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সুরক্ষা সেবা ববভাগে অনুসৃত উত্তম চচ চােমূগের বববরণ: 

 

েরকাবর বেদ্ধান্ত অনুযায়ী েত ১৯.০১.২০১৭ বি: তাবরখ সেগক সুরক্ষা সেবা ববভাে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালগয়র আওতায় একটি স্বতন্ত্র 

ববভাে বেগেগব কায চক্রম শুরু কগর। শুরু সেগকই এ ববভাগে জনোধারগণর সেবামূলক কায চক্রগমর উপর অবধক গুরুত্ব আগরাপ কগর 

মবন্ত্রপবরষদ ববভাে কর্তচক চালুকৃত বববভন্ন েংস্কার কম চসূবচ, সযমন: শুদ্ধাচার চচ চা, তথ্য অবধকার আইন অনুেরণ, উদ্ভাবনী চচ চা, 

বেটিগজন চার্ চার প্রণয়ন, অবভগযাে প্রবতকার ব্যবস্থাপনা, ইতযাবদ বনয়বমত অনুশীলন করা েগে। উল্লেখল্ল াগ্য কল্লেকটি উত্তম 

চচ চার সংক্ষক্ষপ্ত ক্ষিিরণ ক্ষিম্নরূপ: 

  

1) মাদগকর ভয়াবেতা হ্রােকগে েগচতনতা বৃবদ্ধর জন্য েত  ১৯.১১.২০১৭, ২৮.০১.২০১৮ ও ১৩.০৩.২০১৮ তাবরগখ 

যোক্রগম স্বাস্থয সেবা ববভাে, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যবমক ও উচ্চ ক্ষিক্ষা ববভাগে সুরক্ষা সসিা ববভাগের উগযাগে 

েকল অংশীজগনর েমন্বগয় আন্ত:মন্ত্রণালয় েভা করা েগয়গে। 

 

2) েফলভাগব মাদক ববগরাধী অবভযান পবরচালনার লল্লক্ষে  সুরক্ষা সেবা ববভাে কর্তচক একটি এযাকশন প্ল্োন প্রণয়নপূব চক 

এর উপর েত ২৯.৭.২০১৮ তাবরগখ েকল অংশীজগনর েমন্বগয় বদনব্যাপী ওয়াকচশপ আগয়াজন করা েগয়গে। 

 

3) মাদক ববগরাধী েগচতনতা বৃবদ্ধর লল্লক্ষে ২৬.৬.২০১৮ েগত ২১.৭.২০১৮ পয চন্ত েময়কাগল ০৪টি এযাবি ড্রাে কযারাভযান 
এর মাধ্যগম ঢাকা মোনেরীগত প্রচারাবভযান পবরচালনা করা েগয়গে। 

 

4) মাদক ববগরাধী েগচতনতামূলক কায চক্রগমর অংশ বেগেগব ইেলামী ফাউগেশগনর েোয়তায় মেবজগদ মেবজগদ 

খুতবার পূগব চ বয়ান উপস্থাপন করা েগে। ববভােীয় কবমশনারেগণর বি-মাবেক েগেলগন এ কায চক্রগমর প্রভাব বনয়বমত 

ফগলাআপ করা েগে। 

 

5) োরা সদগশর বববভন্ন ক্ষিক্ষা প্রবতষ্ঠাগন ৪০,০০০ োজার মাদক ববগরাধী সফস্টুন ববতরণ করা েগয়গে। 

 

6) মাদক ববগরাধী কায চক্রগমর ববষগয় পাক্ষক্ষক বভবত্তগত সুরক্ষা সেবা ববভাগে ফগলাআপ করা েগে। 

 

7) মাদক বনয়ন্ত্রণ আইনগক আগরা কগ ারভাগব প্রগয়াে করার লল্লক্ষে  নূতন কগর মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন 

করার জন্য ইগতামগধ্য েকল অংশীজগনর েমন্বগয় আন্ত:মন্ত্রণালয় েভা কগর নূতন আইগনর খেড়া চূড়ান্ত করা েগয়গে। 

 

8) েরকাবর চাকবরগত প্রগবগশর সক্ষল্লে মাদক েনাক্তকরণ েংক্রান্ত ‘স াপ সর্স্ট’ করার ববষগয় েরকাগরর নীবতেত 

অনুগমাদন গ্রেণ করা েগয়গে। 

 

9) ফায়ার োবভ চে ও বেবভল ব গফগের কমীবৃন্দ জবি ববগরাধী কায চক্রগম অন্যান্য বাবেনীর োগে অংশ বনগেন। তাগদর 

এই ববগশষ কায চক্রমগক আগরা ফলপ্রসূ করার লল্লক্ষে ইগতামগধ্য অবধদপ্তগরর ১৫০ জন কমীগক র যাব সফাগে চে সনিংবনং 

স্কুগল প্রক্ষিক্ষণ প্রদান করা েগয়গে। 

 

10) বববভন্ন প্রবতষ্ঠাগনর েম্ভাব্য অবি ঝুঁবক সমাকাগবলার লল্লক্ষে ফায়ার োবভ চগের আওতায় ০৬ মােব্যাপী ফায়ার সেফটি 

ম্যাগনজার সকাে চ চালু করা েগয়গে। 

 

11) ফায়ার োবভ চে ওয়াবকচং সফাে চ, সযমন: ফায়ারম্যান, ডুবুবর ও  নাবে চং এযাগর্নগ ি পগদ বনগয়াগের বয়েেীমা ৩০ সেগক 

হ্রাে কগর ২০ বের এবং স্টাফ অবফোর/গস্টশন অবফোর ও জুবনয়র প্রক্ষিক্ষক পগদ বনগয়াগের বয়েেীমা ৩০ সেগক 

হ্রাে কগর ২৭ বের করা েগয়গে। 

 

12) বেএনবজ/এলবপবজ বেবলোর, অবফে ও বাোবাবড়র গ্যােলাইন এবং বফবলং সস্টশগনর েম্ভাব্য দুর্ চর্না এড়াগনার লল্লক্ষে  
েত ০৮.৮.২০১৮ তাবরগখ সুরক্ষা সেবা ববভাগের উগযাগে জ্বালাবন ও খবনজ েম্পদ ববভাগে েকল অংশীজগনর 

েমন্বগয় প্রস্তুবতমূলক েভা করা েগয়গে। 

 

13) ববযমান কারা আইন েংস্কার কগর ‘Prisons and Correctional Services Act, 2017’ নাগম নূতন আইন 

প্রণয়গনর লল্লক্ষে সলবজেগলটিভ ও েংেদ ববষয়ক ববভাে এবং সুরক্ষা সেবা ববভাে সযৌেভাগব কাজ করগে। ইগতামগধ্য 

নূতন আইগনর ১০টি অধ্যাগয়র মগধ্য ০৭টি অধ্যাগয়র ১২০টি ধারার পয চাগলাচনা েম্পন্ন েগয়গে। 

 

14) ধারণ ক্ষমতার তুলনায় কারাববন্দগদর েংখ্যা বিগুগণরও অবধক েওয়ায় নতুন কারাোর বনবম চত েগল সের্াগক কারাোর-

১ এবং ঐ স্থাগনর পুরাতন কারাোরগক কারাোর-২ বেগেগব ব্যবোগরর উগযাে গ্রেণ করা েগয়গে। 
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15) কারাববন্দগদরগক বনক্ষিষ্ট েময় অন্তর তাগদর পবরবারবগে চর োগে সফাগন কো বলার সুগযাে প্রদাগনর লল্লক্ষে 
পরীক্ষামূলকভাগব েত ২৮.০৩.২০১৮ তাবরগখ র্ািাইল সজলা কারাোগর ‘বপ্রজন বলংক’ নাগম ০১টি ববগশষ কায চক্রম 

গ্রেণ করা েগয়গে। 

 

16) কারাববন্দেণ কর্তচক উৎপাবদত পগের লভযাংগশর ৫০% েংক্ষিষ্ট কারাববন্দর মুবক্তর েময় তাগক প্রদাগনর জন্য 

কায চক্রম গ্রেণ করা েগয়গে। 

 

17) বাংলাগদশী পােগপাগর্ চর ময চাদা বৃবদ্ধর লল্লক্ষে উন্নত প্রযুকবক্ত েম্পন্ন ই-পােগপার্ চ প্রবতচগনর লগযয েত ১৯.৭.২০১৮ 

তাবরগখ জাম চান বভবত্তক ০১টি প্রবতষ্ঠাগনর োগে চুবক্ত স্বাক্ষর করা েগয়গে। 

 

18) েরকাবর কম চচারী এবং তাগদর পবরবার পবরজনগদরগক েেগজ পােগপার্ চ সেবা প্রদাগনর লল্লক্ষে েত ০৬.০৪.২০১৭ 
তাবরগখ বাংলাগদশ েবচবালগয় ০১টি পােগপার্ চ বুে চালু করা েগয়গে। 

 

19) পােগপার্ চ সেবা েেজীকরগণর লল্লক্ষে  ববগদগশ অববস্থত ১৫টি বাংলাগদশ বমশগন পােগপার্ চ ও বভো উইং চালু করা 
েগয়গে। 

 

20) েমোমবয়ক ববষয়াবক্ষলর উপর বনয়বমত সোশ্যাল বমব য়া েংলাগপর আগয়াজন করা েগে। 

 

21) পবরষ্কার পবরেন্নতা, ববদুযৎ ও পাবন োশ্রয়, কৃেতা োধন ইতযাবদ ববষগয় সোশ্যাল বমব য়া েংলাগপ মত বববনময় করা 

েগয় োগক। 

 

সুরক্ষা সেবা ববভাগের আওতাধীন দপ্তর/েংস্থােমূগে অনুসৃত উত্তম চচ চােমূগের বববরণ :- 

 

(ক) ববেরােমন ও পােগপার্ চ অবধদপ্তর : 

(১) পােগপার্ চ সেবা েপ্তাে উদযাপন 

পােগপার্ চ সেবা কায চক্রমগক আগরা েেজ করার লল্লক্ষে  ২০১৬ োল েগত ‘পােগপার্ চ সেবা েপ্তাে’ উদযাপন করা েগে। এর 

মাধ্যগম পােগপাগর্ চর আগবদন, বনধ চাবরত বফ, ইতযাবদ কখন, কীভাগব জমা বদগত েগব সে েম্পগকচ জনেগচতনতা বৃবদ্ধ পাগে এবং 

কবেত দালাল ও মধ্যস্বত্বগভােীগদর অযাবচত েস্তল্লক্ষপ হ্রাে পাগে। 

 

(২) প্রবােী বাংলাগদশীগদর বনকর্ কম েমগয় পােগপার্ চ সপ্ররণ 

কূর্ননবতক ব্যাগের মাধ্যগম ববগদগশ পােগপার্ চ সপ্ররগণর সক্ষল্লে পূগব চ অগনক সবশী েমগয়র প্রগয়াজন েগতা। এ েমস্যা 

েমাধানকগে ০২.০৪.২০১৭ তাবরখ সেগক কুবরয়ার োবভ চগের মাধ্যগম ববগদগশ পােগপার্ চ সপ্ররণ করা েগে। এগত েময় লােগে 

০২ সেগক ০৫ বদন। এ ব্যবস্থার মাধ্যগম প্রবােী বাংলাগদশীেণ ববগশষভাগব উপকৃত েগে। 

 

(৩) অনলাইগন পােগপার্ চ বফ গ্রেণ 

পােগপার্ চ বফ জমা প্রদাগনর সক্ষল্লে সেবাপ্রােীগদর েয়রাবন সরাধকগে সোনালী ব্যাংগকর পাশাপাবশ ঢাকা ব্যাংক, নিংাস্ট ব্যাংক, 

ওয়ান ব্যাংক, বপ্রবময়ার ব্যাংক এবং ব্যাংক এবশয়ার মাধ্যগম অনলাইগন পােগপার্ চ বফ জমা প্রদাগনর ব্যবস্থা করা েগয়গে। এগত 

েয়রাবন ও জাবলয়াবত সরাধ করা েেজ েগয়গে। 

 

(৪) পৃেক কাউিার স্থাপন 

ববভােীয় এবং আঞ্চবলক পােগপার্ চ অবফেগুগলাগত বীর মুবক্তগযাদ্ধা, বৃদ্ধ ও অসুস্থ সেবাপ্রােীগদর জন্য পৃেক কাউিার স্থাপন করা 

েগয়গে। ফগল উক্ত কযার্ােবরর সেবাপ্রােীেণ েেগজ পােগপাগর্ চর বপ্র ও বাগয়া  এিল্লরালগমি কায চক্রম েম্পন্ন করগত পাগর। 

 

(৫) অনলাইগন পােগপাগর্ চর আগবদন জমাকরণ 

পােগপার্ চ সেবাপ্রােীেণ এখন অনলাইগন পােগপাগর্ চর আগবদন দাবখল করগত পাগরন। এগত ভুল েওয়ার সুগযাে কম োগক এবং 

সমেল্লক্ষপণও কম েয়। 

 

(৬) েণশুনানী আগয়াজন 

প্রবতটি ববভােীয় ও আঞ্চবলক পােগপার্ চ অবফগে েপ্তাগে অন্তত: ০১ বদন েণশুনানী অনুষ্ঠান করা েগে। েণশুনানীর মাধ্যগম 

সেবাপ্রােীগদর বববভন্ন অবভগযাে, েমস্যা েমাধাগনর ববষগয় প্রগয়াজনীয় পিল্লক্ষপ গ্রেণ করা েগয় োগক। 

 

(৭) সেেগ স্ক স্থাপন 

প্রবতটি ববভােীয় ও আঞ্চবলক পােগপার্ চ অবফগে সেেগ স্ক চালু করা েগয়গে। সেেগ গস্কর মাধ্যগম পােগপার্ চ সেবাপ্রােীেণগক 

বববভন্ন ববষগয় পরামশ চ ও েোয়তা প্রদান করা েগয় োগক। 
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(৮) সমাবাইল এেএমএে োবভ চে 

পােগপাগর্ চর আগবদগনর উপর গৃবেত ব্যবস্থা েম্পগকচ এেএমএে’র মাধ্যগম সেবাপ্রােীগদরগক অববেত করা েয়। পােগপাগর্ চর 

আগবদনকারীেণ ৬৯৬৯ নাম্বাগর এেএমএে কগর আগবদনপগের অবস্থান এবং পােগপার্ চ ইসুয েংক্রান্ত তথ্য েম্পগকচ জানগত 

পাগর। পােগপার্ চ ইসুযর কায চক্রম েম্পন্ন েগল স্বয়ংবক্রয়ভাগব সেবাপ্রােীর সমাবাইগল এেএমএে করা েয়। 

 

(৯) ওগয়বোইগর্ এমআরবপ/এমআরবভ অনুেন্ধান 

এমআরবপ ও এমআরবভ সেবাপ্রােীেণ অবধদপ্তগরর ওগয়বোইগর্ বভবজর্ কগর আগবদন পগের অবস্থান এবং পােগপার্ চ/বভো ইসুয 

েংক্রান্ত তথ্যাবদ েম্পগকচ জানগত পাগরন। এর ফগল এতদেংক্রান্ত সেবা প্রদাগনর সক্ষল্লে স্বেতা, জবাববদবেতা ও দাবয়ত্বশীলতা 

বৃবদ্ধ সপগয়গে। 

 

(১০) সফইেবুক সপইগজর মাধ্যগম েমস্যা েমাধান 

প্রবতটি ববভােীয় এবং আঞ্চবলক পােগপার্ চ অবফগের  সফইেবুক সপইজ চালু করা েগয়গে। এর মাধ্যগম পােগপার্ চ ও বভো 

েংক্রান্ত েমস্যাবলী েম্পগকচ কর্তচপক্ষ েেগজ অববেত েগয় প্রগয়াজনীয় কায চক্রম গ্রেণ করগত পাগর।  

 

(১১) বাংলাগদশ েবচবালয় ও ঢাকা সেনাবনবাগে পৃেক বুে স্থাপন 

বাংলাগদশ েবচবালয় ও ঢাকা সেনাবনবাগে কম চরত কম চচারী ও সেনা েদস্য এবং তাগদর পবরবারবগে চর জন্য পােগপার্ চ সেবা 

েেজীকরগণর লল্লক্ষে  েবচবালয় ও ঢাকা সেনাবনবাগে ০২টি পৃেক বুে স্থাপন করা েগয়গে। 

 

 (১২) সমাবাইল টিগমর মাধ্যগম সেবাপ্রােী গুরুতর অসুস্থ ব্যবক্তবগে চর এনগরালগমি েম্পন্নকরণ 

পােগপার্ চ অবফে েগত সমাবাইল টিম সপ্ররগণর মাধ্যগম গুরুতর অসুস্থ সেবা প্রােীগদর আগবদন গ্রেণেে বপ্র ও বাগয়া এনগরালগমি 

কায চক্রম েম্পন্ন করা েগয় োগক। ফগল অসুস্থ ব্যবক্তবে চ অবফগে না এগে পােগপার্ চ সেবা সভাে করগত সক্ষম েগেন। 

 

(১৩) োগপার্ চ সেগলর মাধ্যগম সদগশ ববগদগশ এমআরবপ ও এমআরবভ েংক্রান্ত েমস্যা েমাধান 

অবধদপ্তগরর প্রধান কায চালগয় একটি োগপার্ চ সেল স্থাপন করা েগয়গে। সদগশর অভযন্তল্লর ৬৯টি অবফে এবং ববগদগশর ৭১টি 

বমশন/দূতাবাগে এমআরবপ/এমআরবভ েংক্রান্ত সকান েমস্যা েগল োগপার্ চ সেগলই ই-সমইল সপ্ররণ করা েয়। ই-সমইগলর 

বভবত্তগত প্রগয়াজনীয় পিল্লক্ষপ গ্রেণপূব চক অবত দ্রুত েংক্ষিষ্ট েমস্যার েমাধান করা েগয় োগক। 

 

(১৪) ই-বকউ ব্যবস্থাপনা চালুকরণ 

বভো সেবাপ্রােীেণগক মানেেত সেবা প্রদাগনর লল্লক্ষে অবধদপ্তগরর প্রধান কায চালগয় ইগলকনিংবনক বকউ ব্যবস্থা চালু করা েগয়গে। 

ই-সর্াগকগনর মাধ্যগম সুশৃঙ্খল পবরগবগশ এ সেবা প্রদান করা েগে। এগত সেবা প্রােীেগণর সভাোক্ষন্ত ও েয়রাবন লাঘব েগয়গে। 

 

(১৫) ব বজর্াল ব েসপ্ল্ সবা চ স্থাপন 

ব বজর্াল ব েসপ্ল্ সবাগ চর মাধ্যগম আগবদন ফরম পূরগণর ববষগয় েোয়তা প্রদান করা েগে। এই সবা চ অনুেরণ কগর একজন 

সেবাপ্রােী কাগরা েোয়তা োড়াই বনগজ বনগজ আগবদন ফরম পূরণ করগত পাগর। 

 

(১৬) ওগয়টিং রুম স্থাপন  

পােগপার্ চ অবধদপ্তগর আেত সেবাপ্রােীগদর সুববধাগে চ প্রগয়াজনীয় আেবাবপেেে পৃেক ওগয়টিং রুল্লমর ব্যবস্থা করা েগয়গে। 

ওগয়টিং রুল্লম স্থাবপত টিবভর মাধ্যগম জনেগচতনতা বৃবদ্ধকরগণ  বনবম চত ববগশষ নাটিকা প্রচার করা েগয় োগক। 

 

(১৭) অসুস্থ এবং প্রবতবন্ধী সেবাপ্রােীগদর জন্য ববগশষ ব্যবস্থা 

অসুস্থ এবং প্রবতবন্ধী সেবাপ্রােীগদর জন্য অবধদপ্তগরর নীচতলায় পৃেক কাউিাগরর ব্যবস্থােে হুইল সচয়াগরর ব্যবস্থা করা 

েগয়গে। ফগল তারা নীচতলায় পৃেক কাউিাগরর মাধ্যগম আগবদন ফরম জমা ও এনগরালগমগির কাজ েেগজই েম্পন্ন করগত 

পারগেন। 

 

(১৮) বাংলাগদশ ভূখগে আশ্রয় গ্রেণকারী সরাবেিাগদর বাগয়াগমবনিংক বনবন্ধন কায চক্রম 

বাংলাগদগশ আশ্রয় গ্রেণকারী সরাবেিা জনগোষ্ঠীর বাগয়াগমবনিংক বনবন্ধন কায চক্রম ববেরােমন ও পােগপার্ চ অবধদপ্তগরর জনবল 

কর্তচক পবরচাবলত েগে। এ যাবৎ ১১,১৮,৫৫৪ জন সরাবেিার বনবন্ধন কায চক্রম েম্পন্ন েগয়গে। এর ফগল আশ্রয় গ্রেণকারী 

সরাবেিা জনগোষ্ঠীর সকউ বাংলাগদশী পােগপাগর্ চর জন্য আগবদন করগল েংক্ষিষ্ট  ার্াগবজ যাচাই কগর েেগজই তা েঠিকভাগব 

েনাক্ত করা েম্ভব েগব। 
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(১৯) মালগয়বশয়ার কুয়ালালামপুগর পৃেক পােগপার্ চ সেবা সকন্দ্র স্থাপন 

মালয়বশয়া প্রবােী বাংলাগদশী নােবরকগদর দ্রুত েমগয় পােগপার্ চ সেবা প্রদাগনর লল্লক্ষে  ঐ সদগশর বাংলাগদশ বমশনগক েোয়তা  

প্রদাগনর জন্য কুয়ালালামপুগর একটি পৃেক পােগপার্ চ সেবা সকন্দ্র স্থাপন করা েগয়গে। এর মাধ্যগম মালগয়বশয়াগত অবস্থানরত 

ববপুল েংখ্যক বাংলাগদশী নােবরগকর পােগপার্ চ/বভো েংক্রান্ত কায চক্রম েম্পন্ন করা েগে। 

 

 

(খ) কারা অবধদপ্তর 

 

(1) বপ্রজন বলংক প্রকে বাস্তবায়ন 

কারাববন্দগদর োগে তাগদর বনকর্ আত্মীয়গদর বনবদ চষ্ট েময় অন্তর সফাগন কো বলার সুগযাে প্রদাগনর লল্লক্ষে এটুআই প্রকগের 

েোয়তায় বপ্রজন বলংক নাগমর ০১টি পাইলর্ প্রকে গ্রেণ করা েগয়গে। েত ২৮.০৩.২০১৮ তাবরখ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর 

উপবস্থবতগত র্ািাইল সজলা কারাোগর উক্ত প্রকগের শুভ উগিাধন করা েয়। উক্ত প্রকগের আওতায় ইগতামগধ্য ১৯৩০ জন 

কারাববন্দ তাগদর বনকর্াত্মীয়গদর োগে সফাগন কো বগলগেন। 

 

(2) কারাববন্দগদর োগে সাক্ষাল্লতর জন্য অনলাইগন আগবদন গ্রেণ 

কারাববন্দগদর োগে সাক্ষাৎ করার ববযমান প্রবক্রয়াগক েেজীকরগণর লল্লক্ষে ‘বাংলাগদশ বপ্রজনারে চ এযাপগয়িগমি বেগস্টম’ 

নাগমর ০১টি সমাবাইল এযাপে ততবর করা েগয়গে। এটি েত ১৭.১২.২০১৭ তাবরগখ রংপুর সকন্দ্রীয় কারাোগর চালু করা েগয়গে। 

বাংলাগদগশর সয সকান স্থান সেগক অনলাইন েংগযাগের মাধ্যগম সাক্ষাৎ প্রােীেণ আগবদন করগত পারগবন। এযাপেটির 

ওগয়বোইগর্র ঠিকানা www.prisonapp.com শর্ চ বলংক goo.gl/qqzh93 অেবা  াউনগলা  বলংক: 

www.prisonapp.com/download। উক্ত এযাপেটি বতচমাগন এক োজাগরর অবধক ব্যবক্ত ব্যবোর করগেন। 

 

(3) কারাববন্দগদর পুনব চােগনর লল্লক্ষে  উৎপাদনমুখী কাগজ েম্পকৃ্তকরণ 

কারাগভাে সশগষ মুবক্ত লাগভর পর েংক্ষিষ্ট ব্যবক্তবে চ যাগত েমাগজ পুনব চাবেত েগত পাগর সে লল্লক্ষে তাগদরগক বববভন্ন সনিংগ  

সযমন: েস্ত বশে, তাঁত বশে, পার্ বশে, কাগপ চর্ ও পা-সপাে বশে, কা  বশে, এযালুবমবনয়াম বশে, োগম চিে বশে, সমাজা বশে, 

ইগলকবনিংক ও ইগলকনিংবনক্স বশে, সপ্রে ও বাঁধাই বশে, সবকাবর বশে, সর্ইলাবরং ও কামার বশে, চামড়া বশে, ইতযাবদ সক্ষল্লে 

প্রক্ষিক্ষণ প্রদান করা েয়। এতবিষগয় কাবশমপুর কারা কযাম্পাগে ০১টি ব বজর্াল বপ্রবিং সপ্রে এবং কাবশমপুর সকন্দ্রীয় 

কারাোর-২’এ ০১টি আধুবনক সবকাবর চালু করা েগয়গে। নারায়ণেঞ্জ সজলা কারাোগর বরবজবলয়াে োগম চিে নাগমর ০১টি বশে 

উগিাধন করা েগয়গে। কারাববন্দগদর িারা উৎপাবদত পগের লভযাংগশর ৫০% মুবক্তলাগভর পর  েংক্ষিষ্ট কারাববন্দগক প্রদাগনর 

ববষগয় নীবতেত বেদ্ধান্ত গ্রেণ করা েগয়গে। 

 

(4) প্যারাবলোল এোক্ষসস্ট্োন্স সাক্ষভ চস 

সুরক্ষা সসিা ক্ষিভাগ কর্তচক িাস্তিােিাধীি আরআরএসওক্ষপ িীষ চক প্রকল্লের আওতাে জাম চািক্ষভক্ষত্তক সংস্থা ক্ষজআইল্লজড এর 

সহােতাে সিল্লির ৩১ টি কারাগাল্লর প্যারাক্ষলগ্যাল ক্ষিল্লোগপূব চক কারািক্ষিল্লিরল্লক আইিগত সহােতা প্রিাি করা হল্লে। 

০১.৬.২০১২ হল্লত ৩০.৬.২০১৮ তাক্ষরখ প ন্তচ সমাট ১,০৪,০০০ জি কারািক্ষিল্লক আইিগত সহােতা প্রিাি করা হল্লেল্লে। তন্মল্লে 

১৬,৫৪০ জি িক্ষিল্লক কারাগার সেল্লক মুক্ষিলাল্লভর ক্ষিষল্লে আইিগত সহােতা প্রিাি করা হল্লেল্লে। 

 

(ে) মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর 

 

 মাদকববগরাধী অবভযান 

(১) এলইব  বকওস্ক ব েসপ্ল্: 

মাদকববগরাধী প্রচাগরর েব চাধুবনক প্রযুকবক্ত বেগেগব এলইব  বকওস্ক ব েগে ব ভাইে নতুনভাগব েংগযাবজত েগয়গে। মাদকদ্রগব্যর 

অপব্যবোর ও অনবধ পাচারববগরাধী আন্তজচাবতক বদবে ২৬ জুন, ২০১৮ উপলগয মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দুটি বকওস্ক উগিাধন 

কগরন। 

 

(২) ব বজর্াল ভযান: 

মাদকববগরাধী প্রচাগরর সক্ষল্লে নতুন েংগযাজন েগে ব বজর্াল ভযান। মাদকদ্রগব্যর অপব্যবোর ও অনবধ পাচারববগরাধী  

আন্তজচাবতক বদবে ২৬ জুন, ২০১৮ উপলগয মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চারটি ব বজর্াল ভযান উগিাধন কগরন। এেব ভযান বদগয় ঢাকা 

শেগর ১৫ বদনব্যাপী প্রচার কায চক্রম চালাগনা েয়। 
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(3) মাদকববগরাধী ফুর্বল ম্যাচ: 
‘‘মাদগকর ববরুল্লদ্ধ ফুর্বল’ সলাোনগক োমগন সরগখ ২০১৭-১৮ অে চবেগর মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর বববভন্ন সজলায় 

মাদকববগরাধী ফুর্বল টুন চাগমগির আগয়াজন কগর যা জনোধারগণর মাগে মাদগকর ক্ষক্ষতকর বদক েম্পগকচ েগচতনতা সৃবষ্টগত 

একটি কায চকর ইগভি বেগেগব কাজ কগরগে। 

 

(4) সফস্টুন: 
মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর মাদগকর ভয়াবেতা সরাগধ বনরলেভাগব কাজ কগর যাগে। এরই অংশ বেগেগব েকল  ক্ষিক্ষা 

প্রবতষ্ঠাগন ‘মানবগদগে মাদগকর ক্ষক্ষতকর প্রভাব’ তুগল ধগর ৪০,০০০ (চক্ষেি োজার) সফস্টুন ববতরণ করা েগয়গে। মাননীয় স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রী এ তাৎপয চবে সফস্টুগনর শুভ উগিাধন কগরন। 

 

(5) মাদকববগরাধী সজলা েমাগবশ: 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর স্থানীয় েংেদ েদস্য, ঊর্ধ্চতন কম চকতচা, জনপ্রবতবনবধ, স্থানীয় প্রশােন এবং েকল সশ্রবণ সপশার 

মানুষগক েম্পৃক্ত কগর মাদগকর ববরুল্লদ্ধ জনেগচতনতা বৃবদ্ধর লগযয ২০১৭ োল সেগক মাদকববগরাধী সজলা েমাগবশ কগর 

আেগে। 

 

(6)  সফইেবুক বভবত্তক প্রচার:  
মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর মাদক েংক্রান্ত অপরাধ ও মাদকববগরাধী েগচতনতামূলক কম চকাণ্ড োমাবজক সযাোগযাে মাধ্যম, 

সযমন সফইেবুক সপইগজ আপগলা  এবং সফইেবুক লাইভ-এ েম্প্রচার অব্যােত সরগখগে। 

 

(7) টিবভবে বভবত্তক প্রচার : 
মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর ১৬টি মাদকববগরাধী টিবভবে ততবর কগর। উক্ত টিবভবেগুগলা ১০টি টিবভ চযাগনগল ববজ্ঞাপন আকাগর 

২০১৭-১৮ অে চবেগর প্রচার করা েগয়গে। 

 

(8) মাদক বনয়ন্ত্রণ বনগরাগধ জনেগচতনতা বৃবদ্ধর লল্লক্ষে আন্ত:মন্ত্রণালয় েমন্বয় : 

মাদক বনয়ন্ত্রণ ও বনগরাগধ জনেগচতনতা েগড় সতালার লল্লক্ষে ২৮.০১.২০১৮ তাবরগখ মাননীয় তথ্য প্রবতমন্ত্রীর েভাপবতগত্ব তথ্য 

মন্ত্রণালয় ও সুরক্ষা সেবা ববভাগের েোবনত েবচবেে মন্ত্রণালগয়র ঊর্ধ্চতন কম চকতচাবৃন্দ, ইগলক্ট্রবনক ও বপ্রি বমব য়ার 

প্রবতবনবধগদর উপবস্থবতগত একটি েভা করা েয়। েভার বেদ্ধান্ত সমাতাগবক ০১.০৩.২০১৮ তাবরখ রাত ৮:৫০ বমবনগর্ েকল টিবভ 

চযাগনগল ও সরব ওগত ‘জীবনগক ভালবাসুন, মাদক সেগক দূগর োকুন’ সলাোনটি প্রচাবরত েয়। 

 

(9)  মাদকববগরাধী কবমটি :  
মাদক ববগশষ কগর ইয়াবার ভয়াবে আগ্রােন সেগক তরুণ, যুকব ও োে েমাজগক দূগর রাখগত ক্ষিক্ষা প্রবতষ্ঠাগন মাদকববগরাধী 

কবমটি ে নপূব চক মাদকববগরাধী প্রচার সজারদার করার লল্লক্ষে েত ১৩.০৩.২০১৮ তাবরগখ মাধ্যবমক ও উচ্চ ক্ষিক্ষা ববভাগে 

একটি েভা করা েয়। উক্ত েভার মাধ্যগম ক্ষিক্ষা প্রবতষ্ঠানেমূগে ববযমান মাদকববগরাধী কবমটিেমূে এখন আগরা কায চকর 

ভূবমকা রাখগত েযম েগে। 

 

 মাদকােবক্ত বচবকৎোয় নতুন েবতশীলতা 

 

(১) মাদকােবক্ত বনরামগয় ইগকা প্রক্ষিক্ষণ 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তগরর এব কশন প্রগফশনালেণ সবেরকাবর বনরাময় সকগন্দ্র মাদকােবক্ত বচবকৎোয় বনগয়াবজতগদর জন্য 

ইগকা প্রক্ষিক্ষণ চালু কগরগে। পাশাপাবশ বনজস্ব কম চকতচাগদর মাদকােবক্ত বনরাময় বচবকৎো েম্পগকচ েম্যক জ্ঞান সদওয়ার জন্য 

এই প্রক্ষিক্ষণ চালু করা েগয়গে। Colombo Plan International Centre for Certification and Education of 

Addiction Professionals (ICCE) এর ব্যবস্থাপনায় বাংলাগদগশ মাদকােক্তগদর বচবকৎোয় বনগয়াবজত বচবকৎেক, 

মগনাবচবকৎেক ও কাউবেলর এরূপ ১৪জন ব্যবক্তগক ৯টি কাবরকুলাগমর উপর ববগদগশ প্রক্ষিক্ষণ সদয়া েগয়গে। প্রক্ষিক্ষণপ্রাপ্ত 

মাস্টার সনিংইনারেণ মাদকােক্তগদর বচবকৎোয় বনগয়াবজতগদর ইগকা প্রক্ষিক্ষণ বদগে এবং ২০১৭-১৮ অে চবেগর সমার্ ২৭৩ জনগক 

প্রক্ষিক্ষণ প্রদান করা েগয়গে। 

 

(২) সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকগন্দ্রর মাবলক/প্রবতবনবধগদর োগে মতবববনময় েভার মাধ্যগম মবনর্বরং : 

অবধদপ্তগরর কম চকতচাগদর োগে সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকগন্দ্রর মাবলক/প্রবতবনবধগদর বনয়বমত মতবববনময় েভা 

অনুবষ্ঠত েগে।  েত ২৪.৫.২০১৭ ও ২৫.০২.২০১৮ তাবরগখ মন্ত্রণালগয় এবং ২৯.০১.২০১৮ তাবরগখ অবধদপ্তগর এ ধরগণর েভা 

অনুবষ্ঠত েগয়গে। এ ধরগণর েভা বনয়বমত অনুবষ্ঠত েওয়ায় সবেরকাবর বনরাময় সকন্দ্রেমূগের অগনক েমস্যা বচবিত কগর তা 

সহল্লজ দূর করা েগে। ফগল মাদকােক্তগদর বচবকৎো সেবার পবরবধ ও মান উন্নয়ন েগে। 
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(3) সবেরকাবর বনরাময় সকন্দ্র মবনর্বরং : 
মাদকােক্তগদর বচবকৎো সেবা বনবিগতর জন্য সবেরকাবর বনরাময় সকন্দ্রগুগলা বনয়বমত মবনর্বরং এর আওতায় আনা েগয়গে। 

অবধদপ্তগরর কম চকতচােণ বনয়বমত সবেরকাবর বনরাময় সকন্দ্রেমূে পবরদশ চন করগেন এবং পবরদশ চগনর পরামশ চ অনুযায়ী সেবা 

প্রদাগনর ত্রুটিেমূে বচবিত কগর সেগুগলা দূর করা েগে। 

 

(4) বনরাময় সকগন্দ্রর লাইগেে স্থানান্তল্লরর প্রবক্রয়া েেজীকরণ: 
সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্র স্থানান্তল্লরর জন্য সজলা পয চাগয়র কম চকতচাগদর ক্ষমতা প্রদান কগর সকন্দ্র স্থানান্তল্লরর 

প্রবক্রয়ার দীর্ চসূবেতা পবরোর েেজীকরণ করা েগয়গে। 

 

(5) সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকগন্দ্রর েংখ্যা বৃবদ্ধ : 
বাংলাগদগশ প্রায় ৭০ লক্ষ মাদকােক্ত সরােী রগয়গে। েরকাবর পয চাগয় তাগদর বচবকৎোর সুগযাে পয চাপ্ত নয়। এ জন্য েরকাবর 

মাদকােবক্ত বনরাময় সকগন্দ্রর পাশাপাবশ সবেরকাবরভাগব এ পয চন্ত সমার্ ২৫০টি সবেরকাবর মাদকােবক্ত বনরাময় সকগন্দ্রর 

লাইগেে প্রদান করা েগয়গে। এর ফগল মাদকােক্ত সরােীরা েেগজই বচবকৎো সেবা পাগে এবং সেবা প্রদাগনর ব্যাবপ্ত অগনকগুণ 

বৃবদ্ধ সপগয়গে। 

 

(6) সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্র ৫০ শয্যা েগত ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ: 
মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর েদয় পরামশ চ অনুযায়ী মাদকােক্ত ব্যবক্তগদর বচবকৎো সেবা েম্প্রোরগণর লল্লক্ষে েত ১৮.০১.২০১৮ 

তাবরগখ ঢাকাস্থ সকন্দ্রীয় মাদকােবক্ত বনরাময় সকগন্দ্রর শয্যা েংখ্যা  ৫০ েগত ১০০ সত উন্নীত করা েগয়গে। এোড়া, ঢাকা ব্যতীত 

বাকী ০৭টি ববভােীয় শেগরর প্রবতটিগত ২০০ শয্যা বববশষ্ট মাদকােবক্ত বনরাময় সকন্দ্র স্থাপগনর লল্লক্ষে  ইগতামগধ্য ব বপবপ 

প্রণয়ন করা েগয়গে।  

 

(ঘ) ফায়ার োবভ চে ও বেবভল ব গফে অবধদপ্তর: 

 

(১) বাংলাগদগশ আশ্রয় গ্রেণকারী সরাবেিা শরণােীগদর উদ্ধার ও প্রক্ষিক্ষণ প্রদান: 

 বাংলাগদগশ আশ্রয় গ্রেণকারী সরাবেিা শরণােীগদর বববভন্নমুখী েোয়তা প্রদাগনর জন্য ফায়ার োবভ চে ও বেবভল 

ব গফগের কমীবৃন্দ কাজ কগর যাগেন। ববেত ২২.৯.২০১৭ তাবরখ েগত অযাববধ সমার্ ৮৫৯ জন আেত ও অসুস্থ 

সরাবেিা শরণােীগক ফায়ার োবভ চগের বনজস্ব এযামু্বগলেগযাগে বনকর্স্থ োেপাতাগল স্থানান্তর করা েগয়গে। 

 

 কক্সবাজার সজলাধীন উবখয়া উপগজলার অন্তে চত কুতুপালং এবং সর্কনাফ এলাকায় ২টি স্যাগর্লাইর্ ফায়ার সস্টশন 

চালু করা েগয়গে। স্যাগর্লাইর্ ফায়ার সস্টশনিগয়র মাধ্যগম সরাবেিা শরণােী বশববরেমূগে েংর্টিত ৪৫টি অবিকাণ্ডেে 

০২টি পাোড় ধে, ০৮টি েড়ক দুর্ চর্না, ০২টি সনৌ দুর্ চর্না এবং ১০টি অন্যান্য প্রকৃবতর দুর্ চর্নায় যোেমগয় োড়া প্রদান 

করা েগয়গে।  

 

 সরাবেিা শরণােী বশববগর বেবােকারী ১৫০০ জন সরাবেিা শরণােীগক দুগয চাে প্রবতগরাধ ববষগয় প্রক্ষিক্ষণ প্রদান করা 

েগয়গে।  

 

 সরাবেিা শরণােীবৃগন্দর বাগয়াগমবনিংক বনবন্ধীকরগণর কাজ সুষ্ঠুভাগব েম্পগন্নর লগযয ফায়ার োবভ চগের ১৮টি 

সজনাগরর্গরর  মাধ্যগম ববদুযৎ েরবরাে বনবিত করা েগয়গে।  

 

(২) ঢাকা মোনেরীর জলাবদ্ধতায় ফায়ার োবভ চগের কায চক্রমঃ  

 ভারী বষ চণেে অন্যান্য নানাববধ কারগণ ঢাকা মোনেরীগত জলাবদ্ধতা সৃবষ্ট েগয় োগক। জলাবদ্ধতার কারগণ সৃষ্ট 

জনদুগভ চাে লার্বকগে ফায়ার োবভ চগের ‘বয়া’ ব্যবোর কগর জনোধারণগক জলমি রাস্তা পারাপাগর েোয়তা প্রদান 

করা েগয় োগক। 

 

(৩) জবিববগরাধী সযৌে অবভযাগন অংশগ্রেণ: 

 ফায়ার োবভ চগের কমীবৃন্দ অন্যান্য বাবেনীর োগে এ পয চন্ত সমার্ ১৯টি জবি ববগরাধী অবভযাগন অংশগ্রেণ কগরগে। 

রাজশােী সজলার সোদাোবড়গত ১১.০৫.২০১৭ তাবরগখ পবরচাবলত জবি ববগরাধী অবভযাগন ফায়ারম্যান সমা: আবদুল 

মবতন শাোদত বরণ কগরন।  

 জবিববগরাধী অবভযাগনর ববষগয় েযমতা বৃবদ্ধর লগযয ২০১৭-১৮ অে চবেগর ফায়ার োবভ চগের ১৯৯ জন েদস্য র যাব 

সফাগে চে সনিংবনং স্কুল এবং এবপববএন ববগশষাবয়ত সনিংবনং সেিার েগত ববগশষ প্রক্ষিক্ষণ গ্রেণ কগরগেন।  
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(৪)  োমাবজক সযাোগযাে মাধ্যম: 

 ফায়ার োবভ চে ও বেবভল ব গফে অবধদপ্তর সফইেবুগকর মাধ্যগম োমাবজক সযাোগযাে স্থাপন কগর চগলগে। এর 

মাধ্যগম সেবা গ্রেীতাগদর প্রবতবক্রয়া, সেবা েেজীকরগণর সযগে উদ্ভাবনী আইব য়া, মতামত ইতযাবদ ববগলষণপূব চক 

প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রেণ করা েগে। এোড়া, সফইেবুক সমগেঞ্জাগরর বভব ও কবলং সুববধা ব্যবোর কগর অপাগরশনাল 

কাগজ গুরুত্বপূণ চ বেদ্ধান্ত সশয়ার করা েগে।   

 

(৫) ন্যাশনাল ইমাগজচক্ষন্স োবভ চে ‘৯৯৯’এ দাবয়ত্ব পালন: 

 ফায়ার োবভ চে ও বেবভল ব গফে অবধদপ্তর েত ১২.১২.২০১৭ তাবরখ সেগক ন্যাশনাল ইমাগজচক্ষন্স োবভ চে-এ 

কায চকরভাগব অংশগ্রেণ কগর আেগে। ২০১৭-১৮ অে চবেগর উক্ত োবভ চগের আওতায় ৫৭৮৭ টি অবিকাে এবং ২৯৯৭টি 

দুর্ চর্নায় ফায়ার োবভ চগের কমীবৃন্দ যোেমগয় োড়া প্রদান কগরগে।  

 

(৬) ঘুবণ চেড়/োইগলান ইতযাবদ প্রাকৃবতক দুগয চাগে োড়া প্রদান: 

 ববেত ২০১৭-২০১৮ িেল্লর োরাগদগশ সৃষ্ট সমার্ ৪৭টি ঘূবণ চেগড়র র্র্নায় োড়া প্রদান কগর বনেত ১৯ জল্লির মরল্লিহ 

এবং আেত ৯২৯ জনগক উদ্ধার করা েগয়গে। 

 

 ২২ ও ২৫ এবপ্রল, ২০১৮ তাবরগখ ঢাকা মোনেরী এলাকা এবং পার্শ্চবতী সজলােমূগের উপর বদগয় বগয় যাওয়া 

কালনবশাবখ েগড় বহু োেপালা সভগি ও উপগড় বেগয় জনজীবন ও যান চলাচল ব্যােত েয় এবং ববদুযৎ েরবরাে 

ব্যবস্থা বববিত েয়। এেব প্রাকৃবতক দুর্ চর্নায় রাস্তায় পবতত েওয়া োেপালা সকগর্ ও অপোরণ কগর জনজীবন 

স্বাভাববক রাখার সযগে ফায়ার োবভ চগের কমীবৃন্দ গুরুত্বপূণ চ ভূবমকা পালন কগরগেন।  

 

(৭)   সরা  সরেবকউ কায চক্রম: 

 সদগশর গুরুত্বপূণ চ বববভন্ন েড়ক ও মোেড়গকর ৯৪টি স্থাগন ফায়ার োবভ চগের কমীবৃন্দ উদ্ধারযান এবং এযামু্বগলেেে 

বনয়বমত ব উটি করগেন। েড়ক দুর্ চর্নায় উদ্ধার কাজ পবরচালনা ও এযামু্বগলে সেবা প্রদানেে যানবােগনর েবতগবে 

েীবমত রাখার জন্যও এেব পগয়ি সেগক বনয়বমত প্রচারণামূলক কায চক্রম পবরচালনা করা েয়।  

 

(৮)  পাোড় ধগে উদ্ধার কায চক্রম: 

 ২০১৭-১৮ অে চবেগর সদগশ সমার্ ৫২টি পাোড় ধগের র্র্না র্গর্। এেব দুর্ চর্নায় োড়া বদগয় বনেত ৯১ জল্লির মরল্লিহ 

এবং আেত ৫২ জনগক উদ্ধার করা েগয়গে।  

 

(৯)  বন্যা দুে চত এলাকায় উদ্ধার ও োণ কায চক্রম: 

 ববেত ২০১৭-২০১৮ োগলর বন্যায় ফায়ার োবভ চগের কমী বাবেিী বন্যা উপদ্রুত এলাকােমূগে উদ্ধার কাজ পবরচালনার 

পাশাপাবশ ববশুদ্ধ পাবন, পাবন ববশুদ্ধকরণ ট্যাবগলর্ এবং োণ োমগ্রী ববতরণ কগর। এোড়া, ফায়ার োবভ চগের পয েগত 

বাঁধ েংরযণ এবং বাঁধ সমরামগতর কাগজও স্থানীয় জনোধারণগক েোয়তা প্রদান করা েগয়গে। 

 

(১০) দুর্ চর্না কববলত/আর্গক পড়া পশুপাবখ উদ্ধার: 

 েত ২৭.৪.২০১৮ তাবরগখ রাজশােী ববর্শ্ববযালগয়র রাকসু ভবগনর েেুখস্থ এলাকায় ০১টি বেন্ত বাউবব পাবখ 

তবদুযবতক তাগর জবড়গয় পগড় দুর্ চর্নার বশকার েয়। খবর সপগয় ফায়ার োবভ চগের কমীবৃন্দ দুর্ চর্না কববলত পাবখটিগক 

দ্রুত উদ্ধার কগর । 

 

 েত ১৯.৩.২০১৮ তাবরগখ বগুড়া সজলার ধুনগর্র ০১টি পবরতযক্ত কূগপ ০১টি োেল পগড় যায়। খবর সপগয় ফায়ার 

োবভ চে কর্তচক ববগশষ ব্যবস্থায় প্রাবণটিগক  উদ্ধার করা েয়। 

 

 েত ২০.৫.২০১৭ তাবরগখ ঢাকা ববর্শ্ববযালগয়র টিএেবে এলাকার একটি োগে ০১টি বাজপাবখ আেত অবস্থায় আর্কা 

পগড়। ফায়ার োবভ চগের কমীবৃন্দ কর্তচক বাজ পাবখটিগক োগের মে াল সেগক তাৎক্ষবণক উদ্ধার কগর বচবকৎোর 

ব্যবস্থা করা েয় । 

 

 েত ২৬.৯.২০১৫ তাবরগখ ঢাকা মোনেরীর লালবাে এলাকায় এক বরজাভ চার  ট্যাংগক পগড় যাওয়া সকারবাবনর পশুগক 

ফায়ার োবভ চগের কমীবাবেনী কর্তচক উদ্ধার করা েয়। 
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 েত ১১.৫.২০১৮ তাবরগখ উত্তরা আবাবেক এলাকার ১৪ নং সেক্টগরর ১৭ নং সরাগ র ৮২ নং বহুতল ভবগনর কাবন চগশ 

একটি ববড়াল আর্গক পগড় । েংবাদ সপগয় ফায়ার োবভ চগের কমীবৃন্দ ববড়ালটিগক দ্রুত উদ্ধার কগর। 

 

 

(১১) পববে ঈদ উৎেব উপলগয যাতায়াতকারী বৃদ্ধ, বশশু, অসুস্থ ব্যবক্তগদর েোয়তা প্রদানঃ 

 পববে ঈদ উৎেব উপলগয রাস্তার্াগর্ প্রচুর র্রমুখী মানুগষর জনেমােম েয়। প্রচণ্ড বভগড় মবেলা, বৃদ্ধ, বশশু এবং অসুস্থ 

ব্যবক্তবগে চর খুব কষ্ট েয়। এই কষ্ট লার্বকগে ২০১৮ েগন পববে ঈদ-উল-বফতগরর েময় ফায়ার োবভ চগের পয সেগক 

মাওয়া  ও পাটুবরয়া র্াগর্ ববগশষ োবভ চগের ব্যবস্থা করা েগয়গে। এ ব্যবস্থার মাধ্যগম মবেলা, বৃদ্ধ, বশশু এবং অসুস্থ 

ব্যবক্তবে চগক বাে/লঞ্চ/গফবর ইতযাবদ যান সেগক নামা ও উ ার সযগে ফায়ার োবভ চগের কমীবৃন্দ েোয়তা প্রদান 

কগরগে। 

 

(১২)  ধুমপানমুক্ত এলাকাঃ  

 ফায়ার োবভ চে ও বেবভল ব গফে অবধদপ্তগরর সে গকায়ার্ চারেে আওতাধীন েকল দপ্তর ও সস্টশনগক ধুমপানমুক্ত 

এলাকা বেগেগব সর্াষণা করা েগয়গে। এোড়া, ঐ েব দপ্তর/ সস্টশনেমূগের দশ চনীয় স্থাগন ‘ধুমপানগক না বলুন’ শীষ চক 

বস্টকার লাোগনা েগয়গে।  

 

(১৩)   ববদুযৎ ব্যবোগর গৃেীত পদগযপঃ 

 অবফে তযাে করার পূগব চ ববদুযগতর সুইচ বন্ধ করার অভযাে েগড় সতালা েগয়গে যা বনয়বমত মবনর্বরং করা েগে। 

সে গকায়ার্ চারেে েকল দপ্তর এবং ফায়ার সস্টশগন বেএফএল ও এলইব  বাবত আববশ্যকভাগব ব্যবোর করার রীবত 

চালু করা েগয়গে। 

 

(১৪)  কবমউবনটি ভলাবিয়ার প্রস্ত্ত্ততকরণ: 

 দুগয চাে প্রবতগরাধ এবং উদ্ধার কাজ পবরচালনায় ফায়ার োবভ চে বাবেনীগক প্রগয়াজনীয় েেয়তা প্রদাগনর জন্য ৪০,৩৭১ 

জন কবমউবনটি ভলাবিয়ার প্রতুতপূব চক তাগদরগক দুগয চাে ববষয়ক বববভন্ন প্রক্ষিক্ষণ প্রদান করা েগয়গে। 

 

(১৫)   এযামু্বগলে োবভ চে: 

 ফায়ার োবভ চগের আওতায় ২০১৭-১৮ অে চবেগর ৫০টি এযামু্বগলে েংগ্রে করা েগয়গে। ২০১৬-২০১৭ অে চবেগর ১৩,৪০০ 

কগল োড়া বদগয় ১২,৮১৬ জন সরােীগক বনকর্বতী োেপাতাল/ বলবনগক স্থানান্তর করা েগয়গে। 

 

(১৬)  োগভ চ কায চক্রম: 

 ২০১৬-২০১৭ অে চবেগর ফায়ার োবভ চে কর্তচক ১২৭৫টি ব্যবো প্রবতষ্ঠান, ১০৩৫টি বশযা প্রবতষ্ঠান, ৬৯২টি আবে চক 

প্রবতষ্ঠান, ৪৩৩টি োেপাতাল/বলবনক, ৩২৫টি আবাবেক সোগর্ল এবং ২৬টি বমব য়া সেিার োগভ চর মােল্লম অবি 

বনরাপত্তা েংক্রান্ত ঝুঁবক’র বভবত্তগত সশ্রবণববন্যাে কল্লর সংক্ষিষ্ট কর্তচপক্ষল্লক অিক্ষহত করা েগয়গে। 

 

--- 


