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জানুয়ারি ২০০৯ - ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সময় পর্যন্ত ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তযপক্ষ এি উল্লেখল্লর্াগ্য উন্নয়ন এবং 
জনকল্যাণমূল্ক কাল্লজি রববিণ: 

 

 

ফকৌশল্গ্র্ পরিবহন পরিকল্পনা: 
ঢাকা মহানগ্িী ও পার্শ্যবর্যী এল্াকাি জনসংখযা ও নগ্িায়ন বতরি পাওয়ায় গ্াজীপিু ও নািায়ণগ্ঞ্জ রসরি কল্লপযাল্লিশন সতরি হল্লয়ল্লে এবং ঢাকা 
রসরি কল্লপযাল্লিশনল্লক উত্তি-দরক্ষণ দু’ভাল্লগ্ ভাগ্ কিা হল্লয়ল্লে ও পরিরি বতরি ফপল্লয়ল্লে। ঢাকাি চারিরদল্লক নর্ুন নর্ুন উপ-শহি সতরি কিা 
হল্লয়ল্লে। এ সকল্ কািল্লণ ২০০৫ সাল্লল্ প্রণীর্ (Strategic Transport Plan (STP) সংল্লশািন ও হাল্নাগ্াদ কল্লি সংল্লশারির্ STP প্রণয়ন 
কিা হল্লয়ল্লে র্া গ্র্ ২৯ আগ্স্ট ২০১৬ র্ারিখ মরিসভা কর্তযক অনুল্লমারদর্ হল্লয়ল্লে।  
 

 
উন্নয়নমলূ্ক কার্যক্রম: 
 

ফমল্লরাল্লিল্ ল্াইন-৬: 
ঢাকা মহানগ্িীি র্ানজি রনিসল্লন দ্রুর্, রনিাপদ, রনভযিল্লর্াগ্য, শীর্ার্প রনয়রির্ ও পরিল্লবশ বান্ধব আিুরনক গ্ণপরিবহন বযবস্থা প্রবর্যল্লনি 
উল্লেল্লে ২১,৯৮৫.০৮ ফকারি িাকা (রজওরব ৫,৩৯০.৪৯ ফকারি িাকা ও প্রকল্প সহায়র্া ১৬,৫৯৪.৫৯ ফকারি িাকা) বযল্লয় উত্তিা ৩য় ফেইজ 
হল্লর্ বাংল্াল্লদশ বযাংক পর্যন্ত ২০.১০ রকল্লল্ারমিাি দীর্য ১৬ ফস্টশন রবরশি উভয়রদল্লক র্ন্িায় ৬০ হাজাি র্াত্রী পরিবহল্লন সক্ষম এরল্ল্লভল্লিড 
Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 (বাংল্াল্লদল্লশ প্রথম ফমল্লরাল্লিল্) বাস্তবায়ল্লনি কাজ চল্ল্লে। প্রকল্পরি ২০১২-২০২৪ পর্যন্ত ফময়াল্লদ 
গ্রহণ কিা হল্লল্ও পিবর্যীল্লর্ রবল্লশষ উল্লদযাল্লগ্ উত্তিা-আগ্ািগ্াাঁও পর্যন্ত অংশ ২০১৯ সল্লনি মল্লিয এবং বাংল্াল্লদশ বযাংক পর্যন্ত সম্পূণয অংশ 
২০২০ সল্লনি মল্লিয বাস্তবায়ল্লনি পরিকল্পনা গ্রহণ কিা হল্লয়ল্লে। এমআিরি ল্াইন-৬ এি কাজ ৮রি পযাল্লকল্লজ বাস্তবায়ন কিা হল্লে। মাননীয় 
প্রিানমিী ২৬ জুন ২০১৬ র্ারিখ MRT Line-6 এি রনমযাণ কাল্লজি শুভ উল্লবািন কল্লিন। 
 

 

ফমল্লরাল্লিল্ ল্াইন-১: 
এয়ািল্লপািয-রখল্ল্লক্ষর্-কুরিল্-বারিিািা-বাড্ডা-িামপিুা-মারল্বাগ্-ফমৌচাক-কমল্াপিু এবং িাজািবাগ্-রখল্ল্লক্ষর্-পূবযাচল্-কাঞ্চন ফসর্ু পর্যন্ত 
২৬.৬০ রকল্লল্ারমিাি দীর্য (এরল্ল্লভল্লিড ১০.২০ রকল্লল্ারমিাি ও আন্ডািগ্রাউন্ড ১৬.৪০ রকল্লল্ারমিাি) MRT Line-1 রনমযাল্লণি ল্ল্লক্ষয সম্ভাবযর্া 
র্াচাইল্লয়ি কাজ চল্ল্লে। Engineering Service এি মািযল্লম Detail Design প্রণয়ল্লনি জন্য গ্র্ ২৯ জুন ২০১৭ র্ারিখ উন্নয়ন সহল্লর্াগ্ী 
JICA’ি সাল্লথ ঋণচুরি স্বাক্ষরির্ হল্লয়ল্লে। এরি বাংল্াল্লদল্লশি প্রথম পার্াল্ ফিল্।  
 
ফমল্লরাল্লিল্ ল্াইন-৫: 
২০.৮০ রকল্লল্ারমিাি (এরল্ল্লভল্লিড ৬.০০ রকল্লল্ারমিাি ও আন্ডািগ্রাউন্ড ১৪.৮০ রকল্লল্ারমিাি) দীর্য MRT Line-5 [রুি (উত্তিাংশ): 
ফহমাল্লয়র্পিু-রমিপিু-ফিকরনকযাল্-গ্াবর্ল্ী-রমিপিু ১০-বনানী- কচলু্লক্ষর্-গুল্শান-২ নর্ুন বাজাি ভািািা] রনমযাল্লণি ল্ল্লক্ষয সম্ভাবযর্া 
র্াচাইল্লয়ি কাজ চল্ল্লে। সম্পূণয আন্ডািগ্রাউন্ড MRT Line-5 ]রুি (দরক্ষণাংশ): গ্াবর্ল্ী-িানমরন্ড-পান্থপথ-হারর্িরিল্ রল্ংক ফিাড-
নগ্িপািা] রনমযাল্লণি ল্ল্লক্ষয ববল্লদরশক অনুদাল্লন প্রাক-সম্ভাবযর্া র্াচাইল্লয়ি রনরমত্ত কারিগ্রি সহায়র্া প্রকল্প গ্রহণ কিা হল্লয়ল্লে।  
 

 

রিয়ারিং হাউজ প্ররর্ষ্ঠা: 
ঢাকা শহল্লিি গ্ণপরিবহন বযবস্থা সুসংহর্ এবং Automatic Fare Collection System প্রচল্ন ও Fare Collection System Integration 

কিাি ল্ল্লক্ষয ২০ ফম ২০১৪ র্ারিখ Clearing House প্ররর্ষ্ঠা কিা হয়। ইল্লর্ামল্লিয ৬০,০০০ ি যারপড পাস সংগ্রহ কিা হল্লয়ল্লে। রবআিরিরস 
এবং একরি প্রাইল্লভি ফকাম্পানীি বাল্লসি উত্তিা-মরর্রিল্ রুল্লি এবং গুল্শাল্লন ঢাকা চাকা বাল্লস ি যারপড পাল্লসি মািযল্লম ভািা আদায় কিা 
হল্লে। মাননীয় প্রিানমিী ৪ জানুয়ারি ২০১৮ র্ারিখ গ্ণভবন ফথল্লক রভরডও কনোল্লিল্লেি মািযল্লম ‘ি যারপড পাস’ শুভ উল্লবািন কল্লিন। 
 

রারেক বযবস্থাপনা: 
ঢাকা মহানগ্িীি ৪রি ইন্িািল্লসকশল্লন আিুরনক Intelligent Traffic System (ITS) বযবহাি কল্লি রারেক বযবস্থাপনা প্রবর্যল্লনি ল্ল্লক্ষয 
৩৭,৭১ ফকারি িাকা (রজওরব ২৫,৯৫ ফকারি িাকা ও প্রকল্প সহায়র্া ১১,৭৬ ফকারি িাকা) বযল্লয় Dhaka Integrated Traffic 

Management কারিগ্রি সহায়র্া প্রকল্প গ্রহণ কিা হল্লয়ল্লে। এ প্রকল্লল্পি আওর্ায় গুরল্স্তান, পল্টন, মহাখাল্ী ও গুল্শান-১ ইন্িািল্লসকশল্লনি 

উন্নয়ন কিা হল্লে।   
 
Technical Assistance to DTCA Project 

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তযপক্ষ এি সক্ষমর্া বতরিি ল্ল্লক্ষয ৩৩.৯৬ ফকারি িাকা (রজওরব ৮.৭০ ফকারি িাকা ও প্রকল্প সহায়র্া ২৫.২৫ ফকারি 
িাকা) বযল্লয় Technical Assistance to DTCA কারিগ্িী সহায়র্া প্রকল্প গ্রহণ কিা হল্লয়ল্লে। এ প্রকল্লল্পি আওর্ায় রনল্লয়ারজর্ পিামশযক 
প্ররর্ষ্ঠান ২৩ ফম ২০১৭ র্ারিখ খসিা Inception Report দারখল্ কল্লিল্লে। প্রকল্লল্পি প্রিান কল্লম্পাল্লনি রনম্নরূপ: 
i) DTCA General Capacity Building. 

ii) Traffic and Parking Management Capacity Building. 

iii) Public Space Central Areas Development Capacity Building. 

iv) Dhaka Bus Network Restructuring Capacity Building. 
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রডরিরসএ অরেস ভবন রনমযাণ 
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তযপক্ষ এি অরেস রনমযাল্লণি জন্য ১৩৯ ফকারি িাকা বযল্লয় ২রি ফবজল্লমন্িসহ ১৩র্ল্া রবরশি রনজস্ব ভবন রনমযাল্লণি 
ল্ল্লক্ষয রিকাদাি প্ররর্ষ্ঠান National Development Engineers Ltd ফক গ্র্ ০৪ জুন ২০১৭ র্ারিখ কার্যাল্লদশ প্রদান কিা হল্লয়ল্লে। 
রডরিরসএ মুল্ ভবল্লনি জায়গ্া হল্লর্ ফমকারনকযাল্ ওয়াকযসপ, মসরজদ স্থানান্তল্লিি কাজ ১০০% সম্পন্ন হল্লয়ল্লে। রবদুযৎ ল্াইন, ওয়াসাি পারনি 
ল্াইন স্থানান্তি কিা হল্লয়ল্লে। ২৪৯রি ফশাি পাইল্লল্ি মল্লিয ২৪৯রিিই কাজ সম্পন্ন হল্লয়ল্লে। বর্যমাল্লন ফশাি পাইল্লল্ি উপরিভাগ্ ফভল্লে ফশাি 
পাইল্লল্ি িাইরবম স্থাপল্লনি কাজ চল্ল্লে। সল্লয়ল্ ফিল্লিি উপি রভরত্ত কল্লি পনুিায় ফল্াড ফিল্লিি জন্য ফিি পাইল্লল্ি ঢাল্াই সম্পন্ন হল্লয়ল্লে। 
রডল্লসম্বি ২০১৭ পর্যন্ত কাল্লজি সারবযক অগ্র০গ্রর্ ৩.৫%। 
 

রনমযল্ বায় ুফিকসই পরিল্লবশ প্রকল্লল্পি আওর্ায় গ্তহীর্ কার্যক্রম:  
 

Bus Rapid Transit (BRT) Line-3: 

২০০৯ সাল্লল্ রডরিরসএ ৫২.৮৫ ফকারি িাকা (রজওরব ১.৩৮ ফকারি িাকা ও প্রকল্প সহায়র্া ৫২.৮৫ ফকারি িাকা) বযল্লয় রনমযল্ বায়ু ফিকসই 
পরিল্লবশ প্রকল্প (রডরিরসএ অে) গ্রহণ কল্লি। প্রকল্লল্পি আওর্ায় হর্ির্ শাহজাল্াল্ (িঃ) আন্তজযারর্ক রবমানবন্দি হল্লর্ বুরিগ্ো নদীি দরক্ষল্লণ 

ফকিানীগ্ল্লঞ্জি রিল্রমল্ পর্যন্ত ২২ রকল্লল্ারমিাি দীর্য BRT Line-3 রনমযাল্লণি জন্য Detail Engineering Design কাজ সমাপ্ত হল্লয়ল্লে। BRT 

Line-3 বাস্তবারয়র্ হল্লল্ উভয়রদল্লক প্ররর্র্ন্িায় ৩০,০০০ (রত্রশ হাজাি) র্াত্রী স্বােল্লন্দয ও রনিবরেন্নভাল্লব র্ার্ায়ার্ কিল্লর্ পািল্লব। এ রুল্লি 

প্রস্তারবর্ ফস্টশল্লনি সংখযা ১৬রি। BRT Line-3 এবং সিক ও জনপথ অরিদপ্তি কর্তযক বাস্তবায়নািীন গ্াজীপিু হল্লর্ হর্ির্ শাহজাল্াল্ (িঃ) 
আন্তজযারর্ক রবমানবন্দি পর্যন্ত BRT রুল্লিি আন্তঃসংল্লর্াল্লগ্ি বযবস্থা িাখা হল্লয়ল্লে। এল্লর্ রনিবরেন্নভাল্লব গ্াজীপিু হল্লর্ রিল্রমল্ পর্যন্ত BRT 

System বযবহাি কল্লি র্ার্ায়ার্ কিা র্াল্লব।  
 

জনকল্যাণ: 
 

পরিবহন সংরিি উন্নয়ন পরিকল্পনা সমন্বয় 
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তযপক্ষ এি প্রিান দারয়ত্ব এি আওর্াভুি এল্াকাি পরিবহন সংরিি সকল্ উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুল্লমাদন, সমন্বয় ও 
পরিবীক্ষণ। ২০১৫-২০১৬ অথয-বেল্লি রবরভন্ন সংস্থা কর্তযক প্রস্তারবর্ রডরিরসএ পরিবহন সংরিি ৬রি এবং ২০১৬-২০১৭ অথয-বেল্লি ৪রি প্রকল্প 
গ্রহল্লণ অনাপরত্ত প্রদান কল্লিল্লে।  
 
Traffic Circulation সংক্রান্ত নকশা অনুল্লমাদন 
রডরিরসএ অরিভুি এল্াকায় ফকান বযরি বা প্ররর্ষ্ঠান কর্তযক ১০ (দশ) র্ল্াি ঊল্লবয  আবারসক ও বারণরজযক ভবন রনমযাণ ও আবারসক প্রকল্প 
গ্রহণ কিল্লর্ হল্লল্ রডরিরসএ হল্লর্ র্ানবাহল্লনি প্রল্লবশ-রনগ্যমন ও চল্াচল্ (Traffic Circulation) সংক্রান্ত নকশাি অনুল্লমাদন গ্রহণ কিা 
বািযর্ামূল্ক। ২০১৫-২০১৬ অথযবেল্লি রডরিরসএ দশ র্ল্াি উল্লবয আবারসক ও বারণরজযক ভবন রনমযাল্লণি রনরমত্ত ৭৮রি আল্লবদল্লনি Traffic 

Circulation সংক্রান্ত নকশা অনুল্লমাদন এবং ৫রি হাউরজং প্রকল্প গ্রহল্লণি জন্য অনাপরত্ত প্রদান কল্লিল্লে। ২০১৬-২০১৭ অথযবেল্লি দশ র্ল্াি 
উল্লবয আবারসক ও বারণরজযক ভবন রনমযাল্লণি রনরমত্ত ৭০রি আল্লবদল্লনি Traffic Circulation সংক্রান্ত নকশা অনুল্লমাদন কল্লিল্লে এবং একই 
সমল্লয় ৪রি হাউরজং প্রকল্প গ্রহল্লণি জন্য অনাপরত্ত প্রদান কল্লিল্লে।  
 
প্ররশক্ষণ/মানবসম্পদ উন্নয়ন 
 

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তযপক্ষ কর্তযক ও পরিবহন সংরিি অরিদপ্তি/কর্তযপক্ষ/সংস্থা/প্ররর্ষ্ঠাল্লনি ৬১৯ (েয়শর্ উরনশ) জন কমযকর্যা-কমযচািীল্লদি 
দক্ষর্া ও সক্ষমর্া উন্নয়ন এবং ৬০০ (েয়শর্) জন ফপশাদাি গ্ারিচাল্কল্লদি দক্ষর্া বতরিি ল্ল্লক্ষয ২০১০-২০১১ অথয বেি হল্লর্ ২০১৬-
২০১৭ অথয বেি পর্যন্ত ফমাি ৩৮ (আিরত্রশ) রি প্ররশক্ষল্লণি আল্লয়াজন কিা হল্লয়ল্লে।  

 

 

রবর্শ্ বযরিগ্র্ গ্ারিমিু রদবস উদর্াপন 

“র্ানজি ও দষূণমুি নগ্িায়ল্লনি প্রল্লয়াজন গ্ণপরিবহন বযবস্থাি উন্নয়ন ও বযরিগ্র্ গ্ারিি বযবহাি রনয়িণ” ফিাগ্াল্লন বযরিগ্র্ গ্ারি বযবহাি 
রনরুৎসারহর্ কিাি ল্ল্লক্ষয ২০১৬ সাল্ হল্লর্ প্ররর্ বেি ২২ ফসল্লেম্বি রবর্শ্ বযরিগ্র্ গ্ারিমুি রদবস উদর্াপন কিা হল্লে।  
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অন্যান্য: 
রডরিরসএ কমযকর্যা ও কমযচারি রনল্লয়াগ্ রবরিমাল্া 
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তযপক্ষ এি কমযকর্যা ও কমযচারি রনল্লয়াগ্ রবরিমাল্া ২০১৭ এি খসিা প্রণয়ন কিা হল্লয়ল্লে।  
আইন ও রবরিমাল্া প্রণয়ন 
আিুরনক গ্ণপরিবহন বযবস্থা ফমল্লরাল্লিল্ রনমযাণ, পরিচাল্না ও িক্ষণাল্লবক্ষল্লনি জন্য ফমল্লরাল্লিল্ আইন ২০১৫ মহান জার্ীয় সংসল্লদ পাস হল্লয়ল্লে 
এবং ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ র্ারিল্লখ ফগ্ল্লজি আকাল্লি প্রকারশর্ হল্লয়ল্লে।  
মেট্রোট্েল বিবিেোলো ২০১৬ প্রণয়ন কিা হল্লয়ল্লে এবং গ্র্ ৩ নল্লভম্বি ২০১৬ র্ারিখ মেট্েফি প্রকোবিত হট্য়ট্ে। 
 

বাংল্াল্লদল্লশ ফমল্লরাল্লিল্ এি জন্য কারিগ্রি মান রডল্লসম্বি ২০১৪ অনুল্লমাদন কিা হল্লয়ল্লে।  
 

িোস ে যোবিড রোনবেট (বিআেবট) আইন-২০১৬ েহোন েোতীয় সংসট্ে িোস হট্য়ট্ে এিং গ্র্ ২২ রডল্লসম্বি ২০১৬ র্ারিখ মেট্েফি প্রকোবিত 
হট্য়ট্ে।  

রডরিরসএ’ি িাজস্ব খাল্লর্ পদ সতজন 
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তযপক্ষ এি কাল্লজি পরিরি বতরিি সাল্লথ সামঞ্জস্য ফিল্লখ রবদযমান ৬৪ জন জনবল্ সম্বরল্র্ সাংগ্িরনক কািাল্লমা 
পনুগ্যরির্ কল্লি ২১০ এ উন্নীর্ কিাি কাজ প্ররক্রয়ািীন হল্লয়ল্লে। নর্ুনভাল্লব ১৪৬ জনবল্ সতজল্লনি প্রস্তাব বর্যমাল্লন সরচব করমরিল্লর্ উপস্থাপল্লনি 
জন্য প্ররক্রয়ািীন িল্লয়ল্লে।    
 
 

 
 


