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এবং 
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দুন মাগ ব্যবস্থাপনা অমিদপ্তনরর কি মসম্পাদননর সামব মক মিত্র 

(Overview of the Performance of the Departement of Disaster Management) 

 
 

সাম্প্রমিক বছরসমূনের (৪ বছর) প্রিান অজমনসমূে: 
 

দুন মাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ িন্ত্রণালনের িত্বাবিানন দুন মাগ ব্যবস্থাপনা অমিদপ্তর দুন মাগ ঝুঁমকহ্রাস কি মসূমি গ্রেণ এবং কা মকর 

দুন মাগ ব্যবস্থাপনা কাঠানিা গনড় তিালার িাধ্যনি তদনশর জনগনণর দুন মাগ ঝুঁমকহ্রাস এবং দুন মাগজমনি েেেমি তিাকানবলা ও 

সািামজক মনরাপত্তামূলক কি মকান্ড পমরিালনা কনর থানক। গি ৪ বছনর তিাট ৪৪০টি বহুমুখী ঘূমণ মঝড় ও বন্যা আশ্রেনকন্দ্র  

মনি মাণ করা েনেনছ। গ্রািীন রাস্তাে ১৫ মিটার দদন্ মের ১৬০৬৭ টি তসতু/কালভাট ম মনি মাণ করা েনেনছ। গ্রািীণ িাটির রাস্তাসমূে 

তটকসই করনণর লনেে ৪০০১ মক.মি িাটির রাস্তা তেমরং তবান বন্ড (এইিমবমব) করা েনেনছ। এছাড়াও অনুসন্ধান ও উদ্ধার 

কা মক্রনির জন্য ১৩১২৩.০৫ লে টাকা ব্যনে  ন্ত্রপামি ক্রেপূব মক ফাোর সামভমস ও মসমভল মিনফন্স এবং আিি ম তফানসস ম 

মিমভশন এর িনধ্য মবিরণ করা েনেনছ। অমি দমরদ্রনদর কি মসূমির আওিাে েিদমরদ্র গ্রািীণ কি মেীন িানুনের কি মসংস্থান সৃমির 

লনেে বছনর দুই তিৌসুনি ৪০ মদন কনর তিাট ৮০ মদননর কি মসংস্থান মনমিি করার ব্যবস্থা তনওো েনেনছ,  ার এক তৃিীোংশ 

িমেলা। ত  তকান আপনদর ঝুঁমক ও মবপদাপন্নিা মনরূপনণ Multi-Hazard Risk Vulnerability Assessment 

(MRVA) Modeling  & Mapping Cell প্রমিষ্ঠা করা েনেনছ।  
 

 

সিস্যা এবং িোনলঞ্জসমূে: 
 

জলবায়ু পমরবিমননর কারনণ ঘূমণ মঝড়, বন্যা, োওর অঞ্চনলর আকমিক বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন, জনলাচ্ছ্বাস, অমিকান্ড, বজ্রপাি ও 

ভূমিধ্বসসে মবমভন্ন প্রাকৃমিক দুন মানগর িাত্রা বৃমদ্ধ পানে। এনি মবনশে কনর দমরদ্র িানুনের দুনভমাগ বাড়নছ। এ তেনত্র িোনলঞ্জ েল 

মবমভন্ন আপনদর ফনল সৃি দুন মানগ জনগনণর করণীে মবেনে সনিিনিা বৃমদ্ধ, দুন মাগ তিাকানবলাে কলা-তকৌশল রপ্ত করা, 

গনবেণা ও প্রযুমির  থাথ ম ব্যবোর এবং সরকামর ও তবসরকামর প্রমিষ্ঠাননর সিমিি সামব মক পমরকল্পনা প্রণেন ও বাস্তবােন 

করা।   
 

 

ভমবষ্যr পমরকল্পনা: 

দুন মাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা ২০১৬-২০ অনু ােী সকল প্রকার দুন মানগ কা মকর সাড়াদাননর জন্য প্রস্তুমি শমিশালী করা এবং 

Build Back Better পদ্ধমিনি পুনরুদ্ধার, পুনব মাসন ও পুনগ মঠন কা মক্রি বাস্তবােন করা েনব। দুন মাগ কবমলি িানুনের 

খাদ্য মনরাপত্তা মনমিি এবং গ্রািীণ অমিদমরদ্র জননগাষ্ঠীর কি মসংস্থাননর সুন াগ বৃমদ্ধর প্রনিিা তজারদার করা েনব। আন্তজমামিক 

প মানে প্রমিমষ্ঠি উত্তি িি মাগুনলা (Best Practices) ছমড়নে তদোর লনেে দবজ্ঞামনক, প্রযুমিমবদ, মশোমবদ এবং 

তবসরকামর খানির সানথ অংশীদামরনত্বর উপর গুরুত্বানরাপ করা েনে। এর িাধ্যনি সফল প্রনিিাগুনলার ব্যাপক প্রিলন এবং 

দুন মাগ তিাকানবলাে মবমভন্ন তদনশর অমভজ্ঞিা অমভন াজননর িাধ্যনি সেিিা বৃমদ্ধর প্রোনস এ অমিদপ্তর েনি মবমভন্ন পমরকল্পনা 

োনি তনো েনেনছ। 

 

২০২০-২১ অথ মবছনরর সম্ভাব্য প্রিান অজমনসমূে: 

 জরুরী সাড়াপ্রদান ও ত াগান াগ তকন্দ্র (ERCC) স্থাপন; 

 অমিদমরদ্রনদর জন্য কি মসংস্থান সৃমি এবাংিানমবক সোেিা কা মক্রনির আওিা বৃমদ্ধ; 

 দুন মাগ প্রমিনরাি সেিিা বৃমদ্ধর জন্য অবকাঠানিা মনি মাণ (বন্যা আশ্রেনকন্দ্র মনি মাণ-১২৫টি, মুমজব মকল্লা সংস্কার ও 

মনি মাণ-৫০টি, গ্রািীণ িাটির রাস্তা তেমরংনবান বন্ড করণ-৭০০ মক.মি., ক্ষুদ্র ও িাঝামর আকানরর মিজ/কালভাট ম মনি মাণ-

১৬৬৬টি); 

 সজলা ও উপদজলা প্ যাদয় ত্রাণ গুোম কাম দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য সকন্দ্র রনম যাণ; 

 জািীে দুন মাগ তেোনসবক সংগঠন প্রমিষ্ঠাে গৃেীি পদনেপ বাস্তবােন এবং  

 দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অরিেপ্তদরর মাঠ প্ যাদয়র কা্ যালয় এবাং ফায়ার সারি যস এন্ড রসরিল রিদফন্স এর আধুরনকায়দণর 

জন্য সরঞ্জামারের তারলকা ও সেরসরফদকশন প্রস্তুত করণ। 
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উপক্রিমণকা (Preamble) 

 

 

 

সরকামর দপ্তর/সংস্থাসমূনের প্রামিষ্ঠামনক দেিা বৃমদ্ধ, েেিা ও জবাবমদমে তজারদার করা, সুশাসন 

সংেিকরণ এবং সম্পনদর  থা থ ব্যবোর মনমিিকরনণর িাধ্যনি রূপকল্প ২০২১ এর  থা থ বাস্তবােননর ন  

লনেে- 

 

িোপমরিালক, দুন মাগ ব্যবস্থাপনা অমিদপ্তর 

                                                     এবং 

 

সরচব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার এর মদে ২০২০ 

রিষ্টাদের জুলাই মাদসর  ২৮ তাররদে এই বারষ যক কম যসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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তসকশন ১:  

 

রূপকল্প (Vision), অমভলেে (Mission), তকৌশলগি উনেশ্যসমূে এবং কা মাবলী  

 

১.১ রূপকল্প (Vision): 

 

প্রাকৃরতক, জলবায়ুজরনত ও মনুষ্যসৃষ্ট দুদ্ যাদগর ক্ষরতকর প্রিাদব রবপোপন্ন জনদগাষ্ঠীর দুে যশা সহনীয় প্ যাদয় করমদয় এদন োররদ্র 

হ্রাস। 

 

1.2 অমভলে (Mission): 

 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনার সারব যক সক্ষমতা শরিশালীকরদণর মােদম জনগদণর রবদশষ কদর েররদ্র ও দুে যশাগ্রস্ত জনদগারষ্ঠর ঝুঁরক ও 

রবপোপন্নতা হ্রাস এবাং দুদ্ যাগ সমাকাদবলায় সক্ষম একটি েক্ষ জরুরর সাড়া প্রোন পদ্ধরত প্ররতষ্ঠা।  

 

1.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

 

১.৩.১ িন্ত্রণালে/মবভানগর তকৌশলগি উনেশ্যসমূে 

 ১. দুন মাগ ঝুঁরক হ্রানসর লনেে অবকাঠানিা সম্প্রসারণ ও িাননান্নেন; 

  ২. মবপদাপন্ন ও দুদ মশাগ্রস্ত জননগাষ্ঠীর দুদ মশা লা্ব ও ঝুঁমকহ্রাসকরণ এবং  

  ৩. দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধরত প্রামিষ্ঠামনকীকরণ ও সপশাোররত্ব সৃমি ও সেিিা বৃমদ্ধ। 

  

 ১.৩.২ আবমশ্যক তকৌশলগি উনেশ্যসমূে 

 ১. োপ্তররক কম যকাদন্ড স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও জবাবরেরহ রনরিতকরণ; 

 ২. কম যসম্পােদন গরতশীলতা আনয়ন ও সসবার মান বৃরদ্ধ এবাং 

 ৩. আরথ যক ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। 

 

১.৪  কা মাবমল (Functions) 

 

1. দুদ্ যাগ ঝুঁরক ও রবপোপন্নতা হ্রাস ও জরুরর সাড়া প্রোন সাংক্রান্ত কম যপররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; 

2. সামারজক রনরাপত্তা কম যসূরচর িাটাদবজ প্রস্তুত ও সাংরক্ষণ করা; 

3. দুদ্ যাগ ঝুঁরকহ্রাস পররকল্পনা প্রণয়ন, প্ররশক্ষণ ও গদবষণা কা্ যক্রম গ্রহণ এবাং এর সদে সমৃ্পি স্থানীয়, আঞ্চরলক ও 

আন্তজযারতক রবরিন্ন উন্নয়ন সহদ্ারগদের সাদথ সমন্বয় সািন; 

4. দুদ্ যাদগর সময় ঝুঁরক কমাদনার লদক্ষয জনসািারণ, সস্বচ্ছাদসবক, সরকারর কম যচারী এবাং রবরিন্ন সপশার সলাকদের 

সদচতন করদত রবরিন্ন কা্ যক্রম গ্রহণ করা। 

5. রবরিন্ন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠান ও এনরজওর সহদ্ারগতায় সরকারর কম যকতযা/কম যচারী, রনব যারচত 

জনপ্ররতরনরি এবাং অন্যদের দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা রবষয়ক প্ররশক্ষণ সেয়া।  
6. আবহাওয়া সতকয সাংদকত সম্পদকয জনসদচতনতা বৃরদ্ধমূলক প্রচারারি্ান রনরিত করা। 
7. কানজর মবমনিনে টাকা (গ্রািীণ অবকাঠানিা সংস্কার) কি মসূমি, গ্রািীণ অবকাঠানিা রেণানবেণ (তটি মরমলফ), 

মভমজএফ, মজআর এবং এ িরননর অন্যান্য কি মসূমি প্রণেন ও বাস্তবােননর িাধ্যনি খাদ্য মনরাপত্তা মনমিি করার 

লনেে িানমবক সোেিা প্রদান; 

8. অমি দমরদ্রনদর ঝুঁমকহ্রাসকনল্প বছনরর মবমভন্ন সিনে কি মাভাবকানল (Lean Period) কি মসংস্থান মনমিি করা; 

9. প্রাকৃমিক মবপ মনে  মদ তকান দবনদমশক সূত্র েনি প্রাপ্ত খাদ্য ও অন্যান্য জরুমর িানমবক সোেিা পাওো  াে িনব িার  

ব্যবোর ও মবিরণ সংক্রান্ত মবেনে সিিে সািন; 

10. দুন মাগ ঝুঁমক হ্রাসকনল্প ক্ষুদ্র মিজ/কালভাট ম এবং বহুমুখী ঘুমণ মঝড় আশ্রেনকন্দ্র মনি মাণ ও তিরািি;  

11. জলবায়ু পমরবিমননর প্রভানবর কারনণ দুন মাগ সেনশীল অমভন াজন কি মসূমি/প্রকল্প বাস্তবােন; 

12. দুন মাগকালীন সিনে আশ্রেনকনন্দ্র িানুে ও গবামদ পশুর  ািাোনি সোেিার জন্য মিজ/কালভাট ম এবং তেমরংনবানবন্ড 

রাস্তা মনি মাণ। 

১৩. দুন মানগর উদ্ধার ও অনুসন্ধান কানজর জন্য মবনশোমেি  ন্ত্রপামি সংগ্রে ও সংরেণ। 

১৪. খাদ্য ও ত্রাণ সরবরানের মনমিনির জন্য তজলা প মানে ত্রাণ গুদাি ও িথ্য তকন্দ্র মনি মাণ। 
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তসকশন ২ 

 

দুন মাগ ব্যবস্থাপনা অমিদপ্তনরর মবমভন্ন কা মক্রনির চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

চূড়ান্ত ফলাফল 

সূিক 

 

একক 

 

মভমত্তবছর 

২০১৮-১৯ 

 

প্রকৃি 

অজমন * 

২০১৯-২০ 

লেেিাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রনেপণ 
মনি মামরি  লক্ষযমাত্রাঅজমননর 

তেনত্র ত ৌথভানব দামেত্বপ্রাপ্ত  

িন্ত্রণালে/মবভাগ/ 

সংস্োসমূনের নাি 

উপাত্তসূত্র 

 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

দুন মাগ মবপদাপন্ন জননগাষ্ঠীর  

ঝুঁমকহ্রাস 

আশ্রেনকনন্দ্রর 

আেিন 

োজার বগ ম 

মিটার 

১৪৬.১৩ ১৪৬ ১২৫ ১৩০ ১৫০ স্থানীে সরকার মবভাগ/ 

িাধ্যমিক ও উচ্চিাধ্যমিক মশো 

মবভাগ/কামরগমর ও িাদ্রাসা 

মশো মবভাগ/ প্রাথমিক ও 

গণমশো িন্ত্রণালে । 

দুন মাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ 

িন্ত্রণালনের বামে মক 

প্রমিনবদন 

গ্রািীণ জননগাষ্ঠীর কি মসংস্থান  উপকারনভাগী সংখ্যা 

(লে জনন) 

৯.৬৭ ১২.৪২ ৯.৭৫ ৯.৮০ ৯.৯০ অথ ম মবভাগ/ আমথ মক প্রমিষ্ঠান 

মবভাগ 

দুন মাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ 

িন্ত্রণালে 

দুন মাগ আক্রান্তনদর খাদ্য মনরাপত্তা উপকারনভাগী সংখ্যা 

(লে জনন) 

২৬০.০ ১৭৫.১৫ ২৬০ ২৭০ ২৭৫ খাদ্য িন্ত্রণালে দুন মাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ 

িন্ত্রণালনের বামে মক 

প্রমিনবদন 

*সািমেক(provisional)তথ্য 
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সসকশন ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কা্ যক্রম, কম যসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 
 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

 

কা মক্রি 

 

কমযসম্পােন 

সূচক 

 

 

একক 

 

কমযসম্পােন 

সূচদকর মান 

 

মভমত্ত বছর 

২০১৮-১৯ 

 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/মনণ মােক২০২০-২১ 

 

প্রদক্ষপণ 

 

অসািারণ অরত উত্তম উত্তম চলরত মান 
চলরত 

মাদনর রনদম্ন ২০২১-২২ 
২০২২-

২৩ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দুন মাগ ব্যবস্থাপনা অমিদপ্তনরর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১] মবপদাপন্ন ও 

দুদ মশাগ্রস্ত জননগাষ্ঠীর 

দুদ মশা লা্ব ও 

ঝুঁমকহ্রাসকরণ 

৩০  

[১.১] গ্রািীণ অবকাঠানিা 

উন্নেন (কামবখা)  

[১.১.১] 

উপকারনভাগী 

সংখ্যা 

(লে জন) 

৩.০০ ১৩.৫০ ১৪.৭৫ ১৩.৭৫ ১৩.৭০ ১৩.৬০ ১৩.৫৫ ১৩.৫০ ১৩.৮০ ১৩.৯০ 

[১.১.২] কামবখা 

কিমসূমি 

পমরদশ মননর সংখ্যা 

  সংখ্যা ২.০০   ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫০ ৬০ 

 

[১.২] গ্রািীণ অবকাঠানিা 

সমূনের রেণানবেণ (টিআর/ 

নগদ) 

[১.২.১] 

উপকারভানগী 

সংখ্যা 

(লে জন) 

৩.০০ ১৪.৫০ ১৬.৫ ১৪.৭৫ ১৪.৭০ ১৪.৬৫ ১৪.৬০ ১৪.৫৫ ১৪.৮০ ১৪.৯০ 

[১.২.২] টিআর 

কিমসূমি 

পমরদশ মননর সংখ্যা 

  সংখ্যা ২.০০    

৪০ 

 

৩৫ 

 

৩০ 

 

২৫ 

 

২০ 

 

৫০ 

 

৬০ 

[১.২.১] গ্রািীণ অবকাঠানিা 

রেণানবেণ টিআর এর 

িাধ্যনি গৃেেীণনদর জন্য 

দুন মাগ সেনীে গৃে মনি মাণ 

[১.২.১.১] 

উপকারভানগী 

সংখ্যা 

(লে জন) 

১.৫০ ১১৬০০ ১২০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৫০০০ ২০০০০ ১৪০০০ ১৫০০০ 

 [১.২.১.২] দুন মাগ 

সেনীে গৃে মনি মাণ 

পমরদশ মননর সংখ্যা 

সংখ্যা 

 

০.৫০   ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৪ ২৮ 

 

[১.৩] মভমজএফ এর িাধ্যনি 

খাদ্য মনরাপত্তা মনমিিকরণ 

[১.৩.১] 

উপকারভানগী 

সংখ্যা 

(লে জন) 

১.০০ ২৭০ ১৩৮.৬৫ ২৩০ ২২৫ ২২০ ২১০ ২০০ ২৫০ ২৪০ 

[১.৩.২]  

মভমজএফ কিমসূমি 

পমরদশ মননর সংখ্যা 

  সংখ্যা ১.০০   ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫০ ৬০ 

 

[১.৪] অমি দমরদ্র জননগাষ্ঠীর 

জন্য কিমসংস্থান সৃমি 

[১.৪.১] 

উপকারভানগী 

সংখ্যা 

(লে জন) 

৩.০০ ৯.৬৭ ১২.৪২ ৯.৭৫ ৯.৭২ ৯.৭১ ৯.৭০ ৯.৬৭ ৯.৮০ ৯.৯০ 

[১.৪.২]  

ইমজমপমপ কিমসূমি 

পমরদশ মননর সংখ্যা 

  সংখ্যা ২.০০   ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫০ ৬০ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

 

কা মক্রি 

 

কমযসম্পােন 

সূচক 

 

 

একক 

 

কমযসম্পােন 

সূচদকর মান 

 

মভমত্ত বছর 

২০১৮-১৯ 

 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/মনণ মােক২০২০-২১ 

 

প্রদক্ষপণ 

 

অসািারণ অরত উত্তম উত্তম চলরত মান 
চলরত 

মাদনর রনদম্ন ২০২১-২২ 
২০২২-

২৩ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৫] মবপদাপন্নিা হ্রানস 

িানমবক সোেিা কিমসূমি 

(মজআর) 

[১.৫.১] 

উপকারভানগী 

সংখ্যা 

(লে জন) 
 

৪.০০ 
 

৩৬.৫০ 

 

৩৬.৫০ 

 

৩০ 

 

২৫ 

 

২৪ 

 

২৩ 

 

২০ 

 

৩২ 

 

৩৪ 

[১.৬] দুন মাগ ঝুঁমকনি থাকা 

জননগাষ্ঠীর জন্য তসালার 

প্যাননল স্থাপন 

[১.৬.১] স্থামপি 

তসালার প্যাননল 

সংখ্যা  

৪.০০ 

 

৫০০০০ 

 

৭০০০০ 

-- -- -- -- -- -- -- 

[১.৭] এনআররপ প্রকদল্পর 

মােদম  ইরজরপরপ কা্ যক্রদম 

দুদ্ যাগ ঝুঁরকহ্রাস অন্তর্ভ যরির 

মােদম দুদ্ যাগ সহনশীলতা 

বৃরদ্ধর রবষদয় পাইলটিাং প্রকল্প 

গৃেীি 

[১.৭.১] দুদ্ যাগ 

সহনশীলতা বৃরদ্ধ 

পাইলটিাং ( দুই 

উপদজলা) 

িামরখ  

২.০০ 

 

০১.০৫.২০ 

 

০১.০৫.২০ 

 

৩১.৩.২১ 

 

১৫.৪.২১ 

 

৩০.৪.২১ 

 

১৪.৫.২১ 

 

৩১.৫.২১ 

- - 

[১.৮] দুন মাগ পরবিী সিনে 

মভকটিিনদর সাইনকানসাশাল 

মবেনে কাউমন্সমলং প্রদান 

[১.৮.১] 

উপকারনভাগী 

সংখ্যা  

১.০০ 

 

২০ 

 

১৯ 

 

 

২৫ 

 

২২ 

 

২০ 

 

১৮ 

 

১৬ 

 

২৮ 

 

৩০ 

[২] দুন মাগ ঝুঁরক হ্রানসর 

লনেে অবকাঠানিা 

সম্প্রসারণ ও 

িাননান্নেন; 

 

২৫  

[২.১] ক্ষুদ্র ও িাঝামর 

আকানরর মিজ/ কালভাট ম 

মনি মাণ  

[২.১.১] মনমি মি 

মিজ/কালভাট ম 

মকনলামি. 

 

 

৫.০০ 

 

২০.০০ 

 

৩৯.২৫ 

 

২৫.০০ 

 

২৪.০০ 

 

২৩.০০ 

 

২২.০০ 

 

২১.০০ 

 

২৫.০০ 

 

২৮.০০ 

[২.১.২] মিজ/ 

কালভাট ম 

পমরদশ মননর  সংখ্যা 

  সংখ্যা  

২.০০ 

   

২০ 

 

১৮ 

 

১৬ 

 

১৪ 

 

১২ 

 

২৪ 

 

২৮ 

[২.২] বহুমুখী ঘূমণ মঝড়/  

 

বন্যা আশ্রেনকন্দ্র মনি মাণ 

[২.২.১] মনমি মি  

আশ্রেনকন্দ্র 

আশ্রেনকন্দ্র 

োজার 

বগ মমিটার 

 

 

৩.০০ 

 

১৪৬ 

 

১৪৫ 

১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ২ ৩ 

১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০০ ১৩০ ১৪০ 

[২.২.২] ঘূমণ মঝড়  

আশ্রেনকন্দ্র 

পমরদশ মননর  সংখ্যা 

  সংখ্যা ২.০০   ২ ১      

[২.২.৩] বন্যা 

আশ্রেনকন্দ্র 

পমরদশ মননর  সংখ্যা 

  সংখ্যা ২.০০   ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৪ ২৮ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

 

কা মক্রি 

 

কমযসম্পােন 

সূচক 

 

 

একক 

 

কমযসম্পােন 

সূচদকর মান 

 

মভমত্ত বছর 

২০১৮-১৯ 

 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/মনণ মােক২০২০-২১ 

 

প্রদক্ষপণ 

 

অসািারণ অরত উত্তম উত্তম চলরত মান 
চলরত 

মাদনর রনদম্ন ২০২১-২২ 
২০২২-

২৩ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.৩] ঝমকনেঁ থাকা 

জননগামষ্ঠ ও গবামদ পশুর 

আশ্রনের জন্য রবদ্যমান 

মুমজব মকল্লা মনি মাণ, সাংস্কার  

উন্নয়ন এর কা্ যাদেশ প্রোন 
 

[২.৩.১] সাংস্কার 

ও ভুরম উন্নয়নকৃত 

মুরজব রকল্লার 

 (এনওএ) প্রোন 

োজার 

বগ মমিটার 

 

 

৪.০০ 

 

- 

 

২২.১০ 

 

৫০ 

 

৪৫ 

 

৪০ 

 

৩৫ 

 

৩০ 

 

৬০ 

 

৭০ 

[২.৪] ত্রাণ সািগ্রী সংরেনণর 

জন্য সজলা ত্রাণ গুদাি কাম 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য সকন্দ্র 

রনি মাণ 

 [২.৪.১] রনরম যত 

সজলা ত্রাণ গুদাি 

 

োজার 

বগ মমিটার 

 

২.০০ 

 

- 

 

১৭ 

 

৮ 

 

৭ 

 

৬ 

 

৫ 

 

৪ 

 

১০ 

 

১২ 

[২.৪.১] সজলা 

ত্রাণ গুদাি 

পমরদশ মননর  সংখ্যা 

  সংখ্যা 
 

১.০০ 
  

 

৬ 

 

৪ 

 

৩ 

 

২ 

 

১ 

 

- 

 

- 

 

 

[২.৫] গ্রািীণ িাটির রাস্তা  

তেমরংনবান বন্ড করণ 

[২.৫.১] মনমি মি 

তেমরংনবান বন্ড 

রাস্তা 

মকিঃমিিঃ ৩.০০  

১২৫০ 

 

২৬৪০ 

 

৭০০ 

 

৬০০ 

 

৫০০ 

 

৪০০ 

 

৩০০ 

 

৮০০ 

 

৯০০ 

  [২.৫.২]  তেমরং 

তবান বন্ড রাস্তা 

পমরদশ মননর  সংখ্যা 

সংখ্যা  

১.০০ 

   

২০ 

 

১৮ 

 

১৬ 

 

১৪ 

 

১২ 

 

২৪ 

 

২৮ 

[৩] দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা 

পদ্ধরত 

প্রামিষ্ঠামনকীকরণ ও 

সপশাোররত্ব সৃমি ও 

সেিিা বৃমদ্ধ। 

২০ [৩.১] রিজাস্টার ররস্ক 

ম্যাদনজদমন্ট এনদহন্সদমন্ট 

প্রকদল্পর মােদম দুদ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা অরিেপ্তর এবাং 

ফায়ার সারিযস এন্ড রসরিল 

রিদফন্স এর আধুরনকায়দণর 

জন্য সরঞ্জামারের 

সেরসরফদকশন প্রস্তুত এবাং 

ক্রদয়র েরপত্র আহবান 

 

[৩.১.১] প্রস্তুতকৃত 

সরঞ্জামারের 

তারলকা ও 

সেরসরফদকশন  

 

 

তাররে 

 

 

২.০ 

 

 

০ 

 

 

০ 

 

 

৩১.৫.২০২১ 

      

[৩.২] এনআররপ প্রকদল্পর 

মােদম Flood 

Preparedness 

Program (FPP) এর 

কননসপ্ট তনানটর িাধ্যনি 

িােনামিক Flood 

Risk Model প্রনেণ 

 

 

[৩.২.১] প্রণীত 

কনদসপ্ট সনাট 

 

 

িামরখ 

 

 

২.০ 

 

 

০১.০৪.২০ 

 

 

০১.৪.২০২০ 

 

 

১৫.৩.২০২১ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

 

কা মক্রি 

 

কমযসম্পােন 

সূচক 

 

 

একক 

 

কমযসম্পােন 

সূচদকর মান 

 

মভমত্ত বছর 

২০১৮-১৯ 

 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/মনণ মােক২০২০-২১ 

 

প্রদক্ষপণ 

 

অসািারণ অরত উত্তম উত্তম চলরত মান 
চলরত 

মাদনর রনদম্ন ২০২১-২২ 
২০২২-

২৩ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩.৩] এনআররপ প্রকদল্পর 

মােদম দুইটি রসটি 

কদপ যাদরশন/দপৌরসিায় 

ওয়াি য প্ যাদয় আথ যদকায়াক 

করন্টনদজরন্স প্ল্যান ততরী 
 

[৩.৩.১] ০৬ টি 

ততরীকৃত ওয়াি য 

করন্টনদজরন্স প্ল্যান  

 

িামরখ 

 

 

২.০ 

 

 

০১.০৪.২০ 

 

 

০১.০৪.২০ 

 

 

৩১.৩.২০২১ 

 

 

১৫.৪.২১ 

 

 

২৯.৪.২১ 

 

 

১৬.৫.২১ 

 

 

৩১.৫.২১ 

  

[৩.৪] সসন্দাই সেমওয়াকয 

ফর রিজাস্টার ররস্ক 

ররিাকসন এর মরনটররাং এন্ড 

ররদপাটি যাং রসদস্টম প্রণয়ন 

[৩.৪.১] প্রনীি  

মরনটররাং এন্ড 

ররদপাটি যাং রসদস্টম  

িামরখ  

২.০ 

  

০১.০৪.২০ 

 

০১.০৪.২০ 

 

৩১.৩.২০২১ 

 

১৫.৪.২১ 

 

২৯.৪.২১ 

 

১৬.৫.২১ 

 

৩১.৫.২১ 

 

 

 

[৩.৫] আরবান 

তরমজমলনেন্স প্রকনল্পর 

িাধ্যনি NDMRTI এবং 

ERCC কা মকর, সেিিা 

বৃমদ্ধ এবং আন্তজমামিক িানন 

উন্নেনকরণ 

 

[৩.৫.১] কা মকর  

ও আন্তজমামিক 

িাননর 

NDMRTI 

এবং ERCC  

 

 

িামরখ 

 

 

৪.০ 

 

 

০ 

 

 

০ 

 

 

৩১.১২.২০২

০ 

      

 [৩.৬] আরবাননরমজমলনেন্স 

প্রকনল্পর িাধ্যনি নগর ঝুঁরক 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়দনর লদক্ষয 

রবরিন্ন সরকারর/ সবসরকারর/ 

ফায়ার সারিযস/রসটি কদপ যা- 

সরশন এর  প্ররতরনরিগদণর 

প্ররশক্ষণ  
 

 

[৩.৬.১] প্রমশমেি 

জনবল 

  

সংখ্যা 

 

১.০ 

 

- 

 

৩৩৬ 

 

১৫০ 

     - 

[৩.৭] সজলা/ উপদজলা/ 

ইউরনয়ন/ওোি ম/তপৌরসভা 

প মানের দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা 

করমটির সেস্যনদর প্রমশেণ  

[৩.৭.১] প্রমশমেি 

জনবল 

 

সাংখ্যা 

(োজার) 

 

১.০ 

 

৯.৫৭২ 

 

০০ 

 

৩০০০ 

      

[৩.৮]  দুন মাগ ব্যবস্থাপনা 

অমিদপ্তরনরর এবং তজলা ও 

উপনজলা প মানের  কিমকিমা/ 

কিমিারীনদর প্রমশেণ প্রদান 

 

[৩.৮.১] প্রমশমেি 

কিমকিমা/ কিমিারী 

 

সংখ্যা 

 

২.০ 

 

১৭০ 

 

১৭০ 

 

১২০ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

 

কা মক্রি 

 

কমযসম্পােন 

সূচক 

 

 

একক 

 

কমযসম্পােন 

সূচদকর মান 

 

মভমত্ত বছর 

২০১৮-১৯ 

 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/মনণ মােক২০২০-২১ 

 

প্রদক্ষপণ 

 

অসািারণ অরত উত্তম উত্তম চলরত মান 
চলরত 

মাদনর রনদম্ন ২০২১-২২ 
২০২২-

২৩ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩.৯] তজলা এবাং উপদজলা 

প্ যাদয়র মশো প্রমিষ্ঠানন 

দুন মাগ িেড়ার আনোজননর 

িাধ্যনি ছাত্র-ছাত্রী/ 

মশেকনদর প্রমশেণ 

 

[৩.৯.১] 

আনোমজি িেড়া 

 

সংখ্যা 

 

২.০ 

 

১০০ 

 

১০০ 

 

১০০ 

 

৯০ 

 

৮০ 

 

৭০ 

 

৬০ 

 

১২০ 

 

১৪০ 

  [৩.১০] মবপনী মবিাননর 

তদাকান িামলক, কিমকিমা ও 

কিমিারীনদর অমি মনরাপত্তা 

ও ভুমিকম্প প্রস্তুমি মবেেক  

প্রমশেণ  

[৩.১০.১] 

প্রমশমেি জনবল 

 

 

সাংখ্যা 

 

 

 

১.০ 

 

 

০০ 

 

 

০০ 

 

 

১৫০ 

      

  [৩.১১] যুবক, তেো 

তসবকনদর (স্কাউট, 

মবএনমসমস,ফাোর সামভমস 

কিী, আনসার- মভমিমপ) ত্রাণ 

ও িানমবক সোেিা 

ব্যবস্থাপনা মবেেক  প্রমশেণ  

 

[৩.১১.১] 

প্রমশমেি জনবল 

 

 

সাংখ্যা 

 

 

 

১.০ 

  

 

২৮০ 

 

 

০০ 

 

 

২০০ 
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েপ্তর/সাংস্থার আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ২০২০-২১ 

 
তকৌশলগি 

উনেশ্য 

কা মক্রি  

 

কিমসম্পাদন সূিক  

 

 

কিমসম্পাদন 

সূিনকর িান 

 

 

 

একক 

 

লেেিাত্রা লেেিাত্রা/মনণ মােক ২০২০-২১ 

অসািারণ 

 

 অমিউত্তি উত্তি িলমি 

িান 

 

িলমি 

িাননর 

মননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১] দাপ্তমরক 

কিমকানন্ড 

েেিা বৃমদ্ধ ও 

জবাবমদমে 

মনমিিকরণ 

 

 

বামে মক কিমসম্পাদন চুমি বাস্তবােন 

সকল দত্রিামসক প্রমিনবদন ওনেবসাইনট 

প্রকামশি 

২ সংখ্যা ৪ 

 

৪ 
৩ ২ ১  

বামে মক কিমসম্পাদন চুমির অগ্রগমি সংক্রান্ত  

এমপএ টিনির িামসক সভা আনোমজি 

১ 
সংখ্যা 

১২ 

 

১২ 

 

১১ 

১০ ৯ 

 

 

 

 

জািীে শুদ্ধািার তকৌশল ও িথ্য 

অমিকার বাস্তবােন 

মনজ অমফনস অনুসৃি  শুদ্ধািার/উত্তি িি মার 

মবেনে তসবাগ্রেীিা/তেকনোলিারনদর সানথ 

িিমবমনিে/অবমেিকরণসভা আনোমজি  

২ সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ১ - 

 

অমভন াগ প্রমিকার ব্যবস্থা বাস্তবােন 

মনজ অমফনস র অমভন াগ প্রমিকানরর ব্যবস্থা 

মবেনে তসবাগ্গ্গ্রমেিা / তেকনোলিারনদর 

সানথ িিমবমনিে/অবমেিকরণসভা 

আনোমজি  

২ সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ১ - 

 

তসবা প্রদান প্রমিশ্রুমি 

োলনাগাদকরণ ও বাস্তবােন 

মনজ অমফনস র তসবা প্রদান প্রমিশ্রুমি মবেনে 

তসবাগ্গ্গ্রমেিা / তেকনোলিারনদর সানথ 

িিমবমনিে/অবমেিকরণসভা আনোমজি  

২ সংখ্যা 

৪ 

৪ ৩ ২ ১  

 

 

 

 

[২]কিমসম্পাদনন 

গমিশীলিা 

আনেন ও 

তসবার িান বৃমদ্ধ 

 

োলনাগাদ িথ্য বািােন  িথ্য বািােন ওনেবসাইনট োলনাগাদ সংক্রান্ত 

প্রমিনবদন এমপএ োেরকারী উধ্বমিন 

কতৃমপনের মনকট প্রমি দত্রিামসনক তপ্রমরি 

২ সংখ্যা  ৪ ৪ ৩ ২ ১ - 

 তসবা সেমজকৃি  কিপনে একটি তসবা সেমজকরণ ২ সংখ্যা ১ ১     

কিমকিমা/ কিমিারীনদর প্রমশেণ প্রনিেক কিমকিমা /কিমিারীনদর প্রমশেণ 

আনোজন 

২ জন্ন্টা ৬০ ৬০     

১০ তগ্রি ও িদুধ্বম প্রনিেক কিমকিমানক এমপ্রএ 

মবেনে প্রদত্ত প্রমশশেণ 

১ জন্ন্টা ৫ ৫     

ই-ফাইল বাস্তবােন ই-ফাইনল তনাট মনষ্পমত্তকৃি ২ % ৬০ ৬০ 

 

    

এমপএ বাস্তবােনন প্রননাদনা প্রদান আওিািীণ তসরা দপ্তরনক/নুন্যিি একজন 

কিমকিমানক এমপএ বাস্তবােননর েীকৃমিেরুপ 

প্রনণাদনা প্রদানকৃি 

 

১ সংখ্যা ১ ১     
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তকৌশলগি 

উনেশ্য 

কা মক্রি  

 

কিমসম্পাদন সূিক  

 

 

কিমসম্পাদন 

সূিনকর িান 

 

 

 

একক 

 

লেেিাত্রা লেেিাত্রা/মনণ মােক ২০২০-২১ 

অসািারণ 

 

 অমিউত্তি উত্তি িলমি 

িান 

 

িলমি 

িাননর 

মননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

[৩]আমথ মক ও 

সম্পদ 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নেন 

 

বানজট বাস্তবােনন উন্নেন 

 

ক্রে পমরকল্পনা অনু ােী ক্রে সম্পামদি  ১ % ১০০% 

৯০, 

৮০ 

৯০     

বামে মক উন্নেন কিমসুমি(এমিমপ) 

বাস্তবােন 

 

বামে মক উন্নেন কিমসুমি(এমিমপ) 

বাস্তবামেি/বানজট বাস্তবামেি 

২ % ১০০% 

৯০, 

৮০ 

৯০     

অমিট আপমত্ত মনষ্পমত্ত অমিট আপমত্ত মনষ্পমত্তকৃি ও মত্রপেীে সভাে 

উপস্থাপননর জন্য িন্ত্রণালনে তপ্রমরি 

 

২ % ৮০% 

৭০% 

৬০% 

৬০     

 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পমত্তর িামলকা 

প্রস্তুি  

 স্থাবর ও অস্থাবর সম্পমত্তর িামলকা 

প্রস্তুিকৃি ও োলনাগাদকৃি 

১ সংখ্যা ১ ১     
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 পৃষ্ঠা:  1 জলুাই, ২০২০ 

 

 

সংয োজনী-১ 

 

শব্দসংযেপ (Acronyms) 

 

 

ক্রমিক 

নম্বর 

শব্দসংযেপ 

(Acronyms) 

মিিরণ 

১ আইমিআর ইন্টোযরকটিি িযেস ররসপন্স 

২ এসএিএস শর্ ট রিযসজ সোমি টস 

৩ এনইওমস ন্যোশনোল ইিোযজটমন্স অপোযরশন রসন্টোর 

৪ কোমিখো কোযজর মিমনিযে খোদ্য 

৫ কোমির্ো কোযজর মিমনিযে র্োকো 

৬ টিআর রর্ষ্ট মরমলফ 

৭ মিমজএফ িোলনোযরিল গ্রুপ মফম ং 

৮ এনম এিআইএস ন্যোশনোল ম জোষ্টোর ম্যোযনজযিন্ট ইনফরযিশন মসযষ্টি 

৯ এনম আরমসমস ন্যোশনোল ম জোষ্টোর ররসপন্স রকোম টযনশন রসন্টোর 

১০ এিআরমিএ িোমিহ্যোজো ট মরষ্ক িোলনোযরমিমলটি এযসযিন্ট 

১১ ম এনএ  যোযিজ এন্ড নী  এযোযসসযিন্ট 

১২ মসমপমপ সোইযলোন মিপোযে টযনস রিোগ্রোি 

১৩ এসওম  ষ্টযোমন্ডং অ টোরস অন ম জোষ্টোরস 

১৪ এিআইএস িমনর্মরং ইনফরযিশন মসযষ্টি 

১৫ এফমপমপ ফ্লো  মিপোযে টযনস রিোগ্রোি 
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সংয োজনী- ২: কি টসম্পোদন সূচকসমূহ্, িোস্তিোেনকোরী িন্ত্রণোলে/মিিোগ/সংস্থো এিং পমরিোপ পদ্ধমির মিিরণ 

 

কো টক্রি কি টসম্পোদন 

সূচকসমূহ্ 

মিিরণ িোস্তিোেনকোরী দপ্তর/সংস্থো পমরিোপ পদ্ধমি উপোত্ত সূত্র  

[১.১] গ্রোিীণ অিকোঠোযিো উন্নেন 

(কোমির্ো)  

[১.১.১] 

উপকোরযিোগী 

গ্রোিীণ এলোকোে কি টসংস্থোন সৃমষ্ট এিং 

অিকোঠোযিো মনি টোণ/পুনঃমনি টোণ এ কি টসূমচ রনেো 

হ্ে। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি িমণ টি 

লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 

[১.২] গ্রোিীণ অিকোঠোযিো সমূযহ্র 

রেণোযিেণ (টিআর) 

[১.২.১] 

উপকোরিোযগী 

শহ্র/গ্রোিীণ এলোকোে কি টসংস্থোন সৃমষ্ট এিং 

অিকোঠোযিো রেণোযিেযণ এ কি টসূমচ রনেো হ্ে। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 

১.২.১] গ্রোিীণ অিকোঠোযিো 

রেণোযিেণ টিআর এর িোধ্যযি 

গৃহ্হ্ীণযদর জন্য দুয টোগ সহ্নীে 

গৃহ্ মনি টোণ 

[১.২.১] 

উপকোরিোযগী 

গ্রোিীণ এলোকোে গৃহ্হ্ীণযদর জন্য দুয টোগ 

সহ্নশীল গৃহ্ মনি টোণ 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 

[১.৩] মিমজএফ এর িোধ্যযি খোদ্য 

মনরোপত্তো মনমিিকরণ 

[১.৩.১] 

উপকোরিোযগী 

দুয টোগকোযল ও দুয টোযগর অব্যিমহ্ি পযর দুদ টশোগ্রস্ত ও 

অস্বচ্ছল ব্যমি/পমরিোর/ িমিষ্ঠোনসমূযহ্ এিং 

স্বোিোমিক অিস্থোে দুঃস্থ ও অমিদমরদ্র 

ব্যমি/পমরিোরসমূযহ্র খোদ্য মনরোপত্তো মনমিিকরযণর 

লযেয এ কিটসূমচ গৃহ্ীি হ্ে। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 

[১.৪] অমি দমরদ্র জনযগোষ্ঠীর 

জন্য কি টসংস্থোন সৃমষ্ট 

[১.৪.১] 

উপকোরিোযগী 

গ্রোিীণ এলোকোে অমিদমরদ্রযদর কি টহ্ীন সিযে 

িছযর ৪০ মদন কযর দু’প টোযে ৮০ মদযনর 

কি টসংস্থোযনর সুয োগ সৃমষ্ট করো হ্ে। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 

[১.৫] মিপদোপন্নিো হ্রোযস িোনমিক 

সহ্োেিো কি টসূমচ 

[১.৫.১] 

উপকোরিোযগী 

দুয টোযগ েমিগ্রস্ত পমরিোর অথিো 

দুয টোযগ/দুর্ টর্নোে আহ্ি/মনহ্ি ব্যমির অস্বচ্ছল 

পমরিোরযক িোৎেমণকিোযি নগদ সোহ্োয্য িদোন। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 

[১.৬] দুয টোগ ঝুঁমকযি থোকো 

জনযগোষ্ঠীর জন্য রসোলোর প্যোযনল 

স্থোপন 

[১.৬.১] রসোলোর 

প্যোযনল 

মিদুযি ও নিোেন র োগ্য জ্বোলোনীর চোমহ্দো পূরণ 

কযর গ্রোিীণ এলোকোে জনগযণর জীিনিোন 

উন্নেযন রসোলোর প্যোযনল স্থোপন করো হ্যচ্ছ। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

 

এই কি টসুমচর ২০২০-২১ অথ টিছযরর জন্য লে িোত্রো মনি টোরণ করো হ্েমন 

[১.৭] এনআরপি প্রকল্পের মাধ্যল্পম 

দুইটি উিল্পেলার ইপেপিপি 

কার্ যক্রল্পম দুল্পর্ যাগ ঝুঁপকহ্রাস 

অন্তর্ভ যপির মাধ্যল্পম দুল্পর্ যাগ 

সহনশীলতা বৃপির পিষল্পে 

[১.৭.১] দুল্পর্ যাগ 

সহনশীলতা বৃপি 

িাইলটিিং উিল্পেলা 

ইপেপিপি কার্ যক্রল্পম দুল্পর্ যাগ ঝুঁপকহ্রাস অন্তর্ভ যপির 

মাধ্যল্পম দুল্পর্ যাগ সহনশীলতা বৃপির পিষল্পে 

িাইলটিিংকরা হল্পি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 



পৃষ্ঠা:  3 

কো টক্রি কি টসম্পোদন 

সূচকসমূহ্ 

মিিরণ িোস্তিোেনকোরী দপ্তর/সংস্থো পমরিোপ পদ্ধমি উপোত্ত সূত্র  

িাইলটিিং 

[১.৮] দুয টোগ পরিিী সিযে 

মিকটিিযদর সোইযকোযসোশোল 

মিষযে কোউমন্সমলং িদোন 

[১.৮.১] 

উপকোরযিোগী 

দুয টোগ পরিিী মিকটিিযদর সোইযকোযসোশোল 

মিষযে কোউমন্সমলং অিযন্ত জরুরী। এ মিষযে 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ িন্ত্রণোলযের মিযশষ 

উযদ্যোযগ রিশমকছু কি টকিটোযক িমশেণ িদোন 

করো হ্যেযছ। িোরো মিমিন্ন দুয টোযগ মিকটিিযদর 

সোইযকোযসোশোল মিষযে কোউমন্সমলং িদোন করযছ 

এিং িমিষ্যযি ও করযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের মরযপোর্ ট 

[২.১] ক্ষুদ্র ও িোঝোমর আকোযরর 

মিজ/ কোলিোর্ ট মনি টোণ  

[২.১.১] মনমি টি 

মিজ/কোলিোর্ ট 

গ্রোিীণ এলোকোে জলোিদ্ধিো দুরীকরযণর িোধ্যযি 

দুয টোগ ঝুঁমকহ্রোস করো।  

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি িমণ টি 

লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 

[২.২] িহুমুখী ঘূমণ টঝড়/ িন্যো 

আশ্রেযকন্দ্র মনি টোণ 

[২.২.১] মনমি টি 

আশ্রেযকন্দ্র  

গ্রোিীণ এলোকোে ঘূমণ টঝড় উপদ্রুি নোগমরকযদর 

এিং িন্যোিিণ এলোকোে দুগ টি িোনুযষর 

ঝুঁমকহ্রোযসর জন্য এ িরযনর আশ্রেযকন্দ্র মনি টোণ 

করো হ্যচ্ছ। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 

[২.৩] ঝমকযেঁ থোকো জনযগোমষ্ঠ ও 

গিোমদ পশুর আশ্রযের জন্য 

পিদ্যমান মুমজি মকল্লো মনি টোণ, 

সিংস্কাল্পরর কার্ যাল্পেশ প্রোন 

[২.৩.১] সিংস্কার 

ও ভুপম উন্নেনকৃত 

মুপেি পকল্লা 

উপকূলীে এলোকোে দুগ টি িোনুষ এিং গিোমদ 

পশুর আশ্রযের জন্য মুমজি মকল্লো মনি টোণ করো  

িযেোজন। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 

[২.৪] ত্রোণ সোিগ্রী সংরেযণর 

জন্য জেলা ত্রোণ গুদোি কাম 

দুল্পর্ যাগ ব্যিস্থািনা তথ্য জকন্দ্র 

পনি টোণ 

[২.৪.১] মনমি টি 

ত্রোণ গুদোি  

দুয টোগ ও দুয টোগপূি ট সিে িযেোজনীে ত্রোণ সোিগ্রী 

মিিরযণর উযেযে ত্রোণ সোিগ্রী সংরেযণর জন্য 

ত্রোণ গুদোি মনি টোণ করো িযেোজন। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 

[২.৫] গ্রোিীণ িোটির রোস্তো  

রহ্মরংযিোন িন্ড করণ 

[২.৫.১] মনমি টি 

রহ্মরং িন্ড রিোন 

রোস্তো 

গ্রোিীণ এলোকোে িোটির রোস্তোে স্থোমেত্ব বৃমদ্ধ এিং 

র োগোয োগ সুমিিো মনমিি করোর জন্য উন্নেন 

িকল্প গ্রহ্ণ করো হ্যি।   

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 

[৩.১] পিোস্টার পরস্ক 

ম্যাল্পনেল্পমন্ট এনল্পহন্সল্পমন্ট 

প্রকল্পের মাধ্যল্পম দুল্পর্ যাগ 

ব্যিস্থািনা অপিেপ্তর এিিং ফাোর 

সাপভ যস এন্ড পসপভল পিল্পফন্স এর 

আধুপনকােল্পের েন্য সরঞ্জামাপের 

[৩.১.১] প্রস্তুতকৃত 

সরঞ্জামাপের 

তাপলকা ও 

জেপসপফল্পকশন  

পিোস্টার পরস্ক ম্যাল্পনেল্পমন্ট এনল্পহন্সল্পমন্ট 

প্রকল্পের মাধ্যল্পম দুল্পর্ যাগ ব্যিস্থািনা অপিেপ্তর 

এিিং ফাোর সাপভ যস এন্ড পসপভল পিল্পফন্স এর 

আধুপনকােল্পের েন্য সরঞ্জামাপে সরিরাহ করা 

হল্পি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 



পৃষ্ঠা:  4 

কো টক্রি কি টসম্পোদন 

সূচকসমূহ্ 

মিিরণ িোস্তিোেনকোরী দপ্তর/সংস্থো পমরিোপ পদ্ধমি উপোত্ত সূত্র  

জেপসপফল্পকশন প্রস্তুত এিিং 

ক্রল্পের েরিত্র আহিান 

[৩.২] এনআরপি প্রকল্পের 

মাধ্যল্পম Flood 

Preparedness 

Program (FPP) এর 

কনযসপ্ট রনোযর্র িোধ্যযি 

 োেনোমিক Flood Risk 

Model িনেণ 

[৩.২.১] প্রেীত 

কনল্পসপ্ট জনাট 

Flood Preparedness 

Program (FPP) এর কনযসপ্ট রনোর্ 

প্রস্তুত করা হল্পি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 

[৩.৩] এনআরপি প্রকল্পের 

মাধ্যল্পম দুইটি পসটি 

কল্পি যাল্পরশন/ল্পিৌরসভাে ওোি য 

ির্ যাল্পে আর্ যল্পকাোক কপন্টনল্পেপন্স 

প্ল্যান ততরী 

[৩.৩.১] ততরীকৃত 

কপন্টনল্পেপন্স প্ল্যান  

পসটি কল্পি যাল্পরশন/ল্পিৌরসভাে ওোি য ির্ যাল্পে 

আর্ যল্পকাোক কপন্টনল্পেপন্স প্ল্যান ততরী করা হল্পি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 

[৩.৪] জসন্দাই জেমওোকয ফর 

পিোস্টার পরস্ক পরিাকসন এর 

মপনটপরিং এন্ড পরল্পিাটি যিং পসল্পস্টম 

প্রেেন 

[৩.৪.১] 

প্রেেনকৃত 

মপনটপরিং এন্ড 

পরল্পিাটি যিং পসল্পস্টম  

জসন্দাই জেমওোকয ফর পিোস্টার পরস্ক 

পরিাকসন এর মপনটপরিং এন্ড পরল্পিাটি যিং পসল্পস্টম 

প্রেেন করা হল্পি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 

[৩.৫] আরিোন 

ররমজমলযেন্স িকযল্পর িোধ্যযি 

NDMRTI এিং ERCC 

কো টকর, সেিিোবৃমদ্ধ এিং 

আন্তজটোমিক িোযন উন্নেনকরণ 

[৩.৫.১] কো টকর  

ও আন্তজটোমিক 

িোযনর 

NDMRTI 

এিং ERCC  

দুল্পর্ যাগ ব্যিস্থািনা অপেেপ্তল্পর স্থাপিত 

National Disaster 

Management Research and 

Training Institute এিং 

Emergency Response and 

Coordination Centre কো টকর, 

সেিিোবৃমদ্ধ এিং আন্তজটোমিক িোযন 

উন্নীিকরযণর লযেয িযেোজনীে কোজ করো হ্যি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 

[৩.৬] আরিোন 

ররমজমলযেন্স িকযল্পর িোধ্যযি 

নগর ঝুঁপক ব্যিস্থািনার উন্নেল্পনর 

লল্পযয পিপভন্ন সরকাপর/ 

জিসরকাপর/ ফাোর সাপভ যস/পসটি 

কল্পি যাল্পরশন এর  প্রপতপনপিগল্পের 

[৩.৬.১] িমশমেি 

েনিল 

নগর ঝুঁমকহ্রোস করোর জন্য নগর রস্বচ্ছোযসিকযদর 

িমশেণ িদোন করোর জন্য এ িরযণর কো টক্রি 

গ্রহ্ণ করো হ্যচ্ছ। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 
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কো টক্রি কি টসম্পোদন 

সূচকসমূহ্ 

মিিরণ িোস্তিোেনকোরী দপ্তর/সংস্থো পমরিোপ পদ্ধমি উপোত্ত সূত্র  

প্রপশযে  

[৩.৭] জেলা/ উিল্পেলা/ 

ইউপনেন/ওেো ট/রপৌরসিো 

প টোযের দুল্পর্ যাগ ব্যিস্থািনা 

কপমটির সেস্যযদর িমশেণ  

 

[৩.৭.১] িমশমেি 

েনিল 

দুয টোগ ঝুঁমকহ্রোস, পূি ট িস্তুমি,পূি টোিোস ও 

সিকীকরণ পদ্ধমি এিং দুয টোগ পরিিী পুনরুদ্ধোর 

কো টক্রযি জেলা, উিল্পেলা ও ইউপনেন দুল্পর্ যাগ 

ব্যিস্থািনা কপমটির সেস্যরদর রপশোদোমর জ্ঞোন ও 

দেিো বৃমদ্ধর লযেয িমশেণ আযেোজন। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 

[৩.৮] রজলো এিিং উিল্পেলা 

ির্ যাল্পের মশেো িমিষ্ঠোযন দুয টোগ 

িহ্ড়োর আযেোজযনর িোধ্যযি 

ছোত্র-ছোত্রী/ মশেকযদর িমশেণ 

[৩.৮.১] 

আযেোমজি িহ্ড়ো 

জনগণযক সযচিন ও দুয টোগ িস্তুমির জন্য এ 

িহ্ড়ো িযেোজন। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/ দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 

[৩.৯]  দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তরযরর এিং রজলো ও 

উপযজলো প টোযের  কি টকিটো/ 

কি টচোরীযদর িমশেণ িদোন 

[৩.৯.১] িমশমেি 

কি টকিটো 

দুয টোগ ঝুঁমকহ্রোস, পূি ট িস্তুমি,পূি টোিোস ও 

সিকীকরণ পদ্ধমি এিং দুয টোগ পরিিী পুনরুদ্ধোর 

কো টক্রযি এ িন্ত্রণোলেসহ্ অন্যোন্য সহ্য োগী 

িমিষ্ঠোযনর কি টকিটোযদর রপশোদোমর জ্ঞোন ও 

দেিো বৃমদ্ধর লযেয িমশেণ আযেোজন। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 

[৩.১০] মিপনী মিিোযনর রদোকোন 

িোমলক, কি টকিটো ও কি টচোরীযদর 

অমি মনরোপত্তো ও ভুমিকম্প িস্তুমি 

মিষেক  িমশেণ  

[৩.১০.১] 

িমশমেি জনিল 

ভুমিকম্প িস্তুমি মিষেক রপশোদোমর জ্ঞোন ও 

দেিো বৃমদ্ধর লযেয িমশেণ আযেোজন। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 

[৩.১১] যুিক, রস্বচ্ছো রসিকযদর 

(স্কোউর্, মিএনমসমস,ফোেোর সোমি টস 

কিী, আনসোর- মিম মপ) ত্রোণ ও 

িোনমিক সহ্োেিো ব্যিস্থোপনো 

মিষেক  িমশেণ  

[৩.১১.১] 

িমশমেি রস্বচ্ছো 

রসিক 

ত্রোণ ও িোনমিক সহ্োেিো ব্যিস্থোপনো মিষেক  

রপশোদোমর জ্ঞোন ও দেিো বৃমদ্ধর লযেয িমশেণ 

আযেোজন। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলে/দুয টোগ ব্যিস্থোপনো 

অমিদপ্তর 

রসকশন-৩ এ মনি টোমরি কলোযি 

িমণ টি লেযিোত্রো/মনণ টোেক মিযিচনোর 

মিমত্তযি। 

দুয টোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ 

িন্ত্রণোলযের িোমষ টক িমিযিদন। 
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সিংল্পর্ােনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রোলে/পিভাল্পগর/অপিেপ্তর/সিংস্থা-এর পনকট প্রতযাপশত সুপনপে যষ্ট কম যসম্পােন সহােতাসমূহ 

 

 

প্রপতষ্ঠাল্পনর িরে প্রপতষ্ঠাল্পনর নাম সিংপিষ্ট কম যসম্পােন 

সূচক 

উি প্রপতষ্ঠাল্পনর পনকট সিংপিষ্ট 

মন্ত্রোলে/পিভাল্পগর প্রতযাপশত সহােতা 

প্রতযাশার জর্ৌপিকতা  প্রতযাশা পূরে না হল্পল সম্ভাব্য প্রভাি 

 

িন্ত্রণোলে খোদ্য িন্ত্রণোলে উপকোরযিোগী সিে িযিো খোদ্য সরিরোহ্ মনমিি করো কি টসূমচটি খোদ্য সহ্োেিোমূলক উন্নেন কো টক্রি মিলমম্বি হ্ওেোর শঙ্কো আযছ এিং 

খোদ্য মনরোপত্তো মিমিি হ্ওেোর আশঙ্কোসহ্ 

মিপদোপন্নিো বৃমদ্ধ রপযি পোযর। 

মিিোগ মিদুযৎ মিিোগ, মিদুযৎ 

জ্বোলোনী ও খমনজ 

সম্পদ িন্ত্রণোলে 

রসোলোর প্যোযনল িোনসম্মি রসোলোর প্যোযনল িোমপ্ত রসোলোর প্যোযনযলর িোপ্যিো, 

গ্রহ্ণয োগ্যিো ও স্থোমেত্ব মনমিি 

করো। 

এই অথ ট িছযর লেিোত্রো িোদ রদওেো হ্যেযছ। 

িন্ত্রণোলে িোধ্যমিক ও উচ্চ মশেো 

মিিোগ, কোমরগমর ও 

িোদ্রোসো মশেো মিিোগ, 

মশে িন্ত্রণোলে 

আযেোমজি িহ্ড়ো িমণ টি িন্ত্রণোলযের সোযথ সংযুি 

রস্বচ্ছোযসিকযদর দুয টোযগ কোযজ লোগোযনো। 

দুয টোগকোলীন ও দুয টোগ পরিিী 

সিযে দ্রুি ও সিমিি উদ্ধোর কোজ 

পমরচোলনো 

উদ্ধোর কো টক্রি মিলমম্বি হ্ওেোর আশঙ্কো আযছ 

এিং দুয টোগ সযচিনিো কো টক্রি মিমিি হ্যি পোযর। 

মিিোগ স্থোনীে সরকোর 

মিিোগ, স্থোনীে 

সরকোর পল্লী উন্নেন 

ও সিিোে িন্ত্রণোলে 

রহ্মরং রিোন িন্ড রোস্তো  গ্রোিীণ এলোকোে রর্কসই রোস্তো মনি টোযণ 

সহ্োেিো িদোন 

গ্রোিীণ এলোকোে উন্নি র োগোয োগ 

ব্যিস্থো সৃমষ্টর িোধ্যযি দুয টোগকোলীন 

সিযে েেেমি হ্রোস। 

জনগযণর আস্থো অজটন মিমিি হ্িোর আশঙ্কো আযছ। 

িন্ত্রণোলে ফোেোর সোমিটস ও 

মসমিল ম যফন্স, 

স্বরোষ্ট্র িন্ত্রণোলে 

 

আযেোমজি িহ্ড়ো িমণ টি িন্ত্রণোলযের সোযথ সংযুি 

রস্বচ্ছোযসিকযদর দুয টোযগ কোযজ লোগোযনো। 

দুয টোগকোলীন ও দুয টোগ পরিিী 

সিযে দ্রুি ও সিমিি উদ্ধোর কোজ 

পমরচোলনো ও আইন শৃঙ্খলো িজোে 

রোখো। 

উদ্ধোর কো টক্রি মিলমম্বি হ্ওেোসহ্ আইনশৃঙ্খলো 

পমরমস্থমি মিমিি হ্ওেোর আশঙ্কো আযছ। 

িন্ত্রণোলে িোথমিক মশেো মিিোগ, 

িোথমিক  ও 

গণমশেো িন্ত্রণোলে 

আযেোমজি িহ্ড়ো িমণ টি িন্ত্রণোলযের সোযথ সংযুি 

রস্বচ্ছোযসিকযদর দুয টোযগ কোযজ লোগোযনো। 

দুয টোগকোলীন ও দুয টোগ পরিিী 

সিযে দ্রুি ও সিমিি উদ্ধোর কোজ 

পমরচোলনো 

উদ্ধোর কো টক্রি মিলমম্বি হ্ওেোর আশঙ্কো আযছ 

এিং দুয টোগ সযচিনিো কো টক্রি মিমিি হ্যি পোযর। 

  


