
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
রা  ম ণালয ়

র া সবা িবভাগ 
পির-১ শাখা

ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ র ক ক বা বায়নাধীন “১১  মডান ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  শন
াপন” (১ম সংেশািধত) শীষক কে র েজ  ি য়ািরং কিম র (িপএসিস) সভার কাযিববরণী:

সভাপিত মাঃ মাকাি র হােসন 
 সিচব

সভার তািরখ ৩০ সে র ২০২১ ি :
সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘ কা

ান Zoom িভিডও কনফাের  এর মা েম ভা য়াল

উপি িত

সভায় পিরক না কিমশন এর ভৗত অবকাঠােমা     িবভাগ,  বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ 
(আইএমইিড), সাধারন অথৈনিতক িবভাগ, কায ম িবভাগ; অথ িবভাগ ও গণ ত এবং াপত  অিধদ েরর 

িতিনিধ, মহাপিরচালক ও পিরচালক (উ য়ন) ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ র; অিতির  
সিচব (উ য়ন), সিচব (অি ) সিচব (পিরক া অিধশাখা), উপসিচব (পিরক না-১) এবং উপসিচব 
(পিরক না-২), র া সবা িবভাগ ও ক  পিরচালক সভায় অংশ হণ কেরন।

      সভাপিত উপি ত সকল কমকতােক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। িতিন বতমান কেরানা সং মন
পিরি িতেত া  সবা িবভােগর িনেদশনা যথাযথভােব অ সরণ কের িনধািরত সমেয়র মে  কে র ‘সময়াব
কমপিরক না’ ও ‘ য় পিরক না’ অ যায়ী কে র কােজর ণগত মান বজায় রেখ কে র কায ম স াদন করার
িনেদশনা দান কেরন। অত:পর িতিন অিতির  সিচব (উ য়ন) ক সভার কাযপ  অ যায়ী আেলাচ  িবষয়স হ
উপ াপেনর অ েরাধ কেরন।  
০২।      সভাপিতর অ মিত েম ক  পিরচালক জানান য, আেলাচ  ক র ময়াদ জা য়ারী/২০১৯ হেত ন/২০২১
পয  িনধািরত িছেলা। যা পরবত েত ১ম সংেশাধিনর মা েম ন/২০২২ পয  সময় ি  করা হেয়েছ এবং কে র য়
৬৪৫.৬৮ কা  টাকা। এ পযােয় িবগত িপএসিস সভার িস া  এবং হীত অ গিত িতিন সভায় উপ াপন কেরন। 
০৩।    ক  পিরচালক এ কে র আওতায় িনমাণাধীন ১১  মডাণ ফায়ার শেনর মে  ০৯  শেনর িনমাণ
অ গিত শন িভি ক এেক এেক উপ াপন কেরন। এ সময় সভাপিত ণয়ন ত সময়াব  কমপিরক না অ যায়ী
িনমাণকাজ বা বায়েনর িবষেয় জানেত চাইেল, ক  পিরচালক জানান য, কন লী চ াম ও িশ  মােকট নারায়ণগ

ণীত সময়াব  কমপিরক না অ যায়ী গণ ত িবভাগ ক ক িনমাণ কাজ বা বায়ন করেত পােরিন। এ পযােয় সভাপিত
িনমাণিধীন িত  শেনর ণীত সময়াব  কম পিরক না এবং বা বায়ন অ গিতর লনা লক ত  ০৭ অে াবর,
২০২১ তািরেখর মে  দািখল করার জ  ক  পিরচালক এবং ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ রেক িনেদশনা

দান কেরন। এ পযােয় ক  পিরচালক সভােক জানান য, আেলাচ  কে র ১১  মে  ০৩ র (গাজী র জলার
রােজ র, পাবনা জলার প র পারমানিবক িব ৎ কে  এবং লশী চ াম) জিম অিধ হণ কায ম ি য়াধীন।
ত ে , গাজী র জলার রােজ েরর জিম অিধ হেনর িত রণ ে র া লন িত পযােয় রেয়েছ। পাবনা জলার
প র পারমানিবক িব ৎ কে র িম অিধ হেণর সংেশািধত শাসিনক অ েমাদনসহ না  াব জলা শাসক

পাবনা বরাবর রণ করা হেয়েছ। অিতির  সিচব (উ য়ন) সভায় জানান য, িতিন পাবনা এবং গাজী র জলা
শাসেকর সে  জিম অিধ হণ কায ম রাি ত করার িবষেয় কথা বেলেছন। এ পযােয় সভাপিত বেলন  েয়াজেন

জলা শাসেকর পাশাপািশ অিতির  জলা শাসক ও িম অিধ হন কমকতার সে  যাগােযােগর মা েম জিম
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অিধ হণ ত স  করার জ  অিতির  সিচব (উ য়ন) ও ক  পিরচালক ক পরামশ দন। একই সে  ক
পিরচালকেক ১৪ অে াবর/২০২১ এর মে  গাজী র জলার রােজ র ও পাবনা জলার প র পারমানিবক িব ৎ
কে র জিম অিধ হেণর িবষেয় হালনাগাদ ত  উ য়ন অ িবভােগ রণ করার জ  িনেদশনা দন। 
০৪।      ক  পিরচালক সভায় জানান য, এ কে র অধীেণ চ ােমর লশীেত রলওেয়র জিমেত মডাণ ফায়ার শন
িনমােণর সং ান িছল। িক  বাংলােদশ রলওেয় অিধদ েরর জিম বে াব  বা হ া েরর কান েযাগ না থাকায় লশী
চ গােমর পিরবেত ঢাকার অ ের বাচেল মডাণ ফায়ার শন াপেনর পিরক না কিমশেন াব করা হেয়েছ। এ
পযােয়  মহাপিরচালক ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ র জানান য, ািবত ান পিরবতেনর ােবর িবষেয়
পিরক না কিমশন ক ক িন িলিখত ০৩  িবষেয় ত ািদসহ কে র ২য় সংেশাধেনর াব পিরক না কিমশেন

রেনর জ  অ েরাধ করা হেয়েছ। 
ক)  চ াম লশীেত রলওেয়র জায়গা পাওয়া না গেলও উ  অ েলর অি  িনবাপণ িবধািদর উ য়ন সং া  চািহদা
অবিশ  রেয় গেল এ ানা েরর াব অ েমাদনকারী ক পে র িবেবচনার জ  উপ াপেনর যৗি কতা। ঢাকার

ািবত ােন শন িনমাণ করা হেল তা িদেয় চ ােমর চািহদা রণ িক েপ স ব হেব;
খ) লশীেত রলওেয়র জায়গা পাওয়ার স বনা ীণ হেল চ াম শহেরর িবক  ােন উপ  সাইট াজার 
   উে াগ নওয়া হেয়েছ িকনা, হেল তার িববরণ;
গ) ঢাকার জলিসিড় আবািসক এলাকায় ািবত সাইেট শন াপেনর পািরশ কান সভায় (িপআইিস, 
 িপএসিস ইত ািদ) িস াে র আেলােক করা হেয়েছ এবং তার পট িম। 
০৫।     এ পযােয় সভাপিত বেলন য, বাংলােদশ রলওেয় থেক ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ র কান িলিখত
মতামত না িনেয় তােদর জিমেত ফায়ার শন িনমােণর িবষয়  অ  করা স ক হয়িন। ক  পিরচালক এ পযােয়
সভােক জানান য, বিণত ঢাকার বাচল ন ন শহের অেনক িশ  কারখানা ও জনবসিত গেড় উঠেছ িনকটবত
নারায়ণগে র পগে  অেনক িশ  কারখানা রেয়েছ। তৎে ি েত লশী চ গােমর পিরবেত ঢাকার বাচেল মডাণ
ফায়ার শন িনমােণর াব কেরন। এ পযােয় সভাপিত বাচেল ািবত ফায়ার সািভেসর সদর দ র এবং ািবত
মডাণ ফায়ার শন  অব ানগত কারেণ একী ত করা স ব িকনা জানেত চাইেল মহাপিরচালক ফায়ার সািভস ও
িসিভল িডেফ   সভায় জানান য, ািবত মডাণ ফায়ার শন  ািবত সদর দ র হেত ের রেয়েছ। ন ন শহর

াপন সই সােথ পগে র িবশাল িশ  এলাকা িবেবচনায় রেখ সাইট িসেলকশন করা হেয়েছ। মডাণ ফায়ার শন
িনমােণর জ  বাংলােদশ সনাবািহনী বাচল এলাকায় ইেতামে  িবনা ে  তােদর জলিসিড় আবাসন কে ন ৩নং
স েরর সি কেট এবং মাদানী এিভিনউ সংল  ১.০০ একর জায়গা বরা  দান কেরেছন তেব দিলল কের দন নাই। এ
পযােয় সভাপিত, ঢাকার বাচেল জিম াি  িবষেয় বাংলােদশ সনাবািহনীর জলিসিড় আবাসন ক পে র সােথ ৭ িদেনর
মে  জিম হ া র ি সহ নামজারী স  কের এই ােন মডান ফায়ার শন িনমােণর াব রেণর জ  পরামশ

দান কেরন। 
০৬।     ক  পিরচালক লডার সং েহর জ  িরত সংেশািধত িসিফেকশেনর িবষেয় ৬০-৬৪ িমটার লডার
সং েহর ােবর ি েত পিরক না কিমশন ক ক অ েমািদত িডিপিপেত টান টবল লডােরর উ তা তম ৬৮
িমটার এ কান পিরবতন হণেযা  নয় মেম জানােনা হেয়েছ। সভাপিত এ িবষেয় বা বতার িনরীে  তােদর চািহদা
অ যায়ী নরায় অিধদ র ক াব রেণর িনেদশ দান কেরন। এ পযােয় আইএমইিড’র মহাপিরচালক সভায় জানান

ক  সংেশাধেনর মা েম এটা করা স ব। পিরক না কিমশেনর ভৗত অবকাঠােমা িবভােগর উপ ধান সভােক জানান
য, ক  িডিপিপ’ ত সং ান ত ৫৪ িমটার থেক ১ম সংেশাধনীর মা েম ৬৮ িমটার করা হয়। স আেলােক দরপ
আহবান ও ওয়াক অডার করা হয়। পরবত েত ৬০-৬৪ িমটার এর াব রণ করা হয়। ৬৮ িমটােরর েল যিদ ৬০-৬৪
িমটার িবষয়   করা না হেল ে র অেনক তারত  হেব। এছাড়াও িতেযাগীতার িবষেয় সরবরাহকারীর িত
সমান আচারণ করা হেব না। এ পযােয় সভাপিত সভােক জানান য, এ দেশর রা া ৬৮ িমটার টান টবল লডােরর জ
উপেযাগী নয় িবধায় েয়াজেন দরপ  বািতল কের শ ট ার করা যেত পাের। একইসে  ফায়ার সািভেসর সকল
সং হ ত উপকরণ িনডেবজ হেত হেব। 
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এ পযােয়র ভৗত অবকাঠােমা িবভােগর উপ ধান সভায় জানান য, পিরপে  আিথক াস/ ি  ৫% পয  স র ধান
বা মিত দান করেত পােরন। যেহ  এখােন ভৗগিলক অব ান পিরবতন সং া  তাই এে ে  ান পিরবতেনর ল

অ েমাদনকারী ক প  একেনেক উপ াপন করেত হেব। সভাপিত বেলন, ক  সমা  করার িনিম  ান পিরবতেনর
াব িবেবচনা করা যেত পাের। 

০৭।     ক  পিরচালক কে র ময়াদ ি সহ কে র ২য় সংেশাধনীর াব সভায় উপ াপন কেরন। ত াবধায়ক
েকৗশলী (উ য়ন) সভােক অবিহত কেরন য, ১১  শেনর মে  ০২  শেনর জিম অিধ হণ এখেনা স  হয়িন।

তাই ক  ময়ােদ জিম অিধ হণ কায ম স  কের িনমাণ কাজ ন/২০২২ এর মে  সমা  করা স ব হেব না।
এছাড়া ০৩  শন ( িশ  মােকট, নারায়ণগ ; রােজ র, গাজী র এবং কানাবাড়ী, গাজী র) িনমাণ কাজ দিরেত

 হওয়ায় যথাসমেয় সমাি  িনেয় যেথ  সি হান। মহাপিরচালক, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  বেলন য, চলমান
িনমাণ কাজ ০৯ র মে  উি িখত ০৩  শেনর িনমাণ কাজ গণ ত িবভাগ ন/২০২২ এর মে  স  করেত পারেব
বেল মেন হয় না। িতিন আেরা জানান য  শেনর িনমাণ কােজর অ গিত মা  ৫%। স েলা কান ভােবই

ন/২০২২ এ শষ করা স ব হেব না। এ পযােয় ত াবধায়ক েকৗশলী (উ য়ন) জানান য, অিধ হণত  ০২  শনসহ
মাট ১১  শেনর িনমাণ কাজ শষ করেত কে র ময়াদ য় ি  িতেরেক ১ বছর ি  কের ন/২০২৩ পয
িনধািরত করা হেল ১১  শন িনমাণ করা স ব হেব। ভৗত অবকাঠােমা িবভােগর উপ- ধান জানান য, ান
পিরবতনসহ কে র ময়াদ এক বছর ি র াব ত পিরক না কিমশেন রণ করেত হেব। আইএমইিডর
মহাপিরচালক জানান য, ১১  শেনর মে  কান  বাদ দওয়া স ক হেব না। তাই ান পিরবতনসহ কে র ময়াদ
ি র িনধািরত তািরেখর মে  ১১  শেনর িনমাণ কাজ সমা  করেত হেব। সভায় এ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়।

০৮. িব ািরত আেলাচনাে  সভায় সবস িতভােব িন বিণত িস া  হীত হয়;
(১)    সময়াব  কমপিরক না ও এর আেলােক বা বায়ন অ গিত ( তয়সহ) িত মােসর ০৭ তািরেখর মে              
 র া  সবা িবভােগ রণ করেত হেব;
(২)    জিম অিধ হণ কায েমর সবেশষ অ গিত ১৪ অে াবর ২০২১ তািরেখর মে  এ িবভােগ অবিহত করা এবং        
  েয়াজেন মাঠ পযােয়র কমকতােদর সােথ যাগােযাগ অ াহত রাখেত হেব; 
 (৩)   লশীেত রলওেয়র জিমেত মডাণ ফায়ার শন িনমােণর পিরবেত ঢাকার বাচেল জলিসিড় আবাসন              
 ক পে র সােথ যাগােযাগ বক জিমর রিজে শন ত মািলকানা হ া র দিলল ও নামজারী করতঃ সখােন  মডাণ
ফায়ার সািভস শন িনমােণর াব ১৪/১০/২০২১ তািরেখর মে  রণ করেত হেব;
 (৪)   ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ র হেত িবিভ  কে র মা েম সং হ ত উপকরণ ও বহার
        সং া  ত ািদ পরবত  সম য় সভায় সকেলর অবগিতর জ  উপ াপন করেত হেব;
 (৫)   কে র সংেশাধেনর িবষয়স হ:
     (ক) বা বতার িনরীে  ও অিধদ েরর চািহদা অ যায়ী ‘টান টবল লডােরর’ দঘ  াস সং া  ণা  াব          

নরায়  রণ করেত হেব;
     (খ) এ যাবৎ পিরক না কিমশন হেত য সকল িবষেয় বা মিত নওয়া হেয়েছ স সকল িবষয় সংেশািধত               
  িডিপিপেত অ  করেত হেব;
    (গ) ক  ময়াদ য় ি  িতেরেক ০১(এক) বছর ি  কের িডিপিপ’র সংেশাধেনর লে  াবনা আগামী          
   ১৪/১০/২০২১ তািরেখর এর মে  র া সবা িবভােগ রণ করেত হেব;

০৯।     সভায় আর কান আেলাচনার িবষয় না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত সভার সমাি  ঘাষণা
কেরন।
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মাঃ মাকাি র হােসন 
সিচব

ারক ন র: ৫৮.০০.০০০০.০৯৩.১৪.০০৯.১৯.৩৭৬ তািরখ: 
০৫ অে াবর ২০২১

২০ আি ন ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) িসিনয়র সিচব, অথ িবভাগ
২) সিচব, বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ
৩) সদ  (অিতির  দািয় ), সাধারণ অথনীিত িবভাগ (সদ )-এর দ র, পিরক না কিমশন
৪) সদ , কায ম িবভাগ (সদ )-এর দ র, পিরক না কিমশন
৫) সদ , ভৗত অবকাঠােমা িবভাগ (সদ )-এর দ র, পিরক না কিমশন
৬) ধান পিত, াপত  অিধদ র
৭) অিতির  ধান েকৗশলী, অিতির  ধান েকৗশলীর দ র (পিরক না ও িবেশষ ক ), গণ ত অিধদ র
৮) অিতির  সিচব, উ য়ন অ িবভাগ, র া সবা িবভাগ
৯) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ র
১০) সিচব, অি  অ িবভাগ, র া সবা িবভাগ
১১) সিচব, পিরক না অিধশাখা, র া সবা িবভাগ
১২) ত াবধাযক় েকৗশলী , ত াবধাযক় েকৗশলী (উ যন়), গণ ত অিধদ র
১৩) ক  পিরচালক (১১ মডাণ ক ), ১১ মডাণ ক , ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ র
১৪) সিচেবর একা  সিচব, র া সবা িবভাগ
১৫) া ামার, আইিস  সল, র া সবা িবভাগ

 

আিরফ আহমদ 
উপসিচব
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