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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সুরক্ষা সসবা ববভাগ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

পবরকল্পনা শাখা-1 

www.ssd.gov.bd 

   ০৯ জ্যৈষ্ঠ 142৭ ব: 

 নাং-৫৮.০০.০০০০.০93.০6.০০১.১৯-১৪০  তারিখ: -------------------- 

   ২৩ মে 20২০ রি: 
 

ববষয় :  স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র সুরক্ষা সসবা ববভাদগর আওতায় ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তর কর্তিক বাস্তবায়নািীন উন্নয়ন   

প্রকল্পসমূফের চলর্ি ২০১৯-২০২০ অর্ থবছরেে বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্ থার াচনা সভাে কার্ থবববেণী সপ্ররণ। 

 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র সুরক্ষা সসবা ববভাদগর আওতায় ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তর কর্তিক বাস্তবায়নািীন উন্নয়ন   

প্রকল্পসমূফের ২০১৯-২০২০ অর্ থবছরেে বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্ থার াচনা সভা যনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবিী, অবতবরক্ত সবিব (উন্নয়ন), সুরক্ষা 

সসবা ববভাগ-এর সভাপবতদে ২৩ মে ২০২০ তাবরদখ অনুবিত হয়। উক্ত সভার কার্ যবববরণী সেয় অবগবত এবাং পরবতী প্রদয়াজনীয় 

কার্ যাদথ য বনদে যশক্রদম এতেসদে সপ্ররণ করা হদলা।  

 

সাংযুবক্তিঃ বণ যনামদত। 

       

     
 

২৩.০৫.২০২০ 

(বশবরন আখতার) 

বসনয়র সহকারী প্রধান 

স ানিঃ ৯৫৬৫৫৭৫ 

ববতরণ (দজেিতার ক্রমানুর্ায়ী নদহ): 

 

1. সবিব, অথ য ববভাগ, অথ য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা। 
2. সবিব, অথ যননবতক সম্পকয ববভাগ, সশদর বাাংলা নগর, ঢাকা। 

3. সবিব, বাস্তবায়ন পবরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ববভাগ, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়, সশদর বাাংলা নগর, ঢাকা। 
4. সেস্য, কার্ যক্রম ববভাগ, পবরকল্পনা কবমশন, সশদর বাাংলা নগর, ঢাকা। 

5. সেস্য, সভৌত অবকাঠাদমা ববভাগ, পবরকল্পনা কবমশন, সশদর বাাংলা নগর, ঢাকা। 
6. সেস্য, আথ য-সামাবজক অবকাঠাদমা ববভাগ, পবরকল্পনা কবমশন, সশদর বাাংলা নগর, ঢাকা। 
7. সবিব, গৃহায়ন ও গণপূতয মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা। 
8. প্রধান স্থপবত, স্থাপতে অবধেপ্তর, সসগুনবাবগিা, ঢাকা। 

9. প্রধান প্রদকৌশলী, গণপূতয অবধেপ্তর, সসগুনবাবগিা, ঢাকা।   

10. মহাপবরিালক,  ায়ার সাবভ যস ও বসবভল বিদ ন্স অবধেপ্তর, ঢাকা। 
11. যুগ্মসবিব (প্রশাসন/উন্নয়ন), সুরক্ষা সসবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 
12. প্রকল্প পবরিালক, ১৫৬ প্রকল্প,  ায়ার সাবভ যস ও বসবভল বিদ ন্স অবধেপ্তর, ঢাকা। 
13. উপপ্রধান, সুরক্ষা সসবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

14. উপসবিব (বাদজট-২), সুরক্ষা সসবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

15. উপসবিব (অবি-১), সুরক্ষা সসবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

16. প্রধান বহসাব রক্ষণ কম যকতযা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এবজবব ভবন, সসগুনবাবগিা, ঢাকা। 
17. প্রকল্প পবরিালক, ২৫ (সাংদশাবধত ৪৬) প্রকল্প,  ায়ার সাবভ যস ও বসবভল বিদ ন্স অবধেপ্তর, ঢাকা। 
18. প্রকল্প পবরিালক, ডুবুবর প্রকল্প,  ায়ার সাবভ যস ও বসবভল বিদ ন্স অবধেপ্তর, ঢাকা। 
19. প্রকল্প পবরিালক, ১১ মিাণ য প্রকল্প,  ায়ার সাবভ যস ও বসবভল বিদ ন্স অবধেপ্তর, ঢাকা। 

20. প্রকল্প পবরিালক, সস ার প্রকল্প,  ায়ার সাবভ যস ও বসবভল বিদ ন্স অবধেপ্তর, ঢাকা। 
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অনুবলবপ সেয় অবগবতর জন্যিঃ 
 

1. মাননীয় মন্ত্রী মদহােদয়র একান্ত সবিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

2. সবিব মদহােদয়র একান্ত সবিব, সুরক্ষা সসবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

3. সপ্রাগ্রামার, আইবসটি সসল, সুরক্ষা সসবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভার কার্ যরববিণী ওদয়ব সাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাং ারেশ সেকাে 

সুেক্ষা সসবা ববভাগ 

স্বোষ্ট্র মন্ত্রণা য় 

পবেকল্পনা শাখা-১ 

www.ssd.gov.bd 

 

 

চলর্ি ২০১৯-২০২০ অর্ থবছরে ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তর কর্তিক বাস্তবায়নািীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূফের বাস্তবায়ন 

অগ্রগর্ি পর্ থার াচনা সভাে কার্ থবববেণী: 

 

 সভাপবত : প্রদীপ রঞ্জন চক্রবিী 

    অর্ির্রক্ত সবচব, সুেক্ষা সসবা ববভাগ 

 তাবেখ :  ২৩ মে ২০২০ 

 সময়  :  মবলা ১১.৩০ বমবনট 

       স্থান  : ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স মের্নিং কেফেক্স, র্েরপুর, ঢাকা। 

 

 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র সুরক্ষা সসবা ববভাদগর আওতায় ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তর কর্তিক বাস্তবায়নািীন উন্নয়ন 

প্রকল্পসমূফের সব িফেষ বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্রবীক্ষণ এবিং বিিোন পর্রর্স্থর্িফি প্রকল্পসমূফের কাজ যথাসেফয় বাস্তবায়ফনর র্বষফয় করণীয় 

র্নি িারফণর জন্য সুরক্ষা মসবা র্বভাফগর সর্চব েফোদফয়র সদয় র্নফদ িেনা মোিাফবক ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স মের্নিং কেফেক্স 

প্রাঙ্গফন এই র্বফেষ সভার আফয়াজন করা েয়। সভায় ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তফরর েোপর্রচালক, ফায়ার সার্ভিস ও 

র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তফরর ৩ জন পর্রচালক, উন্নয়ন অনুর্বভাফগর যুগ্মসর্চব, উপপ্রিান, গণপূিি র্বভাফগর প্রর্ির্নর্ি এবিং সিংর্িষ্ট প্রকল্প 

পর্রচালকগণ উপর্স্থি র্িফলন (সভায় উপর্স্থর্ির িার্লকা পর্রর্েষ্ট ‘ক’ মি সিংযুক্ত করা েফলা)। 

 

০২। সভার শুরুফি সভাপর্ি সুরক্ষা মসবা র্বভাফগর প্রকল্প বাস্তবায়ফনর অগ্রগর্ির োর সফতাষজনক নয় েফে ি উফেখপূব িক এ সিংক্রাফত 

সর্চব েফোদফয়র র্দক র্নফদ িেনা সম্পফকি সভায় আফলাকপাি কফরন। বিিোন পর্রর্স্থর্িফি স্বাস্থয মসবা র্বভাফগর র্দক র্নফদ িেনা অনুসরণ 

কফর অথ িবিফরর অবর্েষ্ট র্দনগুফলাফি আতর্রকিা ও র্নষ্ঠার সাফথ দার্য়ত্ব পালন করার জন্য পুনরায় সিংর্িষ্ট সকফলর প্রর্ি আেবান 

জানান। অি:পর সভাপর্ির অনুফোদনক্রফে উপপ্রিান প্রকল্প র্ভর্িক র্নম্নবর্ণ িি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ির র্চত্র সভায় উপস্থাপন কফরন: 

 

 (ক) মদফের গুরুত্বপূণ ি স্থাফন ১৫৬টি ফায়ার মেেন স্থাপন প্রকল্প : 

   

 উক্ত প্রকফল্পর আওিায় চলর্ি ২০১৯-২০২০ অথ িবিফরর এর্ির্প বরাদ্দ ও ব্যয় র্ববরণী র্নম্নরুপ (র্েসাবসমূে লক্ষ 

টাকা র্েফসফব মদখাফনা েফলা): 

 

ক্রর্েক ব্যফয়র খাি সিংফোর্িি 

এর্ির্প বরাদ্দ 

মে’ ২০২০ পয িত 

প্রকৃি ব্যয় 

জুন’ ২০২০ 

পয িত সম্ভাব্য 

ব্যয় 

অবর্েষ্ট েতব্য 

(১) র্নে িাণ কাজ  ১৮৮৭৬.০০ ৬১৯২.০৩ ৬১৯২.০৩ ১২৬৮৩.৯৭ কফরানা ভাইরাফসর কারফণ 

র্নে িাণ কাজ স্থর্গি এবিং 

জর্ে অর্িগ্রেণ কায িক্রে 

স্থর্গি থাকায় সিংফোর্িি 

এর্ির্প বরাদ্দ অনুযায়ী 

১৪৪০০.০০ লক্ষ টাকা 

অব্যর্য়ি থাকফব। 

সম্ভাব্য আর্থ িক অগ্রগর্ি েফব 

৩৩.৯৪% 

(২) জর্ে অর্িগ্রেণ ২৫০০.০০ ৯৬১.০৮ ১০৬১.০৮ ১৪৩৮.৯২ 

(৩) সরঞ্জাে ক্রয় ৮৯.০০ ০ ৬০.০০ ২৯.০০ 

(৪) ইউফটনর্সল ১৩৫.০০ ২৯.৯৫ ২৯.৯৫ ১০৫.০৫ 

(৫) রাজস্ব ২০০.০০ ৩৩.৪২ ৫৬.৯৪ ১৪৩.০৬ 

মোট = ২১৮০০.০০ ৭২১৬.৪৮ ৭৪০০.০০ ১৪৪০০.০০ 
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উক্ত প্রকফল্পর মেয়াদ ১ বির বৃর্ি করার প্রস্তাব ইফিােফে েযার্নিং কর্েেফন মপ্ররণ করা েফয়ফি। এখন চলর্ি 

অথ িবিফর গণপূিি র্বভাফগর সাফথ সেন্বয় কফর ওয়াকি েযান মোিাফবক পূিি কাজসমূে মেষ করফি েফব। পাোপার্ে র্ির্পর্প 

সিংফোিফনর র্বষফয় কাজ শুরু করফি েফব। ইফিােফে ময সকল অিংফগ মভর্রফয়েন আনা েফয়ফি মসগুফলা যথাযথভাফব 

সিংফোিনী প্রস্তাফব প্রর্িফলন ঘটাফি েফব। আফরা র্নর্বড়ভাফব পরীক্ষা কফর মদখফি েফব কিটি মেেফনর কাজ করা যাফব না 

এবিং িার প্রর্িফলন র্নফয় আসফি েফব সিংফোিফনর প্রস্তাফব। গণপূিি র্বভাফগর প্রিান প্রফকৌেলী েফোদয়ফক মেেনগুফলার পূিি 

কাজ ত্বরার্িি করার জন্য অনুফরাি জানাফনা েফয়ফি। এর আফলাফক গণপূিি র্বভাফগর সাফথ প্রর্ির্নয়ি সেন্বয় কফর অবর্েষ্ট 

কাজ মেষ করার জন্য মজার পদফক্ষপ র্নফি েফব। এ সব র্বষফয় প্রফয়াজনীয় পদফক্ষপ গ্রেণ করার জন্য প্রকল্প পর্রচালকফক 

অনুফরাি জানাফনা েয়।  

 

 

 (খ) মদফের গুরুত্বপূণ ি স্থাফন ২৫টি ফায়ার মেেন স্থাপন প্রকল্প : 

 

 উক্ত প্রকফল্পর এর্ির্প বরাদ্দ ও ব্যয় র্ববরণীর র্নম্নরুপ িথ্য সভায় মপে করা েয় : 

 

ক্রর্েক ব্যফয়র খাি সিংফোর্িি 

এর্ির্প বরাদ্দ 

মে’ ২০২০ পয িত 

প্রকৃি ব্যয় 

জুন’ ২০২০ পয িত 

সম্ভাব্য ব্যয় 

অবর্েষ্ট েতব্য 

(১) র্নে িাণ কাজ  ৫২৮৩.৭৫ ২১১৫.৪২ ২২১৫.৬০ ৩০৬৮.১৫ কফরানা ভাইরাফসর কারফণ 

র্নে িাণ কাজ স্থর্গি এবিং জর্ে 

অর্িগ্রেণ কায িক্রে স্থর্গি থাকায় 

সিংফোর্িি এর্ির্প বরাদ্দ 

অনুযায়ী ৩৩৭৭.০০ লক্ষ টাকা 

অব্যর্য়ি থাকফব। 

সম্ভাব্য আর্থ িক অগ্রগর্ি েফব 

৪৮.৭৩% 

(২) জর্ে অর্িগ্রেণ ২০০.০০ ৯৮.১৫ ৯৮.১৫ ১০১.৮৫ 

(৩) সরঞ্জাে ক্রয় ৯৩৮.০০ ০ ৭৯৭.০০ ১৪১.০০ 

(৪) আসবাবপত্র 

ইউফটনর্সল 

৯০.২৫ ৭২.৯৭ ৯০.২৫ ০ 

(৫) রাজস্ব ৭৫.০০ ৫.৩৮ ৯.০০ ৬৬.০০ 

মোট = ৬৫৮৭.০০ ২২৯১.৯২ ৩২১০.০০ ৩৩৭৭.০০ 

 

পূিি কাফজর র্বষফয় একইভাফব গণপূিি র্বভাফগর সাফথ সেন্বয় করফি েফব। গণপূিি র্বভাফগর প্রর্ির্নর্ি এ র্বষফয় 

োঠ পয িাফয়র কে িকিিাগফণর সাফথ সেন্বয় করফবন। এ সব র্বষফয় প্রকল্প পর্রচালক সাব িক্ষর্ণক মযাগাফযাগ কফর ওয়াকি েযান 

মোিাফবক ব্যবস্থা র্নফবন। েন্ত্রণালফয়র সেফযার্গিার দরকার েফল জানাফবন। 

 

 

(গ) ডুবুর্র ইউর্নট সম্প্রসারণ প্রকল্প : 

 

সভাপর্ি জানান ময, ের্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাফগর পরােে ি মোিাফবক এই প্রকল্প গ্রেণ করা েয়। র্কন্তু প্রকফল্পর কাফজর 

অগ্রগর্ি সফতাষজনক নয়। চলর্ি অথ িবিফর আরএর্ির্পফি ৪৮০৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা েয়। িার র্বপরীফি মে’২০২০ 

পয িত রাজস্ব বরাফদ্দর আওিায় ২৭.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয় েফয়ফি। মূলিন খাফি মকান ব্যয় েয়র্ন। চলর্ি অথ িবিফর ০৬ 

কযাটাগর্রফি ২১৭টি সাজ-সরঞ্জাে ক্রফয়র কাজ সম্পন্ন করা েফয়ফি এবিং েীঘ্রই কায িাফদে মদয়া েফব। এ সব সরঞ্জাফের 

অনুফোর্দি উদ্ধৃি মূল্য প্রায় ১৩৭ লক্ষ টাকা। ১টি মটন্ডার ওফপন করা েফয়ফি, মূল্যায়ন কাজ চলফি (০৭টি মরসর্কউ র্ভর্েকল 

প্রাক্কর্লি মূল্য ৩৮৫ লক্ষ টাকা)। আর ০১টি মটন্ডার ওফপন করা েফব ০৪/০৬/২০২০ িার্রফখ, ১৪টি লাইট র্িউটি মরসর্কউ 

মকাট, প্রাক্কর্লি মূল্য ৪২০ লক্ষ টাকা। এ প্রকফল্পর আওিায় মূল কাজ র্িল র্ির্পর্প মোিাফবক ক্রয় পর্রকল্পনা বাস্তবায়ন করা। 

ক্রয় পর্রকল্পনা মোিাফবক প্রকল্প পর্রচালক কর্তিক বরাফদ্দর চার্েদা মপ্ররণ করা েয় এবিং িদনুযায়ী আরএর্ির্পফি ৪৮০৩.০০ 

লক্ষ টাকা বরাদ্দ ও িাড় করা েয়। িারপরও প্রকফল্পর উক্ত অগ্রগর্ির োর দু:খজনক। এ র্বষফয় প্রকল্প পর্রচালক সাফেব দপ্তর 

প্রিাফনর োেফে েন্ত্রণালফয় ব্যাখ্যা উপস্থাপন করফবন। প্রকফল্পর র্বর্ভন্ন অিংগ মযেন, ৩০ র্েটার দদঘ ি র্বর্েষ্ট টাগ মবাট ক্রয় 

এবিং িার রক্ষণাফবক্ষণ, ফায়ার মেেন না থাকা সফেও পন্টুন ও মজটি ক্রয় এ সব র্বষয় আফরা গভীরভাফব র্বফিষণ কফর প্রকল্প  
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র্রর্ভেফনর ব্যবস্থা করফি েফব। এ জন্য ১১/৬/২০২০ িার্রফখ ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িদপ্তরকর্তিক ০১টি ওয়াকিেপ 

আফয়াজন কফর িার র্ভর্িফি পরবিী প্রফয়াজনীয় কায িক্রে গ্রেণ করফি েফব। উক্ত র্বষফয় প্রকল্প পর্রচালক জরুর্র প্রফয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রেণ করফবন। 

 

 

(ঘ) ১১টি েিাণ ি ফায়ার মেেন স্থাপন প্রকল্প : 

  

আরএর্ির্প’মি বরাদ্দ মদয়া েয় ১৬০ মকাটি টাকা। এ পয িত ব্যয় েফয়ফি ৪৭ মকাটি ১৫ লক্ষ টাকা। ৭০ মকাটি টাকা 

প্রাক্কর্লি মূফল্য টান ি মটর্বল মলিারসে অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি সাজ-সরঞ্জাে ক্রফয়র জন্য আতিজিার্িক মটন্ডার আেবান করা েফয়র্িল। 

০৬০/৪/২০২০ ও ২০/০৪/২০২০ িার্রফখ মটন্ডার ওফপর্নিংফয়র িার্রখ র্িল। র্কন্তু কফরানা পর্রর্স্থর্িফি উভয় িায ি িার্রখ স্থর্গি 

করা েয়। এখন ওফপর্নিংফয়র জন্য ০৪/০৬/২০২০ িার্রখ পুনরায় িার্রখ িায ি করা েফয়ফি। িায ি িার্রফখ মটন্ডার ওফপন কফর 

র্বর্ি মোিাফবক পরবিী কায িক্রে দ্রুি সম্পন্ন করার জন্য সভায় একেি মপাষণ করা েয়। প্রকফল্পর বিিোন অগ্রগর্ি ৩২%। 

কাঁচপুর, সারাফবা ও কণ িফুর্ল ফায়ার মেেফনর পূিি কাফজর প্রাক্কলন গণপূিি অর্িদপ্তফর মপ্ররণ করা েফয়ফি। র্কন্তু এর অনুফোদন 

পাওয়া যায়র্ন। এ র্বষফয় প্রফয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রেফণর জন্য গণপূিি র্বভাফগর প্রর্ির্নর্িফক অনুফরাি জানাফনা েয়।  

 

জর্ের মূল্য, টিটিএল-এর উচ্চিা, োিারবার্ড়ফি ফায়ার মেেন র্নে িাণ সিংক্রাত র্বদুযৎ র্বভাফগর েিােি, রুপপুর 

পারোনর্বক র্বদুযৎ মকফে আফরা ০১টি েিাণ ি ফায়ার মেেন র্নে িাণ করা সিংক্রাত র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ক্ত েন্ত্রণালফয়র প্রস্তাব ইিযার্দ 

র্বষয় পরীক্ষা কফর র্ির্পর্প সিংফোিন করফি েফব। চলর্ি অথ িবিফরর প্রর্কউরফেন্ট েযান মোিাফবক মটন্ডার কায িক্রে র্বর্ি 

মোিাফবক দ্রুি মেষ করফি েফব। উক্ত র্বষফয় প্রফয়াজনীয় কায িক্রে গ্রেণ করার জন প্রকল্প পর্রচালকফক অনুফরাি জানাফনা 

েয়।  

 

 

০৩। পর্রফেফষ সভায় আর মকান আফলাচনার র্বষয় না থাকায় উপর্স্থি সকলফক িন্যবাদ জার্নফয় সভাপর্ি সভার সোর্প্ত মঘাষণা 

কফরন। 

 

 

স্বাক্ষর্রি/- 

২৩/০৫/২০২০ 
 

(প্রদীপ রঞ্জন চক্রবিী) 

অর্ির্রক্ত সর্চব 

সুেক্ষা সসবা ববভাগ 

স্বোষ্ট্র মন্ত্রণা য় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


