
পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িফপন্স র্ধদপ্তফযয র্ফদ্যভান যাজস্ব  ও প্রকল্পভূক্ত পায়ায স্টেন ম্পকীয় 

তথ্যাফরীয ায-ংফে 
 

ক. চালুকৃত পায়ায স্টেফনয ংখ্যা 
 

(১) স্টভাট চালুকৃত পায়ায স্টেফনয ংখ্যা - ২৮১টি 

(২) যাজস্বভূক্ত পায়ায স্টেফনয ংখ্যা - ২১২টি 

(৩) চরভান ৪টি প্রকফল্প চালুকৃত পায়ায স্টেফনয ংখ্যা-৬৯টি 
 

খ. চালুকৃত স্টেণী র্বর্িক পায়ায স্টেফনয ংখ্যা 
 

(ক) ‘‘এ ’’ স্টেণী পায়ায স্টেন -  ৫৪টি 

(খ) ‘‘র্ফ ’’ স্টেণী পায়ায স্টেন -১৪৬টি 

(গ) ‘‘র্ ’’ স্টেণী পায়ায স্টেন -  ৭২টি 

(ঘ) নদী পায়ায স্টেন  -   ৯টি। 

ফ িফভাট    -২৮১টি 
 

গ. র্ফবাগ ওয়াযী চালুকৃত (স্টেণী র্বর্িক) পায়ায স্টেফনয র্যংখ্যান  
 

ক্রর্ভক র্ফবাগ এ র্ফ র্ নদী স্টভাট 

১। ঢাকা র্ফবাগ ২১ ৩৩ ২০ ৫ ৭৯ 

২। চট্টগ্রাভ র্ফবাগ ১৮ ২৭ ১৫ ২ ৬২ 

৩। যাজাী র্ফবাগ ৩ ২২ ৮ - ৩৩ 

৪। যংপুয র্ফবাগ ৪ ১৫ ১১ - ৩০ 

৫। খুরনা র্ফবাগ ৫ ২২ ৭ ১ ৩৫ 

৬। ফর্যার র্ফবাগ ২ ১৬ ৭ ১ ২৬ 

৭। র্ফরট র্ফবাগ ১ ১১ ৪ - ১৬ 

 স্টভাট ৫৪ ১৪৬ ৭২ ৯ ২৮১ 
 

গ. র্ফবাগ ওয়াযী প্রকল্পভূক্ত (ফেণী র্বর্িক) পায়ায স্টেফনয র্যংখ্যান  
 

ক্রর্ভক র্ফবাগ এ র্ফ র্ নদী স্টভাট 

১। ঢাকা র্ফবাগ ১০ ৩৪ ২৮ ৪ ৭৬ 

২। চট্টগ্রাভ র্ফবাগ ০২ ৩৮ ০৭ ৭ ৫৪ 

৩। যাজাী র্ফবাগ - ২৫ ১১ ০১ ৩৭ 

৪। যংপুয র্ফবাগ - ২৪ ০৬ - ৩০ 

৫। খুরনা র্ফবাগ - ২৩ ০৫ ১ ২৯ 

৬। ফর্যার র্ফবাগ ২ ১০ ০৫ ১ ১৮ 

৭। র্ফরট র্ফবাগ - ১৮ ০৪ ২ ২৪ 

 স্টভাট ১৪ ১৭২ ৬৬ ১৬ ২৬৮ 

 



  

পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িফপন্স র্ধদপ্তয কর্তিক ফার্ল িক উন্নয়ন প্রকফল্পয অওতায় 

ফাত্মফায়ফনয রফেে প্রত্মার্ফত প্রকল্পমূফয(বুজ াতায় ভত্মর্ভ িক্ত) গ্রগর্তয র্ফফযণী 
 

তার্যখঃ ১১-০১-২০১৫র্রঃ। 
 

 

ক্রঃ প্রকফল্পয নাভ প্রাক্কর্রত ব্যয় ভন্তব্য 

১। Construction of 9 

Modern Fire Service & 

Civil Defence Stations 

in Garments Industrial 

Areas.  

 

৩৫০৭৫.০৮ রে  প্রকফল্পয র্ির্র্ নুফভাদফনয জন্য স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় কর্তিক র্যকল্পনা 

কর্ভফন স্টপ্রযণ কযা ফয়ফছ।  
 

২। Transform Fire 

Service & Civil 

Defence Training 

Complex into Training 

Academy Build 

Training Support Fire 

Station and Relocate to 

New Place. 

 

১৯০৮৫.০০ রে র্ফদ্যভান স্টের্নং কভফেকাা্যফক নতুন াফন ানান্তয নতুন যঞ্জাভ 

র্ফলফয় প্রর্েনদাফনয রফেে অধুর্নক স্টের্নং একাফির্ভফত রুান্তয ও 

স্টের্নং াফাট ি পায়ায স্টেন র্নভ িাফনয জন্য প্রকল্প  প্রস্তাফ কযা ফয়ফছ। 

প্রকফল্পয র্ির্র্ র্যকল্পনা কর্ভফনয র্নফদ িনাভফত নরনগ িেফনয কাজ 

ব্যাত যফয়ফছ। উক্ত প্রকফল্পয জন্য যাজউফকয নরফ িাচর প্রকফল্প জর্ভ 

ফযাদ্দ াওয়া র্গফয়ফছ। ফযাদ্দকৃত জর্ভয মূল্য র্যফাফধয জন্য 

৪৯,৩৪,৬৮,২৫০/- টাকা ফযাদ্দ স্টচফয় স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারফয় প্রস্তাফ স্টপ্রযন কযা 

ফর স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় কর্তিক  গত ১৮-০৯-২০১৪ র্রঃ তার্যফখ থ ি 

ভন্ত্রণারফয় প্রস্তাফ স্টপ্রযন কযা ফর থ ি ভন্ত্রণারয় স্টথফক জানাফনা ফয়ফছ 

চরর্ত ফছফযয ংফার্ধত ফাফজাট ফযাফদ্দ ফথ িয  ংস্থান কযা ফফ। থ ি 

ছাফেয র্ফলফয় ভন্ত্রণারফয় ত্র স্টপ্রযন কযা ফয়ফছ। 
 

৩। Construction of Office/ 

Residential Building in 

26  Fire Service & 

Civil Defence Stations. 

 

৪৬৬২.৬২ রে র্ফরট এফং ফর্যার র্ফবাগীয় দপ্তয র্ফবাগীয় কার্যগযী কাযখানা ও 

র্নয়ন্ত্রনকে এফং সুএাপুয একাফির্ভফত নতুন একটি ১৫তরা র্বত র্ফর্ে 

১০তরা অফার্ক বফন, স্টটর্নং কভফেফকাা্য র্ফদ্যভান একতরা বফনফক 

৫তরা বফফন রুান্তয এফং ২১টি এর্ি/র্িএর্ি দপ্তয র্নভ িাফনয রফেে প্রকল্প 

প্রস্তাফ কযা ফয়ফছ। প্রকফল্পয র্ির্র্ গননরতি র্ফবাফগয ফ িফল র্র্িউর 

স্টযটভফত নরনগ িেফনয কাজ প্রর্ক্রয়াধীন । 
 

৪। Establishment of Cox’s 

Bazar and Kuakata 

Saikat Fire Station 

with DAD office of  

Fire Service & Civil 

Defenc. 

৪১৪৪.৭৩  রে। স্টদফয বৃওয মুদ্র সকত ককাা্যফাজায ও কুয়াকাটা এরাকায় 

ভ্রভনকাযী ম িটক স্ট এরাকায় জনগফনয জানভার যোয উফদ্দফে 

উন্ডকাযী র্যচারফকয দপ্তয, ককাা্যফাজায ও ককাা্যফাজায এফং 

কুয়াকাটা সকত পায়ায স্টেন াফনয জন্য প্রকল্প প্রস্তাফ কযা 

ফয়ফছ। গননরতি র্ধদপ্তফয উক্ত প্রকফল্পয র্ির্র্ সতযীয কাজ ব্যাত 

অফছ। 
 

৫। পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িফপন্স 

ডুবুযী আউর্নট ম্প্রাযণ প্রকল্প। 

২৭০৮৩.০০ রে প্রত্মার্ফত নূতন প্রকফল্পয র্ির্র্ নুফভাদফনয জন্য ভন্ত্রণারফয় স্টপ্রযন 

কযা ফয়ফছ। 
 



 

 

 

প্রস্তার্ফত নতুন প্রকল্প 

ক্রঃ প্রকফল্পয নাভ ভভত্মব্য 

ক) পায়ায ার্ব ি ও র্র্বয র্িফপন্স র্ধদপ্তফযয ১০টি র্ফফলার্য়ত র্ির্নফ িান ও উদ্ধায 

আউর্নট স্থান প্রকল্প। 
 

র্ির্র্ প্রস্ত্িত 

প্রর্ক্রয়াধীন 
 

 

 খ) পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িফপন্স র্ধদপ্তফযয যংপুয র্ফবাগীয় দযদপ্তয বফন ও ৬টি 

অফার্ক বফন র্নভ িাণ প্রকল্প। 
 

গ) পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িফপন্স ওয্যাযফর ও স্টটর্রকর্ভউর্নফকন  ব্যফস্থা 

অধুর্নকায়ন ও ম্প্রাযণ প্রকল্প। 
 

ঘ) ঢাকা উিয ও দর্েণ র্টি কফ িাফযন ও তৎংরি এরাকায় নতুন ৭টি ভি িান পায়ায 

ার্ব ি ও র্র্বর র্িফপন্স স্টেন স্থান প্রকল্প। 
 

ঙ) র্ির্নফ িাক ও অযফান াচ ি ও উদ্ধায স্টচ্ছাফফকফদয প্রর্েণ প্রদাফনয জন্য অধুর্নক 

প্রর্েণ একাফির্ভ র্নভ িাণ প্রকল্প। 
 

চ) র্ির্নফ িাক মন্ত্র ও র্ির্নফ িাক ভাধ্যভ যীো ও গফফলণাগায র্নভ িাণ প্রকল্প। 
 

ছ) পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্িফপন্স র্ধদপ্তফযয েভতা বৃর্দ্ধ ম্পকীয় প্রকল্প। 
 

  

   

   
 





১। চরভান প্রকফল্পয গ্রগর্তঃ  
(র্ফফ রে টাকায়) 

ক্রঃ প্রকফল্পয নাভও  

ফাস্তফায়নকার 

প্রাক্কর্রত 

ব্যয় 

জুন/১৪ ম িন্ত 

ক্রভপুর্ঞ্জত ব্যয় 

২০১৪-১৫ 

ফছফয ফযাদ্দ 

ছােকৃত থ ি র্িফম্বয/১৪  

ম িন্ত ব্যয় 

(%) 

স্টভাট  স্টেন 

ংখ্যা 

চালুকৃত 

স্টেন  

র্নভ িানাধীন 

স্টেন  

(৫১-৯৯%) 

র্নভ িানাধীন 

স্টেন  

(০৫-৫০%) 

জর্ভ 

র্ধগ্রণ  

প্রর্ক্রয়াধীন 

ভভত্মব্য 

১। ২৫- প্রকল্প 

জানুয়াযী/১১ ফত 

র্িফম্বয/১৫ 

১৬১১৭.১৮ ৩২৯৯.৯০ ২৫০০.০০ ১২৫০.০০ ৭৯৯.৬১ 

(৬৩.৯৭%) 

 

২৫টি - ৯টি ৯টি ৭টি ১টি জর্ 

র্ধগ্রফণ ভাভরা 

যফয়ফছ। 

২। ৭৬- প্রকল্প 

জুরাআ/৯৮ ফত জুন/১৫ 

২৮১৭১.৯৭ ১৬০০৭.৬২ ৬০০০.০০ ৩০০০.০০ ১৩৪১.৪০ 

(৪৪.৭১%) 

৭৬টি ৪৩টি ২৩টি ৩টি - ৭টি স্টেন প্রকল্প 

স্টথফক ফাদ স্টদয়া 

ফয়ফছ। মা 

২৫প্রকফল্প 

ন্তর্ভক্ত 

প্রর্ক্রয়াধীন 

যফয়ফছ। 

৩। ৭৮- প্রকল্প (ংফার্ধত-৮২) 

জুরাআ/০৬ ফত জুন/১৫ 

২৭৭১১.৫৬ ১১৮১৩.৫৩ ২৫০০.০০ ১২৫০.০০ ১১৬০.৪৫ 

(৯২.৮৪%) 

৮২টি ২৬টি ১৯টি ২১টি ১৬টি ৭টি জর্ 

র্ধগ্রফণ ভাভরা 

যফয়ফছ। 

৪। ১৫৬- প্রকল্প 

জুরাআ/১২ ফত জুন/১৬ 

৮৮৮৭৮.০০ ১৯৭৫.০০ ৪০০০.০০ ২০০০.০০ ১৮০৮.০০ 

(৯০.৪০%) 

১৫৬টি - ৩টি ৪৪টি ১০৯টি  

৫। ফাণ ি র্েটফভন্ট াাতার 

জুরাআ/১২ ফত জুন/১৫ 

 

১৪৬২.০০ ৪৭৬.০০ ৮০০.০০ ৩৯৩.৭৫ ৩৯৩.৭৫ 

(১০০%) 

র্নভ িাণ কাজ চরফছ 

 একাা্যানান প 

এোভবুফরন্স ার্ব ি (৬০টি) 

জানুয়াযী/১৪ ফত জুন/১৫ 

 

৩৪৮২.০০ - ৫০০.০০ - - ১০টি এোমু্বফরন্স ক্রয় প্রর্ক্রয়াধীন । 

 ৪০ফুট সদঘ িে র্ফর্ে এয়ায 

র্ির্দং এফং স্টের্নং গ্যারাযী 

জুরাআ/১৪ ফত জুন/১৬     
 

৫৪৩৫.০০ - - - - র্ফগত ২৬-০৮-২০১৪র্রঃ তার্যফখ নুর্িত একফনক বায় প্রকল্পটি নুফভাদন রাব কফযফছ। 

 

 ভি িানাআফজন প পায়ায 

ার্ব ি ও র্র্বর র্িফপন্স 

জুরাআ/১৪ ফত জুন/১৫ 
 

১৯৮৭৭.০০ - - - - র্ফগত ৩০-১২-২০১৪র্রঃ তার্যফখ নুর্িত একফনক বায় প্রকল্পটি নুফভাদন রাব কফযফছ। 

 

 





 


