
 

পেজ 1, প োট 6 পেজজর  জে 

 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তর সম্পর্কিত 

৯৯৯ – ফফাফের কার্ িক্রফের ক্রেবি িোে পর্রসংখ্যােঃ  

ব্যার্প্তকাল ফোট কফলর 

সংখ্যা 

অপ্রাসর্িক 

কফলর সংখ্যা 

ফরসপন্স কফলর 

সংখ্যা 

 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল 

র্িফফন্স অর্িদপ্তর সম্পর্কিত 

ফোট ফরসপন্স কফলর সংখ্যা  

ফসবার িরণ (সংখ্যা) 

১ ২ ৩ ৪ (২-৩) ৫ ৬ 

১২ র্িফসম্বর, 

২০১৭ হফত ৩১ 

জানুয়ার্র, 

২০১৯  

৮৪,০৬,০৭৫ 

টি 

৮২,৭২,১৯৫ টি ১,৩৩,৮৮০ টি ১২,১০৭ টি অর্ি দুর্ িটো=১,২০১ টি 

সড়ক দুর্ িটো/উদ্ধার =১৩৬ টি 

[০১ েফভম্বর, ২০১৮ হফত ৩১ জানুয়ার্র, ২০১৯ 

পর্ িন্ত] 

অর্ি ও সড়ক দুর্ িটো=৮,০৬২ টি  

এ্যামু্বফলন্স ফসবা=২,১২৮ (ফব-সরকারী ভাফব) 

[১২ র্িফসম্বর ২০১৭ সাল হফত অফটাবর-২০১৮ 

পর্ িন্ত] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

পেজ 2, প োট 6 পেজজর  জে 

 

৯৯৯ – ফফাফের কার্ িক্রফের পর্রসংখ্যােঃ  

ব্যার্প্তকাল ফোট কফলর 

সংখ্যা 

অপ্রাসর্িক 

কফলর সংখ্যা 

ফরসপন্স কফলর 

সংখ্যা 

 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল 

র্িফফন্স অর্িদপ্তর সম্পর্কিত 

ফোট ফরসপন্স কফলর সংখ্যা  

ফসবার িরণ (সংখ্যা) 

১ ২ ৩ ৪ (২-৩) ৫ ৬ 

০১-৩১ জানুয়ার্র, 

২০১৯ 

৪,৬৩,২৫৫টি ৩,৮১,৯২৬টি ৮১,৩২৯টি ১,৬৮৩ টি অর্ি দুর্ িটো=৫৬৮ টি 

সড়ক দুর্ িটো/উদ্ধার=৪১ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা=৯৪১ 

০১-৩১ র্িফসম্বর, 

২০১৮ 

৫,০২,২৩০ টি ৪,৯৫,৭৩৫ টি ৬,৪৯৫ টি ১,৪৫৯ টি অর্ি দুর্ িটো=৪০৬ টি 

সড়ক দুর্ িটো/উদ্ধার =৪৯ টি  

০১-৩০ েফভম্বর, 

২০১৮ 

৫,০০,২৪৮ টি ৪,৯৫,৫১২ টি ৪,৭৩৬ টি ৯০৩ টি অর্ি দুর্ িটো =২২৭ টি 

সড়ক দুর্ িটো/উদ্ধার=৪৬ টি  

৯৯৯ চালু হওয়ার 

(২০১৭ সাফলর ১২ 

র্িফসম্বর) পর হফত 

অফটাবর-২০১৮ 

পর্ িন্ত  

৬৯,৪০,৩৪২ টি ৬৮,৯৯,০২২ টি ৪১,৩২০ টি 

 

৮,০৬২ টি অর্ি ও সড়ক দুর্ িটো=৮,০৬২ টি  

এ্যামু্বফলন্স ফসবা=২,১২৮ (ফব-সরকারী ভাফব) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

পেজ 3, প োট 6 পেজজর  জে 

 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, ৯৫৫৬৬৬৬, ৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ – ফফাফের কার্ িক্রফের ক্রেবি িোে পর্রসংখ্যাে (সরাসর্র কল, ৯৯৯ হফত ফরওয়াি ি হয়র্ে এ্েে)  

ব্যার্প্তকাল ফফাে েম্বর  ফরসপন্স  কফলর সংখ্যা  ফসবার িরণ (সংখ্যা) 

০১ েফভম্বর 

২০১৮ হফত ১৫ 

আগস্ট, ২০১৯ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

৬৮, ৪৪৯ টি  অর্ি দুর্ িটো= ১৯,২৮৫ টি 

সড়ক দুর্ িটো= ৭,১৫৫ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ১০, ৬১৭ টি 

অন্যান্য= ৩১,৩৯৮ টি 

 

 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, ৯৫৫৬৬৬৬, ৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ – ফফাফের কার্ িক্রফের পর্রসংখ্যাে (সরাসর্র কল, ৯৯৯ হফত ফরওয়াি ি হয়র্ে এ্েে)  

ব্যার্প্তকাল ফফাে েম্বর  ফরসপন্স  কফলর সংখ্যা  ফসবার িরণ (সংখ্যা) 

০১-১৫ আগস্ট, 

২০১৯ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

৩,৫৬১ টি অর্ি দুর্ িটো= ৬৩৪ টি 

সড়ক দুর্ িটো= ৫৫৩ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ৬১৬ টি 

অন্যান্য= ১,৭৫৮ টি 

১৬-৩১ জুলাই, 

২০১৯ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

৩,৭০৩ টি অর্ি দুর্ িটো= ৫৯১টি 

সড়ক দুর্ িটো= ৪২১ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ৭২৬ টি 

অন্যান্য= ১,৯৬৫ টি 

০১-১৫ জুলাই, 

২০১৯ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

৩,৪৪৮ টি অর্ি দুর্ িটো= ৫৭৭ টি 

সড়ক দুর্ িটো= ৩৯৫ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ৬৫৩ টি 

অন্যান্য= ১,৮২৩ টি 

১৬-৩০ জুে, 

২০১৯ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

৩,৯১১ টি অর্ি দুর্ িটো= ৮৪৬ টি 

সড়ক দুর্ িটো= ৪৫৭ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ৫৮০ টি 

অন্যান্য= ২,০২৮ টি 



 

পেজ 4, প োট 6 পেজজর  জে 

 

ব্যার্প্তকাল ফফাে েম্বর  ফরসপন্স  কফলর সংখ্যা  ফসবার িরণ (সংখ্যা) 

০১-১৫ জুে, 

২০১৯ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

৩,৩০৩ টি অর্ি দুর্ িটো= ৭১৭ টি 

সড়ক দুর্ িটো= ৫৬৫ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ৫৩২ টি 

অন্যান্য= ১,৪৮৯ টি 

১৬-৩১ ফে, 

২০১৯ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

৩,৩৮২ টি অর্ি দুর্ িটো= ৮৬৮ টি 

সড়ক দুর্ িটো= ৪৬৬ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ৩৪৪ টি 

অন্যান্য= ১,৭০৪ টি 

০১-১৫ ফে, 

২০১৯ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

৪,১৭৫ টি অর্ি দুর্ িটো= ৮৭৫ টি 

সড়ক দুর্ িটো= ৪৬১ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ৪৯৯ টি 

অন্যান্য= ২,৩৪০ টি 

১৬-৩০ এ্র্প্রল, 

২০১৯ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

৪,৬৯৭ টি অর্ি দুর্ িটো= ১,৩০৫ টি 

সড়ক দুর্ িটো= ৪৮৯ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ৪৯৫ টি 

অন্যান্য= ২,৪০৮ টি 

০১-১৫ এ্র্প্রল, 

২০১৯ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

৩,৬৪৭ টি অর্ি দুর্ িটো= ১,০৫৫ টি 

সড়ক দুর্ িটো= ৩৫২ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ৩২১ টি 

অন্যান্য= ১,৯১৯ টি 

১৬-৩১ োচ ি, 

২০১৯ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

৪,১১৩ টি অর্ি দুর্ িটো= ১,৭০০ টি 

সড়ক দুর্ িটো= ৩২৪ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ৩৪৮ টি 

অন্যান্য= ১,৭৪১ টি 

০১-১৫ োচ ি, 

২০১৯ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

৩,৯৩৯ টি অর্ি দুর্ িটো= ১,৪২২ টি 

সড়ক দুর্ িটো= ৩৪৫ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ২৬৩ টি 

অন্যান্য= ১,৯০৯ টি 



 

পেজ 5, প োট 6 পেজজর  জে 

 

ব্যার্প্তকাল ফফাে েম্বর  ফরসপন্স  কফলর সংখ্যা  ফসবার িরণ (সংখ্যা) 

১৬-২৮ 

ফফব্রুয়ার্র,  

২০১৯ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

৩,৯৯৭ টি অর্ি দুর্ িটো= ১,৩২৩ টি 

সড়ক দুর্ িটো= ৩৫৪ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ৫৮২ টি 

অন্যান্য= ১,৭৩৮ টি 

০১-১৫ ফফব্রুয়ার্র, 

২০১৯ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

৪,৫৭১ টি অর্ি দুর্ িটো= ১,৬৩৯ টি 

সড়ক দুর্ িটো= ৩৬৫ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ৫৪৩ টি 

অন্যান্য= ২,০৩৩ টি 

১৬-৩১ জানুয়ার্র, 

২০১৯ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

৩,৯৩২ টি অর্ি দুর্ িটো= ১,৩৫২ টি 

সড়ক দুর্ িটো= ৩২৪ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ৫৮০ টি 

অন্যান্য= ১,৬৭৬ টি 

০১-১৫ জানুয়ার্র, 

২০১৯ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

৩,৭৪৬ টি অর্ি দুর্ িটো= ১,৩৬১ টি 

সড়ক দুর্ িটো= ২৫৯ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ৫১৩ টি 

অন্যান্য= ১,৬১৩ টি 

১৬-৩১ র্িফসম্বর, 

২০১৮ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

৩,৭৫৭ টি অর্ি দুর্ িটো= ১,৩৪০ টি 

সড়ক দুর্ িটো= ৩১২ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ৫৮১ টি 

অন্যান্য= ১,৫২৪ টি 

০১-১৫ র্িফসম্বর, 

২০১৮ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

৩,৮৫৯ টি  অর্ি দুর্ িটো= ১,০১৯ টি 

সড়ক দুর্ িটো= ৩১৫ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ৮৪৪ টি 

অন্যান্য= ১,৬৮১ টি 

১৬-৩০ েফভম্বর, 

২০১৮ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

১,৩৬৪ টি অর্ি দুর্ িটো= ৩৫২ টি 

সড়ক দুর্ িটো= ২১০ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ৭৭৭ টি 

অন্যান্য= ২৫ টি 



 

পেজ 6, প োট 6 পেজজর  জে 

 

ব্যার্প্তকাল ফফাে েম্বর  ফরসপন্স  কফলর সংখ্যা  ফসবার িরণ (সংখ্যা) 

০১-১৫ েফভম্বর, 

২০১৮ 

(০২) ৯৫৫৫৫৫৫, (০২) ৯৫৫৬৬৬৬, (০২) 

৯৫৫৬৬৬৭, ১০২ 

১,৩৪৪ টি  অর্ি দুর্ িটো= ৩০৯ টি 

সড়ক দুর্ িটো= ১৮৮ টি 

এ্যামু্বফলন্স ফসবা= ৮২০ টি 

অন্যান্য= ২৭ টি 

 


