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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সুরক্ষা সসবা ববভাগ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

অবি অনুববভাগ 

www.ssd.gov.bd 

 

বাাংলাদেদশর এলবিবস স্ট্যাটাস সেদক উত্তরণদ াগ্যতা অজজদের ঐবতহাবসক সাফল্য উে াপে সাংক্রান্ত সভার কা জবববরণী : 

 

সভাপবত  : ফবরে উবিে আহম্মে স ৌধুরী 

     সব ব, সুরক্ষা সসবা ববভাগ 

  সভার তাবরখ :  ০১ মা জ ২০১৮ 

  সময়  :  ববকাল ০৩.০০ টা 

  স্থাে  : মন্ত্রণালদয়র সদম্মলে কক্ষ। 

 

  উপবস্থত কম জকতজাগদণর তাবলকা পবরবশষ্ট ‘ক’ সত উপস্থাপে করা হদলা। 

 

 সভাপবত উপবস্থত সকলদক স্বাগত জাবেদয় সভার কাজ শুরু কদরে। বতবে জোে স , জাবতসাংঘ ১৯৭১ সাদল অে জনেবতক ও সামাবজক 

উন্নয়দের বতেটি বেণ জায়ক (Criteria) এর বভবত্তদত স্বল্পদন্নাত সেশ বহদসদব ব বিত কদর এলবিবস সেবণ প্রবতষ্ঠা কদর, (১)মাোবপছু আয় (GNI Per 

Capita), (২) মােব সম্পে সূ ক (Human Assets Index-HAI) এবাং (৩) অে জনেবতক ঝুঁবক সূ ক (Economic Vulnerability 

Index-EVI)। বাাংলাদেশ ১৯৭৫ সাদল এলবিবস সেবণদত অন্তর্ভ জক্ত হয়। প্রবতষ্ঠাকাদল এলবিবস’র সাংখ্যা বিল ২৫, বতজমাদে এলবিবস’র সাংখ্যা ৪৭। 

এলবিবস সেদক উত্তরদণ বতেটি বেণ জায়দকর মােেন্ড হদে : (ক) মাোবপছু বজএেআই (Per Capita GNI): US$1230 বা সবশী, (খ) মােবসম্পে 

সূ ক (HAI) : ৬৬ বা সবশী এবাং (গ) অে জনেবতক ঝুঁবক সূ ক (EVI) : ৩২ বা কম। উত্তরদণর জন্য বতেটি বেণ জায়দকর স  সকাে দু’টির বের্ জাবরত 

মাে অেবা বজএেআই এর বিগুণ (income only criteria) অজজে করদত হয়। বাাংলাদেশই প্রেম সেশ  া বতেটি বেণ জায়দকর সবগুদলাদত মাে 

অজজদে সক্ষম হদয়দি। 

 

০২। আদলা োয় অাংশ বেদয় অবতবরক্ত সব ব (অবি/উন্নয়ে) জাোে স , উক্ত ববষদয় ১৮/০২/২০১৮ তাবরদখ এসবিবজ ববষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক 

মদহােদয়র সভাপবতদে বভবিও কেফাদরবসাংদয়র মাধ্যদম একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুবষ্ঠত হয়। উক্ত সভায় আদলা য ঐবতহাবসক অজজে উে াপে 

উপলদক্ষ কবতপয় বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তন্মদধ্য অত্র ববভাগ সাংবিষ্ট বসদ্ধান্তসমূহ বেম্নরূপ :  
 

সময়/স্থাে অনুষ্ঠাে/কম জসূব  মন্তব্য বাস্তবায়েকারী কর্তজপক্ষ 

সকাল ১১.০০ বম: 

বঙ্গবন্ধু আন্তজজাবতক 

সদম্মলে সকন্দ্র 

এলবিবস স্ট্যাটাস সেদক উে াপে 

উপলদক্ষ প্রস্তুতকৃত ববদশষ স্মারবণকা 

ববতরণ 

বাাংলাদেশ সরকাদরর সকল মন্ত্রণালয়/ববভাগ এবাং 

তাদের গুরুেপূণ জ সাংস্থাগুদলার সাফল্য ও উন্নয়ে 

বববরণী স্মারবণকায় তুদল র্রা হদব। প্রবতটি 

মন্ত্রণালয়/ববভাগ এবাং তাদের গুরুেপূণ জ সাংস্থা এক 

পৃষ্ঠায় তাদের সাফল্য ও অজজে এবাং তাদের 

কা জক্রদমর সাদে সঙ্গবতপূণ জ অেবা প্রবতবেবর্ে কদর 

এমে একটি প্রতীকী িববও এই বববরণীদত অন্তর্ভ জক্ত 

করদত পাদর। এ ববষদয়র বববরণী ০৪/০৩/২০১৮ 

তাবরদখর মদধ্য ইআরবি’সত সপ্ররণ করদত হদব। 

অবতবরক্ত সব ব (প্রশাসে ও 

অে জ), সুরক্ষা সসবা ববভাগ, 

মহাপবর ালক-বিআইবপ, 

মহাপবর ালক-ফাসাবসবি,  

 কারা মহাপবরশ জক-কারা 

অবর্েপ্তর এবাং মহাপবর ালক-

বিএেবস। 

সবলা ০৩.০০ বম: 

বাাংলাদেশ বশশু 

একাদিবম প্রাঙ্গণ সেদক 

বণ জাঢ্য সশাভা াত্রা 

বাাংলার ঐবতহয, সাংস্কৃবত ও উন্নয়ে তুদল 

র্দর মন্ত্রণালয়/ গুরুেপূণ জ সাংস্থা কর্তজক 

শহরময় সুসবিত বােক/তারকা 

সখদলায়ার / অবভদেতা / বববশষ্ট ব্যবক্তবগ জ 

ও জেগদণর অাংশগ্রহদণ  

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবাং এর আওতার্ীে 

েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর কম জকতজা/কম জ ারীবৃন্দ সবলা ২.৩০ 

বমবেদটর মদধ্য বাাংলাদেশ বশশু একাদিবম প্রাঙ্গদণ 

সমদবত হদবে। 
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সারা সেশব্যাপী উে াপে কম জসূব , মা জ ২০-২৫, ২০১৮ 

অনুষ্ঠাে/কম জসূব  মন্তব্য বাস্তবায়েকারী কর্তজপক্ষ 

ববদশষ সসবা সপ্তাহ পালে-

সজলা / উপদজলা / ইউবেয়ে 

প জাদয় োগবরক সুববর্াগুদলা 

জেগদণর সোরদগাড়ায় সপৌুঁদি 

সেয়ার ব্যবস্থাকরণ 

 ববদশষ সসবা সপ্তাদহ বেজ বেজ সাংস্থার সসবা/সুববর্াসমূহ জেগদণর সোরদগাড়ায় 

দৃশ্যমােভাদব সপৌুঁদি সেয়ার ব্যবস্থা করা।  

 ববদশষ সসবা সপ্তাদহ বিআইবপ কর্তজক অেলাইদে পাসদপাদট জর আদবেে এবাং বফ 

জমা সেয়া সাংক্রান্ত সসবা জেগদণর সোরদগাড়ায় বেদয়  াওয়া স দত পাদর।  

 বিএেবস কর্তজক মাঠ প জাদয় মােদকর কুফল সম্পদকজ উঠাে ববঠদকর আদয়াজে 

করা স দত পাদর। 

 এফএসবসবি কর্তজক দুদ জাগ প্রবতদরার্ ও প্রবতকার সম্পদকজ মাঠ প জাদয় 

সদ তেতামূলক কম জসূব  এবাং প্রবশক্ষণ মহড়া আদয়াজে করা স দত পাদর।  

 কারা অবর্েপ্তর কর্তজক কারাগারদক সাংদশার্োগাদর রূপান্তরকরণ, কারাগাদর 

বপ্রজে বলাংক কম জসূব  বাস্তবায়ে, মুবক্তর পর পুেব জাসদের লদক্ষয কারাববন্দগণ 

কর্তজক উৎপাবেত পদের লভযাাংদশর ৫০% অে জ সাংবিষ্ট কারাববন্দদক প্রোে, 

প্রবশক্ষণ কম জসূব  ইতযাবে ববষয় ববদশষ সসবা সপ্তাদহ উপস্থাপে করা স দত পাদর। 

অবতবরক্ত সব ব (প্রশাসে ও 

অে জ), সুরক্ষা সসবা ববভাগ, 

মহাপবর ালক-বিআইবপ, 

মহাপবর ালক-ফাসাবসবি,  

 কারা মহাপবরশ জক-কারা 

অবর্েপ্তর এবাং মহাপবর ালক- 

বিএেবস। 
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সারা সেশব্যাপী উে াপে কম জসূব , মা জ ২০-২৫, ২০১৮ 

অনুষ্ঠাে/কম জসূব  মন্তব্য বাস্তবায়েকারী কর্তজপক্ষ 

সজলা/উপদজলা প জাদয় আদলা ো, সসবমোর, ব ত্র প্রেশ জেী, িবব 

আঁকা প্রবতদ াবগতা, আেন্দ সশাভা াত্রা, সাাংস্কৃবতক অনুষ্ঠাে 

আদয়াজে 

ববভাগীয় কবমশোর/সজলা 

প্রশাসক/ ইউ.এে.ও’র সাদে 

সমন্বয় কদর আদয়াজে করা স দত 

পাদর। 

অবতবরক্ত সব ব (প্রশাসে ও অে জ), সুরক্ষা সসবা 

ববভাগ, মহাপবর ালক- বিআইবপ, মহাপবর ালক- 

ফাসাবসবি, কারা মহাপবরশ জক- কারা অবর্েপ্তর 

এবাং মহাপবর ালক-বিএেবস। 

এলাকাবভবত্তক জেবপ্রয় সখলাধূলার প্রবতদ াবগতার আদয়াজে, স মে 

: সেৌকা বাই , লাঠিদখলা, ফুটবল, কাবাবি, বক্রদকট ইতযাবে 

ববভাগীয় কবমশোর/সজলা 

প্রশাসক 

 

 

০৩। আদলা য আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার র্ারাবাবহকতাক্রদম সুরক্ষা সসবা ববভাদগর সব ব মদহােদয়র সভাপবতদে ১৮/০২/২০১৮ তাবরদখ অনুবষ্ঠত 

সভায় অত্র ববভাদগর কম জপবরকল্পায় বেম্নববণ জত ববষয়াবে অন্তর্ভ জক্তকরদণর জন্য পরামশ জ প্রোে করা হয় : 

 

েপ্তর/সাংস্থার োম প্রস্তাববত কম জপবরকল্পোর বববরণ 

ফায়ার সাবভ জস ও 

বসবভল বিদফস 

অবর্েপ্তর 

 

ন্যাশোল ইমাদজজবস সাবভ জস ৯৯৯’ এর আওতায় প্রেত্ত ফায়ার সাবভ জদসর সসবা কা জক্রম, এযামু্বদলস সাবভ জদসর 

মদধ্য ফায়ার সাবভ জস কর্তক প্রোেকৃত সাবভ জদসর তথ্য, ঢ্াকা মহােগরীদত ১১টি সমাবাইল ফায়ার সস্ট্শে স্থাপে 

কদর বেকটবতী মূল ফায়ার সস্ট্শেদক ব্যাকআপ সাবভ জস প্রোে, ফায়ার সাবভ জদসর Activities, Strength, 

Capacity বৃবদ্ধ হওয়া সাংক্রান্ত তথ্য বববরণী, মােেীয় প্রর্ােমন্ত্রীর বেদে জশো অনু ায়ী প্রদতযক উপদজলায় ন্যযেতম 

০১টি ফায়ার সস্ট্শে স্থাপদের অগ্রগবতর বববরণ, জবঙ্গ ববদরার্ী স ৌে অবভ াদে অাংশগ্রহণ, Road Rescue, 

Mountain Rescue, কবমউবেটি ভলাবিয়ার, দুদ জাগ ঝুঁবকর ববষদয় পবর াবলত বববভন্ন জবরদপর ফলাফল, 

সেবোং সপ্রাগ্রাম, এযামু্বদলদস সরাগী পবরবহে, ডুবুবর কা জক্রম, েতুেভাদব সাংদ াবজত আধুবেক ইকুইপদমদির 

তাবলকা, সাড়া প্রোেকৃত অবি দুঘ জটোর সাংখ্যা, ক্ষয়ক্ষবতর বববরণ এবাং ফায়ার সাবভ জস কর্তজক উদ্ধারকৃত জাে মাদলর 

বববরণ। 

মােকদ্রব্য বেয়ন্ত্রণ 

অবর্েপ্তর 

 

মােকদ্রব্য বেয়ন্ত্রণ অবর্েপ্তদরর সমাট অবফস সাংখ্যা এবাং জেবল, মােক ববদরার্ী কা জক্রদমর বববরণ, সেবোং 

সপ্রাগ্রাদমর বববরণ, সবসরকাবর বেরাময় সকন্দ্র সাংক্রান্ত বববরণ এবাং সরকাবর পেদক্ষদপর বণ জো, মােক ববদরার্ী 

আইে যুদগাপদ াগীকরদণর পেদক্ষপ, মােক বেয়ন্ত্রণ সবাদি জর কা জক্রম, জাবতসাংদঘর ০৩টি কেদভেশদের 

আওতায় বাস্তবাবয়ত কা জক্রদমর বববরণ, কলদম্বা প্ল্যাে অনুসাদর গৃহীত কা জক্রদমর বববরণ, মােক ববদরার্ী 

সদ তেতামূলক কা জক্রদমর অাংশ বহদসদব বশক্ষা প্রবতষ্ঠাদে কবমটি গঠে, র্মীয় প্রবতষ্ঠাদের মাধ্যদম মােক 

ববদরার্ী কা জক্রম পবর ালোর তথ্য, মােকদ্রব্য বেয়ন্ত্রণ অবর্েপ্তদরর ভববষ্যৎ কম জপবরকল্পো। 

কারা অবর্েপ্তর 

 

কারাগারদক সাংদশার্োগার’এ রূপান্তর করা সাংক্রান্ত কা জক্রম, বপ্রজে বলাংক স্থাপে সাংক্রান্ত কা জক্রম, 

কারাববন্দদের িারা উৎপাবেত পদের লভযাাংদশর ৫০% কারাববন্দদের মুবক্তর পর প্রোে সাংক্রান্ত কা জক্রম, 

পুরাতে কারাগারসমূহ সাংস্কার এবাং কারা বেরাপত্তা আধুবেকায়ে সাংক্রান্ত কা জক্রম, কারাগাদরর সফাে বুে 

েীবতমালা সাংক্রান্ত কা জক্রম, কারাববন্দদের বববভন্ন সেদি প্রবশক্ষণ প্রোে সাংক্রান্ত কা জক্রম; 

ববহরাগমে ও 

পাসদপাট জ অবর্েপ্তর 

 

Handwritten সেদক MRP-সত উত্তরণ সাংক্রান্ত কা জক্রম, অেলাইদে এমআরবপ’র আদবেে জমা এবাং 

অেলাইদে পাসদপাট জ বফ জমা করা, ববদেদশ অববস্থত বাাংলাদেশ বমশেসমূদহ পাসদপাট জ ও বভসা উইাং  ালুকরণ, 

ববদেশী োগবরকবৃদন্দর অনুকূদল বেরাপত্তা িাড়পত্র ইসুযকরণ, পাসদপাট জ অবফদসর বববরণ ও সভৌত অবকাঠাদমা 

উন্নয়ে সাংক্রান্ত কা জক্রম, সমাট ইসুযকৃত এমআরবপ এবাং এমআরবভ’র সাংখ্যা এবাং তা সেদক প্রাপ্ত রাজস্ব আদয়র 

বববরণী, ববদেদশ দ্রুততম সমদয় পাসদপাট জ সপৌিাদো, বাাংলাদেশ সব বালদয় পাসদপাট জ বুে  ালুকরণ। 

 

০৪। উক্ত ববষদয় ২২/০২/২০১৮ তাবরদখ মােেীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উপবস্থবতদত অনুবষ্ঠত এক সভায় জেবেরাপত্তা ববভাগ ও সুরক্ষা সসবা ববভাগ 

একীভূত কম জসূব  গ্রহণ করদব মদম জ বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ববষদয় ২৬/০২/২০১৮ তাবরদখ জেবেরাপত্তা ববভাদগর অবতবরক্ত সব ব (উন্নয়ে) এর সদে 

আদলা ো হদয়দি বদলও সভাদক অববহত করা হয়। এিাড়া গত ২২/০২/২০১৮ তাবরদখ স্থােীয় সরকার ববভাদগর সব ব মদহােদয়র সভাপবতদে অনুবষ্ঠত 

সভায় বেম্নববণ জত বসদ্ধান্ত গৃহীত হয় : 

 

(ক) স্বদল্পান্নত সেদশর স্ট্যাটাস হদত বাাংলাদেদশর উত্তরদণর স াগ্যতা অজজদের ঐবতহাবসক সাফল্য উে াপে উপলদক্ষ বাাংলার 

ঐবতহয, সাংস্কৃবত ও উন্নয়ে তুদল র্দর বববভন্ন মন্ত্রণালয়/ববভাগ/গুরুেপূণ জ সাংস্থা কর্তজক ঢ্াকা শহদরর বববভন্ন স্থাে সেদক সুসবিত 

বােক েল/তারকা সখদলায়ার/অবভদেতাসহ বববশষ্ট ব্যবক্তবগ জ ও জেগদণর অাংশগ্রহদণ ২২/০৩/২০১৮ তাবরখ ববকাল ০৩.০০ 

ঘটিকায় বণ জাঢ্য সশাভা াত্রা শুরু কদর বঙ্গবন্ধু জাতীয় সস্ট্বিয়াদম সমদবত হদব  ার গবতপে হদব বেম্নরূপ : 
 

মন্ত্রণালয়/ববভাদগর োম সমদবত হওয়ার স্থাে ও সশাভা াত্রার 

গবতপে 

(১) মবহলা ও বশশু ববষয়ক মন্ত্রণালয়, (২) পবরদবশ ও বে মন্ত্রণালয়, (৩) অে জ 

ববভাগ, (৪) অভযন্তরীণ সম্পে ববভাগ, (৫) আবে জক প্রবতষ্ঠাে ববভাগ, (৬) স্বাস্থয 

সসবা ববভাগ, (৭) স্বাস্থয বশক্ষা ও পবরবার ববভাগ, (৮) জেবেরাপত্তা ববভাগ, (৯) 

সুরক্ষা সসবা ববভাগ, (১০) গৃহায়ে ও গণপূতজ মন্ত্রণালয়, (১১) তথ্য মন্ত্রণালয়, (১২) 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, (১৩) েম ও কম জসাংস্থাে মন্ত্রণালয়, (১৪) আইে ও বব ার 

ববভাগ, (১৫) সলবজসদলটিভ ও সাংসে ববষয়ক ববভাগ এবাং (১৬) ভূবম মন্ত্রণালয়। 

স্থাে : বশশু একাদিবম ও সোদয়ল  ের 

সাংলি এলাকা। 

গবতপে : বশশু একাদিবম-আবদুল গবণ 

সরাি-বজবপও-বঙ্গবন্ধু জাতীয় 

সস্ট্বিয়াদমর পবিম সগইট। 
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(খ) ২০-২৫ মা জ ২০১৮ তাবরদখ ববভাগ/সজলা/উপদলা ও ইউবেয়ে প জাদয় প্রবতটি মন্ত্রণালয়/ববভাগ সসবা সপ্তাহ উে াপে করদব 

 ার কম জসূব  হদব বেম্নরূপ :  
 

ক্রবমক কা জক্রম মন্তব্য 

(১) সসবা সপ্তাহ উপলদক্ষ সকল মন্ত্রণালয়/ববভাগ সজলা, উপদজলা ও ইউবেয়ে প জাদয় 

োগবরক সুববর্াগুদলা জেগদণর সোরদগাড়ায় সপৌুঁদি বেদত মাঠ প জাদয়র দৃশ্যমােভাদব 

সসবাোে কা জক্রম গ্রহণ করদব।  

সকল মন্ত্রণালয়/ববভাগ 

(২) প্রবতটি মন্ত্রণালয়/ববভাগ ববদশষ সসবা সপ্তাহ উে াপদের লদক্ষয র্তণমূল প জাদয় সকল 

অর্ীেস্থ ববভাগদক সম্পৃক্ত কদর একটি কম জপবরকল্পো প্রস্তুত ও বাস্তবায়ে রূপদরখা 

প্রণয়ে করদব এবাং তা সজলা/উপদজলা/ইউবেয়ে প জাদয় বাস্তবায়দের সক্ষদত্র সমন্বয় 

সার্ে করদব।  

সকল মন্ত্রণালয়/ববভাগ 

(৩) সজলা উপদজলা বভবত্তক বববভন্ন গুরুেপূণ জ সড়ক ও পদয়দি TVC, Theme Song 

প্র ার করদব। সহজদবাধ্য ভাষায় বুদলট আকাদর উন্নয়দের ব ত্র তুদল র্দর শহরময় 

রবিে সপাস্ট্ার, বলফদলট, হযান্ডববল প্র ার করদত হদব। 

সকল মন্ত্রণালয়/ববভাগ 

(৪) সসবা সপ্তাহ উে াপদে সজলা/উপদজলা ও ইউবেয়ে প জাদয় আদলা ো, সসবমোদরর 

আদয়াজে, ব ত্র প্রেশ জেী, িবব আঁকা প্রবতদ াবগতা, আেন্দ সশাভা াত্রা, সাংস্কৃবতক 

অনুষ্ঠাদের আদয়াজে করদত হদব। এ িাড়া এলাকাবভবত্তক জেবপ্রয় সখলাধুলা, স মে : 

সেৌকা বাই , লাঠিদখলা, ফুটবল, কাবাবি, বক্রদকট ইতযাবে আদয়াজে করদত হদব। 

সকল মন্ত্রণালয়/ববভাগ 

(৫) তথ্য প্রযুবক্ত ববষয়ক উন্নয়ে কা জক্রদমর প্রেশ জেী করদত হদব।  সকল মন্ত্রণালয়/ববভাগ 

(৬) সশাভা াত্রা বণ জাঢ্য উৎসবমুখর করার লদক্ষয সুসবিত োক, সঘাড়ার গাবড়, বােকেল, 

বশল্পী েল, রবঙ্গে ব্যাোর, সপাস্ট্ার, প্ল্যাকাি জ ব্যবহার করদত হদব।  

সকল মন্ত্রণালয়/ববভাগ 

(৭) আন্ত:মন্ত্রণালয় প্রস্তুবত সভায় উপবস্থত কম জকতজাগণ সশাভা াত্রা আদয়াজদে স্ব-স্ব 

মন্ত্রণালয়/ববভাদগর সফাকাল পদয়ি বহদসদব োবয়ে পালে করদবে।  

সকল মন্ত্রণালয়/ববভাগ 

(৮) প্রদতযক মন্ত্রণালয়/ববভাগ তার অর্ীেস্থ েপ্তর/সাংস্থার সাদে সভা কদর স্ব-স্ব-

কম জপবরকল্পো প্রস্তুত কদর তা বাস্তবায়দে ব্যবস্থা করদবে। 

সকল মন্ত্রণালয়/ববভাগ 

 

০৫। উক্ত ববষদয় ২৭/০২/২০১৮ তাবরদখ মবন্ত্রপবরষে সব ব মদহােদয়র সভাপবতদে অনুবষ্ঠত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় ববস্তাবরত আদলা ো হদয়দি 

বদলও সভাদক ববশেভাদব অববহত করা হয়। সভায় ববস্তাবরত আদলা ো সশদষ বেম্নববণ জত বসদ্ধান্ত গৃহীত হয় : 

 

(৫.১) ১৮/০২/২০১৮, ২২/০২/২০১৮ ও ২৭/০২/২০১৮ তাবরদখ অনুবষ্ঠত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার বসদ্ধান্ত অনু ায়ী বেজ বেজ 

েপ্তর/সাংস্থার সকল প জাদয়র কম জকতজা/কম জ ারী ও অাংশীজেসহ ২২/০৩/২০১৮ তাবরখ ববকাল ০৩.০০ ঘটিকার মদধ্য 

বণ জাঢ্য সশাভা াত্রাসহ বের্ জাবরত গবতপদে বের্ জাবরত স্থাদে সমদবত হওয়া; 

(৫.২) উক্ত বসদ্ধান্ত অনু ায়ী ২০-২৫ মা জ ২০১৮ তাবরদখ ববভাগ/সজলা/উপদজলা ও ইউবেয়ে প জাদয় বেজ বেজ েপ্তর/সাংস্থার 

মাধ্যদম ববপুল উৎসাহ উিীপোসহ সসবা সপ্তাহ উে াপে করা। সসবা সপ্তাহ উপলদক্ষ জেসার্ারদণর বুঝার সুববর্াদে জ 

সহজ ভাষায় ব্যাোর প্রস্তুতপূব জক গুরুেপূণ জ স্থাদে প্রেশ জে করা;  

(৫.৩) সসবা সপ্তাহ উে াপে উপলদক্ষ বেজ বেজ েপ্তর/সাংস্থার সসবাসমূহ দৃশ্যমােভাদব জেগদণর সোরদগাড়ায় সপৌুঁদি সেয়ার 

ব্যবস্থা করা; 

(৫.৪) সসবা সপ্তাহ উে াপেকাদল ববভাগ/সজলা/উপদজলা প্রশাসদের এ সাংক্রান্ত কম জসূব র সাদে কা জকরভাদব সমন্বয় সার্ে 

করা; 

(৫.৫) সুরক্ষা সসবা ববভাগ এবাং আওতার্ীে েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর সাফল্য উন্নয়ে বববরণী এক পৃষ্ঠায় সাংকলে কদর প্রবতটি 

িববসহ ০৪/০৩/২০১৮ তাবরদখর মদধ্য অে জনেবতক সম্পকজ ববভাদগ প্রবতদবেে সপ্ররণ করা; 

(৫.৬) সুরক্ষা সসবা ববভাগ এবাং আওতার্ীে েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর আদলা য কা জক্রদমর বববরণী জেবেরাপত্তা ববভাগ এবাং 

অে জনেবতক সম্পকজ ববভাদগ সপ্ররণ করা।   

 

০৬। সভায় আর সকাে আদলা োর ববষয় ো োকায় উপবস্থত সকলদক র্ন্যবাে জাবেদয় সভাপবত সভার সমাবপ্ত সঘাষণা কদরে। 

 

 

          স্বাক্ষরিত/- 

(ফবরে উবিে আহম্মে স ৌধুরী) 

সব ব 

সুরক্ষা সসবা ববভাগ। 

 

    



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সুরক্ষা সসবা ববভাগ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

অবি অনুববভাগ 
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স্মারক নাং-৫৮.০০.০০০০.০৫২.৫৫.০০১.১৮-     তাবরখ : 
০৮ ফাল্গুন ১৪২৪ 

২০ সফব্রুয়াবর ২০১৮ 

  

ববষয় : বাাংলাদেদশর এলবিবস স্ট্যাটাস সেদক উত্তরণ স াগ্যতা অজজনদনর তবতাাবসক সাফ্য  উে াপন উপলদক্ষ কম জনপবরকল্পনা প্রণয়ন প্রসদে। 

সূত্র : (০১) অে জনননবতক সম্পকজন ববভাদগর বিও পত্র নাং-০৯.০০.০০০০.২২৫.৩১.০০৬.২০১৭-৭০৭; তাবরখ:২০/১২/২০১৭ 

 (০২) ১৪/০১/২০১৮ তাবরদখর অে জনননবতক সম্পকজন ববভাদগ অনুবিত সভার বসদ্ধান্ত।  

 (০৩) অে জনননবতক সম্পকজন ববভাদগর পত্র নাং-০৯.০০.০০০০.২২৫.৩১.০০৬.২০১৭-১৬, তাবরখ: ৩০/০১/২০১৮ 

 (০৪) ৩১/০১/২০১৮ তাবরদখর প্রধানমন্ত্রীর কা জনালদয়র অনুবিত বসদ্ধান্ত। 

 (০৫) প্রধানমন্ত্রীর কা জনালদয়র পত্র নাং-০৩.০৭৩.০৪৬.০৯.০০.০০২.২০১৮-৫৬; তাবরখ: ১৪/০২/২০১৮ 

 

উপর্য জনক্ত ববষয় ও সূদত্রর সপ্রবক্ষদত জানাদনা  াদে স , বাাংলাদেদশর এলবিবস স্ট্যাটাস সেদক উত্তরণ স াগ্যতা অজজনদনর তবতাাবসক 

সাফ্য  উে াপন উপলদক্ষ মুখ্য সমন্বয়ক, এসবিবজ মদাােদয়র সভাপবতদে ১৮/০২/২০১৮ তাবরদখ বভবিও কনফাদরবসাংদয়র মাধ্যদম 

একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুবিত ায়। উক্ত সভায় এ মদম জন আদলাচনা ায় স , বাাংলাদেশ এলবিবস স্ট্যাটাস সেদক উত্তরদণ ০৩টি বনণ জনায়ক, 

স মন: (১) GNI Per Capita (২) Human Asset Index & (৩) Economic Vulnerability Index এক সাদে উত্তরদণর 

স াগ্যতা অজজনন কদরদে। এ সপ্রক্ষাপদট উক্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় বনম্নববণ জনত বসদ্ধান্ত গৃাীত ায় : 
 

 বাাংলাদেদশর এলবিবস স্ট্যাটাস সেদক উত্তরদণর ববষয়টি ২২/০৩/২০১৮ তাবরদখ আনুিাবনকভাদব উে াপন করা 

াদব। এ ববষদয় ইআরবি বলি বমবনবি বাদসদব োবয়ে পালন করদব; 

 প্রদতযক মন্ত্রণালয়/ববভাগ ১৮/০২/২০১৮ তাবরখ সেদক ০৭ (সাত) বেদনর মদধ্য অে জনৎ ২৫/০২/২০১৮ তাবরদখর মদধ্য 

এ সাংক্রান্ত কম জনপবরকল্পনা প্রণয়ন কদর মাঠ প জনাদয়র অবফস এবাং প্রধানমন্ত্রীর কা জনালয় ও ইআরবি’সক অববাত করদব। 

এ ববষদয় আগাম ২৭/০২/২০১৮ তাবরখ ববকাল ০৪.০০ টায় প্রধানমন্ত্রীর কা জনালদয় সমন্বয় সভা াদব; 

 প্রস্তাববত কম জনপবরকল্পনাদত মন্ত্রণালয়/ববভাদগর গুরুেপূণ জন ইসুযসমূা এমনভাদব অন্তর্ভ জনক্ত করদত াদব স ন সাধারণ 

মানুষ সাদজই উক্তরূপ উত্তরদণর ববষয়টি উপলবি করদত পাদর। কম জনপবরকল্পনাদত সমৌবলক সূচকসমূদার 

তুলনামূলক বচত্র উপস্থাপন করা স দত পাদর; 

 উক্তরূপ উত্তরদণর ববষয়টি প্রদতযক মন্ত্রণালয়/ববভাগ বনজ বনজ কম জনপবরকল্পনা অনু ায়ী পৃেকভাদব উে াপন করদব; 

 ২০-২৬ মাচ জন, ২০১৮ সময়কাদল প্রদতযক মন্ত্রণালয়/ববভাগ ববদশষ সসবা সপ্তাা পালন করদব। সসবা সপ্তাা 

চলাকাদল প্রদতযক মন্ত্রণালয়/ববভাদগর সসবাসমূা জনগদণর সোরদগাড়ায় সপৌৌঁদে সেয়ার ব্যবস্থা করদত াদব; 

 প্রদতযক েপ্তর/সাংস্থার প্রবশক্ষণ একাদিবমদত এলবিবস স্ট্যাটাস সেদক উত্তরণ, উত্তরদণর গুরুে, পরবতী করণীয় 

ইতযাবে ববষদয় বেনব্যাপী কম জনশালা আদয়াজন; 

 এলবিবস সেদক উত্তরদণর প্রভাব সাংক্রান্ত প্রবতদবেন অববলদে ইআরবি’সত সপ্ররণ করদত াদব। 

 

০২। উক্ত ববষদয় ১৮/০২/২০১৮ তাবরদখ অত্র ববভাদগর সবচব মদাােদয়র সভাপবতদে অনুবিত সভায় আদলাচনা ায় এবাং বনম্নববণ জনত 

ববষয়াবে আদলাচয কম জনপবরকল্পনাদত অন্তর্ভ জনক্ত করার বসদ্ধান্ত গৃাীত ায় : 

 

   ফায়ার সাবভ জনস ও বসবভল বিদফস অবধেপ্তর 
 

 ন্যাশনাল ইমাদজজনবস সাবভ জনস ৯৯৯’ এর আওতায় প্রেত্ত ফায়ার সাবভ জনদসর সসবা কা জনক্রম, এযােুদলস সাবভ জনদসর 

মদধ্য ফায়ার সাবভ জনস কতৃক প্রোনকৃত সাবভ জনদসর তথ্য; 

 ঢাকা মাানগরীদত ১১টি সমাবাইল ফায়ার সস্ট্শন স্থাপন কদর বনকটবতী মূল ফায়ার সস্ট্শনদক ব্যাকআপ সাবভ জনস 

প্রোন; 

 ফায়ার সাবভ জনদসর Activities, Strength, Capacity বৃবদ্ধ াওয়া সাংক্রান্ত তথ্য বববরণী; 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বনদে জনশনা অনু ায়ী প্রদতযক উপদজলায় ন্যযনতম ০১টি ফায়ার সস্ট্শন স্থাপদনর অগ্রগবতর বববরণ; 

 জবে ববদরাধী স ৌে অবভ াদন অাংশগ্রাণ, Road Rescue, Mountain Rescue, কবমউবনটি ভলাবিয়ার, 

দুদ জনাগ ঝৌঁবকর ববষদয় পবরচাবলত বববভন্ন জবরদপর ফলাফল, সেবনাং সপ্রাগ্রাম, এযােুদলদস সরাগী পবরবান, ডুবুবর 

কা জনক্রম, নতুনভাদব সাংদ াবজত আধুবনক ইকুইপদমদির তাবলকা; 

 সাড়া প্রোনকৃত অবি দুর্ জনটনার সাংখ্যা, ক্ষয়ক্ষবতর বববরণ এবাং ফায়ার সাবভ জনস কতৃজনক উদ্ধারকৃত জান মাদলর বববরণ। 

 

মােকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধেপ্তর 

 মােকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধেপ্তদরর সমাট অবফস সাংখ্যা এবাং জনবল; 

 মােক ববদরাধী কা জনক্রদমর বববরণ; 
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 সেবনাং সপ্রাগ্রাদমর বববরণ; 

 সবসরকাবর বনরাময় সকন্দ্র সাংক্রান্ত বববরণ এবাং সরকাবর পেদক্ষদপর বণ জননা; 

 মােক ববদরাধী আইন র্যদগাপদ াগীকরদণর পেদক্ষপ; 

 মােক বনয়ন্ত্রণ সবাদি জনর কা জনক্রম; 

 জাবতসাংদর্র ০৩টি কনদভনশদনর আওতায় বাস্তবাবয়ত কা জনক্রদমর বববরণ; 

 কলদো প্ল্যান অনুসাদর গৃাীত কা জনক্রদমর বববরণ; 

 মােক ববদরাধী সদচতনতামূলক কা জনক্রদমর অাংশ বাদসদব বশক্ষা প্রবতিাদন কবমটি গঠন, ধমীয় প্রবতিাদনর 

মাধ্যদম মােক ববদরাধী কা জনক্রম পবরচালনার তথ্য; 

 মােকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধেপ্তদরর ভববষ্যৎ কম জনপবরকল্পনা। 

 

কারা অবধেপ্তর 

 কারাগারদক সাংদশাধনাগার’এ রূপান্তর করা সাংক্রান্ত কা জনক্রম; 

 বপ্রজন বলাংক স্থাপন সাংক্রান্ত কা জনক্রম; 

 কারাববিদের দ্বারা উৎপাবেত পদের লভযাাংদশর ৫০% কারাববিদের মুবক্তর পর প্রোন সাংক্রান্ত কা জনক্রম; 

 পুরাতন কারাগারসমূা সাংস্কার এবাং কারা বনরাপত্তা আধুবনকায়ন সাংক্রান্ত কা জনক্রম; 

 কারাগাদরর সফান বুে নীবতমালা সাংক্রান্ত কা জনক্রম; 

 কারাববিদের বববভন্ন সেদি প্রবশক্ষণ প্রোন সাংক্রান্ত কা জনক্রম; 

 

ববারাগমন ও পাসদপাট জন অবধেপ্তর 

 Handwritten সেদক MRP-সত উত্তরণ সাংক্রান্ত কা জনক্রম; 

 অনলাইদন এমআরবপ’র আদবেন জমা এবাং অনলাইদন পাসদপাট জন বফ জমা করা; 

 ববদেদশ অববস্থত বাাংলাদেশ বমশনসমূদা পাসদপাট জন ও বভসা উইাং চালুকরণ; 

 ববদেশী নাগবরকবৃদির অনুকূদল বনরাপত্তা োড়পত্র ইসুযকরণ; 

 পাসদপাট জন অবফদসর বববরণ ও সভৌত অবকাঠাদমা উন্নয়ন সাংক্রান্ত কা জনক্রম; 

 সমাট ইসুযকৃত এমআরবপ এবাং এমআরবভ’র সাংখ্যা এবাং তা সেদক প্রাপ্ত রাজস্ব আদয়র বববরণী; 

 ববদেদশ দ্রুততম সমদয় পাসদপাট জন সপৌোদনা; 

 বাাংলাদেশ সবচবালদয় পাসদপাট জন বুে চালুকরণ। 

 

উন্নয়ন উইাং 
 

 েপ্তর/সাংস্থা ওয়াবর প্রকদল্পর বববরণ; 

 েপ্তর/সাংস্থা ওয়াবর Upcoming প্রকদল্পর বববরণ। 

 

০৩। উপদর ববণ জনত অবস্থার সপ্রবক্ষদত উবিবখত কা জনাবলীর ববষদয় সাংবিষ্ট েপ্তর/সাংস্থা প্রধানগদণর সাদে আদলাচনা কদর ২২/০২/২০১৮ 

তাবরদখর মদধ্য খসড়া কম জনপবরকল্পনা প্রণয়নপূব জনক প্রশাসন ও অে জন উইাংদয় সপ্ররণ করার জন্য বনদে জনশক্রদম অনুদরাধ জানাদনা াদলা। উদিখ্য, 

উক্ত ববষদয় অবতবরক্ত সবচব (প্রশাসন ও অে জন) সফাকাল পদয়ি কম জনকতজনা বাদসদব োবয়ে পালন করদবন। 

 

সাংর্যবক্ত : বণ জননামদত ০৪ (চার) ফে জন। 

          স্বাক্ষরিত/- 

(প্রেীপ রঞ্জন চক্রবতী) 

অবতবরক্ত সবচব 

সফান : ৯৫৭৬৩৪৩ 

ই-সমইল : fire1@ssd.gov.bd 

ববতরণ (জ্ঞাতাদে জন ও কা জনাদে জন) : 
 

(1) অবতবরক্ত সবচব .................................. .........উইাং )সকল( , সুরক্ষা সসবা ববভাগ, ঢাকা। 

(2) মাাপবরচালক, ববারাগমন ও পাসদপাট জন অবধেপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

(3) মাাপবরচালক, মােকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধেপ্তর, সতজগাঁও, ঢাকা। 

(4) মাাপবরচালক, ফায়ার সাবভ জনস ও বসবভল বিদফস অবধেপ্তর, ঢাকা। 

(5) কারা মাাপবরেশ জনক, কারা অবধেপ্তর, ঢাকা। 

অনুবলবপ : 

০১।  জনাব মদনায়ার আাদমে, অবতবরক্ত সবচব, অে জনননবতক সম্পকজন ববভাগ, ঢাকা। 

০২।  মাাপবরচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কা জনালয়, সতজগাঁও, ঢাকা। 

০৩।  জনাব এস.এম. তবরকুল ইসলাম, পবরচালক-৬, প্রধানমন্ত্রীর কা জনালয়, সতজগাঁও, ঢাকা। 

০৪।  সবচব মদাােদয়র একান্ত সবচব, সুরক্ষা সসবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা। 

 

উক্ত ববষদয় কম জনপবরকল্পনা প্রণয়ন কদর অত্র 

ববভাদগর প্রশাসন ও অে জন উইাংদয় জরুবর 

বভবত্তদত সপ্ররণ করার জন্য বনদে জনশক্রদম 

অনুদরাধ জানাদনা াদলা। 

mailto:fire1@ssd.gov.bd

