্রমঃ অবিঝুুঁবক েফলভাবব সমাকাববলার লবক্ষে ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স কর্তিক বববভন্ন 

প্রবিষ্ঠান, স্থাপনা বনয়বমি জবরপ করার কা িক্রম গ্র ণ করা  বয়বে। এ কা িক্রবমর আওিায় েরকাবর-ববেরকাবর প্রবিষ্ঠাবন, 
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ঢাকা ময়মনস িংহ চট্টগ্রাম রাজশাহী রিংপুর খুলনা বসরশাল স ললট

বিিমাবন িালু ফায়ার সস্টশবনর পবরোংখ্যানঃ

এ শ্রেসি সব শ্রেসি স্থল কাম নদী স  শ্রেসি নদী
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শবপাংমল ও  াটবাজাবর, বশক্ষাপ্রবিষ্ঠাবন,  ােপািাল ও স্বাস্থেবকবন্দ্র এবাং ববস্তেমূব  বেরব্যাপী ম ড়া পবরিালনা করা  বয় 

োবক। এেব ম ড়া ও গণোংব াবগ সস্টকব ার্ল্ারগণও অাংশ সনন। এবি দুব িাগ-ঝুুঁবক কবম আোর পাশাপাবশ দুব িাবগ োড়া 

প্রদাবনর সক্ষবে িাবদর উৎো -উেীপনা বৃবে পায়। বনবি গি আবে িক বেবর ম ড়ার পবরোংখ্যান তুবল ধরা  বলাঃ  

বশক্ষা 

প্রবিষ্ঠাবন 

ম ড়া 

শবপাংমল/ 

 াটবাজাবর 

ম ড়া 

বহুিল ও 

বাবণবজেক 

ভববন ম ড়া 

 ােপািাল ও 

স্বাস্থেবকবন্দ্র 

ম ড়া 

ববস্তবি 

ম ড়ার 

োংখ্যা 

েরকাবর 

প্রবিষ্ঠাবন 

ম ড়া 

সবেরকাবর 

প্রবিষ্ঠাবন 

ম ড়া 

সমাট 

ম ড়ার 

োংখ্যা 

১৯৬৪ ৫৪৯২ ৭১৮ ৮৩২ ৭১০ ৬৩৭৯ ৭৯৯৬ ২৪,০৯১ 

 

  

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পবরবাবরর েদস্যবদর অাংশগ্র বণ িাঁর 

বােভববন অবিবনরাপত্তা ববষয়ক ম ড়া। 

জািীয় দুব িাগ প্রস্তুবি বদববের ম ড়া সশবষ অবধদপ্তবরর 

ম াপবরিালক মব াদবয়র বক্তব্য। 

ববযমান ও প্রস্তাববক বহুিল/বাবণবজেক ভববনর োড়পে প্রদানঃ  অর্ির্নরািত্তা শজারদাবরর লবযে র্বর্ভন্ন েবিি ফায়ার 

সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স অর্ধদপ্তর কর্তিক র্বযমান ও প্রস্তার্বি বহুিল ভবন বা বার্ণর্জেক ভববনর োড়িে প্রদান করা হবয় 

থাবক। শসবা েহণকারীবদর আববদবনর ির্রবপ্রর্যবি ির্রদে িন প্রর্িববদন এবাং শসফটি প্ল্ান র্ািাই-বাোই সাবিবয র্নধ িার্রি 

র্নরািত্তা েিিপূরবণর েবিি এসব োড়িে প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অথ িবেবর প্রদানকৃি োড়িবের ির্রসাংখ্যান র্নবম্ন ত্যবল ধরা 

হবলাঃ 

ক্রর্মক র্বষয় আববদবনর সাংখ্যা োড়িে প্রদাবনর সাংখ্যা 

১ র্বযমান বহুিল ও বার্ণর্জেক ভবন ৭৩৬টি ৫২৯টি 

২ প্রস্তার্বি বহুিল বা বার্ণর্জেক ভবন ৭৪২টি ৭০৩টি 

  

 

সমৌবলক োধারণ প্রবশক্ষণ ও পবরদশ িন: ২০২০-২১ অথ িবেবর ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স অর্ধদপ্তর কর্তিক অর্িকাণ্ড ও 

দু ির্না শরাবধ ৩ ১৩৮টি প্রর্েযণ শকাবস ি শমার্ 1 ০৬,৪৬0 জন সাধারণ নাগর্রকবক শম র্লক সাধারণ প্রর্েযণ প্রদাবনর িাোিার্ে 

সবিিনিা বৃর্দ্ধকবল্প 1৩ ০১০টি গণসাংবর্াগ সম্পন্ন করা হবয়বে। ৯১৬টি বহুিল ভবন এবাং ৪ ৭৯৪টি অন্যান্য প্রর্িষ্ঠান ির্রদে িন 

করা হবয়বে। 
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সপাশাক বশল্প প্রবিষ্ঠাবন প্রবশক্ষণ, ম ড়া ও োবভ ি: শিাোকর্েল্প প্রর্িষ্ঠাবনর র্নরািত্তা বৃর্দ্ধবি শসখাবন কমীবদর সার্ভ িস িাবজির 

র্বর্নমবয় প্রর্েযণ সুর্বধা িালু কবরবে ফায়ার সার্ভ িস। শবে কবয়ক বের ধবর এ র্বষবয় র্বপুল সাড়া লযে করা শগবে। নামমাে 

সার্ভ িস িাবজির মােবম ২০২০-২১ অথ িবেবর শিোকর্েল্প প্রর্িষ্ঠাবন ২৩৬১টি শকাবস ির (প্রর্িটি শকাস ি ২ র্দনব্যািী) মােবম শমার্ 

৯৪ ৪৪০ জন কম িকিিা-কম িিারীবক অর্ির্নরািত্তা র্বষয়ক প্রর্েযণ প্রদান করা হবয়বে। এোড়া এই শসবা সুর্বধার আওিায় শমার্ 

১০৬৮টি শিাোক র্েল্প প্রর্িষ্ঠাবন মহড়া ির্রিালনা করা হবয়বে এবাং অর্ির্নরািত্তা র্বষবয় ৭০টি শিাোকর্েল্প প্রর্িষ্ঠাবনর 

ভবসমূবহ সাবভ ি ির্রিালনা করা হবয়বে। 

 

কবমউবনটি ভলাবন্টয়ার প্রবশক্ষণ ও ভলাবন্টয়াে ি সড পালন: ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স কর্তিক দুব িাগ সমাকাববলার 

প্রস্তুবি ব বেবব ৬২  াজার ভলাবন্টয়ার প্রস্তুবির অাংশ ব বেবব এ প িন্ত ৪৭,৪১৩ জনবক প্রবশক্ষণ প্রদান েম্পন্ন  বয়বে। িলবি 

২০২০-২১ অে িবেবরও ১,৩৮৫ জনবক প্রবশক্ষণ প্রদান করা  বয়বে এবাং ১৩০০ জন পূবব ি প্রবশবক্ষি ভলাবন্টয়ারবক েবিজকরণ 

সকাে ি করাবনা  বয়বে। বববভন্ন দুব িাবগ ভলাবন্টয়ারবদর অবনবকই ফায়ার োবভ িবের োবে অবিবনব িাপণ ও উোরকাবজ অাংশগ্র ণ 

করবেন।কবম  

 

গি ৫ বডবেম্বর ২০২০ ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফবন্সর উবযাবগ বমরপুর সট্রবনাং কমবপ্লবক্স ইন্টারন্যাশনাল ভলাবন্টয়াে ি সড 

পালন করা  য়। এ উপলবক্ষে েীবমি পবরেবর স্বাস্থেবববধ সমবন সশাভা াোে  বদনব্যাপী নানা কম িসূবি পালন করা  য় এবাং 

বববভন্ন দুব িাবগ স্বঃিফূর্িিভাবব োড়া প্রদান ও ো েীকিা প্রদশ িবনর স্বীকৃবি ব বেবব োরা সদশ সেবক বনব িাবিি ভলাবন্টয়ারবদর 

েম্মাননা প্রদান করা  য়। 

  

৫ বডবেম্বর ২০২০ ফায়ার োবভ িবের উবযাবগ বমরপুর সট্রবনাং কমবপ্লবক্স আন্তজিাবিক ভলাবন্টয়ারে ি সড পালন করা  য়। 

 

ফায়ার সেফটি ম্যাবনজার ও ফায়ার োবয়ন্স অোে অকুবপশনাল সেফটি সকাে ি: সদবশ অবিবনরাপত্তা বৃবেবি দক্ষ জনশবক্ত 

নিবরর উবেবি বশল্পপ্রবিষ্ঠাবন কম িরি সজেষ্ঠ কম িকিিাবদর ৬ মাে ব্যাপী “Fire Safety Manager Course” এবাং 

কাবরগবর বশক্ষা সবাবড ির অধীবন “Fire Scince & Occupational Safety Course” নাবমর দুটি সট্রবনাং সকাে ি িালু করা 

 বয়বে, স খাবন ববপুল োড়া লক্ষে করা সগবে। ইবিামবে ঢাকা ও িট্টগ্রাবম এ দু ধরবনর সমাট ২০টি সকাে ি েম্পন্ন  বয়বে, স খাবন 

বশল্পপ্রবিষ্ঠাবনর ১,৮৪৪ জন প্রবশক্ষণ বনবয়বেন। বিিমাবন ১১িম ব্যাবির ৩ বশফবট িলমান সকাবে ি আবরা ১৮০ জন প্রবশক্ষণ 

গ্র ণ করবেন।   
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অন্যান্য প্রবশক্ষণ োংক্রান্ত পবরোংখ্যান: প্রবিবন্ধকিা েবত্ত্বও ২০২০-২১ অে িবেবরও োরা সদবশ ফায়ার োবভ িবের প্রবশক্ষণ 

কা িক্রম অব্যা ি বেল এবাং উবিখব াগ্য োংখ্যক নাগবরকবক এ েময় প্রবশক্ষণ প্রদান করা  বয়বে। এই অে িবেবর মন্ত্রণালয়ে  

বববভন্ন দপ্তবর ৬৪টি ব্যাবি সমাট ৩,৬৮৬ জনবক অবিবনরাপত্তাে  সপশাগি বববভন্ন ববষবয় প্রবশক্ষণ প্রদান করা  বয়বে। ৯৭৫টি 

সেবমনার ও ওয়াকিশবপ (বববশরভাগ অনলাইবন) অাংশগ্র ণ করা  বয়বে। ১৫,৭৩১ জনবক অবিবনরাপত্তা ববষবয় সমৌবলক প্রবশক্ষণ 

প্রদান করা  বয়বে। 

জািীয় জরুবর সেবা-৯৯৯-এর কা িক্রম: জািীয় জরুর্র শসবা-৯৯৯ এর মােবম অোমু্ববলন্স শসবা র্নর্িি করাসহ শর্ শকান 

প্রাকৃর্িক ও মানবসৃষ্ট দুবর্ িাবগ িাৎযর্ণক সাড়া প্রদান করা হবে। এ শসবার সুর্বধা ব্যবহার কবর সাধারণ মানুষ ২০২০-২১ সাবল 

২১ ২৩১টি কবলর মােবম র্বর্ভন্ন জরুর্র শসবা েহণ কবরবেন। এসব কবলর মবে ৭ ১৩২টি র্েল অর্িকাণ্ড সম্পবকি  ৭ ৪১৪টি 

র্েল র্বর্ভন্ন রকম উদ্ধারকাজ সাংক্রান্ত এবাং ১ ৩৩৯টি কল র্েল অোমু্ববলন্স শসবা েহণ সাংক্রান্ত। এর বাইবর ফায়ার সাার্ভ িবসর 

অন্যান্য নানা ধরবনর জরুর্র শসবা েহবণর জন্য জািীয় জরুর্র শসবা ৯৯৯-এ আবরা ৫ ৩৪৬টি কল র্রর্সভ করা হবয়বে। এসব 

দু ির্নার সাংবাদ েহণ কবর িাৎযর্ণক সাড়া প্রদান র্নর্িি করা হবয়বে। এ সার্ভ িবসর আওিায় শসবা প্রদাবনর র্নর্মত্ত রাজস্ব 

খাবি র্বর্ভন্ন কোর্াগর্রর শমার্ ৩৪টি িদ সৃজবনর প্রস্তাব জনপ্রোসন মন্ত্রণালবয় শপ্ররণ করা হবয়বে। সামর্য়ক ব্যবস্থ্ািনা র্হবসবব 

পুর্লে সদস্যবদর সাবথ ফায়ার সার্ভ িবসর ১০ জন ফায়ারফাইর্ারবক জািীয় জরুর্র শসবার র্নয়ন্ত্রণ কবয িালাক্রবম সাব িযর্ণক 

র্িউটিবি র্নবয়ার্জি রাখা হবয়বে। 

অোমু্ববলন্স: প্রবিটি উপবজলায় ফায়ার োবভ িবের অোমু্ববলন্স সেবা েম্প্রোরণ করার লবক্ষে ৩৫৭টি অোমু্ববলন্স ক্রয় করার পবরকল্পনা 

গ্র ণ করা  বয়বে। বিিমান েরকাবরর েমবয় ইবিামবে ফায়ার োবভ িবের অোমু্ববলন্স োংখ্যা ৫০টি সেবক বৃবে সপবয় ১৮৫টি 

 বয়বে। এই 185টি অোমু্ববলবন্সর মােবম শদেব্যািী জরুর্র শরাগী হাসিািাবল স্থ্ানান্তবরর শসবা শদয়া হবে। গি অথ িবেবর 

ক্রয়কৃি আবরা ১০টি অোমু্ববলন্স শসবা শদয়ার জন্য র্েগর্গরই কাজ শুরু করবব। দুবর্ িাগকালীন ও োর্ন্তকালীন দুই সমবয়ই এই 

শসবা ২৪  ন্টা শদয়া হবয় থাবক। প্রর্ি র্ক.র্ম. ৯ র্াকা র্হবসবব ১ম ০৮ র্ক.র্ম. ১০০/- এবাং ১ম ১৬ র্ক.র্ম. ১৫০/- সার্ভ িস িাজি 

র্নবয় এ শসবা শদয়া হবয় থাবক। ২০২০-২১ অথ িবেবর অোমু্ববলন্স কল হবয়বে সব িবমার্ 1৩ ৬6৮টি  শরাগী ির্রবহন করা হবয়বে 

১৩ ৫০৯ জন এবাং সার্ভ িস িাজি বাবদ আদায় হবয়বে ৪১ ২১ 6২০/- (একির্িে লয একুে হাজার েয় েি র্বে) র্াকা। 

নত্যন ফায়ার লাইবসন্স প্রদান ও র্বযমান লাইবসন্স নবায়ন: র্বর্ভন্ন র্েল্প প্রর্িষ্ঠান এর অর্ির্নব িািণ ব্যবস্থ্া র্নর্িিকরণ সাবিবয 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স অর্ধদপ্তর হবি র্নধ িার্রি র্ফস প্রদান সাবিবয ফায়ার লাইবসন্স প্রদান করা হয়। ফায়ার সার্ভ িস 

ও র্সর্ভল র্িবফন্স এর আওিায় ২০20-২০২1 অথ িবেবর নত্যন লাইবসন্স ইসুে করা হবয়বে 15 888টি ও নবায়ন করা হবয়বে 

52 117টি এবাং এ বাবদ শমার্ রাজস্ব আদায় হবয়বে ১০ ৭৭ ৬৪ ৫৯২ র্াকা। এর মবে নত্যন লাইবসন্স ইসুে বাবদ আদায় হবয়বে 

১ ৭৪ ৯৬ ৩৪১ র্াকা এবাং লাইবসন্স নবায়ন বাবদ আদায় হবয়বে ৯ ০২ ৬৮ ২৫১ র্াকা। 

অনলাইবন ই-ফায়ার লাইবন্সে আববদন গ্র ণ কা িক্রম শুরুঃ বশল্প প্রবিষ্ঠাবন অবিবনরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও সজারদার করার 

লবক্ষে ফায়ার লাইবেন্স প্রদাবনর স  প্রিবলি পেবি িালু রবয়বে িাবি প্রযুবক্ত সুববধা সৃবষ্ট করা  বয়বে। বডবজটালাইবজশবনর 

অাংশ ব বেবব নাগবরক সেবা ে জীকরবণর লবক্ষে গিানুগবিক পুরবনা পেবির পবরববিি ই-ফায়ার লাইবেন্স িালু করার উবযাগ 

গ্র ণ করা  বয়বে। পাইলট প্রকবল্পর আওিায় ঢাকায় এই পেবি িালু করা  য়। ২০২০-২১ আবে িক বেবর ঢাকা সজলার অধীবন 

েরবরা কৃি ফায়ার লাইবেন্স-এর ১০০% আববদন অনলাইবন গ্র ণ করা  বয়ে। ই-ফায়ার লাইবেন্স প্রদান প্রবক্রয়াও প িায়ক্রবম 

োরাবদবশ শিভাগ িালু কবর িা িলমান রাখার লক্ষেমাো বনধ িারণ করা  বয়বে। 
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অনলাইবন অন্যান্য সেবা কা িক্রমঃ েরকাবরর বডবজটাল বাাংলাবদশ বববনম িাবণর অাংশ ব বেবব মবন্ত্রপবরষদ ববভাবগর ই গভবন িন্স 

অবধশাখার বনবদ িশনা অনুেরবণ ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরর বববভন্ন ধরবনর সেবাবক ে জীকরণ ও অনলাইন 

করা  বয়বে। এগুবলার মবে উবিখব াগ্য  বলাঃ ই-ফায়ার অোে সেফটি সেবা, বহুিল ভববনর অনাপবত্ত েনদ প্রদান সেবা, 

অনলাইন সস্টার ম্যাবনজবমন্ট বেবস্টম িালুকরণ, ফায়ার সেফটি ম্যাবনজার সকাবে ি ভবিি, ফায়ার োইন্স অোে অকুবপশনাল সকাবে ি 

ভবিি, প্যাবকজ সেবলর মােবম সপাশাক বশল্প প্রবিষ্ঠাবনর জন্য প্রবশক্ষণ সেবা গ্র বণর সক্ষবে অনলাইবন আববদন ও িথ্যবেবা 

প্রাবপ্ত ইিোবদ উবিখব াগ্য। এোড়া ফায়ার োবভ িবের অপাবরশনাল সেবার িথ্য-উপাত্ত োংগ্র  করার জন্য এখন আর কাউবক 

অবধদপ্তবর বা ববভাগীয় অবফবে স বি  য়না, আমাবদর ওবয়বোইবট এেব িথ্য  ালনাগাদ আকাবর সদয়া আবে ববধায় সদবশর 

স বকাবনা প্রাবন্ত ববে েবাই এই সেবা গ্র ণ করবি পাবরন।  

ন্যাশনাল  াইওবয়র ৯০টি পবয়বন্ট ট ল ইউবনট সমািাবয়নঃ দু িটনায় বববশষ কবর েড়ক দু িটনায় োড়া প্রদাবনর েময় হ্রাে 

করার লবক্ষে  াইওবয়ে  সদবশর গুরুত্বপূণ ি ৯০টি স্থাবন ফায়ার োবভ িে এর র োবপড সরেবকউ ইউবনট সমািাবয়ন করা  বয়বে,  া 

োংবক্ষবপ ট ল ইউবনট নাবম পবরবিি। দ্রুিিম েমবয় অবিকাে/দু িটনায় োড়া প্রদাবনর জন্য বিিমাবন এ ইউবনবটর কা িক্রম 

েব িে প্রশাংবেি  বে। শুধু েড়ক দু িটনা নয়, বরাং বববভন্ন েময় অবিদু িটনাে  অন্যান্য দু িটনায়ও দ্রুিিম েমবয়র মবে এেব 

ইউবনট সেবক সরেপন্স করা  বয় োবক। োব িক্ষবণক গাবড়-পাম্প ও জনবল বনবয় প্রস্তুি এবাং সস্টশন সেবক গ্যাপ এবরয়াগুবলাবি 

বনবয়াবজি োকার কারবণ দু িটনার েময় োড়া প্রদাবন েময়বক্ষপণ  য় না। আধুবনক োজেরোবম েবজ্জি অবিবনব িাপণ  ান, 

উোর  ান, টু-হুইলার ওয়াটার বমস্ট ও অোমু্ববলবন্সর মােবম ট ল বডউটির ব্যবস্থা করায় অবিকাে/দু িটনায় োবে োবেই এই 

ইউবনবটর মােবম সেবা প্রদান বনবিি করা েম্ভব  বে। র োবপড সরেবকউ ইউবনবটর োফবল্যর সপ্রক্ষাপবট ভববষ্যবি এেব গ্যাপ 

এলাকায় নতুন নতুন ফায়ার সস্টশন স্থাপবনর প্রবয়াজনীয়িা োমবন এবেবে এবাং এ জন্য প্রকল্প গ্র বণর সিষ্টা িলবে। মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী গি ২৭ বডবেম্বর ২০২০ োরা সদবশ ২০টি ফায়ার সস্টশন উবৈাধবনর েময় এ ববষবয় োনুগ্র  অনুশােন বদবয়বেন। 

বিিমাবন সেই সপ্রক্ষাপটবক োমবন বনবয় প্রকল্প গ্র বণর কা িক্রম িলবে।  

২০২০-২১ অে িবেবর ট ল ইউবনবটর কা িক্রবমর পবরোংখ্যান: 

ববষয় ঢাকা িট্টগ্রাম বেবলট ববরশাল ময়মনবোং  খলনা রাজশা ী রাংপুর 

অবিদু িটনা ৬৮ ৬৪ ০৪ ০৪ ৩৬ ১৯ ০৭ ৫৬ 

েড়ক দু িটনা  ২২৩ ৬৯ ০৩ ৬৩ ১৫২ ৬৪ ১৮৪ ৫০ 

অন্যান্য দু িটনা   ৪৫ ০৪ - ১৩ ১০ ০৩ ২৩ ৩৯ 
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ববডা ও ওয়াোর োবে েমবোিা স্মারক স্বাক্ষরঃ ২০২০-২১ অে িবেবর অনলাইন ওয়ান স্টপ োবভ িবের মােবম সেবা প্রদান 

প্রবক্রয়াবক ে জ করবি বাাংলাবদশ বববনবয়াগ উন্নয়ন কর্তিপক্ষ (ববডা)-এর োবে েমবোিা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর কবরবে 

ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তর। ১১ সফব্রুয়াবর ২০২১ বৃ স্পবিবার েকাল ১১-০০টায় ঢাকার আগারগাঁও সশর-ই-

বাাংলা নগবর অববস্থি ববডা কা িালবয় এই চুবক্ত স্বাক্ষর েম্পন্ন  য়। ফায়ার োবভ িবের পবক্ষ পবরিালক (অপাবরশন ও 

সমইনবটন্যান্স) সল. কবন িল বজল্লুর র মান, বপএেবে এবাং ববডা-এর পবক্ষ পবরিালক (ওয়ান স্টপ োবভ িে অোে সরগুবলটবর বরফম ি) 

জনাব জীবন কৃষ্ণ ো া রায় চুবক্তবি স্বাক্ষর কবরন। স্বাক্ষবরি চুবক্ত অনু ায়ী এখন সেবক সেবা গ্র ণকারী োধারণ জনগণ 

ওএেএে বেবস্টবমর মােবম অবিবনরাপত্তার জন্য নতুন ফায়ার লাইবেন্স োংগ্র , ববযমান ফায়ার লাইবেন্স নবায়ন, বহুিল 

ভববনর োড়পে ইিোবদ সুববধা গ্র ণ করবি পারববন। এোড়া ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবিদু িটনার েময় অবিবনব িাপণ 

কাবজ প্রিোবশি মাোয় প িাপ্ত পাবন েরবরা  সপবি ওয়াোর োবেও েমবোিা স্মারক স্বাক্ষর কবরবে। 

  

সেবাে জীকরণ কম িসূবির অাংশ ব বেবব ববডা’র োবে ফায়ার 

োবভ িবের েমবোিা স্মারক স্বাক্ষর 

সেবাে জীকরণ কম িসূবির অাংশ ব বেবব ওয়াো’র োবে 

ফায়ার োবভ িবের েমবোিা স্মারক স্বাক্ষর 
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অসিদু র্ঘ ট না  ড়ক দু র্ঘ ট না অনযা নয  দু র্ঘ ট না  

২০২০-২১ অে িবেবর ট ল ইউবনবটর কা িক্রম িাট ি

ঢাকা চট্টগ্রাম স ললট বসরশাল ময়মনস িংহ খুলনা রাজশাহী রিংপুর
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ঘূবণ িেড় ইয়াে-এ গৃ ীি কা িক্রমঃ গি অে িবেবর োং টিি ঘূবণ িেড় ‘ইয়াে’-এর েম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষবি কমাবি ববস্তাবরি কম িসূবি 

গ্র ণ কবর ফায়ার োবভ িে। েকল ছুটি বাবিল কবর দুব িাগপ্রবণ এলাকার েকল ফায়ার সস্টশন স্টোেবাই বডউটিবি রাখা  য়। 

সকন্দ্রীয় ও ববভাগীয়ভাবব বনয়ন্ত্রণ কক্ষ খবল োবব িক অবস্থা মবনটবরাংবয়র ব্যবস্থা গ্র ণ। ঘূবণ িেড়-পরবিী উোরকাবজ অাংশ সনয় 

ফায়ার োবভ িে। এোড়া এেব ঘূবণ িেবড়র ফবল স্বাভাববক জীবন াো ব্যা ি  ওয়ার অাংশ ব বেবব রাস্তা াবট জনমানব ও  ান 

িলািল বাঁধাগ্রস্ত  বয় পবড়। ঘূবণ িেড় ‘ইয়াে’-এর েময় ১৮টি উপকূলীয় সজলায় ১০৮টি ফায়ার সস্টশন কর্তিক কা িক্রম পবরিালনা 

করা  য়। এ েময় ওয়াটার সরেবকউ টিম গঠন করা  য় এবাং উক্ত ফায়ার সস্টশবনর জনবলবক স  সকাবনা পবরবস্থবি সমাকাববলায় 

প্রস্তুি রাখা  য়। উক্ত উপকুলীয় সজলায় ৩০১৩ জন ভলাবন্টয়ার প্রস্তুি রাখা  য়। ৭২টি সটাবয়াং সভব কোল, ৩০টি অোমু্ববলন্স, 

০৮টি ওয়াটার সরেবকউ সবাট, ০৭টি ডুবুবর টিম ও ১০৫ সেট উোর েরোম প্রস্তুি রাখা  য়। পাবনববন্দ সমাট ৩৩ জন সলাক ে  

অন্যান্য জীবজন্তু প্রশােবনর োবে উোর কবর বনরাপদ স্থাবন বনবয় স বি ে ব াবগিা প্রদান করা  য়। ঘূবণ িেড় ইয়াে-এ গাে 

উপবড় পবড় রাস্তা  ান িলািবলর অনুপব াগী  বয় পড়বল ক্ষবিগ্রস্ত এলাকার ফায়ার োবভ িবের কমীগণ গাে অপোরণ কবর রাস্তা 

জনমানব ও  ান িলািবলর উপব াগী কবর তুবল।  

সডঙ্গুপ্রবিবরাবধ গৃ ীি কা িক্রমঃ অে িবেবরর মাোমাবে সেবক ঢাকায় সডঙ্গুর প্রবকাপ বাড়বি োবক। েবেময় বশশুরাই এই 

সরাবগ আক্রাবন্তর আশঙ্কা োকবলও এ বের প্রাপ্তবয়স্কবদরও সডঙ্গুবি আক্রান্ত এবাং মারা  াওয়ার  টনা  টবি োবক। সডঙ্গু 

েবড়বয় পড়ার আশঙ্কা সদখা সদয়ার োবে োবে েরকাবর বনবদ িশনা সমবন ঢাকা শ বর অববস্থি েদর দপ্তবরর পাশাপাবশ অন্যান্য 

ফায়ার সস্টশবনও পবরেন্নিা অবভ ান পবরিালনা করা  য় এবাং বেটি করবপাবরশবনর পাশাপাবশ বনজস্ব ব্যবস্থাপনায় বনয়বমি 

মশার ওর্ষধ বেটাবনা  য়। পাশাপাবশ সদবশর অন্যান্য স্থাবনও সডঙ্গু প্রবিবরাবধ পবরেন্নিা অবভ ান পবরিালনাে  প্রবয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্র বণর বনবদ িশনা সদয়া  য়। এেব পদবক্ষবপর কারবণ ফায়ার োবভ িবের সকন্দ্রীয় বনয়ন্ত্রণ কবক্ষর েব িবশষ িথ্যমবি ফায়ার 

োবভ িবের সকাবনা কম িকিিা-কম িিারী বা িাবদর সেবল-বমবয়বদর কাবরা সডঙ্গু আক্রান্ত  ওয়ার  টনা  বটবন। এোড়া ঢাকা দবক্ষণ 

বেটি করবপাবরশবনর উবযাবগ সমাবাইল সকাবট ির বনয়বমি অবভ ান পবরিালনাকারী দল বনব িা ী ম্যাবজবিবটর সনর্তবত্ব ২০২১ 

োবলর জুন মাবে ফায়ার োবভ িবের েদর দপ্তবর সমাবাইল সকাট ি পবরিালনা কবর সকাোও সকাবনা রকম সডঙ্গু মশার লাভিা: গি 

সদখবি না সপবয় েবন্তাষ প্রকাশ কবরন এবাং পবরিালক (প্রশাঃ ও অে ি) মব াদয়বক ও িাঁর মােবম োংবিষ্টবদর ধন্যবাদ জ্ঞাপন 

কবরন। 

  

সডঙ্গু প্রবিবরাবধ বনজস্ব উবযাবগও ফায়ার োবভ িবের অবফে আবিনায় বনয়বমি মশার ওর্ষধ বেটাবনার দৃি। 
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গি অে িবেবরর কবয়কটি উবিখব াগ্য দু িটনায় গৃ ীি কা িক্রম: 

 

বায়তুে োলাি জাবম মেবজদ, ফতুিা, নারায়ণগে-এ অবিদু িটনা ও বববফারণ: 

গি ০৪.০৯.২০২০ িাবরখ ২০:৪৬ বমবনবটর েময় বায়তুে োলাি জাবম মেবজদ, পবিম িিারবাগ, ফতুিা, নারায়ণগবে 

অবিকাে ও বববফারবণর  টনা  বট। োংবাদ সপবয় ফায়ার োবভ িবের নারায়ণগবের বববভন্ন ফায়ার সস্টশন দু িটনাস্থবল 

অবিবনব িাপণ ও উোর অবভ ান পবরিালনা কবর। পবর অবধদপ্তবরর ম াপবরিালক, পবরিালক (অপাঃ ও সমইনঃ)ে  সজেষ্ঠ 

কম িকিিাগণ  টনাস্থবল  ান এবাং প্রবয়াজনীয় বনবদ িশনা প্রদানে   টনাস্থল প িববক্ষবণ কবরন। প্রােবমক প িববক্ষবণ প্রিীয়মান 

 য়, বমবেন গ্যাে েবড়বয় পড়ায় নবদুেবিক স্পাবকির োংস্পবশ ি আোর কারবণ অবিকাবের সূেপাি। ফায়ার োবভ িে কর্তিক গ্যাে 

বডবটটর ব্যব াবরর মােবম মেবজবদর অভেন্তবর ১৭% এলইএল বমবেন গ্যাবের উপবস্থবি পাওয়া  ায়। উক্ত আগুবন মেবজবদ 

নামাজরি ৩৮ জন মুেবি আগুবন দগ্ধ  বয় গুরুির আ ি  ন। আ িবদর ফায়ার োবভ িে ও স্থানীয় জনগণ কর্তিক উোর কবর 

প্রােবমকভাবব স্থানীয় বভবটাবরয়া  ােপািাল ও পবর সশখ  াবেনা বান ি বট্রটবমন্ট  ােপািাবল সপ্ররণ করা  য়।  

   

বায়তুে োলাি জাবম মেবজদ, দু িটনার পর সভিবরর দৃি। উোরকৃি আ িবদর সশখ  াবেনা বান ি বট্রটবমন্ট 

 ােপািাবল বিবকৎো প্রদান। 

 

১ নাং  াবেনা মাবকিট, কারওয়ানবাজার, ঢাকায় োং টিি অবিদু িটনা: গি ২৭.০২.২০২১ রাি ২১.০৭ টায় োংবাদ আবে 

স , ১ নাং  াবেনা মাবকিট, কারওয়ান বাজার-এ আগুন সলবগবে। োংবাদ প্রাবপ্তর োবে োবে সিজগাঁও ফায়ার সস্টশন, সমা াম্মদপুর 

ফায়ার সস্টশন এবাং বেবেকবাজার ফায়ার সস্টশন  বি প্রবয়াজনীয় গাবড়-পাম্প ও ক্রাউড কবিাল টিম আগুবন গমন কবর। পবর 

সজান প্রধান, উপে কারী পবরিালক (ঢাকা সজান-২); ে কারী পবরিালক, ঢাকা; উপপবরিালক, ঢাকা ববভাগ, ঢাকা এবাং 

পবরিালক (অপাঃ ও সমইনঃ) মব াদয় আগুবন গমন কবরন। পবরিালক (অপাঃ ও সমইনঃ) মব াদয়-এর োবব িক িত্ত্বাবধাবন 

২২:১০ বমবনবটর েময় আগুন বনয়ন্ত্রবণ আবে এবাং ২৩:৩০ বমবনবটর েময় উক্ত আগুন েম্পূণ িভাবব বনব িাপণ করা  য়। উবিবখি 

আগুবন টিনবশড ২য় িলা মাবকিবটর ১ম িলায় মুবদ সদাকান, খাবার স াবটল, সমাবাইবলর সদাকান, লুবঙ্গর সগাডাউন ও কাঁিা 

মাবলর সদাকান এবাং ২য় িলায় বববভন্ন পবরমাবপর আবাবেক কবক্ষ োকা বববভন্ন মালামাল ক্ষবিগ্রস্ত  য়। িবব আগুবন সকাবনা 

প্রকার আ ি-বন বির  টনা  বটবন। 
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ঢাকার কারওয়ানবাজাবর অববস্থি  াবেনা মাবকিবট ফায়ার 

োবভ িবের অবিবনব িাপণ। 

অবিবনব িাপণ সশবষ পবরিালক (অপাঃ ও সমইনঃ) মব াদবয়র 

সপ্রে বব্রফ। 

 

উবখয়া বালুখালী সরাব ঙ্গা কোম্প, কক্সবাজার-এ অবিকাে: কক্সবাজাবরর উবখয়া বালুখালীবি অববস্থি সরাব ঙ্গা কোবম্প 

গি ২২-০৩-২০২১ িাবরবখ এক ভয়াব  অবিদু িটনা োং টিি  য়। এই অবিকাবে সরাব ঙ্গা কোবম্পর শিাবধক  র-বাবড় 

ক্ষবিগ্রস্থ  য়। দু িটনার োংবাদ সপবয় ফায়ার োবভ িবের কোম্পেমূব  স্থাবপি অস্থায়ী ফায়ার োবভ িবের কমীরা জনবল ও গাবড়-

পাম্প বনবয় িাবি সরেপন্স কবর। অবিবনব িাপবণর পাশাপাবশ িারা আটবকপড়াবদর উোর কবর। উক্ত আগুবন ৩ জন পুরুষ, ২ জন 

মব লা ও ২টি বশশুে  সমাট ৭ জন অবিদগ্ধ  বয় মারা  ায়। ফায়ার োবভ িে কর্তিক বন িবদর উোর কবর ববডব্যাবগর মােবম 

স্থানীয় পুবলবশর বনকট  স্তান্তর করা  য়। িবব ক্ষবিগ্রস্ত কোবম্পর োংখ্যা, ক্ষবিগ্রস্ত  বরর োংখ্যা, আগুন লাগার কারণ, ক্ষবি ও 

উোবরর পবরমাণ িাৎক্ষবণক বনরূপণ করা েম্ভব  য়বন। 

 

ঢাকা সমবডকোল কবলজ  ােপািাল-এর আইবেইউবি অবিদু িটনা: গি ১৭.০৩.২০২১ েকাল 8.১০টার েময় ঢাকা 

সমবডকোল কবলজ  ােপািাল-২-এর ১০ িলা বববশষ্ট ভববনর ৩য় িলায় কবরানা ইউবনবটর (সকাবভড-১৯) আইবেইউ-সি 

অবিদু িটনা োং টিি  বয়বে। োংবাদ সপবয় পলাশী ফায়ার সস্টশন এবাং বেবেকবাজার ফায়ার সস্টশন সেবক জনবল ও গাবড়-

পাম্প  টনাস্থবল সপৌুঁোয়।  টনাস্থবল বগবয় ফায়ার োবভ িবের কমীরা প্রিে সধাঁয়ায় আইবেইউর সভিবর আটবকপড়া ১ জন সরাগীবক 

জীববি উোর কবরন এবাং অবিবনব িাপণকাজ শুরু কবরন। ইবিামবে উপে কারী পবরিালক, ঢাকা সজান-১; ে কারী পবরিালক, 

ঢাকা ও ে কারী পবরিালক (অপাবরশন)  টনাস্থবল আগমন কবরন। ে কারী পবরিালক, ঢাকা-এর োবব িক িত্ত্বাবধাবন 

 ােপািাবলর কম িকিিা-কম িিারী ও অন্যবদর ে ব াবগিায় ৮.৪০টায় আগুন বনয়ন্ত্রবণ আবে এবাং ৯.৩৫টায় েম্পূণ ি বনব িাবপি  য়। 

সকাবনা বন বির  টনা  বটবন।  
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ঢাকা সমবডকোল কবলজ  ােপািাল ভবন-২ এবাং অবিদু িটনাকববলি আইবেইউ। 

 

মবিবেবলর আদমজী সকাট ি ভববনর অবিকাে: গি ২২.০৩.২০২১ িাবরখ ১৩:৩৪  টিকার েময় মবিবেবলর আদমজী সকাট ি 

বববর্ল্াং, বাাংলাবদশ পাটকল কবপ িাবরশন ভববন অবিকাে োং টিি  বয়বে ববল োংবাদ আবে। োংবাদ পাওয়ার পর বখলগাঁও 

ফায়ার সস্টশবনর মবিবেল ট লরি সফাম সটোর গাবড় এবাং বেবেকবাজার ফায়ার সস্টশন  বি প্রবয়াজনীয় গাবড়-পাম্প ও 

জনবল বনবয় বেবনয়র সস্টশন অবফোর দু িটনাস্থবল গমন কবরন। পবর উপে কারী পবরিালক, ঢাকা সজান-১; ে কারী 

পবরিালক, ঢাকা; ে কারী পবরিালক (অপাবরশন), উপপবরিালক, ঢাকা ববভাগ, ঢাকা; উপপবরিালক (অপাবরশন), পবরিালক 

(অপাঃ ও সমইনঃ) এবাং ম াপবরিালক মব াদয় আগুবন গমন কবরন। ম াপবরিালক মব াদয়-এর োবব িক িত্ত্বাবধাবন ১৫:৩০ 

বমবনবটর েময় আগুন বনয়ন্ত্রবণ আবে এবাং ১৯:১০ বমবনবটর েময় উক্ত আগুন েম্পূণ িভাবব বনব িাপণ করা  য়। উবিবখি আগুবন 

বাাংলাবদশ পাটকল কবপ িাবরশবনর ৭৮০০ বগ িফুট পবরমাবপর ৭ িলা ভববনর ৭ম িলায় সগাডাউবন রবক্ষি পুরবনা নবেপে, 

আলমাবর, সকবববনট, বস্তা, ব্যাগ, ফাইলপে, সডবকাবরশন প্লাইউড, এবে ইিোবদ ক্ষবিগ্রস্ত  য় এবাং উক্ত আগুবন ২ জন 

ফায়ারফাইটার আ ি  ন। িবব কাবরা বন ি  ওয়ার  টনা  বটবন। 

  

আদমজী সকাট ি ভববনর োদ সেবক অবিবনব িাপণ  ম াপবরিালক এবাং পবরিালক (অপাঃ ও সমইনঃ) 

মব াদবয়র অবিবনব িাপণ প িববক্ষণ 

নারায়ণগে শীিলক্ষো নদীবি ‘োববি আল  াোন’ নাবমর লঞ্চডুবব: গি ০৪.০৪.২০২১ িাবরবখ নারায়ণগবের শীিলক্ষো 

নদীবি োববি আল  াোন নাবমর একটি লঞ্চ ডুবব  াওয়ার োংবাদ পাওয়া  ায়। োংবাদ সপবয় নারায়ণগবের ডুবুবর দল এবাং 

ঢাকার বেবেকবাজার সেবক ডুবুবর দল উোর অবভ াবন অাংশ বনবি  টনাস্থবল ছুবট  ায়। পবর নারায়ণগবের সজান প্রধান, 

ঢাকার ে কারী পবরিালক, ববভাগীয় উপপবরিালকে  পবরিালক (অপাঃ ও সমইনঃ) এবাং ম াপবরিালক  টনাস্থবল গমন 
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কবরন। ফায়ার োবভ িবের ডুবুবরগণ সোবির মবিা প্রবিকূল পবরবস্থবি উপক্ষা কবর ডুবুবরবদর অলান্ত পবরেবম নদীর গভীর 

িলবদবশ ডুবব োকা ‘োববি আল  াোন’ সেবক ১২ জবনর মৃিবদ  উোর কবর আবন। অবনবকর মৃিবদ  সোবির কারবণ সভবে 

 ায়। সেখাবন সমাট ২৭ জন বন ি  ওয়ার িথ্য জানা  ায়।  

  

শীিলক্ষোয় লঞ্চডুবববি উোরকাবজর দৃি এবাং গণমােমকমীবদর কাবে ম াপবরিালক মব াদবয়র বববৃবি 

 

পুরান ঢাকার আরমাবনবটালায় অবিকাে: গি ২৩.০৪.২০২১ িাবরখ গভীর রাবি পুরান ঢাকার  াবজ মুো ম্যানশন, ৯/১১ 

আরমাবনয়া বিট, আরমাবনবটালার একটি ৬ িলা ভববন ভয়াব  অবিদু িটনা োং টিি  য়।  াবজ মুো ম্যানশন নাবমর ওই 

ভববনর বনিিলা েম্পূণ ি সকবমকোল সগাডাউন ব বেবব ব্যবহৃি  বিা। ওপবরর অাংশ বেল আবাবেক। সকন্দ্রীয় বনয়ন্ত্রণ কবক্ষর 

বনবদ িশনা বনবয় ঢাকার েদর াট, লালবাগ, েদর দপ্তরে  বববভন্ন সস্টশন সেবক গাবড়-পাম্প ও জনবল উক্ত অবিদু িটনাস্থবল ছুবট 

 ায়। পবর সেখাবন অবধদপ্তবরর ম াপবরিালকে  ঊর্ধ্িিন কম িকিিাগণ উপবস্থি  ন। উক্ত ভববনর বনিিলায় েব িবমাট ১৮টি 

সকবমকোবলর সদাকান ও সগাডাউন ববযমান বেল। অবিবনব িাপবণর পাশাপাবশ উবিবখি দু িটনাকববলি ভবন সেবক ফায়ার 

োবভ িবের কমীরা ১৭ জন পুরুষ, ৪ জন মব লা ও ১ জন বশশুে  সমাট ২২ জন আ ি সলাকবক এবাং ৩ জন পুরুষ ও ১ জন 

মব লাে  সমাট ৪ জবনর মৃিবদ  উোর কবরন। 

  

আরমাবনবটালার  াবজ ম্যানশবন অবিবনব িাপণ ও উোরকাজ েরােবর প িববক্ষণ কবরন অবধদপ্তবরর ম াপবরিালক 

 

মাদারীপুবর বস্পডববাটডুবব: ২০২১ োবলর সম মাবের ৩ িাবরবখ মাদারীপুবরর বশবিবরর বাাংলাবাজার পুরািন সফবর াবট 

৩০-৩৫ জন  ােী বনবয় একটি বস্পডববাট ডুবব  ায়। খবর সপবয় ফবরদপুর ফায়ার োবভ িবের ে কারী পবরিালক ডুবুবরবদর বনবয় 

দু িটনাস্থবল ছুবট  ান। িাঁর োবব িক িত্ত্বাবধাবন ডুবুবরদবলর েদস্যরা ৫ জনবক আ ি অবস্থায় এবাং ২৬ জবনর মৃিবদ  উোর 
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কবরন। ১৪-৪৫  টিকার েময় উোরকাজ েমাপ্ত স াষণা করা  য়। উোর করা আ িবদর নাম বরয়া আক্তার (৯), আদুরী (২৪), 

আঃ রব ম (৩৮), ইেমাইল (২৬) ও শা  আলম (৩৫)। উোরকৃি মৃি ব্যবক্তবদর নাম আরজ েরদার (৩৮), সজাবাবয়র সমািা 

(৩৫), িাব র মীর (২৬), কাউোর (৩২), রুহুল আবমন (৪০), বজয়াউর র মান (৩৭), োগর সশখ (৩৬), সদবলায়ার স াবেন 

(২৮), শা াদাৎ স াবেন (৩৮), আবনায়ার িবকদার (৩০), মাওলানা আব্দুল আ াদ (৫৩), বাবি (৩০), জবন অবধকারী (২৮), 

স না সবগম (৩০), মবনরা (৩০), আলম সমািা (৩৮), শা  আলম (২৫), বরয়াজ উবেন (৩২), আব্দুল আরুশ েরদার (৪২), সুবম 

আক্তার (৫), রুবম আক্তার (৩) ও ইরাবমন (১.৫)। 

 

মগবাজার ওয়োরবলে সগইবট ভয়াব  বববফারণ: ২০২১ োবলর ২৭ জুন মগবাজার ওয়ারবলে সগবটর একটি ৩ িলা ভববন 

ভয়াব  বববফারবণর  টনা  বট। বববফারবণর  টনাটি উবিবখি বিন িলা ভববনর বনিিলায় োং টিি  য়। বববফারবণ উক্ত 

ভববনর বনিিলা ও পােিবিী সবশ কবয়কটি ভবনে  জানমাবলর ব্যাপক ক্ষবি োবধি  য়। খবর সপবয় ফায়ার োবভ িবের 

উোরকমীরা দু িটনাস্থবল ছুবট  ান। প িায়ক্রবম সেখাবন অবধদপ্তবরর ম াপবরিালক ও অন্য ঊর্ধ্িিন কম িকিিাগণ উপবস্থি  ন। 

দু িটনাস্থল ও বববভন্ন  ােপািাল সেবক ফায়ার োবভ িবের োংগৃ ীি িথ্যমবি উক্ত দু িটনায় ৩ (বিন) জন বন ি এবাং ৬৬ 

(সেষবট্ট) জন আ ি  ন। দু িটনার কারণ ও ক্ষয়ক্ষবি অনুেন্ধাবন ফায়ার োবভ িে ৫ (পাঁি) েদস্য বববশষ্ট িদন্ত কবমটি গঠন কবর। 

 টনার র্তিীয় বদন ফায়ার োবভ িবের উোরকমীরা র্ধ্াংেস্তূপ সেবক বনরাপত্তাকমীর মৃিবদ  উোর কবরন। িদন্ত কবমটির িদন্ত 

প্রবিববদন অনু ায়ী বববফারবণর এই  টনা সবঙ্গল বমবটর একটি কবক্ষ দী ি েময় ধবর জমা  ওয়া বমবেন গ্যাবের  ণস্তবর 

নবদুেবিক স্পাবকির কারবণ োং টিি  য়। 

  

মগবাজাবরর বববফারবণ র্ধ্াংেস্তূবপ উোরকমীবদর অনুেন্ধান ও উোরকাজ (বাঁবয়) এবাং অবধদপ্তবরর ম াপবরিালক মব াদবয়র 

গণমােমকমীবদর দু িটনা েম্পবকি িথ্য প্রদান (ডাবন)। 

 

ম াখালী োিিলা ববস্তবি অবিকাে: ২০২১ োবলর ৭ জুন ম াখালীবি অববস্থি োিিলা ববস্তবি এক ভয়াব  অবিদু িটনা 

োং টিি  য়। সভাররাি ৪টার বদবক োং টিি ওই অবিদু িটনা বনয়ন্ত্রবণ ঢাকার বববভন্ন ফায়ার সস্টশবনর ১৮টি ইউবনট অাংশগ্র ণ 

কবর। অবধদপ্তবরর ম াপবরিালক মব াদয় উক্ত  টনাস্থবল উপবস্থি সেবক প্রবয়াজনীয় বনবদ িশনা সদন এবাং গণমােবমর োবে 

 টনার ববষবয় কো ববলন। উবিবখি আগুবন ৬০ (ষাট) জন মাবলবকর ১৪১টি কাঁিা বববভন্ন পবরমাবপর বেি র ক্ষবিগ্রস্ত  য়। 

উক্ত আগুন লাগার কারণ বনণ িবয় িদন্ত কবমটি গঠন করা  য়। প্রােবমক প িববক্ষবণ ওই আগুবন আনুমাবনক ক্ষবির পবরমাণ 

২১,১৫,০০০/- (একুশ লক্ষ পবনর  াজার) টাকা এবাং আনুমাবনক উোবরর পবরমাণ ৯০,০০,০০০/- (নিই লাখ) টাকা। আগুবন 

৩ (বিন) জন ব্যবক্ত আ ি  ন। এবদর মবে ২ (দুই) জন ববস্তবােী, অপরজন ফায়ার োবভ িবের কমী। ববস্তবােী দুজন  বলন 



  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

163  

 

সমাঃ োগর (২৫) ও সমাঃ বাবর (২৬)। ফায়ার োবভ িবের আ ি ববভাগীয় কমী নাম সমাঃ শাওন স াবেন (২৬)। বিবন 

ফায়ারফাইটার ও ক্রাউড কবিাল টিবমবর েদস্য। সকাবনা প্রকার বন ি নাই। 

গি ২০২০-২১ অে িবেবর োরাবদবশ োং টিি দু িটনার পবরোংখ্যান: 

আগুবনর 

োংখ্যা  

আনুমাবনক ক্ষবি 

(সকাটি টাকায়) 

আনুমাবনক উোর 

(সকাটি টাকায়) 
সনৌদু িটনা 

েড়ক 

দু িটনা 

অন্যান্য  

দু িটনা 

আ ি 

(জন) 

বন ি 

(জন) 

২০,৯৯১ ২৯৯.৮৫ ২০৭৫.৯৩ ৬০৮টি ৮,২৮৫টি ১,৬১৫টি ১১,৯৪৫ ২,০৬২ 

 

সবিার স াগাব াগ ব্যবস্থা: ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরর কম িকাে সুষ্ঠু সটবল ও সবিার স াগাব াবগর ওপর 

বনভিরশীল। সটবলবফাবনর মােবমই জনোধারণ এ অবধদপ্তবরর সেবা গ্র ণ কবর োবক। এোড়া উন্নিমাবনর সবিার স াগাব াবগর 

মােবম এ ববভাবগর অপাবরশনাল কম িকাবের িথ্য আদান-প্রদান করা  বয় োবক। সবিার স াগাব াগবক েমৃে ও আধুবনক 

করবি নানামুখী পদবক্ষপ সনয়ার পাশাপাবশ োরাবদবশ ববযমান ফায়ার সস্টশনগুবলাবক সমাবাইল সফাবনর আওিায় আনা  বয়বে। 

ফবল সমাবাইল সফাবনর মােবম জনগণ এখন ফায়ার োবভ িবের সেবা গ্র ণ করবি পারবেন। ফায়ার োবভ িবের সবিার স াগাব াগ 

ব্যবস্থার বিিমান বিে- 

 

সবিার কা িক্রবমর পবরোংখ্যান: 

েরোবমর নাম 

ববভাবগর নাম  

ঢাকা িট্টগ্রাম রাজশা ী খলনা ববরশাল বেবলট রাংপুর ময়মনবোং  

বরবপটার ১৫ ৪ ৫ ৫ ৩ ৩ ৪ ১ 

সবইজ 

ওয়োরবলে 

৭৫ ৪৮ ৪৮ ৩৮ ২৭ ১৩ ৪০ ২৬ 

কার সমাবাইল ২৫০ ৭০ ১৬৯ ৮৬ ৩৫ ৪৮ ৫১ ১০০ 

ওয়াবকটবক ৪০০ ৮১ ৭৫ ৬১ ২৭ ৩৫ ৬৭ ৮০ 

সমাবাইল ১৬৮ ৮৬ ৬৪ ৫০ ৫৩ ২৫ ৫১ ৪৪ 

জনবল  ২ ২ ১ ২ ২ ২ - - 

 

প্রশােবনক কা িক্রম: 

বববভন্ন পবদর পদম িাদা ও সবিনবগ্রড উন্নীিকরণ: ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স অর্ধদপ্তবরর কম িকিিা কম িিারীবদর 

কাবজর ধরন ও ব্যার্প্ত র্বববিনায় সরকার্র অনুবমাদনক্রবম র্নম্নবর্ণ িি িদসমূবহর শবিনবেি/ববিনবস্কল র্নম্নরূিভাবব উন্নীি করা 

হয়। গি ২০২০-২১ অথ িবের শথবক এবদর সবাই বর্ধ িি শেবি শবিন িাবেন। 

শবিন শেি বৃর্দ্ধর ির্রমাণ র্নম্নরূি: 

 

ক্রঃ পবদর নাম পূবব ির সবিনবগ্রড উন্নীি সবিনবগ্রড 

১ ওয়ারহাউজ ইন্সবিক্টর ১২ ১১ 
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২ শস্টেন অর্ফসার ও সমমান ১৩ ১২ 

৩ র্লিার ১৭ ১৬ 

৪ ফায়ারফাইর্ার/নার্স িাং অোবর্নবিন্ট/ডুবুর্র ১৮ ১৭ 

 

জািীয় ও আন্তজিাবিক োংস্থােমূব র েদস্যপদ ব াল: ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স শবের্কছু জািীয় ও আন্তজিার্িক 

সাংস্থ্ার সদস্যিদ লাভ কবরবে  র্া গি অথ িবেবরও বহাল র্েল। এগুবলার মবে রবয়বে, ইন্টারন্যােনাল সাি ি অোন্ড শরসর্কউ 

এোিভাইজর্র গ্রুি (INSARAG); ইন্টারন্যােনাল ফায়ার র্িফস এোবসার্সবয়েন অব এর্েয়া (IFFCAA), ন্যােনাল প্ল্ার্ফরম 

ফর র্িজাস্টার র্রস্ক র্রিাকেন ইন বাাংলাবদে; বাাংলাবদে ন্যােনাল র্িজাস্টার ম্যাবনজবমন্ট অোিভাইজর্র কর্মটি; বাাংলাবদে 

আথ িবকায়াক র্প্রবিয়াি িবনস অোন্ড অোওয়ারবনস কর্মটি ইিোর্দ। 

ফায়ার োবভ িে ওবয়লবফয়ার ট্রাস্ট গঠন: ঝুুঁবকপূণ ি কাবজ র্নবয়ার্জি ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স-এর কমীবদর র্বিদ-

আিবদ ও িার্রবার্রক কল্যাবণ মানর্বক সহায়িা প্রদাবনর উবদ্দবে গঠিি ফায়ার সার্ভ িস ওবয়ল শফয়ার ট্রাবস্টর অনুকূবল মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী অনুেহপূব িক ২০ শকাটি র্াকা র্সিমার্ন প্রদান কবরবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুোসন অনুর্ায়ী শদবের অন্যান্য 

বার্হনীর ট্রাবস্টর ন্যায় ফায়ার সার্ভ িস ওবয়লবফয়ার ট্রাস্টবক একটি স্বয়াংসম্পূণ ি  আত্মর্নভির ও আয়বধ িক প্রর্িষ্ঠাবন ির্রণি করার 

বাস্তবর্ভর্ত্তক উবযাগ েহণ করা হবয়বে। গি আর্থ িক বেবর এই ট্রাবস্টর কার্ িক্রম র্নম্নরূিঃ 

ক্রম আয়বধ িক কম িসূবির বববরণ টাকার পবরমাণ মন্তব্য 

১। রাজউবকর পূব িািবলর কাঞ্চন সমৌজায় ওয়োর াউজ বনম িাণ। ৪,৫৬,৩৭,৫০০/- মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর 

অনুদান ২০ সকাটি 

টাকা বেডমাবনর 

লভোাংশ এবাং 

বববনবয়াগ 

োংগ্রব র মােবম 

২০২০-২১ 

অে িবেবর ৭.৩২ 

সকাটি টাকার 

েম্পদ/স্থাপনা 

বনম িাণ করা 

 বয়বে। 

২। কুবড়গ্রাম সজলায় ফায়ার োবভ িে ওবয়লবফয়ার ট্রাস্ট কমবপ্লক্স বনম িাণ। ২,৬০,০০,০০০/- 

৩। িট্টগ্রাবমর িন্দনপুরায় বৈিল বাবণবজেক কমবপ্লক্স বনম িাণ। ৯,৭২,৯১২/- 

৪। িট্টগ্রাবমর আগ্রাবাবদ বাবণবজেক কমবপ্লক্স বনম িাণ। ৫,৪০,০০০/- 

৫। োভাবরর িামড়া বশল্পপিীবি বববেবকর অে িায়বন ফায়ার সস্টশন বনম িাণ ও 

 ন্ত্রপাবি েরবরা  এবাং খলনা প্রবকৌশল ও প্রযুবক্ত ববেববযালবয় 

বজ্রবনবরাধক স্থাপবনর মােবম আয়। 

৭৪,৩৪,৪৬২/- 

৬। ইবেন অবয়ল ববপণন এবাং বববভন্ন প্রবিষ্ঠান সেবক স্ক্র্োপ মালামাল োংগ্র  

ও ববপণবনর ববপরীবি োবভ িে িাজি বাবদ আয়। 

৮,৬১,২৩৪/- 

এোড়া ফায়ার োবভ িে কমীবদর জন্য Rtv বনভীক েম্মাননা পদক এবাং অবফবে  ািায়াবির স্টাফ বাে িালু করা  বয়বে। 

  

অবধদপ্তবরর জনবল োংক্রান্ত কা িক্রম: 

 

২০২০-২১ অে িবেবর জনবল বনবয়াবগর বববরণী: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর েদয় অনুশােন অনু ায়ী সদবশর প্রবিেক উপবজলায় 

নূেনিম একটি কবর ফায়ার সস্টশন বনম িাণ ও িালু করার প্রবক্রয়া িলমান রবয়বে। ফায়ার সস্টশন বনম িাণ করার োবে োবে জনবল 

বনবয়াগ বদবয় িা িালু করা  য়। এ জন্য এ অবধদপ্তবরর জনবল বনবয়াবগর প্রবক্রয়াও িলমান। ২০২০-২১ অে িবেবর মঞ্জুবরকৃি 

পবদর মবে ১,০৭৪টি পবদ বনবয়াগ প্রবক্রয়া েম্পন্ন করা  বয়বে। এর বাইবর গি অে িবেবর এ অবধদপ্তবরর জনবল বনবয়াবগর জন্য 
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আবরা ২২৩টি পদ সৃবজি  বয়বে,  ার বনবয়াগ প্রবক্রয়া িলমান আবে। এর মবে ২য় সেবণর ১০টি, ৩য় সেবণর ৬৭টি ও ৪ে ি সেবণর 

পদ রবয়বে ১৪৬টি। ইবিামবে বনবয়াগ প্রদানকৃি ১,০৭৪টি পবদর বববরণ বনম্নরূপঃ 

 

অবধদপ্তবরর ববযমান জনবল: ফায়ার সস্টশবনর োংখ্যা বৃবের োবে োবে সেবণবভবত্তক পদ সৃজন এবাং জনবল বনবয়াবগর 

কা িক্রম অব্যা ি রবয়বে। ২০২০-২১ অে িবের প িন্ত সৃবজি পদোংখ্যা, কম িরি জনবল এবাং শূন্যপবদর োংখ্যা বনবম্নর েবক 

উবিখ করা  বলা: 

 

পবদান্নবি ও অবের: ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরর প্রশােবনক কাঠাবমার বনয়বমি কাবজর মবে রবয়বে 

পবদান্নবি ও অবের। প্রিবলি বনয়ম-পেবি অনুেরণ কবর এই অবধদপ্তবরর কম িকিিা-কম িিারীবদর বনয়বমি পবদান্নবি প্রদান এবাং 

স্বাভাববক িাকবর সশবষ বনয়বমি অবের প্রদান করা  বয় োবক। গি ২০২০-২১ অে িবেবর ১ম সেবণর পবদ ৮ জন, ২য় সেবণর 

পবদ ৪০ জন, ৩য় সেবণর পবদ ৬৪২ জনে  অবধদপ্তবরর সমাট ৬৯০ জন কম িকিিা-কম িিারীবক পবদান্নবি প্রদান করা  বয়বে। গি 

আর্থ িক বেবর অর্ধদপ্তবরর শমার্ ১৫৫ জন কম িকিিা-কম িিারীর অবসরজর্নি শিনেন শকস র্নষ্পর্ত্ত করা হবয়বে। এবদর মবে 

১ম শের্ণর ১০ জন  ২য় শের্ণর ১১ জন  ৩য় শের্ণর ১০২ জন এবাং ৪থ ি শের্ণর ২৪ জন। 

 

 

০
২০০০
৪০০০
৬০০০
৮০০০
১০০০০
১২০০০
১৪০০০

শ্রগ্রড ১-৯ শ্রগ্রড ১-০-১২ শ্রগ্রড ১৩-১৬ শ্রগ্রড ১৭-২০

৩৬ ৬৮
৮

৩,
৭৩
২

১১
,৮
১৫

১২ ৩৯
০

১৫
৮ ১,৬

৫৮

৪৮

১,
০৭
৮ ৩
,৮
৯০

১৩
,৪
৭৩

কম িরি, শূন্যপদ ও অনুবমাবদি জনববলর বববরণ

বর্ঘ মালন কমঘরর্ শনূযপদ  িংখযা অনলুমাসদর্ পদ  িংখযা

ক্র: মাবের নাম 

বনবয়াগকৃি পবদর সগ্রড 

সমাট 
১-৯ ১০-১২ ১৩-১৬ ১৭-২০ 

1.  জুলাই, ২০২০ - ০৫ - - ০৫ 

2.  সেবেম্বর, ২০২০ - ২৩ - - ২৩ 

3.  অবটাবর, ২০২০ - ২৯ ১৭৪ - ২০৩ 

4.  নবভম্বর, ২০২০ - - - ৬৭৫ ৬৭৫ 

5.  মাি ি, ২০২১ - - ১৩৪ ৩৪ ১৬৮ 

 েব িবমাট = - ৫৭ ৩০৮ ৭০৯ ১,০৭৪ 
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উন্নয়ন োংক্রান্ত কা িক্রবমর বববরণ: 

‘বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজব ফায়ার একাবডবম’ অনুবমাদন: ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরর প্রস্তাববি প্রবশক্ষণ 

একাবডবমবক ‘বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজব ফায়ার একাবডবম’ নাবম নামকরণ করার অনুমবি বদবয়বে ‘জাবির জনক বঙ্গবন্ধু 

সশখ মুবজবুর র মান সমবমাবরয়াল ট্রাস্ট’। এ ববষবয় ফায়ার োবভ িবের অনুবরাধপবের পবরবপ্রবক্ষবি গি ২৫.০২.২০২১ 

প্রবিষ্ঠানটির েদস্য েবিব সশখ  াবফজুর র মান স্বাক্ষবরি ১১৭৫ নাং স্মারকপবে এই অনুমবি জ্ঞাপন করা  য়।  

 

 ােপািাল স্থাপন: রাজস্ব ব্যবয় স্থ্ার্িি ফায়ার সার্ভ িস র্সর্ভল র্িবফন্স শজনাবরল হাসিািাবলর সাজসরঞ্জাম ক্রয় করা হবয়বে। 

উক্ত হাসিািাবলর জন্য ৭৮টি িদ সৃজবনর প্রস্তাবব জনপ্রোসন মন্ত্রণালয় সম্মর্ি প্রদান কবরবে। এ র্বষবয় স্বাস্থ্ে শসবা র্বভাবগর 

সম্মর্ির ির অথ ি র্বভাগ র্বর্ভন্ন কোর্াগর্রর ৩৮টি িবদর সম্মর্ি প্রদান কবর।  ােপািাল িালু করার জন্য এই ৩৮টি পবদর 

জনবল মঞ্জুবরর প্রস্তাব মবন্ত্রপবরষবদ ববববিনাধীন আবে। র্নবয়াগ প্রর্ক্রয়া সম্পন্ন হবল হাসিািালটির শসবা কার্ িক্রম শুরু করা 

র্াবব। 

 

 

ঢাকার বমরপুবর ফায়ার োবভ িে সট্রবনাং কমবপ্লবক্স বনবম িি  ােপািাল ভবন। 

 

প্রকল্পেমূব র কা িক্রম ও অগ্রগবির বববরণ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্ভপ্রায় অনুর্ায়ী ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স 

অবধদপ্তবরর সেবা েক্ষমিা বৃবের লবক্ষে প্রকল্প প্রণয়ন, অনুবমাদন েহণ ও বাস্তবায়ন করা হবয় থাবক। ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল 

র্িবফন্সবক ির্ িায়ক্রবম একটি র্বশ্বমাবনর শসবা বার্হনীবি ির্রণি করাই এর মূল উবদ্দে 
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বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহর র্ববরণ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর োনুগ্র  বনবদ িশনা অনু ায়ী প্রবিটি উপবজলায় একটি কবর ফায়ার 

সস্টশন বনম িাবণর লবক্ষে বিিমাবন ৩ (বিন)টি উন্নয়ন প্রকল্প (১৫৬ প্রকল্প, ৪৬ প্রকল্প এবাং ১১ মডান ি প্রকল্প) বাস্তবাবয়ি  বে। এই 

৩ (বিন)টি প্রকল্পে  অন্যান্য প্রকল্প বমবলবয় ৩০ জুন ২০২১ িাবরখ প িন্ত োরা সদবশ সমাট ৪৫৬টি ফায়ার সস্টশন িালু করা 

 বয়বে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুবলা  বলা: 

 

সদবশর গুরুত্বপূণ ি উপবজলা েদর/স্থাবন ১৫৬টি ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স সস্টশন স্থাপন প্রকল্প: 125799.86 

লয র্াকা প্রাক্কর্লি ব্যবয় প্রকল্পটি একবনক কর্তিক অনুবমার্দি হয়। এ প্রকবল্পর আওিায় সারাবদবে এ শের্ণর-5টি  র্ব শের্ণর-

151টি ফায়ার শস্টেন স্হািবনর সাংস্হান রবয়বে। এ প্রকবল্পর আওিায় ১৫৬টি ফায়ার সস্টশন স্থাপন প্রকবল্পর আওিায় সস্টশন 

বনম িাণ খাবি জুন ২০২১ প িন্ত ক্রমপুবেি ব্যয়  বয়বে ১০৩০.১১ সকাটি টাকা;  ার আবে িক অগ্রগবি ৯৩% এবাং সভৌি অগ্রগবি 

 বয়বে ৯৪%। বনম িাণ সশবষ িালু  বয়বে ৭৬টি ফায়ার সস্টশন। ৪৩টি সস্টশবনর বনম িাণকাজ িলমান আবে, ২৪টির ভবন বনম িাণ 

েম্পন্ন  বয়বে,  া িালুর অবপক্ষায় আবে। 

  

১৫৬ প্রকবল্পর আওিায় গি অে িবেবর িালু  ওয়া ববরশাবলর 

ব জলা ফায়ার সস্টশন। 

১৫৬ প্রকবল্পর আওিায় গি অে িবেবর িালু  ওয়া বগুড়ার 

আদমদীব  ফায়ার সস্টশন। 

 

১১টি মডান ি ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স সস্টশন স্থাপন প্রকল্প: ৬২৯৭৩.৫৫ লক্ষ টাকা প্রােবলি ব্যবয় প্রকল্পটি একবনক 

কর্তিক অনুবমাবদি  য়। এ প্রকবল্পর আওিায় ঢাকা, িট্টগ্রাম ও রাজশা ী ববভাবগর ৪টি সজলার ৭টি উপবজলা/োনায় ১১টি মডান ি 

ফায়ার সস্টশন বনম িাণ করা  বব। ১১টি মডান ি ফায়ার সস্টশন স্থাপন প্রকবল্পর আওিায় সস্টশন বনম িাণ খাবি জুন ২০২১ প িন্ত 

ক্রমপুবেি ব্যয়  বয়বে ২৬৫.০৬ সকাটি টাকা; অগ্রগবি ৪১.০৫%। জবম অবধগ্র ণ েম্পন্ন  বয়বে ৮টি ফায়ার সস্টশবনর। ৫টি 

সস্টশবনর বনম িাণকাজ িলমান, ২টির পূিিকাজ েম্পন্ন  বয়বে। 
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১১ মডান ি প্রকবল্পর আওিায় বনম িাণাধীন োভার সেনাবনবাে 

ফায়ার সস্টশন 

১১ মডান ি প্রকবল্পর আওিায় বনম িাণাধীন রূপপুর ফায়ার সস্টশন 

ডুবুবর ইউবনট েম্প্রোরণ প্রকল্প: েক্ষমিা বৃবের লবক্ষে ৪৯.৯৮ সকাটি টাকা প্রােবলি ব্যবয় ডুবুবর ইউবনট েম্প্রোরণ শীষ িক 

প্রকল্প বাস্তবায়বনর উবযাগ গ্র ণ করা  বয়বে। এ প্রকবল্পর আওিায় ৭টি সস্টশবন ডুবুবর ইউবনট এর োজেরোম এবাং ২১ জন 

ডুবুবরে  স্কুবা ডাইবভাং-এর জন্য েব িবমাট ১১৯টি পদ সৃজবনর োংস্থান রবয়বে। এেব ডুবুবর ইউবনট-এর ৩৩টি আইবটবমর ৭৬০টি 

োজেরোম ক্রবয়র োংস্থান রবয়বে। ইবিামবে ১৪ ধরবনর সমাট ৩৩৬টি েরোম ক্রয় করা  বয়বে। জুন ২০২১ প িন্ত এ প্রকবল্পর 

ক্রমপুবেি ব্যয়  বয়বে ২৯.৪৭ সকাটি টাকা, কাবজর অগ্রগবি ৫৮.৯৮%। বিিমাবন ফায়ার োবভ িে অবধদপ্তবরর ডুবুবর োংখ্যা 

২৫টি সেবক বৃবে কবর ৫১টিবি উন্নীি করা  বয়বে।  

  

ডুবুবর ইউবনট েম্প্রোরণ প্রকবল্পর জন্য খলনা বশপইয়াড ি-এ বনম িাণাধীন ফায়ার সলাট পবরদশ িন 

 

সদবশর গুরুত্বপূণ ি ২৫টি (োংবশাবধি-৪৬টি) উপবজলা েদর/স্থাবন ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স সস্টশন স্থাপন প্রকল্প: 

41937.55 লয র্াকা প্রাক্কর্লি ব্যবয় প্রকল্পটির একবনক কর্তিক 2য় সাংবোধন প্রস্তাব অনুবমার্দি হয়। এ প্রকবল্পর আওিায় 

সারাবদবে এ শের্ণর-13টি  র্ব শের্ণর-3৩টি ফায়ার শস্টেন স্হািবনর সাংস্হান রবয়বে। ৪৬টি ফায়ার সস্টশন স্থাপন (োংবশাবধি) 

প্রকবল্পর আওিায় সস্টশন বনম িাণ খাবি জুন ২০২১ প িন্ত ক্রমপুবেি ব্যয়  বয়বে ২৩৮.২৪ সকাটি টাকা;  ার আবে িক অগ্রগবি 

৫৬.৮১% এবাং সভৌি অগ্রগবি  বয়বে ৭৩.৫৬%। বনম িাণ সশবষ িালু  বয়বে ১৭টি ফায়ার সস্টশবনর। ২১টি সস্টশন বনম িাণকাজ 

িলমান আবে, ৬টির ভবন বনম িাণ েম্পন্ন  বয়বে,  া িালুর অবপক্ষায় আবে। 

 

সিাংবেবনাং এবববলটি অব ফায়ার ইমারবজবন্স সরেপন্স (সেফার) প্রবজট: ৮০৬২.৪০ লক্ষ টাকা প্রােবলি ব্যবয় প্রকল্পটি 

একবনক কর্তিক অনুবমাবদি  য়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল অবটাবর-২০১৮ সেবক বডবেম্বর-২০২২ প িন্ত। প্রকল্প এলাকা ঢাকা, 

নারায়ণগে ও গাজীপুর সজলা। প্রকল্পটির জন্য এক বের েময় বৃবের প্রস্তাব করা  বয়বে। জুন ২০২১ প িন্ত ক্রমপুবেি ব্যয়  বয়বে 

৩২৮৫.৫০ লক্ষ টাকা। এ প্রকবল্পর আওিায় KOICA এর অে িায়বন ফায়ার োবভ িে েদর দপ্তবর একটি Emergency 

Response Control Center (ERCC) র্নম িাণসহ Hardware/ Software, Software 

development/Localization/ Customization, Field video System, Operation System Inspection 

এবাং নববদবশক প্রবশক্ষণ-এর োংস্থান রবয়বে। ERCC ভববনর বনম িাণকাজ িলমান রবয়বে। কাবজর অগ্রগবি  বয়বে ভবন 

বনম িাবণ ৬৪.০০% এবাং আবে িক অগ্রগবি ৪০.৭৫%।  
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সেফার প্রকবল্পর অধীন ইমারবজবন্স সরেপন্স কবিাল সেন্টার 

(ইআরবেবে) ভববনর নকশা 

সেফার প্রকবল্পর আওিায় ফায়ার োবভ িে েদর দপ্তবর বনম িাণাধীন 

ইআরবেবে ভবন 

 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পেমূব র নাম ও কাবজর অগ্রগবির েক: 

ক্রম প্রকবল্পর নাম 
প্রােবলি ব্যয় 

(লক্ষ টাকায়) 

আবে িক 

অগ্রগবি 

সভৌি 

অগ্রবগি 

১ ১৫৬টি ফায়ার সস্টশন বনম িাণ প্রকল্প ১২৫৭৯৯.৮৬ ৯৩% ৯৪% 

২ ২৫টি (োংবশাবধি ৪৬) ফায়ার সস্টশন বনম িাণ প্রকল্প ৪১৯৩৭.৫৫ ৫৬.৮১% ৭৩.৫৬% 

৩ ১১ মডান ি ফায়ার সস্টশন বনম িাণ প্রকল্প ৬২৯৭৩.৫৫ ০.০১% ৪১.০৫% 

৪ ডুবুবর ইউবনট েম্প্রোরণ প্রকল্প ৪৯৯৮.০০ ০.১৩% ৫৮.৯৮% 

৫ সিাংবেবনাং এবববলটি অব ফায়ার ইমারবজবন্স সরেপন্স (বেফার) 

প্রকল্প 

৮০৬২.৪০ ৪০.৭৫% ৬৪% 

 

ফায়ার োবভ িবের েক্ষমিা বৃবের তুলনামূলক বিে: বিিমান েরকাবরর েমবয় ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরর 

সেবার েক্ষমিা আবগর তুলনায় বহুগুণ বৃবে সপবয়বে। উদা রণ ব বেবব বলা  ায়, উঁচু ভববন অবিবনব িাপণ ও উোরকাজ করার 

সক্ষবে আবগর েক্ষমিা বেল ৪৭ বমটার, বিিমাবন  বয়বে ৬৪ বমটার। এটি আবরা বৃবে করার লবক্ষে ৬৮ বমটার উচ্চিায় কাজ 

করবি েক্ষম ৫টি টিটিএল গাবড় ক্রবয়র জন্য ইবিামবে চুবক্ত েম্পন্ন  বয়বে। আগামী অে িবেবর এগুবলা ফায়ার োবভ িে ব বর 

যুক্ত  বব। এোড়া অন্যান্য সক্ষবে েক্ষমিা বৃবের বিে বনবি সটববল আকাবর তুবল ধরা  বলা-  

ক্রম ফায়ার সস্টশন/োজ-েরোবমর বববরণ ২০০৮-০৯ ২০২০-২১ 

১ ফায়ার সস্টশবনর োংখ্যা ২০৪টি ৪৫৬টি 

২ আগুন সনভাবনার গাবড় (পাবনবা ী গাবড়) ২২৭টি ৫৬৭টি 

৩ পাম্প টানা গাবড়/সটাবয়াং সভব কোল ২৫০টি ৭২৩টি 

৪ ফায়ার পাম্প  ৪৫০টি ১৪০০টি 

৫ অোমু্ববলন্স  ৫০টি ১৯৫টি 

৬ উঁচু মইবয়র গাবড় ৩টি ২৫টি 
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৭ বববশষাবয়ি গাবড়  ৫টি ৫৪টি 

৮ জনবল বৃবের বিে  ৬,১৭৫ জন ১৩,৪৭৩ জন 

 

এোড়া ২টি বরবমাট অপাবরবটড ফায়ার ফাইটিাং সভব কোল, ৩টি সরান ক্রয় করা  বয়বে এবাং ডগ সস্কায়াড োংগ্র  করা  বয়বে। 

 

প্রস্তাববি প্রকল্পেমূব র বববরণ: 

1 বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজব ফায়ার একাবডবম স্থাপন প্রকল্প। 

2 ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরর অোমু্ববলন্স সেবা েম্প্রোরণ (বফজ-২) প্রকল্প। 

3 ফায়ার োবভ িবের জন্য ১০টি বববশষাবয়ি অবিবনব িাপণ ও উোর ইউবনট(FARSOW) স্থাপন প্রকল্প। 

4 বহুিল ভবন ও দুগ িম এলাকায় অবিবনব িাপবণ েক্ষমিা বৃবে শীষ িক প্রকল্প। 

5 ঢাকা র্বভাবগর গুরুত্বপূণ ি স্থ্াবন 4৪টি ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স শস্টেন স্থ্ািন প্রকল্প। 

6 সদবশর দবক্ষণাঞ্চবলর (িট্টগ্রাম, খলনা ও ববরশাল ববভাগ) গুরুত্বপূণ ি উপবজলা/োনা েদর/স্থাবন ৬০টি ফায়ার োবভ িে 

ও বেবভল বডবফন্স সস্টশন স্থাপন প্রকল্প। 

7 শদবের উত্তরাঞ্চবলর (রাজোহী  রাংপুর  ময়মনর্সাংহ ও র্সবলর্ র্বভাগ) গুরুত্বপূণ ি উিবজলা/থানা সদর/স্থ্াবন ৪৯টি 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স শস্টেন স্থ্ািন প্রকল্প। 

8 ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স-এর কম িকিিা কম িিারীবদর জন্য ৬টি বহুিল বববশষ্ট আবাবেক ভবন বনম িাণ প্রকল্প। 

9 ৭টি ববভাগীয় শ বর কম িকিিা কম িিারীবদর জন্য ৭টি বহুিল বববশষ্ট আবাবেক ভবন বনম িাণ প্রকল্প।   

10 বডএবড দপ্তরে  কক্সবাজার ও কুয়াকাটায় স্থল কাম নদী ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স সস্টশন স্থাপন প্রকল্প। 

11 ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফবন্সর ৭৪টি জরাজীণ ি ফায়ার শস্টেন পুনর্ন িম িাণ প্রকল্প। 

12 ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স-এর ৭টি র্বভাগীয় েহবর ৭টি র্বভাগীয় সদর দপ্তর স্থ্ািন প্রকল্প। 

১৩ জািীয় দুবর্ িাগ শমাকাববলায় শস্বোবসবক ইউর্নর্ গেন প্রকল্প। 

 
 

অবিবনব িাপণ ও উোরকাবজর জন্য োজ-েরোমাবদ ক্রয়: ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরর েক্ষমিা বৃবেকবল্প 

োজ-েরোম প্রাবধকার কাঠাবমা পুনবব িন্যাে করা  বয়বে। ২০২০-২১ অে িবেবর রাজস্ব বাবজট সেবক ১৮.৬২ সকাটি টাকা ব্যবয় 

৬ ধরবনর ৫২৭টি বববভন্ন েরোম; ২৫ প্রকবল্পর আওিায় ২১.৫৯ সকাটি টাকা ব্যবয় ৩১ ধরবনর ৭৩৪টি বববভন্ন পবরমাবণর েরোম 

এবাং ৪০,৩০০ বলটার সফাম কম্পাউে ক্রয় করা  বয়বে। ১৫৬ প্রকবল্পর আওিায় এ েময় ৭১.৭৪ লাখ টাকার বববভন্ন নিজেপে 

ক্রয় করা  বয়বে। ১১ মডান ি প্রকবল্পর আওিায় গি অে িবেবর ১৩৮.৪০ সকাটি টাকা ব্যবয় ৪৯টি অবিবনব িাপণ ও উোরকাবজর 

গাবড় এবাং ৩৮ ধরবনর বববভন্ন পবরমাবণর োজ-েরোম ক্রয় করা  বয়বে। এোড়া ২০২০-২১ অে িবেবর ডুবুবর েম্প্রোরণ প্রকবল্পর 

জন্য ৭টি সভব কোলে  ৪৬৩.৬১ লক্ষ টাকার বববভন্ন উোর েরোম ক্রয় করা  বয়বে। 

২০২০-২১ অে িবেবর ক্রয়কৃি উবিখব াগ্য গাবড়-পাম্প ও োজ-েরোমাবদর বববরণ বনবম্নর েবক উবিখ করা  বলা: 

 

২৫ প্রকবল্পর আওিায় োংগৃ ীি োজ-েরোবমর বববরণী: 

ক্রবমক োজ-েরোবমর নাম ও োংখ্যা একক মূল্য সমাট মূল্য 

১ পাবনবা ী গাড়ী )৬৫০০ বলটার( ১টি ২,৪৪,২১,৯২০.০০ ২,৪৪,২১,৯২০.০০ 

২ পাবনবা ী গাড়ী )১৮০০ বলটার ( ৫টি ১,২০,৯২,৮৮০.০০ ৬,০৪,৬৪,৪০০.০০ 
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২ সটাবয়াং বভব কোল  )কোব টাইপ (১ টি ৫৮,৬২,৩২০.০০ ৫৮,৬২,৩২০.০০ 

৩ সটাবয়াং বভব কোল (বপক-আপ টাইপ) ৬টি ৩৬,৪২,৪০০.০০ ২,১৮,৫৪,৪০০.০০ 

৪ সপাবট িবল পাম্প (বমবডয়াম) ৬টি ২১,৯৫,৫০০.০০ ১,৩১,৭৩,০০০.০০ 

৫ সপাবট িবল পাম্প (সোট) ৭টি ২০,৬৭,২২০.০০ ১,৪৪,৭০,৫৪০.০০ 

৬ সস্মাক ইবজটর ৬টি ২,৯৪,০০০.০০ ১৭,৬৪,০০০.০০ 

৭ বব্রবদাং এোপাবরটাে ১৩০টি ১,৪৮,০০০.০০ ১,৯২,৪০,০০০.০০ 

৮ সফাম কম্পাউে ৪০৩০০ বলটার ২৪৯.০০ ১,০০,৩৪,৭০০.০০ 

৯ সডবলভারী স াজ উইে কাপবলাং ২৫০টি ৫,৭২৪.০০ ১৪,৩১,০০০.০০ 

১০ ফায়ারম্যান সুেট ১৭০ সেট ৯৬,০০০.০০ ১,৬৩,২০,০০০.০০ 

১১ ডাইবভাং অোপাবরটাে ২০ সেট ২,৪৯,৫০০.০০ ৪৯,৯০,০০০.০০ 

১২ ব্যাটাবর িাজিার ৬টি ৫,৫৯৯.০০ ৩৩,৫৯৪.০০ 

১৩ পাবনবা ী গাবড়  )৬৫০০ বলটার ( ০১টি ২,৪৪,২১,৯২০.০০ ২,৪৪,২১,৯২০.০০ 

১৪ এয়ার কমবপ্রের সমবশন ৬টি ৫,৩৬,৪৪৪.০০ ৩২,১৮,৬৬৪.০০ 

১৫ ব ট প্রবটকটিভ সুেট ১৫ সেট  ১,৪৮,৮৫৫.০০ ২২,৩৩,২৭৫.০০ 

১৬ সফাম সমবকাং ব্রাঞ্চ পাইপ ৬টি ৬১,২১৯.০০ ৩,৬৭,৩১৪.০০ 

১৭ ব্রাঞ্চ পাইপ ৬টি ৩৪,৪৪৯.০০ ২,০৬,৬৯৪.০০ 

১৮ লক কাটার ১৩টি ৭,৪৯৯.০০ ৯৭,৪৮৭.০০ 

১৯ কাবলটিাং বব্রবিাং ৭টি ১৯,৯৯১.০০ ১,৩৯,৯৩৭.০০ 

২০ বডভাইবডাং বব্রবিাং ৭টি ৩৬,৬৪৯.০০ ২,৫৬,৫৪৩.০০ 

২১  াইবরাবলক সেডার ৬ সেট ৬,৪৭,৬১৭.০০ ৩৮,৮৫,৭০২.০০ 

২২  াইবরাবলক কাটার  ৬ সেট  ৬,৪৩,৫৯৫.০০ ৩৮,৬১,৫৭০.০০ 

২৩  াইবরাবলক র্ূ্ াম জোক ৬ সেট ৬,৪৯,১২০.০০ ৩৮,৯৪,৭২০.০০ 

২৪  াইবরাবলক সডার ওবপনার  ৬ সেট ১,১৯,৮৯৮.০০ ৭,১৯,৩৮৮.০০ 

২৫ ফায়ারম্যান এক্স ৬০টি ২,২০০.০০ ১,৩২,০০০.০০ 

২৬ বিবপাং  োমার ৬টি ৫১,১০০.০০ ৩,০৬,৬০০.০০ 

২৭ বরবেবপ্রাবকটিাং “ে” ৬টি ২৬,৬০০.০০ ১,৫৯,৬০০.০০ 

২৮ সিইন “ে” (ইবলকবট্রক) ৬টি ১৯,৩২০.০০ ১,১৫,৯২০.০০ 

২৯ সরাটাবর সরেবকউ “ে” ৬টি ৬২,০০০.০০ ৩,৭২,০০০.০০ 

৩০ সজনাবরটর (৫ সকবভএ) ৬টি ১,৮৫,০০০.০০ ১১,১০,০০০.০০ 

৩১ ওয়োরবলে (বভএইিএফ সেট ও এবক্সেবরে) ৬ সেট ১,২৪,০০০.০০ ৭,৪৪,০০০.০০ 

৩২ বরবেবপ্রাবকটিাং “ে” ৬টি ২৬,৬০০.০০ ১,৫৯,৬০০.০০ 

৩৩ সিইন “ে” (ইবলকবট্রক) ৬টি ১৯,৩২০.০০ ১,১৫,৯২০.০০ 

  েব িবমাট = ২১,৫৮,৮১,২৮৮.০০ 
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রাজস্ব বাবজবটর আওিায় োংগৃ ীি োজ-েরোবমর বববরণী: 

ক্রবমক োজ-েরোবমর নাম ও োংখ্যা একক মূল্য সমাট মূল্য 

১ টান ি সটববল সলডার (কমপবক্ষ ৩৫ বমটার) ১টি ৭,৮২,৪৯,৩৫২.৯৮ ৭,৮২,৪৯,৩৫২.৯৮ 

২ সটাবয়াং সভব কল (বপক-আপ টাইপ) ৪টি ৩৬,৯৮,৯৭০.০০ ১,৪৭,৯৫,৮৮০.০০   

৩ সপাবট িবল পাম্প (বমবডয়াম) ২৫টি ২১,৮৮,৫০০.০০ ৫,৪৭,১২,৫০০.০০ 

৪ ফায়ারম্যান সুেট ৪৩০ সেট ৬৪,৫০০.০০ ২,৭৭,৩৫,০০০.০০ 

৫ সপাবট িবল পাম্প (বমবডয়াম) ৩টি ২১,৮৮,৫০০.০০ ৬৫,৬৫,৫০০.০০ 

৬ ফায়ারম্যান সুেট ৬৪ সেট ৬৪,৫০০.০০ ৪১,২৮,০০০.০০ 

  েব িবমাট = ১৮,৬১,৮৬,২৩২.৯৮ 

 

ডুবুবর প্রকবল্পর আওিায় োংগৃ ীি োজ-েরোবমর বববরণী: 

ক্রবমক োজ-েরোবমর নাম ও োংখ্যা একক মূল্য সমাট মূল্য 

১ লাইফ জোবকট ১১২টি ১৬,০০০.০০ ১৭,৯২,০০০.০০ 

২ লাইফ বয়া ৫৬টি ১২,০০০.০০ ৬,৭২,০০০.০০ 

৩ বরোবেবটটর সেট ৭টি ২৫,০০০.০০ ১,৭৫,০০০.০০ 

৪ োকার সমবশন ৭টি ৯৪,০০০.০০ ৬,৫৮,০০০.০০ 

৫ সিিার )সফাবর্ল্াং( ৭টি ৯,৮০০.০০ ৬৮,৬০০.০০ 

৬ বাবস্কট সিিার ৭টি ১৯,৫০০.০০ ১,৩৬,৫০০.০০ 

৭ সরাপ উইে লাইবডাং সলাট ১৪টি ৭,৫৯১.০০ ১,০৬,২৭৪.০০ 

৮ সপাবট িবল সজনাবরটর ৭টি ১,৮০,০০০.০০ ১২,৬০,০০০.০০ 

৯ ডাইবভাং সুেট ২৮টি ২৪,৪৪৪.০০ ৬,৮৪,৪৩২.০০ 

১০ সরেবকউ বভব কোল ৭টি ৫৪,৯৮,৮০০.০০ ৩,৮৪,৯১,৬০০.০০ 

১১ লাইফ লাইন ২৮টি ৮,২১০.০০ ২,২৯,৮৮০.০০ 

১২ সটন্ট ১৪টি ১,২৪,০০০.০০ ১৭,৩৬,০০০.০০ 

১৩ অোাংকর (সোট/বড়) ২৮টি ১১,২০০.০০ ৩,১৩,৬০০.০০ 

১৪ ওয়াটার বডেবপনোর ১৪টি ২,৬৫০.০০ ৩৭,১০০.০০ 

  েব িবমাট = ৪,৬৩,৬০,৯৮৬.০০ 

 

১১ মডান ি শীষ িক প্রকবল্পর আওিায় োংগৃ ীি োজ-েরোবমর বববরণী: 

ক্রম োজ-েরোবমর নাম ও োংখ্যা একক মূল্য সমাট মূল্য 

১ সটাবয়াং বভব কোল (কোব টাইপ) ১০টি ৫৮,৬২,৩২০.০০ ৫,৮৬,২৩,২০০.০০ 

২ সটাবয়াং সভব কল (বপক আপ টাইপ) ১০টি ৩৬,৪২,৪০০.০০ ৩,৬৪,২৪,০০০.০০ 
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৩ অোমু্ববলন্স ১০টি ৫৭,৫৫,০০০.০০ ৫,৭৫,৫০,০০০.০০ 

৪ সপাবট িবল পাম্প (সোট) ২০টি ২০,৬৭,২২০.০০ ৪,১৩,৪৪,৪০০.০০ 

৫ সস্মাক ইবজটর ২০টি ২,৯৪,০০০.০০ ৫৮,৮০,০০০.০০ 

৬ বব্রবদাং অোপাবরটাে ১২০টি ১,৪৭,৪৪০.০০ ১,৭৬,৯২,৮০০.০০ 

৭ সফাম সমবকাং ব্রাঞ্চ পাইপ উইে ইোটর ২০টি ৯৪,৭০০.০০ ১৮,৯৪,০০০.০০ 

৮ ব্রাঞ্চ পাইপ (টাবরক্স) ১০টি ৩৪,৪৪৯.০০ ৩,৪৪,৪৯০.০০ 

৯ সফাম কম্পাউে ২০০০০ বলটার ২৪৯.০০ ৪৯,৮০,০০০.০০ 

১০ ব ট প্রবটকটিভ সুেট ৩০ সেট ১,৪৪,৯৯০.০০ ৪৩,৪৯,৭০০.০০ 

১১ বববশষ পাবনবা ী গাবড় (২০০০০ বলটার) ১টি ৪,৮৭,৮৮,৩২০.০০ ৪,৮৭,৮৮,৩২০.০০ 

১২ সটাবয়াং বভব কোল (ডাবল সকববন) ১টি ৬৩,৯৭,৯০০.০০ ৬৩,৯৭,৯০০.০০ 

১৩ সটাবয়াং বভব কোল (বপক আপ টাইপ) ১টি ৫৩,৮০,২৭০.০০ ৫৩,৮০,২৭০.০০ 

১৪ সপাবট িবল পাম্প (সোট) ২টি ২০,৬৭,২২০.০০ ৪১,৩৪,৪৪০.০০ 

১৫ সফাম কম্পাউে ২০০০০ বলটার ২৪৯.০০ ৪৯,৮০,০০০.০০ 

১৬ ব ট প্রবটকটিভ সুেট ৩০ সেট ১,৪৪,৮৯০.০০ ৪৩,৪৬,৭০০.০০ 

১৭ ডাইবভাং অোপাবরটাে ১০ সেট ২,৪৯,৫০০.০০ ২৪,৯৫,০০০.০০ 

১৮ ডাইবভাং সুেট ১০ সেট ২৬,৪৬০.০০ ২,৬৪,৬০০.০০ 

১৯ গ্যাে বডবটটর ১০টি ২,৯৯,০০০.০০ ২৯,৯০,০০০.০০ 

২০ কোরাববনা ৪৯০টি ৮০০.০০ ৩,৯২,০০০.০০ 

২১  াইবরাবলক র োম জোক ১০টি ৬,৪৯,১২০.০০ ৬৪,৯১,২০০.০০ 

২২  াইবরাবলক সেডার ১০টি ৬,৪৭,৬১৭.০০ ৬৪,৭৬,১৭০.০০ 

২৩  াইবরাবলক পাওয়ার কাটার ১০টি ৬,৪৩,৫৯৫.০০ ৬৪,৩৫,৯৫০.০০ 

২৪ লক কাটার ৩০টি ৭,৪৯৯.০০ ২,২৪,৯৭০.০০ 

২৫ বিবপাং  োমার (বডবমাবলবশন   োমার) ১০টি ৫১,১০০.০০ ৫,১১,০০০.০০ 

২৬ সরাটাবর সরেবকউ “ে” ১০টি ৬২,০০০.০০ ৬,২০,০০০.০০ 

২৭ বরবেবপ্রাবকটিাং “ে” ১০টি ২৬,৬০০.০০ ২,৬৬,০০০.০০ 

২৮ পাওয়ার সিইন “ে” (ইবলকবট্রক) ১০টি ১৯,৩২০.০০ ১,৯৩,২০০.০০ 

২৯ সপাবট িবল সজনাবরটর (৫ সকবভএ) ১০টি ১,৭৯,০০০.০০ ১৭,৯০,০০০.০০ 

৩০ সফইে মাক্স /গ্যাে মাক্স ১০০ টি ১৭,৪৪৪.০০ ১৭,৪৪,৪০০.০০ 

৩১ এক্স (বড়) ১০০টি ১,৭৯৯.০০ ১,৭৯,৯০০.০০ 

৩২ এক্স (সোট) ১০০টি ২,২০০.০০ ২,২০,০০০.০০ 

৩৩ ব্যাটাবর িাজিার ১০টি ৫,৫৯৯.০০ ৫৫,৯৯০.০০ 

৩৪ এয়ার কমবপ্রের সমবশন ১০টি ৬,৩৯,৯৯০.০০ ৬৩,৯৯,৯০০.০০ 

৩৫ পাবনবা ী গাবড় (৬৫০০ বলটার) ৫টি ২,৫৯,৯২,৯৯৮.০০ ১২,৯৯,৬৪,৯৯০.০০ 

৩৬ বববশষ পাবনবা ী গাবড় (১১০০০ বলটার) ৫টি ২,৭৯,৯২,৯৮০.০০ ১৩,৯৯,৬৪,৯০০.০০ 

৩৭ টান ি সটববল সলডার (৬৮ বমটার) ৫টি ১৩,৩৬,৭৭,৯৬২.০০ ৬৬,৮৩,৮৯,৮১০.০০ 

৩৮ টান ি সটববল সলডার (৬৪ বমটার) ১টি ১০,৪৮,৫১,২৭৭.৬৩ ১০,৪৮,৫১,২৭৭.৬৩ 

  েব িবমাট= ১৩৮,৪০,৩১,৪৭৭.৬৩ 
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বববভন্ন প্রকবল্পর আওিায় বনবম িি ফায়ার সস্টশন ও োংগৃ ীি োজ-েরোবমর েবব: 

   

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক ২০টি ফায়ার 

সস্টশবনর শুভ উবৈাধন। 

মাবনকগবের  বররামপুর ফায়ার সস্টশন ববরশাবলর ব জলা ফায়ার সস্টশন 

   

এবরয়াল প্লাটফরম সলডার পাবনবা ী গাবড় অবিবনব িাপণী ফায়ার সুেট 

   

সটাবয়াং সভব কোল সকববন টাইপ ডুবুবরবদর ডাইবভাং অোপাবরটাে সপাবট িবল পাম্প 

 
  

এয়ার কমবপ্রশার সিইন ে সরাটাবর সরেবকউ ে 
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২০২০-২০২১ অে িবেবরর উবিখব াগ্য কা িক্রম: 

 

বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্তর লক্ষেমাো মূল্যায়ন: প্রশােবনক স্বেিা ও জবাবদব  বনবিিকরণ, বববভন্ন সেবা ে জীকরণ, 

জনগবণর সদারবগাড়ায় সেবা সপৌুঁোবনা এবাং প্রাবিষ্ঠাবনক েক্ষমিা বৃবের লবক্ষে ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তর 

বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত বাস্তবায়ন কবর আেবে। এরই ধারাবাব কিায় েরকাবর বনবদ িশনা অনু ায়ী ২০২০-২১ অে িবেবর সুরক্ষা 

সেবা ববভাবগর োবে ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তর এবাং অবধদপ্তবরর োবে ববভাগীয়/আঞ্চবলক ও সজলা প িাবয়র 

কা িালয়েমূব র বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত স্বাক্ষবরি  বয়বে। ইবিামবে িার বাস্তবায়ন োংক্রান্ত প্রবিববদন সুরক্ষা সেবা ববভাবগ 

সপ্ররণ করা  বয়বে। নববেক ম ামাবর সকাবভড-১৯-এর ব্যাপক ববস্তাবরর কারবণ নানাববধ েমস্যা েবত্ত্বও সুরক্ষা সেবা ববভাগ 

কর্তিক মূল্যায়বন এ অবধদপ্তবরর চুবক্ত বাস্তবায়বনর  ার ৯৪.৯৭%। উবিখব াগ্য কম িেম্পাদন সূিক  বলা: অবিবনব িাপণ, উোর 

কা িক্রম ও বিবকৎো সেবা পবরিালনা, দু িটনাবরাবধ জনেবিিনিা বৃবের লবক্ষে শবপাংমল,  াটবাজার, ববপবণববিান, বশক্ষা 

প্রবিষ্ঠান, বহুিল/ বাবণবজেক ভবন ও ববস্ত এলাকায় ম ড়ার আবয়াজন, টবপাগ্রাবফ, গণোংব াগ, অবিবনরাপত্তা ব্যবস্থাবদ 

সজারদারকরবণ পবরদশ িন, ফায়ার লাইবেন্স, োড়পে প্রদান, েবিিনিা বৃবেকরবণ অবিবনব িাপণ, উোর, প্রােবমক বিবকৎো ও 

ভূবমকম্প েম্পবকি েবিিনিা বৃবের লবক্ষে জনোধারণ, বশক্ষােী, প্রবিষ্ঠাবন কম িরিবদর সমৌবলক প্রবশক্ষণ প্রদান, নতুন 

কবমউবনটি ভলাবন্টয়ার প্রস্তুি, ভলাবন্টয়ারবদর েবিজকরণ প্রবশক্ষণ প্রদান, প্রকল্প বাস্তবায়ন, প্রাবিষ্ঠাবনক েক্ষমিা বৃবে ইিোবদ। 

২০২০-২১ অে িবেবর সকৌশলগি উবেবির আওিায় ৩৩টি ও আববিক সকৌশলগি উবেবির আওিায় ১৭টি সমাট ৫০টি 

কম িেম্পাদন সূিক অন্তর্ভ িক্ত  করা  য়। এেব সূিবকর লক্ষেমাো অজিবন পবরিালক (প্রশােন ও অে ি)-এর সনর্তবত্ব ৭ েদবস্যর 

এবপএ টিম কাজ করবে এবাং ১ জন কম িকিিাবক এবপএ সফাকাল পবয়ন্ট ব বেবব দাবয়ত্ব প্রদান করা  বয়বে।  

 

শুোিার সকৌশল বাস্তবায়ন: স্বেিা ও দায়বেিা বৃবে, েম্পবদর  ো ে ব্যব ার বনবিিকরণ এবাং প্রাবিষ্ঠাবনক েক্ষমিা 

বৃবের জন্য েরকাবর অন্য দপ্তরেমূব র মবিা ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরও জািীয় শুোিার সকৌশল 

কম িপবরকল্পনা প্রবিিন  য়। এরই ধারাবাব কিায় েরকাবর বনবদ িশ অনু ায়ী ২০২০-২১ অে িবেবরও ফায়ার োবভ িে ও বেবভল 

বডবফন্স অবধদপ্তর এবাং এর ববভাগ ও সজলা প িাবয়র কা িালয়েমূব  জািীয় শুোিার সকৌশল কম িপবরকল্পনা বাস্তবায়ন করা 

 বয়বে। ইবিামবে বাস্তবায়ন োংক্রান্ত প্রবিববদন সুরক্ষা সেবা ববভাবগ সপ্ররণ করা  বয়বে এবাং মূল্যায়বন এ অবধদপ্তর কর্তিক 

বাস্তবায়বনর  ার ৯২.৭৫%। শুোিাবরর উবিখব াগ্য কা িক্রম  বলা: ননবিকিা কবমটির েভা ও বেোন্ত বাস্তবায়ন, সুশােন 

প্রবিষ্ঠার বনবমত্ত অাংশীজবনর (stakeholders) অাংশগ্র বণ েভা ও বেোন্ত বাস্তবায়ন, কম িকিিা-কম িিারীবদর অাংশগ্র বণ 

িাকবর োংক্রান্ত বববভন্ন প্রবশক্ষণ আবয়াজন, ো বেকিা ও ঝুুঁবকপূণ ি কাবজর জন্য “পদক প্রদান নীবিমালা (বাাংলাবদশ ফায়ার 

োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তর)-২০১৯” চূড়ান্তকরণ, ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরর ২০১৯-২০২০ 

অে িবেবরর কা িক্রবমর উপর ম্যানুয়াল প্রস্তুিকরণ, ওবয়বোইবট বববভন্ন সেবাবক্স  ালনাগাদকরণ, এবডবপ বাস্তবায়ন অগ্রগবি 

পবরদশ িন/ পবরবীক্ষণ ও প্রবিববদবনর সুপাবরশ বাস্তবায়ন, ই-সটোবরর মােবম ক্রয় কা ি েম্পাদন, সেবা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

(বেটিবজন িাট িার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, শাখা/অবধশাখা এবাং অধীন অবফে পবরদশ িন ও প্রবিববদবনর সুপাবরশ বাস্তবায়ন, 

েবিবালয় বনবদ িশমালা অনু ায়ী নবের সেবণ ববন্যােকরণ, গণশুনাবন আবয়াজন, দুনীবি সরাধকবল্প অবধদপ্তরে  অধীনস্ত েকল 

দপ্তবর বববভন্ন দুনীবি বববরাধী সলাগানযুক্ত ব্যানার সফস্টুন স্থাপন, ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরর সকন্দ্রীয় সস্টাবরর 

কা িক্রম অনলাইবন রুপান্তরকরণ, অবধদপ্তবর কম িরিবদর েঠিক েমবয় উপবস্থি বনবিিকরবণর লবক্ষে বডবজটাল  াবজরা ব্যবস্থা 

িালুকরণ, ই-অোমু্ববলন্স োবভ িে কা িক্রম বাস্তবায়ন, োংবিষ্টবদর োবে স াগাব াগপূব িক প্রবিটি সট্রড লাইবেবন্স বনকটস্থ ফায়ার 

সস্টশন ও ববভাগীয় বনয়ন্ত্রণ কবক্ষর নম্বর োংযুক্তকরণ, শুোিার পুরস্কার প্রদান ইিোবদ। ২০২০-২১ অে িবেবরর জািীয় শুোিার 
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সকৌশল কম িপবরকল্পনায় ৩৭টি কা িক্রম অন্তর্ভ িক্ত করা  য়। শুোিার কম িপবরকল্পনা বাস্তবায়বনর জন্য ম াপবরিালবকর সনর্তবত্ব 

ননবিকিা কবমটি গঠন করা  বয়বে। উক্ত কবমটির অধীন পবরিালক (প্রশােন ও অে ি)-এর সনর্তবত্ব ৯ েদবস্যর ননবিকিা 

উপকবমটি কাজ করবে। ২০২০-২১ অে িবেবর ননবিকিা কবমটির ৪টি েভা  বয়বে। িাোড়া শুোিার পুরস্কার নীবিমালা অনুেরণ 

কবর ২০২০-২১ অে িবেবর অবধদপ্তর ও মাঠপ িাবয়র কম িকিিা ও কম িিারীবদর শুোিার পুরস্কার প্রদান করার জন্য মবনাবনি কবর 

পুরস্কার প্রদান করা  বয়বে। 

 

উদ্ভাবনোংক্রান্ত কা িক্রম: ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরর উদ্ভাবনী কা িক্রবমর িাবলকা বনবম্নর েবক উবিখ করা 

 বলা: 

 

ক্রম উদ্ভাবনী উবযাবগর 

র্েবরানাম 

উদ্ভাবনী উবযাবগর ধারণা 

প্রদানকারীর নাম 

শর্ কারবণ উদ্ভাবনী ধারণাটির 

উদ্ভব হবয়বে 

সব িবেষ ফলাফল 

১ ফায়ার শসফটি 

ম্যাবনজার শকাবস ি 

ভর্িি সাংক্রান্ত 

কার্ িক্রম 

অনলাইনকরণ 

১. ইবনাবভেন টিম  ফায়ার 

সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স 

অর্ধদপ্তর  ঢাকা এবাং 

২. প্রর্েযণ শসল  ফায়ার 

সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স 

অর্ধদপ্তর  ঢাকা 

ইর্িপূবব ি শসবা েহীিাবদর শসবাটি 

েহবণর জন্য ন্যেনিম িারবার 

অর্ধদপ্তবর আসবি হয়। এোড়া 

চূড়ান্ত শসবা শিবি শসবােহীিাবক 

৯টি ধাি িার হবি হবিা। এই 

উবযাবগর ফবল  বর ববসই 

শসবােহীিারা শসবা িাববন। 

বাস্তবাবয়ি। সেবা গ্র ীিা সকাবনা 

বভবজট োড়াই বনজ অবস্থাবন 

সেবক অনলাইবনর মােবম 

আববদন ফরম োংগ্র , আববদন 

দাবখল ও ভবিি পরীক্ষার 

ফলাফল োংগ্র  করবি 

পারবেন। এ েম্পবকি বনয়বমি 

সনাটিবফবকশন পাবেন। 

২ ফায়ার সাইন্স ও 

অকুবিেনাল শসফটি 

শকাবস ি ভর্িি সাংক্রান্ত 

কার্ িক্রম 

অনলাইনকরণ 

১. ইবনাবভেন টিম  ফায়ার 

সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স 

অর্ধদপ্তর  ঢাকা এবাং 

২. প্রর্েযণ শসল  ফায়ার 

সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স 

অর্ধদপ্তর  ঢাকা 

ইর্িপূবব ি র্বযমান ির্রর্স্থ্র্িবি 

শসবা েহীিাবদর শসবাটি েহবণর 

জন্য ন্যেনিম িারবার অর্ধদপ্তবর 

আসবি হবিা এোড়া চূড়ান্ত শসবা 

শিবি শসবােহীিাবক ৯টি ধাি িার 

হবি হবিা। এই উবযাবগর ফবল 

 বর ববসই শসবােহীিারা শসবা 

িাববন। 

বাস্তবাবয়ি। সেবাগ্র ীিারা কম 

েময় ব্যবয় সেবা পাবেন। 

কম িস্থবল বা  বর ববেই এই সেবা 

বনবি পারবেন। সমাবাইল 

ম্যাবেবজর মােবম এ োংক্রান্ত 

িথ্য পাবেন। 

৩ মাি কনবট্রাল 

র্িভাইস ফর ল্যান্ড 

স্লাইর্িাং 

১. ইবনাবভেন টিম  ফায়ার 

সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স 

অর্ধদপ্তর  ঢাকা এবাং 

২. প্রর্েযণ শসল  ফায়ার 

সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স 

অর্ধদপ্তর  ঢাকা 

বিিমাবন িাহাড়ধস বা ল্যান্ড 

স্লাইর্িাং অিাবরেবনর শযবে 

উদ্ধারকমী এবাং কাদা-মাটিবি 

আর্বকিড়া র্ভকটিমবক উদ্ধার 

করার শযবে র্নরািত্তা র্নর্িি 

করার শকাবনা র্ার্ন্ত্রক র্িভাইস 

র্েল না র্বধায় উদ্ধারকাজ 

আর্বকিড়া ব্যর্ক্ত ও উদ্ধারকমী 

উভবয়র জন্যই র্েল ঝৌঁর্কপূণ ি। এবি 

উন্নি শসবা প্রদান ব্যাহি হবিা।  

বাস্তবাবয়ি।  ন্ত্রটি ব্যব াবরর 

মােবম ভূবমধবে আটবক পড়া 

নাগবরকবক পুনঃধে সেবক রক্ষা 

করা  ায়। উোরকারীগণ বনবজর 

সুরক্ষা বনবিি করবি পারবেন। 

উোরকাবজ কম েমবয়র মবে 

োফল্য আেবে।   
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উদ্ভাবন োংক্রান্ত কা িক্রবমর েবব: 

  

ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স-এর প্রবশক্ষণ সুববধা গ্র ণ করার জন্য এখন অবধদপ্তবর আোর প্রবয়াজন সনই।  বর ববেই েবাই 

অনলাইবন আববদন সেবক শুরু কবর েনদ পাওয়া প িন্ত সেবা বনবি পাবরন।  

 

সপশাগি ববষবয় বববভন্ন পুস্তক প্রকাশ: ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরর সপশাগি ববষবয় বই প্রকাবশর সক্ষবে 

একটি োফল েময় বেল ২০২০-২১ অে ি বের। ম াপবরিালক মব াদবয়র বনবদ িশনায় প্রবশক্ষণ শাখা সেবক এ েময় অবনকগুবলা 

বই প্রকাশ করা  বয়বে। একেময় বই না োকার কারবণ বা বই স্বল্পিার কারবণ এ অবধদপ্তবরর কম িকিিা-কম িিারীবদর জ্ঞান বৃবের 

সুব াগ েীবমি বেল, একই োবে বাইবরর োধারণ জনগণও এ ববভাবগর কা িক্রম এবাং িত্ত্ব ও িথ্য েম্পবকি জানার অবকাশ 

সপবিন না। সেই েময় অবিক্রম কবর গি অে িবেবর ফায়ার োবভ িে অবধদপ্তর সেবক প্রকাবশি বইগুবলা  বলাঃ ১. স্টাবড গাইড 

অব ফায়ার, সরেবকউ অোে স লি সেফটি; ২. িাকিারাল ফায়ার ফাইটিাং; ৩. োি ি অোে সরেবকউ; ৪. ল্যােলাইড সরেপন্স; 

৫.  োজবমট সরেপন্স গাইড; ৬. জা াবজর আগুন; ৭. বজ্রবনরাপত্তা; ৮. সববেক ফাস্টএইড ফর সমবডকোল ইমাবজিবন্স; ৯. আগুন 

 বি োবধান; ও ১০. ভূবমকবম্পর েবিিনিা। এেব বই প্রকাবশর সক্ষবে পবরিালক (প্রবশক্ষণ পবরকল্পনা ও উন্নয়ন) মব াদবয়র 

পবক্ষ ে কারী পবরিালক (প্রবশক্ষণ) জনাব সমাঃ আব্দুল মবমন গুরুত্বপূণ ি ভূবমকা পালন কবরন।  

    

   

ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরর প্রকাবশি কবয়কটি বই-এর আবলাকবিে 
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সটকেই উন্নয়ন অভীষ্ট লবক্ষে ফায়ার োবভ িে-এর কা িক্রম: সটকেই উন্নয়ন অভীষ্ট (এেবডবজ) লক্ষে বাস্তবায়ন োংক্রান্ত 

কা িক্রবমর (২০২০-২০২১ অে িবেবরর) ফায়ার োবভ িে ও বডবফন্স অবধদপ্তর কর্তিক গৃ ীি পদবক্ষপেমূ  বনম্নরূপ: 

(ক)  গি ১৫.০২.২০২১ িাবরখ ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবর মাঠপ িাবয়র কম িকিিা/কম িিারীবদর অাংশগ্র বণ 

এেবডবজ ববষয়ক একটি কম িশালা অনুবষ্ঠি  য়। উক্ত কম িশালায় অাংশগ্র ণকারীবদর এেবডবজ ববষয়ক েম্যক ধারণা 

প্রদান করা  য়।  

(খ) সটকেই উন্নয়ন লক্ষেমাো বাস্তবায়বনর সক্ষবে দুব িাগ দু িটনার ঝুুঁবক হ্রাবে  ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তবরর 

েক্ষমিা বৃবের লবক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর েদয় বনবদ িশনা অনু ায়ী প্রবিটি উপবজলায় নূেনিম একটি ফায়ার সস্টশন 

স্থাপবনর লবক্ষে ১৫৬ প্রকল্প, ২৫ প্রকল্প, ১১টি মডান ি ফায়ার সস্টশন স্থাপন শীষ িক প্রকল্প বাস্তবাবয়ি  বে। এোড়া ডুবুবর 

ইউবনট েম্প্রোরণ প্রকল্প, ফায়ার এে সরেবকউ সস্পশাল অপাবরশন উইাং (FARSOW), সিাংবদবনাং অোবববলটি অব 

ফায়ার ইমাবজিবন্স সরেপন্স (SAFER) প্রকল্প, এক্সপানশান অব অোমু্ববলন্স োবভ িবেে অব ফায়ার োবভ িে এে বেবভল 

বডবফন্স প্রকল্প, ৪০ বফট এয়ার বব্রবদাং এে গ্যাে ফায়াড ি ফায়ার ফাইটিাং সট্রবনাং গ্যালাবর প্রকল্প বাস্তবায়ন, বডজাস্টার 

ম্যাবনজবমন্ট সট্রবনাং ফর সরাব ঙ্গা বরবফউবজেে  অন্যান্য কা িক্রবমর মােবম ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স 

অবধদপ্তবরর েক্ষমিা বৃবের কা িক্রম িলমান। বিিমাবন বববভন্ন প্রকবল্পর আওিায় বনম িাণ কাজ েম্পন্ন কবর োরাবদবশ 

সমাট ৪৫৬টি ফায়ার সস্টশবনর মােবম অপাবরশানল কা িক্রম পবরিাবলি  বে। এোড়া োরাবদবশ নতুন ৮৫টি ফায়ার 

সস্টশবনর বনম িাণ কাজ িলমান এবাং ২৪টি ফায়ার সস্টশবনর জন্য জবম অবধগ্র ণ প্রবক্রয়াধীন রবয়বে। 

(গ) আগামী ২৮ মাি ি ২০২১ বি: অবধদপ্তবরর েকল প িাবয়র কম িকিিা/কম িিারীবদর জন্য এেবডবজ ববষয়ক প্রবশক্ষণ প্রদাবনর 

লবক্ষে কম িসূবি গ্র ণ করা  বয়বে। 

( ) বনবদ িশনা অনু ায়ী অবধদপ্তর, ববভাগ, সজলা ও উপবজলা প িাবয় সফাকাল পবয়ন্ট বনধ িারণ কবর প্রবশক্ষণ প্রদান এবাং র্তণমূল 

প িাবয় এেবডবজ বাস্তবায়বনর পদবক্ষপ গ্র ণ করা  বয়বে। 

(ি) ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স সট্রবনাং কমবপ্লক্সে  ববভাগীয় প্রবশক্ষণ সকন্দ্রগুবলাবি বুবনয়াবদ প্রবশক্ষণে  অন্যান্য 

প্রবশক্ষণ কা িক্রবম এেবডবজ ববষবয় প্রবশক্ষণ প্রদান শুরু  বয়বে। এোড়া সট্রবনাং কমবপ্লবক্সর প্রবশক্ষণ মবডউবল ববষয়টি 

অন্তর্ভ িক্তকরবণর উবযাগ গ্র ণ করা  বয়বে। 

(ি) িলবি ২০২০-২০২১ অে িবেবরর বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্তবি এেবডবজ ববষয়ক কা িক্রম অন্তর্ভ িক্ত আবে এবাং আগামী 

অে িবেবরও প্রবয়াজনীয় পদবক্ষপ গ্র ণ করা  বব। 

(ে) বনবদ িশনা অনু ায়ী নতুন প্রকল্প প্রণয়নকাবল েকল ববষবয় সটকেই উন্নয়ন অভীবষ্টর মূল ধারণাবক েম্পৃক্তকরণ, প্রকল্প 

বনব িািন, বাস্তবায়ন ও পবরবীক্ষবণ োংবিষ্ট অাংশীজনবক েম্পৃক্তকরবণর প্রবয়াজনীয় কা িক্রম গ্র ণ করা  বব।  

(জ) মানবেম্পদ উন্নয়বনর লবক্ষে অবধদপ্তবরর ১,২৬৬ জন কম িকিিা/কম িিারী নববদবশক উচ্চির প্রবশক্ষণ গ্র ণ  কবরবেন। 

(ে) এেবডবজ বাস্তবায়বন োধারণ জনগণবক েমৃ্পক্তকরণ কা িক্রম িলমান। োরাবদবশ ভূবমকম্পে  স  সকান দুব িাগ দু িটনা 

সমাকাববলায় ে ায়ক ভূবমকা পালবনর জন্য ইবিামবে ৪৭,৪১৩ জন ভলাবন্টয়ারবক প্রবশক্ষণ প্রদান করা  বয়বে িাোড়া 

(UNCHR)-এর অে িায়বন ৩,১১০ জন সরাব ঙ্গা জনবগাষ্ঠীবক প্রবশক্ষণ প্রদান করা  বয়বে; 

(ঞ) সটকেই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়বন দাপ্তবরক স াগাব াবগর সক্ষবে বনধ িাবরি এেবডবজ সলাবগা ব্যব ার করা  বে। 

 

সেবামূলক বববশষ কা িক্রম ও উত্তম িি িা: 
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শুোিার পুরস্কার প্রদান: অবধদপ্তবরর কম িকিিা-কম িিারীবদর শুোিার িি িায় উৎোব ি করবি মবন্ত্রপবরষদ ববভাবগর বনবদ িশনা 

অনুেরবণ ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তর শুোিার পুরস্কার প্রদান কবর আেবে। কম িদক্ষিা, স্বেিা, েিিা, কিিব্য 

েম্পাদবন আন্তবরকিা ও বনষ্ঠা, বববধববধাবনর প্রবি েোববাধ, িথ্যপ্রযুবক্তবি উৎো  ইিোবদ গুণাববল ববববিনায় গি আে িবেবরও 

এ অবধদপ্তবরর ২৭ জন কম িকিিা-কম িিারীবক শুোিার পুরস্কার প্রদান করা  বয়বে। এ পুরস্কাবরর আওিায় পুরস্কারপ্রাপ্তবদর 

েনদপে এবাং ১ মাবের মূল সবিবনর েমপবরমাণ প্রবণাদনা প্রদান করা  য়।  

 

সরাব ঙ্গা কোবম্প স্যাবটলাইট ফায়ার সস্টশন: ওয়ার্ল্ি ব্যাাংবকর ে ব াবগিায় সরাব ঙ্গা কোবম্পর অবিবনরাপত্তা বনবিি করার 

লবক্ষে ৮টি স্যাবটলাইট ফায়ার সস্টশন করার পবরকল্পনা গ্র ণ করা  বয়বে। এই স্যাবটলাইট ফায়ার সস্টশন করার পবরকল্পনা 

গ্র বণর ববষয়টি েম্ভাব্যিার প িাবয় রবয়বে এবাং ববেব্যাাংবকর োংবিষ্ট প্রবিবনবধর োবে স াগাব াগ রক্ষা করা  বে। এোড়া 

কক্সবাজার সজলার বালুখালী ও কুতুপালাং শরণােী কোবম্প ২টি স্যাবটলাইট ফায়ার সস্টশন িালুর কা িক্রম আবগ সেবকই িলমান 

আবে। এর মবে কুতুপালাং স্যাবটলাইট ফায়ার সস্টশবনর কনিাকশন েম্পন্ন করার পর স্যাবটলাইট সস্টশনটির কা িক্রম িালুর 

জন্য িার  োেওভার েম্পন্ন  বয়বে। বালুখালী স্যাবটলাইট ফায়ার সস্টশবনর জবম  োেওভার গ্র বণর প্রবক্রয়া িলমান রবয়বে। 

বিিমাবন উবখয়া ফায়ার সস্টশবনর বনয়বমি জনববলর পাশাপাবশ বববভন্ন স্থান সেবক ২০ জবনর একটি ববধ িি জনবল ও প্রবয়াজনীয় 

োংখ্যক োজ-েরোম োংরক্ষণ করা  বয়বে,  াবি অবিকােে  স বকাবনা পবরবস্থবিবি প্রবয়াজনীয় েক্ষমিা বনবয় সরেপন্স করা 

 ায়। উবিখ্য, সরাব ঙ্গা কোবম্প গি ২০২০-২১ অে িবেবর োং টিি ১৭টি অবিদু িটনায় অাংশ বনবয় উবখয়া ফায়ার সস্টশন সেবক 

১৪,৫০,০০০ টাকার েম্পদ রক্ষা করবি েক্ষম  বয়বে। এোড়া এেব দু িটনা সেবক ৭ জবনর মৃিবদ  এবাং ১ জনবক আ ি 

অবস্থায় উোর কবরবে উবখয়া ফায়ার োবভ িে।   

 

সমলা ও প্রদশ িনীবি বনরাপত্তা ইউবনট সমািাবয়ন: দু িটনা  টবল দ্রুি সরেপন্স বনবিি করবি আন্তজিাবিক বাবণজে সমলা, 

অমর একুবশ গ্রন্থবমলাে  বববভন্ন সমলা ও প্রদশ িনীবি ফুলটাইম অবিবনরাপত্তা ইউবনট সমািাবয়ন করা  বয় োবক। এর ফবল 

সমলায় স্থাবপি স্টল ও আগি দশ িনােীবদর বনরাপত্তা বৃবে পায়। সকাবনা কারবণ উদূ্ভি সকাবনা পবরবস্থবির সৃবষ্ট  বল বববশষ কবর 

অবিদু িটনার মবিা  টনা  টবল োবে োবে ওই েব অবিবনরাপত্তা ইউবনট সেবক িাবি োড়া প্রদান করা  য়। ২০২০-২১ 

অে িবেবর েীবমি আকাবর বনধ িাবরি বনয়ম-পেবি অনুেরণ কবর অমর একুবশ গ্রন্থবমলা অনুবষ্ঠি  য়। সেখাবনও এই বনরাপত্তা 

ইউবনট বনবয়াবজি রাখা  য়।  

 

ওবয়বোইট ও সফেবুক সপজ বনয়বমি আপবডটকরণ: েকল সেবা েম্পবকি েকলবক বনয়বমি অবব ি করার উবেবি 

এবাং সেবা গ্র বণর সুববধা সৃবষ্টর অাংশ ব বেবব ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফবন্সর বনজস্ব ওবয়বোইট এবাং সফইজবুক সপজ 

সখালা  য়। গি ২০২০-২১ অে িবেবর বনয়বমিভাবব এই ওবয়বোইট ও সফইেবুক সপজ বনয়বমি আপবডট করা  য় এবাং 

েব িবশ িষ িথ্য িাবি েবন্নববশ করা  য়। অবধদপ্তবরর পদায়ন, বদবল, আবদশ-বনবদ িষে  েকল অবফবেয়াল পেগুবলা োরা 

সদবশর েব জায়গা সেবক সদখার ও োংগ্র  করার সুববধাবে ি বনয়বমিভাবব এই োইট দুটিবি আপবলাড করা  বয়বে। ফবল 

েকবলর পবক্ষ স্বল্প েমবয় ও ে বজই সেবা গ্র ণ করা েম্ভব  বয়বে। ওবয়বোইট ও সফইেবুবকর ঠিকানাঃ 

http://www.fireservice.gov.bd/ এবাং https://www.facebook.com/fscd.bd 

 

https://www.facebook.com/fscd.bd


  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

180  

 

   

ফায়ার োবভ িবের বনজস্ব ওবয়বোইট ফায়ার োবভ িবের বনজস্ব সফইেবুক সপজ 

 

প্রধান প্রধান রাস্তা ধুলামুক্ত করার লবক্ষে পাবন বেটাবনা: ২০২০-২১ অথ িবেবর মহামান্য হাইবকাবর্ ির র্নবদ িেনা অনুসরবণ 

ঢাকা েহবরর প্রধান প্রধান রাস্তা ধুলামুক্ত রাখার জন্য িার্ন র্ের্াবনা হয়। েহরবক ধুলা-বালুমুক্ত ও বসবাস উিবর্াগী রাখার 

শযবে ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফবন্সর র্বর্ভন্ন ফায়ার শস্টেন র্নয়র্মি িার্ন র্ের্াবনার এই কাজ সম্পাদন কবরবে। এোড়া 

কবরানা ভাইরাবসর প্রাদুভিাব শুরুর ির শথবকই জীবাণুনােক র্মর্েি িার্ন র্েটিবয় কবরাবনা ভাইরাস ের্ড়বয় িড়া প্রর্িবরাবধও 

অাংে র্নবয়বে ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স।     

  

রাস্তা ধুলামুক্ত রাখার লবক্ষে ম ামান্য  াইবকাবট ির বনবদ িশনার আবলাবক শ বরর প্রধান প্রধান রাস্তায় বনয়বমি পাবন বেটাবনার দৃি 

 

উৎেবব-আবয়াজবন  রমুবখা মানুষবক বনরাপত্তা সেবা প্রদান: প্রবিবেবরর মবিা গি ২০২০-২১ অে িবেবরও ঈদ ও বববভন্ন 

উৎেব-আবয়াজবন বববধবনবষধ উবপক্ষা কবর শ র সেবক  বর সফরার েময় োধারণ মানুবষর বনরাপত্তা প্রদাবনর জন্য ফায়ার 

োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স লঞ্চ টাবম িনাল ও সনৌ পারাপার এলাকায় ডুবুবরে  বনরাপত্তা ইউবনট সমািাবয়ন কবরবে। বশশু, বৃে ও 

ো ায্য প্রবয়াজন এমন মানুষবক িারা সনৌ াবন উঠবি-নামবি ে ায়িা কবরবে। প্রর্িবেরই এ সময় শন -দু ির্নার  র্না  বর্। 

এসব দু ির্নায় মর্হলা, প্রর্িবন্ধী, ববয়াবজেষ্ঠ ও র্েশুবদর লঞ্চ/ট্রলার ও বাবস উোর শযবে র্াবি দু ির্নার র্েকার হবি না হয় শস 

জন্য ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িবফন্স-এর কমীগণ র্ববেষ সহায়িা প্রদানসহ সবিিনিামূলক র্লফবলর্ র্বিরণ এবাং 

সিকিিামূলক মাইর্কাং কবরবে। 

 

অবধদপ্তবরর ভববষ্যৎ পবরকল্পনা: 



  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

181  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর োনুগ্র  অবভপ্রায় ও অনুশােন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবাং সুরক্ষা সেবা ববভাবগর প্রিেক্ষ বনবদ িশনা অনু ায়ী 

ফায়ার োবভ িে ও বেবভল বডবফন্স অবধদপ্তরবক একটি ববেমাবনর সেবা বাব নীবি পবরণি করাই  বে এ অবধদপ্তবরর ভববষ্যৎ 

পবরকল্পনা। এই পবরকল্পনা বাস্তবায়বনর জন্য এই অবধদপ্তবর নববনযুক্তবদর আন্তজিাবিকমাবনর প্রবশক্ষণ সুববধা বনবিি করবি 

ইবিামবে ববেমাবনর একটি সট্রবনাং একাবডবম করার উবযাগ গ্র ণ করা  বয়বে। ‘বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজব ফায়ার একাবডবম’ নাবমর 

এই সট্রবনাং একাবডবম প্রবিষ্ঠার লবক্ষে মুবন্সগে সজলার গজাবরয়ায় প্রায় ১০০ একর জায়গা অবধগ্র বণর কা িক্রম শুরু  বয়বে। 

একই োবে ফায়ার োবভ িবের জনবল কাঠাবমা সঢবল োজাবনার উবযাগ গ্র ণ করা  বয়বে। ১৯৮১ োবলর জনবল কাঠাবমা 

বদবয় প্রিোবশি সেবা প্রদান েম্ভব  বব না এবাং যুবগর িাব দার োবে োমেস্য রাখা  াবব না ববধায় বিিমান জনবলবক ২৫,০০০ 

জবন উন্নীি করার কা িক্রম  াবি সনয়া  বয়বে। এই কাবজ ববেব্যাাংবকর অে িায়বন ইউএনবডবপ ে ব াবগিা করবে। সেবা 

েক্ষমিা বৃবে, সেবার গুণগিমান বৃবে, সেবার সক্ষে েম্প্রোরণ এবাং ক্রমববধ িষ্ণু সেবা প্রিোশার োবে েঙ্গবি োধবনর লবক্ষে 

বববভন্ন প্রকল্প গ্র ণ ও িা বাস্তবায়ন করা  বে। প্রাবন্তক এলাকায় বেবােকারীবদর সেবা সুববধার আওিায় আনার লবক্ষে মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর স াষণা অনু ায়ী প্রবিটি উপবজলায় নূেনিম একটি কবর ফায়ার সস্টশন বনম িাবণর কাজ বাস্তবাবয়ি  বে। মানুবষর 

সদারবগাড়ায় সেবা সপৌুঁোবনার লবক্ষে উপবজলার পাশপাবশ শ র ও  নবেবিপূণ ি এলাকােমূব  স খাবন ফায়ার সস্টশন ববযমান 

সনই এমন গ্যাপ এবরয়া খ ুঁবজ সবর কবর িার েম্ভাব্যিা  ািাই, জবম অবধগ্র ণ, সস্টশন ভবন বনম িাণ এবাং জনবল বনবয়াগ প্রদান 

ও োজ-েরোম ক্রবয়র মােবম নতুন নতুন ফায়ার সস্টশন বনম িাবণর পবরকল্পনা গ্র ণ করা  বয়বে। ম ােড়কেমূব ও একইভাবব 

প্রবয়াজবন স্যাবটলাইট ফায়ার সস্টশন করার পবরকল্পনা গ্র ণ করা  বে। ইবিামবে বপএেবে’র মােবম ১টি ব্যাবির অবফোর 

বনবয়াবগর প্রবক্রয়া েম্পন্ন  বয়বে। একটি দক্ষ, সমধাবভবত্তক ও প্রযুবক্ত সুববধা েম্পন্ন সেবা প্রবিষ্ঠান বনবিি করার মােবম এ 

অবধদপ্তবরর ভববষ্যৎ উবেি পূরণ করা  বব।  

  



  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

182  

 

কারা অবধদপ্তর  
 

সুরক্ষা সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

 

পটভূবম : স্বাধীন বাাংলাবদবশর অভূেদয় এবাং বঙ্গবন্ধুর োবে কারাগাবরর নাম ওিবপ্রািভাবব জবড়বয় আবে । ১৯৩৮ োবল 

গ্রাম্য প্রবিপবক্ষর প্রবিব াংোমূলক মামলায় বঙ্গবন্ধুর প্রেম কারা জীবন শুরু এবাং ১৯৭২ োবলর ৮ জানুয়াবর করাবির বমনওয়াবল 

কারাগার  বি মুবক্ত লাবভর মােবম িার কারা জীববনর পবরেমাবপ্ত  বট । বঙ্গবন্ধু িার জীবন ও স ৌববনর গুরুত্বপূণ ি ৩০৫৩ 

বদন কাটিবয়বেন কারাগাবরর িার সদয়াবলর বভিবর । বিবন বাাংলাবদবশর মানুবষর অবধকার প্রবিষ্ঠার লড়াইবয়র অবনক গুরুত্বপূণ ি 

বেোন্ত বনবয়বেন কারাগাবরর বভিবর ববেই। “অেমাপ্ত আত্মজীবনী” এবাং “কারাগাবরর সরাজনামিা” নামক গ্রন্থ দুটিবি 

বঙ্গবন্ধুর কারা জীবন এবাং কারাগাবরর ববষয়াববল সুস্পষ্টভাবব তুবল ধরা  বয়বে।            শুধু বাাংলাবদশ নয়, বব্রটিশ ভারবির 

রাজবনবিক  টনা প্রবাব র অবনক বকছুর োক্ষী এই কারাগার, মাস্টারদা সূ িবেন, ক্ষুবদরাম, প্রীবিলিা ওয়াবেদার প্রমূখ 

রাজবনবিক ববন্দর নাবমর োবেও কারাগাবরর নাম জবড়বয় আবে। এই কারাগাবরই বনম িমভাবব শব দ  বয়বেন জািীয় িার সনিা 

নেয়দ নজরুল ইেলাম, িাজউেীন আ মদ, কোবেন এম মনসুর আলী এবাং এ,            এইি, এম কামারুজ্জামান । 

 

            বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ  াবেনা সদবশ গণিন্ত্র প্রবিষ্ঠার বববভন্ন আবন্দালবন সনর্তত্ব বদবি বগবয় 

একাবধকবার কারাবরণ কবরবেন। ১৯৭১ োবল মানবিাবববরাধী অপরাধ োং টনকারী এবাং বঙ্গবন্ধু  িো মামলার আোবমবদর 
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োজা কা িকর করা  বয়বে কারাগাবর । এভাবব স্বাধীন বাাংলাবদবশর ইবি াে এবাং কারাগাবরর নাম একোবে বমবশ আবে । 

বিিমাবন বাাংলাবদবশ কারাগাবরর োংখ্যা ৬৮টি, িন্মবে  ১৩টি সকন্দ্রীয় কারাগার ও ৫৫টি সজলা কারাগার । 
 
 

ক্রমববকাশ : 

১৭৮৮ : পুরািন ঢাকার িকবাজাবর বক্রবমনাল ওয়াড ি বনম িাবণর মােবম বাাংলাবদবশ কারাগাবরর  াো শুরু । 

১৮৬৪ :  কারাগার সুষ্ঠু ও েঠিকভাবব পবরিালনার জন্য সজলবকাড প্রণীি  য় । 

১৮৯৪ : প্রেমবাবরর মি বপ্রজন এোট প্রণীি  য় । 

১৯০০ : বপ্রজনারে এোট প্রণীি  য়। 

১৯৪৭ :  ২টি সকন্দ্রীয়, ১২ টি সজলা এবাং ৩৭টি ম কুমা কারাগার বনবয় পূব ি পাবকস্তান কারা ববভাবগর  াো শুরু। 

১৯৫০ :  পাবকস্তানী নস্বরািারী েরকার রাজশা ী সকন্দ্রীয় কারাগাবর খাপড়া ওয়াবড ি ববন্দবদর ন্যায্য দাববর সপ্রবক্ষবি অনশনরি 

ববন্দবদর উপর বনম িমভাবব গুবল িাবলবয় ৭ জন ববন্দবক  িো কবর। এবি আবরা ৩১ জন ববন্দ গুরুিরভাবব আ ি  য় 

। 

১৯৭১ :  ম ান স্বাধীনিা যুবে বাাংলাবদশ কারা ববভাবগর ৫ জন েদস্য শ ীদ  ন। কুবড়গ্রাম সজলা কারাগাবর কম িকালীন েমবয় 

পাক  ানাদার বাব নী কর্তিক ১৯৭১ োবলর ৭ এবপ্রল িারা বনম িমভাবব বন ি  ন । ৪টি সকন্দ্রীয়, ১৩ টি সজলা এবাং 

৪২ টি উপ-কারাগার বনবয় স্বাধীন বাাংলাবদবশর কারা ববভাবগর  াো শুরু  য়। 

১৯৭৮ :  কারাগারগুবলাবক সুন্দরভাবব পবরিালনার জন্য ববিারপবি মুবনম  াোবনর সনর্তবত্ব মুবনম কবমশন গঠন করা  য়। 

১৯৯৭ :  উপ-কারাগারগুবলাবক সজলা কারাগাবর রূপান্তর কবর কারাগারবক োংবশাধনাগার ব বেবব গবড় তুলবি পদবক্ষপ গ্র ণ 

করা এবাং বেবনয়র সজল সুপাবরর পদ সৃবষ্ট  য় । 

২০১৬ :  মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক সকরাণীগবে বনবম িি ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার উবৈাধন এবাং ৬,৫১১ জন ববন্দবক স্থানান্তর । 

২০১৮: কারাগাবর ববন্দ কর্তিক উৎপাবদি পবের ববক্রয়লে অবে ির লভোাংশ  বি ৫০% োংবিষ্ট কবয়দীবক পাবরেবমক 

ব বেবব প্রদান করা  বে। 

২০১৯: 

 

(১)বেবলট সকন্দ্রীয় কারাগার, বকবশারগে, সফনী, বপবরাজপুর ও মাদারীপুর সজলা কারাগার নতুনভাবব বনম িাণ এবাং 

ববন্দ স্থানান্তর। এবি কারাগাবরর ধারণ ক্ষমিা ৩৯৫০ জন বৃবে পায় ।ববন্দবদর  েকাবলর নাস্তার সমনুে পবরবিিন কবর 

েপ্তাব  ৪ বদন েববজ-রুটি, ২ বদন বখচুবড় ও ১ বদন  ালুয়া-রুটি প্রদান । 

(২) কারাববন্দবদর ধমীয় বশক্ষা প্রদাবনর জন্য বনবয়াবজি ধমীয় উপবদষ্টাগবণর প্রবি দশ িবনর (Per Visit)         

েম্মানী ৫০/- টাকার স্থবল ২০০/- (দুইশি) টাকায় উন্নীি করা  বয়বে;   

২০২০:  

 

 

(১) বববশষ বদবে/উৎেব উপলবক্ষে কারা ববন্দবদর উন্নি মাবনর খাবার েরবরাব র বনবমত্ত জনপ্রবি বরাে ৩০/- 

(বেশ) টাকা  বি বৃবে কবর ১৫০/- টাকা উন্নবিকরণ। 

(২) আদালিগামী ববন্দবদর দুপুবরর খাবাবরর পবরববিি শুকনা  খাবার েরবরাব র বনবমবত্ত নদবনক মাোবপছু ২৬/-  

টাকা  াবর বরাে প্রদান। 
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রূপকল্প : রাবখব বনরাপদ, সদখাব আবলার পে ।  

অবভলক্ষে : ববন্দবদর বনরাপদ আটক বনবিিকরণ, িাবদর মাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, িাবদর প্রবি মানববক আিরণ েমুন্নি 

রাখা, কারাগাবর কবঠার বনরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা,  ো েভাবব িাবদর বােস্থান, খায, বিবকৎো এবাং আত্মীয়-স্বজন, 

বন্ধুবান্ধব ও আইনজীবীর োবে োক্ষাৎ বনবিিকরা এবাং একজন সুনাগবরক ব বেবব েমাবজ পুনব িােন করার লবক্ষে 

প্রবয়াজনীয় সমাটিবভশন ও প্রবশক্ষণ প্রদান । 

কারা অবধদপ্তর কর্তিক পবরিাবলি োধারণ কা িাববল : 
 

১ ববন্দবদর বনরাপদ আটক বনবিিকরণ 

২ ববন্দবদর আইন ে ায়িা বনবিিকরবণ  ো ে ব্যবস্থা গ্র ণ 

৩ ববন্দবদর স্বাস্থেেম্মি আবােন, খায ও বিবকৎো বনবিিকরণ 

৪ 
ববন্দবদর স্বাক্ষরিা, ধমীয় ও ননবিক বশক্ষার মােবম িাবরবেক োংবশাধবনর সুব াগ সৃবষ্ট করা এবাং সুস্থ 

জীবন াপবন অভেস্থকরণ 

৫ ববন্দবদর নবে োংরক্ষণ ও  ালনাগাদকরণ 

৬ বনধ িাবরি িাবরবখ  ো ে বনরাপত্তা বনবিি কবর ববন্দবদর ববিাবরক আদালবি  াবজরা বনবিিকরণ 

৭ বববধ সমািাববক ববন্দবদর সদখা োক্ষাবির ব্যবস্থাকরণ 

৮ মাদকােক্ত ববন্দবদর কাউবন্সবলাং এর মােবম বনরামবয়র ব্যবস্থা ও সুব াগ সৃবষ্টকরণ 

৯ মব লা ববন্দবদর োবে অবস্থানরি বশশুবদর মানবেক ববকাশ ও সমৌবলক বশক্ষা বনবিিকরণ 

১০ ববন্দবদর মানবাবধকার বনবিিকরণ 

১১ ববন্দ পবরিালনায় ববজ্ঞ আদালবির  াবিীয় বনবদ িশনা প্রবিপালন 

১২ কারা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা বনিিকরণ 

১৩ 
কারাভেন্তবর বববভন্ন সখলাধূলা, োাংস্কৃবিক অনুষ্ঠান ইিোবদর মােবম ববন্দবদর মানবেক ববকাবশর ে ায়ক 

ভূবমকা পালন 

১৪ নববনযুক্ত কারারক্ষীবদর সমৌবলক প্রবশক্ষবণর ব্যবস্থাকরণ 

১৫ ববন্দ পুনব িােবনর লবক্ষে িাবদর বৃবত্তমূলক প্রবশক্ষণ প্রদান 

১৬ কারাবশল্প এবাং কারাবাগাবন উৎপাদন বৃবেকরিঃ েরকাবর অে িোেয় ও রাজস্ব বৃবেকরণ 

১৭ 
কারাগাবর ববন্দ কর্তিক উৎপাবদি পবের ববক্রয়লে  বি লভোাংবশর ৫০% ব বেবব োংবিষ্ট ববন্দবক 

পাবরেবমক প্রদান 
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১৮ 
েকল কারা কম িকিিা ও কম িিারীর সপশাগি দক্ষিা বৃবের লবক্ষে কারা প্রবশক্ষণ ইন্সটিটিউটে  অন্যান্য 

প্রবশক্ষণ সকবন্দ্র প্রবশক্ষণ ও সেবমনাবর অাংশগ্র বণর ব্যবস্থাকরণ। 

 

২০০৯  বি ২০২১ প িন্ত েমবয় কারা অবধদপ্তবরর অজিন/েমৃবের তুলনামূলক বববরণীঃ 

ববষয় ২০০৮-২০০৯ ২০২০-২০২১ মন্তব্য 

রাজস্বখাবি সৃবজি পদ ৮৩৬৫টি ১২১৭৮টি নতুন ৩৮১৩ টি পদ 

বৃবে সপবয়বে। 

রাজস্ব বাবজট ২৯৮,৫৬,২৫,০০০/- ৯০৮,৫৩,০৫,০০০/- বাবজবটর আকার 

বৃবে সপবয়বে 

৬০৯,৯৬,৮০,০০০/- 

টাকা 

কবয়দী ববন্দবদর েবমর বববনমবয় 

উৎপাবদি পবের ববক্রয়লে অে ি 

 বি লভোাংবশর ৫০% পাবরেবমক 

প্রদান 

পূবব ি বেলনা ১১২৩৯ জন ববন্দবক 

২৭,৩৯,৫৭৫/- টাকা প্রদান 

করা  বয়বে। 

-- 

ববন্দবদর জন্য সফানবুে স্থাপন পূবব ি বেলনা কারাগাবর সফানবুে ‘স্বজন’ স্থাপন 

বাাংলাবদশ েরকাবরর অন্যিম 

যুবগাপব াগী পদবক্ষপ  ার ফবল 

কারা ববন্দরা প্রবি েপ্তাব  একবদন 

বনকটিম আত্মীয় স্বজবনর োবে 

পাবরবাবরক ও আইনী ে ায়িা 

ববষবয় স াগাব াবগর সুব াগ 

পাবে। 

-- 

 

 

েকাবলর নাস্তা বৃটিশ আমল  বি 

ববন্দবদর েকাবলর 

নাস্তায় রুটি-গুড় 

প্রিবলি বেল 

ববন্দবদর েকাবলর নাস্তায় প্রিবলি 

রুটি-গুবড়র পবরববিি বখচুবড়, 

েববজ, রুটি ও  ালুয়া প্রদান করা 

 বে। 

-- 

 

বাবলশ ও কম্বল বৃটিশ আমল  বি 

কারাগাবর ববন্দবদর 

জন্য ৩টি কম্বল বরাে 

বেল 

বৃটিশ আমল  বি প্রিবলি 

কারাগাবরর আটক ববন্দবদর প্রাপ্য 

৩টি কম্ববলর মবে ১টি কম্ববলর 

পবরববিি ১টি বশমুল তুলার বাবলশ 

প্রদান করা  বে। 

-- 

 

 

বডবজটাল বপ্রজন ভোন ক্রয় পূবব ি বেলনা কাবশমপুর  াইবেবকউবরটি ও 

মব লা সকন্দ্রীয় কারাগাবরর 

গুরুত্বপূণ ি মামলার আোমীবদর 

আনা-সনওয়ার জন্য একটি ১০ 

আেন বববশষ্ট (বভ আই বপ) ও 

অপর একটি ৪০ আেন বববশষ্ট 

-- 
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(োধারন) বডবজটাল বপ্রজন ভোন 

ক্রয় করা  য়; 

ক্রয় প্রবক্রয়া পূূ্বব ি ই-বজবপর মােবম 

ক্রয় প্রবক্রয়া বেল না, 

োধারণ প্রবক্রয়ায় 

দরপে আহ্বান করা 

 বিা। 

বিিমান েরকাবরর বডবজটাল 

উন্নয়বনর অাংশ ব বেবব প্রণীি 

নীবিমালার আবলাবক ই-বজবপর 

মােবম কারা অবধদপ্তবরর প্রায় 

১০০% ক্রয় প্রবক্রয়া েম্পন্ন করা 

 বয়বে। 

 

-- 

 

 

ববন্দ বববনময় প্রবক্রয়া ে জ করার 

লবক্ষে বাাংলাবদশ ও ভারবির মবে 

TSP চুবক্ত স্বাক্ষর। 

পূবব ি বেল না বিিমাবন িালু রবয়বে -- 

ববন্দবদর এক কারাগার  বি অন্য 

কারাগাবর স্থানান্তরকাবল সখাড়াকী 

ভািা মাোবপছু বরাে। 

১৬/- টাকা  ১০০/- টাকা মাোবপছু ৮৪/- 

টাকা বৃবে সপবয়বে। 

কারাগাবর আটক ববন্দবদরবক 

ধমীয় বশক্ষা প্রদাবনর জন্য ধমীয় 

বশক্ষবকর প্রবি বভবজবট েম্মাবন 

৫০/- টাকা ২০০/- টাকা  ১৫০/-টাকা বৃবে 

সপবয়বে। 

ববন্দবদর ইফিারীর জন্য মাোবপছু 

বরাে। 

১৫/- টাকা ৩০/- টাকা মাোবপছু ১৫/- 

টাকা বৃবে সপবয়বে। 

কারাভেন্তবর কবয়বদ পবরেন্নিা 

কমীর মাবেক সবিন। 

২০/- টাকা  ৫০০/- টাকা  ৪৫০/- টাকা বৃবে 

সপবয়বে। 

বববশষ বদবে উপলবক্ষে ববন্দবদর 

মাবে উন্নিমাবনর খাবার 

পবরববশবনর জন্য মাোবপছু বরাে। 

৩০/- টাকা ১৫০/- টাকা মাোবপছু ১২০/- 

টাকা বৃবে সপবয়বে। 

আদালিগামী ববন্দবদর দুপুবরর 

খাবাবরর জন্য মাোবপছু বরাে। 

পূবব ি বেল না বিিমাবন ২৬/- টাকা করা  বয়বে -- 

কারাগাবর আটক ববন্দবদর স্বাবলম্বী 

কবর গবড় সিালার লবক্ষে বিিমাবন 

সদবশর ৩০টি কারাগাবর ৩৯টি 

সট্রবড প্রবশক্ষণ কা িক্রম িালু আবে। 

পূবব ি বেল না 
জুলাই, ১৪  বি জুন, ২১ 

েমবয় ৫৩,৯০৮ জন ববন্দবক 

প্রবশক্ষণ প্রদান করা  বয়বে। 

-- 

 

নতুন জায়গায় কারাগার বনম িাণ 

(ক)সগাপালগে, বেনাইদ , 

সমব রপুর, িাঁদপুর, নাবটার, 

নীলফামারী, ব্রাহ্মনবাবড়য়া, 

সনেবকাণা, সুনামগে, বেবলট, 

বকবশারগে, মাদারীপুর, সফনী, 

বপবরাজপুর, ঢাকা সকন্দ্রীয় 

কারাগার, সকরাণীগে এবাং মব লা 

কারাগারগুবলা বেল 

অবনক সোট, অবি 

পুরািন, এবাং 

জরাজীণ ি। 

পূবব ির অবস্থান সেবক েবরবয় বৃ ৎ 

পবরেবর নতুন আধুবনক কারাগার 

বনম িাণ করা  বয়বে। এর ফবল ববন্দ 

ও কম িকিিা-কম িিারীবদর আধুবনক 

সুব াগ-সুববধা বৃবে সপবয়বে এবাং 

আবােন েমস্যা লা ব  বয়বে। 

-- 
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সকন্দ্রীয় কারাগার, সকরাণীগে 

বনম িাণ 

(খ)  াইবেবকউবরটি সকন্দ্রীয় 

কারাগার বনম িাণ। 

পূবব ি সকান কারাগার 

বেল না। 

 াইবেবকউবরটি সকন্দ্রীয় কারাগার 

বনম িাবণর ফবল অবধক ঝুুঁবকপূণ ি, 

মৃতুেদোবদশপ্রাপ্ত এবাং দী ি 

সময়াবদ োজাপ্রাপ্ত ববন্দবদর 

বনরাপবদ আটক রাখা েম্ভব  বে। 

-- 

(গ) িট্টগ্রাম ও বদনাজপুর কারাগার 

েম্প্রোরণ। 

কারাগার দুটি বেল 

অবনক সোট, অবি 

পুরািন এবাং জরাজীণ ি। 

িট্টগ্রাম ও বদনাজপুর কারাগারবক 

পূবব ির অবস্থাবন সরবখ েম্প্রোরণ 

ও আধুবনকায়ন করা  বয়বে। এর 

ফবল ববন্দ ও কম িকিিা-

কম িিারীবদর সুব াগ-সুববধা 

বৃবেে  আবােন েমস্যা লা ব 

 বয়বে। 

-- 

ববন্দ ধারণক্ষমিা বৃবে ববন্দ ধারণক্ষমিা বেল 

২৮,৬৬৮ জন। 

ববন্দ ধারণক্ষমিা ১৩,৭৮২ বৃবে 

করা  বয়বে, সমাট ধারণক্ষমিা 

 বয়বে ৪২৪৫০ জন। ধারণক্ষমিা 

বৃবের ফবল ববন্দবদর আবােন 

েমস্যা অবনকটা লা ব  বয়বে। 

-- 

 

 

 

পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগাবরর 

অভেন্তবর বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃবি 

জাদু র এবাং জািীয় িার সনিা 

কারা স্মৃবি জাদু র স্থাপন। 

পূবব ি জাদু র বেল না। পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগাবরর 

অভেন্তবর বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃবি 

জাদু র এবাং জািীয় িার সনিা 

কারা স্মৃবি জাদু র স্থাপন করা 

 বয়বে। বিিমাবন প্রকবল্পর 

আওিায় জাদু র েম্প্রোরণ ও 

আধুবনকায়বনর কাজ িলমান 

আবে। কাজ েম্পন্ন  বলই জাদু র 

দুটি জনোধারবণর জন্য উন্মুক্ত 

কবর সদয়া  বব। 

-- 

বববডআর ববিাবরর জন্য অস্থায়ী 

আদালি ভবন বনম িাণ 

পূবব ি সকান স্থাপনা বেল 

না। 

২০০৯ োবল বববডআর  িোকাবে 

জবড়িবদর ববিাবরর জন্য কারা 

অবধদপ্তর প্যাবরড মাবঠ মাে ৩২ 

বদবন অস্থায়ী আদালি ভববনর 

বনম িাণকাজ েম্পন্ন করা  য়। 

বিিমাবন উক্ত আদালি ভববন 

বববভন্ন মামলার ববিার কা ি 

িলবে। 

-- 
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কারাগাবর  ানবা ন ও  ন্ত্রপাবি 

েরবরা । 

কারা েদর দপ্তর এবাং 

ববভাগীয় দপ্তবর মাে 

৬টি গাবড় বেল। 

কারাগারেমূব  সকান 

 ানবা ন বেল না। 

কারা ববভাবগর জন্য প্রকবল্পর 

আওিায় ১৮১টি  ানবা ন ও 

৬০৭টি বববভন্ন প্রকার  ন্ত্রপাবি 

োংগ্র  করা  বয়বে। 

এোড়া রাংপুর ও ববরশাল ববভাগীয় 

কারাউপ-ম াপবরদশ িকৈবয়র 

ব্যব াবরর জন্য রাজস্ব খাি  বি 

২টি বজপ গাবড় ক্রয় করা  য়। 

-- 

মব লা কারারক্ষীবদর জন্য 

আবােন বনম িাণ। 

মব লা কারারক্ষীবদর 

জন্য পৃেক সকান 

আবােন বেল না। 

৪০টি কারাগাবর মব লা 

কারারক্ষীবদর জন্য ৩৯৯টি লাট 

বনম িাণ করা  বয়বে। 

-- 

 

কারা সবকাবর িালু সকান কারা সবকাবর 

বেল না। 

কারা সবকাবর িালুর মােবম 

সবকারীবি উৎপাবদি খায োমগ্রী 

ববন্দ ও কম িকিিা-কম িিারীবদর 

মবে স্বল্প মূবল্য ববক্রয় করা  বে। 

-- 

কারাগাবর আধুবনক বনরাপত্তামূলক 

 ন্ত্রপাবি োংব াজন 

কারাগাবর উবিখব াগ্য 

সকান বনরাপত্তা েরোম 

বেল না। 

ঢাকা, ময়মনবোং  ও িট্টগ্রাম 

ববভাবগর ৩২টি কারাগাবর 

আধুবনক বনরাপত্তা 

 ন্ত্রপাবি/েরোম োংব াজবনর 

মােবম ববন্দবদর বনরাপদ আটক 

বনবিি করা েম্ভব  বে। 

-- 

কারা প্রবশক্ষণ ইনবস্টটিউট 

িালুকরণ 

 

 

সকান প্রবশক্ষণ 

ইনবস্টটিউট বেল না। 

কারা ববভাবগ কম িরি কম িকিিা/ 

কম িিারীবদর দক্ষিা বাড়াবি 

েরকাবরর অনুবমাদনক্রবম কারা 

প্রবশক্ষণ ইনবস্টটিউট িালু করা 

 বয়বে। 

-- 

অবফোে ি সমে বনম িাণ সকান অবফোে ি সমে 

বেল না। 

পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার 

এলাকায় অবফোে ি সমে বনম িাণ 

করা  বয়বে। 

-- 

 

রাজশা ীবি কারা প্রবশক্ষণ সকন্দ্র 

বনম িাণ 

কারা ববভাবগর সকান 

প্রবশক্ষণ 

সকন্দ্র/একাবডবম সনই। 

প্রবশক্ষণ সকন্দ্র বনম িাবণর মােবম 

কারা কম িকিিা-কম িিারীবদর উন্নি 

ও যুবগাপব াগী প্রবশক্ষণ প্রদান 

করা েম্ভব  বব। 

-- 

পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার এর 

ইবি াে, ঐবি াবেক ভবন 

োংরক্ষণ ও পাবরপাবেিক উন্নয়বনর 

জন্য প্রকল্প গ্র ণ 

এখাবন কারাগার বেল। ২২৮ বেবরর পুরািন ঢাকা 

সকন্দ্রীয় কারাগার ঢাকার 

সকরাণীগবে স্থানান্তবরর পর 

পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগাবরর 

-- 
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জবমর পবরকবল্পি ব্যব াবরর 

লবক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

অনুশােন অনু ায়ী ‘পুরািন ঢাকা 

সকন্দ্রীয় কারাগার-এর ইবি াে, 

ঐবি াবেক ভবন োংরক্ষণ ও 

পাবরপাবেিক উন্নয়ন’ প্রকল্প গ্র ণ 

করা  বয়বে। এ প্রকল্পটি 

বাস্তবায়বনর মােবম বঙ্গবন্ধু কারা 

স্মৃবি জাদু র এবাং জািীয় িার 

সনিা কারা স্মৃবি জাদু র 

েম্প্রোরণ ও আধুবনকায়ন করা 

 বব। ঢাকার মেযুবগর ঐবি ে 

োংরক্ষণ করা  বব। এখাবন উন্মুক্ত 

নাটক ও োাংস্কৃবিক অনুষ্ঠান 

মঞ্চায়ন করা  াবব এবাং গববষণার 

সুব াগ সৃবষ্ট  বব। েবুবজ স রা 

একটি দৃবষ্টনন্দন এবাং ঐবি াবেক 

এলাকাটি  বব ঢাকাবােীর জন্য 

 বব পবরবার পবরজন বনবয় 

সবড়াবনার একটি সুন্দর ও আদশ ি 

জায়গা। 

বডবজটাল বপ্রবন্টাং সপ্রে িালু রাজশা ী সকন্দ্রীয় 

কারাগাবর অবনক 

পুরািন একটি  সপ্রে 

বেল। 

কাবশমপুর সকন্দ্রীয় কারাগার-২ এ 

বডবজটাল বপ্রবন্টাং সপ্রে িালুর ফবল 

কারাগাবরর জন্য প্রবয়াজনীয় 

বববভন্ন ফম ি ও বপ্রবন্টাং োমগ্রী 

ে বজ ও স্বল্প মূবল্য েরবরা  করা 

েম্ভব  বে। 

-- 

ওবয়ব সবজড্ বপ্রজন ভোন 

োংব াজন 

কারা ববভাবগ সকান 

বপ্রজন ভোন বেল না। 

২টি বপ্রজন ভোন োংব াজবনর 

ফবল জবঙ্গ, টপবটরর ও ঝুুঁবকপূণ ি 

ববন্দবদর বনরাপবদ আদালবি এবাং 

এক কারাগার সেবক অন্য 

কারাগাবর স্থানান্তর করা েম্ভব 

 বে। 

-- 

সড-সকয়ার সেন্টার স্থাপন সড-সকয়ার সেন্টার বেল 

২টি 

বিিমাবন সড-সকয়ার সেন্টার  ৭টি। নতুন ৫টি সড-

সকয়ার সেন্টার 

স্থাপন করা  বয়বে। 
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ববষয় ২০০৮-২০০৯ ২০২০-২০২১ মন্তব্য 

িলমান প্রকল্প - বিিমাবন কারা অবধদপ্তবরর বনবম্ন 

ববণ িি ৮টি প্রকল্প িলমান রবয়বে- 

(ক) খলনা সজলা কারাগার বনম িাণ 

প্রকল্প 

(খ)কারা প্রবশক্ষণ সকন্দ্র, রাজশা ী 

বনম িাণ প্রকল্প 

(গ)ময়মনবোং  সকন্দ্রীয় কারাগার 

েম্প্রোরণ ও আধুবনকীকরণ প্রকল্প 

( )কারা বনরাপত্তা আধুবনকায়ন 

প্রকল্প 

(ি)পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার 

এর ইবি াে, ঐবি াবেক ভবন 

োংরক্ষণ ও পাবরপাবেিক উন্নয়ন 

প্রকল্প 

(ি)কুবমিা সকন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ 

বনম িাণ প্রকল্প 

(ে)নরবোংদী সজলা কারাগার 

বনম িাণ প্রকল্প 

(জ)জামালপুর সজলা কারাগার 

পুনঃ বনম িাণ প্রকল্প 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

নতুন প্রকল্প গ্র ণ - ঢাকা সজলার সকরাণীগবে বঙ্গবন্ধু 

সশখ মুবজব কারা প্রবশক্ষণ 

একাবডবম বনম িাণ, সকন্দ্রীয় কারা 

 ােপািাল ও মাদকােবক্ত 

বনরাময় সকন্দ্র স্থাপন, েকল 

কারাগাবর অোমু্ববলন্স েরবরা , 

সদবশর েকল কারাগাবর স্বজন 

বলাংক স্থাপন এবাং ঠাকুরগাঁও, 

 বশার, রাজশা ী, রাংপুর, 

ফবরদপুর, কুবড়গ্রাম, সনায়াখালী, 

লক্ষীপুর, সফনী, খাগড়ােবড়, 

রাাংগামাটি কারাগার বনম িাণ/পুনঃ 

বনম িাণে  সমাট ১৮টি প্রকল্প  াবি 

সনয়া  বয়বে। 

-- 
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জনবল োংক্রান্ত িথ্যঃ 

ক্রম সগ্রড অনুবমাবদি পদ 

োংখ্যা 

কম িরি পদ োংখ্যা শূন্যপদ োংখ্যা 

১ ২য় সগ্রড  বি ৯ম সগ্রড ৩০৬ ১৩৭ ১৬৯ 

২ ১০ম সগ্রড  বি ১১ িম সগ্রড ২৯২ ১৭৩ ১১৯ 

৩ ১২িম সগ্রড  বি ১৯ িম সগ্রড ১১৩০২ ১০২২১ ১০৮১ 

৪ ২০ িম সগ্রড ২৭৮ ২৩ ২৫৫ 

েব িবমাট= ১২১৭৮ ১০৫৫৪ ১৬২৪ 
 

বাবষ িক কম িেম্পাদন চুবক্ত (এবপএ): প্রোসবনর স্বেিা ও দায়বদ্ধিা বৃর্দ্ধ, সম্পবদর র্থার্থ ব্যবহার র্নর্িিকরণ ও 

প্রার্িষ্ঠার্নক সযমিা বৃর্দ্ধর লবযে বার্ষ িক কম িসম্পাদন ব্যবস্থ্া িদ্ধর্ি িালুর ির ২০১৫-২০১৬ অথ িবের হবি কারা অর্ধদপ্তর 

বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত বাস্তবায়ন কবর আসবে । ২০১৯-২০২০ অথ িবেবর সুরযা শসবা র্বভাগ এবাং কারা অর্ধদপ্তবরর মবে 

বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত কবর বাস্তবায়ন করা হবয়বে । সার্ব িক মূল্যায়বন এ অর্ধদপ্তর কর্তিক অর্জিি নম্বর ৯৮। বার্ষ িক 

কম িসম্পাদন চুর্ক্ত প্রণয়ন, ির্রবীযণ ও মূল্যায়বনর লবযে অর্ির্রক্ত কারা মহাির্রদে িবকর শনর্তবত্ব ৬ সদস্য র্বর্েষ্ট টিম গেন 

করা হবয়বে এবাং সহকারী কারা মহাির্রদে িক (উন্নয়ন)-বক এর্িএ শফাকাল িবয়ন্ট কম িকিিা র্হবসবব দার্য়ত্ব প্রদান করা হবয়বে। 

 

সুরক্ষা সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবাং অধীন অবধদপ্তরেমূব র মবে ২৭-০৬-২০২১ িাবরবখ ২০২১-২২ অে িবেবরর বাবষ িক 

কম িেম্পাদন চুবক্ত (এবপএ) স্বাক্ষর। 
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উদ্ভাবনী কা িক্রম: কারা অবধদপ্তবরর কা িক্রম জনবান্ধব করার লবক্ষে বনয়বমি উদ্ভাবনী িি িাবক উৎোব ি করা  বয় োবক । 

মবন্ত্রপবরষদ ববভাবগর বনবদশ িনা সমািাববক কারা উপ-ম াপবরদশ িক (েদর দপ্তর) সক প্রধান কবর একটি ইবনাবভশন টিম গঠন 

করা  বয়বে । ২০২০-২১ অে িবেবর অবধদপ্তর কর্তিক গৃ ীি উদ্ভাবনী কা িক্রবমর বববরণ বনবম্ন উপস্থাপন করা  বলাঃ 

 

 িীফ ইবনাবভশন কম িকিিা - জনাব সুরাইয়া আক্তার, কারা উপ-ম াপবরদশ িক (অবিবরক্ত দাবয়ত্ব), কারা অবধদপ্তর। 
 ২০২০-২০২১ অে িবেবর অবধদপ্তর কর্তিক গৃ ীি উদ্ভাবনী কা িক্রবমর োংখ্যা - ৮ টি। 
 বাস্তবাবয়ি উদ্ভাবনী কা িক্রবমর োংখ্যা - ৪ টি। 

 

নাং উদ্ভাবনী উবযাবগর ববষয় অবজিি ফলাফল িলমান/বাস্তবায়

ন 

১ এেএমএে ও অোপ এর 

মােবম ববন্দর অবস্থান, 

জাবমন/খালাে এর িথ্য 

প্রদান 

ববন্দ এক কারাগার সেবক অন্য কারাগাবর বদবল  বল অেবা 

ববন্দর জাবমন/খালাে  বল ে বজ িথ্য প্রদাবনর লবক্ষে 

এেএমএে ও অোপ এর মােবম ববন্দর অবস্থান, জাবমন/খালাে 

এর িথ্য প্রদাবনর কা িক্রম িালু করা  বয়বে। এর ফবল ববন্দর  

অবস্থান  োংক্রান্ত স  সকান িথ্য িার স্বজন ে বজ জানবি 

পারবব। 

বাস্তবাবয়ি 

২  াইবকাবট ি আবপল প্রবক্রয়া 

ে বজকরণ 

কারা ববন্দবদর সজল আবপল দাবখল, সজল আবপবলর অগ্রগবি 

এবাং ফলাফল েম্পবকি িাৎক্ষবণকভাবব অবব ি  ওয়ার জন্য 

একটি অোপ নিরী করা  বয়বে। উক্ত অোবপর মােবম সজল 

আবপল োংক্রান্ত প্রবয়াজনীয় িথ্য সজবন Kvh©Ki ব্যবস্থা গ্র ণ 

করা  াবব।  

িলমান 

৩  ট নাম্বার িালুকরণ আত্মীয়-স্বজন কর্তিক ববন্দ োংক্রান্ত িথ্য োংবিষ্ট কারাগাবর বগবয় 

জানবি  য়। অবনক েময় অবনক ববন্দ অন্য কারাগাবর বদবল 

 বয় সগবল িথ্য না জানার কারবন কারাগাবর বগবয় সফরি 

আেবি  য়। ববন্দর আত্মীয় স্বজবনর ববণ িি দূবভিাগ লা ববর 

উবেবি স ন একটি নাম্বার এ সফান বদবয় প্রবয়াজনীয় িথ্য 

পাওয়া  ায়, এই উবযাগ গ্র ণ করা  য়। 

িলমান 

৪ ওবয়বস্টজ ম্যাবনজম্যান্ট এে 

ইউবজে 

কারাগারেমূব  েঠিক প্রবক্রয়ায় ওবয়বস্টজ ম্যাবনজম্যান্ট এবাং 

িার েঠিক ব্যব ার করা সগবল কারা এলাকা স মন পবরষ্কার-

পবরেন্ন োকবব সিমবন পবরববশ ও দূষণমুক্ত োকবব। এ লবক্ষে 

কুবড়গ্রাম সজলা কারাগাবর প্রােবমকভাবব বাস্তবায়বনর কাজ 

িলবে।  

িলমান 

৫ ওয়ানস্টপ োবভ িে সেন্টার 

িালুকরণ 

ববন্দর আত্মীয়-স্বজন ও সেবাপ্রােীবদর সেবা প্রদান ে জির 

করার লবক্ষে ওয়ান স্টপ োবভ িে সেন্টার িালুর উবযাগ সনয়া  য়। 

উক্ত োবভ িে সেন্টাবর ববন্দবদর োবে োক্ষাবির বলপ োংগ্র , 

বপবেবি টাকা জমা, ওকালিনামা জমা গ্র ন, ববন্দবদর 

বাস্তবাবয়ি 
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নাং উদ্ভাবনী উবযাবগর ববষয় অবজিি ফলাফল িলমান/বাস্তবায়

ন 

প্রবয়াজনীয় নবধ দ্রব্যাবদ (স মন সপাশাক) জমা, জাবমন ও 

খালাে েম্পবকিি িথ্য, সমাবাইল সফান ও ব্যাগ জমা, ববন্দ 

েম্পবকিি নবধ িথ্য অনুেন্ধান, অবভব াগ বনষ্পবত্ত ইিোবদ েকল 

সেবা প্রদান করা  বব। ওয়ান স্টপ োবভ িে সেন্টাবর সেবা প্রদাবনর 

জন্য ০২ (জন) কারারক্ষী এবাং ইনিাজি ব বেবব একজন সডপুটি 

সজলার দাবয়বত্ব োকববন। 

৬ সমাবাইল ব্যাাংবকাং এর 

মােবম ববন্দবদর ব্যবক্তগি 

কোবশ টাকা সপ্ররণ  

ববন্দবদর ব্যবক্তগি কোবশ টাকা জমা বদবি িাবদর স্বজনবদর 

অবনক েময় দী িক্ষণ অবপক্ষা করবি  য়, লাইবন দাঁবড়বয় 

োকবি  য়। এবি েময় ও খরি দুবটাই অবনক সববশ লাবগ। 

সেবা প্রােীবদর েময়, খরি ও সভাগাবন্ত কমাবি এই উবযাগটি 

গ্র ণ করা  বয়বে। 

বাস্তবাবয়ি 

 

৭ কারা ববন্দবদর উনু্মক্ত 

ববেববযালবয়র মােবম 

বশক্ষা গ্র বণর ব্যবস্থা 

কারাগাবর অবস্থানরি আগ্র ী ববন্দবদর বশক্ষা কা িক্রম  াবি 

ব্যা ি না  য় সে ববষবয় কারা ববন্দবদর উনু্মক্ত ববেববযালবয়র 

মােবম উচ্চ বশক্ষা গ্র বণর পদবক্ষপ সনওয়া  বে। 

িলমান 

 

৮ আল্ট্রাভাবয়াবলট ব বডন বেল   কারাভেন্তবর বভবজটর ও বব রাগিবদর প্রবববশর সক্ষবে োধারণ 

কাবল বদবয় স  বেল সদয়া  য় িা ে বজ মুবে সফলা বা সকান 

অেৎ উবেবি কারোবজর মােবম কারা বনরাপত্তা বববিি করা 

েম্ভব। 

বাস্তবাবয়ি 

 

বনব িািনী ইশবি ার-২০১৮ এর পবরবপ্রবক্ষবি েরকাবরর আগামী ৫ (পাঁি) বেবরর কম িপবরকল্পনা/কম িবকৌশল প্রণয়বনর বনবমবত্ত 

কারা অবধদপ্তবরর কম িপবরকল্পনা/কম িবকৌশল: 
 

 

ইশবি াবর 

উবিবখি  

পবরকল্পনা 

ববযমান অবস্থা  

(বডবেম্বর ২০১৮) 

কম িপবরকল্পনা  ালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগবি 

(৩০ জুন ২০২১ প ন্ত) 

১. মাদবকর 

ববরুবে বজবরা 

টলাবরন্স নীবি ও 

িলমান অবভ ান 

অব্যা ি োকবব  

 মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ/োংবিষ্ট 

আইবনর আওিায় কারাগাবর আটক 

ববন্দ োংখ্যা ২৭০৯২ জন 

(০৭/০৭/২০১৯ িাবরবখর 

িথ্যানুোবর)। স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় 

মাদকােক্ত ববন্দবদর স্বিন্ত্র িাবলকা 

প্রস্তুি করা  য়। 

 মাদকােক্ত কারা ববন্দবদর 

পৃেক িাবলকাপ্রস্তুি ; 

 

 

মাদক মামলায় কারাগাবর আটক ববন্দ  

ও মাদকােক্ত ববন্দবদর আলাদা িাবলকা  

প্রস্তুি রাখা  য়। 

 

 



  বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১ 

 

194  

 

ইশবি াবর 

উবিবখি  

পবরকল্পনা 

ববযমান অবস্থা  

(বডবেম্বর ২০১৮) 

কম িপবরকল্পনা  ালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগবি 

(৩০ জুন ২০২১ প ন্ত) 

 মাদকােক্ত  ববন্দ ওয়াড ি ৫৯টি 

কারাগাবর িালু রবয়বে। 

 েকল কারাগাবর মাদকােক্ত 

ববন্দ ওয়াড ি িালু করা ; 

 মাদকােক্ত কারা ববন্দবদর  

পৃেক ওয়াবড ি রাখা এবাং 

কাউবন্সবলাং/সমাটিবভশন করা 

    ববন্দবদর োমাবজক 

পুনব িােন; 

বিিমাবন ৫৯টি কারাগাবর মাদকােক্ত 

ববন্দ ওয়াড ি িালু আবে। প িায়ক্রবম 

েকল কারাগাবর মাদকােক্ত ওয়াড ি 

িালু করা েম্ভব  বব। মাদকােক্ত কারা 

ববন্দবদর পৃেক ওয়াবড ি সরবখ 

কাউবন্সবলাং/সমাটিবভশন করার জন্য 

প্রবয়াজনীয় জনবল প্রবয়াজন। বিিমাবন 

৩০টি কারাগাবর ৩৯টি সট্রবড প্রবশক্ষণ 

প্রদান করা  বে।  

 ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার 

সকরাণীগবে মাদকােক্ত ববন্দবদর 

বববশষাবয়ি বিবকৎোর জন্য ৫০ 

শয্যাে  ৩০০ শয্যার ১টি 

 ােপািাবলর প্রকল্প গ্র ণ করা 

 বয়বে।  া বিিমাবন কারা 

অবধদপ্তবর বডবপবপ োংবশাধবনর 

কাজ িলবে। 

 ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার 

সকরাণীগবে মাদকােক্ত 

ববন্দবদর বববশষাবয়ি বিবকৎোর 

জন্য ৫০ শয্যাে  ৩০০ শয্যার 

১টি  ােপািাবলর প্রকল্প 

বাস্তবায়ন করা 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয় অনুবষ্ঠি  ািাই 

কবমটির েভার বেোন্ত সমািাববক 

বডবপবপ োংবশাধবনর লবক্ষে েম্ভাব্যিা 

েমীক্ষা প্রবিববদন প্রণয়বনর জন্য 

Proposal For Feasibility Study 

(PFS) প্রকল্প গ্র ণ করা  বে। 

 েকল কারা  ােপািাবল স্থানীয় 

ব্যবস্থাপনায় বিবকৎোর ব্যবস্থা করা 

 য়। 

 মাদকােক্ত ববন্দবদর মানবেক 

সরাগমুবক্ত ও সমাটিবভশবনর 

মােবম স্বাভাববক জীববন 

বফবরবয় আনা। 

বিিমাবন ১৪১ জন কারা 

বিবকৎেবকর মবে ০৯ জন 

বিবকৎেক কম িরি রবয়বেন। 

েকল কারা  ােপািাবল স্থানীয় 

ব্যবস্থাপনায় বিবকৎো কাh©µg িলমান 

রবয়বে। বিিমাবন কারা বিবকৎেবকর 

১৪১টি অনুবমাবদি পদ রবয়বে। িন্মে 

সপ্রষবণ ৬ জন এবাং োমবয়কভাবব 

োংযুক্ত ১০৪ জন সমাট 

(১০৫+৬)=১১১ জন বিবকৎেক বববভন্ন 

কারা  ােপািাবল কম িরি রবয়বেন 

০১/০৮/২০২১ িাবরবখর িথ্যমবি)। 

কারা  ােপািাবল শূন্য পবদ বিবকৎেক 

পদায়ন করার জন্য সুরক্ষা সেবা ববভাগ 

সেবক স্বাস্থে ও পবরবার কল্যাণ 

মন্ত্রণালয় এবাং  জনপ্রশােন 

মন্ত্রণালয়বক অনুবরাধ করা  বয়বে। 

কবরানা ম ামাবরর বিিমান 

পবরবস্থবিবি কারাগার/কারা 

 ােপািালেমূব  বিবকৎেক পদায়ন 

আপািি: স্থবগি রাখার গৃ ীি বেোন্ত 
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ইশবি াবর 

উবিবখি  

পবরকল্পনা 

ববযমান অবস্থা  

(বডবেম্বর ২০১৮) 

কম িপবরকল্পনা  ালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগবি 

(৩০ জুন ২০২১ প ন্ত) 

স্বাস্থে ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণালবয়র 

পে নাং-২৫১ িাবরখ: ০২.০৫.২০২১ 

এর মােবম অবব ি করা  বয়বে। 

  কারাবববধ অনু ায়ী মাবে ২ বার 

এবাং িাৎক্ষবণক স বকাবনা েময় 

কারা অভেন্তবর িিাবশ অবভ ান 

পবরিালনা করা  য়। 

 

 কারা বনরাপত্তা আধুবনকায়ন 

প্রকবল্পর মােবম অিোধুবনক 

প্রযুবক্তর (ববড স্কোনার, লাবগজ 

স্কোনার, বেবে কোবমরা, 

আি িওবয় সমটাল বডবটটর 

ইিোবদ) ব্যব ার কবর 

কারাগাবর মাদক বববরাধী 

অবভ ান বনয়বমিভাবব 

পবরিালনা করা। 

কারা বনরাপত্তা আধুবনকায়ন প্রকবল্পর 

আওিায় বববভন্ন বনরাপত্তা  ন্ত্রপাবি 

স্থাপন করা  বয়বে। বিিমাবন শুধু 

জোমার ক্রবয়র কvh©µgপ্রবক্রয়াধীন 

রবয়বে। 

কারা বনরাপত্তা আধুবনকায়ন 

প্রকল্প (রাজশা ী, রাংপুর, খলনা, 

ববরশাল ও বেবলট ববভাবগর  

৪১টি কারাগাবরর জন্য) গ্র বণর 

মােবম সদবশর েকল কারাগাবর 

বনরাপত্তামূলক আধুবনক  ন্ত্রপাবি 

স্থাপন করা  বব। 

বিিমাবন বডবপবপ প্রণয়বনর কাজ 

িলবে। 

 কারা কর্তিপক্ষ বনয়বমিভাবব ববন্দ 

েবিিনিায় সকে সটববল ও দরবার 

পবরিালনা কবর োবকন। ১৯টি 

কারাগাবর মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ 

অবধদপ্তবরর ে ব াবগিায় 

গনেবিনিামূলক কা িক্রম করা 

 বয়বে; 

 মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর 

োবে েমিবয়র মােবম 

প িায়ক্রবম সদবশর েকল 

কারাগাবর মাদক বববরাধী 

গণেবিিনিামূলক কম িশালা/ 

সমাটিবভশনাল কা িক্রম গ্র ণ 

করা; 

কারা কর্তিপক্ষ বনয়বমিভাবব ববন্দ 

েবিিনিায় সকে সটববল ও দরবার 

পবরিালনা করা  বে।  মাদকদ্রব্য 

বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর ে ব াবগিায় 

বববভন্ন কারাগাবর গণেবিিনিামূলক 

কা িক্রম পবরিালনা করা  বে। 

৭. একটি আধুবনক 

প্রযুবক্ত বনভির, 

দক্ষ, দূনীবিমুক্ত, 

সদশবপ্রবমক 

গণমুখী প্রশােবনক 

ব্যবস্থা গবড় 

সিালার কাজ 

অব্যা ি োকবব 

(পৃষ্ঠা-১৮) 

ববন্দবদর আত্মীয় স্বজনবদর োবে 

কো বলার জন্য ‘স্বজন’ নামক 

সটবলবফান বুে পাইলট প্রকল্প 

ব বেবব টাঙ্গাইবল সজলা কারাগাবর 

িালু করা  বয়বে। োরাবদবশ ‘স্বজন 

বলাংক’ নামক সটবলবফান বুে প্রকল্প 

বাস্তবায়বনর জন্য কারা অবধদপ্তবর 

বডবপবপ পুণগ িঠবনর কাজ িলবে ; 

  আধুবনক প্রযুবক্ত বনভির 

ব্যবস্থায়বভবডও কবলর মােবম 

ববন্দবদর আত্মীয়-স্বজবনর োবে 

কো বলার  জন্য ‘সদবশর েকল 

কারাগাবর স্বজন বলাংক স্থাপন’ 

প্রকল্প গ্র ণ করা  বয়বে।   

  

 

 সফানবুে পবরিালনা োংক্রান্ত নীবিমালা 

েম্প্রবি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তিক 

অনুবমাদন করা  বয়বে।বডবপবপ 

োংবশাধন  কবর ২৯.৬.২০২১ িাবরখ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সপ্ররণ করা  বয়বে।  

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র বনবদ িবশ সটবলবফান 

বুে ও সটবলবফান লাইন োংস্থাপন, 

পবরিালন ও বাস্তবায়ন কা িাবদ েরকাবর 

সটবলবফান োংস্থা সটবলটক এর মােবম 
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ইশবি াবর 

উবিবখি  

পবরকল্পনা 

ববযমান অবস্থা  

(বডবেম্বর ২০১৮) 

কম িপবরকল্পনা  ালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগবি 

(৩০ জুন ২০২১ প ন্ত) 

বাস্তবায়ন করার লবক্ষে ববস্তাবরি প্রস্তাব 

সিবয় সটবলটক বরাববর পে সপ্ররণ করা 

 বয়বে।  

 প্রশােবনর স্বেিা ও জবাবব বদিা 
আনয়বনর জন্য েব িস্তবরর কম িকিিা 

কম িিারীবদর প্রবশক্ষবণর ব্যবস্থা 

স্বল্প পবরেবর িালু রবয়বে। এোড়া 

কারা কম িকিিাবদর দরবার, 

সরালকল ও পবরদশ িবনর েময় এ 

ববষয়গুবলাবি েিকি োকার জন্য 

েকলবক পরামশ ি/বনবদ িশনা প্রদান 

করা  য়। 

     কারা প্রবশক্ষণ সকন্দ্র, 

রাজশা ী এর িলমান কাজ 

েম্পন্ন কবর এবাং বঙ্গবন্ধু সশখ 

মুবজব কারা প্রবশক্ষণ 

একাবডবম,সকরাণীগে প্রকল্প 

বাস্তবায়বনর মােবম কারা 

প্রশােবন স্বেিা ও 

জবাববদব িা আনয়বনর জন্য 

শিভাগ কম িকিিা/ কম িিারীবক 

প্রবশক্ষণ প্রদান করা েম্ভব  বব। 

কারা প্রবশক্ষণ সকন্দ্র রাজশা ী এর 

বনম িাণ কাজ জুন-২০২২ এর মবে 

েম্পন্ন করার লবক্ষে বডবপবপ োংবশাধন 

করা  বয়বে।  া বিিমাবন অনুবমাদবনর 

অবপক্ষায় আবে। 

বঙ্গবন্ধু সশখ মুবজব কারা প্রবশক্ষণ 

একাবডমী সকরাণীগে বনম িাণ প্রকবল্পর 

বপইবে েভার বেোন্ত সমািাববক 

বডবপবপ োংবশাধবনর কাজ িলবে। 

প্রকবল্পর েম্ভাব্যিা েমীক্ষা  ািাই এর 

জন্য Proposal for Feasibility 

Study (PFS) প্রকল্প গ্র ণ করা  বে।  

   কারা ববন্দবদর ও কম িকিিা 

কম িিারীবদর জবঙ্গ েমৃ্পক্তিা 

প্রবিবরাবধর জন্য ইবিামবে 

কম িকিিা ১৯২ জন ও কম িিারী 

২২৫৩ জন েব িবমাট ২৪৪৫ জনবক 

প্রবশক্ষণ প্রদান করা  বয়বে।  

শিভাগ কম িকিিা কম িিারীবদর 

(অববশষ্ট ৯৭৩৩) এবন্ট 

সটবরাবরজম প্রবশক্ষণ বনবিি 

করা  বব। 

কারা প্রবশক্ষণ ইনবস্টটিউবটর মােবম 

বববভন্ন োংস্থার ে ায়িায় ১৯৮ জন 

কম িকিিা সদবশ এবাং ৮ জন কারা 

কম িকিিা বববদবশ এবি সটবরাবরজম 

ববষবয় প্রবশক্ষণ গ্র ণ কবরবেন। 

সদবশর অভেন্তবর ৪১৭২ জন কম িিারী 

(ইউবনফম িধারী) এবি সটবরাবরজম 

ববষবয় প্রবশক্ষণ গ্র ণ কবরবেন। 

প্রবশবক্ষি কম িকিিাগবণর ৈারা 

প িায়ক্রবম েকল কারা কম িিারীবক 

সটবরাবরজম প্রবিবরাধ ববষয়ক 

প্রবশক্ষণ প্রদান অব্যা ি রবয়বে। 

বিিমাবন সটবলটক সমাবাইল সেবক 

এেএমএবের মােবম 

কারারক্ষী/মব লা কারারক্ষী 

বনবয়াবগর কা িক্রম গ্র ণ করা  য়। 

স াগ্যিা, েিিা, কম িবনষ্ঠা ও 

শৃঙ্খলাববাধ ববিার ববববিনা কবর 

কারা প্রশােবনর বনবয়াগ ও 

পবদান্নবি বনবিি করা  য়। 

 বনবয়াগ ও পবদান্নবি ব্যবস্থার 

স্বেিা বনবিি করার লবক্ষে  

অনলাইবন বনবয়াবগর আববদন, 

প্রববশপে প্রদান ও পরীক্ষার 

ব্যবস্থা আধুবনকায়ন করা  বব। 

 

কারারক্ষী  ও মব লা কারারক্ষী বনবয়াগ 

কাh©µg এে এমএে এর মােবম েম্পন্ন 

করা  বে। এোড়াও বনবয়াগ  কাh©µ‡g 

 াবি স্বেিা জবাববদব িা বনবিি  য় 

সে লবক্ষে  াবিীয় বনবয়াগ কা িক্রম 

অনলাইন বভবত্তক করার প্রবক্রয়া িলমান। 
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ইশবি াবর 

উবিবখি  

পবরকল্পনা 

ববযমান অবস্থা  

(বডবেম্বর ২০১৮) 

কম িপবরকল্পনা  ালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগবি 

(৩০ জুন ২০২১ প ন্ত) 

    ইবিামবে কারা প্রশােনবক 

প্রযুবক্ত বনভির করার লবক্ষে 

েব িবক্ষবে ই-গভবন িন্স সেবা িালু 

করা  বয়বে।  বাাংলাবদশ সজল 

এর স্বিন্ত্র আইবেটি সেবলর 

মােবম ওবয়বোইট, সফেবুক 

সপজ ও ইবমইবলর মােবম 

অবভব াগ গ্র ণ ও বনষ্পবত্ত করা 

 য়।  

 কারা কম িকিিা ও কম িিারীবদর 
েক্ষমিা বৃবের মােবম গণমুখী 

ও প্রযুবক্ত বনভির  

 

কারা প্রশােনবক প্রযুবক্ত বনভির করার 

লবক্ষে েব িবক্ষবে ই-গভবন িন্স সেবা িালু 

করা  বয়বে। বাাংলাবদশ সজল এর 

স্বিন্ত্র আইবেটি সেবলর মােবম ববন্দ 

বদবলর িথ্য এেএমএে এর মােবম 

দ্রুি পাওয়ার জন্য েম্প্রবি িালুকৃি 

বপ্রজন এোপে, সফেবুক সপজ 

(Bangladesh Prison), ও ইবমইবলর 

মােবম অবভব াগ গ্র ণ ও বনষ্পবত্ত 

করা  বয় োবক। 

 

 কারা ম াপবরদশ িক েপ্তাব  ২ বদন 

েব িোধারবণর োবে োক্ষাৎ কবর 

অবভব াগ গ্র ণ ও বনষ্পবত্ত কবরন। 

এোড়া প্রায় েকল কারাগাবর 

অবভব াগ বাক্স ও িথ্য সকবন্দ্রর 

মােবম সেবা প্রদান করা  য়। 

 কারা অবধদপ্তর, ববভাগীয় দপ্তর 

ও সদবশর েকল কারাগাবর 

োক্ষাৎ প্রােীবদর িথ্যবেবা 

প্রদান ও গণশুনানী গ্র ণ 

বনবিি করা  বব। এেএমএে, 

সফেবুক সপজ, ইবমইল ও 

েরােবর অবভব াগ গ্র ণ ও 

িাৎক্ষবণক িা বনস্পবত্তর 

ব্যবস্থা গ্র ণ করা  বব। 

 

মাননীয় কারা ম াপবরদশ িক েপ্তাব  ২ 

বদন বনবদ িষ্ট েমবয় েব িোধারবণর োবে 

োক্ষাৎ কবর অবভব াগ গ্র ণ ও বনষ্পবত্ত 

করবেন। এেএমএে, সফেবুক সপইজ, ই-

সমইল ও েরােবর অবভব াগ গ্র ণ ও 

িাৎক্ষবণক িা বনষ্পবত্তর ব্যবস্থা গ্র ণ 

করার প্রবক্রয়াধীন। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবিশ্রুবি 

অনু ায়ী কারাগারবক দ্রুি 

োংবশাধনাগাবর রূপান্তবরর লবক্ষে 

কারা কম িকিিা কম িিারীর োংখ্যা 

বৃবে ও সদবশ-বববদবশ বববশষাবয়ি 

প্রবশক্ষণ (কম িকিিা/কম িিারী) ও 

প্রশােবনক কা িক্রম সুষ্ঠুভাবব 

পবরিালনা করার জন্য কারা 

অবধদপ্তবরর জনবল কাঠাবমা 

(Organogram) পুনগ িঠন ও 

যুবগাপব াগীকরণ; 

 

কারাগারবক োংবশাধনাগাবর 

রূপান্তবরর লবক্ষে কারা অবধদপ্তর 

কাজ কবর  াবে। কারা 

অবধদপ্তবর বিিমান অনুবমাবদি 

জনবল ১২১৭৮ জন। জনবল 

কাঠাবমা পূনগ িঠন ও যুবগাপব াগী 

করার জন্য ৪৪২৩ োংখ্যক 

জনবল বৃবের প্রস্তাব েরকাবরর 

েবক্রয় ববববিনায় রবয়বে। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবিশ্রুবি অনু ায়ী 

কারাগারবক দ্রুি োংবশাধনাগাবর 

রূপান্তবরর লবক্ষে ইবিামবে ৩১১২ 

োংখ্যক জনবল সৃজন করা  বয়বে। 

আবরা ৩১৩০ োংখ্যক জনবল সৃজবনর 

লবক্ষে মূল অগ্রাবনাগ্রাবম অন্তর্ভ িক্ত কবর 

েমবিি প্রস্তাব কারা অবধদপ্তর  বি 

েব িবশষ ০৯.০৭.২০২০ িাবরখ সুরক্ষা 

সেবা ববভাবগ পে সপ্ররণ করা  বয়বে।  

সুরক্ষা সেবা ববভাবগর পদ সৃজন 

োংক্রান্ত অভেন্তরীণ প িাবলািনা 

কবমটির বেোন্ত সমািাববক বববশষ 

কারাগার, সকন্দ্রীয় কারাগার, সজলা 

কারাগার এবাং অন্যান্য ইউবনট 
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ইশবি াবর 

উবিবখি  

পবরকল্পনা 

ববযমান অবস্থা  

(বডবেম্বর ২০১৮) 

কম িপবরকল্পনা  ালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগবি 

(৩০ জুন ২০২১ প ন্ত) 

েমূ বক একই অগ িাবনাগ্রাবম অন্তর্ভ িক্ত 

কবর েমবিি প্রস্তাব সপ্ররণ করার জন্য 

বনবদ িশ প্রদান করা  বয়বে। উক্ত 

বনবদ িশনা অনু ায়ী েমবিি প্রস্তাব 

প্রস্তুি করার জন্য কারা অবধদপ্তর 

কর্তিক ৩ েদস্য বববশষ্ট কবমটির গঠন 

করা  বয়বে। কবমটি কর্তিক উক্ত 

প্রস্তাবনা প্রস্তুি করা  বে। ।  কবমটির 

বনকট সেবক উক্ত প্রস্তাবনা পাওয়া মাে 

সুরক্ষা সেবা ববভাবগ সপ্ররণ করা  বব। 

 

 বিিমান অোমু্ববলন্স োংখ্যা 

১৭টি। েকল কারাগাবরর জন্য 

অবিবরক্ত আবরা ৬৮টি 

অোমু্ববলন্স ক্রবয়র প্রকল্প সুরক্ষা 

সেবা ববভাবগ ববববিনাধীন। 

 

 

 

  গুরুির অসুস্থে 

ববন্দবদর বাব র  ােপািাবল 

আনা-সনয়ার সুববধাবে ি প্রবিটি 

কারাগাবর অোমু্ববলন্স েরবরা  

বনবিি করবণ গৃ ীি প্রকল্প দ্রুি 

বাস্তবায়ন ; 

 

প্রকবল্পর বডবপবপ অনুবমাদবনর জন্য 

০৪.১১.২০২০ িাবরবখ পবরকল্পনা 

কবমশবন সপ্ররণ করা  বয়বে। স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালবয়র বনবদ িবশ ৫ েদস্য বববশষ্ট 

কবমটি কর্তিক এোমু্ববলন্স এর 

Technical Specification প্রণয়ন 

কবর িার পরবিী ব্যবস্থা গ্র বণর জন্য 

২৩.৬.২০২১ িাবরখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয় 

সপ্ররণ করা  বয়বে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

সেবক Technical Specification 

োংবশাধন কবর সদয়া  বয়বে। সে 

সমািাববক কা িক্রম িলবে। 
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ইশবি াবর 

উবিবখি  

পবরকল্পনা 

ববযমান অবস্থা  

(বডবেম্বর ২০১৮) 

কম িপবরকল্পনা  ালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগবি 

(৩০ জুন ২০২১ প ন্ত) 

  বিবকৎেবকর অনুবমাবদি পদ-১৪১ 

টি। বিিমাবন কম িরি ০৯ জন। 

 

 ববন্দবদর বিবকৎো সেবা বনবিি 

করার লবক্ষে প্রবিটি কারাগাবর 

বিবকৎেক পদায়ন করার জন্য 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র অধীন 

‘‘সমবডবকল ইউবনট’’ গঠবনর 

কা িক্রম িলমান রবয়বে। 

কারাগারেমূব  একক ডাক্তার ইউবনট 

প্রবিষ্ঠার লবক্ষে একটি কনবেে 

সপপার কারা অবধদপ্তবরর পে নাং-

৩৮০ িাবরখ ১৭.০৬.২০১৯ এর 

মােবম সুরক্ষা সেবা ববভাবগ সপ্ররণ 

করা  য়। পরবিীবি স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালবয়র অধীন ‘সমবডবকল ইউবনট’ 

গঠবনর জন্য জনবনরাপত্তা ববভাগ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তিক ১৯.০৬.২০১৯ 

িাবরবখ ১৪ েদস্য বববশষ্ট ১টি কবমটি 

গঠন এবাং ৫ েদস্য বববশষ্ট ১টি উপ 

কবমটি গঠন করা  য়। কবমটি কর্তিক 

িাব ি িথ্যাবদ কারা অবধদপ্তর সেবক 

জনবনরাপত্তা ববভাবগ সপ্ররণ করা 

 বয়বে। সমবডবকল ইউবনট গঠবনর 

কাh©µg  জন বনরাপত্তা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালবয় প্রবক্রয়াধীন আবে। 

বিিমাবন  সপ্রষবণ ৫জন এবাং 

োমবয়কভাবব োংযুক্ত ১০৫জন সমাট 

(১০৫+৬)=১১১ জন বিবকৎেক 

বববভন্ন কারা  ােপািাবল কম িরি 

রবয়বেন (০১/০৮/২০২১ িাবরবখর 

িথ্যমবি)। কারা  ােপািাবল শূন্য 

পবদ বনয়বমি  বিবকৎেক পদায়ন 

করার জন্য সুরক্ষা সেবা ববভাগ সেবক 

স্বাস্থে ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

এবাং  জনপ্রশােন মন্ত্রণালয়বক 

অনুবরাধ করা  বয়বে। 

কবরানা ম ামাবরর বিিমান 

পবরবস্থবিবি কারাগার/কারা 

 ােপািালেমূব  বিবকৎেক পদায়ন 

আপািি: স্থবগি রাখার গৃ ীি বেোন্ত 

স্বাস্থে ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণালবয়র 

পে নাং-২৫১ িাবরখ: ০২/০৫/২০২১ 

এর মােবম অবব ি করা  বয়বে। 
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ইশবি াবর 

উবিবখি  

পবরকল্পনা 

ববযমান অবস্থা  

(বডবেম্বর ২০১৮) 

কম িপবরকল্পনা  ালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগবি 

(৩০ জুন ২০২১ প ন্ত) 

 বাাংলাবদশ সজল এর ওবয়ব 

োইট, সফেবুক সপজ এবাং  ই 

সমইল এর মােবম সেবােমূ  

জনগণবক অবব ি করা    য়। 

এেএমএে এর মােবম রাংপুর 

সকন্দ্রীয় কারাগাবর ববন্দ 

োক্ষাৎকাবরর েময় জাবনবয় 

সদয়া  য়। 

 আধুবনক িথ্য প্রযুবক্ত ব্যব াবরর 

মােবম কারাগাবর প্রবদয় 

সেবােমূ  আবরা অিোধুবনক 

উপাবয় জনগবণর বনকট 

উপস্থাপন করা। 

বাাংলাবদশ সজল এর ওবয়বোইট 

বপ্রজন আেপে সফেবুক সপজ 

(Bangladesh Prison) ই-সমইল 

এর মােবম সেবােমূ  জনগণবক 

অবব ি করা  বে। এোড়াও কারা 

ববভাগ ও এর অধীন েকল 

দপ্তর/সকন্দ্রীয় /সজলা কারাগার 

অবফবেয়াল সফেবুক সপবজ যুক্ত 

 ওয়ার মােবম কারা 

কম িকিিা/কম িিারী িো েকল 

নাগবরকগণবক এই সপবজর োবে 

েম্পৃক্ত  বয় বববভন্ন সেবা গ্র ণ করার 

উবযাগ গ্র ণ করা  বয়বে। 
৮. বনবিি করা 

 বব প্রশােবনর 

স্বেিা, 

জবাববদব িা, 

ন্যায় পরায়ণিা 

এবাং 

সেবাপরায়ণিা। 

প্রশােবনর দাবয়ত্ব 

 বব বনধ িাবরি 

নীবিমালা ও 

বনব িা ী 

বনবদ িশাববল 

বাস্তবায়ন।  

(পৃষ্ঠা-১৮) 

 প্রশােবনর স্বেিা, জবাববদব িা, 

ন্যায়পরায়ণিা বনবিি করবণর 

জন্য েব িস্তবরর কম িকিিা 

কম িিারীবদর প্রবশক্ষণ প্রদান, 

দরবার, সরালকল ও বনয়বমি 

েমিয় েভার মােবম বনবদ িশনা 

প্রদান করা  য়। এোড়া ন্যায় 

ববিার, েরকাবর নীবিমালা ও 

বনব িা ী বনবদ িশনাবলী বাস্তবায়ন 

বনবিি করা  য়। 

   ভববষ্যবি বভবডও 

কনফাবরবন্সাং এর মােবম 

প্রবশক্ষণ লাে,  াবিকলবম 

প্রবশক্ষণ ও প্রযুবক্তর মােবম 

ববষয়গুবলা শিভাগ বনবিি 

করা  বব। 

প্রশােবনর স্বেিা, জবাববদব িা, 

ন্যায়পরায়ণিা বনবিি করবণর জন্য 

েব িস্তবরর কম িকিিা কম িিারীবদর প্রবশক্ষণ 

প্রদান, দরবার, সরালকল ও বনয়বমি 

েমিয় েভার মােবম বনবদ িশনা প্রদান 

করা  বে। এোড়া ন্যায় ববিার, েরকাবর 

নীবিমালা ও বনব িা ী বনবদ িশনাবলী 

বাস্তবায়ন বনবিি করা  বে। 

৯. বনয়মানুবিী 

এবাং জনগবণর 

সেবক ব োবব 

প্রশােনবক গবড় 

সিালার কাজ 

অগ্রের কবর 

সনওয়া  বব; 

(পৃষ্ঠা-১৮) 

  বিিমাবন সকন্দ্রীয় কারাগাবরর 

োংখ্যা ১৩টি। ববন্দবেবার 

মাবনান্নয়ন ও কারা পে 

উৎপাদন বৃবে, ববন্দবদর খাবাবরর 

বরাে বৃবে ও খাবাবরর গুণগি 

মান বজায় রাখা, ববন্দ 

োক্ষাৎপ্রােীর সেবার মাবনান্নয়ন, 

ববন্দ ও কারা কম িকিিা 

 েরকাবরর অনুবমাদনক্রবম 

আবরা ৩টি সকন্দ্রীয় কারাগার 

(খলনা, বদনাজপুর ও 

ফবরদপুর) স াষণা পূব িক 

ভববষ্যবি উবিবখি সেবােমূ  

আধুবনকায়ন ও বৃবের লবক্ষে 

প্রবয়াজনীয় পদবক্ষপ গ্র ণপূব িক 

বাস্তবায়ন করা । 

খলনা, বদনাজপুর ও ফবরদপুর সজলা 

কারাগারবক সকন্দ্রীয় কারাগার 

স াষণার ববষয়টি েরকাবরর 

ববববিনাধীন রবয়বে।  ববন্দবেবার 

মাবনান্নয়ন ও কারা পে উৎপাদন বৃবে, 

ববন্দবদর খাবাবরর বরাে বৃবে ও 

খাবাবরর গুণগি মান বজায় রাখা, 

ববন্দ োক্ষাৎপ্রােীর সেবার মাবনান্নয়ন, 

ববন্দ ও কারা কম িকিিা কম িিারীবদর 
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ইশবি াবর 

উবিবখি  

পবরকল্পনা 

ববযমান অবস্থা  

(বডবেম্বর ২০১৮) 

কম িপবরকল্পনা  ালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগবি 

(৩০ জুন ২০২১ প ন্ত) 

কম িিারীবদর বনয়মানুববিিিা ও 

শৃঙ্খলা বজায় রাখার পদবক্ষপ 

গ্র ণ করা  য়। 

 

 বনয়মানুববিিিা ও শৃঙ্খলা বজায় 

রাখার কাh©µg িলমান আবে। 

  বিিমাবন ২৮টি কারাগাবর ৩৮টি 

সট্রবড (জানুয়াবর ২০১৮ সেবক 

আগস্ট ২০১৯ প িন্ত) ৩৪১৮৫ 

জন কারাববন্দবক প্রবশক্ষণ প্রদান 

করা  বয়বে। 

    কারাগারবক 

োংবশাধনাগাবর রূপান্তবরর 

লবক্ষে শিভাগ ববন্দবক 

প্রবশক্ষণ প্রদান বনবিি করা 

 বব। 

বিিমাবন ৩০টি কারাগাবর ৩৯টি সট্রবর 

প্রবশক্ষণ কা িক্রম পবরিাবলি  বে। 

জানুয়াবর ২০২০ সেবক জুলাই, ২০২১ 

পh©šÍ ১০৮৭২ জন ববন্দবক প্রবশক্ষণ 

প্রদান করা  বয়বে। 

 

১০. বেোন্ত গ্র ণ ও 

বাস্তবায়বন 

দী িসূেিা, দুনীবি, 

আমলািাবন্ত্রক 

জটিলিা এবাং 

েব িপ্রকার 

 য়রাবনর অবোন 

 টাবনার কাজ 

অব্যা ি োকবব। 

বববশষভাবব 

বেোন্ত গ্র বণর 

নানা স্তর 

কবঠারভাবব 

োংকুবিি করা 

 বব  

(পৃষ্ঠা-১৮) 

 কারাগারেমূব  মাবেক বভবত্তবি 

বেবনয়র সজল সুপার/সজল সুপার 

ববন্দ ও কারা কম িিারীবদর 

দরবার অনুষ্ঠান কবর অবভব াগ 

গ্র ণ ও বনষ্পবত্ত কবরন। এোড়া 

উর্ধ্িিন কারা কম িকিিারা 

পবরদশ িনকাবল দরবার গ্র ণ কবর 

িাৎক্ষবণক েমস্যা েমাধান 

বনবিি কবরন। 

 কারা অবধদপ্তর, ববভাগীয় দপ্তর 

ও সদবশর েকল কারাগাবর 

োক্ষাৎ প্রােীবদর িথ্যবেবা 

প্রদান ও গণশুনানী গ্র ণ 

বনবিি করা  বব। এেএমএে, 

সফেবুক সপজ, ইবমইল ও 

েরােবর অবভব াগ গ্র ণ ও 

িাৎক্ষবণক িা বনস্পবত্তর 

ব্যবস্থা গ্র ণ করা  বব।  

কারা অবধদপ্তর, ববভাগীয় দপ্তর ও 

সদবশর েকল কারাগাবর োক্ষাৎ 

প্রােীবদর িথ্যবেবা প্রদান ও গণশুনানী 

গ্র ণ বনবিি করা এবাং ওবয়ব সপজ, 

বপ্রজন আেপে এেএমএে, সফেবুক 

সপজ, ই-সমইল ও েরােবর অবভব াগ 

গ্র ণ ও িাৎক্ষবণক িা বনস্পবত্তর 

ব্যবস্থা গ্র বণর কা ক্রম িলমান 

রবয়বে। এোড়াও একটি ‘ ট লাইন’ 

নম্বর দ্রুি িালু করবণর ববষবয়ও বেোন্ত 

গ্র ণ করা  বয়বে।  

 

 ই-ফাইবলাং এর মােবম ৮০% 

নবে বনষ্পবত্ত  করা  বে; 

 ই-ফাইবলাং শিভাগ বনবিি 

করা; 

 

ই-নবের মােবম নবে গ্র ণ, বনষ্পন্ন, 

পেজাবরর কাজে  নবের ৮০% 

কাh©ক্রম ই- ফাইবলাং এর মােবম 

েম্পন্ন করা  বে। 

 

 প্রবিটি কারাগাবর ববন্দ ও 

দশ িনােীবদর জন্য অবভব াগ বাক্স 

রবয়বে। 

 

 অবভব াগ বাক্স স্থাপন ও 

আধুবনকায়ন করা। 

     

 প্রবিটি কারাগাবর ববন্দ ও 

দশ িনােীবদর জন্য অবভব াগ বাক্স  

স্থাপন করা  বয়বে। 

 এোড়াও একটি ‘ ট লাইন’ নম্বর 

দ্রুি িালু করবণর ববষবয়ও বেোন্ত 

গ্র ণ করা  বয়বে। 
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ইশবি াবর 

উবিবখি  

পবরকল্পনা 

ববযমান অবস্থা  

(বডবেম্বর ২০১৮) 

কম িপবরকল্পনা  ালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগবি 

(৩০ জুন ২০২১ প ন্ত) 

 ২০১৭-২০১৮ অে ি বেবর ২০টি 

প্যাবকজ ই-বজবপর মােবম ক্রয় 

প্রবক্রয়া েম্পন্ন  বয়বে। ২০১৮-

২০১৯ অে ি বেবর 3৪টি প্যাবকজ  

ই-বজwc’র মােবম ক্রয় প্রবক্রয়া 

েম্পন্ন করা  বয়বে। 

  ইবজবপ শিভাগ বনবিি 

করা।  অগ্রগবি ৯৮% 

 

২০১৭-১৮ অে ি বেবর ই-বজবপর 

মােবম ২০টি প্যাবকজ,   ২০১৮-১৯ 

অে ি বেবর ৩৪টি প্যাবকজ , ২০১৯-২০ 

অে ি বেবর ৪২টি প্যাবকজ এবাং ২০২০-

২০২১ ৪৮টি  প্যাবকবজর দরপে ই-

বজবপর মােবম ক্রয় েম্পন্ন করা 

 বয়বে।২০২১-২০২২ অে ি বেবর ১৩টি 

প্যাবকবজর দরপে আ বান করা 

 বয়বে। এর মবে ১০টি প্যাবকবজর 

কা িাবদশ প্রদান করা  য়বে। ২টি 

প্যাবকজ লাইবভ আবে এবাং একটি 

প্যাবকবজর পুন:দরপে আহ্বান করা 

 বব।  

 

১১.েরকাবর 

প্রবিষ্ঠানগুবলার 

জন্য িমৎকার ‘সড 

সকয়ার সেন্টার’ 

গবড় সিালা এবাং 

সবেরকাবর 

প্রবিষ্ঠানগুবলাবক 

এ ববষবয় উৈেু 

করা  বব (পৃষ্ঠা-

৩৫) 

 ৭টি কারাগাবর সড-সকয়ার 

সেন্টার ববযমান আবে  া-েকল 

কারাগাবর বনবিকরবণর ব্যবস্থা 

গৃ ীি  বব। 

 কারা অবধদপ্তর এবাং সকন্দ্রীয়/ 

সজলা কারাগারেমূব র  জন্য 

একটি কবর সমাট=৬২টি  

িমৎকার ও আধুবনক সড-

সকয়ার সেন্টার গবড় সিালা; 

২০২১-২২ অে ি বেবর সড-সকয়ার 

সেন্টার ১০টিবি উন্নীি করা  বব।  

 

সটকেই উন্নয়ন লক্ষেমাো অজিনঃ সটকেই উন্নয়ন অবভবষ্টর লবক্ষে ১৬.৩.২ নাং নববেক সূিবকর লক্ষেমাো অজিবন কারা 

অবধদপ্তর বলড এবজবন্স ব বেবব কাজ করবে : 

 

16.3.2: Un-sentenced detainees as a proportion of overall prison population.  
 

উক্ত ববষবয় কারা অবধদপ্তবরর ১ জন কম িকিিা সফাকাল পবয়ন্ট ব বেবব দাবয়ত্ব পালন করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কা িালবয়র 

এেবডবজ ট্রাকার বেবস্টবম ডাটা প্রদান করার জন্য ১ জন কম িকিিাবক ডাটা কম িকিিা ব বেবব বনবয়াগ প্রদান করা  বয়বে । ডাটা 

প্রদানকারী কম িকিিা এেবডবজ ট্রাকার বেবস্টবম বনয়বমি ডাটা প্রদান কবর আেবেন । 
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উবিখ্য, জাম িানবভবত্তক প্রবিষ্ঠান বজআইবজড এর আবে িক ে ায়িায় ০১ জুলাই ২০০৮  বি ৩১ বডবেম্বর ২০১৮ প িন্ত েমবয় 

কারা অবধদপ্তর এবাং সদবশর ৪০টি কারাগাবর “ইম্প্রুভবমন্ট অব বদ বরয়োল বেচুবয়শন ওভারক্রাউবডাং ইন বপ্রজন্স ইন বাাংলাবদশ 

(আইআরএেওবপ)” শীষ িক প্রকল্প বাস্তবায়বনর কাজ সশষ  বয়বে এবাং ০১ জানুয়াবর ২০১৯  বি “এবক্সে টু জাবস্টজ থ্রু বপ্রজন্স 

বরফমে ি” প্রকল্পটির Kvh©µg প্রবক্রয়াধীন রবয়বে। 

 

উক্ত প্রকবল্পর আওিায় জুলাই, ২০২১ প িন্ত প্যারাবলগ্যাল কা িক্রবমর মােবম ২৫,০৯২ জন কারাববন্দবক মুবক্তবি ে ায়িা 

প্রদান করা  বয়বে এবাং ১,৬৬,১৭৮ জন ববন্দবক আইনী ে ায়িা প্রদান করা  বয়বে। এ েকল ববন্দবদর ে ায়িার সক্ষবে 

প্যারাবলগ্যালগণ উক্ত েময়কাবল ৮ লক্ষ ২  াজার ৪৬১টি পদবক্ষপ গ্র ণ করা  বয়বে (ব মন: আইনজীবীর োবে স াগাব াগ, 

েরকাবর আইনজীবী বনবয়াবগ ে ায়িা, ওকালিনামা োংগ্রব  ে ায়িা, মামলার নবেপে োংগ্র , জাবমনদার োংগ্র  প্রভৃবি)। 

এোড়াও ৩,৩৭,৪৮৪ ববিার প্রিোশীবদর আদালি ও োনায় আইনগি ে ায়িা প্রদান করা  বয়বে।  মামলা ব্যবস্থাপনা ও 

স্থানীয় সফৌজদারী ববিার ব্যবস্থার েমস্যা বিবিি কবর স্থানীয়ভাবব েমাধাবনর লবক্ষে ১,৫২২টি সকইে সকা-অবড িবনশন কবমটির 

েভা আবয়াজন করা  বয়বে। কারাববন্দবদর দক্ষিা বৃবের লবক্ষে ১১,৩৬৩ জন ববন্দবক বববভন্ন সট্রড সকাে ি ও সমাটিবভশনাল 

প্রবশক্ষণ প্রদান করা  বয়বে এবাং ৯,৭৩৭ জন মাদকােক্ত ববন্দবক কাউবন্সবলাং ও বিবকৎো সেবা প্রদাবনর জন্য পুনব িােন সকবন্দ্র 

সপ্ররণ করা  বয়বে। েবব িাপবর ১,১৬৭ জন কারা কম িকিিা ও কম িিারীবদর সুষ্ঠু কারা ব্যবস্থাপনা ও গবিশীল বনরাপত্তা, মাদক 

বিবকৎো ও ব্যবস্থাপনা, সকাবভড-১৯ এর প্রস্তুবি ও মানবেক িাপ এবাং মানবেক স্বাস্থে ববষয়ক প্রবশক্ষণ প্রদান করা  বয়বে।  

 

 

িথ্য অবধকার আইনঃ সেবা গ্র ীিাবদর িথ্য প্রাবপ্ত বনবিিকরবণর লবক্ষে বাাংলাবদবশর েকল কারাগাবর দশ িনীয় স্থাবন বেটিবজন 

িাট িার স্থাপন করা  বয়বে । কারা অবধদপ্তবরর ে কারী কারা ম াপবরদশ িক (অে ি) ও কারা উপ-ম াপবরদশ িক (অবিঃ দাঃ) 

জনাব সুরাইয়া আক্তারবক প্রধান িথ্যপ্রদানকারী কম িকিিা এবাং কারা ম াপবরদশ িক জনাব সমাঃ সমাবমনুর র মান মামুনবক 

আবপলকারী কম িকিিা ব বেবব বনবয়াগ সদয়া  বয়বে। ২০২০-২০২১ অে িবেবর ১৭ জন আববদনকারীবক িাবদর িাব দা সমািাববক 

িথ্য প্রদান করা  বয়বে । 

 

িথ্য অবধকার আইন অনু ায়ী প্রাপ্ত 

আববদন োংখ্যা 

িথ্য েরবরাব র মােবম বনষ্পবত্তকৃি 

আববদন োংখ্যা 

অনুবরাধকৃি িথ্য না 

সদয়ার োংখ্যা 

মন্তব্য 

১৮টি ১৭টি ১টি -- 

 

 অবভব াগ প্রবিকার ব্যবস্থাপনাঃ কারা অবধদপ্তবর প্রাপ্ত অবভব াগ েমূ  বনষ্পবত্তর লবক্ষে বনম্নববণ িি কম িকিিাবদর দাবয়ত্ব প্রদান 

করা  বয়বে।  

 

 অবভব াগ বনষ্পবত্ত োংক্রান্ত আবপল কম িকিিা -কবন িল সমাঃ আবরার স াবেন, অবিবরক্ত কারা ম াপবরদশ িক । 

 অবভব াগ বনষ্পবত্তকারী কম িকিিা -জনাব সুরাইয়া আক্তার, কারা উপ-ম াপবরদশ িক (অবিবরক্ত দাবয়ত্ব)।  

 মাঠপ িাবয় আবপল বনষ্পবত্তকারী কম িকিিা -োংবিষ্ট ববভাবগর কারা উপ-ম াপবরদশ িকগণ। 

 মাঠপ িাবয় অবভব াগ বনষ্পবত্তকারী কম িকিিা -সজল সুপার/বেবনয়র সজল সুপার। 
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২০২০-২১ অে ি বেবর প্রাপ্ত 

অবভব াগ োংখ্যা 

 বনষ্পবত্তকৃি অবভব াগ োংখ্যা অবনষ্পবত্তকৃি অবভব াগ 

োংখ্যা 

মন্তব্য 

৪০টি ৪০টি ০ -- 

 

উত্তম িি িাঃ  

(১) বপ্রজন বলাংক প্রকল্প বাস্তবায়নঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশােন অনু ায়ী কারা ববন্দবদর পবরবাবরর েদস্যবদর োবে 

োব িক্ষবনক স াগাব াগ স্থাপন এবাং ববন্দর মানবেক স্বাস্থে বনবিিকবল্প সমাবাইল সফাবন কো বলার জন্য সটবলবফান বুে প্রকল্প 

“স্বজন” টাঙ্গাইল সজলা কারাগাবর ২৮ -০৩-২০১৮ িাবরবখ উবৈাধন করা  বয়বে। প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কা িালবয়র এটুআই 

প্রকবল্পর ে ব াবগিায় বাস্তবায়ন করা  বয়বে। সফানবুে পবরিালনা োংক্রান্ত নীবিমালা েম্প্রবি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তিক অনুবমাদন 

করা  বয়বে। বডবপবপ োংবশাধন কবর ২৯.০৬.২০২১ িাবরখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয় সপ্ররণ করা  বয়বে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র বনবদ িবশ 

সটবলবফান বুে ও সটবলবফান লাইন োংস্থাপন, পবরিালনা ও বাস্তবায়ন কা িাবদ েরকাবর সটবলবফান োংস্থা সটবলটক এর মােবম 

বাস্তবায়ন করার লবক্ষে ববস্তাবরি প্রস্তাব সিবয় সটবলটক বরাববর পে সপ্ররণ করা  বয়বে।  

(২) কারাববন্দবদর োবে অনলাইবন োক্ষাৎ: কারাববন্দবদর োবে সদখা-োক্ষাৎ প্রবক্রয়া ে বজকরবণর জন্য সমাবাইল অোপ নিবর 

করা  বয়বে। বিিমাবন রাংপুর সকন্দ্রীয় কারাগাবর এই কা িক্রম িলমান আবে। প িায়ক্রবম সদবশর েকল কারাগাবর এই সেবা িালু 

করা  বব। 

(৩) কারাববন্দবদরবক ৫০% লভোাংশ প্রদান : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বনবদ িশনা সমািাববক ২০২০-২০২১ অে িবেবর কারাগাবর 

ববন্দবদর ৈারা উৎপাবদি পবের ববক্রয়লব্ধ অবে ির লভোাংশ  বি ৫০% ব বেবব সদবশর ২৮টি কারাগাবর ১১,২৩৯ জন ববন্দবক 

২৭ লক্ষ ৩৯  াজার ৫৭৫ টাকা পাবরেবমক প্রদান করা  বয়বে।  

(৪) কারাববন্দবদর পূণ িাঙ্গ ডাটাববজ নিবর:কারাববন্দবদর পূণ িাঙ্গ ডাটাববজ নিবরর জন্য National Tele-communication 

Monitoring Centre (NTMC)-এর ে ব াবগিায় প্রকল্প গ্র ণ করা  বয়বে। ইবিমবে কারা অবধদপ্তর এবাং NTMC এর মবে 

একটি েমবোিা স্মারক স্বাক্ষবরি  বয়বে। প্রকবল্পর বাস্তবায়ন কা িক্রম িলমান রবয়বে। 

(৫) কারাগাবর ডাবল সফইে লাইন োংব াগ স্থাপন: কারাগাবর ববদুেৎ িবল সগবল ববন্দবদর িরম সভাগাবন্ত সরাধকবল্প সদবশর ৩৬টি 

কারাগাবর ডাবল সফইে ববদুেৎ লাইন োংব াগ প্রদান করা  বয়বে এবাং ১২টি কারাগাবর ডাবল সফইজ ববদুেৎ োংব াবগর কা িক্রম 

িলমান রবয়বে। অববশষ্ট ২০টি কারাগাবর ডাবল সফইে ববদুেৎ লাইন োংব াগ সদয়ার প্রবয়াজনীয় কা িক্রম িলমান রবয়বে । 

(৬) সড-সকয়ার সেন্টার িালু: মাবয়র োবে অবস্থানরি বশশুবদর বনরাপদ প্রবিপালবনর জন্য কাবশমপুর মব লা সকন্দ্রীয় 

কারাগারে  ৮টি কারাগাবর সড-সকয়ার সেন্টার িালু করা  বয়বে। প িায়ক্রবম সদবশর েকল কারাগাবর সড-সকয়ার সেন্টার িালু 

করার ব্যবস্থা সনয়া  বব।  

(৭) ধমীয় বশক্ষবদর সবিন বৃবে: কারাগাবর আটক ববন্দবদর ধমীয় বশক্ষা প্রদাবনর জন্য বনবয়াবজি ধমীয় উপবদষ্টাগবণর েম্মানী 

নদবনক ৫০/-টাকা  েম্মানী প্রদান করা  বিা । এখন  বি ধমীয় উপবদষ্টাগবণর েম্মানী নদবনক ৫০/-টাকা  বি নুেনিম ২০০/-

টাকায় বনধ িারণ করা  বয়বে । 

জািীয় শুোিার সকৌশল বাস্তবায়ন : ২০২০-২০২১ অে িবেবর শুোিার সকৌশল বাস্তবায়ন োংক্রান্ত কম িপবরকল্পনা বাস্তবায়ন করা 

 বয়বে । এ ববষবয় শুোিার সকৌশল বাস্তবায়ন সফাকাল পবয়ন্ট ব বেবব অবিবরক্ত কারা ম াপবরদশ িক কবন িল সমাঃ আবরার 
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স াবেন দাবয়ত্ব পালন করবেন । শুোিার বাস্তবায়বনর জন্য কারা ম াপবরদশ িবকর সনর্তবত্ব ননবিকিা কবমটি গঠন করা  বয়বে। 

অে অবধদপ্তবর শুোিার পুরস্কার প্রদান করা  বয়বে এবাং ২০২০-২০২১ অে িবেবর ননবিকিা কবমটির ৪টি েভা  বয়বে। এোড়া 

কারা অবধদপ্তবর েকল প্রবশক্ষবণ শুোিার বাস্তবায়ন ববষয়ক মবডউল িালু করা  বয়বে । শুোিার বাস্তবায়ন োংক্রান্ত প্রবিববদন 

নেমাবেক বভবত্তবি মন্ত্রণালবয় সপ্ররণ করা  বে। 

 

উন্নয়ন প্রকল্প : িলমান ৮টি প্রকল্প: 

 

ক্রম প্রকবল্পর নাম ও বাস্তবায়নকাল সমাট প্রকল্প 

ব্যয় 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগবি 

মন্তব্য 

১ পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার এর ইবি াে, ঐবি াবেক ভবন োংরক্ষণ ও 

পাবরপাবেিক উন্নয়ন  প্রকল্প (জুলাই ২০১৮  বি বডবেম্বর ২০২২) 

৬০৭৩৫.৮৫ ৩.৫৩%  

২ খলনা সজলা কারাগার বনম িাণ প্রকল্প (জুলাই ২০১১  বি জুন ২০২২) ২৫১০২.৭৫ ৭৫%  

৩ কারা প্রবশক্ষণ একাবডবম, রাজশা ী বনম িাণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫  বি জুন ২০২২) ৭৩৪২.৩৬ ৬১%  

৪ ময়মনবোং  সকন্দ্রীয় কারাগার েম্প্রোরণ ও আধুবনকীকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ 

 বি জুন ২০২২) 

১২৭৬০.৬৪ ৭৫%  

৫ কারা বনরাপত্তা আধুবনকায়ন প্রকল্প (জানুয়াবর ২০১৬  বি জুন ২০২২) ৪৯৯৮.২৪ ৬০%  

৬ কুবমিা সকন্দ্রীয় কারাগার পুনঃবনম িাণ প্রকল্প (জানুয়াবর ২০১৯  বি বডবেম্বর ২০২১) ৬২৪৯৮.২০ ৭.৪৬%  

৭ নরবোংদী সজলা কারাগার বনম িাণ প্রকল্প (সেবেম্বর ২০১৯  বি জুন ২০২২) ৩২৬৯৮.৪৩ ৩.১৭%  

৮ জামালপুর সজলা কারাগার পুনঃবনম িাণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০  বি জুন ২০২৩) ২১০০২.৭৫ ১.৫০%  

েব িবমাট= ২২৭১৩৯.২২   

 
 

১. পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার এর ইবি াে, ঐবি াবেক ভবন োংরক্ষণ ও পাবরপাবেিক উন্নয়ন  প্রকল্প : বঙ্গবন্ধু ও জািীয় 

িার সনিার স্মৃবি ববজবড়ি “পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার-এর ইবি াে, ঐবি াবেক ভবন োংরক্ষণ ও পাবরপাবেিক উন্নয়ন” 

শীষ িক প্রকল্প একবনক কর্তিক অনুবমাবদি  য় ১১-০৯-২০১৮ িাবরবখ প্রকল্পটির প্রােবলি ব্যয় ৬০৭৩৫.৮৫ লক্ষ টাকা। 

বাস্তবায়নকাল-জুলাই, ২০১৮  বি বডবেম্বর, ২০২২ প িন্ত। ২০২১-২০২২ অে িবেবরর জুলাই প িন্ত প্রকবল্পর অগ্রগবি ৩.৫৩%।  

 

প্রকবল্পর উবেি : বািাবল জাবির ইবি াে িো বঙ্গবন্ধু কারাস্মৃবি জাদু র, জািীয় িার সনিা কারাস্মৃবি জাদু র এবাং ঢাকার 

মেযুবগর ঐবি ে োংরক্ষণ করা; কারা অবধদপ্তবরর আওিায় েরকাবর জবমর পবরকবল্পি ব্যব ার; উনু্মক্ত নাটক ও োাংস্কৃবিক 

অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন করা; গববষণার সুব াগ সৃবষ্ট এবাং পুরািন ঢাকার ঐবি েবক োংরক্ষণ করা। 
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মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আোদুজ্জামান খান, এমবপ ১৫.০২.২০২১ িাবরবখ পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগাবরর ইবি াে, ঐবি াবেক 

ভবন োংরক্ষণ ও পাবরপাবেিক উন্নয়ন কা িক্রম পবরদশ িন কবরন। 
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মাননীয় প্রধান ববিারপবি নেয়দ মা মুদ স াবেন ১৩.০২.২০২১ িাবরবখ পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগাবর অববস্থি বঙ্গবন্ধুর প্রবিকৃবিবি 

ফুল বদবয় েো বনববদন কবরন। 

২. খলনা সজলা কারাগার বনম িাণ প্রকল্প :  প্রকল্পটি একবনক কর্তিক অনুবমাবদি  য় ০১.১১.২০১১ িাবরবখ। প্রােবলি ব্যয়-

২৫১০২.৭৫ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১১  বি জুন, ২০২২। জুলাই,২০২১ প িন্ত প্রকবল্পর অগ্রগবি ৭৫%। 

প্রকবল্পর উবেি : ১৯২২ োবল প্রবিবষ্ঠি অবি পুরািন জরাজীণ ি খলনা সজলা কারাগারবক বিিমান স্থান সেবক স্থানান্তর কবর 

আরও বৃ ৎ পবরেবর বনম িাবণর মােবম ববন্দ ধারণক্ষমিা বৃবে করা এবাং আধুবনক সুব াগ-সুববধা প্রদাবনর মােবম ববন্দবদর 

বনরাপদ আটক বনবিি করা। 

৩. কারা প্রবশক্ষণ একাবডবম, রাজশা ী বনম িাণ প্রকল্প : প্রকল্পটি একবনক কর্তিক অনুবমাবদি  য় ০৯.০৬.২০১৫ িাবরবখ। 

প্রােবলি ব্যয়-৭৩৪২.৩৬ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১৫  বি জুন, ২০২২। জুলাই, ২০২১ প িন্ত প্রকবল্পর অগ্রগবি 

৬১%।  

প্রকবল্পর উবেি : কারা কম িকিিা-কম িিারীবদর যুবগাপব াগী প্রবশক্ষবণর মােবম দক্ষ জনবল ব বেবব গবড় সিালা। 
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৪.ময়মনবোং  সকন্দ্রীয় কারাগার েম্প্রোরণ ও আধুবনকীকরণ প্রকল্প:  প্রকল্পটি একবনক কর্তিক অনুবমাবদি  য় ২২.১২.২০১৫ 

িাবরবখ। প্রােবলি ব্যয়-১২৭৬০.৬৪ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১৫  বি জুন, ২০২২। জুলাই ২০২১ প িন্ত প্রকবল্পর 

অগ্রগবি ৭৫%।  

প্রকবল্পর উবেি : প্রায় ২০০ বেবরর পুরািন ময়মনবোং  সকন্দ্রীয় কারাগারবক বিিমান স্থাবন সরবখ আরও বৃ ৎ পবরেবর 

বনম িাবণর মােবম ববন্দ ধারণক্ষমিা বৃবে করা এবাং আধুবনক সুব াগ সুববধা প্রদাবনর মােবম ববন্দবদর বনরাপদ আটক বনবিি 

করা। 

৫.কারা বনরাপত্তা আধুবনকায়ন প্রকল্প : প্রকল্পটি মাননীয় পবরকল্পনা মন্ত্রী কর্তিক অনুবমাবদি  য় ২৪.0৫.২০১৬ িাবরবখ। 

প্রােবলি ব্যয়- ৪৯৯৮.২৪ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জানুয়াবর, ২০১৬  বি জুন, ২০২২। জুলাই, ২০২১ প িন্ত প্রকবল্পর বাস্তব 

অগ্রগবি ৬০%। 

প্রকবল্পর উবেি : কারা অবধদপ্তর-সক শবক্তশালীকরণ ও আধুবনক  ন্ত্রপাবি ব্যব াবরর মােবম কারা বনরাপত্তা বৃবেকরণ। 

৬. কুবমিা সকন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ বনম িাণ প্রকল্প : প্রকল্পটি একবনক কর্তিক অনুবমাবদি  য় ২৩-১০-২০১৮ িাবরবখ। প্রােবলি 

ব্যয়-৬২৪৯৮.২০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জানুয়াবর, ২০১৯  বি বডবেম্বর, ২০২১।  জুলাই/২১ প িন্ত প্রকবল্পর অগ্রগবি 

৬.৪৬%। 

প্রকবল্পর উবেি : কুবমিা সকন্দ্রীয় কারাগাবরর ববন্দ আবােন, বিবকৎো ও প্রবশক্ষবণর সুববধা বৃবে করা; কম িকিিা-কম িিারীবদর 

বেবাবের উন্নিির পবরববশ সৃবষ্ট করা; বনরাপদ ও যুবগাপব াগী আবাবেক সুববধা বনবিি করা। 

৭. নরবোংদী সজলা কারাগার বনম িাণ প্রকল্প:  প্রকল্পটি একবনক কর্তিক অনুবমবদি  য় ০৩-০৯-২০১৯ িাবরবখ। প্রােবলি ব্যয় 

৩২৬ সকাটি ৯৮ লয ৪৩ হাজার টাকা। বাস্তবায়নকাল জানুয়াবর, ২০১৯  বি জুন, ২০২২। জুলাই/২১ প িন্ত প্রকবল্পর অগ্রগবি 

৩.১৭%। 

প্রকবল্পর উবেি :আধুবনক সুব াগ সুববধা েম্পন্ন  ও নতুন সজলা কারাগার বনম িাণ  এবাং কারা ববন্দবদর জন্য েবব িাচ্চ বনরাপদ 

আটক বনবিিকরণ। 

৮. জামালপুর সজলা কারাগার পুনঃ বনম িাণ প্রকল্প:  প্রকল্পটি একবনক কর্তিক অনুবমাবদি  য় ২১-০৬-২০২০ িাবরবখ। প্রকল্পটির 

ব্যয় ২১০০২.৭৫ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০২০  বি জুন, ২০২৩। জুলাই/২১ প িন্ত প্রকবল্পর অগ্রগবি ১%।  

প্রকবল্পর উবেি :আধুবনক সুব াগ সুববধা েম্পন্ন  কারাগার বনম িাণ এবাং কারা ববন্দবদর জন্য েবব িাচ্চ বনরাপদ আটক 

বনবিিকরণ। কারা কম িকিিা/কম িিারীবদর জন্য একক ও পাবরবাবরক বােস্থান বনম িাবণর মােবম িাবদর জীবন মান উন্নি করা। 

মব লা সকন্দ্রীয় কারাগার, সকরাণীগেঃ সকরাণীগবে বনবম িি মব লা সকন্দ্রীয় কারাগার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ  াবেনা কর্তিক ২৭-

১২-২০২০ িাবরবখ উবৈাধন করা  বয়বে। কারাগাবরর জনববলর অনুবমাদন পাওয়া সগবল এর প্রশােবনক Kvh©µg িালু করা  বব। 

এ কারাগাবরর ববন্দ ধারণক্ষমিা ৩০০ জন। এোড়াও রবয়বে ১০ জবনর সেবণপ্রাপ্ত ববন্দ ওয়াড ি, ৪০ জবনর বকবশারী ববন্দ ওয়াড ি, 
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২০ জবনর মানবেক সরাগাক্রান্ত ববন্দ ওয়াড ি, ৩০ জবনর বনরাপত্তা সেল, ২০ সববডর  ােপািাল, কারা স্কুল এে লাইবব্রবর এবাং 

ববন্দ মাবয়র োবে োকা বশশুবদর জন্য সড-সকয়ার সেন্টার।  

 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ েরকাবরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ  াবেনা ২৭.১২.২০২০ িাবরবখ বভবডও কনফাবরন্স-এর মােবম মব লা 

সকন্দ্রীয় কারাগার, সকরাণীগে এবাং ১টি এলবপবজ সস্টশন এর শুভ উবৈাধন কবরন। 

 

েবিব, সুরক্ষা সেবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর কারা অবধদপ্তর পবরদশ িনঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র সুরক্ষা সেবা ববভাবগর 

নবব াগদানকারী েবিব জনাব সমাঃ সমাকাবির স াবেন ১৩.০৪.২০২১ িাবরবখ পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগাবর স্থাবপি বঙ্গবন্ধুর 

প্রবিকৃবিবি ফুল বদবয় েো বনববদন কবরন এবাং বঙ্গবন্ধু ও জািীয় িারবনিা কারা স্মৃবি জাদু র পবরদশ িন কবরন । এোড়া 

বিবন কারা েদর দপ্তর পবরদশ িন কবরন এবাং িলমান কা িক্রম েম্পবকি সখাঁজ খবর সনন। 
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স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র সুরক্ষা সেবা ববভাবগর নবব াগদানকারী েবিব জনাব সমাঃ সমাকাবির স াবেন ১৩.০৪.২০২১ িাবরবখ পুরািন ঢাকা 

সকন্দ্রীয় কারাগাবর অববস্থি বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃবি জাদু র পবরদশ িন কবরন। 
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স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র সুরক্ষা সেবা ববভাবগর নবব াগদানকারী েবিব জনাব সমাঃ সমাকাবির স াবেন ১৩.০৪.২০২১ িাবরবখ পুরািন ঢাকা 

সকন্দ্রীয় কারাগাবর অববস্থি জািীয় িার সনিা কারা স্মৃবি জাদু র পবরদশ িন কবরন। 

 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র সুরক্ষা সেবা ববভাবগর নবব াগদানকারী েবিব জনাব সমাঃ সমাকাবির স াবেন ১৩.০৪.২০২১ িাবরবখ কারা অবধদপ্তর 

পবরদশ িন কবরন। 
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স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র সুরক্ষা সেবা ববভাবগর নবব াগদানকারী েবিব জনাব সমাঃ সমাকাবির স াবেন ১৩-৪-২০২১ িাবরবখ কারা অবধদপ্তর 

পবরদশ িন কবরন। 

প্রবশক্ষণঃ 

কম িকিিা/কম িিারীবদর প্রবশক্ষণ :  

কারা ববভাবগ কম িরি কম িকিিা/কম িিারীবদর দক্ষিা বৃবে এবাং কারাগারেমূ বক োংবশাধনাগাবর রূপান্তবরর লবক্ষে বনয়বমি 

প্রবশক্ষণ সকাে ি বাস্তবায়ন করা  বয় োবক । ২০২০-২০২১ অে িবেবর ২১টি প্রবশক্ষণ কম িসূবির আওিায় সমাট ১২৪২ জন 

কম িকিিা/কম িিারীবক প্রবশক্ষণ প্রদান করা  বয়বে এবাং ১২টি প্রবশক্ষণ কম িসূবিবি ৬৯৫ জন কম িকিিা/কম িিারীবক ইন- াউজ 

প্রবশক্ষণ প্রদান করা  বয়বে।   
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কারা ম াপবরদশ িক বব্রবগবডয়ার সজনাবরল সমাঃ সমাবমনুর র মান মামুন ০১.০২.২০২১ িাবরবখ ৫৮ িম কারারক্ষী ও মব লা কারারক্ষী 

সমৌবলক প্রবশক্ষণ সকাবে ির শুভ উবৈাধন কবরন।  

 

৫৮িম কারারক্ষী ও মব লা কারারক্ষী সমৌবলক প্রবশক্ষণ সকাবে ির উবৈাধনী লাে আবয়াজন। 
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বর্ন্দ প্রর্েযণ কার্ িক্রমঃ 

১। কারাববন্দবদর প্রবশক্ষণ বদবয় দক্ষ জনশবক্ত ব বেবব গবড় সিালার লবক্ষে বববভন্ন সট্রবড প্রবশক্ষণ প্রদান করা  বে । সদবশর 

কারাগারেমূব  আটক োজাপ্রাপ্ত ববন্দরা োজা সভাগ সশবষ অপরাধমুক্ত সেবক েমাবজ পুনব িােবনর লবক্ষে ৩০টি কারাগাবর আত্ম-

কম িোংস্থানমূলক ৩৯টি সট্রবড বববভন্ন প্রবশক্ষণ সকাবে ি ২০২০-২০২১ সময়াবদ ৬,১৪১ জন কারাববন্দবক প্রবশক্ষণ প্রদান করা 

 বয়বে। এোড়াও ০১ জুলাই, ২০১৪ সেবক ৩১ জুন, ২০২১ প িন্ত সদবশর ৩০টি সকন্দ্রীয়/সজলা কারাগাবর েব িবমাট ৫৪,৬৬১ জন 

ববন্দবক ৩৯টি সট্রবড প্রবশক্ষণ প্রদান করা  বয়বে। সদবশর প্রবিটি কারাগাবর ববন্দ প্রবশক্ষণ কা িক্রম িালুর জন্য ইবিমবে কারা 

অবধদপ্তর কর্তিক বনবদ িশনা প্রদান করা  বয়বে। 

 

২। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাব আোদুজ্জামান খান, এমবপ ১৭.০২.২০২১ িাবরখ কারা কনবভনশন সেন্টার, কারা 

Awa`ßi, ঢাকায় প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত কারামুক্ত ববন্দবদর আত্মকম িোংস্থাবনর লবক্ষে জীববকায়ন োমগ্রী ববিরবণর মােবম ববন্দ পুনব িােন 

কা িক্রবমর উবৈাধন কবরন। 

 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাব আোদুজ্জামান খান, এমবপ ১৭.০২.২০২১ িাবরখ ববন্দবদর জীববকায়ন োমগ্ররী ববিরবণর মােবম 

ববন্দ পুনব িােন কা িক্রবমর উবৈাধন কবরন। 
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স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাব আোদুজ্জামান খান, এমবপ ১৭-০২-২০২১ িাবরখ ববন্দবদর জীববকায়ন োমগ্ররী ববিরবণর মােবম 

ববন্দ পুনব িােন কা িক্রবমর উবৈাধন কবরন। 

৩। ববন্দবদর আত্ম-কম িোংস্থান মূলক কাবজর প্রবশক্ষবণর অাংশ ব বেবব নারায়ণগে সজলা কারাগাবর গাবম িন্টে ফোটবর প্রবিষ্ঠা করা  বয়বে। 
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কারা ম াপবরদশ িক বব্রবগবডয়ার সজনাবরল সমাঃ সমাবমনুর র মান মামুন নারায়ণে সজলা কারাগাবর ববন্দবদর সপাষাক নিরীর কা িক্রম 

পবরদশ িন কবরন। 

 
 

নারায়ণগে সজলা কারাগাবর ববন্দবদর সপাশাক নিরী কা িক্রম। 
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নারায়ণগে সজলা কারাগাবর ববন্দবদর সপাশাক নিরী কা িক্রম। 

৪। ববন্দবদর আত্ম-কম িোংস্থানমূলক প্রবশক্ষণ প্রদাবনর বনবমবত্ত কাবশমপুর সকন্দ্রীয় কারাগার-২, গাজীপুবর “কারাববন্দ প্রবশক্ষণ ও 

পুনব িােন স্কুল” প্রবশক্ষণ স্কুল িালু করা  বয়বে। উক্ত প্রবশক্ষণ সকবন্দ্র বডবজটাল বপ্রবন্টাং সপ্রে, আধুবনক সবকাবর, পাওয়ার লুম, 

পাটি িবকল সবাড ি এর আেবাবপে নিবর, জুিা নিবর, এমব্রয়ডাবর প্রবশক্ষণ, সমাজা নিবর ইিোবদ প্রবশক্ষণ কা িক্রম নতুনভাবব শুরু 

করা  বয়বে । এোড়া ববন্দবদর দক্ষ জনশবক্ত ব বেবব গবড় সিালার লবক্ষে সদশ ও বববদবশর েমবাজাবরর িাব দার োবে েঙ্গবি 

সরবখ সদবশর ৩০টি কারাগাবর  স্তবশবল্পর পাশাপাবশ বডবজটাল বপ্রবন্টাং, পাওয়ারলুম পবরিালনা, জুিা ও িামড়াজাি দ্রব্য নিবর, 

বুক বাইবোং, সমবেনাবর, গাবম িন্টে,  াউজব ার্ল্ ইবলকবট্রক ওয়াবরাং, এমব্রয়ডাবর, ক্ষুদ্র ও মাোবর কুটির বশবল্পর উপর প্রবশক্ষণ 

কা িক্রম িলমান আবে। 
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কাবশমপুর সকন্দ্রীয় কারাগার-২ এ ববন্দবদর প্রবশক্ষণ কা িক্রম। 

 

কারা ম াপবরদশ িক বব্রবগবডয়ার সজনাবরল সমাঃ সমাবমনুর র মান মামুন কুবমিা সকন্দ্রীয় কারাগাবর ববন্দবদর সপাষাক নিরীর কা িক্রম 

পবরদশ িন কবরন। 
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কারা ম াপবরদশ িক বব্রবগবডয়ার সজনাবরল সমাঃ সমাবমনুর র মান মামুন কুবমিা সকন্দ্রীয় কারাগাবর ববন্দবদর সপাষাক নিরীর কা িক্রম 

পবরদশ িন কবরন। 

৫। কারাগাবর আটক মাদকােক্ত ববন্দবদর সমাটিবভশন কা িক্রম িলমান রবয়বে এবাং মাদকােক্ত ববন্দবদর পৃেক ওয়াবড ি সরবখ 

বিবকৎো প্রদান করা  বে। এোড়াও মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তবরর ে ব াবগিায় প্রবিমাবে সদবশর েকল কারাগাবর বনয়বমি 

মাদকবববরাধী েভা আবয়াজবনর মােবম ববন্দবদর েবিিনিামূলক কা িক্রম িলমান রবয়বে। 

 

৬। কারাগার  বি মুবক্তর পর েমাবজ পূন িবােন/প্রবিষ্ঠা করার বনবমবত্ত েমাজবেবা/যুব উন্নয়ন অবধদপ্তর কর্তিক ঋণ প্রদাবনর 

ব্যবস্থা করা; 

 

৭। কবয়দীবদর উৎপাবদি পবের ববক্রয়লব্ধ অে ি  বি লভোাংবশর ৫০% োংবিষ্ট কবয়বদবক পাবরেবমক ব বেবব প্রদান করা 

 বে। জুন, ২০২১ প িন্ত ৯১,৯০,৩৯৪/- টাকা পাবরেবমক ব বেবব প্রদান করা  বয়বে। 

 

 

 

অন্যান্য উন্নয়ন কা িক্রবমর বববরণ : 

(১) আবাবেক োংকট বনরেন এবাং কারাগাবরর ববন্দবদর জীবনমান বৃবের লবক্ষে ময়মনবোং , কুবমিা, জামালপুর কারাগার 

েম্প্রোরণ ও পুনঃবনম িান এবাং খলনা ও  নরবোংদী সজলা কারাগার বনম িাণকাজ িলমান রবয়বে । 

 

(২) ৪০টি কারাগাবর মব লা কারারক্ষীবদর জন্য ৩৯৯টি লোট বনম িাণ করা  বয়বে।  
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(৩) বনবয়াগ প্রবক্রয়া অবধকির স্বে এবাং আববদন প্রবক্রয়া ে বজকরণ ও িাকবরপ্রােীবদর সভাগাবন্ত লা ববর বনবমবত্ত 

এেএমএেএর মােবম ইবিামবে কারারক্ষী বনবয়াগ-এর আববদন জমা সনয়া  বয়বে। 

 

(৪) কক্সবাজার সজলার উবখয়ায় সদবশর প্রেম উনু্মক্ত কারাগার বনম িাবণর উবযাগ সনয়া  বয়বে। েরকার কর্তিক ইবিামবে 

১৬০.০০ একর জবম বরাে সদয়া  বয়বে।  

 

(৫) ঢাকা, ময়মনবোং  ও িট্টগ্রাম ববভাবগর ৩২টি কারাগাবর লাবগজ স্কোনার, ববড স্কোনার, আি িওবয়বমটাল বডবটটর, 

ওয়াবকটবকে  বববভন্ন বনরাপত্তা েরোম ও উপকরণ েরবরা  করা  বয়বে। এর োবে প্রবিটি কারাগাবর একটি কবর বনরাপত্তা 

 ন্ত্রপাবি প িববক্ষণ কক্ষ বনম িাণ করা  বয়বে। 

 

(৬) কারা অবধদপ্তবরর সখবলায়াড় কারারক্ষীবদর বনবয় গঠিি বাাংলাবদশ সজল দল জািীয়/আন্তজিাবিক প িাবয় বববভন্ন সক্ষবে 

কৃবিবত্বর স্বাক্ষর রাখবে। 

 
 

মুবজববষ ি ম ান ববজয় বদবে উন্মুক্ত োইবলাং প্রবিব াবগিা-২০২০ এ বাাংলাবদশ সজল দবলর পদক অজিন। 

 

(৭) বনয়বমি কৃবি সখবলায়াড়বদর প্রবণাদনা এবাং োংবধ িনা প্রদান করা  বে। 

 

(৮) ববন্দবদর  ািায়াি বনরাপদকরবণর স্বাবে ি কারা ববভাবগ ২টি ওবয়বববইজড বডবজটাল বপ্রজন ভোন িালু করা  বয়বে। 

 

(৯) কারা অবধদপ্তবর ICT Cell সখালা  বয়বে। 

 

(১০) কারা  ােপািাবল ববন্দবদর সগাপনীয় স্বাস্থেিথ্য েঠিকভাবব োংরক্ষবণর জন্য সুষ্ঠু সমবডকোল সরকড িবকবপাং বেবস্টম িালু 

করা  বয়বে। এ োংক্রান্ত পাইলট প্রকল্প আইবেআরবে-র ে ব াবগিায় টাঙ্গাইল সজলা কারাগাবর বাস্তবায়ন করা  বে। 
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ভববষৎ পবরকল্পনার বববরণঃ বাাংলাবদবশর কারাগারগুবলাবক োংবশাধনাগার ব বেবব গবড় তুলবি স্বল্প, মে এবাং দী ি সময়াদী 

পবরকল্পনা গ্র ণ করা  বয়বেঃ- 

(ক) স্বল্প সময়াদী কম িপবরকল্পনা: 

 

(১) কক্সবাজার, নারায়ণগে, মুবন্সগে, বব-বাবড়য়া এবাং িাঁপাইনবাবগে সজলা কারাগার-এর ধারণ ক্ষমিাবৃবে। 

(২) মুবক্তপ্রাপ্ত ববন্দবদর জন্য বৃবত্তমূলক প্রবশক্ষণ স্কুল প্রবিষ্ঠার ববষবয় কাবরগবর বশক্ষা সবাড ি  বি অনুবমাদন গ্র ণ। 

(৩) বিিমান জনবল (সট্রইনার) সেবক প্রবশক্ষণ পবরিালনাকরণ। 

(৪) কারাগাবরর কম িকিিা-কম িিারীবদর জন্য কাউবন্সবলাং প্রবশক্ষণ আবয়াজন। 

(৫) ববন্দবদর জন্য আিরণ োংক্রান্ত কাউবন্সবলাং প্রবশক্ষণ িালুকরণ। 

(৬) সজল সকাড এবাং বপ্রজন্স এোট োংবশাধন। 

(৭) েরকার ও এনবজও এর ে ায়িায় ববন্দ মুবক্তর পর পুনব িােবন ফবলা আপ করার সকা-অবড িবনশন সপ্রাগ্রাম িালুকরণ। 

(৮) প্রেম প িাবয় েকল সকন্দ্রীয় এবাং বৃ ৎ সজলা কারাগাবর বন্দী পুনব িােন সপ্রাগ্রাম িালুকরণ। 

(৯) মুবক্তপ্রাপ্ত ববন্দবদর জন্য প্রবিটি সকন্দ্রীয় কারাগাবর একটি কবর বৃবত্তমূলক প্রবশক্ষণ স্কুবলর শাখা িালুকরণ। 

(১০) রাজশা ীবি কারা প্রবশক্ষণ সকন্দ্র বনম িাণ। 

(১১) কারা কম িকিিা এবাং কম িিাবরবদর পদম িাদা ও সগ্রড উন্নীিকরণ। 

(১২) কারা কম িকিিাবদর সদবশ এবাং বববদবশ প্রবশক্ষণ প্রদান। 

(১৩) স  েকল কারাগাবর সপবরবমটার সদয়াবলর উচ্চিা ১৮ ফুট এর কম সে েকল কারাগাবরর সপবরবমটার ওয়াবলর উচ্চিা ১৮ 

ফুবট উন্নীি করণ। 

(১৪)  স  েকল কারাগাবর ওয়ািটাওয়ার এবাং োি িলাইট সনই, সেগুবলাবি ওয়ািটাওয়ার বনম িাণ এবাং লাইট োংব াজন। 

(১৫) কারাগাবরর জন্য স্বাস্থে মন্ত্রণালয় সেবক বিবকৎেক পদায়ন। 

(১৬) কারাগাবরর  ােপািাবলর জন্য বলবনকোল বফবজওবেরাবপস্ট বনবয়াগ। 

(১৭) ববন্দবদর জন্য কাউবন্সবলাং, রাগ ও মানবেক স্বাস্থে বিবকৎো িালুকরণ। 
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(১৮) সনশায় আেক্ত ববন্দ বিবিিকরবণ এবাং বপ্রজন্স ম্যাবনজবমন্ট ববষবয় কারা কম িকিিা-কম িিারী এবাং সমবডবকল স্টাফবদর 

প্রবশক্ষণ প্রদান। 

(১৯) ৭টি ববভাগীয় েদর দপ্তর বনম িাণ। 

(২০) কারা অবধদপ্তর, ববভাগীয় কারা উপ-ম াপবরদশ িক-এর দপ্তর, সকন্দ্রীয় ও সজলা কারাগাবর জনবল বৃবেকরণ। 

(২১) কারা অবধদপ্তর (কম িকিিা ও কম িিারী) বনবয়াগ বববধমালা োংবশাধনকরণ। 

(খ) মেবময়াদী কম িপবরকল্পনা: 

(১) খলনা সজলা কারাগার বনম িাণকাজ েম্পন্ন কবর কারাগার িালুকরণ। 

(২) কুবমিা সকন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ বনম িাণকাজ েম্পন্ন করণ। 

(৩) ময়মনবোং  সকন্দ্রীয় কারাগার েম্প্রোরণ ও আধুবনকীকরণ আবলার কাজ েম্পন্ন করণ। 

(৪) নরবোংদী সজলা কারাগার বনম িাণ। 

(৫) জামালপুর সজলা কারাগার পুনঃবনম িাণ। 

(৬) ঠাকুরগাঁও সজলা কারাগার বনম িাণ। 

(৭) ২ পাব িিেবজলা (খাগড়ােবড়, রাঙ্গামাটি) কারাগার পুনবনম িাণ। 

(৮) মুবক্তপ্রাপ্ত ববন্দবদর পুনঃঅপরাধ হ্রােকবল্প ফবলাআপ সপ্রাগ্রাম পবরিালনার প্রকল্প নিবরকরণ। 

(৯) কারা কম িকিিাবদর সদবশ এবাং বববদবশ পাববলক অোডবমবনবিশন, বপ্রজন্স ম্যাবনজবমন্ট, অবফে ম্যাবনজবমন্ট, জবঙ্গবাদ 

প্রবি িকরণ, বপ্রজন্স বেবকউবরটিে  বববভন্ন ধরবনর প্রবশক্ষবণর ব্যবস্থাকরণ। 

(১০) সদবশর েকল কারাগাবরর জন্য অোমু্ববলন্স ক্রয়। 

(১১) সকরাণীগবে বঙ্গবন্ধু কারা প্রবশক্ষণ একাবডবম বনম িাণ। 

(১২) ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার, সকরাণীগবে ৩০০ শয্যা বববশষ্ট সকন্দ্রীয় কারা  ােপািাল ও মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্র বনম িাণ। 

(১৩) সদবশর েকল কারাগাবর ববন্দবদর জন্য সফান বুে স্থাপন। 

(১৪) কারা অবধদপ্তবরর েকল স্টাফ এবাং ববন্দবদর ডাটাববজ নিবর। 
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(গ) দী িবময়াদী কম িপবরকল্পনা:  

(১) রাজশা ী,  বশার, রাংপুর, বগুড়া, কুবষ্টয়া, কুবড়গ্রাম, সনায়াখালী, ফবরদপুর, সভালা, জয়পুর াট, শরীয়িপুর কারাগার 

পুনঃবনম িাণ /েম্প্রোরণ। 

(২) বপ্রজন্স স্টাফ সকাে ি িালুকরণ। 

(৩) কক্সবাজাবর উবখয়ায় উনু্মক্ত কারাগার বনম িাণ। 

(৪) কারাববন্দবদর জন্য উনু্মক্ত ববেববযালবয় পড়াবলখার সুব াগ সৃবষ্টকরণ। 
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সুরযা শসবা র্বভাগ  স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র ২০২০-২০২১ অথ িবেবরর বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন 

ও প্রকাে কর্মটি 

ক্র. নাম ও িদর্ব িদ মর্ িাদা 

১. জনাব মর্িক সাঈদ মাহবুব 

যুগ্মসর্িব (অর্ি)  সুরযা শসবা র্বভাগ 

আহ্বায়ক 

২. জনাব শমাহাম্মদ আবদুিাহ আল মামুন 

উিসর্িব (মাদক-১)  সুরযা শসবা র্বভাগ 

সদস্য 

৩. জনাব জার্হদুল ইসলাম 

উিসর্িব (অর্ি-১)  সুরযা শসবা র্বভাগ 

সদস্য 

৪. জনাব শমাহাম্মদ মাসুদুর রহমান ভূইয়া 

উিসর্িব (শৃঙ্খলা অর্ধোখা)  সুরযা শসবা র্বভাগ 

সদস্য 

৫. জনাব শমাহাম্মদ আবু সাঈদ শমািা 

উিসর্িব (কারা-২)  সুরযা শসবা র্বভাগ 

সদস্য 

৬. জনাব মুহাম্মদ ের্হদ উিাহ 

উিসর্িব (ির্রকল্পনা-১)  সুরযা শসবা র্বভাগ 

সদস্য 

৭. জনাব শমাঃ আবুল কালাম িালুকদার 

উিসর্িব (প্রোসন-২)  সুরযা শসবা র্বভাগ 

সদস্য 

৮. জনাব শমাঃ আইর্ ুব শহাবসন 

শপ্রাগামার (আইর্সটি শসল)  সুরযা শসবা র্বভাগ 

সদস্য 

৯. জনাব শমাঃ আবদুল কার্দর  

উিসর্িব (প্রোসন-৩)  সুরযা শসবা র্বভাগ 

সদস্য সর্িব 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


