
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                বার্ষ িক প্রর্িববদন 
 

                                   ২০১৮-২০১৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সুরক্ষা সেবা র্বভাগ 

   স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

  

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাণী 

 

 

েব িকাবলর েব িবেষ্ঠ বাঙার্ল স্বাধীনিার মহান স্থপর্ি জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু সেখ মুর্জবুর রহমাবনর স্ববের ক্ষুধা 

ও দার্রদ্রমুক্ত েমৃদ্ধ সদে র্বর্নম িাবণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনবনত্রী সেখ হার্েনার সনতৃবে ২০৪১ োবলর মবে 

বাাংলাবদেবক উন্নি সদবে পর্রণি করবি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র সুরক্ষা সেবা র্বভাগ র্নরলে প্রবেষ্টায় রি আবে। 

 

স্বচ্ছিা ও দায়বদ্ধিা বৃর্দ্ধকরণ, েম্পবদর যথাযথ ব্যবহার র্নর্িিকরণ এবাং প্রার্িষ্ঠার্নক েক্ষমিা বৃর্দ্ধর জন্য 

েরকার বার্ষ িক কম িেম্পাদন চুর্ক্ত প্রবিিন কবরবে। বার্ষ িক কম িেম্পাদন চুর্ক্ত এবাং িথ্য অর্ধকার আইন, 

২০০৯ অনুযায়ী সুরক্ষা সেবা র্বভাগ প্রর্ি বের বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাে কবর থাবক। প্রর্ি বের এ ধরবণর 

প্রর্িববদন প্রকাে করা প্রোেবনর স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হর একটি র্ববেষ র্দক। সুরক্ষা সেবা র্বভাগ, আওিাধীন 

দপ্তর/োংস্থা এবাং মাঠ প্রোেবনর ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবরর কায িাবর্ল ও ২০১৯-২০২০ অথ িবেবরর 

কম িপর্রকল্পনা েম্পবকি এ প্রর্িববদন স্পষ্ট ধারণা প্রদাবন েমথ ি হবব ববল আর্ম র্বশ্বাে কর্র।  

 

প্রর্িববদন প্রস্তুি, প্রণয়ন এবাং প্রকাবের োবথ োংর্িষ্ট েকলবক আন্তর্রক শুভকামনা ও ধন্যবাদ জানার্চ্ছ। 

 

 

 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাবদে র্েরজীবী সহাক। 

 

                                                  

 

                                               

আোদুজ্জামান খান, এমর্প 

 

                  মন্ত্রী 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদে েরকার 
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ের্েব 

সুরক্ষা সেবা র্বভাগ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদে েরকার 

 

 

বাণী 

 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাগ এবাং সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর মবে স্বাক্ষর্রি বার্ষ িক কম িেম্পাদন চুর্ক্ত অনুাযায়ী ২০১৮-

২০১৯ অথ িবেবর অর্জিি োফল্য এবাং ২০১৯-২০২০ অথ িবেবরর কম িপর্রকল্পনা জনেমবক্ষ প্রকাে করবি এই 

র্বভাগ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ সপ্রক্ষাপবে ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবরর বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাে করার উবযাগবক 

আর্ম স্বাগি জানাই।  

 

মাদক র্নর্ম িল, উন্নি ও প্রযুর্ক্ত র্নভ ির পােবপাে ি ও র্ভো সেবা প্রদান, অর্ি দুর্ িেনা প্রর্িবরাবধ করণীয় র্নধ িারণ 

এবাং কারাগারের্মহবক োংবোধনাগাবর রুপান্তর করবি সুরক্ষা সেবা র্বভাগ অক্লান্তভাবব কাজ কবর যাবচ্ছ। 

সুরক্ষা সেবা র্বভাগ এবাং এর আওিাধীন দপ্তর/োংস্থার সেবা প্রদান কায িক্রবম স্বচ্ছিা, জবাবর্দর্হিা বৃর্দ্ধর 

লবক্ষে এ র্বভাগ মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ প্রণয়নেহ র্বর্ভন্ন োংস্কারর্মলক কায িক্রম বাস্তবায়ন করবে। 

এর ফবল মাদকর্ববরাধী কায িক্রবম েবব িাচ্চ কায িকরী পদবক্ষপ গ্রহণ করা েম্ভব হবব।  

 

রুপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়বনর মােবম জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু সেখ মুর্জবুর রহমাবনর স্ববের ‘সোনার 

বাাংলা’ গবে তুলবি সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর কম িকিিা/কম িোরীগণ আবরা সবর্ে আন্তর্রকিার োবথ কাজ করববন 

ববল আর্ম প্রিোো কর্র। ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবরর বার্ষ িক প্রর্িববদবন এ র্বভাবগর োমর্গ্রক অগ্রগর্ির র্েত্র 

তুবল ধরার প্রবেষ্টা গ্রহণ করায় েমাজর্বজ্ঞানী, উবযাক্তা, গববষকেহ োংর্িষ্ট েকবলর জন্য এ প্রর্িববদন 

িথ্যসূত্র র্হবেবব কাজ করসব ববল আমার র্বশ্বাে।  

 

এ প্রকােনার োবথ োংর্িষ্ট েকল েহকমীবক আর্ম আন্তর্রক ধন্যবাদ ও কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন করর্ে।  
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সুরক্ষা সেবা র্বভাগ  
 

বার্ষ িক প্রর্িববদন: ২০১৮-২০১৯ 

 

পেভূর্ম: 

বাাংলাবদে ের্েবালবয়র ০৮ নাং ভববন সুরক্ষা সেবা র্বভাগ এর কায িক্রম পর্রোর্লি হবচ্ছ। জনাব আোদুজ্জামান খান, 

এমর্প ২য় সময়াবদ গি ০৭/০১/২০১৯ িার্রবখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী র্হবেবব দার্য়েভার গ্রহণ কবরন। জনাব 

সমা: ের্হদুজ্জামান গি ১৪ সফব্রুয়ার্র ২০১৯ িার্রবখ সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর ভারপ্রাপ্ত ের্েব র্হবেবব দার্য়েভার গ্রহণ 

কবরন এবাং গি ০১ আগস্ট ২০১৯ িার্রবখ র্ির্ন ের্েব পবদ পবদান্নর্ি প্রাপ্ত হন।  

 

সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর বিিমান জনবল ২৬০ জন। িন্মবে ১ম সের্ণ ৫৩ জন, ২য় সের্ণ ৩৩ জন এবাং ৩য় সের্ণ ৬৯ 

জন। এ র্বভাবগর অনুবমার্দি জনববলর র্বপরীবি বিিমাবন ৬৯ টি পদ শূন্য আবে। পােবপাে ি ও র্ভো সেবা 

েহজীকরবণর লবক্ষে র্ববদবের ১৫টি বাাংলাবদে র্মেবন পােবপাে ি ও র্ভো উইাং সখালা হবয়বে। এগুবলা হবচ্ছ-ইিার্ল, 

ওয়ার্োংেন ও র্নউইয়কি-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দুবাই-োংযুক্ত আরব আর্মরাি, কুবয়ি, র্রয়াদ-সেৌর্দ আরব, মাস্কে-ওমান, 

সদাহা-কািার এবাং বার্ম িাংহাম-যুক্তরাজে। এেব র্মেবন বিিমাবন ৩০ জন কম িকিিা ও কম িোরী দার্য়ে পালন করবেন। 

 

প্রবয়াজনীয় স্থান/জায়গার অপ্রতুলিা বিিমাবন এ র্বভাবগর অন্যিম েোবলঞ্জ র্হবেবব র্বববর্েি হবচ্ছ। এিদেবেও এ 

র্বভাগ েরকার্র র্নবদ িেনা সমািাববক যথােমবয় ও যথাযথভাবব বার্ষ িক কম িেম্পাদন চুর্ক্ত বাস্তবায়ন, জািীয় শুদ্ধাোর 

সকৌেল বাস্তবায়ন, সেকেই উন্নয়ন অভীষ্ট অজিন, ইস্তামু্বল প্ল্োন অব এোকেন বাস্তবায়ন উদ্ভাবনী কম িপর্রকল্পনা, সেবা 

পদ্ধর্ি েহর্জকরণ, স্মল ইমপ্রুভবমন্ট প্রবজক্ট ইিোর্দ কায িক্রম েফলভাবব বাস্তবায়ন কবর আেবে। ২০১৭-২০১৮ 

অথ িবেবর েফলভাবব বার্ষ িক কম িেম্পাদন চুর্ক্ত বাস্তবায়ন করায় এ র্বভাগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্নকে হবি 

েম্মাননাপত্র গ্রহণ কবরবে। 

 

মাদবকর র্বরুবদ্ধ র্জবরা েলাবরন্স নীর্ি বাস্তবায়ন করার লবক্ষে ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর মাঠ পয িাবয়র মাদকর্ববরাধী 

কায িক্রম মন্ত্রণালয় পয িাবয় পার্ক্ষক র্ভর্িবি পর্রবীক্ষণ করা হবচ্ছ। এ র্বষবয় সুরক্ষা সেবা র্বভাবগ ২০১৮-২০১৯ 

অথ িবেবর সমাে ৩৫টি পর্রবীক্ষণ েভা করা হবয়বে। মাদকর্ববরাধী কায িক্রমবক আসরা ের্ক্তোলী করার লবক্ষে ১৯৯০ 

োবলর ‘মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ আইন’ এর স্থবল ‘মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮’ প্রণয়ন করা হবয়বে। নতুনভাবব প্রণীি 

উক্ত আইন গি ২৭/১২/২০১৮ িার্রখ সথবক কায িকর হবয়বে। েরকার্র োকর্রবি প্রবববের সক্ষবত্র েম্ভাব্য প্রাথীবদর 

স াপবেস্ট করার র্বষবয় নীর্িগি র্েদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবয়বে। এ োো, গি অথ িবেবর মাঠ পয িাবয়র অর্ফে েবরজর্মন 

পর্রদে িবনর জন্য ১০টি টিম গঠন কবর মাঠ পয িাবয় র্বযমান অর্ফের্মবহর কায িক্রম এবাং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়বনর 

অগ্রগর্ি পর্রবীক্ষণ করা হবয়বে-যা েলমান রবয়বে। এ েব পর্রবীক্ষবণর ফলাফল সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর প্রর্িটি মার্েক 

েবম্মলবন আবলােনা কবর িার ওপর প্রবয়াজনীয় কায িক্রম গ্রহণ করা হবচ্ছ।  

 

গি অথ িবেবর ৫৩০৬ জন র্ববদেী নাগর্রবকর অনুকূবল র্নরাপিা োেপত্র প্রদান করা হবয়বে। র্বববেে েমবয় ৪২টি 

এনর্জও’র অনাপর্ি প্রদান করা হবয়বে। এ োো, উক্ত েময়কাবল ০৬ টি এর্ে  লাইবেন্স ইসুে করা হবয়বে এবাং ৫৪টি 

এর্ে  লাইবেন্স নবায়ন করা হবয়বে।  
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ক্রমর্বকাে 

 

 

১৯/০১/২০১৭ : পৃথক র্বভাগ র্হবেবব সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর কায িক্রম শুরু; 

 

০৪/০৫/২০১৭ : নবসৃর্জি র্বভাগ র্হবেবব নতুনভাবব রাজস্বখাবি ২০৯টি পদ সৃজন; 

 

২০১৩-২০১৪ : ১১টি সদবের ১৫টি র্মেবন পােবপাে ি ও র্ভো উইাং োলু; 

 

২০১৬-২০১৭ : পৃথক র্বভাগ র্হবেবব বার্ষ িক কম িেম্পাদন চুর্ক্ত বাস্তবায়বনর কায িক্রম শুরু এবাং 

চুর্ক্ত বাস্তবায়বনর সক্ষবত্র অর্জিি নম্বর ৯৬.৪২%; 

 

২০১৭-২০১৮ : বার্ষ িক কম িেম্পাদন চুর্ক্ত েফলভাবব বাস্তবায়ন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্নকে  

   হবি েম্মাননাপত্র গ্রহণ; 

 

১৯/০৭/২০১৮ : ই-পােবপাে ি প্রবিিবনর লবক্ষে জার্ মানীর সভর্রব াজ র্জএমর্বএইে নার্ক ককাম্পাননর  

সাথে চুর্ক্ত স্বাক্ষর; 

 

২৯/০৭/২০১৬ : ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার সকরাণীগবঞ্জ স্থানান্তর। 
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রূপকল্প  

 

সুরর্ক্ষি নাগর্রক 

 

অর্ভলক্ষে 

 

প্রার্িষ্ঠার্নক েক্ষমিা বৃর্দ্ধ, দুবয িাগ সমাকাববলা, মাদক র্নয়ন্ত্রণ, সুষ্ঠু কারা ব্যবস্থাপনা এবাং র্ববদে গমনাগমন আবরা 

েহজ, সেকেই ও েমবয়াপবযাগী করার মােবম নাগর্রক সেবা ও নাগর্রক ময িাদা বৃর্দ্ধ করা। 

 

উদ্ভাবনী কায িক্রম : 

 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাবগর ০৮/৪/২০১৩ িার্রবখর প্রজ্ঞাপবনর আবলাবক গি ৩০/৪/২০১৮ িার্রবখ সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর 

ইবনাবভেন টিম পুনগ িঠন কবর ০৫ েদস্য র্বর্েষ্ট ইবনাবভেন টিম গঠন করা হয়। ইবনাবভেন টিবমর মােবম ২০১৮-

২০১৯ অথ িবেবরর বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা প্রণয়ন কবর যথােমবয় মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাবগ সপ্ররণ করা হয়। 

কম িপর্রকল্পনায় সমাে ৩৫টি সূেক আন্তর্ভ িক্ত করা হয়। উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন োংক্রান্ত কায িক্রম র্মল্যায়ন কবর 

খেো সস্কার দাোয় ৯৭.৬%। ইবনাবভেন টিবমর উবযাবগ সুরক্ষা সেবা র্বভাগ এবাং আওিাধীন দপ্তর/োংস্থাের্মবহর 

েমন্ববয় ১২/৬/২০১৯ িার্রবখ কারা অর্ধদপ্তরাধীন কারা কনবভনেন সেন্টাবর ইবনাবভেন সোবকর্োং এর আবয়াজন 

করা হয়। সোবকর্োং অনুষ্ঠাবন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব সমা: আোদুজ্জামান খান, এমর্প প্রধান অর্ির্থ এবাং সুরক্ষা 

সেবা র্বভাবগর ের্েব জনাব সমা: ের্হদুজ্জামান র্ববেষ অর্ির্থ র্হবেবব উপর্স্থি র্েবলন।  

 

বার্ষ িক কম িেম্পাদন চুর্ক্ত : 

সুরক্ষা সেবা র্বভাগ প্রবিেক অথ িবেবর যথারীর্ি বার্ষ িক কমিেম্পাদন চুর্ক্ত বাস্তবায়ন কবর আেবে। এ জন্য র্বভাবগ ০১টি 

এর্পএ টিম রবয়বে। সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর একজন অর্ির্রক্ত ের্েব এর্পএ টিম প্রধান এবাং একজন উপের্েব এর্পএ 

সফাকাল পবয়ন্ট র্হবেবব দার্য়ে পালন করবেন। ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর এর্পএ’সি সমাে ৪৫টি কমিেম্পাদন সূেক অন্তর্ভিক্ত 

করা হয়। র্বভাবগর মার্েক েমন্বয় েভায় এর্পএ বাস্তবায়ন োংক্রান্ত অগ্রগর্ির র্বষয়ার্দ র্নয়র্মি পয িাবলােনা করা হয়।  

 

জািীয় শুদ্ধাোর সকৌেল বাস্তবায়ন : 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাবগর র্নবদ িেনা সমািাববক ২০১৬-২০১৭ অথ িবের সথবক সুরক্ষা সেবা র্বভাগ জািীয় শুদ্ধাোর সকৌেল 

বাস্তবায়ন কবর আেবে। সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর ের্েব মবহাদবয়র সনতৃবে ননর্িকিা কর্মটি গঠন করা হবয়বে। ২০১৮-২০১৯ 

অথ িবেবর ননর্িকিা কর্মটি ০৪টি েভা করা হবয়বে। জািীয় শুদ্ধাোর সকৌেল বাস্তবায়বন অবদান রাখায় গি অথ িবেবর 

শুদ্ধাোর পুরস্কার প্রদান করা হবয়বে। ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর পর্রবীক্ষণ কাঠাবমাবি ৪১টি কমিেম্পাদন সূেক অন্তর্ভিক্ত করা 

হয়। সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর ২০১৯-২০২০ অথ িবেবরর জািীয় শুদ্ধাোর কমিপর্রকল্পনা প্রণয়ন কবর গি ১৭/৬/২০১৯ িার্রবখ 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাবগ সপ্ররণ করা হয়। আওিাধীন দপ্তর/োংস্থাের্মবহর শুদ্ধাোর কমিপর্রকল্পনা পয িাবলােনা কবর যথােমবয় 

োংর্িষ্ট দপ্তর/োংস্থাের্মহবক র্ফ ব্যাক প্রদান কবর মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাগবক অবর্হি করা হবয়বে।  

 

সেকেই উন্নয়ন অভীষ্ট অজিন োংক্রান্ত : 

সেকেই উন্নয়ন অভীবষ্টর ৩.৫.১, ৩.৫.২ এবাং ১৬.৩.২ নাং োবগ িে অজিবনর র্বষবয় সুরক্ষা সেবা র্বভাগ র্ল  

র্মর্নস্ট্র/র্ল  এবজর্ন্স র্হবেবব দার্য়েপ্রাপ্ত। এ েব োবগ িে অজিবনর র্বষবয় সুরক্ষা সেবা র্বভাগ কতৃিক গৃহীি কায িক্রবমর 

প্রর্িববদন গি ১৭/২/২০১৯ িার্রবখ প্রধানমন্ত্রীর কায িালবয় সপ্ররণ করা হবয়বে। এ োংক্রাবন্ত গি ২৮/১/২০১৮ ও 

১৩/৩/২০১৮ িার্রবখ যথাক্রবম িথ্য মন্ত্রণালয় ও মাের্মক ও উচ্চ র্েক্ষা র্বভাবগ আন্ত:মন্ত্রণালয় েভা করা হবয়বে। 

এের্ র্জ ট্রাকাবরর জন্য সুরক্ষা সেবা র্বভাগ সথবক গি ২২/৫/২০১৯ িার্রবখ একজন  াো অনুবমাদনকারী এবাং 

একজন  াো প্রদানকারী কম িকিিা র্নবয়াগ প্রদান করা হবয়বে। র্জইর্ ’র কাঠাবমা অনুযায়ী প্রণীি এের্ র্জ বাস্তবায়ন 

র্বষয়ক প্রর্িববদন গি ৩০/৫/২০১৯ িার্রবখ র্জইর্ ’সি সপ্ররণ করা হবয়বে। 
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েরকাবরর র্নব িােনী ইেবিহার ২০১৮ এর লক্ষেমাত্রা অজিন োংক্রান্ত : 

েরকাবরর র্নব িােনী ইেবিহার ২০১৮’সি জর্ঙ্গবাদ ও মাদক র্নর্ম িল র্বষবয় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হবয়বে। মাদবকর 

র্বরুবদ্ধ র্জবরা েলাবরন্স নীর্ি ও েলমান অর্ভযান অব্যাহি রাখা, মাদকােক্তবদর পুনব িােবনর জন্য েরকার্র অথ িায়বন 

োংবোধনাগাবরর োংখ্যা বৃর্দ্ধ করা, িরুণবদরবক মাদবকর ভয়াল আের্ক্ত সথবক মুক্ত করবি প্রর্িটি সজলায় ০১টি কবর 

েরকার্র মাদকাের্ক্ত র্নরাময় ও পুন িবাে সকন্দ্র স্থাপন করা, সবেরকার্র মাদকাের্ক্ত র্নরাময় ও পুন িবােন সকন্দ্রগুবলার 

েরকার্র অনুদান বৃর্দ্ধ করা, ই-পােবপাে ি ও ই-র্ভো োলু করা, েরকার্র প্রর্িষ্ঠাবন স -সকয়ার সেন্টার স্থাপন করা 

োংক্রান্ত লক্ষেমাত্রা অজিবনর র্বষবয় ইেবিহাবর র্ববেষ গুরুে আবরাপ করা হবয়বে। এ র্বষবয় গি ০৮/১/২০১৯ িার্রবখ 

আওিাধীন দপ্তর/োংস্থাের্মবহর োবথ েভা কবর ইেবিহাবরর লক্ষেমাত্রা অজিবনর র্বষবয় কম িপর্রকল্পনা গ্রহণ করা 

হবয়বে। র্বভাবগর মার্েক েভায় উক্ত কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন োংক্রান্ত অগ্রগর্ি পয িাবলােনা করা হয়।    

 

অর্ি র্নরাপিা র্বষয়ক কায িক্রম : 

অর্ি র্নরাপিার স্বাবথ ি েরকার্র, আধা-েরকার্র ও োয়েোর্েি দপ্তবর নবদুের্িক ও গ্যােীয় োংবযাগ স্থাপবন েিকিিা 

বাোবনা, োংবযাগ ব্যবস্থা র্নয়র্মি পয িববক্ষণ ও পরীক্ষা-র্নরীক্ষা করা, পুরাবনা জরাজীণ ি ও ঝুঁর্কপূণ ি লাইন সমরামি ও 

পর্রবিিন করার জন্য এবাং গৃহীি ব্যবস্থার্দ েম্পবকি সুরক্ষা সেবা র্বভাগ-সক অবর্হি করার জন্য গি ১৩/৫/২০১৯ 

িার্রবখ েকল মন্ত্রণালয়/র্বভাগ বরাবর পত্র সপ্ররণ করা হবয়বে। এর আবগ বাাংলাবদে ের্েবালবয়র অর্ি র্নরাপিার 

স্বাবথ ি প্রবয়াজনীয় েবেিনিা গবে সিালােহ যথাযথ কায িক্রম গ্রহবণর জন্য গি ০৬/৫/২০১৯ িার্রবখ আন্ত:মন্ত্রণালয় 

েভা করা হবয়বে। উক্ত েভার র্েদ্ধান্ি অনুযায়ী বাাংলাবদে ের্েবালবয়র ৬নাং ভববনর র্ের্ে এবাং ওবপন সস্পবের 

মালামাল স্ট্রাকোর অপোরণ করার জন্য গি ০৬/৫/২০১৯ িার্রবখ গৃহায়ন ও গণপূিি মন্ত্রণালয়বক অনুবরাধ জানাবনা 

হবয়বে। অর্ি দুর্ িেনা সরাবধ করণীয় র্নধ িারবণর জন্য গি ০২/৫/২০১৯ িার্রবখ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর েভাপর্িবে 

আন্ত:মন্ত্রণালয় েভা করা হবয়বে।  

 

 

 

 

মাদবকর অপব্যবহার সরাধকবল্প গৃহীি কম িসূর্ে েম্পবকি 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয় সপ্রে র্ির্ফাং করবেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 

জনাব আোদুজ্জামান খান। 

সুরক্ষা সেবা র্বভাগ এবাং আওিাধীন দপ্তর/োংস্থাের্মবহর 

েমন্ববয় কারা কনবভনেন সেন্টাবর অনুর্ষ্ঠি উববাধনী সমলা 

ও সোবকর্োং অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্থ র্হবেবব উপর্স্থি 

র্েবলন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আোদুজ্জামান খান। 

মাদবকর অপব্যবহার সরাধকবল্প গৃহীি কম িসূর্ে েম্পবকি 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয় সপ্রে র্ির্ফাং করবেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 

জনাব আোদুজ্জামান খান। 
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অর্ি দুর্ িেনা প্রর্িবরাবধ েবেিনিা বৃর্দ্ধ করার লবক্ষে স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালবয় পর্রোর্লি অর্ি র্নব িাপণী মহো 

পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগাবরর জর্মবি গৃহীি উন্নয়ন প্রকবল্পর 

বাস্তবায়ন কাবজর শুভ উববাধন করবেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 

জনাব আোদুজ্জামান খান। 

সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর উন্নয়ন প্রকল্পের্মবহর বাস্তবায়ন কাবজর 

অগ্রগর্ি পয িাবলােনা করবেন ের্েব জনাব সমা: ের্হদুজ্জামান। 

সুরক্ষা সেবা র্বভাবগ অনুসৃি উিম েে িা র্বষয়ক কায িাবর্লর 

পয িাবলােনা েভা। 
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ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তর 
 

বার্ষ িক প্রর্িববদন: ২০১৮-২০১৯ 
 

পেভূর্ম : 

ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তর গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদে েরকাবরর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর একটি 

গুরুেপূণ ি সেবাধমী প্রর্িষ্ঠান। এ অর্ধদপ্তর প্রধানি বাাংলাবদবের নাগর্রকবদর পােবপাে ি প্রদান ও বাাংলাবদবে ভ্রমবণচ্ছু 

র্ববদর্ে নাগর্রকবদর র্ভো ইসুে ও র্ভোর সময়াদ বৃর্দ্ধ কবর থাবক। অর্ধকন্তু এ অর্ধদপ্তর পােবপাে ি, র্ভো ও ইর্মবগ্রেন 

োংক্রান্ত নীর্িমালা প্রণয়বন েরকারবক পরামে ি প্রদান ও েরকার্র র্েদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কবর থাবক। ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি 

অর্ধদপ্তর ১৯৬২ োবল পর্রদপ্তর র্হবেবব প্রর্িষ্ঠা লাভ কবর। মাত্র ০১টি অর্ফে র্নবয় এই পর্রদপ্তবরর কায িক্রম 

পর্রোর্লি হবি থাবক। পরবিীবি ১৯৭৩ োবল পর্রদপ্তর হবি পূণ িাঙ্গ অর্ধদপ্তর র্হবেবব আত্মপ্রকাে কবর। 

 

ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তর পােবপাে ি ও র্ভো ইসুের মােবম আদায়কৃি রাজস্ব রাষ্ট্রীয় সকাষাগাবর জমা কবর 

থাবক। র্বগি দে বেবর আদায়কৃি রাজবস্বর পর্রমাণ প্রায় ১১ হাজার সকাটি োকা। রাজস্ব আদায় োোও এ অর্ধদপ্তর 

যুবগাপবযাগী ও র্নরাপদ পােবপাে ি ইসুের মােবম র্ববদে গমন প্রর্ক্রয়া েহজ কবর থাবক যা সদবে নববদর্েক সরর্মবেন্স 

প্রবাহবক েরার্ন্বি কবর। এোোও র্ভো ইসুে ও র্ভোর সময়াদ বৃর্দ্ধর মােবম সদবে র্ববদর্ে র্বর্নবয়াগ েম্প্রোরণ ও 

পয িেন র্েবল্পর উন্নয়বন গুরুেপূণ ি র্ভর্মকা রাখবে। যুবগর োবথ এর্গবয় েলবি এ অর্ধদপ্তবরর পােবপাে ি ও র্ভো সেবায় 

এবেবে িথ্য প্রযুর্ক্তর ব্যবহার। সমর্েন র্রব বল পােবপাে ি ও সমর্েন র্রব বল র্ভো কায িক্রম ১০ বের েফলিার োবথ 

েম্পন্ন করার পর অিোধুর্নক র্নরাপিা নবর্েষ্ট োংবর্লি ই-পােবপাে ি োলুর কায িক্রম হাবি সনওয়া হবয়বে। েরকাবরর 

র্নব িােনী ইেবিহার-২০১৮, ৭ম পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনা এবাং জার্িোংর্ সর্ার্ষি সেকেই উন্নয়ন অভীষ্ট পূরণকবল্প 

ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তর ই-পােবপাে ি প্রবিিন, ই-সগইে স্থাপন, ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি প্রর্েক্ষণ সকন্দ্র স্থাপন, 

র্ভো নীর্িমালা যুবগাপবযাগীকরণ এবাং ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি আইন প্রণয়বনর কায িক্রম হাবি র্নবয়বে। 
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ক্রমর্বকাে 

 

 

১৯৬২ : ১৯৬২ োবল পর্রদপ্তর র্হবেবব প্রর্িষ্ঠা লাভ। পােবপাে ি অর্ফবের োংখ্যা ০১টি; 

 

১৯৭৩ : পর্রদপ্তর সথবক পূণ িাঙ্গ অর্ধদপ্তর র্হবেবব ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তবরর যাত্রা শুরু। ঢাকা,    

                       েট্টগ্রাম, র্েবলে, রাজোহী ও খুলনায় সমাে ৫টি আঞ্চর্লক পােবপাে ি অর্ফবের মােবম কায িক্রম 

শুরু; 

 

১৯৮১ : রাংপুর, ময়মনর্োংহ, কুর্মল্লা ও বর্রোল’এ ৪টি আঞ্চর্লক পােবপাে ি অর্ফবের কায িক্রম শুরু; 

 

১৯৯৮ : সনায়াখালী, ফর্রদপুর ও যবোবর নতুন ৩টি আঞ্চর্লক পােবপাে ি অর্ফে সৃজন। অনএোরাইভাল র্ভো  

                       প্রদাবনর জন্য হযরি োহজালাল আন্তজিার্িক র্বমান বন্দর, ঢাকায় র্ভো সেল সৃজন; 

 

২০০১ : হর্বগঞ্জ, সগাপালগঞ্জ, র্েরাজগঞ্জ’এ আঞ্চর্লক পােবপাে ি অর্ফে সৃজন; 

 

২০১০ : আন্তজিার্িক সবোমর্রক র্বমান েলােল োংস্থা (ICAO)-এর মানদন্ড অনুযায়ী ২০১০ োবল সমর্েন  

র্রব বল পােবপাে ি (এমআরর্প) ও সমর্েন র্রব বল র্ভো (এমআরর্ভ) প্রবিিন; ১৯টি নতুন 

আঞ্চর্লক পােবপাে ি অর্ফে সৃজন; পাবে িানালাইবজেন সেন্টার,  াো সেন্টার ও যবোবর র্ জাস্টার 

র্রকভার্র সেন্টার সৃজন; ৬টি র্ভো সেল এবাং ৯টি ইর্মবগ্রেন সেকবপাস্ট সৃজন; 

 

২০১১ : নতুন ৩৩টি আঞ্চর্লক পােবপাে ি অর্ফে সৃজন; 

 

২০১৬ : ঢাকায় অর্ির্রক্ত ৪টি পােবপাে ি অর্ফে সৃজন; 

 

২০১৮  : র্জ-টু-র্জ পদ্ধর্িবি ই-পােবপাে ি ও স্বয়াংর্ক্রয় ব িার কবরাল ব্যবস্থা প্রবিিবনর লবক্ষে ১৯ জুন ২০১৮  

িার্রবখ জাম িানর্ভর্িক সকাম্পার্ন সভর্রব াে র্জএমর্বএইে এর োবথ চুর্ক্ত স্বাক্ষর। 
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রূপকল্প : 

বাাংলাবদর্ে নাগর্রকবদর বর্হর্ব িবশ্ব ভ্রমণ র্নরাপদকরণ এবাং ইর্মবগ্রেন প্রর্ক্রয়া েহর্জকরণ। 

 

অর্ভলক্ষে : 

বাাংলাবদর্ে নাগর্রকবদর বর্হর্ব িবশ্ব ভ্রমণ র্নরাপদ করার লবক্ষে প্রিোেী েকল বাাংলাবদর্ে নাগর্রকবক েহবজ ও 

দ্রুিিম েমবয় আন্তজিার্িক মাবনর পােবপাে ি প্রদান এবাং র্ববদর্েবদর বাাংলাবদবে গমনাগমন/অবস্থান েহর্জকরবণর 

লবক্ষে র্ভো ইসুে প্রর্ক্রয়া যুবগাপবযাগীকরণ এবাং এয়ারবপাে িের্মবহ ই-সগইে প্রবিিবনর মােবম েহবজ ও দ্রুিিম েমবয় 

ইর্মবগ্রেন েম্পন্নকরণ । 

 

কায িাবর্ল : 

১. বাাংলাবদর্ে নাগর্রকবদর অর্ িনার্র/অর্ফর্েয়াল/র্ বপ্ল্াবমটিক পােবপাে ি প্রদান; 

২. প্রবযাজে সক্ষবত্র পােবপাে ি বার্িল, আেক ও রর্হিকরণ; 

৩. র্ববদর্ে নাগর্রকবদর র্বর্ভন্ন সের্ণর র্ভো ইসুে ও সময়াদ বৃর্দ্ধকরণ এবাং র্ভো এক্স্োম্পেন চুর্ক্তর আওিায় আগি 

    র্ববদর্েবদর অনএোরাইভাল র্ভো প্রদান; 

৪. প্রবযাজে সক্ষবত্র োকি র্ভো এক্স্োম্পেন র্স্টকার প্রদান; 

৫. বাাংলাবদর্েবদর পােবপাে ি ইসুের সক্ষবত্র কাবলা িার্লকা োংরক্ষণ এবাং র্ভোর জন্য র্ববদর্ে নাগর্রকবদর কাবলা  

    িার্লকার্ভক্তকরণ; 

৬. র্ববদর্েবদর প্রবযাজে সক্ষবত্র পর্রর্ের্ি েনদ (Certificate of Identity) প্রদান; 

৭. র্ববদর্ে নাগর্রকবদর বাাংলাবদে হবি বর্হগ িমবণর জন্য রুে পর্রবিিন োংক্রান্ত অনুমর্ি প্রদান; 

৮. র্ববদেস্থ বাাংলাবদে র্মেবনর কনসুেলার উইাংবয়র কায িক্রবমর েমন্বয় োধন; 

৯. পােবপাে ি ও র্ভো ইসুে োংক্রান্ত নীর্িমালা প্রণয়ন ও ব্যাখ্যা প্রদাবন েরকারবক েহায়িা প্রদান; 

১০. বাাংলাবদে েরকার কতৃিক র্নধ িার্রি অন্যান্য দার্য়ে পালন ইিোর্দ। 

 

জনবল : 

র্বযমান জনবল 

ক্রর্মক সের্ণ মঞ্জুর্রকৃি পদ পূরণকৃি পদ শূণ্য পদ মন্তব্য 

(1) প্রথম 133 85 48  

(2) র্বিীয় 47 29 18  

(3) তৃিীয় 683 656 27  

(4) েতুথ ি 321 298 - ২৩টি পদ র্বলুপ্ত 

সমাে 1184 1068 93  

 

অর্ধদপ্তবরর সেবার পর্রর্ধ বৃর্দ্ধ পাওয়ায় র্বযমান জনববলর মােবম যথাযথভাবব সেবা প্রদান অন্যিম েোবলঞ্জ র্হবেবব 

র্বববর্েি হওয়ায় অর্ির্রক্ত জনবলেহ অর্ধদপ্তবরর োাংগঠর্নক কাঠাবমা র্নম্নরূপভাবব পুনর্ব িন্যাবের উবযাগ গ্রহণ করা হবয়বে: 

প্রস্তার্বি জনবল 

ক্রর্মক সের্ণ র্বযমান পদ প্রস্তার্বি অর্ির্রক্ত পদ সমাে পদ মন্তব্য 

(1) প্রথম 133 393 526  

(2) র্বিীয় 47 1136 1183  

(3) তৃিীয় 683 753 1436  

(4) েতুথ ি 321 671 992  

সমাে 1184 2953 4137  
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বার্ষ িক কম িেম্পাদন চুর্ক্ত (এর্পএ): 

প্রোেবন স্বচ্ছিা ও দায়বদ্ধিা বৃর্দ্ধ, েম্পবদর যথাযথ ব্যবহার র্নর্িিকরণ এবাং প্রার্িষ্ঠার্নক েক্ষমিা উন্নয়বনর লবক্ষে 

বার্ষ িক কম িেম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি োলুর পর ২০১৫-২০১৬ অথ িবের সথবক ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তর 

বার্ষ িক কম িেম্পদন চুর্ক্ত বাস্তবায়ন কবর আেবে। ২০১৬-২০১৭ অথ িবেবর অর্ধদপ্তবরর োবথ আওিাধীন র্বভাগীয় 

অর্ফেের্মবহর চুর্ক্ত স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন করা হবয়বে। এর ধারাবার্হকিায় ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর সুরক্ষা সেবা র্বভাগ 

এবাং ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তবরর মবে বার্ষ িক কম িেম্পাদন চুর্ক্ত স্বাক্ষর কবর িা বাস্তবায়ন করা হবয়বে। 

২০১৮-২০১৯ অথ িবেবরর বার্ষ িক কম িেম্পাদন চুর্ক্তবি সকৌেলগি উবেবের আওিায় ২০টি কম িেম্পাদন সূেক 

অন্তর্ভ িক্ত করা হয়। িার মবে উবল্লখবযাগ্য কম িেম্পাদন সূেক হবলা; ই-পােবপাে ি প্রকবল্পর কায িক্রম শুরু করা এবাং 

পােবপাে ি পাবে িানালাইবজেন কমবপ্ল্বক্স্র র্নম িাণ কাজ েম্পন্ন করা ইিোর্দ। ইবিামবে চুর্ক্তর বাস্তবায়ন োংক্রান্ত 

বার্ষ িক প্রর্িববদন সুরক্ষা সেবা র্বভাবগ সপ্ররণ করা হবয়বে। খেো মুল্যায়বন চুর্ক্ত বাস্তবায়বনর েিকরা হার ৭৬.৫১। 

 

বার্ষ িক কম িেম্পাদন চুর্ক্ত প্রণয়ন, পর্রবীক্ষণ ও র্মল্যায়বনর লবক্ষে ৫ েদস্য র্বর্েষ্ট এর্পএ টিম গঠন করা হবয়বে এবাং 

১ জন কম িকিিাবক এর্পএ সফাকাল পবয়ন্ট র্হবেবব দার্য়ে প্রদান করা হবয়বে। এোো, প্রর্েক্ষণ কার্রকুলাবম েরকার্র 

কম িেম্পাদন ব্যবস্থাপনা র্বষয়টি অন্তর্ভ িক্ত করা হবয়বে। গি ১৮ জুন ২০১৯ িার্রবখ সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর োবথ 

২০১৯-২০২০ অথ িবেবরর চুর্ক্ত েম্পাদন কবর চুর্ক্তর অনুর্লর্প ওবয়বোইবে প্রকাে করা হবয়বে। র্বভাগীয় অর্ফের্মবহর 

োবথ গি ২০ জুন ২০১৯ িার্রবখ ২০১৯-২০২০ অথ িবেবরর বার্ষ িক কম িেম্পাদন চুর্ক্ত েম্পাদন করা হবয়বে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সেকেই উন্নয়ন অভীষ্ট : 

সেকেই উন্নয়ন অভীবষ্টর র্নবম্নাক্ত লক্ষেমাত্রা অজিবনর লবক্ষে ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তর কাজ করবে : 

লক্ষেমাত্রা ১০.৭ : পর্রকর্ল্পি ও সুষু্ঠ অর্ভবােন নীর্িমালা বাস্তবায়বনর মােবম এবাং অপরাপর উসযাগ গ্রহণ কবর   

                         সুশৃঙ্খল, র্নরাপদ, র্নয়র্মি ও দার্য়েেীল উপাবয় জনগবণর অর্ভবােন ও যািায়াি েহজির করা; 

 

লক্ষেমাত্রা ১৬.৬ : েকল স্তবরর কায িকর, জবাবর্দর্হর্মলক ও স্বচ্ছ প্রার্িষ্ঠার্নক র্বকাে; 

লক্ষেমাত্রা ১৬.৯ : ২০৩০ োবলর মবে জন্মর্নবন্ধনেহ েকবলর জন্য নবধ পর্রেয়পত্র প্রদান; 

লক্ষেমাত্রা ১৬.১০ : জািীয় আইন ও আন্তজিার্িক চুর্ক্ত অনুযায়ী জনোধারবণর িথ্য-অর্ধকার র্নর্িি করােহ   

         সমৌর্লক স্বাধীনিার সুরক্ষা দান; 

 

লক্ষেমাত্র ১৬.ক : আন্তজিার্িক েহবযার্গিার মােবম েকল পয িাবয় র্ববেষ কবর উন্নয়নেীল সদেগুবলাবি ের্হাংেিা  

প্রর্িবরাধেহ েন্ত্রাে ও অপরাধ সমাকাববলার েক্ষমিা র্বর্নম িাবণর জন্য োংর্িষ্ট জািীয় 

প্রর্িষ্ঠানগুবলাবক ের্ক্তোলী করা। 

  

১৮ জুন ২০১৯ িার্রবখ সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর োবথ ২০১৯-২০২০ অথ িবেবরর 

চুর্ক্ত েম্পাদন 

র্বভাগীয় অর্ফের্মবহর োবথ ২০ জুন িার্রবখ ২০১৯-২০২০ অথ িবেবরর বার্ষ িক 

কম িেম্পাদন চুর্ক্ত েম্পাদন 
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উবল্লখ্য, ২০৩০ োবলর মবে েকল বাাংলাবদর্েবক নবধ পর্রেয়পত্র প্রদান এবাং অর্ভবােন র্নরাপদ ও যািায়াি 

েহজির করার লবক্ষে ৩০ জুন ২০১৯ পয িন্ত প্রায় ২ সকাটি ৫০ লক্ষ সমর্েন র্রব বল পােবপাে ি (এমআরর্প) এবাং প্রায় 

১২ লক্ষ সমর্েন র্রব বল র্ভো (এমআরর্ভ) প্রদান করা হবয়বে। প্রার্িষ্ঠার্নক েক্ষমিা বৃর্দ্ধর লবক্ষে প্রধান কায িালবয়র 

জন্য পৃথক ভবন এবাং ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি প্রর্েক্ষণ সকন্দ্র র্নম িাণ োংক্রান্ত প্রকবল্পর র্ র্পর্প প্রণয়বনর কাজ শুরু করা 

হবয়বে। এোো, ইর্মবগ্রেন ব্যবস্থা েহর্জকরণ এবাং আধুর্নক প্রযুর্ক্তর র্নরাপিা নবর্েষ্ট োংবর্লি ই-পােবপাে ি প্রকল্প 

প্রবিিবনর লবক্ষে জাম িানর্ভর্িক একটি সকাম্পার্নর োবথ ‘ই-পােবপাে ি ও স্বয়াংর্ক্রয় ব িার কবরাল ব্যবস্থা প্রবিিন’ 

েীষ িক প্রকবল্পর চুর্ক্ত েম্পাদন করা হবয়বে। এ প্রকবল্পর কায িক্রম ইবিামবে ৫০ ভাগ েমাপ্ত হবয়বে। 

উদ্ভাবন োংক্রান্ত কায িক্রম : 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাবগর র্নবদ িেনা সমািাববক ৫ েদস্য র্বর্েষ্ট ইবনাবভেন টিম গঠন করা হবয়বে এবাং উদ্ভাবনী কায িক্রম 

বাস্তবায়বন ইবনাবভেন টিম ের্ক্রয়ভাবব কাজ করবে। ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তবরর কায িক্রমবক জনবান্ধব করার 

লবক্ষে র্নয়র্মি উদ্ভাবনী েে িাবক উৎোর্হি করা হবয় থাবক। ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবরর বার্ষ িক উদ্ভাবন কমিপর্রকল্পনা 

অনুযায়ী কমিকিিাবদর দুইটি ব্যাবে উদ্ভাবন র্বষবয় ২ র্দবনর প্রর্েক্ষণ প্রদান করা হবয়বে। এোো, ‘নাগর্রক সেবায় 

উদ্ভাবন’ র্বষবয় এক র্দবনর সের্মনার ০২ মাে ি ২০১৯ িার্রবখ আবয়াজন করা হবয়বে। গি ১২ জুন ২০১৯ িার্রবখ সুরক্ষা 

সেবা র্বভাগ কতৃিক আবয়ার্জি উদ্ভাবনী সমলা ও সো-সকর্োং এ ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তর অাংেগ্রহণ কবর। 

২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর গৃহীি র্নবম্নাক্ত উদ্ভাবনী ধারণাের্মহ বাস্তবায়ন কায িক্রম েলমান আবে: 

ক্রর্মক উদ্ভাবনী উবযাবগর 

র্েবরানাম 

উবযাবগর র্ববরণ ইর্িি ফলাফল 

(1) 

প্রধান কায িালবয় 

র্ বপ্ল্াবমটিক 

সেন্টার স্থাপন 

র্ বপ্ল্াবমটিক পােবপাে ি ইসুে েহর্জকরবণর 

লবক্ষে অর্ধদপ্তবরর প্রধান কায িালবয় একটি 

র্ বপ্ল্াবমটিক সেন্টার স্থাপবনর উবযাগ গ্রহণ 

করা হবয়বে। 

প্রধান কায িালবয় র্ বপ্ল্াবমটিক সেন্টার স্থাপন 

কবর েহবজ ও দ্রুিিম েমবয় র্ বপ্ল্াবমটিক 

পােবপাে ি সেবা প্রদান করা েম্ভব হবব। 

(2) 

পােবপাে ি 

েহার্য়কা এোপে 

নির্র 

সমাবাইল এোপবের মােবম পােবপাে ি সেবা 

জনগবণর হাবির নাগাবল সপৌুঁবে সদওয়ার উবযাগ 

সনওয়া হবয়বে। সমাবাইল এোপবে পােবপাে ি ও 

র্ভো োংক্রান্ত প্রবয়াজনীয় িথ্য থাকবব এবাং 

পােবপাে ি স্টোোে অনুেন্ধান ও অনলাইবন 

আববদন ফরম পূরবণর সুবযাগ থাকবব। 

পােবপাে ি েহার্য়কা এোপবের মােবম 

আববদনকারী সমাবাইবল পােবপাে ি োংক্রান্ত 

প্রবয়াজনীয় েকল িথ্য পাববন। এবি 

দালাবলর প্রভাব সরাধ করা েম্ভব হবব। 

(3) 

"বপপারবলে 

পােবপাে ি ইসুে ও 

র্বিরণ প্রর্ক্রয়া" 

ব্যবস্থাপনা 

োলুকরণ 

পােবপাে ি ইসুে ও র্বিরবণর র্বযমান প্রর্ক্রয়া 

হবি অন্তি ১০/১১টি ধাপ কর্মবয় এ 

প্রর্ক্রয়াটিবক েহর্জকরবণর উবযাগ গ্রহণ করা 

হবয়বে। 

পােবপাে ি ইসুে ও র্বিরণ প্রর্ক্রয়াটি ৯/১০ টি 

ধাবপ েম্পন্ন করা যাবব। েহজ ও 

সুশৃঙ্খলভাবব এবাং দ্রুিিম েমবয় পােবপাে ি 

ইসুে ও র্বিরণ করা েম্ভব হবব। 

(4) 

প্রধান কায িালবয় 

সহল্পলাইনেহ 

“সকন্দ্রীয় িথ্য 

সকন্দ্র স্থাপন” 

প্রধান কায িালবয় সহল্পলাইনেহ “সকন্দ্রীয় িথ্য 

সকন্দ্র স্থাপন” এর উবযাগ সনওয়া হবয়বে। 

সহল্পলাইবনর মােবম প্রবয়াজনীয় িথ্য েহায়িা 

প্রদান করা যাবব। 

দূর-দূরান্ত সথবক সহল্পলাইবন সফান কবর 

পােবপাে ি ও র্ভো োংক্রান্ত প্রবয়াজনীয় িথ্য 

োংগ্রহ করা যাবব। 

(5) 

সুপার এক্স্বপ্রে 

পােবপাে ি  

স র্লভার্র োর্ভ িে 

োলুকরণ 

অর্ি জরুর্র প্রবয়াজবন র্র-ইসুে পােবপাে ি 

আববদন ৪৮ র্ন্টায় প্রদাবনর উবযাগ গ্রহণ করা 

হবয়বে। 

অর্ি জরুর্র প্রবয়াজবন ৪৮ র্ন্টায় পােবপাে ি 

সেবা প্রদান করা যাবব। 
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মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাগ কতৃিক প্রণীি র্নধ িার্রি েবক ২০১৯-২০২০ অথ িবেবরর বার্ষ িক উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা প্রণয়ন কবর 

ওবয়বোইবে প্রকাে করা হবয়বে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাস্তবার্য়ি উদ্ভাবনী উবযাগ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রবীণ ও প্রর্িবন্ধী বান্ধব উদ্ভাবনী কায িক্রম : 

প্রবীণ ও প্রর্িবন্ধী জনবগাষ্ঠীবক েহবজ সেবা প্রদাবনর জন্য ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তর েব িদা েবেষ্ট রবয়বে। এ 

র্বষবয় উদ্ভাবনী উবযাবগর মােবম বিিমাবন মাঠ পয িাবয় প্রবীণ ও প্রর্িবন্ধী জনবগাষ্ঠীবক অগ্রার্ধকার র্ভর্িবি সেবা 

প্রদান করা হবচ্ছ। 

 
 

 

 

 

 

 

  

১২ জুন ২০১৯ িার্রবখ সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর উবযাবগ আবয়ার্জি উদ্ভাবনী সমলা ও সো-সকর্োংবয় 

ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তবরর অাংেগ্রহবণর র্স্থর র্েত্র 

ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তবরর স্টল পর্রদে িন করবেন মাননীয় 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আোদুজ্জামান খান, এমর্প 

উদ্ভাবনী কাবজর স্বীকৃর্ি র্হবেবব মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর র্নকে সথবক  

েনদ গ্রহণ করবেন অর্ধদপ্তবরর ইবনাবভেন অর্ফোর 

  

প্রর্িবন্ধীবদর জন্য োলুকৃি র্ববেষ ব্যবস্থা (সবল োপুন) 
প্রবীণবদর জন্য হুইল সেয়াবরর ব্যবস্থা 

  
আইর্প সফাবনর মােবম র্বভাগীয় অর্ফবের কায িক্রম মর্নের করবেন 

অর্ধদপ্তবরর মহাপর্রোলক 

োলুকৃি ই-র্কউ ব্যবস্থা 
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িথ্য অর্ধকার আইন : 

সেবা গ্রহীিাবদর িথ্য প্রার্প্ত র্নর্িিকরবণর লবক্ষে অর্ধদপ্তবরর আওিাধীন েকল র্বভাগীয় পােবপাে ি ও র্ভো অর্ফে 

এবাং আঞ্চর্লক পােবপাে ি অর্ফবের দে িনীয় স্থাবন র্েটিবজনস্ োে িার স্থাপন করা হবয়বে। উপপর্রোলক (প্রোেন)-সক 

িথ্য প্রদানকারী কম িকিিার দার্য়ে প্রদান করা হবয়বে এবাং আর্পল কম িকিিা অর্ধদপ্তবরর মহাপর্রোলক। িথ্য অর্ধকার 

আইন র্বষবয় কম িকিিা/কম িোরীবদর প্রর্েক্ষণ প্রদান করা হবয়বে। অর্ধদপ্তবরর ওবয়বোইে www.dip.gov.bd 

র্নয়র্মি হালনাগাদ করা হবচ্ছ এবাং সফেবুক সপবজর মােবম পােবপাে ি প্রিোেীবদর িথ্য েহায়িা সদওয়া হবচ্ছ। 

এোো, সহল্পলাইবনর মােবম িথ্য েহায়িা প্রদাবনর উবযাগ সনয়া হবয়বে।  

অর্ভবযাগ প্রর্িকার ব্যবস্থা : 

অর্ধদপ্তবরর অর্ভবযাগ প্রর্িকার ব্যবস্থাপনা সফাকাল পবয়ন্ট কম িকিিা র্হবেবব উপপর্রোলক (প্রোেন)-সক র্নবয়াগ 

সদওয়া হবয়বে এবাং আর্পল কম িকিিা অর্ধদপ্তবরর মহাপর্রোলক। প্রধান কায িালবয় আগি অর্ভবযাগের্মহ গুরুবের োবথ 

আমবল র্নবয় প্রর্িকাবরর ব্যবস্থা করা হয়। িাোো, েকল র্বভাগীয় পােবপাে ি ও র্ভো অর্ফে এবাং আঞ্চর্লক 

পােবপাে ি অর্ফবে োপ্তার্হক গণশুনার্নর মােবম অর্ভবযাগ প্রর্িকাবরর ব্যবস্থা করা হবয়বে। োধারণ পদ্ধর্িবি প্রাপ্ত 

২২টি অর্ভবযাবগর িদন্ত করা হবয়বে এবাং ৫টি অর্ভবযাগ বিিমাবন িদন্তাধীন রবয়বে। 

উিম েে িা : 

ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তবর র্নয়র্মি কাবজর অাংে র্হবেবব উিম েে িাবক উৎোর্হি করা হবচ্ছ। এ জািীয় 

কর্িপয় উিম েে িার র্ববরণ র্নবম্ন তুবল ধরা হবলাোঃ 

(১) পােবপাে ি সেবা েপ্তাহ উদযাপন : 

পােবপাে ি সেবা কায িক্রমবক আবরা েহজ করার লবক্ষে ২০১৬ োল হবি র্নয়র্মি ‘পােবপাে ি সেবা েপ্তাহ’ 

উদযাপন করা হবচ্ছ। গি অথ িবেবর ২ সফব্রুয়ার্র হবি ৯ সফব্রুয়ার্র ২০১৮ পয িন্ত পােবপাে ি সেবা েপ্তাহ পালন 

করা হবয়বে। এর মােবম পােবপাবে ির আববদন, র্নধ িার্রি র্ফ ইিোর্দ কখন, র্কভাবব জমা র্দবি হবব সে 

েম্পবকি জনেবেিনিা বৃর্দ্ধ পাবচ্ছ এবাং কর্থি দালাল ও মেস্বেবভাগীবদর অযার্েি হস্তবক্ষপ হ্রাে পাবচ্ছ।  

(২) প্রবােী বাাংলাবদর্েবদর র্নকে কম েমবয় পােবপাে ি সপ্ররণ : 

কূেননর্িক ব্যাবগর মােবম র্ববদবে পােবপাে ি সপ্ররবণর সক্ষবত্র পূবব ি অবনক সবেী েমবয়র প্রবয়াজন হবিা। এ 

েমস্যা েমাধানকবল্প ০২ এর্প্রল ২০১৭ িার্রখ সথবক কুর্রয়ার োর্ভ িবের মােবম র্ববদবে পােবপাে ি সপ্ররণ 

করা হবচ্ছ। এবি েময় লাগবে ০২ সথবক ০৫ র্দন। এ ব্যবস্থার মােবম প্রবােী বাাংলাবদর্েগণ র্ববেষভাবব 

উপকৃি হবচ্ছন। ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর সমাে ৮ লক্ষ ৯১ হাজার ৩ েি ৬৯টি এমআরর্প এ ব্যবস্থায় র্ববদবে 

সপ্ররণ করা হবয়বে। 

(৩) অনলাইবন পােবপাে ি র্ফ গ্রহণ : 

পােবপাে ি র্ফ জমা প্রদাবনর সক্ষবত্র সেবাপ্রাথীবদর হয়রার্ন সরাধকবল্প সোনালী ব্যাাংবকর পাোপার্ে ঢাকা 

ব্যাাংক, ট্রাস্ট ব্যাাংক, ওয়ান ব্যাাংক, র্প্রর্ময়ার ব্যাাংক এবাং ব্যাাংক এর্েয়ার মােবম অনলাইবন পােবপাে ি র্ফ 

জমা প্রদাবনর ব্যবস্থা করা হবয়বে। এবি জনগবণর হয়রার্ন ও র্ফ োংক্রান্ত জার্লয়ার্ি সরাধ করা েহজ 

হবয়বে। গি অথ িবেবর অনলাইবন জমাকৃি পােবপাে ি র্ফ’র পর্রমাণ হবচ্ছ ৬০২ সকাটি ৩১ লক্ষ ২০ হাজার 

২েি ৮৭ োকা। 
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(৪) মুর্ক্তবযাদ্ধা, বৃদ্ধ, অসুস্থ এবাং প্রর্িবন্ধী সেবা প্রাথীবদর জন্য র্ববেষ ব্যবস্থা : 

র্বভাগীয় এবাং আঞ্চর্লক পােবপাে ি অর্ফেের্মবহ বীর মুর্ক্তবযাদ্ধা, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রর্িবন্ধী সেবা প্রাথীবদর জন্য 

অর্ফবের নীেিলায় পৃথক কাউন্টাবরর ব্যবস্থােহ হুইল সেয়াবরর ব্যবস্থা করা হবয়বে। ফবল উক্ত কোোগর্রর 

সেবাপ্রাথীগণ েহবজ পােবপাবে ির র্প্র ও বাবয়া এনবরালবমন্ট েম্পন্ন করবি পাবরন। 

৫) অনলাইবন পােবপাবে ির আববদন জমাকরণ : 

পােবপাে ি সেবাপ্রাথীগণ এখন অনলাইবন পােবপাবে ির আববদন দার্খল করবি পাবরন। এবি র্ভল হওয়ার 

সুবযাগ কম থাবক এবাং েময়বক্ষপণও কম হয়। গি অথ িবেবর অনলাইবন সমাে ৭ লক্ষ ২১ হাজার ৯ েি ৯১ 

টি আববদন জমা পবে। 

(৬) গণশুনার্ন আবয়াজন : 

প্রর্িটি র্বভাগীয় ও আঞ্চর্লক পােবপাে ি অর্ফবে েপ্তাবহ অন্তি: ০১ র্দন গণশুনার্ন অনুষ্ঠান করা হবচ্ছ। 

গণশুনার্নর মােবম সেবাপ্রাথীবদর র্বর্ভন্ন অর্ভবযাগ, েমস্যা েমাধাবনর র্বষবয় প্রবয়াজনীয় পদবক্ষপ গ্রহণ 

করা হবয় থাবক। ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর ৬৭টি অর্ফবে ১৩২০ টি গণশুনার্ন অনুর্ষ্ঠি হবয়বে। 

(৭) সহল্প স স্ক স্থাপন : 

প্রর্িটি র্বভাগীয় ও আঞ্চর্লক পােবপাে ি অর্ফবে সহল্প স স্ক োলু করা হবয়বে। সহল্প স বস্কর মােবম পােবপাে ি 

সেবাপ্রাথীগণবক র্বর্ভন্ন র্বষবয় পরামে ি ও েহায়িা প্রদান করা হবয় থাবক। 

(৮) সমাবাইল এেএমএে োর্ভ িে : 

পােবপাবে ির আববদনকারীগণ ২৬৯৬৯ নম্ববর এেএমএে কবর আববদনপবত্রর অবস্থান এবাং পােবপাে ি ইসুে 

োংক্রান্ত িথ্য েম্পবকি জানবি পাবরন। এোো, পােবপাে ি ইসুের কায িক্রম েম্পন্ন হবল স্বয়াংর্ক্রয়ভাবব 

সেবাপ্রাথীর সমাবাইবল এেএমএে করা হয়। 

(৯) ওবয়বোইবে এমআরর্প/এমআরর্ভ অনুেন্ধান : 

এমআরর্প ও এমআরর্ভ সেবাপ্রাথীগণ অর্ধদপ্তবরর ওবয়বোইে র্ভর্জে কবর আববদন পবত্রর অবস্থান এবাং 

পােবপাে ি/র্ভো ইসুে োংক্রান্ত িথ্যার্দ জানবি পাবরন। এর ফবল এিদোংক্রান্ি সেবা প্রদাবনর সক্ষবত্র স্বচ্ছিা, 

জবাবর্দর্হিা ও দার্য়েেীলিা বৃর্দ্ধ সপবয়বে। 

(১০) সফেবুক সপবজর মােবম েমস্যা েমাধান : 

প্রর্িটি র্বভাগীয় এবাং আঞ্চর্লক পােবপাে ি অর্ফবের সফেবুক সপজ োলু করা হবয়বে। এর মােবম পােবপাে ি 

ও র্ভো োংক্রান্ত েমস্যাবর্ল েম্পবকি কতৃিপক্ষ েহবজ অবর্হি হবয় প্রবয়াজনীয় কায িক্রম গ্রহণ করবি পাবরন।  

(১১) বাাংলাবদে ের্েবালয় ও ঢাকা সেনার্নবাবে পৃথক পােবপাে ি আববদন প্রর্ক্রয়াকরণ সকন্দ্র (এর্পর্ে) স্থাপন: 

বাাংলাবদে ের্েবালয় ও ঢাকা সেনার্নবাবে কম িরি কম িোরী ও সেনা েদস্য এবাং িাবদর পর্রবারববগ ির জন্য 

পােবপাে ি সেবা েহর্জকরবণর লবক্ষে ের্েবালয় ও ঢাকা সেনার্নবাবে ০২টি পৃথক পােবপাে ি আববদন 

প্রর্ক্রয়াকরণ সকন্দ্র স্থাপন করা হবয়বে। উক্ত ০২টি পােবপাে ি আববদন প্রর্ক্রয়াকরণ সকন্দ্র সথবক সমাে ১৯,০৩৫ 

জনবক গি অথ িবেবর পােবপাে ি সেবা প্রদান করা হবয়বে। 
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(১২) সমাবাইল টিবমর মােবম সেবাপ্রাথী গুরুির অসুস্থ ব্যর্ক্তববগ ির এনবরালবমন্ট েম্পন্নকরণ : 

র্বভাগীয় পােবপাে ি ও র্ভো অর্ফে, আগারগাঁও, ঢাকা হবি সমাবাইল টিম সপ্ররবণর মােবম গুরুির অসুস্থ সেবা 

প্রাথীবদর আববদন গ্রহণেহ র্প্র ও বাবয়া এনবরালবমন্ট কায িক্রম েম্পন্ন করা হবয় থাবক। ফবল অসুস্থ ব্যর্ক্তগণ অর্ফবে 

না এবে পােবপাে ি সেবা গ্রহণ করবি েক্ষম হবচ্ছন। ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর সমাবাইল টিবমর মােবম ১৬৬ জন সেবা 

প্রাথীবক সেবা প্রদান করা হবয়বে। পয িায়ক্রবম েকল র্বভাগীয় অর্ফবে সমাবাইল টিবমর ব্যবস্থা করা হবব। 

(১৩) ই-র্কউ ব্যবস্থা োলুকরণ : 

র্ভো সেবাপ্রাথীগণবক মানেম্মি সেবা প্রদাবনর লবক্ষে অর্ধদপ্তবরর প্রধান কায িালবয় ই-র্কউ ব্যবস্থা োলু করা 

হবয়বে। ই-সোবকবনর মােবম সুশৃঙ্খল পর্রবববে র্ভো সেবা প্রদান করা হবচ্ছ। এবি সেবা প্রাথীগবণর 

সভাগার্ন্ত ও হয়রার্ন লার্ব হবয়বে। পয িায়ক্রবম েকল র্বভাগীয় অর্ফবে ই-র্কউ ব্যবস্থা োলু করা হবব। 

(১৪) র্ র্জোল র্ েবপ্ল্ সবা ি স্থাপন : 

প্রধান কায িালয় ও ঢাকা র্বভাগীয় কায িালবয় র্ র্জোল র্ েবপ্ল্ সবা ি স্থাপন করা হবয়বে। র্ র্জোল র্ েবপ্ল্ 

সবাব ির মােবম আববদন ফরম পূরবণর র্বষবয় েহায়িা প্রদান করা হবচ্ছ। এই সবা ি অনুেরণ কবর একজন 

সেবা প্রাথী কাবরা েহায়িা োোই র্নবজ র্নবজ আববদন ফরম পূরণ করবি পাবরন। পয িায়ক্রবম েকল 

র্বভাগীয় ও আঞ্চর্লক অর্ফবে র্ র্জোল র্ েবপ্ল্ সবা ি স্থাপন করা হবব। 

(১৫) ওবয়টিাং রুম স্থাপন : 

েকল র্বভাগীয় ও আঞ্চর্লক পােবপাে ি অর্ফবে আগি সেবা প্রাথীবদর সুর্বধাবথ ি প্রবয়াজনীয় আেবাবপত্রেহ 

পৃথক ওবয়টিাং রুবমর ব্যবস্থা করা হবয়বে। ওবয়টিাং রুবম স্থার্পি টির্ভর মােবম জনেবেিনিা বৃর্দ্ধকরবণ 

র্নর্ম িি র্ববেষ নাটিকা র্নয়র্মি প্রোর করা হবয় থাবক। এবি জনেবেিনিা বৃর্দ্ধ পাবচ্ছ। 

(১৬) োবপাে ি সেল স্থাপন : 

প্রধান কায িালবয় োবপাে ি সেল স্থাপন করা হবয়বে। েপ্তাবহর প্রর্ির্দন ২৪ র্ন্টা সনেওয়াকি কবরাল টিম ও 

োবপাে ি সেবলর মােবম অনলাইবন সদবে ৬৯টি অর্ফবে ও র্ববদেস্থ ৭২টি বাাংলাবদে র্মেবন এমআরর্প ও 

এমআরর্ভ কায িক্রবম কার্রগর্র েহায়িা সদওয়া হবচ্ছ। এবক্ষবত্র প্রবয়াজবন স্কাইর্প ও ভাইবারও ব্যবহার করা 

হবয় থাবক। 

(১৭) আইর্প সফাবনর মােবম দাপ্তর্রক সযাগাবযাবগর ব্যবস্থা : 

আইর্প (ইন্টারবনে প্রবোকল) সফাবনর মােবম েকল র্বভাগীয় ও আঞ্চর্লক অর্ফবের োবথ সযাগাবযাবগর 

ব্যবস্থা করা হবয়বে। এবি আওিাধীন মাঠ পয িাবয়র অর্ফেের্মবহর কায িক্রম িদারর্ক করা েহজির হবয়বে 

এবাং অর্ফবে কম িকিিা/কম িোরীবদর যথােমবয় হার্জরা র্নর্িি করা েম্ভব হবচ্ছ। 

(১৮) হজ্বযাত্রীবদর জরুর্র পােবপাে ি সেবা প্রদান : 

২০১৯ োবল পর্বত্র হবজ্ব অাংেগ্রহণ করবি ইচ্ছুক ব্যর্ক্তবদর জরুর্র র্ভর্িবি পােবপাে ি প্রদাবনর লবক্ষে প্রধান 

কায িালবয় র্ববেষ েহায়িা সকন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ সকন্দ্র হবি জরুর্র র্ভর্িবি পােবপাে ি র্প্রন্ট কবর 

র্বিরবণর ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যবস্থায় দুই মাবে প্রায় ১০,০০০ জন হজ্বযাত্রীবক পাবে িানালাইবজেন সেন্টার 

হবি পােবপাে ি র্বিরণ করা হবয়বে। 

(১৯) পার্নর ব্যবস্থা, র্েশুবদর সিস্ট র্ফর্ াং কন িার ও নামাবজর কক্ষ স্থাপন : 

মাঠ পয িাবয়র ৩৪ টি অর্ফবে পােবপাে ি সেবা গ্রহীিাবদর জন্য সুবপয় পার্নর ব্যবস্থা, র্েশুবদর সিস্ট র্ফর্ াং 

কন িার ও নামাবজর কক্ষ স্থাপন করা হবয়বে। 
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জািীয় শুদ্ধাোর সকৌেল এর অগ্রগর্ি ও অবস্থান : 

শুদ্ধাোর েে িা ও দুনীর্ি প্রর্িবরাবধর লবক্ষে ১ জুলাই ২০১৬ সথবক ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তর শুদ্ধাোর কম ি-

পর্রকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্রবীক্ষণ কাঠাবমা প্রণয়ন করবে। এর ধারাবার্হকিায় ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবরর 

শুদ্ধাোর সকৌেল কম িপর্রকল্পনা প্রণয়ন কবর বাস্তবায়ন করা হবয়বে। ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর ননর্িকিা কর্মটির ৪টি 

েভা অনুর্ষ্ঠি হবয়বে। ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবরর শুদ্ধাোর সকৌেল কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি প্রর্িববদন সুরক্ষা 

সেবা র্বভাবগ সপ্ররণ করা হবয়বে। ২০১৯-২০২০ অথ িবেবরর জািীয় শুদ্ধাোর সকৌেল কম িপর্রকল্পনা প্রণয়ন করা 

হবয়বে। জািীয় শুদ্ধাোর সকৌেল বাস্তবায়বনর লবক্ষে অর্ধদপ্তবরর মহাপর্রোলবকর সনতৃবে র্নম্নরুপভাবব ননর্িকিা 

কর্মটি গঠন করা হবয়বে এবাং একজন কম িকিিাবক সফাকাল পবয়ন্ট র্হবেবব দার্য়ে প্রদান করা হবয়বে : 

ক্রর্মক কম িকিিার নাম পদর্ব ও কম িস্থল সফান ও ই-সমইল মন্তব্য 

(1) 

সমজর সজনাবরল সমাোঃ 

সোহাবয়ল সহাবেন খান, 

র্পএের্ে 

মহাপর্রোলক 

ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তর, 

ঢাকা। 

01733393330 

dgdip@passport.gov.bd 

আহবায়ক 

(2) 

জনাব সের্লনা বানু অর্ির্রক্ত মহাপর্রোলক,  

পােবপাে ি, র্ভো ও ইর্মবগ্রেন, 

ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তর, 

ঢাকা। 

01733393301 

sbanu@passport.gov.bd 

েদস্য 

(3) 

জনাব এ টি এম আবু 

আোদ 

অর্ির্রক্ত মহাপর্রোলক, 

মানব েম্পদ ব্যবস্থাপনা ও অথ ি, 

ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তর, 

ঢাকা। 

01733393302 

adgadmin@passport.gov.bd 

েদস্য 

(4) 

জনাব সমাোঃ 

আেরাফুজ্জামান 

সপ্রাগ্রামার,  াো সেন্টার,  

ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তর, 

ঢাকা। 

01733393316 

ashrafuzzaman@passport.gov.

bd 

েদস্য 

(5) 

জনাব সমাোঃ ইেমাইল 

সহাবেন 

উপ-পর্রোলক, প্রোেন, 

ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তর, 

ঢাকা। 

01733393312 

ddadmin@passport.gov.bd 

েদস্য 

(6) 

জনাব র্বলর্কে 

আফবরাজা র্ের্েকা 

েহকারী পর্রোলক, 

পর্রকল্পনা, প্রর্েক্ষণ ও উন্নয়ন োখা,  

ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তর, 

ঢাকা। 

01709989901 

afroza@passport.gov.bd 

েদস্য 

ের্েব 

 

প্রর্েক্ষণ কার্রকুলাবম জািীয় শুদ্ধাোর সকৌেল মর্ উল অন্তর্ভ িক্ত করা হবয়বে। এোো, শুদ্ধাোর পুরস্কার নীর্িমালা, 

২০১৭ অনুযায়ী পুরস্কার প্রদাবনর লবক্ষে ৫ েদস্য র্বর্েষ্ট কর্মটি গঠন করা হবয়বে এবাং উক্ত কর্মটির মােবম শুদ্ধাোর 

পুরষ্কার প্রদাবনর কায িক্রম গ্রহণ করা হবয়বে। 

সমর্েন র্রব বল পােবপাে ি (এমআরর্প) ও সমর্েন র্রব বল র্ভো (এমআরর্ভ) প্রদান : 

২০১০ োবল এমআরর্প ও এমআরর্ভ কায িক্রম োলুর মােবম পােবপাে ি সেবার মান উন্নীি হবয়বে। পয িায়ক্রবম সদবের 

েকল সজলায় এমআরর্প এবাং েকল র্বভাগীয় পােবপাে ি অর্ফবে এমআরর্প ও এমআরর্ভ কায িক্রম োলু করা হবয়বে। 

ফবল জনগণ েহবজই িাবদর র্নজ র্নজ সজলা সথবক পােবপাবে ির আববদন দার্খল ও পােবপাে ি গ্রহণ করবি পারবেন। 

সমর্েন র্রব বল র্ভো প্রদাবনর মােবম র্ভো প্রদাবনর সক্ষবত্রও যবথষ্ট উন্নর্ি োর্ধি হবয়বে। র্ববদেস্থ ৭১টি র্মেবন 

এমআরর্প ও এমআরর্ভ প্রদান কায িক্রম োলু করা হবয়বে। র্ববদেস্থ র্মেবন এমআরর্প কায িক্রম োলুর ফবল প্রবােী 

বাাংলাবদর্েরাও েহবজ এ সেবা গ্রহণ করবি পারবেন। ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর এমআরর্প ইসুে করা হবয়বে ৩৮ লক্ষ 

১৩ হাজার ৫৪টি এবাং এমআরর্ভ ইসুে করা হবয়বে ৩লক্ষ ৮০ হাজার ৬৮৭টি। 
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নিত্র (ক): ২০১৪-১৫ হবি ২০১৮-১৯ পয িন্ত এমআরর্প ইসুের তুলনার্মলক র্েত্র 

রাজস্ব আয় : 

পােবপার্ে ও র্ভো ইসুের মােবম ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তর ২০০৯-২০১০ অথ িবের হবি ২০১৮-২০১৯ 

অথ িবের পয িন্ত প্রায় ১১ হাজার সকাটি োকা রাজস্ব আয় কবরবে। যার র্বপরীবি ব্যয় হবয়বে প্রায় ১ হাজার ৫ েি সকাটি 

োকা। ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর সদবের অভেন্তবর পােবপাে ি ও র্ভো ইসুের মােবম এ অর্ধদপ্তর ১১ েি ৯৩ সকাটি ৬৬ 

লক্ষ ৪৮ হাজার োকা রাজস্ব আয় কবরবে। 

 

 

র্েত্র (খ): অর্ধদপ্তবরর রাজস্ব আয়-ব্যবয়র তুলনার্মলক র্েত্র 
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অর্ধদপ্তবরর আওিাধীন উন্নয়ন প্রকবল্পর র্ববরণ : 

১. পােবপাে ি িথ্য োংরক্ষণ সকন্দ্র স্থাপন প্রকল্প : 

পােবপাে ি িথ্য োংরক্ষণ সকন্দ্র স্থাপন প্রকবল্পর আওিায় জানুয়ার্র ২০১৫ হবি জুন ২০১৯ পয িন্ত েমবয় ঢাকার উিরায় 

প্রায় ৪৫ (পঁয়িার্ল্লে) সকাটি োকা ব্যবয় পােবপাে ি পাবে িানালাইবজেন কমবপ্ল্ক্স্ র্নম িাণ করা হবয়বে। উক্ত কমবপ্ল্বক্স্ 

সকন্দ্রীয়  াো সেন্টার, পােবপাে ি ওয়োরহাউজ ও পােবপাে ি এোবেম্বর্ল লাইন অন্তর্ভ িক্ত রবয়বে। 

প্রকবল্পর র্মল উবেে: 

জনগবণর সমর্েন র্রব বল পােবপাে ি প্রার্প্ত েহর্জকরবণর লবক্ষে উিরা, ঢাকায় পােবপাে ি িথ্য োংরক্ষণ সকন্দ্র স্থাপন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

২. ১৭ টি আঞ্চর্লক পােবপাে ি অর্ফে ভবন র্নম িাণ : 

এ প্রকবল্পর আওিায় গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, জামালপুর, সনত্রবকানা, ের্রয়িপুর, মাদারীপুর, রাজবােী, 

লক্ষ্মীপুর, নওগাঁ, োঁপাইনবাবগঞ্জ, োিক্ষীরা, বাবগরহাে, র্িনাইদহ, মাগুরা, সভালা ও বরগুনা সজলায় প্রায় ১০৯ সকাটি 

৭৬ লক্ষ ২১ হাজার োকা ব্যবয় জুলাই ২০১৬ হবি জুন ২০২০ পয িন্ত েমবয় বাস্তবায়বনর লবক্ষে সমাে ১৭ টি আঞ্চর্লক 

পােবপাে ি অর্ফে ভবন র্নম িাবণর উবযাগ সনওয়া হয়। িন্মবে ১৫টি ভববনর র্নম িাণ কাজ েম্পন্ন হবয়বে এবাং আঞ্চর্লক 

পােবপাে ি অর্ফে, নারায়ণগঞ্জ এর র্নম িাণ কাজ  প্রায় ৮০% েম্পন্ন হবয়বে। আঞ্চর্লক পােবপাে ি অর্ফে, গাজীপুর এর 

র্নজস্ব ভবন র্নম িাণ ইবিামবে ১০% েম্পন্ন হবয়বে, িবব মামলা েলমান থাকায় বিিমাবন র্নম িাণ কাজ বন্ধ আবে। 

 

প্রকবল্পর র্মল উবেে : 

র্ববকন্দ্রীকরবণর মােবম জনগণবক র্নকেিম সুর্বধাজনক স্থান সথবক উন্নিমাবনর পােবপাে ি সেবা প্রদান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পােবপাে ি পাবে িানালাইবজেন কমবপ্ল্বক্স্র নবর্নর্ম িি ভবন 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র্ভর্ ও কনফাবরর্ন্সাং এর মােবম গি ১ নবভম্বর ২০১৮ িার্রবখ ১০ (দে) টি নবসৃষ্ট আঞ্চর্লক পােবপাে ি অর্ফবের 

(র্িনাইদহ, োঁপাইনবাবগঞ্জ, সভালা, মাগুরা, লক্ষ্মীপুর, নওগাঁ, রাজবােী, বরগুনা, োিক্ষীরা ও জামালপুর) উববাধন কবরন। 
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৩. ১৬ টি আঞ্চর্লক পােবপাে ি অর্ফে ভবন র্নম িাণ : 

প্রকবল্পর আওিায় নাবোর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগে, নোইল, সেরপুর, গাইবান্ধা, বান্দরবান, চুয়া াঙ্গা, সমবহরপুর, 

িালকাঠি, লালমর্নরহাে, জয়পুরহাে, কুর্েগ্রাম, খাগোের্ে, নীলফামারী ও র্পবরাজপুর সজলায় ৮৭ সকাটি ৩৫ হাজার 

োকা প্রাক্কর্লি ব্যবয় জুলাই ২০১৮ হবি জুন ২০২১ পয িন্ত েমবয় বাস্তবায়বনর লবক্ষে সমাে ১৬ টি আঞ্চর্লক পােবপাে ি 

অর্ফে ভবন র্নম িাণ কায িক্রম শুরু হবয়বে। প্রকল্প কাজ ইবিামবে ১০% েম্পন্ন হবয়বে। 

প্রকবল্পর র্মল উবেে : 

র্ববকন্দ্রীকরবণর মােবম জনগণবক র্নকেিম সুর্বধাজনক স্থান সথবক উন্নিমাবনর পােবপাে ি সেবা প্রদান। 

৪. বাাংলাবদবে ই-পােবপাে ি ও স্বয়াংর্ক্রয় ব িার র্নয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবিিন প্রকল্প : 

২০১৭ োবলর ১৮ সফব্রুয়ার্র িার্রবখ জাম িান এবাং বাাংলাবদবের মবে ই-পােবপাে ি বাস্তবায়বনর র্বষবয় একটি এমওইউ 

স্বাক্ষর হয়। এর ধারাবার্হকিায় েরকার্র অথ িায়বন ৪,৬৩৫ সকাটি ৯০ লক্ষ ৯০ হাজার োকা প্রাক্কর্লি ব্যবয় জুলাই 

২০১৯ হবি জুন ২০২৮ সময়াবদ ‘ই-পােবপাে ি ও স্বয়াংর্ক্রয় ব িার র্নয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবিিন’ েীষ িক প্রকল্প ২১ জুন ২০১৮ 

িার্রবখ একবনক েভায় অনুবমার্দি হয়। উবল্লখ্য, আন্তজিার্িক সবোমর্রক র্বমান েলােল োংস্থা (ICAO)-এর 

গাই লাইন অনুযায়ী ০১ এর্প্রল ২০১০ িার্রবখ বাাংলাবদবে সমর্েন র্রব বল পােবপাে ি (এমআরর্প) ও সমর্েন র্রব বল 

র্ভো (এমআরর্ভ) প্রদান শুরু করা হয়। পরবিীবি ৭ম পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনার লক্ষে অজিন এবাং েরকাবরর প্রর্িশ্রুর্ি 

অনুযায়ী ই-পােবপাে ি প্রবিিবনর কায িক্রম শুরু হয়। 

প্রকবল্পর র্মল উবেে : 

বর্হর্ব িবশ্বর োবথ োমঞ্জস্য সরবখ েব িবেষ উন্নি প্রযুর্ক্তেম্পন্ন পােবপাে ি ইসুে, বাাংলাবদর্ে পােবপাবে ির র্নরাপিা বৃর্দ্ধ, 

বর্হর্ব িবশ্ব বাাংলাবদর্ে পােবপাবে ির গ্রহণবযাগ্যিা বৃর্দ্ধ, ইর্মবগ্রেন সেকবপাবস্ট বাাংলাবদর্ে নাগর্রক ও আগি র্ববদর্ে 

নাগর্রকগবণর সুষ্ঠুভাবব গমনাগমন র্নর্িিকরণ। 

 

 

 

ই-পােবপাবে ি একটি পর্ল কাবব িাবনে  াো-সপজ থাকবব।  াো-সপবজ রর্ক্ষি মাইবক্রাপ্রবেের র্েবপ পােবপাে ি 

আববদনকারীর েকল িথ্য, স্বাক্ষর, ের্ব, সোবখর কর্ন িয়া এবাং র্ফঙ্গার র্প্রন্ট র্েল্ড অবস্থায় সুরর্ক্ষি থাবক র্বধায় িা 

সকান ভাববই পর্রবিিন করা েম্ভব নয়। এোো,  াো-সপবজ ের্ব, এম এল আই (মার্িপল সলজার ইবমজ), রবয়ল 

সবঙ্গল োইগাবরর জল ের্ব এবাং সলজার এলবগ্র  সেকবনালর্জবি রর্ঙ্গন ের্ব থাকবব। র্পবকর্  (পাবর্লক র্ক 

র্ বরক্টর্র) পদ্ধর্িবি র্ববশ্বর র্বর্ভন্ন সদবের োবথ বাাংলাবদবের িথ্য যুক্ত থাকবব। ই-পােবপাবে ির সময়াদ হবব ৫ বের 

ও ১০ বের। ৪৮ পািা ও ৬৪ পািার পােবপাে িও নির্র করা হবব।  

 ১৯ জুলাই ২০১৮  িার্রবখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাব আোদুজ্জামান খান, এমর্প’র উপর্স্থর্িবি সভর্রব াে 

র্জএমর্বএইে এর োবথ ই-পােবপাে ি ও স্বয়াংর্ক্রয় ব িার কবরাল ব্যবস্থা প্রবিিন েীষ িক প্রকবল্পর চুর্ক্ত স্বাক্ষর অনুষ্ঠান 
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ই-পােবপাে ি ও স্বয়াংর্ক্রয় ব িার র্নয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবিিন েীষ িক প্রকবল্পর আওিায় ২০ লক্ষ ই-পােবপাে ি বুকবলে 

েরবরাহ, ই-পােবপাে ি বুকবলে নির্রর র্নর্মবি একটি এবেম্বর্ল কারখানা স্থাপন, সদবের অভেন্তবর র্িনটি র্বমান বন্দর 

ও দুটি স্থলবন্দবর ৫০টি ই-সগইে স্থাপন, েকল েফেওয়োর, হা িওয়োর ও সনেওয়াবকির র্বষবয় ১০ বেবরর জন্য 

রক্ষণাববক্ষণ সেবা প্রদান, একটি নতুন স্বয়াংেম্পূণ ি  াো সেন্টার ও একটি র্ জাস্টার র্রকভার্র সেন্টার স্থাপন, 

পাবে িানালাইবজেন সেন্টাবর ই-পােবপাে ি র্প্রবন্টর জন্য ৮টি র্প্রর্ন্টাং সমর্েন স্থাপন, বাাংলাবদবে ৭২টি পােবপাে ি অর্ফে, 

৭২টি এের্ব/র্ এের্ব অর্ফে, ২৭টি ইর্মবগ্রেন সেকবপাস্ট এবাং র্ববদবে ৮০টি র্মেবন েকল প্রবয়াজনীয় ইকুইপবমন্ট, 

েফেওয়োর, হা িওয়োর েরবরাহ ও সনেওয়াকি স্থাপন, ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তর এবাং বর্ণ িি প্রকবল্প কম িরি 

কম িকিিা/কম িোরীবদর মবে ১০০ জনবক জাম িার্নবি দুই েপ্তাহব্যাপী হা িওয়োর ও েফেওয়োর এর উপর র্ববেষ 

প্রর্েক্ষণ প্রদান করা হবব। ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর উর্ল্লর্খি কায িক্রবমর প্রায় ৫০% বাস্তবার্য়ি হবয়বে। 

 

 

 

 

মালবয়র্েয়ার কুয়ালালামপুবর পৃথক পােবপাে ি সেবা সকন্দ্র স্থাপন : 

মালবয়র্েয়ায় অবস্থানরি র্বপুল োংখ্যক বাাংলাবদর্েবক দ্রুিিম েমবয় পােবপাে ি সেবা প্রদান এবাং কুয়ালালামপুরস্থ 

বাাংলাবদে র্মেনবক এ োংক্রান্ত কাবজ েহায়িা প্রদাবনর জন্য কুয়ালালামপুবর একটি পৃথক পােবপাে ি সেবা সকন্দ্র স্থাপন 

করা হবয়বে যা অর্ধদপ্তবরর কম িকিিা/কম িোরীবদর মােবম পর্রোর্লি হবচ্ছ। পয িায়ক্রবম অর্ধদপ্তবরর ৫৭ জন কম িকিিা 

ও ১৮০ জন কম িোরী এ োংক্রান্ত সেবা কায িক্রম েম্পন্ন কবরবেন। ৩০ জুন ২০১৯ িার্রখ পয িন্ত মালবয়র্েয়ায় 

অবস্থানরি ৭ লক্ষ ৪২ হাজার ৩ জন বাাংলাবদর্ে নাগর্রবকর মবে পােবপাে ি র্বিরণ করা হবয়বে এবাং এ বাবদ ১৭৯ 

সকাটি ১৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ২ েি ৪৫ োকা রাজস্ব আয় হবয়বে। 

                                                                                         

 

 

 

ই-পােবপাে ি পাবে িানালাইবজেন সমর্েন স্থাপন কায িক্রম হযরি োহজালাল আন্তজিার্িক র্বমান বন্দবর ই-সগইে স্থাপন 

কায িক্রম 
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বাাংলাবদবে আর্েি বাস্তুচুেি র্ময়ানমাবরর নাগর্রক (সরার্হঙ্গা)-সদর বাবয়াবমর্ট্রক র্নবন্ধন কায িক্রম : 

বাাংলাবদে সেনাবার্হনী, র্বর্জর্ব, আনোর ও স্থানীয় প্রোেবনর েহবযার্গিায় ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তবরর 

োর্ব িক িোবধাবন গি ১১ সেবেম্বর ২০১৭ িার্রখ হবি ০৯টি কোবম্প সমাে ৯৬টি ওয়াকি সস্টেবনর মােবম 

বাাংলাবদবে অনুপ্রববেকারী র্ময়ানমাবরর নাগর্রকবদর (সরার্হঙ্গা) বাবয়াবমর্ট্রক পদ্ধর্িবি র্নবন্ধন কায িক্রম শুরু হয় 

এবাং অযাবর্ধ িা েলমান রবয়বে। ০৫ জুন ২০১৮ িার্রখ পয িন্ত প্রায় ১১ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৫৪ জন সরার্হঙ্গা 

নাগর্রকবদর র্নবন্ধন কায ি েম্পন্ন হবয়বে। UNHCR এর েহায়িায় স্থানীয় সজলা প্রোেন ও RRRC (Refugee 

Relief and Repatratioin Commissioner) েমন্ববয় সরার্হঙ্গাবদর পর্রবারর্ভর্িক  াোববজ নির্রর কায িক্রম 

োলু রবয়বে। েব িবেষ ৩০/০৬/২০১৯  িার্রখ পয িন্ত  ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৪২ জন পূণ িবয়স্ক পুরুষ, ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার 

৮৫১ মর্হলা ও অনুর্ধ্ি ১২ বেবরর ৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ১০ জনবক UNHCR কতৃিক কা ি প্রদান করা হবয়বে। উবল্লখ্য, 

পর্রবারর্ভর্িক  াোববজ নির্রর েময় সয েকল সরার্হঙ্গা বাবয়াবমর্ট্রক র্নবন্ধন েম্পন্ন কবরর্ন িার মবে ২,৩৪১ 

জবনর নতুন কবর বাবয়াবমর্ট্রক র্নবন্ধন করা হবয়বে। 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দক্ষিা উন্নয়বন প্রর্েক্ষণ কায িক্রম : 

ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তবরর র্নয়ন্ত্রণাধীন প্রর্েক্ষণ সকবন্দ্র অর্ধদপ্তবরর কম িকিিা/কম িোরীগণবক পােবপাে ি, র্ভো 

ও ইর্মবগ্রেন র্বর্ধ-র্বধান, পােবপাে ি, র্ভো ও ইর্মবগ্রেন োংক্রান্ত প্রযুর্ক্ত ও েফেওয়োবরর ব্যবহার, বার্ষ িক 

কম িেম্পাদন চুর্ক্ত, উদ্ভাবন, জািীয় শুদ্ধাোর সকৌেল ও েরকার্র োকর্রর র্বর্ধ-র্বধান েম্পবকি প্রর্েক্ষণ প্রদান করা 

হবচ্ছ। গি অথ িবেবর সমাে ১০৬৫ জন প্রর্েক্ষণাথীবক র্বর্ভন্ন সকাবে ি প্রর্েক্ষণ প্রদান করা হবয়বে। এেব সকাবে ির মবে 

উবল্লখবযাগ্য এবাং গুরুেপূণ ি সকাে িের্মহ হবচ্ছ নাগর্রক সেবায় উদ্ভাবন, েরকার্র কম িোরী (শৃঙ্খলা ও আর্পল) র্বর্ধমালা, 

২০১৮, শৃঙ্খলা, ননর্িকিা ও টিম ওয়াকি, েরকার্র কম িেম্পাদন ব্যবস্থাপনা, েরকার্র োকুর্রর অিোবেকীয় র্বর্ধ-

র্বধান, পাবর্লক প্রর্কউরবমন্ট ম্যাবনজবমন্ট, ই-ফাইর্লাং, জািীয় শুদ্ধাোর সকৌেল কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন, দাপ্তর্রক 

কাবজ আইর্েটি, িথ্য অর্ধকার আইন, ২০০৯ এবাং জনস্বাথ ি োংর্িষ্ট িথ্য প্রকাে (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ ও র্বর্ধমালা-

২০১৭, সেকেই উন্নয়ন অভীষ্ট, অর্ি র্নব িাপণ এবাং বাাংলা ভাষার শুদ্ধ ব্যবহার ও বানান রীর্ি। 

সরার্হঙ্গাবদর বাবয়াবমর্ট্রক র্নবন্ধন কায িক্রম েম্পবকি অর্ধদপ্তবরর 

মহাপর্রোলক  প্রবয়াজনীয় র্দকর্নবদ িেনা প্রদান করবেন। 
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প্রার্িষ্ঠার্নক কায িক্রবমর েম্প্রোরবণর র্ববরণ : 

২০১০ োবল সমর্েন র্রব বল পােবপাে ি(এমআরর্প) ও সমর্েন র্রব বল র্ভো(এমআরর্ভ) প্রবিিবনর ফবল োাংগঠর্নক 

কাঠাবমা পুনর্ব িন্যাবের আওিায় সদবের েকল সজলায় পােবপাে ি অর্ফে স্থাপন করা হয়। প্রধান কায িালবয় 

পাবে িানালাইবজেন সেন্টার,  াো সেন্টার ও র্ জাস্টার র্রকভার্র সেন্টার সৃজন করা হয়। হযরি োহজালাল 

আন্তজিার্িক র্বমানবন্দর, ঢাকা’য় স্থার্পি ১টি র্ভো সেল এর অর্ির্রক্ত ৬টি র্ভো সেল এবাং সমাে ৯টি ইর্মবগ্রেন 

সেকবপাবস্ট ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তবরর জনবল সৃজন করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অথ িবেবর জনগণবক দ্রুি 

পােবপাে ি সেবা সদয়ার র্নর্মি ঢাকা সজলায় ৪(োর)টি স্থাবন (ঢাকা পূব িাঞ্চল, ঢাকা পর্িমাঞ্চল, ঢাকা সেনার্নবাে ও 

ের্েবালয়) ০৪(োর)টি পােবপাে ি আববদন প্রর্ক্রয়াকরণ সকন্দ্র সৃজন করা হবয়বে। িন্মবে পােবপাে ি অর্ফে, ঢাকা 

সেনার্নবাে ১লা র্ বেম্বর ২০১৬ িার্রবখ এবাং পােবপাে ি অর্ফে বাাংলাবদে ের্েবালয় ৬ এর্প্রল ২০১৭ িার্রবখ 

উববাধন করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর উক্ত দুটি অর্ফে সথবক সমাে ১৯০৩৫ জনবক পােবপাে ি সেবা প্রদান করা 

হবয়বে। উবল্লখ্য, ঢাকার পূব ি ও পর্িম অঞ্চবল এ জািীয় ২টি অর্ফে সখালার ব্যবস্থা করা হবয়বে। 

আইন প্রণয়ন ও র্বর্ধ োংবোধন : 

পােবপাে ি সেবা েহর্জকরবণর লবক্ষে নতুন কবর পােবপাে ি আইন এবাং পােবপাে ি র্বর্ধমালা প্রণয়বনর কায িক্রম েলমান 

রবয়বে। ইবিামবে পােবপাে ি আইবনর খেো প্রস্তুি করা হবয়বে। 

 

  

evsjv fvlvi ï× e¨envi I evbvb ixwZ welqK cÖwkÿY cvewjK cÖwKDi‡g›U welqK cÖwkÿY 

নাগর্রক সেবায় উদ্ভাবন র্বষবয় আবয়ার্জি সের্মনাবর প্রধান অর্ির্থর 

বক্তব্য রাখবেন অর্ধদপ্তবরর মহাপর্রোলক 

এর্পএ র্বষয়ক প্রর্েক্ষবণ বক্তব্য রাখবেন সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর অর্ির্রক্ত 

ের্েব জনাব প্রদীপ রঞ্জন েক্রবিী 
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অর্ফে পর্রদে িন কায িক্রম : 

অর্ধদপ্তবরর প্রধান কায িালয়েহ মাঠপয িাবয়র অর্ফেেমুবহর কায িক্রম িদারবকর জন্য অর্ধদপ্তবরর মহাপর্রোলকেহ উধ িিন 

কম িকিিাগণ র্নয়র্মি অর্ফে পর্রদে িন কবরন। গি অথ িবেবর অর্ধদপ্তর এবাং সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর কম িকিিাগণ মাঠ পয িাবয়র 

৩৭ টি অর্ফে েবরজর্মন পর্রদে িন কবরবেন। উধ িিন কম িকিিাবদর পর্রদে িবনর মােবম মাঠ পয িাবয়র অর্ফেের্মবহর কাবজ 

আবরা গর্ির েঞ্চার হবয়বে। 

 
 

 

র্ র্জোল সমলা, উদ্ভাবনী সমলা এবাং উন্নয়ন সমলায় অাংেগ্রহণ : 

েরকার্র র্নবদ িেনা সমািাববক ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তবরর মাঠ পয িাবয়র অর্ফেের্মহ সজলা প্রোেবনর োবথ 

েমন্ববয়র র্ভর্িবি র্ র্জোল সমলা, উদ্ভাবনী সমলা এবাং উন্নয়ন সমলা’সি স্টল স্থাপবনর মােবম অাংেগ্রহণ কবর। এেব 

স্টল সথবক েহবজ সেবা প্রার্প্তর সুবযাগ-সুর্বধা েম্পবকি েরাের্র জনোধারণবক েবেিন কবর সিালার প্রয়াে সনয়া হয়। 

৪থ ি জািীয় উন্নয়ন সমলায় ঢাকায় স্থার্পি ওয়ান স্টপ োর্ভ িে সেন্টার সথবক গি অথ িবেবর প্রায় ১০০০ জনবক সেবা 

প্রদান করা হবয়বে। এোো, উবল্লর্খি সমলায় ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তবরর আওিাধীন মাঠ পয িাবয়র ১৬টি 

র্বভাগীয়/বজলা/আঞ্চর্লক অর্ফে র্নবম্নবর্ণ িি েম্মাননা অজিন কবরবে : 

ক্রমিক অমিসের নাি েম্মাননার নাি মিলার নাি 

(1) মিভাগীয় পােসপার্ ট ও মভো অমিে, 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

 মেষ্ঠ ই-মেিা প্রদানকারী দপ্তর মিমির্াল উদ্ভািনী মিলা ২০১৮ 

(2) আঞ্চমলক পােসপার্ ট অমিে, 

ব্রাহ্মণিামিয়া 

২য় মেরা স্টল ৪র্ ট িাতীয় উন্নয়ন মিলা ২০১৮ 

(3) আঞ্চমলক পােসপার্ ট অমিে, চাঁদপুর েম্মাননা েনদ ৪র্ ট িাতীয় উন্নয়ন মিলা ২০১৮ 

(4) আঞ্চমলক পােসপার্ ট অমিে, মিনী মেষ্ঠ স্টল মিমির্াল উদ্ভািনী মিলা ২০১৮ 

(5) আঞ্চমলক পােসপার্ ট অমিে, গািীপুর মেষ্ঠ ই মেিা প্রদানকারী দপ্তর মিমির্াল উদ্ভািনী মিলা ২০১৮ 

(6) আঞ্চমলক পােসপার্ ট অমিে, মগাপালগঞ্জ ৩য় পুরস্কার ৪র্ ট িাতীয় উন্নয়ন মিলা ২০১৮ 

(7) আঞ্চমলক পােসপার্ ট অমিে, হমিগঞ্জ মেিা দানকারী স্টল ২য় স্থান উন্নয়ন মিলা ২০১৮ 

(8) আঞ্চমলক পােসপার্ ট অমিে, 

মিৌলভীিািার 

স্টল োিেজ্জা কযার্াগমরসত ১ি 

স্থান 

৪র্ ট িাতীয় উন্নয়ন মিলা ২০১৮ 

(9) মিভাগীয় পােসপার্ ট ও মভো অমিে, 

রংপুর 

ই মেিা প্রদানকারী দপ্তর 

কযার্াগমরসত ২য় স্থান 

মিমির্াল উদ্ভািনী মিলা ২০১৮ 

(10) আঞ্চলমক পােসপ টার্ অিমে, মুন্সমগঞ্জ ই-মেিা প্রদানকারী দপ্তর 

কযার্াগমরসত ১ি স্থান 

মিমির্াল উদ্ভািনী মিলা ২০১৮ 

(11) আঞ্চমলক পােসপার্ ট অমিে, িয়িনমেংহ মেষ্ঠ মেিা প্রদানকারী স্টল ৪র্ ট িাতীয় উন্নয়ন মিলা ২০১৮ 

(12) আঞ্চমলক পােসপার্ ট অমিে, মনায়াখালী ২য় স্থান ৪র্ ট িাতীয় উন্নয়ন মিলা ২০১৮ 

 

৯ জুন ২০১৯ িার্রবখ ইর্মবগ্রেন ও পােবপাে ি অর্ধদপ্তর পর্রদে িন কবরন 

সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর ের্েব জনাব সমাোঃ ের্হদুজ্জামান 

আঞ্চর্লক পােবপাে ি অর্ফে, োঙ্গাইল পর্রদে িন করবেন অর্ধদপ্তবরর  

মহাপর্রোলক সমজর সজনাবরল সমাোঃ সোহাবয়ল সহাবেন খান, র্পএের্ে 
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ক্রমিক অমিসের নাি েম্মাননার নাি মিলার নাি 

(13) আঞ্চমলক পােসপার্ ট অমিে, মনায়াখালী “কি টেংস্থানমুলক প্রমতষ্ঠান” 

কযার্াগমরসত মেষ্ঠ স্থান 

মিমির্াল উদ্ভািনী মিলা ২০১৮ 

(14) আঞ্চমলক পােসপার্ ট অমিে, মপসরািপুর মেরা স্টল উন্নয়ন মিলা ২০১৮ 

(15) আঞ্চমলক পােসপার্ ট অমিে, মেরপুর েিলতার োসর্ অংে গ্রহসণর েনদ ৪র্ ট িাতীয় উন্নয়ন মিলা ২০১৮ 

(16) আঞ্চমলক পােসপার্ ট অমিে, িান্দরিান মেষ্ঠ  ই মেিা প্রদানকারী স্টল মিমির্াল উদ্ভািনী মিলা ২০১৮ 

(17) আঞ্চমলক পােসপার্ ট অমিে, সুনািগঞ্জ মেষ্ঠ ই মেিা প্রদানকারী স্টল মিমির্াল উদ্ভািনী মিলা ২০১৮ 

(18) আঞ্চমলক পােসপার্ ট অমিে, সুনািগঞ্জ োিেজ্জা কযার্াগমরসত ১ি স্থান মিমির্াল উদ্ভািনী মিলা ২০১৮ 

(19) আঞ্চমলক পােসপার্ ট অমিে, সুনািগঞ্জ নাগমরক মেিা কযার্াগমরসত ২য় 

স্থান 

উন্নয়ন মিলা ২০১৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্ র্জোল উদ্ভাবনী সমলা, িথ্য সমলা ও উন্নয়ন সমলায় র্বর্ভন্ন পয িাবয় পুরস্কার গ্রহবণর র্স্থর র্েত্র 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

৪থ ি জািীয় উন্নয়ন সমলায় ঢাকায় স্থার্পি ওয়ান স্টপ োর্ভ িে সেন্টার হবি সেবা প্রাথীবদর 

িথ্য েহায়িা ও পােবপাে ি প্রদাবনর র্স্থর র্েত্র 
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পােবপাে ি সেবা েপ্তাহ-২০১৮ উদযাপন : 

‘পােবপার্ে নাগর্রক অর্ধকার, র্নোঃস্বাথ ি সেবাই অঙ্গীকার’ এই র্মলমন্ত্রবক োমবন সরবখ ২০১৮ োবল তৃিীয় বাবরর 

মবিা ‘পােবপাে ি সেবা েপ্তাহ-২০১৮’ পালন করা হয়। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আোদুজ্জামান খান, এমর্প পােবপাে ি 

সেবা েপ্তাহ- ২০১৮ এর উববাধন কবরন। সেবা েপ্তাবহ পৃথক সহল্পব বস্কর মােবম প্রায় ৩০ হাজার জন সেবা প্রাথীবক 

সেবা প্রদান করা হবয়বে। 

 

 

 

পােবপাে ি সেবা েপ্তাহ ২০১৮ উববাধন করবেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আোদুজ্জামান খান, এমর্প 
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মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তর 
 

বার্ষ িক প্রর্িববদন: ২০১৮-২০১৯  

 

পটভূনর্ : 

স্বাধীনতার র্হান স্থপনত জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু কেখ মুনজবুর রহর্াথনর সুথ াগ্য কন্যা বাাংলাথেথের র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী 

২০৪১ সাথল এথেেথক একটি উন্নত কেথে রূপান্তথরর অঙ্গীকার ব্যক্ত কথরথেন। উন্নত কেথের অপনরহা মতায় র্ােকমুক্ত 

সর্াজ প্রনতষ্ঠা একটি অন্যতর্ ননর্ মায়ক। অববধ র্ােথকর কোবল কেথক কেে ও জানতথক রক্ষা করার লথক্ষে র্ােক 

অপরাধীথের নবরুথে র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী নজথরা টলাথরন্স ক াষর্া কথরথেন এবাং ইথতার্থে একটি অোকেন প্লান 

র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীর কা মালয় কর্তমক অনুথর্ানেত হথয়থে। র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর র্ােক ননয়ন্ত্রথর্ এথেথে কনাডাল 

এথজনন্স নহথসথব কাজ করথে। বতমর্াথন কসগুনবানিিাস্থ র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর এর ননজস্ব জনর্থত নননর্ মত ভবথন 

প্রধান কা মালথয়র কা মক্রর্ পনরিানলত হথে। 

 

ক্রর্নবকাে : 

১৮৫৭ : আনির্ ব্যবসাথক সরকানর ননয়ন্ত্রর্াধীথন এথন প্রের্ আনির্ আইন প্রবতমন করা হয়;  

১৮৭৮ : আনির্ আইন সাংথোধন কথর আনির্ নডপাট মথর্ন্ট প্রনতষ্ঠা করা হয়; 

১৯০৯ : কবঙ্গল এক্সাইজ অোক্ট প্রর্য়ন ও কবঙ্গল এক্সাইজ নডপাট মথর্ন্ট প্রনতষ্ঠা করা হয়; 

১৯৩০ : The Dangerous Drug Act 1930 প্রর্য়ন করা হয়;  

১৯৩২ : The Opium Smoking Act 1932 প্রর্য়ন করা হয়;   

১৯৩৯ : The Dangerous Drug Rules 1939 প্রর্য়ন করা হয়।  

ষাথটর েেথক কবঙ্গল এক্সাইজ নডপাট মথর্ন্টথক এক্সাইজ অোন্ড ট্যাথক্সেন নডপাট মথর্ন্ট নহথসথব 

নার্করর্ কথর অে ম র্ন্ত্রর্ালথয়র অধীথন ন্যস্ত করা হয়; 

১৯৭৬ : এক্সাইজ অোন্ড ট্যাথক্সেন নডপাট মথর্ন্টথক পুননব মন্যাসকরথর্র র্ােথর্ নারকটিকস অোন্ড নলকার  

পনরেপ্তর নাথর্ জাতীয় রাজস্ব কবাথড মর অধীথন ন্যস্ত করা হয়; 

 
১৯৮৯ : বাাংলাথেথে র্ােকদ্রথব্যর অপব্যবহার ও অববধ পািার করাধ, র্ােথকর ক্ষনতকর প্রনতনক্রয়া সম্পথকম  

জনসথিতনতার নবকাে এবাং র্ােকাসক্তথের নিনকৎসা ও পুনব মাসনকথে র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ 

অোথেে, ১৯৮৯ জানর করা হয়;  

 
১৯৯০ : ২ জানুয়ানর র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ আইন ১৯৯০ প্রর্য়ন করা হয় এবাং নারকটিকস অোন্ড নলকার  

পনরেপ্তথরর স্থথল একই বের তৎকালীন রাষ্ট্রপনতর সনিবালথয়র অধীথন র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর 

প্রনতষ্ঠা করা হয়;  

 

১৯৯১ : ৯ কসথেম্বর অনধেপ্তরথক স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রর্ালথয়র  অধীথন ন্যস্ত করা হয়; 

২০১৭ : স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রর্ালথয়র সুরক্ষা কসবা নবভাথি অনধেপ্তরথক অন্তর্ভ মক্ত করা হয়; 

২০১৮ : বতমর্ান সরকার র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তরথক যুথিাপথ ািী কথর িথে তুলথত নবনভন্ন পেথক্ষপ  

গ্রহর্ কথরথে। সথব মাচ্চ সাজা মৃতুেেথন্ডর নবধান করথখ র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ আইন ২০১৮ প্রর্য়ন করা 

হয়  া িত ২৭ নডথসম্বর ২০১৮ তানরথখ কা মকর করা হথয়থে। 
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রূপকল্প (Vision):  

িাদকােমি মুি িাংলাসদে গিা।  

অমভলক্ষ্য (Mission):  

মদসে িাদকদ্রসের অপেিহার ও অবিধ পাচার মরাসধ এনসিাে টসিন্ট ও আইমন কার্ টক্রি মিারদার, িাদকমিসরাধী 

গণেসচতনতা সৃমি এিং িাদকােিসদর মচমকৎো ও পুনি টােন মনমিতকরসণর িাধ্যসি পর্ টায়ক্রসি মদসে িাদসকর 

অপেিহার কমিসয় আনা। 

কার্ টািমল (Functions): 

1. বুসলটিন, সুযসভমনর ও িামষ টক ড্রাগ মরসপার্ ট মনয়মিত প্রকােকরণ;  

2. িাদকমিসরাধী প্রচারণা, মলিসলর্ ও মপাস্টার মিতরণ; 

3. িাদকমিসরাধী ের্ ট মিল্ম ততমর ও প্রদে টন;  

4. ইসলকট্রমনক্স ও মপ্রন্ট মিমিয়ায় িাদকমিসরাধী আসলাচনা ও প্রচার েম্প্রোরণ;  

5. মেক্ষ্া কামরকুলাসি িাদক েংক্রান্ত মিষয় অন্তর্ভ টিকরণ;  

6. িাধ্যমিক, উচ্চ িাধ্যমিক ও তদূধ ট পর্ টাসয়র  মেক্ষ্া প্রমতষ্ঠাসন  িাদকমিসরাধী েসচতনতামূলক কার্ টক্রি 

িাস্তিায়ন;  

7. কারাগারেমূসহ িাদকমিসরাধী েসচতনতামূলক কার্ টক্রি িাস্তিায়ন;  

8. িাদক পাচার প্রমতসরাসধ অমভর্ান পমরচালনা ও  মনয়মিত িািলা রুজুকরণ;  

9. তৈিামেক মভমিসত িাদক েিোয়ীসদর তামলকা হালনাগাদকরণ;  

10. মিভাগীয় পর্ টাসয় মনরািয় মকন্দ্র স্থাপন;  

11. ইউমনভাসে টল মট্রর্সিন্ট কামরকুলাি অনুর্ায়ী মচমকৎেক, মিসেষজ্ঞ, কাউমন্সলর ও িসনামিজ্ঞানীসদর প্রমেক্ষ্ণ 

প্রদান;  

12. েকল মিলায় মিেরকামর মনরািয় মকন্দ্র স্থাপন;  

13. দক্ষ্তা উন্নয়সনর িন্য  প্রমেক্ষ্ণ প্রদান;  

14. মভৌত অিকাঠাসিা মনি টাণ/উন্নয়ন;  

15. মকন্দ্রীয় রাোয়মনক পরীক্ষ্াগার আধুমনকীকরণ এিং  

16. মপ্রকারের মকমিকযালেহ অন্যান্য লাইসেমন্সসদর মেিা প্রদান । 

 

প্রধানর্ন্ত্রীর কা মালয় কর্তমক গৃহীত র্ােকনবথরাধী কা মক্রর্ : 

১৪ কর্ ২০১৫ তানরথখ প্রধানর্ন্ত্রীর কা মালথয়র মুখ্য সনিথবর সভাপনতথে বাাংলাথেথে র্ােথকর ভয়াবহ আগ্রাসন 

করাধকথে করর্ীয় সাংক্রান্ত নবষথয় র্তনবননর্য় সভা অনুনষ্ঠত হয়। উক্ত সভায় র্ােথকর ভয়াবহ আগ্রাসন করাথধ র্াননীয় 

প্রধানর্ন্ত্রীর ননথে মথে সাংনিষ্ট সকলথক ঐকেবেভাথব কাজ করার নসোন্ত গৃহীত হয়। র্ােথকর আগ্রাসন করাধকথে মুখ্য 

সনিথবর সভাপনতথে স্ট্র্োথটনজক কনর্টি, সনিব, সুরক্ষা কসবা নবভাথির কনর্তথে এনথিাস মথর্ন্ট কনর্টি, নেক্ষা সনিথবর 

কনর্তথে র্ােকনবথরাধী সথিতনতা সৃনষ্ট এবাং সার্ানজক আথদালন সাংক্রান্ত কনর্টি িঠন করা হথয়থে। এনথিাস মথর্ন্ট 

কনর্টির নসোন্ত কর্াতাথবক র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তরসহ সকল আইন প্রথয়ািকারী সাংস্থার সর্ন্বথয় ককার কনর্টি 

এবাং কক্সবাজার ও কটকনাথি ইয়াবা পািারনবথরাধী টাস্কথিাস ম িঠিত হথয়থে। র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তথরর সথঙ্গ 

পুনলে, র োব, নবনজনবসহ অন্য বানহনীগুথলাও এখন র্ােক ননর্ম মথল সথব মাচ্চ অগ্রানধকার প্রোন করথে। িথল কথর্ এথসথে 

র্ােথকর কিারািালান ও ব্যবহার। র্ােক ব্যবসায়ীথের নবরুথে েলর্ত নননব মথেথষ পেথক্ষপ কনওয়া হথে।  
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র্ােথকর আগ্রাসন করাথধ অোকেন প্লান বা কর্ মপনরকেনা বাস্তবায়ন : 

র্ােথকর আগ্রাসন করাধকথে িত ২৯ জুলাই ২০১৮ তানরথখ রাজধানীর প্যানপ্যানসনিক কসানারিাঁও কহাথটথল এক 

কর্ মোলা অনুনষ্ঠত হয়। কর্ মোলায় ১৬টি র্ন্ত্রর্ালয়, ২১টি নবভাি ও প্রনতষ্ঠাথনর প্রনতনননধবৃদ োোও কবসরকানর কেক 

কহাল্ডারির্ অাংেগ্রহর্ কথরন। উক্ত কর্ মোলায় সনিনলতভাথব ১টি অোকেন প্লান ততনর করা হয়। উক্ত অোকেন প্লাথনর 

২০১৮-২০১৯ অে মবের সাংনিষ্ট অাংে ননথে উথেখ করা হয় : 

জনবল :  

ক্রনর্ক কেনর্ র্ঞ্জুনরকৃত জনবল কর্ মরত জনবল শুণ্য পে 

১ ১ম ৩০৮ ১০৩ ২০৫ 

২ ২য় ২৯৭ ১৪১ ১৫৬ 

৩ ৩য় ২১৪৪ ৮৫৮ ১২৮৬ 

৪ ৪থ ি ২৮৩ ২২০ ৬৩ 

 কর্াট = ৩০৩২ ১৩২২ ১৭১০ 

 

অনিস কসট-আপ : 

অনিথসর নার্ ২০১৫ সাথলর সাাংিঠননক কাঠাথর্া 
২০১৯ সাথল পুনি মঠিত সাাংিঠননক 

কাঠাথর্া 

কজলা কা মালয় ৬৪টি কজলায় (১৩টি কজলায় অনিস 

প্রধান উপ-পনরিালক এবাং ৫১টি কজলায় 

সহকারী পনরিালক) 

৬৪টি কজলায় উপ-পনরিালক হথবন 

অনিস প্রধান 

কর্থরা কা মালয় ০২ টি (ঢাকা ও িট্টগ্রার্) ০ ২টি (ঢাকা ও িট্টগ্রার্) 

নবভািীয় কা মালয় ০6 টি (ঢ   , িট্টগ্রার্, রাজোহী, খুলনা, 

বনরোল, নসথলট) 
০৮ টি (ঢাকা, িট্টগ্রার্, রাজোহী, খুলনা, 

বনরোল, নসথলট, রাংপুর ও র্য়র্ননসাংহ) 

নবভািীয় কিাথয়দা কা মালয় ০৬ টি (ঢাকা, িট্টগ্রার্, রাজোহী, খুলনা, 

বনরোল, নসথলট) 
০৮ টি (ঢাকা, িট্টগ্রার্, রাজোহী, খুলনা, 

বনরোল, নসথলট, রাংপুর ও র্য়র্ননসাংহ) 

ককন্দ্রীয় রাসায়ননক পরীক্ষািার ০১ টি ০১ টি 

ককন্দ্রীয় র্ােকাসনক্ত ননরার্য় ককন্দ্র ০১ টি (৪০ কবড) ০১ টি (১০০ কবড) 

র্ােকাসনক্ত পুনব মাসন ককন্দ্র ০০ ০১ টি (১৫০ কবড) 

নবভািীয় ননরার্য় ককন্দ্র ০4 টি ০৫ টি 

সমুদ্রবদর সাথকমল ০২ টি ০৩ টি 

স্থলবদর সাথকমল ০১ টি ০৮ টি 

নবর্ানবদর সাথকমল ০১ টি ০৪ টি 
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   ক্ষ  : 

 ে      ক্ষ  র্থী  

   খ্য  (    ) 

   ক্ষ  র্থী  

   খ্য  (      ) 

     

১  472 জ  94 জ  566 জ  

২  90 জ  -- 90 জ  

৩  1110 জ  79 জ  1189 জ  

৪র্থ   60 জ  - 60 জ  

      1732 জ  173 জ  1905 জ  

 

           জস্ব আ          : 

 ২০১৭-১৮ ২০১8-১9 

  জস্ব আ    (    ) ৭৯,৬৫,৩৭,৯৪০/-  

 

র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তথরর প্রধান কা মালয় ভবন ননর্ মার্ : 

কসগুনবানিিাস্থ অনধেপ্তথরর ননজস্ব ১৪.৬ কাঠা (১০,৫৪০ বি মফুট) ভূনর্থত প্রায় ২৩৭৬.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যথয় র্ােকদ্রব্য 

ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তথরর প্রধান কা মালয় ভবন ননর্ মার্ করা হথয়থে। ১ নথভম্বর, ২০১৮ তানরথখ র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী কেখ 

হানসনা নভনডও কনিাথরনন্সাংথয়র র্ােথর্ ভবনটির শুভ উথবাধন কথরন।  

 

   

০১ নবভম্বর, ২০১৮ িার্রবখ মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর নবর্নর্ম িি প্রধান কায িালবয়র ভবন                                                

শুভ উববাধন কবরন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখ হার্েনা  

http://dnc.gov.bd/site/photogallery/4941f28a-816d-4ddb-a8b2-c14e574f25b2/%E0%A7%A6%E0%A7%A7-%E0%A6%A8%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AE-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%AC%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%AD-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A5%A4
http://dnc.gov.bd/site/photogallery/4941f28a-816d-4ddb-a8b2-c14e574f25b2/%E0%A7%A6%E0%A7%A7-%E0%A6%A8%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AE-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%AC%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%AD-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%96-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A5%A4
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র্ােক ননর্ম মথল র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তথরর বহুমুখী কা মক্রর্ :  

র্ােথকর র্থতা জটিল সাংকট কর্াকানবলায় নবজ্ঞানসিত বহুমুখী কা মক্রর্ পনরিালনা কথর োথক র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ 

অনধেপ্তর। র্মলত ননেবনর্ মত নতনটি পেনতথত র্ােকনবথরাধী কা মক্রর্ পনরিালনা করা হয়ঃ- 

(ক) িানহো হ্রাস (Demand Reduction)  

(খ) সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction)  

(ি) ক্ষনত হ্রাস (Harm Reduction) 
 

িানহো হ্রাস বা ননথরাধ নেক্ষা কা মক্রর্ (Demand Reduction): 

িানহোর সথঙ্গ সরবরাথহর সম্পকম রথয়থে। িানহো কর্াথত পারথল র্ােথকর সরবরাহও কথর্  াথব। র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ 

অনধেপ্তর এ লথক্ষে জনসথিতনতা বৃনেথত কাজ করথে। 

1. জনসথিতনতায় ব্যাপকনভনিক কা মক্রর্ ও সব কেনর্ কপোর র্ানুষথক সম্পকৃ্তকরর্ : 

র্ােকনবথরাধী জনসথিতনতার্মলক কা মক্রর্ ননয়নর্তভাথব পনরিানলত হথে। ২০১৬ হথত ২০১৯ সাল প মন্ত 

ধারাবানহকভাথব সারাথেথে ব্যাপক পনরসথর র্ােকনবথরাধী প্রিার-প্রিারর্ার্মলক কা মক্রর্ পনরিালনা করা হয়। 

র্াননীয় র্ন্ত্রী, সিাননত জনপ্রনতনননধ, নর্নডয়া ও সাাংস্কৃনতক ব্যনক্তে, নেক্ষক, নেক্ষা ও ধর্ীয় প্রনতষ্ঠানসহ সকল 

কেনর্-কপোর র্ানুষথক এথত সমৃ্পক্ত করা হথয়থে। প্রিারানভ াথন নানা ধরথনর কর্ মসূনির সাথে র্ােকনবথরাধী 

উঠান তবঠক, নবতকম প্রনতথ ানিতা, কিালথটনবল তবঠক, রিনা ও নিত্রাঙ্কন প্রনতথ ানিতা, জুর্ার নার্াথজর খুতবার 

আথি র্ােকনবথরাধী বয়াথনর র্থতা ব্যনতক্রর্ধর্ী কর্ মসূনি অন্তর্ভ মক্ত হথয়থে। 

 

  

২৬.০৬.২০১৯ িার্রবখ সক.আই.র্ব সি মাদকদ্রবব্যর অপব্যবহার ও অনবধ পাোরর্ববরাধী আন্তজিার্িক র্দবে, ২০১৯ উপলবক্ষে 

আবয়ার্জি র্বর্ভন্ন অনুষ্ঠাবনর র্েত্র। 

http://dnc.gov.bd/site/photogallery/80a9374b-53f9-4d2a-a340-eeb7cbb9379f/%E0%A7%A8%E0%A7%AC%E0%A7%A6%E0%A7%AC%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AF-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%A7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AF-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A5%A4
http://dnc.gov.bd/site/photogallery/80a9374b-53f9-4d2a-a340-eeb7cbb9379f/%E0%A7%A8%E0%A7%AC%E0%A7%A6%E0%A7%AC%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AF-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%A7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AF-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A5%A4


33 

 

২. র্ােকনবথরাধী প্রিার কাথজর অাংে নহথসথব অনধেপ্তর কর্তমক কপাোর, নলিথলট, নেকার নবতরর্ করা হথে 

এবাং সভা, কসনর্নার, কেনর্ বকৃ্ততা ইতোনেও আথয়াজন করা হথে। এর র্ােথর্ র্ােথকর ভয়াবহতা সম্পথকম 

জনর্ানুথষর সথিতনতা নেন নেন বৃনে পাথে। ২০১৬ হথত জুন ২০১৯ প মন্ত পনরিানলত এ সব কা মক্রথর্র 

তুলনার্মলক পনরসাংখ্যান ননথের েথক উপস্থাপন করা হথলা : 

 

ক্রর্ নববরর্ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ জুন, ২০১৯  
১ র্ােকনবথরাধী কপাোর ততনর ও নবতরর্ ১,৫৭,৭৮৫ টি ১,৬৪,২৩৬ টি ... -- 
২ র্ােকনবথরাধী নলিথলট নবতরর্ ৯,৪৭,৫৭০ টি ৮,৭০,৫৪৯ টি ১৪,২০,০০০ টি ২০,০০০টি 
৩ র্ােকনবথরাধী নেকার নবতরর্ ৭৫,১৩১ টি ৮,০০০ টি .... ৫৮০০টি 
৪ র্ােকনবথরাধী আথলািনা সভা/থসনর্নার ৬,৬০৭ টি ৭,২৬১ টি ৮,৮৯৮ টি ২৯৭৩টি 

৫ 
কথলজ ও স্কুথল র্ােকনবথরাধী কেনর্ 

বক্তৃতা 
১,৪৬৯ টি ২,৪৬০ টি ৫,৪৪৭ টি 

২৫৪১টি 

৬ সুেথভননর প্রকােনা ও নবতরর্ ২,০০০ টি ২,৬০০ টি ২,২০০ টি ২২০০টি 

৭ 
নেক্ষা প্রনতষ্ঠাথন র্ােকনবথরাধী কনর্টি 

িঠন 
৮,৩৩৫ টি ১,৩২৫ টি ১,৯৪১ টি 

২০৯৭১টি 

৮ বুথলটিন প্রকাে ও নবতরর্ ১৮,০০০ টি ১৮,০০০ টি ৯,০০০ টি - 
৯ মকয়স্ক নবতরর্ - - - ২০৭টি 
১০ এলইমি মিল মি টাি নবতরর্ - - - ০৫টি 
১১ কাড ম কহাল্ডার নবতরর্    ৭৫০টি 

১২ োতা নবতরর্    ১৪২০টি 

১৩ ব্যাি নবতরর্    ৯৭০টি 

১৪ কোপ নবতরর্    ২০৭৫টি 

১৫ টি-োট ম নবতরর্    ১৭০০টি 

১৬ কলর্োনন নবতরর্    ৮৮২টি 

 

 

 

০৯.০৩.২০১৯ িার্রবখ ঢাকার সিজগাঁওবয় র্বর্জ সপ্রে মাবঠ অনুর্ষ্ঠি মাদকর্ববরাধী েমাবববে 
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৩. র্ানবথেথহ র্ােথকর ক্ষনতকর প্রভাব সাংবনলত কিস্টুন নবতরর্ : 

নেক্ষােীথের র্ােক সম্পথকম সথিতন করার লথক্ষে ২০১৮ সাথল ‘র্ানবথেথহ র্ােথকর ক্ষনতকর প্রভাব’ উদ্ধৃত কথর 

৪০,০০০টি কিস্টুন  ১৮,৯০০টি নেক্ষা প্রনতষ্ঠাথনর দৃশ্যর্ান স্থাথন টানাথনা হথয়থে। নেক্ষা প্রনতষ্ঠাথন িঠিত 

র্ােকনবথরাধী কনর্টির কর্ মপনরনধ এবাং সুনননে মষ্ট বানষ মক কর্ মপনরকেনা ততনর কথর তা বাস্তবায়ন করা হথে। 

র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর কর্তমক উক্ত কা মক্রর্ ননয়নর্ত র্ননটনরাং করা হথে। 

   

   

র্বর্ভন্ন সের্মনার, েভা-েমাববে ও র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন মাদকর্ববরাধী জনেবেিনিা কায িক্রম 



35 

 

 

 

৪. কসনর্নার, সভা-সর্াথবে ও নেক্ষাপ্রনতষ্ঠাথন র্ােকনবথরাধী কনর্টি : 

র্ােকনবথরাধী কসনর্নার, সভা-সর্াথবে আথয়াজন এবাং নেক্ষা প্রনতষ্ঠাথন িঠিত র্ােকনবথরাধী কনর্টির র্ােথর্ 

জনসাধারর্থক র্ােথকর কুিল সম্পমথক সথিতন করা হথে। ২০১৮-২০১৯ অে মবেথরর বানষ মক কর্ মসম্পােন চুনক্তর 

লক্ষের্াত্রা অনু ায়ী অনধেপ্তথরর নবভািীয় ও কজলা কা মালয় কর্তমক জুলাই, ২০১৮ হথত জুন, ২০১৯ প মন্ত সর্থয় 

র্ােনর্ক প মাথয়র নেক্ষা প্রনতষ্ঠাথন ২,৪৯২টি, উচ্চর্ােনর্ক নেক্ষা প্রনতষ্ঠাথন ৫০৪টি, উচ্চনেক্ষা প্রনতষ্ঠাথন ২৫৬টি, 

নবনভন্ন কারািাথর ১৩১টি ও অন্যান্য স্থাথন ২,০২৯টি র্ােকনবথরাধী সভা-কসনর্নার অনুনষ্ঠত হয়। র্ােকনবথরাধী 

প্রিার-প্রিারর্ার জন্য অনধেপ্তথরর নবভািীয় কা মালয় ও কজলা কা মালয়সর্মহ নবনভন্ন নেক্ষা প্রনতষ্ঠান ও 

জনসর্াির্স্থথল র্ােকনবথরাধী নলিথলট নবতরর্ কথর োথক। ২০১৮ সাথল ১৪,২০,০০০টি র্ােকনবথরাধী নলিথলট 

মুদ্রর্ ও নবতরর্ করা হথয়থে। ২০১৮-১৯ অে মবেথর নবনভন্ন সরকানর েপ্তর ও ির্গ্রন্থািাথর ২,২০০টি সুেথভননর ও 

৯,০০০টি বুথলটিন নবতরর্ করা হথয়থে।  

র্ােকনবথরাধী আথদালন সিল করার লথক্ষে স্কুল-কথলজ ও নবশ্বনবদ্যালয় কোম্পাথস র্ােকনবথরাধী 

সথিতনতার্মলক কর্ মসূনি বাস্তবায়ন অব্যাহত রথয়থে। নবনভন্ন নেক্ষা প্রনতষ্ঠাথন নেক্ষােীথের র্ােথকর কুিল 

সম্পথকম সথিতন করার জন্য ৫ সেস্যনবনেষ্ট  কনর্টি িঠন করা হথয়থে। জুন, ২০১৯ প মন্ত সর্থয় ৩০,৩৪৭টি নেক্ষা 

প্রনতষ্ঠাথন র্ােকনবথরাধী কনর্টি িঠন করা হথয়থে।  
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সজলা প্রোেন ও মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তর, বগুো কতৃিক অনুর্ষ্ঠি মাদকর্ববরাধী েমাবববে প্রধান অর্ির্থ র্হবেবব বক্তব্য 

রাবখন এ বভাবকে সমাোঃ োমসুল হক টুকু, মাননীয় োংেদ েদস্য ও েভাপর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় েম্পর্কিি স্থায়ী কর্মটি।  

 

  

   

http://dnc.gov.bd/site/photogallery/d69d584a-8305-4cf2-b843-f71fb0a8d9f1/%E0%A7%A7%E0%A7%A8-%E0%A7%A6%E0%A7%AA-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AF-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%96-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%A6-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%8F-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A1-%E0%A6%8F%E0%A6%AE-%E0%A6%A8%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%B9%E0%A6%95-%E0%A6%8F%E0%A6%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A5%E0%A6%BF-%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%A1%E0%A6%AD%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%83-%E0
http://dnc.gov.bd/site/photogallery/d69d584a-8305-4cf2-b843-f71fb0a8d9f1/%E0%A7%A7%E0%A7%A8-%E0%A7%A6%E0%A7%AA-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AF-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%96-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%A6-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%8F-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A1-%E0%A6%8F%E0%A6%AE-%E0%A6%A8%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%B9%E0%A6%95-%E0%A6%8F%E0%A6%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A5%E0%A6%BF-%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%A1%E0%A6%AD%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%83-%E0
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৫. সারাথেথে নেক্ষা প্রনতষ্ঠাথন র্ােকনবথরাধী কনর্টি িঠথনর পনরসাংখ্যান [জুন ২০১৯ প মন্ত]: 

 

ক্রনর্ক নবভাি 
প্রনতষ্ঠাথনর 

সাংখ্যা 

কনর্টি িঠিত হথয়থে 

এরূপ প্রনতষ্ঠাথনর 

সাংখ্যা 

কনর্টি িঠিত হয়নন 

এরূপ প্রনতষ্ঠাথনর 

সাংখ্যা 

িঠিত কনর্টির 

েতকরা হার 

(%) 

১ ঢাকা ৪,৯২১ ৪,৯২১ -- ১০০ 

২ িট্টগ্রার্ ৪,৮২৫ ৪,৭৮৯ ৩৬ ৯৯.২৫ 

৩ রাজোহী ৫,৩৪৭ ৫,৩৪৭ -- ১০০ 

৪ খুলনা ৪,৫৭৫ ৪,৩৪৬ ২২৯ ৯৪.৯৯ 

৫ বনরোল ৩,০২৯ ২,৮৬৪ ১৬৫ ৯৪.৫৫ 

৬ নসথলট ১,৪৮৭ ১,৪৮৭ -- ১০০ 

৭ রাংপুর ৪,৮৭০ ৪,২৬০ ৬১০ ৮৭.৪৭ 

৮ র্য়র্ননসাংহ ২,৪৮৪ ২,৩৩৩ ১৫১ ৯৩.৯২ 

সমাে ৩১৫৩৮ ৩০৩৪৭ ১১৯১ ৭৭০.১৮ 

 

৬. কেেজুথে র্ােকনবথরাধী কেয়াল নলখন, নডনজটাল প্রিারর্া : 

র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর র্ােকনবথরাধী ননথরাধ নেক্ষার্মলক িতানুিনতক প্রিারর্া কেথক কবনরথয় সৃজনেীল 

প্রিারর্ার্মলক কা মক্রথর্ কজার নেথে। এর অাংে নহথসথব ঢাকাসহ সারা কেথে র্ােকনবথরাধী কেয়াল নলখন কর্ মসূনি 

কনওয়া হথয়থে,  া অব্যাহত রথয়থে। র্ানুথষর দৃনষ্ট আকষ মর্ বাোথত নডনজটাল প্রিাথর গুরুে নেথে অনধেপ্তর। 

নবভািীয়, কজলা ও উপথজলা েহথরর জনবহুল স্থাথন, নেক্ষা প্রনতষ্ঠাথন র্ােকনবথরাধী নবলথবাড ম ও ব্যানার স্থাপথনর 

র্ােথর্ র্ােকনবথরাধী নডনজটাল প্রিার-প্রিারর্ায় নতুন র্াত্রা ক াি হথয়থে। র্ােকনবথরাধী প্রিাথরর নতুন 

সাংথ াজন এলইনড নকওস্ক নডসথপ্ল নডভাইস,  া একটি এলইনড নডসথপ্ল  ন্ত্রাাংে।  প্রনতটি কজলার গুরুেপূর্ ম স্থাথন 

র্ােথকর কুিল সম্পথকম জনসথিতনতা বৃনের লথক্ষে ৩ টি কথর নকওস্ক স্থাপন করা হথয়থে। র্ােকনবথরাধী 

প্রিাথরর আথরকটি নতুন সাংথ াজন নডনজটাল ভোন। ইথতার্থে ০৪টি নডনজটাল ভোন র্াননীয় স্বরাষ্ট্রর্ন্ত্রী িত 

২৬/০৬/২০১৯ তানরথখ শুভ উথবাধন কথরথেন । এসব ভোন নেথয় ঢাকা েহথর ২০১৯ সাথলর জুলাই র্াথস ১৫ 

নেনব্যাপী প্রিার কা মক্রর্ িালাথনা হয়। এোোও ৬ টি নবভািীয় েহথরর দৃশ্যর্ান স্থাথন এলইনড নবলথবাড ম স্থাপথনর 

কাজ িলর্ান রথয়থে। 

৭. ডকুথর্ন্টানর, েট মনিল্ম ননর্ মার্ ও টিনভ-পনত্রকায় নবজ্ঞাপন : 

র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর প্রিারর্ার্মলক কাথজর কক্ষথত্র র্ােকনবথরাধী েট মনিল্ম, টিনভ স্পট ও ডকুথর্ন্টানর 

প্রেে মন কথর োথক। র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর ২০১৮-২০১৯ অে ম বেথর এ প মন্ত কর্াট ১৬টি র্ােকনবথরাধী 

টিনভনস (নবজ্ঞাপন) ততনর কথরথে। টিনভনসগুথলা ১০টি টিনভ িোথনথল প্রিার করা হয়। জনসথিতনতা বৃনের জন্য 

র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর নননর্ মত আধুননক ও আকষ মর্ীয় নিলার  নবনভন্ন টিনভ িোথনথল প্রিার হওয়ায় 

জনসথিতনতা বােথে। তাোো নবনভন্ন নর্নডয়ায় র্ােথকর ক্ষনতকর নেক সম্পথকম সথিতনতার্মলক নবজ্ঞাপনও 

প্রিার করা হথে। 

৮. কসাশ্যাল নর্নডয়া ও ইন্টারথনটনভনিক কা মক্রর্ : 

জননপ্রয় কসাশ্যাল নর্নডয়াথক গুরুেপূর্ ম প্লোটির্ ম নহথসথব ননথয়থে র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর। কারর্, এখাথন নানা 

কেনর্থপোর র্ানুথষর উপনস্থনত  থট। নবথেষ কথর তরুর্রা কসাশ্যাল নর্নডয়ায় ব্যাপকভাথব সম্পৃক্ত। তাই 

জনসম্পৃক্ততা সৃনষ্টর লথক্ষে ২০১৫ সাথলর আিে কেথক Facebook page (Department of Narcotics 

Control)-এর র্ােথর্ অনধেপ্তথরর র্াঠ প মাথয়র অনিসসর্মথহর কা মক্রথর্র তথ্য ও েনব প্রিার করা হথে। ক  

ককাথনা ব্যনক্ত তার র্তার্ত, অনভজ্ঞতা, পরার্ে ম অনধেপ্তথরর কিসবুক কপইজ এর র্ােথর্ প্রকাে করথত পারথে, 

 া সহথজ কর্তমপথক্ষর নজথর আসথে এবাং কিসবুথক সাংযুক্ত অন্য ব্যনক্তবি ম তা জানথত পারথেন। িথল ক  ককাথনা 
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তথ্য দ্রুততর্ সর্থয় কিসবুথক সাংযুক্ত সবার র্থে প্রিার করা সম্ভব হথে। কসাশ্যাল নর্নডয়া ও ইন্টারথনটনভনিক 

কা মক্রথর্র িথল নবপুলসাংখ্যক র্ানুষ র্ােক সথিতনতার আওতার্ভক্ত হথয়থেন।নবিত ২০১৮-২০১৯ অে মবেথর 

কিসবুথক র্ােকনবথরাধী কর্াট ৩৩৫৬ টি কপাে আপথলাড করা হথয়থে। 
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৯. ধর্ীয় র্মল্যথবাধ এর আথলাথক র্ােকনবথরাধী কা মক্রর্ঃ 

র্ােথকর আগ্রাসন কর্াথত ধর্ীয় র্মল্যথবাধ বাোথনার ওপর গুরুে নেথে র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর। র্সনজথের 

ইর্ার্িথর্র র্ােথর্ জুর্ার নার্াথজর খুতবার পূথব ম র্ােকনবথরাধী বয়াথনর র্ােথর্ জনসথিতনতা সৃনষ্টর 

প্রথয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহর্ করা হথয়থে। সুরক্ষা কসবা নবভাথি অনুনষ্ঠত নবভািীয় কনর্েনার সথিলথনও এ নবষয়টি 

ননয়নর্ত িথলাআপ করা হথে।  

১০. র্াঠ প মাথয় র্ােক সথিতনতাঃ  

কেথের সব কেনর্-কপোর র্ানুষথক সম্পৃক্ত কথর প্রনতটি কজলা েহথর র্ােকনবথরাধী গ্রোন্ড র োনল আথয়াজথনর 

নসোন্ত গ্রহর্ করা হথয়থে। কজলা-উপথজলা র্ােকমুক্ত ক াষর্ার কা মক্রর্ গ্রহর্ করা হথয়থে। প্রােনর্কভাথব খুলনা 

নবভাথির র্াগুরা কজলার ৪টি উপথজলা, নোইল কজলার ৩টি উপথজলা এবাং অবনেষ্ট ৭টি নবভাথির ১টি কথর 

উপথজলা ননথয় কর্াট ১৪টি উপথজলা র্ােকমুক্ত ক াষর্ার জন্য ননব মািন করা হথয়থে। ২০১৯ সাথল প্রনতটি নবভাথি 

র্াথস ১টি র্ােকনবথরাধী র্হাসর্াথবে ও প্রনত কজলায় র্াথস ২টি কথর সর্াথবে আথয়াজথনর উথদ্যাি গ্রহর্ করা 

হথয়থে। র্ােথকর ক্ষনতকর প্রভাব সম্পনকমত ৪০ হাজার কিস্টুন ততনর কথর নেক্ষাপ্রনতষ্ঠান, কজলা, উপথজলা, 

কপৌরসভা, ইউননয়ন পনরষে ও নসটি কথপ মাথরেনসহ নবনভন্ন েপ্তথর নবতরর্ করা হথয়থে  া িলর্ান রথয়থে।  

 

র্কয়স্ক, র্ র্জোল ভোন এর মােবম মাদকর্ববরাধী প্রোর কায িক্রম পর্রোলনা 
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সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction): 

র্ােথকর সরবরাহ বন্ধ করা বা কনর্থয় আনার নবষয়টি একটি বৃহৎ িোথলঞ্জ । কারর্ নবনভন্নভাথব কেথে র্ােক জাতীয় 

দ্রব্য প্ররথবে কথর োথক। র্ােক কারবারীরা ননতেনতুন ককৌেলও অবলম্বন করথে। র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর তাথের 

নবরুথে ননয়নর্ত অনভ ান পনরিালনা করথে। কেথে র্ােথকর সরবরাহ হ্রাথস র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর ২০১৮-২০১৯ 

অে মবেথর ননেবনর্ মত কা মাবনল গ্রহর্ কথরথে : 

1. কেথে র্ােকদ্রথব্যর উৎপােন, নবপর্ন, কিারািালান ও অপব্যবহার সাংক্রান্ত কিাপন সাংবাে সাংগ্রহ ও নরথপাট ম 

প্রর্য়ন; 

2. র্ােথকর সরবরাহ ও িানহো ননয়ন্ত্রথর্র জন্য র্ােক অপরাধীথের নবরুথে অনভ ান পনরিালনা ও তেনে করা; 

3. র্ােক কারবারীথের কগ্রপ্তার, অববধ র্ালার্াল আটক, র্ার্লা রুজুকরর্, কগ্রিতারকৃতথের নবরুথে তেন্ত 

পনরিালনা, সাক্ষে োন ও নবিারকাথ ম সহায়তা প্রোন; 

4. কর্াবাইল ককাট ম পনরিালনা; 

5. অনভ াননক কা মক্রর্ র্ননটনরাং ও পনরেে মন; 

6. র্ােক ও র্ােকজাতীয় উনিে নবনষ্টকরর্ (Crop eradication and destruction of drugs); 

7. INCB, UNODC, SAARC, BIMSTEC, DEA, COLOMBO PLAN, সহ সকল আন্তজমানতক, 

আঞ্চনলক ও তবথেনেক সাংস্থার সথঙ্গ ক ািাথ াি ও র্ােক অপরাধ সম্পনকমত তথ্য নবননর্য় এবাং কাথজর 

সর্ন্বয় সাধন; 

8. কেথের অভেন্তথর সকল আইন প্রথয়ািকারী সাংস্থার সথঙ্গ ক ািাথ াি ও সর্ন্বয় সাধন; 

9. র্ােক অপরাধ সাংক্রান্ত ডাটাথবজ সাংরক্ষর্; 

10. ঢাকায় ১টি এবাং কটকনাথির জন্য ১টি নবথেষ টাস্কথিাস ম িঠন করা হথয়থে; 

11. সুরক্ষা কসবা নবভাি কর্তমক পানক্ষকভাথব ৭২টি ইউননথটর কা মক্রর্ ননয়নর্তভাথব র্ননটর করা হথে; 

12. র্ােক পািাথরর রুট নিনিত কথর ননয়নর্ত র্ােকনবথরাধী অনভ ান, টাস্কথিাস ম অনভ ান পনরিালনা করা হথে; 

13. র্ােক পািারকারী ও অববধ র্ােক ব্যবসায়ীথের তানলকা ননয়নর্ত হালনািাে করা হথে এবাং 

তানলকার্ভক্তথের কগ্রিতারপূব মক নবিাথর কসাপে ম করার জন্য অব্যাহতভাথব অনভ ান পনরিালনা করা হথে। 

 

র্াঠ প মাথয় র্ােক সথিতনতা কায িক্রম পর্রোলনা 
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এসব কাজ সম্পােথনর জন্য সারাথেথের ৮টি নবভাি, ৬৪টি কজলা, ২টি কর্থরা কা মালয় ও ৮টি নবভািীয় কিাথয়দা কা মালয় 

ননরলসভাথব কাজ কথর  াথে। সীর্ান্ত নেথয়  াথত র্ােকদ্রব্য আসথত না পাথর কসজন্য নবনজনব ও ককােিাড ম ননরন্তর 

প্রথিষ্টা িানলথয়  াথে। করথন, বাথস, নের্াথর, লথঞ্চ, রাথক বা অন্য ককাথনা  ানবাহথন  াথত র্ােক পনরবহর্ হথত না পাথর 

কসজন্য র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তরসহ সব আইন প্রথয়ািকারী সাংস্থা ননয়নর্ত অনভ ান পনরিালনা করথে। 

1.  ননয়নর্ত অনভ ান পনরিালনা ও আলার্ত উোর : 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তর র্নয়র্মি অর্ভযান পর্রোলনা কবর র্বর্ভন্ন প্রকার মাদক আেকেহ মাদক 

অপরাধীবদরবক সগ্রফিার ও মামলা রুজু কবর থাবক। জুন, ২০১৯ পয িন্ত এ জািীয় অর্ভযান পর্রোলনার 

পর্রোংখ্যান র্নবম্নর েবক সদখাবনা হবলা : 

বের র্ার্লা আসার্ী 
২০১৪ ১১,৭২৩ ১২,৫৯০ 
২০১৫ ১০,৫৪৮ ১১,৩০০ 
২০১৬ ৯,৭৭৩ ১০,৪৬৫ 
২০১৭ ১১,৬১২ ১২,৬৫১ 
২০১৮ ১৩,৭৯৩ ১৫,১১৬ 

২০১৯(জুন) ৭,২৭০ ৭,৭৪০ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্নয়র্মি অর্ভযান পর্রোলনা ও আলামি উদ্ধার 
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২. ২০১২-জুন ২০১৯ প মন্ত সর্থয় র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর কর্তমক উোরকৃত র্ােথকর নববরর্ : 

 

সাল 
ককাথকন 

(থকনজ) 

ককানডন 

(থিনন্সনডল

) (থবাতল) 

ককানডন 

(থিনন্সনডল 

(নলটার) 

কহথরাইন 

(থকনজ) 

নবথেেী 

র্ে 

(থবাতল) 

িাঁজা (থকনজ) 

িাঁজা িাে (টি) 

ইনথজক

টিাং ড্রাি 

এোম্পুল 

কর্োর্নিটা

নর্ন 

(ইয়াবা) টি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
২০১৪ - ৩৩,৭৫১ ৪৫.৪১৮ ৬.৫১ ১০,৯৫৭ ৪,৫৫১ ককনজ, ৯,৩০১ ৬,৭৬,১৪৩ 

২০১৫ ৫,৩০০ ৩০,৮১৮ ৩৮৩.৫ ১১.৩০২ ৮,০১৩ ৪,৪৫৫ ককনজ, 

৪৭ টি 

২২,৩২৫ ৩৩,৭৯,৮৮

০ 

২০১৬ - ২৪,৪৮৩ ১৯২.৫ ৮.৪৭৪ ৪৮৩৭ ৩,৩৫০ ককনজ, 

৬২৩টি 

১২,৩৩১ ১৩,১৪,৭৫৯ 

২০১৭ - ৩০,৬০১ ৩১.৬২ ১৯.৩৯৫ ৬৩১০ ৪,২৩৫ ককনজ, 

২২১টি 

১৪,৭৬০ ১১,৫৮,৭৭০ 

২০১৮  

 

০.৭৫ ২৩৪৭৬ ১০.৮ ১৩.২৯৭ ৩০০৯ ২৮৫৮ ককনজ, 

৩৯ টি 

৬৪২৫৬  ২৫,৯৩,৯৮

৩ 

২০১৯  

(জুন)  

- ৯১৬৯ ২.৪ ৪.২০৫ ১৬৬৮ ৮০০.৪২৫ 

ককনজ ,৩৫ টি 

৪২১২ ৬০৪৪৪২ 

 

৩. সকল সাংস্থা (র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর, বাাংলাথেে পুনলে, নবনজনব, র োব ও ককােিাড ম) কর্তমক ২০১৪- 

জুন ২০১৯ প মন্ত সর্থয় আটককৃত উথেখথ াগ্য র্ােকদ্রথব্যর নববরর্ : 

 

সাল 
ককাথকন 

(থকনজ) 

ককানডন 

(থিনন্সনডল) 

(থবাতল) 

ককানডন 

(থিনন্সনডল) 

(নলটার) 

কহথরাইন 

(থকনজ) 
নবথেেী র্ে 

(থবাতল) 
িাঁজা (থকনজ) 

িাঁজা িাে (টি) 
ইনথজকটিাং 

ড্রাি এোম্পুল 
কর্োর্নিটানর্ন 

(ইয়াবা) টি 

২০১৪ 
২.০৮৫ ৭৪১১৩৭ ৪৩৮.২১৮ ৭৮.৩০৩ ২৯৩২৫৪ 

৩৫৯৮৮.৫৬ 

(৭২৭) 
১৭৮৮৯ ৬৫১২৮৬৯ 

২০১৫ 
৫.৭৭৮ ৮৭০২১০ ৫১০৪.৭৫ ১০৭.৫৩৯ ৩২২৫৮৯ 

৩৯৯৬৭.৫৯৪ 

(৭৬১) 
৮৫৯৪৬ ২০১৭৭৫৮১ 

২০১৬ 
০.৬২০ ৫৬৬৫২৫ ২৭৫.৬৮ ৩৬৬.৭৮৫ ২৮৪২০৪ 

৪৭১০৪.৬৫৫ 

(৮৯৪) 
১৫২৭৪০ ২৯৪৫০১৭৮ 

২০১৭ 
৫.০৫০ ৭২০৮৪৩ ৩৩৮.৭২ ৪০১.৬৩৩ ১৭৫৮০৬ 

৬৯৯৮৯.৫০৮ 

(৫৩৮) 
১০৯০৬৩ ৪০০৭৯৪৪৩ 

২০১৮  

 
০.৭৫০ ৭১৫৫২৯ ৫৩৯.৯৫ ৪৫১.৫০৬ ১০৫৭১৯ 

৬০২৯৫.১২৪ 

(২৭২) 
১২৮৭০৮ ৫৩০৪৮৫৪৮ 

২০১৯ 

(জুন) - ৪৬০৭৩৭ ৭৪.৪ ১৯৫.৬৩ ৫২০৬২ 
১৭৮৫২.১ 

(৩৫) 
১৪৫৯৪ ১৬৪৩৯৮৭০ 
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৪. ২০১৪-জুন ২০১৯ প মন্ত পনরিানলত র্ােক অপরাধ সাংক্রান্ত কর্াবাইল ককাথট মর পনরসাংখ্যান: 

 

সাল অনভ ান র্ার্লা কগ্রিতার সাজাপ্রাপ্ত আসার্ী 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০১৪ ১৪,৮১৫ টি ৭,৯৪৮ টি ৮,৩২০ জন ৮,৩২০ জন 
২০১৫ ১৪,৯৩৭ টি ৭,৪৮৭ টি ৭,৮২৩ জন ৭,৮২৩ জন 
২০১৬ ১৩,৫৪১ টি ৬,৪৩০ টি ৬,৫৯২ জন ৬,৫৯১ জন 
২০১৭ ১২,২১২ টি ৫,৯৯১ টি ৬,০৪৪ জন ৬,০৪৪ জন 
২০১৮  ১৩,৮২১ টি ৬,৭৭৬ টি ৬৮,৬৬ জন ৬৮,৬৬ জন 
২০১৯ (জুন) ৫,৮০৪ টি ৩,১১৪ টি ২,১২১ জন ৩,১২১ জন 

 

৫. ২০১৪- জুন ২০১৯ প মন্ত োথয়রকৃত র্ােক অপরাধ সাংক্রান্ত র্ার্লা ননষ্পনির নববরর্: 

 

বের 
নবিার ননষ্পন্ন র্ার্লা সাজা/খালাসপ্রাপ্ত আসানর্ নবিারাধীন 

র্ার্লা সাজা খালাস কর্াট সাজাপ্রাপ্ত খালাসপ্রাপ্ত কর্াট 

২০১৪ ১৭১৬ (৬৪%) ৯৭৩ ২৬৮৯ ১১৭৫ (৫২%) ১১১২ ২২৮৭ 

৫৬,১৭৩ টি 

২০১৫ ৮৯২ (৪৭.৬%) ৯৮১ ১৮৭৩ ৯৭১ (৪৮.২%) ১০৪২ ২০১৩ 

২০১৬ ২৩৫৬ (৪২%) ২৯৯২ ৫৩৪৮ ২৯২৭ (৩৯%) ৪২০৬ ৭১৩৩ 

২০১৭ ১০১৬ (৪০%) ১৫২৮ ২৫৪৪ ১০৬৫ (৪০%) ১৬১৫ ২৬৮০ 

২০১৮ ৫৯২ (৪২%) ৮৪৩ ১৪৩৫ ৬৩১ (৪১%) ৯১১ ১৫৪২ 

২০১৯ (জুন) ২০৯ (৩৭%) ৩৬২ ৫৭১ ২২৩ (৩৭%) ৩৮২ ৬০৫ 

 

ক্ষনত হ্রাস (Harm Reduction) কা মক্রর্ : 

র্ােকননভমরেীলতা োরীনরক ও র্াননসক অসুস্থতার নার্ান্তর র্াত্র। র্ােকদ্রব্য বারবার গ্রহথর্র র্ে নেথয় ওই র্ােথকর 

প্রনত করািীর োরীনরক ননভমরেীলতা বৃনে পায়। িথল র্ােকননভমরেীল ব্যনক্ত না িাইথলও তাথক পুনরায় র্ােক গ্রহর্ 

করথত হয়। ক্রর্ািত র্ােক গ্রহথর্ েরীথরর ওজন কর্থত োথক, অননদ্রা, অনাহার, অননয়র্, অ ত্ন ইতোনের র্ে নেথয় 

েরীর শুনকথয়  ায়। সাম্প্রনতক সর্থয় সবথিথয় কবনে ভয়াংকর নহথসথব নবথবিনা করা হয় ইয়াবা। বাাংলাথেথে বতমর্াথন 

র্ােক নহথসথব ইয়াবা সবথিথয় কবনে ব্যবহৃত হয়। এর িথল নকডনন, নলভার ও ফুসফুস ক্ষনতগ্রস্ত হয়। েী মথর্য়াথে 

ক ৌনক্ষর্তা নষ্ট হথয়  ায়। এোো, রক্তিাপ কবথে  াওয়া এবাং সন্তান উৎপােন ক্ষর্তাও নষ্ট হথয় ক থত পাথর। 

1. কিননসনডল একসর্য় প্রধান র্ােক নেল। ইয়াবা আসার পর কিননসনডথলর ব্যবহার নকছুটা হ্রাস কপথয়থে। 

এর প্রভাথব ক্ষুধা নষ্ট হথয়  ায়, েরীর প মাপ্ত পুনষ্ট পায় না। িথল স্বাস্থে নষ্ট হওয়ার আেঙ্কা োথক। 

ইয়াবার র্থতা কিননসনডলও ক ৌনক্ষর্তা নষ্ট কথর কেয়। অন্যান্য গুরুেপূর্ ম অঙ্গ ক্ষনতগ্রস্ত হয়; 

2. কহথরাইন কসবথন নলভার সর্স্যা, ফুসফুথস সাংক্রর্র্, তীব্র ককাষ্ঠকাঠিন্য, নকডনন করাি, হাট ম ও েথক 

সর্স্যা, কহপাটাইটিস, নারীথের সন্তান জন্মোথন অক্ষর্তা, িভমপাত ইতোনে হথত পাথর। আনির্ কখথল 

শ্বাসকষ্ট হথত পাথর,  া কেথক অবথিতন হথয় পো এবাং কবনে পনরর্াথর্ কখথল মৃতুেও হথত পাথর। মুখ ও 

নাক শুনকথয়  াওয়া, বনর্ বনর্ ভাব ও ককাষ্ঠকাঠিন্য হয়; 

3. অনতনরক্ত র্দ্যপাথন নলভার নসথরানসস কেথক শুরু কথর কর্ মক্ষর্তা হানরথয় কিথলন অথনথক। র্াত্রানতনরক্ত 

র্দ্যপাথন নবশ্বব্যাপী নবপুলসাংখ্যক র্ানুষ অকাথল মৃতুেবরর্ কথর। িথবষর্ায় কেখা কিথে, ২০০টি নানা 

ধরথনর অসুখ-নবসুখ হথত পাথর র্াত্রানতনরক্ত অোলথকাহল পাথন; 

 

 



46 

 

4. িাঁজা নেরার ক্ষনত কথর, িথল রক্ত সঞ্চালথন সর্স্যা হয়। কসই সথঙ্গ র্নস্তথের নবকৃনতর কারথর্ 

স্মৃনতেনক্তর সর্স্যা কেখা কেয়। পুরুথষর কটনেকুলার কোন্সার হথত পাথর। স্নায়ুতথন্ত্রর ক্ষনত হয়, কথর্  ায় 

দৃনষ্টেনক্ত; 

5. ক্ষনত হ্রাথসর অাংে নহথসথব র্ােকাসক্তথের সুস্থ জীবথন নিনরথয় আনার জন্য সরকানর ও কবসরকানর 

প মাথয় ননরার্য় ককন্দ্র স্থাপন কথর নিনকৎসা কেওয়া হথে। কেথে র্ােকাসক্ত করািীথের নিনকৎসার জন্য 

সরকানরভাথব ৪টি ননরার্য় ককন্দ্র আথে,  া কর্াট র্ােকাসক্ত করািীর তুলনায় এথকবাথরই অপ্রতুল। 

এোো ২০১৯ সাথলর কর্ প মন্ত কবসরকানর প মাথয় ৩০৪টি র্ােকাসনক্ত নিনকৎসা ও পুনব মাসন ককন্দ্র 

পনরিালনার লাইথসন্স কেওয়া হথয়থে, ক গুথলার কর্াট কবড ৩৭৯০টি।  

 

1. নবশ্বর্াথনর ননরার্য় ককন্দ্র প্রনতষ্ঠার উথদ্যাি : 
কেথের র্ােকাসক্তথের োরীনরক ও র্াননসক নিনকৎসার জন্য সরকানরভাথব ঢাকা, িট্টগ্রার্, খুলনা ও রাজোহীথত 

১টি কথর র্ােকাসনক্ত ননরার্য় ককন্দ্র রথয়থে। পাোপানে কবসরকানর প মাথয় ৪১টি কজলায় ৩১৩টি র্ােকাসনক্ত 

ননরার্য় ককন্দ্র িথে উথঠথে।  

অনধেপ্তথরর র্হাপনরিালথকর কনর্তথে একটি টির্ িত ২৪/০৮/২০১৮ তানরথখ ভারথত ০৭নেন ব্যাপী সির কথরন 

এবাং কসখানকার (1) National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, 

India (2) SDS Electronics Pvt. Ltd, Panchkula, Haryana India (3) Alpha Healing 

Center (4) Sunshine Wellness Center, Mumbai, India (5) Anantta Humanversity 

Pvt. Ltd, Mumbai, India (6) Juvenile Rehab Center  পনরেে মন কথরন। সিথরর অনভজ্ঞতাথক 

কাথজ লানিথয় বাাংলাথেথে নবশ্বর্াথনর ননরার্য় ককন্দ্র প্রনতষ্ঠার জন্য অনধেপ্তর কাজ করথে।     

সরকানর নিনকৎসা ককথন্দ্র নবনার্মথল্য করািীথের োকা, খাওয়া, ওষুধপত্র ও নিনকৎসা কেয়া হথয় োথক। এর্ননক সব 

সরকানর র্ােকাসনক্ত ননরার্য় ককথন্দ্র করািীর পাোপানে অনভভাবকথেরও নবথেষ কাউনন্সনলাংথয়র ব্যবস্থা রথয়থে। 

কারর্ এসব কক্ষথত্র নিনকৎসার পাোপানে করািী ও অনভভাবকথের সথিতনতা খুবই জরুনর। র্ােকথসবীথের স্বাভানবক 

জীবথন নিনরথয় আনথত র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তথরর ননয়ন্ত্রর্াধীন সরকানরভাথব ঢাকা, িট্টগ্রার্, রাজোহী ও খুলনা 

কজলায় ৪টি র্ােকাসনক্ত ননরার্য় ককন্দ্র রথয়থে,  ার বতমর্ান কবড সাংখ্যা ১৯৯টি। এোোও সরকানরভাথব কেথের 

প্রনতটি নবভািীয় েহথর ২০০ েয্যার র্ােকাসনক্ত ননরার্য় ককন্দ্র স্থাপথনর উথদ্যাি গ্রহর্ করা হথয়থে।   

১৯৮৮ সাথল কতজিাঁও নেে এলাকায় ২৫ েয্যার একটি নন-কপনয়াং ওয়াড ম এবাং গুলোন এলাকায় ১৫ েয্যার একটি 

কপনয়াং ওয়াড ম সম্বনলত র্ােকাসনক্ত ননরার্য় ককন্দ্র স্থানপত হয়। ১৯৯০ সাথল কতজিাঁও নেে এলাকায় অবনস্থত 

র্ােকাসনক্ত ননরার্য় ককন্দ্রথক ককন্দ্রীয় র্ােকাসনক্ত ননরার্য় ককন্দ্র নহথসথব ক াষর্া করা হয়,  ার কবড সাংখ্যা 

৪০টি। তন্মথে ২৫টি নন-কপনয়াং এবাং ১৫ টি কপনয়াং। িত ১০.১২.২০১৩ তানরথখ ককন্দ্রীয় র্ােকাসনক্ত ননরার্য় 

ককথন্দ্র র্ােকাসক্ত নেশু/পেনেশুথের নিনকৎসার জন্য ১০টি কবড বৃনে কথর এটিথক ৫০ কবড-এ উন্নীত করা হয়। িত 

১৮ জানুয়ানর, ২০১৮ তানরথখ ৫০ কবথডর ননরার্য় ককন্দ্রথক ১০০ কবথড উন্নীত করা হয়। নারী র্ােকাসক্তথের 

নিনকৎসা সুনবধাসহ বতমর্াথন ককন্দ্রীয় র্ােকাসনক্ত ননরার্য় ককন্দ্রটি ১২৪ কবথড উন্নীত করা হথয়থে। 

র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তথরর ননয়ন্ত্রর্াধীন সরকানর র্ােকাসনক্ত ননরার্য় ককন্দ্রসর্মথহর নববরর্ : 

ক্রনর্ক ননরার্য় ককথন্দ্রর নার্ কবড সাংখ্যা অবস্থান 
োনয়েপ্রাপ্ত কর্ মকতমার 

পেনব ও কিান নাং 
র্ন্তব্য 

১. ককন্দ্রীয় র্ােকাসনক্ত 

ননরার্য় ককন্দ্র 

১২৪ 

র্নহলা: ২৪ 

পুরুষ: ৯০ 

নেশু: ১০ 

৪৪১ কতজিাঁও নেে 

এলাকা, ঢাকা-১২০৮ 

নিি কনসালথটন্ট 

কিান : 

অনভভাবকথের সাথে 

সাপ্তানহক 

কনসালট্যানন্স ব্যবস্থা 

িালু রথয়থে।  

 ২. নবভািীয় র্ােকাসনক্ত 

ননরার্য় ককন্দ্র 

২৫ ১১৫ পাঁিলাইে আ/এ, 

িট্টগ্রার্ 

তত্ত্বাবধায়ক 

কিান : 
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৩. নবভািীয় র্ােকাসনক্ত 

ননরার্য় ককন্দ্র 

২৫ ২৪/২ উপ-েহর, 

রাজোহী 

তত্ত্বাবধায়ক 

কিান : 

৪. নবভািীয় র্ােকাসনক্ত 

ননরার্য় ককন্দ্র 

২৫ ১০৯ এর্ এ বারী সেক, 

কসানাডাঙ্গা বাইপাস, 

 ল্ল   রী, খুলনা 

তত্ত্বাবধায়ক 

কিান : 

 

র্ােকাসক্ত ক  ককাথনা ব্যনক্ত সরকানর ও কবসরকানর ননরার্য় ককন্দ্রগুথলাথত নিনকৎসা কসবা গ্রহর্ করথত পাথরন। 

সরকানর ননরার্য় ককথন্দ্র েনরদ্র র্ােকাসক্তথের নবনার্মথল্য এবাং অন্যান্য র্ােকাসক্তথের স্বের্মথল্য আবানসক ও 

অনাবানসক নিনকৎসা ও পরার্ে ম কসবা প্রোন করা হয়। জুন ২০১৯ প মন্ত সরকানর র্ােকাসনক্ত ননরার্য় ককন্দ্র হথত 

আন্তঃনবভাথি ৮,১৮০ জন এবাং বনহনব মভাথি ১৪,২৫৭ জন করািীথক নিনকৎসা কসবা প্রোন করা হথয়থে।  

2. সরকানর প মাথয় নিনকৎসাপ্রাপ্ত র্ােকাসক্ত করািীর পনরসাংখ্যান : 

 

সাল 
আন্তঃনবভাি বনহঃনবভাি 

কর্াট করািী নতুন করািী 
পুরাতন 

করািী পুরুষ নেশু পুরুষ র্নহলা 

২০১১ ৬৭৩ ০ ১৯১২ ০ ২৫৮৫ ১৭০৯ ৮৭৬ 

২০১২ ২৯৭৮ ৪ ৭৭০৫ ৬২ ১০৭৪৯ ৫৬৩৮ ৪১১১ 

২০১৩ ১৫৪৭ ০ ৬৫৪২ ১৯ ৮১০৮ ৪১৬০ ৩৯৪৮ 

২০১৪ ২৭৭৩ ১ ৭৫৬৬ ২৪ ১০,৩৬৪ ৪৯৬৮ ৫৩৯৬ 

২০১৫ ২২৩০ ৮ ৭২৪৩ ৩ ৯৫০৪ ৪৩০২ ৫২০২ 

২০১৬ ৩৬১১ ৪৭ ৯১১৪ ৪৩ ১২৮১৫ ৮০৮২ ৪৭৩৩ 

২০১৭ ৪৬৭৯ ৭৪ ৯৯০৭ ২৮ ১৪৬৮৮ ৯১৫৩ ৫০৭৬ 

২০১৮ ৮৯০০ ৮০ ১৪১৬৬ ৯১ ২৫১৪৩ ১২৯০৮ ১২২৩৩ 

২০১৯  

(জুন প মন্ত) 

৪৪৭১ ৫৭ ৯৭০০ ১৭৭ ১৪৪০৫ ১১৬৩৪ ২৭৭১ 

 

3. কবসরকানর প মাথয় লাইথসন্সপ্রাপ্ত র্ােকাসনক্ত ননরার্য় ককথন্দ্র নিনকৎসাপ্রাপ্ত করািীর সাংখ্যা : 

 

সাল নিনকৎসাপ্রাপ্ত করািীর সাংখ্যা 

২০১২ ৪৫০৯ 

২০১৩ ৫৩৮০ 

২০১৪ ৪৯৬৮ 

২০১৫ ৬৯১২ 

২০১৬ ৯৩৯৭ 

২০১৭ ১০৬৬৭ 

২০১৮ ১২৮৯২ 

২০১৯ (জুন প মন্ত) ৭০৬৫ 
 

4. র্ােকাসক্ত করািী ও পনরবাথরর জন্য কাউথন্সনলাং কসবা প্রোন : 

পানরবানরক কাউথন্সনলাং কসবা প্রোথনর লথক্ষে িত ৭-১০-২০১৫ তানরথখ পানরবানরক কাউথন্সনলাং কসবা পুনরায় 

িালু করা হথয়থে। সপ্তাথহর প্রনত বুধবার ককন্দ্রীয় র্ােকাসনক্ত ননরার্য় ককথন্দ্র কবলা ১১.০০টা হথত কবলা ১টা 

প মন্ত পানরবানরক কাউথন্সনলাং কসবা কেওয়া হথে। সপ্তাথহ প্রায় ৩০-৩৫ জন পানরবানরক কাউথন্সনলাং কসবা গ্রহর্ 

কথর োথক। জুন, ২০১৯ প মন্ত ককন্দ্রীয় র্ােকাসনক্ত ননরার্য় ককথন্দ্র ৬০২৫ জনথক এ কসবা প্রোন করা হথয়থে। 
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5. ইথকা প্রনেক্ষর্ : 
Colombo Plan Gi Aaxb International Centre for Certification and Education of 

Addiction Professionals (ICCE) এর ব্যবস্থাপনায় বাাংলাথেথে র্ােকাসক্তথের নিনকৎসায় 

ননথয়ানজত নিনকৎসক, র্থনানিনকৎসক ও কাউনন্সলরির্থক ৯টি কানরকুলাথর্র উপর ২০১৩ োবল Training 

of Trainers (TOT) প্রনেক্ষর্ কা মক্রর্ শুরু হয়।  নডথসম্বর, ২০১৭ তানরথখ ২৩টি কানরকুলাথর্র উপর 

প্রনেক্ষর্ প্রোন কেষ হয়। প্রনেক্ষর্প্রাপ্ত ১৪ জন জাতীয় প্রনেক্ষক (National Trainers) কেথে ননবনন্ধত 

কবসরকানর র্ােকাসনক্ত ননরার্য় ককথন্দ্র নিনকৎসা কসবায় ননথয়ানজত এনডকেনাল প্রথিেনালথের প্রনেক্ষর্ 

প্রোন করথেন। ২০১৩ সাথল ৩টি ব্যাথি ৬০ জন, ২০১৪ সাথল ৩টি ব্যাথি ৬৭ জন, ২০১৫ সাথল ১টি ব্যাথি ২৫ 

জনথক এবাং ২০১৬ সাথল ৫টি ব্যাথি ১৪৩ জন এবাং ২০১৭ সাথল ১১টি ব্যাথি ৩৩৬ জন এনডকেনাল 

প্রথিেনালথের প্রনেক্ষর্ প্রোন করা হথয়থে। এথের র্থে ৯৬ জন ৮টি কানরকুলার্ সম্পন্ন কথরথেন,  াথের 

র্থে ৬৯ জন পরীক্ষায় অাংেগ্রহর্ কথরন এবাং ২৪ জন কৃতকা ম হন। 

আসনক্ত কপোজীবীথের জন্য োরীরনবদ্যা ও ওষুধ নবজ্ঞান এবাং UTC ২: আসনক্ত কপোজীবীথের জন্য দ্রব্য 

ব্যবহার, করাি ও নিনকৎসা নবষথয়র উপর জানুয়ানর, ২০১৮ কেথক জুন, ২০১৯ প মন্ত কর্াট ১১৭২ জনথক ইথকা 

প্রনেক্ষর্ কেয়া হথয়থে। সব মথেষ ৩৫তর্ ব্যাথি ৩১ জনথক ১০ নেনব্যাপী ইথকা প্রনেক্ষর্ কেয়া হথয়থে। প্রনেক্ষথর্ 

র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তরাধীন লাইথসন্সপ্রাপ্ত র্ােকাসনক্ত ননরার্য় ককথন্দ্রর র্ে কেথক ৭ জন র্ানলক বা 

পনরিালক অাংেগ্রহর্ কথরন। বঙ্গবন্ধু কেখ মুনজবুর রহর্ান কর্নডথকল নবশ্বনবদ্যালয় (নবএসএর্এর্ইউ) কেথক ১ 

জন করইনন, ১৩ জন কর্নডথকল োি/থপ্রাগ্রার্ার/ভলানন্টয়ার এবাং ৫ জন কাউনন্সলর, নাস ম (নসটিনস) ১ জন 

অনিসার, র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তথরর ৪ জনসহ কর্াট ৩১ জন অাংেগ্রহর্ কথরন।  

 

 

   

 

ইথকা প্রনেক্ষর্ 
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6. Child Substance Use Disorder Treatment প্রনেক্ষর্ : 
Colombo Plan Gi Drug Advisory Programme এর আওতায় নেশু র্ােকাসক্তথের নিনকৎসা 

কসবা প্রোথনর লথক্ষে বাাংলাথেথের ১০ জন এবাং নবথেথের ২০ জন সহ কর্াট ৩০ জন এনডকেন 

প্রথিেনালথের প্রনেক্ষর্ কা মক্রর্ ঢাকায় অনুনষ্ঠত হয়। যুক্তরাষ্ট্র হথত আিত ৩ জন নবথেষজ্ঞ প্রনেক্ষক প্রনেক্ষর্ 

প্রোন কথরন। প্রনেক্ষথর্র িথল নেশু র্ােকাসক্তথের নিনকৎসা সুনবধা সম্প্রসানরত হথয়থে। 

7. ঢাকাস্থ ককন্দ্রীয় র্ােকাসনক্ত ননরার্য় ককথন্দ্র র্ােকাসক্ত নেশুথের নিনকৎসা প্রোন : 

নবিত ২০১৩ সাথল ঢাকার কতজিাঁওস্থ ককন্দ্রীয় র্ােকাসনক্ত ননরার্য় ককথন্দ্র র্ােকাসক্ত নেশু/পেনেশুথের জন্য ১০ 

েয্যার নিনকৎসা সুনবধা িালু করা হয়। নেশু র্ােকাসক্তথের নিনকৎসার জন্য র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর এবাং ঢাকা 

আহ্োননয়া নর্েথনর র্থে িত ০৬-০২-২০১৯ তানরথখ একটি সর্থ াতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। উক্ত স্মারক অনু ায়ী 

আহ্োননয়া নর্েন ককন্দ্রীয় র্ােকাসনক্ত ননরার্য় ককথন্দ্র র্ােকাসক্ত নেশুথের কপ্ররর্ কথর। ককন্দ্রীয় র্ােকাসনক্ত ননরার্য় 

ককথন্দ্র তাথের নিনকৎসা কসবা প্রোন করা হয়। পরবতীথত এক র্াস নিনকৎসা কেথষ পুনব মাসথনর জন্য তাথেরথক আবার 

আহ্োননয়া নর্েথনর কাথে কিরত কেয়া হয়। ২০১৮-২০১৯ অে মবেথর র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর কর্তমক ১৭২ জন 

পেনেশুথক নিনকৎসা কসবা প্রোন করা হথয়থে। 

ককন্দ্রীয় রাসায়ননক পরীক্ষািার আধুননকীকরর্ এবাং নবভািীয় প মাথয় এর সুথ াি সম্প্রসারর্ : 

অনধেপ্তথরর আওতাধীন ককন্দ্রীয় রাসায়ননক পরীক্ষািার র্ােক র্ার্লায় জব্দকৃত আলার্থতর নমুনা রাসায়ননক 

পরীক্ষার জন্য কেথের একর্াত্র স্বীকৃত প্রনতষ্ঠান। র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর োোও কেথে র্ােক অপরাধ ননয়ন্ত্রথর্ 

সাংনিষ্ট অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বানহনী কর্তমক জব্দকৃত র্ােক আলার্থতর নমুনার রাসায়ননক পরীক্ষর্ 

নরথপাট ম নবনা নি-কত স্বে সর্থয়র র্থে প্রোন করা হয়। প্রনত বের িথে প্রায় ৫০ কেথক ৬০ হাজার র্ােক র্ার্লার 

নমুনার পরীক্ষার নরথপাট ম প্রোন করা হয়।২০১৮-২০১৯ অে মবেথর এ জাতীয় ৪৬৬৬৩টি নরথপাট ম প্রোন করা হথয়থে।  

1. র্ােকদ্রথব্যর পরীক্ষর্ নরথপাট মসর্মহ দ্রুত প্রোন এবাং সরকাথরর ব্যয় সােথয়র জন্য সরকার কেথের প্রনতটি 

নবভািীয় কা মালথয় রাসায়ননক পরীক্ষািার স্থাপন করার লথক্ষে কাজ করথে। িট্টগ্রাথর্ নবনননর্ মত র্ােকদ্রব্য 

ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তথরর নবভািীয় ভবথনর িতুে ম তলায় রাসায়ননক পরীক্ষািার স্থাপথনর কাজ কেষ হথয়থে। উক্ত 

পরীক্ষািাথর কা মক্রর্ িালুকরথর্র জন্য নবনভন্ন কোটািনরর ২১টি  পে সৃজথনর কা মক্রর্ িলর্ান রথয়থে; 

2. র্ােকদ্রথব্যর নমুনা পরীক্ষথর্র  ন্ত্রপানত 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 ক্রথয়র পেথক্ষপ গ্রহর্ করা হথয়থে। এোো, ককন্দ্রীয় 

রাসায়ননক পরীক্ষািাথর কর্ মরত পরীক্ষকথের তবথেনেক ও আধুননক প্রনেক্ষথর্র ব্যবস্থা গ্রহর্ করা হথয়থে ; 

3. ঢাকাস্থ ককন্দ্রীয় রাসায়ননক পরীক্ষািাথরর ১টি এবাং িট্টগ্রার্স্থ রাসায়ননক পরীক্ষািাথরর ১টি সহ কর্াট ২টি 

ল্যাবথরটনর কক্ষথক KOICA ’র েহায়িায় আন্তজমানতক র্াথন উন্নীতকরথর্র কা মক্রর্ ইথতার্থে সম্পন্ন করা 

হথয়থে ; 

4. র্ােকদ্রথব্যর তাৎক্ষনর্ক পরীক্ষথর্র জন্য কেেীয় প্রযুনক্ত ব্যবহার কথর উৎপানেত আন্তজমানতক র্াথনর ‘ড্রাি 

কটনোং নকট বক্স’ কসনাবানহনী, নবনজনবসহ অনধেপ্তথরর ৬৪টি কজলা কা মালথয় সরবরাহ ও ব্যবহাথরর প্রনেক্ষর্ 

প্রোন করা হথয়থে ; 

5. পরীক্ষািার তো প্রযুনক্তথত আধুননকায়ন হওয়ায় এ সরকাথরর সর্য় রাসায়ননক পরীক্ষর্ নরথপাট ম হাথত কলখার 

পনরবথতম কনম্পউটাথর কথম্পাজ কথর কর্াবাইল কর্থসথজর র্ােথর্ দ্রুত সর্থয় প্রোন করার িথল র্ােক 

অপরাধ সাংক্রান্ত র্ার্লাসর্মথহর নবিার কা মক্রর্ েরানন্বত হথে । 
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5.1 ২০১৪-২০১৮ প মন্ত অনধেপ্তথরর ককন্দ্রীয় রাসায়ননক পরীক্ষািাথর আলার্থতর পরীক্ষর্ ও নরথপাট ম প্রর্য়থনর 

পনরসাংখ্যান ননথে কেওয়া হথলা : 

সাল 
নমুনা পরীক্ষর্ ও নরথপাট ম প্রর্য়থনর সাংখ্যা 

পথজটিভ কনথিটিভ কর্াট 

২০১৪ ৩৭,৮৭১ ১১ ৩৭,৮৮২ 

২০১৫ ৪৩,২১৩ ০২ ৪৩,২১৫ 

২০১৬ ৫০,৮০৬ ০২ ৫০,৮০৮ 

২০১৭ ৬৭,৮০১ ০০ ৬৭,৮০১ 

২০১৮ ৫৩৬০২ ০০ ৫৩৬০২ 

২০১৯ (জুন প মন্ত) ২২২৫২ ০০ ২২২৫২ 

 

আন্তজমানতক পনরর্ন্ডথল র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর : 

র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রথর্ বাাংলাথেে ও ভারথতর র্থে এ প মন্ত র্হাপনরিালক প মাথয় ননয়নর্ত নব-পানক্ষক সভা অনুনষ্ঠত 

হথে। পাোপানে ইয়াবা পািার করাধকথে বাাংলাথেে ও নর্য়ানর্াথরর র্থে এ প মন্ত ৩টি নব-পানক্ষক তবঠক অনুনষ্ঠত 

হথয়থে। প্রনতটি সভাথতই নর্য়ানর্ারথক ইয়াবার উৎপােন ও প্রবাহ বন্ধ করার জন্য এবাং নর্য়ানর্ার সীর্াথন্ত অবনস্থত 

ইয়াবা ততনরর কারখানা সম্পথকম কিাথয়দা তথ্য নবননর্য়সহ প্রথয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহথর্র জন্য অনুথরাধ করা হয়। 

    দ্রব্য    ন্ত্র         এ   ক্ষে       ছু    ক্ষ  গ্রহ       ,  ে  - 

1. ২০০৬      স্ব ক্ষ            -ভ                               ব্য হ            ি-   ক্ষ  

চু ি        উভ           ড   এ জ ি   হ          ে       ি-   ক্ষ  ৫টি  ভ   নু ি  হ    । 

     ষ  ভ টি    ২১-২২,  ড  ম্ব  ২০১৬      ে       ল্ল    নু ি  হ     । 

2.     দ্রব্য    ন্ত্র           -             ে ১৯৯৪      স্ব ক্ষ    চু ি  আ     উভ        

    দ্রব্য    ন্ত্র   র্ত   ক্ষ   র্থ   ভ  ১৫-১৭   ভম্ব , ২০১১ ই   গু  ,  ি     ি-   ক্ষ   ভ  ২০১৫ 

      ৫-৬    ঢ     এ   র্ত     ভ  ২০১৭       ২০-২২ আ স্ট      ে ই   গু    নু ি  হ    । 

3.         -  ক্ষ          ২০১৩      The Supreme Prosecutors Office (SPO), 

Republic of Korea-এ  Narcotics Division                দ্রব্য    ন্ত্র  

            র্থ  হ ে     মূ   আন্তঃ ম্প   স্থ     হ    । দুই       দুই    ড   এ জ ি    ে 

আন্তঃ ম্প   স্থ     হ     Republic of Korea     দ্রব্য    ন্ত্র            ক্ষ    বৃ ি, 

আধু     যু ি     জ স্ট       হ                ক্ষ       হ  হুমূে   হ ে       জন্য    ক্ষ  

গ্রহ       ।         KOICA-এ   হ ে       Illicit Drug Eradication and 

Advance Management through IT (I DREAM it)    ষ             হ     

  ল্প   স্ত      হ ে। 

4. ১৯৯৫      ই         র্থ         স্ম    স্ব ক্ষ  হ । ২০১৩           ল্ল স্থ যুি   ে  DEA 

  ি       র্থ MOU  ম্প    হ    । এ     চু ি           স্ম                জ   নুে    

                           ব্য হ            ি   ক্ষ     ভন্ন  থ্য আ   -         হ ।  

 

       মূ         দ্রব্য    ন্ত্র          র্ত   গৃহ   উ ল্লে ে গ্য    ক্ষ  মূহঃ 

1.     দ্রব্য    ন্ত্র  আই , ২০১৮ এ     র্থ          ে  ড    স্ট                   জ       

     । এ  ড় ,       ি    ি      ড    স্ট   ল্প   স্ত         ক্ষে  ড              হ    ।  
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2.        স্ব  ে ন্ত্র     র্ত ে ‘জ                    টি’,  জ            ভ     ে  জ    ে      

‘ জ       দ্রব্য    ন্ত্র            টি’ এ   উ  জ        হ            ভ     ে ‘উ  জ   

    দ্রব্য    ন্ত্র            টি’      ।  জ     উ  জ    ে          টি          ভ  হ ।  

3. এ  ি     ন্ট    টি    ি ন্ত              দ্রব্য    ন্ত্র         হ     আই              স্থ   

  ন্ব           টি এ    ক্স  জ           ি ই                     স্ক ি     ঠি  হ    ।       

   টি                         ভে                ।  

4.          হ        ি হ             ই       নু     ক্র  ন্ব   বৃ ি              হ       জন্য 

স্থ   ভ    ৩১ জ      এ টি স্ব   ম্পূ     ি  স্থ        ে  ক্র             । এ  ড়           ১ 

জ              র্ত ে ৯   স্য    ষ্ট এ টি  স্থ               ে  ক্র           হ ে। মূ     ৌ  র্থ 

  ি         গ       এ    ড়   র্থ   হ  ড় ৪৬.৫                ন্ত হ             ই     

 নু           ল্প  স্থ   ভ    স্থ            গুরুেপূ   ভূ              ।      ি এ      

    দ্রব্য    ন্ত্র    ে  ক্র   জ             ক্ষে ১টি        স্থ        হ    ।       ি          

 ক্ষ    বৃ ি  জন্য ১০ জ  ব্য         আ       যুি     হ    । এ  ড়   ৪টি     ন্ত  ী         

 জ    ১০ জ      ব্য         আ       যুি     হ    । 

5.          র্থ  গ      ে     দ্রব্য    ন্ত্র  আই , ২০১৮      হ     এ   আই টি ২৭/১২/২০১৮ 

    ে হ     ে     হ    । এ আই        ব্য         থ্য ভূ                   রু ি       

   স্ত          ে       । ই     ব্য        ব্য     পৃি   ষ       রু ি এ আই        চ্চ    স্ত 

মৃত্যে ন্ড         ে  হ    । এ আই    আ          ই          আ     বৃ ি     হ    । ২০১৮-

২০১৯  র্থ                     ই            খ্য  ৭০১১টি। 

6.     দ্রব্য    ন্ত্র            নুকূ            ন্ত ভ             হ    । ি                    

               ে ব্য    উৎ  হ   উদ্দ     সৃ ষ্ট      । 

7. ইন্ট         ইউ    স্থ   ,  ক্র      ড    ম্য   জ  ন্ট    স্ট    লু   , উন্ন       ন্দ  েন্ত্র     ক্র , 

     ই  ট্র্ে     স্থ   ,         ি    েন্ত্র     ক্র ,   ৌ ইউ    স্থ   , ড   স্ক   ড ইউ    স্থ   , 

 ড জ    ি       ই  ভ স্ট     ল্য   স্থ           গুরুেপূ       ল্প   হ         হ    । জু  ই, 

২০১৭ হ   এ  ে  ন্ত        -২৫টি,   ম্পউ   -১৮টি, ল্য    -১২টি,   জক্ট -২টি,   ড় -১৮টি,        

      -০২টি এ    হ         হ       ই  ে  ন্ত      জন্য ইউ  ি              ে                 

চূড় ন্ত        জ            । 

8.                 ে       ১ জ       হ  ম্য  জ ে    যুি     হ    ,  ে           থ্য   ভ ি   

                 রু ি      ই                    ে     ৎক্ষ       স্ত          । উি      হ  

ম্য  জ ে  ২০১৮-২০১৯  র্থ        ৭০৬৯জ              ভন্ন          জ             । 

9.     দ্রব্য    ন্ত্র  আই , ২০১৮ এ     র্থ          ে এে     হ          ;   ই  ি,       ,  ি    

    শুল্ক         ; আ  কৃ   স্ত্ি    ক্ষ      ষ্প ি           ে ড়  চূড় ন্ত        জ            ।  

10. ঢ      ন্দ্র          ি           ন্দ্র  আধু           ক্ষে       ড     ে   ই     ইক্র   

    ল্প                   হ    ।  

11. ৭টি   ভ      হ   ২০০  য্য      ষ্ট        ি          পু         ন্দ্র           ল্প   ড     

পু          হ ে । 
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1.      দ্রব্য    ন্ত্র              ক্ষ  এ   ড            ষ       ল্প   ড              ে  ক্র  

           । 

 

১৩. র্ােক অপরাধ ের্থন  ানবাহন সরবরাহ : 

অনধেপ্তথরর র্ােক অপরাধ ের্ন কাথজ র্াঠ প মাথয় কর্ মরত কর্ মকতমা-কর্ মিারীির্ সবথিথয় গুরুেপূর্ ম ভূনর্কা পালন 

কথর।  অনধেপ্তথরর অনুকূথল ৪৯টি  ানবাহন ক্রথয়র অনুথর্ােন পাওয়া কিথে। এর িথল অনধেপ্তথরর সানব মক কা মক্রথর্ 

িনতেীলতা বােথব।  

র্ােক ননর্ম মথল র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর কর্তমক গৃহীত অন্যান্য উথেখথ াগ্য পেথক্ষপসর্মহ : 

সেকেই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) 

এের্ র্জ’র ৩.৫.১ নাং োবগ িে বাস্তবায়বনর অাংে র্হবেবব গি ১৯.১১.২০১৭, ২৮.০১.২০১৮ ও ১৩.০৩.২০১৮ িার্রবখ 

যথাক্রবম স্বাস্থে সেবা র্বভাগ, িথ্য মন্ত্রণালয় এবাং মাের্মক ও উচ্চ র্েক্ষা র্বভাবগ সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর উবযাবগ 

আন্ত:মন্ত্রণালয় েভা/েমাববে করা হবয়বে। এ েব েভা/েমাবববে গৃহীি র্েদ্ধান্ত/সুপার্রে েম্পবকি র্নবম্ন উবল্লখ করা 

হবলা: 

1. েভার িার্রখ : ১৯/১১/২০১৭, স্থান : স্বাস্থয্ সেবা র্বভাগ ও র্েদ্ধান্তোঃ  

(১) র্ের্ভল োজিন এবাং উপবজলা স্বাস্থে ও পর্রবার কল্যাণ কম িকিিাগণ স্ব স্ব কম িবক্ষবত্রর 

আওিার্ভক্ত মাদকাের্ক্ত র্নরাময় সকন্দ্রগুবলা পর্রদে িন কবর উক্ত সকবন্দ্রর সেবার মান 

বৃর্দ্ধর র্বষবয় সুপার্রেেহ প্রর্িববদন দার্খল করববন; 

(২) সকন্দ্রীয় মাদকাের্ক্ত র্নরাময় সকন্দ্র, সিজগাঁও এ প্রবয়াজনীয় োংখ্যক  াক্তার ও নাে ি পদায়ন 

করা হবব; 

(৩) মাদকােক্ত ব্যর্ক্তর র্ের্কৎো সেবার মান বৃর্দ্ধর লবক্ষে সজলা েদর হােপািাল ও 

সমর্ বকল কবলজ হােপািাবল ওয়া ি োংরক্ষণ ও জনবল পদায়বনর র্বষবয় সুর্নর্দ িষ্ট 

সুপার্রে প্রদাবনর লবক্ষে স্বাস্থে সেবা র্বভাগ ও সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর প্রর্ির্নর্ধ েমন্ববয় 

র্নম্নরুপ কর্মটি গঠন করা হবলা : 

 (ক) অর্ির্রক্ত ের্েব (মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ), সুরক্ষা সেবা র্বভাগ -আহবায়ক 

 (খ) পর্রোলক (হােপািাল ও র্ক্লর্নকের্মহ), স্বাস্থে অর্ধদপ্তর  -েদস্য 

 (গ) পর্রোলক, জািীয় মানর্েক স্বাস্থে ইনর্স্টটিউে   -েদস্য 

   

I DREAM it েীষ মক কানরিনর সহায়তা প্রকে 
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 (র্) মহাপর্রোলক, মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর প্রর্ির্নর্ধ  -েদস্য 

 (ঙ) সকন্দ্রীয় মাদকাের্ক্ত র্নরাময় সকবন্দ্রর প্রর্ির্নর্ধ   -েদস্য 

 (ে) মহাপর্রোলক, নার্ে িাং ও র্ম ওয়াইফারীর প্রর্ির্নর্ধ  -েদস্য 

কম িপর্রর্ধোঃ 

(১) গঠিি কর্মটি আগামী এক মাবের মবে র্বযমান আইন/র্বর্ধ পয িাবলােনা কবর 

মাদকােক্ত ব্যর্ক্তর র্ের্কৎো সেবার মান উন্নয়ন, েম্প্রোরণ, িোবধান ও 

অন্যান্য র্বষবয় সুর্নর্দ িষ্ট সুপার্রেেহ একটি স্বল্প সময়াদী কম িপর্রকল্পনা প্রণয়ন 

করববন। উক্ত কম িপর্রকল্পনার আবলাবক পরবিী কায িক্রম গ্রহণ করা হবব; 

(২) এই োবথ কর্মটি সদবে মাদকােক্ত ব্যর্ক্তর র্ের্কৎো সেবার মান উন্নয়ন ও 

েম্প্রোরবণর লবক্ষে একটি দীর্ ি সময়াদী কম িপর্রকল্পনা প্রণয়ন করবব। 

 

2. েভার িার্রখ : ২৮/০১/২০১৮, স্থান : িথ্য মন্ত্রণালয় ও র্েদ্ধান্ত : 

(১) আগামী ১ মাে ি রাি ৮ো ৫০ র্মর্নবে েকল টির্ভ েোবনল ও সরর্ ও একবযাবগ প্রোর করবব: 

“জীবনবক ভালবাসুন, মাদক সথবক দূবর থাকুন”। “এ প্রোবরর মােবম মাদবকর অপব্যবহার 

র্ববরাধী িথ্য অর্ভযান শুরু হবব” মবম ি েকল টির্ভ েোবনল ও সরর্ ও আবগ সথবক প্রবমা 

প্রোর করবব। এ োো DFP উক্ত সিাগাবনর োবথ প্রোবরর জন্য সোট্ট একটি TVC নির্র 

কসর েকল FM সরর্ ও, র্বটির্ভ ও সবেরকার্র সের্লর্ভেন েোবনবল প্রোবরর জন্য সফব্রুয়ার্র 

২০ িার্রবখর মবেই সপ্ররণ করবব এবাং প্রোর েময় িার্রখ র্বষবয় এই র্েদ্ধান্ত র্লর্খি 

আকাবর েকল TV েোবনল ও FM সরর্ ওবি সপ্ররণ করবি হবব; 

(২) মাদক র্ববরাধী প্রোর কায িক্রবম িথ্য মন্ত্রণালবয়র অর্ির্রক্ত ের্েব (েম্প্রোর) এবাং 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবরর পর্রোলক (অপাবরেন ও সগাবয়ন্দা) সফাকাল পবয়ন্ট 

র্হবেবব কাজ করববন; 

(৩) গণবযাগাবযাগ অর্ধদপ্তর কতৃিক ৬৪টি সজলায় মাদক র্ববরাধী প্রোর োংক্রান্ত প্রর্িববদন ১ 

িার্রবখর মবে উক্ত অর্ধদপ্তর অর্ির্রক্ত ের্েব (েম্প্রোর) বরাবর সপ্ররণ করবব। অর্ির্রক্ত 

ের্েব (েম্প্রোর), িথ্য মন্ত্রণালয় প্রর্িববদনটি সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর অর্ির্রক্ত ের্েব 

বরাবর প্রর্িমাবের ৬ িার্রবখর মবে সপ্ররণ করববন; 

(৪) অর্ির্রক্ত ের্েব, সুরক্ষা সেবা র্বভাগ প্রর্িমাবের ৫ িার্রবখর মবে োংগ্রহপূব িক 

প্রর্িমাবের ৬ িার্রবখর মবে অর্ির্রক্ত ের্েব (েম্প্রোর), িথ্য মন্ত্রণালয় বরাবর সপ্ররণ 

করবব; 

(৫) মাদক র্ববরাধী কম িকান্ড ও অগ্রগর্ি র্নবয় র্পআইর্  প্রর্ি মাবে সপ্রে র্রর্লজ র্দববন এবাং 

সপ্রে র্রর্লজগুবলা েকল গণমােবম প্রোবরর ব্যবস্থা করববন; 

(৬) আগামী ০১/০৩/২০১৮ িার্রখ েকাল ১১.০০ র্টিকায় েকল সজলা িথ্য অর্ফে সপ্রে র্ির্ফাং 

আবয়াজন করবব; 

(৭) সজলা পয িাবয় মাদবকর েহকারী পর্রোলক ও সজলা িথ্য অর্ফোর আবলােনা কবর 

আগামী ২০ র্দবনর মবে পূবব ি প্রস্তুিকৃি র্ফলারগুবলা সজলা, উপবজলা, ইউর্নয়ন ও 

জনবহুল স্থাবন প্রোর করবব। প্রোর্রি র্ফলার েম্পর্কিি প্রর্িববদন পরবিী মাবের ০৫ 

িার্রবখর মবে স্ব স্ব প্রধান কায িালয় সপ্ররণ করবব; 

(৮) মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী িার সুর্বধামি েময় সকন্দ্রীয় কারাগাবর আেক মর্হলা কবয়র্দ ও 

আোমীবদর োবথ োক্ষাৎ কবর িাবদরবক মাদক র্ববরাধী কম িকাবন্ড উবুদ্ধ করববন; 

(৯) ১ (এক) মাে পর পর মাননীয় প্রর্িমন্ত্রীর েভাপর্িবে েভার মােবম অগ্রগর্ি পয িাবলােনা 

করা হবব। 
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3. েভার িার্রখ : ১৩/০৩/২০১৮, স্থান : মাের্মক ও উচ্চ র্েক্ষা র্বভাগ ও র্েদ্ধান্ত : 

  (১) সদবের েকল র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন পয িায়ক্রবম মাদকর্ববরাধী কর্মটি গঠন করবি হবব; 

(২) কর্মটিগুবলার কায িক্রম েম্ববন্ধ মাের্মক ও উচ্চ র্েক্ষা অর্ধদপ্তর মার্েক র্ভর্িবি 

প্রর্িববদন োংগ্রহ করববন এবাং মাের্মক ও উচ্চ র্েক্ষা র্বভাগ, র্েক্ষা মন্ত্রণালয় ও সুরক্ষা 

সেবা র্বভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়বক প্রর্িববদন দার্খল করববন; 

(৩) র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠানগুবলাবি গঠিি মাদকর্ববরাধী কর্মটির কম িপর্রর্ধ (TOR) এবাং সুর্নর্দ িষ্ট 

র্নবদ িেনােহ একটি বার্ষ িক কম িপর্রকল্পনা নির্র করবব; 

(৪) র্েক্ষকবদর প্রর্েক্ষণেহ অন্যান্য েকল প্রর্েক্ষবণ মাদবকর কুফল র্বষবয় একটি সেেন োলু 

করবি হবব; 

(৫) প্রর্েক্ষবণ আবলােনার জন্য কনবেন্ট/মর্ উল নির্র কবর সুরক্ষা সেবা র্বভাগ, স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় এর মােবম এ র্বভাবগ সপ্ররণ করবি হবব; 

(৬) মাের্মক ও উচ্চ মাের্মক পয িাবয়র পাঠ্যপুস্তবক মাদকদ্রবব্যর অপব্যবহাবরর কুফল 

েম্পবকি র্বযমান topics ের্মহ আরও উন্নি ও িথ্য র্নভির করবি হবব;  

(৭) এ র্বষবয় মহাপর্রোলক, মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তর এবাং সেয়ারম্যান, এনর্েটির্ব 

আবলােনা কবর র্বযমান topics গুবলাবক হালনাগাদকরবণর প্রস্তাব ের্েব, সুরক্ষা সেবা 

র্বভাগ এর মােবম এ র্বভাবগ সপ্ররণ করবব; 

(৮) জািীয় র্েক্ষা ব্যবস্থা একাব র্ম (নাবয়ম)-এ অনুর্ষ্ঠি র্বর্ভন্ন প্রর্েক্ষবণ প্রর্েক্ষণাথীবদর 

র্নবয় মাদকর্ববরাধী উনু্মক্ত আবলােনা েভা আবয়াজন করবি হবব এবাং উক্ত আবলােনা 

েভায় ের্েব, সুরক্ষা সেবা র্বভাগ, মহাপর্রোলক, মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তরবক আমন্ত্রণ 

জানাবি হবব; 

(৯) মাদক পর্রহাবর র্েক্ষাথীবদর উবুদ্ধকরবণর জন্য র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন র্বিকি, র্েত্রাাংকন ও 

রেনা প্রর্িবযার্গিার আবয়াজন করােহ র্েক্ষাথীবদর সখলাধুলায় েম্পৃক্ত করবি হবব; 

(১০) উপবজলা, সজলা ও মহানগবরর র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠানের্মবহ োত্র-োত্রীবদর আবলােনা েভায় 

Recovered Addict-সদর অর্ভজ্ঞিা সেয়ার করা সযবি পাবর; 

(১১) Recovered Addict-সদর র্নবয় একটি প্রামাণ্য র্েত্র নির্র কবর িথ্য মন্ত্রণালবয়র 

মােবম প্রোবরর ব্যবস্থা করা সযবি পাবর।  

ইথনাথভেন (Innovation)  

র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তথরর ২০১8-২০১9 সাথলর  ইথনাথভেন সাংক্রান্ত কা মক্রর্ : 

ক্র. 

নং 

উদ্ভািনী উসযাসগর 

মেসরানাি  

উসযাসগর মিিরণ   ইমিত িলািল  চলিান/ 

িাস্তিাময়ত  

1 Online patient 

management 

system  

                   ন্দ্র ভ   কৃ           হ   

  স্থ  Real Time এ জ     জন্য Online 

patient management system    স্ট    লু 

   ।  

      ি          

    ৎ         হ জ    

হ  । আ ি     কৃ     

 ে    ম্প    জ    ে    

এ   আ ি         

 ভ ি  এ        ভ ি  

 ে     ভ জ      ে   । 

      
(২০১৭-১৮) 

2     ণ্য   ত্র   টি ভ 

 ি           
   চ্চত্র                    হ ে       

           ে  ক্র    ভ    এ টি     ণ্য   ত্র   

৩টি টি ভ  ি           পূ         ।  

জ         বৃ ি      এ   

       ি    খ্য  হ্র   

    । 

  স্ত      
(২০১৭-১৮) 

৩ এ ড    

  ি         ে 

হ       ক্ষ ২৫০ 

জ    ই     

                         ি           ন্দ্র 

    ৎ          জ  এ ড        ি        

 ে হ       ক্ষ ২৫০ জ        ক্ষ        

ব্য স্থ  গ্রহ । 

      ি          

    ৎ        উন্ন  হ   

এ         ি ব্য ি   

ে    সুস্থ হ   স্ব ভ     

  স্ত      

    

  স্ত  ে  

  ভজ্ঞ    
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ক্র. 

নং 

উদ্ভািনী উসযাসগর 

মেসরানাি  

উসযাসগর মিিরণ   ইমিত িলািল  চলিান/ 

িাস্তিাময়ত  

   ক্ষ  জ      ি   আ       

ব্য স্থ  হ  ।  
আ      

         

     । 

(২০১৭-১৮) 

৪               

  ে       স্ম    

ফ্রন্ট ডস্ক 

                ে       ফ্রন্ট  ড স্ক 

সু     ষ্টভ    এ জ        ে       হ  ।  ে   

                  ৯.৩০ হ   দুপু  ১২    ে  ন্ত 

      / ি   /ই-  ই          র্থী   নু ন্ধ   

 নু     গ্রহ       ।   :        নু ন্ধ   

 নু         ে   ই টি   হ      র্থ  ০২     

 র্থ  ১০টি  নু ন্ধ    নু     গ্রহ       । 

 নু ন্ধ    নু          আ     মূহ         িষ্ট 

 ডস্ক   ি           দুপু  ১২.১৫       ে 

                উি        ৩        গ্রহ  

     ।      থ্য-উ  ি  মূহ            ৪   

হ   ৫    ে  ন্ত       নু ন্ধ             

      / ি  /এ এ এ /ই               । 

মেিা প্রার্ী        অসর্ টর 

          হ  । 
      

(২০১৮-১৯) 

5  ডএ      ইভ 

         

        

    পর্ টাসয়/মিলাপর্ টাসয়  ে      অমভর্াসনর     

এ    Weblink/Andorid App এ    ে   

User friendly Form এ Operations   ক্র ন্ত 

 থ্য                   ে     Google Map 

এ  APIব্য হ       Map এ Operationsএর 

ধরণ অনুর্ায়ী মনমদ টি স্থানেমূসহ মিমভন্ন রসে মিঙ্ক 

করসি এিং এ েংক্রান্ত মরসপার্ ট তৎক্ষ্ণাৎ মপ্রন্ট করা 

র্াসি।  

েিগ্র মদসে মিলা পর্ টাসয় 

কি টকতা ও কি টচারীর তথ্য 

প্রদাসনর মক্ষ্সৈ আগ্রহ িািসি 

এিং Dash Board এর 

িাধ্যসি েরােমর েিগ্র মদসের 

মিলা পর্ টাসয়র কার্ টক্রি 

েরােমর পর্ টসিক্ষ্ণ করা েহি 

হসি। অমভর্াসনর িত 

গুরুত্বপূণ ট মিষয় েরােমর প্রধান 

কার্ টালয় মর্সক িমনর্মরং করা 

েহি হসি । 

      

(২০১৮-১৯) 

 

উির্ িি মা (Best practice ): 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তর কতৃিক র্নম্নবর্ণ িি উিম েে িাের্মহ (Good practice) র্ের্িি করা হবয়বে এবাং উিম েে িা 

অনুেরণেহ বহুল প্রোর ও প্রোবরর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবয়বে। 

১. কারাগাবর মাদকর্ববরাধী েবেিনিার্মলক কায িক্রম বাস্তবায়ন: 

সদবের কারাগারের্মবহ আেক বর্ন্দবদর একটি উবল্লখবযাগ্য অাংে মাদকােক্ত র্কাংবা মাদক সেবী। এ অবস্থায় 

মাদকােক্ত কারা বর্ন্দবদরবক মাদবকর কূফল েম্পবকি েবেিন কবর সিালার কায িক্রম হাবি সনওয়া হবয়বে। 

অর্ধদপ্তবরর বার্ষ িক কম িেম্পাদন চুর্ক্তবিও এ কাযক্রম অন্তর্ভ িক্ত আবে। উবল্লখ্য, ২০১৮-২০১৯ অথ ি বেবর র্বর্ভন্ন 

কারাগাবর সমাে ১৯৪ টি েবেিনিার্মলক কায িক্রম গ্রহন করা হবয়বে। 

২. র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন পর্রোর্লি মাদকর্ববরাধী কায িক্রম : 

বিিমান প্রজন্মবক মাদবকর অর্ভোপ সথবক মুক্ত রাখার প্রয়াবে ৩০৩৪৭ টি র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন মাদকর্ববরাধী 

কর্মটি গঠন করা হবয়বে। এ োো, ব্যবহায সস্কবল মাদবকর কুফল বণ িনা কবর র্েক্ষাথীবদর মাবি র্বিরণ করা 

হবচ্ছ। ২০১৮-২০১৯ অথ ি বেবর সমাে ২৬৫০০টি এ জািীয় সস্কল েরবরাহ করা হবয়বে । 

৩. স াপ সেস্ট :  

স াপবেষ্ট নীর্িমালা প্রণয়বনর উবযাগ গ্রহন করা হবয়বে । েরকার্র োকর্রবি প্রবববের পূবব ি স াপবেস্ট োলুর 

র্নর্মি স াপবেস্ট নীর্িমালা প্রণয়বনর কাযক্রম েলমান রবয়বে। 
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৪. সেষ্ঠ কমী র্নব িােন: 

মাদকদ্রব্য র্নয়ন্ত্রণ অর্ধদপ্তবর কমরি কমকিিা/কমোরীবদর দাপ্তর্রক কাবজর স্বীকৃর্িস্বরুপ সেষ্ঠ কমী মুল্যায়ন 

করা হবয় থাবক। ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর অর্ধদপ্তবরর সমাে  ১৬জন কমীবক সেষ্ঠ কমী র্হবেবব র্নব িােন করা 

হবয়বে। 

৫. অস্থায়ী সেকবপাস্ট :  

সদবের েীমান্তবিী সজলাের্মবহ মাদবকর অনবধ ব্যবহার র্নয়ন্ত্রবণ র্নয়র্মিভাবব অস্থায়ী সেক সপাস্ট স্থাপন কবর 

িল্লােী করা হবয় থাবক। ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর সমাে ১৭৮টি অস্থায়ী সেকবপাবস্টর মােবম মাদকর্ববরাধী 

কায িক্রম পর্রোলনা করা হবয়বে। 

র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর এর িোথলঞ্জসর্মহ : 

1. বাথজট বরাদ্দ  : কঠিন িোথলঞ্জ ননথয় কাজ কথর  াথে র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর। র্ােক আগ্রাসন কঠকাথত 

আথির কেথক বরাদ্দ বাোথনা হথলও নবপুল জনসাংখ্যার বাস্তবতায় আরও বাথজট বরাদ্দ প্রথয়াজন। নবথেষ 

কথর র্ােথকর কুিল সম্পথকম প্রিার-প্রিারর্ার র্ােথর্ জনসথিতনতার্মলক অনধক কর্ মসূনি পালথনর জন্য 

বরাদ্দ বাোথত হথব; 

2. জনবল : অতোধুননক নবনভন্ন  ন্ত্রপানত ও জনবথলর অভাব রথয়থে। র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তথরর অনুথর্ানেত 

জনবল ১,৭১৩ জন োকথলও বতমর্াথন কর্ মরত ১,১৯০ জন কর্ মকতমা-কর্ মিারী। এনথিাস মথর্থন্টর জন্য কর্ মরত 

জনবল র্াত্র ৬৫০ জন। কেথে র্ােথকর ব্যাপকতা ও প্রাদুভমাথবর তুলনায় অনধেপ্তথর জনবল খুবই স্বে। প্রায় 

১৭ ককাটি র্ানুথষর কেথে র্ােক অপরাথধর র্থতা র্ারাত্মক অপরাধ কর্াকানবলায় অনধেপ্তথরর জনবল স্বেতা 

একটি বে িোথলথঞ্জর সৃনষ্ট কথরথে। প্রনত ২,৪৬,১৫৪ জথনর নবপরীথত র্াত্র ১ জন র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ কর্ মিারী 

ননথয়ানজত। এত স্বে জনবল ননথয় র্ােথকর র্থতা ভয়ঙ্কর তবনশ্বক সর্স্যা কর্াকানবলা করা কঠিন; 

3. সর্ন্বয় : র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রথর্ ননথয়ানজত আন্তঃবানহনী ও সাংস্থার সর্ন্বয় নননিত করা বে িোথলঞ্জ। র্ােকদ্রব্য 

ননয়ন্ত্রথর্র কক্ষথত্র িানহো হ্রাস, সরবরাহ হ্রাস এবাং ক্ষনত হ্রাথসর বহুমুখী ও নবনিত্র কাথজ প্রায় ১১টি র্ন্ত্রর্ালয় 

জনেত। এথের র্থে সুসর্ন্বয় প্রথয়াজন; 

4. নতুন র্ােক : প্রনতননয়ত ননতেনতুন র্ােথকর আনবভমাব  টথে। নসনথেটিক ও কসনর্-নসনথেটিক জাতীয় ড্রািস 

(ইয়াবা, নকটানর্ন)-এর অনুপ্রথবে ননথয় সৃনষ্ট হথয়থে নতুন ভাবনার। র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তথরর িথবষর্া 

কসল ভয়ঙ্কর এ র্ােক কঠকাথত এবাং প্রনতথবনে কেেগুথলার সথঙ্গ নবোল সীর্ান্তবতী এলাকা হথয় 

র্ােকদ্রথব্যর অনুপ্রথবে করাথধর ককৌেল ননথয়ও কাজ করথে; 

5. ইয়াবার আগ্রাসন : র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ তো কেেবাসীর জন্য বতমর্াথন অন্যতর্ বে িোথলঞ্জ হথে ইয়াবা নার্ক 

র্ােকটির প্রসার করাধ করা। এর নবস্তার েহর কেথক গ্রার্ প মন্ত  থটথে। ইয়াবা বহন করা সহজসাে, নবধায় 

এর নবস্তার দ্রুত বৃনে পাথে। নবনভন্ন কেনর্র নেক্ষা প্রনতষ্ঠাথন ইয়াবার প্রসার  থটথে। শুধু কেথলরা নয়, 

কর্থয়রাও ইয়াবায় আসক্ত হথে এবাং ইয়াবা ব্যবসায় জনেথয় পেথে; 

6. লনজনেক : ড্রাি নডথটকেন  ন্ত্রপানত, অপরাধীথের ব্যবহৃত কর্াবাইল রানকাং এবাং অপরাধ ের্ন কাথজ 

 ানবাহথনর অভাব। 
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         ভ  ষ্যৎ     ল্প   গ্রহ  : 

স্বল্প মিয়াদী কি টপমরকল্পনা : 

1. িাদকদ্রে মনয়ন্ত্রণ অমধদপ্তরসক আসরা কার্ টকর এিং েমিোলী করার লসক্ষ্য মিযিান কাঠাসিাসত োপক 

পমরিতটন এসন নতুন োংগঠমনক কাঠাসিা প্রণয়ন, র্াসত নি সৃস্ট মিভাগ, আন্তিটামতক মিিান িন্দর, স্থল 

িন্দর, আইমেটি, অপাসরেনে ও মগাসয়ন্দা কার্ টক্রসির িন্য িনিল সৃিন ও  টিওএন্ডই মত র্ানিাহনেহ 

অমিে েরঞ্জািামদ অন্তর্ভ টিকরণ; 

2. স্ট্রাইমকং মিাে ট গঠনঃ িাদকপ্রিণ এলাকায় মগাসয়ন্দা তসথ্যর মভমিসত তাৎক্ষ্মণক অমভর্ান পমরচালনার িন্য 

িাদকদ্রে মনয়ন্ত্রণ অমধদপ্তসরর িহাপমরচালসকর পমরচালনায় মিসেষ স্ট্রাইমকং মিাে ট গঠন; 

3. অমধদপ্তসরর  শূন্য পসদ মনসয়াগ প্রদান; 

4. ইেলামিক িাউসন্ডেন, মেক্ষ্া িন্ত্রণালয় এিং যুি ও ক্রীিা িন্ত্রণালসয়র োসর্ েিন্বয় কসর েংমিি িন্ত্রণালসয়র 

আওতাধীন দপ্তর/েংস্থার মস্টকসহাল্ডারসদর মনসয় িাদকমিসরাধী কি টোলার আসয়ািন; 

5. অমধদপ্তসরর অপাসরেন ও মগাসয়ন্দা োখার আধুমনকায়নঃ মিািাইল ট্রযামকং সুমিধা পাওয়ার িন্য অমধদপ্তরসক 

মিটিআরমের েংমিি  োখায় অন্তর্ভ টি করা এিং িাদকপ্রিণ এলাকায় আলাদা মিািাইল ট্রযামকং র্ন্ত্রপামত 

েরিরাহ করা; 

6. এযালসকাহল মনয়ন্ত্রণ মিমধিালা, ২০১৮ চূিান্তকরণ; 

7. মিেরকামর িাদকােমি পরািে ট মকন্দ্র, িাদকােমি  মনরািয় মকন্দ্র ও িাদকােমি পুনি টােন মকন্দ্র প্রমতষ্ঠা ও 

পমরচালনা মিমধিালা, ২০০৫ েংসোধন; 

8. িাদকদ্রে মনয়ন্ত্রণ আইন,2018 এর ধারা-44 মিাতাসিক িাদক অপরাধীসদর িাদক িািলায় দ্রুত মিচার 

মনমিতকসল্প আলাদা ট্রাইবুযনাল গঠন; 

9. উচ্চ মেক্ষ্াঙ্গণ/ক্রীিাঙ্গসণ ভমতট এিং েকল চাকুমরসত মনসয়াসগর মক্ষ্সৈ িাদকদ্রে মনয়ন্ত্রণ আইন,2018 এর 

ধারা-24/4 মিাতাসিক মিমধ দ্বারা মনধ টামরত পদ্ধমতসত মিাপ মর্স্ট চালুকরণ; 

10. কি টকতটা-কি টচারীসদর হামিরা মনমিত করার িন্য িাদকদ্রে মনয়ন্ত্রণ অমধদপ্তসরর আওতাধীন েকল দপ্তসর 

Web based biometric attendance device  স্থাপন; 

11. কারাগাসর িাদকােমি মচমকৎো ও কাউসন্সমলং এর েিস্থা করা। 

 

িধ্য মিয়াদী কি টপমরকল্পনা : 

1. িাদসকর অপেিহার মভমিক িাদকমিসরাধী ের্ টমিল্ম, টিমভ মিলার, প্রািাণ্য মচৈ ও িাদকমিসরাধী অনুষ্ঠান 

মনি টাণ ও প্রচার; 

2. িাদকমিসরাধী প্রচার-প্রচারণায় ইসলকট্রমনক ও মপ্রণ্ট মিমিয়াসক েম্পৃিকরণ; 

3. িাধ্যমিক হসত তদুর্ধ্ট পর্ টাসয়র প্রমতটি মেক্ষ্া প্রমতষ্ঠাসন িাদকমিসরাধী কমিটি গঠন; 

4. িাংলাসদসে িাদকােিসদর িমরপ করা; 

5. অমধদপ্তসরর অপাসরেন ও মগাসয়ন্দা োখার আধুমনকায়নঃ মগাসয়ন্দা েংস্থা ও পুমলে মিভাসগর েহায়তায় 

অমধদপ্তসরর েকল এনসিাে টসিন্ট েদস্যসক যুসগাপসর্াগী  প্রমেক্ষ্ণ মদয়া ও িার্াসিি ততমরর িন্য দক্ষ্ িনিল 

সৃমি করা; 

6. অমধদপ্তসরর কি টকতটা-কি টচারীসদর িন্য প্রমেক্ষ্ণ একাসিমি স্থাপন । 
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দীর্ ট মিয়াদী কি টপমরকল্পনা: 

1. অমধদপ্তরসক আধুমনক ও যুসগাপসর্াগী িামহনী মহসেসি গসি মতালা; 

2. প্রমতটি মেক্ষ্া প্রমতষ্ঠাসন গঠিত কমিটির মিাকাল পসয়ন্ট  মেক্ষ্কসক িাদক েসচতনতামূলক মিষসয় প্রমেক্ষ্ণ 

প্রদান; 

3. ০৭ (োত) টি (রািোহী, মেসলর্, িমরোল, খুলনা, চট্টগ্রাি, রংপুর ও িয়িনমেংহ) মিভাগীয় েহসর ২০০ েয্যা 

মিমেি  েরকামর িাদকােমি মনরািয় মকন্দ্র স্থাপন; 

4. প্রমতটি মিলায় িাদকদ্রে মনয়ন্ত্রণ অমধদপ্তসরর মিলা কার্ টালসয়র িন্য মনিস্ব ভিন মনি টাণ । 

র্ােক সর্স্যা ও সর্াধাথন করর্ীয়: 

র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর ১৯৯০ সাথল প্রনতষ্ঠালগ্ন কেথক সর্াজথক র্ােকমুক্ত করার প্রতেয় ননথয় কাজ কথর  াথে। 

নানা সর্স্যার র্থেও এ প্রনতষ্ঠাথনর সিলতা অথনক। সব লক্ষে পূরর্ বা কানিত প মাথয় উিরর্ হথয়থে এর্ন োনব 

করা যুনক্তসাংিত হথব না। নকন্তু এই বাস্তবতাও র্ানথত হথব ক , র্ােক ননথয় সাংকট একনেথন ততনর হয়নন নকাংবা এটি 

ককাথনা নননে মষ্ট কেথের সর্স্যাও নয়। নবশ্বজুথেই র্ােকথক এখন ভয়ঙ্কর নবপে নহথসথব কেখা হথে। িভীর এই নবপে 

রাতারানত কাটিথয় ওঠা  াথব না। সর্মথল উৎপাটন করাও সহজ নয়। তথব বাস্তবনভনিক ও ককৌেলী পেথক্ষথপ র্ােক 

সর্স্যা ননরসথন দ্রুত সািল্য আসথত পাথর। তবনশ্বক পনরনস্থনত নবথবিনা ও বাাংলাথেথের কপ্রক্ষাপথট নকছু পেথক্ষপ হথত 

পাথর ননেরূপ : 

 

1. নবশ্বর্াথনর প্রনতষ্ঠান : র্ােক আগ্রাসন কঠকাথত যুক্তরাষ্ট্র-বৃথটথনর র্থতা উন্নত কেেগুথলার আেথল পৃেক 

প্রনতষ্ঠান নহথসথব র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তরথক িথে তুলথত পেথক্ষপ কনওয়ার নবষয়টি ভাবথত হথব। 

সারকো হথলা, এ অনধেপ্তরথক নবশ্বর্াথন উন্নীত করথত হথব; 

2. স্ট্র্াইনকাং কিাস ম : অনধেপ্তথরর এনথিাস মথর্ন্ট েনক্তোলী করার জন্য নবভািীয় েহর এবাং নসটি 

কথপ মাথরেনসর্মথহ র োব-এর র্থতা স্ট্র্াইনকাং কিাস ম সৃনষ্ট করা ক থত পাথর; 

3. কবসরকানর প্রনতষ্ঠাথনর অাংেগ্রহর্ : জনসথিতনার্মলক কা মক্রর্ অব্যাহত রাখার প্রথয়াজথন এননজও নেক্ষা 

প্রনতষ্ঠান এবাং কনর্উননটি নলডারথের অাংেগ্রহর্ নননিত করা; 

4. নর্নডয়ার ভূনর্কা : ইথলকরননক ও নপ্রন্ট নর্নডয়াথক র্ােকনবথরাধী জনসথিতনতা সৃনষ্টথত সম্পৃক্ত করা; 

5. কজলানভনিক আন্তজমানতক র্াথনর ননরার্য় ককন্দ্র : র্ােকাসক্তথের নিনকৎসা প্রোথনর জন্য প্রনতটি কজলায় 

আন্তজমানতক র্াথনর ননরার্য় ককনদ্র িথে তুলথত হথব; 

6. সীর্ান্ত ও কসিটি কনটওয়াকম : সীর্ান্ত এলাকায় র্ােক পািাথর জনেত অনত েনরদ্রথের নবকে কর্ মসাংস্থাথনর 

সুথ াি সৃনষ্ট করা এবাং কসিটি কনটওয়াথকমর আওতায় আনা; 

7. পৃেক আোলত : র্ােক র্ার্লা দ্রুত ননষ্পনির জন্য পৃেক আোলত িঠন করা ক থত পাথর; 

8. একাথডনর্ক নেক্ষা : পাঠ্যবইথয় আরও গুরুে নেথয় র্ােথকর উপর নবষয় সনন্নথবে করথত হথব। 

 

র্ােক আগ্রাসথনর র্থতা বহুমুখী ও জটিল একটি সর্স্যা সর্াধাথন কাজ কথর  াথে র্ােকদ্রব্য ননয়ন্ত্রর্ অনধেপ্তর। 

প্রনতষ্ঠাথনর কর্ মকতমা-কর্ মিারীরা তাথের ওপর অনপ মত োনয়ে পালথন সথিষ্ট রথয়থেন। ব্যনক্তস্বাথে মর ঊথবম উথঠ সততা ও 

ননষ্ঠার সথঙ্গ কাজ কথর  াথেন তারা। নকন্তু শুধু আইথনর প্রথয়াি কথর ককাথনা একক সাংস্থার পথক্ষ এ জটিল সর্স্যা 

সর্াধান সম্ভব নয়। সরকানর ও কবসরকানর প্রনতষ্ঠানসর্মহ, সর্াথজর সব মস্তথরর নবথেষ কথর নেক্ষক, ধর্ীয় কনতা, নবনভন্ন 

কপোজীবী এবাং ির্র্ােথর্র সনিনলত প্রথিষ্টায় র্ােকনবথরাধী সার্ানজক আথদালন িথে কতালার ওপর গুরুে নেথত 

হথব। কেথে র্ােথকর প্রবাহ করাধ কথর সরবরাহ ননয়ন্ত্রর্, জনসথিতনতা সৃনষ্ট কথর িানহো হ্রাস এবাং ক্ষনত কর্াথত 

আসক্তথের নিনকৎসা ও পুনব মাসথন অনধেপ্তর সথব মাচ্চ ননষ্ঠার সথঙ্গ োনয়ে পালন করথে। ব্যাপক পনরসথরর এ কা মক্রর্ 

আথরা কবিবান ও িলপ্রসূ করথত প্রানতষ্ঠাননক সার্থ্যম বৃনে, কর্ীথের েক্ষতা ও র্াথনান্নয়ন প্রথয়াজন। সবার আন্তনরক 

সহথ ানিতা এথক্ষথত্র অতেন্ত জরুনর। তাহথলই জানতর জনক বঙ্গবন্ধু কেখ মুনজবুর রহর্াথনর স্বথের কসানার বাাংলা এবাং 

র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী কেখ হানসনা ক ানষত র্ােকমুক্ত কেে িোর কানিক্ষত লক্ষে অনজমত হথব। 
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ফায়ার োর্ভ িে ও র্ের্ভল র্ বফন্স অর্ধদপ্তর 
 

বার্ষ িক প্রর্িববদন: ২০১৮-২০১৯  

 

পটভূনর্ : 

িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তর সরকাথরর একটি কসবাধর্ী প্রনতষ্ঠান। দুজময় সাহস, অনর্ত র্থনাবল আর 

দৃঢ়প্রতেথয় িনত, কসবা ও তোথির র্মল র্থন্ত্র উজ্জীনবত হথয় এই প্রনতষ্ঠাথনর কর্ীির্ সব মো র্ানব কসবায় ননথয়ানজত। 

প্রাকৃনতক ও র্ানবসৃষ্ট সকল দুথ মাথি সরকাথরর প্রের্ সাোোনকারী প্রনতষ্ঠান নহথসথব কাজ কথর  াথে িায়ার সানভ মস 

ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তর। ১৯৮২ সাথল বাাংলাথেে িায়ার সানভ মস পনরেপ্তর, সেক পনরবহন ও র্হাসেক নবভাথির 

করসনকউ নবভাি এবাং নসনভল নডথিন্স নবভাি এই নতনটি সাংস্থাথক একীভূত কথর িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স 

অনধেপ্তর প্রনতষ্ঠা করা হয়। 

িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তর বতমর্াথন অনগ্ন প্রনতথরাধ ও ননব মাপর্সহ অন্যান্য বহুর্ানত্রক কসবায় 

ননথয়ানজত। বতমর্ান সরকার এ প্রনতষ্ঠাথনর সক্ষর্তা বৃনেথত বাস্তবর্মখী নবনভন্ন পেথক্ষপ গ্রহর্ করায় একনেথক 

প্রনতষ্ঠানটির কসবার গুর্িতর্ান উন্নীত হথয়থে এবাং অপরনেথক প্রনতষ্ঠানটির কসবার্মলক কা মক্রর্ও সম্প্রসানরত হথয়থে। 

এ সব কসবা কা মক্রথর্র র্থে রথয়থে অনগ্ন প্রনতথরাধ, অনগ্ন ননব মাপর্সহ সেক দু মটনা, ভবনধস, কনৌদু মটনা, জনঙ্গ ের্ন, 

নভনভআইনপ ও নভআইনপথের ননরাপিা ব্যবস্থা গ্রহর্, হাইওথয়সহ নবনভন্ন গুরুেপূর্ ম স্থাথন টহল ইউননট কর্াতাথয়ন, অনগ্ন 

প্রনতথরাথধ সথিতনতার্মলক কা মক্রর্ পনরিালনা, র্ববেষ র্ববেষ অনুষ্ঠাবন ননরাপিা ইউননট কর্াতাথয়ন, কপাোক নেথের 

অনগ্ন ননরাপিা  ািাইকরর্, ির্সাংথ াি, বনহি মর্ন র্হো ইতোনে।  
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ক্রর্নবকাে : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ১৯৩৯-৪০ : তৎকালীন নব্রটিে সরকার কর্তমক অনবভক্ত নব্রটিে ভারথত কলকাতা েহথরর জন্য কলকাতা িায়ার  

সানভ মস  এবাং অনবভক্ত বাাংলার জন্য (কলকাতা ব্যনতত) কবঙ্গল িায়ার সানভ মস প্রনতষ্ঠা; 

 
       ১৯৪৭     :  ভারতবষ ম নবভনক্তর পর কবঙ্গল িায়ার সানভ মস এর পূব ম পানকস্তান িায়ার সানভ মস নাথর্ আত্মপ্রকাে। 

তৎকালীন সর্থয় ঢাকা সের াট িায়ার কেেন পূব ম পানকস্তান িায়ার সানভ মস কহডথকায়াট মাস ম নহথসথব 

প্রনতষ্ঠা লাভ কথর এবাং নর্ঃ এর্ আর ভূ ূঁইয়া পূব ম পানকস্তান িায়ার সানভ মস এর প্রধান নহথসথব োনয়ে 

পালন কথরন; 

  ১৯৭১     : জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু কেখ মুনজবুর রহর্াথনর একক ও বনলষ্ঠ কনর্তথে ১৯৭১ সাথলর ১৬ নডথসম্বর   

স্বাধীনতা লাথভর পর পূব ম পানকস্তান িায়ার সানভ মস বাাংলাথেে িায়ার সানভ মস পনরেপ্তথর রূপ লাভ 

কথর। তৎকালীন সর্থয় পনরিালক নহথসথব োনয়ে পালন কথরন নর্ঃ নূরুল কনরর্ জুনাথয়ে; 

 
১৯৭৮     : িায়ার সানভ মথসর সের েপ্তর সের াট, ঢাকা হথত নসনদ্দকবাজার, ঢাকায় স্থানান্তর। 

 

 

১৯৮২ : বাাংলাথেে িায়ার সানভ মস পনরেপ্তর, করসনকউ নবভাি এবাং নসনভল নডথিন্স নবভাি এর সর্ন্বথয় 

িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তর প্রনতষ্ঠা করা হয়। 
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রূপকে :  

 

  ি  ণ্ড হ     দু ে                        সু ক্ষ     ি         ে   এ         ন্য    েি    ি   

 হ      ক্ষ     জ  । 

 

অনভলক্ষে : 

দু ে    -দুর্       জ       ম্প   ক্ষ     ে                     ড়      । 

ননয়নর্ত কা মাবনল : 

িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তর ননয়নর্তভাথব ক  সব কসবা প্রোন কথর োথক কসগুথলা হথলা: 

(১) অনগ্নননব মাপর্, অনগ্ন প্রনতথরাধ ব্যবস্থা কজারোর করা এবাং ক  ককাথনা দু মটনা/দুথ মাথি অনুসন্ধান ও 

উোরকা ম পনরিালনা করা;  

(২) দু মটনা ও দুথ মাথি আহতথের প্রােনর্ক নিনকৎসা প্রোন, গুরুতর আহতথের দ্রুত হাসপাতাথল কপ্ররর্ এবাং 

করািীথের অোমু্বথলন্স কসবা প্রোন;  

(৩) অন্যান্য সাংস্থার সাথে সর্ন্বয় সাধনপূব মক অনগ্ন দু মটনাসহ ক  ককাথনা দুথ মাি কর্াকাথবলা ও জান-র্াথলর 

ক্ষয়ক্ষনত কনর্থয় আনা;  

(৪) বহুতল ভবন, বানর্নজেক ভবন, নেে কারখানা ও বনস্ত এলাকায় অনগ্ন দু মটনা করাধকথে প্রথয়াজনীয় 

প্রনেক্ষর্, পরার্ে ম প্রোন ও র্হো পনরিালনা করা;  

(৫) অনধেপ্তথরর কর্ীথের অনগ্ন ননব মাপর্, উোর ও প্রােনর্ক নিনকৎসা নবষথয় প্রনেক্ষর্ প্রোন;  

(৬) বহুতল ভবথনর অনগ্ন ননরাপিার্মলক োেপত্র প্রোন ও োেপথত্রর েতমসর্মহ বাস্তবায়ন নননিত করা; 

(৭) আন্তজমানতক অনগ্ন ননব মাপর্ ও কবসার্নরক প্রনতরক্ষা সাংস্থাসর্মথহর সাংথি ক ািাথ াি রক্ষা এবাং 

এতেসাংনিষ্ট আন্তজমানতক সভা-কসনর্নাথর প্রনতনননধে করা;  

(৮) অনগ্ন ননব মাপর্ ও কবসার্নরক প্রনতরক্ষা নবষথয় িথবষর্া কা মক্রর্ পনরিালনা;  

(৯) অনগ্ন ননব মাপর্ ও উোরকারী সাজসরঞ্জার্ানে কর্রার্ত ও রক্ষর্াথবক্ষর্;  

(১০) ন্যােনাল কহে কডস্ক-৯৯৯ এ োনয়ে পালন করা; 

(১১) অনগ্ন প্রনতথরাধসহ ক  ককাথনা দুথ মাি কর্াকাথবলায় জনসথিতনতা সৃনষ্টর লথক্ষে কা মক্রর্ গ্রহর্;  

(১২) জান-র্াথলর ননরাপিা বৃনেসহ দুথ মাি কর্াকাথবলায় কস্বোথসবক ততনর করা;  

(১৩) সরকানর, আধাসরকানর, স্বায়িোনসত প্রনতষ্ঠানসর্মথহর কর্ মকতমা-কর্ মিারী, জনসাধারর্ ও নেক্ষােীথের 

অনগ্ন ননব মাপর্, অনগ্ন প্রনতথরাধ এবাং প্রােনর্ক নিনকৎসা নবষথয় প্রনেক্ষর্ প্রোন;  

(১৪) ওয়োরহাউজ ও ওয়াকমেপসর্মহ পনরেে মন, পরার্ে ম ও েতম সাথপথক্ষ নতুন িায়ার লাইথসন্স প্রোন ও 

নবদ্যর্ান লাইথসন্স নবায়ন করা;  

(১৫) যুেকালীন সর্থয় নবর্ান হার্লার হাত কেথক রক্ষার জন্য হু ূঁনেয়ানর সাংথকথতর র্ােথর্ সরকানর, 

আধাসরকানর ও সকল কবসরকানর প্রনতষ্ঠানথক সতকম করা। 
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িলর্ান উথেখথ াগ্য কা মক্রর্ : 

 

(১)  অনগ্ন ননরাপিা ও অনগ্ন ঝূঁনক কর্াকাথবলার লথক্ষে জনরপ কা মক্রর্ পনরিালনা: 

অনগ্ন প্রনতথরাধ, অনগ্ন ননরাপিা এবাং অনগ্ন ঝূঁনক সিলভাথব কর্াকাথবলার লথক্ষে িায়ার সানভ মস ও নসনভল 

নডথিন্স কর্তমক নবনভন্ন সূিথকর নভনিথত নবনভন্ন প্রনতষ্ঠান, স্থাপনা ননয়নর্ত জনরপ করার কা মক্রর্ গ্রহর্ করা 

হথয়থে। এ কা মক্রথর্র আওতায় ২০১৮-২০১৯ অে মবের প মন্ত ননেবনর্ মত কর্াট ৩৭৮৬টি প্রনতষ্ঠান/স্থাপনা জনরপ 

কথর জনরথপর িলািল প্রোসননক র্ন্ত্রর্ালথয়র র্ােথর্ সাংনিষ্ট েপ্তর/সাংস্থাথক অবনহত করা হথয়থে: 

ক্রনর্ক প্রনতষ্ঠাথনর নার্ অনত ঝূঁনকপূর্ ম ঝূঁনকপূর্ ম সথন্তাষজনক সব মথর্াট 

 (০১) েনপাংর্ল/র্াথকমট ৫৪১টি ৬৮৭টি ৪৭টি ১২৭৫টি 

(০২) স্কুল/কথলজ/ নবশ্বনবদ্যালয় ৯৪টি ৯২৪টি ১৭টি ১০৩৫টি 

(০৩) ব্যাাংক ১৭৩টি ৪৭৪টি ৪৫টি ৬৯২টি 

(০৪) হাসপাতাল/নিননক ১৭৩টি ২৪৯টি ১১টি ৪৩৩টি 

(০৫) আবানসক কহাথটল ৭০টি ২৪৮টি ০৭টি ৩২৫টি 

(০৬) নর্নডয়া কসন্টার ১৮টি ০৬টি ০২টি ২৬টি 

 

(২)   ৌ              ক্ষ  : 

২০১৮-১৯ অে মবেথর িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তর কর্তমক অনগ্নকাণ্ড ও দু মটনাথরাথধ ১,০৯,৩৬০ জন 

নািনরকথক কর্ৌনলক সাধারর্ প্রনেক্ষর্ প্রোথনর পাোপানে সথিতনতা বৃনেকথে ৩২,১০০ জনথক ননথয় ক ৌে র্হো সম্পন্ন 

করা হথয়থে। স্কুল-কথলথজর ৩১০০ জন ককার্লর্নত নেক্ষােীথক অনগ্ন ননব মাপর্, উোর ও প্রােনর্ক নিনকৎসা নবষথয় 

কর্ৌনলক সাধারর্ প্রনেক্ষর্ কেয়া হথয়থে। 

(৩)    উ  টি ভ   ন্ট       ক্ষ  : 

কেথের ভূনর্কম্প প্রবর্ এলাকাগুথলাথত িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তথরর কা মক্রর্ েনক্তোলী করার লথক্ষে 

৬২,০০০ কনর্উননটি ভলানন্টয়ার ততনরর কাজ িলর্ান রথয়থে। ইথতার্থে ৪৩৯৬৩ জন কনর্উননটি ভলানন্টয়ারথক 

প্রনেক্ষর্ প্রোন করা হথয়থে। জানুয়ানর ২০১৯ হথত জুন,২০১৯ প মন্ত ২৯৫১ জন নতুন কস্বোথসবকথক প্রনেক্ষর্ প্রোন ও 

প্রস্তুত করার পাোপানে ১০০০ জন ভলানন্টয়ারথক নরথেোস ম ককাস ম করাথনা হথয়থে: 

 

  

কনর্উননটি ভলানন্টয়ারথের প্রনেক্ষর্ প্রোন ও সনেপত্র নবতরর্ 
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(৪)   ি           হড়  : 

   ি             ি           ষ           হড়    ে  ক্র               হ । এ   ে  ক্র    আ     

২০১৮-২০১৯  র্থ          ভন্ন গুরুেপূ   স্থ    /ভ    ি        ভ         ভ   ড িি         র্ত   

১০২৮২টি  হড়               হ ।  ন্ম ে   স্ত এ      ৯৫৪টি,       /হ    জ  /            

৫৬০২টি,   ক্ষ     ি    ২৮০৯টি এ    হু          জে  ভ    ৯১৭টি  হড়      হ । জ            ে 

  ি           ইভ কু      ম্প            বৃ ি      উ দ্দ ে এ      হড়               হ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(৫) ন্য      ই   জ  ি    ভ    ‘৯৯৯’ : 

ন্য      ই   জ ি     ভ    ‘৯৯৯’ এ    ে   এে মু্ব  ি         ি      হ   ে        কৃ      

    সৃষ্ট দু ে        ৎক্ষ      ড়           হ ে। ি        ভ         ভ   ড িি          

০৯ িন   ী  ন্য ন্য   স্থ             এ জরু           ন্দ্র গুরুেপূ       ে          আ    । এ 

 হল্প  ই  ব্য হ       ২০১৮-১৯      ১৩৮৭৪টি   ি  ণ্ড   দুর্             গ্রহ        ৎক্ষ      ড়  

        ি      হ    । এ    ভ      আ                     ি   জস্বে       ভন্ন  ে             

৩৪টি    সৃজ     স্ত   জ        ন্ত্র               হ    । 

(৬)       ট্র্   ন্ট হ        : 

  ম্পূ            জস্ব ব্য      ২০১৬-২০১৭       ট্র্   ন্ট হ        স্থ        হ  এ     জ  ঞ্জ   ক্র  

    হ । উি হ          জন্য ৭৮টি    সৃজ     স্ত    জ        ন্ত্র      ম্ম             । এ 

 

  

িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স কর্তমক ির্সাংথ াি ও র্হোর নস্থরনিত্র 

 

 

 

বাাংলাথেে সানিবালথয় অনগ্ন প্রনতথরাধ ও ননব মাপর্ নবষয়ক র্হো অনুষ্ঠাথনর নস্থর নিত্র 
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  ষ   স্ব স্থে        ভ    র্থ     ম্ম             । এ   ষ    র্থ     ভ      ম্ম    জন্য  স্ত            

হ    । 

(৭) ডুবু   ইউ     ম্প্র     : 

         ে   জ    ০১টি     ডুবু   ইউ            ক্ষে   জস্বে    ২৫৬টি    সৃজ  এ   ৬৪টি      

   ড়/   গ           আ    ই ফ্ল           টি এন্ডইভুি        ষ   জ        ন্ত্র       

 ম্ম             । এ   ষ    ম্ম    জন্য  র্থ     ভ     স্ত            হ    । 

(৮) স্যাবেলাইে ফায়ার সস্টেন : 

 সরার্হঙ্গা েরণাথী কোবম্পর অর্ি ঝুঁর্ক সমাকাববলার লবক্ষে কক্স্বাজার সজলার বালুখালী ও কুতুপালাং েরণাথী 

কোবম্প ০২টি স্যাবেলাইে ফায়ার সস্টেন োলুর জন্য কন্সট্রাকেন কাজ েম্পন্ন হবয়বে, আগামী ০২ (দুই) মাবের 

মবে সস্টেন ০২টি োলু করা হবব।  

(৯) এোমু্বথলন্স সানভ মস : 

 ১৬২টি এোমু্বথলথন্সর র্ােথর্ সারা কেেব্যাপী জরুনর করািী হাসপাতাথল স্থানান্তথরর কসবা কেয়া হথে। 

দুথ মািকালীন ও োনন্তকালীন দুই সর্থয়ই এই কসবা ২৪  ন্টা কেয়া হথয় োথক। প্রনত নক.নর্. ০৯ (নয়) টাকা 

নহথসথব ১র্ ০৮ নক.নর্. ১০০/- এবাং ১র্ ১৬ নক.নর্. ১৫০/- সানভ মস িাজম নহথসথব এ কসবা কেয়া হথয় োথক। 

২০১৮-২০১৯ অে মবেথর এোমু্বথলন্স কল হথয়থে সব মথর্াট ১৯৫১৯টি এবাং সানভ মস িাজম বাবে আোয় হথয়থে 

৭৩,২২,৯০৭/- (নতয়াির লক্ষ বাইে হাজার নয়েত সাত) টাকা। িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তথরর 

এোমু্বথলন্স সানভ মস সম্প্রসারর্ করার জন্য এোমু্বথলন্স কসবা সম্প্রসারর্ (কিইজ-২) প্রকে গ্রহর্ করা হথয়থে। এ 

প্রকথের আওতায় ১৩৩টি িায়ার কেেথনর জন্য ২৫০টি নতুন এোমু্বথলন্স সাংগ্রহ করা হথব।  

 (১০) িায়ার কসিটি ম্যাথনজার ও িায়ার সাথয়ন্স এোন্ড অকুথপেনাল কসিটি ককাস ম : 

সম্প্রনত কপাোক নেে প্রনতষ্ঠানসহ কেথের সকল বানর্নজেক প্রনতষ্ঠাথন অনগ্ন ননরাপিা নবষথয় েক্ষ জনেনক্ত 

ততনরর উথদ্দথশ্য িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তর িায়ার কসিটি ম্যাথনজার ককাস ম ও িায়ার সাথয়ন্স 

এোন্ড অকুথপেনাল কসিটি ককাস ম িালু কথরথে। ২০১৬ সাল কেথক এ প মন্ত ১০টি ককাস ম সম্পন্ন করা হথয়থে। এর 

আওতায়  িায়ার কসিটি ম্যাথনজার ককাথস ম  ১৯৭ জন এবাং িায়ার সাথয়ন্স এোন্ড অকুথপেনাল কসিটি ককাথস ম 

২৬৬ জন প্রনেক্ষর্ গ্রহর্ কথরথেন। 

(১১) িায়ার লাথইসন্স, বহুতল ভবথনর োেপত্র প্রোন : 

নবনভন্ন নেে প্রনতষ্ঠান এর অনগ্ন ননব মাপর্ ব্যবস্থা নননিতকরর্ সাথপথক্ষ িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তর হথত 

ননধ মানরত নিস প্রোন সাথপথক্ষ লাইথসন্স প্রোন করা হয়। িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স এর আওতায় নবদ্যর্ান িায়ার 

লাইথসন্স সাংখ্যা ৯৯,৪৩৬টি। ২০১৮-২০১৯ অে মবেথর নতুন লাইথসন্স ইসুে করা হথয়থে ১৭৩৮৬টি ও নবায়ন করা হথয়থে 

৪৯০০৯টি এবাং এ বাবে রাজস্ব আোয় হথয়থে ৯,৮৫,৯৫,৮৮০/- টাকা। উক্ত সর্য়কাথল প্রস্তানবত বহুতল ভবথনর নকো 

অনুথর্ােন সাংক্রান্ত আথবেথনর নবপরীথত োেপত্র প্রোন করা হথয়থে ৬২৫টি। 

(১২) প্রনতবন্ধী ব্যনক্তবথি মর জন্য দুথ মাি ঝূঁনক ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত প্রনেক্ষর্ কা মক্রর্ : 

“Disability Inclusive Disaster Risk Management” সাংক্রান্ত ইসুেথত ২০১৮-২০১৯ 

অে মবেথর সাভারস্থ কবসরকানর প্রনতষ্ঠান নসনডনড’র ব্যবস্থাপনায় িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তথরর ১৫ জন 

সেস্য টিওটি প্রনেক্ষর্ গ্রহর্ কথরন। পরবতীথত উক্ত ১৫ জন প্রনেক্ষথকর র্ােথর্ ০৮ নবভাথির ননেবনর্ মত কর্াট ৬৭৪৫ 

জন প্রনতবন্ধীথক দুথ মাি নবষয়ক প্রনেক্ষর্ প্রোন করা হয়: 

ক্রর্মক র্বভাবগর নাম প্রর্েক্ষবকর োংখ্যা প্ররর্েক্ষণাথীবদর োংখ্যা মন্তব্য 

১ ঢাকা ০৫ জন ১৭২ জন  

২ েট্টগ্রাম ০২ জন ৩৯ জন  
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৩ রাজোহী ০২ জন ১৫৭৫ জন  

৪ রাংপুর ০১ জন ৩৮০৮ জন  

৫ খুলনা ০২ জন ১৯৬ জন  

৬ বর্রোল ০১ জন ১৪০ জন  

৭ র্েবলে ০১ জন ২৪৭ জন  

৮ ময়মনর্োংহ ০১ জন ৫৬৮ জন  

 েব িবমাে ১৫ জন ৬৭৪৫ জন  

 

(১৩) ন্যােনাল হাইওথয়র ৯২টি পথয়থন্ট র োনপড করসনকউ ইউননট কর্াতাথয়ন : 

দু মটনায় নবথেষ কথর সেক দু মটনায় সাো প্রোথনর সর্য় হ্রাস করার লথক্ষে হাইওথয়সহ কেথের গুরুেপূর্ ম ৯২টি স্থাথন 

িায়ার সানভ মস এর র োনপড করসনকউ ইউননট কর্াতাথয়ন করা হথয়থে। নপক আওয়াথর অনত দ্রুততর্ সর্থয় 

অনগ্নকাণ্ড/দু মটনায় সাো প্রোথনর জন্য বতমর্াথন এই ইউননথটর কা মক্রর্ সব মত্র প্রোংনসত হথে। আধুননক সাজসরঞ্জাথর্ 

সনজ্জত অনগ্ন ননব মাপর্  ান, উোর  ান, টু-হুইলার ওয়াটার নর্ে ও এোমু্বথলথন্সর র্ােথর্ টহল নডউটির ব্যবস্থা করায় 

অনগ্নকাণ্ড/দু মটনায় সাথে সাথেই এই ইউননথটর র্াধথর্ কসবা প্রোন নননিত করা সম্ভব হথে। এই ৯২টি ইউননথটর 

আওতায় এ প মন্ত ৪০০৩টি দু মটনায় সাো প্রোন করা হথয়থে। এসব দু মটনায় ৬১৮৪ জন আহত ব্যনক্তথক িায়ার সানভ মস 

কর্তমক হাসপাতাথল কপ্ররর্ করা হয়। এোো এ প মন্ত ১৯১২টি আগুথন সাো প্রোন করা হথয়থে। এসব আগুথন ৪২৫ জন 

আহত ব্যনক্তথক উোর করা হয় এবাং ১৯৮ জনথক হাসপাতাথল উন্নত নিনকৎসার জন্য কপ্ররর্ করা হয়। 

        (১৪) প্রাকৃনতক দুথ মাথি রাস্তা াট িলািল উপথ ািী রাখা : 

প্রাকৃনতক দুথ মাথি জনদুথভ মাি লা ব করার লথক্ষে ২০১৮ সাথলর এনপ্রল র্াথস িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স কর্তমক 

ননেবনর্ মত কা মক্রর্ পনরিালনা করা হয়:  

ক্রনর্ক  তানরখ ননথয়ানজত কেেন  টনাস্থল নববরর্ 

(১) ২২-০৪-২০১৮ কর্াহািেপুর িায়ার 

কেেন 

ির্ভবন এবাং 

প্রধানর্ন্ত্রীর কা মালয় 

সাংলগ্ন 

ির্ভবন োংলি ২০টি িাে, আবাহনী র্াঠ োংলি ০৫টি 

িাে, কসন্ট জুথসি স্কুল োংলি ০১টি িাে, নুরজাহান 

করাড োংলি ০১টি িাে, তাজর্হল করাড োংলি ০১টি 

িাে, িনন্দ্রর্া উদ্যান োংলি ০৪টি িাে কভথঙ্গ/উপথে 

পেথল সেগুবলা অপসারর্ কবর যান েলােল স্বাভার্বক 

রাখা হয়। 

(২) ২২-০৪-২০১৮ নর্রপুর িায়ার কেেন প্রধানর্ন্ত্রীর কা মালয়, 

ির্ভবন, খার্ারবােী 

প্রধানর্ন্ত্রীর কা মালসয়র ২নাং কিইট োংলি ০৪টি িাে, 

ির্ভবন োংলি ০৪টি িাে, খার্ারবােী োংলি ০৩টি 

িাে উপথে পেথল সেগুবলা  অপসারর্ কবর যান 

েলােল স্বাভার্বক রাখা হয়। 

(৩) ২২-০৪-২০১৮ কতজিাঁও িায়ার 

কেেন 

নতব্বত কেথক 

নানবথস্কা প মন্ত 

নতব্বত কেথক নানবথস্কা প মন্ত- ০৪টি িাে, সর্নরতা 

হাসপাতাল োংলি ০১টি িাে, নবজয় েরর্ণ োংলি ০১টি 

িাে, সুপার নসএননজ নিনলাং কেেন োংলি ০১টি িাে, 

নবর্ান বানহনীর িোলকন কনর্উননটি কসন্টার োংলি 

০২টি িাে, রাস্ট নিনলাং কেেন োংলি ০১টি নবলথবা ি 

এসএসএি এর র্াইথক্রাবাথসর উপথর পথে, প্রধানর্ন্ত্রীর 

কা মালথয়র ০৪নাং কিইট োংলি ০১টি িাে, ির্ভবথনর 

রাস্তা োংলি ০৩টি িাে, র্াননক নর্য়া এনভননউ োংলি 

০২টি িাে, কটক্সটাইল নবশ্বনবদ্যালয় োংলি ০১টি িাে ও 

কতজিাঁও িায়ার কেেথনর অভেন্তবর ০৪টি িাে উপথে 

পেথল িাে ও ডালপালা ককথট অপসারর্ করা হয় এবাং 

রাস্তাের্মহ যান েলােবলর উপবযাগী করা হয়। 

(৪) ২২-০৪-২০১৮ নসনদ্দকবাজার 

িায়ার কেেন 

নবনজ কপ্রথসর স্কুথলর 

সার্থন, খার্ারবােী, 

কলক োকিাে করাড 

নবনজ কপ্রথসর স্কুল োংলি ০৩টি িাে ও রাথকর উপথর-

০১টি বে িাে, কলক োকিাে করাড োংলি ০৩টি িাে, 

খার্ারবােীসি ০৩টি িাে উপথে পেথল সেগুবলা 

অপসারর্ কবর যান েলােল স্বাভার্বক রাখা হয়। 
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(১৫) জনোধারবণর জানমাবলর অর্ির্নরাপিার স্বাবথ ি ফায়ার োর্ভিে কতৃিক গৃহীি কায িক্রম:  

ফায়ার োর্ভ িে ও র্ের্ভল র্ বফন্স অর্ধদপ্তর কতৃিক ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর জনোধারবণর জানমাবলর 

অর্ির্নরাপিার স্বাবথ ি র্নম্নবর্ণ িি কায িক্রম গ্রহণ করা হবয়বে : 

ক্রর্মক গৃহীি কায িক্রম ফলাফল মন্তব্য 

(১) ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর গাবম িন্টে, র্েল্পকারখানা 

ইিোর্দবি ০২ র্দন ব্যাপী প্রর্েক্ষণ সকাে ি 

আবয়াজন 

১,০২,৬৯৭ জনবক প্রর্েক্ষণ 

প্রদান করা হবয়বে 

প্রর্েক্ষণ কায িক্রম 

েলমান আবে। 

(২) স্কুল/ কবলজ ও েরকার্র/ সবেরকার্র প্রর্িষ্ঠাবন 

উদ্ধার ও প্রাথর্মক র্ের্কৎো র্বষবয় প্রর্েক্ষণ 

সকাে ি আবয়াজন। 

৯৫,৮৪৮ জনবক প্রর্েক্ষণ 

প্রদান করা হবয়বে। 

প্রর্েক্ষণ কায িক্রম 

েলমান আবে। 

(৩) োরাবদবে অর্িকান্ড এবাং ভূর্মকম্প োংক্রান্ত 

েবেিনিা, উদ্ধার ও প্রাথর্মক র্ের্কৎো র্বষবয় 

০৩ র্দনব্যাপী প্রর্েক্ষণ সকাে ি আবয়াজন করা 

হবয়বে। 

২৯৫১ জন নতুন কর্মউর্নটি 

ভলার্ন্টয়ার এবাং ১১৪০ জন 

কর্মউর্নটি ভলার্ন্টয়ারবদর 

েবিজকরণ প্রর্েক্ষণ গ্রহণ 

কবরবেন।  

বিিমাবন সমাে 

কর্মউর্নটি 

ভলার্ন্টয়াবরর োংখ্যা 

৪৩,৭০২ 

(৪) গাবম িন্টে, র্েল্পকারখানা, বহুতল/ বানর্নজেক, 

েনপাংর্ল, হাটবাজার নবপনর্নবতান, নেক্ষা 

প্রনতষ্ঠান ও বনস্ত ইিোর্দবি ৩১২টি মকর্িল 

এবাং ১০,২৮২টি মহো পর্রোলনা করা হয়। 

অর্ির্নরাপিােহ ঝুঁর্কপূণ ি 

েকল র্বষবয় েবেিনিা বৃর্দ্ধর 

জন্য হাবিকলবম ব্যবহার্রক 

প্রর্েক্ষণ প্রদান করা হবয়বে। 

ভর্বষ্যবি এ জািীয় 

প্রর্েক্ষণ কায িক্রম 

আবরা সজারধার করার 

প্রবেষ্টা অব্যাহি আবে। 

(৫) র্বদুেৎ/ বজ্রপাি/ ভূর্মকম্প/ সনৌদুর্ িেনা ইিোর্দ 

দুবয িাবগর র্বষবয় েবেিনিা বৃর্দ্ধ এবাং করণীয় 

েম্পবকি ২১ লক্ষ েিকিিার্মলক প্রোরপত্র 

র্বিরণ করা হবয়বে। 

েবেিনিার অাংে র্হবেবব 

েরকার্র/  সবেরকার্র অর্ফে 

ও অন্যান্য দৃেমান স্থাবন 

ঝুঁর্ক ও েিকিিার্মলক 

োইনববা ি স্থাপন করা 

হবয়বে।  

- 

(৬) অর্ি েবেিনিা ও ভূর্মকবম্প করণীয় োংক্রান্ত 

ইসুেবি ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর র্বভাগীয় 

পয িাবয় ০৩টি এবাং জািীয় পয িাবয় ০৪টি 

সের্মনাবরর আবয়াজন করা হবয়বে।  

- - 

 

(১৬) মিািাইল মকার্ ট পমরচালনা : 

অমি প্রমতসরাধ ও মনি টাপণ আইন ২০০৩ আইসনর আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্ টিছসর মিার্ ৫১টি মিািাইল মকার্ ট 

পমরচালনা কসর ১১,৪৯,০০০/- (এগার লক্ষ্ ঊনপঞ্চাে হািার) র্াকা িমরিানা িািদ আদায় করা হসয়সছ।  

২০১৮-২০১৯ অর্ টিছসর পমরচামলত মিািাইল মকার্ টেমূসহর মিস্তামরত তথ্য মনসের ছসক উপস্থাপন করা হসলা: 

কর্াবাইল ককাট ম 

পনরিালনার 

তানরখ 

কর্াবাইল ককাট ম 

পনরিালনাকারী 

ম্যানজথস্ট্র্থটর নার্ 

কর্াবাইল ককাট ম 

পনরিালনার 

সাংখ্যা 

প্রেি েথন্ডর নববরর্ 
সাংনিষ্ট  আইন ও 

ধারা 

১ ২ ৩ ৫ ৬ 

১০/০৭/২০১৮ 

কর্াঃ সার্াে নসকোর 

সহকারী কনর্েনার  ও 

নবজ্ঞ ননব মাহী ম্যানজথস্ট্র্ট, 

কজলা প্রোসথকর কা মালয়, 

িট্টগ্রার্ 

০১টি ৪০০০/- 

অনগ্ন প্রনতথরাধ ও 

ননব মাপর্ আইন 

২০০৩ এর ১৮ ধারা 

কর্াতাথবক  

জনরর্ানা করা হয় 

১১/০৭/২০১৮ 

 

 

কর্াঃ সার্াে নসকোর 

সহকারী কনর্েনার  ও 

নবজ্ঞ ননব মাহী ম্যানজথস্ট্র্ট, 

কজলা প্রোসথকর কা মালয়, 

িট্টগ্রার্ 

০১টি ৩০০০/- ” 

১৮/০৭/২০১৮ 
কর্াঃ সার্াে নসকোর 

সহকারী কনর্েনার  ও 
০১টি ৩০০০/- ” 



67 

 

কর্াবাইল ককাট ম 

পনরিালনার 

তানরখ 

কর্াবাইল ককাট ম 

পনরিালনাকারী 

ম্যানজথস্ট্র্থটর নার্ 

কর্াবাইল ককাট ম 

পনরিালনার 

সাংখ্যা 

প্রেি েথন্ডর নববরর্ 
সাংনিষ্ট  আইন ও 

ধারা 

১ ২ ৩ ৫ ৬ 

নবজ্ঞ ননব মাহী ম্যানজথস্ট্র্ট, 

কজলা প্রোসথকর কা মালয়, 

িট্টগ্রার্ 

০২/০৮/২০১৮ 

কর্াঃ সার্াে নসকোর 

সহকারী কনর্েনার  ও 

নবজ্ঞ ননব মাহী ম্যানজথস্ট্র্ট, 

কজলা প্রোসথকর কা মালয়, 

িট্টগ্রার্ 

০১টি ৩০০০/- ” 

০৫/০৮/১৮ 

আবদুল্লাহ আল মামুন 

সহকারী কনর্েনার  ও 

নবজ্ঞ ননব মাহী ম্যানজথস্ট্র্ট, 

কজলা প্রোসথকর কা মালয়, 

সফনী 

০১টি ৫,০০০/- 

অনগ্ন প্রনতথরাধ ও 

ননব মাপর্ আইন 

২০০৩ এর ১৭ ধারা 

সমািাববক 

জর্রমানা করা হয় 

১৪/০৮/২০১৮ 

জনাব কর্াঃ কতৌনহদুল 

ইসলার্, সহকারী 

কনর্েনার  ও নবজ্ঞ ননব মাহী 

ম্যানজথস্ট্র্ট, কজলা 

প্রোসথকর কা মালয়, 

িট্টগ্রার্ 

০১টি ৪০০০/- ” 

২৬/০২/২০১৯ 

জনাব আর্ফফা খান 

েহকারী কর্মেনার 

সজলা প্রোেবকর কায িালয়, 

কুর্মল্লা 

০২টি ২৫০০০/- ” 

২৭/০২/২০১৯ 

জনাব আর্ফফা খান 

েহকারী কর্মেনার 

সজলা প্রোেবকর কায িালয়, 

কুর্মল্লা 

০২টি ২০০০০/- ” 

২৮/০২/২০১৯ 

জনাব আর্ফফা খান 

েহকারী কর্মেনার 

সজলা প্রোেবকর কায িালয়, 

কুর্মল্লা 

০৩টি ২০০০০/- ” 

০৬/০৩/২০১৯ 

জনাব সমাোঃ আবু োইদ 

েহকারী কর্মেনার 

সজলা প্রোেবকর কায িালয়, 

কুর্মল্লা 

০৮টি ২৬০০০০/- ” 

০৬/০৩/১৯ 

জনাব সমাোঃ রুহুল কুদ্দুে 

েহকারী কর্মেনার 

সজলা প্রোেবকর কায িালয় 

রাঙ্গামাটি 

০৩টি ১০০০০/- 

অর্ি প্রর্িবরাধ ও 

র্নব িাপণ আইন 

২০০৩ এর ১৭ এবাং 

১৮ ধারা সমািাববক 

জর্রমানা করা হয় 

০৭/০৩/১৯ 

জনাব সমাোঃ রুহুল কুদ্দুে 

েহকারী কর্মেনার 

সজলা প্রোেবকর কায িালয় 

রাঙ্গামাটি 

০১টি ২০০০/- 

অর্ি প্রর্িবরাধ ও 

র্নব িাপণ আইন 

২০০৩ এর ১৮ ধারা 

সমািাববক 

১১/০৩/২০১৯ 

জনাব হার্েনা আক্তার 

উপবজলা র্নব িাহী অর্ফোর 

কেবা, র্ব-বােীয়া 

০৫টি ৩৫০০০/- ” 

১১/০৩/২০১৯ জনাব সমাোঃ ফর্রদ সহাবেন ০৩টি ৬০০০০/- ” 
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কর্াবাইল ককাট ম 

পনরিালনার 

তানরখ 

কর্াবাইল ককাট ম 

পনরিালনাকারী 

ম্যানজথস্ট্র্থটর নার্ 

কর্াবাইল ককাট ম 

পনরিালনার 

সাংখ্যা 

প্রেি েথন্ডর নববরর্ 
সাংনিষ্ট  আইন ও 

ধারা 

১ ২ ৩ ৫ ৬ 

েহকারী কর্মেনার 

সজলা প্রোেবকর কায িালয়, 

োঁদপুর 

১২/০৩/২০১৯ 

জনাব েঞ্জয় রায় 

েহকারী কর্মেনার 

সজলা প্রোেবকর কায িালয় 

র্ব-বােীয়া 

০২টি ১০০০০/- ” 

১৪/০৩/২০১৯ 

জনাব মুস্তার্ফজুর রহমান 

েহকারী কর্মেনার 

সজলা প্রোেবকর কায িালয়, 

কুর্মল্লা 

০৩টি ৩০০০০/- ” 

১৮/০৩/২০১৯ 

জনাব মুস্তার্ফজুর রহমান 

েহকারী কর্মেনার 

সজলা প্রোেবকর কায িালয়, 

কুর্মল্লা 

০২টি ৬০০০০/- ” 

২০/০৩/২০১৯ 

জনাবা হার্েনা আক্তার 

উপবজলা র্নবাহী অর্ফোর 

কেবা, র্ব-বােীয়া 

০১টি ৩০০০০/- ” 

২১/০৩/২০১৯ 

জনাব জর্ন রায় 

েহকারী কর্মেনার 

সজলা প্রোকবকর কায িালয়, 

কুর্মল্লা 

০২টি ৩০০০০/- ” 

২৭/০৩/২০১৯ 

জনাব মুস্তার্ফজুর রহমান 

ও জনাব জর্ন রায় 

েহকারী কর্মেনার 

সজলা প্রোেবকর কায িালয়, 

কুর্মল্লা 

০৩টি ৪০০০০/- ” 

০১/০৪/২০১৯ 

জনাব কর্াঃ কসনলর্ কেখ 

কজলা ম্যানজথস্ট্র্ট, 

কক্সবাজার 

০১টি ১০০০০০/- 

অনগ্ন প্রনতথরাধ ও 

ননব মাপর্ আইন 

২০০৩ এর ১৭  ও 

১৮ ধারা কর্াতাথবক 

০২/০৪/২০১৯ 

জনাবা নাসরীন কবির্ কসতু 

ননব মাহী ম্যানজথস্ট্র্ট, 

কক্সবাজার 

০১টি ১৩০০০০/- ” 

০৪/০৪/২০১৯ 

জনাব র্াখন সুত্র ধর, 

ননব মাহী ম্যানজথস্ট্র্ট, 

কক্সবাজার 

০১টি ১৫০০০০/- ” 

০৯/০৪/২০১৯ 
আবদুল্লাহ আল মামুন 

ননব মাহী ম্যানজথস্ট্র্ট, কিনী 
০১টি ১০০০০/- ” 

১০/০৪/২০১৯ 

জনাব জুথয়ল আহািে 

ননব মাহী ম্যানজথস্ট্র্ট, 

কক্সবাজার 

০১টি ১০০০০০/- ” 

০৯/০৫/১৯ 
আবদুল্লাহ আল মামুন 

ননব মাহী ম্যানজথস্ট্র্ট, কিনী 
০১টি ৫০০০/- ” 
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(১৭) তিদুযমতক লাইন/ গ্যাে লাইন মনয়মিত পরীক্ষ্াকরণ : 

অমি ঝুঁমক হ্রাে এিং অমি দুর্ টর্না এিাসনার লসক্ষ্য মনয়মিত মনি মনি দপ্তর/েংস্থার তিদুযমতক েংসর্াগ, গ্যাে 

েংসর্াগ পরীক্ষ্া কসর প্রসয়ািনীয় কার্ টক্রি গ্রহণ করার িন্য গত ০৭/৯/২০১৭ ও ১৩/৫/২০১৯ তামরসখ েকল 

িন্ত্রণালয়/মিভাগ িরাির পৈ মপ্ররণ করা হসয়সছ।  

সাম্প্রনতকাথলর কথয়কটি উথেখথ াগ্য অনগ্ন দু মটনায় গৃহীত কা মক্রর্ : 

(১) িট্টগ্রার্ কভো র্াথকমট বনস্তর অনগ্ন দু মটনা : 

   ১৭/০২/২০১৯     ে ০৩.৩০         ভড়        ,        ,  ট্টগ্র   এ আগু      ।             

   র্থ    র্থ         জ  ,  ন্দ পু  ,  ন্দ     , আগ্র     ি      স্ট     ০৯টি ইউ    উি আগু  

            গ্রহ     । উি আগু    স্ত        স্ট   ভ    ি     আগু           ব্য স্থ       হ ।     

০৪.১৫        আগু     ন্ত্র   আ   এ        ০৮.০৫        আগু   ম্পূ  রূ            হ । আগু   

এ ই          ০৮   ি গ্ধ হ   মৃত্যে       ।   হ     উি               র্থ     হস্ত ন্ত      হ । 

(২) িকবাজার চুনেহাট্টা অনগ্ন দু মটনা : 

   ২০/০২/২০১৯     ে ২২.৩৮             পু    ঢ         জ     চু ড়হ ট্ট     জ     ি     হ  

ম্য        ি  ণ্ড   র্টি  হ । ে            র্থ    র্থ (১)        (২)       (৩) হ জ       (৪) 

   দ্দ   জ   (৫)    র্   (৬)    স্ত      (৭)    পু  (৮)    হ ম্ম পু  (৯)  ড    (১০) কু         (১১) 

 ে  াঁ  (১২)   জ াঁ  ি      স্ট    র্থ     ি         ইউ    দুর্     স্থ     ৌৌঁ   ২২.৪৫ র্টি      ি 

          উি     জ শুরু    । ি        ভ      ৩৭টি ইউ            ০২               -        উি 

ভ   হ   ি দুর্             ি     জ     । ২১/০২/২১০৯     ে ০২.৫৫             আগু     ন্ত্র   

আ   এ   ১২.২২             উি আগু   ম্পূ  রূ           এ   উি     ভে            হ । আহ  

    হ     উি       ি        ভ      এে মু্ব  ি ি       ভন্ন হ                  হ । 

 

(৩) এি আ           ি দুর্      : 

   ২৮/৩/২০১৯     ে দুপু  ১২.৫১        ঢ           আ  ত্য   এ ভ  উ,      স্থ ২২     এি আ  

       ভ     ৮ , ৯    ১০         ি  ণ্ড   র্টি  হ ।                র্থ    র্থ  হ ে     হ    

ইউ   ,          ি      স্ট     ইউ    মূহ দুপু  ০১.০৮          ি           উি     জ শুরু    । 

  ৎক্ষ   ভ    কু        , উি  ,   জ াঁ ,    পু ,    দ্দ    জ  ,    হ ম্ম পু  ি        ভ    ইউ    হ 

        ২২টি ইউ    এ   ি           উি      জ    গ্রহ     । ি        ভ                        

       হ  ,   ৌ-   হ  ,          হ  ,          পু   ,   ে  ,    উ  টি ভ   ন্ট   ,   ড  ক্র   ন্ট  

উি      হ   এ             গ্রহ     । এ দুর্       ২৫ জ    হ    ৭৪ জ  আহ  হ । উি      জ 

   গ্রহ      কু         ি      স্ট     ি    ম্য      ঃ     হ       গুরু   আহ  হ  এ       ী   

  গ পু       ৎ        স্থ   মৃত্যে        । 
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(৪) গু    -১  ডএ       াঁ    জ     সু              ি দুর্      : 

   ৩০/০৩/২০১৯      ে       ০৫.৪৭        গু    -১  ডএ       াঁ    জ     সু            

  ি  ণ্ড   র্টি  হ । দুর্                      র্থ    র্থ   জ াঁ ,         , কু        ,    দ্দ   জ  , 

   হ ম্ম পু , উি  ,    পু  ি      স্ট     ১৯টি ইউ      ি  ণ্ডস্থ           এ         ০৫.৫৫ 

         ৌৌঁ     ি          ে   শুরু    ।     ০৮.২৫           আগু     ন্ত্র   আ   এ   ১০.৩০       

     আগু   ম্পূ  রূ               হ । আগু    ডএ       াঁ     জ     ২০৪টি        ক্ষ  গ্রস্ত হ ।   

 

 (৫) ভ ষ      (জ হ গ     আবু      স্ত)   ি দুর্      : 

   ২৮/০২/২০১৯     ে     ০১.৩০        ভ ষ      (জ হ গ     আবু      স্ত) ঢ       ি  ণ্ড 

  র্টি  হ । আগু  দ্রু    স্ত     ভ      র্থ   । ই     ে                র্থ    র্থ       ী    পু  

ি      স্ট     ইউ    মূহ র্   স্থ     ৌৌঁ     ি           জ শুরু    ।     ী   কু        ,   জ াঁ , 

উি  ,  ল্য  পু ,    হ ম্ম পু ,      ,    দ্দ   জ   ি      স্ট   হ   ইউ    মূহ র্   স্থ     ৌৌঁ     ি 

           জ        ।      ১৮টি ইউ    এ   ি            ে         জ      হ ।     ০৩.৩০ 

       আগু     ন্ত্র   আ   এ        ০৮.০০        আগু   ম্পূ  রূ               হ । আগু   ০২ জ  

আহ    ০২ জ    হ  হ । আহ      হ     উি       ি        ভ      এে মু্ব  ি ি    ঢ       ড    

   জ হ                  হ । 

 

(৬)  ে  াঁ   ডএ       াঁ    জ      ি দুর্      : 

   ০৪/৪/২০১৯     ে ০৩.১৫         ে  াঁ        ,   টি            াঁ     জ   হ           , 

উি     পূ             আগু      ।  ে  াঁ ,   জ াঁ ,    দ্দ   জ  ,    স্ত     ,    পু ,        

ি      স্ট   হ   ১৫টি ইউ      ি             গ্রহ     ।  ভ   ০৫.০০        আগু     ন্ত্র   আ   

এ   ০৫.৩৫        আগু   ম্পূ  রূ               হ । উি         ১৩২৫টি            ে ২৫টি 

       আগু   ক্ষ  গ্রস্ত হ ।  

 

প্রোসননক কা মক্রর্ : 

(১)    ভন্ন         ে             গ্রড উন্ন      : 

ি        ভ         ভ   ড িি                                জ        ব্য                    

 নু     ক্র      ১৭/৯/২০১৮   ১৪/৫/২০১৯      ে   ম্ন         মূ হ       গ্রড/     স্ক  

  ম্নরূ ভ    উন্ন       হ    : 

ক্রর্মক পবদর নাম পূব িিন 

সবিনবগ্র  

উন্নীি 

সবিনবগ্র  

মন্তব্য 

০১ ওয়োরহাউজ ইন্সবপক্টর ১২ ১১  

০২ সস্টেন অর্ফোর/েমমান ১৩ ১২  

০৩ র্ল ার ১৭ ১৬  

০৪ ফায়ারম্যান/নার্ে িাং এোবেনব ন্ট/ডুবুর্র ১৮ ১৭  

 

(২) জাইকার অে মায়থন ১০ তলা সের েপ্তর ভবন অনুথর্ােন : 

িায়ার োমভ টে মহিসকায়ার্ টাে টসক মিরপুরস্থ মট্রমনং কিসেসক্স স্থানান্তর করা এিং মট্রমনং কিসেক্সসক 

একাসিমিসত রূপান্তর করার পমরকল্পনা গ্রহণ করা হসয়সছ। এ  ক্ষ ত্র    পু     ট্র্       ে ক্স জ ই    

আ র্থ     হ      ১০             ভ              হ  । এ   ষ   ‘আ        ড    িটি’   ষ      ল্প 

 নু       হ    , ে    স্ত         আ  । এ   জ ক্ট  আ               হু   ভ          হ ৬টি 

ি      স্ট       দ্য    ভ    ভ গ  ত্য  ভ   ত    এ   ৪টি জ  জ    ভ        ক্ট  িটি       জ 

    হ  । 
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(৩) জাতীয় ও আন্তজমানতক সাংস্থাসর্মথহর সেস্যপে অজমন : 

ি        ভ         ভ   ড িি      ছু জ       আন্তজ        স্থ     স্য     ভ      । এগু     

  ে      , ১. ইন্ট  ন্য           এে ন্ড      উ এে ডভ ইজ   গ্রু  (INSARAG); ২. ইন্ট  ন্য      

ি       ি  এে              এ     (IFFCAA), ৩. ন্য      ে  ি   ি   ডজ স্ট     স্ক   ড     

ই          ; ৪.          ন্য       ডজ স্ট   ম্য   জ  ন্ট এে ডভ ইজ      টি; ৫.          

আর্থ               ড      এে ন্ড এে            টি ই ে   । 

(৪) অনধেপ্তথরর জনবল ননথয়াি সাংক্রান্ত কা মক্রর্ : 

            ন্ত্র        নু      নুে             ে  উ  জ     ন্যে  ০১টি ি      স্ট   স্থ      

  ে  ক্র                     । এজন্য         ০৩টি উন্ন     ল্প   স্ত      হ ে। এ   আ     ২০১৭-

২০১৮ এ   ২০১৮-২০১৯  র্থ                ভন্ন স্থ         ৮১টি  ত্য  ি      স্ট     লু     হ    । 

 ন্ম ে এ  ে    ০১টি,     ে    ৬৩টি এ       ে    ১৭টি ি      স্ট    ন্তভু  ি      ।  ত্য ভ    

সৃ জ  ি      স্ট   মূ হ          ২০১৮-২০১৯  র্থ         ম্ন      জ               হ    : 

২০১৮-২০১৯ অে মবেথর জনবল ননথয়াথির নববরর্ী 

ক্রর্মক র্াথসর নার্ পথের কেনর্ কর্াট 

১র্ ২য় ৩য় ৪ে ম 

1.  জুলাই ২০১৮ - - ২২ ০৭ ২৯ 

2.  আিে ২০১৮ - - - - - 

3.  কসথেম্বর ২০১৮ - - ১২০ ৬৪৩ ৭৬৩ 

4.  অথক্টাবর ২০১৮ - - - - - 

5.  নথভম্বর ২০১৮ - - ১২৫ ৫২৪ ৬৪৯ 

6.  নডথসম্বর ২০১৮ - - - - - 

7.  জানুয়ানর ২০১৯ - - - ৬০০ ৬০০ 

8.  কিব্রুয়ানর ২০১৯ - - ১৫৬ - ১৫৬ 

9.  র্াি ম ২০১৯ - - - - - 

10.  এনপ্রল ২০১৯ - - - - - 

11.  কর্ ২০১৯ - - ৯৭ ৫ ১০২ 

12.  জুন ২০১৯ - - - - - 

 সব মথর্াট - - ৫২০ ১৭৭৯ ২২৯৯ 

 

 

 

ওএিনস ৪০তর্ ব্যাথির কিৌকস কেেন অনিসারথক পেক প্রোন করথেন র্াননীয় স্বরাষ্ট্রর্ন্ত্রী 
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 (৫) িায়ার সানভ মস ওথয়ল কিয়ার রাে 

ঝৌঁ  পূ      জ       জ  ি        ভ         ভ   ড িি এ    ী        -আ                 ল্য    

        হ            উ দ্দ ে    ০৬/১২/২০১৬      ে ি        ভ          ি    ট্র্ স্ট    ি      

হ । ট্র্  স্ট   নুকূ               ন্ত্র     ০৪/১১/২০১৮      ে ২০    টি        ড                । 

  ড       র্থ   ০৩টি ব্য     ের্থ                    হ    । 

(৬) অপাথরেনাল কাথজ জীবন উৎসি মকারী অকুথতাভয় িায়ারকর্ী : 

(ক) েহীে িায়ারম্যান আব্দুল র্নতন: 

রাজোহী কজলার কিাোিানেথত জঙ্গীনবথরাধী অনভ াথন িত ১১/৫/২০১৭ তানরথখ িায়ারম্যান আব্দুল র্নতন 

োহাোত বরর্ কথরন। তার সাহনসকতা এবাং বীরেপূর্ ম কাথজর স্বীকৃনতস্বরূপ তার পনরবাথরর অনুকূথল র্াননীয় 

প্রধানর্ন্ত্রীর ত্রার্ ও কল্যার্ তহনবল, বাাংলাথেে পুনলে এবাং িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স এর পক্ষ হথত ১০ 

লাখ টাকা কথর অনুোন প্রোন করা হথয়থে। 

(খ) েহীে িায়ারম্যান কর্াঃ কসাথহল রানা:  

বনানীস্থ এি আর টাওয়ার এর অনগ্ন দু মটনায় অপাথরেনাল কাথজ অাংে ননথয় িায়ারম্যান কর্াঃ কসাথহল রানা 

গুরুতর আহত হন। সরকাথরর উথদ্যাথি উন্নত নিনকৎসার জন্য তাথক িত ০৫/৪/২০১৯ নরঃ তানরথখ নসঙ্গাপুর 

কপ্ররর্ করা হথল নতনন িত ০৮/৫/২০১৯ নরঃ তানরথখ নসঙ্গাপুর কজনাথরল হাসপাতাথল নিনকৎসাধীন  অবস্থায় 

োহাোত বরর্ কথরন। তাঁর অকাল মৃত্যে        ন্ত                হ নুভূ   জ্ঞ               

     ন্ত্র   ত্র      ল্য    হ    হ    াঁ   ক্ষ       হ              হ    । এ  ড় ,      ন্ত  

         ০১ জ    স্য   ি        ভ         ভ   ড িি                         উ দ্য   গ্রহ  

    হ    । 

(৭) িায়ারম্যান পদিী পমরিতটন করা েংক্রান্ত: 

গত ২০/০১/২০১৯ তামরখ স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালয় পমরদে টনকাসল িাননীয় প্রধানিন্ত্রী িায়ারম্যান পদিী পমরিতটন কসর 

‘িায়ার িাইর্ার’ পদিী করার িন্য েদয় মনসদ টেনা প্রদান কসরন। উি মনসদ টেনা অনুর্ায়ী ইসতািসধ্য েংমিি 

মনসয়াগ মিমধ েংসোধন করার প্রস্তাি িনপ্রোেন িন্ত্রণালসয় মপ্ররণ করা হসয়সছ। 

 

(৮) অমি দুর্ টর্না প্রমতসরাসধ করণীয় মনধ টারণ : 

কেথে অনগ্ন দু মটনা প্রনতথরাথধ করর্ীয় ননধ মারথর্র নবষথয় িত ০১/৪/২০১৯ তানরথখ অনুনষ্ঠত র্নন্ত্রসভা তবঠথকর 

নসোথন্তর আথলাথক জনসথিতনতা বৃনের জন্য িত ১৩/৫/২০১৯ ও ১৯/৬/২০১৯ তানরথখ বাাংলাথেে সনিবালথয় 

নেনব্যাপী র্হো পনরিালনা করা হথয়থে। এ নবষথয় িত ০২/৫/২০১৯ তানরথখ র্াননীয় স্বরাষ্ট্রর্ন্ত্রীর সভাপনতথে 

আন্তঃর্ন্ত্রর্ালয় সভা কথর সভার কা মনববরর্ী সাংনিষ্ট সকল েপ্তর/সাংস্থায় কপ্ররর্ করা হথয়থে। উথেখ্য এ 

 

 

বাাংলাথেে িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স করননাং কর্থপ্লক্স এ প্রনেক্ষর্রত কর্ মকতমা কর্ মিারীবৃদ।  
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সাংক্রাথন্ত িত ১৬/৫/২০১৯ তানরথখ গৃহায়ন ও ির্পূতম র্ন্ত্রর্ালথয় অনুনষ্ঠত সভার নসোন্ত অনু ায়ী প্রস্তানবত 

নবএননবনস সাংথোধন করার জন্য িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স হথত ননেবনর্ মত সুপানরের্ালা কপ্ররর্ করা 

হথয়থে: 

ক্রর্মক র্বষয় র্বএনর্বর্ে, 

২০০৬ 

র্বএনর্বর্ে, ২০১৭ ফায়ার োর্ভ িবের মন্তব্য 

০১ বহুতল ভবথনর 

সাংজ্ঞা 

০৬তলা বা 

২০নর্টাথরর 

উথবমর 

উচ্চতাসম্পন্ন ভবন  

(পৃ: ১০২৭২) 

১০তলা বা ৩৩ 

নর্টাথরর উথবমর 

উচ্চতাসম্পন্ন ভবন 

(পাট ম০১, িোোর-

২,    পৃ: ৪) 

(১) ৬ বা ২০ নর্টার প মন্ত ভবথন স্থানীয় িায়ার 

কেেথনর ইকুইপথর্থন্টর র্ােথর্ অনগ্ন ননব মাপর্ 

সম্ভব। অপরনেথক ১০তলা বা ৩৩ নর্টার প মন্ত 

ভবথন স্থানীয় িায়ার কেেথনর ইকুইপথর্থন্টর 

র্ােথর্ অনগ্ন ননব মাপর্ সম্ভব নয়। 

(২)নবএননবনস ২০০৬ কর্াতাথবক ৬ তলা বা 

২০ নর্টাথরর উথবমর ভবথনর অভেন্তরীর্ অনগ্ন 

ননরাপিা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন বােতার্মলক। 

অন্যনেথক নবএননবনস ২০১৭ কর্াতাথবক 

১০তলা বা ৩৩ নর্টাথরর উথবমর ভবথনর 

অভেন্তরীর্ অনগ্ন ননরাপিা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 

বােতার্মলক। নবএননবনস ২০১৭ কর্াতাথবক 

১০তলা বা ৩৩ নর্টার প মন্ত ভবথনর 

অভেন্তরীর্ অনগ্ন ননরাপিা 

০২ িায়ার অে মনরটি 

কর্তমক িায়ার 

কসিটি প্লোন 

 ািাইকরর্ 

অন্তর্ভ মনক্ত (ধারা-

৩.২.১০.২, পৃ: 

১০২৯৪) 

বাে কেয়া হথয়থে িায়ার কসিটি প্লোন পরীক্ষথর্র োনয়ে িায়ার 

সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তথরর হাথত 

ন্যস্ত না োকথল এতেসাংক্রান্ত োনয়ে পালথন 

সর্স্যা কেখা নেথত পাথর। ০৩ িায়ার কসিটি 

প্লোন এর 

প্রথয়াজনীয়তা 

ধারা-৩.২.৩.৬ 

(পৃ:১০২৯১) 

িায়ার প্রথটকেন 

প্লোন এর 

প্রথয়াজনীয়তা 

(ধারা৫.১.৬, 

িোোর-৫, পাট ম-৪) 

িায়ার কসিটি প্লোন’ এ ভবথনর অনগ্ন ননরাপিা,  

িায়ার ইকুইপথর্ন্ট কর্ইনথটথনন্স, নননে মষ্ট ব্যনক্ত 

বা ব্যনক্তবথি মর োনয়ে কতমব্য, িায়ার নড্রল, 

হোজাড ম আইথডনন্টনিথকেন ইতোনে অন্তর্ভ মক্ত 

োথক। িায়ার কসিটি প্লোন বাস্তবানয়ত হথল 

জনননরাপিা অনধকতর নননিত করা  াথব। এ 

কপ্রক্ষাপথট িায়ার কসিটি প্লোন িায়ার সানভ মস 

ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তর কর্তমক অনুথর্ােন 

এর নবষয়টি নবএননবনস ২০১৭ এর ধারা ৫.১.৬, 

িোোর-৫, পাট ম-৪ এ অন্তর্ভ মক্ত করা প্রথয়াজন। 

 

০৪ এ-৫করনসথডনন্সয়াল 

ভবন  (কহাথটল) 

৬তলা বা ২০ 

নর্টার প মন্ত ভবথন 

িায়ার কসিটি 

প্লোন প্রথয়াজন 

কনই 

১০তলা বা ৩৩ 

নর্টার প মন্ত ভবথন 

িায়ার কসিটি প্লোন 

প্রথয়াজন কনই 

নবএননবনস ২০১৭ কর্াতাথবক ১০তলা বা ৩৩ 

নর্টার প মন্ত ভবথন িায়ার কসিটি প্লোন 

প্রথ াজে না োকায় উক্ত ভবনসর্মথহ অনগ্ন 

ননরাপিা নননিত করা সম্ভব হথব না। এথত 

কথর অথনক গুরুেপূর্ ম ভবথন অনগ্ন ননরাপিা 

নবনিত হথব।  

০৫ এ-৩ 

করনসথডনন্সয়াল 

ভবন 

(এোপাট মথর্ন্ট) 

১৬ ইউননট বা ০৪ 

অকুেথপনন্স কলার 

এর কবনে 

এোপাট মথর্থন্টর 

জন্য িায়ার 

এোলার্ ম নসথের্ 

বােতার্মলক 

(পৃ:১০৩৫৭) 

শুধুর্াত্র ৩০ বা তদূধ ম 

লাট ভবথনর কক্ষথত্র 

প্রথ াজে 

নবএননবনস ২০১৭ কর্াতাথবক ৩০ বা তদূবম লাট 

ভবথন িায়ার এল্যার্ ম নসথের্ স্থাপন বােতার্মলক 

করায় ৩০ বা তার ননন্ম সাংখ্যাধারী লাট ভবথন 

িায়ার এলার্ ম নসথের্ বােতার্মলক না করায় 

অকুেথপন্টির্  োসর্থয় আগুথনর সাংথকত পাথব 

না এবাং জরুনর বনহি মর্ন করথত পারথবন না। িথল 

উক্ত ভবনসর্মথহর অনগ্ন ননরাপিা নবনিত হথব। 

০৬ নব- এডুথকেনাল 

ভবন 

৫০০ বি মনর্টার 

এনরয়ার জন্য 

প্রথ াজে নয় 

১০তলা বা ৩৩ 

নর্টার প মন্ত ভবথন 

প্রথয়াজন কনই 

নবএননবনস ২০১৭ কর্াতাথবক ১০তলা বা ৩৩ 

নর্টার প মন্ত ভবথন িায়ার কসিটি প্লোন 

প্রথ াজে না োকায় উক্ত ভবনসর্মথহ অনগ্ন 

ননরাপিা নননিত করা সম্ভব হথব না। 

০৭ নস -

ইননেটিউেনাল 

নবনল্ডাং ির ককয়ার 

৫০০ বি মনর্টার 

এনরয়ার জন্য 

প্রথ াজে নয় 

৯৩০ বি মনর্টার 

প মন্ত এনরয়ার জন্য 

প্রথ াজে নয় 

নবএননবনস ২০১৭ কর্াতাথবক ৯৩০ বি মনর্টার 

এনরয়া প মন্ত ভবথন িায়ার কসিটি প্লোন 

প্রথ াজে না োকায় উক্ত ভবনসর্মথহ অনগ্ন 

ননরাপিা নননিত করা সম্ভব হথব না। 
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০৮ নড –কহল্ে ককয়ার 

(হসনপটাল এোন্ড 

আোস ম) 

৬তলা বা ২০ 

নর্টার প মন্ত ভবথন 

প্রথয়াজন কনই 

১০তলা বা ৩৩ 

নর্টার প মন্ত ভবথন 

প্রথয়াজন কনই 

নবএননবনস ২০১৭ কর্াতাথবক ১০তলা বা ৩৩ 

নর্টার প মন্ত ভবথন িায়ার কসিটি প্লোন প্রথ াজে 

না োকায় উক্ত ভবনসর্মথহ অনগ্ন ননরাপিা 

নননিত করা সম্ভব হথব না। হাসপাতাল 

ভবনসর্মথহ অথনক করািী ও অসুস্থ ব্যনক্ত 

োথকন।  নে হাসপাতাল ভবন ১০তলা ভবন হয় 

এবাং নবএননবনস ২০১৭ কর্াতাথবক িায়ার 

কসিটি প্লোন প্রথয়াজন না হয় তাহথল উক্ত ভবথন 

অনগ্ন ননরাপিা নবনিত হথব এবাং করািী ও অসুস্থ 

ব্যনক্তথের অনগ্ন ননরাপিা কেয়া সম্ভব হথব না। 

িথল অথনক জীবনহাননর সম্ভাবনা সৃনষ্ট হথব।  

০৯ ই -নবজথনস 

(অনিস, নরসাি ম, 

এথসননসয়াল 

সানভ মথসস) 

৬তলা বা ২০ 

নর্টার প মন্ত 

উচ্চতাসম্পন্ন 

ভবথন প্রথয়াজন 

কনই 

১০তলা বা ৩৩ 

নর্টার প মন্ত ভবথন 

প্রথয়াজন কনই। 

এখাথন শুধু ম্যানুয়াল 

িায়ার এোলার্ ম ও 

কপাথট মবল িায়ার 

এোক্সটিাংগুু্ইসার 

প্রথয়াজন। 

নবএননবনস ২০১৭ কর্াতাথবক ই-নবজথনস 

(অনিস, নরসাি ম, এথসননসয়াল সানভ মথসস)  

ভবথন শুধুর্াত্র ম্যানুয়াল িায়ার এোলার্ ম ও 

কপাথট মবল িায়ার এোক্সটিাংগুু্ইসার স্থাপন বা 

সাংরক্ষর্ করথল েতভাি জনননরাপিা নননিত 

হথব না। এথক্ষথত্র অন্যান্য িায়ার সাথপ্রেন 

নসথের্সহ অথটাথর্টিক িায়ার এলার্ ম এন্ড 

নডথটকেন নসথের্ স্থাপন করথত হথব। বহুতল 

ভবথনর জন্য হাইথড্রন্ট ও নরাংকলার নসথের্ 

প্রথয়াজন। 

 

 

 

১০ এি-র্াথকমন্টাইল 

ভবন (েপস্,  

র্াথকমট, নরফুথয়নলাং 

কেেন) 

৬তলা বা ২০ 

নর্টার প মন্ত ভবথন 

প্রথয়াজন কনই 

৯৩০ বি মনর্টার 

এনরয়ার জন্য 

প্রথ াজে নয় 

নবএননবনস ২০১৭ কর্াতাথবক ১০তলা বা ৩৩ 

নর্টার প মন্ত ভবথন িায়ার কসিটি প্লোন 

প্রথ াজে না োকায় উক্ত ভবনসর্মথহর অনগ্ন 

ননরাপিা নননিত করা সম্ভব হথব না। এথক্ষথত্র 

হাইথড্রন্ট ও নরাংকলার নসথের্ প্রথয়াজন। 

১১ আই-এোথসম্বনল 

ভবন 

(অনডথটানরয়ার্, 

কনথভনেন কসন্টার 

ইতোনে) 

৫০০ বি মনর্টার 

এনরয়ার জন্য 

প্রথ াজে নয় 

৯৩০ বি মনর্টার 

এনরয়ার জন্য 

প্রথ াজে নয় 

নবএননবনস ২০১৭ কর্াতাথবক ১০তলা বা ৩৩ 

নর্টার প মন্ত ভবথন িায়ার কসিটি প্লোন 

প্রথ াজে না োকায় উক্ত ভবনসর্মথহ অনগ্ন 

ননরাপিা নননিত করা সম্ভব হথব না। এথক্ষথত্র 

হাইথড্রন্ট ও নরাংকলার নসথের্ প্রথয়াজন। 

১২ কজ-হোজাড মাস ভবন ৫০০ বি মনর্টার 

এনরয়ার জন্য 

প্রথ াজে নয় 

০২ বা িদূর্ধ্ি ১৮৫৮ 

বি মনর্টার কলার 

এনরয়ার জন্য 

প্রথ াজে 

নবএননবনস ২০১৭ কর্াতাথবক এক তলা 

ইন্ডানস্ট্র্য়াল/কোথরজ/হোজাড মাস ভবথন এবাং 

০২ বা িদূর্ধ্ি ও ৪৭১৭ বি মনর্টাথরর উথবমর 

ভবথন িায়ার কসিটি প্লোন প্রথয়াজন কনই। 

িথল উক্ত ভবনসর্মথহ অনগ্ন ননরাপিা নননিত 

করা সম্ভব হথব না। কারর্ হোজাড মাস, 

ইন্ডানস্ট্র্য়াল,  কোথরজ, গ্যাথরজ ভবনসর্মহ 

অতেন্ত অনগ্ন ঝূঁনকপূর্ ম। এধরথনর ভবন 

সার্নগ্রকভাথব িায়ার কসিটি প্লোথনর আওতায় 

আনা জরুনর। 

১৩ নজ ইন্ডানস্ট্র্য়াল 

ভবন 

৫০০ বি মনর্টার 

এনরয়ার জন্য 

প্রথ াজে নয় 

০২ বা িদূর্ধ্ি ১ ৮৫৮ 

বি মনর্টার কলার 

এনরয়ার জন্য 

প্রথ াজে 

১৪ এইি কোথরজ 

ভবন 

-- -- 

১৫ কক গ্যাথরজ ভবন -- -- 

১৬ এর্ -- -- 
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নর্সথসনলননয়াস 

১৭ এল ইউটিনলটি 

ভবন 

 ১০তলা বা ৩৩ 

নর্টাথরর উথবম 

উচ্চতাসম্পন্ন ভবথন 

প্রথয়াজন কনই। 

নবএননবনস ২০১৭ কর্াতাথবক একটি করস্টুথরন্ট 

ও নকথিন সম্বনলত ১০তলা ভবথনর ককান অনগ্ন 

ননরাপিা ব্যবস্থা প্রথয়াজন কনই। িথল উক্ত 

ভবনসর্মথহ অনগ্ন ননরাপিা নননিত করা সম্ভব 

হথব না। 

 

 

এোো ফায়ার োর্ভ িে ও র্ের্ভল র্ বফন্স কতৃিক বাাংলাবদে ের্েবালবয়র র্বর্ভন্ন ভববনর অর্ি র্নরাপিা 

র্বষয়ার্দ েবরজর্মবন পরীক্ষা কবর ভবনওয়ার্র র্নম্নবর্ণ িি ত্রুটি-র্বচুের্ি েম্পবকি োংর্িষ্ট েকলবক অবর্হি 

করা হবয়বে: 

ভ     - ১ (৪         ষ্ট) 

 ি       র   রু    ই; 

  ড        এ        স্ট    ই; 

      িঁ ড়           হ   ; 

        ইটি            স্ট    ই; 

 ি        ভ         ভ   ড িি হ   
   ক্ষ     জ      ই; 

 ি       ি    ই; 

   এ    স্ট    ই; 

 ই    জ ি এ ক্স    ই; 

 এ ক্স    ই    ই; 

                         ক্ষ    ই। 
 

ভ     - ২ (৪         ষ্ট) 

 ি       ম্প       ই; 

 আ     আন্ড  গ্র উন্ড        

  জ ভ       ই; 

 হ ই েন্ট   ি      ড      ন্ট 

          ই; 

   ইজ     ই; 

 ি       র   রু    ই; 

  িঁ ড় ১ টি (      ে    হ        
1      3    ভ              

     ে           ে  ) 

   জ   সুই   ঠি    ই; 

  ড        এ        স্ট    ই; 

        ইটি            স্ট  
  ই; 

 ি        ভ         ভ   ড িি 
হ      ক্ষ     জ      ই; 

   এ    স্ট    ই; 

 ই    জ ি এ ক্স    ই; 

 এ ক্স    ই    ই; 

                         ক্ষ  
  ই; 

 ি       ি    ই। 

ভ     - ৩ (৪         ষ্ট) 

 ি       ম্প       ই; 

 আ     আন্ড  গ্র উন্ড          জ ভ     

  ই; 

 হ ই েন্ট   ি      ড      ন্ট 

          ই; 

   ইজ     ই; 

 ি       র   রু    ই; 

 ৪ টি  িঁ ড়    ে        ত্র ১ টি  িঁ ড় 
          হ          3টি  িঁ ড় 

            ই; 

   জ   সুই   ঠি    ই; 

  ড        এ        স্ট    ই; 

         জস্ট      ক্ষ      হ   ; 

        ইটি            স্ট    ই; 

 ি        ভ         ভ   ড িি হ   
   ক্ষ     জ      ই; 

 ি       ি    ই; 

   এ    স্ট    ই; 

 ই    জ ি এ ক্স    ই; 

 এ ক্স    ই    ই। 

ভ     - ৪ (৯         ষ্ট) 

 ি       ম্প       ই; 

 আ     আন্ড  গ্র উন্ড          জ ভ     

  ই; 

   ইজ  , হ ই েন্ট   ি      ড      ন্ট 

          ই; 

 ি       র   রু    ই; 

 জরু           িঁ ড়   ি       ি    ই; 

      ফ্ল      িটি       ই; 

 ৩ টি         িঁ ড়    ে       ত্র ১ টি 
 িঁ ড়       ে    হ          2টি  িঁ ড় 

      ে      ই; 

   জ   সুই   ঠি    ই; 

  ড        এ        স্ট    ই; 

        ইটি            স্ট    ই; 

ভ     - ৫ (৪         ষ্ট) 

 ি       ম্প       ই; 

 আ     আন্ড  গ্র উন্ড        

  জ ভ       ই; 

 হ ই েন্ট   ি      ড      ন্ট 
          ই; 

   ইজ     ই; 

 ি       র   রু    ই; 

  িঁ ড়    স্থ   ৩.৫ ফু  (     

 ে    হ   )। 

   জ   সুই   ঠি    ই; 

  ড        এ        স্ট  

  ই; 

        ইটি            স্ট  
  ই; 

ভ     - ৭ (৯         ষ্ট) 

 আ     আন্ড  গ্র উন্ড        

  জ ভ       ই,     6    ভ     

পূ          জ ভ     হ     ইজ     

   ে   আ  ; 

 ি      ড      ন্ট           ই; 

 ি       র   রু    ই; 

 জরু           িঁ ড়   ি       ি  

  ই; 

      ফ্ল      িটি       ই; 

 ৩টি         িঁ ড়    ে       ত্র 

১টি  িঁ ড়       ে    হ          

2টি  িঁ ড়       ে      ই; 

   জ   সুই   ঠি    ই; 

  ড        এ        স্ট    ই; 
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 ি        ভ         ভ   ড িি হ   
   ক্ষ     জ      ই; 

 ি       ি    ই; 

   এ    স্ট    ই; 

 এ ক্স    ই    ই; 

   িটি       ই। 

 ি        ভ         ভ   ড িি 
হ      ক্ষ     জ      ই; 

 ি       ি    ই; 

   .এ    স্ট    ই; 

 ই    জ ি এ ক্স    ই; 

 এ ক্স    ই    ই; 

                         ক্ষ  
  ই। 

         জস্ট      ক্ষ      হ   ; 

        ইটি            স্ট  

  ই; 

 ি       ি    ই; 

   .এ    স্ট    ই; 

 ই    জ ি এ ক্স    ই; 

 এ ক্স    ই    ই; 

   িটি       ই; 

 ি        ভ         ভ   ড িি 

হ      ক্ষ     জ      ই। 

ভ     - ৮ (৪         ষ্ট) 

 আ     আন্ড  গ্র উন্ড          জ ভ     

আ  , 7    ভ   হ     যুি; 

 হ ই েন্ট    স্ট    ই; 

 ি       র   রু    ই; 

 ৫০০ জ         জন্য   ত্র ১ টি  িঁ ড়। 

 িঁ ড়    স্থ   ৩.৫ ফু  (      ে    হ   ) 

হ     উি      ক্ষ ত্র  ঝৌঁ        ; 

   .এ    স্ট    ই; 

 ই    জ ি এ ক্স    ই; 

 এ ক্স    ই    ই; 

   জ   সুই   ঠি    ই; 

  ড        এ        স্ট    ই; 

        ইটি            স্ট    ই; 

 ি        ভ         ভ   ড িি হ   
   ক্ষ     জ      ই। 

ভ     - ৯ (৫         ষ্ট) 

 ি       ম্প       ই; 

 হ ই েন্ট    স্ট    ই; 

   ইজ     ই; 

  িঁ ড়           হ   ; 

  ড         স্ট    ই; 

   .এ    স্ট    ই; 

 ই    জ ি এ ক্স    ই; 

 এ ক্স    ই    ই; 

        ইটি            স্ট  
  ই; 

 ি        ভ         ভ   ড িি 
হ      ক্ষ     জ      ই। 

ভ     - ১০ (২         ষ্ট) 

 এ ক্স    ই    ই; 

 আ     আন্ড   গ্র উন্ড        

  জ ভ       ই; 

 হ ই েন্ট    স্ট    ই; 

   ইজ     ই; 

 ি       র   রু    ই; 

  ড        এ        স্ট    ই; 

        ইটি            স্ট    ই; 

 ি        ভ         ভ   ড িি হ   
   ক্ষ     জ      ই। 

 

পনরবহন পুল ও মুনক্তথ াো র্ন্ত্রর্ালয় 

(কারপানকমাং ও ১২ ও ৫ তলা নবনেষ্ট) 

 িায়ার পাম্প কসট কনই; 

 নপ.এ নসথের্ কনই; 

 এনক্সট সাইন কনই; 

 আলাো  আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার  নরজাভ মার কনই; 

 িায়ার নডপাট মথর্ন্ট কাথনকেন ও 

হাইথড্রন্ট নসথের্ কনই; 

 িায়ার কথরাল রুর্ কনই; 

 জরুনর ননি মর্ন নিঁনে ও িায়ার নলিট কনই; 

 প্রনত কলাথর কসিটি লনব কনই; 

 ১২ তলা ভবথন ১টি র্াত্র নিঁনে; 

 ৫ তলা ভবথন ২টি নিঁনে (১টি নিঁনে োথে 
কখালা হথয়থে); 

 নডথটকেন ও এলার্ ম নসথের্ কনই; 

 ককান করনজোর সাংরক্ষর্ করা হয়নন; 

 োথে লাইটিাং প্রথটকেন নসথের্ কনই; 

 িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স হথত 
প্রনেক্ষর্প্রাপ্ত জনবল কনই; 

 পানকমাং এ নরাংকলার নসথের্ কনই। 

৫টি টিনথেড (িনপূতম ভবন) 

 এলানর্ মাং ও নডথটকেন নসথের্ 

কনই; 

 িায়ার কথরাল রুর্ কনই; 

 প মাপ্ত এক্সটিাংগুইসার কনই 

 োথে লাইটিাং প্রথটকেন নসথের্ 

কনই; 

 ভূ-িভমস্থ জলাধার কনই; 

 এনক্সট সাইন কনই; 

 িায়ার সানভ মস ও নসনভল 

নডথিন্স হথত প্রনেক্ষর্প্রাপ্ত 

জনবল কনই। 
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নতুন নতুন কা মক্রথর্ সম্পকৃ্ততা : 

বতমর্ান সরকার এ অনধেপ্তথরর সক্ষর্তা বৃনেথত বাস্তবর্মখী নানা পেথক্ষপ গ্রহর্ করায় প্রনতষ্ঠানটির কসবার র্ান ক র্ন উন্নত 

হথয়থে, কতর্নন এর কসবাথক্ষত্রও অথনক সম্প্রসানরত হথয়থে। অনগ্ন ননব মাপর্, ভবনধস, সেক ও কনৌ ান দু মটনায় উোর 

কা মক্রথর্র পাোপানে বতমর্াথন এ প্রনতষ্ঠাথনর কর্ীবানহনী জনঙ্গ নবথরাধী ক ৌে অনভ াথন অাংে ননথে। ২০১৮-২০১৯ সাল প মন্ত 

কর্াট ১৯৯ জনথক এ সাংক্রান্ত প্রনেক্ষর্ প্রোন করা হথয়থে। এোো, দুথ মাি/দু মটনা কবনলত হতাহথতর পাোপানে পশু-পানখ 

উোর, অসুস্থ/বৃে/প্রনতবন্ধী জনথিাষ্ঠীর িলািথল সহায়তা ইতোনে কা মক্রর্ও বাস্তবায়ন করথে। বহুর্মখী কপোিত োনয়ে পালথনর 

র্ে নেথয় িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স এখন ির্র্ানুথষর আস্থা আর ননভ মরতার প্রতীথক পনরর্ত হথয়থে। 

জনবল কাঠাথর্া : 

ফায়ার সস্টেবনর োংখ্যা বৃর্দ্ধর োবথ োবথ সের্ণর্ভর্িক পদ সৃজন এবাং জনবল র্নবয়াবগর কায িক্রম অব্যাহি রবয়বে। 

২০১৮-২০১৯ অথ িবের পয িন্ত সৃর্জি পদোংখ্যা, কম িরি জনবল এবাং শূন্য পবদর োংখ্যা র্নবম্নর েবক উবল্লখ করা হবলা: 
 

ক্রর্মক কেনর্ কর্ মরত শূন্য পে  অনুথর্ানেত পে  

১. ১র্ (কগ্রড ১ হথত ৯ প মন্ত) 42 6 ৪৮ 

২. ২য় (কগ্রড ১০ হথত ১২ প মন্ত) 694 314 1008 

৩. ৩য় (কগ্রড ১৩ হথত ১৬ প মন্ত) 2186 395 2581 

৪. ৪ে ম (কগ্রড ১৭ হথত ২০ প মন্ত) 6990 1523 8513 

 কর্াটঃ 9912 2238 12150 

 

প্রকেসর্মথহর নববরর্ : 

(ক) সর্াপ্ত প্রকথের নববরর্ : 

(১) কেথের গুরুেপূর্ ম উপথজলা সের/স্থাথন ৭৮টি (সাংথোনধত ৮২টি) িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স কেেন 

স্থাপন প্রকে:  

প্রকেটি ২৫৪৬২.৮১ লক্ষ টাকা ব্যথয় জুন ২০১৮ সাথল সর্াপ্ত হথয়থে। এ প্রকথের আওতায় সারাথেথে এ কেনর্র ০৯টি, নব 

কেনর্র ১৯টি এবাং নস কেনর্র ৫৪টি িায়ার কেেন স্থাপথনর সাংস্থান নেল। তন্মথে ৭১টি িায়ার কেেন স্থাপন করা হথয়থে। 

(২) ৪০ ফুট তে মেনবনেষ্ট এয়ার নব্রনোং এবাং গ্যাস িায়াড ম িায়ার িাইটিাং করননাং গ্যালানর এবাং  াটনত িায়ার 

িাইটিাং করসনকউ সরঞ্জার্ সাংগ্রহ প্রকে: 

প্রকেটি  ৫৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যথয় জুন ২০১৯ সাথল সর্াপ্ত হথয়থে। এটি একটি সাজসরঞ্জার্ সাংগ্রহ প্রকে। এই 

প্রকথের আওতায় ৫৬ প্রকার সরঞ্জার্ সাংগ্রহ সম্পন্ন হথয়থে।  

(৩) র্ডান মাইথজেন অব িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স প্রকল্প:  

প্রকল্পটি ২২৬৫৯.৭৮ লক্ষ োকা ব্যবয় জুন ২০১৯ োবল েমাপ্ত হবয়বে। এটি একটি োজেরঞ্জাম োংগ্রহ প্রকল্প। এই 

প্রকথের আওতায় ৫৬ প্রকার সরঞ্জার্ সাংগ্রহ সম্পন্ন হথয়থে।  

(খ) বাস্তবায়নাধীন প্রকথের নববরর্: 

১।       গুরুেপূ   উ  জ      /স্থ    ১৫৬টি ি        ভ         ভ   ড িি স্থ   : 

১২৫৭৯৯.৮৬  ক্ষ        ক্ক    ব্য   জু  ই ২০১২        ল্পটি গৃহ   হ ।   ল্পটি    স্ত        জু  ই ২০১২ 

হ   জু  ২০২০  ে  ন্ত। এ প্রকথের আওতায় সারাথেথে এ কেনর্র ০৫টি, নব কেনর্র ১৪৩টি এবাং নস কেনর্র ৫৪টি িায়ার 

কেেন স্থাপথনর সাংস্থান নেল।          ভন্ন গুরুেপূ   উ  জ      /স্থ    ১৫৬টি ি      স্ট   স্থ      ক্র ন্ত এ 

   ল্প       ই     ে ৪৫টি ি      স্ট     লু     হ    , ৭৮টি ি      স্ট            জ     । এ  ড়  

০৪টি ি      স্ট     জ      গ্রহ , ০৯টি ি      স্ট     জ   হস্ত ন্ত  এ   ১০টি ি      স্ট            ক্র ন্ত 
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  ে  ক্র        আ  । ২০১৮-২০১৯  র্থ       ে  ন্ত    ল্প  ৬৯.০৩৬%   জ   স্ত      হ    । ব্য  বৃ ি 

ব্য         ল্পটি        জু  ২০২০  ে  ন্ত বৃ ি     হ    । 

২।       গুরুেপূ   উ  জ      /স্থ    ২৫টি (         ৪৬টি) ি        ভ         ভ   ড িি স্থ   :  

৪১৯৩৭.৫৫  ক্ষ        ক্ক    ব্য   জ নু     ২০১১        ল্পটি গৃহ   হ ।   ল্পটি    স্ত        জ নু     

২০১১ হ   জু  ২০২০  ে  ন্ত।       গুরুেপূ   উ  জ      /স্থ    ২৫টি (         ৪৬টি) ি      স্ট   স্থ    

  ক্র ন্ত এ    ল্প       ই     ে ১৩টি ি      স্ট     লু     হ    , ০৭টি ি      স্ট            জ     । 

এ  ড়  ১২টি ি      স্ট     জ      গ্রহ  এ   ১০টি ি      স্ট            ক্র ন্ত   ে  ক্র        আ  । 

২০১৮-২০১৯  র্থ       ে  ন্ত    ল্প  ৩৪%   জ   স্ত      হ    । জু  ২০২০         ে   ল্পটি    স্ত     

 ম্পন্ন হ  । 

৩। ১১টি  ড    ি        ভ         ভ   ড িি  স্ট   স্থ   : 

৬২৯৭৩.৫৫  ক্ষ      ব্য   জ নু     ২০১৯        ল্পটি গৃহ   হ ।   ল্পটি    স্ত        জ নু     ২০১৯ হ   

জু  ২০২১  ে  ন্ত। এ    ল্প  আ           ঢ   ,  ট্টগ্র       জ  হ    ভ     ০৬টি  জ    ০৮টি 

উ  জ  /র্থ     ১১টি  ড    ি      স্ট              হ  । ই     ে ঢ              এ        ি  জ     , 

  ভ   এ   রু পু              দুেৎ   ন্দ্র গ্র     টি,       এ ০২টি ি      স্ট     জ   হস্ত ন্ত  এ   ০৯টি 

ি      স্ট     জ      গ্রহ    ে  ক্র             ।  

 

৪। ি        ভ         ভ   ড িি ডুবু   ইউ     ম্প্র    : 

 ১৬৫১৯.৯৮  ক্ষ      ব্য   জু  ই ২০১৮        ল্পটি গৃহ   হ ।   ল্পটি    স্ত        জু  ই ২০১৮ হ   হ   

জু  ২০২১  ে  ন্ত। এ    ল্প  আ     ঢ   ,  ট্টগ্র  , খু   ,       ,   পু    ভ          ০৭টি ি      স্ট     

ডুবু   ইউ     ম্প্র         হ  । এ    ল্প     জ      জ  ঞ্জ        গ্রহ   ২১ জ  ডুবু   হ স্কু   ড ই ভ  এ  

জন্য         ১১৯টি    সৃজ     স্ত       হ    ।  

৫।  ে      এ    টি    ি     ই   জ  ি     ি (  ি  ): 

    ২৯-০১-২০১৯     ে   ল্পটি  নু       হ ।   ক্ক    ব্য  ৮০৬২.৪০  ক্ষ     ।   ল্প   স্ত        

  ক্ট    ২০১৮ হ      েম্ব  ২০২০  ে  ন্ত। এ    ল্প  আ     KOICA এর অে মায়থন সের েপ্তথর একটি 

Emergency Response Control Center (ERCC) স্থাপন করা হথব।  

 

 

 

  

র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী কর্তমক িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স কেেন শুভ উথবাধন 
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(ি) সাজসরঞ্জার্ানে : 

িত ৬জুলাই,২০১৭ তানরথখ িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তথরর সক্ষর্তা বৃনেকথে সাজসরঞ্জার্ কাঠাথর্া 

পুননব মন্যাস করা হয় এবাং ২১৪ প্রকার সাজসরঞ্জার্ানে অন্তর্ভ মক্ত করা হয়। ২০১৮-১৯ অে মবেথর ক্রয়কৃত 

সাজসরঞ্জার্ানের র্থে উথেখথ াগ্য সাজসরঞ্জার্ানের নববরর্ ননথের েথক উথেখ করা হথলা: 

ক্রনর্ক নার্ োংখ্যা টাকা 

০১ পাননবাহী িােী (৬,৫০০নলটার) ০৫টি ১২,৪৪,২৪,৯০০.০০ 

০২ পাননবাহী িােী (৪,৩০০নলটার) ০৩টি ৬,৭২,৭২,৭২০.০০ 

০২ পাননবাহী িােী (২,০০০নলটার, 4WD) ০১টি ১,৭৮,৯৩,৫০০.০০ 

০৩ পাননবাহী িােী (১,৮০০নলটার) ৩০টি ৩৮২৩৭৪৮৪০.০০ 

০৪ িায়ার এন্ড করসনকউ কটন্ডার ২৬ টি ৪৪৯৪৭২৫৫০.০০ 

০৫ কটানয়াংনভনহকোল (নপক-আপটাইপ) ৯০টি ৪৩২০৫৪৮০০.০০ 

০৬ কপাথট মবল পাম্প (নর্নডয়ার্)  ২৭টি ৪,৩৯,৬১,৪০০.০০ 

০৭ কপাথট মবল পাম্প (কোট)  ৩৭টি ৭৬০৯৯৫৯০.০০ 

০৮ কস্মাক ইথজক্টর  ২৬ টি ৭৩,৩২,০০০.০০ 

০৯ এয়ার কর্থপ্রসর কর্নেন ২৬টি ১,৪১,৬৯,৭১৪.০০ 

১০ ডাইনভাং এোপাথরটাস ১০কসট ২৭,৮৫,০০০.০০ 

১১ পনরেে মন জীপ ০২ টি ১,০৭,৩৮,০০০.০০ 

১২ নব্রনোং এোপাথরটাস ৮০ কসট ১,৪০,৬০,০০০.০০ 

১৩ কডনলভানর কহাজ উইে কাপনলাং ২৮৩৪ টি ১৬২১৩২১০.০০ 

১৪ কিার্কম্পাউন্ড ৩৯,৫০০নলটার ১,১০,১৬,১৫৫.০০ 

১৫ কিার্ কর্নকাং ব্রাঞ্চ পাইপ ২৬টি ১৩,৫৭,২০০.০০ 

১৬ ব্রাঞ্চ পাইপ (টাথরক্স)  ২৬টি ৮,৯১,৭৭৪.০০ 

১৭ কাথলকটিাং নব্রনিাং ২৭টি ২,৪৮,৯৪০.০০ 

১৮ কাথলকটিাং কহড ২৭টি ৭,৩৫,৪৮০.০০ 

১৯ নডভাইনডাং নব্রনিাং ২৭ টি ৪,৬৪,৪০০.০০ 

২০ লক কাটার ৫৩টি ৪,৪৮,৯১০.০০ 

২১ এক্স (বে)  ১৩৫টি ২,৩৯,৬২৫.০০ 

২২ িায়ারম্যান এক্স উইে পাউস ১৩০টি ২,৩৬,৬০০.০০ 

২৩ হাইথড্রানলক করডার ২৬টি ১,৭০,৮২,০০০.০০ 

২৪ হাইথড্রানলক কাটার ২৬টি ১,৭৪,৭৬,৮৬২.০০ 

২৫ হাইথড্রানলক র োর্জোক ২৬টি ১,৭৮,০৯,৪৫৪.০০ 

২৬ হাইথড্রানলক কডার ওথপনার ২৬টি ২৬,৭৮,০০০.০০ 

২৭ নিনপাং হোর্ার ২৬টি ১২,১৮,৩৩৪.০০ 

২৮ নরনসথপ্রাথকটিাং “স” ২৬টি ৮,২৬,৮০০.০০ 

২৯ কিইন “স” (ইথলকনরক)  ২৬টি ৪,৮০,২২০.০০ 

৩০ করাটারী করসনকউ “স” (ইথলকনরক)  ২৬টি ১৫,৮০,৮০০.০০ 

৩১ িায়ারম্যান সূেট, িার্বুট ও কহলথর্ট ৫১২কসট ৪,৮২,৩০,৪০০.০০ 

৩২ নহট প্রথটকটিভ সুেট ৫৩কসট ৯২,৩৭,৯০০.০০ 

৩৩ ওয়োরথলস ইকুইপথর্ন্ট (নভ এইি এি 

কসট) 

২৬কসট ২৯,৭৬,৭৪০.০০ 

৩৪ কপাথট মবল গ্রাউন্ড র্ননটর (এথক্সসনরজ 

ব্যনতত) 

৪৮ টি         ১,৩৬,৮০,০০০.০০ 

৩৫ করসনকউ করাপ (০.৫০ইনঞ্চ ডায়া ২০০নিট) ১০৮ টি ১২,৯০,৪৯২.০০ 
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৩৬ কর্ননলা করাপ (১ইনঞ্চ ডায়া ১০০নিট) ১০০ টি ৯,৯৪,৬০০.০০ 

৩৭ ককরানবনা ২২০ টি ৪,৩২,৯৬০.০০ 

৩৮ কহনভ নডউটি করসনকউ কবাট ১৪ টি ১৯,৯৯,৯৫,৫০০.০০ 

৩৯ ব্যাকপ্যাক ওয়াটারনর্ষ্ট ৬০কসট ১,৯৩,৯৫,০০০.০০ 

৪০।  করইলর র্াউথন্টড কজনাথরটর উইে লাইট 

র্াে 

৩০ টি ৩,৩৯,৫৯,২৫০.০০ 

৪১।  প্রাইর্ মুভার উইে লাট কবড করইলর ০২ টি ৩,৯৯,৬৮,৪৪৯.৬০ 

৪২।  নরথর্াট ম অপাথরথটড িায়ার িাইটিাং 

নভনহকোল 

০২ টি ৮,৩০,২০,২২০.৪০ 

৪৩। এথক্সথভটর উইে নডথর্াথলেন হোর্ার   ০১ টি ৫,০৪,৯০,১৫১.৯২ 

সব মথর্াট = ১৩৫৬২১৪৯৯০.০০ 
 

 

২০১৮-২০১৯ অে মবেথরর উথেখথ াগ্য কা মক্রর্: 

(ক) বানষ মক কর্ মসম্পােন চুনক্তর লক্ষের্াত্রা র্মল্যায়ন 

 প্রোের্নক স্বচ্ছিা ও জবার্দর্হিা র্নর্িিকরণ, র্বর্ভন্ন সেবা েহর্জকরণ, জনগবণর সদারবগাোয় সেবা সপৌুঁোবনা এবাং 

প্রার্িষ্ঠার্নক েক্ষমিা বৃর্দ্ধর লবক্ষে ২০১৫-১৬ অথ িবের হবি ফায়ার োর্ভিে ও র্ের্ভল র্ বফন্স অর্ধদপ্তর বার্ষ িক 

কমিেম্পাদন চুর্ক্ত বাস্তবায়ন কবর আেবে। ২০১৬-২০১৭ অথ িবেবর অর্ধদপ্তবরর োবথ আওিাধীন র্বভাগীয়/ আঞ্চর্লক 

অর্ফেের্মবহর চুর্ক্ত স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন করা হবয়বে। এরই ধারাবার্হকিায় েরকার্র র্নবদ িেনা অনুযায়ী ২০১৮-১৯ 

অথ িবেবর সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর োবথ ফায়ার োর্ভিে ও র্ের্ভল র্ বফন্স অর্ধদপ্তর এবাং অর্ধদপ্তবরর োবথ 

র্বভাগীয়/আঞ্চর্লক ও সজলা পয িাবয়র কায িালয়ের্মবহর োবথ বার্ষ িক কমিেম্পাদন চুর্ক্ত েম্পাদন কবর বাস্তবায়ন করা 

হবয়বে ইবিামবে বাস্তবায়ন োংক্রান্ত প্রর্িববদন সুরক্ষা সেবা র্বভাবগ সপ্ররণ করা হবয়বে। খেো র্মল্যায়বন এ অর্ধদপ্তর 

কতৃিক চুর্ক্ত বাস্তবায়বনর হার ৯৬.৩%। এগুবলার মবে উবল্লখবযাগ্য কমিেম্পাদন সূেক হবলা: অনগ্ন দু মটনা, উোর ও 

ভূনর্কম্প প্রনতথরাধর্মলক র্হোর আথয়াজন, র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠাবনর অর্ি র্নরাপিা ব্যবস্থার্দ সজারদারকরণ, অর্ি র্নরাপিা 

ব্যবস্থার্দ েম্পবকি পরামেি প্রদান, অনগ্নননব মাপর্, উোর, প্রােনর্ক নিনকৎসা ও ভূনর্কম্প সম্পথকম েবেিনিা বৃর্দ্ধর লবক্ষে 

প্রদানকৃি সমৌর্লক প্রর্েক্ষণ, নতুন কনর্উননটি ভলানন্টয়ার প্রস্তুত, ভলানন্টয়ারথের সথতজকরর্ প্রনেক্ষর্ ও িায়ার সানভ মস ও 

নসনভল নডথিন্স প্রকল্প বাস্তবায়ন ইিোর্দ। ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর সকৌেলগি উবেবের আওিায় ২৭টি কমিেম্পাদন সূেক 

অন্তর্ভিক্ত  করা হয়। এেব সূেবকর লক্ষেমাত্রা অজিবন অর্ধদপ্তবরর এর্পএ টিম কাজ করবে এবাং ১ জন কমিকিিাবক এর্পএ 

সফাকাল পবয়ন্ট র্হবেবব দার্য়ে প্রদান করা হবয়বে। গি ১৮ জুন ২০১৯ িার্রবখ সুরক্ষা সেবা র্বভাবগর োবথ ফায়ার োর্ভিে 

ও র্ের্ভল র্ বফন্স অর্ধদপ্তবরর এবাং মাঠ পয িাবয়র োবথ ২০ জুন ২০১৯ িার্রবখ  ২০১৯-২০২০ অথ িবেবরর বার্ষ িক 

কমিেম্পাদন চুর্ক্ত েম্পাদন করা হবয়বে। চুর্ক্তবি অন্তর্ভিক্ত কমিেম্পাদন সূেকের্মহ বাস্তবায়বনর কাজ েলমান রবয়বে। 

 

 

২০১৮-২০১৯ অে মবেথর বানষ মক কর্ মসম্পােন চুনক্ত স্বাক্ষথরর নস্থর নিত্র 
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(খ) শুোিার ককৌেল বাস্তবায়ন : 

স্বচ্ছিা ও দায়বদ্ধিা বৃর্দ্ধ, েম্পবদর যথাযথ ব্যবহার র্নর্িিকরণ এবাং প্রার্িষ্ঠার্নক েক্ষমিা উন্নয়বনর জন্য েরকার্র 

অন্যান্য দপ্তরের্মবহর মি ফায়ার োর্ভ িে ও র্ের্ভল র্ বফন্স অর্ধদপ্তবর ২০১৩-২০১৪ অথ িবেবর জািীয় শুদ্ধাোর সকৌেল 

কম িপর্রকল্পনা প্রবিিন হয়। ২০১৬-২০১৭ অথ িবেবর আওিাধীন র্বভাগীয়/ আঞ্চর্লক অর্ফেের্মবহর জািীয় শুদ্ধাোর 

সকৌেল কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবয়বে। এরই ধারাবার্হকিায় েরকার্র র্নবদ িে অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অথ িবেবর 

মাঠ পয িায়েহ ফায়ার োর্ভ িে ও র্ের্ভল র্ বফন্স অর্ধদপ্তবরর জািীয় শুদ্ধাোর সকৌেল কম িপর্রকল্পনা প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন করা হবয়বে। ইবিামবে বাস্তবায়ন োংক্রান্ত প্রর্িববদন সুরক্ষা সেবা র্বভাবগ সপ্ররণ করা হবয়বে। খেো 

র্মল্যায়বন এ অর্ধদপ্তর কতৃিক বাস্তবায়বনর হার ৯০%। ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবরর জািীয় শুদ্ধাোর সকৌেল 

কম িপর্রকল্পনায় ৪০টি কম িেম্পাদন সূেক অন্তর্ভ িক্ত  করা হয়।  এগুবলার মবে উবল্লখবযাগ্য কায িক্রম হবলা: কম িকিিা-

কম িোরীবদর অাংেগ্রহবণ র্নয়র্মি উপর্স্থর্ি র্বর্ধমালা ১৯৮২, েরকার্র কম িোরী আোরণ র্বর্ধমালা ১৯৭৯ এবাং 

ের্েবালয় র্নবদ িেমালা ২০১৪ েম্পবকি েবেিনিা বৃর্দ্ধর্মলক েভা/ প্রর্েক্ষণ, জািীয় শুদ্ধাোর সকৌেল র্বষবয় কম িকিিা-

কম িোরীবদর প্রর্েক্ষণ প্রদান, দাপ্তর্রক কাবজ অনলাইন সরেপন্স র্েবস্টম (ই-সমইল/ এেএমএে)-এর ব্যবহার, োপ্তনরক 

কাথজ ইউননথকাড ব্যবহার, ের্েবালয় র্নবদ িেমালা ২০১৪ এর অনুযায়ী নর্থর সের্ণর্বন্যােকরণ, গণশুনার্ন ও 

অাংেীজবনর অাংেগ্রহবণ েভা আবয়াজন ইিোর্দ। জািীয় শুদ্ধাোর সকৌেল কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়বন সফাকাল পবয়ন্ট 

র্হবেবব ০১ জন কম িকিিা দার্য়ে পালন করবেন। শুদ্ধাোর কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়বনর জন্য মহাপর্রোলবকর সনতৃবে 

ননর্িকিা কর্মটি গঠন করা হবয়বে। ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর ননর্িকিা কর্মটির ১২টি েভা হবয়বে। িাোো শুদ্ধাোর 

পুরষ্কার নীর্িমালা অনুেরণ কবর ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর অর্ধদপ্তর ও মাঠপয িাবয়র ২৭ জন কম িকিিা ও কম িোরীবক 

শুদ্ধাোর পুরষ্কার প্রদান করা হবয়বে। 

(ি) উিাবন সাংক্রান্ত কা মক্রর্ : 

র্নন্ত্রপনরষে নবভাথির ননথে মেনা অনুসাথর িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তথরর ইথনাথভেন টির্ িঠন করা হথয়থে। 

সরকার ননথে মনেত উিাবনী কা মক্রর্ বাস্তবায়থন ইথনাথভেন টির্ সনক্রয়ভাথব কাজ করথে। ২০১৮-২০১৯ অে মবেথরর বানষ মক 

উিাবনকর্ ম পনরকেনা বাস্তবানয়ত হথয়থে। িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তথরর উিাবনী কা মক্রথর্র তানলকা 

ননথের েথক উথেখ করা হথলা: 

ক্রর্ম

ক 

উদ্ভাবনী উবযাবগর 

র্েবরানাম 

উবযাবগর র্ববরণ ইর্স্পি ফলাফল েলমান/ 

বাস্তবার্য়ি 

০১. ফায়ার সেফটি সট্রর্নাং 

ও মহোর দাপ্তর্রক 

কায িক্রম অনলাইবন 

রূপান্তর 

বিিমাবন র্বযমান পদ্ধর্িবি 

সেবা গ্রহীিা বা িার 

প্রর্ির্নর্ধবক ন্যেনিম োরবার 

অর্ধদপ্তবর আেবি হয় এবাং 

সেবা সপবি সেবা গ্রহীিাবক 

০৮টি ধাপ অর্িক্রম করবি হয়। 

ফবল সেবা গ্রহীিার েময়, অথ ি 

ব্যয় এবাং সভাগার্ন্ত বৃর্দ্ধ পায়। 

ফায়ার সেফটি সট্রর্নাং ও মহোর 

দাপ্তর্রক কায িক্রম 

অনলাইনকরবণর মােবম এ 

সেবা কায িক্রমবক েহজির করা 

হবয়বে। 

 

(১) র্ভর্জে ব্যর্িবরবক 

অনলাইবন আববদন 

জমাকরণ; 

(২) সমাবাইল ব্যাাংর্কাংবয়র 

মােবম র্ফ পর্রবোধকরণ; 

(৩) তুলনার্মলকভাবব কম 

েময় ব্যয়; 

(৪) র্ভর্জে োংখ্যা হ্রােকরণ; 

(৫) আনুষর্ঙ্গক খরোর্দ 

কিিনকরণ; 

(৬) সেবা গ্রহবণ সভাগার্ন্ত 

লার্বকরণ; 

(৭) জবাবর্দর্হিা বৃর্দ্ধকরণ। 

 

০২. অর্িকাণ্ড ও দুর্ িেনার 

 াোববজ ও 

প্রর্িববদন অনলাইবন 

প্রস্তুিকরণ 

বিিমাবন প্রের্লি ম্যানুবয়ল 

পদ্ধর্িবি অর্িকাণ্ড ও দুর্ িেনার 

িথ্যার্দ োংগ্রহ ও োংরক্ষণ করা 

হয়। যার ফবল িথ্যের্মহ 

দীর্ িবময়ার্দ োংরক্ষণ করা েম্ভব 

হয় না। এ েমস্যা দূরীকরবণ 

একটি  াোববজ প্রস্তুিকরবণর 

(১) অনলাইবন প্রর্িটি 

অর্িকাণ্ড ও দুর্ িেনার িথ্য 

 াোবববজ োংবযাজন করা 

যাবব; 

(২) সয সকাবনা েমবয়র 

িথ্যাবর্ল ও র্রবপাে ি দ্রুি 

োংগ্রহ করা যাবব; 
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উবযাগ গ্রহণ করা হবয়বে।  এ 

কাজ েমাপ্ত হবল অর্িকাণ্ড ও 

দুর্ িেনার েকল িথ্য দীর্ িবময়ার্দ 

োংরক্ষণ করা েম্ভব হবব। 

(৩) অর্িকাণ্ড ও দুর্ িেনার 

েঠিক পর্রোংখ্যান োংরক্ষণ 

করা েম্ভব হবব; 

(৫) িথ্য োংগ্রহ ও োংরক্ষবণর 

েময়বক্ষপণ হ্রাে পাবব। 

০৩. ৬ মাে সময়ার্দ 

ফায়ার র্ বপ্ল্ামা 

সকাে ি এর দাপ্তর্রক 

কায িক্রম 

অনলাইনকরণ 

বিিমাবন প্রের্লি পদ্ধর্িবি সেবা 

গ্রহীিাবক ভর্িি োংক্রান্ত কাবজ 

ন্যেনিম র্িনবার র্মরপুরর্স্থি 

ফায়ার োর্ভ িে সট্রর্নাং কমবপ্ল্বক্স্ 

আেবি হয়। সেবা সপবি সেবা 

গ্রহীিাবক ০৭টি ধাপ অর্িক্রম 

করবি হয়। ফবল সেবা গ্রহীিার 

েময়, অথ ি ব্যয় এবাং সভাগার্ন্ত বৃর্দ্ধ 

পায়। প্রস্তার্বি ০৬ মাে সময়ার্দ 

ফায়ার র্ বপ্ল্ামা সকাে ি এর দাপ্তর্রক 

কায িক্রম অনলাইনকরবণর মােবম 

এ সেবা কায িক্রম েহজির হবব। 

(১) র্ভর্জে ব্যর্িবরবক 

অনলাইবন আববদন জমাকরণ 

এবাং ভর্িি োংক্রান্ত িথ্য োংগ্রহ; 

(২) সমাবাইল ব্যাাংর্কাংবয়র 

মােবম র্ফ পর্রবোধকরণ; 

(৩) তুলনার্মলকভাবব কম েময় 

ব্যয়; 

(৪) র্ভর্জে োংখ্যা হ্রােকরণ; 

(৫) আনুষর্ঙ্গক খরোর্দ 

কিিনকরণ; 

(৬) সেবা গ্রহবণ সভাগার্ন্ত 

লার্বকরণ; 

(৭) জবাবর্দর্হিা বৃর্দ্ধকরণ। 

 

 

(র্) সেকেই উন্নয়ন অভীষ্ট:  

কটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়থনর লথক্ষে িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স কাজ কথর  াথে। এসনডনজ’র 

ননেবনর্ মত লক্ষের্াত্রা অজমথনর জন্য িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স কর্তমক নবনভন্ন কা মক্রর্ বাস্তবায়ন করা 

হথে: 

লক্ষের্াত্রা ১৩.১ :  সকল কেথে জলবায়ু সমৃ্পক্ত ঝূঁনক ও প্রাকৃনতক দুথ মাি কর্াকাথবলায় অনভ াতসহনেীলতা ও  

অনভথ াজন- সক্ষর্তা বৃনে করা; 

(১)    এের্ র্জ’র লক্ষেমাত্রার োবথ এোলাইন কবর ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর অর্ধদপ্তবরর এর্পএ প্রণয়ন করা 

হবয়বে।  এোো, ইস্তান্বুল প্ল্োন অব এোকেবনর অগ্রার্ধকাবর এর্রয়া Disaster Risk 

Reduction র্বষবয় নত্রমার্েক র্ভর্িবি ইআরর্ ’সি প্রর্িববদন সপ্ররণ করা হবয়বে এবাং বের 

েমাপনাবন্ত ০১টি বার্ষ িক প্রর্িববদন সপ্ররণ করা হবয়বে। 

(২)   িত ১২/০২/২০১৯ র্ি: তানরখ িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তথর র্াঠপ মাথয়র 

কর্ মকতমা/কর্ মিারীথের অাংেগ্রহবণ এের্ র্জ র্বষয়ক একটি কর্ মোলা অনুর্ষ্ঠি হয়। অর্ধদপ্তবরর ইন-হাউজ 

সট্রর্নাং এ এের্ র্জ র্বষবয় আবলােনা করা হবয় থাবক। 

(৩)   র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীর েদয় ননথে মেনা অনু ায়ী প্রনতটি উপথজলায় ন্যেনিম একটি িায়ার কেেন স্থাপথনর 

লথক্ষে ১৫৬ প্রকে, ২৫ (৪৬) প্রকে, ১১টি র্ডার্ ম িায়ার কেেন স্থাপন েীষ মক প্রকে বাস্তবার্য়ি হবচ্ছ। 

এোো ডুবুনর ইউননট সম্প্রসারর্ প্রকে, িায়ার এন্ড করসনকউ কস্পোল অপাথরেন উইাং (FARSOW), 

  

উিাবনী সক্ষর্তা বৃনেথত েীষ মক কসনর্নার আথয়াজথন বাাংলাথেে িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স 
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কস্ট্র্াংসদননাং অোনবনলটি অব িায়ার ইর্াথজমনন্স করসপন্স (SAFER) প্রকল্প, এক্স্পানেন অব অোমু্ববলন্স 

োর্ভ িবেে অব ফায়ার োর্ভ িে এন্ড র্ের্ভল র্ বফন্স প্রকল্প, ৪০ র্ফে এয়ার র্ির্দাং এন্ড গ্যাে ফায়া ি ফায়ার 

ফাইটিাং সট্রর্নাং গ্যালারী প্রকল্প বাস্তবায়ন, নডজাোর ম্যাথনজথর্ন্ট করননাং ির করানহঙ্গা নরনিউনজসসহ 

অন্যান্য কা মক্রসমর  র্ােথর্ িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তথরর সক্ষর্তা বৃনের কা মক্রর্ 

িলর্ান রথয়থে।  

 (৪)   সারাথেথে ভূনর্কম্পসহ ক  ককাথনা দুথ মাি-দু মটনা সমাকাববলায় েহায়ক ভূর্মকা পালবনর জন্য ইথতার্থে  

৪৩৯৬৩ জন কনর্উননটি ভলানন্টয়ারথক প্রনেক্ষর্ প্রোন করা হথয়থে। 

এের্ র্জ ট্রোকার র্েবস্টবম র্নয়র্মি  াো প্রদান করা হবচ্ছ এবাং এ জন্য একজন কম িকিিাবক  াো প্রদানকারী 

কম িকিিা র্হবেবব দার্য়ে প্রদান করা হবয়বে। 

 

 

জরুনর কসবা প্রোন কা মক্রথর্র নববরর্ী : 

(ক) অনগ্নদু মটনা: 

  ২০১৮-২০১৯ অে মবেথর সব মথর্াট অনগ্নকাথন্ডর সাংখ্যা- ২২৭৬২টি, তন্মথে িাথর্ মন্টস কসক্টথর অনগ্নকাথন্ডর সাংখ্যা ৩৬টি। 

  ১৬৭৭২ টি অনগ্নকাথন্ড ক্ষনতর পনরর্ার্-২৯৭৯৬৪১৪৭০/- টাকা এবাং উোথরর পনরর্ার্-১৯২৩৪০৭৫৩১০/- টাকা। 

 

  

িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স অর্ধদবপ্তরর এের্ র্জ, এর্পএ  এবাং শুদ্ধাোবরর প্রর্েক্ষণ র্বষয়ক নেক ননথে মেনা প্রোন করথেন স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রর্ালথয়র সুরক্ষা 

কসবা নবভাথির অনতনরক্ত সনিব জনাব প্রেীপ রঞ্জন িক্রবতী 

  

বাাংলাথেে িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তর কর্তমক অনগ্ন ননব মাপথর্র নিত্র 
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 (ে)  ড়  দুর্     : 

 

 

 

( )   ৌ দুর্     : 

 
 

  ষ  দুর্         খ্য  দুর্       আহ  উি   দুর্         হ  উি   দুর্            

উি   

 ড়  দুর্      ৭৭৯০ ১২০৮০ ১৭৬৩ ১৩৮৪৩ 

  

সেক দু মটনায় উোর কা মক্রর্ পনরিালনায় বাাংলাথেে িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স অনধেপ্তর 

  ষ  দুর্         খ্য  দুর্       আহ  উি   দুর্         হ  উি   দুর্            

উি   

  ৌ দুর্      ৫১৪ ৭৯৭ ১২২ ৯১৯ 

 

 

 

কনৌ-দু মটনায় উোর কা মক্রর্ পনরিালনায় বাাংলাথেে িায়ার সানভ মস ও নসনভল নডথিন্স 
 

(র্) ঘূ    ড়/  ই ল  / জ   চ্ছ্ব  : 
 

 

 

  ষ  দুর্         খ্য  আহ  উি     হ  উি        উি   

ঘূ    ড়/  ই ল  / 

জ   চ্ছ্ব   

৯৯ ৭৩ ৭১ ১৪৪ 

( ) ভ    : 

  ষ  দুর্         খ্য  দুর্       আহ  উি   দুর্         হ  উি   দুর্            

উি   

ভ     ১৬ ২৩ ০৯ ৩২ 
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( )   হ ড়  : 

  ষ  দুর্         খ্য  দুর্       আহ  উি   দুর্         হ  উি   দুর্            

উি   

  হ ড়   ২১ ৩২ ৪৫ ৭৭ 
 

 

(জ) করািী পনরবহন: 

  ষ  এে মু্ব  ি      

  খ্য  

পুরুষ           হ    হ             হ             

    হ  

          হ  19519 11605 8005 19610 

 

উির্ িি মাসর্মহ : 

 

(১) মরামহঙ্গা েরণার্ীসদর উদ্ধার ও মেমিসর দুসর্ টাগ মিষয়ক প্রমেক্ষ্ণদান: 

কক্সিািারস্থ মরামহঙ্গা েরণার্ী কযাসম্পর ৮৫৯ িন আহত/ অসুস্থ েরণার্ীসক িায়ার োমভ টে ও মেমভল 

মিসিন্স এর মনি এযামু্বসলন্সসর্াসগ হােপাতাসল স্থানান্তর করা হয়। এছািা অমধদপ্তসরর তাৎক্ষ্মণক মেদ্ধাসন্ত 

উমখয়ার কুতুপালং এিং িালুখামলসত মিার্ ০২টি স্যাসর্লাইর্ মস্টেন অস্থায়ীভাসি চালু কসর েংমিি 

মেমিরেমূসহ েংর্টিত ৪৫টি অমিকাণ্ড, ২টি পাহাি ধে, ০৮টি েিক দুর্ টর্না, ২টি মনৌ দুর্ টর্না এিং অন্যান্য 

১০টি দুু্র্ টর্নায় োিা প্রদান করা হসয়সছ। এছািা মরামহঙ্গা কযাসম্প িেিােকারী ১,৫০০ িন েরণার্ীসক 

দুসর্ টাগ প্রমতসরাসধ করণীয় মিষয়ক প্রমেক্ষ্ণ প্রদান করা হময়সছ। েরণার্ীসদর িাসয়াসিমট্রক মনিন্ধনকাসল 

িায়ার োমভ টে ১৮টি মিনাসরর্সরর  িাধ্যসি মিদুযৎ েরিরাহ মনমিত কসরসছ। েরণার্ীসদর প্রমত িায়ার 

োমভ টে এর এরূপ স্বতঃস্ফুতট েহায়তা স্থানীয়, িাতীয় ও আন্তিটামতক িহসল একটি  অনুেরণসর্াগ্য োিা 

মহসেসি প্রেংমেত হসয়সছ। 

 (২)  শু    ে উি   : 

       ি  ণ্ড,  ড়      ৌ দুর্         ভূ    ম্প         কৃ    দু ে      আক্র ন্ত হ  ই   ,    ট্ট 

 র্থ      ট্ট র্      ছু               জ   ে    ি        ভ         ভ   ড িি          উ দ্য    

  ী  ।   নুষ  র্থ   শুরু      শু-   ে  েে    জ       ন্ন          ন্ন   ে   ই ছু   ে  ে এ 

   হ      ী  ।   জ  হ         জ ড়   ে       ন্ত   উ   উি  ,  গুড়   ধূ        েি কূ     ড় 

ে          উি  , ঢ      শ্ব  দ্য          হ   আহ    জ    ে উি  ,                  জ ভ    

ট্       ড় ে                শু উি  ,  হু   ভ            হ      ষ    ড়   উি    ভৃ    জ  

   ড়      িষ্ট এ         ।  

 

(৩) িন্যায় উদ্ধার কার্ টক্রি ও ৈাণোিগ্রী মিতরণ : 

োম্প্রমতক েিসয় মদসের উিরাঞ্চল ও হাওি এলাকায় িন্যা  হয়। িন্যায় কুমিগ্রাি, নীলিািারী, লালিমনরহার্, 

মিৌলভীিািার মিলার মিস্তীণ ট এলাকা োমিত হয়। এসহন  পমরমস্থমতসত েংমিি মিলা প্রোেকসদর োমি টক  

েহসর্ামগতা মনসয় িায়ার োমভটে ও মেমভল মিসিন্স অমধদপ্তসরর স্থানীয় ইউমনর্ ও ওয়ার্ার মরেমকউ ইউমনর্ 

েিমন্বতভাসি  উপদ্রুত এলাকায় উদ্ধার কাি পমরচালনার পাোপামে মিশুদ্ধ পামন, পামন মিশুদ্ধকরণ ট্যািসলর্ ও ৈাণ 

োিগ্রী মিতরণ কসর। গতানুগমতকতার িাইসর মগসয় িাঁধ েংরক্ষ্ণ ও মিরািসত কাসি এ িামহনীর কিীবৃন্দ 

স্থানীয়সদর োহায্য কসর।  

 

(৪) ধূিপান মুি এলাকা মর্াষণা : 

ধূিপাসন মিষপান। ধূিপাসনর িসল ধূিপায়ী একমদসক মর্িন মনসিসক মৃতুযর মদসক মনসয় মর্সত র্াসক 

অন্যমদসক অেতকট ধূিপায়ীর জ্বলন্ত অিমেিাংে হসত সৃি আগুসন প্রমতিছর িান-িাসলর োপক ক্ষ্মত োমধত 

হয়। অমি প্রমতসরাধ ও মনি টাপণ িায়ার োমভ টে ও মেমভল মিসিসন্সর মূল কার্ টািমলর একটি হওয়ায় 

িনস্তামিকভাসি  ধূিপান পমরহাসর েসচতনতা বৃমদ্ধর লসক্ষ্য করার আিশ্যকতায় অমধদপ্তরেহ আওতাধীন 

েকল দপ্তর ও  মস্টেনসক ধূিপানমুি এলাকা মর্াষণা করা হসয়সছ। এছািা অমধদপ্তরেহ আওতাধীন 

দপ্তর/মস্টেসনর দে টনীয় স্থাসন “ধূিপানসক না িলুন” মস্টকার লাগাসনার িাধ্যসি এসক মনরুৎোমহত করা হসে। 
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(৫) পমিৈ ঈদ উপলসক্ষ্ মিসেষ মেিা কার্ টক্রি পমরচালনা : 

পমিৈ ঈদ উপলসক্ষ্ েিক ও মনৌ পসর্ র্াতায়াতকারীসদর প্রমতিছরই দুর্ টর্নার মেকার হসত হয়। এেি 

দুর্ টর্নায় িমহলা, প্রমতিন্ধী, িসয়াসিযষ্ঠ ও মেশুসদর লঞ্চ/ট্রলার ও িাসে উঠার মক্ষ্সৈ র্াসত দুর্ টর্নার মেকার 

হসত না হয় মে লসক্ষ্য মর্ন দুর্ টর্নায় আহত মনহত না হয় তার িন্য িায়ার োমভ টে ও মেমভল মিসিন্স এর 

কিীগণ মিসেষ েহায়তা প্রদানেহ েসচতনতামূলক মলিসলর্ মিতরণ এিং েতকটতামূলক িাইমকং কসরসছ।  
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কারা অর্ধদপ্তর  

বার্ষ িক প্রর্িববদন: ২০১৮-২০১৯  

 

পেভূর্ম : 

স্বাধীন বাাংলাথেথের অভূেেয় এবাং বঙ্গবন্ধুর সাথে কারািাথরর নার্ ওতথপ্রাতভাথব জনেথয় আথে । ১৯৩৮ সাথল গ্রাম্য 

প্রনতপথক্ষর প্রনতনহাংসার্মলক র্ার্লায় বঙ্গবন্ধুর প্রের্ কারা জীবন শুরু এবাং ১৯৭২ সাথলর ৮ জানুয়ানর করানির 

নর্নওয়ানল কারািার হথত মুনক্ত লাথভর র্ােথর্ তার কারা জীবথনর পনরসর্ানপ্ত  থট । বঙ্গবন্ধু তার জীবন ও 

ক ৌবথনর গুরুেপূর্ ম ৩০৫৩ নেন কাটিথয়থেন কারািাথরর িার কেয়াথলর নভতথর । নতনন বাাংলাথেথের র্ানুথষর অনধকার 

প্রনতষ্ঠার লোইথয়র অথনক গুরুেপূর্ ম নসোন্ত ননথয়থেন কারািাথরর নভতথর বথসই। “অসর্াপ্ত আত্মজীবনী” এবাং 

“কারািাথরর করাজনার্িা” নার্ক গ্রন্থ দুটিথত বঙ্গবন্ধুর কারা জীবন এবাং কারািাথরর নবষয়াবনল সুস্পষ্টভাথব তুথল 

ধরা হথয়থে । 

 

শুধু বাাংলাথেে নয়, নব্রটিে ভারথতর রাজবননতক  টনা প্রবাথহর অথনক নকছুর সাক্ষী এই কারািার, র্াোরো সূ মথসন, 

ক্ষুনেরার্, প্রীনতলতা ওয়াথদ্দো প্রর্মখ রাজবননতক বনদর নাথর্র সাথেও কারািাথরর নার্ জনেথয় আথে । এই 

কারািাথরই ননর্ মর্ভাথব েহীে হথয়থেন জাতীয় িার কনতা তসয়ে নজরুল ইসলার্, তাজউদ্দীন আহর্ে, কোথেন এর্ 

র্নসুর আলী এবাং এ, এইি, এর্ কার্ারুজ্জার্ান । 

 

বঙ্গবন্ধু কন্যা র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী কেখ হানসনা কেথে ির্তন্ত্র প্রনতষ্ঠার নবনভন্ন আথদালথন কনর্তে নেথত নিথয় 

একানধকবার কারাবরর্ কথরথেন । ১৯৭১ সাথল র্ানবতানবথরাধী অপরাধ সাং টনকারীথের সাজা কা মকর করা হথয়থে 

কারািাথর । এভাথব স্বাধীন বাাংলাথেথের ইনতহাস এবাং কারািাথরর নার্ একসাথে নর্থে আথে ।  

বতমর্াথন বাাংলাথেথে কারািাথরর সাংখ্যা ৬৮ টি, তন্মথে  ১৩ টি ককন্দ্রীয় কারািার ও ৫৫ টি কজলা কারািার । 
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ক্রমর্বকাে : 

 

 

১৭৮৮  : পুরাতন ঢাকার িকবাজাথর নক্রনর্নাল ওয়াড ম ননর্ মাথর্র র্ােথর্ বাাংলাথেথে কারািাথরর  াত্রা 

শুরু; 

১৮৬৪  : কারািার সুষ্ঠু ও সঠিকভাথব পনরিালনার জন্য কজলথকাড প্রর্ীত হয়; 

১৮৯৪  : প্রের্বাথরর র্ত নপ্রজন এোক্ট প্রর্ীত হয় । 

১৯০০  : নপ্রজনারস এোক্ট প্রর্ীত হয় । 

১৯৪৭  : ০২ টি ককন্দ্রীয়, ১২ কজলা এবাং ৩৭ টি র্হকুর্া কারািার ননথয় পূব ম পানকস্তান কারা নবভাথির 

 াত্রা শুরু। 

১৯৫০   : পানকস্তানী তস্বরািারী সরকার রাজোহী ককন্দ্রীয় কারািাথর খাপো ওয়াথড ম বনদথের ন্যায্য োনবর 

কপ্রনক্ষথত অনেনরত বনদথের উপর ননর্ মর্ভাথব গুনল িানলথয় ০৭ জন বনদথক হতো কথর। এথত 

আথরা ৩১ জন বনদ গুরুতরভাথব আহত হয় । 

১৯৭১   : র্হান স্বাধীনতা যুথে বাাংলাথেে কারা নবভাথির ০৫ জন সেস্য েহীে হন। কুনেগ্রার্ কজলা 

কারািাথর কর্ মকালীন সর্থয় পাক হানাোর বানহনী কর্তমক ১৯৭১ সাথলর ০৭ এনপ্রল তারা 

ননর্ মর্ভাথব ননহত হন । ০৪ টি ককন্দ্রীয়, ১৩ টি কজলা এবাং ৪২ টি উপ-কারািার ননথয় স্বাধীন 

বাাংলাথেথের কারা নবভাথির  াত্রা শুরু হয়। 

১৯৭৮   : কারািারগুথলাথক সুদরভাথব পনরিালনার জন্য নবিারপনত মুননর্ হাসাথনর কনর্তথে মুননর্ 

কনর্েন িঠন করা হয় । 

১৯৯৭   : উপ-কারািারগুথলাথক কজলা কারািাথর রুপান্তর কথর কারািারথক সাংথোধনািার নহথসথব িথে 

তুলথত পেথক্ষপ গ্রহর্ করা এবাং নসননয়র কজল সুপাথরর পে সৃনষ্ট হয় । 

২০১৬  : র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী কর্তমক ককরার্ীিথঞ্জ নননর্ মত ঢাকা ককন্দ্রীয় কারািার উথবাধন এবাং ৬,৫১১ জন 

বনদথক  স্থানান্তর । 

২০১৯  : র্েবলে সকন্দ্রীয় কারাগার, র্কবোরগঞ্জ, সফনী, র্পবরাজপুর ও মাদারীপুর সজলা কারাগার 

নতুনভাবব র্নম িাণ এবাং বর্ন্দ স্থানান্তর। এবি কারাগাবরর ধারণ ক্ষমিা ৩৯৫০ জন বৃর্দ্ধ পায় । 

বর্ন্দবদর  েকাবলর নাস্তা পর্রবিিন কবর েপ্তাবহ ০৪ র্দন েবর্জ-রুটি, ০২ র্দন র্খচুর্ে ও ০১ র্দন 

হালুয়া-রুটি প্রদান । 
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রূপকল্প :  রানখব ননরাপে, কেখাব আথলার পে । 

অর্ভলক্ষে : বনদথের ননরাপে আটক নননিতকরর্, তাথের র্াথ  শৃঙ্খলা বজায় রাখা, তাথের প্রনত র্াননবক 

আিরর্ সমুন্নত রাখা, কারািাথর কথঠার ননরাপিা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা,  ো েভাথব তাথের 

বাসস্থান, খাদ্য, নিনকৎসা এবাং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও আইনজীবীর সাথে সাক্ষাৎ নননিত 

করা এবাং একজন সুনািনরক নহথসথব সর্াথজ পুনব মাসন করার লথক্ষে প্রথয়াজনীয় কর্াটিথভেন ও 

প্রনেক্ষর্ প্রোন । 

 

  

কায িাবর্ল :  
 

১ বনদথের ননরাপে আটক নননিতকরর্ 

২ বনদথের আইন সহায়তা নননিতকরথর্  ো ে ব্যবস্থা গ্রহর্ 

৩ বনদথের স্বাস্থেসিত আবাসন, খাদ্য ও নিনকৎসা নননিতকরর্ 

৪ 
বনদথের স্বাক্ষরতা, ধর্ীয় ও তননতক নেক্ষার র্ােথর্ িানরনত্রক সাংথোধথনর সুথ াি সৃনষ্ট করা এবাং সুস্থ 

জীবন  াপথন অভেস্থকরর্ 

৫ বনদথের ননে সাংরক্ষর্ ও হালনািােকরর্ 

৬ ননধ মানরত তানরথখ  ো ে ননরাপিা নননিত কথর বনদথের নবিানরক আোলথত হানজরা নননিতকরর্ 

৭ নবনধ কর্াতাথবক বনদথের কেখা সাক্ষাথতর ব্যবস্থাকরর্ 

৮ র্ােকাসক্ত বনদথের কাউনন্সনলাং এর র্ােথর্ ননরার্থয়র ব্যবস্থা ও সুথ াি সৃনষ্টকরর্ 

৯ র্নহলা বনদথের সাথে অবস্থানরত নেশুথের র্াননসক নবকাে ও কর্ৌনলক নেক্ষা নননিতকরর্ 

১০ বনদথের র্ানবানধকার নননিতকরর্ 

১১ বনদ পনরিালনায় নবজ্ঞ আোলথতর  াবতীয় ননথে মেনা প্রনতপালন 

১২ কারা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ননিতকরর্ 

১৩ 
কারাভেন্তথর নবনভন্ন কখলাধূলা, সাাংস্কৃনতক অনুষ্ঠান ইতোনের র্ােথর্ বর্ন্দবদর র্াননসক নবকাথের সহায়ক 

ভূনর্কা পালন 

১৪ নবননযুক্ত কারারক্ষীথের কর্ৌনলক প্রনেক্ষথর্র ব্যবস্থাকরর্ 

১৫ বনদ পুনব মাসথনর লথক্ষে তাথের বৃনির্মলক প্রনেক্ষর্ প্রোন 

১৬ কারা নেে এবাং কারা বািাথন উৎপােন বৃনেকরতঃ সরকানর অে ম সােয় ও রাজস্ব বৃনেকরর্ 

১৭ 
সকল কারা কর্ মকতমা ও কর্ মিারীর কপোিত েক্ষতা বৃনের লথক্ষে কারা প্রনেক্ষর্ ইন্সটিটিউটসহ অন্যান্য 

প্রনেক্ষর্ ককথন্দ্র প্রনেক্ষর্ ও কসনর্নাথর অাংেগ্রহথর্র ব্যবস্থাকরণ । 
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জনবল :  

ক্রনর্ক কগ্রড অনুথর্ানেত কর্ মরত শূন্যপে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ ২য় কগ্রড হথত ৯র্ কগ্রড   ৩০৬ ১৪৫ ১৬১ 

২ ১০তর্ কগ্রড হথত ১১তর্    ৩৮৬ ২২১ ১৬৫ 

৩ ১২তর্ কগ্রড হথত ১৯তর্ ১১২০৮ ১০০৯০ ১১১২ 

৪ ২০ তর্ কগ্রড ২৭৮ ২২ ২৫৬ 

৫ সব মথর্াট = ১২১৭৮ ১০৪৭৮ ১৭০০ 

 

পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার এর ইর্িহাে, ঐর্িহার্েক ভবন োংরক্ষণ ও পার্রপার্শ্বিক উন্নয়ন েীষ িক প্রকল্প: 

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় িার কনতার স্মৃনত নবজনেত “পুরাতন ঢাকা ককন্দ্রীয় কারািার এর ইনতহাস, ঐনতহানসক ভবন 

োংরক্ষণ ও পানরপার্শ্বিক উন্নয়ন” েীষ মক প্রকে একবনক কতৃিক অনুবমার্দি হয় ১১-০৯-২০১৮ িার্রবখ প্রকল্পটির 

প্রাক্কর্লি ব্যয়- ৬০৭৩৫.৮৫ লক্ষ োকা, বাস্তবায়ন কাল- জুলাই ২০১৮ হবি র্ বেম্বর ২০২০ ।  

 

প্রকেটির উথদ্দশ্য বাস্তবায়নকথে সুরক্ষা কসবা নবভাি কর্তমক পুরাতন ঢাকা ককন্দ্রীয় কারািার এর ইনতহাস ও 

ঐনতহানসক ভবন সাংরক্ষর্, ল্যান্ডথস্কপ নডজাইন এবাং পানরপানশ্বমক উন্নয়থনর জন্য িত ০৩-১০-২০১৭ তানরথখ একটি 

উনু্মক্ত নডজাইন প্রনতথ ানিতার আথয়াজন করা হয় । এ প্রনতথ ানিতায়  ৯৮টি প্রনতষ্ঠান করনজর্স্ট্রর্ভক্ত হয় এবাং সব মথর্াট 

৩৪টি প্রনতষ্ঠান  নডজাইন ও র্থডল জর্া কেয় । এ নবষথয় িঠিত ০৭ (সাত) সেস্য নবনেষ্ট জুনর কবাড ম ৪ নেন ব্যাপী 

কা মক্রর্ পনরিালনা কথর ১র্ ও ২য়  কেষ্ঠ নডজাইন ননব মািনপূব মক ননেনলনখত ০৩ জনথক প্রোংসাপত্র প্রোথনর জন্য 

ননব মািন কথরন : 

ক্রনর্ক ননব মানিত স্থপনতর নার্ 
১ ১র্ স্থান স্থপনত  কর্াঃ আবদুর রেীে ও তার েল 
২ ২য় স্থান স্থপনত আনর্নুল এহসান ও তার েল 

৩ প্রোংসাপত্র প্রাপ্ত নতন জন স্থপনত কর্নরনা তাবাসসুর্ ও তার েল 
স্থপনত েনিক হাসনাইন ও তার েল 
স্থপনত আবুল িজল র্াহমুদুন নবী ও তার েল 

 

প্রকেটি বাস্তবায়থনর র্ােথর্ বাঙ্গালী জার্ির ইর্িহাে িথা বঙ্গবন্ধু স্মৃর্ি জাদুর্র, জািীয় োর সনিা স্মৃর্ি জাদুর্র 

এবাং ঢাকার মেযুবগর  ইর্িহাে-ঐর্িহে োংরক্ষণ, েরকার্র জর্মর পর্রকর্ল্পি ব্যবহার, উনু্মক্ত নােক ও োাংস্কৃর্িক 

অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন, গববষণার সুবযাগ সৃর্ষ্ট করা েম্ভব হবব । গি ০১ নবভম্বর ২০১৮ িার্রবখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র্ভর্ ও 

কনফাবরবন্সর মােবম প্রকবল্পর র্ভর্ি প্রস্তর স্থাপন কবরন এবাং ২৮-০৬-২০১৯ িার্রবখ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কতৃিক 

প্রকবল্পর বাস্তবায়ন কাজ উববাধন করা হয় । 
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বার্ষ িক কম িেম্পাদন চুর্ক্ত (এর্পএ):  

প্রোসথনর স্বেতা ও োয়বেতা বৃনে, সম্পথের  ো ে ব্যবহার নননিতকরর্ ও প্রানতষ্ঠাননক সক্ষর্তা বৃনের লথক্ষে 

বানষ মক কর্ মসম্পােন ব্যবস্থা পেনত িালুর পর ২০১৫-২০১৬ অে মবের হথত কারা অনধেপ্তর বানষ মক কর্ মসম্পােন চুনক্ত 

বাস্তবায়ন কথর আসথে । ২০১৮-২০১৯ অে মবেথর সুরক্ষা কসবা নবভাি এবাং কারা অনধেপ্তথরর র্থে বানষ মক 

কর্ মসম্পােন চুনক্ত কথর বাস্তবায়ন করা হথয়থে । সানব মক র্মল্যায়থন এ অনধেপ্তর কর্তমক অনজমত নম্বর ৯৮.৫ । উথেখ্য, 

বানষ মক কর্ মসম্পােন চুনক্তথত ২০১৯-২০২০ অে মবেথর ককৌেলিত উথদ্দথশ্যর আওতায় ৪৬ টি কর্ মসম্পােন সূিক 

অন্তর্ভ মক্ত করা হয়। বানষ মক কর্ মসম্পােন চুনক্ত প্রর্য়ন, পনরবীক্ষর্ ও র্মল্যায়থনর লথক্ষে অনতনরক্ত কারা র্হাপনরেে মথকর 

কনর্তথে ৬ কেয়) সেস্য নবনেষ্ট টির্ িঠন করা হথয়থে এবাং সহকারী কারা র্হাপনরেে মক (উন্নয়ন)  -কক এনপএ কিাকাল 

পথয়ন্ট কর্ মকতমা নহথসথব োনয়ে প্রোন করা হথয়থে । িত ১৮ জন ২০১৯ তানরথখ ২০১৯-২০২০ অে মবেথরর চুনক্ত 

সম্পােন কথর চুনক্তর অনুনলনপ ওথয়বসাইথট প্রকাে করা হথয়থে ।  

 

উদ্ভাবনী কায িক্রম :  

 

কারা অর্ধদপ্তবরর কায িক্রম জনবান্ধব করার লবক্ষে র্নয়র্মি উদ্ভাবনী েে িাবক উৎোর্হি করা হবয় থাবক । মর্ন্ত্রপর্রষদ 

র্বভাবগর র্নবদে িনা সমািাববক অর্ধদপ্তবরর ইবনাবভেন টিম গঠন করা হবয়বে । ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর অর্ধদপ্তর 

কতৃিক গৃহীি উদ্ভাবনী কায িক্রবমর র্ববরণ র্নবম্নর েবক উপস্থাপন করা হবলাোঃ 
 

 

ক্রনর্ক  উিাবনী উথদ্যাথির নবষয় অনজমত িলািল েলমান/ 

বাস্তবায়ন 

১ জানর্থনর তানলকার 

ইথলকনরক নডসথপ্ল 

কারা অনধেপ্তথরর ২০১৮-১৯ অে ম বেথরর বানষ মক উিাবন 

কর্ মপনরকেনার অাংে নহথসথব কানের্পুর ককন্দ্রীয় 

কারািার-১, িাজীপুথর জানর্ন/খালাসপ্রাপ্ত বনদথের নাথর্র 

তানলকা ১৩-০২-২০১৯ তানরখ হথত এলইনড নডসথপ্লথত 

প্রেে মন কা মক্রর্ বাস্তবায়ন করা হথয়থে ।  

বাস্তবার্য়ি 

২ ইন্টারকথর্র র্ােথর্ 

বনদথের সাক্ষাত 

কারা অনধেপ্তথরর ২০১৮-১৯ অে ম বেথরর বানষ মক উিাবন 

কর্ মপনরকেনা অনু ায়ী ইন্টারকথর্র র্ােথর্ বনদথের 

সাক্ষাত এর পাইলটিাং কা মক্রর্ টাঙ্গাইল কজলা কারািাথর 

শুরু করা হথয়থে এবাং এনপ্রল/২০১৯ কেথক ইন্টারকথর্র 

র্ােথর্ বনদথের কো বলা শুরু হথয়থে । 

বাস্তবার্য়ি 

৩ আল্ট্রাভাবয়াবলে র্হব ন 

র্েল 

কারা অনধেপ্তথরর ২০১৮-১৯ অে ম বেথরর বানষ মক উিাবন 

কর্ মপনরকেনা বাস্তবায়থনর লথক্ষে ১০-০৪-২০১৯ তানরখ হথত 

কুনর্ো ককন্দ্রীয় কারািাথর নহথডন নসল ব্যবহাথরর পাইলটিাং 

শুরু করা হথয়থে । বতমর্াথন কুনর্ো ককন্দ্রীয় কারািাথরর 

কারাভেন্তথর নবনভন্ন ননর্ মার্ ও কর্রার্ত কাজ করথত  াওয়া 

কর্ীথের র্থে নহথডন নসল ব্যবহার করা হথে। 

বাস্তবার্য়ি 

৪ ই-সেবার মােবম সদখা- 

োক্ষাি প্রর্ক্রয়া 

েহজীকরণ 

কারা বর্ন্দবদর োবথ ই-সেবার োবথ মােবম সদখা-োক্ষাৎ 

প্রর্ক্রয়া েহর্জকরবণর জন্য সমাবাইল অোপ নির্র করা 

হবয়বে। বিিমাবন রাংপুর সকন্দ্রীয় কারাগাবর এই কাযক্রম 

েলমান আবে । পয িায়ক্রবম সদবের েকল কারাগাবর এই 

সেবা োলু করা হবব। 

বাস্তবার্য়ি 
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সেকেই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা অজিন : 

সেকেই উন্নয়ন অর্ভবষ্টর লবক্ষে ১৬.৩.২ নাং নবর্শ্বক সূেবকর লক্ষেমাত্রা অজিবন কারা অর্ধদপ্তর র্ল  এসজর্ন্স র্হবেবব 

কাজ করবে : 

 

16.3.2: Un-sentenced detainees as a proportion of overall prison population.  
 

উক্ত র্বষবয় কারা অর্ধদপ্তবরর ০১ জন কম িকিিা সফাকাল পবয়ন্ট র্হবেবব দার্য়ে পালন করবেন। প্রধানমন্ত্রীর 

কায িালবয়র এের্ র্জ ট্রাকার র্েবস্টবম  াো প্রদান করার জন্য ০১ জন কম িকিিাবক  াো কম িকিিা র্হবেবব র্নবয়াগ 

প্রদান করা হবয়বে।  াো প্রদানকারী কম িকিিা এের্ র্জ ট্রাকার র্েবস্টবম র্নয়র্মি  াো প্রদান কবর আেবেন । 

উবল্লখ্য, জাম িান র্ভর্িক প্রর্িষ্ঠান র্জআইবজ  এর আর্থ িক েহায়িায় ০১ জুলাই ২০০৮ হবি ৩১ র্ বেম্বর ২০১৮ পয িন্ত 

েমবয় কারা অর্ধদপ্তর এবাং সদবের ৪০টি কারাগাবর “ইম্প্রুভবমন্ট অব র্দ র্রয়োল র্েচুবয়েন ওভারক্রাউর্ াং ইন র্প্রজন্স 

ইন বাাংলাবদে (আইআরএেওর্প)” েীষ িক প্রকল্প বাস্তবায়বনর কাজ সেষ হবয়বে । 

 

উক্ত প্রকথের আওতায় জুন ২০১৯ প মন্ত মুনক্তপ্রাপ্ত কারাবনদর সাংখ্যা ১৮,৫০৯ জন । প্রকথের আওতায় ননথয়ানজত 

প্যারানলগ্যালবৃথদর র্ােথর্ নবিার কা মক্রর্ েরানন্বত করার জন্য উক্ত সর্য়কাথল ৮৪,৩৯৬৮টি পেথক্ষপ গ্রহর্ করা 

হথয়থে । এসব পেথক্ষথপর উথেখথ াগ্য হথলা জানর্ন আথবেন োনখলকরর্, আইনজীবী ননথয়াি ইতোনে। 

প্যারানলগ্যালথের র্ােথর্ এ  াবৎ কর্াট ১,৩৪,৭০০ জন কারাবনদথক আইনন সহায়তা প্রোন করা হথয়থে। কিৌজোনর 

র্ার্লার কা মক্রর্ েরানন্বত করার লথক্ষে ১২১৮টি ককস ককা-অনড মথনেন কনর্টির সভা আথয়াজথনর ব্যবস্থা গ্রহর্ করা 

হথয়থে । কিৌজোরী নবিার ব্যবস্থায় অন্তর্ভ মনক্ত হ্রাস করার লথক্ষে কনর্উননটি প মাথয় সানলে ও করথোথরটিভ জানেস 

এর ব্যবস্থা করা হথয়থে  ার সাংখ্যা ১৭২৫৬টি । কারাবনদথের েক্ষতা বৃনের লথক্ষে ১০৭৭৮ জন বনদথক প্রনেক্ষর্ 

প্রোন হথয়থে । কাউথন্সনলাং, নিনকৎসা কসবার জন্য পুনব মাসন ককথন্দ্র কপ্রনরত র্ার্লার সাংখ্যা ৯৪৪৫টি । 

 

িথ্য অর্ধকার আইন :  

 

সেবা গ্রহীিাবদর িথ্য প্রার্প্ত র্নর্িিকরবণর লবক্ষে বাাংলাবদবের েকল কারাগাবর দে িনীয় স্থাবন র্েটিবজন োে িার 

স্থাপন করা হবয়বে । কারা অর্ধদপ্তবরর কারা উপ-মহাপর্রদে িক জনাব বজলুর রেীদবক প্রধান িথ্যপ্রদানকারী 

কম িকিিা এবাং কারা মহাপর্রদ িে িক এ, সক, এম সমাস্তফা কামাল পাোবক আপীলকারী কম িকিিা র্হবেবব র্নবয়াগ সদয়া 

হবয়বে । ২০১৮-২০১৯ অে ম বেথর ০২ (দুই) জন আথবেনকারীথক িাবদর িানহো কর্াতাথবক তথ্য প্রোন করা হথয়থে ।  

 

অর্ভবযাগ প্রর্িকার ব্যবস্থাপনা : 

 
 

কারা অর্ধদপ্তবর প্রাপ্ত অর্ভবযাগ ের্মহ র্নষ্পর্ির লবক্ষে কারা উপ-র্হাপনরেে মক (সের েপ্তর), জনাব সমাোঃ বজলুর 

রনেেথক কিাকাল পথয়ন্ট কর্ মকতমা নহথসথব ননথয়াি কেয়া হথয়থে । অনভথ াি ননষ্পনি সাংক্রান্ত আনপল কর্ মকতমা 

নহথসথব আথেন কারা র্হাপনরেে মক, নব্রথিনডয়ার কজনাথরল এ কক এর্ কর্াস্তিা কার্াল পাো। র্াঠ প মাথয় কজল 

সুপার/নসননয়র কজল সুপার অনভথ াি ননষ্পনিকারী কর্ মকতমা নহথসথব োনয়েপ্রাপ্ত এবাং সাংনিষ্ট নবভাথির কারা উপ-

র্হাপনরেে মক আনপল ননষ্পনিকারী কর্ মকতমা । ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর সকান অর্ভবযাগ পাওয়া যায়র্ন।  
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উিম েে িা : কারা অর্ধদপ্তবর সয েকল উিম েে িা পালন করা হয় িার মবে উবল্লখবযাগ্য : 

 

(১) র্প্রজন র্লাংক প্রকল্প বাস্তবায়ন :  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুোেন অনুযায়ী কারা বর্ন্দবদর পনরবাথরর সেস্যথের সাথে সাব মক্ষননক ক ািাথ াি স্থাপন এবাং 

বনদর র্াননসক স্বাস্থে নননিত কথে কর্াবাইল কিাথন কো বলার জন্য কটনলথিান বুে প্রকল্প “স্বজন” টাঙ্গাইল কজলা 

কারািাথর ২৮-০৩-২০১৮ তানরথখ উথবাধন করা হবয়বে । প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কায িালবয়র এটুআই প্রকবল্পর 

েহবযার্গিায় বাস্তবায়ন করা হবয়বে। পয িায়ক্রবম সদবের েকল কারাগাবর িা োলু করার উবযগ গ্রহণ করা হবয়বে । 

(২) কারা বর্ন্দবদর োবথ অনলাইবন োক্ষাৎ : 

কারা বর্ন্দবদর োবথ ই-সেবার োবথ মােবম সদখা-োক্ষাৎ প্রর্ক্রয়া েহজীকরবণর জন্য সমাবাইল অোপ নির্র করা 

হবয়বে। বিিমাবন রাংপুর সকন্দ্রীয় কারাগাবর এই কায িক্রম েলমান আবে। পয িায়ক্রবম সদবের েকল কারাগাবর এই সেবা 

োলু করা হবব। 

 

(৩) কারাবর্ন্দবদরবক ৫০%লভোাংে প্রদান 

কারা বনদথের প্রনেক্ষর্ নেথয় েক্ষ জনেনক্ত নহথসথব িথে কতালার লথক্ষে নবনভন্ন করথড প্রনেক্ষর্ প্রোন করা হথে । 

কেথের কারািারসর্মথহ আটক সাজাপ্রাপ্ত বনদথেরথক সাজাথভাি কেথষ সর্াথজ পুনব মাসথনর লথক্ষে আত্ম-

কর্ মসাংস্থানর্মলক ৩৮ টি করথড নবনভন্ন প্রনেক্ষর্ প্রোন করা হথে । র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীর ননথে মেনা কর্াতাথবক ২০১৮-

২০১৯ অে মবেথর কারাগাবর বর্ন্দবদর বারা উৎপার্দি পবণ্যর র্বক্রয়লদ্ধ অথ ি হবি সদবের ২৩ টি কারাগাবর ৬৮৬৮ জন 

কারাবর্ন্দবক ৫০% লভোাংে র্হবেবব ২৮,৬৫,৬৮২/- োকা প্রদান করা হবয়বে ।  

 

(৪) বর্ন্দবদর েকাবলর নাস্তার সমনুে পর্রবিিন 

প্রায় ২৫০ বের যাবৎ কারাগাবর েকাবলর নাস্তায় বর্ন্দবদরবক রুটি এবাং ১৪.৫৮ গ্রাম গুে সদয়া হবিা । উক্ত সমনুে 

পর্রবিিন কবর ১৮-০৬-২০১৯ িার্রখ হবি কারাগারের্মবহ বর্ন্দবদরবক রুটি ও গুবের পর্রববিি েপ্তাবহর ০৪ র্দন রুটির 

োবথ েবর্জ, ০২ র্দন র্খচুর্ে ও ০১ র্দন রুটি এবাং হালুয়া প্রদান করা হবচ্ছ । 

 

(৫) কারা বর্ন্দবদর পূণ িাঙ্গ  াোববজ নির্র 

কারা বর্ন্দবদর পূণ িাঙ্গ  াোববজ নির্রর জন্য UNODC এর েহবযার্গিায় প্রকল্প গ্রহণ করা হবয়বে । প্রাথর্মকভাবব 

কার্েমপুর সকন্দ্রীয় কারাগার-২ এবাং গাজীপুর সজলা কারাগাবর এর পাইলটিাং কায িক্রম শুরু হবয়বে । পয িায়ক্রবম সদবের 

েকল কারাগাবর কারা বর্ন্দবদর পূণ িাঙ্গ  াোববজ নির্রর প্রকল্প গ্রহণ করা হবব । 

 

(৬) কারাগাবর  াবল সফইে লাইন োংবযাগ স্থাপন 

কারাগাবর র্বদুেৎ েবল সগবল বর্ন্দবদর েরম সভাগার্ন্ত সরাধকবল্প সদবের ২৩টি কারাগাবর  াবল সফইে র্বদুেৎ লাইন 

োংবযাগ প্রদান করা হবয়বে । অবর্েষ্ট ৪৫ টি কারাগাবর  াবল সফইে র্বদুেৎ লাইন োংবযাগ সদয়ার প্রবয়াজনীয় কায িক্রম 

েলমান রবয়বে । 

(৭) কড-ককয়ার কসন্টার িালু 

র্াথয়র সাথে অবস্থানরত নেশুথের ননরাপে প্রনতপালথনর জন্য কানের্পুর র্নহলা ককন্দ্রীয় কারািারসহ ৮ টি কারািাথর কড-

ককয়ার কসন্টার িালু করা হথয়থে । প মায়ক্রথর্ কেথের সকল কারািাথর কড-ককয়ার কসন্টার িালুর প্রনক্রয়া িলর্ান রথয়থে । 
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(৮) ধর্ীয় নেক্ষকথের কবতন বৃনে : কারাগাবর আেক বর্ন্দবদর ধমীয় র্েক্ষা প্রদাবনর জন্য র্নবয়ার্জি ধমীয় 

উপবদষ্টাগবণর েম্মানী নদর্নক ৫০/- োকা  েম্মানী প্রদান করা হবিা । এখন হবি ধমীয় উপবদষ্টাগবণর েম্মানী নদর্নক 

৫০/- োকা হবি নুন্যিম ২০০/-োকায় র্নধ িারণ করা হবয়বে । 

         

 

জািীয় শুদ্ধাোর সকৌেল বাস্তবায়ন : 

২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর শুদ্ধাোর সকৌেল বাস্তবায়ন োংক্রান্ত কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবয়বে । এ র্বষবয় শুদ্ধাোর 

সফাকাল পবয়ন্ট র্হবেবব ০১ জন কম িকিিা দার্য়ে পালন করবেন । শুদ্ধাোর বাস্তবায়বনর জন্য কারা মহাপর্রদে িবকর 

সনতৃবে ননর্িকিা কর্মটি গঠন করা হবয়বে । অত্র অর্ধদপ্তবর শুদ্ধাোর পুরস্কার প্রদান করা হবয়বে এবাং ২০১৮-২০১৯ 

অথ িবেবর ননর্িকিা কর্মটির ০৪ টি েভা হবয়বে । এোো কারা অর্ধদপ্তবর েকল প্রর্েক্ষবণ শুদ্ধাোর বাস্তবায়ন র্বষয়ক 

মর্ উল োলু করা হবয়বে । শুদ্ধাোর বাস্তবায়ন োংক্রান্ত প্রর্িববদন নত্রমার্েক র্ভর্িবি মন্ত্রণালবয় সপ্ররণ করা হবচ্ছ । 

 

উন্নয়ন প্রকল্প :   

কারা অর্ধদপ্তবরর আওিায় বিিমাবন ০৮ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রবয়বে । এেব  প্রকল্পগুবলা র্নম্নরূপ : 

১. ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার, সকরাণীগঞ্জ র্নম িাণ (মর্হলা কারাগার) :  প্রকল্পটি একবনক কতৃিক অনুবমার্দি হয়    ২০-০৯-

২০০৭ িার্রবখ, প্রাক্কর্লি ব্যয়- ৪৬৪৭৯.১৫ লক্ষ োকা, বাস্তবায়নকাল- জুলাই ২০০৫ হবি র্ বেম্বর ২০১৯ এবাং প্রকল্প 

পর্রোলক- জনাব সমাোঃ জহুরুল আল সেৌধুরী, উপের্েব। ২০১৮-২০১৯ অথ িবের পয িন্ত প্রকবল্পর ৯২%কাজ েমাপ্ত হবয়বে।  

প্রকবল্পর উবেেোঃ প্রায় ২৩১ বেবরর পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগাবরর বিিমান স্থান সথবক স্থানান্তর কবর আরও বৃহৎ 

পর্রেবর র্নম িাবণর মােবম ধারণক্ষমিা বৃর্দ্ধ করা এবাং আধুর্নক সুবযাগ সুর্বধা প্রদাবনর মােবম মর্হলা বর্ন্দবদর 

র্নরাপদ আেক র্নর্িি করা । 

২. খুলনা সজলা কারাগার র্নম িাণ :  প্রকেটি একবনক কতৃিক অনুবমার্দি হয় ০১-১১-২০১১ িার্রবখ, প্রাক্কর্লি ব্যয়-

২৫১০২.৭৫ লক্ষ োকা, বাস্তবায়নকাল- জুলাই ২০১১ হবি জুন ২০২০ এবাং প্রকল্প পর্রোলক-জনাব এে এম োহীন 

পারবভজ, উপের্েব। ২০১৮-২০১৯ অথ িবের পয িন্ত প্রকবল্পর ৫৮% কাজ েমাপ্ত হবয়বে।  

প্রকবল্পর উবেে : ১৯৯২ োবল প্রর্ির্ষ্ঠি অর্ি পুরািন জরাজীণ ি খুলনা সজলা কারাগারবক বিিমান স্থান সথবক 

স্থানান্তর কবর আরও বৃহৎ পর্রেবর র্নম িাবণর মােবম ধারণক্ষমিা বৃর্দ্ধ করা এবাং আধুর্নক সুবযাগ সুর্বধা প্রদাবনর 

মােবম বর্ন্দবদর র্নরাপদ আেক র্নর্িি করা । 

৩. কারা প্রর্েক্ষণ একাব র্ম, রাজোহী :  প্রকেটি একবনক কতৃিক অনুবমার্দি হয় ০৯-০৬-২০১৫ িার্রবখ, প্রাক্কর্লি 

ব্যয়-৭৩৪২.৩৬ লক্ষ োকা, বাস্তবায়নকাল- জুলাই ২০১৫ হবি জুন ২০২০ এবাং প্রকল্প পর্রোলক-জনাব সমাহাোঃ 

সমাজাবম্মল হক, উপের্েব । ২০১৮-২০১৯ অথ িবের পয িন্ত প্রকবল্পর ৩২% কাজ েমাপ্ত হবয়বে ।  

প্রকবল্পর উবেে : কারা কম িকিিা-কম িোরীবদর যুবগাপবযাগী প্রর্েক্ষবণর মােবম দক্ষ জনবল র্হবেবব গবে সিালা । 

 

৪.ময়মনর্োংহ সকন্দ্রীয় কারাগার েম্প্রোরণ ও আধুর্নকীকরণ :  প্রকেটি একবনক কতৃিক অনুবমার্দি হয় ২২-১২-

২০১৫ িার্রবখ, প্রাক্কর্লি ব্যয়-১২৭৬০.৬৪ লক্ষ োকা, বাস্তবায়নকাল- জুলাই ২০১৫ হবি জুন ২০২০ এবাং প্রকল্প 

পর্রোলক-জনাব সমাোঃ এনাবয়ি উল্লাহ খান ইউসুফ জী, যুগ্মের্েব । ২০১৮-২০১৯ অথ িবের পয িন্ত প্রকবল্পর ৪০% কাজ 

েমাপ্ত হবয়বে।  

প্রকবল্পর উবেে : প্রায় ২০০ বেবরর পুরািন ময়মনর্োংহ সকন্দ্রীয় কারাগারটি বিিমান স্থাবন সরবখ আরও বৃহৎ 

পর্রেবর র্নম িাবণর মােবম ধারণক্ষমিা বৃর্দ্ধ করা এবাং আধুর্নক সুবযাগ সুর্বধা প্রদাবনর মােবম বর্ন্দবদর র্নরাপদ 

আেক র্নর্িি করা । 



95 

 

৫. কারা র্নরাপিা আধুর্নকায়ন : প্রকেটি মাননীয় পর্রকল্পনা মন্ত্রী কতৃিক অনুবমার্দি হয় ২৪-০৫-২০১৬ িার্রবখ, 

প্রাক্কর্লি ব্যয়- ৪৯৯৮.২৪ লক্ষ োকা, বাস্তবায়নকাল- জানুয়ার্র ২০১৬ হবি র্ বেম্বর ২০১৯ এবাং প্রকল্প পর্রোলক- জনাব 

এ, সক, এম ফজলুল হক, কারা উপ-মহাপর্রদেিক । ২০১৮-২০১৯ অথ িবের পয িন্ত প্রকবল্পর ৫০% কাজ েমাপ্ত হবয়বে। 

 প্রকবল্পর উবেে : কারা র্বভাগবক ের্ক্তোলীকরণ ও আধুর্নক যন্ত্রপার্ি ব্যবহাবরর মােবম কারা র্নরাপিা বৃর্দ্ধকরণ। 

৬. মর্হলা কারারক্ষীবদর জন্য আবােন র্নম িাণ :  প্রকেটি একবনক কতৃিক অনুবমার্দি হয় ০২-০৮-২০১৬ িার্রবখ, 

প্রাক্কর্লি ব্যয়-৯৩৯৬.৭৮ লক্ষ োকা, বাস্তবায়নকাল-জুলাই ২০১৬ হবি র্ বেম্বর ২০১৯ এবাং প্রকল্প পর্রোলক- 

জনাব সমাকিার আহমদ সেৌধুরী, উপের্েব । ২০১৮-২০১৯ অথ িবের পয িন্ত প্রকবল্পর ৯৭% কাজ েমাপ্ত হবয়বে।  

প্রকবল্পর উবেে : মর্হলা কারারক্ষীবদর জন্য পৃথক আবােন র্নম িাণ । 

 

৭. পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার এর ইর্িহাে, ঐর্িহার্েক ভবন োংরক্ষণ ও পার্রপার্শ্বিক উন্নয়ন েীষ িক প্রকল্প :  

প্রকেটি একবনক কতৃিক অনুবমার্দি হয় ১১-০৯-২০১৮ িার্রবখ, প্রাক্কর্লি ব্যয়-৬০৭৩৫.৮৫ লক্ষ োকা, 

বাস্তবায়নকাল- জুলাই ২০১৮ হবি র্ বেম্বর ২০২০ এবাং প্রকল্প পর্রোলক- জনাব সমাোঃ আলমগীর সহাবেন, যুগ্মের্েব। 

২০১৮-২০১৯ অথ িবের পয িন্ত প্রকবল্পর ০.৫০% কাজ েমাপ্ত হবয়বে।  

প্রকবল্পর উবেে : বাঙ্গালী জার্ির ইর্িহাে িথা বঙ্গবন্ধু জাদুর্র, জািীয় োর সনিা স্মৃর্ি জাদুর্র এবাং ঢাকার 

মেযুবগর ঐর্িহে োংরক্ষণ করা; কারা অর্ধদপ্তবরর আওিায় েরকার্র জর্মর পর্রকর্ল্পি ব্যবহার; উনু্মক্ত নােক ও 

োাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন করা; গববষণার সুবযাগ সৃর্ষ্ট এবাং পুরািন ঢাকার ঐর্িহেবক োংরক্ষণ করা । 

৮. কুর্মল্লা সকন্দ্রীয় কারাগার পুনোঃ র্নম িাণ :  প্রকল্পটি একবনক কতৃিক অনুবমার্দি হয় ২৩-১০-২০১৮ িার্রবখ, 

প্রাক্কর্লি ব্যয়-৬২৪৯৮.২০ লক্ষ োকা, বাস্তবায়নকাল- জুলাই ২০১৮ হবি জুন ২০২১ এবাং প্রকল্প পর্রোলক- সেখ 

জর্েম উর্েন আহাবম্মদ, যুগ্মের্েব।  

প্রকবল্পর উবেে : কুর্মল্লা সকন্দ্রীয় কারাগাবরর বর্ন্দ আবােন, র্ের্কৎো ও প্রর্েক্ষবণর সুর্বধা বৃর্দ্ধ করা; কম িকিিা-

কম িোরীবদর বেবাবের উন্নিির পর্রববে সৃর্ষ্ট করা; র্নরাপদ ও যুবগাপবযাগী আবার্েক সুর্বধা র্নর্িি করা । 

 

প্রর্েক্ষণ  : 

কারাবগাবরর দক্ষিা বৃর্দ্ধ এবাং কারাের্মহবক োংবোধনাগাবর রূপান্তবরর লবক্ষে র্নয়র্মি প্রর্েক্ষণ সকাে িবাস্তবায়ন করা 

হবয় থাবক । ২০১৮-২০১৯ অথ িবেবর সমাে ৪৩৭ জন কম িকিিা এবাং ১৬১৯ জন কারারক্ষীবক র্বর্ভন্ন সকাবে ি প্রর্েক্ষণ 

প্রদান করা হবয়বে । কারা অর্ধদপ্তবরর বাইবর র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠাবন সমাে ২৪৯ জন কম িকিিা র্বর্ভন্ন সময়াবদ প্রর্েক্ষণ 

গ্রহণ কবরবেন । 
 
 

কারা বর্ন্দবদর প্রর্েক্ষণ : 
 

কারা বনদথের প্রনেক্ষর্ নেথয় েক্ষ জনেনক্ত নহথসথব িথে কতালার লথক্ষে নবনভন্ন করথড প্রনেক্ষর্ প্রোন করা হথে । 

কেথের কারািারসর্মথহ আটক সাজাপ্রাপ্ত বনদরা সাজা কভাি কেথষ অপরাধমুক্ত কেথক সর্াথজ পুনব মাসথনর লথক্ষে আত্ম-

কর্ মসাংস্থানর্মলক ৩৮ টি করথড নবনভন্ন প্রনেক্ষর্ ককাথস ম ২০১৮-২০১৯ কর্য়াথে ২১,৩০৬ জন কারাবনদথক প্রনেক্ষর্ 

প্রোন করা হথয়থে।  

 

বনদথের প্রনেক্ষর্ নেথয় েক্ষ জনেনক্ত নহথসথব িথে কতালার লথক্ষে কানের্পুর ককন্দ্রীয় কারািার-২ এ “কারাবর্ন্দ 

প্রর্েক্ষণ ও পুনব িােন স্কুল” স্থাপন করা হথয়থে । উক্ত প্রনেক্ষর্ ককথন্দ্র নডনজটাল নপ্রনন্টাং কপ্রস, আধুননক কবকানর, 

পাওয়ার লুর্, পাটি মথকল কবাড ম এর আসবাবপত্র ততনর, জুতা ততনর, এর্ব্রয়ডানর প্রনেক্ষর্, কর্াজা ততনর ইতোনে প্রনেক্ষর্ 

কা মক্রর্ নতুনভাথব শুরু করা হথয়থে । 
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এোো কারাবনদথেরথক েক্ষ জনেনক্ত নহথসথব িথে কতালার লথক্ষে কেে ও নবথেথের ের্বাজাথরর িানহোর সাথে 

সঙ্গনত করথখ কেথের ২৮টি কারািাথর হস্তনেথের পাোপানে নডনজটাল নপ্রনন্টাং, পাওয়ারলুর্ পনরিালনা, জুতা ও 

িার্োজাত দ্রব্য ততনর, বুক বাইনন্ডাং, টাইলস কলইাং, প্লাম্বার, কর্সনানর, িাথর্ মন্টস, হাউজথহাল্ড ইথলকনরক ওয়ানরাং, 

এর্ব্রয়ডানর, কর্ৌিাষ, র্ােরুর্ িাষ, ক্ষুদ্র ও র্া ানর কুটির নেথের উপর প্রনেক্ষর্ কা মক্রর্ িলর্ান আথে । 

 
 

নারায়র্িঞ্জ কজলা কারািাথর করনডথর্ড কপাোক ততনর ও জার্োনন ততনরর কারখানা িালুকরতঃ এ সাংক্রান্ত প্রনেক্ষর্ 

কা মক্রর্ িালু করা হথয়থে ।  

 
 

জানুয়ানর ২০১৭ কেথক কর্ ২০১৯ প মন্ত কেথের ২৮টি ককন্দ্রীয়/কজলা কারািাথর সব মথর্াট ৫৪,২১৮ জন বনদথক ৩৮টি 

করথড প্রনেক্ষর্ প্রোন করা হথয়থে। প মায়ক্রথর্ এ প্রনেক্ষথর্র আওতায় কেথের সকল কারািাথরর সকল বনদথক 

আনয়থনর পনরকেনা রথয়থে। 

 

বর্ন্দ প্রনেক্ষর্ কা মক্রর্ 

 

 

 

 

কানের্পুর ককন্দ্রীয় কারািার-২, িাজীপুথর কপাোক নেে প্রনেক্ষর্  

 

        

নারায়র্িঞ্জ কজলা কারািাথর বনদথের হস্তনেে প্রনেক্ষর্ 
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কানের্পুর ককন্দ্রীয় কারািার-২, িাজীপুথর িাথর্ মন্টস িোক্টনরথত বনদ কর্তমক উৎপােন কা মক্রর্ 

 

 

 

কার্েমপুর সকন্দ্রীয় কারাগার-২, িাজীপুথর বনদথের গৃহ সার্গ্রী ততনরর কা মক্রর্ 

 

 রাজোহী ককন্দ্রীয় কারািাথর বনদথের কবকানর ততনর প্রনেক্ষর্ 
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রাজোহী ককন্দ্রীয় কারািাথর আসবাসপত্র ততনরর েনব 

 

নারায়র্িঞ্জ কজলা কারািাথর বনদথের ব্যাি ততনরর দৃশ্য 

 
            

 

 

 

 

 

 

র্য়র্ননসাংহ ককন্দ্রীয় কারািাথর সুতা ততনরর দৃশ্য 

 

 

 

 

 

   কানের্পুর র্নহলা ককন্দ্রীয় কারািাথর পুনে নেথয় নবনভন্ন সার্গ্রী ততনরর েনব 
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৫৬ িম কারারক্ষী বুর্নয়ার্দ প্রর্েক্ষণ সকাে ি েমাপনী কুেকাওয়াবজ প্রধান অর্ির্থ র্হবেবব উপর্স্থি সথবক কুেকাওয়াজ পর্রদে িন ও  োলামী 

গ্রহণ কবরন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব সমাোঃ আোদুজ্জামান খান এম.র্প। র্ববেষ অর্ির্থ র্হবেবব উপর্স্থি র্েবলন সমাোঃ ের্হদুজ্জামান, ের্েব, 

সুরক্ষা সেবা র্বভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। 

 

 
 

৫৬ িম কারারক্ষী বুর্নয়ার্দ প্রর্েক্ষণ সকাে ি েমাপনী কুেকাওয়াজ সেবষ প্রর্েক্ষকবদর োবথ গ্রুপ ফবো সেেবন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবাং 

ের্েব, সুরক্ষা সেবা র্বভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় । 
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৫৬ িম কারারক্ষী বুর্নয়ার্দ প্রর্েক্ষণ সকাবে ির েমাপনী কুেকাওয়াবজ প্রর্েক্ষণাথীবদর োরীর্রক কেরি প্রদে িন । 

 

 

 

 

৫৬ িম কারারক্ষী বুর্নয়ার্দ প্রর্েক্ষণ সকাবে ির েমাপনী কুেকাওয়াবজ প্রর্েক্ষণাথীবদর োরীর্রক কেরি প্রদে িন । 
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উিাবনী কর্লা ও কোথকনসাং-২০১৯  

 

 
 

র্াননীয় স্বরাষ্ট্রর্ন্ত্রী, সনিব, সুরক্ষা কসবা নবভাি, স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রর্ালয় ও কারা র্হাপনরেে মক এবাং অন্যান্য কর্ মকতমাবৃদ কর্তমক উিাবনী কর্লা ও 

কোথকনসাং-২০১৯ এর শুভ উথবাধন  

 

 

 

বর্ন্দবদর েকাবলর নাস্তার সমনুে পর্রবিিন 

 

 

 
 

পূবব ি কারা বর্ন্দবদর েকাবলর নাস্তা র্হবেবব শুধু রুটি এবাং ১৪.৫৮ গ্রাম গুে সদয়া হবিা।  ১৬-০৬-২০১৯ িার্রবখ মাননীয় 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রুটি গুবের পর্রববিি েপ্তাবহর ০৪ র্দন েবর্জ-রুটি, ০২ র্দন র্খচুর্ে ও ০১ র্দন হালুয়া-রুটি প্রদান োংক্রান্ত েকাবলর 

নাস্তার সমনুে পর্রবিিবনর শুভ উবদ্ভাধন কবরন। 
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“স্বজন” উথবাধন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্াননীয় স্বরাষ্ট্রর্ন্ত্রী টাঙ্গাইল কজলা কারািাথর বনদথের স্বজনথের সাথে কটনলথিাথন কো বলার পাইলট প্রকে স্বজন উথবাধন কথরন। 

প মায়ক্রথর্ কেথের সকল কারািাথর এ প্রকে িালু করা হথব। 

 

 
 

কারাবর্ন্দবদর পূন িাঙ্গ  াোববজ নির্রর জন্য ইউএনওর্ র্ে এর েহবযার্গিায় প্রকল্প গ্রহণ করা হবয়বে। প্রাথর্মকভাবব কার্েমপুর সকন্দ্রীয় 

কারাগার-২ এবাং গাজীপুর সজলা কারাগাবর এর পাইলটিাং কায িক্রম শুরু হবব। 
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পুরাতন ঢাকা ককন্দ্রীয় কারািার এর ইনতহাস ও ঐনতহানসক ভবন সাংরক্ষর্ ও পানরপানশ্বমক উন্নয়ন েীষ মক প্রকে  

 

 

র্াননীয় স্বরাষ্ট্রর্ন্ত্রী কর্তমক ঢাকা ককন্দ্রীয় কারািার এর ইনতহাস ও ঐনতহানসক ভবন সাংরক্ষর্ ও পানরপানশ্বমক উন্নয়ন েীষ মক প্রকথের কাথজর 

শুভ উথবাধন । 

  
 

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কতৃিক ভবন ভাঙ্গার মােবম পুরািন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার এর “ইর্িহাে ও ঐর্িহার্েক ভবন োংরক্ষণ এবাং 

পার্রপার্শ্বক উন্নয়ন” েীষক প্রকবল্পর কাজ শুরু হয় । 
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কারাভেন্তবর র্নয়র্মি মেক র্নধন কায িক্রম েলমান থাকায় এ বেবর ৯০ হাজার বর্ন্দর মবে একজন কারাবর্ন্দও স ঙ্গু সরাবগ আক্রান্ত হয়র্ন। 
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সুরক্ষা সেবা র্বভাগ ও আওিাধীন দপ্তর/োংস্থাের্মবহর মবে বার্ষ িক কম িেম্পাদন চুর্ক্ত 

 

 

 

 

২০১৯-২০২০ অথ িবেবরর বার্ষ িক কম িেম্পাদন চুর্ক্ত স্বাক্ষর অনুষ্ঠান 

 

 

বানর্জে কর্লা ২০১৯ এ কারা অনধেপ্তর  

 

 
 

 

বনদ কর্তমক উৎপানেত নবনভন্ন পণ্য নবক্রথয়র জন্য“বানর্জে কর্লা ২০১৯” এ অাংেগ্রহর্ কথর কারা অনধেপ্তর নর্নন প্যাথভনলয়ন কোটািনরথত 

৩য় স্থান লাভ কথর। 
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জানতসাং  োনন্তরক্ষা নর্েথন অাংেগ্রহর্  

 

 
  

সিলভাথব ১র্বাথরর র্ত জানতসাং  োনন্তরক্ষী নর্েন সম্পন্নকারী কর্ মকতমার সাথে র্াননীয় কারা র্হাপনরেে মক  

 
 

কজল হতো নেবস ২০১৮ :  
 

 
 

কজল হতো নেবস উপলথক্ষে জাতীয় িার কনতার প্রনতকৃনতথত পুষ্পস্তবক অপ মর্ কথরন র্াননীয় স্বরাষ্ট্রর্ন্ত্রী 
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৩৬ তর্ জাতীয় ভাথরাথিালন প্রনতথ ানিতা 

 

 
 

৩৬ তর্ পুরুষ ও র্নহলা ভাথরাথিালন প্রনতথ ানিতায় বাাংলাথেে কজল ভাথরাথিালন েল  

১ টি স্বর্ ম, ১ টি করৌপ্য এবাং ১ টি কব্রাঞ্জ পেক জয় লাভ কথর পেক তানলকায় র্ততীয় স্থান অজমন কথর। 

১৫ তর্ জাতীয় সার্ার এোেথলটিকস প্রনতথ ানিতা-২০১৯ 

 

 
 

 

  ১৫ তর্ জাতীয় সার্ার এোেথলটিকস প্রনতথ ানিতায় হাই জাথম্প জাতীয় করকমডধারী বাাংলাথেে কজল েথলর এোেথলট উথি হািসা 

রুর্কীথক পেক ও সনে প্রোন করথেন কারা র্হাপনরেে মক । উথেখ্য, উক্ত প্রনতথ ানিতায় বাাংলাথেে কজল এোেথলটিকস েল ১ টি স্বর্ ম, ১ 

টি করৌপ্য, ৫ টি কব্রাঞ্জ পেক লাভ কথর  ৩৩ টি েথলর র্থে ৪ে ম স্থান অজমন কথর। 
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কারািাথর নতুন সাংথ ানজত ননরাপিা সরঞ্জার্ 

 

  

কানের্পুর ককন্দ্রীয় কারািার পাট ম-১ এ ব্যবহৃত হথে  অতোধুননক বনড স্কোনার কানের্পুর ককন্দ্রীয় কারািার পাট ম-২ এ ব্যবহৃত হথে অতোধুননক বনড স্কোনার 

অন্যান্য উন্নয়ন কায িক্রবমর র্ববরণ :  

(১) আবানসক সাংকট ননরসন এবাং কারািাথরর বদীথের জীবন র্ান বৃনের লথক্ষে ঢাকা ককন্দ্রীয় কারািার, ককরার্ীিঞ্জ 

র্নহলা কারািার, র্য়র্ননসাংহ ককন্দ্রীয় কারািার সম্প্রসারর্ ও আধুননকীকরর্ এবাং খুলনা কজলা কারািার ননর্ মার্ কাজ 

িলর্ান রথয়থে । 

 

(২) ৫০টি কারািাথর র্নহলা কারারক্ষীথের জন্য ৯৩ ককাটি ৯৭ লক্ষ টাকা ব্যথয় ৪৫৬টি লোট ননর্ মাথর্র কাজ সেষ 

পয িাবয় রথয়থে । 

(৩) ননথয়াি প্রনক্রয়া অনধকতর স্বে এবাং আথবেন প্রনক্রয়া সহজীকরর্ ও িাকুনর প্রােীথের কভািানন্ত লা থবর নননর্থি 

এসএর্এস এর র্ােথর্ ইথতার্থে কারারক্ষী ননথয়াি এর আথবেন জর্া কনয়া হথয়থে ।  

 

(৪) কক্সবাজার কজলার উনখয়ায় কেথের প্রের্ উনু্মক্ত কারাগার ননর্ মাথর্র উথদ্যাি কনয়া হথয়থে । 

 

(৫) কেথের কারািারগুথলাথত লাথিজ স্কোনার, বর্  স্কোনার, আি মওথয় কর্টাল নডথটক্টর, ওয়ানকটনকসহ নবনভন্ন 

ননরাপিা সরঞ্জার্ ও উপকরর্ সরবরাহ করা হথয়থে। এ সাংক্রান্ত একটি কথর ননরাপিা  ন্ত্রপানত প মথবক্ষর্ কক্ষও 

প্রনতটি কারািাথর  ননর্ মার্ করা হথয়থে । 

 

(৬) কারা অনধেপ্তথরর কখথলায়াে কারারক্ষীথের ননথয় িঠিত বাাংলাবদে সজল দল জাতীয়/আন্তজমানতক প মাথয় নবনভন্ন 

কক্ষথত্র কৃনতথের স্বাক্ষর রাখথে । 

 

(৭) ননয়নর্ত কৃনত কখথলায়ােথের প্রথর্ােনা এবাং সাংবধ মনা প্রোন করা হথে । 

(৮) বনদথের  াতায়াত ননরাপেকরথর্র স্বাথে ম কারা নবভাথি ২ টি ওথয়ব কবইজড নডনজটাল নপ্রজন ভোন িালু করা 

হথয়থে । 

 

(৯) কারা অনধেপ্তথর ICT Cell কখালা হথয়থে । 

(১০) কারা হাসপাতাথল বনদথের কিাপনীয় স্বাস্থে তথ্য সঠিকভাথব সাংরক্ষথর্র জন্য সুষ্ঠু কর্নডকোল করকড ম নকনপাং 

নসথের্ িালু করা হথয়থে । এ সাংক্রান্ত পাইলট প্রকে আইনসআরনস-র সহথ ানিতায় টাঙ্গাইল কজলা কারািাথর 

বাস্তবায়ন করা হথে । 
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ভর্বষৎ পর্রকল্পনার র্ববরণ : বাাংলাবদবের কারাগারগুবলাবক োংবোধনাগার র্হবেবব গবে তুলবি স্বল্প, মে এবাং 

দীর্ ি সময়াদী পর্রকল্পনা গ্রহণ করা হবয়বেোঃ- 

 

(ক) স্বল্প সময়াদী কম িপর্রকল্পনা (২০১৭-২০১৯) 

 

 

(১)  কক্সবাজার, নসরাজিঞ্জ, িাজীপুর, নারায়র্িঞ্জ, মুনন্সিঞ্জ, নব-বানেয়া, নরনসাংেী এবাং োঁপাইনবাবিঞ্জ কজলা 

কারািার এর ধারর্ ক্ষর্তা বৃনে । 

(২)  মুনক্তপ্রাপ্ত বনদথের জন্য বৃনির্মলক প্রনেক্ষর্ স্কুল প্রনতষ্ঠার নবষথয় কানরিনর নেক্ষা কবাড ম হথত অনুথর্ােন গ্রহর্।  

(৩)  বতমর্ান জনবল (করইনার) কেথক প্রনেক্ষর্ পনরিালনা করর্ । 

(৪) কারািাথরর কর্ মকতমা-কর্ মিারীথের জন্য কাউথন্সনলাং প্রনেক্ষর্ আথয়াজন । 

(৫) বনদথের জন্য আিরর্ সাংক্রান্ত কাউথন্সনলাং প্রনেক্ষর্ িালুকরর্ । 

(৬) কজল ককাড  এবাং নপ্রজন্স এোক্ট সাংথোধনকরর্ । 

(৭) সরকার ও এননজও এর সহায়তায় বনদ মুনক্তর পর পুনব মাসথন িথলা আপ করার ককা-অনড মথনেন কপ্রাগ্রার্ িালুকরর্। 

(৮) প্রের্ প মাথয় সকল ককন্দ্রীয় এবাং বৃহৎ কজলা কারািাথর বদী পুনব মাসন কপ্রাগ্রার্ িালুকরর্ । 

(৯) মুনক্ত প্রাপ্ত বনদথের জন্য প্রনতটি ককন্দ্রীয় কারািাথর একটি কথর বৃনির্মলক প্রনেক্ষর্ স্কুথলর োখা িালুকরর্ । 

(১০) রাজোহীথত কারা প্রনেক্ষর্ ককন্দ্র ননর্ মার্ । 

(১১) কারা কর্ মকতমা এবাং কর্ মিারীথের পের্ মাো ও কগ্রড উন্নীতকরর্ । 

(১২) কারা কর্ মকতমাথের কেথে এবাং নবথেথে প্রনেক্ষর্ প্রোন । 

(১৩) কপনরনর্টার ওয়াল ১৮ ফুট উঁচুকরর্ । 

(১৪)  ক  সকল কারািাথর ওয়াি টাওয়ার এবাং সাি ম লাইট নাই, কসগুথলাথত ওয়াি টাওয়ার ননর্ মার্ এবাং লাইট 

সাংথ াজনকরর্ । 

(১৫) কারািাথরর জন্য স্বাস্থে র্ন্ত্রর্ালয় কেথক কর্নডথকল অনিসার পোয়ন । 

(১৬) কারািাথরর  হাসপাতাথলর জন্য নিননকোল নিনজওথ্রানিে ননথয়াি । 

(১৭) বদীথের জন্য কাউথন্সনলাং, ড্রাি ও র্াননসক স্বাস্থে নিনকৎসা িালুকরর্ । 

(১৮) কনোয় আসক্ত বদী নিনিতকরথর্ এবাং র্প্রজন্স ম্যাথনজথর্ন্ট নবষথয় কারা কম িকিিা-কম িোরী এবাং কর্নডথকল 

োিথের প্রনেক্ষর্ প্রোন । 

(১৯) ২০২১ সাথলর র্থে ৬ টি র্বভাগীয় েদর দপ্তর ননর্ মার্ । 

 

(খ) মে সময়াদী কম িপর্রকল্পনা (২০১৭-২০২২) 

 

 (১) খুলনা কজলা কারািার পুনোঃননর্ মার্ ।  

(২) কুর্মল্লা সকন্দ্রীয় কারাগার পুনোঃ র্নম িাণ । 

(৩) র্য়র্ননসাংহ ককন্দ্রীয় কারািার সম্প্রসারর্ ও আধুননকীকরর্ । 

(৪) ঠাকুরিাঁও এবাং নরনসাংেী কজলা কারািার ননর্ মার্ । 

(৫) ২ পাব মতে কজলা (খািোেনে, রাঙ্গার্াটি ) কারািার পুনঃ ননর্ মার্ । 

(৬) জার্ালপুর কজলা কারািার সম্প্রসারর্ ও আধুননকীকরর্ । 

(৭) মুনক্তপ্রাপ্ত বদীথের পুনঃ অপরাধ হ্রাসকথে িথলাআপ কপ্রাগ্রার্ পনরিালনার প্রকে ততনরকরর্ ।  
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(৮)  ঢাকা নপ্রজন্স োি কথলজ ননর্ মার্করর্ । 

(৯) কারা কর্ মকতমাথের কেথে এবাং নবথেথে পাবনলক এোডনর্ননথস্ট্র্েন, র্প্রজন্স ম্যাথনজথর্ন্ট, অনিস ম্যাথনজথর্ন্ট,   

    জর্ঙ্গবাদ প্রনতহতকরর্, নপ্রজন্স ম্যাথনজথর্ন্ট, র্প্রজন্স নসনকউনরটিসহ নবনভন্ন ধরথনর প্রনেক্ষথর্র ব্যবস্থাকরর্ ।  

(১০) কানের্পুর ককন্দ্রীয় কারািাথরর ২০০ েয্যার পূর্ মাঙ্গ হাসপাতাল িালুকরর্ ।  

(১১) সদবের েকল কারািাথরর জন্য এোমু্বথলন্স ক্রয় । 

(১২) ঢাকা ককন্দ্রীয় কারািার, ককরার্ীিথঞ্জ ৩০০ েয্যা নবনেষ্ট ককন্দ্রীয় হাসপাতাল ও র্ােক ননরার্য় ককন্দ্র ননর্ মার্ । 

(১৩) সদবের সকল কারািাথর বনদথের জন্য কিান বুে স্থাপন । 

 (১৫) কারা অনধেপ্তথরর সকল োি এবাং বনদথের ডাটাথবজ ততনর। 

(১৬) ২০১৬-২০২০ সাথলর র্থে কারা অনধেপ্তর এবাং নবভািীয় সের েপ্তর োি উন্নতকরর্ । 

 

(গ) দীর্ ি সময়াদী কম িপর্রকল্পনা (২০১৭-২০২৫) 

 

(১) রাজোহী,  থোর, রাংপুর ককন্দ্রীয় কারািার সম্প্রসারর্ ও আধুননকীকরর্ । 

(২) বগুো, কনায়াখালী এবাং কুনেগ্রার্ কজলা কারািার সম্প্রসারর্ ও আধুননকীকরর্। 

(৩) নপ্রজন্স োি ককাস ম িালুকরর্ । 

(৪) কক্সবাজাথর উনখয়ায় উনু্মক্ত কারািার িালুকরর্ । 

(৫) কারাবনদথের জন্য উনু্মক্ত নবশ্বনবদ্যালথয় পোথলখার সুথ াি সৃনষ্টকরর্ ।  

 

 

 


