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ভূমিকা:  
 

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, িুন্সীগঞ্জ, িামনকগঞ্জ, গাজীপুর, নরম িংদী জজলা, ঢাকা উত্তর ও দমিণ ম মি করপপাররশন, গাজীপুর ম মি করপপাররশন 
এবিং নারায়ণঞ্জ ম মি করপপাররশন এলাকার পমরবহন  িংমিষ্ট  কল উন্নয়ন পমরকল্পনা প্রণয়ন, অনুরিাদন,  িন্বয় ও পমরবীিণ করার 
লরিে ঢাকা পমরবহন  িন্বয় কর্তপপি আইন, ২০১২ এর আওর্ায় ঢাকা পমরবহন  িন্বয় কর্তপপি (মিমিম এ) গমির্ হয়। বর্পিারন 
মিমিম এ’র আওর্াভূক্ত এলাকার আয়র্ন ৭,৪০০ বগপ মকরলামিিার। 
 

রূপকল্প:   
বতহত্তর ঢাকার পমরকমল্পর্,  িমন্বর্ এবিং আধুমনক ও জিক ই পমরবহন বেবস্থা গরে জর্ালা।   
 

অমভলিে: 
পমরবহন বেবস্থার সুষ্ঠু  িন্বয়, পমরবহন পমরকল্পনা এবিং দ্রুর্গািী গণপমরবহন বেবস্থা প্রবর্পরনর িাধেরি জন াধাররনর জন্য মনরাপদ, 
মনভপরর াগে এবিং  হজলভে পমরবহন জ বা প্রদান।  
 
জকৌশলগর্ উরেশ্য িহূ: 
১। পমরবহন বেবস্থায় আন্তঃকর্তপপি  িন্বয় ও  হর ামগর্া জজারদারকরণ; 
২।  িমন্বর্ পমরবহন পমরকল্পনা মনমির্করণ; 
৩। দ্রুর্গািী গণপমরবহন বেবস্থা প্রবর্পন; 
৪। ট্রামিক বেবস্থাপনার উন্নয়ন; 
৫।  েক মনরাপত্তা এবিং সুষ্ঠু  েক বেবস্থাপনা জজারদারকরণ; 
৬। গণপমরবহরনর  ার্ায়ার্ স্বাচ্ছন্দ্ে ও মনরবমিন্নকরণ; 
 
পমরবহন বেবস্থার  িন্বয়ঃ 
ঢাকা পমরবহন  িন্বয় কর্তপপি এর আওর্াধীন এলাকায় পমরবহন বেবস্থা সুষ্ঠু  িন্বয় ও বহুিাধেিমভমত্তক পমরবহন বেবস্থা গরে জর্ালার 
লরিে িাননীয়  েক পমরবহন ও জ রু্ িন্ত্রীর জনর্তরে মিমিম এ এর ৩১  দস্য মবমশষ্ট একমি পমরচালনা পমরষদ ররয়রি। 

 
 

 

 

 

ঢাকা পমরবহন  িন্বয় কর্তপপি এর পমরচালনা পমরষরদর ৯ি  ভা গর্ ২৩ এমপ্রল ২০১৭ র্ামররে অনুমষ্ঠর্ হয়। 
 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (MRT) Line-6  

 ঢাকা িহানগরীর  ানজি মনর রন ২১,৯৮৫.০৭ জকামি িাকা বেরয় মির ম্বর, ২০১২ িার  উত্তরা-বািংলারদশ বোিংক প পন্ত ২০.১ মকরলামিিার দীর্প 
এমলরভরিি MRT Line-6 (জিরট্রাররল) মনিপাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এমি হরব বািংলারদরশর ১ি দ্রুর্গমর্ ও উচ্চ িির্া ম্পন্ন গণপমরবহন বেবস্থা। এ 

গণপমরবহরন প্রমর্ র্ন্িায় উভয়মদরক ৬০,০০০ (ষাি হাজার)  াত্রী পমরবহন করা  ারব। শর্ভাগ  রকামর িামলকানাধীন Dhaka Mass Transit 

Company Limited (DMTCL) জিরট্রাররল পমরচালনা, বেবস্থাপনা ও রিণারবিণ কররব।  
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পোরকজ মভমত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগমর্: 
 

 CP-01 (Construction of civil works for Soil Improvement, Land Development and Retaining Wall etc. at Uttara Depot 

of MRT Line-6): গত ২৭-০৩-২০১৬ তারিখ Tokyu Construction Ltd. এি সাথে DMTCL-এি ৫,৬৭০,৬৭৪,৪০৯ (ভ্যাট-ট্যাক্সসহ) 

(পাঁচশত সাতষরি ক াটি ছয় লক্ষ চুয়াত্তি হাজাি চািশত নয়) টা াি ক্রয়চুরি স্বাক্ষরিত হয়। উি প্যাথ থজি বাস্তবায়ন াল অথটাবি, ২০১৬ কেথ  

অথটাবি, ২০১৮। গত ২৬ জুন  ,তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ CP-01-এি রনম মাণ  াথজি শুভ্ উথবাধন  থিন। উি প্যাথ থজি বাস্তব  াজ  

০৮-০৯-২০১৬ তারিখ শুরু হয়। ইথতামথে Sand Compaction Pile (SCP), Dynamic Compaction (DC) ও Pre-fabricated Vertical 

Drain (PVD)-এি  াজ যোক্রথম- ৭০%, ৬০% ও ১০০% সম্পন্ন হথয়থছ। ২৩ জুলাই, ২০১৭ পয মন্ত এ প্যাথ থজি বাস্তব অগ্রগরত ৫০%।   
 
 

 CP-2 (Construction of Civil and Building Works of Uttara Depot for MRT Line-6): গত ০৩ কম, ২০১৭ তারিখ ITD-

Sinohydro JV-এি সাথে DMTCL এি ১৫৯৫,৫৬,৯৯,২৩০/-(ভ্যাট ট্যাক্সসহ) (এ  হাজাি পাঁচশত পঁচানব্বই ক াটি ছাপ্পান্ন লক্ষ রনিানব্বই 

হাজাি দুইশত রিশ) টা াি ক্রয়চুরি স্বাক্ষরিত হয়। ইথতামথে আংরশ  Mobilization Advance payment রহসাথব JPY ৭৭৯ রমরলয়ন 

পরিথশাধ  িা হথয়থছ। অবরশষ্ট Mobilization  Advance রহথসথব BDT ৮০৬ রমরলয়ন জুলাই ২০১৭ মাথস পরিথশাধ  িা হথব। রিথপাথত কয 

সব স্থাপনাি রনম মাণ  াজ সম্পন্ন  িা হথব- ১. স্ট্যাবরলং ইয়াি ম (রবিরতথত কেন িাখাি স্থান) ২. কেন কমিামত ও ওভ্ািহথলি মালামাথলি গুদামঘি, 

৩. কেন কমিামত ও ওভ্ািহল স্থান, ৪. প্রধান ওয়া মশপ, ৫. অপাথিশন  থরাল কসন্টাি, ৬. কেন ইন্সথপ শন, ৭. কজনাথিটি এবং ইথল রে যাল 

ভ্বন, ৮. কেন ওয়াশ স্থাপনা, ৯. ম্যানুয়াল কেন ওয়ারশং, ১০. বহুতল রবরশষ্ট  াি পার মং, ১১. রগ্রন কেস। 
 

 CP-03 (Construction of Viaducts and Elevated Stations  between Uttara North and Pallabi) এবং CP-04 (Construction of 

Viaducts and Elevated Stations between Pallabi and and Agargaon): গত ০৩ কম, ২০১৭ তারিখ Italian-Thai Development 

Public Company Limited-এি সাথে DMTCL-এি ৪২৩০,৫৫,১৯,৬৫৩/- (ভ্যাট ট্যাক্সসহ) (চাি হাজাি দুইশত রিশ ক াটি পঞ্চান্ন লক্ষ উরনশ 

হাজাি ছয়শত রতপ্পান্ন) টা াি ক্রয়চুরি স্বাক্ষরিত হয়। চুরি অনুযায়ী  ায মক্রম চলমান। Mobilization Advance রহথসথব JPY ২৭৯৯ ও BDT 

৩৪৭২ রমরলয়ন ইথতামথে পরিথশাধ  িা হথয়থছ। এ প্যাথ জবথয়ি আওতায় ১১.৭০ র থলারমটাি ভ্ায়ািাট ও ৯টি কস্ট্শন রনম মাণ অন্তর্ভ মি িথয়থছ। 
 

 CP-05 (Construction of Viaducts and Elevated Stations  between Agargaon and Karwan Bazer) এবং CP-06 

(Construction of Viaducts and Elevated Stations between Karwan Bazer and Motijheel): গত ১২ জুন, ২০১৬ তারিখ খসড়া 

PQ Document-এি উপি JICA'ি concurrence পাওয়া যায়। PQ Document গত ২৫-০৯-২০১৬ তারিখ অনুরিত কবাি ম সভ্ায় অনুথমারদত 

হয়। গত ০১-১১-২০১৬ তারিখ PQ আহ্বান  িা হয়। PQ গ্রহথণি কশষ তারিখ রছল ১৭-০১-২০১৭ এবং ২৪ টি রসরিউল রবক্রয় হয়। গত ১৭-০১-

২০১৭ তারিখ দিপি (PQ)  কখালা হয় এবং ০৬ টি দিপি (PQ) জমা পথড়। PQ মূল্যায়ন  ায মক্রম ৩০-০৩-২০১৭ তারিখ কশষ হয়। ১৩-০৭-২০১৭ 

তারিখ Pre-Qualified bidder-কদি অনুকূথল দিপি আহ্বান  িা হয়। 
 

 CP-07 (Procurement of Electrical & Mechanical (E & M) System for MRT Line-6): গত ২৮-০৪-২০১৬ তারিখ CP-

07 এি Bid Document-এি উপি JICA'ি concurrence পাওয়া যায়। গত ১৯-০৫-২০১৬ তারিখ DMTCL'ি কবাি ম সভ্ায় Bid 

Document অনুথমারদত হয়। গত ২৬-০৫-২০১৬ তারিখ Bid আহ্বান  িা হয়। গত ৩০-০১-২০১৭ তারিখ দিপি কখালা হয় এবং ০১ টি দিপি  

জমা পথড়। বতমমাথন দিপি মূল্যায়ন  ায মক্রম চলমান। 
 

 CP-08 (Procurement of Rolling Stock and Equipment of Uttara Depot for MRT Line-6): গত ১০-১২-২০১৫ তারিখ CP-08 

এি Bid আহ্বান  িা হয়। গত ৯-০৮-২০১৬ তারিখ Bid opening Committee  র্তম  Bid কখালা হয়। গত ২৮-১২-২০১৬ তারিখ  ারিগিী 

মূল্যায়ন প্ররতথবদন কবাি ম সভ্ায় অনুথমারদত হয় এবং আরে ম  প্রস্তাব কখালাি ও মূল্যায়থনি রসদ্ধান্ত হয়। গত ০৯-০১-২০১৭ তারিখ আরে ম  প্রস্তাব 

কখালা হয়। গত ৩১-০১-২০১৭ তারিখ TEC'ি আরে ম  মূল্যায়ন প্ররতথবদথনি উপি JICA'ি concurrence প্রারিি জন্য JICA ক  অনুথিাধপি 

কপ্রিণ  িা হয়। CP-08 প্যাথ থজি আরে ম  মূল্যায়ন প্ররতথবদথনি উপি গত ০৬-০২-২০১৭ তারিখ JICA'ি অনাপরত্ত পাওয়া যায়। পিবতীথত 

কবাথি মি অনুথমাদন প্রারিি পি Pre-Contract Negotiation  ায মক্রম গত ২২-০২-২০১৭ তারিখ শুরু হয় এবং ০৮-০৬-২০১৭ তারিখ সমাি হয়। 

Pre-Contract Negotiation সভ্াি  ায মরববিণী এবং দিপি মূল্যায়ন  রমটিি সুপারিশ এি উপি JICA'ি সম্মরতি জন্য গত ১৯-০৬-২০১৭ 

তারিথখ JICA/Bangladesh দিথি কপ্রিণ  িা হয়। উি প্ররতথবদথনি উপি গত ০৯-০৭-২০১৭ তারিখ JICAঅনাপরত্ত প্রদান  থি। গত ১৬-০৭-

২০১৭ তারিখ অনুরিত কবাি ম সভ্ায় CP-08 প্যাথ থজি কমাট ৪২৫৭,৩৪,৫৫,৪৫৬/- (চাি হাজাি দুইশত সাতান্ন ক াটি কচৌরিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজাি 

চািশত ছাপ্পান্ন) টা াি ক্রয়প্রস্তাব অনুথমারদত হয়। আগামী ০৬-০৮-২০১৭ তারিখ চুরি সম্পন্ন হথব বথল আশা  িা যায়।   
       

Strategic Transport Plan (STP)  

মিমিম এ এর অমধরিত্র বতমি, দ্রুর্ নগরায়ন, মশল্পায়ন, নাগমরক জীবন াত্রার িান উন্নয়ন ইর্োমদ কাররণ ২০০৫  ারল প্রণীর্ Strategic Transport 

Plan (STP) Revision এর প্ররয়াজনীয়র্া জদো জদয়। এ জপ্রিাপরি একমি কামরগমর  হায়র্া প্রকরল্পর আওর্ায় Strategic Transport Plan 

(STP) এর Revision কাজ জি, ২০১৪ িার  শুরু করা হয়। ২৯ আগষ্ট, ২০১৬ র্ামরে িমন্ত্রপমরষদ ববিরক  িংরশামধর্ জকৌশলগর্ পমরবহন 
পমরকল্পনা, ২০১৫-২০৩৫ (Revised STP ২০১৫-২০৩৫), Urban Transport Policy 2015 এবিং Institutional Development 

Report 2015 অনুরিামদর্ হরয়রি। উক্ত অনুরিাদরনর আরলারক  িংরশামধর্ জকৌশলগর্ পমরবহন পমরকল্পনা িুদ্রণ পবূপক প্রকাশ করা হরয়রি। 
িুদ্রণকতর্  িংরশামধর্ জকৌশলগর্ পমরবহন পমরকল্পনা পমরবহন অবকািারিা উন্নয়ন কা পক্ররির  ারে  িংমিষ্ট জেকরহাল্ডার, জার্ীয়  িং দ ভবন 
লাইরেরী হ মবমভন্ন প্ররকৌশল মবশ্বমবদোলরয়র িরধে মবর্রণ করা হরয়রি।  
 



C:\Users\Mehedi\Desktop\Website\Annual Report\Annual Report-2016-2017-Bangla.Docx 

 
 

৩০ জি ২০১৭ র্ামররে ম রিাপ অমিিমরয়ারি  িংরশামধর্ জকৌশলগর্ পমরবহন পমরকল্পনা ২০১৫-২০৩৫ অিংশীজন  ভা অনুমষ্ঠর্ হয়।  

Strategic Transport Plan (STP) এর সুপামরশ  িহূ:  
ঢাকা িহানগরী ও পাশ্বপবর্পী এলাকায় প্রমর্মদন প্রায় ৩০ মিমলয়ন মট্রপ বর্রী হয়।  িংরশামধর্ STP অনু ায়ী ২০২৫  ারল ৪২ মিমলয়ন মট্রপ এবিং 
২০৩৫  ারল ৫২ মিমলয়ন মট্রপ বর্রী হরব। এই মবশাল পমরবহন চামহদা জিিারনার জন্য  িংরশামধর্ STP জর্ স্বল্প, িধে ও দীর্পরিয়াদী প্রকল্প 
গ্রহরণর সুপামরশ করা হরয়রি।  িংরশামধর্ STP আওর্ায় প পায়ক্ররি ৫মি Mass Rapid Transit (MRT), ২মি Bus Rapid Transit (BRT), ৩মি 
মরিং জরাি, ৮মি জরমিয়াল  েক, ৬মি এক্সরপ্র ওরয়, ২১মি ট্রান্সরপারিপশান হাব মনিপাণ করা হরব এবিং ট্রামিক িোরনজরিন্ি, ট্রামিক জ িমি বেবস্থা 
উন্নয়ন করা হরব ও বা  পমরবহন জ ক্টর পনুগপিন করা হরব।  
 

Bus Rapid Transit (BRT) Line-3 
হ রর্ শাহজালাল (রঃ) আন্তজপামর্ক মবিানবন্দ্র হরর্ বুমেগঙ্গা নদীর দমিরণ জকরানীগরঞ্জর মিলমিল প পন্ত ২২ মকরলামিিার দীর্প BRT Line-3 মনিপাণ 
প্রকল্প গ্রহণ করা হরয়রি। এ গণপমরবহরন উভয়মদরক প্রমর্র্ন্িায় ৩০,০০০ (মত্রশ হাজার)  াত্রী স্বাচ্ছরন্দ্ে ও মনরবমচ্ছন্নভারব  ার্ায়ার্ কররর্ পাররব। এ 
রুরি প্রস্তামবর্ জেশরনর  িংেো ১৬মি। BRT Line-3 এবিং  েক ও জনপে অমধদপ্তর কর্তপক বাস্তবায়নাধীন গাজীপরু হরর্ হ রর্ শাহজালাল (রঃ) 
আন্তজপামর্ক মবিানবন্দ্র প পন্ত BRT রুরির আন্তঃ িংর ারগর বেবস্থা রাো হরয়রি। এরর্ মনরবমচ্ছন্নভারব গাজীপরু হরর্ মিলমিল প পন্ত BRT System 

বেবহার করর  ার্ায়ার্ করা  ারব।   
 

অগ্রগমর্: 
 Detail Engineering Design  িাপ্ত হরয়রি।  
 BRT Line-3 প্রকল্প বাস্তবায়রন অেপায়রনর জন্য মর্নমি Phase এ মবভক্ত করা হরয়রি। প্রকল্পমি অেপায়রনর জন্য দার্া  িংস্থার  ারে জ াগার াগ 

অবেহর্ আরি।   
 

Traffic Management  
 

ঢাকা িহানগরীর ৪মি ইন্িারর কশরনর  ানজি মনর রন Dhaka Integrated Traffic Management কামরগমর প্রকরল্পর আওর্ায় গুমলস্তান, পল্টন, 

গুলশান-১ ও িহাোলী ইন্িারর কশন উন্নয়রনর লরিে নকশা প্রণয়ন  ম্পন্ন হরয়রি। ইরর্ািরধে দরপত্র আহবান করা হরয়রি। বাস্তব কাজ  হ াই শুরু 

হরব।  
 

Clearing House 

e-Clearing House এর িাধেরি মবমভন্ন পমরবহন িাধেি জ িন-জিরট্রাররল, বা  র োমপি ট্রানমজি, বািংলারদশ জরলওরয়, মবআরমিম ’র বা , 

মবআইিমিউমিম ’র জনৌ- ান ও চুমক্তবি জব রকামর বার  স্বাচ্ছরন্দ্ে ও মনরবমচ্ছন্নভারব  ার্ায়ারর্র লরিে SMART Card (Rapid Pass) প্রবর্পরনর 
কা পক্রি শুরু হরয়রি। আবু্দলাহপরু-িমর্মিল রুরি এম  বার  Rapid Pass এর িাধেরি ই-মিরকমিিং ম রেি জি, ২০১৭ হরর্ পরীিািূলকভারব চালু 
করার লরিে মবআরমিম , মিমিম এ ও JICA কর্তপক গর্ ১১-০৪-২০১৭ র্ামররে এবিং িমর্মিল-কাওলা রুরি এম  বার  জব রকামর বা  জকাম্পানী 
ওিািা মলমিরিি এর  ারে মিমিম এ ও JICA কর্তপক গর্ ১৬-০৫-২০১৭ র্ামররে MoU স্বািমরর্ হরয়রি। ৬০,০০০ মপ  Rapid Pass  হ অন্যান্য 

 ন্ত্রািংশ (G-2 Package) ইরর্ািরধে  িংগ্রহ পবূপক পরীিািূলকভারব কা পক্রি শুরু হরয়রি। জাইকা প্রমর্মনমধ  িম্বরয় গমির্ কামরগমর কমিমি 
পরীিািূলক কা পক্রিমি পমরচালনা কররি। িাননীয় প্রধান িন্ত্রীর  ানুগ্রহ  ম্মমর্  ারপরি  হ াই SMART Card (Rapid Pass) কা পক্রিমি 
উরিাধন করা হরব।    

 

আইন, মবমধ ও জিকমনকোল োন্িািপ প্রণয়নঃ  
জিরট্রাররল আইন ২০১৫ এর আরলারক জিরট্রাররল সুষ্ঠুভারব মনিপাণ, পমরচালনা ও রিণারবিরনর জন্য জিরট্রাররল মবমধিালা ২০১৬ প্রণয়ণ করা 
হরয়রি।   
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মিমিম এ অমি  ভবন মনিপাণ 
 েক ও জনপে অমধদপ্তর এর িামলকানাধীন ভুমি হরর্ জর্জগাাঁও এ  ০২ (দুই) মবর্া ভূমি মিমিম এ’র অমি  ভবন মনিপারণর জন্য বরাে পাওয়া মগয়ারি। 
মিমিম এ’র ১৩র্লা অমি  ভবন মনিপারণর লরিে Construction of DTCA Headquarter Building at Tejgaon, Dhaka শীষপক কারজর ক্রয় 
প্রস্তাব  রকামর ক্রয়  িংক্রান্ত িমন্ত্র ভা কমিমিরর্ গর্ ১৬/০৪/২০১৭ র্ামররে অনুরিামদর্ হরয়রি। ভবন মনিপারণর জন্য গর্ ২৯-০৫-২০১৭ র্ামররে 
প্রধান প্ররকৌশলী,  েক ও জনপে অমধদপ্তর এবিং  িংমিষ্ট মিকাদার প্রমর্ষ্ঠান National Development Engineers Ltd এর িরধে চুমক্ত স্বািমরর্ 
হরয়রি। পরবর্পীরর্ গর্ ০৪-০৬-২০১৭ র্ামররে কা পারদশ প্রদান করা হরয়রি।  
 

মিমিম এ’র রাজস্ব োরর্ পদ  তজন 
ঢাকা পমরবহন  িন্বয় কর্তপপি আইন, ২০১২ (২০১২  রনর ৮নিং আইন) এর ধারা ২১ এর প্রদত্ত িির্াবরল মিমিম এ’র জন্য মবদেিান ৭০মি পরদর 
অমর্মরক্ত  বপরিাি ১৫০ (একশর্ পঞ্চাশ)মি পদ  তজরন জনপ্রশা ন িন্ত্রণালরয়র অনুরিাদন পাওয়া  ায়।  পরবর্পীরর্ মিমিম এ’র জন্য ৩ (মর্ন) ধারপ 
অেপ মবভাগ, অেপ িন্ত্রণালয় কর্তপক মবমভন্ন জগ্রি এ ১৪৬ (একশর্ জিচমিশ) মি পদ  তজন এ  ম্মমর্ জ্ঞাপন করররিন। বর্পিারন জেল  াচাই/রভমিিং এর 
কা পক্রি চলিান ররয়রি। উক্ত পদ  িরূহর অনুকুরল ঢাকা পমরবহন  িন্বয় কর্তপপি (মিমিম এ) এর কিপকর্পা ও কিপচারী চাকুমর প্রমবধানিালার ে ো 
প্রণয়ন কা পক্রি চলিান ররয়রি।  

 


