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ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ এি ২০১৭-২০১৮ অর্ ৃ-বছরিি উরেখর াগ্য 

কা াৃবলী 

 
 

 

রূপকল্প:   

বহৃত্তর ঢাকার পররকরিত, সমরিত এবং আধুরিক ও টেকসই পররবহি বযবস্থা গড়ে টতালা।   
 

অরিলক্ষয: 

পররবহি বযবস্থার সুষ্ঠু সমিয়, পররবহি পররকিিা এবং দ্রতুগামী গণপররবহি বযবস্থা প্রবততড়ির মাধযড়ম 

জিসাধারড়ণর জিয রিরাপদ, রির্তরড় াগয এবং সহজলর্য পররবহি টসবা প্রদাি।  

 

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ এি প্ররর্ষ্ঠা: 

আধুরিক গণপররবহি বযবস্থাড়ক সমরিত করার লড়যয গত ০২ টসড়েির ২০১২ তাররখ ঢাকা পররবহি 

সমিয় কতৃতপয প্ররতষ্ঠিত হয়। ঢাকা উত্তর রসষ্ঠে কড়প তাড়রশি, ঢাকা দরযণ রসষ্ঠে কড়প তাড়রশি, গাজীপরু 

রসষ্ঠে কড়প তাড়রশি ও িারায়ণগঞ্জ রসষ্ঠে কড়প তাড়রশি এবং ঢাকা, িারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মারিকগঞ্জ, 

গাজীপুর, িররসংদী টজলা রিষ্ঠেরসএ’র অরধরু্ক্ত। বততমাড়ি এ কতৃতপড়যর আওতারূ্ক্ত এলাকার আয়তি 

৭,৪০০ বগ ত রকড়লারমোর। রিষ্ঠেরসএ এর আওতারু্ক্ত এলাকার পররবহি সংরিষ্ট সকল উন্নয়ি পররকিিা 

অিুড়মাদি, সমিয় ও পরররীযণ কড়র।  

 

পরিচালনা পরিষদ 

সেক পররবহি ও টসতু মন্ত্রণালড়য়র দারয়ড়ে রিড়য়াজজত মািিীয় মন্ত্রী’র সর্াপরতড়ে রিষ্ঠেরসএ’র ৩১ সদসয 

রবরশষ্ট একষ্ঠে পররচালিা পররষদ রড়য়ড়ে। ২০১৭-২০১৮ অর্ ত-বেড়র পররচালিা পররষড়দর ১ষ্ঠে সর্া অিুষ্ঠিত 

হড়য়ড়ে।  

 

Traffic Circulation সংক্রান্ত িকশা অিুড়মাদি: 

রিষ্ঠেরসএ অরধরু্ক্ত এলাকায় টকাি বযজক্ত বা প্ররতিাি কতৃতক বহুতল আবারসক ও বারণজজযক র্বি রিম তাণ ও 

আবারসক প্রকি গ্রহণ করড়ত হড়ল রিষ্ঠেরসএ হড়ত  ািবাহড়ির প্রড়বশ-রিগ তমি ও চলাচল (Traffic Circulation) 

সংক্রান্ত িকশার অিুড়মাদি গ্রহণ করা বাধযতামূলক। ০১ জলুাই ২০১৭ হড়ত ৩০ জিু ২০১৮ প তন্ত সমড়য় 

রিষ্ঠেরসএ ১০৭ষ্ঠে বহুতল র্বড়ির Traffic Circulation সংক্রান্ত িকশা অিুড়মাদি এবং একই সমড়য় ৩ষ্ঠে 

হাউজজং প্রকি গ্রহড়ণর জিয অিাপরত্ত প্রদাি কড়রড়ে।  
 

গ্ণপরিবহন বযবস্থা প্রবর্নৃ  

ঢাকা মহািগরী ও পার্শ্ তবতী এলাকার জিয একষ্ঠে পররকরিত ও সমরিত আধুরিক গণপররবহি বযবস্থা গড়ে 

টতালার লড়যয ঢাকা পররবহি সমিয় কতৃতপয (রিষ্ঠেরসএ) এর উড়দযাড়গ ২০০৫ সাড়ল প্রণীত Strategic 

Transport Plan (STP) সংড়শাধি ও হালিাগাদ কড়র সংড়শারধত STP প্রণয়ি করা হড়য়ড়ে। Revised STP টত 

৫ষ্ঠে Mass Rapid Transit (MRT) [MRT Line-1, 2, 4, 5 & 6] লাইি, এবং ২ষ্ঠে Bus Rapid Transit (BRT) 

[BRT কররড়িার - 3 & 7], রতিস্তর রবরশষ্ট ররং টরাি (ইিার, রমিল ও আউোর), ৮ষ্ঠে টররিয়াল সেক, ৬ষ্ঠে 

এক্সড়প্রসওড়য়, ২১ষ্ঠে ট্রান্সড়পাড়েতশাি হাব রিম তাণ এবং ট্রারিক মযাড়িজড়মন্ট, ট্রারিক টসিষ্ঠে বযবস্থার 

উন্নয়ি ও বাস পররবহি টসক্টর পুিগ তঠড়ির সংস্থাি রড়য়ড়ে। বরণ তত সংড়শারধত STP এর আড়লাড়ক ঢাকা 

পররবহি সমিয় কতৃতপয (রিষ্ঠেরসএ) ইড়তামড়ধয MRT Line-1, MRT Line-5 ও রবআরষ্ঠে লাইি-৩ প্রকড়ির 

সমীযা সমাপ্ত কড়রড়ে এবং রবআরষ্ঠে লাইি-৭ এর সম্ভাবযতা সমীযা সম্পন্ন করার উড়দযাগ হাড়ত রিড়য়ড়ে। 

রিষ্ঠেরসএ বাস টসক্টড়র পণূ তগঠড়ির লড়যয Bus Network Management Company গঠি এবং পাইলে 

কররড়িাড়র (কুরেল-সাড়য়দাবাদ) বাস বযবস্থা উন্নত করার লড়যয কা তক্রম হাড়ত রিড়য়ড়ে। সামরগ্রকর্াড়ব 

রিষ্ঠেরসএ ঢাকা গণপররবহি বযবস্থা উন্নত ও সমরিত করার লড়যয কা তক্রম চারলড়য়  াড়ে। 
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মমররারিল লাইন-১: 

এয়ারড়পােত-রখলড়যত-কুরেল-বাররধারা-বাড্ডা-রামপুরা-মারলবাগ-টমৌচাক-রাজারবাগ-কমলাপুর এবং 

কুরেল-পূব তাচল-কাঞ্চি টসতুর পজিম পার্শ্ ত প তন্ত ৩০.৬০ রকড়লারমোর দীর্ ত (এরলড়র্ড়েি ১১.৮০ 

রকড়লারমোর ও আন্ডারগ্রাউন্ড ১৮.৮০ রকড়লারমোর) MRT Line-1 রিম তাড়ণর লড়যয সম্ভাবযতা  াচাইড়য়র 

কাজ চলড়ে। রবস্তাররত িকশা প্রণয়ড়ির জিয গত ২৯ জিু ২০১৭ তাররখ উন্নয়ি সহড় াগী JICA’র সাড়র্ 

ঋণচুজক্ত স্বাযররত হড়য়ড়ে। জাইকা স্টারি ষ্ঠেম কতৃতক ড্রািে িাইিাল ররড়পােত-১ গত িড়র্ির ২০১৭ এ জমা 

টদয়া হড়য়ড়ে। এষ্ঠে হড়ব বাংলাড়দড়শর প্রর্ম পাতাল টরল। 

মমররারিল লাইন-৫: 

২০.০০ রকড়লারমোর (এরলড়র্ড়েি ৬.৫০ রকড়লারমোর ও আন্ডারগ্রাউন্ড ১৩.৫০ রকড়লারমোর) দীর্ ত MRT 

Line-5 [রুে (উত্তরাংশ): টহমাড়য়তপরু-আরমিবাজার-গাবতলী-রমরপরু টেকরিকযাল-রমরপুর-১-রমরপুর- ১০-

কচুড়যত-বিািী-গুলশাি-২- িতুি বাজার-র্াোরা] রিম তাড়ণর লড়যয সম্ভাবযতা  াচাইড়য়র কাজ চলড়ে। 

জাইকা স্টারি ষ্ঠেম ইড়তামড়ধয ড্রািে িাইিাল ররড়পােত-১ সম্পন্ন কড়রড়ে। এষ্ঠে হড়ব বাংলাড়দড়শর ২য় পাতাল 

টরল। 
 

সম্পূণ ত আন্ডারগ্রাউন্ড MRT Line-5 [রুে (দরযণাংশ): গাবতলী-ধািমজন্ড-পান্থপর্-হারতরজিল রলংক টরাি-

িগরপাো] রিম তাড়ণর লড়যয ববড়দরশক অিুদাড়ি প্রাক-সম্ভাবযতা  াচাইড়য়র রিরমত্ত কাররগরর সহায়তা 

প্রকি গ্রহণ করা হড়য়ড়ে। পরামশ তক রিড়য়াগ সম্পন্ন হড়য়ড়ে এবং প্রাক-সম্ভবযতার কাজ চলড়ে।  

 
স্মারৃ্ কার্ ৃপ্রবর্নৃ এবং রিয়ারিং হাউজ প্ররর্ষ্ঠা: 
ঢাকা পররবহি সমিয় কতৃতপয কতৃতক জাইকার সহায়তায় Establishment of Clearing House for Integrating 

Transport Ticketing System in Dhaka City Area প্রকড়ির আওতায় ঢাকা শহড়র গণপররবহি বযবস্থা সসুংহত 

এবং Automatic Fare Collection System প্রচলি ও Fare Collection System Integration করার লড়যয Clearing 

House স্থাপি করা হড়য়ড়ে। SMART Card (Rapid Pass) বযবহার কড়র রবরর্ন্ন পররবহি মাধযম ট মি-

টমড়ট্রাড়রল, বাস রয্ারপি ট্রািজজে, বাংলাড়দশ টরলওড়য়, রবআরষ্ঠেরস’র বাস, রবআইিরিউষ্ঠেরস’র টিৌ- াি ও 

চুজক্তবদ্ধ টবসরকারর বাড়স স্বােড়যয ও রিরবজেন্নর্াড়ব  াতায়াড়তর লড়যয e-Clearing House প্ররতিা করা 

হড়য়ড়ে। ৪ জািুয়ারর ২০১৮ তাররখ গণর্বি টর্ড়ক রর্রিও কিিাড়রড়ন্সর মাধযড়ম মািিীয় প্রধািমন্ত্রী রয্ারপি 

পাস এর শুর্ উড়বাধি কড়রি।  
 

বততমাি রবআরষ্ঠেরস’র আব্দলুাপুর-মরতজিল রুড়ে চলাচলরত এরস বাস সমূড়হ, গুলশাি সাকুতলার রুড়ে 

চলাচলরত ঢাকা চাকা’র এরস বাস এবং হারতরজিল চক্রাকার বাস রুড়ে রয্ারপি পাস বযবহৃত হড়ে। 
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৪ জািুয়ারর ২০১৮ তাররখ গণর্বি টর্ড়ক রর্রিও কিিাড়রড়ন্সর মাধযড়ম মািিীয় প্রধািমন্ত্রী রয্ারপি পাস এর 

শুর্ উড়বাধি কড়রি। 

 

রর্টর্রসএ অরিস িবন রনমাৃণ 

রিষ্ঠেরসএ’র অরিস র্বি রিম তাড়ণর জিয টতজগা াঁও এ ০২ (দুই) রবর্া রূ্রম’র উপর রিষ্ঠেরসএ’র ১৩তলা 

অরিস র্বি রিম তাড়ণর লড়যয গত     ২৯-০৫-২০১৭ তাররড়খ প্রধাি প্রড়কৌশলী, সেক ও জিপর্ 

অরধদপ্তর এবং সংরিষ্ট ষ্ঠঠকাদার প্ররতিাি National Development Engineers Ltd এর মড়ধয চুজক্ত স্বাযররত 

হড়য়ড়ে। পরবতীড়ত গত ০৪-০৬-২০১৭ তাররড়খ কা তাড়দশ প্রদাি করা হড়য়ড়ে। ১৬-০৫-২০১৮ তাররখ সব 

ধরড়ণর পাইড়লর কাজ টশষ হড়য়ড়ে। বততমাড়ি টবইজড়মড়ন্ট মাষ্ঠে কাোর কাজ এবং টশার পাইড়লর সাড়র্ টেরচং 

রবম লাগাড়িার কাজ চলড়ে। টবসড়মড়ন্টর রকেু অংড়শ রস রস করা হড়য়ড়ে এবং রকেু অংড়শ রস রস করার প্রস্তুরত 

চলড়ে। আগষ্ট ২০১৮ প তন্ত কাড়জর সারব তক অগ্রগরত হড়য়ড়ে ১৪.৫৯%।  
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রারিক বযবস্থাপনা: 

ঢাকা মহািগরীর ৪ষ্ঠে ইন্টারড়সকশড়ি আধুরিক Intelligent Traffic System (ITS) বযবহার কড়র ট্রারিক 

বযবস্থাপিা প্রবততড়ির লড়যয ৪৫২৪.৬৩ টকাষ্ঠে োকা (জজওরব ২৬৩৭.৪৪ টকাষ্ঠে োকা ও প্রকি সহায়তা 

১৮৮৬.৭৫  টকাষ্ঠে োকা) বযড়য় Dhaka Integrated Traffic Management কাররগরর সহায়তা প্রকি গ্রহণ করা 

হড়য়ড়ে। এ প্রকড়ির আওতায় গুরলস্তাি, পল্টি, মহাখালী ও গুলশাি-১ ইন্টারড়সকশড়ির উন্নয়ি করা 

হড়ে। প্রকিষ্ঠের পূতত কাড়জর মড়ধয টপর্ড়মন্ট, িুেপার্, টড্রি, সেক রবর্াজকসহ টশার্াবধ তক কাজ অন্তরূ্তক্ত 

আড়ে। ৪ষ্ঠে ইন্টারড়সকশড়ি উক্ত পূততকাড়জর বততমাি সারব তক অগ্রগরত ৮১.১১% এবং বাস্তব অগ্রগরত ৮৫%। 

ইড়লকষ্ঠট্রকযাল কাড়জর অংশ রহড়সড়ব টপাল ও টকবল স্থাপি কাজ বততমাড়ি চলমাি রড়য়ড়ে। জাইকা কতৃতক ITS 

Equipment সরবরাহ করা সাড়পড়য ৪ষ্ঠে ইন্টারড়সকশড়ি স্থাপি করা হড়ব। 

 

 

রবশ্ব বযক্তিগ্র্ গ্ারিমুি রদবস উদ াপন 

বযজক্তগত গারে বযবহার রিরুৎসারহত করার লড়যয ২০১৬ সাল হড়ত প্ররত বের ২২ টসড়েির রবর্শ্ বযজক্তগত 

গারেমুক্ত রদবস উদ াপি করা হড়ে। ২০১৭ সাড়ল রবর্শ্ বযজক্তগত গারেমুক্ত রদবস উদ াপি অিুিাড়ি সেক 

পররবহি ও টসতু মন্ত্রণালড়য়র দারয়ড়ে রিড়য়াজজত মািিীয় মন্ত্রী জিাব ওবায়দুল কাড়দর এম.রপ, রিষ্ঠেরসএ 

পররচালিা পররষড়দর র্াইস টচয়ারমযাি ও ঢাকা উত্তর রসষ্ঠে কড়প তাড়রশড়ির প্রয়াত টময়র মরহুম আরিসুল হক 

এবং সেক পররবহি ও মহাসেক রবর্াড়গর সরচব জিাব এম, এ, এি, রেজিক অিুিাড়ি উপরস্থত রেড়লি। এ 

উপলড়য একষ্ঠে সুদৃশয সুযড়র্রির/স্মররণকা প্রকারশত হয়। রবরর্ন্ন টবসরকারর সংগঠি ও সংস্থা এ রদবস 

উদ াপড়ি সজক্রয় রূ্রমকা পালি কড়র।  

 
 

 

 
 

রবর্শ্ বযজক্তগত গারেমুক্ত রদবস উদ াপি ২০১৭ 
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Technical Assistance to DTCA Project 

ঢাকা পররবহি সমিয় কতৃতপয এর সযমতা বজৃদ্ধর লড়যয ৩৩.৯৬ টকাষ্ঠে োকা (জজওরব ৮.৭০ টকাষ্ঠে োকা 

ও প্রকি সহায়তা ২৫.২৫ টকাষ্ঠে োকা) বযড়য় Technical Assistance to DTCA কাররগরর সহায়তা প্রকি 

গ্রহণ করা হড়য়ড়ে। এ কাররগরর সহায়তা প্রকড়ির আওতায় রিষ্ঠেরসএ’র সযমতা বজৃদ্ধর লড়যয রিষ্ঠেরসএ’র 

কম তচারী প্ররবধািমালা, পারকতং মযাড়িজড়মন্ট সহজীকরড়ণর সুপাররশমালা, ঢাকা মহািগরীর সেকগুড়লার 

জিয জজওড়মষ্ঠট্রক রিজাইি মযািুড়য়ল, টরাি ইন্টারড়সকশি উন্নয়ি সংক্রান্ত সুপাররশমালা ইতযারদর খসো 

প্রস্তুত করা হড়য়ড়ে। 

 

এোো, ঢাকা শহড়রর বাস টিেওয়াকত বযবস্থাপিা পুিগ তঠড়ির জিয রিষ্ঠেরসএ’র ১০ম টবািত সর্ায় পাইলে 

প্রকি রহসাড়ব হ রত শাহজালাল (রহঃ) আন্তজতারতক রবমািবযর হড়ত সাড়য়দাবাদ প তন্ত Core Pilot Bus 

Network (Bus Rapid Transit) বাস্তবায়ড়ির রসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হড়য়ড়ে। Traffic Survey, Topographic 

Survey কা তক্রম চলমাি রড়য়ড়ে। রাজধািী উন্নয়ি কতৃতপয পূব তাচল মড়িল োউড়ির ২িং টসক্টড়র ২.৮৯ 

টহক্টর জরম বাস রিড়পার জিয বরাি কড়রড়ে। 
 

Dhaka Bus Network Management Company Limited (DBNMCL) গঠড়ির লড়যয Stakeholder টদর সাড়র্ 

আড়লাচিা কড়র Articles of Association (AOA) এবং Memorandum of Understanding (MOU) প্রস্তুত করা 

হড়য়ড়ে এবং অিুড়মাদড়ির জিয মন্ত্রণালড়য় টপ্ররণ করা হড়য়ড়ে।  

 

রর্টর্রসএ’ি িাজস্ব খারর্ পদ সতজন 

রিষ্ঠেরসএ’র জিয রাজস্ব খাড়ত অস্থায়ীর্াড়ব ৩ (রতি) ষ্ঠে প তাড়য় রবরর্ন্ন টগ্রড়ির টমাে ১৪২ (একশত রবয়ারিশ) ষ্ঠে 

পদ সৃজড়ির মঞ্জরুী আড়দশ জারর করা হড়য়ড়ে। রিষ্ঠেরসএ’র কা তক্রম গরতশীল করার লড়যয প্রর্ম ও রবতীয় 

প তাড়য় ৪র্ ত টগ্রিরু্ক্ত ৪ষ্ঠে, ৫ম টগ্রিরূ্ক্ত ৩ষ্ঠে এবং ৭ম টগ্রিরূ্ক্ত ১ষ্ঠে পদসহ টমাে ৮ (আে) ষ্ঠে পড়দ দয ও অরর্জ্ঞ 

কম তকততা জরুরর রর্রত্তড়ত টপ্রষড়ণ রিড়য়াগ/পদায়ড়ির জিয গত ৩০-০৮-২০১৮ তাররখ সেক পররবহি ও 

মহাসেক রবর্াগ-টক অিুড়রাধ পূব তক পত্র টপ্ররণ করা হড়য়ড়ে। এোোও রিষ্ঠেরসএ’র রাজস্ব খাড়ত অস্থায়ীর্াড়ব 

সৃজিকৃত সরাসরর রিড়য়াগড় াগয িি-কযািার এর ৯ম টগ্রিরূ্ক্ত ১৬ (টষাল) ষ্ঠে পদ পূরড়ণর লড়যয পজত্রকায় 

রিড়য়াগ রবজ্ঞরপ্ত প্রকারশত হড়য়ড়ে। রিড়য়াগ কা তক্রম চলমাি রড়য়ড়ে। রিষ্ঠেরসএ’র রবদযমাি ৬৪ষ্ঠে এবং রাজস্ব 

খাড়ত অরতররক্ত অস্থায়ীর্াড়ব সৃজিকৃত ১৪২ষ্ঠে পদসহ টমাে ২০৬ষ্ঠে পড়দর জিয ঢাকা পররবহি সমিয় 

কতৃতপয কম তচারর চাকুরর প্ররবধািমালা ২০১৮ প্রস্তুত পবূ তক  গত ০৫-০৬-২০১৮ তাররখ অিুড়মাদড়ির জিয 

সেক পররবহি ও মহাসেক রবর্াড়গ টপ্ররণ করা হড়য়ড়ে। 

 

মানবসম্পদ  উন্নয়ন 

রিষ্ঠেরসএ’এ উড়দযাড়গ Bangladesh Institute of Management (BIM) এর আড়য়াজড়ি ০৫ রদি বযাপী 

Technical Assistance Project Proforma/Proposal (TAPP) এবং ০৫ রদি বযাপী On Line Office 

Management শীষ তক প্ররশযণষ্ঠে রিষ্ঠেরসএ এর কম তকততা ও কম্পম্পউোর অপাড়রেররা অংশগ্রহণ কড়রি। 

১ রদি বযাপী জাতীয় শুদ্ধাচার শীষ তক প্ররশযড়ণ রিষ্ঠেরসএ এর সকল কম তকততা ও কম তচারী অংশগ্রহণ 

কড়রি। 

এ োোও রিষ্ঠেরসএ এর উড়দযাড়গ রবআরষ্ঠেরস টট্ররিং ইিষ্ঠষ্টষ্ঠেউে টতজগাাঁও, ঢাকা এর আড়য়াজড়ি ২ রদি 

বযাপী ২৪০ জি টপশাদার গােী চালকড়দর সড়চতিতা ও দযতা বজৃদ্ধমূলক প্ররশযণ প্রদাি করা হড়য়ড়ে। 


