
   
  
 

-1- 

 

বার্ষিক প্রর্িববদন 

২০২১-২০২২ 
 

 

 

 

  

 

 

 

ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ 
সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ 
সড়ক পর্িবহন ও সসিু মন্ত্রণালয় 

 
 

 

 



   
  
 

-2- 

 

প্রকাশকাল 

অক্টোবর, ২০২২ 

প্রকাশক 

ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ 

র্নবদিশনায় 

জনাব সার্বহা পািভীন  
র্নবিাহী পর্িচালক, ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ 

 
সম্পাদনা কর্মর্ি 

 জনাব এস. এম. সিজাউল কর্িম, পর্িচালক (প্রশাসন), সম্পাদনা কর্মর্িি িত্ত্বাবধাবন, র্ির্ির্সএ। 
 জনাব সমাোঃ িুষাি, সিপুর্ি মযাস ট্রানর্জি ইর্ির্নয়াি (র্বআির্ি), র্ির্ির্সএ 

 জনাব আবু িালহা সমাোঃ সাফওয়ান, সপ্রাগ্রামাি, র্ির্ির্সএ 

 জনাব ইয়াদ িহমান র্নর্িি, সহকািী আর্কিবিক্ট, র্ির্ির্সএ 

 জনাব সমাোঃ আর্সফ আলী র্সর্িকী, সহকািী র্জআইএস এনার্লস্ট, র্ির্ির্সএ 

 জনাব সমাোঃ জর্হরুল ইসলাম, সহকািী পর্িচালক (চলর্ি দার্য়ত্ব), র্ির্ির্সএ 

সার্বিক িত্ত্বাবধান 

এম. মমজোনুর রহমোন ভ ূঁঞো  
সট্রর্নিং এযািভাইজাি (অর্ির্িক্ত দার্য়ত্ব), ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ 

 

প্রচ্ছদ 
জনোব ইয়োদ রহমোন মনর্ঝর, সহকোরী আর্কিবিক্ট, মিমিমসএ 

স্বত্বোঃ ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ 

 
 
 
 

 



   
  
 

-3- 

 

 

সূচীপত্র  

উপক্রমর্ণকা ৪ 
র্ভশন ৪ 
র্মশন ৪ 
র্ির্ির্সএ’ি কার্িাবর্ল ৪ 
পর্িচালনা পর্িষদ ২০২১-২২ ৭ 
সকাম্পার্ন গঠন ১৬ 
র্সর্িবজন চািিাি ১৬ 
অর্ভবর্াগ বযবস্থাপনা পদ্ধর্ি (Grievance Redress System) ১৭ 
জনবল ১৭ 
র্ির্ির্সএ ভবন ২৮ 
প্রর্শক্ষণ  ২৯ 
সসর্মনাি ও কমিশালা আবয়াজন ৩১ 
র্দবস পালন ৩৪ 
ট্রার্ফক সাকুিবলশন ছাড়পত্র সসবা ৪১ 
আিএসর্ির্প সিংক্রান্ত িথ্য ৪৩ 
ট্রার্ফক মযাবনজবমন্ট কর্মর্ি ৪৯ 
জািীয় শুদ্ধাচাি সকৌশল ৪৯ 
ি যার্পি পাস ৪৯ 
ট্রার্ফক সবচিনিামূলক প্রচাি অর্ভর্ান ৪৯ 
চলমান প্রকল্প(২০২১-২০২২) ৫৪ 
নিুন প্রকল্প ৬৩ 
গণশুনানী ৬৫ 
ইবনাবভশন ৬৭ 
বাবজি ৭০ 
ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপবক্ষি র্বর্ভন্ন কার্িক্রম ৭২ 
পর্ির্শষ্ট ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ৮১-১০৪ 
 

 
 

 

 



   
  
 

-4- 

 

 

১। উপক্রমমিকা 

ঢাকা মহানগিীি গণপর্িবহন ও ট্রার্ফক বযবস্থাপনা উন্নয়বনি লবক্ষয ১৯৯২-১৯৯৩ সাবল পর্িকল্পনা 

মন্ত্রণালবয়ি সভৌি অবকাঠাবমা র্বভাগ এি উবদযাবগ United Nations Development Programme 

(UNDP) এি সহবর্ার্গিায় Dhaka Integrated Transport Study (DITS) সম্পন্ন কিা হয়। DITS এি 

সুপার্িবশি আবলাবক ঢাকা মহানগিীবি সুষু্ঠ ট্রার্ফক বযবস্থা এবিং দীর্িবময়াদী র্নিাপদ ও সমর্ন্বি র্ানবাহন ও 

পর্িবহন বযবস্থা গবড় সিালাি লবক্ষয ১৯৯৮ সবন সগ্রিাি ঢাকা ট্রান্সবপািি প্ল্যার্নিং এন্ড সকা-অর্িিবনশন সবািি 

(GDTPCB) গঠন কিা হয়।  

GDTPCB-সক র্বলুপ্ত কবি ‘‘ঢাকা র্ানবাহন সমন্বয় সবািি আইন-২০০১’’ (২০০১ সবনি ১৯নিং আইন) 

আইবনি আওিায় ০২ জুলাই ২০০১ িার্িবে ‘‘ঢাকা র্ানবাহন সমন্বয় সবািি (র্ির্ির্সর্ব) গঠন কিা হয়। 

ক্রমবধিমান নগিায়ণ, জনসিংেযা বতর্দ্ধ ও আথ্িসামার্জক পর্ির্স্থর্ি উন্নর্িি সপ্রর্ক্ষবি বতহত্তি ঢাকাি পর্িবহন 

বযবস্থাবক সুষু্ঠ, পর্িকর্ল্পি, সমর্ন্বি ও আধুর্নকীকিণ কিাি লবক্ষয ঢাকা, নািায়ণগি, মুন্সীগি, মার্নকগি, 

গাজীপুি এবিং নির্সিংদী সজলাবক অন্তভুিক্ত কবি ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ আইন, ২০১২ এি আওিায় 

‘ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ (র্ির্ির্সএ)’ প্রর্িষ্ঠা কিা হয়। বিিমাবন র্ির্ির্সএ’ি আওিাভুক্ত এলাকাি 

আয়িন প্রায় ৭,৪০০ বগি র্কবলার্মিাি। 

২। র্ভশন  

বতহত্তি ঢাকাি সমর্ন্বি, আধুর্নক ও র্নিাপদ পর্িবহন বযবস্থা গবড় সিালা। 

৩। র্মশন  

পর্িবহন বযবস্থাি সুষু্ঠ সমন্বয়, পর্িবহন পর্িকল্পনা এবিং দ্রুিগামী গণপর্িবহন বযবস্থা প্রবিিবনি মাধযবম 

জনসাধািবণি জনয র্নিাপদ, র্নভিিবর্াগয এবিং সহজলভয পর্িবহন সসবা প্রদান। 

৪। র্ির্ির্সএ’ি কার্িাবর্ল 

৪.১। ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ আইন, ২০১২ অনুর্ায়ী র্ির্ির্সএ’ি ক্ষমিা ও কার্িাবলী র্নম্নরূপোঃ 

ঢাকা মহানগিীি র্ানজি র্নিসবনি লবক্ষয পর্িবহন নীর্িমালা ও স্কীম প্রণয়ন, অনুবমাদন এবিং পর্িবহন 

মহাপর্িকল্পনা প্রণয়ন ও উহা বাস্তবায়বনি কার্িক্রম িদািকী; 

(ে) সিকার্ি ও সবসিকার্ি পর্িবহন বযবস্থাপনাি সুস্পষ্ট র্দক- র্নবদিশনাসহ উন্নি পর্িবহন সসবা র্নর্িি 

কিা। 

(গ)  র্বর্ভন্ন কিত িপক্ষ ও সিংস্থাি বাস্তবার্য়িবয পর্িবহন সিংর্িষ্ট প্রকল্পসমূবহি চূড়ান্ত নক্সা অনুবমাদন; 
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(র্) Town Improvement Act এি section 74 (1) এি অধীন প্রকার্শি মাষ্টাি প্ল্যান, DAP, STP ও 

অনযানয সমীক্ষা র্বববচনা ত্রুবম ঢাকাি পর্িবহন, র্ানবাহন, িাস্তা, ফুিপাি, িাস্তা সিংলগ্ন স্থাবনি বযবস্থাপনা 

এবিং পার্কিিং নীর্ি প্রণয়ন; 

(ঙ) িাস্তায় পথ্চািীবদি চলাচবলি র্নিাপত্তা সিংত্রুান্ত নীর্িমালা প্রণয়ন এবিং উহা বাস্তবায়বনি সক্ষবত্র সমন্বয়; 

(চ) সকান বযর্ক্ত বা প্রর্িষ্ঠাবনি র্নর্মিিবয বহুিল ভবন ও আবার্সক প্রকবল্প র্ানবাহবনি প্রববশ-র্নগিমন ও 

চলাচল (Traffic Circulation) সিংক্রান্ত নক্সা অনুবমাদন এবিং িদািকী; 

(ছ) সুষু্ঠ পর্িবহন বযবস্থায় র্বঘ্ন সতর্ষ্টকািী অবকাঠাবমা র্নমিাবণ এবিং প্রর্িবন্ধকিা সতর্ষ্টকািী র্নর্মিি অবকাঠাবমা 

অপসািবণ সিংর্িষ্ট কিত িপক্ষবক পিামশি প্রদান; 

(জ) সকল প্রকাি বযর্ক্ত মার্লকানাধীন র্ানবাহন, সিকার্ি ও সবসিকার্ি পর্িবহন র্নয়ন্ত্রবনি নীর্িমালা প্রণয়ন, 

উক্ত নীর্িমালা বাস্তবায়ন সিংত্রুান্ত র্নবদিশাবলী প্রণয়ন এবিং পর্িবহন পর্িচালনা প্রর্িষ্ঠান ও সিংস্থাি সর্হি 

প্রবয়াজনীয় চুর্ক্ত সম্পাদন; 

(র্) র্ানবাহন চলাচবলি উন্নয়বন পর্িকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়বন সিংর্িষ্ট সিংস্থাসমূহবক প্রবয়াজনীয় পিামশি 

প্রদান; 

(ঞ) পর্িবহন বযবহাি কাবল জনর্নিাপত্তা র্নর্িি কর্িবাি লবক্ষয ও পর্িবহন সিংক্রান্ত র্নিাপত্তা নীর্িমালা 

প্রণয়ন; 

(ি) সকল সেণীি ও প্রকাবিি র্ানবাহবনি পর্িববশ সিংক্রান্ত নীর্িমালা প্রণয়ন ও উহা বাস্তবায়বন র্দক 

র্নবদিশনা ও পিামশি প্রদান; 

(ঠ) পর্িবহন সিংক্রান্ত কি আবিাপ এবিং অনযানয আর্থ্িক বযবস্থাি র্বষয় পিামশি প্রদান; 

(ি) র্ানবাহন ও পর্িবহন ইর্ির্নয়ার্িিং স্কীম প্রণয়ন এবিং উহা অনুবমাদন; 

(ঢ) র্ানবাহবনি পার্কিিং সুর্বধাি লবক্ষয গতহীি পার্কিিং প্ল্যান ও র্ানবাহন চলাচবলি নক্সা অনুবমাদন; 

(ণ) র্ানবাহবনি র্িবপা, িার্মিনাল ইিযার্দ স্থাপনাি র্বষবয় পর্িকল্পনা প্রণয়ন এবিং উহা বাস্তবায়বন পিামশি 

প্রদান ও িদািকী; 

(ি) পর্িবহন োবিি জনয দক্ষ জনশর্ক্ত তির্িি উবিবশয প্রর্শক্ষণ সিংক্রান্ত নীর্িমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও 

িদািকী; 

(থ্) র্বর্ভন্ন সেণীি পর্িবহবণি সিংেযা ও প্রকত র্ি র্নধিািণ; 

(দ) র্ানবাহন ও পর্িবহন সিংক্রান্ত আইন প্রবয়াবগ সিংর্িষ্ট সিংস্থা ও কিত িপক্ষবক সহায়িা প্রদান; 

(ধ) ত্রুর্িপূণি র্ানবাহন চলাচবলি কািবণ সতষ্ট পর্িববশ দূষণবিাবধ সহায়িা ও পিামশি প্রদান; 
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(ন) দ্রুিগামী গণপর্িবহন (Mass Rapid Transit) বযবস্থা সিংক্রান্ত নীর্ি ও প্রকল্প প্রণয়ন, সক্ষত্রর্ববশবষ 

বাস্তবায়ন এবিং সিংর্িষ্ট সিংস্থাসমূবক পিামশি প্রদান ও িদািকী; 

(প) র্বর্ভন্ন পর্িবহন রুবিি পর্িকল্পনা প্রণয়ন এবিং রুি ও সলন র্নধিািবণি র্বষয় নীর্িমালা ও পর্িকল্পনা 

প্রণয়ন এবিং বাস্তবায়ন; 

(ফ) সনৌ-পর্িবহন রুবিি সর্হি স্থল পর্িবহবনি সিংবর্াগ স্থাপবনি লবক্ষয সমর্ন্বি পর্িকল্পনা প্রণয়ন ও সিংর্িষ্ট 

কিত িপক্ষবক উহা বাস্তবায়বনি পিামশি প্রদান;  

(ব) দ্রুি ও উন্নি সসবা প্রদাবনি লবক্ষয দ্রুিগামী গণপর্িবহন বযবস্থাি আওিায় বাস ি যার্পি ট্রানর্জি, 

সমবট্রাবিল এবিং রুি ভাড়া অথ্বা লীজ প্রদাবনি মাধযবম (রুি ফ্র্যাঞ্চাইজ) বাস বা সিল 

(বমবট্রা/মবনা/সাকুিলাি/কর্মউিাি) বা এক্সবপ্রসওবয় (উচ্চ ধািণক্ষমিাসম্পন্ন সলন) পর্িচালনাি জনয 

সিকার্ি, সবসিকার্ি অথ্বা সিকার্ি-সবসিকার্ি সর্ৌথ্ মার্লকানায় পর্িবহন পর্িচালনাি কার্িক্রম, ভাড়া 

র্নধিািণ এবিং এিদ সিংক্রান্ত অনযানয কাবজি জনয পর্িকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও অনুবমাদন; 

(ভ) গণপর্িবহন সিংক্রান্ত প্রচািণা ও িথ্য র্বর্নময়; 

(ম) এই আইবনি উবিশয পূিণকবল্প সিকাবিি পূবিানুবমাদনক্রবম চুর্ক্ত সম্পাদন; 

(র্)  উপর্ি-উক্ত সকান র্বষবয়ি সর্হি প্রাসর্িক অনয সকান কাজ; 

(ি)  সিকাি কিত িক প্রদত্ত অনযানয দার্য়ত্ব পালন। 

৪.২। মেট্রোট্েল আইন ২০১৫ অনুযোয়ী ডিটিডিএ’ে কোয যোবলী ডনম্নরূপঃ 

(ক) সমবট্রাবিল আইবনি অধীন লাইবসন্স প্রদান ও নবায়বনি উবিবশয র্নবিাহী পর্িচালবকি সনিত বত্ব বাছাই 

কর্মর্ি গঠন এবিং সুপার্িশ প্রদান (ধািা-১১); 

(ে) সমবট্রাবিবলি অবকাঠাবমাগি সুর্বধার্দ ও সিার্লিং স্টক স্থাপন, পর্িচালনা, উহাি িক্ষণাববক্ষণ এবিং 

র্নিাপত্তা বযবস্থাপনাসহ সকল কার্িগর্ি র্বষয় কিত িপক্ষ কিত িক অনুবমাদন প্রদান (ধািা-১৫(১)); 

(গ) কিত িপক্ষ কিত িক সময় সময় সিকাবিি র্নবদিশনা গ্রহণক্রবম, সমবট্রাবিল সসবা বাবদ র্াত্রী কিত িক প্রবদয় 

ভাড়াি হাি র্নধিািণ (ধািা-১৭); 

(র্) এই আইবনি উবিশয পূিণকবল্প কিত িপবক্ষি সর্ সকানও কমিকিিাবক পর্িদশিক র্হসাবব র্নবয়াগ প্রদান  

(ধািা-২১); পর্িদশিক সমবট্রাবিবলি লাইবসবন্সি সময়াদ, র্ন্ত্রপার্ি ও সিিাবমি গুণগিমান, র্নিাপত্তা 

বযবস্থা ও র্াত্রী সসবাি মান পিীক্ষা-র্নিীক্ষাি উবিবশয সমবট্রাবিল এলাকাি সর্ সকান স্থাবন প্রববশ কর্িববন  

(ধািা-২২(১)); পর্িদশিক কিত িক দার্েলকত ি প্রর্িববদন পর্িাবলাচনাপূবিক প্রবয়াজনীয় বযবস্থা গ্রহণ     

(ধািা-২২(৪)); 
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৪.৩। র্বআির্ি আইন-২০১৬ অনুর্ায়ী র্ির্ির্সএ’ি কার্িাবলী র্নম্নরূপোঃ 
 

(ক) সিকাবিি পূবিানুবমাদনক্রবম, ধািা ১১ এি অধীন গর্ঠি বাছাই কর্মর্ি সুপার্িবশি র্ভর্ত্তবি, র্বর্ধ দ্বািা 

র্নধিার্িি পদ্ধর্ি, সময়াদ ও শবিি এবিং র্ফস আদায় সাবপবক্ষ মবআরমি পমরচোলনোর উক্েক্যে লাইবসন্স 

ইসুয কিা (ধািা-৯(১)); 

(ে) র্বআির্ি বাস পর্িচালনাি জনয সড়কপথ্ র্নধিািণ (ধািা-১৬(১)); 

(গ) র্বআির্ি র্নমিাণ, পর্িচালনা, উন্নয়ন, িক্ষণাববক্ষণ, র্নিাপত্তা বযবস্থাপনা ও উহাি অবকাঠাবমাগি সুর্বধার্দ 

এবিং র্বআির্ি বাস পর্িচালনাি সক্ষবত্র র্নধিার্িি কার্িগর্ি মান সম্পর্কিি র্নবদিশনা প্রদান (ধািা-১৭(১)); 

(র্) সিকাবিি পূবিানুবমাদনক্রবম, র্বআির্ি সসবা বাবদ র্াত্রী কিত িক প্রবদয় রু্র্ক্তরু্ক্ত ভাড়াি হাি র্নধিািণ  

(ধািা-১৯(১)); 

(ঙ) কিত িপবক্ষি সর্ সকানও কমিকিিাবক পর্িদশিক র্হসাবব র্নবয়াগ প্রদান(ধািা-২৩); 

(চ) পর্িদশিক কিত িক র্বআির্ি এি লাইবসন্স, র্ন্ত্রপার্ি ও সিিাবমি গুণগিমান, র্নিাপত্তা বযবস্থা ও  র্াত্রী 

সসবাি মান ও িদ সিংর্িষ্ট অনযানয র্বষয় পিীক্ষা-র্নিীক্ষা সশবষ প্রদত্ত প্রর্িববদন অনুর্ায়ী বযবস্থা গ্রহণ 

(ধািা-২৪(১)); 

 

৫। পর্িচালনা পর্িষদ  ২০২১-২০২২ 
 

র্ির্ির্সএ’ি অর্ধভুক্ত এলাকাি পর্িবহন সিংর্িষ্ট অিংশীজবনি সমন্ববয় ৩১ সদসয র্বর্শষ্ট একর্ি পর্িচালনা 
পর্িষদ িবয়বছ, র্াি সভাপর্ি সড়ক পর্িবহন ও সসিু মন্ত্রণালবয়ি দার্য়বত্ব র্নবয়ার্জি মাননীয় মন্ত্রী।  
 

পর্িচালনা পর্িষবদি সদসযবদি পর্ির্চর্ি প্রদান কিা হবলাোঃ 

জনাব ওবায়দুল কাবদি, এমর্প 
মাননীয় মন্ত্রী 
সড়ক পর্িবহন ও সসিু মন্ত্রণালয় 
বািংলাবদশ সর্চবালয়, ঢাকা 

সচয়ািমযান 
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জনাব বেোমরস্টোর শযখ ফজক্ল ন র 
তোপস 
মাননীয় সময়ি 
ঢাকা দর্ক্ষণ র্সর্ি কবপিাবিশন 

ভাইস 
সচয়ািমযান 

জনাব সমাোঃ আর্িকুল ইসলাম 
মাননীয় সময়ি 
ঢাকা উত্তি র্সর্ি কবপিাবিশন 

ভাইস 
সচয়ািমযান 

জনাব িা. সসর্লনা হায়াৎ আইভী 
মাননীয় সময়ি 
নািায়ণগি র্সর্ি কবপিাবিশন 

সদসয 

 

জনাব আসোদুর রহমোন মকরন 
মাননীয় শময়র (ভোরপ্রোপ্ত) 
গাজীপুি র্সর্ি কবপিাবিশন 

সদসয 
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জনোব সোগুফতো ইয়োসমমন 
সিংসদ সদসয 
১৭২ মুর্ন্সগি-২ 

সদসয 

জনাব সবনজীি আহবমদ   
সিংসদ সদসয 
১৯৩ ঢাকা-২০ 

সদসয 

জনাব সমাোঃ নজরুল ইসলাম বাবু 
সিংসদ সদসয  
২০৫ নািায়ণগি-২ 

সদসয 

জনোব শমো: আখতোর শহোক্সন 
র্সর্নয়ি সর্চব  
জনর্নিাপত্তা র্বভাগ 
স্বিাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
 

সদসয 



   
  
 

-10- 

 

 

জনাব এ র্ব এম আর্মন উল্লাহ নুিী 
সর্চব 
সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ  
 

সদসয 

জনাব শমোোঃ মনজুর শহোক্সন 
সর্চব  
সসিু র্বভাগ 
সসিু ভবন, বনানী, ঢাকা 
 

সদসয 

জনোব শমোহোম্মদ শমজবোহ্ উমেন 
শচৌধুরী 
সর্চব 
স্থানীয় সিকাি র্বভাগ 

সদসয 

জনাব শমোোঃ শমোস্তফো কোমোল 
সর্চব  
সনৌ-পর্িবহন মন্ত্রণালয় 
বািংলাবদশ সর্চবালয়, ঢাকা 

সদসয 
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জনাব ি. ফোরমহনো আহক্মদ 
সর্চব 
পর্িববশ, বন ও জলবায়ু পর্িবিিন মন্ত্রণালয় 

সদসয 

জনাব ি. শমোোঃ হুমোয়ুন কবীর 
সর্চব  
সিলপথ্ মন্ত্রণালয় 
সিল ভবন, ঢাকা 

সদসয 

জনাব ি. সবনজীি আহবমদ 
র্বর্পএম (বাি) 
ইন্সবপক্টি সজনাবিল অব পুর্লশ  

সদসয 

জনাব এ,বক,এম, মর্নি সহাবসন 
পাঠান  
প্রধান প্রবকৌশলী  
সড়ক ও জনপথ্ অর্ধদপ্তি 

সদসয 
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জনাব ধীবিন্দ্র নাথ্ মজুমদাি 
মহাপর্িচালক  
বািংলাবদশ সিলওবয়  
সিল ভবন, ঢাকা 

সদসয 

জনাব সমাোঃ ের্ললুি িহমান 
র্বভাগীয় কর্মশনাি (অর্ির্িক্ত সর্চব) 
ঢাকা র্বভাগ, সসগুন বার্গচা, ঢাকা  

সদসয 

জনাব সমাোঃ িাজুল ইসলাম  
(অর্ির্িক্ত সর্চব) 
সচয়ািমযান  
বািংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপিাবিশন 

সদসয 

জনাব শমো: আমনছুর রহমোন মমঞো 
সচয়ািমযান  
িাজধানী উন্নয়ন কিত িপক্ষ 

সদসয 
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কবমািি সগালাম সাবদক 
এনর্জর্প,এনর্ির্স, এনমসমস, র্পএসর্স. 
সচয়ািমযান  
বািংলাবদশ অভযন্তিীণ সনৌ-পর্িবহন কিত িপক্ষ 

সদসয 

জনাব নুি সমাহাম্মদ মজুমদাি 
(অর্ির্িক্ত সর্চব) 
সচয়ািমযান 
বািংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কিত িপক্ষ 

সদসয 

জনাব িমজান আলী 
সময়ি 

       মার্নকগি সপৌিসভা 
সদসয 

 
জনাব সমাহাম্মদ ফয়সাল 
সময়ি 
মুর্ন্সগি সপৌিসভা 

সদসয 

জনাব আলহোজ্ব আমজোদ শহোক্সন বোচু্চ 
সময়ি 
নির্সিংদী সপৌিসভা 

সদসয 
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জনাব আলহাজ্ব সমা: আবু্দল গর্ণ 
সময়ি 
সাভাি সপৌিসভা 

সদসয 

জনাব েন্দকাি এনাবয়ি উলযাহ 
মহাসর্চব,   
বািংলাবদশ সড়ক পর্িবহন মার্লক সর্মর্ি 

সদসয 

জনাব ওসমান আলী 
সাধািণ সম্পাদক 
বািংলাবদশ সড়ক পর্িবহন ের্মক 
সফিাবিশন 

সদসয 

জনাব বাবু িবমশ চন্দ্র সর্াষ 
সভাপর্ি,  
বািংলাবদশ বাস-ট্রাক ওনাসি এবসার্সবয়শন
  

সদসয 

জনোব সোমবহো পোরভীন 
(অর্ির্িক্ত সর্চব) 
র্নবিাহী পর্িচালক 
ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ  

সদসয-সর্চব 
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৬। সকাম্পার্ন গঠন 

র্ির্ির্সএ আইন-২০১২ এি ধািা-১৯ অনুসাবি “এই আইবনি উবিশয পূিণকবল্প, কিত িপক্ষ, সিকাবিি, 

পূবিানুবমাদনক্রবম গণপর্িবহন বযবস্থাি উন্নয়ন ও বাস্তবায়বনি লবক্ষয পতথ্ক সকাম্পানী গঠবনি উবদযাগ গ্রহণ 

কর্িবি পার্িবব”। 

র্ির্ির্সএ আইন ২০১২ এি ধািা ১৯ অনুসাবি র্ির্ির্সএ কিত িক ঢাকা ও এি পার্শ্িবিিী এলাকায় সমবট্রাবিল 

র্নমিাণ ও পর্িচালনাি লবক্ষয ঢাকা মাস ট্রানর্জি সকাম্পার্ন র্লর্মবিি (DMTCL) গঠন কিা হয়। র্ির্ির্সএ 

আইন ২০১২ এি ধািা ১৯ অনুসাবি র্ির্ির্সএ কিত িক ঢাকা ও এি পার্শ্িবিিী এলাকায় বাস ি যার্পি ট্রানর্জি 

বযবস্থাি অবকাঠাবমা র্নমিাণ ও পর্িচালনাি লবক্ষয ঢাকা বাস ি যার্পি ট্রানর্জি সকাম্পার্ন র্লর্মবিি (DBRTCL) 

গঠন কিা হয়। 

৭। র্সর্িবজনস্ চািিাি 

র্ির্ির্সএ এি র্সর্িবজনস্ চািিাি বা সসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি নীবচ সদওয়া হল র্া র্বস্তার্িিভাবব (পর্ির্শষ্ট-ক)-সি 

বর্ণিি হবয়বছ। 

নাগর্িক সসবা 

 সকানও বযর্ক্ত বা প্রর্িষ্ঠাবনি র্নর্মিিবয বহুিল ভববন র্ানবাহবনি প্রববশ-র্নগিমন ও চলাচল (Traffic 

Circulation) সিংক্রান্ত নক্সা অনুবমাদন ও িদািকী। 

 সকানও আবাসন (হাউর্জিং) প্রকবল্প র্ানবাহবনি প্রববশ-র্নগিমন ও চলাচল (Traffic Circulation) 

সিংক্রান্ত নক্সা অনুবমাদন ও িদািকী। 

 র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠানবক পর্িবহন অবকাঠাবমা র্নমিাবণ ছাড়পত্র প্রদান। 

 গণপর্িবহন এি সবচিনিা  বতর্দ্ধকিণ ও শুদ্ধাচাি র্বষবয় প্রচাি। 

 নগবিি গণপর্িবহন সিংক্রান্ত প্রচািনা ও িথ্য র্বর্নময়। 

 সমর্ন্বি পর্িবহন পর্িকল্পনা প্রণয়ন র্ববশষ কবি স্ট্রাবির্জক ট্রান্সবপািি প্ল্যান  প্রণয়ন ও হালনাগাদকিণ। 

দাপ্তর্িক সসবা 

 পর্িবহন / র্ানবাহন সিংক্রান্ত র্বষবয় সমন্বয় সাধন ও পিামশি প্রদান। 

 গণপর্িবহন এি সবচিনিা বতর্দ্ধকিণ ও শুদ্ধাচাি র্বষবয় প্রচাি। 

 পর্িবহন বযবস্থায় আন্ত:কিত িপক্ষ সমন্বয় ও সহবর্ার্গিা সজািদািকিণ। 

 অভযন্তিীণ সসবা 

 সপনশন প্রদাবনি সুর্বধাবথ্ি কমিচািীগবণি না-দাবী সনদপত্র প্রদান। 

 সপনশন সপপাি ও ছুর্ি সিংক্রান্ত সকস অগ্রায়ন/অনুবমাদন। 

 কমিচািীগবণি প্রবমাশন. িাইমবস্কল প্রদান ইিযার্দ। 

 কমিচািীবদি প্রর্শক্ষণ প্রদান। 
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 ইন্টািবনি ও ওয়াইফাই সিংবর্াজন প্রদান। 

 সষ্টাি আইবিম ও সষ্টশনািী দ্রবার্দ সিবিাহ। 

 

৮। অর্ভবর্াগ বযবস্থাপনা পদ্ধর্ি (Grievance Redress System) 

অমভক্ োগ প্রমতকোর বেবস্থোয় মিমিমসএ প্রমতশ্রুত শসবো, শসবো প্রদোন পদ্ধমত এবং শসবোর মোন সম্পক্কঝ 
শসবোগ্রহীতোগি মতোমত/অমভক্ োগ জোনোক্ত পোক্রন। অমভক্ োগ দোমখল করোর পর এসএমএস ও ই-শমইক্লর 
মোধেক্ম অমভক্ োগ প্রমতকোক্রর সবঝক্যষ অবস্থো সম্পক্কঝ জোনোক্নো হয়। তক্ব অজ্ঞোতনোমো মহক্সক্ব অমভক্ োগ 
দোমখল করক্ল অমভক্ োগ সম্পক্কঝ পরবতঝীক্ত শকোন তথ্ে প্রদোন করোর সুক্ োগ থ্োক্ক নো। অমভক্ োগ দোমখল 
করোর সময় অমভক্ োগ সংমিষ্ট দপ্তর ও শসবোর মনবঝোচন, শসবো আক্বদক্নর তোমরখ, অমভক্ োগকোরীর নোম, 
অমভক্ োক্গর মবষয়, বিঝনো ও প্রক্য়োজনীয় সং ুমি প্রদোন কক্র অমভক্ োগমি মিমিমসএ’র অমভক্ োগ মনষ্পমি 
কমঝকতঝোর মনকি দোমখল করক্ত হক্ব। অমভক্ োগ মনষ্পমির সময় সীমো ৩০ কো ঝমদবস। অমভক্ োগ মনষ্পমিকোরী 
কমঝকতঝোর কো ঝক্রক্ম আক্বদনকোরী সন্তুষ্ট নো হক্ল আমপল কমঝকতঝোর মনকি আক্বদন করক্বন। আমপল কমঝকতঝো 
আমপল দোমখক্লর তোমরখ শথ্ক্ক অনমধক ২০ কো ঝমদবক্সর মক্ধে আমপল মনষ্পমি করক্বন। মিমিমসএ’র অমভক্ োগ 
মনষ্পমি কমঝকতঝো (অমনক) ট্রোমফক এনক্ফোসঝক্মন্ট অমফসোর ও আমপল মনষ্পমিকোরী কমঝকতঝো মনবঝোহী পমরচোলক। 
মিমিমসএ’র ওক্য়বসোইক্ি অমভক্ োগ গ্রহক্ির অনলোইন আক্বদন করোর বেবস্থো রক্য়ক্ছ এবং মিমিমসএ অমফক্স 
অমভক্ োগ দোমখক্লর জনে একমি অমভক্ োগ বক্স রক্য়ক্ছ। প্রমতমোক্সর শযক্ষ মন্ত্রিোলক্য় এ মবষক্য় মলমখত 
প্রমতক্বদন শপ্ররি করো হয় এবং মিমিমসএ’র ওক্য়বসোইক্ি মনয়মমত হোলনোগোদ করো হয়। অমভক্ োগ প্রমতকোর 
বেবস্থো সুষু্ঠভোক্ব পমরচোমলত করোর মনমমক্ি এ মবষক্য় ২০২১-২২ অথ্ঝবছক্র মিমিমসএ’র কমঝকতঝো-কমঝচোরীক্দর 
৪মি শট্রমনং করোক্নো হক্য়ক্ছ। এছোড়ো ২মি অংযীজন (stakeholder) সভো কক্র এ বেবস্থো মবষক্য় অংযীজনক্দর 
(stakeholder) অবগত করো হক্য়ক্ছ। 

৯। জনবল ও পদ সতজন 

ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ (র্ির্ির্সএ) প্রর্িষ্ঠাকাবল ৬৪ জন জনবল র্নবয় কার্িক্রম শুরু কবি। ঢাকা 

মহানগিীি ক্রমবর্ধিষু্ণ জনসিংেযা, আথ্িসামার্জক অবস্থাি উন্নয়ন, বর্ধিি অর্ধবক্ষত্র, আধুর্নক গণপর্িবহন 

বযবস্থা, পর্িকল্পনা, বাস্তবায়ন ও সমন্ববয়ি লবক্ষয ২০১৮ সাবল বিিমান সিকাি র্ির্ির্সএ-সি আবিা ১৪৮ 

জনবল মিুি কবি। বিিমাবন র্ির্ির্সএ’ি মিুিীকত ি সমাি জনবল ২১২।  

২০২১-২২ অথ্িবছবি ১০ম সগ্রিভুক্ত উপ-সহকািী প্রবকৌশলী (র্সর্ভল, সমকার্নকযাল, ইবলকর্ট্রকযাল) পবদ ৩ 

জন এবিং ১৬-১৭ সগ্রিভুক্ত ৩য় সের্ণি ৫র্ি কযািাগর্িি ১৪র্ি শূনয পবদ জনবল র্নবয়াগ কার্িক্রম সম্পন্ন 

হবয়বছ। এছাড়া Contempt Petition No. 359 of 2017 (Arising out of Writ Petition No. 7760 

of 2009) এি প্রদত্ত িায়/আবদশ বাস্তবায়বনি লবক্ষয র্দ্বিীয় পর্িাবয় অবর্শষ্ট ১ (এক) জন গার্ড়চালক এবিং ৭ 

(সাি) জন অর্ফস সহায়ক (এমএলএসএস) সহ সমাি ৮ (আি) জন মামলা সিংর্িষ্ট আববদনকািীি মনক্য়োগ 

কো ঝক্রম সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। ১ম সের্ণি (৫ম, ৭ম, ৯ম) র্বর্ভন্ন সগ্রিভুক্ত প্রকার্শি র্নবয়াগ র্বজ্ঞর্প্ত অনুসাবি ১৮র্ি 
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পবদি মবধয বাছাই কর্মর্িি র্সদ্ধান্ত অনুসাবি ১২র্ি পবদ আববদনকািীবদি র্নবয়াগ কার্িক্রম চলমান িবয়বছ। 

সপ্রষণবর্াগয পবদ কমিকিিা পদায়বনি জনয প্রশাসর্নক মন্ত্রণালয় বিাবি পত্র সপ্রিণ কিা হবয়বছ। সিাসর্ি 

র্নবয়াগবর্াগয শূনয পবদ ৫র্ি কযািাগর্িবি সমাি ২৪জন জনবল র্নবয়াবগি লবক্ষয গি ১৪-০৬-২০২২ িার্িবে 

প্রশাসর্নক মন্ত্রণালবয়ি ছাড়পত্র প্রার্প্তি জনয পত্র সপ্রিণ কিা হবয়বছ। আউিবসার্সিিং এি র্বর্ভন্ন কযািাগর্িি ১৩ 

(বিি) জন জনবল র্নবয়াগ লবক্ষয দিপত্র আহবান কিা হবয়বছ। পবদান্নর্িি সকািায় শূনয পবদ র্নবয়াগবর্াগয 

পদ পূিবণি কার্িক্রম চলমান আবছ। 

 

ডিটিডিএ’র কর্ মকর্মাগণঃ 

 

নাম সার্বহা পািভীন 
পদর্ব র্নবিাহী পর্িচালক (অর্ির্িক্ত সর্চব) 

ইবমইল eddtca.60@gmail.com/ed@dtca.gov.bd 

 

 

নাম 
এ সক এম হার্ফজুি িহমান 
(রু্গ্ম সর্চব) 

পদর্ব অর্ির্িক্ত র্নবিাহী পর্িচালক ( মযাস ট্রানর্জি) 
ইবমইল aed.mt@dtca.gov.bd 

 

 

নাম শমোহোম্মদ রমবউল আলম 
পদর্ব অর্ির্িক্ত র্নবিাহী পর্িচালক (র্িএমর্পর্িআই) 
ইবমইল aed.tmpti@dtca.gov.bd 

 

 

নাম এস, এম, শরজোউল কমরম 
পদর্ব পর্িচালক (প্রশাসন) 
ইবমইল dir.admin@dtca.gov.bd 

 

 

নাম সমাোঃ আবুল োবয়ি 
পদর্ব ট্রার্ফক এনবফাসিবমন্ট অর্ফসাি 

ইবমইল teo@dtca.gov.bd 

 

 

নাম এম. মমজোনুর রহমোন ভ ূঁঞো 
পদর্ব মেোস ট্রোনমজি প্ল্েোনোর (উপসমচব) 
ইবমইল mtp@dtca.gov.bd 

 

 

নাম মীর শমোহোম্মদ কোমরুল হোসোন 
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পদর্ব ট্রার্ফক ইর্ির্নয়াি 
ইবমইল tre@dtca.gov.bd 

 

 

নাম মুহম্মদ ির্কবুল হাসান 
পদর্ব ট্রান্সবপািি প্ল্যানাি 
ইবমইল tp@dtca.gov.bd 

 

 

নাম শমোহোম্মদ হোয়দোর কোমরুজ্জোমোন 
পদর্ব ট্রোন্সক্পোিঝ ইমিমনয়োর 
ইবমইল te@dtca.gov.bd 

 

 

নাম সমাোঃ নাহমাদুল হাসান 
পদর্ব আিবান প্ল্যানাি 
ইবমইল up@dtca.gov.bd 

 

 

নাম সমাোঃ মামুনুি িহমান 
পদর্ব পর্লউশন কবরাল প্ল্যার্নিং অর্ফসাি 
ইবমইল pcpo@dtca.gov.bd 

 

 

নাম সমাহাম্মদ সসকান্দি হায়াি বাহাদুি 
পদর্ব র্হসাব ও অথ্ি কমিকিিা 
ইবমইল afo@dtca.gov.bd 

 

 

নাম অপু শদবনোথ্ 

পদর্ব মসমনয়র সহকোরী মহসোব ও অথ্ঝ কমঝকতঝো 

ইবমইল apu.icmab2017@gmail.com 
 

 

নাম ধ্রুব আলম 

পদর্ব শিপুমি ট্রোন্সক্পোিঝ প্ল্েোনোর 

ইবমইল dhrubo101@yahoo.com 
 

 

নাম শক. এম. শতৌমফকুল হোসোন 

পদর্ব শিপুমি ট্রোন্সক্পোিঝ ইমিমনয়োর 

ইবমইল hasan07buet@gmail.com 
 

 

নাম মুহোম্মদ আবদুর রমকব 
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পদর্ব শিপুমি মেোস ট্রোনমজি প্ল্েোনোর (এমআরমি) 

ইবমইল raquib34@gmail.com 
 

 

নাম শমোোঃ রোমকবুল হোসোন 

পদর্ব শিপুমি মোস ট্রোনমজি ইমিমনয়োর (এমআরমি) 

ইবমইল dmte.mrt@dtca.gov.bd 
 

 

নাম শমোোঃ তুষোর 
পদর্ব শিপুমি মোস ট্রোনমজি ইমিমনয়োর (মবআরমি) 

ইবমইল 
dmte.brt@dtca.gov.bd, tusher.me@gmail.com 

 

 

নাম শমোোঃ মমজোনুর রহমোন 
পদর্ব শিপুমি আরবোন প্ল্েোনোর 

ইবমইল mizanurrahman.buet07@gmail.com 
 

 

নাম সসয়দ মোহফুজ-উল-ইসলোম 

পদর্ব শিপুমি আমকঝক্িট 

ইবমইল mahfuzshanto@gmail.com 
 

 

নাম আবু তোলহো শমোোঃ সোফওয়োন 

পদর্ব শপ্রোগ্রোমোর 

ইবমইল safwan.dtca@gmail.com 
 

 

নাম শমোোঃ পোরক্ভজ হোওলোদোর 

পদর্ব শপ্রোগ্রোমোর (মিয়োমরং হোউস অপোক্রযন অেোন্ড শমইনক্িনেোন্স) 

ইবমইল pervej.cse12@gmail.com 

 

 

নাম মুকুল চন্দ্র মহন্ত 

পদর্ব শপ্রোগ্রোমোর (িোিোক্বজ) 

ইবমইল mukul.oracle@gmail.com 
 

 

নাম রোমযদো সুলতোনো 

পদর্ব শপ্রোগ্রোমোর (মিয়োমরং হোউস এিমমমনক্েির) 

ইবমইল rashida57pust@gmail.com 
 

mailto:dmte.brt@dtca.gov.bd
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নাম সার্দয়া সচৌধুিী 
পদর্ব সহকািী আিবান প্ল্যানাি 
ইবমইল aup@dtca.gov.bd 

 

 

নাম ইয়াদ িহমান র্নর্িি 
পদর্ব সহকািী আর্কিবিক্ট 
ইবমইল aarch@dtca.gov.bd 

 

 

নাম সমাোঃ আর্সফ আলী র্সর্িকী 
পদর্ব সহকািী র্জআইএস এনার্লস্ট 
ইবমইল agisa@dtca.gov.bd 

 

 

নাম এম এম আর্সফ নওয়াজ 
পদর্ব সহকািী র্িজাইন ইর্ির্নয়াি 
ইবমইল ade@dtca.gov.bd 

 

 

নাম শমোোঃ শতৌমহদুল ইসলোম 

পদর্ব সহকোরী পমলউযন কক্রোল প্ল্েোমনং অমফসোর 

ইবমইল towhid.env.ifescu@gmail.com 
 

 

নাম সোেোম শহোক্সন 

পদর্ব সহকোরী শপ্রোগ্রোমোর (মিয়োমরং হোউজ এিমমমনক্েির) 

ইবমইল esaddam.cse@gmail.com 
 

 

নাম শগোলোম সোক্রোয়োর 

পদর্ব সহকোরী শমইনক্িনেোন্স ইমিমনয়োর 

ইবমইল sarwar.ovi95@gmail.com 
 

 

নাম সমাোঃ জর্হরুল ইসলাম 
পদর্ব সহকোরী পমরচোলক (চলমত দোময়ত্ব) 
ইবমইল ad1.a@dtca.gov.bd 

 

 

নাম শমোোঃ শতৌমহদ হোসোন 
পদর্ব প্রযোসমনক কমঝকতঝো 
ইবমইল ao1@dtca.gov.bd 

   

 

নাম পোমপয়ো খোন 
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পদর্ব প্রযোসমনক কমঝকতঝো 
ইবমইল ao2@dtca.gov.bd 

   

 

নাম কোরোর শযোক্য়ব 
পদর্ব প্রযোসমনক কমঝকতঝো 

ইবমইল ao3@dtca.gov.bd 

   

 

নাম শহোসক্নআরো ইয়োসমমন 
পদর্ব প্রযোসমনক কমঝকতঝো 

ইবমইল ao4@dtca.gov.bd 

   

 

নাম শমোহোম্মদ ইউনুস 
পদর্ব র্নবিাহী পর্িচালবকি একান্ত সর্চব (চলমত দোময়ত্ব) 

ইবমইল ps.ed@dtca.gov.bd 

   

 

নাম শমো: ফমিক আলী 

পদর্ব উপ-সহকোরী প্রক্কৌযলী (ইক্লকমট্রকেোল) 

ইবমইল hamidurrahmanfatikrpi8@gmail.com 

 

নাম কোজী যোমহন আলম 

পদর্ব উপ-সহকোরী প্রক্কৌযলী (মসমভল) 

ইবমইল shahin141109@gmail.com 

mailto:hamidurrahmanfatikrpi8@gmail.com
mailto:shahin141109@gmail.com
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                                            র্ির্ির্সএ’ি অগিাবনাগ্রাম                   [বমাি মিুিীকত ি জনবল ২১২ জন] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1× g¨v‡bRvi, UªvwdK mv‡f© 

(wWRvBb GÛ প্লান িং) 

 ‡MÖW-5 

1×Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

1×Mvox PvjK 

1×Awdm mnvqK 

AwZwi³ wbe©vnx cwiPvjK 

(wcGÛwc), ‡MÖW-3 

‡gvU Rbej-69 

‡gvU Rbej-50 

 

 

 

 

G¨vWfvBRvi, 

BbwówUDkbvj mv‡cvU© 

GÛ wjs‡KR 

 ‡MÖW - 4 

1× UªvÝ‡cvU© প্লা ার, 

‡MÖW-5 

1×Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

1×Awdm mnvqK 

1×‡WcywU UªvÝ‡cvU© 

প্লা ার, ‡MÖW-7 

1× mnKvix UªvÝ‡cvU© 

cøvbvi, ‡MÖW-9 

1×Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi মুদ্রাক্ষনরক 

 

1× UªvÝ‡cvU© B‡Kv‡bvwgó 

‡MÖW-5 

1×Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

1×Awdm mnvqK 

1×‡WcywU UªvÝ‡cvU© 

B‡Kv‡bvwgó, ‡MÖW- 7 

1× mnKvix UªvÝ‡cvU© 

B‡Kv‡bvwgó, ‡MÖW- 9 

1×Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi মুদ্রাক্ষনরক 

 

wmwbt wm‡÷g Gbvwj÷ 

‡MÖW - 4 

 

 

1× g¨v‡bRvi, (WvUv‡eR/wm‡÷g 

Gbvwjó), ‡MÖW-5 

1×Awdm mnvqK 

1× wmwbqi ‡cÖvMÖvgvi (wK¬qvwis 

nvDR), ‡MÖW-5 

1×Awdm mnvqK 

 

1×‡cÖvMÖvgvi, ‡MÖW -7 

1× mnKvix ‡cÖvMÖvgvi, 

‡MÖW -9 

2×mn: ‡gBb‡U‡bÝ 

BwÄwbqvi 

1×Awdm mnKvix Kvg Kw¤ 

মুদ্রাক্ষনরক 

 

1×‡cÖvMÖvgvi (wK¬qvwis 

nvDR G¨vWwgwbm‡UªUi), 

‡MÖW-7 

1×mnKvix ‡cÖvMÖvgvi 

(wK¬qvwis nvDR 

G¨vWwgwbm‡UªUi), ‡MÖW-9 

1×Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi মুদ্রাক্ষনরক 

 

1×‡WcywU g¨v‡bRvi, UªvwdK 

mv‡f©, ‡MÖW-7 

1× mnKvix g¨v‡bRvi 

UªvwdK mv‡f©, ‡MÖW-9 

1×WªvÞmg¨vb (A‡UvK¨vW 

Acv‡iUi) 

1×Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi মুদ্রাক্ষনরক 

1×mv‡f©qvi 

 

 

1×‡cÖvMÖvgvi (wK¬qvwis 

nvDm Acv‡ikb GÛ 

†gBb‡U‡bÝ), ‡MÖW-7 

1×mnKvix ‡cÖvMÖvgvi 

(wK¬qvwis nvDm Acv‡ikb 

GÛ †gBb‡U‡bÝ), 

 ‡MÖW-9 

1×Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi মুদ্রাক্ষনরক 

 

AvBwmwU †mj 

1×‡cÖvMÖvgvi 

(WvUv‡eR), ‡MÖW-7 

1× mnKvix ‡cÖvMÖvgvi 

(WvUv‡eR), ‡MÖW-9 

2×WvUvGw›U Acv‡iUi 

1×Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi মুদ্রাক্ষনরক 

 

নিন য়র আরবা  

প্লা ার 

‡MÖW -4 

1× Avievb cøvbvi 

‡MÖW -5 

1×Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

1×Awdm mnvqK 

1×‡WcywU AvwK©‡U±, ‡MÖW-7 

1×mnKvix AvwK©‡U±, ‡MÖW-9 

1×WªvÞmg¨vb (A‡UvK¨vW 

Acv‡iUi) 

1×Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi মুদ্রাক্ষনরক 

 

1×‡WcywU Avievb প্লা ার 

‡MÖW-7 

1× mnKvix Avievb প্লা ার, 

‡MÖW-9 

1×mnKvix wRAvBGm 

Gbvwjó, ‡MÖW-9 

1×WªvÞmg¨vb (A‡UvK¨vW 

Acv‡iUi) 

1×Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi মুদ্রাক্ষনরক 

 

 

wbe©vnx cwiPvjK 

‡MÖW-1 

‡gvU Rbej-6  

‡gvU Rbej-6  

†gvU Rbej-1 

 AwZwi³ wbe©vnx cwiPvjK 

(wcGÛwc), ‡MÖW-3 

‡gvU Rbej-69  

 

 

 

 

AwZwi³ wbe©vnx cwiPvjK 

(gvm UªvbwRU), ‡MÖW-3 

‡gvU Rbej-৩৫ 

 

cwiPvjK (cÖkvmb) 

‡MÖW-4 

‡gvU Rbej-৫১ 

 

 

AwZwi³ wbe©vnx cwiPvjK 

(wUGgwcwUAvB), ‡MÖW-3 

‡gvU Rbej-৫৩ 
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1× UªvwdK Gb‡dvm©‡g›U 

Awdmvi, ‡MÖW-5 

1×Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

1× Mvwo PvjK 

1×Awdm mnvqK 

 

 

 

 

 

ox  PvjK 

1×Awdm mnvqK 

AwZwi³ wbe©vnx cwiPvjK 

(wUGgwcwUAvB), ‡MÖW-3 

‡gvU Rbej-53 

wmwbqi UªvwdK 

BwÄwbqvi 

‡MÖW - 4 

 

 

 

 

1× UªvwdK BwÄwbqvi 

‡MÖW - 5 

1×Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

1×Mvox PvjK 

1×Awdm mnvqK 

1×‡WcywU UªvwdK BwÄwbqvi, 

‡MÖW -7 

1×mnKvix UªvwdK BwÄwbqvi, 

‡MÖW -9 

1×mv‡f©qvi 

1×‡PBbg¨vb 

1×Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi মুদ্রাক্ষনরক 

 

1× wWRvBb BwÄwbqvi 

 ‡MÖW - 5 

1×Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

1×Awdm mnvqK 

 

 

1× UªvÝ‡cvU© BwÄwbqvi, 

 ‡MÖW - 5 

1×Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

1×Awdm mnvqK 

1×‡WcywU UªvÝ‡cvU© 

BwÄwbqvi, ‡MÖW-7 

1×mnKvix UªvÝ‡cvU© 

BwÄwbqvi, ‡MÖW-9 

1×Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi মুদ্রাক্ষনরক 

 

1×‡WcywU wWRvBb BwÄwbqvi, 

‡MÖW-7 

1×mnKvix wWRvBb BwÄwbqvi, 

‡MÖW-9 

2×WªvÞmg¨vb (A‡UvK¨vW 

Acv‡iUi) 

1×Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi মুদ্রাক্ষনরক 

1×Awdm mnvqK 

 

 

wmwbqi †ivW †mdwU 

†¯úkvwjó 

‡MÖW - 4 

1× cwjDkb K‡›Uªvj cøvwbs 

Awdmvi, ‡MÖW - 5 

1×Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

1×Awdm mnvqK 

1×‡WcywU cwjDkb K‡›Uªvj 

cøvwbs Awdmvi, ‡MÖW-7 

1×mnKvix cwjDkb K‡›Uªvj 

cøvwbs Awdmvi, ‡MÖW-9 

1×Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi মুদ্রাক্ষনরক 

 

 †Uªwbs G¨vWfvBRvi  

‡MÖW - 4 

 

 

1× mnKvix cwiPvjK, ‡MÖW-9 

1×Awdm mnKvix Kvg Kw¤úDUvi 

মুদ্রাক্ষনরক 

1×Awdm mnvqK 

 

wmwbqi gvm UªvbwRU 

BwÄwbqvi, ‡MÖW -4 

AwZwi³ wbe©vnx cwiPvjK 

(gvm UªvbwRU), ‡MÖW-3 

‡gvU Rbej-3৩ 

 

wmwbqi gvm UªvbwRU 

cøvbvi, ‡MÖW -4 

1× gvm UªvbwRU cøvbvi, ‡MÖW- 5 

1×Awdm mnvqK 

1× gvm UªvbwRU BwÄwbqvi  

†MÖW-5 

1×Awdm mnvqK 

1× ‡WcywU gvm UªvbwRU cøvbvi 

(GgAviwU), ‡MÖW-7 

1×mnKvix gvm UªvbwRU cøvbvi 

(GgAviwU), ‡MÖW -9 

1×Dc-mnKvix cÖ‡KŠkjx, ‡MÖW-10 

1×Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi মুদ্রাক্ষনরক 

1×Awdm mnvqK 

 

1× ‡WcywU gvm UªvbwRU BwÄwbqvi 

(GgAviwU), ‡MÖW- 7 

1×mnKvix gvm UªvbwRU BwÄwbqvi 

(GgAviwU), ‡MÖW-9 

1×Dc-mnKvix cÖ‡KŠkjx, †MÖW-10 

1×Awdm mnKvix Kvg  

Kw¤úDUvi মুদ্রাক্ষনরক 

 

1× ‡WcywU gvm UªvbwRU cøvbvi 

(weAviwU), ‡MÖW-7 

1×mnKvix gvm UªvbwRU cøvbvi 

(weAviwU), ‡MÖW-9 

1×Dc-mnKvix cÖ‡KŠkjx, ‡MÖW-10 

1×Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi মুদ্রাক্ষনরক 

1× ‡WcywU gvm UªvbwRU BwÄwbqvi 

(weAviwU), ‡MÖW-7 

1×mnKvix gvm UªvbwRU BwÄwbqvi 

(weAviwU), ‡MÖW-9 

1×Awdm mnKvix Kvg Kw¤ 

মুদ্রাক্ষনরক 

1×Awdm mnvqK 

 



   
  
 

-24- 

 

1× mnKvix cwiPvjK, ‡MÖW-9 

1×cÖkvmwbK Kg©KZ©v, †MÖW-10 

2×Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi মুদ্রাক্ষনরক 

1×‡Wmcvm ivBUvi 

4×Mvox PvjK (fvix), cyj 

2×Mvox PvjK (fvix), cyj 

1×Awdm mnvqK 

4×wbivcËv cÖnix   

 

1× Dc-cwiPvjK (cÖkvmb), 

‡MÖW- 5 

1×cÖkvmwbK Kg©KZ©v, †MÖW-10 

1×Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

1×Awdm mnvqK 

1×wbe©vnx g¨vwR‡óªU, †MÖW-6 

1×mnKvix cwiPvjK, ‡MÖW-9 

1×Awdm mnKvix Kvg Kw¤úDUvi 

মুদ্রাক্ষনরক 

1×Awdm mnvqK 

1× wnmve I A_© Kg©KZ©v, 

†MÖW-5 

1×Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

1×Awdm mnvqK 

1× Dc-cwiPvjK (AwWU), 

 ‡MÖW- 5 

1×cÖkvmwbK Kg©KZ©v, †MÖW-10 

1×Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

1×Awdm mnvqK 

 

cwiPvjK (cÖkvmb) 

‡MÖW-4 

‡gvU Rbej-51 

 

 

1× wmwb: mn: wnmve I 

A_© Kg©KZ©v, †MÖW-7 

1×mnKvix wnmve I A_© 

Kg©KZ©v, †MÖW-9 

1×GKvDb‡U›U 

2×GKvD›Um K¬vK© 

2×Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi মুদ্রাক্ষনরক 

1×Awdm mnvqK 

 

1× mnKvix cwiPvjK, ‡MÖW-9 

1×cÖkvmwb KKg©KZ©v, †MÖW- 10 

1×‡óvi wKcvi, †MÖW-12 

1×mnKvix †óviwKcvi, †MÖW-14 

1×Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi মুদ্রাক্ষনরক 

1×Awdm mnvqK 

2×wK¬bvi 
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১০। র্ির্ির্সএ ভবন 

সিজগাাঁও এ ০২ (দুই) র্বর্া ভূর্মি উপি ১৫৯.৩৭ সকার্ি িাকা বযবয় র্ির্ির্সএ’ি ১৩ িলা অর্ফস ভবন সড়ক ও 
জনপথ্ অর্ধদপ্তি কিত িক র্িবপার্জি ওয়াকি র্হবসবব র্নমিাণ কিা হবে। র্ঠকাদািী প্রর্িষ্ঠান National 
Development Engineers Ltd সক গি ০৪-০৬-২০১৭ িার্িবে কার্িাবদশ প্রদান কিা হবয়বছ। মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী র্ভর্িও কনফাবিন্স এি মাধযবম ৩০ অবক্টাবি ২০১৮ িার্িবে র্ির্ির্সএ অর্ফস ভববনি র্নমিাণ কাবজি 
শুভ উবদ্বাধন কবিন। জুন, ২০২২ মোস প ঝন্ত সোমবঝক অগ্রগমত হক্য়ক্ছ ৮৬.৬০% যতোংয ।  

 

র্চত্র নিং- ০৩ : মনমঝোিোধীন মিমিমসএ অমফস ভবন সমু্মখদৃযে 
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র্চত্র নিং- ০৪ : মিমিমসএ অমফস ভবন মনমঝোিোধীন মসমজদ 

 

১১। প্রর্শক্ষণ 

ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ (র্ির্ির্সএ) এি কমিকিিা ও কমিচািীবদি ০১ জুলাই, ২০২১ হবি ৩০ জুন, ২০২২ 
পর্িন্ত অভযন্তিীণ প্রর্শক্ষণ  

ক্র: 
নং 

প্রর্শক্ষণ কমিসূচীি নাম 
প্রর্শক্ষবণি 

সময়াদ 
সিংস্থাি 
নাম 

অিংশগ্রহণকািীি 
সিংেযা 

১। “তথ্ে অমধকোর আইন,২০০৯” সিংক্রান্ত  প্রমযক্ষি ২৪-১০-২০২১ মিমিমসএ ৩০ জন 

২। ই-নমথ্ প্রমযক্ষি ৩১-১০-২০২১ মিমিমসএ ৩০ জন 

৩। “জোতীয় শুদ্ধোচোর শকৌযল” ১০-১১-২০২১ মিমিমসএ ৩০ জন 

৪। 
কমঝকতঝো ও কমঝচোরীক্দর অমভক্ োগ ও প্রমতকোর 
বেবস্থো এবং মজআরএস সফিওয়েোর মবষয়ক প্রমযক্ষি 

০৯-১১-০২১ মিমিমসএ ৩০ জন 

৫। 
কমঝকতঝো ও কমঝচোরীক্দর অমভক্ োগ ও প্রমতকোর 
বেবস্থো এবং মজআরএস সফিওয়েোর মবষয়ক প্রমযক্ষি 

১৫-১২-২০২১ মিমিমসএ ৩০ জন 

৬। 
ই-গভঝনেোন্স ও উদ্ভোবন কমঝ-পমরকল্পনো বোস্তবোয়ন, 
ইক্নোক্ভযন সংক্রোন্ত 

২২-১২-২০২১ মিমিমসএ ৩০ জন 
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ক্র: 
নং 

প্রর্শক্ষণ কমিসূচীি নাম 
প্রর্শক্ষবণি 

সময়াদ 
সিংস্থাি 
নাম 

অিংশগ্রহণকািীি 
সিংেযা 

৭। 
ই-গভঝনেোন্স ও উদ্ভোবন কমঝ-পমরকল্পনো বোস্তবোয়ন, 
ইক্নোক্ভযন সংক্রোন্ত 

২৩-১২-২০২১ মিমিমসএ ৩০ জন 

৮। 

সসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি (র্সর্িবজনস্  চািিাি) 
বাস্তাবায়বন সম্পতক্তিা ও সবচিনিা বতর্দ্ধ র্বষয়ক 
কমি-পর্িকল্পনা, সসবাসমূহ কার্িকিভাবব প্রদাবনি 
জনয অর্ধকিি ধািণা প্রদান ও দক্ষিা বতর্দ্ধ 
কমিপর্িকল্পনা ২০২১-২২ র্বষয়ক প্রমযক্ষি 

২৯-১২-২০২১ মিমিমসএ ৩০ জন 

৯। 
জোতীয় শুদ্ধোচোর শকৌযল এর অন্তভুঝি “সুযোসন” 
প্রমযক্ষি 

২২-০৩-২০২২ মিমিমসএ ৩০ জন 

১০। 
কমঝকতঝো ও কমঝচোরীক্দর অমভক্ োগ ও প্রমতকোর 
বেবস্থো এবং মজআরএস সফিওয়েোর মবষয়ক প্রমযক্ষি 

৩১-০৩-২০২২ মিমিমসএ ৩০ জন 

১১। 
২০২০-২১ অথ্ঝ বছক্রর এমপএ এর মরক্পোমিং ও 
প্রমোিক দোমখল সংক্রোন্ত 

৩১-০৩-২০২২ মিমিমসএ ৩০ জন 

১২। 

সসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি (র্সর্িবজনস্  চািিাি) 
বাস্তাবায়বন সম্পতক্তিা ও সবচিনিা বতর্দ্ধ র্বষয়ক 
কমি-পর্িকল্পনা, সসবাসমূহ কার্িকিভাবব প্রদাবনি 
জনয অর্ধকিি ধািণা প্রদান ও দক্ষিা বতর্দ্ধ 
কমিপর্িকল্পনা ২০২১-২২ র্বষয়ক প্রমযক্ষি 

১৭-০৪-২০২২ মিমিমসএ ৩০ জন 

১৩। 

সসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি (র্সর্িবজনস্  চািিাি) 
বাস্তাবায়বন সম্পতক্তিা ও সবচিনিা বতর্দ্ধ র্বষয়ক 
কমি-পর্িকল্পনা, সসবাসমূহ কার্িকিভাবব প্রদাবনি 
জনয অর্ধকিি ধািণা প্রদান ও দক্ষিা বতর্দ্ধ 
কমিপর্িকল্পনা ২০২১-২২ র্বষয়ক প্রমযক্ষি 

১২-০৫-২০২২ মিমিমসএ ৩০ জন 

১৪। “তথ্ে অমধকোর আইন,২০০৯” সিংক্রান্ত  প্রমযক্ষি ১৭-০৫-২০২১ মিমিমসএ ৩০ জন 

১৫। “তথ্ে অমধকোর আইন,২০০৯” সিংক্রান্ত  প্রমযক্ষি ১৯-০৫-২০২১ মিমিমসএ ৩০ জন 

১৬। 
ই-গভঝনেোন্স ও উদ্ভোবন কমঝ-পমরকল্পনো বোস্তবোয়ন, 
ইক্নোক্ভযন সংক্রোন্ত 

২৫-০৫-২০২২ মিমিমসএ ৩০ জন 
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ক্র: 
নং 

প্রর্শক্ষণ কমিসূচীি নাম 
প্রর্শক্ষবণি 

সময়াদ 
সিংস্থাি 
নাম 

অিংশগ্রহণকািীি 
সিংেযা 

১৭। 
ই-গভঝনেোন্স ও উদ্ভোবন কমঝ-পমরকল্পনো বোস্তবোয়ন, 
ইক্নোক্ভযন সংক্রোন্ত 

২৬-০৫-২০২২ মিমিমসএ ৩০ জন 

১৮। 

সসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি (র্সর্িবজনস্  চািিাি) 
বাস্তাবায়বন সম্পতক্তিা ও সবচিনিা বতর্দ্ধ র্বষয়ক 
কমি-পর্িকল্পনা, সসবাসমূহ কার্িকিভাবব প্রদাবনি 
জনয অর্ধকিি ধািণা প্রদান ও দক্ষিা বতর্দ্ধ 
কমিপর্িকল্পনা ২০২১-২২ র্বষয়ক প্রমযক্ষি 

০৬-০৬-২০২২ মিমিমসএ ৩০ জন 

১৯। 
কমঝকতঝো ও কমঝচোরীক্দর অমভক্ োগ ও প্রমতকোর 

বেবস্থো এবং মজআরএস সফিওয়েোর মবষয়ক প্রমযক্ষি 
১৯-০৬-২০২২ মিমিমসএ ৩০ জন 

২০। সমসোমময়ক মবষক্য় লোমনঝং শসযন ৬মি 

 Bus Route Rationalization ১৩-১২-২০২১ মিমিমসএ ৩০ জন 

 
 

RSTP ১৩-১২-২০২১ মিমিমসএ ৩০ জন 

iBus++ ১৯-১২-২০২১ মিমিমসএ ৩০ জন 

Road Safety ২০-১২-২০২১ মিমিমসএ ৩০ জন 

GIS ২১-১২-২০২১ মিমিমসএ ৩০ জন 

 Traffic Circulation ২১-১২-২০২১ মিমিমসএ ৩০ জন 
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০১ জুলাই,২০২১ হবি ৩০ জুন, ২০২২ পর্িন্ত  অনেোনে সংস্থোয় শট্রমনং কো ঝক্রম 

ক্র: 
নিং: 

প্রর্শক্ষণ কমিসূচীি নাম প্রর্শক্ষবণি সময়াদ 
উবদযাগী সিংস্থা/ 
এবজন্সীি নাম 

র্ির্ির্সএ হবি 
অিংশগ্রহকািীি 

সিংেযা 

১। 
Project Management মবষয়ক On 
Line প্রমযক্ষি 

২৮-৩০ অক্টোবর, 
২০২১ 

মবআইএম ১জন 

২। 
“শপনযন ও আমথ্ঝক বেবস্থোপনো” 
মবষক্য় প্রমযক্ষি 

৩-৪ নক্ভম্বর, ২০২১ মবআইএম ১জন 

৩। e-GP Procurement Entity (PE) 
users প্রমযক্ষি 

১৪-১৮ নক্ভম্বর, ২০২১ মসমপমিইউ ১জন 

৪। 
“জািীয় শুদ্ধাচাি সকৌশল” র্বষয়ক 
প্রমযক্ষি 

২০ নক্ভম্বর, ২০২১ মবআইএম ১জন 

৫। 
প্রকল্প পমরকল্পনো, প্রিয়ন ও বোস্তবোয়ন 
মমনিমরং যীষঝক প্রমযক্ষি 

০১ মিক্সম্বর, ২০২১ 
সড়ক পমরবহন ও 
মহোসড়ক মবভোগ 

২ জন 

৬। 

জোপোক্ন অনুক্ষ্ঠয় Issue-focused 
Training Course on Urban 
Public Transport যীষঝক অন লোইন 
প্রমযক্ষি 

১৪-১৮ জোনুয়োমর, 
২০২২ 

সড়ক পমরবহন ও 
মহোসড়ক মবভোগ 

১জন 

৭। 
iBAS++ এর উন্নয়ন বোক্জি বোস্তবোয়ন 
মবষয়ক প্রমযক্ষি 

১৩-১৪ মিক্সম্বর, ২০২১ 
অথ্ঝ মবভোগ 

অথ্ঝ মন্ত্রিোলয় 
২ জন 

৮। 
iBAS++ এর বোক্জি প্রিয়ন মমিউক্ল 
িোিো এমর মবষক্য় প্রমযক্ষি 

১৬ জোনুয়োমর, ২০২২ অথ্ঝ মবভোগ 
অথ্ঝ মন্ত্রিোলয় 

৩ জন 

৯। 
“Women in Leadership” মবষয়ক 
প্রমযক্ষি 

২৩-২৪ শফব্রুয়োমর, 
২০২২ 

মবআইএম ১জন 

১০। 
“সরকোমর মনরীক্ষো ও উন্নততর আমথ্ঝক 
বেবস্থোপনো” মবষক্য় প্রমযক্ষি 

৮-৯ এমপ্রল, ২০২২ মবআইএম ০২ জন 
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ক্র: 
নিং: 

প্রর্শক্ষণ কমিসূচীি নাম প্রর্শক্ষবণি সময়াদ 
উবদযাগী সিংস্থা/ 
এবজন্সীি নাম 

র্ির্ির্সএ হবি 
অিংশগ্রহকািীি 

সিংেযা 

১১। 
ADP/RADP Management 
System (AMS) এর End User 
প্রমযক্ষি 

২৯-৩০ শম,২০২২ 
পমরকল্পনো 

কমমযন, কো ঝক্রম 
মবভোগ 

০২ জন 

১৩। 
“Accounts Management for 
Staff & Executive” যীষঝক 
প্রমযক্ষক্ি 

১০-১১ জুন, ২০২২ মবআইএম ১ জন 

১৪। 
“সরকোমর অমফস বেবস্থোপনো ও দক্ষতো 
উন্নয়ন” প্রমযক্ষি 

২৬-২৭ জুন, ২০২২ মবআইএম ৩জন 

শিমবল নং-০৪ 

১২। শসমমনোর ও কমঝযোলো আক্য়োজন 

পমরবহন বেবস্থোক্ক সুষু্ঠ ও সুসংগমিত করক্ত সংমিষ্ট শস্টকক্হোল্ডোরক্দর সমমিতভোক্ব কোজ করোর শকোন মবকল্প 
শনই। পমরবহন বেবস্থোক্ক উন্নত ও  ুক্গোপক্ োগী করোর লক্ক্ষে সংমিষ্টক্দর মতোমত গ্রহি এবং পরোমযঝ প্রদোক্নর 
মনমমি মিমিমসএ কতৃঝক শমোি ৫মি কমঝযোলো সম্পন্ন করো হক্য়ক্ছ।  

 

ক্র 
নং 

কমঝযোলো /শসমমনোর তোমরখ 
উক্দেোগী 
সংস্থো 

অিংশগ্রহণকািীি 
সংখেো 

১। “৪থ্ঝ মযল্প মবপ্ল্ক্বর উপক্ োগী উক্দেোগ গ্রহক্ির 
মনমমি সম্ভোবে শক্ষত্র ও সংমিষ্ট প্র ুমি মচমিতকরি” 
যীষঝক কমঝযোলো 

২৫ এমপ্রল, ২০২২ মিমিমসএ ৩০ জন 

২। “ঢোকো মহোনগরীক্ত কো ঝকর বোইসোইক্কল 
শনিওয়োকঝ বোস্তবোয়ক্ন করিীয়” যীষঝক  কমঝযোলো 

৩১ শম, ২০২২ মিমিমসএ ৩৫ জন 

৩। “৪থ্ঝ মযল্প মবপ্ল্ক্বর উপক্ োগী উক্দেোগ গ্রহক্ির 
মনমমি সম্ভোবে শক্ষত্র ও সংমিষ্ট প্র ুমি মচমিতকরি” 
যীষঝক কমঝযোলো 

১৬ জুন ২০২২ মিমিমসএ ২৫ জন 
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ক্র 
নং 

কমঝযোলো /শসমমনোর তোমরখ 
উক্দেোগী 
সংস্থো 

অিংশগ্রহণকািীি 
সংখেো 

৪। “৪থ্ঝ মযল্প মবপ্ল্ক্বর উপক্ োগী উক্দেোগ গ্রহক্ির 
মনমমি সম্ভোবে শক্ষত্র ও সংমিষ্ট প্র ুমি মচমিতকরি” 
যীষঝক কমঝযোলো 

২১ জুন ২০২২ মিমিমসএ ২৪ জন 

৫। “৪থ্ঝ মযল্প মবপ্ল্ক্বর উপক্ োগী উক্দেোগ গ্রহক্ির 
মনমমি সম্ভোবে শক্ষত্র ও সংমিষ্ট প্র ুমি মচমিতকরি” 
যীষঝক কমঝযোলো 

২৯ জুন ২০২২ মিমিমসএ ২৫ জন 

  

 অথ্ঝননমতক সম্পকঝ মবভোগ কতৃঝক আক্য়োমজত ২৮-২৯ অক্টোবর ২০২১ তোমরখ সমক্য় Virtual Regional 

Workshop on Sustainable, Inclusive and Resilient Urban Passenger Transport: 

Preparing for Post-Pandemic Mobility in Asia কমঝযোলোয় মিমিমসএ এর ০১ জন কমঝকতঝো 

অংযগ্রহি কক্রন। 

 চীন সরকোক্রর উক্দেোক্গ Seminar on Road Safety and Traffic Management for Bangladesh 

যীষঝক শসমমনোর-এ ১-১৪ মিক্সম্বর ২০২১ মিমিমসএ’র ১জন কমঝকতঝো অংযগ্রহি কক্রন। 

 মবএফআইমস Korea এর শ ৌথ্ উক্দেোক্গ “Sustainable City Development Through SMART 

Transportation in Busan Korea যীষঝক On Line International Program; ৩০ মিক্সম্বর ২০২১     

মিমিমসএ এর ০১ জন কমঝকতঝো অংযগ্রহি কক্রন। 

 অথ্ঝ মবভোগ কতৃঝক আক্য়োমজত iBAS++ এর প্রিয়ন মমিউক্ল িোিোএমর মবষক্য় প্রমযক্ষি কমঝযোলোয় ১০ 

জোনুয়োমর ২০২২ মিমিমসএ এর ০২ জন কমঝকতঝো অংযগ্রহি কক্রন। 

 অথ্ঝ মবভোগ কতৃঝক আক্য়োমজত বোক্জি পমরপত্র-১ এর উপর অনুক্ষ্ঠয় মবক্যষ প্রমযক্ষি কমঝযোলোয় ১৩ জোনুয়োমর 

২০২২ মিমিমসএ এর ০৩ জন কমঝকতঝো অংযগ্রহি কক্রন। 

 এসপোয়োর িু ইক্নোক্ভি (এিুআই) শপ্রোগ্রোম কতৃঝক আক্য়োমজত চতুথ্ঝ মযল্প মবপ্ল্ব মবষয়ক কমঝযোলোয় ০২ মোচঝ 

২০২২ মিমিমসএ এর ০৩ জন কমঝকতঝো অংযগ্রহি কক্রন। 

 সড়ক ও জনপথ্ মবভোক্গর উক্দেোক্গ ২৯-৩০ মোচঝ ২০২২ প ঝন্ত শস্টকক্হোল্ডোরক্দর সমিক্য় একমি 

“Workshop for Capacity Building and understanding of the project” শসমমনোর ও ওয়োকঝযপ-

এ মিমিমসএ এর ০৩ জন কমঝকতঝো অংযগ্রহি কক্রন। 
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তনর্িকিা ও র্শষ্টাচাি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ, িার্িেোঃ ১৯/০৬/২০২২ 

 

বোস রুি ফ্রোঞ্চোইজ পোইলমিং ঢোকো নগর পমরবহন চোলকক্দর ওমরক্য়ক্ন্টযন প্রমযক্ষি, িার্িেোঃ ২৪/১২/২০২১ 
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চোলকক্দর সক্চতনতো বৃমদ্ধ ও সোমভঝক্সর মোন উন্নয়ক্নর লক্ক্ষে প্রমযক্ষি, মহোখোমল ট্রোমফক শজোন,  
তোমরখোঃ ৩০/০৬/২০২২ 

 

১৩। র্দবস পালন  

ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ িাষ্ট্রীয় ও আন্তজিার্িক র্বর্ভন্ন র্দবসসমূহ র্থ্ার্থ্ গুরুবত্বি সাবথ্ পালন কবি 

থ্াবক। র্দবসসমূহোঃ  

 জািীয় সশাক র্দবস-২০২১। 

 র্বর্শ্ বযর্ক্তগি গার্ড়মুক্ত র্দবস। 

 সশে িাবসল র্দবস। 

 জার্িি র্পিা বিবনু্ধ সশে মুর্জবুি িহমান এি জন্ম র্দবস ও জািীয় র্শশু র্দবস ২০২২। 

 

জািীয় সশাক র্দবস ২০২১ 
 

স্বাধীনিাি স্থপর্ি, মুর্ক্তরু্বদ্ধি সবিার্ধনায়ক, সবিকাবলি সবিবেষ্ঠ বোঙোমল, জার্িি র্পিা বিবনু্ধ সশে মুর্জবুি িহমান 

এাঁি ৪৬িম শাহাদি বার্ষিকীবি জািীয় সশাক র্দবস পালবনি লবক্ষয ১৫ আগষ্ট ২০২১ িার্িে সিাজ ির্ববাি সবলা 

১১.০০ র্র্িকায় ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ (র্ির্ির্সএ) কার্িালবয় র্ববশষ সমানাজাি, আক্লোচনো সভো ও শদোয়ো 

মোহমফল অনুমষ্ঠত হয়। আবলাচনা সভায় জার্িি র্পিা বিবনু্ধ সশে মুর্জবুি িহমানসহ ১৯৭৫ সাবলি ১৫ আগস্ট 
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সভাি িাবত্র জার্িি র্পিাি পর্িবাবিি সর্ সকল সদসয ও আত্মীয়-স্বজন শহীদ হবয়বছন িাবদি স্মতর্িি প্রর্ি র্বনম্র 

েদ্ধা জানাবনা হয়। সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি অর্ির্িক্ত সর্চব জনাব সমাোঃ জার্কি সহাবসন সহ 

র্ির্ির্সএ’ি সকল কমিকিিা-কমিচািী অনুষ্ঠোক্ন উপমস্থত মছক্লন।    
 

 

জািীয় সশাক র্দবস উপলবক্ষয র্ির্ির্সএ এি সকবলি অিংশগ্রহবণ আবলাচনা সভা ও সদায়া মাহর্ফল অনুষ্ঠান 
তোমরখ: ১৫ আগস্ট, ২০২১ 

র্বর্শ্ বযর্ক্তগি গার্ড়মুক্ত র্দবস ২০২১ 

“গিপমরবহক্ন ও শহূঁক্ি চমল বেমিগত গোমড় সীমমত কমর” সিাগাবন ২২ সসবেম্বি ২০২১ র্বর্শ্ বযর্ক্তগি গার্ড়মুক্ত 

র্দবস উদর্াপন কিা হয়। মবশ্ব বেমিগত গোমড়মুি মদবস উপলক্ক্ষ কমঝযোলোর আক্য়োজন করো হয়। আক্য়োমজত 

কমঝযোলোয় উপমস্থত মছক্লন সড়ক পমরবহন ও মহোসড়ক মবভোক্গর সমচব জনোব শমোোঃ নজরুল ইসলোম। সভোপমতত্ব 

কক্রন মিমিমসএ’র মনবঝোহী পমরচোলক খন্দকোর রোমকবুর রহমোন।  এ মদবস উপলক্ক্ষ রোজধোনীর মোমলবোগ-মখলগোূঁও 

এলোকোয় পদ োত্রো আক্য়োজন করো হয়। পদ োত্রো অনুষ্ঠোক্ন প্রধোন অমতমথ্ মছক্লন ঢোকো উির মসমি কক্পঝোক্রযন এর 

মোননীয় শময়র জনোব আমতকুল ইসলোম। প্রায় ৬০ মি সবসিকার্ি সিংস্থা এবিং র্ির্ির্সএ সর্ৌথ্ভাবব এ র্দবসর্ি 

উদর্াপন কবি।  
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র্বর্শ্ বযর্ক্তগি গার্ড়মুক্ত র্দবস ২০২১ পদর্াত্রাি শুভ উবদ্বাধন  

 

র্বর্শ্ বযর্ক্তগি গার্ড়মুক্ত র্দবস ২০২১ উদর্াপন অনুষ্ঠান 
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"র্বর্শ্ বযর্ক্তগি গার্ড়মুক্ত র্দবস" উদর্াপন উপলবক্ষয িচনা প্রর্িবর্ার্গিা 

স্বাধীনিাি সুবণি জয়ন্তী ও মুর্জব ববষিি সগৌিববাজ্জ্বল উিীপনায় ২২ সসবেম্বি-২০২১ “র্বর্শ্ বযর্ক্তগি গার্ড়মুক্ত 

র্দবস” উদর্াপন উপলবক্ষয বযর্ক্তগি গার্ড় বযবহাি সীর্মিকিবণ সবচিনিা সতর্ষ্টি লবক্ষয ৮ম সথ্বক ১০ম সেণীি 

র্শক্ষাথ্িীবদি মবধয "বযর্ক্তগি গার্ড় নয়, গণপর্িবহবন ও সহাঁবি সু্কবল সর্বি চাই" মযক্রোনোক্ম িচনা প্রর্িবর্ার্গিাি 

আবয়াজন কিা হয়।  

 

র্বর্শ্ বযর্ক্তগি গার্ড়মুক্ত র্দবস উপলবক্ষয িচনা প্রর্িবর্ার্গিা 
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সশে িাবসল র্দবস:  
শযখ রোক্সল মদবস উপলক্ক্ষে ১৮ অক্টোবর, ২০২১ তোমরখ শবলো ৩:০০ ঘমিকোয় মিমিমসএ’র মনবঝোহী পমরচোলক 
খন্দকোর রোমকবুর রহমোক্নর সভোপমতক্ত্ব মিমিমসএ’র সভোকক্ক্ষ একমি আক্লোচনো সভোর আক্য়োজন করো হয়।   

 

শযখ রোক্সল মদবস উদ োপন 

জার্িি র্পিা বিবনু্ধ সশে মুর্জবুি িহমান এি জন্ম র্দবস ও জািীয় র্শশু র্দবস ২০২২ 

 

১৭ই মোচঝ ২০২২ স্বোধীনতোর মহোন স্থপমত জোমতর মপতো বঙ্গবনু্ধ শযখ মুমজবুর রহমোন এূঁর জন্মবোমষঝকী ও জোতীয় 

মযশু মদবস ২০২২ উপলক্ক্ষ মিমিমসএ’র কমঝকতঝো-কমঝচোরীক্দর সন্তোনক্দর মচত্রোঙ্কন, কমবতো আবৃমি, শলোগোন প্রস্তুত ও 

মবক্যষ শমোনোজোত মবষক্য় প্রমতক্ োমগতোর আক্য়োজন করো হয়। অনুষ্ঠাবন সভাপর্িত্ব কবিন জনাব নীমলমো আখতোর, 

মনবঝোহী পমরচোলক, মিমিমসএ। প্রমতক্ োমগতোয় মবজয়ীক্দর হোক্ত পুরস্কোর তুক্ল শদয়ো হয়। এ ছোড়োও স্বাধীনিাি 

সুবণিজয়ন্তী উপলবক্ষয ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ র্ির্ির্সএ এি ওবয়ব সাইবি  সুবণিজয়ন্তী কণিাি স্থাপন কিা 

হবয়বছ। 
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জোমতর মপতো বঙ্গবনু্ধ শযখ মুমজবুর রহমোন এূঁর জন্মবোমষঝকী ও জোতীয় মযশু মদবস ২০২২ উপলক্ক্ষ মচত্রোঙ্কন 
প্রমতক্ োমগতো। তোমরখ: ১৭ই মোচঝ, ২০২২ মি: 

 

১৪। ট্রার্ফক সাকুিবলশন ছাড়পত্র সসবা 
 

(১) র্ির্সইর্স সভা  

ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ আইন ২০১২ এি ৯(চ) উপধািা অনুর্ায়ী বতহত্তি ঢাকায় বহুিল ভবন ও আবাসন 

প্রকবল্প  র্ানবাহন প্রববশ-র্নগিমন ও চলাচল (Traffic Circulation) সিংক্রান্ত নক্সা র্ির্ির্সএ কিত িক অনুবমাদন ও 

এিদ সিংক্রান্ত ছাড়পত্র গ্রহবণি বাধযবাধকিা িবয়বছ।  

উক্ত ট্রার্ফক সাকুিবলশন সিংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদাবনি র্নর্মবত্ত সমগ্র পদ্ধর্িবক র্নবম্নাক্ত ধাবপ ভাগ কিা হবয়বছোঃ 
 আববদন ফিম, সচকর্লস্ট, ছাড়পত্র র্ফ প্রদাবনি প্রজ্ঞাপন দপ্তি/ ওবয়বসাইি হবি সিংগ্রহ।  

 সচকর্লস্ট অনুর্ায়ী সিংরু্র্ক্ত ও ছাড়পত্র র্ফ সহ আববদন ফিম জমা প্রদান (পর্ির্শষ্ট-ক)।    

 আববদবনি সকল িথ্য-উপাবত্তি সর্ঠকিা র্াচাই পূবিক র্ির্ির্সএ হবি সাইি পর্িদশিন। 

 প্রবর্াজয সক্ষবত্র পাওয়াি-পবয়ন্ট সপ্রবজবন্টশন প্রদান।     

 ছাড়পত্র প্রদাবনি র্নর্মবত্ত Traffic Circulation Examining Committee (TCEC)’ি সভায় উপস্থাপন।   

 সাইি পর্িদশিন র্িবপািি ও সকল নকশা পর্িাবলাচনাপূবিক TCEC কর্মর্ি কিত িক র্সদ্ধান্ত গ্রহণ । 

 অনুবমার্দি হবল ছাড়পত্র ইসুয, অনুবমার্দি না হবল িাি কািণ আববদনকািীবক অবর্হিকিণ। 

Traffic Circulation Examining  Committee (TCEC) 
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ট্রোমফক সোকুঝক্লযন গোইিলোইন অনু োয়ী কর্মর্িি সদসয র্নম্নরূপ : 

১। অর্ির্িক্ত র্নবিাহী পর্িচালক (র্িএমর্পর্িআই), র্ির্ির্সএ আহবায়ক 

২। ট্রার্ফক ইর্ির্নয়াি, র্ির্ির্সএ সদসয 

৩। ট্রার্ফক এনবফাসিবমন্ট অর্ফসাি, র্ির্ির্সএ সদসয 

৪। ট্রান্সবপািি প্ল্যানাি, র্ির্ির্সএ সদসয 

৫। সড়ক ও জনপথ্ অর্ধদপ্তি হবি একজন উপরু্ক্ত প্রর্ির্নর্ধ সদসয 

৬। িাজউক হবি একজন উপরু্ক্ত প্রর্ির্নর্ধ    সদসয 

৭। স্থাপিয অর্ধদপ্তি হবি একজন উপরু্ক্ত প্রর্ির্নর্ধ সদসয 

৮। ঢাকা দর্ক্ষণ র্সর্ি কবপিাবিশন হবি একজন উপরু্ক্ত প্রর্ির্নর্ধ  সদসয 

৯। ঢাকা উত্তি র্সর্ি কবপিাবিশন হবি একজন উপরু্ক্ত প্রর্ির্নর্ধ  সদসয 

১০। র্িএমর্প হবি একজন উপরু্ক্ত প্রর্ির্নর্ধ সদসয 

১১। আিবান প্ল্যানাি, র্ির্ির্সএ সদসয সর্চব 

 

কর্মর্িি কার্িপর্ির্ধ  
 প্রস্তার্বি প্রকবল্পি নকশা পিীক্ষা-র্নিীক্ষা কবি সুপার্িশ প্রণয়ন ও নকশা অনুবমাদন।    

 প্রবয়াজবন কর্মর্ি সবিজর্মবন প্রকল্প এলাকা পর্িদশিন কিবব এবিং প্রবয়াজনববাবধ আববদনকািীবক সভায় 

উপর্স্থি থ্াকাি আহবান কিবব।   

 এ বযাপাবি সকান িথ্যার্দ প্রবয়াজন হবল আববদনকািীি র্নকি হবি িথ্য সিংগ্রহ কিবব।   

 প্রবয়াজবন কর্মর্ি উপরু্ক্ত কমিকিিাবক Co-opt কিবি সুপার্িশ কিবি পািবব।  

 কর্মর্িি সদসযগণ প্রবয়াজবন সময় সময় অবকাঠাবমা র্নমিাণকালীন িদাির্ক কিবব।  

 

কর্মর্িি সভা  
 

 প্রর্িমাবস কমপবক্ষ একর্ি সভা আবয়াজন কিবি হবব। প্রবয়াজবন একার্ধক সভা আবয়াজন কিা র্াবব।  

 সভায় কর্মর্িি নূযনিম দুই িত িীয়ািংশ সদসয উপর্স্থি থ্াকবি হবব। 

 কর্মর্িি সভাি র্সদ্ধান্ত অনুর্ায়ী সকান নকশা অনুবমাদবনি জনয উপরু্ক্ত ববল র্বববর্চি হবল কর্মর্িি উপর্স্থি 

সকল সদসয নকশায় স্বাক্ষি কিববন। 

 কর্মর্িি সভাি র্সদ্ধান্ত আববদনকািীি র্নকি পত্র মািফি সপ্রিণ কিা হয়।  
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২ ছাড়পবত্রি পর্িসিংেযান

প্রকল্প

২০১৯-২০২০ ১০ ৬ ১৬ 
২০২০-২০২১ ৩ ৫ ৮  
২০২১-২০২২ ১ ১ ২ 

শমোি ৬২৮ ৪১ ৬৭১ 
 

১৫। আিএসর্ির্প সিংক্রান্ত িথ্য  

ঢাকা মহানগিী ও পার্শ্িবিিী এলাকাি জনয একর্ি পর্িকর্ল্পি ও সমর্ন্বি আধুর্নক পর্িবহণ বযবস্থা গবড় সিালা 
এবিং ঢাকা মহানগিীি অভযন্তিীণ সড়ক সনিওয়াকি উন্নয়ন, মহানগিীবি র্ানবাহন প্রববশ ও র্নগিমন, মহাসড়বকি 
র্ানজি র্নিসন ও আধুর্নক গণপর্িবহণ বযবস্থা প্রবিিবনি লবক্ষয ২০০৫ সাবল ২০ বছি সময়ার্দ ‘সকৌশলগি 
পির্বহন পর্িকল্পনা’ (Strategic Transport Plan বা STP) প্রণয়ন কিা হয়। STP র্িন ধাবপ [ধাপ-১: ২০০৫-
২০০৯, ধাপ-২: ২০১০-২০১৪, ধাপ-৩(ক): ২০১৫-২০১৯ এবিং ধাপ-৩ (ে): ২০২০-২০২৪] বাস্তবায়বনি জনয গ্রহণ 
কিা হবয়র্ছল। STP ২০০৮ সাবল অনুবমার্দি হয়। প্রথ্ম ধাবপ সকানও কাজ কিা সম্ভব হয়র্ন। 

বিিমান সিকাি ২০০৯ সাবল ক্ষমিা গ্রহবণি পি STP সি সর্-সকল সুপার্িশ কিা হবয়বছ িাি মবধয অগ্রার্ধকাি 
র্ভর্ত্তবি সমবট্রাবিল বাস্তবায়বনি জনয প্রকল্প গ্রহণ কবি। এছাড়া গাজীপুি সথ্বক এয়ািবপািি পর্িন্ত বাস ি যার্পি 
ট্রানর্জি এবিং কুর্ড়ল ইন্টািবচি র্নমিাণ অনযিম। 

গি ২৯ আগস্ট ২০১৬ িার্িবে সিংবশার্ধি STP মর্ন্ত্রপর্িষদ সভায় অনুবমার্দি হয়। ঢাকা মহানগিী ও পার্শ্িবিিী 
এলাকায় প্রর্ির্দন প্রায় ৩০ র্মর্লয়ন র্ট্রপ তির্ি হয়। সিংবশার্ধি STP অনুর্ায়ী ২০২৫ সাবল ৪২ র্মর্লয়ন র্ট্রপ 
এবিং ২০৩৫ সাবল ৫২ র্মর্লয়ন র্ট্রপ তির্ি হবব। এই র্বশাল পর্িবহণ চার্হদা সমিাবনাি জনয সিংবশার্ধি STP সি 
স্বল্প, মধয ও দীর্িবময়াদী প্রকল্প গ্রহবণি সুপার্িশ কিা হবয়বছ। সিংবশার্ধি STP এি আওিায় পর্িায়ক্রবম ৫র্ি 
Mass Rapid Transit (MRT) ২র্ি Bus Rapid Transit (BRT), ৩র্ি র্িিং সিাি, ৮র্ি সির্িয়াল সড়ক, ৬র্ি 
এক্সবপ্রসওবয়, ২১ র্ি ট্রান্সবপাবিিশন হাব র্নমিাণ কিা হবব এবিং ট্রার্ফক মযাবনজবমন্ট, ট্রার্ফক সসফর্ি বযবস্থা উন্নয়ন 
কিা হবব ও বাস পর্িবহণ সসক্টি পুনগিঠন কিা হবব। 
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সকৌশলগি পর্িবহণ পর্িকল্পনা STP সিংবশাধন ও হালনাগাদ কিাি সাবথ্ ২০০৫ সাবল প্রণীি Urban 
Transport Policy এবিং  Institutional Development Report  হালনাগাদ কিা হবয়বছ। 

ঢাকা মহানগিীি ও পার্শ্িবিিী এলাকাি র্ানজি র্নিসন এবিং সমর্ন্বি পর্িবহণ পর্িকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়বনি 
জনয সিংবশার্ধি STP সি উর্ল্লর্েি সর্ সকানও প্রকল্প সর্ সকানও উন্নয়ন সিংস্থা বাস্তবায়ন কিবি  পািবব। িবব 
সিংবশার্ধি STP এি বাইবি সকান প্রকল্প গ্রহণ কিা র্াবব না। ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিিত পক্ষ আইন ২০১২ 
অনুর্ায়ী ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ প্রকল্প গ্রহবণি সম্মর্ি প্রদান ও বাস্তবায়ন সমন্বয় সাধন কিবব। 

আিএসর্ির্প-সি সুপার্িশকত ি উবল্লেবর্াগয প্রকল্প সমূবহি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

 

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অগ্রগর্ি 
শমক্ট্রোক্রল লোইন ০৬  
(উত্তিা ৩য় পবি হবি 

মর্ির্র্ল পর্িন্ত 
Alignment) 

 
বাস্তবায়নকািী সিংস্থাোঃ 

র্িএমর্ির্সএল 

 র্ির্ির্সএ এ প্রকবল্পি প্রাক সম্ভাবযিা র্াচাই কবি। র্ির্ির্সএ আইন ২০১২ 
এি ধািা ১৯ অনুসাবি র্ির্ির্সএ ঢাকা ও এি পার্শ্িবিিী এলাকায় শমক্ট্রোক্রল 
র্নমিাণ ও পর্িচালনাি লবক্ষয ঢাকা মাস ট্রানর্জি সকাম্পার্ন গঠন কিা হয়। 
প্রাক সম্ভাবযিা র্াচাই কিাি পি প্রকল্পর্ি Dhaka Mass Transit 
Company Limited (DMTCL) বাস্তবায়ন কিবছ। র্ির্ির্সএ’ি 
২১/০৪/২০১৯ িার্িবেি ৩৫.০২.০০০০.০১০.৩১.০০৮.১৮-১৩৫ স্মািবকি 
সুপার্িবশি সপ্রর্ক্ষবি সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ ০২/০৭/২০১৯ 
িার্িবে র্িএমর্ির্সএল এি অনুকূবল লাইবসন্স প্রদান কবিবছ।  

 শমক্ট্রোক্রল লাইন-৬ এি রুি এযালাইনবমন্ট মর্ির্র্ল হবি কমলাপুি পর্িন্ত 
বর্ধিিকিবণি প্রর্ক্রয়া চলমান। 

 উত্তিা ৩য় পবি হবি মর্ির্র্ল পর্িন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-
6 বা বািংলাবদবশি প্রথ্ম সমবট্রাবিবলি র্নমিাণ কাবজি সার্বিক গড় অগ্রগর্ি 
৮১.৭০%। MRT Line-6 এর মর্ির্র্ল সথ্বক কমলাপুি পর্িন্ত ১.১৬ 
র্কবলার্মিাি বর্ধিি কিাি র্নর্মবত্ত Detailed Design প ঝন্ত  োবতীয় 
কো ঝক্রম সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। ভ মম অমধগ্রহক্ির কো ঝক্রম চ ড়োন্ত প ঝোক্য় রক্য়ক্ছ। 

 ইক্তোমক্ধে উিরো নথ্ঝ শস্টযন হক্ত আগোরগোূঁও শস্টযন প ঝন্ত অংক্য 
অক্িোক্মমিক শট্রন শপ্রোক্িকযন এবং অক্িোক্মমিক শট্রন অপোক্রযন সম্পন্ন 
হক্য়ক্ছ। শমক্ট্রোক্রক্লর উিরোস্থ মিক্পোক্ত অবমস্থত ১৪মি শট্রন শসক্ির 
প্রক্য়োজনীয় কোমরগমর পরীক্ষো ও ফোংযনোল শিস্ট এবং পোরফরমেোন্স শিস্ট 
চলমোন রক্য়ক্ছ।  
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প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অগ্রগর্ি 

 
   র্চত্রোঃ ২৯ আগস্ট ২০২১ িার্িবে সমবট্রাবিবলি সিস্ট িান  

শমক্ট্রোক্রল লোইন-১ 
(কমলোপুর, রোজোরবোগ, 
মোমলবোগ, রোমপুরো, 

হোমতরমর্ল, বোড্ডো, নতুন 
বোজোোর, নেঝো ( মুনো 

মফউচোর পোকঝ), মখলক্ক্ষত, 
মবমোনবন্দর এবং বসুন্ধরো, 
মোস্তুল, প বঝোচল পমিম, 
প বঝোচল শসন্টোর, প বঝোচল 

িোমমঝনোল) 
বোস্তবোয়নকোরী সংস্থোোঃ 

মিএমমিমসএল  
 

 র্ির্ির্সএ এ প্রকবল্পি প্রাক সম্ভাবযিা র্াচাই কবি। র্ির্ির্সএ’ি 
০৯/০৯/২০২০ িার্িবেি ৩৫.০২.০০০০.০১৬.৪৫.০০১.১৯-৬৫ স্মািবক 
সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগ র্িএমর্ির্সএল এি অনুকূবল লাইবসন্স 
প্রদান কিাি সুপার্িশ কিা হবয়বছ। 

 প্রকল্পর্ি Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)  কিত িক 
বাস্তবায়ন কিা হবে। MRT Line-1 এর র্বমানবন্দি রুি (র্বমানবন্দি 
সথ্বক কমলাপুি) এবিং পূবিাচল রুবিি (নিুন বাজাি সথ্বক র্পিলগি 
র্িবপা) সকল র্বস্তার্িি Study, Survey ও Basic Design, Detailed 
Design এি কাজ সম্পন্ন হবয়বছ। র্িবপা ও র্িবপা এবক্সবস কর্িবিাি 
র্নমিাবণি র্নর্মত্ত ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি সগবজি র্বজ্ঞর্প্ত প্রকার্শি হবয়বছ। 

শমক্ট্রোক্রল লোইন-৫ 
 (উিরোংয) 

(বোমলয়োরপুর, মধুমমত, 
আমমন বোজোর, গোবতমল, 
দোরুসোলোম, মমরপুর-১, 
মমরপুর-১০, মমরপুর-১৪, 
কচুক্ক্ষত, বনোনী, গুলযোন-

২, ভোিোরো) 

 র্ির্ির্সএ এ প্রকবল্পি প্রাক সম্ভাবযিা র্াচাই কবিবছ। 
 প্রকল্পর্ি Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)  কিত িক 

বাস্তবায়ন কিা হবে। Dhaka Mass Rapid Transit Development 
Project (Line-5): Northern Route এি Feasibility Study ও 
Basic Design সম্পন্ন হবয়বছ; র্িবিইল র্িজাইবনি অগ্রগর্ি ৫৯.৩০%। 
ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি কাজ চলমান িবয়বছ। 
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প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অগ্রগর্ি 
বোস্তবোয়নকোরী সংস্থোোঃ 

মিএমমিমসএল 
শমক্ট্রোক্রল লোইন-৫ 

(দমক্ষিোংয) 
(গোবতলী, শিকমনকেোল, 
যেোমলী, আসোদক্গি, 
পোন্থপথ্, কোরওয়োন 
বোজোর, হোমতরমর্ল, 
মনক্কতন, রোমপুরো, 
আফতোবনগর) 

বোস্তবোয়নকোরী সংস্থোোঃ 
মিএমমিমসএল 

 র্ির্ির্সএ এ প্রকবল্পি প্রাক সম্ভাবযিা র্াচাই সম্পন্ন কবিবছ।  
 প্রকল্পর্ি Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)  কিত িক 

বাস্তবায়ন কিা হবে। MRT Line-5: Southern Route এি Project 
এি র্নর্মত্ত Feasibility Study এর অগ্রগমত ৯৭.০০%, ইমিমনয়োমরং 
মিজোইন কোক্জর অগ্রগমত ৬৬.০০%। মবমনক্য়োগ প্রকক্ল্পর মিমপমপ প্রিয়ক্নর 
কোজ চলমোন রক্য়ক্ছ।  
 

শমক্ট্রোক্রল লোইন-২ 
(গোবতলী-শিমরো) 

আরএসমিমপ-২০১৫ এ প্রস্তোমবত এমআরমি লোইন-২ এর রুি এলেোইক্মন্ট 
(আশুমলয়ো-সোভোর-গোবতলী-ঢোকো মবশ্বমবদেোলয়-ফুলবোমড়য়ো-কমলোপুর) 

শমক্ট্রোক্রল লোইন-৪ 
(কমলোপুর-নোরোয়িগি) 

 শমক্ট্রোক্রল লোইন-৪ প্রকক্ল্পর প্রোথ্মমক স্টোমি করোর লক্ক্ষে মিএমপমপ 
প্রস্তুক্তর জক্নে সড়ক পমরবহন ও মহোসড়ক মবভোক্গর মনক্দঝযনো প্রদোক্নর 
অনুক্রোধ জোমনক্য় মিমিমসএ হক্ত পত্র শপ্ররি করো হক্য়ক্ছ।  

মবআরমি লোইন-৩ 
(গোজীপুর, শচৌরোস্তো, 

মবমোনবন্দর, মখলক্ক্ষত, 
কুমড়ল, কেোন্টনক্মন্ট, 
কোকলী, আমতলী, 
মহোখোলী, মবমজক্প্রস, 

মগবোজোর, শবইমল শরোি, 
কোকরোইল, পল্টন, 
গুমলস্তোন, শস্টমিয়োম, 
নয়োবোজোর, কদমতমল, 
সোক্কঝল, মর্লমমল) 

 
বোস্তবোয়নকোরী সংস্থোোঃ 
মিমবআরমিমসএল 

 
 মিমিমসএ এ প্রকক্ল্পর প্রোক সম্ভোবেতো  োচোই কক্রক্ছ। 

গাজীপুি হবি র্বমানবন্দি পর্িন্ত র্বআির্ি লাইন-৩ এি At Grade 
সসকশবনি সার্বিক অগ্রগর্ি: জুন ২০২২ পর্িন্ত ৭৭.০০%।  

মবআরমি লোইন-৭ : আিএসর্ির্পি অন্তভূিক্ত মবআরমি লোইন-৭ এর প্রাক-সম্ভাবযিা সমীক্ষা শীষিক 
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প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অগ্রগর্ি 
(কোপোমসয়ো-নোরোয়িগি)  
 

 

প্রকবল্পি প্রকল্প সমোমপ্ত প্রমতক্বদন (মপমসআর) সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক 
র্বভাবগ সপ্রিণ কয়া হবয়বছ। এ রুবিি এলাইনবমন্ট নািায়ণগি হবি কাপার্সয়া 
(নািায়ণগি – সাইনববািি-পূবিাচল- কাপার্সয়া ) পর্িন্ত।  
 
গত ২১.০২.২০২২ তোমরক্খ সমচব, সড়ক পমরবহন ও মহোসড়ক মবভোক্গর সমচব 
মক্হোদক্য়র সভোপমতক্ত্ব মবআরমি লোইন-৭ এর এলোইনক্মন্ট, মিজোইন ও 
বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত  সভো অনুমষ্ঠত হয়। সভোর কো ঝমববরিী প ঝোক্লোচনো করত: এ 
মবষয় সম্পমকঝত মসদ্ধোন্ত নং-৪.৬ মনক্ে শদয়ো হক্লো-  
মসদ্ধোন্ত ৪.৬: “কমরক্িোক্রর সোইনক্বোিঝ হক্ত প বঝোচল সড়ক অংয রোজউক এবং 
বোকী অংয সওজ অমধদপ্তর বোস্তবোয়ক্নর উক্দেোগ গ্রহন করক্ব। মবষয়মি মিমিমসএ 
হক্ত সমিয়প বঝক ট্রোমফক মিমোক্ন্ডর মভমিক্ত মবআরমি বোস্তবোয়ক্নর উক্দেোগ গ্রহি 
করক্ব”। 
 

ইনাি র্িিংবিাি : 
ইনাি র্িিংবিাি এি 
পর্িমািংশ [আবু্দল্লাহপুি-
ধউি-র্বরুর্লয়া-গাবিলী-
বাবুবাজাি-কদমিলী-
সির্র্িয়া-সপাস্তবগালা-
ফিুল্লা-চাষাড়া-হার্জগি-
র্শমিাইল-সিমিা), ইনাি 
র্িিং সিাি পূবিািংশ ইস্টানি 
বাইপাস (বিমিা-পূবিাচল 
সড়ক-সিিমুে-
আবু্দল্লাহপুি] 

 

ইনাি র্িিং সিাবিি ইস্টানি বাইপাস অিংবশ পার্ন উন্নয়ন সবািি, র্বর্বএ, বািংলাবদশ 
সিলওবয়ি সমন্ববয় বাস্তবায়ন চলমান।   
পার্ন উন্নয়ন সবাবিিি অিংবশ ভূর্ম অর্ধগ্রহণ ও বাাঁধ র্নমিাণ প্রকবল্পি প্রধান অিংশ; 
এছাড়া সেইবনজ চযাবনল ও পাম্প সস্টশন র্নবয় কাজ কিা হবে। উক্ত প্রকল্প 
পার্ন সম্পদ মন্ত্রণালবয় সপ্রিণ কিা হবয়বছ। মন্ত্রণালবয়ি শিিানুর্ায়ী প্রকবল্পি বযয় 
কমাবি পিামশিবকি মাধযবম ভূর্ম অর্ধগ্রহণ মযাপ এবিং ভূর্ম অর্ধগ্রহণ বযয় 
র্নর্দিষ্টকিবণি প্রস্তুর্ি সনয়া হবে। 

বাস্তবায়নকািীোঃ র্বর্বএ/ পার্ন উন্নয়ন সবািি/ বািংলাবদশ সিলওবয়। 
 
সড়ক ও জনপথ্ অর্ধদপ্তি অপি অিংবশ (ইনাি র্িিং সিাবিি ওবয়ষ্টানি অিংশ) 
এলোইনক্মন্ট মনধঝোমরত আক্ছ। “ইনোর মরং শরোি মনমঝোি প্রকল্প” এর মোধেক্ম 
মিক্িইলি মিজোইন এবং সম্ভোবেতো  োচোই এর কোজ সমোপ্ত হক্য়ক্ছ।  
বাস্তবায়নকািী: সওজ 
র্ির্ির্সএ হবি সভা আবয়াজন ও পত্র সপ্রিবণি মাধযবম র্নয়র্মিভাবব ইনাি র্িিং 
সিাবিি অগ্রগর্ি িদাির্ক ও সিংর্িষ্ট সকল সিংস্থাি মবধয সমন্বয় সাধন কিা 
হবে।  
 

র্মিল র্িিং সিাি 
[বহমাবয়িপুি-কালাকার্ন্দ-

আরএসমিমপ-শত বমিঝত র্বর্বএ কিত িক বাস্তবায়নাধীন র্মিল র্িিং সিাবিি ইস্টানি 
পাবিি এর্লবভবিি অিংবশ প্রকবল্পি জনয পিামশিক র্নবয়াগ কিা হবয়বছ।  
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প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অগ্রগর্ি 
৩য় শীিলক্ষযা সসিু- 
মদনপুি- ভূলিা (ঢাক 
বাইপাস হবয়)- কড্ডা 
(গাজীপুি)- বাইপাইল 

(ঢাকা-ইর্পবজি)- 
সহমাবয়িপুি] 

 

বাস্তবায়নকািী: র্বর্বএ 
সওজ কিত িক সহমাবয়িপুি-নবীনগি, ঢাকা-বাইপাস সড়ক (৪৮.০০ র্কবলার্মিাি) 
র্পর্পর্প’ি মাধযবম এবিং নবীনগি-বাইপাইল প্রকল্প র্জওর্বি মাধযবম বাস্তবার্য়ি 
হবে। সহমাবয়িপুি-কালাকার্ন্দ-৩য় শীিলক্ষযা সসিু এবপ্রাচ নিুন এলযাইনবমন্ট 
এবিং সসিু এবপ্রাচ-মদনপুি পুিািন এলযাইনবমন্ট জাপান র্জিুর্জ অন র্পর্পর্প 
সবর্সস এি মাধযবম বাস্তবায়নাধীন। 
বাস্তবায়নকািী: সওজ 
র্ির্ির্সএ হবি সভা আবয়াজন ও পত্র সপ্রিবণি মাধযবম  র্নয়র্মিভাবব ইনাি র্িিং 
সিাবিি অগ্রগর্ি িদাির্ক ও সিংর্িষ্ট সকল সিংস্থাি মবধয সমন্বয় সাধন কিা 
হবে। 
 

আউিাি র্িিং সিাি  আউিাি র্িিং সিাবিি দর্ক্ষণািংশ, পূবিািংশ ও পর্িমািংবশি র্িবিইলি র্িজাইন 
কিাি র্নর্মবত্ত মন্ত্রনালয় কিত িক অনুবমার্দি হবয়বছ। বিিমাবন র্ফর্জর্বর্লর্ি 
স্টার্িি জনয পিামশিক র্নবয়াগ কিা হবয়বছ। 
বাস্তবায়নকািী সিংস্থাোঃ র্ির্ির্সএ 
 

 আউিাি র্িিং সিাবিি উত্তিািংশ RHD সি বাস্তবার্য়ি হবে। উক্ত রুবিি 
প্রাথ্র্মক এলযাইনবমন্ট র্নধিািণ কিা হবয়বছ এবিং র্ফর্জর্বর্লর্ি ষ্টযার্ি ও 
র্িবিইলি র্িজাইন কিাি র্নর্মবত্ত প্রকল্প তির্ি কিা হবে।  
বাস্তবায়নকািী সিংস্থাোঃ সওজ।   

ঢাকা-আশুর্লয়া 
এর্লবভবিি এক্সবপ্রসওবয় 

বাস্তবায়নকািী সিংস্থাোঃ 
র্বর্বএ। 

 
 

 চোর শলন মবমযষ্ট ঢোকো এমলক্ভক্িি এক্সক্প্রসওক্য় মপমপমপ প্রকল্প হ রত 
যোহজোলোল আন্তজঝোমতক মবমোন বন্দক্রর দমক্ষক্ি কোওলো শথ্ক্ক শুরু হক্য় 
কুমড়ল, শজোয়োর সোহোরো, বনোনী, মহোখোলী, শতজগোূঁও, মগবোজোর, মখলগোূঁও, 
কমলোপুর হক্য় চট্টগ্রোম শরোক্ির কুতুবখোলীক্ত  োক্ব। প্রকক্ল্পর সোমবঝক 
অগ্রগমত ৩৫.৪২%। 
 

ঢাকা এর্লবভবিি 
এক্সবপ্রসওবয় 

বাস্তবায়নকািী সিংস্থাোঃ 
র্বর্বএ। 

 

 এয়োরক্পোিঝ – আবু্দল্লোহপুর - ধউর বোস স্টেোন্ড – আশুমলয়ো বোস স্টেোন্ড – 
আশুমলয়ো বোজোর – মজরোক্বো বোজোর – নরমসংহপুর – বোইপোইল – ইমপক্জি 
এ প্রকক্ল্পর এলোইনক্মন্ট মহক্সক্ব মনধঝোমরত হক্য়ক্ছ। ভ মম অমধগ্রহক্ির 
কো ঝক্রম চলমোন রক্য়ক্ছ।  
 

বোস শসটর পুনগঝিন   ঢাকায় বাস রুি ি যাশনালাইবজশন ও সকাম্পার্ন সবজি বাস সার্ভিস 
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প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অগ্রগর্ি 
অপাবিশবনি জবনয কনবসে র্িজাইন ও ইমর্প্ল্বমবন্টশন প্ল্যান প্রস্তুবিি 
মন্ত্রণালয় কিত িক প্রকল্প অনুবমার্দি হবয়বছ। বিিমাবন র্ফর্জর্বর্লর্ি স্টার্িি 
জনয পিামশিক র্নবয়াবগি কার্িক্রম প্রর্ক্রয়াধীন িবয়বছ। আন্ত:বজলা বাস 
িার্মিনাল স্থানান্তবি র্ফর্জর্বর্লর্ি স্টার্ি সম্পন্ন কিা হবয়বছ। 
বাস্তবায়নকািী সিংস্থাোঃ র্ির্ির্সএ 
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১৬। ট্রার্ফক মযাবনজবমন্ট কমমমি 

২০২১-২২ সাবল ট্রার্ফক মযাবনজবমন্ট কর্মর্িি ০৪র্ি সভা অনুর্ষ্ঠি হবয়বছ। এ সকল সভায় ঢাকা মহানগিীি 
ইন্টািবসকশনসমূবহি বযবস্থাপনা উন্নয়ন, অববধ ফুিপাথ্ দেলমুক্তকিণ, অববধ র্ানবাহন ববন্ধ অগ্রগর্ি, ব্লক 
র্ভর্ত্তক র্িক্সা চলাচবলি অগ্রগর্ি, পার্কিিং সলাবকশন র্চর্িিকিণ ও পার্কিিং সম্পর্কিি পর্িকল্পনা, র্সগনযার্লিং র্সবস্টম, 
ইউর্ির্লর্ি সার্ভিস র্নমিাণকালীন ট্রার্ফক বযবস্থাপনা, ঢাকা মহানগিীি সার্বিক ট্রার্ফক বযবস্থাপনা সম্পর্কিি িথ্যার্দ 
তত্রমার্সকভাবব উপস্থাপন কিা হয় এবিং র্ির্ির্সএ’ি পক্ষ হবি সিংিক্ষণ কিা হয়। র্িএমর্স কর্মর্িি র্সদ্ধান্ত 
অনুসাবি র্ানবাহবন কবিানা ভাইিাস সিংক্রমণ প্রর্িবিাবধ গতহীি বযবস্থার্দ  র্ির্ির্সএ’ি পর্িদশিন র্িম মর্নির্িিং 
কবি।  

১৭। জািীয় শুদ্ধাচাি সকৌশল  

‘সসানাি বািংলা গড়াি প্রিযয়োঃ জািীয় শুদ্ধাচাি সকৌশল’ র্শবিানাবম জািীয় শুদ্ধাচাি জািীয় শুদ্ধাচাি সকৌশল কমি-
পর্িকল্পনা ও বাস্তবায়ন ২০২১-২০২২ অথ্ি বছবি র্ির্ির্সএ সমাি ৫০ নম্ববিি মবধয ৯৬% নম্বি অজিন কবিবছ। 
২০২১-২০২২ অথ্ি-বছবি শুদ্ধাচাি চচিাি জনয র্ির্ির্সএ’ি ০৪ (চোর) জন কমিচার্িবক পুিস্কাি প্রদান কিা হবয়বছ। 
শুদ্ধাচাি র্বষবয় র্ির্ির্সএ’ি সিাগান হল “সুপর্িকর্ল্পি পর্িবহন বযবস্থা সিকসই উন্নয়বনি পূবিশিি।” 

১৮। ি যার্পি পাস 

গিপমরবহক্নর সমমিত ই-মিক্কমিং (One Card for all Transport) বেবস্থো প্রবতঝন ও ভোড়ো আদোক্য়র লক্ক্ষে 
ঢোকো পমরবহন সমিয় কতৃঝপক্ষ কতৃঝক স্মোিঝ কোিঝ Rapid pass প্রচলন করো হক্য়ক্ছ। জোপোন ইন্টোরনেোযনোল শকো-
অপোক্রযন এক্জমন্স (জোইকো) এর কোমরগমর সহক্ োগীতোর Automatic Fare Collection System প্রচলন ও 
Fare Collection System Integration করোর লক্ক্ষে মিমিমসএ-শত Clearing House স্থোপন করো হক্য়ক্ছ। 
মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী শযখ হোমসনো গত ০৪ জোনুয়োমর ২০১৮ তোমরক্খ Rapid Pass কোিঝ উক্বোধন কক্রন। Rapid 
Pass বেবহোর কক্র মবমভন্ন পমরবহন মোধেম শ মন-শমক্ট্রোক্রল, বোস ি যার্পি ট্রোনমজি, বোংলোক্দয শরলওক্য়, 
মবআইিমিউমিমস’র শনৌ- োন, সরকোমর ও শবসরকোমর বোক্স স্বচ্ছক্ন্দে ও মনরমবমচ্ছন্নভোক্ব  োতোয়োত করক্ত পোরক্ব। শস 
লক্ক্ষে মিয়োমরং হোউজ শফইজ-২ প্রকল্প গ্রহি করো হক্য়ক্ছ। মিয়োমরং হোউজ এর মোধেক্ম শমক্ট্রোক্রল লোইন-৬ এর 
ভোড়ো আদোয় ও শসক্িলক্মন্ট এর লক্ক্ষে গত ২৬ অক্টোবর, ২০১৯ তোমরক্খ সড়ক পমরবহন ও মহোসড়ক মবভোগ, 
ঢোকো পমরবহন সমিয় কতৃঝপক্ষ (মিমিমসএ), ঢোকো মেোস ট্রোনমজি শকোম্পোমন মলমমক্িি (মিএমমিমসএল) এবং জোপোন 
ইন্টোরনেোযনোল শকো-অপোক্রযন এক্জমন্স (জোইকো) মক্ধে Revised Memorandum of Understanding (RMoU) 
স্বোক্ষমরত হয়। গত ১৬ মোচঝ ২০২২ তোমরক্খ মিএমমিমসএল-শক ৭০০মি Secure Access Module (SAM) হস্তোন্তর 
করো হয়। 
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মিএমমিমসএল-শক Secure Access Module (SAM) Card হস্তোন্তর অনুষ্ঠোন। 

 

শমক্ট্রোক্রল লোইন-৬ এর সোক্থ্ মিয়োমরং হোউজ ইমন্টক্গ্রযন এর কো ঝক্রম চলমোন রক্য়ক্ছ। শমক্ট্রোক্রল লোইন-৬ চোলুর 
প্রথ্ম মদন শথ্ক্ক Rapid Pass কোিঝ এবং Rapid Pass কোক্িঝর শেমসমফক্কযন অনুসোক্র সতরী MRT পোস কোিঝ 
এর মোধেক্ম শমক্ট্রোক্রল এর ভোড়ো আদোয় করো হক্ব  ো মিমিমসএ মিয়োমরং হোউজ মসক্স্টক্মর মোধেক্ম শসক্িলক্মন্ট 
করো হক্ব।  

Dhaka Bus Rapid Transit (DBRT)-শত Rapid Pass System বোস্তবোয়ন করোর লক্ক্ষে গত ২২ মোচঝ, ২০২২ 
তোমরক্খ ঢোকো পমরবহন সমিয় কতৃঝপক্ষ (মিমিমসএ) এবং ঢোকো বোস ি যার্পি ট্রোনমজি (মিমবআরমি) এর সোক্থ্ 
Memorandum of Understanding (MoU) স্বোক্ষর অনুষ্ঠোন, সড়ক পমরবহন ও মহোসড়ক মবভোক্গর সভোকক্ক্ষ 
অনুমষ্ঠত হয়। সমচব, সড়ক পমরবহন ও মহোসড়ক মবভোগ প্রধোন অমতমথ্ মহক্সক্ব উি অনুষ্ঠোক্ন উপমস্থত মছক্লন। 
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ঢোকো বোস i¨vwcW ট্রোনমজি এর সোক্থ্ Memorandum of Understanding (MoU)স্বোক্ষর অনুষ্ঠোন। 

একমি শিকসই (Sustainable) ই-মিক্কমিং মসক্স্টম প্রমতষ্ঠোর লক্ক্ষে ভমবষেক্ত Transport Clearing House 
পমরচোলনো, সম্প্রসোরন এবং Rapid Pass কোিঝ এর বহুমবধ বেবহোর (ইউমিমলমি মবল পমরক্যোধ, শিোল পমরক্যোধ, 
সুপোর মোক্কঝক্ি বেবহোর ছোত্র-ছোত্রীক্দর শবতন পমরক্যোধ ইতেোমদ) বৃমদ্ধর লক্ক্ষে মিয়োমরং হোউজ প্রকল্প শফইজ-২ এর 
আওতোয় Special Purpose Company (SPC) গিক্নর কো ঝক্রম গ্রহি করো হক্য়ক্ছ। ভমবষেক্ত মবমভন্ন MRT 
লোইনসহ, শরলওক্য়, BIWTC, সরকোমর/শবসরকোমর বোস ইতেোমদ গিপমরবহন সম হক্ক একমি সুষু্ঠ সমমিত ই-
মিক্কমিং প্ল্োিফক্মঝ মনক্য় আসো সম্ভব হক্ব। গিপমরবহক্ন ইউজোরগি i¨vwcW পোস বেবহোর কক্র র্োক্মলো মবহীন, 
কেোযক্লস ট্রোনক্জকযন এর মোধেক্ম পমরবহক্নর ভোড়ো পমরক্যোধ করক্ত পোরক্ব। ফক্ল পমরবহন শক্ষক্ত্র শসবো 
প্রদোক্নর মোন উন্নয়ন হক্ব। তোছোড়ো Rapid Pass কোিঝ এর মোধেক্ম ভোড়ো আদোয় এর ফক্ল শ   Origination-
Destination (OD), Big Data সতমর হক্ব  ো বেবহোর কক্র  বোস্তবসম্মত, শকৌযলগত Urban Transport 
পমরবহন পমরকল্পনো করো সম্ভব হক্ব। 

১৯। ট্রার্ফক সবচিনিামূলক প্রচাি অর্ভর্ান: 

(১) জনসবচিনিামূলক প্রচািণা 

ট্রার্ফক আইন সম্পবকি সু্কল র্শক্ষাথ্িীবদি মবধয সবচিনিা : 
র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন সড়ক দূর্িিনা প্রর্িবিাধ এবিং সড়ক র্নিাপত্তা র্নর্িিকিণ এবিং ট্রার্ফক আইন-কানুন সম্পবকি 
জনসবচিনিা তিিীি লবক্ষয িাজধানীি ২র্ি সু্কবল র্ির্ির্সএ সবচিনিামূলক সপ্রাগ্রাম আবয়াজন কবিবছ।  
সু্কলগুবলা হবলা ইউবসপ আি সক সচৌধুিী সু্কল এবিং নার্িন্দা সিকার্ি উচ্চ র্বদযালয়। এ ছাড়া ঢাকাি প্রধান প্রধান 
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সু্কবলি র্শক্ষকবদি র্নবয় সভা কবি ট্রার্ফক আইন এি গুরুত্ব িুবল ধিা হয় এবিং র্শক্ষাথ্িীবদি সবচিন কিাি 
সকৌশল র্নবয় আবলাচনা কিা হয়। 

 

ট্রার্ফক আইন সম্পবকি ইউবসপ আি সক সচৌধুিী সু্কবলি র্শক্ষক/র্শর্ক্ষকা এবিং ছাত্র/ছাত্রীবদি মবধয 
সবচিনিামূলক অনুষ্ঠান: ২১ নবভম্বি, ২০২১ র্রোঃ 

 

ট্রার্ফক আইন সম্পবকি নার্িন্দা সিকার্ি উচ্চ র্বদযালবয়ি র্শক্ষক/র্শর্ক্ষকা এবিং ছাত্রবদি মবধয সবচিনিামূলক 
অনুষ্ঠান: ২৭ র্িবসম্বি, ২০২১ র্রোঃ 
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ট্রার্ফক আইন সম্পবকি নার্িন্দা সিকার্ি উচ্চ র্বদযালবয়ি র্শক্ষক/র্শর্ক্ষকা এবিং ছাত্রবদি মবধয      
সবচিনিামূলক অনুষ্ঠান। িার্িে: ২৭ র্িবসম্বি, ২০২১ র্রোঃ  

 

ট্রোমফক আইন ও সড়ক বেবহোক্র সক্চতনতো সৃমষ্ট 
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ট্রোমফক আইন সম্পক্কঝ সু্কল মযক্ষোথ্ঝীক্দর মক্ধে সক্চতনতো বৃমদ্ধর লক্ক্ষে মবতরিকৃত মলফক্লি 

২০। চলমোন প্রকল্প (২০২১-২০২২)  

২০২১-২০২২ অথ্ঝ বছক্র বোমষঝক উন্নয়ন কমঝস চীভুি প্রকল্পসম হ 
ক্রডর্ক 

নং 

প্রকল্পের নার্ ও মর্য়াদ অগ্রগডর্ 

১ ঢোকো ইডিট্েট্েি রোডিক ম্যোট্নজট্েন্ট প্রট্জক্ট 

প্রকল্পের মর্য়াদ: ০১-০৭-২০১৫ মেট্ক ৩০-০৬-২০২২ 

প্রকল্পের কাজ চলর্ান 

আল্পে 

 

২ 

ডিডজডবডলটি স্টোডি এন্ড কনট্িপচুয়োল ডিজোইন অব প্রট্পোজি বোি েোডে যনোল এন্ড 

ডিট্পোে 

প্রকল্পের মর্য়াদ: ০১-১০-২০১৯ মেল্পক ০১-০৯-২০২১ 

প্রকেটির কাজ 

মিল্পেম্বর/২০২১ এ ির্াপ্ত 

হল্পয়ল্পে 

৩ ডিডজডবডলটি স্টোডি িে মেোি মিইিটি ম্যোট্নজট্েন্ট এন্ড কযোপোডিটি ডবডন্ডিং 

প্রকল্পের মর্য়াদ: ০১-০১-২০২০ মেট্ক ৩০-০৬-২০২২ 

প্রকেটির কাজ জুন/২০২২ 

এ ির্াপ্ত হল্পয়ল্পে 

৪ 

ডপ্রপোট্েশন অব কনট্িপ্ট ডিজোইন এন্ড ইেডিট্েট্ন্টশন িযোন িে বোি রুে 

ে যোশনোলোইট্জশন এন্ড মকোম্পোডন মবজি অপোট্েশন অব বোি িোডভ যি ইন ঢোকো 

প্রকল্পের মর্য়াদ: ০১-০৩-২০২০ মেট্ক ৩১-১২-২০২২ 

প্রকল্পের কাজ চলর্ান 

আল্পে 

৫ ডিডজডবডলটি স্টোডি অন ঢোকো আউেোে ডেিং মেোিঃ ইস্টোন য, ওট্য়স্টোন য, নর্ যোন পোে য 

প্রকল্প 

প্রকল্পের মর্য়াদ: ০১-০৭-২০২০ মেট্ক ৩১-১২-২০২২ 

প্রকল্পের কাজ চলর্ান 

আল্পে 

৬ ডপ্রপোট্েশন অব কডিট্েডিভ রোিট্পোে য েোস্টোে িযোন িে নোেোয়ণগঞ্জ এন্ড গোজীপুে 

ডিটি কট্প যোট্েশন। 

প্রকল্পের মর্য়াদ: ০১-০৯-২০২১ মেট্ক ৩১-০৮-২০২৩ 

প্রকল্পের কাজ চলর্ান 

আল্পে 
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০১। Dhaka Integrated Traffic Management Project (DITMP) 

ঢাকা মহানগিীি ট্রার্ফক বযবস্থাপনাি উন্নয়ন এবিং স্বয়িংর্ক্রয় ট্রার্ফক র্নয়ন্ত্রণ বযবস্থা চালু কিাি র্নর্মত্ত জাইকাি 
কার্িগর্ি সহায়িায় ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ (র্ির্ির্সএ) কিত িক বাস্তবায়নাধীন “ঢাকা ইর্ন্টবগ্রবিি ট্রার্ফক 
মযাবনজবমন্ট প্রবজক্ট” শীষিক প্রকবল্পি অধীবন ঢাকা উত্তি র্সর্ি কবপিাবিশবনি গুলশান-১ ও মহাোলী 
ইন্টািবসকশবন সভৌি অবকাঠাবমা উন্নয়নমূলক কাজসহ ইবন্টর্লবজন্ট ট্রান্সবপাবিিশন র্সবস্টম চার্লি র্সগনযাল 
স্থাপবনি কাজ চলমান আবছ। 

একক উৎস র্ভর্ত্তক পিামশিক সসবা গ্রহণ কবি Image সাভিাি স্থাপন কিাি জনয প্রকবল্পি র্িএর্পর্প’ি আন্তোঃঅি 
বযয় সিংবশাধন কিা হবয়বছ। র্বর্ভন্ন সিংস্থাি কাবজি দ্বািা সাইবি স্থার্পি কযাবল সনিওয়াকি ও সিিাম ক্ষর্িগ্রস্ত 
হওয়ায় প্রকবল্প একক উৎস র্ভর্ত্তক ক্রয় কার্িক্রম র্বলম্ব হবে। প্রকল্পর্িি সময়াদ জুন ২০২৩ পর্িন্ত বতর্দ্ধ কিাি 
জনয মন্ত্রণালবয় প্রস্তাব সপ্রিণ কিা হবয়বছ। 

 

ঢাকা ইর্ন্টবগ্রবিি ট্রার্ফক মযাবনজবমন্ট প্রকবল্পি উপি জাইকা ও অিংশীজনবদি সাবথ্ সমন্বয় সভা  
তোমরখ: ২৬ জুন, ২০২২ 

০২। Feasibility Study and Conceptual Design of Proposed Bus Terminal and 
Depot প্রকল্প 

Revised Strategic Transport Plan (RSTP) এি Study/Planning on relocation of inter-district 
bus terminal এ র্সদ্ধাবন্তি আবলাবক ঢাকা শহবিি র্ভিবি অবর্স্থি র্িনর্ি বাস িার্মিনালবক (মহাোলী বাস 
িার্মিনাল, র্াত্রাবাড়ী বাস িার্মিনাল ও গাবিলী বাস িার্মিনাল) স্থানান্তি ও InterDistrict  বাস িার্মিনাল  র্নমিাবণি 
লবক্ষয Feasibility Study and Conceptual Design of Proposed Bus Terminal and Depot প্রকল্প 
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গ্রহণ কিা হয়। প্রকবল্পি মূলয ৪৯৫.৬৯ লক্ষ িাকা এবিং সিংবশার্ধি সময়াদ অবক্টাবি/২০১৯ হবি 
সসবেম্বি/২০২১। 

প্রকবল্পি অধীবন ঢাকাি চািপাবশ প্রস্তার্বি ১০র্ি স্থাবন বাস িার্মিনাল ও র্িবপাি র্নমিাবণি জনয সম্ভাবযিা র্াচাই 
কিা হবয়বছ এবিং কনবসেুয়াল র্িজাইন প্রস্তুি কিা হবয়বছ।  

মাচি ২০২০ এ পিামশিক প্রর্িষ্ঠান IIFC (Infrastructure Investment Facilitation Company) সক র্নবয়াগ 
কিা হয়। প্রকবল্পি পিামশিক প্রর্িষ্ঠান জুলাই/২০২১ মাবস Final Report দার্েল কবিবছন। প্রকল্পর্ি 
সসবেম্বি/২০২১ সমাপ্ত হয়। ০৫ এর্প্রল/২০২২ িার্িে প্রকবল্পি PCR সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগ 
সপ্রিণ কিা হয়।  

  

  

প্রকল্প এলাকা পর্িদশিন। 

 

০৩। সিাি সসফর্ি মযাবনজবমন্ট এন্ড কযাপার্সর্ি র্বর্ডিং প্রকল্প: 
 

ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ (র্ির্ির্সএ) কিত িক বাস্তবায়নাধীন Road Safety Management and Capacity 
Building শীষিক প্রকবল্পি মাধযবম র্নম্ন র্লর্েি কার্িক্রম সম্পন্ন কিা হবয়বছ।  

1. Hazardous road location identification and intersection the safety and capacity 
expansion of the Dhaka city. 

2. Streetscape and Pedestrian Safety Improvement project along 100 km road. 
3. School zoning in Dhaka city and preparation of road safety book for children. 
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4. Recommendation for Institutional Capacity development of DTCA. 
a. Guideline 1: Development of “Guideline for Safer Urban Road and 

Landscape Design focusing of Pedestrian Safety” 
b. Guideline 2: Development of “Urban Road Safety Audit Guideline” 
c. Guideline 3: Development of “Work Zone Safety and Mobility Guideline” 
d. The Consultant will prepare policy recommendation for public safety in 

the vehicle  
e. The Consultant will prepare a GIS Map for hazardous road locations 

incorporating Crash data of last 2 years along the Study corridor. 
 

    প্রকল্পর্ি জুন, ২০২২ মাবস সমাপ্ত হবয়বছ। 
 

০৪। মফমজমবমলমি স্টোমি অন ঢোকো আউিোর মরং শরোিোঃ ইষ্টোনঝ, ওক্য়ষ্টোনঝ এন্ড নদঝোন পোিঝ প্রকল্পোঃ  
এ প্রকবল্পি প্রধান উবিশয ঢাকা আউিাি র্িিং সিাবিি ইষ্টোনঝ, ওক্য়ষ্টোনঝ এন্ড নদঝোন অিংবশি সম্ভাবযিা সমীক্ষা সম্পন্ন 
কিা। সম্ভাবযিা সমীক্ষাি মাধযবম আউিাি র্িিং সিাবিি এলাইনবমন্ট র্নধিািণ। 
এই প্রকবল্পি আওিায় সম্ভাবযিা সমীক্ষাি চূড়ান্ত প্রর্িববদবন র্নবম্নাক্ত র্বষয়সমূহ থ্াকবব: 

 ট্রোন্সক্পোিঝ স্টোমি ও প্রক্য়োজনীয় সোক্ভঝ কো ঝক্রম  
 পমরবহন শনিওয়োকঝ সমীক্ষো 
 প্রাথ্র্মক নকশা: কর্িবিাি এলাইনবমন্ট, িার্মিনাল এবিং লর্জর্স্টক সসন্টাবিি অবস্থান, অযাবক্সস সড়ক, 
 ভূর্ম অর্ধগ্রহণ এবিং পুনবিাসন পর্িকল্পনা, 
 অথ্িবনর্িক ও আর্থ্িক মূলযায়ন প্রর্িববদন, প্রাথ্র্মক পর্িববশগি মূলযায়ন (আইইই) প্রর্িববদন, 
 উন্নয়ন প্রকল্প বযয় প্রাক্কলন 

 

এই প্রকক্ল্পর শময়োদ জুন ২০২০ মি. হক্ত জুলোই ২০২২ মি. প ঝন্ত। প্রকল্পর্ি গি ১৬/০৭/২০২০ িার্িবে মাননীয় 
মন্ত্রী, পর্িকল্পনা মন্ত্রণালবয়ি অনুবমাদনক্রবম সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ গি ২৪/০৮/২০২০ িার্িবে 
প্রশাসর্নক আবদশ জার্ি কবিন। প্রকল্পর্ি সমাি প্রাক্কর্লি বযয় ১৬০৩.০০ লক্ষ িাকা, র্া সমূ্পনি র্জওর্ব অথ্িায়ন। 
প্রকক্ল্পর পরোমযঝক প্রমতষ্ঠোন মনক্য়োক্গর লক্ষে গত ১৬/০৪/২০২১ মি: তোমরখ পমত্রকোয় EoI আহ্বোন কক্র মবজ্ঞমপ্ত 
প্রকোমযত হয়। বতঝমোক্ন প্রকক্ল্পর পরোমযঝক প্রমতষ্ঠোন মনক্য়োক্গর লক্ক্ষে ম লেোয়ন কো ঝক্রম (সংমক্ষপ্ত তোমলকো 
প্রস্তুতকরি) চলমোন রক্য়ক্ছ।    
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০৫। বাস রুি সিশনালাইবজশন:  
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি র্নবদিশনায় ঢাকা মহানগিীবি গণপর্িবহবণ শতঙ্খলা আনয়ন এবিং র্ানজি মনরসক্ন Bus 
Route Rationalization ও সকাম্পানীি মাধযবম বাস পর্িচালনা পদ্ধর্ি প্রবিিন এবিং এ সিংক্রান্ত কার্িক্রম সমন্বয় 
কিাি র্নর্মত্ত স্থানীয় সিকাি র্বভাবগি প্রজ্ঞাপন নিং-৪৬.০৭০.০৫৪.০০.০০.০৭২.১১ (অিংশ-১).১১৩৫ িার্িে: ০৯ 
সসবেম্বি ২০১৮ এি মািফি মাননীয় সময়ি, ঢাকা দর্ক্ষণ র্সর্ি কবপিাবিশনবক আহবায়ক কবি ১০ সদসয র্বর্শষ্ট 
একর্ি সমন্বয় কর্মর্ি গঠন কিা হয়। উক্ত কর্মর্িবি র্ির্ির্সএ সার্চর্বক দার্য়ত্ব পালন কিবছ।  

  
এ পর্িন্ত কর্মর্িি ২৪ র্ি সভা অনুর্ষ্ঠি হবয়বছ। র্ািািচি হবি কাাঁচপুি পর্িন্ত ১র্ি রুবি প্রাথ্র্মকভাবব ৫০র্ি বাস 
র্দবয় বাসরুি ফ্র্াঞ্চাইর্জ পাইলর্িিং শুরু হবয়বছ। গি ২৬ র্িবসম্বি, ২০২২ িার্িবে সড়ক পমরবহন ও শসতুমন্ত্রী 
জনোব ওবোয়দুল কোক্দর ঢোকো নগর পমরবহক্নর এ বোস রুি পোইলমিং এর উক্বোধন কক্রন।  আগোমী ১৩ অক্টোবর, 
২০২২ শথ্ক্ক নতুন ২মি রুক্ি (২২ নম্বর ও ২৬ নম্বর রুি) নতুন ১০০মি বোস নোমোক্নোর প্রস্তুমত চলক্ছ।  ঢাকা 
শহবি বাস বযবস্থাপনাি জনয প্রার্িষ্ঠার্নক কাঠাবমাি েসড়া প্রস্তুি কিা হবয়বছ। Preparation of Concept 
Design & Implementation Plan for Bus Route Rationalization and Company Based 
Operation of Bus Service in Dhaka যীষঝক একমি প্রকল্প গ্রহি করো হক্য়ক্ছ। প্রকবল্পি মূল পিামশিক 
প্রর্িষ্ঠান র্নবয়াবগি প্রর্ক্রয়া চলমান িবয়বছ ।      

  

ঢাকা নগি পর্িবহন বাস রুি পাইলর্িিং এি শুভ উবভাধন 
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৬. র্প্রপাবিশন অফ কর্িবহর্ন্সভ ট্রান্সবপািি মাস্টাি প্ল্যান ফি নািায়ণগি এন্ড গাজীপুি র্সর্ি 
কবপিাবিশন 

ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ (র্ির্ির্সএ) এি অধীন বোস্তবোয়নোধীন “Preparation of Comprehensive 
Transport Master Plan For Narayanganj and Gazipur City Corporation” যীষঝক প্রকল্পমি কিত িক 
গি ১০/১১/২০২১র্র: িার্িে অনুবমার্দি হয়। গি ১২/১২/২০২১ িার্িবে সড়ক পর্িবহন ও সহাসড়ক র্বভাগ 
হবি প্রশাসর্নক আবদশ জার্ি কিা হয়। প্রকল্পর্িি সমাি প্রাক্কর্লি বযয় ৪১৬১.৭৯ (একচর্ল্লশ সকার্ি একষর্ি লক্ষ 
উনআর্শ হাজাি) িাকা র্া সমূ্পণি র্জওর্ব অথ্িায়ন এবিং বাস্তবায়ন সময়াদকাল সসবেম্বি ২০২১ হবি আগষ্ট ২০২৩ 
পর্িন্ত। মিমিমসএ কতৃঝক বোস্তবোয়ক্নর জনে “র্প্রপাবিশন অফ কর্িবহর্ন্সভ ট্রান্সবপািি মাস্টাি প্ল্যান ফি নািায়ণগি 
এন্ড গাজীপুি র্সর্ি কবপিাবিশন” শীষিক প্রকল্পর্িি উবিশয হবে নািায়ণগি এবিং গাজীপুি র্সর্ি কবপিাবিশন 
এলাকায় ভর্বষযবিি ট্রার্ফক বতর্দ্ধ র্বববচনায় র্থ্ার্থ্, কার্িকি, দক্ষ ও র্নিাপদ সিংহি নগি পর্িবহন উন্নয়ন কিা 
হবব। এ লবক্ষয আগামী ২০ বছবিি জনয একর্ি ট্রান্সবপািি মাস্টাি প্ল্যান তিিী কিা হবব। এ প্রকবল্পি আওিায় 
মযাস ট্রানর্জি সনিওয়াবকিি প্রাক সম্ভাবযিা সমীক্ষা এবিং নািায়ণগি র্সর্ি কবপিাবিশন এলাকায় মাস্টাি প্ল্যাবন 
মার্িবমািাল হাববি ধািণামূলক নকশা প্রণয়ন কিা হবব। এছাড়াও গাজীপুি র্সর্ি কবপিাবিশন এলাকায় মাস্টাি 
প্ল্যাবন ট্রাক িার্মিনাবলি প্রোক সম্ভোবেতো আনোয়ন এবং ধোরিোগত নকযো প্রিয়ন করো হক্ব। 

২১। নতুন প্রকল্প  

ক্র: নং প্রকক্ল্পর নোম অগ্রগমত 

০১ 

এস্টোডিশট্েন্ট অব ডিয়োডেিং েোউজ 

িে ইডন্টট্েটিিং রোিট্পোে য টিট্কটিিং 

ডিট্স্টে ইন ঢোকো ডিটি এন্ড 

এিজোট্িন্ট ডিিডরক্টি (ট্িজ-II) 

১। ডিয়াডরং হাউজ মেইি-২ প্রকল্পের র্াধ্যল্পর্ ডিটিডিএ’র ডিয়াডরং হাউজ 

ব্যবহার কল্পর মর্ল্পরাল্পরল লাইন-৬ এর ভাড়া আদায় করা হল্পব। প্রকল্পের 

উল্পেশ্য, ডিয়াডরং হাউল্পজর িাল্পে এর্আরটি-৬ এর অল্প াল্পর্টিক মেয়ার 

কাল্পলকশন (AFC) ডিল্পেল্পর্র ইনটিল্পগ্রশন করা। 

২। মেব্রুয়াডর ১৩, ২০২২ র্াডরল্পে প্রকেটি অনুল্পর্াদল্পনর প্রশািডনক আল্পদশ 

জাডর করা হয়। প্রকল্পের মর্য়াদ জুন, ২০২৪ পর্ মন্ত। 

৩। র্াচ ম ৬, ২০২২ র্াডরল্পে প্রকে পডরচালক ডনল্পয়াগ করা হল্পয়ল্পে।  

০২ 

ডর্ি  ার্ ম ডরডভউ অব দ্যা 

ডরভাইজি স্ট্রাল্প ডজক রান্সল্পপা ম 

প্ল্যান (এর্ টি আর-আর এি টি ডপ) 

ের ঢাকা  

১। ১৩ মেব্রুয়াডর, ২০২২ র্াডরল্পে প্রকেটি অনুল্পর্াদল্পনর প্রশািডনক আল্পদশ 

জাডর করা হয়। প্রকল্পের মর্য়াদ ৩১ মর্, ২০২৪ পর্ মন্ত।    

২। পরার্শ মক প্রডর্ষ্ঠান কর্তমক Inception Report দাডেল করা 

হল্পয়ল্পে এবং ডরল্পপা মটির উপর অংশীজনল্পদর ডনল্পয় কর্ মশালা আল্পয়াজন করা 

হল্পয়ল্পে।  
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মমি িোমঝ মরমভউ অব দেো মরভোইজি েোক্িমজক ট্রোন্সক্পোিঝ প্ল্েোন (এম মি আর-আর এস মি মপ) ফর ঢোকো 
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ (রিটিরসএ) বৃহত্তি ঢাকাসহ রিটিরসএ অরিক্ষক্ষক্ষেি জন্য ২০১৫-২০৩৫ মময়াক্ষে 

বাস্তবায়নক্ষ াগ্য “সংক্ষ ারিত মকৌ লগত পরিবহন পরিকল্পনা (আিএসটিরপ)”  ীর্কৃ পরিবহন মহাপরিকল্পনা 

প্রণয়ন কক্ষিক্ষে। এক্ষত সড়ক পরিবহক্ষনি মাক্ষনান্নয়ক্ষনি জন্য গণপরিবহন, ম্যাস ট্রানরজট, এক্সক্ষপ্রসওক্ষয়, রিং মিাি, 

মিরিয়াল মিাি ইতযারে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, বাস রিক্ষপা ও টারমনৃাল স্থানান্তি ও রনমাৃণসহ অন্যান্য পরিবহন 

মমাক্ষিি সাক্ষে সমন্বক্ষয়ি জন্য নানা পরিকল্পনা প্রস্তাব কিা িক্ষয়ক্ষে  া বাস্তবারয়ত হক্ষল বৃহত্তি ঢাকা ও পার্শ্বৃতী 

মজলাসমূক্ষহি পরিবহন ব্যবস্থাি উন্নয়ক্ষন ব্যাপক ভূরমকা িাখক্ষব বক্ষল আ া কিা  ায়।  

আরএসটিপি-কে আররো সমর োির োগী ও সোমঞ্জস্যপূর্ ণ েররে উক্ত িপরবহন িপরেল্পনোটি সংর োধন ও হোলনোগোদ 

েরোর জন্য “Mid-term Review and Updating of Revised Strategic Transport Plan for 

DTCA Area (MTR-RSTP)”  ীর্কৃ প্রকল্পটি রিটিরসএ’ি অিীক্ষন ০১ রিক্ষসম্বি, ২০২১ হক্ষত ৩১ মম, ২০২৪ 

মময়াক্ষে বাস্তবারয়ত হক্ষে।  

উক্ত প্রকক্ষল্পি পিাম কৃ কর্তকৃ Inception Report োরখল কিা হক্ষয়ক্ষে, উক্ত Inception Report এি উপি 

গত ২৮ জুলাই, ২০২২ তারিক্ষখ িাজিানীি মতাপখানা মিাক্ষি অবরস্থত ‘রসিিাপ রমলনায়তক্ষন’ একটি Inception 

Workshop অনুরিত হয়। উক্ত কম ৃালায় রবরিন্ন মন্ত্রণালয়, সিকারি-মবসিকারি েপ্তি/সংস্থা ও প্ররতিাক্ষনি 

প্ররতরনরিসহ রবরিন্ন রবর্শ্রবদ্যালক্ষয়ি সম্মারনত র ক্ষকবৃন্দ ও পরিবহন রবক্ষ র্জ্ঞগণ উপরস্থত মেক্ষক মতামত প্রোন 

কক্ষিন।  

 
                     রিেঃ ২৮ জুলাই, ২০২২ তারিক্ষখ রসিিাপ রমলনায়তক্ষন অনুরিত Inception Workshop 
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২২। গণশুনানী  

ক্রমবধিমান নগিায়ণ, জনসিংেযা বতর্দ্ধ ও আথ্িসামার্জক পর্ির্স্থর্ি উন্নর্িি সপ্রর্ক্ষবি বতহত্তি ঢাকাি পর্িবহণ বযবস্থাবক 
সুষু্ঠ, পর্িকর্ল্পি, সমর্ন্বি ও আধুর্নকীকিণ কিাি লবক্ষয ঢাকা, নািায়ণগি, মুন্সীগি, মার্নকগি, গাজীপুি এবিং 
নির্সিংদী সজলাবক অন্তভুিক্ত কবি ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ আইন, ২০১২ এি আওিায় ‘ঢাকা পর্িবহন 
সমন্বয় কিত িপক্ষ (র্ির্ির্সএ)’ প্রর্িষ্ঠা কিা হয়। ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ (র্ির্ির্সএ)'ি র্ভশন ও র্মশন 
র্থ্াক্রবম বতহত্তি ঢাকাি পর্িকর্ল্পি, সমর্ন্বি এবিং আধুর্নক ও সিকসই পর্িবহন বযবস্থা গবড় সিালা এবিং পর্িবহন 
বযবস্থাি সুষু্ঠ সমন্বয়, পর্িবহন পর্িকল্পনা এবিং দ্রুিগামী গণপর্িবহন বযবস্থা প্রবিিবনি মাধযবম জনসাধািবণি জনয 
র্নিাপদ, র্নভিিবর্াগয এবিং সহজলভয পর্িবহন সসবা প্রদান। এ সকল লক্ষয ও উবিশযবক সামবন সিবে র্ির্ির্সএ 
িাি প্রর্িষ্ঠাকাল সথ্বক সবিাত্মকভাবব কাজ কবি চবলবছ। 
 

ঢোকো মহোনগরীর অভেন্তরীি সড়ক শনিওয়োক্কঝর উন্নয়ন, মহোনগরীর প্রক্বয ও মনগঝমন, মহোসড়ক্কর  োনজি মনরসন 
ও আধুমনক গিপমরবহন বেবস্থো প্রবতঝক্নর লক্ক্ষে ২০০৫ সোক্ল প্রথ্মবোক্রর মক্তো রোজধোনীর পমরবহন বেবস্থো মনক্য় 
২০ বছর শময়োমদ শকৌযলগত পমরবহন পমরকল্পনো বো এসমিমপ (Strategic Transport Plan) প্রিয়ন করো হয়। 
মবয বছর শময়োদী এই শকৌযলগত পমরবহন পমরকল্পনোমি তৎকোলীন ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় সবািি, DTCB (বতঝমোন 
নোম DTCA) কতৃঝক প্রিীত হয়। এই পমরবহন পমরকল্পনোয় মলঙ্ক শরোি, এমলক্ভক্িি এক্সক্প্রসওক্য়, মোস ট্রোনমজি 
শনিওয়োকঝ, মবআরমি , বৃিোকোর শনৌপথ্ ইতেোমদর প্রস্তোবনো মছক্লো। এর প্রস্তোমবত অক্নক সংক্ োগ সড়ক মিএমমিমপ 
(১৯৯৫-২০১৫) এ মবদেমোন মছক্লো। এ পমরবহন পমরকল্পনোয় ১০ মি মবকল্প প্রস্তোবনোসহ এর সুমবধো-অসুমবধো সম হ 
তুক্ল ধরো হক্য়মছক্লো। 
 

ঢাকা মহানগিী ও পার্শ্িবিিী এলাকাি জনয একর্ি পর্িকর্ল্পি ও সমর্ন্বি আধুর্নক গণপর্িবহন বযবস্থা গবড় সিালাি 
লবক্ষয ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ (র্ির্ির্সএ) এি উবদযাবগ প্রণীি ২০ বছি সময়ার্দ সকৌশলগি পর্িবহন 
পর্িকল্পনা (Strategic Transport Plan বা STP) হালনাগাদ কবি ২০১৬ সাবল সিংবশার্ধি সকৌশলগি পর্িবহন 
পর্িকল্পনা (RSTP) প্রণয়ন কিা হবয়বছ। Revised STP সি ৫র্ি Mass Rapid Transit (MRT) [MRT Line-1, 
2, 4, 5 & 6] লাইন, এবিং ২র্ি Bus Rapid Transit (BRT) [BRT Corridor-3 & 7], র্িনস্তি র্বর্শষ্ট র্িিং সিাি 
(ইনাি, র্মিল ও আউিাি), ৮র্ি সির্িয়াল সড়ক, ৬র্ি এক্সবপ্রসওবয়, ২১র্ি ট্রান্সবপাবিিশান হাব র্নমিাণ এবিং ট্রার্ফক 
মযাবনজবমন্ট, ট্রার্ফক সসফর্ি বযবস্থাি উন্নয়ন ও বাস পর্িবহন সসক্টি পুনগিঠবনি সুপার্িশ িবয়বছ। 
 

আর এস মি মপর অর্ধকািংশ প্রস্তোবনো বতঝমোক্ন প্রকসল্পি মাধযবম বোস্তবোয়ক্নর মদক্ক এমগক্য়  োক্চ্ছ। সকানর্িি 
প্রকক্ল্পর সমীক্ষো কো ঝক্রম চলমোন, সকানর্িি মবস্তোমরত নকযো প্রিয়ক্নর কোজ হক্চ্ছ আবোর সকানর্িি অবকাঠাবমা 
বাস্তবার্য়ি হবে। পুক্রো পমরকল্পনোমি শমোি চোর ধোক্প অথ্ঝোৎোঃ প্রথ্ম ধোক্প ২০১৬ শথ্ক্ক ২০২০; মবতীয় ধোক্প ২০২১ 
শথ্ক্ক ২০২৫ এবং তৃতীয় ধোক্প ২০২৬ শথ্ক্ক ২০৩০ এবং চতুথ্ঝ ধোক্প ২০৩১ শথ্ক্ক ২০৩৫ সোক্লর মক্ধে 
বোস্তবোয়ক্নর জনে প্রস্তোব করো হক্য়ক্ছ।  
 

বতঝমোক্ন মিমিমসএ কতৃঝক বোস্তবোয়নোধীন মমি িোমঝ মরমভউ অফ আরএসমিমপ প্রকক্ল্পর কোজ চলমোন রক্য়ক্ছ। 
পিামশিক প্রর্িষ্ঠান িাাঁবদি কার্িক্রম শুরু কবিবছ। 
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২৩/০৬/২০২২ র্র িার্িবে ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপক্ষ (র্ির্ির্সএ) এি উবদযাবগ র্ির্ির্সএ'ি সভাকবক্ষ  
সিংবশার্ধি সকৌশলগি পর্িবহন পর্িকল্পনা (RSTP) র্বষয়ক একর্ি গনশুনার্ন অনুর্ষ্ঠি হয়। উক্ত গণশুনার্নবি 
প্রধান অর্ির্থ্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি সর্চব এ মব এম আমমন উল্লোহ 
নুরী। আক্য়োমজত গিশুনোমনক্ত সভোপমতত্ব কক্রন ঢোকো পমরবহন সমিয় কতৃঝপক্ষ এর মনবঝোহী পমরচোলক নীমলমো 
আিোর। এছোড়ো উপমস্থত মছক্লন, গিপ্রজোতন্ত্রী বোংলোক্দয সরকোক্রর প্রোিন সমচব শমোোঃ আমজজুর রহমোন। আক্রো 
উপমস্থত মছক্লন এফমবমসমসআই এর মহোসমচব শমোোঃ যোহ আলম সরকোর, পমরবহন মবক্যষজ্ঞ ি. এস এম সোক্লহ 
উমেন, মিএমমিমসএল এর প্রমতমনমধ, এছোড়োও অনুষ্ঠোক্ন জুম অনলোইক্নর মোধেক্ম উপমস্থত মছক্লন বোংলোক্দয 
প্রক্কৌযল মবশ্বমবদেোলক্য়র দ ঘঝিনো গক্বষিো শকন্দ্র এর পমরচোলক ি. শমোোঃ হোদীউজ্জোমোন, জোহোঙ্গীর নগর 
মবশ্বমবদেোলক্য়র নগর ও অঞ্চল পমরকল্পনো মবভোক্গর অধেোপক ি. আকতোর মোহমুদ ও ি. আমদল শমোহোম্মদ খোন, 
রোজউক এর নগর পমরকল্পনোমবদ শমোোঃ আযরোফুল ইসলোম, সড়ক পমরবহন ও মহোসড়ক মবভোক্গর  ুগ্ম-সমচব শমোোঃ 
আমনসুর রহমোন সহ সরকোরী ও শবসরকোরী মবমভন্ন সংস্থোর প্রমতমনমধবৃন্দ। 
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মচত্র নং-২৫ : 

২৩। ইবনাবভশন 

মিমিমসএ’র স্মোরক নং-৩৫.০২.০০০০.০১০.৫২.০০১.২০-৭৩ তোমরখ: ১১/১১/২০২১ মি: অনু োয়ী মনক্েোি 
ইক্নোক্ভযন সংক্রোন্ত কো ঝক্রম পমরচোলনোর জনে মনক্েোি মিমমি গিন করো হয়োঃ  

ক্র:নিং কমিকিিাি নাম কমিকিিাি পদবী ইবনাবভশন র্িবম অবস্থান 

১। এস, এম, শরজোউল কমরম পর্িচালক (প্রশাসন), র্ির্ির্সএ ইবনাবভশন অর্ফসাি 

২। শক. এম. শতৌমফকুল হোসোন 
সিপুর্ি ট্রান্সবপািি ইর্ির্নয়াি, 

র্ির্ির্সএ 
সদসয 

৩। আবু তোলহো শমোোঃ সোফওয়োন সপ্রাগ্রামাি, র্ির্ির্সএ সদসয 

৪। রোমযদো সুলতোনো 
সপ্রাগ্রামাি (র্িয়ার্িিং হাউস 
এির্মর্নবস্ট্রিি), র্ির্ির্সএ 

সদসয 



   
  
 

-62- 

 

ক্র:নিং কমিকিিাি নাম কমিকিিাি পদবী ইবনাবভশন র্িবম অবস্থান 

৫। সোেোম শহোক্সন 
সহকািী সপ্রাগ্রামাি (র্িয়ার্িিং 

হাউস এির্মর্নবস্ট্রিি), র্ির্ির্সএ 
সদসয 

৬। সোমদয়ো শচৌধুরী 
সহকািী আিবান প্ল্যানাি, 

র্ির্ির্সএ 
সদসয 

৭। ইয়োদ রহমোন মনর্ঝর সহকািী আর্কিবিক্ট, র্ির্ির্সএ সদসয-সর্চব 

শিমবল নং-১১ 

২০২১-২২ অথ্ঝ-বছক্র ঢোকো পমরবহন সমিয় কতৃঝপক্ষ (মিমিমসএ) এর নিুন উদ্ভোবনী ধোরনো মহক্সক্ব "র্ািািচি 
সথ্বক কাাঁচপুি বাসরুি ইনফিবমশন র্সবস্টম”, সহর্জকত ি শসবো মহক্সক্ব “ই-লোইক্েমর” এবং মিমজিোইজকৃত শসবো 
মহক্সক্ব RSTP এি মযাপ অনলাইনকিণ" ইবনাবভশন আইর্িয়াগুবলা গৃহীত হক্য়ক্ছ। গত ১২/০১/২০২২ তোমরক্খ 
র্ির্ির্সএ’ি গতহীি র্ির্জিাইজকত ি সসবা, গি ০৩/০২/২২ িার্িবে সহর্জকত ি সসবা এবিং গি ১৪/০৩/২২ িার্িবে 
নিুন উভাবনী ধািনার্ি বাস্তবায়ন কিা হবয়বছ।   

“ঘোিোরচর শথ্ক্ক কোূঁচপুর বোসরুি ইনফরক্মযন মসক্স্টম” উদ্ভোবনী ধোরনো :  

বিিমাবন ঢাকা মহানগিীবি ৩৮৮ রুবি প্রায় ১১,০০০ হাজাবিিও সবর্শ বাবসি চলাচবলি অনুমর্ি িবয়বছ এবিং 

অসিংেয রুবি (প্রায় ১৩০র্ি) ৪,০০০-৪,৫০০ বাস চলাচল কিবছ। এ সকল বাবসি  অর্ধকািংশই র্ফিবনসর্বহীন, 

ভুয়া সির্জবস্ট্রশন, রুি পাির্মির্বহীন ও অননুবমার্দি রুবি চলাচল কবি। র্বআির্িএ হবি প্রাপ্ত িবথ্য জানা র্ায় 

সর্, বিিমাবন ঢাকা শহবি ১,৬৪৬র্ি অববধ বাস চলাচল কিবছ। বিিমান ঢাকা মহানগিীবি গণপর্িবহন সিংক্রান্ত 

অবযবস্থাপনাি কািবণ বাস চলাচবল অসম বার্ণজয, অসুস্থ প্রর্িবর্ার্গিা ও প্রর্ির্নয়ি দুর্িিনা র্িবছ। বাসসমূহ 

িাবদি র্নজস্ব রুবি না চবল অর্নয়র্মিভাবব অনযানয রুবি চলাচল কিবছ। এছাড়াও, র্ত্রিত্র বাস থ্ার্মবয় র্াত্রী 

উবত্তালন, সবপবিায়া চালনা, অর্ির্িক্ত র্াত্রী বহন ইিযার্দ সমসযা র্বদযমান। বাস চলাচল সিংক্রান্ত িথ্য গ্রহণ, 

পর্িববক্ষণ ও সিংিক্ষবণি র্থ্ার্থ্ বযবস্থা না থ্াকায় এ সমসযা র্দন-র্দন আবিাও প্রকি হবয় উঠবছ।  

 

"র্ািািচি সথ্বক কাাঁচপুি বাসরুি ইনফিবমশন র্সবস্টম” এি মাধযবম ‘ঢাকা নগি পর্িবহন’ শীষিক বাস সসবায় 
র্ির্কি বযিীি সকান র্াত্রী পর্িবহন কিা হবে না এবিং র্নধিার্িি বাস স্টপ ছাড়া সকাথ্াও র্াত্রী উঠা-নামা ও 
র্ির্কি র্বক্রয় কিা হয় না। এছাড়া, চলমান বাবসি দিজা আবর্শযকভাবব বন্ধ িাোয় র্ত্রিত্র বাস থ্ামা ও র্াত্রী 
উঠানামা কিাি সুবর্াগ সনই। সকল র্ির্কি ই-র্িবকর্িিং এি মাধযবম র্বক্রয় কিা হবে। এজনয প্রর্ির্ি কাউন্টাবি 
একর্ি কবি POS Machine িাো হবয়বছ র্াি মাধযবম র্ির্কি র্বক্রয় কিা হয়। ই-র্িবকর্িিং এি প্রবিিবনি ফবল 
সািার্দবনি র্াত্রী সিংেযা ও বাস র্ট্রবপি সিংেযা জানা র্াবে। এছাড়াও, প্রর্ির্ি কাউন্টাবি পতথ্ক পতথ্কভাবব র্ির্কি 
র্বক্রয় ও আবয়ি র্হসাব িাো হবে। এ সকল িথ্যার্দ Jatri Services Ltd. কিত িক তির্ি একর্ি ওবয়বসাইবি লগ 
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ইন কবি পাওয়া র্াবে। বিিমাবন ওবয়বসাইির্িি এবক্সস র্ির্ির্সএ, র্বআির্ির্স, র্বআির্িএ, ঢাকা উত্তি ও দর্ক্ষণ 
র্সর্ি কবপিাবিশন এবিং বাস পর্িচালনাকািীবদি িবয়বছ। প্রর্ির্দন ওবয়বসাইবিি িবথ্যি র্ভর্ত্তবিই আবয়ি বণ্টন 
কিা হবে। বাস চলাচল সিংক্রান্ত িথ্য গ্রহণ, পর্িববক্ষণ ও সিংিক্ষবণি জনয প্রর্ির্ি বাবসি জনয একর্ি অননয 
(Unique) Quick Response code, QR Code প্রদান কিা হবে। বাস স্টবপ পাইলি রুবিি সর্বকাবনা বাস 
থ্ামামাত্র প্রদত্ত QR Code র্ি স্কযান কবি সসর্িি সির্জবস্ট্রশন নিং ও সময় সিিাবববজ সিংিক্ষণ কিা হবব। 
ইবিামবধয ই-র্িবকর্িিং প্রর্িষ্ঠান কিত িক QR Code Scanner সংগ্রহ করো হক্য়ক্ছ এবং বোক্স QR Code শদয়ো 
হক্চ্ছ। বতঝমোন মিমকি মবক্রক্য়র হোর ও আক্য়র পমরমোক্নর উপর মভমি কক্র মার্সক/বত্রমার্সক/ষান্মার্সক/বাৎসর্িক 
পাবসি একর্ি প্রস্তাবনা প্রস্তুি কিা হবব। 

 

মচত্র নং-২৬ : র্িনশি- ২৭/১২/২০২১ হবি ০৫/০২/২০২২ পর্িন্ত প্রর্ির্দবনি আয় ও র্িবকি র্বক্রবয়ি 
পর্িমাণ। 

“ই-লোইক্েমর” সহমজকৃত শসবো:  

মিমিমসএ কতৃঝক প্রস্তুতকৃত ট্রোন্সক্পোিঝ সম্পমকঝত মবমভন্ন মরক্পোিঝ এবং তথ্েোমদর সফি কমপ চোমহদো অনু োয়ী 

মিমিমসএসহ মবমভন্ন দপ্তক্র শপ্ররক্ি সময় শক্ষপি হক্তো। তোই, “ই-লোইক্েমর” নোমক একমি ওক্য়ব শপোিঝোল সতমর 

করো হক্য়ক্ছ  োর ওক্য়ব এক্েস হক্চ্ছ; https://library.dtcabd.com) ।  

এর্ি তির্ি কিাি ফবল র্নম্নর্লর্েি সুর্বধাগুবলা পাওয়া র্াবব: 

১) মবমভন্ন দপ্তর ও মিমিমসএ’র কমঝকতঝোগি এই সপািিাবল আপক্লোিকৃত মরক্পোিঝ/ তথ্েোমদ সহক্জ  িোউনক্লোি 

করক্ত পািবব।  

২) ওবয়ব সপািিালর্িবি PDF আকাবি কযািাগর্ি অনুর্ায়ী বই/র্িবপািি/িথ্য থ্াকবব। 

৩) Tiltle/Subject/Author অনুর্ায়ী “Search” কিা র্াবব। ফক্ল সহক্জই বই/র্িবপািি/িথ্য খুূঁক্জ পোওয়ো 

 োক্ব।  

৪) অর্ির্িক্ত িবথ্যি প্রবয়াজন হবল র্কিংবা লাইবেিীবি Transport সম্পর্কিি িথ্য/র্িবপািি/বই রু্ক্ত কিবি 

চাইবল সসবা গ্রহীিা “সর্াগাবর্াগ” Option বযবহাি কবি িা কিবি পািবব। 
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৫) আলোদোভোক্ব লাইবের্িয়ান র্নবয়াবগি এি প্রবয়াজন হববনা। কিত িপবক্ষি র্নবদিশক্রবম দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কমিচািী 

সপািিালর্িি বযবস্থাপনা কিবি পািবব।  

৬) সহক্জই শ  শকোন স্থোন শথ্ক্ক “ই-লাইবের্ি” সসবার্ি গ্রহণ কিা র্াবব। র্ির্ির্সএ অর্ফবস আগমবণি প্রবয়াজন 

হবব না। 

 

 

মচত্র নং-২৭ : মিনযি: মিমিমসএ’র “ই-লোইক্েমর”  

 

মচত্র নং-২৮ : মিনযি: মিমিমসএ’র “ই-লোইক্েমর” 

“RSTP এর মেোপ অনলোইনকরি” র্ির্জিাইজকত ি সসবা:   

সমসযাি র্ববিণ:  
ট্রান্সবপািি োবিি সকৌশলগি পর্িবহন পর্িকল্পনা সম্পবকি অবগি হওয়া এবিং এ সম্পর্কিি র্বর্ভন্ন প্রকল্প 

বাস্তবায়ন কিবি প্রিযাশী সিংস্থা/ বযর্ক্ত কিত িক র্ির্ির্সএ’ি RSTP মযাপ সম্পর্কিি িথ্য জানবি চাওয়া হয়। 

সুর্নর্দিষ্ট িথ্য প্রদান কিবি র্নম্নর্লর্েি সমসযাি সতর্ষ্ট হয়োঃ  
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১) মজআইএস সফট্ওয়েোর শথ্ক্ক তথ্ে প্রোমপ্ত ও  োচোই এ সময়ক্ক্ষপি হওয়ো।   

২) হািিকর্প এবিং িকুবমন্ট বড় হবল সফট  কর্প সমইবল প্রদান কিায় অসুমবধো হওয়ো।   

সমাধান:  

১) RSTP এি িািাববজ অনলাইন উপবর্াগী কবি প্রস্তুি কিা হবয়বছ। 

২) বযবহাি উপবর্াগী কিাি জনয র্শবিানাম, প্রর্ির্ি এলাইনবমবন্টি জনয আলাদা র্লবজন্ড, নথ্ি সাইন, সাচি, সলাবগা, 

সস্কল ইিযার্দ বযবস্থা িাো হবয়বছ।  

৩) প্রর্ির্ি এলাইনবমন্ট সম্পবকি র্বস্তার্িি জানাি জনয আলাদা আলাদা option, zoom in/out এবিং র্ভন্ন 

color এি বযবস্থা িাো হবয়বছ।  

৪) মিমিমসএ’র ওক্য়বসোইক্ি প্রকোয করো হক্য়ক্ছ।  

৫) মবমভন্ন দপ্তর ও মিমিমসএ’র কমঝকতঝোগি এই ওবয়বসাইবি আপক্লোিকৃত RSTP মেোপ সম্পমকঝত তথ্ে সহক্জ খুূঁক্জ 

পোক্ব। 

 

 

 

মিনযি: RSTP মেোপ অনলোইনকরি (সকল রুি) 
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 “ইতোঃপ ক্বঝ বোস্তবোময়ত উদ্ভোবনী ধোরিো সহমজকৃত ও মিমজিোইজকৃত শসবো সংক্রোন্ত প ঝোক্লোচনো” সভো। 
তোমরখ: ১৯/০৮/২০২১  

গত ২২ ও ২৩ মিক্সম্বর, ২০২১ এ “শট্রমনং অন পোবমলক সোমভঝস ইক্নোক্ভযন” সংক্রোন্ত দু’মি প্রমযক্ষি আক্য়োজন 
করো হক্য়ক্ছ এবিং ২৫ সম ২০২২ এবিং ২৬ সম ২০২২ “শট্রমনং অন পোবমলক সোমভঝস ইক্নোক্ভযন” সংক্রোন্ত আক্রো 
দু'র্ি প্রর্শক্ষণ; সবিবমাি ৪র্ি প্রর্শক্ষণ আবয়ার্জি হবয়বছ।  

 

“শট্রমনং অন পোবমলক সোমভঝস ইক্নোক্ভযন” প্রমযক্ষি 
তোমরখ: ২২-২৩ মিক্সম্বর, ২০২১ 
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 “শট্রমনং অন পোবমলক সোমভঝস ইক্নোক্ভযন” প্রমযক্ষি তোমরখ: ২৫-২৬ শম, ২০২২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  
 

-68- 

 

বোস্তবোময়ত একমি উদ্ভোবনী উক্দেোগ পমরদযঝন: 
 

গত ২৯ জুন ২০২২ তোমরক্খ মিমিমসএ’র ইক্নোক্ভযন মিক্মর সদসেগি পমরক্বয অমধদপ্তর, মুমন্সগি কতৃঝক 
বোস্তবোময়ত “সবুজ ও কমলো-ক শেমিভুি প্রকক্ল্পর পমরক্বযগত ছোড়পত্র প্রদোন সহজীকরি” উদ্ভোবনী উক্দেোগমি 
পমরদযঝন কক্র। পমরক্বয অমধদপ্তক্রর মুমন্সগি শজলো কো ঝোলয় এর উপপমরচোলক জনোব আখতোরুজ্জোমোন িুকু 
উদ্ভোবনী উক্দেোগমি সম্পক্কঝ বিঝনো শদন এবং ইক্নোক্ভযন মিক্মর সদসেক্দর উক্দেোগমির বোস্তবোয়ন সম্পমকঝত নোনোমবধ 
প্রক্ের উির শদন। 

 

মিমিমসএ’র ইক্নোক্ভযন মিম এর পমরক্বয অমধদপ্তর, মুমন্সগি কতৃঝক বোস্তবোময়ত “সবুজ ও কমলো-ক শেমিভুি 
প্রকক্ল্পর পমরক্বযগত ছোড়পত্র প্রদোন সহজীকরি” উদ্ভোবনী উক্দেোগমি পমরদযঝন 

 

 

 

 

 



   
  
 

-69- 

 

২৪। বাবজি 

র্জওর্ব বাবজিোঃ ২০২১-২২ 

 

ক্র: 

নিং 

িেকোডে খোত িমূে ব্যয় খোট্তে ডববেণ ২০২১-২২ অে য 

বছট্ে িিংট্শোডিত 

বেোট্েে পডেেোন 

(েোজোে  েোকোয়) 

ব্যয়  

(েোজোে  েোকোয়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১। ১৫০০১০১-১৩১০১৬৩০০-৩৬-৩৬৩১১০১ মবতন িেোয়তো ৩৮,০৭০.০০ ২৫,৯৪৪.০০ 

২। ১৫০০১০১-১৩১০১৬৩০০-৩৬-৩৬৩১১০২ ভোতোডর্ বোবর্ িেোয়তো ৩৭,৪৬৩.০০ ২৪,৯১৫.০০ 

৩। ১৫০০১০১-১৩১০১৬৩০০-৩৬-৩৬৩১১০৩ পণ্য ও মিবো িেোয়তো ৭২,৫০৫.০০ ৩২,৭৬৩.০০ 

৪। ১৫০০১০১-১৩১০১৬৩০০-৩৬-৩৬৩১১০৪ গল্পবষণা অনুদান ১১,০০.০০ ৬,৬৪.০০ 

৫। ১৫০০১০১-১৩১০১৬৩০০-৩৬-৩৬৩২১০২ র্ন্ত্রপাডর্ অনুদান ৩৩,৪৬.০০ ০০.০০ 

৬। ১৫০০১০১-১৩১০১৬৩০০-৩৬-৩৬৩২১০৩ র্ানবাহন বাবদ অনুদান ৪২,০০.০০ ০০.০০ 

৭। ১৫০০১০১-১৩১০১৬৩০০-৩৬-৩৬৩২১০৪ ভবন ও স্থাপনা ডনর্ মাণ অনুদান ২৪,২৪,৫০.০০ ১৯,৮২,৬৭.০০ 

৮। ১৫০০১০১-১৩১০১৬৩০০-৩৬-৩৬৩২১০৫ র্থ্য মর্াগাল্পর্াগ প্রযুডি অনুদান ৪০,০০.০০ ৩৬,৩০.০০ 

৯। ১৫০০১০১-১৩১০১৬৩০০-৩৬-৩৬৩২১০৬ অন্যান্য মূলধন অনুদান ৬,০০,০১.০০ ০০.০০ 

  মেোে-  
৪৬,৩১,৩৫.০০ ২৮৬,১৮৩.০০ 
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২৪.২। উন্নয়ন বাবজিোঃ ২০২১-২২ 
(ল্পকাটি  াকায়) 

 

ক্রঃ 

নং 

এডিডপ 

 ক্রঃ 

নং 

প্রকল্পের নার্   

(বাস্তবায়ল্পনর কাল) 

অ
নু
ল্প
র্
াদ
ল্প
ন
র
 প
র্
ম ায়

 

প্রকে ব্যয় জুন ২০২১ পর্ মন্ত ক্রর্পুডির্ ব্যয় 

২০২১-২০২২ অে মবেল্পরর 

আরএডিডপ 

/িংল্পশাডধর্ আরএডিডপ বরাে 
২০২১-২২ 

 ডজওডব 

 অে ম োড় 

জুন, ২০২২ পর্ মন্ত ব্যয়  

প্রকে 

িাহায্য 

ব্যল্পয়র 

শর্করা 

হার  (%) 

বাস্তব 

অগ্রগডর্  

(%)  

মর্া   

(ববঃ  

প্রকে িাহায্য  

( াকাংশ) 
মর্া  ডজওডব প্রঃিাঃ মর্া  

 াকা  

(রাজস্ব) 

প্রকে 

িাহায্য  

 

মর্া  ডজওডব 
প্রঃিাঃ  

(RPA)  

ববল্পদডশক িাহায্যপুষ্ট প্রকে 

১ ৭৮৩৪ 
ঢাকা ইডিল্পগ্রল্প ি রাডেক ম্যাল্পনজল্পর্ি প্রল্পজক্ট 

(০১/০৭/২০১৫ মেল্পক ৩০/০৬/২০২২) 
অনু 

৫২.০৮৪৮ ১৮.৮৬৭৫ ৪৮.৬৬৭৫ ২৯.৮১ ১৮.৮৫৭৫ ০.০১ ০.০১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০% ০.০০% 

(০.০০) (০.০০) (০.০১)   

ডজওডব প্রকেঃ  

২ ৯৭৩৫ 

ডেডজডবডলটি োডি এন্ড কনল্পিপচুয়াল ডিজাইন অে 

প্রল্পপাজি বাি  াডর্ মনাল এন্ড ডিল্পপা  

(০১/১০/২০১৯  মেল্পক ০১/০৯/২০২১)  

অনু 

৪.৯৫৬৯   ২.৬৮৪২ ২.৬৮৪২   ১.৭৫ ১.৭৫   ১.৭৫ ১.৬৩১২ ১.৬৩১২     ৯৩.২২% 

      (১.৭৩)   

৩ ৯৭৩৬ 
মরাি মিেটি ম্যাল্পনজল্পর্ি এন্ড কযাপাডিটি ডবডডং 

(০১/০১/২০২০ মেল্পক ৩০/০৬/২০২২) 
অনু 

৪.৯৬৬   ২.১৫০৫ ২.১৫০৫   ২.৭৪ ২.৭৪   ২.৭১৭ ২.৪৬০৫ ২.৪৬০৫     ৮৯.৮০% 

    (২.৭১)   

৪ টিএ-৩ 

ডপ্রপাল্পরশন অব কনল্পিে ডিজাইন এন্ড ইর্ডপ্ল্ল্পর্ল্পিশন 

প্ল্যান ের বাি রু  র যাশনালাইল্পজশন এন্ড মকাম্পাডন 

মবজি অপাল্পরশন অব বাি িাডভ মি ইন ঢাকা  প্রকে   

(০১/০৩/২০২০ মেল্পক ৩১/১২/২০২২) 

অনু 

২৪.৪৯   ০.২৯ ০.২৯   ৩.২২ ৩.২২   ৩.২১২৫ ০.১৯৩৪ ০.১৯৩৪                                                                           

        

৫ ১ 

ডেডজডবডলটি োডি অন ঢাকা আউ ার ডরং মরািঃ 

ইোন ম, ওল্পয়োণ ম এন্ড নদ মান পা ম  

(০১/০৭/২০২০ মেল্পক ৩১/১২/২০২২) 

অনু 

১৬.০৩              -    0.10 0.10   ৩.৩৮ ৩.৩৮   ৩.৩৭ ০.৩৪৪২ ০.৩৪৪২     ১০.১৮% 

    (৩.১৭)   

৬ ২ 

ডপ্রপাল্পরশন অব কডিল্পহডন্সভ রান্সল্পপা ম র্াোর প্ল্যান 

ের নারায়ণগি এন্ড গাজীপুর ডিটি কল্পপ মাল্পরশন। 

(০১/০৯/২০২১ মেল্পক ৩১/০৮/২০২৩) 

অনু 

৪১.৬১৭৯   ০.০০ ০.০০   ০.২৫ ০.২৫   ০.২১৩ ০.১৬১৭ ০.১৬১৭     ৬৪.৬৮% 

    (০.১৫)   

মর্া     ১৪৪.১৪৫৬ ১৮.৮৬৭৫ ৫৩.৮৯২২ ৩৫.০৩৪৭ ১৮.৮৫৭৫ ১১.৩৫ ১১.৩৫ ০.০০ ১১.২৬ ৪.৭৯ ৪.৭৯ ০.০০ ০.০০% ৪২.২১% 
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২৫। ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কিত িপবক্ষি র্বর্ভন্ন কার্িক্রম 

 

মচত্র নং-৩৪ 
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এমআির্ি লাইন-৬ পর্িদশিন 

 

র্িবপা পর্িবীক্ষণকাবল র্িএমর্ির্সএল প্রর্ির্নর্ধবদি সাবথ্ র্ির্ির্সএ পর্িদশিন র্িম,  
িার্িেোঃ ১৮/০৮/২০২১ র্র.। 

 

শমক্ট্রোক্রক্লর শভতক্রর অংয পর্িবীক্ষণকাবল র্িএমর্ির্সএল প্রর্ির্নর্ধবদি সাবথ্ র্ির্ির্সএ পমরবীক্ষি মিম,  
িার্িেোঃ ০৪/১১/২০২১ র্র.। 
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শমক্ট্রোক্রল লোইন-৬ এর মসমবমিমস মসক্স্টম পর্িবীক্ষণকাবল র্ির্ির্সএ পর্িবীক্ষণ র্িম,  
িার্িেোঃ ২৪/০৩/২০২২ র্র.। 

 

সমবট্রাবিল লাইন-৬ এি উত্তিা নথ্ি সস্টশন পর্িবীক্ষণকাবল র্ির্ির্সএ পর্িবীক্ষণ র্িম,  
িার্িেোঃ ০২/০৬/২০২২ র্র.। 
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উত্তিা নথ্ি সস্টশবনি প্ল্ািফমি সলবভল পর্িবীক্ষণকাবল র্ির্ির্সএ পর্িবীক্ষণ র্িম, 

 িার্িেোঃ ০২/০৬/২০২২ র্র.। 

র্বআির্ি লাইন-৩ প্রকল্প পর্িদশিনোঃ 

 

মবআরমি লোইন-৩ প্রকক্ল্পর মনমঝোিোধীন িঙ্গী েীজ পমরদযঝক্ন মিমিমসএ’র পমরদযঝন মিম,  
তোমরখোঃ ২৭/০৬/২০২২ 
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মবআরমি লোইন-৩ প্রকক্ল্পর মনমঝোিোধীন িঙ্গী েীক্জর শিক লেোব কোক্পঝমিং পমরদযঝক্ন মিমিমসএ’র পমরদযঝন মিম, 
তোমরখোঃ ২৭/০৬/২০২২ 

 

মবআরমি লোইন-৩ প্রকক্ল্পর অধীক্ন গোজীপুর চোক্ন্দোনো শচৌরোস্তোয় চলমোন প তঝকোজ  মিমিমসএ’র পমরদযঝন মিম 
কতৃঝক সক্রজমমক্ন পমরদযঝন করো হয়, তোমরখোঃ ১০/০৩/২০২২ 
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এয়োরক্পোিঝ সংলগ্ন মনমঝোিোধীন ফ্লোইওভোক্রর ি যাবম্পি র্নমিাণ কাজ  

 

র্বআির্ি লাইন-৩ এি এয়ািবপািি সিংলগ্ন ফ্লাইওভাি পর্িদশিন িার্িে: ২৬ আগস্ট, ২০২১ 
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চট্টগ্রার্ পডরদশ মনঃ 

 

 

চট্টগ্রোম মহোনগরীর পমরবহন মোস্টোরপ্ল্েোনসহ শমক্ট্রোক্রক্লর সমীক্ষোর জনে মপ্রমলমমনোমর সোক্ভঝ কোজ সংক্রোন্ত 
মতমবমনময় সভো ও শপ্রস মেমফং; তোমরখ: ০৮/০২/২০২২ 

 

চট্টগ্রোম মসমি কক্পঝোক্রযক্নর (মসমসমস) এর মোননীয় শময়র মক্হোদক্য়র সোক্থ্ সড়ক পমরবহন ও মহোসড়ক মবভোগ, 
মিমিমসএ এবং KOICA প্রমতমনমধক্দর সোক্ষোৎ; তোমরখ: ০৮/০২/২০২২ 
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চট্টগ্রোম উন্নয়ন কতৃঝপক্ষ (মসমিএ) এর শচয়োরমেোন মক্হোদক্য়র সোক্থ্ সড়ক পমরবহন ও মহোসড়ক মবভোগ, মিমিমসএ 
এবং KOICA প্রমতমনমধক্দর সোক্ষোৎ; তোমরখ: ০৮/০২/২০২২ 

 

চট্টগ্রোম শমক্ট্রোপমলিন পুমলয এর পুমলয কমমযনোর মক্হোদক্য়র সোক্থ্ সড়ক পমরবহন ও মহোসড়ক মবভোগ, মিমিমসএ 
এবং KOICA প্রমতমনমধক্দর সোক্ষোৎ; তোমরখ: ০৮/০২/২০২২ 
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চট্টগ্রোম বন্দর কতৃঝপক্ষ (মসমপএ) এর শচয়োরমেোন মক্হোদক্য়র সোক্থ্ সড়ক পমরবহন ও মহোসড়ক মবভোগ, মিমিমসএ 
এবং KOICA প্রমতমনমধক্দর সোক্ষোৎ; তোমরখ: ০৮/০২/২০২২ 

 

বোংলোক্দয শরলওক্য়র, চট্টগ্রোম এর শজনোক্রল মেোক্নজোক্রর মক্হোদক্য়র সোক্থ্ সড়ক পমরবহন ও মহোসড়ক মবভোগ, 
মিমিমসএ এবং KOICA প্রমতমনমধক্দর সোক্ষোৎ। তোমরখ: ০৮/০২/২০২২ 
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বাস রুি ফ্র্যাঞ্চাইর্জ পাইলর্িিং এি ঢাকা নগি পর্িবহন সসবা পর্িদশিনোঃ 

 

বাস রুি ফ্র্যাঞ্চাইর্জ পাইলর্িিং এি সার্বিক অবস্থা পর্িদশিন 

 

বাস রুি ফ্র্যাঞ্চাইর্জ পাইলর্িিং এি সার্বিক অবস্থা পর্িদশিন 
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ট্রার্ফক সাকুিবলশন সিংক্রান্ত সাইি পর্িদশিনোঃ 

 

প্ল্ি নং-২০১ এবং ২০২, শতজগোূঁও মযল্পোঞ্চল, ঢোকো সোইি পমরদযঝন। তোমরখোঃ ২৪ শম, ২০২২ 

 

শহোমল্ডং নং-৮৬-৮৭, মমতমর্ল, ঢোকো সোইি পমরদযঝন। তোমরখোঃ ১৮শম, ২০২২ 
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পর্ির্শষ্ট-ক 

সসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি (Citizen’s Charter) 
১. র্ভশন ও র্মশন 

র্ভশন: বতহত্তি ঢাকাি জনয পর্িকর্ল্পি আধুর্নক পর্িবহন বযবস্থা। 
 
র্মশন: বতহত্তি ঢাকাি পর্িবহন বযবস্থাি সুষু্ঠ সমন্বয়, পর্িবহন পর্িকল্পনা এবিং দ্রুিগামী গণপর্িবহন বযবস্থা প্রবিিবনি 
মাধযবম জনসাধািবণি জনয র্নিাপদ, র্নভিিবর্াগয এবিং সহজলভয পর্িবহন সসবা প্রদান। 

২. সসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি
 
২.১) নাগর্িক সসবা

ক্রর্মক সসবাি নাম 
সসবা প্রদান 

পদ্ধর্ি 

প্রবয়াজনীয় 
কাগজপত্র 

এবিং প্রার্প্তস্থান 

সসবামূলয এবিং  
পর্িবশাধ পদ্ধর্ি 

সসবা 
প্রদাবনি 
সময়সীমা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কমিকিিা 
(নাম, পদর্ব, সফান ও 

ইবমইল) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ সকান বযর্ক্ত বা 

প্রর্িষ্ঠাবনি 
র্নর্মিিবয বহুিল 
ভববন র্ানবাহবনি 
প্রববশ-র্নগিমন ও 
চলাচল (Traffic 
Circulation)সিং
ক্রান্ত নক্সা 
অনুবমাদন ও 
িদািকী। 

প্রবয়াজনীয় 
দর্ললার্দ ও 
কাগজপত্র সহ 
র্নবিাহী পর্িচালক, 
র্ির্ির্সএ-এি 
বিাববি 
আববদন। 
কর্মর্িি 
সুপার্িশক্রবম 
অনুবমাদন। 

অর্ফবসি 
র্নধিার্িি ফিবম 
আববদন কিবি 
হবব। প্রস্তার্বি 
ইমািি প্রকবল্পি 
সল-আউি প্ল্যান, 
প্রকল্প এলাকায় 
প্রববশ ও বার্হি 
হওয়াি সল-আউি 
প্ল্যান, জর্মি 
মার্লকানা  
সম্পর্কিি 
অিংগীকািনামা, 
হালনাগাদ 
োজনাি দার্েলা 
ও র্মউবিশবনি 
কর্প, Traffic 
impact 
Assessment 
Report. 

সড়ক পর্িবহন ও 
মহাসড়ক 
র্বভাবগি 
০৭/০৮/২০১৭ 
র্র: িার্িবেি 
৫.০০.০০০০.০৪
৮.৯৯. 
০০৫.১৫.১২৮ 
নম্বি স্মািবকি 
প্রজ্ঞাপন 
অনুর্ায়ী পর্ির্শষ্ট-
‘ক’ র্নধিার্িি র্ফ 
র্নবিাহী পর্িচালক, 
র্ির্ির্সএ বিাববি 
জমা প্রদান 
কবি।  
 

২ (দুই) 
মাস 

 সমা: নাহমাদুল হাসান 
পদর্ব: আিবান প্ল্ানাি, 
র্ির্ির্সএ। 
সফানোঃ  ৯৫৬৮৭৪৮ 
সমাবাইল: 
০১৭২৩৮০৬৮৩০ 
ইবমইলোঃ 
up@dtca.gov.bd 
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ক্রর্মক সসবাি নাম 
সসবা প্রদান 

পদ্ধর্ি 

প্রবয়াজনীয় 
কাগজপত্র 

এবিং প্রার্প্তস্থান 

সসবামূলয এবিং  
পর্িবশাধ পদ্ধর্ি 

সসবা 
প্রদাবনি 
সময়সীমা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কমিকিিা 
(নাম, পদর্ব, সফান ও 

ইবমইল) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

র্ির্ির্সএ’ি 
Website-এ 
প্রদর্শিি সচকর্লস্ট 
অনুর্ায়ী অনযানয 
কাগজপত্র। 

২ সকান আবাসন 
(হাউর্জিং) প্রকবল্প 
র্ানবাহবনি 
প্রববশ-র্নগিমন ও 
চলাচল (Traffic 
Circulation) 
সিংক্রান্ত নক্সা 
অনুবমাদন ও 
িদািকী। 

প্রবয়াজনীয় 
দর্ললার্দ ও 
কাগজপত্রসহ 
র্নবিাহী পর্িচালক, 
র্ির্ির্সএ-এি 
বিাববি 
আববদন। 
কর্মর্িি 
সুপার্িশক্রবম 
অনুবমাদন। 

অর্ফবসি 
র্নধিার্িি ফিবম 
আববদন কিবি 
হবব। প্রস্তার্বি 
হাউর্জিং প্রকবল্পি 
সল-আউি প্ল্যান, 
ভূর্ম বযবহাবিি 
িথ্যার্দ, পার্শ্িবিিী 
এলাকাি সর্বশদ 
বণিনা, প্রকল্প 
এলাকায় প্রববশ 
ও বার্হি হওয়াি 
সল-আউি প্ল্যান, 
জর্মি মার্লকানা  
সম্পর্কিি 
অিংগীকািনামা, 
Traffic impact 
Assessment 
Report  
িাজউক হবি 
প্রাপ্ত প্রাথ্র্মক 
পিামশিকিবণি 
সিযার্য়ি কর্প। 
র্িবিইড এর্িয়া 
প্ল্যান (DAP) এ 
প্রস্তার্বি 
প্রকল্পর্িি স্থাবন 
র্ক ধিবণি Land 
Use কিাি জনয 

সড়ক পর্িবহন ও 
মহাসড়ক 
র্বভাবগি 
০৭/০৮/২০১৭ 
র্র: িার্িবেি -
৩৫.০০.০০০ 
০.০৪৮.৯৯.০০৫.
১৫.১২৮ 
নম্বি 
স্মািবকি পর্ির্শষ্ট-
‘ে’ এি প্রজ্ঞাপন অ
নুর্ায়ী ছাড়পত্র র্ফ 

প্রদান কিবি হবব। 

২ (দুই) 
মাস 

 সমা: নাহমাদুল হাসান 
পদর্ব: আিবান প্ল্ানাি, 
র্ির্ির্সএ। 
সফানোঃ  ৯৫৬৮৭৪৮ 
সমাবাইল: 
০১৭২৩৮০৬৮৩০ 
ইবমইলোঃup@dtca.gov

.bd 
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ক্রর্মক সসবাি নাম 
সসবা প্রদান 

পদ্ধর্ি 

প্রবয়াজনীয় 
কাগজপত্র 

এবিং প্রার্প্তস্থান 

সসবামূলয এবিং  
পর্িবশাধ পদ্ধর্ি 

সসবা 
প্রদাবনি 
সময়সীমা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কমিকিিা 
(নাম, পদর্ব, সফান ও 

ইবমইল) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

বলা হবয়বছ িা 
মযাপসহ জমা 
র্দবি হবব। 
Non-
Encumbrance 
Certificate 
এবিং র্ির্ির্সএ’ি 
Website-এ 
প্রদর্শিি সচকর্লস্ট 
অনুর্ায়ী অনযানয 
কাগজপত্র। 

৩ র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠানবক 
পর্িবহন 
অবকাঠাবমা র্নমিাবণ 
ছাড়পত্র প্রদান 

প্রবয়াজনীয় 
দর্ললার্দ ও 
কাগজপত্রসহ 
র্নবিাহী পর্িচালক, 
র্ির্ির্সএ বিাববি 
আববদন। 
কর্মর্িি 
সুপার্িশক্রবম 
অনুবমাদন। 

প্রকবল্পি নক্সা 
সম্বর্লি 
আববদনপত্র  ও 
অনযানয 
কাগজপত্র। 
প্রবর্াজয সক্ষবত্র 
পাওয়াি পবয়ন্ট 
সপ্রবজবন্টশন।  

র্বনা মূবলয ১ (এক) 
মাস 

নাম: সমাহাম্মদ হায়দাি 
কামরুজ্জামান 
পদর্ব: ট্রান্সবপািি 
ইর্ির্নয়াি, র্ির্ির্সএ। 
সফানোঃ  9568893 
সমাবাইল: 
01559063092 
ইবমইলোঃ 
te@dtca.gov.bd 

৪ গণপর্িবহন এি  
সবচিনিা  
বতর্দ্ধকিণ ও 
শুদ্ধাচাি র্বষবয় 
প্রচাি 

ওয়াকিসপ, 
সসর্মনাি, 
র্সমবপার্জয়াম 

 র্বনা মূবলয  নাম: সমা: আবুল োবয়ি 
পদর্বোঃ ট্রার্ফক 
এনবফাসিবমন্ট অর্ফসাি 
সফানোঃ ৯৫৫৮৬৮৪ 
ইবমইলোঃ 
teo@dtca.gov.bd 

৫ গণ পর্িবহন 
সিংক্রান্ত প্রচািনা ও 
িথ্য র্বর্নময় 
 

সিংবাদপত্র, 
সির্িও, 
সির্লর্ভশবন 
প্রচাি, বুকবলি 
র্বিিণ সামার্জক 
সর্াগাবর্াগ মাধযম 
ইিযার্দ 

 র্বনা মূবলয  নাম: এ সক এম 
হার্ফজুি িহমান 
পদর্বোঃ অর্ির্িক্ত 
র্নবিাহী পর্িচালক 
(পর্লর্সস ও প্ল্ার্নিং) 
(অর্ির্িক্ত দার্য়ত্ব) 
সফানোঃ ৯৫৬৮৮২৫ 
ইবমইলোঃ 
aed.mt@dtca.gov.bd 

mailto:ed@dtca.gov.bd
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ক্রর্মক সসবাি নাম 
সসবা প্রদান 

পদ্ধর্ি 

প্রবয়াজনীয় 
কাগজপত্র 

এবিং প্রার্প্তস্থান 

সসবামূলয এবিং  
পর্িবশাধ পদ্ধর্ি 

সসবা 
প্রদাবনি 
সময়সীমা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কমিকিিা 
(নাম, পদর্ব, সফান ও 

ইবমইল) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

  

৬ পর্িবহন বযবস্থায় 
আন্ত: কিত িপক্ষ 
সমন্বয় ও 
সহবর্ার্গিা 
সজািদািকিণ 

সবািি সভা, 
ট্রার্ফক 
মযাবনজবমন্ট 
কর্মর্িি সভা 

 র্বনা মূবলয প্রর্ি ৩/৪ 
মাস অন্তি 
সবািি সভা, 
র্িএমর্স 
সভাি 
মাধযবম 

নাম: সোমবহো পোরভীন 
পদর্ব: র্নবিাহী 
পর্িচালক (অর্ির্িক্ত 
সর্চব) র্ির্ির্সএ। 
সফানোঃ  
০২২২৩৩৮২৬৮৬ 
ইবমইলোঃ 
ed@dtca.gov.bd 
info@dtca.gov.bd    

৭ সমর্ন্বি পর্িবহন 
পর্িকল্পনা প্রণয়ন 
র্ববশষ কবি 
র্িভাইসি 
স্ট্রযাবির্জক 
ট্রান্সবপািি প্ল্যান 
(RSTP)  
২০১৫-২০৩৫ 
প্রণয়ন। 

সবািি সভা, র্বর্ভন্ন 
সিংস্থা/ 
সস্টকবহাডািবদি 
সাবথ্  আবলাচনা, 
সমীক্ষা ইিযার্দ। 

 র্বনা মূবলয প্রর্ি ৩/৪ 
মাস অন্তি 
সবািি সভা, 
র্িএমর্স 
সভাি 
মাধযবম 

নাম: এ সক এম 
হার্ফজুি িহমান 
পদর্বোঃ অর্ির্িক্ত 
র্নবিাহী পর্িচালক 
(পর্লর্সস ও প্ল্ার্নিং) 
(অর্ির্িক্ত দার্য়ত্ব) 
সফানোঃ ৯৫৬৮৮২৫ 
ইবমইলোঃ 
aed.mt@dtca.gov.bd 
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২.২) দাপ্তর্িক সসবা 

ক্র: 
নিং 

সসবাি নাম 
সসবা প্রদান 

পদ্ধর্ি 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবিং প্রার্প্তস্থান 

সসবামূলয 
এবিং  

পর্িবশাধ 
পদ্ধর্ি 

সসবা প্রদাবনি 
সময়সীমা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কমিকিিা 
(নাম, পদর্ব, সফান ও 

ইবমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ পর্িবহন / 

র্ানবাহন 
সিংক্রান্ত র্বষবয় 
সমন্বয় সাধন 
ও পিামশি 
প্রদান 

পর্িবহন 
সিংর্িষ্ট সিংস্থা 
/ প্রর্িষ্ঠান 
সমূহ/বস্টক 
সহাডািবদি 
সাবথ্ সমন্বয় 
সভা/পত্র 
সর্াগাবর্াগ। 

র্বষয় সম্পর্কিি সিংর্িষ্ট 
কাগজপত্র 

র্বনা মূবলয ২০ র্দন নাম: সোমবহো পোরভীন 
পদর্ব: র্নবিাহী পর্িচালক 
(অর্ির্িক্ত সর্চব) র্ির্ির্সএ। 
সফানোঃ  ০২২২৩৩৮২৬৮৬ 
ইবমইলোঃ 
ed@dtca.gov.bd 
info@dtca.gov.bd     

২ সকৌশলগি 
পর্িবহন 
পর্িকল্পনা 
প্রণয়ন ও 
বাস্তবায়ন 

র্বর্ভন্ন 
সিংস্থা/সস্টক 
সহাডািসবদি 
সাবথ্ 
আবলাচনা। 
র্বর্ভন্ন সিংস্থা 
কিত িক 
পর্িবহন 
সিংক্রান্ত 
অবকাঠাবমা 
র্নমিাবণ 
আববদন। 

প্রকবল্পি নক্সা সম্বর্লি 
আববদনপত্র  ও অনযানয 
কাগজপত্র। প্রবর্াজযবক্ষবত্র 
পাওয়াি পবয়ন্ট 
সপ্রবজবন্টশান।   

র্বনা মূবলয সকৌশলগি 
পর্িবহন 
পর্িকল্পনা 
২০১৫-২০৩৫ 
প্রণয়ন কিা 
হবয়বছ। 

নাম: এ সক এম হার্ফজুি 
িহমান 
পদর্বোঃ অর্ির্িক্ত র্নবিাহী 
পর্িচালক (পর্লর্সস ও 
প্ল্ার্নিং) (অর্ির্িক্ত দার্য়ত্ব) 
সফানোঃ ৯৫৬৮৮২৫ 
ইবমইলোঃ  
aed.mt@dtca.gov.bd             

৩ সকান আবাসন 
(হাউর্জিং) 
প্রকবল্প 
র্ানবাহবনি 
প্রববশ-র্নগিমন 
ও চলাচল 
(Traffic 
Circulation) 
সিংক্রান্ত নক্সা 
অনুবমাদন ও 
িদািকী। 
 

প্রবয়াজনীয় 
দর্ললার্দ ও 
কাগজপত্র সহ 
র্নবিাহী 
পর্িচালক, 
র্ির্ির্সএ-এি 
বিাববি 
আববদন। 
কর্মর্িি 
সুপার্িশক্রবম 
অনুবমাদন।  
 

অর্ফবসি র্নধিার্িি ফিবম 
আববদন কিবি হবব। 
প্রস্তার্বি হাউর্জিং 
প্রকবল্পি সল-আউি প্ল্যান, 
ভূর্ম বযবহাবিি িথ্যার্দ, 
পার্শ্িবিিী এলাকাি সর্বশদ 
বণিনা, প্রকল্প এলাকায় 
প্রববশ ও বার্হি হওয়াি 
সল-আউি প্ল্যান, জর্মি 
মার্লকানা  সম্পর্কিি 
অিংগীকািনামা, হালনাগাদ 
োজানাি দার্েলা ও 

সড়ক 
পর্িবহন ও 
মহাসড়ক 
র্বভাবগি 
স্মািক নিং-
৩৫.০০.০০
০০.০৪৮.৯
৯.০০৫. 
১৫.১২৮  
িািং: ০৭ 
আগষ্ট, 
২০১৭ র্র: 
এি 

২ (দুই) মাস সমা: নাহমাদুল হাসান 
পদর্ব: আিবান প্ল্ানাি, 
র্ির্ির্সএ। 
সফানোঃ  ৯৫৬৮৭৪৮ 
সমাবাইল: ০১৭২৩৮০৬৮৩০ 
ইবমইলোঃ up@dtca.gov.bd  
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ক্র: 
নিং 

সসবাি নাম 
সসবা প্রদান 

পদ্ধর্ি 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবিং প্রার্প্তস্থান 

সসবামূলয 
এবিং  

পর্িবশাধ 
পদ্ধর্ি 

সসবা প্রদাবনি 
সময়সীমা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কমিকিিা 
(নাম, পদর্ব, সফান ও 

ইবমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
র্মউবিশবনি কর্প, 
Traffic impact 
Assessment Report  
িাজউক হবি প্রাপ্ত 
প্রাথ্র্মক পিামশিকগবণি 
সিযার্য়ি কর্প। র্িবিইন্ড 
এর্িয়া প্ল্যান (DAP) এ 
প্রস্তার্বি প্রকল্পর্িি স্থাবন 
র্ক ধিবণি Land Use 
কিাি জনয বলা হবয়বছ 
িা মযাপসহ জমা র্দবি 
হবব। Non-
Encumbrance 
Certificate এবিং দপ্তবি 
ির্ক্ষি সচকর্লস্ট অনুর্ায়ী 
অনযানয কাগজপত্র। 

প্রজ্ঞাপন 
অনুর্ায়ী 
ছাড়পত্র র্ফ 
প্রদান 
সাবপবক্ষ 

৪ র্বর্ভন্ন 
প্রর্িষ্ঠানবক 
পর্িবহন 
অবকাঠাবমা 
র্নমিাবণ ছাড়পত্র 
প্রদান 

প্রবয়াজনীয় 
দর্ললার্দ ও 
কাগজপত্রসহ 
র্নবিাহী 
পর্িচালক, 
র্ির্ির্সএ 
বিাববি 
আববদন। 
কর্মর্িি 
সুপার্িশক্রবম 
অনুবমাদন। 

প্রকবল্পি নক্সা সম্বর্লি 
আববদনপত্র  ও অনযানয 
কাগজপত্র। প্রবর্াজযবক্ষবত্র 
পাওয়াি পবয়ন্ট 
সপ্রবজবন্টশন।    

র্বনা মূবলয ১ (এক) মাস নাম: সোমবহো পোরভীন 
পদর্ব: র্নবিাহী পর্িচালক 
(অর্ির্িক্ত সর্চব), 
র্ির্ির্সএ। 
সফানোঃ  ০২২২৩৩৮২৬৮৬ 
ইবমইলোঃ 
ed@dtca.gov.bd 
info@dtca.gov.bd     

৫ গণপর্িবহন 
এি  
সবচিনিা  
বতর্দ্ধকিণ ও 
শুদ্ধাচাি র্বষবয় 
প্রচাি 

ওয়াকিসপ, 
সসর্মনাি, 
র্সমবপার্জয়াম 

 র্বনা মূবলয  নাম: সমা: আবুল োবয়ি 
পদর্বোঃ ট্রার্ফক 
এনবফাসিবমন্ট অর্ফসাি 
সফানোঃ ৯৫৫৮৬৮৪ 
ইবমইলোঃ 
teo@dtca.gov.bd 
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ক্র: 
নিং 

সসবাি নাম 
সসবা প্রদান 

পদ্ধর্ি 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবিং প্রার্প্তস্থান 

সসবামূলয 
এবিং  

পর্িবশাধ 
পদ্ধর্ি 

সসবা প্রদাবনি 
সময়সীমা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কমিকিিা 
(নাম, পদর্ব, সফান ও 

ইবমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 

৬ পর্িবহন 
বযবস্থায়        
আন্ত: কিত িপক্ষ 
সমন্বয় ও 
সহবর্ার্গিা 
সজািদািকিণ 

সবািি সভা, 
ট্রার্ফক 
মযাবনজবমন্ট 
কর্মর্িি সভা 

 র্বনা মূবলয প্রর্ি ৩/৪ মাস 
অন্তি সবািি 

সভা, র্িএমর্স 
সভাি মাধযবম 

নাম: সোমবহো পোরভীন 
পদর্ব: র্নবিাহী পর্িচালক 
(অর্ির্িক্ত সর্চব) র্ির্ির্সএ। 
সফানোঃ  ০২২২৩৩৮২৬৮৬ 
ইবমইলোঃ 
ed@dtca.gov.bd 
info@dtca.gov.bd     

 

২.৩) অভযন্তিীণ সসবা 

ক্র: নিং সসবাি নাম 
সসবা প্রদান 

পদ্ধর্ি 

প্রবয়াজনীয় 
কাগজপত্র 

এবিং 
প্রার্প্তস্থান 

সসবামূলয 
এবিং  

পর্িবশাধ 
পদ্ধর্ি 

সসবা 
প্রদাবনি 
সময়সীমা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কমিকিিা 
(নাম, পদর্ব, সফান ও ইবমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সপনশন প্রদাবনি 
সুর্বধাবথ্ি 
কমিকিিা/কমিচািীগ
সণি              
না-দাবী সনদপত্র 
প্রদান 

র্চর্ঠ পত্র ও 
মিুিীপত্র 

সিংর্িষ্ট শাোি 
চার্হদাপত্র।  
(র্ির্ির্সএ 
অর্ফস ও 
ওবয়বসাইি) 

র্বনা মূবলয ০৭ 
(সাি) 
র্দন 

নাম: সোমবহো পোরভীন 
পদর্ব: র্নবিাহী পর্িচালক 
(অর্ির্িক্ত সর্চব) র্ির্ির্সএ। 
সফানোঃ  ০২২২৩৩৮২৬৮৬ 
ইবমইলোঃ 
ed@dtca.gov.bd 
info@dtca.gov.bd     ২ সপনশন সপপাি ও 

ছুর্ি সিংক্রান্ত সকস 
অগ্রায়ন/অনুবমাদন 

র্চর্ঠ পত্র ও 
মিুিীপত্র 

সিংর্িষ্ট শাোি 
চার্হদাপত্র।  
(র্ির্ির্সএ 
অর্ফস ও 
ওবয়বসাইি) 

র্বনা মূবলয ০৭ 
(সাি) 
র্দন 

৩ কমিকিিা/কমিচািীগ
সণি প্রবমাশন. 
িাইমবস্কল প্রদান 
ইিযার্দ 

পবদান্নর্ি/িাই
মবস্কল প্রদান 
সিংক্রান্ত 
কর্মর্িি 
সুপার্িশ/র্সদ্ধা
ন্ত সমািাববক। 

সিংর্িষ্ট শাোি 
চার্হদাপত্র।  
(র্ির্ির্সএ 
অর্ফস ও 
ওবয়বসাইি) 
 

র্বনা মূবলয র্থ্াসমবয় 

৪ কমিকিিা/কমিচািীবদ
ি প্রর্শক্ষণ প্রদান 

ইনহাউজ এবিং 
র্বর্ভন্ন প্রর্শক্ষণ 

(র্ির্ির্সএ 
অর্ফস ও 

র্বনা মূবলয ৩ মাস 
অন্তি 

নাম: এস, এম, সিজাউল কর্িম 
পদর্ব: সট্রর্নিং এযািভাইজাি 

mailto:ed@dtca.gov.bd
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ক্র: নিং সসবাি নাম 
সসবা প্রদান 

পদ্ধর্ি 

প্রবয়াজনীয় 
কাগজপত্র 

এবিং 
প্রার্প্তস্থান 

সসবামূলয 
এবিং  

পর্িবশাধ 
পদ্ধর্ি 

সসবা 
প্রদাবনি 
সময়সীমা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কমিকিিা 
(নাম, পদর্ব, সফান ও ইবমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রর্িষ্ঠাবন 
প্রর্শক্ষবণি 
আবয়াজন। 

ওবয়বসাইি) 
 

অন্তি র্ির্ির্সএ 
সফান: ৯৫৬৯১৭১
ইবমইল: ta@dtca.gov.bd        

৫ ইন্টািবনি ও 
ওয়াইফাই সমসযাি 
সমাধান 

সিাসর্ি 
সর্াগাবর্াগ 

অবগি 
কিাবনা ও 
চার্হদা প্রদান 
সাবপবক্ষ 

র্বনামূবলয ২ র্দবনি 
মবধয 

নাম: এস, এম, সিজাউল কর্িম 
পদর্ব: পর্িচালক (প্রশাসন), 
র্ির্ির্সএ 
সফান: ৯৫৬৮৬৪৩ 
ইবমইল:dir.admin@dtca.gov.
bd 

৬ সষ্টাি আইবিম ও 
সষ্টশনািী দ্রবার্দ 
সিবিাহ 

চার্হদাপত্র 
প্রদাবনি 
মাধযবম প্রদান 

র্ির্ির্সএ 
অর্ফস 

র্বনামূবলয ২ র্দবনি 
মবধয 

নাম: এস, এম, সিজাউল কর্িম 
পদর্ব: পর্িচালক (প্রশাসন), 
র্ির্ির্সএ 
সফান: ৯৫৬৮৬৪৩ 
ইবমইল:dir.admin@dtca.gov.
bd 

 

৩) আপনাি কাবছ আমাবদি প্রিযাশা 
ক্রর্মক প্রর্িশ্রুি/কার্িি সসবা প্রার্প্তি লবক্ষয কিণীয়

১ র্নধিার্িি ফিবম সমূ্পণিভাবব ট্রার্ফক সাকুিবলশন ছাড়পবত্রি পুিণকত ি আববদন জমা প্রদান

২ সর্ঠক বা র্থ্ার্থ্ মাধযবম প্রবয়াজনীয় র্ফস পর্িবশাধ কিা প্রবর্াজয সক্ষবত্র) 

৩ সাক্ষাবিি জনয র্নধিার্িি সমবয়ি পূববিই উপর্স্থি থ্াকা

 

র্ব.দ্র. সাধািণি সর্সকল কািবণ আববদন বার্িল হয় অথ্বা সসবা প্রদান সম্ভব হয়না িা র্ববিষণ কবি ছক পূিণ 
কিবি হবব। র্কছু র্বষয় সকল প্রর্িষ্ঠাবনি জনয একই হবব এবিং র্কছু র্বষয় আলাদা হবব।

 

 

 

 

mailto:dir.admin@dtca.gov.bd
mailto:dir.admin@dtca.gov.bd
mailto:dir.admin@dtca.gov.bd
mailto:dir.admin@dtca.gov.bd
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৪) অর্ভবর্াগ প্রর্িকাি বযবস্থাপনা (GRS) 

সসবা প্রার্প্তবি অসন্তুষ্ট হবল দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কমিকিিাি সবি সর্াগাবর্াগ করুন। িাি কাছ সথ্বক সমাধান পাওয়া না 
সগবল র্নবম্নাক্ত পদ্ধর্িবি সর্াগাবর্াগ কবি আপনাি সমসযা অবর্হি করুন।

ক্রর্মক কেন সর্াগাবর্াগ কিববন 
কাি সবি 

সর্াগাবর্াগ কিববন 
সর্াগাবর্াবগি র্ঠকানা

র্নষ্পর্ত্তি 
সময়সীমা 

১ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কমিকিিা 
সমাধান র্দবি না পািবল

অর্ভবর্াগ র্নষ্পর্ত্ত 
কমিকিিা অর্নক  

নাম: সমা আবুল োবয়ি
পদর্ব: ট্রার্ফক এনবফাসিবমন্ট অর্ফসাি, 
র্ির্ির্সএ 
সফান: ৯৫৫৮৬৮৪ 
সমাবাইল: ০১৭১৩৩৭৪৬১৬ 
ইবমইল:  teo@dtca.gov.bd 
ওবয়ব: www.grs.gov.bd 

৩০(র্ত্রশ) 
কার্ির্দবস 

২ 
অর্ভবর্াগ র্নষ্পর্ত্ত

কমিকিিা র্নর্দিষ্ট সমবয়
সমাধান র্দবি না পািবল

আর্পল কমিকিিা 

নাম: সমা: আর্নসুি িহমান 
পদর্ব: রু্গ্মসর্চব, এমআির্ি অর্ধশাো, 
সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ। 
সফানোঃ  ৮৮-০২-৯৫৭৫৫১৯ 
ইবমইলোঃ anis89buet96@gmail.com 

২০(র্বশ) 
কার্ির্দবস 

৩ 
আর্পল কমিকিিা র্নর্দিষ্ট
সমবয় সমাধান র্দবি না 

পািবল 

মর্ন্ত্রপর্িষদ 
র্বভাবগি 
অর্ভবর্াগ 

বযবস্থাপনা সসল 

অর্ভবর্াগ গ্রহণ সকন্দ্র
৫ নিং সগইি, বািংলাবদশ সর্চবালয়, ঢাকা
ওবয়ব: www.grs.gov.bd 

১ (এক) মাস 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grs.gov.bd/
tel:%E0%A7%AE%E0%A7%AE-%E0%A7%A6%E0%A7%A8-%E0%A7%AF%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%AB%E0%A7%AB%E0%A7%A7%E0%A7%AF
mailto:anis89buet96@gmail.com
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পর্ির্শষ্ট-ক(১) 
 

বহুিল ভবনোঃ ট্রার্ফক সাকুিবলশন ছাড়পত্র র্ফ 
 

ক্রর্মক নিং 
ইমািবিি ১০ (দশ) িম িলাি উপবিি সকল 

িলা র্মবল সবিবমাি সমবর্ এলাকা
ছাড়পত্র র্ফ

১। ৮০০ বগির্মিাি ৪,০০০/- (চাি হাজাি) িাকা

২। ৮০১ বগির্মিাি হবি ১০০০ বগির্মিাি পর্িন্ত ৫,০০০/- (পাাঁচ হাজাি) িাকা

৩। ১০০১ বগির্মিাি হবি ১৫০০ বগির্মিাি পর্িন্ত ৮,৫০০/- (আি হাজাি পাাঁচশি) িাকা

৪। ১৫০১ বগির্মিাি হবি ২০০০ বগির্মিাি পর্িন্ত ১৩,০০০/- (বিি হাজাি) িাকা

৫। ২০০১ বগির্মিাি হবি ৩০০০ বগির্মিাি পর্িন্ত ২৮,০০০/- (আিাশ হাজাি) িাকা

৬। ৩০০১ বগির্মিাি হবি ৪০০০ বগির্মিাি পর্িন্ত ৪৩,০০০/- (বিিার্ল্লশ হাজাি) িাকা

৭। ৪০০১ বগির্মিাি হবি ৫০০০ বগির্মিাি পর্িন্ত ৬৫,০০০/- (পাঁয়ষর্ি হাজাি) িাকা

৮। ৫০০১ বগির্মিাি হবি ১০০০০ বগির্মিাি পর্িন্ত ৮৫,০০০/- (পাঁচার্শ হাজাি) িাকা 

৯। ১০০০১ বগির্মিাি হবি ১৫০০০ বগির্মিাি পর্িন্ত ১,০৮,০০০/- (এক লক্ষ আি হাজাি) িাকা 

১০। ১৫০০১ বগির্মিাি হবি ২০০০০ বগির্মিাি পর্িন্ত ১,৩৫,০০০/- (এক লক্ষ পাঁয়র্ত্রশ হাজাি) িাকা 

১১। ২০০০১ বগির্মিাি হবি ৩০০০০ বগির্মিাি পর্িন্ত ২,১০,০০০/- (পাাঁচ হাজাি) িাকা 

১২। ৩০০০১ বগির্মিাবিি উববি ৩,৭০,০০০/- (র্িন লক্ষ সত্তি হাজাি) িাকা 

 
পর্ির্শষ্ট-ক(২) 

আবার্সক প্রকল্প 

ক্রর্মক নিং আবার্সক প্রকল্প অনুবমাদবনি ছাড়পবত্রি 
সক্ষবত্র

ছাড়পত্র র্ফ

১। নিুন প্রকল্প অনুবমাদবনি জনয একি প্রর্ি ৩,৫০০/- (র্িন হাজাি পাাঁচশি) িাকা

২। নবায়বনি জনয একি প্রর্ি ৫,০০/- (পাাঁচশি) িাকা
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পর্ির্শষ্ট-ে 
 র্প্তে/িিংস্থোে জার্ীয় শুদ্ধাচার মকৌশল কর্ ম-পডরকেনা, ২০২১-২০২২  

র্প্তে/িিংস্থোে নার্: ঢোকো পডেবেন িেন্বয় কর্তযপক্ষ (ডিটিডিএ) 

কার্ মক্রল্পর্র নার্ 

কর্ মিম্পাদন 

সূচক 

 

সূচল্পকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়ল্পনর 

দাডয়ত্ববোন প্রাপ্ত 

ব্যডি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে মবেল্পরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগডর্ পডরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

মকায়া মার 

২য় 

মকায়া মার 

৩য় 

মকায়া মার 

৪ে ম 

মকায়া মার 

মর্া  

অজমন 

অডজমর্ 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাডর্ষ্ঠাডনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ বনডর্কর্া কডর্টির িভা আট্য়োজন িভো 

আট্য়োডজত 

৪ িংখ্যা শুদ্ধোচোে মিোকোল 

পট্য়ন্ট/ডবকল্প 

মিোকোল পট্য়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪ ৪ বাস্তবাডয়র্

; অজমন ১ ১ ১ ১ ৪ 

১.২ বনডর্কর্া কডর্টির িভার ডিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বাস্তবাডয়র্ 

ডিদ্ধান্ত 

৬ % শুদ্ধোচোে মিোকোল 

পট্য়ন্ট/ডবকল্প 

মিোকোল পট্য়ন্ট 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৬ বাস্তবাডয়র্

; 

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

১.৩ সুশািন প্রডর্ষ্ঠার ডনডর্ত্ত অংশীজল্পনর 

(stakeholders) অংশগ্রহল্পণ  িভা 

অনুডষ্ঠর্ িভা ২ িংখ্যা উপ-পডেচোলক  ১ লক্ষ্যর্াত্রা   ১  ১ ২ বাস্তবাডয়র্

;  অজমন   ১  ১ 

১.৪ শুদ্ধোচোে িিংক্রোন্ত প্রডশক্ষণ আট্য়োজন  

 

 

 

প্রডশক্ষণ 

আট্য়োডজত 

 

 

 

 

২ 

 

 

 

 

িিংখ্যো 

 

 

 

 

মরডনিং এি. 

 

 

 

 

২ 

(৪০ জন) 

 

 

(ক) ননডতকতো, সুশোিন ও জোতীয় শুদ্ধোচোে 

মকৌশল কর্ মপডরকেনা, ২০২১-২০২২ 

(খ) নডে ব্যবস্থোপনো (িডচবোেয় ডনট্র্ যশেোলো-

২০১৪) 

(গ) িেকোডে কে যচোেী আইন-২০১৮ 

(ঘ) িভা পডরচালনা, কার্ মডববরণী প্রস্তুর্, 

প্রডর্ল্পবদন প্রস্তুর্ ইর্যাডদ 

ঙ) প্রকে পডরচালনা ও বাস্তবায়ন ডবষয়ক   

লক্ষ্যর্াত্রা  ১ ১  ২ ২ বাস্তবাডয়র্

; 

অজমন  ১ ১  ২ 

১.৫ কর্ ম-পডরল্পবশ উন্নয়ন 

(স্বোস্থযডবডি অনুিেণ/টিওএন্ডইভুক্ত অট্কট্জো 

েোলোেোল ডবনষ্টকেণ/পডেষ্কোে-পডেচ্ছন্নতো বৃডদ্ধ) 

উন্নত কে য-

পডেট্বশ 

  

 

 

 

 

    ২ 

িংখ্যা 

ও 

র্াডরে 

 

 

 

 

 

পডেচোলক 

  ২  

(ক) অডিট্ি প্রচডলত স্বোস্থযডবডি অনুিেট্ণে  

(েোস্ক পডেিোন, েযোন্ড মিডনেোইজোডেিং ব্যবস্থো, 

স্বোস্থযডবডি ০২টি 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১   ১ ২  বাস্তবাডয়র্

; 
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কার্ মক্রল্পর্র নার্ 

কর্ মিম্পাদন 

সূচক 

 

সূচল্পকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়ল্পনর 

দাডয়ত্ববোন প্রাপ্ত 

ব্যডি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে মবেল্পরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগডর্ পডরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

মকায়া মার 

২য় 

মকায়া মার 

৩য় 

মকায়া মার 

৪ে ম 

মকায়া মার 

মর্া  

অজমন 

অডজমর্ 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

িোবোন ডর্ট্য় েোত মিোয়োে ব্যবস্থো, ওয়োশ রুে 

পডেচ্ছন্ন েোকো) ডবষট্য় পডেবীক্ষণ 

অনুিেণ 

পডেবীক্ষণকৃ

ত 

িিংডিষ্ট কডেটি অজমন ১   ১ ২ 

(খ) অব্যবহৃত অট্কট্জো েোলোেোল ডবক্রয়/ 

ডবনষ্টকেণ 

অট্কট্জো 

েোলোেোল 

ডবক্রয়/ 

ডবনষ্টকেণকৃ

ত 

   ১ 

৩০.০৬.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ১ 

৩০.৬.২২ 

১ 

৩০.৬.২২ 

 বাস্তবাডয়র্

; 

অজমন    ১ 

২.০৬.২২ 

১ 

২.০৬.২২ 

(গ) পডেচ্ছন্নতো অডভযোন পডেচোলনো পডেচ্ছন্নতো 

অডভযোন 

পডেচোডলত 

২ 

৩০.৯.২১ 

৩০.৩.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ 

৩০.৯.২১ 

 ১ 

৩০.৩.২২ 

 ২ 

৩০.৯.২১ 

  

৩০.৩.২২ 

 বোস্তবোডয়ত; 

অজমন ১ 

২৩.৯.২১ 

 ১ 

০৫.৩.২২ 

 ২ 

২৩.৯.২১ 

  ৫.৩.২২ 

 

১.৬ জোতীয় শুদ্ধোচোে মকৌশল কে যপডেকল্পনো, 

২০২১-২২ ও নৈেোডিক পডেবীক্ষণ প্রডতট্বর্ন 

িিংডিষ্ট েন্ত্রণোলট্য় র্োডখল ও স্ব স্ব ওট্য়বিোইট্ে 

আপট্লোিকেণ 

কে যপডেকল্প

নো ও 

নৈেোডিক 

প্রডতট্বর্ন 

র্োডখলকৃত ও 

আপট্লোিকৃ

ত 

    ১ র্াডরে শুদ্ধোচোে মিোকোল 

পট্য়ন্ট/ডবকল্প 

মিোকোল পট্য়ন্ট 

 

১০.০৬.২১ 

১৭.১০.২১ 

১৬.০১.২২ 

১৭.০৪.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০/৬/২১ ১৭/১০/২

১ 

১৬/০১/২

২ 

১৭/০৪/২

২ 

১০/০৬/২

১ 

১৭/১০/২১ 

১৬/০১/২

২ 

১৭/০৪/২২ 

১ বোস্তবোডয়ত; 

অজমন ১০/৬/২১ 

১৫/০৭/২

১ 

১৩/১০/২

১ 

০৬/০১/২

২ 

১৩/৪/২২ ১০/০৬/২

১ 

১৩/১০/২১ 

৬/০১/২২ 

১৩/০৪/২

২ 

১.৭ আওতোিীন  আঞ্চডলক/ েোঠ পয যোট্য়ে 

কোয যোলয় (প্রট্যোজয মক্ষট্ৈ) কর্তযক দাডেলকৃর্ 

জার্ীয় শুদ্ধাচার মকৌশল কর্ মপডরকেনা ও 

পডরবীক্ষ্ণ  প্রডর্ল্পবদল্পনর ওপর ডেিব্যাক প্রদান  

ডেিব্যাক 

িভা/কর্ মশা

লা অনুডষ্ঠর্ 

   ৪ র্াডরে   লক্ষ্যর্াত্রা      ৪ আওতোিীন 

মকোন 

িিংস্থো নো 

েোকোয় 

প্রট্যোজয 

নয় 

অজমন      

১.৮ শুদ্ধোচোে পুেস্কোে প্রর্োন এবিং 

পুেস্কোেপ্রোপ্তট্র্ে তোডলকো ওট্য়বিোইট্ে প্রকোশ 

প্রর্ত্ত 

পুেস্কোে 

    ১ তোডেখ মিপুটি ম্যোি 

রোনডজে 

ইডঞ্জডনয়োে 

(ডবআেটি) 

৩০.০৬.২২ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/৬/২২ ৩০/৬/২

২ 

১ বোস্তবোডয়ত; 

অজমন    ১৪/৬/২২ ১৪/৬/২

২ 
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কার্ মক্রল্পর্র নার্ 

কর্ মিম্পাদন 

সূচক 

 

সূচল্পকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়ল্পনর 

দাডয়ত্ববোন প্রাপ্ত 

ব্যডি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে মবেল্পরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগডর্ পডরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

মকায়া মার 

২য় 

মকায়া মার 

৩য় 

মকায়া মার 

৪ে ম 

মকায়া মার 

মর্া  

অজমন 

অডজমর্ 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আডে যক ব্যবস্থোপনো উন্নয়ন ........................................................................ 

 

২.১ ২০২১-২২ অে ম বেল্পরর ক্রয়- পডরকেনা  

(প্রকল্পের  অনুল্পর্াডদর্ বাডষ মক ক্রয় 

পডরকেনািহ)   ওল্পয়বিাইল্প  প্রকাশ 

ক্রয়-

পডরকেনা 

ওল্পয়বিাইল্প  

প্রকাডশর্ 

২ র্াডরে প্রকল্প পডেচোলক 

এবিং ডেিোব ও 

অে য কে যকতযো  

েোজস্ব-

৩০.০৯.২১ 

প্রকল্প- 

২৭.৯.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২

১ 

২৭/৯/২১ 

   ৩০/০৯/২

১ 

২৭/৯/২১ 

২  

বোস্তবোডয়ত; 

অজমন ২৭/৯/২১ 

২৯/০৯/২

১ 

 

   ২৯/০৯/২

১ 

২৭/৯/২১ 

২.২ প্রকট্ল্পে PSC ও PIC িভো আট্য়োজন  িভো 

আট্য়োডজত 

২ িিংখ্যো প্রকল্প পডেচোলক PSC- ০৩ 

PIC-০৪ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা  ০১ ০১ ০২ ৪ ২ বোস্তবোডয়ত; 

অজমন  ০১ ০১ ০২ ৪ 

২.৩ বোডষ যক উন্নয়ন কে যসূডচ বোস্তবোয়ন বোডষ যক 

উন্নয়ন 

কে যসূডচ 

বোস্তবোডয়ত 

   ২ % প্রকল্প পডেচোলক  ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা  ১০% ৪০% ১০০% ১০০% ০ আিংডশক 

বোস্তবোডয়ত

;  অজযন  ১০.১৮% ২১.২৬% ৪২.২০% ৪২.২০

% 

২.৪ প্রকে ির্াডপ্ত মশল্পষ প্রকল্পের িম্পদ 

(র্ানবাহন, কডম্পউ ার, আিবাবপত্র ইর্যাডদ) 

ডবডধ মর্ার্াল্পবক হস্তান্তর করা 

প্রকল্পের 

িম্পদ ডবডধ 

মর্ার্াল্পবক 

হস্তান্তডরর্ 

    ২ তোডেখ প্রকল্প পডেচোলক ৩০.০৬.২২ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/৬/২২ ৩০/৬/২

২ 

২ বোস্তবোডয়ত; 

অজযন    ২৭/০২/২

২ 

২৭/২/২

২ 

৩. শুদ্ধাচার িংডিষ্ট এবং দুনীডর্ প্রডর্ল্পরাল্পধ িহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..৩০ (অেোডিকোে ডভডত্তট্ত নুযনতে পাঁচটি কোয যক্রে) 

৩.১  মেট্রোট্েল লোইন-৬ এে Fare 

Settlement.  
(ভোড়োে েোে ডনি যোেন) 

Fare 

Settleme

nt 
বোস্তবোডয়ত 

৪ র্াডর

ে 

অডর্: ডনব মাহী 

পডরচালক 

(এর্টি) 

৩০.০৬.২২ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/৬/২২ ৩০/৬/২

২ 

৪ বোস্তবোডয়ত; 

অজমন    ২৮/৪/২২ ২৮/৪/২

২ 

৩.২ মেট্রোট্েট্ল শুদ্ধোচোে পডেবীক্ষণ পডেবীক্ষণকৃ

ত  

৪ িংখ্যা অডর্: ডনব মাহী 

পডরচালক 

(এর্টি) 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪ ৪ বোস্তবোডয়ত; 

অজমন ১ ১ ১ ১ ৪ 

৩.৩ ডবআেটি-মত শুদ্ধোচোে পডেবীক্ষণ পডেবীক্ষণকৃ

ত 

৪ িংখ্যা অডর্: ডনব মাহী 

পডরচালক 

(এর্টি) 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪ ৪ বোস্তবোডয়ত; 

অজমন ১ ১ ১ ১ ৪ 

৩.৪ ডিটিডিএ- এে ক্রয় কোয যক্রে পডেবীক্ষণ পডেবীক্ষণকৃ

ত 

৪ িংখ্যা অডর্: ডনব মাহী 

পডরচালক 

(টিএর্ডপটিআই) 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১ ২ ৪ বোস্তবোডয়ত; 

অজমন  ১  ১ ২ 



   
  
 

-95- 

 

কার্ মক্রল্পর্র নার্ 

কর্ মিম্পাদন 

সূচক 

 

সূচল্পকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়ল্পনর 

দাডয়ত্ববোন প্রাপ্ত 

ব্যডি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে মবেল্পরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগডর্ পডরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

মকায়া মার 

২য় 

মকায়া মার 

৩য় 

মকায়া মার 

৪ে ম 

মকায়া মার 

মর্া  

অজমন 

অডজমর্ 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৫ নগর পডেবেট্ন (বোট্ি) শুদ্ধোচোে চচ যো 

পডেবীক্ষণ 

পডেবীক্ষণকৃ

ত 

৪ িংখ্যা  রোডিক 

এনট্িোি য: 

অডিিোে   

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪ ৪ বোস্তবোডয়ত; 

অজমন ১ ১ ১ ১ ৪ 

                                               স্বমূল্যোডয়ত মেোে নম্বে  ৪৮ ৯৬%  

                                                                                                                                                            িব যট্েোে স্বমূল্যোডয়ত অডজযত েোন=৯৬% 
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পর্ির্শষ্ট-গ 
র্প্তে/িিংস্থোে বাডষ মক কর্ মিম্পাদন চুডি, ২০২১-২০২২ 

র্প্তে/িিংস্থোে নার্: ঢোকো পডেবেন িেন্বয় কর্তযপক্ষ (ডিটিডিএ) 

মকৌশলগত 

উট্েশ্য 

মকৌশলগত 

উট্েট্শ্যে 

েোন 

কোয যক্রে কে যিম্পোর্ন 

সূচক 

একক 

কে যিম্পোর্ন 

সূচট্কে 

েোন 

অিোিোেন অডত উত্তে উত্তে চলডতেোন 
চলডতেোট্নে 

ডনট্ম্ন 
বাডষ মক অজমন 

েিড়া 

মকার 

ওল্পয়ল্প ি 

মকার 

িংল্পশাডধর্ 

মকার 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪     

 

 

 

 

 

১. গণপডেবেন 

ব্যবস্থো প্রবতযন 

ও িিিোেণ। 

 

২০ 

[১.১] বাি রু  

র যশনালাইল্পজশন এর 

জন্য বাি 

 াডর্ মনাল/ডিল্পপার 

িম্ভাব্যর্া ির্ীক্ষ্া 

[১.১.১] েিড়া 

প্রডর্ল্পবদন চূিান্তকরণ 

তোডেখ ৮ ৩০.০৯.২১ ১৫.১০.২১ ২৫.১০.২১ ১০.১১.২১ ২৫.১১.২১ ২৯-০৭-২১ ১০০ ৮ ৮ 

[১.২] বাি রু  

র যশনালাইল্পজশন এবং 

মকাম্পানী ডভডত্তক 

বাি অপাল্পরশন 

[১.২.১] রাডেক এন্ড 

পাবডলক রান্সল্পপাো্  

িাল্পভম ডরল্পপা ম 

দাডেলকরণ 

তোডেখ ৭ ৩০.০৫.২২ ১০.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২ ৩০-০৫-২২ ১০০ ৭ ৭ 

[১.৩] ঢাকা আউ ার 

ডরং মরািঃ ইোন ম, 

ওল্পয়োণ ম এন্ড নদ মাণ ম 

পা ম এর িম্ভাব্যর্া 

র্াচাই 

[১.৩.১] রু  

ডেডজডবডলটি েিড়া 

ডরল্পপা ম দাডেলকরণ তোডেখ ৫ ২৫.০৫.২২ ১০.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২ 

 

০ 

 

০ 

২.গণপডেবেন 

ব্যবস্থোয় 

আন্ত:কর্তযপক্ষ 

িেন্বয় ও 

িেোট্যোডগতো 

মজোের্োেকেণ 

১৫ 

[২.১] মবাি ম িভা 

আল্পয়াজন 

[২.১.১] অনুডষ্ঠর্ িভা িংখ্যা 
২ ৩ ২ ১    ০  ০ 

[২.২] TMC িভা 

আল্পয়াজন 

[২.২.১] অনুডষ্ঠর্ িভা িংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ ১  ৪ ১০০ ৫ ৫ 

[২.৩] RSTP 

বাস্তবায়ন িভা 

আল্পয়াজন 

[২.৩.১] অনুডষ্ঠর্ িভা িংখ্যা 

৫ ৪ ৩ ২ ১  ৪ ১০০ ৫ ৫ 



   
  
 

-97- 

 

মকৌশলগত 

উট্েশ্য 

মকৌশলগত 

উট্েট্শ্যে 

েোন 

কোয যক্রে কে যিম্পোর্ন 

সূচক 

একক 

কে যিম্পোর্ন 

সূচট্কে 

েোন 

অিোিোেন অডত উত্তে উত্তে চলডতেোন 
চলডতেোট্নে 

ডনট্ম্ন 
বাডষ মক অজমন 

েিড়া 

মকার 

ওল্পয়ল্প ি 

মকার 

িংল্পশাডধর্ 

মকার 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪     

[২.৪] মর্ল্পরাল্পরল 

লাইন-৬ এর Fare 

Settlement 

DMTCL এর 

িাল্পে িভা 

[২.৪.১] অনুডষ্ঠর্ িভা িংখ্যা 

৩ ৩ ২ ১   ৩ ১০০ ৩ ৩ 

৩.রোডিক 

ব্যবস্থোপনোে 

উন্নয়ন। 

১৫ 

[৩.১] িার্ র্িডজদ 

মরাি, ধানর্ডন্ডল্পক 

পেচারী বান্ধব ও গণ 

পডরবহন ব্যবস্থার 

উন্নয়ন 

[৩.১.১] কনল্পিেচুয়াল 

প্ল্যান এন্ড ডিজাইন 

ডরল্পপ মা ম দাডেল 

র্াডরে ৩ ১৫.১০.২১ ৩১.১০.২১ ৩০.১১.২১ ১৫.১২.২১ ৩১.০১.২২ ১৪-১০-২১ ১০০ ৩ ৩ 

[৩.২] রাডেক 

িল্পচর্না বৃডদ্ধ িংক্রান্ত 

প্রচারণা 

[৩.২.১] ডলেল্পল  

ডবর্রণ 
েোজোে ২ ২০ ১৫ ১০ ৮ ৫ ২১ ১০০ 

২ ২ 

[৩.২.২] ডভডিও ডিপ 

প্রস্তুর্ 
িিংখ্যো ২ ৩ ২ ১   ৩ ১০০ ২ ২ 

[৩.২.৩] ডভডিও ডিপ 

প্রচারণা/ডভউজ 

(মিাশ্যল ডর্ডিয়া) 

েোজোে ২ ১০০ ৮০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০১ ১০০ ২ ২ 

[৩.৩] ডিটিডিএ 

আইন/রাডেক 

ডনয়র্কানুন িম্পল্পকম 

িল্পচর্নর্া/মিডর্নার/

ওয়াকমিপ/িভা 

আল্পয়াজন 

[৩.৩.১] ডশক্ষ্া 

প্রডর্ষ্ঠাল্পন 

িভা/মিডর্নার 

িিংখ্যো ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ২ ৬০ ১.২ ১.২ 

[৩.৩.২] ডিটিডিএ’মর্ 

িভা/মিডর্নার 
িিংখ্যো ২ ৮ ৬ ৫ ৪ ২ ৮ ১০০ ২ ২ 

৩.৪ গণশুনোনী 

আট্য়োজন 

 

৩.৪.১অনুডিত 

গনশুনোনী 

িিংখ্যো 

২ ২ ১ - - - ২ 
১০০ 

২ ২ 
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মকৌশলগত 

উট্েশ্য 

মকৌশলগত 

উট্েট্শ্যে 

েোন 

কোয যক্রে কে যিম্পোর্ন 

সূচক 

একক 

কে যিম্পোর্ন 

সূচট্কে 

েোন 

অিোিোেন অডত উত্তে উত্তে চলডতেোন 
চলডতেোট্নে 

ডনট্ম্ন 
বাডষ মক অজমন 

েিড়া 

মকার 

ওল্পয়ল্প ি 

মকার 

িংল্পশাডধর্ 

মকার 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪     

৪. প্রোডতিোডনক 

িক্ষেতো বৃডদ্ধ 

 

১০ 

[৪.১] িক্ষ্র্র্া বৃডদ্ধর 

জন্য কর্ মকর্মাল্পদর 

প্রডশক্ষ্ণ প্রদান 

[৪.১.১] প্রডশক্ষ্ণ 

আল্পয়াডজর্ 

জনিং

খ্যা ৫ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৯০ ৪৯১ ১০০ ৫ ৫ 

[৪.২] ির্িার্ডয়ক 

ডবল্পশষ ডবষল্পয় লাডন মং 

মিশন 

[৪.২.১] মিশন 

আল্পয়াডজর্ 

িংখ্যা 

৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ১০০ ৪ ০ 

৫. 

গণপডেবেট্নে 

যোতোয়োত স্বচ্ছন্দ 

ও  

ডনেবডচ্ছন্নকেণ 

 

১০ 

[৫.১] ঢাকার িড়ক 

ডনরাপত্তা ডনডির্ 

করার লল্পক্ষ্য ওয়াকম 

মজান মিেটি এন্ড 

র্ডবডলটি গাইি লাইন 

প্রস্তুর্করণ 

[৫.১.১] প্রস্তুর্কৃর্ 

গাইি লাইন 

তোডেখ ৭ ৩১.১২.২১ ১০.০১.২২ ২০.০১.২২ ২৫.০১.২২ ৩১.০১.২২ ১৪.১২.২১ ১০০ ৭ ৭ 

[৫.২] ঢাকা ডবআরটি 

এর িাল্পে িভা 

[৫.২.১] অনুডষ্ঠর্ িভা 
িিংখ্যো ৩ ৩ ২ ১   ৩ ১০০ ৩ ৩ 
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আবডশ্যক মকৌশলগত উট্েশ্যিমূে 

ক্র: নিং 
মকৌশলগত 

উট্েশ্য 

মকৌশলগত 

উট্েট্শ্যে 

েোন 

কোয যক্রে কে যিম্পোর্ন সূচক একক 
কে যিম্পোর্ন 

সূচট্কে েোন 

অিোিোেন 
অডত 

উত্তে 
উত্তে 

চলডত 

েোন 

চলডত 

েোট্নে 

ডনট্ম্ন 

বাডষ মক 

অজমন 

েিড়া 

মকার 

ওল্পয়ল্প ি 

মকার 

িংল্পশাডধর্ 

মকার 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

এর্. ১ 

 সুশািন ও 

িংকারমূলক 

কার্ মক্রল্পর্র 

বাস্তবায়ন 

মজারদারকরণ 

৩০ 

[এর্. ১.১] 

শুদ্ধাচার 

কর্ মপডরকেনা 

বাস্তবায়ন 

[এর্. ১.১.১] শুদ্ধাচার 

কর্ মপডরকেনা বাস্তবাডয়র্ 

প্রাপ্ত 

নম্বর 
১০ 

     

 ০  ৯.২ 

[এর্. ১.২] ই-

গভন্যমান্স/উদ্ভাবন 

কর্ মপডরকেনা 

বাস্তবায়ন 

[এর্. ১.২.১] ই-গভন্যমান্স/ 

উদ্ভাবন কর্ মপডরকেনা 

বাস্তবাডয়র্ 

প্রাপ্ত 

নম্বর 
১০ 

     

 ০  ৬.৪৮ 

[এর্. ১.৩] 

অডভল্পর্াগ 

প্রডর্কার 

কর্ মপডরকেনা 

বাস্তবায়ন 

[এর্. ১.৩.১] অডভল্পর্াগ 

প্রডর্কার কর্ মপডরকেনা 

বাস্তবাডয়র্ 

প্রাপ্ত 

নম্বর 

৪ 

     

 ০  ৩.১২ 

[এর্. ১.৪] মিবা 

প্রদান প্রডর্শ্রুডর্ 

কর্ মপডরকেনা 

বাস্তবায়ন 

[এর্. ১.৪.১] মিবা প্রদান 

প্রডর্শ্রুডর্ কর্ মপডরকেনা 

বাস্তবাডয়র্ 

প্রাপ্ত 

নম্বর 
৩ 

     

 ০  ৩ 

[এর্. ১.৫] র্থ্য 

অডধকার 

কর্ মপডরকেনা 

বাস্তবায়ন 

[এর্. ১.৫.১] র্থ্য 

অডধকার কর্ মপডরকেনা 

বাস্তবাডয়র্ 

প্রাপ্ত 

নম্বর 
৩ 

     

 ০  ৩ 

                                                                                                                                                                                                মর্া  িংযুি মকারঃ ৬২.২ ৮৭ 
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